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 2020لعام  تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق

 تعليقات مكتب التقييم المستقل في الصندوق

الختصاصات لجنة التقييم ونظامها الداخلي والقرار الذي اتخذه المجلس التنفيذي في دورته المنعقدة في  وفقا -1

، تتضمن هذه الوثيقة تعليقات مكتب التقييم المستقل في الصندوق بشأن تقرير 2006ديسمبر/كانون األول 

لإلبالغ عن  في الصندوقية الرئيسية ويشّكل التقرير األداة المؤسس .2020لعام  الفعالية اإلنمائية للصندوق

 الفعالية المؤسسية واإلنمائية.

عامة  لمحة ويوفر ،بشكل جيد امكتوب 2020عام الفعالية اإلنمائية للصندوق لتقرير  يعد، العموموعلى وجه  -2

غطية يقدم تقرير هذا العام توالسنة األولى من التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق.  خالل موجزة عن األداء

المؤشرات الواردة في  ويستخدم في ذلكللتقدم المحرز في التزامات التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، 

تتعلق التعليقات و. والمؤسسي اإلنمائي الجانببين  توازنايوفر التحليل والمناقشة و. كمقياسإطار إدارة النتائج 

 للتوجه لتوفير اإلرشادفي اإلبالغ عن أداء الصندوق، وذلك  يؤديه التقريرالواردة أدناه بتعزيز الدور الذي 

 وتخطيط موارده. للصندوق االستراتيجي والتشغيلي

 وتقرير الفعالية اإلنمائية للصندوقعمليات الصندوق  وأثرلتقرير السنوي عن نتائج ل الدوران التكميليان -3

والمناقشات الجارية إلى  ي تم إجراؤه مؤخراالذ . يشير استعراض األقران المستقل لوظيفة التقييموتركيزهما

 التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق وتقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق دوريالحاجة إلى توضيح 

 الرئاسيةفي تزويد الهيئات  ينوحيوي ينتكميلي دورين التقريرانيلعب وأوجه التآزر والمواءمة بينهما.  وتمتين

كبير من تضافر الجهود  بشكللصندوق أن يستفيد ا ويمكنة بتقييم سنوي ألداء الصندوق. وأصحاب المصلح

عن النتائج، وتعزيز أوجه  في اإلبالغالمستخدمتين بهاتين األداتين  الدورين الخاصينتوضيح الرامية إلى 

 .التآزر بينهما، ومواءمة األساليب والنهج المستخدمة

التنمية  مصرففي و. اوتركيزهم المتمايزين دوريهماتوضيح  فيالخطوة األولى في هذه العملية  وتتمثل -4

المشابه للتقرير السنوي عن نتائج وأثر التقييم المستقل بإعداد استعراض التقييم السنوي ) دائرةاآلسيوي، تقوم 

مشابه لتقرير الفعالية اإلنمائية ال) استعراض الفعالية اإلنمائيةتعد اإلدارة  في حين(، عمليات الصندوق

باألهداف هذه التقارير  وتشترك(. للمشروعات الجارية للحافظة) الحافظةأداء  السنوي عن تقريرال( وللصندوق

 1أصحاب المصلحة.وبقية مصرف التنمية اآلسيوي  أصحاب أسهموالمساءلة أمام التعلم في  والتي تتمثل نفسها،

الفعالية اإلنمائية للصندوق يقدم تقرير و ممارسة اإلبالغ عن النتائج في الصندوق.موجزا ل 1الجدول  ويعرض -5

خالل المستويات الثالثة إلطار إدارة ، ويعبّر عنه من استعراضا شامال للتقدم المحرز في التزامات التجديد

نتائج وأثر عمليات عن  السنوي تقريرالمن ناحية أخرى، يقدم ونتائج التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق. 

 2مواضيع مختارة.ب الخاصةلنتائج التقييم  وتوليفاألداء عمليات الصندوق  مستقال تقييماالصندوق 

. عمليات الصندوق وأثرالتقرير السنوي عن نتائج و تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوقبين التآزر  أوجه عزيزت -6

مة مثلة قيّ والتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق أ 2020تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام يقدم 

من صحة نتائج ضمان الجودة  التثبتتم و. ها بصورة تعاونيةمن والتثبت قاعدة األدلة المستخدمة تعزيز حول

 ابالقضايالمتعلقة و(، 2020عام ل بتقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق)الملحق الرابع في الصندوق  اإلدراجعند 

. 2020 التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعامالمتكررة في تصميم العمليات، من خالل تحليل 

لعام  التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقب تقرير الفعالية اإلنمائية هذاعالوة على ذلك، يستشهد 

                                                      
 عامة توجز التركيز الفريد، والغرض، والقيمة المضافة لكل تقرير.يقدم استعراض الفعالية اإلنمائية لمحة  1
في إطار قياس النتائج للتجديد الحادي عشر للموارد، يمكن ربط التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق بنحو ربع مؤشرات  2

