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  الثانیة والسبعینها تقریر رئیس لجنة التقییم عن دورت

17یغطي هذا التقریر المداوالت التي أجرتها لجنة التقییم أثناء دورتها الثانیة والسبعین التي انعقدت في - 1

  .2012یولیو/تموز 

الدورة جمیع أعضاء لجنة التقییم (البرازیل، وكندا، ومصر، وفنلندا، والهند، وٕاندونیسیا، وشارك في- 2

یج). وحضر الدورة مراقبون من الصین والوالیات المتحدة األمریكیة. وانضم إلى برغ، ونیجیریا، والنرو مولكس

اللجنة نائب رئیس الصندوق المساعد للبرامج، دائرة إدارة البرامج، ومدیر مكتب التقییم المستقل في 

  وغیرهم من موظفي الصندوق.التنمیة، يالصندوق، وسكرتیر الصندوق، وكبیر استراتیجی

المملكة األردنیة ، مستشار منباسل الكایدورة في وقت الحق من الیوم كل من الدكتور وانضم إلى الد- 3

، رئیس فریق الخبراء االستشاریین المعني بتقییم البرنامج القطري لألردن، Inder Sudالهاشمیة، والسید 

  لمناقشة جدول األعمال ذي الصلة.

) مسودة محاضر 2خاب رئیس لجنة التقییم؛ () انت1من جدول األعمال: (تسعة بنود وطرحت للمناقشة- 4

) االستعراض المسبَّق لبرنامج عمل مكتب التقییم المستقل في 3الدورة الحادیة والسبعین للجنة التقییم؛ (

) تقییم 4؛ (2015-2014وخطته اإلشاریة للفترة 2013الصندوق المستند إلى النتائج، ومیزانیته لعام 

تقدیر أداء مشروع التنمیة الریفیة القائمة على المجتمعات المحلیة في كامبونغ )5البرنامج القطري لألردن؛ (

) تقریر رئیس الصندوق عن وضع تنفیذ توصیات التقییم وتدابیر اإلدارة 6توم وكامبوت في كمبودیا؛ (

) 8غانا؛ (اللجنة إلى زیارة) مسودة تقریر رئیس لجنة التقییم عن 7وتعلیقات مكتب التقییم المستقل علیه؛ (

  ) مسائل أخرى.9في الصندوق وتعلیقات مكتب التقییم المستقل علیها؛ (اتاستراتیجیة الشراك

وقررت اللجنة إرجاء مناقشة تقدیر أداء مشروع التنمیة الریفیة القائمة على المجتمعات المحلیة في كامبونغ - 5

حتى یتسنى 2012توبر/تشرین األول توم وكامبوت في كمبودیا إلى الدورة الثالثة والسبعین للجنة في أك

ألعضاء اللجنة مناقشة البنود األخرى في جدول األعمال بمزید من التعمق.

اللجنة إلى غانا، یرسل أعضاء زیارةوقررت اللجنة أیضًا أنه فیما یتعلق بمسودة تقریر رئیس اللجنة عن - 6

23عن طریق البرید اإللكتروني بحلول اللجنة الذین شاركوا في تلك الزیارة تعلیقاتهم إلى رئیس اللجنة

یولیو/تموز؛ وسوف ُتدرج تلك التعلیقات في النسخة النهائیة من الوثیقة التي ستعرض على الدورة السادسة 

.2012بعد المائة للمجلس التنفیذي في سبتمبر/أیلول 

وسوف تواصللجنة التقییم. وافقت اللجنة باإلجماع على انتخاب الهند رئیسًا ل. انتخاب رئیس لجنة التقییم- 7

نهایة مدة ، ثم تتولى إندونیسیا بعد ذلك رئاسة اللجنة حتى2013نیسان /رئاستها للجنة حتى أبریلالهند 

.2015في أبریل/نیسان والیتها

ECناقشت لجنة التقییم الوثیقة مسودة محاضر الدورة الحادیة والسبعین للجنة التقییم.- 8 2012/72/W.P.3

محاضر الدورة الحادیة والسبعین للجنة التقییم كي یوافق علیها أعضاء اللجنة.تتضمن التي

كندا لتوضیح سبب إدخال تعدیل واحد اقترحته ووافقت اللجنة على محاضر الدورة الحادیة والسبعین بعد - 9

سبقًا.قد أعلنت عنه مُ في الواقع الذي كانت و تغیبها عن الدورة الحادیة والسبعین 
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المستند إلى النتائج ومیزانیته لعام مسبَّق لبرنامج عمل مكتب التقییم المستقل في الصندوقاالستعراض ال- 10

