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   دورتها التاسعة والستينتقرير رئيس لجنة التقييم عن

 7 يغطي هذا التقرير المداوالت التي أجرتها لجنة التقييم أثناء دورتها التاسعة والستين التي انعقدت في -1
  .2011تشرين األول /أكتوبر

يرلندا، ابوركينا فاسو، كندا، فرنسا، الهند، إندونيسيا، (لدورة جميع أعضاء لجنة التقييم  وحضر ا -2

ورحبت اللجنة بممثل النرويج الذي حل محل ممثل هولندا في اللجنة .  خال نيجيريا)المكسيك والنرويج

  . الجددورحبت اللجنة أيضا بممثلي كندا وفرنسا وإندونيسيا والمكسيك. في أعقاب دورتها الثامنة والستين

وانضم إلى اللجنة نائب رئيس الصندوق . وقبرص والصينالبرازيل وحضر الدورة مراقبون من  -3

،  الصندوقسكرتير و المستقل في الصندوق، ومدير مكتب التقييم، إدارة البرامجة للبرامج، دائرساعدالم

  .دي وغيرهم من موظفي الصندوقومدير شعبة آسيا والمحيط الها

ضر الدورة الثامنة والستين للجنة ا محمسودة) 1: (وناقشت اللجنة البنود الثمانية التالية من جدول األعمال -4

 للفترة اإلشارية والخطة 2012برنامج عمل مكتب التقييم المستند إلى النتائج والميزانية لعام ) 2(التقييم؛ 

المصادقة على تقرير إنجاز المشروع المتعلق ) 4(تقييم البرنامج القطري لليمن؛ ) 3 (؛2013-2014

) 5( في إندونيسيا؛ عليةالبفي المناطق القائمة على المشاركة ببرنامج ما بعد األزمة للتنمية المتكاملة 

التقرير التجميعي عن إشراف الصندوق المباشر على المشروعات الممولة من الصندوق ودعمه لتنفيذها؛ 

 ووظيفة قران لمكتب التقييمالتقرير المرحلي عن خطة العمل لتنفيذ نتائج وتوصيات استعراض األ) 6(

د سياسة الصندوق بشأن التمايز بين عرض شفهي من اإلدارة عن إعدا) 7(؛  في الصندوقالتقييم

  .مسائل أخرى) 8(الجنسين؛ 

التي  EC 2011/69/W.P.2 الوثيقة ناقشت اللجنة.  الدورة الثامنة والستين للجنة التقييمضرامح مسودة -5

واعتمدت اللجنة . ضر الدورة الثامنة والستين للجنة التقييم بغية موافقة األعضاء عليهااتتضمن مح

وترد هذه التعديالت في .  كندامندوب، حسبما اقترحه 6ال بعض التعديالت على الفقرة ضر مع إدخاالمح

  .التقرير الحرفي للدورة

  للفترة اإلشارية والخطة 2012المستند إلى النتائج والميزانية لعام المستقل  مكتب التقييم برنامج عمل -6
 مكتب التقييم  عملضمن برنامج التي تتEC 2011/ 69/ W.P.3ناقشت اللجنة الوثيقة . 2013-2014

 قبل عرضها في 2014-2013 للفترةاإلشارية والخطة  2012المستند إلى النتائج والميزانية لعام المستقل 

وعلى المجلس التنفيذي في تشرين الثاني /لجنة مراجعة الحسابات في نوفمبرصيغتها النهائية على 

  .2011كانون األول /ديسمبر

أيلول /المجلس التنفيذي في سبتمبرنه سبق للجنة التقييم ولجنة مراجعة الحسابات ووأخذت اللجنة علما بأ -7

 المقترحة والنتائج اإلدارية للشُعب وبرنامج العمل والميزانية  المستقلأهداف مكتب التقييم  مناقشة2011

  .ن هذا المقترحأ وأعربت عن اتفاقها بشكل عام بش2012لعام 

 أن معيارا جديدا لتقييم المساواة بين الجنسين  المستقل أوضح مكتب التقييموردا على استفسار من اللجنة، -8

ويقتضي هذا المعيار أن يبلغ كل تقييم عن أداء المشروعات . 2011وتمكين المرأة قد بدأ تطبيقه في عام 
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 تقل المسوإضافة إلى ذلك، أبلغ مكتب التقييم. والبرامج القطرية التي يمولها الصندوق في هذا المجال

اللجنة بخططه الرامية إلى إعداد تقرير تجميعي عن التمايز بين الجنسين متابعة لحلقة العمل عن التمايز 

 ةلمصارف اإلنمائيل  التعاون في مجال التقييم التابعبين الجنسين التي نُظمت في إطار اجتماع فريق

  .تشرين الثاني/المتعددة األطراف في واشنطن العاصمة في شهر نوفمبر

تُبع في تخصيص اأن نهجا متمايزا قد المستقل وبشأن ميزانية تقييم البرامج القطرية، أوضح مكتب التقييم  -9

