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 مقدمة - والأ

االنخراط البناء ، وتقدر 2020ترحب إدارة الصندوق بالتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام  -1

بشأن تعزيز دور التعلم للتقرير من أجل تحسين الفعالية اإلنمائية  مكتب التقييم المستقل في الصندوق مع

مكتب التقييم والتي تعكس جهود  ،2020للصندوق. ويتضح ذلك في التغييرات التي أجريت على تقرير عام 

، النوعي التحليلو مؤشراتمن خالل الالتقرير والحد من طوله، والتركيز المعزز على التعلم  لتبسيطالمستقل 

 وإزالة التوصيات.

. وتتفق اإلدارة مع استنتاجات التقرير الرئيسية، زناوامت والتقرير ،دقيقا تجد اإلدارة تحليل التقريروبشكل عام،  -2

بالمجاالت التي أحرزت فيها اإلدارة تقدما جيدا، بما في ذلك البيئة وتغير مكتب التقييم المستقل ر اعتراف وتقد  

المناخ، والتحوالت اإليجابية األخيرة في الكفاءة واالستدامة، وقدرة برامج الصندوق على التكيف بشكل جيد 

 مع السياقات المتغيرة.

الجهود المستمرة، مثل تعزيز الروابط  المجاالت التي تحتاج إلى المزيد منوفي نفس الوقت، تعترف اإلدارة ب -3

قدرات التنفيذ؛  االعتبار في األخذبين الحافظة اإلقراضية وغير اإلقراضية؛ والتصميم بصورة واقعية، مع 

والكفاءة.  ودعم وحدات إدارة المشروعات خالل التنفيذ من أجل تحسين أداء الحكومة، وال سيما بشأن االستدامة

والواقع أن عددا من مبادرات ارة نفس المجاالت في السنوات األخيرة؛ دوقد أبرز نظام التقييم الذاتي لإل

اإلصالح األخيرة والتزامات التجديد الحادي عشر للموارد استهدفت هذه المجاالت، بما في ذلك مبادرات بناء 

إلى القدرات، وعملية الالمركزية لتقديم دعم أوثق وأكبر على مستوى البرنامج القطري، وزيادة االنتباه 

 جية على المستوى القطري.، والنُهج البراميالنخراط السياساتا

باإلبالغ اإلجمالي ( معالجة المشاغل المنهجية المتعلقة 1ويركز رد اإلدارة على ثالثة جوانب استشرافية: ) -4

( تعزيز جوانب التكامل بين نظم التقييم الذاتي والمستقل 2كمقياس وحيد لألداء والنتائج؛ ) يفاتالتصنباستخدام 

( مجاالت التركيز بالنسبة لإلدارة في ضوء توجهات 3ين الفعالية اإلنمائية؛ )عد التعلم من أجل تحسلتعزيز بُ 

 .2020التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام األداء التي ُسلط عليها الضوء في 

 التصنيفات اإلجمالية في تقييم األداء والنتائج محدوديات – ثانيا

تعتقد اإلدارة أن نظامي التقييم في الصندوق، الذاتي والمستقل، يعتمدان بشكل كبير على التقييمات المستندة  -5

وعلى الرغم من أن النظامين يتبعان  1.للمقارنة أساسا المتخذةإلى التصنيفات أكثر مما هو الحال في المنظمات 

، االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون لمنظمة التابعة اإلنمائية المساعدة لجنةالمعايير المستخدمة من قبل 

، األمر الذي يزيد عدد المعايير هب خاصةيذهب الصندوق إلى أبعد من األبعاد المعيارية ليدرج تصنيفات 

، فإن التصنيفات عند اإلنجاز وحدها األدلة لىتستند إ تكان وإن، وبما أن التصنيفات تقييمات ذاتية 2المصنفة.

