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  السبعينا تقرير رئيس لجنة التقييم عن دورته

 كانون األول/ديسمبر 9السبعين التي انعقدت في دورتها أثناء يغطي هذا التقرير مداوالت لجنة التقييم  -1

2011.  

ريا الدورة بالنيابة عن يوحضر الدورة كل من كندا وإندونيسيا وآيرلندا والمكسيك والنرويج، وترأست نيج -2

يبه غير المتوقع عن روما إلجراء مشاورات مع الهند التي لم يتمكن ممثلها من حضور الدورة بسبب تغ

  .حكومة الهند في نيودلهي

وانضم إلى اللجنة نائب رئيس الصندوق . وحضر الدورة مراقبون من مصر ولكسمبرغ وهولندا والسويد -3

المساعد للبرامج، دائرة إدارة البرامج، ومدير مكتب التقييم المستقل في الصندوق، وسكرتير الصندوق، 

  .  من موظفي الصندوقمجديد الموارد؛ ومدير شعبة السياسات والمشورة التقنية، وغيرهتانة ورئيس أم

مسودة محاضر الدورة التاسعة والستين ) 1: (وناقشت اللجنة البنود الثمانية التالية من جدول األعمال -4

 تقرير الفعالية )3(؛ 2011التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام ) 2(للجنة التقييم؛ 

مسودة سياسة الصندوق بشأن ) 5(القطاع الخاص؛ الصندوق بشأن استراتيجية ) 4(اإلنمائية للصندوق؛ 

مسائل ) 7(؛ 2012جدول األعمال المؤقت للجنة التقييم لعام ) 6(المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ 

  .أخرى

 ناقشت اللجنة محاضر الدورة التاسعة والستين .ييممسودة محاضر الدورة التاسعة والستين للجنة التق -5

  .للجنة التقييم واعتمدت اللجنة محاضر الدورة دون أي تغييرات أخرى

 ناقشت لجنة التقييم التقرير السنوي التاسع عن نتائج .التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق -6

  . إدارة الصندوق على الوثيقةفي الصندوق وردوأثر عمليات الصندوق الذي أعده مكتب التقييم المستقل 

حسن إعداده للوثيقة التي شملت هذا العام سمات تب التقييم المستقل في الصندوق وأثنى األعضاء على مك -7

التحقق من تقارير إنجاز المشروعات، وتقييم أداء (جديدة، مثل أنواع جديدة من تقييمات المشروعات 

والدروس المستفادة، ومقارنة نتائج مكتب التقييم “ األسباب” عن ، وتقديم موجز أوضح)المشروعات

  .المستقل مع نتائج التقييم الذاتي لإلدارة وتخصيص قسم للمساواة بين الجنسين

بلغ األعضاء بوجود اختالفات طفيفة تبعث على االرتياح في النتائج التي جرى اإلبالغ عنها من خالل وُأ -8

  .واستنتاجات التقييمات المستقلة التي أجراها مكتب التقييم المستقلنظام التقييم الذاتي لإلدارة 

وأعرب األعضاء عن إدراكهم للتحسن الذي طرأ على أداء المشروعات الممولة من الصندوق في العديد  -9

وأعرب األعضاء في الوقت نفسه عن قلقهم إزاء . من معايير التقييم، بما في ذلك أداء الصندوق كشريك

وشدد األعضاء على . وإدارة الموارد الطبيعية واالستدامة بعض معايير التقييم، مثل الكفاءة، األداء في

  .الحاجة إلى مواصلة جهود تحسين األداء في تلك المجاالت

وفيما يتعلق باالستدامة، أشار األعضاء إلى استمرار جهود اإلدارة في التصدي للتحديات في هذا المجال  -10

لسنة التي عولج فيها هذا الموضوع باعتباره أحد مواضيع التعلم المنبثقة عن ، وهي ا2007منذ عام 

والحظ األعضاء أن الكفاءة في المشروعات ال تزال . التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق
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ء  توضيح أداعلى المقبل للكفاءة يمكن أن يساعد  المؤسسيتمثل مسألة في حاجة إلى االهتمام وأن التقييم

وحول انخفاض مستوى األداء في إدارة الموارد . الصندوق وإيجاد حلول لتحسينه في هذا المجال

الطبيعية، ردت اإلدارة بأن الصندوق يعكف حالياً على تنفيذ السياسة الجديدة المعتمدة بشأن إدارة الموارد 

  .ي هذا المجالعلى تحسين األداء فتلك السياسة من المتوقع أن تساعد والبيئية والطبيعية 

والحظ األعضاء إمكانية التوصل إلى حل وسط عند تقييم الكفاءة والمعايير األخرى وهو ما سيتعين بحثه  -11

  .في المستقبل

وناقش األعضاء استنتاجات مكتب التقييم المستقل بشأن األعمال التحليلية المحدودة في أثناء اإلعداد  -12

وأشار األعضاء في هذا الصدد إلى أن أحد . م المشروعاتلبرامج الفرص االستراتيجية القطرية وتصمي

التدابير التي يمكن بها تعزيز أداء الصندوق هو الشراكة مع الوكاالت األخرى، بما في ذلك المجامع 