 المستويين الثاني والثالث(. مؤشرا يغطيها تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق في نتائج 72من أصل  19األداء )
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، يواألداء الحكوم ،والكفاءة ،االستدامة على صعيد ضعف األداءبعض نتائجه، مثل اتجاهات ل دعما 2020

: هوتعزيز مثل هذا التعاون توضح هذه األمثلة كيف يمكن تنظيمكما . االنخراط السياساتيوالحاجة إلى تعزيز 

 ييسرمن صحة األدلة أن  للتثبتالتبادل المبكر للنتائج األولية ومجاالت األولوية من شأن على سبيل المثال،  -

 ل لقاعدة األدلة.التعزيز المتباد

 1الجدول 

 عمليات الصندوق وأثرالتقرير السنوي عن نتائج و تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوقن لن المتكامالالدورا

 

 الغاية وإضافة القيمة التركيز

تقرير الفعالية 

اإلنمائية 

 للصندوق

تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق هو تقرير اإلدارة حول األداء السنوي 

التزامات تجديد الموارد، ويستخدم في ذلك  يخصللصندوق فيما 

 المؤشرات الواردة في إطار قياس النتائج ذي الصلة كمقياس.

( األثر 1عن: ) سنوياباإلبالغ التقرير وتحقيقا لهذه الغاية، يقوم 

( أداء 2واتج والمخرجات التي حققها الصندوق؛ )اإلنمائي، والن

( الجاهزية التنظيمية لتحقيق أولويات الصندوق. 3عمليات الصندوق؛ )

 كما أنه يحدد مجاالت األداء التي تحتاج إلى التعزيز.

ويستمد تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق بياناته وأدلته من التقييمات 

  والمسوحات. ،دهاالذاتية، والبيانات التي يتم رص

تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق يزود 

المجلس التنفيذي واإلدارة بالمعلومات 

توفير والتحليالت السنوية للمساعدة في 

لتوجه االستراتيجي حول ا اإلرشاد

 .المواردوالتشغيلي للصندوق وتخطيط 

التقرير السنوي 

عن نتائج وأثر 

 عمليات الصندوق

 ويقوم بإعدادهألداء عمليات الصندوق،  مستقال اتقييم يعتبر هذا التقرير

نتائج تقييم مكتب التقييم المستقل  يجمع ومكتب التقييم المستقل. وه

يحلل التقييمات ولإلبالغ عن األداء اإلنمائي لعمليات الصندوق؛ 

موضوع معين، وذلك لتحسين تصميم  حولالستخالص الدروس 

 .اوتنفيذه اتالمشروع

 تحليالعن نتائج وأثر عمليات الصندوق  السنوي يرتقرال ويوفر

التي تم  في األداء التشغيلي، باالعتماد على التقييمات للتوجهات

أنه يقدم األداء  باإلضافة إلى .العشر الماضية إجراؤها خالل السنوات

التقييمات األخيرة )على مستوى التشغيلي األخير المستمد من 

، والتقييمات المواضيعية، والقطريالمؤسسي  يينمستوالالمشروع، و

 (.يةالتقييم والتوليفات

 على الصندوقعمليات  وأثر نتائج السنوي عن تقريرال يركزال و

 العمليات التنظيمية الشاملة واألداء في تحقيق أولويات الصندوق.

يشّكل التقرير السنوي عن نتائج وأثر 

 اإلبالغأحد متطلبات  عمليات الصندوق

 تقييمايقدم هو ذي. وللمجلس التنفي

 وتحليالألداء عمليات الصندوق  مستقال

للعوامل التي تؤثر على هذا األداء. كما 

 المتعلقةالدروس  يستخلصأنه 

الهدف يكمن موضوعات المختارة. وب

 اتتعزيز تصميم المشروع فيمن ذلك 

وبالتالي تحسين الفعالية  ا،وتنفيذه

 اإلنمائية للصندوق.

 التقييم المستقل : إعداد مكتبالمصدر

. عمليات الصندوق وأثروالتقرير السنوي عن نتائج  تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق وتنسيق مواءمة -7

 ،واألساليب ،النهج اتساقأن يضمن الصندوق  األهمية بمكانبالنظر إلى التداخل والتكامل بين التقريرين، من 

المؤسسات المالية الدولية األخرى.  المتبعة في اتممارسالمع  وتماشيهاومنهجيات التصنيف المستخدمة 

 بالفعل:موجود  المواءمةأن بعض  2020للصندوق لعام تقرير الفعالية اإلنمائية  استعراض ويوضح

 3المشروع. إجمالي عدد السكان فيكال التقريرين تصنيفات األداء باستخدام  يحلل 

  سنة  - واإلبالغتحليل األداء غراض أل المشروعات حافظةمختلفة لتحديد  نهجعلى الرغم من استخدام