مع مؤشرات األداء الموضوعية، مثل  الثالثي بالتحليلتها قارنيمكن استخدامها كمقياس لألداء وينبغي مال 

والبيانات على مستوى المخرجات والمؤشرات األخرى مثل عمليات الصرف تقييمات النواتج واألثر، 

التقييم المستقل والتقرير )للكفاءة(، والتمويل المشترك )للملكية والشراكات(. وعلى العكس من ذلك، يستخدم 

عمليات الصندوق بشكل رئيسي تصنيفات ذاتية من المشروعات التي أُنجزت في  ثرالسنوي عن نتائج وأ

                                           
تحقيق الهدف  –صنف ثالثة معايير فقط عند اإلنجاز يعلى سبيل المثال، البنك الدولي  يصنف الصندوق عددا أكبر من المعايير. 1

 اإلنمائي، وأداء البنك )بما في ذلك التصميم واإلشراف(، وأداء الشركاء.
لتنمية في الميدان االقتصادي هي الفعالية، واالستدامة، المعايير المعيارية للجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون وا 2

والتمايز بين الجنسين، وإدارة البيئة والكفاءة، والصلة. وباإلضافة إلى هذه المعايير، يصنف الصندوق معايير مثل توسيع النطاق، 

ي يصعب تقييمها من خالل تصنيفات والموارد الطبيعية، وتغير المناخ، والمؤسسات والسياسات، واألثر على الفقر الريفي، والت

  المشروعات.
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، يستخدم تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق مجموعة من المقابل فيكوسيلة لتقييم األداء والنتائج. و سابقال

 3ة النتائج لتقييم األداء الشامل للمؤسسة.المؤشرات عبر المستويات الثالثة إلطار إدار

التي ينبغي التنبه الهامة أن "من المحاذير  2020ويذكر التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام  -6

موحدة لها أن نتائج المؤسسات المالية الدولية قد ال تكون قابلة للمقارنة: فطريقة تجميع أداء المشروعات ليست 

المالية الدولية سواء من حيث المعايير المستخدمة في التجميع )على سبيل المثال، البنك  المؤسساتفي سائر 

يفعل الصندوق، ومصرف التنمية اآلسيوي، ومصرف بينما جمالي، الدولي ال يدرج االستدامة في األداء اإل

 كيفية احتساب القيمة النهائية للتصنيف". وأالتنمية األفريقي ذلك(، 

ء هذا المحذور المنهجي الهام وحقيقة أن الصندوق يستهدف عادة أشد السكان فقرا، ويقوم بتدخالت وفي ضو -7

استنتاجات ذات مغزى تستند إلى مقارنة "الميل األخير" ضمن القطاع الزراعي، فإن من الصعب استخالص 

ا، ينبغي النظر إلى بين الصندوق والمصارف اإلنمائية متعددة األطراف األخرى. وهكذ الزراعيةالحافظة 

في التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق بحذر، أو ربما عدم إدراجه  للمقارنة القابلة الجهات تحليل

كون أكثر مالءمة مقارنة، على سبيل المثال، بيانات الصندوق على مستوى في المستقبل. وقد تفي شكله الحالي 

مع مراعاة الحجم النسبي الوصول، والنواتج، والمخرجات في القطاع الزراعي مع المنظمات القابلة للمقارنة، 

 للمنظمة.

لمصارف اإلنمائية كما تتجه إدارة الصندوق نحو مواءمة إطار إدارة النتائج المؤسسي مع األطر النظيرة في ا -8

متعددة األطراف األخرى، من خالل التركيز على نحو أقل على التصنيفات كمقياس للنتائج، والتركيز على 

. كما تعمل اإلدارة على تنقيح إبالغها النتائج تحقيق إلثباتنحو أكبر على المخرجات والنواتج الموضوعية 

استعراض منتجاتها الخاصة بالتقييم الذاتي، وتحسين قياس نواتجها من خالل  روعات في سياقشعن إنجاز الم

، وصقل معايير االختيار المستخدمة لتقييمات األثر في ضوء الرئيسية للنواتجمؤشرات المسوحات إدخال 

ا في تعليقات مكتب التقييم المستقل. وتعتقد اإلدارة أن مزيج المنتجات المنقح للمكتب يمكن أن يتأمل أيض

إلى استنتاجات بشأن األداء والنتائج، وتحقيق  لتوصلامن أجل التقييمات المستندة إلى التصنيفات  محدوديات

 .التقييمية والتعلم من خالل األدلة – أساسا مقياس للمساءلة -توازن أفضل بين التصنيفات 

والخبراء الخارجيين لتقييم نظام وفي هذا السياق، تتطلع اإلدارة إلى العمل مع مكتب التقييم المستقل  -9

