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 تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق 

 تعليقات مكتب التقييم المستقل في الصندوق

 التي انعقدتوفقا الختصاصات لجنة التقييم ونظامها الداخلي، والقرار الذي اتخذه المجلس التنفيذي في دورته  -1

تقرير الفعالية اإلنمائية  على التقييم المستقل، تتضمن هذه الوثيقة تعليقات مكتب 2006في ديسمبر/كانون األول 

 الفعالية المؤسسية واإلنمائية. لتحليلويشّكل التقرير األداة المؤسسية الرئيسية في الصندوق . للصندوق

 ألداءلاستعراضا دقيقا وموضوعيا  2021عام الفعالية اإلنمائية للصندوق لتقرير  يقدم، وعلى وجه العموم -2

هذا العام تغطية للتقدم المحرز  ويوفر تقرير الصندوق. من فترة التجديد الحادي عشر لموارد الثانيةخالل السنة 

 .كمعيارالنتائج  إدارةاستخدام المؤشرات الواردة في إطار بموارد، لفي اإليفاء بالتزامات التجديد الحادي عشر ل

والتقدم المؤسسي في الصندوق إلحراز بين تحقيق النتائج اإلنمائية للتفاعل ويعد التحليل والمناقشات انعكاسا 

لتعليقات التي أثارها المكتب ا الرد علىوااللتزام في مكتب التقييم المستقل بروح التعاون  ويرّحب. هذه النتائج

بتحسين المواءمة المنهجية بين التقرير  فيما يتعلق وال سيما ،2020لعام  للصندوق تقرير الفعالية اإلنمائية بشأن

 وأثر عمليات الصندوق الذي يعده المكتب وتقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق. السنوي عن نتائج

لصندوق في اإلبالغ لتقرير الفعالية اإلنمائية  يؤديهلدور الذي اتعزيز  زيادةأدناه إلى  الواردةتهدف التعليقات و -3

 .مواردهوبالتالي المساعدة في قيادة توجهه التشغيلي واالستراتيجي وتخطيط  ،عن أداء الصندوق

عمليات  وأثروالتقرير السنوي عن نتائج  االتساق بين تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوقو المواءمة -4

المواءمة  تحسينرامية إلى مناقشات تعاون و ما يجري من قل في الصندوقيقدر مكتب التقييم المست .الصندوق

منهجيات المتبعة في التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق وتقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق البين 

الذي تبنى  2021لعام  للصندوق تقرير الفعالية اإلنمائيةثمار هذه الجهود في  تتجلىو .لتقدير األداء التشغيلي

لمدة ثالث سنوات لتقدير  امتحركمتوسطا واستخدم  ،المؤسسات المالية الدولية األخرى التي تتبعها ممارسةال

 .(ثامنلا)انظر الملحق سنوات على مدى عشر  عمليات الصندوقهات جاتالتحليال  قدّمو ،بعينهعام األداء في 

وفر تقديرا يوبالتالي  ؛عام بعينهفي أية تغييرات زائفة  تقليل آثارثالث سنوات لمدة  المتحرك وسطمتالويتيح 

 .الملحوظة األطول أمدا االتجاهات وضعه ضمن األخيرة في اآلونةويتطلب فهم األداء  .أكثر واقعية لألداء

 .للصندوق تحسنا ملحوظا في منهجية تقرير الفعالية اإلنمائية شكلي كل ذلكو

التقرير مع منهجية للصندوق وعلى الرغم من هذه التحسينات في مواءمة منهجية تقرير الفعالية اإلنمائية  -5

مجموعة مشتركة استخدام وهي  محسومةغير مسألة ك هنا ال تزال ،السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق

التقييمات المستقلة من شأنه أن يساعد تقرير الفعالية  المستمدة منفاستخدام التصنيفات  .األداء تصنيفاتمن 

قد و .إبالغه على قدرا أكبر من المصداقيةيضفي وأن  ،الدولية للممارساتمتثال على االللصندوق اإلنمائية 

والتقييمات المستقلة أقل مما كانت عليه في  المشروعاتتصنيفات األداء في تقارير إنجاز  بينق ورتكون الف

ال يتفق المكتب  ،إضافة إلى ذلك .هامة مسألةمصدر التصنيفات  يظلوبالتالي  ال تزال قائمة.ولكنها  ،السابق

عن األداء من بيانات التقرير  أحدثيوفر بيانات للصندوق بأن نهج تقرير الفعالية اإلنمائية  القائل االدعاء مع

 وسطمتال استخدام نظرا إلى ذلك هو الحالال يمكن أن يكون و .السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق

الفات المتبقية خلحل هذه الالمناقشات  مواصلة إلى ويتطلع المكتب قدما .ثالث سنوات مدةالمتحرك لألداء على 

 مع الممارسات التي تتبعها المؤسسات المالية الدولية األخرى.الصندوق الذي يقوم به بالغ اإلمواءمة  وتحسين

حيث  ،سريعةبتغيرات الصندوق  يمرّ االستعداد المؤسسي لإليفاء بالتزامات التجديد الحادي عشر للموارد.  -6

. مثل االستجابة لتغير المناخ ،ولويات الناشئةاألمن استثماراته في  كبير إلى حدويزيد يوسع نطاق عمله 
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ولعل  .(2021-2023) 2.0الالمركزية  عملية الالمركزية بموجب مع تسريعتترافق هذه التغيرات أيضا و

من  ولكن .على المدى الطويللصندوق عمليات ال محتملةوفر فوائد تو مثل خطوة ضروريةت الالمركزية

على قدرة الصندوق على اإليفاء  على مخاطر ،والمتوسطالقصير  األجلين في، أن تنطوي اجد المحتمل

وتقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق في أفضل موقع ممكن  .بالتزاماته بموجب التجديد الحادي عشر للموارد

بالتزامات  اإليفاءإدارة المخاطر المؤسسية ذات الصلة لضمان خطة لإلبالغ عن التقدم المحرز في تنفيذ 

 .2.0الالمركزية ظل في التجديد الحادي عشر للموارد في الوقت المحدد 

مكتب التقييم المستقل بالتقدم المحرز في مواءمة منهجية تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق  يرحب ،وفي الختام -7

العمل  مواصلةويحث إدارة الصندوق على  ،مع التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق 2021لعام 

فيما  والسيما ،مع الممارسات التي تتبعها المؤسسات المالية الدولية األخرى تمامامواءمة الصندوق  من أجل

للصندوق تقرير الفعالية اإلنمائية  أن ينظروينبغي  .التقييمات المستقلة منالمستمدة بتصنيفات األداء  يتعلق

تجديد موارد  اإليفاء بالتزامات تواجهالتي اإلبالغ عن التقدم المحرز في إدارة المخاطر  في إمكانية 2022لعام 

هذه إتاحة ويشكر مكتب التقييم المستقل إدارة الصندوق على . 2.0لتطبيق الالمركزية مع السعي  ،الصندوق

 في تقرير الفعالية اإلنمائية الواردةعلى النتائج  التعليقلإلسهام في عملية التغيير هذه من خالل لها الفرصة 

 تعاون مثمر بينهما.إلى  يتطلعو ،للصندوق


