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   والستين السابعةة التقييم عن دورتها تقرير رئيس لجن

يومي  التي عقدت  والستينالسابعةيغطي هذا التقرير المداوالت التي أجرتها لجنة التقييم خالل دورتها  -1

 .2011نيسان / أبريل20 و 19

 ،يرلنداآإندونيسيا، بوركينا فاسو، كندا، فرنسا، الهند، (حضر جميع أعضاء اللجنة هذه الدورة و -2

 من  عن طريق الفيديو، وشاركت فرنسا في مداوالتها عبر التحاور عن بعد هولندا ونيجيريا،المكسيك

أنغوال واألرجنتين والصين ومصر وغواتيماال ولكسمبورغ مراقبون من  الدورةحضر و. )باريس

وانضم إلى اللجنة في هذه الدورة نائب رئيس الصندوق المساعد . وجمهورية فنزويال البوليفارية

ن البرامج، دائرة إدارة البرامج؛ ومدير مكتب التقييم في الصندوق؛ وسكرتير الصندوق؛ لشؤو

. وغيرهم من موظفي الصندوقوالمستشار العام للصندوق ومدير شعبة أمريكا الالتينية والكاريبي؛ 

السيد  الخبير االستشاريعلى طلب اللجنة، انضم أيضا وبناء Bruce Murray  إلى الدورة عن طريق

، والتقرير المرحلي عن خطة عمل تنفيذ نتائج في الصندوقالمعدلة تقييم الالفيديو لمناقشة مسودة سياسة 

 .وتوصيات استعراض األقران لمكتب التقييم ووظيفة التقييم في الصندوق

مسودة محاضر الدورة السادسة والستين ) 1: (تضمن جدول أعمال اللجنة ثمانية بنود للنقاش هيو -3

التقييم المؤسسي الستراتيجية تنمية القطاع الخاص وإرساء عالقات الشراكة في ) 2(؛ قييمللجنة الت

توصيات استعراض األقران لمكتب التقييم و  نتائج تنفيذ خطة عملالتقرير المرحلي عن) 3(؛ الصندوق

مسودة ) 5(؛  في الصندوقالمعدلةمسودة سياسة التقييم  )4(؛ ووظيفة التقييم في الصندوق

، الصندوق للحضور القطرياستراتيجية ) 6(؛  للجنة التقييم ونظامها األساسيالمعدلةختصاصات اال

، متوسطة الدخلالانخراط الصندوق مع البلدان ) 7(؛  في الصندوق عليها مكتب التقييموتعليقات

 . أخرىمسائل) 8(الصندوق عليها؛ في تقييم الوتعليقات مكتب 

تحديث ) 1: (للعلم أو المناقشة، وهي“ مسائل أخرى” بنود فرعية تحت إدراج ثالثةلجنة على الوافقت و -4

شفوي عن مشاركة مكتب التقييم في فريق التعاون في مجال التقييم التابع للمصارف اإلنمائية المتعددة 

جلسة إحاطة إعالمية من دائرة إدارة البرامج حول الزيارة القطرية المقبلة التي ستقوم ) 2(األطراف؛ 

مناقشة التقييم المؤقت الذي سيجريه مكتب التقييم في ) 3(؛ 2011للجنة إلى البرازيل في عام بها ا

 .الصندوق لمشروع تنمية إنتاج الزيوت النباتية في أوغندا

 EC 2011/67/W.P.2ناقشت اللجنة الوثيقة  .مسودة محاضر الدورة السادسة والستين للجنة التقييم -5

 .رة السادسة والستين للجنة التقييم كي يوافق عليها أعضاء اللجنةالتي تتضمن مسودة محاضر الدو

، تقرر تعديل نص الفقرة بحيث يتضمن القرار الذي اتخذته اللجنة 9وعلى ضوء التعليقات على الفقرة  -6

 في إلجراء الزيارة القطرية إليهافي دورتها السادسة والستين بشأن اختيار أحد البلدان المنخفضة الدخل 

 .2013عام 

 .وبهذا التعديل وافقت اللجنة على محاضر الدورة السادسة والستين -7

 .التقييم المؤسسي عن استراتيجية تنمية القطاع الخاص وإرساء عالقات الشراكة في الصندوق -8

