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   عن دورتها الخامسة والستينتقرير رئيس لجنة التقييم

مداوالت التي أجرتها لجنة التقييم خالل دورتها الخامسة والستين المنعقدة يومي اليغطي هذا التقرير  -1

محاضر ) 1: (ستة بنود للنقاش هيالدورة وتضمن جدول أعمال . 2010تشرين الثاني / نوفمبر26و 25

 عن نتائج وأثر عمليات الصندوق؛ 2010ر السنوي لعام التقري) 2(الدورة الرابعة والستين للجنة التقييم؛ 

جدول ) 4(التقييم المؤسسي ألداء الصندوق فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ ) 3(

التقرير المرحلي عن تنفيذ توصيات استعراض ) 5(؛ 2011األعمال المؤقت للجنة التقييم خالل عام 

وقد وافقت . تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق) 6( التقييم في الصندوق؛  لمكتب التقييم ووظيفةاألقران

لجنة التقييم على االقتراح الذي تقدمت به إدارة الصندوق في بداية الدورة بأال تناقش الدورة البند المتعلق 

جدول أعمال على ،  الذي سوف يدرج عوضا عن ذلك، المتوسطة الدخلالبلدانبانخراط الصندوق مع 

  .2011شباط / فبراير25دورة اللجنة المخطط عقدها في 

 ، حيث ترأس اللجنة الدكتور عصام عثمان فايد،حضر جميع أعضاء اللجنة هذه الدورة برئاسة مصر -2

 Kent وقد رحبت اللجنة بالسيد .الذي عينته الحكومة المصرية خلفا للدكتور عبد العزيز محمد حسني

Vachonسيدة  الذي شارك بالنيابة عن الAdair Heuchanكما رحبت اللجنة أيضا بالسيد .  من كندا

Diego Simancasالذي حل مكان البرازيل كعضو في هذه اللجنة، من المكسيك .  

؛  دائرة إدارة البرامج،وانضم إلى اللجنة في هذه الدورة نائب رئيس الصندوق المساعد لشؤون البرامج -3

 ومدير شعبة التخطيط ؛ وسكرتير الصندوق؛مدير مكتب التقييم و؛وكبير استراتيجيي التنمية في الصندوق

 والسيدة Michael Flintكما انضم إلى الدورة السيد . االستراتيجي والميزانية وغيرهم من موظفي الصندوق

Rieky Stuart نتائج لبالتقييم السنوي بالنسبة للبندين المتعلقين مالن لدى مكتب التقييم اعالمستشاران ال وهما

  . والتقييم المؤسسي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على التوالي،أثر عمليات الصندوقو

 فلن يغطي هذا التقرير ملخص مناقشات استعراض األقران إذ أن رئيس اللجنة قد ،وكما قررته اللجنة -4

  .أعد تقريرا منفصال عن هذا الموضوع

 EC 2010/65/W.P.2 ناقشت لجنة التقييم الوثيقة .ممسودة محاضر الدورة الرابعة والستين للجنة التقيي -5

 وعند التعليق .والتي تتضمن محاضر الدورة الرابعة والستين للجنة التقييم كي يوافق عليها أعضاء اللجنة

 ومع هذا التعديل وافقت اللجنة على .)4(و )1( من النقطتين "أكثر" تقرر شطب كلمة ،9على الفقرة 

  .الستينمحاضر الدورة الرابعة و

 ناقشت لجنة التقييم التقرير السنوي الثامن .2010لعام  التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق -6

وقد حظيت اللجنة أيضا بفرصة . لنتائج وأثر عمليات الصندوق الذي أعده مكتب التقييم كي تنظر فيه

  .مناقشة استجابة إدارة الصندوق المكتوبة على هذه الوثيقة

 بما في ذلك الخصائص ،لجنة بالتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لهذا العامرحبت ال -7

، وعلى إدخال الفصل الخاص "لماذا" وبخاصة التركيز األعلى على عامل ، الوثيقةفيالجديدة المدخلة 

ء اللجنة  دعم أعضا، وعلى وجه اإلجمال. عالوة على التحليل المبدئي للفعالية،بالنشاط غير اإلقراضي

