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 مقدمة - والأ

مالحظات  يقدم، الذي 2021ترحب إدارة الصندوق بالتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام  -1

وترى اإلدارة أن التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق  أداء حافظة الصندوق. عنقيمة متبصرة 

أنه يلقي الضوء على أوجه القوة لهذا العام أكثر توازنا بشكل عام مما كان عليه في السنوات السابقة: أي 

لتركيز او والضعف في اتجاهات أداء الحافظة على نحو بناء، مستشهدا بالتحليل الكمي والنوعي على حد سواء.

وباإلضافة إلى ذلك، فإن الموضوعين المقدمين هذا العام )الهشاشة والكفاءة( يكتسيان أهمية  .واضح على التعلم

  لصندوق.إلى اكبيرة بالنسبة 

ويؤكد التحليل وجود اتجاهات متسقة في  الرئيسية المعروضة في التقرير.االستنتاجات وتوافق اإلدارة على  -2

الصندوق على نتائج جيدة في مجاالت االبتكار، وإدارة البيئة والموارد الطبيعية، يحافظ حيث باألداء، 

مجاالت الضعف التي حددها مكتب  ومع ذلك، فإن والمالءمة، والتكيف مع تغير المناخ، وأداء الصندوق.

التقييم المستقل في الصندوق في التقارير السابقة ال تزال كما هي، على النحو الذي أكدته اإلدارة أيضا والذي 

وتقرير  وعمليات تقييم حصيلة الحافظتين المؤسسية واإلقليمية،، في تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوقانعكس 

وتشمل تلك المجاالت الكفاءة، واألداء  بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق.هيئة المشاورات الخاصة 

الحكومي واالستدامة؛ وبدرجة أقل، تمس أيضا بعض أبعاد األنشطة غير اإلقراضية، مثل المشاركة في 

  السياسات/إدارة المعرفة.

الصندوق توجيهات وخططا ملموسة وقابلة بدء التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، سيقدم التطلع قدما إلى وب -3

 للتنفيذ لمعالجة المسائل المذكورة أعاله بما يتماشى مع التزامات التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق.

 مؤشرات األداء الرئيسيةوسيشمل ذلك خطط عمل مخصصة بشأن الكفاءة واالستدامة، إلى جانب مجموعة من 

على رأس أولويات التجديد الثاني  ةنشطة غير اإلقراضية، تظل إدارة المعرفوفيما يتعلق باأل القابلة للرصد.

أيضا نهج ض ستعر  عشر لموارد الصندوق، وتماشيا مع التزام التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، سي  

 المحدث وخطة عمل الرصد والتقييم إطار الفعالية اإلنمائيةوسيقوم  تحقيق نتائج المشاركة في السياسات.

 ث استراتيجية توسيع النطاق.حد  والتكيف والتعلم بتعزيز الحوافز واألدوات واآلليات والنهج للتعلم، كما ست  

مع مكتب التقييم المستقل في الصندوق لتلقي المزيد من األدلة والتوجيه  مشاركةوتتطلع اإلدارة إلى مزيد من ال

  بغية إثراء المنتجات المذكورة أعاله.

وبناء على االستنتاجات التي تم التوصل إليها في التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام  -4

 للمواضيع، تلتزم اإلدارة بالتعاون مع مكتب التقييم المستقل في الصندوق من أجل إيجاد أدوات وحلول 2021

وتحسين األداء في األنشطة غير اإلقراضية؛ ( 2( كفاءة المشروع ودعم التنفيذ في السياقات الهشة؛ )1) التالية:

وباإلضافة إلى ذلك، يقدم  ( ومواءمة معايير تقييم األداء بين الصندوق ومكتب التقييم المستقل في الصندوق.3)

 إعداد التقارير السنوية عن نتائج وأثر عمليات الصندوق في المستقبل. عنرد اإلدارة بعض األفكار الرئيسية 

 كفاءة المشروعاتتحسين  – ثانيا

كل من التقارير السنوية عن نتائج وأثر عمليات الصندوق وتقارير الفعالية اإلنمائية للصندوق في في كما تبين  -5