تقرير لبالنسبة وسنة إغالق المشروع  عمليات الصندوق وأثرلتقرير السنوي عن نتائج ل بالنسبة اإلنجاز

                                                      
على أن تحليل التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق ينطوي على أخذ  2020ينص تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام  3

 .ملةيوفر تغطية كاإذ أن التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق : ولكن ذلك غير صحيحعينات جزئية من المشروعات. 
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 ينلهذ حافظة المشروعاتأن تغطية  مكتب التقييم المستقلتحليل  يُظهر - الفعالية اإلنمائية للصندوق

إلى أن جميع  مكتب التقييم المستقللعلى وجه الخصوص، تشير البيانات المتاحة ومتشابهة.  التقريرين

تقرير الفعالية اإلنمائية و عمليات الصندوق وأثرالمدرجة في التقرير السنوي عن نتائج  المشروعات

 ذلك. أو قبل 2018بحلول عام  تم إنجازهاقد  2020لعام  للصندوق

تقرير الفعالية اإلنمائية يستخدم إذ اختيار التصنيفات:  فياألول ثناء يكمن االست بقى استثناءان رئيسيان.ي -8

 عمليات الصندوق وأثريستخدم التقرير السنوي عن نتائج  في حينتقرير إنجاز المشروع،  تصنيفات للصندوق

من تقرير إنجاز المشروع  وعملية التثبت، المرحليالتقييم وتصنيفات من تقييمات مستقلة )تقييم أداء المشروع، 

على سبيل المثال، ون من التصنيفات. ان المجموعتاهاتوتختلف القطري(؛ والبرنامج أو تقييم االستراتيجية 

في المائة من عمليات الصندوق ُصنفت  84( أن 10)الفقرة  2020للصندوق لعام الفعالية اإلنمائية وجد تقرير 

تبلغ في المائة(، في حين  90من حيث فعاليتها )مقابل هدف  ذلكمن  على أنها مرضية إلى حد ما أو أفضل

التنفيذي، الرسم البياني  الموجز) 2020لعام  عن نتائج وأثر عمليات الصندوق التقرير السنوي هذه النسبة في

 بتحليل عمليات الصندوق وأثرالتقرير السنوي عن نتائج  قيام فياالستثناء الثاني ويتمثل في المائة.  72ألف( 

ثالث سنوات. فترة السنوات العشر السابقة( باستخدام متوسطات متحركة ل فترة فترة زمنية أطول )تغطي

البيانات السنوية )وليس  ويستخدم في ذلكثالث سنوات،  فترة للصندوقتقرير الفعالية اإلنمائية  ويتناول

 الخاصةاالتجاهات  انظر فيثال، على سبيل المو. مختلفين نان االتجاهاهذ ويعتبرمتوسطات متحركة(. 

الجدول  يُظهرمن حيث الفعالية.  من ذلك مرضية إلى حد ما أو أفضل تصنيفاتالتي تحقق  المشروعاتحصة ب

ارتفعت حيث  -على مدار السنوات الثالث الماضية يا تصاعد اتجاها تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوقمن  1

من التقرير  5من ناحية أخرى، يوضح الرسم البياني و 4المائة.في  91إلى  80من  المشروعات تلك حصة

بين عامي  في الفترة الفعالية على صعيد التوجهالذي يعرض وعمليات الصندوق،  وأثرالسنوي عن نتائج 

مستقر  من مستوى ةطفيف بصورةاألداء الحالي  تراجع، مع 2013منذ عام  تقريبا ثابتا توجها، 2018و 2007

 في المائة. 72 نسبة إلى 75 عند نسبة

أخرى قضايا  إلى جانب أية ،مكتب التقييم المستقل واإلدارة مناقشة الخيارات لحل هذه االختالفات ويجب على -9

في المؤسسات المالية الدولية األخرى، مثل مصرف التنمية اآلسيوي والبنك و. ذات صلة بالمواءمة والتنسيق

 .باستخدام التصنيفات التي توفرها وظيفة التقييم المستقلأداء العمليات تقوم اإلدارة باإلبالغ عن الدولي، 

 2020 تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام . يوفرفي األداء األمدطويلة  التوجهاتالحاجة إلى تحليل  -10

لتعزيز مساهمة التقرير، قد ترغب اإلدارة في النظر في توسيع نطاق ومعلومات مفيدة عن األداء الحالي. 