  .التوصيات التي خرج بها التقرير
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أداء المشروعات التي يمولها الصندوق الذي ساورهم بشأن وقد أعرب أعضاء اللجنة عن بعض القلق  -8

 وأكدوا على . واالستدامة، وإدارة الموارد الطبيعية والبيئة، مثل الكفاءة،بالنسبة لبعض معايير التقييم

  .ية إلى تحسين األداء في هذه المجاالتالحاجة إلى استمرار الجهود الرام

 وأكدت على أن ،هي تحٍد رئيسي) بما في ذلك الكفاءة المؤسسية(كذلك فقد الحظت اللجنة أن الكفاءة  -9

لتحديات أكثر لالقضايا المطروحة في الفصل الخاص بالكفاءة في هذا التقرير قد تطرقت بصورة أكبر 

وأعربت اللجنة عن تطلعها لتقييم مؤسسي للفعالية مما . المجالمن تطرقها للحلول لتحسين األداء في هذا 

. هذا المجال الهامفي  وأن يجد الحلول بهدف تعزيز أداء الصندوق ،من شأنه أن يوفر لمحات ثاقبة أعمق

هنالك حاجة و ، قد ال يكون مالئما"يناسب الجميعالذي واحد الحل ال"كذلك أكد أعضاء اللجنة على أن نهج 

  .على السياق عند التطرق لهذه القضيةلتركيز ل

 فقد شجعت ، وبهذا الصدد.وقد أكدت اللجنة على أن أداء الحكومات أمر حاسم لتحسين أداء المشروعات -10

 إذا ما أخذنا بعين ،الصندوق على تطوير شراكات أوسع مع وكاالت أخرى لتنمية القدرات الحكومية

كذلك سلطت اللجنة . بناء القدراتفي ق جهوده االعتبار أن للصندوق حضور قطري محدود قد يعي

 خاصة ،الضوء على حاجة إدارة الصندوق لتبني نهج أكثر تفاعلية في دعم الحكومات لجهة بناء القدرات

  .شريكا محترماباعتباره الصندوق الحكومات تنظر إلى إذا ما أخذنا بعين االعتبار أن 

 ودعوا إدارة الصندوق إلى ،لقلقلب الصحراء سبب والحظ أعضاء اللجنة أن األداء في أفريقيا جنو -11

 ،كذلك فقد الحظوا بأن االنخراط مع القطاع الخاص لم يكن كافيا. التطرق لهذه المشكلة بأسلوب متضافر

وأنهم سيحظون بفرصة مناقشة هذا الموضوع بصورة أوسع في سياق التقييم المؤسسي للشراكة مع 

  .دمالقطاع الخاص في بدايات العام القا

 اللجنة المسائل التي أثارها التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق مما له صلة بإطار ناقشت -12

  . سيكون هناك مناقشة أوسع لهذا الموضوع في المجلس التنفيذيهطت علما بأنيوأح ،قياس النتائج

لجنة ال ناقشت .لمرأةفيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين االتقييم المؤسسي ألداء الصندوق  -13

 مكتب ، الذي قام بهالتقييم المؤسسي ألداء الصندوق فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

ل قب وقد حظيت اللجنة أيضا بفرصة مناقشة استجابة إدارة الصندوق المكتوبة على هذه الوثيقة .التقييم

  .2010كانون األول /نظر المجلس التنفيذي فيها في ديسمبر

ويغطي مظاهر تشغيلية وتنظيمية ومكتوب بصورة جيدة  ووجدت أن التقرير شامل ،رحبت اللجنة بالتقييم -14

  .هامة تتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

 وأوصت المجلس التنفيذي بإعداد سياسة ،كما دعمت اللجنة االستنتاجات والتوصيات التي خرج بها التقييم -15

 إلى مشاورات واسعة اوثيقة السياسات هذه استنادتعد  بحيث ،ول التمايز بين الجنسينتستند للبراهين ح

