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  الخاصة السادسة رتها تقرير رئيس لجنة التقييم عن دو

، عقدت الدورة الخاصة 2011نيسان / أبريل20و 19وفقاً لقرار اللجنة في دورتها السابعة والستين في  -1

التقييم المؤسسي الستراتيجية الصندوق لتنمية القطاع أيار لالنتهاء من مناقشة / مايو9للجنة التقييم في 

 وستعقبها مناقشة للتقييم في ، المستقل في الصندوق الذي أجراه مكتب التقييمالخاص وإرساء الشراكات

قدت الدورة الخاصة السادسة تحديداً الستعراض وع. 2011أيار / في مايو المنعقدةدورة المجلس

 .ومناقشة رد إدارة الصندوق على التقييم

بشأن وقررت اللجنة أيضاً عرض تقرير منفصل من رئيس اللجنة يتناول فيه مداوالت وقرارات اللجنة  -2

ولذلك . 2011أيار /تقييم القطاع الخاص لعرضه على المجلس في دورته الثانية بعد المائة في مايو

في دورتها السابعة يتضمن هذا التقرير المداوالت التي أجرتها لجنة التقييم والقرارات التي اتخذتها 

 .عمالبشأن هذا البند من جدول األوالستين ودورتها الخاصة السادسة على التوالي 

 التقييم المؤسسي الستراتيجية الصندوق لتنمية القطاع الخاص وإرساء - الجزء األول

 ة السابعة والستين للجنة التقييمملخص مناقشات الدور: الشراكات

ناقشت اللجنة التقييم المؤسسي الستراتيجية الصندوق لتنمية القطاع الخاص وإرساء الشراكات الذي  -3

  . وأعربت عن ترحيبها بهذا التقييمستقلأجراه مكتب التقييم الم

 الصندوق الخطية في نفس الوقت الذي تقدم فيه تقارير التقييم  إدارةوأكدت اللجنة أهمية مناقشة ردود -4

 .في المستقبل

 في المناقشات المفضية إلى وضع استراتيجية جديدة يقدم إسهامات مفيدةوخلُصت اللجنة إلى أن التقييم  -5

لخاص، وهي االستراتيجية التي من المتوقع عرضها على إدارة الصندوق في لتنمية القطاع ا

 .2011كانون األول /ديسمبر

 أن نقطة االنطالق في المناقشات الدائرة حول انخراط الصندوق مع القطاع الخاص تبدأ اللجنةوأكدت  -6

 .بوضع تعريف متغاير للقطاع الخاص تبعاً لسياق عمليات الصندوق

 الحكومات ال تمانع عموماً االنخراط مع القطاع الخاص، ولكن ما قد يقيدها في ذلك  أناللجنةوأكدت  -7

 .هو بعض السياسات الوطنية والهياكل المؤسسية

وسلَّطت اللجنة الضوء على أن القطاع الخاص هو مجموعة متباينة من الفاعلين الذين يحتاجون إلى  -8

 .ح في االستراتيجية الجديدةبد من تجسيد ذلك بوضو وال. أنواع مختلفة من الدعم

 والتغذية عند ، والبحث الزراعي،التمايز بين الجنسينتصدي لبعد الوأكدت اللجنة أيضاً الحاجة إلى  -9

 لتمويل القطاع آليةولوحظ أيضاً أن التوصية المتعلقة بإنشاء . وضع االستراتيجية الجديدة في الصندوق

من الدراسة من اإلدارة عند وضع االستراتيجية الجديدة الخاص يمكن أن تكون مفيدة وتحتاج إلى مزيد 

 .بشأن القطاع الخاص، مع مراعاة مجاالت التكامل مع الشركاء اآلخرين

وأكدت اللجنة أهمية قيام الصندوق بتكوين شراكات مع المؤسسات المختصة إلدارة المعرفة في مجال  -10

 .تنمية القطاع الخاص
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أثناء وضع بشكل أكبر تطويرها تقييم التوصيات وإلدارة أنه سيتعين على االلجنة والحظت  -11

 .االستراتيجية الجديدة

والحظت اللجنة أن اإلدارة تعتزم إصدار مسودة الستراتيجية القطاع الخاص لكي ينظر فيها المجلس  -12

عقد وتم االتفاق على مناقشة وثيقة المسودة قبل ذلك في ندوة تدارسية ت. 2011كانون األول /في ديسمبر

 .2011أيلول /في سبتمبر

  ملخص مناقشات الدورة الخاصة السادسة للجنة التقييم- الجزء الثاني

 ، وإندونيسيا، والهند، وكندا،بوركينا فاسو(حضر جميع أعضاء اللجنة الدورة الخاصة السادسة  -13