في سياق تنقيح وصقل نهجه المتعلق بكل من التقييم الذاتي والمستقل  5ومنهجيته، 4تصنيفات الصندوق

الملحق الثاني، تعتقد اإلدارة أنه يمكن لهذا االستعراض أن ينظر في القضايا  في مفصل هو كما. ودليل التقييم

التي تؤثر على كل من تحليل إنجاز المشروعات في تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق، وفي تحليل التقرير 

نتيجة إما كمدى حدوث حاالت الهبوط المتصورة وتشمل هذه نتائج وأثر عمليات الصندوق.  عنالسنوي 

، 2015للتغييرات في تعاريف المؤشرات، واستعراضات ضمان الجودة األكثر صرامة التي أُدخلت منذ عام 

سبب تقلبات وانخفاضات يجارية مما  فترة ثالث سنوات ةأو للمجموعة الصغيرة من المشروعات المنجزة في أي

 في متوسط تصنيفات السنوات الثالث الجارية.

                                           
 يرجى الرجوع إلى الملحق األول. 3
من تقرير استعراض األقران. غير  سابقةاستخدام التصنيفات في نسخة  محدودياتكما سلط المستعرضون األقران الضوء على  4

 أن هذا الملحق لم يدرج في النسخة النهائية.
 ثاني.يرجى الرجوع إلى الملحق ال 5
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 لتعزيز التعلملتكامل بين نظامي التقييم الذاتي والمستقل تعزيز جوانب ا – لثاثا

، تعتقد اإلدارة أن أمام الصندوق فرصة 2019بعد استعراض األقران لوظيفة التقييم الذي استكمل في عام  -10

يكون مبتكرا في صقل نظامي التقييم الذاتي والمستقل لتعزيز مساهمتهما في الفعالية اإلنمائية الشاملة  ألنفريدة 

 للصندوق.

وينبغي أن يسعيا لتعزيز  بعضا امبعضهويكمل  عززيتعتقد اإلدارة أن التقييم المستقل والذاتي نظامان  -11

دى النظامين أدوار ومسؤوليات متميزة في المساءلة والتعلم لتحسين األثر اإلنمائي. وفي نفس الوقت، ل

وكما يشير استعراض األقران، . هيكلية التقييم األوسع مع هدف مشترك يتمثل في تحسين النتائج اإلنمائية

دارة، شأنها شأن المسؤولية عن وجود إطار فعال إلاء المؤسسي على عاتق األدغ المجلس باالتقع مسؤولية إب"

تقديم نتائج مستقلة وموثوقة إلى المجلس " على مكتب التقييم المستقليعمل  بينما"، داءأللرصد النتائج وا

 6".دارةإلوا

اإلدارة جهودا لتحسين تركيزها على النتائج واألداء.  ت، بذل2016منذ إدخال إطار الفعالية اإلنمائية في عام  -12

بالجودة في الحافظة في تحسينات ، واالهتمام المؤسسي والتوازنات الضوابطويمكن رؤية النظم القوية، و

األداء المشار إليها في تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق بشأن مجموعة من المؤشرات وفي األثر اإلنمائي 

 القوي الذي تحققه مشروعات الصندوق.

 عن اإلبالغ نظم في اإلدارة تحققها التي التطورات من االستفادة توقع يمكن" استعراض األقران، ذكروكما  -13

 الفعالية تقرير إصدار في االستمرار وينبغي. للصندوق اإلنمائية الفعالية تقرير إعداد في واألداء النتائج إدارة

 مستوى على األداء عن اإلبالغ ألن نظرا المجلس، قبل من كثب عن واستعراضه للصندوق اإلنمائية

 ."المستقل التقييم مكتب وليس اإلدارة، عاتق على األول المقام في يقع المشروعات

 التقرير من الغرض تحديد بإعادة المستقل التقييم مكتب قيام إمكانية يفتح" استعراض األقران أن ذلككما ذكر  -14

 ويمكن .األداء على بقوة تركز ولكنها ومتميزة مختلفة وثيقة وجعله الصندوق، عمليات وأثر نتائج عن السنوي

