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  ير رئيس لجنة التقييم عن دورتها السادسة والستين تقر

 3المنعقدة في  يغطي هذا التقرير المداوالت التي أجرتها لجنة التقييم خالل دورتها السادسة والستين -1

 .2011آذار /مارس

 ،يرلنداإندونيسيا، آبوركينا فاسو، كندا، فرنسا، الهند، (حضر جميع أعضاء اللجنة هذه الدورة  -2

ورحبت . حضر مراقبون من البرازيل، الصين، مصر والسويدكما . )هولندا ونيجيريا ،والمكسيك

 ت حلمن بوركينا فاسو، التي Laurent Coulidiati والسيد Jean-Baptiste Kambireاللجنة بالسيد 

وانضم إلى اللجنة في هذه الدورة نائب رئيس الصندوق المساعد . مكان مصر كعضو في هذه اللجنة

سكرتير الصندوق؛ وغيرهم والصندوق؛ في مدير مكتب التقييم ورامج، دائرة إدارة البرامج؛ لشؤون الب

خبير وهو ، Bruce Murrayعلى طلب اللجنة، انضم أيضا السيد وبناء . من موظفي الصندوق

 . في الصندوقالمنقحةتقييم ال، إلى الدورة عن طريق الفيديو لمناقشة مسودة سياسة استشاري

محاضر ) 2(انتخاب رئيس لجنة التقييم؛ ) 1: (عمال اللجنة ثمانية بنود للنقاش هيتضمن جدول أ -3

- 2011خالل الفترة للجنة التقييم زيارات القطرية السنوية ال) 3(الدورة الخامسة والستين للجنة التقييم؛ 

  خطة عمل عنالتقرير المرحلي) 5(لية؛ ا مسودة وثيقة النهج المتعلقة بالتقييم المؤسسي للفع)4(؛ 2013

مسودة سياسة ) 6(توصيات استعراض األقران لمكتب التقييم ووظيفة التقييم في الصندوق؛ و  نتائجتنفيذ

تقييم ال، وتعليقات مكتب متوسطة الدخلانخراط الصندوق مع البلدان ) 7(؛ التقييم المنقحة في الصندوق

 . أخرىمسائل) 8(الصندوق عليها؛ في 

االقتراح الذي تقدمت به إدارة الصندوق في بداية الدورة بتأجيل مناقشة البند وافقت لجنة التقييم على  -4

أن المجلس قد تطرق حقيقة واستند الطلب إلى . متوسطة الدخلالمتعلق بانخراط الصندوق مع البلدان 

آذار في حلقة دراسية / مارس2 في متوسطة الدخلمناقشة اقتراح انخراط الصندوق مع البلدان إلى 

 المالحظات التي ينبغي إتاحة الوقت الكافي لمراعاةولهذا، . الموضوع حول هذا عقدت ميةغير رس

وتقرر لذلك، إدراج . سيطرحها أعضاء المجلس وإدراجها في الوثيقة قبل مناقشة لجنة التقييم لهذا البند

 .2011نيسان / أبريل20- 19هذا البند على جدول أعمال دورة لجنة التقييم المخطط عقدها في 

جماع على انتخاب الهند رئيسا للجنة التقييم، يمثلها السيد وافقت اللجنة باإل .انتخاب رئيس لجنة التقييم -5

Shobhana Kumar Pattanayak األغذية وكاالتلدى ، الممثل الدائم المناوب لجمهورية الهند 

 نهاية مدة والية اللجنة  وستواصل الهند رئاستها للجنة التقييم حتى. في روماوالزراعة لألمم المتحدة

 .الحالية

 .أعربت بوركينا فاسو، أثناء مداوالت اللجنة، عن رغبتها في تولي رئاسة لجنة التقييم في المستقبل -6

ناقشت لجنة التقييم الوثيقة . مسودة محاضر الدورة الخامسة والستين للجنة التقييم -7

EC 2011/66/W.P.3 ة والستين للجنة التقييم كي يوافق  محاضر الدورة الخامس مسودةوالتي تتضمن

تعديالت إدخال  دون افقت اللجنة على محاضر الدورة الخامسة والستينوقد و. عليها أعضاء اللجنة

 .أخرى
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ناقشت اللجنة الخيارات المطروحة بشأن الزيارات القطرية  .الزيارات القطرية السنوية للجنة التقييم -8

 .EC 2011/66/W.P.4 موضح في الوثيقة  هوا كم2013-2011السنوية خالل الفترة 

ووافقت أيضا على إدراج .  لزيارة البرازيل2011وافقت اللجنة على االقتراح المقدم والتواريخ في عام  -9

، تقرر إرجاء 2013أما فيما يتعلق بزيارات اللجنة في عام . 2012عام لغانا في زياراتها المقترحة 