 ،لجيكا وب،وحضر مراقبون من النمسا. باستثناء فرنسا وآيرلندا) ونيجيريا ، وهولندا،والمكسيك

 والواليات ، والمملكة المتحدة، والسويد، والنرويج، ولكسمبرغ، ومصر، وقبرص، والصين،والبرازيل

دائرة إدارة البرامج؛ ومدير البرامج، وانضم إلى اللجنة نائب رئيس الصندوق المساعد لشؤون . المتحدة

 مكتب الرئيس ونائب الرئيس؛ وسكرتير الصندوق؛ وغيرهم من ةمكتب التقييم في الصندوق؛ ومدير

 .موظفي الصندوق

رد اإلدارة على التقييم المؤسسي ) 1(وشمل جدول أعمال الدورة الخاصة السادسة بندين للمناقشة، هما  -14

 .مسائل أخرى) 2(الستراتيجية الصندوق لتنمية القطاع الخاص وإرساء الشراكات؛ 

مناقشة الزيارة القطرية المقبلة التي ستقوم بها “ مسائل أخرى”تدرج تحت ووافقت اللجنة على أن  -15

 .2011اللجنة إلى البرازيل في عام 

رد إدارة الصندوق على التقييم المؤسسي الستراتيجية الصندوق لتنمية القطاع الخاص 

 وإرساء الشراكات

نمية القطاع الخاص وإرساء استأنفت اللجنة مناقشتها للتقييم المؤسسي الستراتيجية الصندوق لت -16

 .الشراكات وتناولت رد إدارة الصندوق عليه

 :واللجنة -17

أكدت مجدداً حاجة الصندوق إلى وضع تعريف أوضح للقطاع الخاص في سياق عمليات   )أ(

ك بأهمية بالغة في ضوء تباين طبيعة كيانات القطاع الخاص العاملة في لويتسم ذ. الصندوق

  .المناطق الريفية

تنمية بت أيضاً أهمية الشراكات مع المؤسسات األخرى من أجل تعزيز معرفة الصندوق أكد  )ب(

  .القطاع الخاص

، وهو ما يتطلب جهوداً متضافرة من الصندوق في مناخ موات لالستثمارأكدت أهمية تهيئة   )ج(

  .عمليات السياسات على المستوى القطري

اص، والتي ال بد من تحديدها بوضوح في سلَّطت الضوء على مخاطر العمل مع القطاع الخ  )د(

  .االستراتيجية المقبلة بشأن القطاع الخاص
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عت الصندوق على استعراض هيكله التنظيمي الحالي وموارده البشرية لضمان القدرات شج  )هـ(

  .المناسبة للمضي على طريق تنمية القطاع الخاص

ية القطاع الخاص وتقييم التكاليف التي تعترف بأهمية تعزيز الوسائل القائمة في الصندوق لتنم  )و(

  .يتطلبها ذلك

 تمويل القطاع الخاص، بمواصلة تحديد معالم ذلك المرفق كجزء من بمرفقأوصت، فيما يتعلق   )ز(

ويتطلب ذلك أيضاً تحديد مختلف الخيارات، بما في ذلك . استراتيجية القطاع الخاص المقبلة

وال بد . بالفعل آليات لإلقراض المباشر للقطاع الخاصزيادة التعاون مع المنظمات التي لديها 

من إدخال آلية لتمويل القطاع الخاص تدريجياً لكفالة التكامل مع عمليات اف طفي نهاية الم

 .الصندوق في القطاع العام

 مسائل أخرى

 أعضاء وحول مسألة مشاركة. 2011أيار /ناقشت اللجنة زيارتها القطرية المقبلة إلى البرازيل في مايو -18

المجلس اآلخرين في الزيارة القطرية، أشار سكرتير الصندوق إلى أن االختصاصات الحالية للجنة 

 اللجنة في الذين ليسوا أعضاء على أن ممثلي المجلس 39التقييم ونظامها الداخلي تنص في فقرتها 

 .يجوز لهم المشاركة في الزيارة الميدانية بصفة مراقبين

ظراً لعدم تمكن فرنسا وآيرلندا من المشاركة في الزيارة القطرية فقد وافقت وحول هذا الموضوع، ون -19

ألف من غير األعضاء في اللجنة للمشاركة اللجنة على اختيار عضوين من أعضاء المجلس في القائمة 

 .2011في زيارتها القطرية إلى البرازيل في عام 

ندوق إحاطة إلى اللجنة حول الزيارة القطرية المقبلة وقدم مدير شُعبة أمريكا الالتينية والكاريبي في الص -20

 .وأعربت اللجنة عن تقديرها للمعلومات المقدمة. التي ستقوم بها اللجنة إلى البرازيل


