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 تقرير رئيس لجنة التقييم عن دورتها الثامنة والستين

 /ت التي أجرتها لجنة التقييم خالل دورتها الثامنة والستين المنعقدة في يوليويغطي هذا التقرير المداوال -1

 .2011تموز 

، هولندا، ، المكسيكآيرلندا، إندونيسياو، كندا، الهند، سبوركينا فا(جميع أعضاء اللجنة الدورة حضر  -2

ورحبت . يدومصر والسووقبرص كذلك حضر مراقبون من البرازيل والصين . باستثناء فرنسا) نيجيريا

، والممثل )الشؤون السياسية ومتعددة األطراف(، السكرتير الثاني Danny Rahdiansyahاللجنة بالسيد 

قائم باألعمال من الممثلية المستشار وال، Ronald Elkhuizen؛ والسيد إندونيسياالمقيم المناوب لجمهورية 

لشؤون المساعد الصندوق كل من نائب رئيس وقد انضم إلى اللجنة في اجتماعها . الدائمة لمملكة هولندا

 وسكرتير الصندوق، ومديرة ؛ ومدير مكتب التقييم المستقل في الصندوق؛ دائرة إدارة البرامج،البرامج

 . وغيرهم من موظفي الصندوق؛شعبة أمريكا الالتينية والكاريبي

 )2(؛  التقييمة والستين للجنة مسودة محاضر الدورة السابع)1(: تمت مناقشة البنود التسعة التالية وهي -3

 االستعراض المسبق لبرنامج عمل مكتب )3(مسودة محاضر الدورة الخاصة السادسة للجنة التقييم؛ 

 التقييم )4(؛ 2014-2013وخطته اإلشارية للفترة  2012المستند إلى النتائج وميزانيته لعام المستقل التقييم 

نات اإلصالح الزراعي في اإلقليم الشمالي الشرقي شبه المرحلي لمشروع التنمية المستدامة لمستوط

 تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة مع )5(القاحل من البرازيل؛ 

في الذاتي  خطة العمل المحددة التكاليف لتطوير نظام التقييم )6(تعليقات مكتب التقييم المستقل عليها؛ 

ر المرحلي عن خطة عمل تنفيذ نتائج وتوصيات استعراض األقران لمكتب التقييم  التقري)7(الصندوق؛ 

 . مسائل أخرى)9( وضع االتفاقات عند نقطة اإلنجاز؛ )8(؛ ووظيفة التقييم في الصندوق

 ،EC 2011/68/W.P.2 ناقشت اللجنة الوثيقة .مسودة محاضر الدورة السابعة والستين للجنة التقييم -4

وتم تبنّي . عليها كي يوافق أعضاء اللجنة ،الدورة السابعة والستين للجنة التقييمالتي تتضمن محاضر 

 وهي تنعكس في تقرير . كما اقترحها مندوب نيجيريا،25المحاضر مع بعض التعديالت على الفقرة 

 .لدورةلتدوين المحاضر الحرفية 

، EC 2011/68/W.P.3لوثيقة ناقشت اللجنة ا. مسودة محاضر الدورة الخاصة السادسة للجنة التقييم -5

وقد وافقت . عليها كي يوافق أعضاء اللجنة مالتي تتضمن محاضر الدورة الخاصة السادسة للجنة التقيي

 .تعديالتاللجنة على محاضر دورتها الخاصة السادسة دون إدخال أية 

 2012ته لعام برنامج عمل مكتب التقييم المستقل المستند إلى النتائج وميزانيالمسبق لستعراض اال -6

، التي EC 2011/68/W.P.5/Rev.1ناقشت اللجنة الوثيقة . 2014-2013 للفترة اإلشاريةوخطته 

 2012تتضمن استعراضاً مسبقاً لبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل المستند إلى النتائج وميزانيه لعام 

 .2014-2013 للفترة اإلشاريةوخطته 

 نتائجه وعلى ،ريضة على األهداف المقترحة لمكتب التقييم المستقلوقد أعربت اللجنة عن موافقتها الع -7

وعند موافقتها على التركيز المقترح للمكتب على إدارة  .2012اإلدارية وبرنامج عمله وميزانيته لعام 
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 إلى التفكير أكثر بعنوان للهدف االستراتيجي الثاني المستقل دعت اللجنة مكتب التقييم ،المعرفة والتعلُّم