 .القرار إلى مرحلة الحقة

 من غير األعضاء في لجنة التقييم بزيارة التدخالت التي  اآلخرينباهتمام أعضاء المجلسرحبت اللجنة  -10

 .يمولها الصندوق، على أساس فردي

 EC 2011/66/W.P.5اللجنة الوثيقة ناقشت . ليةاالتقييم المؤسسي للفعالمتعلقة ب ورقة النهجمسودة  -11

  .الصندوقبتقييم ال التي أعدها مكتب فعالية لللتقييم المؤسسيالمتعلقة با نهجالورقة مسودة التي تتضمن 

 وفي الوقت ذاته، أشار أعضاء اللجنة إلى أن.  عن تقديرهم لإلعداد الجيد للوثيقةاللجنةأعرب أعضاء  -12

 بصورة عملية بالمن الموارد من أجل القيامكبيرة  التقييم قد يتطلب فترة طويلة من الوقت وكمية هذا

 .سع، نظرا إلى نطاقه الواأعمق

الصندوق من في تقييم ال بعد أن ينتهي مكتب المتعلق بالمسألةي ن تناقش اللجنة التقرير األولوقد تقرر أ -13

 .إعداده

 : من النطاق والمنهجية أثناء إعداد التقرير األوليالتاليةبتطوير الجوانب كما أوصى أعضاء اللجنة  -14

 على مستوى المؤسسة، اإلدارة  اإلداريرارصنع القعملية ، بما في ذلك الكفاءة اإلدارية للصندوق) 1(

هيكل الميزانية اإلدارية للصندوق ومكوناته؛ ) 3(لية؛ اشراكات الصندوق وأثرها على الفع) 2(والشعبة؛ 

التوسع في مكونات شراكة التعلم األساسي لتشمل ممثلين عن الهيئات الرئاسية للصندوق؛ وجوب ) 4(

 . الحاجة إلى ترشيد األنشطة)6(تقييم الشفافية والمساءلة؛ ) 5(

كدت اللجنة أن هناك مخاطر ينطوي عليها إجراء هذا التقييم، وأوصت أن يدرج في أعالوة على ذلك،  -15

تقديراً أيضا  هذا القسم شمليينبغي أن والتقرير األولي قسم يتناول إجراءات التخفيف من المخاطر، 

 .فريق استشاريي التقييموتركيبة لميزانية ل

وجود تفاعل مستمر خالل عملية التقييم للتعرف على وجهات نظر الدول لللجنة عن تقديرها أعربت ا -16

وسيأخذ التقييم أيضا في االعتبار التطورات الجارية داخل الصندوق واألحداث . األعضاء في الصندوق

 .التي من المحتمل أن تتكشف أثناء التقييم

 نتائج وتوصيات استعراض األقران لمكتب التقييم ووظيفة التقرير المرحلي عن خطة عمل تنفيذ -17

 .EC 2011/66/W.P.7 اللجنة الوثيقة ناقشت. التقييم في الصندوق

، ال يتضمن التقرير أي 2010تشرين األول / أكتوبر14ووفقا لقرار اللجنة في دورتها المنعقدة في  -18

سيعد رئيس اللجنة األقران، والتي يذ نتائج وتوصيات استعراض تنفملخص للمناقشة التي دارت حول 

   . لعرضه على المجلس للنظر فيه خالل دورته الثانية بعد المائةتقريراً منفصالً بشأنها



  EB 2011/102/R.4/Rev.1  

3 

 التي تتضمن EC 2011/66/W.P.8ناقشت اللجنة الوثيقة .  في الصندوقالمعدلةسياسة التقييم لمسودة  -19

 التي تتضمن EC 2011/66/W.P.8/Add.1، والوثيقة سياسة التقييم المنقحة في الصندوقلمسودة 

االتساق بين مسودة سياسة التقييم وتقرير استعراض األقران لمكتب التقييم ووظيفة التقييم في الصندوق 

التي تتضمن القضايا القانونية المطروحة في تقرير استعراض ، EC 2010/64/W.P.2/Add.1والوثيقة 

 .الصندوقاألقران لمكتب التقييم ووظيفة التقييم في 

هذا في إلى اللجنة عن طريق الفيديو لدعم مناقشتها  ،خبير االستشاري، الBruce Murrayانضم السيد  -20

 .البند

 :اللجنة -21

 رحبت بالمسودة األولى من سياسة التقييم؛  )أ (
 ة ولهذا ال يرى أيالمعدة حالياالسياسة في مسودة  وجود أي تعارض مالمستشار العالم يلحظ   )ب (

  مكتوب آخر؛ي إلى رأي قانونحاجة
) 2(مع حذف الجزء الثاني من النقطة ) 2(و ) 1(، طلب دمج النقطتين )و (58فيما يتعلق بالفقرة   )ج (

