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التقييم التجميعي بشأن أداء الحكومة في العمليات التي تقرير رد إدارة الصندوق على 

 يدعمها الصندوق

في التجميعي الذي أعده مكتب التقييم المستقل في الصندوق بشأن أداء الحكومة  التقييم اإلدارة بتقرير تُرحب -1

العمليات التي يدعمها الصندوق. وبناء على البيانات المستمدة من التقييمات المستقلة ومنتجات التقييم الذاتي، 

التقرير يقدم واالستقصاء اإللكتروني،  من مناقشات مجموعات التركيز جمعتوكذلك المعلومات التي 

ألداء الحكومة في المشروعات والبرامج التي يدعمها الصندوق الرئيسية للعوامل المحركة  شامال ااستعراض

إلى التجديد الثامن لموارد الصندوق من  تجديد الموارد ات)بما يغطي دور 2020إلى  2010في الفترة من 

 (.التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق

ة الصندوق عن ترحيبها القوي بالنهج الذي اعتمده تقرير التقييم التجميعي الذي يهدف تُعرب إدار النهج: -2

وال يطرح توصيات. وعلى  انتائج مفيدة جد ويقدم هذا النهجإلى تعزيز فرص التعلم في الصندوق. بوضوح 

لمبدأ القيمة مقابل المال، وفقا دارة أنه اإلمع مكتب التقييم المستقل، ترى السابقة  التبادالتالنحو المبّين في 

(، ينبغي أن تواصل تقارير التقييم التجميعية 2021)على النحو المبيّن في سياسة التقييم المنقحة في الصندوق 

المؤسسات مع الممارسات المتبعة في سائر  االنهج أيضويتسق على تعزيز التعلم المؤسسي.  االتركيز أساس

 التفاعل البناء مع مكتب التقييم المستقل أثناء إعداد هذا التقرير التجميعي.المالية الدولية. وتُقدّر اإلدارة 

، بما في اتقييم 421التجميعي الذي يغطي التقييم بالنطاق اإلحصائي القوي لتقرير دارة اإل وتعترف: النطاق -3

على مستوى المشروعات،  اتقييم 364والبرامج القطرية، والقطرية من تقييمات االستراتيجيات  اتقييم 57ذلك 

، بالنظر إلى هذا التجميعيالتقييم ال يتضمن تقرير  دراسة حالة قطرية إضافية. وفي الوقت نفسه، 15وكذلك 

بعض األبعاد التي لم تتناولها هذه التقييمات بالتقدير )مثل االرتباط بين  إعداده باالستناد إلى التقييمات السابقة،

 اإلجراءات المؤسسية والمبادئ التوجيهية(.بشأن ل بين الصندوق والحكومات أداء الحكومة وكفاءة التواص

الجهة الفاعلة الرئيسية في الفعالية ال تزال مع ما خلص إليه التقرير من أن الحكومة  ادارة تماماإلوتتفق  -4

وأثر عمليات  من التقريرين السابقين عن الفعالية اإلنمائية للصندوق ونتائج حاإلنمائية للصندوق. وكما يتض

، بل عامل رئيسيمجرد الحكومة ، وكذلك تقييمات الحافظة المؤسسية واإلقليمية، ال يُشكل أداء 1الصندوق

العمليات الممولة من الصندوق. وأكدت في  اضعفالكفاءة واألداء العام وكذلك أحد أكثر العناصر المؤثرة على 

أن التغييرات في الحكومات وقدرات الموظفين ومعدالت أيضا  2021األدلة المستمدة من عمليات التقييم لعام 

الحكومة. ويمكن أن تساعد الملكية الحكومية واالختيار التنافسي على أداء كبيرة  ادوران الموظفين تُشكل قيود

 البرامج في التخفيف من هذه القيود.إدارة  اتلموظفي وحد

على نتائج  اوحاسم امباشر ا، ويؤثر بالتالي تأثيرالعاموإنجازها ويرتبط أداء الحكومة بفعالية المشروعات  -5

 قدرةكفاءة المشروعات بسبب  انخفاض مستوىوأثر العمليات التي يمولها الصندوق. وتالحظ اإلدارة أن 

 منإعداد المشروعات وتنفيذها قد أدى بالفعل إلى زيادة مستوى الجهود المطلوبة  المحدودة على ةالحكوم

زيادة التكاليف اإلدارية إلى بالتالي أدى ذلك وى الصندوق أثناء دورات المشروعات. عبء العمل الواقع عل

 المؤسسية.  تهفي الصندوق وخفض كفاء

معيار قائم بذاته في التقييمات الذاتية كالتجميعي، على الرغم من تقدير أداء الحكومة  التقييم وكما يعترف تقرير -6

وتعتزم اإلدارة االستفادة من النتائج . أبعاد أداء المشروع طوال دورتهيؤثر على كثير من والمستقلة فإنه ال 

المبادرات الجارية والمقررة تأثير المفيدة والدروس المستفادة المحددة في تقرير التقييم التجميعي لزيادة تعزيز 

 التالية: التعقيبات أداء الحكومة. وفي هذا الصدد، تود اإلدارة أن تُبدي من أجل تحسين 

                                                   
 .التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقو ،تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق 1 
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. ينبغي اإلشارة إلى أن الصندوق ليس أمامه متسع كبير للتفاوض أو الملكية والقدرات داخل البلد (1)

أداء الحكومة في  مستوى التصرف حيال بعض المسائل المحددة التي يمكن أن تسفر عن انخفاض

الترتيبات المؤسسية بين الشركاء بعض البلدان. وتشمل هذه المسائل اختيار الوكالة المنفذة الرئيسية، و

المنفذين، وتوافر التمويل النظير، والقدرات القيادية، واستبقاء الموظفين من ذوي األداء الجيد في 

وحدات إدارة البرامج. وأعطت اإلدارة األولوية للعديد من المبادرات واألدوات الممولة بالِمنح لتحسين 

وبرنامج دعم  ،التدريب على رصد وتقييم القطاع الريفي الضعف المؤسسي. وتشمل األمثلة: برنامج

توجيه إيصال النتائج في القطاع الزراعي، وبرنامج النهوض بالمعرفة من أجل األثر في القطاعي 

تميُّز المشروعات في اإلدارة المالية، وبرنامج اإلدارة المستندة إلى النتائج الزراعي، وبرنامج تحقيق 

لموظفي المشروعات في البلدان  وتوفر هذه المبادرات الدعم والتدريب من أجل التحول الريفي.