حجم ) 1: (وشملت العوامل التي روعيت في تخصيص الموارد ما يلي.  لكل عملية من هذا القبيلاألموال

  .لتمثيل اإلقليميا )4(توافر األدلة التقييمية؛ ) 3(السياق القُطري؛ ) 2(الحافظة القطرية؛ 

 على ما يوليه من أهمية لتعزيز مساهمته  المستقلوفي مضمار التعلم وإدارة المعرفة، شدد مكتب التقييم -10

 في في هذه المجاالت لضمان االستفادة على النحو المالئم من توصيات التقييم والدروس المستخلصة منه

، في  المستقلفعلى سبيل المثال، ينظم مكتب التقييم. ستراتيجيات الجديدةإعداد العمليات والسياسات واال

 شكل مائدة مستديرة لوضع أساس إلعداد يم للبرنامج القطري، حلقة عمل وطنية داخلية فيأعقاب كل تقي

  .ستراتيجية القطرية الجديدبرنامج الفرص اال

:   سبيل المثالىا عل منه، تنفيذها لدعم تطوير قدرات التقييملوذكر مكتب التقييم عدة مبادرات يتواص -11

إشراك موظفين وطنيين في بعثات التقييم ألغراض التعلم والمساهمة في مبادرات التقييم اإلقليمية مثل 

 وتقديم مساهمات منهجية لتعزيز قدرات وحدة ،برنامج شنغهاي الدولي للتدريب في مجال التقييم اإلنمائي

  .تقييم البرنامج القطري المعني وذلك في إطار ،األثر في وزارة الزراعة في األردن

 نظرت اللجنة في تقييم البرنامج القطري لليمن وفي التعليقات التي أبدتها .ليمنلتقييم البرنامج القطري  -12

وأشادت اللجنة بمكتب التقييم إلعداده تقريرا عالي الجودة في ظروف قطرية تحفها . إدارة الصندوق

كاء المعنيين إلعدادهم عمليات في بلد تضرر من صراع التحديات وأثنت على إدارة الصندوق والشر

  .عنيف طال أمده ودعمهم لها

وأقّر أعضاء اللجنة بالتحديات التي تكتنف العمل في دول هشة وبالتعقيدات الناشئة في بيئة من هذا  -13

وفي هذا الصدد، أوصت اللجنة بأن يجري الصندوق تحليال أكثر شموال للمخاطر في طور . القبيل

  .صميم يشمل تقدير مخاطر عدم االنخراطالت

 القاطعة يمكن القارئ من أن يدرك مدى ة أن كل تقييم يشمل سجال باألدل المستقلوأوضح مكتب التقييم -14

ارتباط التوصيات ارتباطا وثيقا باستنتاجات التقييم الرئيسية وإلى أي مدى تستند هذه التوصيات إلى 

ولفت المكتب انتباه أعضاء اللجنة إلى اإلحاالت المرجعية الواضحة . مالنتائج الرئيسية في تقرير التقيي

  .الواردة في أرقام الفقرات في تقييم البرنامج القطري لليمن التي تربط التوصيات باالستنتاجات والنتائج

 بما في ذلك ،وأخذت اللجنة علما بتحسن األداء في العمليات التي جرت في اآلونة األخيرة في اليمن -15

  .تركيز بقدر أكبر على خلق فرص العمل وتطوير سلسلة القيمة والشراكة بين القطاعين العام والخاصال

 وصفا للنهج المحكم المتبع في منح درجات لكل معيار من معايير  المستقلوفي الختام، قدم مكتب التقييم -16

  المستقلكتب التقييمالتقييم وهو نهج يتضمن، في ما يتضمنه، استعراضا محكما من قبل األقران في م
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لتقليل أوجه التفاوت بين من يقومون بالتقييم إلى أقصى حد وإجراء مناقشات بين جميع أعضاء فريق 

  .التقييم قبل وضع صيغة التقرير النهائية

في المناطق القائمة على المشاركة المصادقة على تقرير إنجاز برنامج ما بعد األزمة للتنمية المتكاملة  -17

 المصادقة على تقرير إنجاز – EC 2011/69/W.P.5 نظرت اللجنة في الوثيقة .إندونيسيا في البعلية

 في  القائمة على المشاركةاألزمة للتنمية المتكاملة المشروع التي أجراها مكتب التقييم لبرنامج ما بعد

  . في إندونيسياالبعليةالمناطق 

ا لغاية هذا النوع الجديد من تقييم المشروعات عرضا عامالمستقل وفي البداية، قدم مدير مكتب التقييم  -18

لمشروع وهو أول تقرير تنظر فيه من ا التثبتلجنة بمناقشة تقرير لورحبت ا. المنهجيةجوانبه ووأهدافه 

  .اللجنة منذ اعتماد هذا النهج الجديد في تقييم المشروعات

دقات على تقرير إنجاز  نقاش عن كيفية وضع درجات لكل معايير التقييم في إطار المصاوُأجري -19