ECناقشت اللجنة الوثیقة .2015- 2014وخطته اإلشاریة للفترة 2013 2012/72/W.P.4 التي تتضمن

ومیزانیته لعام االستعراض المسبَّق لبرنامج عمل مكتب التقییم المستقل في الصندوق، المستند إلى النتائج

.2015- 2014وخطته اإلشاریة للفترة 2013

مع األهداف المقترحة لمكتب التقییم المستقل ونتائج إدارة الُشعبة، وبرنامج وأعربت اللجنة عن اتفاقها عمومًا - 11

. وأّیدت اللجنة أیضًا االقتراح المتعلق باحتیاجات المكتب من الموارد 2013المكتب ومیزانیته لعام عمل 

في في الوظائف الفنیةلبشریة. وُقدمت بناًء على طلب األعضاء إیضاحات بشأن التوازن بین الجنسین ا

مكتب التقییم المستقل.

باالشتراك مع منظمة األغذیة للجنة األمن الغذائي العالميودارت مناقشات حول التقییم المحتمل إجراؤه- 12

المزید من تاولت اللجنة قیمة إجراء ذلك التقییم وطلب. وتن2015-2014والزراعة لألمم المتحدة في الفترة 

المعلومات. وسوف یجري مكتب التقییم المستقل مزیدًا من البحث وسیوافي اللجنة بمقترح أكثر تحدیدًا في 

األغذیة والزراعة. مع مكتب التقییم في منظمة التشاورأكتوبر/تشرین األول عقب 

د، الحظ مكتب التقییم المستقل إجراء تقییمات مماثلة من جدید الموار وفیما یتعلق بتقییم إنجازات عملیة ت- 13

جانب دوائر التقییم المستقل في المنظمات األخرى، بما فیها مصرف التنمیة األفریقي والبنك الدولي. 

نطاقه بالتشاور مع لجنة التقییم وبمدخالت منها ُقبیل تحدید و األهداف العامة لهذا التقییم وضعوسیجري 

لضمان إتاحة النتائج في الوقت 2013طالق مكتب التقییم المستقل في إجراء هذا التقییم المهم في عام ان

.2014المناسب للتجدید العاشر لموارد الصندوق في عام 

وقدَّم مكتب التقییم المستقل إیضاحات بشأن المنهجیة التي یسیر علیها حالیًا في تقییمات األثر، فضًال عن - 14

الفقراء الذین أعدادالتي تساهم بدور مهم في فهمالمقبلةإلدارة في إجراء تقییمات األثر خطته لدعم ا

تساعدهم عملیات الصندوق.

سب األموال المخصصة للخبراء االستشاریین. وفي وطلبت اللجنة معلومات أخرى عن توزیع المیزانیة، مثل نِ - 15

لضروریة في تقریره المقبل الذي سیعرضه في هذا الصدد، سیقدِّم مكتب التقییم المستقل المعلومات ا

.2012أكتوبر/تشرین األول 

وأوضح مكتب التقییم المستقل طریقة تحدید مؤشرات األداء الرئیسیة المستخدمة في إطاره بشأن إدارة - 16

بإعداد 2012النتائج، بما في ذلك خطوط األساس والمستویات المستهدفة. وسوف یقوم المكتب قبل نهایة 

، وسیعید النظر خالل هذه 2014عن التقدم المحرز في الُمضي قُدمًا نحو األهداف المحددة لعام تقریر 

لمؤشرات األداء الرئیسیة حسب االقتضاء.العملیة في أي خطوط أساس أو مستویات مستهدفة 

ع الشباب تقییمیة عن موضو وبناًء على توصیة اللجنة، تقرر أن یقوم مكتب التقییم المستقل بإعداد تولیفة - 17

التنمیة الرعویة.تقییم قبل إجراء 

بت اللجنة - 18 لتقریر التولیفي لفریق التعاون في مجال التقییم من إعداد لمكتب التقییم المستقل بما قام بهورحَّ

بشأن المساواة بین الجنسین، وطلبت من المكتب إطالع أعضاء اللجنة على التقریر بمجرد صدوره.

ة لمتابعة التزامات وٕاجراءات لجنة التقییم.واقترحت اللجنة إنشاء آلی- 19
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نظرت اللجنة في الوثیقة تقریر رئیس الصندوق عن وضع تنفیذ توصیات التقییم وتدابیر اإلدارة.- 20

EC 2012/72/W.P.7 التي تتضمن تقریر رئیس الصندوق عن وضع تنفیذ توصیات التقییم وتدابیر اإلدارة

للنظر المجلس التنفیذيعرضها علىونظرت اللجنة في الوثیقة قبل وتعلیقات مكتب التقییم المستقل علیه. 