  . الفكرية والمؤسسات البحثية المحلية والدولية

لمتصلة بالشراكات مع ورداً على استفسارات األعضاء، وضح مكتب التقييم المستقل استنتاجاته ا -13

وجنباً . المؤسسات المالية الدولية األخرى، وبخاصة مصرف التنمية اآلسيوي ومصرف التنمية األفريقي

 نطاق الشراكة مع هذه ييم المستقل اإلدارة على استعراضإلى جنب مع األعضاء، شجع مكتب التق

ستراتيجية الشراكة على المجلس ت اإلدارة بأنه سيجري عرض اورد.  وإمكانية توسيعهاالمنظمات

 أخرى، الشراكة مع أمور، وأن هذه الشراكة ستغطي، من بين جملة 2012للموافقة عليها في عام 

  . أوسع من المؤسسات، بما فيها المؤسسات المالية الدولية األخرىمجموعة

تقييم المستقل إلى أن وفي هذا الصدد، أشار مكتب ال. دمت إيضاحات بشأن عملية المقارنة المعياريةوقُ -14

 الشُعبة ستحاول في التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق للسنة المقبلة، وهو اإلصدار العاشر

فهم أعمق لية والمنظمات اإلنمائية لبلورة ، إجراء مقارنة أشمل مع المؤسسات المالية الدومن هذا التقرير

  .كاالت اإلنمائية األخرىللطريقة التي يعمل بها الصندوق مقارنة بالو

واقترح . وعلَّق األعضاء على تطور منهجية التقييم في مكتب التقييم المستقل خالل العقد الماضي -15

األعضاء تسليط الضوء على ذلك في التقرير السنوي المقبل عن نتائج وأثر عمليات الصندوق نظراً ألثر 

  .المنهجية على التقييم واإلبالغ عن النتائج

 تشجيع لمواصلةعلق بتحسين جودة الرصد والتقييم، حث العديد من األعضاء على وضع آليات وفيما يت -16

  . فعالية الرصد والتقييم في المشروعاتزيادةالحكومات الشريكة على 

حكومات إلى ئ للتمويل النظير المقدم من الوفيما يتعلق بمسألة وضع خطوط توجيهية أو مباد -17

ق، شجع األعضاء على مواصلة التفكير في هذا الموضوع من أجل المشروعات الممولة من الصندو

  . ملكية الحكومات وضمان تحقيق أثر أوسع على الفقرتعزيز

 ناقشت اللجنة تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق إلى جانب التعليقات .تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق -18

نظر فيه الحقاً خالل دورة المجلس التنفيذي في  ومن المقرر ال،المقدمة من مكتب التقييم المستقل

  . 2011كانون األول /ديسمبر
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 بين التقرير السنوي عن نتائج أن ثمة ارتباطا قوياواتفق مكتب التقييم المستقل مع إدارة الصندوق على  -19

. والتعليقاتوأثر عمليات الصندوق لهذا العام وتقرير الفعالية اإلنمائية من حيث المحتوى والتوصيات 

 .وتشمل بعض أمثلة ذلك الشراكة مع المؤسسات األخرى وكفاءة وفعالية مشروعات الصندوق

وطلب األعضاء إيضاحات عن ترتيبات الشراكة ومؤشرات مؤسسية معينة تتعلق باألداء، مثل التغييرات  -20

 .وظفين في الصندوقالتي ُأجريت استجابة لتوصيات المراجعة الداخلية وتمثيل الجنسين بين كبار الم

 ناقشت اللجنة جدول األعمال المؤقت المقترح للجنة .2012جدول األعمال المؤقت للجنة التقييم لعام  -21

 ).انظر الملحق (2012التقييم لعام 

 25وأوضح مكتب التقييم المستقل أنه تقرر إجراء الزيارة القطرية السنوية المقبلة إلى غانا في الفترة من  -22

 .، رهناً بموافقة حكومة غانا وشُعبة أفريقيا الغربية والوسطى2012زيران ح/ يونيو29إلى 

وفي سياق الزيارة القطرية إلى غانا، أكدت اللجنة أهمية تيسير الحوار على المستوى القطري مع  -23

  .وكاالت األمم المتحدة التي تتخذ من روما مقراً لها

مجلس من غير األعضاء في لجنة التقييم في وأشارت اللجنة إلى أن مناقشة زيادة مشاركة أعضاء ال -24

  .الزيارات القطرية ستجري في سياق االجتماع المقبل للمنسقين واألصدقاء

 رحبت اللجنة باستراتيجية القطاع الخاص وتعليقات مكتب .استراتيجية الصندوق بشأن القطاع الخاص -25

  .التقييم المستقل عليها

في االنخراط مع القطاع الخاص بالنظر إلى دوره المحوري في وأكد األعضاء أهمية تلك االستراتيجية  -26

  .تعزيز الزراعة والتنمية الريفية، وبخاصة في سياق عمليات الصندوق

وأشار األعضاء إلى أنه من المهم للصندوق تقييم تصورات القطاع الخاص عن إمكانات الشراكة مع  -27

