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 اإلدارة رد اليابان من تعليقات

ترحب اليابان بالتقدم الجيد الذي أحرزته إدارة الصندوق في 

 لتوصيات التي طرحهاأنشطة المتابعة التي قامت بها بالنسبة ل

 التقييمات. مكتب التقييم المستقل في الصندوق من خالل عدد من

تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات بالنسبة لتطور و

التزام اإلدارة  خصوصا تدعم اليابانفإن ة، التقييم وتدابير اإلدار

إجراءات المتابعة في الشكل الحالي  عن التقريريستعيض بأن 

، فصاعدا 2022اإلنترنت اعتبارا من عام عبر للوثيقة بنظام تتبع 

بقوة لجنة وأيدته الذي اقترحه مكتب التقييم المستقل،  وهو النظام

 يتيحالتتبع عبر اإلنترنت ذكر أن نظام ي  والتقييم العام الماضي. 

التوصيات في الوقت  اإلبالغ عن إجراءات اإلدارة لمعالجة

الوصول بسهولة إلى على يساعد موظفي الصندوق  مما، الحقيقي

توقيت  على معرفة ونحن حريصونمنها.  الستفادةالدروس وا

تقدمون الوثيقة الرئيسية  ال تزالونوشكل اإلبالغ إلى المجلس. هل 

للتقرير إلى دورة المجلس في سبتمبر/أيلول كما هو الحال حاليا؟ 

تتبع الإلى نظام  التحولهذا يكون ليمكن أن نتساءل إلى أي مدى و

 المتوسط. األجلفي  )إضافي( على الميزانية أثرعبر اإلنترنت 

مكتب التقييم  أجراهالنقدي الذي ستعراض الوترحب اليابان با

. وتشجع 2في الضميمة  المبينعلى النحو لردود اإلدارة المستقل 

اليابان كال من مكتب التقييم المستقل واإلدارة على مواصلة 

عالية الجودة  ن من تنفيذ تدابيريالتواصل الوثيق والمنتظم للتمك

  .معينةوقدرات موارد ب داءتحسين األو

من قبل مكتب  المتوخىالنهج  تطلع علىأن أيضا تود اليابان و

 الجديد مشاركته في نظام التتبعفيما يتعلق بكيفية التقييم المستقل 

تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات لعبر االنترنت 

تقرير رئيس الصندوق عن وضع تود اإلدارة أن تشكر اليابان على التعقيبات المقدمة بشأن هذا اإلصدار من 

 ة.تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدار

تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ األول من مجلد ، سيقدم ال2022تؤكد اإلدارة أنه في سبتمبر/أيلول و

تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم الرئيسي ل تقريرأي ال –ة توصيات التقييم وتدابير اإلدار

بحلول  ألنهلجنة التقييم والمجلس التنفيذي وفقا للممارسة الحالية. ولن يقدم المجلد الثاني إلى  –ة وتدابير اإلدار

موقع الصندوق على المتاح للعموم عبر اإلنترنت بنظام التتبع استعيض عنه ، سيكون قد 2022أيلول /سبتمبر

ة لمعالجة التوصيات في توصيات وتدابير اإلدار. وسيستخدم نظام التتبع لإلبالغ عن وضع متابعة الالشبكي

بناء نظام إمكانية الت لضمان . ويعمل الصندوق حاليا مع شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالوقت الحقيقي

، سيستفيد الصندوق من الشكل للقيام بذلك. والتكاليف في كفاءة وبطريقة تحققالتتبع في الوقت المناسب 

إعادة ستضمن . وإطار إدارة النتائجمثل لوحة عمليات الصندوق، ولوحة مماثلة التتبع الألدوات ستخدم الم

 .في التكاليف تحقيق المستوى األمثلاستخدام عناصر النظام األساسي القائم 

  ، تقترح اإلدارة حسب الحاجة وتعديله ،واستخدامه ،عبر اإلنترنتبالنسبة للمستقبل، بمجرد تجربة نظام التتبع و

تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير إعادة مناقشة مضمون وشكل المجلد األول من 

 .ة، حسب االقتضاءاإلدار

مع مكتب التقييم المستقل، بما في  تجاه التعاون الوثيق والمنتظمعلى التزامها القوي  أيضا تود اإلدارة أن تؤكدو

سياسة في الوثائق المؤسسية مثل المحسن ذلك بشأن عمل المتابعة المتعلق بالتوصيات. ويرد إطار التعاون 

، لمكتب التقييم المستقل في الصندوق متعددة السنواتالاستراتيجية التقييم ، والتقييم المعدلة في الصندوق

)الذي سيقدم إلى لجنة التقييم في أكتوبر/تشرين لإلدارة  لفعالية اإلنمائيةاطار باإلضافة إلى التحديث المقبل إل

 (.2021، وإلى المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول 2021األول 
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 اإلدارة رد اليابان من تعليقات

مكتب بها  حافظسيالتي  يةكيفالة، وال سيما التقييم وتدابير اإلدار

 .عززهايومن إجراءات اإلدارة  التثبتعلى عملية التقييم المستقل 

 


