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  ستينلجنة التقييم عن دورتها الرابعة والتقرير رئيس 

يغطي التقرير المداوالت التي أجرتها لجنة التقييم خالل دورتها الرابعة والستين المنعقدة في  -1

استعراض ) 1: (ةرالبنود األربعة على جدول أعمال الدوواشتملت . 2010تشرين األول /أكتوبر 8

مستند إلى النتائج برنامج عمل مكتب التقييم ال) 2(؛  الصندوقاألقران لمكتب التقييم ومهمة التقييم في

تقييم البرنامج القطري لألرجنتين؛ ) 3(؛ 2013- 2012 وخطته اإلشارية للفترة ،2011وميزانيته لعام 

  .مسائل أخرى) 5(مشروع تنمية منطقة الريمة في اليمن؛ إنجاز تقييم   )4(

نة بالسيدة  وقد رحبت اللج. في حين ترأست مصر مجرياتها،حضر جميع أعضاء لجنة التقييم هذه الدورة -2

Regina Gurgel de Saboya التي شاركت بالنيابة ،من وزارة التخطيط والميزانية واإلدارة في برازيليا 

من البرازيل، كما رحبت اللجنة أيضا بالممثل الجديد آليرلندا السيد  Benvindo Bellucoعن السيد 

Jarlath O’Connor  يمفي لجنة التقيكعضو الذي كان يحضر أول دورة له.  

 وكبير ؛ في الصندوقوقد انضم إلى اجتماع اللجنة كل من نائب الرئيس المساعد لدائرة إدارة البرامج -3

 ومديري  ؛ وسكرتير الصندوق؛ ومدير مكتب التقييم في الصندوق؛ التنمية في الصندوقاستراتيجيي

وحضر . موظفي الصندوقالشرق األدنى وشمال أفريقيا وأمريكا الالتينية والكاريبي وغيرهم من شعبتي 

 وتقييم ، المناقشات الخاصة بتقييم البرنامج القطري لألرجنتين2 واليمن1ممثالن عن حكومتي األرجنتين

  .إنجاز مشروع تنمية منطقة الريمة في اليمن على التوالي

 نظرت اللجنة في تنفيذ توصيات . الصندوقاستعراض األقران لمكتب التقييم ووظيفة التقييم في -4

، 2، مع الضميمة )EC 2010/64/W.P.2(في الصندوق راض األقران لمكتب التقييم ووظيفة التقييم استع

 تحديث بتاريخ :خطة العمل الخاصة بتنفيذ نتائج وتوصيات استعراض األقران لنظام التقييم في الصندوق

  ).EC 2010/64/W.P.2/Add.2 (2010تشرين األول /أكتوبر 7

 حول القضايا القانونية التي أثارها تقرير استعراض األقران لمكتب التقييم 1وفيما يتعلق بالضميمة  -5

 اللجنة أن تؤجل مناقشة هذه التوصية إلى مرحلة الحقة للسماح قررتفي الصندوق، ووظيفة التقييم 

  .بالنظر فيها مع مسودة سياسة التقييم المعدلة

 ووافقت على .كما نظرت اللجنة في مسودة اختصاصات المستشار المقترح وإجمالي تقديرات التكاليف -6

 وإشارة ،شار فاعال فيهاالتي سيكون المست الخمسة االقتراح مع إضافة إشارة محددة إلى المجاالت

  .لجنة التقييمالتي سيقوم بها المستشار والمتمثلة في رفع التقارير إلى مهمة الصريحة إلى 

 فقط ينقائمة المرشحين المحتملين لهذه االستشارة إلى اسمتقليص عالوة على ذلك، فقد قررت اللجنة  -7

لجنة من مكتب التقييم االتصال بهذين وطلبت ال. Robert Picciottoوالسيد  Bruce Murrayوهما السيد 

سيطلبانه  واألجر الذي ،هذه المهمةقيامهما بالمرشحين لمزيد من المعلومات االرتجاعية حول إمكانية 

  .ن المهمة المذكورةا، وكيف سيباشر)سعيا لتحقيق بعض الوفورات المحتملة(

                                                      
  .، وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكيةJorge Neme السيد 1
  . السيد عبد المالك الثور، نائب وزير الزراعة والري2
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 وسوف توزع .اتصال بهم أيام من زمن اال9أن يجيبا في وقت ال يتعدى المرشحين يتوجب على  -8

