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  رئیس لجنة التقییم عن دورتها الحادیة والسبعینتقریر 

أبریل/نیسان 2في أثناء دورتها الحادیة والسبعینالت التي أجرتها لجنة التقییم یغطي هذا التقریر المداو - 1

2012.

تحلالتي رغ بممثل لكسمبأعضاء لجنة التقییم جمیعهم فیما عدا كندا. ورحبت اللجنة رةوقد حضر الدو - 2

محل فرنسا كعضو بعد الدورة السبعین.

المساعد. وشارك في أعمالها نائب الرئیس وفنزویالوموریشیوسوحضر الدورة مراقبون عن الصین وفنلندا- 3

؛ ومدیر مكتب التقییم المستقل في الصندوق؛ ومدیر لشؤون البرامج في دائرة إدارة البرامج في الصندوق

شعبة السیاسات والمشورة التقنیة؛ وغیرهم من موظفي الصندوق.شعبة أفریقیا الغربیة والوسطى؛ ومدیر 

وقائع الدورة محضر مسودة) 1على جدول األعمال، وهي: (معروضة ستة بنود رحت على المناقشة ــُ وط- 4

) ورقة نهج 4نام القطري؛ (تی) تقییم برنامج فی3غانا القطري؛ (برنامجتقییم ) 2؛ (التقییمالسبعین للجنة 

واة المسابشأن) سیاسة الصندوق 5اإلشراف ودعم التنفیذ؛ (الخاصة بالتقییم المؤسسي لسیاسة الصندوق 

) مسائل أخرى.6علیها؛ (المستقل ، وتعلیقات مكتب التقییم بین الجنسین وتمكین المرأة

تعدیل ترتیب البنود التي ستناقش. وعلى وجه التحدید، تقرر وتیسیرًا لحضور ممثلي اإلدارة الرئیسیین، تقرر - 5

، وتعلیقات مكتب التقییم المساواة بین الجنسین وتمكین المرأةبشأنالمناقشة حول سیاسة الصندوق تقدیم

داء، وٕارجاء مناقشة ورقة نهج التقییم المؤسسي لسیاسة الصندوق ، بحیث تجري مباشرة بعد فرصة الغعلیها

إلى وقت متأخر في فترة بعد الظهر.الخاصة باإلشراف ودعم التنفیذ

السنویة التقییمة لجنة دائرة إدارة البرامج عن زیار تقدمه تحت بند "مسائل أخرى" كما تقرر إدراج تحدیث - 6

.2012في شهر یونیو/حزیران إلى غاناالمزمع القیام بها

التي EC 2012/71/W.P.2ناقشت اللجنة الوثیقة. محضر وقائع الدورة السبعین للجنة التقییممسودة- 7

.للموافقة علیهوهو معروض على أعضاء اللجنة ، تضمنت محضر وقائع الدورة السبعین للجنة التقییم

وافقت اللجنة على محضر وقائع الدورة السبعین دون إدخال تعدیالت جدیدة علیه.و - 8

التي تضمنت تقییم برنامج غانا EC 2012/71/W.P.3ناقشت اللجنة الوثیقة. تقییم برنامج غانا القطري- 9

.وهو معروض على أعضاء اللجنة الستعراضه، القطري

المستقلالجید بین مكتب التقییمیة. كما اعترفت بالتعاونلجودة التقریر العالوأعربت اللجنة عن تقدیرها - 10

، ویرد االضطالع بهذه العملیة الهامة. وأبدت اللجنة عددًا من المالحظاتفي سیاق دارة البرامجودائرة إ

وٕادارة الصندوق.مكتب التقییمأدناه موجز لها وهو مقترن بتوضیحات إضافیة قدمها كل من 

األخرى ضمن األمم المتحدةفي غانا مع وكاالت الصندوقشراكات حول ةألسئلأثارت اللجنة بعض افقد - 11

ومع كیانات أخرى متعددة األطراف، من قبیل مصرف التنمیة للمساعدة اإلنمائیةاألمم المتحدةإطار 

، وخصوصًا، ولیس حصرًا، ألغراض توسیع النطاق والقطاع الخاص،األفریقي، ومجتمع المانحین عموماً 

لمیدان، الهیاكل األساسیة. والحظت اإلدارة أنه نظرًا لما تم مؤخرًا من نقل مدیر البرنامج القطري إلى اوتنمیة
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الصندوق كعضو نشط، وأن هفإن الشراكات تجري أساسًا على مستوى فریق عمل المانحین، الذي یشارك فی

فرص التعاون یجري تحدیدها في هذا اإلطار. 