خالل التصنيفات  تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق، يقارن وكما تمت اإلشارة إليه سابقا. اتتحليلها للتوجه

طلب عالوة على ذلك، يتوعلى مدى فترة أطول. تحدث تغييرات كبيرة  غير أن هنالكالسابقة. السنوات الثالث 

 التوجهاتيعد تحليل و. التي تمت مالحظتها على المدى األطول التوجهاتفهم األداء الحالي وضعه ضمن 

المؤسسات المالية الدولية في دارة اإلالنتائج التي تصدرها السنوية عن تقارير الممارسة شائعة في  األمد ةطويل

 .( والبنك الدوليائيةاإلنمفعالية ال استعراض) مصرف التنمية اآلسيوياألخرى، مثل 

يواجه الصندوق تغيرات  للوفاء بالتزامات التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق. ةالمؤسسي الجاهزية -11

على وجه واالستثمارات في األولويات الناشئة.  السريعة التي تشهدها زيادةالسريعة مع توسع نطاق العمل و

أن تنمو ذخيرة الحافظة التكميلية الخاصة بالبيئة والمناخ أكثر من عشرة أضعاف من الخصوص، من المتوقع 

 التي تتمتع المالئمةضمان توفر الموارد البشرية  السريعةهذه الزيادات  وتستدعي. 2021إلى عام  2019عام 

وسع في مجال الم اإليصالهذا مثل الهياكل الداخلية الستيعاب  وجاهزيةالمهارات والدراية الالزمة، ب

إدارة  غير أن. تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوقالتنبؤ بهذه االحتياجات نطاق  يتجاوزقد ومواضيعي معين. 

                                                      
 فقط. 2019ال يستخدم تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق متوسطا متحركا لعرض التوجه؛ ويتم استخدام المتوسط المتحرك لحساب أداء عام  4
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ضمن نطاقه.  تدخالن ،بمثل هذا التوسع لالضطالعالمنظمة  وجاهزيةالموسع،  باإليصالالمخاطر المرتبطة 

في  اإليصالضمان من أجل عرض التدابير المتخذة يأن  تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوقسيكون من المفيد لو

للطريقة  مشابهةطريقة وذلك ، سريعة التوسع التي يدعمها تمويل المناخالوقت المناسب وبجودة عالية للعمليات 

 . 19ـ كوفيدلجائحة استجابة الصندوق التقرير بها  عرضالتي 

 تحتويالمنفق يمة مقابل المال للق لوحة للصندوق هذاتقرير الفعالية اإلنمائية . قدم المنفق القيمة مقابل المال -12

وقاعدة  للقاعدة المنطقيةالمفيد الحصول على توضيح  وقد يكون منمفيدة )الملحق الثالث(.  لمحات ثاقبةعلى 

للقيم المنطقي  األساس توفير أيضامن المفيد وفي المضي قدما، . اللوحةاألدلة المستخدمة للوصول إلى قيم 

 لمؤشرات النجاح. الحدية

 مليون(. 1.5مليون( أكبر من الهدف ) 1.75) بيانات خط األساس كانت، 2.3.14، في حالة المؤشر أخيراو -13

تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق والتقرير السنوي عن نتائج ل ينالتكميلي الدورين إبراز ينبغي ،في الختامو -14

اتباع الممارسات بوذلك  ،من هذين التقريرين المستقبليةاإلصدارات في وتركيزهما  وأثر عمليات الصندوق

 أن يعمال اإلدارة ومكتب التقييم المستقل ويجب علىالموحدة المستخدمة في المؤسسات المالية الدولية األخرى. 

خطوة  2020في عام  جدواهتت ثبُ االستفادة مما وقد تمثل القائمة في مجاالت التداخل.  أوجه التآزرعلى تعزيز 

كيفية تطور  ووصف ،األدلة مصادر وتقاسممجاالت التداخل،  االنخراط المبكر بغية تحديدأولى جيدة، مثل 

هذه الخطوات، مع  إضفاء الطابع المنهجي والمؤسسي علىالمناقشات، يمكن  وعبرالتفكير. أساليب و النهج

الجارية على سياسة التقييم  التعديالتن خالل االستفادة من مولتعميق أوجه التآزر.  المتاحة الخيارات تحري

 تنسيقمنتجات التقييم الذاتي والتقييم المستقل، يمكن لمكتب التقييم المستقل واإلدارة العمل على  وتقدير

 الحافظةاالختالفات الرئيسية في التقريرين لضمان االتساق في النتائج. ويشمل ذلك األساليب )اختيار 

، التوجهاتوالفترة التي يغطيها تحليل  ،األداء تصنيفاتواالستخدام المتسق للمتوسطات المتحركة(، ومصادر 

 مكتب التقييم المستقليشكر والمؤسسات المالية الدولية األخرى.  المتبعة في ممارساتالمع  بما يتماشى وذلك

تقرير خالل التعليق على النتائج الواردة في الفرصة للمساهمة في عملية التغيير هذه من منحه اإلدارة على 

 إلى تعاون مثمر. قدما يتطلعهو ، والفعالية اإلنمائية للصندوق

 