وأشارت اللجنة إلى أهمية هذا الموضوع . المشروع في حالة عدم توفر أدلة كافية على النتائج المحققة

  .ورأت أنه جدير بمزيد من التفكير

 اللجنة علما بأن التقرير السنوي القادم عن نتائج وأثر عمليات الصندوق  المستقلوأحاط مكتب التقييم -20

للجنة والمجلس في وقت الحق من هذا العام سيتضمن قسما عن القضايا النظمية الذي سيعرض على ا

 على إضفاء مزيد من الجودة على هذه ةذات الصلة بإعداد تقارير إنجاز المشروعات، مما سيعين اإلدار

  .الوثائق في المستقبل

ناقشت . ه لتنفيذها التجميعي عن إشراف الصندوق المباشر على المشروعات التي يمولها ودعمالتقرير -21

اللجنة التقرير التجميعي عن إشراف الصندوق المباشر على المشروعات التي يمولها ودعمه لتنفيذها 

وأشارت اللجنة إلى أن التقرير التجميعي سيرفد عملية التقييم المؤسسية المقبلة لإلشراف . ورحبت به

  . وأبدت ارتياحها لذلك2013-2012المباشر ودعم التنفيذ التي سيجريها مكتب التقييم في 

 مقرونة بمزيد من أدناهوأشادت اللجنة بجودة التقرير وأبدت عددا من المالحظات التي ترد موجزة  -22

  : واإلدارة المستقلاإليضاحات التي قدمها مكتب التقييم

ي أشادت اللجنة بالصندوق لتنفيذه سياسة اإلشراف ودعم التنفيذ واقترحت أن يقيم مكتب التقييم، ف  )أ (

معرض عملية التقييم المؤسسية المقبلة، ما إذا كان ينبغي على الصندوق أن يتبع نهجا موحدا في 

وينبغي أن . القطرية/ اإلشراف المباشر أو أن يكيف هذا النهج ليتناسب مع االحتياجات اإلقليمية

  يشمل اإلشراف العام برنامج المنح أيضا؛

سسية المقبلة أن تقِّيم اإلشراف على البرنامج القطري بأكمله ما إذا كان ينبغي على عملية التقييم المؤ  )ب (

  إلشراف على المشروع فحسب؛اعوضا عن التركيز على 

اطمأنت اللجنة مرة أخرى إلى أن المخاطر التي تكتنف اإلشراف في الدول الهشة تؤخذ حاليا في   )ج (

  الحسبان عند تصميم المشروعات؛
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المؤسسية ستنظر أيضا في احتمال تغيير النموذج، أي النظر ُأحيطت اللجنة علما بأن عملية التقييم   )د (

  .في ما إذا كان اإلشراف المباشر يمثل أفضل خيار للصندوق

 ووظيفةمكتب التقييم لالتقرير المرحلي عن خطة العمل لتنفيذ نتائج وتوصيات استعراض األقران  -23

، التقرير EC 2011/69/W.P.7وثيقة ترد المناقشات التي دارت في اللجنة بشأن ال . في الصندوقالتقييم

في  التقييم ووظيفةالمرحلي عن خطة العمل لتنفيذ نتائج وتوصيات استعراض األقران في مكتب التقييم 

  .EB 2011/104/R.7منفصلة في الوثيقة الصندوق 

 قدمت اإلدارة عرضا شفهيا عن .عرض شفهي إلعداد سياسة الصندوق بشأن التمايز بين الجنسين -24

  .سياسة الصندوق بشأن التمايز بين الجنسينإعداد 

وأحاطت اإلدارة اللجنة علما بأن سياسة الصندوق بشأن التمايز بين الجنسين ستُقدم للجنة التقييم والمجلس  -25

  .2011كانون األول / في دورتيهما في ديسمبر على التواليالتنفيذي

  : اد هذه السياسة ، السيما ما يليوذكرت اإلدارة بعض المسائل التي تم التطرق إليها أثناء إعد -26

النطاق الذي ينبغي أن ) 2( في مضمار المساواة بين الجنسين؛ الجيدةصعوبة تحديد الممارسات ) 1(

صعوبة تحديد شركاء ) 3(تُعالج في إطاره قضايا التمايز بين الجنسين في المقر وعلى الصعيد القطري؛ 

  .جالي الزراعة والتنمية الريفيةعلى دراية بقضايا التمايز بين الجنسين في م

ورحبت اللجنة بالعرض وحثت الصندوق على تكريس ما يلزم من وقت إلعداد وثيقة جيدة بطريقة  -27

  .2011كانون األول / مناسبة بغية تقديمها في ديسمبر

 5ناقشت اللجنة االقتراح الداعي إلرجاء الدورة السبعين للجنة التقييم من يوم االثنين . مسائل أخرى -28

  .2011كانون األول / ديسمبر9 األول إلى يوم الجمعة كانون/ديسمبر

، حسبما هو 2011كانون األول / ديسمبر9ووافقت اللجنة على إرجاء الدورة السبعين للجنة التقييم إلى  -29

  .مقترح

  

 