البلدان األفریقیة األخرى، بما في ذلك البلدان التي تشكل أداء قارنة أداء غانا بتناولت اللجنة مسألة مكما - 12

والحظت اإلدارة أن أداء غانا أفضل عمومًا في بعض المجاالت .الجماعة االقتصادیة لدول غرب أفریقیا

حضور وبلك، لدیها من سیاسة زراعیة متینة ولتشدیدها على الزراعة والتنمیة الریفیة. إضافة لذنظرًا لما 

یساعد الربط بین كما، فقد تعززت القدرة على اكتشاف المشاكل ومعالجتها بسرعة. القطريالصندوق

تتوفر لها التغذیة االرتجاعیة في الوقت المناسب، على تقلیل اإلشراف المباشر وأنشطة التصمیم التي 

التأخیرات في مرحلة البدء.

فیما یتعلق بسالسل القیمة، في غانا، والسیما الصندوقیأخذ بها االبتكاریة التيبالنــُهجوفیما یتعلق - 13

یمر في مرحلته حالیًا في البالد هو نهج ابتكاري الصندوقالحظت اإلدارة أن نهج سالسل القیمة الذي ینفذه 

تستفید من استعراضها عن كثب.سالتجریبیة، وأن الُنهج المعتمدة 

دائرة و مكتب التقییم المستقل، كان هناك اختالف في المنظور بین ةوفیما یتعلق بتقدیر الكفاءة االقتصادی- 14

واعترف التي سیؤخذ بها.غیر المباشرةمؤشرات الفیما یتعلق بالمنهجیة الواجب استخدامها وبإدارة البرامج

ألغراض التوضیح.المشتركون بالحاجة إلى مزید من المناقشة لهذه المسألة 

تقییم برنامج التي تتضمن EC 2012/71/W.P.4. ناقشت اللجنة الوثیقةيالقطر فییت نامتقییم برنامج - 15

ه.الستعراضأعضاء اللجنةعلى معروضوهو، القطريفییت نام

كما الحظت حسن توقیت التشاركي المتبع فیه. التشاوريوأعربت اللجنة عن تقدیرها للتقییم الجید وللنهج - 16

الذيالقطریة ستراتیجیةالاالفرص برنامجتوصیاته في إعداد هذا التقییم، حیث جرى االسترشاد بنتائجه و 

.2012المجلس في أبریل/نیسان رةناقش قریبًا في دو یس

وأبدت اللجنة عددًا من المالحظات، ویرد أدناه موجز لها وهو مقترن بتوضیحات إضافیة قدمها كل من - 17

وٕادارة الصندوق.مكتب التقییم المستقل

في سیاق حوار السیاسات الوطني. والحظت اإلدارة أن شراكات الت عن مستوى فقد طلبت اللجنة توضیحا- 18

مع أوثقإقامة عالقات مع الشركاء یعتمد على ظروف محددة؛ كما سلمت بالحاجة إلى الصندوقعمل 

المصارف اإلنمائیة المتعددة األطراف لمتابعة جدول أعمال توسیع النطاق.

األمم المتحدةراستكشاف الفرص للتعاون في سیاق إطاالمستقبل إلى وأشارت اإلدارة إلى أنها ستعمد في - 19

للمساعدة اإلنمائیة.

یمكن تحسین القطریة من خبرات الماضي بحیث الفرص االستراتیجیةبرامجوالحظت اللجنة أهمیة استفادة - 20

في أنشطته داخل البلد.أن یأخذ به للصندوقتحدید التوجه االستراتیجي الذي ینبغي 

تقصیر أنمن حیث عدد صفحاته، الحظت اللجنة تقییم البرنامج القطريطول تقریر وفیما یتعلق بمسألة - 21

تتناولها الوثیقة.یتعین أن على حساب التغطیة الشاملة للمسائل التي إنما یتم التقاریر 
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تب التقییم المستقلمكوفیما یتعلق بتقدیر الكفاءة االقتصادیة، وافق األعضاء على االقتراح الذي یطلب إلى - 22

التشاور حول هذه المسألة وٕاعداد وثیقة تقدم إلى اللجنة للنظر فیها وتقدیم التوجیهات دائرة إدارة البرامجو 

السنة.لبشأنها خال

على تقدیم شرح أكثر وضوحًا في المستقبلسیعمل مكتب التقییم المستقلفإن وكما أفاد أعضاء اللجنة، - 23

ي تقاریر تقییمه.لمنهجیة إعطاء الدرجات ف

  ناقشت اللجنة الوثیقة. ورقة نهج التقییم المؤسسي لسیاسة الصندوق الخاصة باإلشراف ودعم التنفیذ- 24

EC 2012/71/W.P.5 ورقة نهج التقییم المؤسسي لسیاسة الصندوق الخاصة باإلشراف ودعم التي تتضمن

ا.وهي معروضة على أعضاء اللجنة الستعراضه، التنفیذ

والمسائل الرئیسیة تهومنهجیالتقییم أهداف ووافقوا على ضاء عن تقدیرهم للوثیقة المعّدة جیدًا وأعرب األع- 25

.التي سیغطیها

والحظت اللجنة أن ورقة النهج تغطي جمیع المجاالت الهامة التي سیتناولها التقییم، غیر أنها اقترحت أیضًا - 26

تجارب العملیات األقل من ذا"، فضًال عن التعلم أن یولي التقییم االهتمام الواجب للرد على السؤال "لما

نجاحًا.