.2012سبتمبر/أیلول خالل دورته المقرر عقدها فيفیها

المقدمة منة ءالتعلیقات البنَّاو ،وأعربت اللجنة عن ترحیبها بقیام إدارة الصندوق بإعداد وعرض هذا التقریر- 21

أداة محوریة لتحسین حلقة التعلم بین التقییم والعملیات بمرور على التقریر الذي یعد مكتب التقییم المستقل

الوقت.

وأوصت اللجنة بأن یبرز تقریر رئیس الصندوق عن وضع تنفیذ توصیات التقییم وتدابیر اإلدارة في - 22

المستقبل التوصیات المنبثقة عن التقییمات الرفیعة المستوى، ال سیما التقییمات المؤسسیة، من خالل قسم 

.اتلتلك التقییمیخصص 

وطلبت اللجنة أیضًا بأن یتتبع تقریر رئیس الصندوق عن وضع تنفیذ توصیات التقییم وتدابیر اإلدارة - 23

التوصیات التي تطرحها تقاریر التقییم وال توافق علیها اإلدارة.

بذل تة أن ، أكدت اللجنة أنه ینبغي لإلدار للهندمدیر البرنامج القطري لباالنتداب الخارجيوفیما یتعلق - 24

طري إلى الهند على سبیل األولویة، على أن تراعي بشكل الجهود الالزمة لضمان إیفاد مدیر البرنامج الق

خاص أن الهند تمثل أكبر حافظة للصندوق في العالم.

، التي تتضمن تقییم البرنامج EC 2012/72/W.P.5. نظرت اللجنة في الوثیقة تقییم البرنامج القطري لألردن- 25

لألردن.القطري

عن تقدیرها للتقییم المتعمِّق وأبدت عددًا من المالحظات التي یرد أدناه تلخیص لها إلى وأعربت اللجنة - 26

جانب اإلیضاحات اإلضافیة المقدَّمة من مكتب التقییم المستقل وٕادارة الصندوق.

برنامج سیما ، ال2007وعام 2000للفرص االستراتیجیة القطریة لعام بأن آخر برنامجینوأقرت اللجنة - 27

، ربما كانا مفرطین في الطموح ولم یتم إعدادهما أو تنفیذهما بصورة الثانيالفرص االستراتیجیة القطریة 

غیر ”في مجاالت حوار السیاسات، وٕادارة المعرفة، والشراكات، أي ما ُیطلق علیه األنشطة وبخاصةجیدة، 

ضمانات لتالفي حدوث ذلك في المستقبل. وأكدت اإلدارة وأشارت اللجنة أیضًا إلى الحاجة إلى “. اإلقراضیة

أنه بسبب مسائل إدارة الحافظة وعدم واقعیة برنامج الفرص االستراتیجیة القطریة، لم تقدَّم أي مشروعات 

جدیدة. وُأقفلت كل المشروعات باستثناء مشروع واحد. وعالوة على ذلك، ال توجد أي مخصصات في نظام 

رصد مخصصات في إطار التجدید التاسع ولن تُ 2012- 2010أساس األداء لدورة تخصیص الموارد على 

لموارد الصندوق.

كان یستند مكتب التقییم المستقل التي بیَّن فیها أن تقییم األنشطة غیر اإلقراضیة إیضاحاتوالحظت اللجنة - 28

تلك األنشطة ولجت حیث عإلى أهداف محددة بوضوح في برنامجي الفرص االستراتیجیة القطریة لألردن 

معالجة شاملة. 
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وأشارت اللجنة إلى أنه بالرغم من أن تقییم البرنامج القطري قد ُأجري مؤخرًا فقد كانت هناك إشارات تدل - 29

. وفي هذا الصدد، أكد مدیر البرنامج القطري 2000على تدني األداء وعدم مالءمة االستهداف في عام 

.بطریقة مالئمة وفي الوقت المناسبمعالجة مسائل التنفیذ الجدید أن اإلشراف المباشر ساعد على 

وأشارت اللجنة إلى أنها لیست في وضع یمكنها من أن توصي الصندوق باالنسحاب أو عدم االنسحاب من - 30

إقراض األردن بالرغم من المبررات القویة التي تستند إلیها توصیة التقییم بشأن القیام بذلك تدریجیًا. وأقرت 

لیس خیارًا مفضًال، خاصة في ضوء السیاق القطري وما “ العمل باألسلوب المعتاد”ضًا بأن إجراء اللجنة أی

ینطوي علیه ذلك من آثار على الكفاءة المؤسسیة للصندوق بشكل عام. والواقع أن نائب رئیس الصندوق 

قروض أخرى إلى األردن دائرة إدارة البرامج قد أكد أن الصندوق لیس لدیه حالیًا أي خطط لتقدیم لالمساعد 

ما لم تتغیَّر الحالة جذریًا.

