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 تقرير رئيس لجنة التقييم عن دورتها الرابعة والسبعين
 21يغطي ىذا التقرير مداكالت لجنة التقييـ خالؿ دكرتيا الرابعة كالسبعيف المنعقدة يكمي  -1

 .2012نكفمبر/تشريف الثاني  22ك

يريا كالنركيج( نيج ،غفنمندا، اليند، إندكنيسيا، لكسمبر ، مصر، )كنداحضر جميع أعضاء المجنة الدكرة  -2
باستثناء البرازيؿ. كما حضرىا مراقبكف مف بنغالديش، الصيف، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، قطر، السكيد، 

كتابعت ممثمة الكاليات المتحدة األمريكية جزءا مف الدكرة المتحدة.  كالمممكة، اإلمارات العربية المتحدة ىكلندا
كانضـ إلى ىذه  .نة في الكاليات المتحدة األمريكية في كاشنطف العاصمةاعف طريؽ الفيديك مف كزارة الخز 

شؤكف مكتب  كمديرة ،كسكرتير الصندكؽ ،المجنة القائـ بأعماؿ مدير مكتب التقييـ المستقؿ في الصندكؽ
ككبير مستشارم رئيس الصندكؽ  ،التخطيط االستراتيجي شعبةكمدير  ،ييئات الرئاسية في الصندكؽال

كالقائـ بأعماؿ شعبة آسيا كالمحيط اليادم كبعض المكظفيف اآلخريف  ،لشؤكف التنمية كالتنسيؽ في المنظمة
يكمي الدكرة  مداكالتلشؤكف البرامج مف دائرة إدارة البرامج  المساعد رئيسلامف الصندكؽ، كما حضر نائب 

 .عبر الياتؼ

( 4؛ )عماؿاعتماد جدكؿ األ( 3؛ )افتتاح الدكرة( 2) بندا لمنقاش عمى النحك التالي: 11ضـ جدكؿ األعماؿ  -3
؛ ت الصندكؽنتائج كأثر عممياعف التقرير السنكم ( 5؛ )الثالثة كالسبعيف لمجنة التقييـ مسكدة محاضر الدكرة

ؽ ككفاءة الصندك في تقدير الكفاءة المؤسسية : التقييـ المؤسسي (7)؛ تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندكؽ( 6)
تكليفة تقييمية لبرنامج الفرص  (9) ؛القطرم لنيباؿبرنامج ال ييـتق( 8)؛ النتائج األكلية -العمميات التي يمكليا 

جكانب مختارة مف منيجية التقييـ في مكتب التقييـ المستقؿ في إحاطة عف ( :االستراتيجية القطرية؛ )
 ثبما في ذلؾ تحدي ،مسائؿ أخرل( 22؛ )3124( جدكؿ األعماؿ المؤقت لمجنة التقييـ لمعاـ 21الصندكؽ؛ )

 .في الصندكؽ عف التقدـ المحرز في عممية االختيار الجارية لمدير جديد لمكتب التقييـ المستقؿ

كاتفقت عمى تغيير  ،ناقشت المجنة جدكؿ أعماؿ الدكرة الرابعة كالسبعيف .جدول األعمال االفتتاح واعتماد -4
 .كىما التقييـ المؤسسي لمكفاءة المؤسسية لمصندكؽ :ترتيب بنديف مف بنكد النقاش عمى جدكؿ األعماؿ

يديك مف كاشنطف كتقييـ البرنامج القطرم لنيباؿ لضماف مشاركة ممثمة الكاليات المتحدة األمريكية عبر الف
كما كافقت أيضا عمى إدراج بند إضافي تحت مسائؿ أخرل لمسماح بمناقشة الزيارة القطرية  .العاصمة