  الوثیقةاللجنةناقشت.المساواة بین الجنسین وتمكین المرأةبشأنسیاسة الصندوق - 27

EC 2012/71/W.P.6وهي ،المساواة بین الجنسین وتمكین المرأةبشـأنسیاسة الصندوق تتضمنالتي

.معروضة على أعضاء اللجنة الستعراضها

هج نــُ التقییم المؤسسي للالتعلم المتأتي عن والحظت اللجنة أن السیاسة تستفید من عدة مدخالت، منها- 28

التي تعلیقات المن ، وكذلك الصندوقوالنتائج في تعزیز المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة في عملیات 

. 2011بین الجنسین التي عقدت في سبتمبر/أیلول التمایزعن الندوةأعضاء المجلس التنفیذي في أبداها 

وضع السیاسة بصیغتها النهائیة التي ستقدم، الصندوق للنهج التشاركي المعتمد في وأثنت اللجنة على إدارة

المجلس في دورته الخامسة بعد المائة في أبریل/نیسان علیها، لموافقةمكتب التقییم المستقلمقترنة بتعلیقات 

2012.

اجات النساء في السیاق وأشارت اللجنة إلى أن سیاسة المساواة بین الجنسین ینبغي أن تعزز تلبیة احتی- 29

. للصندوقكما الحظت أن السیاسة متوائمة مع هدف اإلطار االستراتیجي اإلنمائي المحدد. 

كمابین تعزیز المساواة بین الجنسین والحد من سوء التغذیة. الربطوأعادت اللجنة التأكید على أهمیة - 30

وٕاضافة لذلك، . األراضيوعلى على أهمیة ضمان حصول المرأة على خدمات اإلرشاد اللجنة شددت 

اقترحت اللجنة أن من الممكن األخذ بمؤشرات إضافیة لقیاس المساواة بین الجنسین، من قبیل األصول التي 

صول من األراضي.، بما في ذلك األتملكها األسر التي تقودها نساء

لو وردت إشارة إلى المیزانیة بأنه كان من المفید مكتب التقییم المستقلوأبدت اللجنة موافقتها على تعلیق - 31

أوضحت أن من الصعوبة الصندوقغیر أن إدارة اإلداریة الالزمة لتنفیذ السیاسة في الوقت المناسب. 

التكالیف.ا النوع منبمكان تقدیر هذ
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عن المساواة بین تجمیعيتقریر إعداد مهمة اللجنة بالتطورات المتعلقة بمكتب التقییم المستقلكما أبلغ - 32

في مجال التقییم، وهو فریق تابع للمصارف یتولى المكتب قیادتها في سیاق فریق التعاون التي، و ینالجنس

ـــُ ـعاإلنمائیة المتعددة األطراف. وقد    رغ فيفي لكسمبالتجمیعي لهذا التقریر األولىالمسودة رضتــ

خریف عام ل التقییم في اجتماع فریق التعاون في مجاوسیصدر التقریر النهائي في 2012مارس/آذار 29

2012.

للزیارة القطریة إلى غانا، مما یجري . نظرت اللجنة في االقتراح التمهیدي والبرنامج األولي مسائل أخرى- 33

في مكتب التقییم المستقلالصندوق و سكرتیرومكتب البرامجدائرة إدارة إعداده بصورة مشتركة مع 

.الصندوق

وقد قامت اللجنة بما یلي:- 34

تحضیرات التي جرت حتى اآلن؛بالرحبت   - أ

قدمت عددًا من االقتراحات التي سینظر فیها في سیاق وضع الصیغة النهائیة لالقتراح الخاص   -ب

بالزیارة؛

من غیر أعضاء لجنة التقییم أخذت علمًا بأن المناقشات جاریة حول مشاركة ممثلي المجلس التنفیذي  -ج

في الزیارات القطریة؛

غانا.القطریة إلى زیارة الرى ألعضاء اللجنة قبل القیام بوافقت على تنظیم إحاطة أخ  - د

ن فترة والیة اللجنة الحالیة ستنتهي مع نظرًا ألوأعرب رئیس لجنة التقییم عن تقدیره لجمیع أعضاء اللجنة، - 35

على مساهمتهما، یرلنداآو بوركینا فاسو ممثـلـَـيوشكر على وجه الخصوص انتهاء الدورة الحادیة والسبعین.

اكتملت اآلن هي أیضًا. وأعربت اللجنة عن تقدیرها الخالص للرئیس رًا ألن فترتهما في المجلس التنفیذي نظ

.الماضیةالسنة للجنة ودوره في تیسیر أعمالها خالل على قیادته الحكیمة 