 تؤثر التي والحديثة األوسع المسائل على أكبر بشكل الصندوق عمليات وأثر نتائج عن المنقح التقرير يركز أن

 يحظى الذي المستقل التقييم لمكتب االستراتيجي للعمل االهتمام من المزيد ويعطي المؤسسي؛ األداء على

 للصندوق، اإلنمائية الفعالية تقرير على الدوري، التثبت وحتى التعليقات، ويقدم المجلس؛ من كبير باهتمام

  ."لتعزيزه واقتراحات

التزمت اإلدارة بتنقيح إطار الفعالية اإلنمائية قبل التجديد الثاني عشر للموارد، وزيادة تعزيز اإلبالغ عن وقد  -15

. كما يتيح هذا فرصة لمكتب التقييم المستقل لزيادة للصندوق اإلنمائية الفعاليةالنتائج واألداء الذي يغذي تقرير 

عمليات الصندوق بحيث يركز بشكل كامل على المجاالت االستراتيجية  ثرعن نتائج وأ السنوي تبسيط التقرير

المنهجية التي سلطت اإلدارة  محدودياتلألداء بدال من تقديم األداء اإلجمالي لكل مؤشر سنويا، بالنظر إلى 

  7الضوء عليها.

 ثروأ نتائج عن السنوي التقرير استنتاجات ضوء في لإلدارة التركيز مجاالت -رابعا 

 2020 لعام الصندوق عمليات

ال يشمل توصيات محددة،  2020عمليات الصندوق لعام  ثرالتقرير السنوي عن نتائج وأالرغم من أن على  -16

إال أنه يشمل توصيات رئيسية. ويشير إلى أن أغلبية التصنيفات تقع بشكل عام في فئة المرضي إلى حد ما. 

والمجاالت التي تظهر أداء إيجابيا هي إدارة البيئة والموارد الطبيعية، والصلة، وأداء الصندوق. ولوحظ أداء 

                                           
 .R.13 EB/2019/127الوثيقة  6
 ثاني.يرجى الرجوع إلى الملحق ال 7
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)مع أنه يبقى إلى حد كبير في فئة المرضي إلى حد ما( بشأن معظم المؤشرات األخرى باستثناء  أضعف نسبيا

الكفاءة، واالستدامة، وأداء الحكومة. وفي المجموعة األخيرة، يشير  – أكبر بشكل تتخلفثالثة مؤشرات 

تدامة قد تحسن على مدى عمليات الصندوق إلى أن األداء بشأن الكفاءة واالس ثرالتقرير السنوي عن نتائج وأ

السنوات األخيرة، غير أن أداء الحكومة يستمر في االنخفاض. وفي ضوء استنتاجات التقرير السنوي عن 

  عمليات الصندوق، تعتقد اإلدارة بأن هذه المجاالت الثالثة تحتاج إلى المزيد من االنتباه. ثرنتائج وأ

اإلنمائية للصندوق، كان أداء مشروعات الصندوق جيدا في  وكما تمت اإلشارة إليه في تقرير الفعاليةأوال،  -17

عمليات الصندوق، ينبغي  ثرعن نتائج وأمرحلة التصميم؛ ولكن وكما تمت اإلشارة إليه في التقرير السنوي 

وال سيما بسبب ضعف قدرات  ،ا حيا، فالتحديات غالبا ما تظهر خالل التنفيذأولي امخططللتصميم أن يكون 

التنفيذ والخبرة في وحدات إدارة المشروعات، مما يؤثر سلبا على كفاءة المشروعات. وتتفق اإلدارة بشأن 

أهمية قدرة وخبرة وحدة إدارة المشروع، وملكية الحكومة. وهذا هو أصعب المجاالت التي يتعين على 

. ويقوم الصندوق باستثمارات في بناء قدرات موظفي باشرةم سيطرة أقل فيه يمتلك يالصندوق معالجتها، والذ

المشروعات في مجاالت مثل اإلدارة المستندة إلى النتائج، والتوريد، واإلدارة المالية، والرصد  إدارةوحدات 

والتقييم. غير أن الصندوق يدرك أن بناء القدرات وحده ال يكفي. وعلى المستوى العملي، تبذل جهود لضمان، 

وحدات  موظفيبيل المثال، العقود المستندة إلى األداء لموظفي وحدات إدارة المشروعات، وتعيين على س

. ومع ذلك، المشروعات الستهالل األسرع التنفيذ يمن خالل استخدام أدات مبكر وقت في إدارة المشروعات

التي يمكن اتخاذها لتعزيز ر اقتراحات مكتب التقييم المستقل حول الخطوات اإلضافية فإن اإلدارة سوف تقد  

 قدرة وأداء وحدات إدارة المشروعات فضال عن اإلجراءات التي بادرت بها اإلدارة بالفعل.