  . أيام ثالثة فورا على أعضاء اللجنة للسماح لهم باالختيار في إطار زمني ال يتعدى اإجاباتهم

 فقد عبر عدد من األعضاء عن ،مع الترحيب بالمعلومات المتوفرة فيهاو، 2وبالتعليق على الضميمة  -9

  : بما في ذلك،رغبتهم في المزيد من اإليضاح بشأن بعض المجاالت

  قائمة أوضح وأكثر ترشيقا للمخرجات؛  )أ (
  مسؤوليات محددة لكل مخرج؛  )ب (
  دور المستشار في كل مخرج؛  )ج (
  خط زمني أوضح وأكثر تفصيال؛  )د (
  .جدول الجتماعات اللجنة لمناقشة اقتراحات األقران  )هـ (

بشكل أوثق مع إدارة الصندوق ومكتب التقييم سعيا العمل  فقد قررت اللجنة ،وبهدف تسريع هذه العملية -10

  . ويعمم التفاصيل على أعضاء اللجنةاجتماع وسيقرر رئيس اللجنة موعد أول .صد هذه العمليةلر

 وخططه اإلشارية للفترة 2011برنامج عمل مكتب التقييم المستند إلى النتائج وميزانيته لعام  -11

مكتب دارة الإل عبرت اللجنة عن موافقتها العريضة على ما تم اقتراحه من أهداف ونتائج .2012-2013

 والتي ،به من تحقيق الكفاءةس وقد عبرت أيضا عن تقديرها لمكا.2011عام لوبرنامج عمله وميزانيته 

  :وقد قامت اللجنة بالتالي. 2011انعكست في برنامج عمل أكبر بميزانية أصغر لعام 

 واقترحت المزيد ،رحبت بالمؤشرات التي تمخضت عن متابعة تحقيق نتائج إدارة مكتب التقييم  )أ (
  للوصول إلى األهداف؛أساسية ن التشذيب لهذه المؤشرات من خالل إدخال خطوط م

 وقد طلبت .أكدت على أهمية التقييم المؤسسي لنهج الصندوق ونتائجه فيما يتعلق بحوار السياسات  )ب (
 إلى برنامج عمل المكتب ، مترافقا ببعض الفترات الزمنية المحددة،اللجنة إدخال هذا التقييم

  ي المستقبل القريب؛االستشرافي ف
ميزانية مكتب التقييم وبرنامج عمل الصندوق؛ ) 1( :أوصت بأن تكون النسبة لهذا العام بين  )ج (

انيات ميزإلعداد مبادئ توجيهية بمثابة ميزانية مكتب التقييم والميزانية اإلدارية للصندوق   )2(
 مكتب التقييم في المستقبل؛

الصندوق إلى توفير ما داعية وأكدت على أهمية الزيارة القطرية السنوية التي تقوم بها اللجنة   )د (
  .يلزم لهذا النشاط في الميزانية

  . ناقشت اللجنة تقييم البرنامج القطري لألرجنتين.تقييم البرنامج القطري لألرجنتين -12

ادية واالجتماعية التي واجهتها وقد أكد ممثل الحكومة القادم من العاصمة على المعوقات االقتص -13

البيئة السياساتية الحالية مفضية إلى شراكة فعالة بين الصندوق كون  وحقيقة ،2001األرجنتين عام 

وأمل أن يرى استمرارا في تعزيز العالقة بين الصندوق .  وتنفيذ فعال لمشروعات الصندوق،واألرجنتين

  . وعبر عن تقديره لهذا التقييم،واألرجنتين
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  :ا اللجنةأم -14

ركة لدول الجنوب فقد أكدت على حقيقة أن الصندوق من خالل دعمه للمنح في إطار السوق المشت  )أ (
  يمكن أن يلعب دورا رئيسيا في تحقيق األمن، التعاون بين دول الجنوبوعمله على تيسير

   في األرجنتين؛الغذائي
السياساتي والمالي لضمان أكدت على أهمية الترويج للملكية من طرف الحكومة بشأن االلتزام   )ب (

 باإلضافة إلى ذلك فقد سلط أعضاء اللجنة الضوء ،النجاح في الحد من الفقر الريفي في البالد
  جميع الظروف؛في ظل على الحاجة لتحسين أداء الحافظة 