 .ند إعداد النسخة القادمة من الوثيقةع

 من قبل لجنة مراجعة الحسابات ، كما في السابق،وقد أوضح المكتب أن ميزانيته سوف تخضع للمراجعة -8

أيلول / إلى المجلس التنفيذي في سبتمبرباإلضافة ،2011تشرين الثاني /ونوفمبر ،أيلول/في سبتمبر

مع ميزانية  2012جلس المحافظين بالموافقة عليها في عام وبعدئذ سيقوم م .2011 األولكانون /وديسمبر

 .الصندوق اإلدارية

وأوضح مكتب التقييم المستقل وإدارة الصندوق بأنه سيكون من المفيد إجراء تقييم لسياسة تمويل المنح  -9

ر بحلول ذلك الوقت سيكون من األيسو أخذنا بعين االعتبار أنه ا، إذ2015-2014في الصندوق في الفترة 

كانون األول /تبنّي السياسة في ديسمبرتقدير نتائج األنشطة التي تمولها المنح على أرض الواقع منذ 

2009. 

 عادة في البلدان التي لها حافظة  تجرى أوضح المكتب بأن التقييمات القطرية،اللجنةطرحته وبعد تساؤل  -10

 .ستراتيجية القُطرية ولغرض دعم إدارة الصندوق في إعداد برنامج جديد للفرص اال،كبيرة

وتم لفت اهتمام اللجنة إلى حقيقة أنه، وكما كان الحال عليه في الماضي، فقد أعد مكتب التقييم استعراضاً  -11

 بما ، الميزانية في الصندوقوحدةباالستناد إلى معايير الميزانية التي اقترحتها  2012مسبقاً لميزانيته لعام 

 ،وبهذا الصدد. وأسعار الصرف الموظفين وغير الموظفين تكاليفالخاص بفي ذلك عامل التضخم 

الميزانية للحصول على آخر المعايير  وحدةتشاور بصورة وثيقة مع الفي المستقل سيستمر مكتب التقييم 

 .تشرين األول/كي تنظر فيها اللجنة في أكتوبر 2012بهدف تطوير الميزانية المقترحة لعام 

لوظائف االمكتب في مراجعة سوف يشارك  ،اإلصالح في المؤسسةوعلى ضوء جدول أعمال التغيير و -12

 ويفكر في ، سيحلل المكتب احتياجاته لتنمية الموارد البشرية، بصورة أكثر عموماً.في الصندوق بأسره

 بما في ذلك ،تشرين األول للجنة التقييم/على دورة أكتوبرإليرادها في الميزانية المقترحة أية متطلبات 

 .يبتوفير التدر

 أحداث رئيسية ةوقد طلبت اللجنة من مكتب التقييم المستقل ومن إدارة الصندوق إبقائها على علم بأي -13

 بهدف ، مما قد يرغب أعضاء اللجنة في حضوره في المستقبل،بالتقييممما له عالقة للتعلُّم في الصندوق 

 .سية بين الصندوق وبين هيئاته الرئاللتعلُّمتعزيز حلقة التغذية الراجعة 

ات اإلصالح الزراعي في اإلقليم الشمالي الشرقي التقييم المرحلي لمشروع التنمية المستدامة لمستوطن -14

 وبخاصة أنها ،أعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم لمناقشة تقييم هذا المشروع. شبه القاحل من البرازيل

كجزء من  ،2011أيار /ع في مايوالزيارة الميدانية التي قاموا بها للمشروللتمعن في توفّر لهم الفرصة 

 .2011الزيارة القُطرية السنوية للجنة لعام 

 وبخاصة بالنسبة ألثره ،وقد أحاط أعضاء اللجنة علماً بالتصنيف المرضي على وجه العموم للمشروع -15

 .واإلنتاجية عالوة على األمن الغذائي ،على رأس المال البشري واالجتماعي والتمكين

أعضاء اللجنة أحاط وقد . كان األداء فيهما ُمرض إلى حد ما فهما الكفاءة واالستدامةان اللذوأما المجاالن  -16