ووفقا ألحدث األرقام  .بوحه عامالماضي وفي اآلونة األخيرة، ظلت الكفاءة تشكل المعيار األضعف أداء 

على أنها مرضية إلى  2020-2018الكفاءة في الفترة  تفن  ص   الواردة في تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق،

وتسعى اإلدارة إليجاد خيارات لتحديد  في المائة فقط من المشروعات المنجزة. 68من ذلك في  فضلحد ما أو أ

( جودة 1) :يهو اإلشارات المبكرة النخفاض الكفاءة أثناء التنفيذ، ولقد الحظت بعض األبعاد المرتبطة بذلك،

وطبقا للمبادئ التوجيهية لتنفيذ  ( والقيمة مقابل المال.3( وجودة إدارة المشروع؛ )2دارة المالية؛ )اإل

ف القيمة مقابل المال على أنها  قدرة المشروع على إيجاد االستخدام األمثل "المشروعات في الصندوق، تعرَّ
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أو الحصائل(  النواتجاقتصاديا إلى أفضل النتائج )م كيفية تحويل موارد المشروع )المدخالت( قي  ت يوه للموارد.

  "الممكنة.

التي أجريت  2021حافظة  تقييم حصيلة عمليةفي ولقد كانت القيمة مقابل المال أحد مجاالت التركيز الثالثة  -6

وأبرزت هذه العملية كيفية اختالف تقييم القيمة مقابل المال باختالف  على المستويين اإلقليمي والمؤسسي.

كما ألقت الضوء على المسائل المتكررة فيما يتعلق بالب عدين األولين المتعلقين بالكفاءة، أي  راحل المشروع.م

وتتماشى هذه النتائج مع تلك المنبثقة عن التقرير السنوي عن نتائج وأثر  جودة اإلدارة المالية وإدارة المشروع.

ه الحكومات في معالجة المسائل المتعلقة بالتوظيف، عمليات الصندوق، التي تقر بالدور المركزي الذي تؤدي

والتوريد، واإلدارة المالية والرصد والتقييم، وقلة الحوافز وأوجه المسائلة الالزمة التخاذ القرارات على وجه 

لألداء الحكومي، وال سيما توصياته بشأن  ةالجاريالتوليفة التقييمية وتتطلع اإلدارة إلى نتائج  السرعة.

  ءات الرامية إلى تعزيز المساءلة الحكومية.اإلجرا

، المتبصرةالمالحظات على هذه  2021وستعتمد خطة العمل بشأن الكفاءة التي ستوضع بحلول نهاية عام  -7

 يبنتوستوفر تعريفات أوضح للقيمة مقابل المال، وخريطة طريق لمواءمة التوجيهات، وستبسط العمليات و

ويتمثل أحد الخيارات قيد المناقشة في  القدرات الالزمة لإلدارة بهدف تحقيق نتائج فعالة من حيث التكلفة.

إلى قياس الحصائل  نواتجمن قياس ال المحددتحديد المنهجيات واألدوات والحوافز التي من شأنها تحقيق التحول 

 عند تقدير القيمة مقابل المال.

 سياقات الهشةفي ال ذالتنفيدعم  – لثاثا

مة التي يتمتع بها يلقي التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق الضوء على الخبرة التشغيلية القي   -8

الصندوق في مجال العمل في السياقات التي تعاني من الهشاشة؛ ولقد تحسن في اآلونة األخيرة أداء 

وعلى الرغم من هذه التحسينات، يدعو التقرير إلى اتباع  المشروعات في البلدان التي تعاني من أوضاع هشة.

 تسترشد بتحليل مخصص للنزاع والهشاشة لمعالجة كل من دوافع الهشاشة وعواقبها. متينةاستراتيجيات 

وتوافق اإلدارة على أهمية اعتماد إطار عمل متكامل لتعزيز جودة تحليل الهشاشة والمخاطر، ودمج تدابير  -9

وفيما يتعلق بالدول المتأثرة بالنزاعات  من المخاطر في عملية تصميم المشروع وتنفيذه.المرونة والتخفيف 

في مشاركة الصندوق من وجهة النظر السياساتية والتشغيلية  النظرعلى وجه التحديد، فإن اإلدارة بصدد إعادة 

  خرى.والمالية، بالتعاون مع االستراتيجيات المحدثة في المؤسسات المالية الدولية األ

التركيز االستراتيجي على الهشاشة والنزاع وبناء القدرة على الصمود التزاما رئيسيا في إطار التجديد  ويشكل -10

وسيستعرض الصندوق مشاركته في األوضاع الهشة، بما في ذلك البرنامج  الثاني عشر لموارد الصندوق.