دارة في االستفادة من أدوات الصندوق القائمة وباإلضافة إلى ذلك فقد أقرت اللجنة بنية اإل. الصندوق

ومواصلة تطوير الخبرة الفنية، بما في ذلك خبرة المكاتب القطرية، في االنخراط بدور أنشط مع القطاع 

  . 2015-2011الخاص وفقاً لإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة 

قشة استراتيجية القطاع الخاص في واقترح األعضاء معالجة مسألة إجراء دراسة جدوى متعمقة خالل منا -28

  .دورة المجلس التنفيذي

وحول هذه . وأكد األعضاء أيضاً أهمية عدم إحداث اختالالت في السوق بسبب أنشطة ِمنح الصندوق -29

المسألة، تم التذكير بأن كل الِمنح المقترحة للقطاع الخاص في إطار السياسة المنقَّحة لتمويل الِمنح في 

  . تعرض على المجلس للموافقة عليها2009الصندوق لعام 

ناقشت اللجنة مسودة سياسة الصندوق . سياسة الصندوق بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة -30

بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة التي عرضتها إدارة الصندوق على اللجنة إللقاء نظرة أولية 

  . عليها
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ترحوا وضع آليات ملموسة لتخصيص الموارد والمساءلة، بما في ذلك ورحب األعضاء بالسياسة واق -31

 الحاجة إلى اإلشراف على هذه العملية من جانب أحد اوأكد األعضاء مجدد. تحديد مشاكل التنفيذ المحتملة

  .كبار أعضاء فريق إدارة الصندوق

رتباط بين تعزيز المساواة بين  والتغذية واالاالعتبارات الجنسانيةوأشار األعضاء إلى أهمية العالقة بين  -32

وإضافة إلى ذلك، شدد األعضاء على أهمية ضمان وصول النساء إلى . الجنسين والحد من سوء التغذية

  .خدمات اإلرشاد وسيطرتهن على األراضي

 غير رسمية حول السياسة المقترحة للمساواة بين ندوةواقترح األعضاء إجراء مناقشات إضافية أو عقد  -33

قبل عرض السياسة على أعضاء المجلس في أقرب وقت ممكن  والتماس مساهمات خطية من الجنسين

  .2012نيسان /المجلس في أبريل

وناقش األعضاء أيضاً إمكانية عقد حلقة عمل تشترك فيها الوكاالت التي تتخذ من روما مقراً لها لمناقشة  -34

  .خطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة
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  2012ترحة وجدول األعمال المؤقت للجنة التقييم في عام المواعيد المق

 )2012نيسان / أبريل3الثالثاء (الدورة الحادية والسبعون 

 محاضر الدورة السبعين 1البند 

 تقييم البرنامج القطري لغانا 2البند 

 تقييم البرنامج القطري لفييت نام 3البند 

  المباشر ودعم التنفيذوثيقة نهج التقييم المؤسسي لإلشراف 4البند 

  االتفاقات عند نقطة إنجاز تقييمات مكتب التقييم المستقلالحالة بشأن 5 البند

  عليهااستراتيجية الشراآة والتعاون في الصندوق وتعليقات مكتب التقييم المستقل 6البند 

 )2012تموز / يوليو17 اءالثالث(الدورة الثانية والسبعون 

  لجنة التقييمانتخاب رئيس 1البند 

 محاضر الدورة الحادية والسبعين 2البند 

 3البند 
 اإلشارية للفترة  وخطته2013لعام  وميزانيته  المستقل في الصندوق المستند إلى النتائجاستعراض برنامج عمل مكتب التقييم

2014-2015 

 تقييم البرنامج القطري لألردن 4البند 

 )آمبوديا( وآامبوت توم آامبونغ في المحلية المجتمعات على القائمة الريفية التنمية مشروعتقييم أداء  5 البند

  اإلدارة وتعليقات مكتب التقييم المستقل عليهوتدابير تنفيذ توصيات التقييم وضعتقرير رئيس الصندوق عن  6البند 

 )2012تشرين األول / أآتوبر2 اءالثالث(الدورة الثالثة والسبعون 

 دورة الثانية والسبعينالمحاضر  1البند 

 2البند 
-2014 وخطته اإلشارية للفترة 2013 لعام المستند إلى النتائج وميزانيتهبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق 

2015 

 التقييم المؤسسي للكفاءة المؤسسية للصندوق وآفاءة العمليات التي يمولها 3البند 

 نعاش الريفي والتنمية في بورونديتقييم أداء برنامج اإل 4البند 

 )2012تشرين الثاني / نوفمبر22الخميس (الدورة الرابعة والسبعون 

 نمحاضر الدورة الثالثة والسبعي 1البند 

 التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق 2البند 

  آأداة، بما في ذلك هيكله وتطويره وعملية تنفيذهتقارير التقييم التوليفية عن برنامج الفرص االستراتيجية القطرية 3البند 

 تقرير عن الفعالية اإلنمائية للصندوق وتعليقات مكتب التقييم المستقل عليه 4البند 

 تقييم البرنامج القطري لنيبال 5 البند

 2013جدول األعمال المؤقت للجنة التقييم لعام  6البند 

  