وأخذت اللجنة علمًا بدواعي قلق دائرة إدارة البرامج بشأن بعض جوانب المنهجیة التي قدَّم مكتب التقییم - 31

المستقل اإلیضاحات المطلوبة بشأنها. وتم االتفاق على أن یقوم مكتب التقییم المستقل بتقدیم عرض في 

القطریة المصممة قبل عدة سنوات من موعد إجراء قییم أداء االستراتیجیات والمشروعات المستقبل حول ت

التقییم المستقل.

ECناقشت اللجنة الوثیقة في الصندوق.اتاستراتیجیة الشراك- 32 2012/72/W.P.9 التي تتضمن استراتیجیة

من جانب أعضاء اللجنة.وتعلیقات مكتب التقییم المستقل علیها الستعراضهااتالصندوق بشأن الشراك

حبت اللجنة بالتقریر وأعربت عن تقدیرها للمكتب على تعلیقاته التي أعدها بشكل جید. ووجَّهت اللجنة ور - 33

إلى الصندوق على تتبع هذا الجانب المحوري في أنشطته.شكرهاأیضًا 

ن التعاون بین الوكاالت وأشارت اللجنة إلى أنه من المفید تحدید أولویات عالقات الشراكة، ال سیما تحسی- 34

التي تتخذ من روما مقرًا لها والتعاون مع الحكومات. وكان من دواعي سرور اللجنة أیضًا أن تالحظ أن 

اء وكوسیط لعالقات الشراكة.إیجابي وبنّ كاالستراتیجیة تجسِّد الصندوق كشری

ائل لتقدیر تكالیف تنفیذ ووافقت اللجنة مع مكتب التقییم المستقل على الحاجة إلى إیجاد ُسبل ووس- 35

االستراتیجیة وصیاغة استراتیجیات لالنسحاب إذا اقتضت الظروف إنهاء الشراكة.

استعرضت اللجنة الوثیقة . إجراءات اختیار وتعیین مدیر مكتب التقییم المستقل:مسائل أخرى- 36

EC 2012/72/W.P.10ل. التي تتضمن إجراءات اختیار وتعیین مدیر مكتب التقییم المستق

إلى أن المدیر الحالي لمكتب التقییم المستقل سینهي مدة والیته الثانیة واألخیرة في نهایة وفي سیاق اإلشارة - 37

، قدَّم سكرتیر الصندوق إحاطة إلى اللجنة حول إجراءات اختیار وتعیین مدیر المكتب 2013أبریل/نیسان 

. وتم االتفاق على اختتام لمجلس التنفیذيالمعتمدة من احسب ما هو محدد في سیاسة التقییم المعدَّلة 

:2012األنشطة التالیة بنهایة یولیو/تموز 

ینبغي أن تعیِّن القائمتان ألف وباء ممثًال في فریق البحث المكلَّف برئاسة عملیة االختیار. وسوف   (أ)

  یمثل رئیس اللجنة القائمة جیم؛

لب ترشیح ممثل عن إدارة الصندوق في فریق لطةسیتصل رئیس لجنة التقییم برئیس الصندوق كتاب  (ب)

  البحث؛
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سیدعو رئیس لجنة التقییم أعضاء اللجنة وٕادارة الصندوق ومدیر مكتب التقییم المستقل إلى اقتراح   (ج)

أسماء خبراء في مجال التقییم من فریق التعاون في مجال التقییم، وفریق األمم المتحدة المعني 

(أ) من سیاسة التقییم المعدَّلة 58لالشتراك في فریق البحث وفقًا للفقرة بالتقییم وغیرهما من المصادر 

EBفي الصندوق (الوثیقة  2011/102/R.7/Rev.1.( وسوف یتولى ممثلو لجنة التقییم الثالثة في

فریق البحث استعراض قائمة األسماء المقدمة وتقدیم مقترح إلى لجنة التقییم التي ستتفق على 

“.عدم االعتراض”في فریق البحث على أساس انشاركیخبیرین مستقلین 

  وسوف یختار فریق البحث رئیسًا له بعد أن یكون قد اكتمل تشكیله. - 38