 لمناقشة رد الصندوق على التقييم 2011أيار / مايو9قررت اللجنة عقد دورة خاصة للجنة التقييم في 
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 2011أيار /عقب ذلك مناقشة للتقييم في دورة المجلس في مايون جدول األعمال وستأن هذا البند مبش

 .حسب ما تم االتفاق عليه بالفعل

 المداوالت والقرارات المتعلقة بهذا البند من جدول األعمال خالل الدورة إدراجوقررت اللجنة أيضاً  -9

للجنة إلى المجلس في دورته الثانية السابعة والستين والدورة الخاصة في تقرير منفصل يقدمه رئيس ا

 .2011أيار /بعد المائة المنعقدة في مايو

 التي EC 2011/67/W.P.5نظرت اللجنة في الوثيقة  . في الصندوقالمعدلةمسودة سياسة التقييم  -10

، )EC 2011/67/W.P.5/Corr.1( في الصندوق، وتصويبها المعدلةتتضمن مسودة لسياسة التقييم 

، التي تتضمن االتساق بين مسودة سياسة التقييم وتقرير )EC 2011/67/W.P.5/Add.1(وضميمتها 

 .استعراض األقران لمكتب التقييم ووظيفة التقييم في الصندوق

 :اللجنةو -11

 التي ترى أنها ُأعدت بشكل جيد وأنها تشمل التعليقات التي المعدلةرحبت بمسودة سياسة التقييم   )أ(  

   السادسة والستين؛أبدتها اللجنة خالل دورتها

فيما يتعلق بمسألة سلطة رئيس الصندوق في نقض قرارات مدير مكتب التقييم بشأن تعيين   )ب(  

الموظفين، الحظت اللجنة أنه بالنظر إلى أن موظفي مكتب التقييم هم أيضاً موظفون في الصندوق 

ت أيضاً أنه في حالة على أن اللجنة الحظ. فإن لرئيس الصندوق الحق في االحتفاظ بتلك السلطات

 فإن عند تعيين الموظفين من مسودة السياسة) ب (71االلتزام بالخطوات المحددة في الفقرة 

العمليات المحددة ستشكل آلية مالئمة للتغلب على المسائل التي يمكن أن تتطلب ممارسة الرئيس 

  لهذه السلطة؛

  لتصحيح ذلك؛“ موظفينال”كلمة ، وطلبت إدراج 75 من الفقرة أن كلمة قد سقطتالحظت   )ج(  

تعيين مدير مكتب التقييم خبيراً استشارياً بعد نهاية فترة واليته، طلبت فيما يتعلق بمسألة إمكانية   )د(  

عد خاللها المديرون السابقون لمكتب التقييم تبيسالتي  “مبدأ فترة االنتظار”اللجنة أن تشمل السياسة 

يين مع الصندوق؛ ولم تحدد بعد مدة تلك الفترة بينما خبراء استشاركفي الصندوق من العمل 

وأخيراً، لوحظ أن هذا المبدأ ينبغي .  شهرا18ً و 6 بين  فيها المدةذُكرت عدة خيارات تراوحت

فترة ” تجاوزأيضاً أن يتوقع أن يكون المجلس التنفيذي في الظروف االستثنائية قادراً على 

  .“االنتظار

 على الدورة الثانية بعد المائة للمجلس المعدلةة بعرض مسودة سياسة التقييم وفي الختام، أوصت اللجن -12

 .التنفيذي للموافقة عليها

يم ووظيفة يالتقرير المرحلي عن خطة عمل تنفيذ نتائج وتوصيات استعراض األقران لمكتب التق -13

قرير المرحلي التي تتضمن الت، EC 2011/67/W.P.4 نظرت اللجنة في الوثيقة . الصندوقالتقييم في

عن خطة عمل تنفيذ نتائج وتوصيات استعراض األقران لمكتب التقييم ووظيفة التقييم في الصندوق، 

 .والحظت مع االرتياح أنه قد تم إحراز مستوى طيب من التقدم
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، 2010تشرين األول / أكتوبر14الذي اتخذته اللجنة خالل دورتها التي عقدت في ووفقاً للقرار  -14

التقرير ملخص مناقشات استعراض األقران التي سيصدر بشأنها تقرير منفصل من رئيس يغطي هذا  ال

 .اللجنة للنظر فيه خالل دورة المجلس الثانية بعد المائة

لحضور القطري لصندوق لناقشت اللجنة استراتيجية ا. لحضور القطريلصندوق لاستراتيجية ا -15

أيار /وتعليقات مكتب التقييم في الصندوق عليها قبل عرضها على نظر المجلس التنفيذي في مايو

2011. 