  . بما في ذلك خالل التنفيذ،لضمان الملكية

أهمية قياس مستوى االستثمارات والميزانيات اللجنة  الحظ أعضاء ،وفيما يتعلق بالمظاهر التشغيلية -16

  .امة بين الجنسين وتمكين المرأة واإلبالغ عنه باإلضافة إلى تتبع النتائج حول المساوا،اإلدارية
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 ولكن الحظت أيضا بأن .واعترفت اللجنة بأن الصندوق يقوم بعمل أفضل من العمل الذي يقوم به أقرانه -17

من االستفادة على الصندوق أكدت على أنه يتوجب  وبهذا الصدد .األداء هو مرضٍ إلى حد ما فقط

  . وغيرها من شركاء التنمية بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة األطرافخبرات الوكاالت الثنائية

لصندوق ا ويتطلب من إدارة ، وجدت اللجنة إلى أن تغيير الثقافة أمر هام،وفيما يتعلق بالمظاهر التنظيمية -18

  .التطرق للمجاالت ذات الصلة في اإلصالح الجاري للموارد البشرية في الصندوق كأولوية قصوى

 بما في ذلك تطوير نظام ،ضاء اللجنة الصندوق على البناء على الزخم اإليجابي لهذا التقييموشجع أع -19

 ،لتقصي النتائج بشأن المساواة بين الجنسين من ضمان الجودة إلى التقييم وتنمية الموارد البشرية

قد أكدت اللجنة  وبهذا الشأن األخير ف.والتدريب الذي يرفع الوعي بقضايا التمايز بين الجنسين تحديدا

 .على الحاجة لتخصيص موارد مالية بالوقت المناسب للتمكين من القيام بهذا النشاط في بداية العام القادم

 . إدارة الصندوق تبني نهج شامل والتخطيط منذ البداية منمما يتطلب

 االبتكار على رحبت اللجنة باالقتراح القائل باختيار التمايز بين الجنسين كجزء كبير من جدول أعمال -20

 .مستوى المؤسسة

ورحبت اللجنة بتنظيم حلقة عمل ألصحاب المصلحة بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  -21

وأوصت اللجنة أيضا بعرض تقرير التقييم مع استجابة إدارة . بهدف مناقشة نتائج وتوصيات التقييم

ع لموارد الصندوق بهدف إشراك مجموعة أوسع من الصندوق عليه على الدورة القادمة للتجديد التاس

 .الدول األعضاء في الصندوق

بأن يعرض عليها في المستقبل تعريف المهام على شكل ورقة نهج للتقييمات وقد طلب أعضاء اللجنة  -22

كذلك يجب أن تكون ورقة النهج مرفقة بتقرير التقييم النهائي كملحق . المؤسسية بحيث يتم استعراضها

ذا الصدد فإن ورقة النهج الخاصة بالتقييم المؤسسي القادم عن الكفاءة سوف تتم مناقشتها في وبه. له

 .2011شباط /دورة لجنة التقييم المقرر عقدها في فبراير

 ناقشت اللجنة جدول األعمال المؤقت .2011عام لجدول األعمال المؤقت للجنة مراجعة الحسابات  -23

 فقد أحاط أعضاء اللجنة علما بأن وثيقة النهج المتعلقة بالتقييم ،سابقا وكما ذكر .2011لعام لها المقترح 

 عالوة على الوثيقة المتعلقة ،2011شباط /فبرايرتعرض على اللجنة للمناقشة في المؤسسي للفعالية سوف 

  .لصلةتم إضافة هاتين الوثيقتين إلى برنامج الدورة ذات اقد ولذا ف. باالنخراط مع البلدان المتوسطة الدخل

 من مكتب وا وطلب،تم إجراءهما في غانايوتساءل أعضاء اللجنة عن جدوى مناقشة تقييمين خالل السنة  -24

 قررت اللجنة ، وبناء على اقتراح مكتب التقييم.2011تموز /تقييم مشروع بديل لدورة يوليوالتقييم اقتراح 

المنعقدة في  في دورتها ،رازيل الذي قام به مكتب التقييم في البDom Helderمناقشة تقييم مشروع 