ونسبتها  للمخاطر المعرضةتركز اإلدارة بشكل قوي على جودة الحافظة خالل التنفيذ. ويبقى عدد المشروعات  -18

عاشر للموارد، والمؤسسات المتخذة أساسا للمقارنة المئوية عند مستوى منخفض بالمقارنة مع فترة التجديد ال

في المائة  50من (؛ وارتفع مؤشر يقيس االستباقية إلى أعلى مستوى له على اإلطالق )في المائة 15)أقل من 

في المائة، كنتيجة مباشرة للحوافز التي وفرتها سياسة إعادة الهيكلة التي وافق عليها المجلس التنفيذي  77 إلى

أن عملية الالمركزية والحجم المتزايد للموظفين التشغيليين والتقنيين الذين ب(. وتعتقد اإلدارة 2018في عام 

إدارة الحافظة ودعم وحدات إدارة المشروعات  إلى خارج المقر سيؤديان إلى استباقية أكبر فييتم انتدابهم 

 خالل التنفيذ.

تشكل استدامة الفوائد مجال قلق بالنسبة لإلدارة، حيث الحظ كل من تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق ثانيا،  -19

بالنسبة للتجديد الثاني عشر للموارد، و. والتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق تخلفا في األداء

. وتحقيقا لهذه الغاية، بادرت المشروع بعد ما مرحلة فيستلتزم اإلدارة بوضع خطة عمل لتحسين االستدامة 

اإلدارة ببعض اإلجراءات مثل إدماج استراتيجيات الخروج في مرحلة التصميم. ولكن اإلدارة تدرك أنه يتعين 

عمل المزيد، وال سيما بشأن رصد استراتيجيات الخروج من خالل التنفيذ وانخراط أكبر مع الحكومة على 

التي تقترح اإلدارة العمل عليها مع مكتب التقييم المستقل هو تعزيز ة مستوى السياسات. وأحد الجوانب الرئيسي

تحديد وقياس استدامة الفوائد. وحاليا، يميل تقييم االستدامة عند اإلنجاز إلى التركيز بشكل أكبر على استدامة 

دورا رائدا في مكتب التقييم المستقل أن يلعب األنشطة بدال من استدامة األثر. وتعتقد اإلدارة بأنه يمكن ل

التقييمات الالحقة الستدامة األثر لتحديد إلى أي مدى تستمر المكاسب المحققة من خالل المشروعات الممولة 

نظرات ثاقبة إضافية في العوامل المحركة لهذا  ةمن الصندوق بعد توقف األنشطة. كما أنه سيتم الترحيب بأي

 .المجال من قبل مكتب التقييم المستقل

كنتيجة . أوجه التآزر بين األنشطة اإلقراضية وغير اإلقراضيةيمكن زيادة تعزيز  هتفق اإلدارة بأنوأخيرا، ت -20

، 2019للمبادئ التوجيهية الجديدة الخاصة ببرامج الفرص االستراتيجية القطرية التي صدرت في أوائل عام 

غير أن هناك حاجة لتكريس  الحظت استعراضات ضمان الجودة اتساقا ومواءمة أكبر مع األولويات الوطنية.

واالنخراط السياساتي مع  المزيد من االنتباه والموارد لألنشطة غير اإلقراضية على مستوى البرامج القطرية.
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القوة الدافعة لجدول أعمال الالمركزية في الصندوق. ومن خالل المقاييس هو ، والحكومة ذو أهمية حاسمة

للمدراء القطريين لالنخراط مع  الوقت إتاحةسعى الصندوق إلى المحدثة لالمركزية التي تجري حاليا، ي

 الحكومة على مستوى أكثر استراتيجية.