ى الصمود، والحد من االحتياجات اإلنسانية، الخاص المعني بالهشاشة، لتحسين األداء في مجال بناء القدرة عل

وعالوة على ذلك، سينشئ الصندوق مبادرات محددة  والمشاركة بفعالية في األوضاع المتأثرة بالنزاعات.

من مبادرة اللتعزيز المشاركة في منطقة الساحل والقرن األفريقي، مع االستفادة من برنامج الصمود الريفي، و

واالستقرار واألمن في أفريقيا، ومبادرة الجدار األخضر العظيم، من أجل زيادة الموارد وتعزيز االستدامة أجل 

ويجري بالفعل إعداد استراتيجية مخصصة للدول الجزرية الصغيرة النامية، مما يشكل  التعاون مع الشركاء.

  التزاما آخر في إطار التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق.

عمليات الصندوق أن اإلدماج االجتماعي أمر بالغ األهمية للتخفيف  السنوي عن نتائج وأثر كما يذكر التقرير -11

وفي هذا الصدد، تود  من العوامل المحتملة المسببة للهشاشة و/أو تلبية احتياجات المتضررين من الهشاشة.

وسيولى  .2022عام  اإلدارة أن تلقي الضوء على التزامها باستعراض سياسة االستهداف في الصندوق بحلول

  اهتمام خاص الستهداف المسائل التي تواجهها البلدان ذات األوضاع الهشة، استنادا إلى الممارسات الجيدة.
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وأخيرا، يشير التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق إلى تصميم المشروع المبسط باعتباره ميزة  -12

ويشكل ذلك اعتبارا رئيسيا عند مناقشة  ة في إطار األوضاع الهشة.مهمة لزيادة احتمالية اتسام التنفيذ بالفعالي

وفي هذا الصدد،  المشروعات، حيث تدرك اإلدارة جيدا ضرورة اتباع تصميمات أبسط في هذه السياقات.

، يجمع عناصر التصميم والمالءمة واإلدارة التكيفية، ويطابقها نطاقا ترحب اإلدارة بنتائج تحليل أوسع

 وأنواع التدخالت القطرية المختلفة.بالسياقات 

 تحسين األداء في األنشطة غير اإلقراضية –رابعا 

تتفق اإلدارة مع مكتب التقييم المستقل في الصندوق على أهمية تعزيز المشاركة في السياسات والحوار من  -13

السنوي عن نتائج وكما ورد في التقرير  االستدامة. وتحسينأجل توسيع وتعميق أثر برنامج عمل الصندوق، 

وأثر عمليات الصندوق، فإن األداء الجيد إلدارة المعرفة يؤدي دورا جوهريا في هذه العملية، ولكن ينبغي نقله 

ومع ذلك،  إلى المستوى القطري لتسخير الخبرة والمعرفة والدروس المستفادة المنبثقة من البرنامج القطري.

المشاركة زيادة ر السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق يقترح تالحظ اإلدارة أنه على الرغم من أن التقري

في السياسات "إلى مستوى أعلى"، تظل المنح والتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي هي األدوات 

 وتقدم الفقرات القادمة لمحة عامة عن خطط الصندوق الجارية والمستقبلية لتعزيز الوحيدة المقترحة للقيام بذلك.

المشاركة في السياسات، بما يتماشى مع التزامات التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، والتي تشمل تحديث 

  كيفية تحديد أولويات المشاركة في السياسات وتتبع/تقييم أثرها.

، 2021قدم إلى المجلس في ديسمبر/كانون األول ، الذي سي  المحدث ويتمثل أحد أهداف إطار الفعالية اإلنمائية -14

على وجه التحديد في تجاوز منطق النتائج المتمحورة حول المشروع، إلى التركيز على نتائج البرنامج 

التحليل  -وسيوفر إطار الفعالية اإلنمائية الحوافز واألدوات لجعل البيانات والدروس بشأن البلدان  القطري.