 وخاصة فيما يتعلق ،ن يكون الصندوق أكثر تركيزا في دعم األرجنتينألأشارت إلى الحاجة   )ج (
  لية التي يسعى إليها ضمن إطار االستراتيجية القطرية؛باألهداف اإلجما

 كما أوصى ،مزيد من عكس تعريف الفقر الريفي في األرجنتينإلى سلطت الضوء على الحاجة   )د (
 اً قطرياً مكتبتقرير ما إذا كان سينشئأعضاء اللجنة أيضا بأن يستمر الصندوق بصورة حذرة في 

م الحجم المحدود لحافظة  وبحك،ا بلد دخل متوسطالوضع في األرجنتين بحكم كونهخلفية على 
  .مشروعاته فيها

 ناقشت اللجنة استكمال مشروع تنمية منطقة .تقييم استكمال مشروع تنمية منطقة الريمة في اليمن -15

  .الريمة في اليمن

وأكد . وقد سلط ممثل الحكومة الضوء على الطبيعة المحفوفة بتحديات كبيرة في منطقة تنفيذ المشروع -16

الريمة وقامت بإدخال تعديالت رئيسية على إجراءاتها مشروع لى أن الحكومة تعلمت من تجربة ع

 ،وفي حين تم االعتراف بأن المشروع قد عانى من ضعف اإلدارة. الداخلية لضمان فعالية المشروعات

 وأخيرا فقد .اآلن عمليات شفافة للغاية في تعيين موظفي المشروعاتتتبع لحكومة افقد أكد أيضا على أن 

 مما من شأنه أن ،أحاط اللجنة علما بأن الحكومة قد يسرت من إجراءاتها لتخصيص األموال النظيرة

  .ييسر تنفيذ المشروعات

  :أما اللجنة -17

 واعترفت بأن نتائجه لم تكن ،فقد رحبت بالفرصة لمناقشة هذا المشروع الذي تميز بضعف األداء  )أ (
  مرضية؛

 للتمايز بين الجنسين وتمكين  شامالًاًري جميع التقييمات تقديرسلطت الضوء على الحاجة ألن تج  )ب (
مكتب تقييمات ة منتظمة في ي والحظت أن مثل هذا التقدير يجب أن يكون بالضرورة خاص،المرأة

  التقييم في المستقبل؛
 بما في ذلك ،أكدت على الحاجة ألن يولي الصندوق المزيد من االهتمام والمتابعة خالل التنفيذ  )ج (

 وبخاصة في الحاالت التي تشابه مشروع الريمة ، تنفيذ توصيات استعراض منتصف المدةضمان
وأكد أعضاء اللجنة أيضا على أهمية قيام مدير البرنامج .  بالمخاطراً محفوفاًالذي اعتبر مشروع

قالت القطري في الصندوق بزيارات منتظمة للمشروعات التي تعاني من المشاكل، إال أن اللجنة 
  لوضع قد تغير منذ تعيين مدير البرنامج القطري الجديد لليمن؛أن اب

ن بإمكانها أن تكون أكثر خصوصية وأن يات التي وردت في التقرير وقالت إعلقت على التوص  )د (
يتم استكمالها في بعض المجاالت خاصة فيما يتعلق بانخراط الصندوق مع الشركاء اآلخرين 
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في محاضر هذه الدورة التي وسينعكس هذا . في البلدبهدف توجيه أنشطة الصندوق المستقبلية 
  .نشرهتم ما إذا ستضاف كملحق بتقرير التقييم 

 قررت اللجنة أن تضيف مسودة محاضر كل دورة من دوراتها إلى جدول األعمال المؤقت .مسائل أخرى -18

 أيضا على اقتراح وقد وافق أعضاء اللجنة. عليها من قبل أعضاء اللجنةيوافق للدورة الالحقة للجنة كي 

رئيس اللجنة فيما يتعلق برفع تقارير منتظمة عن وضع تنفيذ توصيات استعراض األقران في كل دورة 

 تقديره للبرازيل على مساهماتها هارئيس رفع ، وبالنيابة عن اللجنة،وقبل اختتام الدورة. من دورات اللجنة

 إذ سيتم استبدال البرازيل بالمكسيك في ،ضيتينالمثمرة والمفيدة في عمل اللجنة على مدى السنتين الما

  . وحتى نهاية فترة والية أعضائها الحاليين2010تشرين الثاني /من نوفمبرعضوية هذه اللجنة بدءا 