  .2011تموز /يوليو

وأكدت اللجنة مجددا على أهمية القيام بالزيارات القطرية وطلبت اقتراحا من اإلدارة ومن مكتب التقييم  -25

 ، وسلطت اللجنة الضوء على أهمية زيارة مشروعات مغلقة قيمها مكتب التقييم.للبلدان التي ستتم زيارتها

  .2011شباط /وسيتم تقديم المقترح إلى دورة اللجنة التي ستعقد في فبراير.  الجاريةعالوة على العمليات
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 قررت اللجنة تقريب الدورة ليوم واحد بحيث ،2011تموز /وفيما يتعلق بالتواريخ المقترحة لدورة يوليو -26

  .2011 تموز/ يوليو13 و12تعقد يومي 

تشرين /اف المباشر ودعم التنفيذ في دورة أكتوبركما قرر أعضاء اللجنة مناقشة التقرير التجميعي لإلشر -27

  .2011األول 

 ورحبت به مع التعليقات ، ناقشت اللجنة تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق.تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق -28

 .2010 كانون األول/التي قدمها مكتب التقييم عليه قبل أن ينظر فيه المجلس التنفيذي في ديسمبر

عضاء اللجنة أن البيانات الخاصة بأداء المشروعات التي يمولها الصندوق والمعروضة في والحظ أ -29

السنوي عن نتائج وأثر تقرير التقرير هذا العام مشابهة على وجه العموم للبيانات التي عرضت في 

  .2010عام عمليات الصندوق ل

يما يتعلق بالفعالية المؤسسية وأكدت اللجنة على أهمية الفعالية سواء على مستوى المشروعات أو ف -30

لتركيز في المستقبل على الصندوق ل ووافقت على التعليقات التي تقدم بها مكتب التقييم إلدارة .للصندوق

  .هذا المجال كان على الدوام واحدا من أشد معايير التقييم ضعفاألن تحسين الفعالية 

واق بهدف تعزيز دخل أصحاب الحيازات وسلطت اللجنة الضوء على الحاجة لتحسين الوصول إلى األس -31

  .لنظر فيه ومناقشته فيما يتعلق بفعالية العمليات التي يمولها الصندوقل وهو مظهر يحتاج ،الصغيرة

 من 11 و10 فقد أكدت اللجنة أيضا على أهمية تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين ،عالوة على ذلك -32

 الحاجة إلى إضافة مقطع جديد في تقرير ،ين قضايا أخرى من ب، والتي تتضمن،تعليقات مكتب التقييم

الفعالية اإلنمائية للصندوق يحدد القضايا واألولويات الرئيسية لإلجراءات التي يجب اتخاذها للتطرق 

  .لمجاالت ضعف األداء

 مما ، والذي ما زال مجاال ضعيفا،أيضا على استدامة المشروعاتالضوء كما سلط أعضاء اللجنة  -33

  .على الصندوق االستمرار في تكريس اهتمام متسق له في المستقبليتوجب 

 وبالمقترح ،وتم إعالم اللجنة بالمستوى العالي لتكاليف الموظفين من إجمالي التكاليف اإلدارية للصندوق -34

تعلق بالتخطيط االستراتيجي لقوة العمل في وثيقة برنامج عمل المالذي تقدمت به إدارة الصندوق 

  .2010كانون األول / كي ينظر فيها المجلس في ديسمبر2011انيته لعام الصندوق وميز

مع البلدان وثيقة االنخراط مناقشة للجنة با كان يفترض .انخراط الصندوق مع البلدان المتوسطة الدخل -35

 إال أنه وبعد التوضيح الذي تقدم به كبير استراتيجيي .المتوسطة الدخل في دورتها الخامسة والستين

 وافقت اللجنة على ، في اليوم األول من الدورة عند تبني جدول أعمال الدورة الخامسة والستينالتنمية

  .2011شباط /تأجيل مناقشة وثيقة البلدان المتوسطة الدخل إلى دورتها التي ستعقد في فبراير

  .لم تثر أية مسائل أخرى للنقاش تحت هذا البند من جدول األعمال. مسائل أخرى -36