وطلبت بدال من ذلك ضرورة التشديد على دور المجلس التنفيذي في  . الصندوقالذي يشير لرئيس

 االختيار في تعاد عملية، ورأيه من خالل المجلس عنالصندوق رئيس حيث سيعبر اتخاذ القرار 

  للمرشح الموصى به؛مجلس التنفيذيحال معارضة ال
 شغل ال يمكن أن يالصندوقفي تقييم الحيث أن منصب مدير مكتب ) 6 (59طلبت حذف الفقرة   )د (

 تبادل؛ال أوباإلعارة 
) ج(في النقطة ). أ(في النقطة الصندوق ، طلبت أن تحذف اإلشارة إلى رئيس 65في الفقرة   )ه (

مع لجنة الصندوق فيما يتعلق بمشاورات رئيس " يجب"إلى " ينبغي"اغة من طلبت تغيير الصي

يجب على رئيس لجنة التقييم التشاور مع : "لتصبح) د(وطلبت تحرير الفقرة الفرعية . التقييم

 ؛."ةمكتوبصيغة التي سيقدم رده في / الذيرئيس الصندوق
قيت العناية الواجبة من أجل اتخاذها وافقت على أنه ينبغي إعادة النظر في تو) ج (71في الفقرة   )و (

 في الصندوق بتوصية نهائية؛تقييم القبل خروج مدير مكتب 
  أكثرتفصيلسيذكر ب ذيطلبت وجود إشارة محددة إلى الدور الرقابي للجنة في سياسة التقييم، وال   )ز (

 .لجنة التقييملفي االختصاصات المنقحة 

 وعرضها على االجتماع المقبل للجنة السياسة مسودة  أن يتم تنقيحوختاما، قررت اللجنة وفقا لذلك -22

، سيتم توزيعها بشكل كاملوثيقة ومن أجل تمكين أعضاء اللجنة من دراسة ال. نيسان/التقييم في أبريل

 ألعضاء اللجنة الفرصة لدراسة الوثائق المقدمة تتاحفي غضون ذلك، س. قبل أسبوعين من االجتماع

في  تقييمال ومكتب سكرتير الصندوق ذات صلة إلى مكتب  أخرىعليقاتمزيد من التفصيل وتقديم أي تب

 .الصندوق

اطلعت اللجنة على .  مناقشة موضوعين تحت بند مسائل أخرى من جدول األعمالتتم. مسائل أخرى -23

تنمية القطاع الخاص في بعض النتائج المنبثقة عن التقييم المؤسسي المتعلق باستراتيجية الصندوق 

 .كاتشراالإرساء و
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تقييم استراتيجية القطاع ب المتعلقةأعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم لفرصة استعراض النتائج األولية   -24

 إلطار االستراتيجي للصندوقللمناقشة الجارية لالتقييم نظرا لهذا  بالتوقيت المناسب واالخاص، ورحب

 .2015-2011للفترة 

 معها وأن العمل  بالقطاع الخاص في المقام األولوأكدت اللجنة على أن الزراعة بطبيعتها نشاط يختص -25

 . في صميم أنشطة الصندوقيدخل

تقرير الختامي الالصندوق ضمان تناول النقاط التالية في في تقييم ال مكتب منلجنة لطلب أعضاء ا -26

المشروعات (مختلفة المستويات المزيد من الوضوح في تعريف القطاع الخاص وعلى لل) 1(: للتقييم

 التفكير )2(؛ الخاصعمل فيها الصندوق على إشراك القطاع يالتي ) ، الصغيرة والمتوسطةالصغرى

وأدواته تقييم هيكلية الصندوق ) 3(؛  إمرا مطلوباوضع استراتيجية جديدة مخصصة مليا فيما إذا كان

 . في أنشطتهفعاليةالقائمة التي تسمح للصندوق بإشراك القطاع الخاص ب

ت بند مسائل أخرى من جدول األعمال النقطة التي طرحها رئيس الصندوق في ناقشت اللجنة أيضا تح -27

 للمجلس التنفيذي المتعلقة باحتمال حدوث تضارب في المصالح 2010كانون األول /دورة ديسمبر

 . من أجل دعم اللجنةخبير استشاري كBruce Murrayباختيار السيد 

 قد جرت بعناية بطريقة حرة ونزيهة، وال يمكن شاريستاالخبير الوأكدت اللجنة على أن عملية اختيار  -28

 تنفيذ توصيات ستشارياالخبير  الال يدخل في نطاق عمله وأن. الوقوف على أي تضارب في المصالح

ويقتصر دور لصندوق، افي  التقييم مكتبقع ضمن مهام إدارة الصندوق وي الذياستعراض األقران، 

لى اللجنة من أجل تيسير متابعة عملية استعراض األقران  على تقديم التوجيه إستشارياالخبير ال

 .التقييم في الصندوقلوظيفة 