 وفي الوقت .علماً بتحديات العمل في المناطق النائية مثل اإلقليم شبه القاحل في شمال شرق البرازيل
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لجنة الصندوق على االستمرار في جهوده الرامية إلى زيادة الكفاءة االقتصادية النفسه شجع أعضاء 

 .واستدامة الفوائد في المشروعات التي يمولها

 فقد أكدت اللجنة على أهمية توثيق هذه الخبرات بصورة ،ونظراً لإلنجازات اإليجابية لهذا المشروع -17

 .تينية وخارجه وتشاطرها مع بلدان أخرى ضمن إقليم أمريكا الال،أوسع

 وعلى الشباب ،وأخيراً، أعربت اللجنة عن سرورها لمالحظة تركيز المشروع على التمايز بين الجنسين -18

 وشجعت إدارة الصندوق على إدراج مثل هذه المكونات في مشروعات . وعلى إثنية اإلقليم،الريفيين

 .أخرى يمولها في البرازيل وفي أماكن أخرى

 وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة مع تعليقات مكتب التقييم تقرير رئيس الصندوق عن -19

رئيس تقرير التي تتضمن ، EC 2011/68/W.P.8/Rev.1 نظرت لجنة التقييم في الوثيقة .عليهالمستقل 

ضافة إلى  باإل،التقييم وتدابير اإلدارة مع تعليقات مكتب التقييم عليهاعن وضع تنفيذ توصيات الصندوق 

   المتابعة التي اتخذتها دائرة إدارة البرامجوإجراءاتعند نقطة اإلنجاز، والتوصيات االتفاق  ،2د المجل

(EC 2011/68/W.P.8/Add.1) . اللجنة الوثيقتين قبل عرضهما على المجلس التنفيذي في استعرضتوقد 

 .أيلول/دورة سبتمبر

 :اللجنةإن  -20

 وعلى التعليقات البنّاءة التي وفّرها مكتب ،تقريرعبرت عن تقديرها لإلدارة على إعدادها لهذا ال  )أ (

  مما يمثل أداة هامة لتحسين حلقة التعلُّم بين التقييم والعمليات مع مرور الوقت؛؛التقييم المستقل
 2009في المائة عام  57من (أحاطت علماً بالتحسن المطرد في المتابعة الكاملة لتوصيات التقييم   )ب (

 ؛)2011في المائة عام  71إلى 
تفاقات عند اال مثل عقد ،جملة أمور أخرىبين  من ،طلبت واستلمت إيضاحات بشأن قضايا معينة  )ج (

 ،على وجه العموم في المنظمةللتطبيق  وتقاسم التوصيات القابلة ،نقطة اإلنجاز في وقتها المحدد

 والعدد الكبير من التوصيات غير القابلة للتطبيق في إقليم آسيا؛
 أحاطت اللجنة علماً بزيادة توصيات المتابعة ، الحكومات والوكاالت الحكوميةوفيما يتعلق بأداء  )د (

 وطلبت اللجنة من إدارة الصندوق إدراج المزيد من المعلومات .الكاملة على المستوى القُطري

زالت بحاجة   التي يتم اتخاذها لتعزيز متابعة الحكومات والمجاالت التي مااإلجراءاتحول 

 ؛ليهاإلدخال تحسينات ع
مع  ، بالتركيز المخصوص على أفريقيا جنوب الصحراء في هذه النسخة من التقريررحبت  )ه (

وحول هذه . األفريقيلصعوبات التي تواجهها الشراكة بين الصندوق ومصرف التنمية مالحظاتها ل

 األخيرة، شجعت اللجنة إدارة الصندوق على إعادة النظر في استراتيجية تعاونها بهدف النقطة

 وعرضت اللجنة .ن تعاون فعال واكتساب أكبر قدر ممكن من الفوائد من هذه الشراكةضما

 ؛األفريقيمساعدتها في إيصال التغذية الراجعة إلى المجلس التنفيذي لمصرف التنمية 
 بين الجنسين الذي تم إدخاله عام تقييم التمايزمعيار لأن إدراج التغطية واإلبالغ المكرس أقرت ب  )و (

 ،لفعل خطوة هامة في إعداد توصيات مخصوصة بالتمايز بين الجنسين في التقييماتكان با 2011