كما يولي الصندوق انتباها أكبر لقياس األنشطة غير اإلقراضية. وهذا واضح في خطة عمل إدارة المعرفة  -21

وباإلضافة  لتقييم وقياس األداء.شمالن مؤشرات رئيسية يين وضعا مؤخرا، ولذالمؤسسية وإطار الشراكات ال

ثر صرامة وموثوقية لجمع التغذية كإلى ذلك، صقل الصندوق مسحه الخاص بأصحاب المصلحة لجعله أداة أ

الراجعة على المستوى القطري بشأن أداء الصندوق فيما يتعلق باألنشطة غير اإلقراضية. وفي نفس الوقت، 

وبالتالي، وعلى الرغم من نشطة غير اإلقراضية وتحديدها كميا؛ من المهم التوضيح بأنه من الصعب قياس األ

تحديا هذه األنشطة قياس يشكل هذا التقدم، ال يمكن رصد جميع النتائج واألثر في هذا المجال بالشكل الكافي. و

 ليس للصندوق وحده، بل وللمنظمات األخرى أيضا.

 تطلع قدماال -خامسا 

المستقل في الصندوق لتعميق االنخراط والتبادل مع اإلدارة بشأن التقرير تقد ر اإلدارة جهود مكتب التقييم  -22

ن اإلدارة التفاعالت التي أجراها المكتب في السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق. وفي هذا السياق، تثم  

 سائر المنظمة بشأن التقرير قبل وضع اللمسات األخيرة عليه.

وتتطلع اإلدارة قدما إلى مواصلة العمل بشكل بناء مع مكتب التقييم المستقل تحت التوجيه واإلشراف الشاملين  -23

تعظ م للجنة التقييم والمجلس التنفيذي بشأن تنقيح سياسة التقييم، ودليل التقييم، ومزيج المنتجات لضمان أن 

 في الصندوق. وظيفة التقييم )الذاتية والمستقلة على السواء( مساهمتها
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 عمليات وأثر نتائج عن السنوي ريرالتقوللصندوق  اإلنمائية الفعالية تقريرمقارنة بين 

  الصندوق

يكمالن  الصندوق عمليات وأثر نتائج عن السنوي ريرالتقوللصندوق  اإلنمائية الفعالية تقريرأن على الرغم من 

. واإلدارة ومكتب التقييم المستقل يعمالن معا لضمان مباشربشكل  مقارنةفإنهما ليسا تقريرين قابلين للبعضهما البعض، 

تعزيز الفعالية اإلنمائية للصندوق. ويرد كأداتين من أدوات اإلدارة ل أن يخدمابعضهما البعض ون يعزز التقريراأن 

 كل منهما.  خصائصأدناه ملخص لنطاق و

 للصندوق اإلنمائية الفعالية تقرير الصندوق عمليات وأثر نتائج عن السنوي ريرالتق 

التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق   الغرض

يعده مكتب التقييم المستقل  سنوي تجميعيتقرير 

استنادا إلى التقييمات التي تجرى في السنوات 

السابقة. وينبغي للتقرير أن يكون أكثر تركيزا على 

التعلم منه على المساءلة، حيث أشار استعراض 

األقران إلى أن مسؤولية اإلبالغ عن األداء 

، بينما يمكن فقط اإلدارة عاتق المؤسسي تقع على

التقييم المستقل، من خالل تحليله المستقل، لمكتب 

 التنفيذي. ستقديم المدخالت والتوجيه للمجل

تقرير سنوي تعده  للصندوق اإلنمائية الفعالية تقرير

اإلدارة لتتبع التقدم المحرز مقابل إطار إدارة النتائج 

المتفق عليه لدورة تجديد موارد معينة. ولدى التقرير 

نظرا إلى أنه األداة المستخدمة  تركيز قوي على المساءلة

من قبل اإلدارة لإلبالغ عن المؤشرات واألهداف المتفق 

 عليها مع الهيئات الرئاسية للصندوق.