 مهم وينبغي معالجته  إلى الميدانوالحظت اللجنة أن انتداب مدراء البرامج القطرية من الصندوق -16

ترات زمنية بطريقة منهجية لتحقيق الهدف المقترح من انتداب مدراء البرامج القطرية في غضون ف

 .محددة

 .وشجعت اللجنة الصندوق على البحث عن أفضل الخيارات وأقلها تكلفة عند فتح المكاتب القطرية -17

ور مع الحكومات في الحاالت أوصت اللجنة بتحديد استراتيجيات الخروج بالتشاوباإلضافة إلى ذلك،  -18

 .التي يزمع فيها الصندوق إغالق مكتب قطري معين

صندوق بأن يتوخى الدقة في تحديد واختيار البلدان التي ال بد من إنشاء مكاتب وأبلغت اللجنة ال -19

 .للحضور القطري فيها من أجل ضمان التوازن السليم بين الدول الهشة والبلدان األفضل حاالً

أيضاً الصندوق على تحديد الحوافز الضرورية وسياسات الموارد البشرية لدعم انتداب وشجعت اللجنة  -20

 .برامج القطريةمدراء ال

 ناقشت اللجنة المقترح المتعلق بانخراط الصندوق مع .انخراط الصندوق مع البلدان المتوسطة الدخل -21

البلدان المتوسطة الدخل وتعليقات مكتب التقييم في الصندوق عليه قبل عرضه على المجلس التنفيذي 

 . وأعربت عن ترحيبها بذلك المقترح2011أيار /للنظر فيه في مايو

أعربت اللجنة عن اعترافها بالجهود المبذولة من اإلدارة لمراعاة التعليقات التي أبداها أعضاء المجلس و -22

 .2011آذار /خالل الندوة غير الرسمية التي عقدت في مارس

 تخصيص عندوالحظت اللجنة أنه ال بد للصندوق من مواصلة التركيز على الحد من الفقر الريفي  -23

 .موارده المالية

 اللجنة أنه بمجرد الوصول إلى العتبة المتفق عليها بعد المناقشات بين الصندوق والحكومة والحظت -24

وفي حالة . قروض وخدمات الصندوقتوقفها طوعا عن تلقي العضو المعنية، سيحدد اقتراح بشأن 

موافقة البلدان على التوقف عن االقتراض من الصندوق، الحظت اللجنة أن البلدان ستظل مؤهلة 

 .تسدد تكاليف بعضهاخدمات أخرى صول على للح

 بالخدمات التي سيقدمها الصندوق إلى البلدان المتوسطة الدخل التي خاصةوأوصت اللجنة بتحديد قائمة  -25

ض من الصندوق على أساس سداد تكلفة تلك الخدمات، وكذلك الخدمات التي ستقدم تتوقف عن االقترا

 .مجاناً إلى تلك البلدان
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همية مواصلة الصندوق تعزيز قدراته في مجال إدارة المعرفة من أجل ضمان إتاحة وأكدت اللجنة أ -26

تجاربه في زراعة الحيازات الصغيرة والتنمية الريفية بالشكل المالئم لكل البلدان النامية وأي بلد آخر 

ة بدقة،  وسوف يتطلب ذلك آليات وأدوات محدد.من أجل الحد من فقرها الريفي أو لتقديم المساعدة إليها

 .وال بد أن تكون مصحوبة بمستوى مالئم من الموارد

أهمية التعاون بين بلدان الجنوب وأكدت في الوقت نفسه أن األشكال األخرى من والحظت اللجنة  -27

 .التعاون مفيدة أيضاً

 EC 2011/67/W.P.6نظرت اللجنة في الوثيقة  .مسودة اختصاصات لجنة التقييم ونظامها األساسي -28