التعدادات السكانية والزراعية، وتفادة، الدروس المسوتحليل أوجه الضعف، والتحليل القطاعي، واالقتصادي، 

متاحة بسهولة أكبر لألفرقة القطرية التي تضطلع  -استقصاءات قياس مستوى المعيشة وبيانات تقييم األثر و

كما يركز إطار الفعالية اإلنمائية مجددا على  بتصميم أو استعراض برنامج الفرص االستراتيجية القطرية.

ل بيانات يمكنها استخدامها لممارسة صنع السياسات والبرمجة على أساس ضمان تمكين الحكومات من خال

  النتائج ووفقا لنهج تكيفي.

حيث ال يمكن بوبذلك، ستصبح إدارة المعرفة أكثر مالءمة في سياق التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق،  -15

سليم لتوليد المعرفة ونشرها دون اتباع نهج من تحقيق التغيير المؤسسي والبرامج القطرية التحويلية 

الصندوق بالفعل في دمج شرع وفي إطار خطة عمل إدارة المعرفة التي يجري تطويرها سنويا،  واستخدامها.

ومن بين األولويات في هذا  بعض العناصر الرئيسية التي ستكون ضرورية لتحقيق األهداف المذكورة أعاله.

مستفادة من عمليات الصندوق لتعزيز إسهامها في برامج الفرص الصدد توليد المعرفة التشغيلية والدروس ال

وسيكون إلدارة المعرفة أيضا دور جوهري في االنتقال من نظام الرصد والتقييم في  االستراتيجية القطرية.

  أكثر شموال يركز على الرصد والتقييم والتكي ف والتعلم.والصندوق إلى نموذج جديد 

ستفادة من قربها المتزايد من الحكومات والشركاء اإلنمائيين اآلخرين من خالل وأخيرا، ستواصل اإلدارة اال -16

إدارة  وتعزيز مالءمةعملية الالمركزية الجارية لضمان الحوار والمشاركة في السياسات على نحو أوثق، 

يع الموظفين في المائة من نسبة توز 45ومن شأن تحقيق الغاية المتمثلة في بلوغ  الشراكات. تحسينو ،المعرفة

 المركزيا بحلول نهاية التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، أن يسهل هذه العملية.

في حوار بناء مع مكتب التقييم المستقل  مشاركةالوفي السياق المذكور أعاله، سوف ترحب اإلدارة بفرصة  -17

 خالل برنامج عملها.الممكنة لتحسين المشاركة في السياسات من المتممة األدوات  بشأنفي الصندوق 
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مواءمة معايير تقييم األداء بين الصندوق ومكتب التقييم المستقل في  –خامسا 

 الصندوق

أن الفرق بين تصنيفات مكتب التقييم المستقل في الصندوق واإلدارة آخذ في االنخفاض  اإلشارة إلىيسر  اإلدارة  -18

من درجات اإلدارة )على  0.28درجات أقل بنسبة ففي المتوسط، يسجل مكتب التقييم المستقل في الصندوق  -

ومع ذلك، قد يكون من المفيد أن يقدم مكتب التقييم المستقل في الصندوق، في اإلصدارات  نقاط(. 6مقياس من 

القادمة من التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق، عينة من المشروعات التي يكون الفرق فيها 

  الجانبين. لكالوتعتقد اإلدارة أن التحليل سيمثل فرصة تعلم جيدة  ذلك الفرق.أعلى، وتحليل أسباب 

المعايير التي شهدت فرقا متفاقما تلك  للعمل علىوترحب اإلدارة بتفرغ مكتب التقييم المستقل في الصندوق  -19

، والمساواة بين مكتب التقييم المستقل في الصندوق واإلدارة: أي المالءمة تصنيفاتأو آخذا في االتساع بين 

وتود اإلدارة أن تؤكد مجددا أهمية االتفاق على تعريف مشترك  الجنسين، وتمكين المرأة، وتوسيع النطاق.