 الصندوق عمليات وأثر نتائج عن السنوي ريرالتق نطاقال

 من التثبت عملياتيستند بالكامل إلى  تجميعيتقرير 

 أداء تقييمات/المشروعات إنجاز تقارير

 القطرية البرامج تقييمات، والمشروعات

التي أجراها مكتب التقييم القطرية  االستراتيجياتو

ع تصنيفات من أداء سابق. وهو يجم   .ستقلالم

ويعتمد التقرير بالكامل تقريبا على تصنيفات مستمدة 

 المشروعات إنجاز تقارير من التثبت عملياتمن 

 في التشكيك تملتقييم الفعالية اإلنمائية للصندوق )

من قبل استعراض األقران(.  نفسها التقييمات متانة

وال يبلغ التقرير عن نتائج ملموسة محققة مثل 

 المخرجات، أو النواتج، أو األثر.

يقيس التقرير األداء الشامل للصندوق من خالل مجموعة 

من المؤشرات على مستويات مختلفة: إدارة الحافظة، 

والمخرجات على واألثر والتصميم، وكفاءة المنظمة، 

، باالتساق مع إطار إدارة النتائج مستوى المشروعات

 المتفق عليه لكل دورة تجديد موارد.

 

ويبلغ التقرير عن نتائج ملموسة مثل المخرجات، 

 والنواتج، واألثر.

ف وطويل مع تحليل مسهب ومالحق يثكالتقرير  الهيكل

في عام  ملحوظ بشكل أقصر كان وإنمتعددة )

2020.) 

 5 500بالحد األقصى لعدد الكلمات البالغ  التقرير يلتزم

إلطار إدارة النتائج، ويبلغ عن المستويات المختلفة  كلمة،

مغطيا كال من األداء التشغيلي والمؤسسي. وعدد 

المالحق ينمو استجابة لمتطلبات اإلبالغ المتزايدة 

 وااللتزامات المتعهد بها للمجلس التنفيذي.

يعتمد التقرير على تصنيفات مجمعة لمشروعات  البيانات

أنجزت كي يبلغ عن األداء ويستخلص االستنتاجات 

 والتوجهات.

يبلغ التقرير عن مؤشرات عديدة عبر المستويات 

المختلفة. وفقط مجموعة فرعية من مؤشرات المستوى 

 الثاني تتعلق بالمشروعات المغلقة.

عمر الحافظة قيد 

 االستعراض

مشروعات أنجزت قبل  يبلغ التقرير بالكامل عن

سنتين على األقل، والجزء األكبر منها حتى قبل 

 ذلك.

يبلغ التقرير عن المشروعات التي أغلقت حتى السنة 

غ عن األداء في لالسابقة في المستوى الثاني. كما يب

وخالل تنفيذ المشروعات المصممة  مرحلة التصميم

 حديثا والجارية.
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 الصندوق عمليات وأثر نتائج عن السنوي ريرالتقلتحليل المنهجية  محدودياتال

 ، ومعايير وتعاريف التقييمصدقيةتغييرات في الدقة، والال

التدهور الحقيقي  على مؤشرات المتصورة االنخفاضات تعتبر مدى أي إلىتحري  أنه من المهمبتعتقد اإلدارة  -1

لألداء أو فيما إذا كان ذلك ناتجا عن التغييرات في تعاريف المؤشرات أو االستعراضات األكثر دقة لضمان 

اإلبالغ منقحة بشأن  . وفي ذلك الوقت، أصدر الصندوق مبادئ توجيهية2015الجودة التي أدخلت منذ عام 

الستعراض الجودة، وتركيز أكبر على جودة تقارير  قوىعن إنجاز المشروعات. وقد أدت هذه إلى عملية أ

في إعداد تقارير إنجاز المشروعات.  أكبر دعم أجل من دفعةوصرامة أكبر في التقييم، وإنجاز المشروعات، 

+ 4ي المائة منها على تصنيف ف 89ونتيجة لذلك، تحسنت جودة تقارير إنجاز المشروعات، مع حصول 

للتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق.  2018-2016بالنسبة للجودة الشاملة في مجموعة الفترة 

الدافع  بالتالي كونتومن المحتمل أن زيادة الصدقية والدقة في التقييم قد أدت إلى تصنيفات أكثر واقعية، وقد 

 ض المجاالت التي يسلط التقرير الضوء عليها.وراء االنخفاضات في األداء في بع

كما يمكن أن تكون التغييرات في منهجية ومعايير التقييم عبر السنين قد ساهمت في تصنيفات أقل إيجابية. فقد  -2