تحقيق النتائج، والرصد والتقييم، واإلدارة المالية، والمواضيع الحاسمة في مجاالت  المتلقية/المقترضة

سيكون من الصعب تمويل مثل هذه المبادرات فومع ذلك،  األخرى، مع التركيز على بناء القدرات.

 ولوحظفي التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق،  ةكبيربدرجة المنح العادية  مظروفنظرا لتخفيض 

 .هذه األنشطةمثل لالقتراض في امتزايد  على نحو تترددأن الحكومات 

ستهالل للمشروعات ومرفق المساعدة التقنية ال وعالوة على ذلك، من خالل مرفق التمويل المسبق

وهما األداتان التكميليتان المصممتان لتحسين استعداد النظراء الحكوميين  -لمشروعات الناشئة ا

دارة على معالجة تحديات القدرات وتعزيز الملكية اإلتعمل  -المشروعات  استهاللوتيسير سرعة 

 والقدرات في مجال التنفيذ على مستوى البلدان والمشروعات.

يُمثل العمل في المناطق النائية . الالمركزيعلى المستوى الحضور القطري وقدرات الموظفين  (2)

وتحقيق النتائج في الوقت نفسه أحد المزايا النسبية الرئيسية للصندوق. ويؤكد تقرير التقييم التجميعي 

في السياقات الالمركزية يمكن أن تكون فعالة إذا كان لديها ما يكفي من القدرات  تنفذأن البرامج التي 

مستوى المحلي. ويسر اإلدارة أن تالحظ ما جرى التوصل إليه من أن الحضور والموارد والدعم على ال

لألداء. وتتفق  اقوي امحرك القطري للصندوق مالئم بصفة خاصة في األوضاع الهشة ويمثل عامال

في البلدان  امدير قطري في العاصمة ليس كافيتعيين مع ما توصل إليه التقرير من أن  ااإلدارة أيض

خاصة في األماكن النائية والتي يتعذر الوصول إليها. بقدرات المحلية ضعيفة، وال هافي التي تكون

زيادة الحضور القطري للصندوق بعدد من التدابير اإلضافية، بما يشمل ما لإجراءات واتخذت اإلدارة 

 يلي:

المخصص لهذا من خالل التدريب  على المستوى الالمركزيتعزيز قدرات موظفي الصندوق  (1)

في إطار برنامج الصندوق لتعزيز المهارات، بما في ذلك أكاديمية العمليات. ويشمل  الغرض

التوريد في  منح الشهادات المعتمدة في مجال دورات إلزامية )مثل دورة االتدريب تحديد

السلطات ذات التفويض بللحصول على المشروعات( لجميع المديرين القطريين لتأهيلهم 

 الصلة.

العاملة المتاحة في الصندوق والطلب على الخبرة التقنية في السياقات  القوىبالنظر إلى  (2)

في المكاتب  على المستوى الالمركزيالالمركزية، تُخطط اإلدارة لنقل الموظفين التقنيين 

وعلى الرغم من أنهم قد ال يكونون قريبين من توزيعهم على المراكز اإلقليمية(.  اإلقليمية )بدال

ية ر، ستكون األفرقة القطالتي تنفذ فيها المشروعات مواقع النائيةالن من كل موقع م فعليا

مشاركة في للمصمم خصيصا للصندوق مجهزة بصورة أفضل لتقديم دعم تقني أسرع وأفضل 

 السياسات واألنشطة االستشارية.

بالصندوق  المرتبطةبالعوامل  ادارة علماإل. تحيط المجاالت التي في حاجة إلى تحسين في الصندوق (3)

على أداء الحكومة. وتشمل هذه العوامل ما يلي: تعقد تصميم المشروعات، وعدم كفاية مراعاة  المؤثرة
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دارة اإلمن  اصرف األموال، إلى جانب عوامل أخرى. وإدراكلالقدرات الحكومية والحدود القصوى 

وإمساكها بزمام الملكية في  تصميم المشروعاتعمليات في  مشاركة قوية من الحكومةللحاجة إلى 

تعمل بالفعل على تحديث المبادئ التوجيهية التشغيلية المؤسسية لتوفير المؤشرات فإنها ، تلك العمليات

وستوفر المبادئ التوجيهية لتصميم المشروعات التي يجري ذات الصلة ألفرقة تنفيذ المشروعات. 

من تعقد التصاميم بعد إجراء تحليل دقيق بصفة خاصة التوجيه بشأن الحد  2022تحديثها في عام 

 للقدرات المؤسسية والعوامل األخرى.

وتتطلع اإلدارة إلى مواصلة العمل مع مكتب التقييم المستقل في الصندوق والنظراء الحكوميين، على أساس النتائج 

ادها لمواصلة تحسين األدوات . وتُعرب اإلدارة عن استعدهذا التجميعيالتقييم والدروس المستفادة المحددة في تقرير 

 القائمة واستكشاف نُهج جديدة لدعم أداء الحكومة في العمليات التي يمولها الصندوق.