وتؤكد اإلدارة أن التعريف يحتاج أيضا إلى أن يعكس المكانة الفريدة  ينعكس في دليل التقييم المنقح القادم.

انب األكثر مالءمة لسياق تنفيذها، مع مواصلة االتساق مع التنمية وأن يشمل الجو جدول أعمالللصندوق في 

 المقاييس والمعايير الدولية.

 خيارات التقارير السنوية عن نتائج وأثر عمليات الصندوق في المستقبل –سادسا 

 إلصدارات المستقبلية، تشجع اإلدارة تكامل البيانات الكمية وتحليل االتجاهات مع إدراج عنصرينى الإبالنسبة  -20

 ديدالنوعية، لمرافقة النتائج المستمدة من اإلحصاءات الرقمية وإثرائها وتح المعلومات( المزيد من 1) إضافيين:

المتعلقة بمواضيع  المعلوماتوتوافق اإلدارة على أن  .عند االقتضاء( وتحليل العالقات السببية، 2سياقها؛ )

وفي الوقت نفسه،  السنوات السابقة مفيدة بالفعل. محددة )مثل المالءمة واالستدامة( المنبثقة عن إصدارات

تعتمد على مجموعة أقدم من المشروعات؛ وفي السياقات السريعة التطور، سيكون من شأن االستنتاجات 

وكما تبين من  المستخلصة من حافظة أحدث أن تساعد في تشكيل تصميم العمليات المستقبلية بشكل أفضل.

كتب التقييم المستقل في الصندوق، يعد االلتزام بالمواعيد عامال مهما في تقديم خالل المناقشات السابقة مع م

  تحليل األداء الذي يمكن أن يؤدي إلى تعلم حقيقي وإرشاد اإلدارة التكيفية.

وباإلضافة إلى ذلك، تود اإلدارة أن تشجع مكتب التقييم المستقل في الصندوق على االستفادة من بيانات األثر  -21

الستكمال التحليل الذي يشمله التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات شعبة البحوث وتقدير األثر وفرها تالتي 

وعلى نحو ما نوقش في سياق استراتيجية التقييم المتعدد السنوات، يمكن لمكتب التقييم المستقل في  الصندوق.

نهجيات صارمة، مع االحتفاظ باستقالليته في الميدان من خالل م تمعالصندوق االستفادة من البيانات التي ج  

ويوفر دليل التقييم المنقح، المزمع عرضه  المنهجية المطبقة لتحليل البيانات واستخالص النتائج.ب فيما يتعلق

دون المساس من ، فرصة فريدة لتمهيد الطريق لهذا النوع من التعاون، 2022على المجلس التنفيذي في عام 

 ة.باالستقاللية المتبادل

 التطلع قدما –سابعا 

به جهود التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق ومكتب  اتسمتي ذالبناء ال األسلوبتقدر اإلدارة  -22

وبالنسبة  اإلدارة. تعليقات بشأنالتقييم المستقل في الصندوق لهذا العام من أجل توفير سجل مفصل للمراجعة 

إلصدارات المستقبلية، تشجع اإلدارة مكتب التقييم المستقل في الصندوق على متابعة االقتراح المتعلق ى الإ

، لدعم التعلم سادسا التجاهات، على النحو المذكور في القسملبإجراء مزيد من التحليالت بشأن العامل المحرك 

التقييم المستقل في الصندوق قبل استكمال  وتقدر اإلدارة أيضا التفاعالت التي أجريت مع مكتب داخل المؤسسة.

 الوثيقة، وتظل على أتم استعداد لتعزيز التفاعل في المستقبل.
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وتتطلع اإلدارة إلى مواصلة العمل بشكل بناء مع مكتب التقييم المستقل في الصندوق تحت التوجيه واإلشراف  -23

دليل التقييم، ومواءمة استراتيجية التقييم المتعدد السنوات  تنقيحلجنة التقييم والمجلس التنفيذي بشأن لالعامين 

ألداء الحكومي ل ةوالتوليفة التقييميالتابع إلطار الفعالية اإلنمائية ومكتب التقييم المستقل في الصندوق، 

 واستكمال مزيج المنتجات، لضمان تعزيز فرص التعلم للمؤسسة.

 