؛ وفي 2016، الذي أضيفت إليه االستدامة في عام لت تعاريف بعض المؤشرات، مثل مؤشر أداء المشروعُعد  

. وقد طبق مكتب التقييم 2017ين في عام ديافرإ ينمؤشر إلى امتقسيمه تمتوسيع النطاق واالبتكار، اللذين 

المستقل التعريف الجديد للمؤشر األخير بمفعول رجعي، بينما لم تفعل اإلدارة ذلك. وتتعلق هذه المسألة بالتالي 

ات األقدم على أساس المعايير عبر الزمن بحيث يتم الحكم على المشروع للمقارنة والقابلية حديثبإعادة الت

 وقت التصميم.ة قائمالتي لم تكن  ثداألح

 سنوات فترة ثالث ةفي أي المتناقص. بالنظر إلى الحجم الصغير لعينة المشروعات المنجزة وعددها حجم العينة -3

إلى العدد الصغير  نخفاضات في متوسط تصنيفات السنوات الثالث الجاريةاالتقلبات وال تعود ،ةجاري

وهذا يولد مشاكل ليس فقط لتحليل التوجهات، بل أيضا للتحليل اإلحصائي، أو االقتصادي األكثر  .للمشروعات

مشروعا،  81 شملت 2017-2015مشروعا، والفترة  64ما مجموعه  2018-2016ت الفترة شملتعقيدا. و

مشروعات؛ ولذلك فإن  110شملت  2015-2013مشروعات، والفترة  104شملت  2016-2014والفترة 

بالنسبة لتصنيفات تقارير إنجاز  قلق مصدر أيضا هذاويشكل المتوسطات حساسة للتقلبات الصغيرة المتزايدة. 

لصندوق. ولهذا السبب، بدأت اإلدارة في المشروعات المستخدمة من قبل اإلدارة في تقرير الفعالية اإلنمائية ل

تسليط الضوء على عدد من المشروعات التي يستند إليها التحليل، وعرض بيانات من سنوات قائمة بذاتها، 

حتى أصغر، مع القطرية  االستراتيجياتو القطرية البرامج تقييماتوعينة باإلضافة إلى المتوسطات الجارية. 

 نفي السنة الواحدة. لذلك، فإالقطرية  ستراتيجياتواال القطرية لبرامجلفي المتوسط  تقييمات 5إجراء 

وفي ؛ اختزالياسيكون  الصغيرة العينة هذه أساس على اإلقراضية غير األنشطة في جهاتوالتاستخالص 

عملية إبالغها، ترفد اإلدارة اإلبالغ عند إنجاز برامج الفرص االستراتيجية القطرية بمسح مجدد ألصحاب 

 صلحة. الم

ينظر في  تجميعينظرا إلى أن التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق هو تقرير . عمر الحافظة -4

األداء السابق لمشروعات تم تقييمها، والعدد المحدود للمشروعات الجديدة التي يشملها التحليل من سنة إلى 

في متكررة التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق ستكون  ونتائجأخرى، من المحتم أن استنتاجات 

قوي على الجودة التركيز الوعلى الرغم من الجهود القوية لزيادة االستباقية في إدارة الحافظة والمدى القصير. 

عن  توجهات مماثلة في التقارير السنوية على مدى السنتين الماضيتين، تتوقع اإلدارة االستمرار في رؤية

نتائج وأثر عمليات الصندوق طوال فترة التجديد الحادي عشر للموارد )ومن المحتمل في فترة التجديد الثاني 

التقرير بين إنجاز المشروعات وتقييمها وإدراجها في  فاصلةسنوات ال 3-2الـ  فترةعشر للموارد( بالنظر إلى 
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إلى حد كبير على  2022المثال، سيحتوي تقرير عام السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق. وعلى سبيل 

. ولن تبدأ المشروعات 2019ومشروعات قليلة من عام  مشروعات أُنجزت في فترة التجديد العاشر للموارد

عن نتائج وأثر عمليات الصندوق التقارير السنوية المصممة في فترة التجديد العاشر للموارد في الظهور في 

 عدا، على أقرب تقدير.وصا 2024إال من عام 
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