 ات لجنة التقييم ونظامها األساسي، باإلضافة إلى تصويبهان مسودة اختصاصالتي تتضم
EC 2011/67/W.P.6/Corr.1  وضميمتهاEC 2011/67/W.P.6/Add.1 ، ن اتساق مسودةالتي تتضم

 .اختصاصات لجنة التقييم وتقرير استعراض األقران لمكتب التقييم ووظيفة التقييم في الصندوق

 :اللجنةو -29

 بها ترفقمسودة االختصاصات في متنها الرئيسي بينما يير شكل الوثيقة بحيث تعرض طلبت تغ  )أ(  

أن تكون مذكرات اإلحالة ضمن ما سيعرض الملحق ألف، وطلبت اللجنة مذكرات اإلحالة في 

   المجلس التنفيذي؛على

ي ف“ اجتماع” من مسودة االختصاصات وطلبت االستعاضة عن كلمة 7- 2الحظت تصويب القسم   )ب(  

  ؛“اجتماعات” بكلمة 7-2 و 6- 2القسمين 

  ؛عات وتقارير اللجنة نشر محاضر اجتما التأكيد في االختصاصات علىطلبت  )ج(  

 1-3من القسم “ ، عند االقتضاء”و “ اتفاقها عند نقطة اإلنجاز أو”: طلبت حذف العبارتين التاليتين  )د(  

  ).و(

 بأن يوافق المجلس على مسودة االختصاصات ومراعاة للتعليقات الواردة أعاله، أوصى األعضاء -30

 . للجنة التقييم ونظامها األساسيالمعدلة

أوالً، قدم مدير مكتب . تمت مناقشة ثالثة مواضيع تحت هذا البند من جدول األعمال. مسائل أخرى -31

ييم التقييم في الصندوق إلى اللجنة إحاطة بشأن مشاركة مكتب التقييم في فريق التعاون في مجال التق

 .التابع للمصارف اإلنمائية المتعددة األطراف

.  التعاون في مجال التقييمقيفرهنّأت اللجنة مكتب التقييم في الصندوق على التزامه ودوره النشط في  -32

 عن تقييم التقرير التجميعيإصدار ) 1: (وأعربت اللجنة على وجه الخصوص عن تقديرها لما يلي

الدور الرائد ) 2(عية التي ساهم فيها مكتب التقييم بدور رئيسي، الزراعة واألعمال التجارية الزرا

لمكتب التقييم في إعداد التقرير التجميعي المقبل لفريق التعاون في مجال التقييم بشأن المساواة بين 

 .الجنسين

ه في ألعضاء بشأن مشاركتدورة المقبلة إحاطة إلى اوُأبلغت اللجنة أيضاً أن مكتب التقييم سيقدم في ال -33

 .فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم
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ثانياً، قدمت دائرة إدارة البرامج إحاطة إلى اللجنة بشأن الزيارة القطرية المقبلة التي ستقوم بها اللجنة  -34

 .وأعربت اللجنة عن تقديرها للمعلومات المقدمة إليها. إلى البرازيل

 إصدار تقرير التقييم المؤقت بموعدالمتعلقة المسألة “ مسائل أخرى”وناقشت اللجنة أيضاً تحت بند  -35

تموز /بشأن مشروع تنمية إنتاج الزيوت النباتية في أوغندا بالنظر إلى أن التقييم ناقشته اللجنة في يوليو

 2011آذار /وفي هذا الصدد، أوضح مكتب التقييم في الصندوق إلى أن التقرير صدر في مارس. 2010

 بعد 2011شباط /طة اإلنجاز لم توقعه حكومة أوغندا إالّ في فبرايربالنظر إلى أن االتفاق عند نق

 .مناقشات بين إدارة الصندوق والحكومة حول تنفيذ توصيات التقييم

قام مكتب التقييم أيضاً بإبالغ اللجنة بأنه سيقوم في المستقبل بنشر تقارير التقييم وفي هذا الصدد،  -36

د توفرها، وسيقوم بإدراج االتفاقات عند نقطة اإلنجاز بمجرد النهائية في الموقع الشبكي للصندوق بمجر

 .توقيعها من إدارة الصندوق والحكومة المعنية