 .المسألةسوف يستمر في التركيز على هذه المستقل وأحاطت علماً بأن مكتب التقييم 
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  نظرت اللجنة في الوثيقة.  في الصندوقخطة العمل المحددة التكاليف لتطوير نظام التقييم الذاتي -21

EC 2011/68/W.P.9 ،وبما يتفق مع ما . في الصندوقالذاتي  لتعزيز نظام التقييم ،خطة العملب الخاصة

، واستجابة (EB 2010/99/R.6)في الصندوق مكتب التقييم ووظيفة التقييم لورد في استعراض األقران 

 عرضت هذه الوثيقة خطة عمل محددة التكاليف ،(EB 2010/99/R.6/Add.2)إدارة الصندوق لها 

 ،تعزيز نظام التقييم الذاتيغراض وقت الموظفين المطلوب من الموارد الموجودة ألموال ولتخصيص األ

 .وخاصة تحسين إدارة المعرفة وجودة عملية إعداد تقارير إنجاز المشروعات واستخدامها

ة لو سيكون أكثر فائد وعلّقت عليها بقولها إن مثل هذا النمط من الوثائق ،وقد أحاطت اللجنة علماً بالوثيقة -22

 .تم توزيعه في وقت أكثر مالءمة على أعضاء اللجنة

التقرير المرحلي عن خطة عمل تنفيذ نتائج وتوصيات استعراض األقران لمكتب التقييم ووظيفة التقييم  -23

ترد مناقشات اللجنة المتعلقة بالتقرير المرحلي عن خطة عمل تنفيذ نتائج وتوصيات . في الصندوق

في تقرير ) EC 2011/68/W.P.4الوثيقة (تقييم ووظيفة التقييم في الصندوق استعراض األقران لمكتب ال

 .EB 2011/103/R.4منفصل تتضمنه الوثيقة 

تفاقات االوضع عن ، EC 2011/68/W.P.7نظرت اللجنة في الوثيقة . تفاقات عند نقطة اإلنجازاالوضع  -24

 .عند نقطة اإلنجاز

 .لواردة فيهاوأحاطت اللجنة علماً بالوثيقة وبالمحتويات ا -25

كانون األول إلى /ديسمبر 2السبعين من يوم الجمعة دورتها ناقشت اللجنة اقتراح تأجيل . مسائل أخرى -26

وجاء هذا االقتراح بناء على طلب من منظمة األغذية والزراعة . كانون األول/ديسمبر 5يوم االثنين 

لمجلس المنظمة والذي كان مقرراً عد المائة دورة الثالثة واألربعين باللألمم المتحدة نتيجة الحتمال تأخير 

 .أسبوع واحدلمدة  تشرين الثاني/عقده في نوفمبر

 فقد وافقت اللجنة على تغيير تاريخ انعقاد دورتها ،وبروح التعاون بين المنظمات الثالث في روما -27

 .2011كانون األول /ديسمبر 5السبعين إلى 

في اللجنة وهم ممثل إندونيسيا عضويتهم ذين انتهت مدة وأعربت اللجنة عن شكرها العميق للممثلين ال -28

 والسيد ،، مستشار الشؤون المتعددة األطراف والممثل الدائم المناوبPurnomo Ahmad Chandraالسيد 

Danny Rahdiansyahمتعددة األطراف والممثل الدائم المناوبال، السكرتير الثاني للشؤون السياسية و ،

، السكرتير الثاني والممثل الدائم المناوب Diego Alonso Simancas Gutiérrez المكسيك السيد وممثل

وقد عبر أعضاء اللجنة عن تقديرهم للممثلين على . الذين ُأوكل إليهم مهمات أخرى خارج إيطاليا

، Ronald Elkhuizenكذلك الحظت اللجنة المساهمة الُملهمة للسيد . مساهماتهم الممتازة في عمل اللجنة

 هولندا انتخبتوقد .  للجنة ممثالً لهولنداوالستين الذي حضر الدورة الثامنة ،لمستشار، والقائم باألعمالا

 في لجنة التقييم عضويتها وبالتالي فقد وافقت على التخلي عن ، عضواً في لجنة مراجعة الحساباتلتكون

  .بعد الدورة الثامنة والستين