 .السنكية التي تقـك بيا المجنة

 .تبنت المجنة جدكؿ أعماؿ دكرتيا الرابعة كالسبعيف ،كمع ىذه التغييرات -5

التي  EC 2012/74/W.P.2شت المجنة الكثيقة ناق .مسودة محاضر الدورة الثالثة والسبعين لمجنة التقييم -6
ت المجنة عمى كقد كافق .تتضمف محاضر الدكرة الثالثة كالسبعيف لمجنة التقييـ كي يكافؽ عمييا أعضاء المجنة

 .دخاؿ أم تغييرات عمييامحاضر الدكرة بدكف إ

التي  EC 2012/74/W.P.3نظرت المجنة في الكثيقة . نتائج وأثر عمميات الصندوقعن التقييم السنوي  -7
نتائج كأثر عمميات الصندكؽ الذم أعده مكتب التقييـ المستقؿ مع عف التقييـ السنكم العاشر  تضـ

 .االستجابة المكتكبة إلدارة الصندكؽ عميو
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كعبركا عف تقديرىـ  ،كقد أثنى أعضاء المجنة عمى مكتب التقييـ المستقؿ إلعداده الجيد ليذه الكثيقة -8
عبرت اإلدارة عف رضاىا عمى نسخة ىذا  ،كعمى كجو الخصكص .كبة مف إدارة الصندكؽلمتعميقات المكت
 .العاـ مف التقرير

الحظ األعضاء أيضا أف التقرير ىذا العاـ قد تضمف خصائص عديدة جديدة بما في ذلؾ تحديد تكجيات  -9
التي تشكؿ شاغال مستمرا  ةاليامة كالمستمر  القضايا كدراسة ،كأنماط األداء الرئيسية عمى مدل العقد الماضي

التعمـ الخاص  عف امقطعك  ،رية ألداء الصندكؽ سكاء داخميا أك خارجياشاككضع المعايير اإل ،لممنظمة
 .بحكار السياسات

مف المالحظات  ان ت المجنة عددبدنتائج كأثر عمميات الصندكؽ، أعف شة التقرير السنكم ليذا العاـ عند مناق -11
كفيما  .كأشار أحد األعضاء إلى الحاجة إلى االستجابة إلى القضايا المنيجية المذككرة في استجابة اإلدارة

أكد األعضاء عمى الحاجة الى استعراض مساىمة الصندكؽ عمى مستكل  ،يتعمؽ بحكار السياسات
يذا المظير إلى حد لرير قد تطرؽ بالفعؿ كقاؿ مكتب التقييـ المستقؿ بأف التق .الحككمات كالمستكل القاعدم

كالذم  ،لحكار السياسات العاـ القادـ اسكؼ يجرم تقييما مؤسسي ،مكافقة المجمس التنفيذمب كرىناكلكف  ،ما
 .مف شأنو أف يكفر الفرصة لتفحص ىذا المكضكع بعمؽ أكبر

نتائج كأثر عف يـ السنكم ضايا مدرجة في التقيكأكضح مكتب التقييـ المستقؿ بأنو قد تـ اختيار ست ق -11
أداء الحككمة( مف خالؿ ك  ،الرصد كالتقييـ ،اإلدارة ،الكفاءة ،ستيداؼاالػ ،ستدامةاالعمميات الصندكؽ )

 .استعراض جميع النسخ الماضية مف ىذا التقرير ألنيا قضايا ىامة كاىتماـ الصندكؽ مستمر فييا

كأكدت مجددا عمى الحاجة إلى  ،التقييـ اإليجابية فقطكأشارت المجنة إلى أف الجداكؿ ال تظير إال تصنيفات  -12
كذلؾ فقد الحظت المجنة أف التركيز بصكرة  .عرض جميع فئات التصنيؼ الست في جميع األشكاؿ البيانية

بد مف أخذ التنمية االجتماعية  كال ،حصرية عمى الكفاءة االقتصادية في سياؽ الدكؿ اليشة قد ال يككف كافيا
 .الحسبافكالبشرية بعيف 

كأكضحت إدارة الصندكؽ بأف ىذا المكضكع  .كعبرت المجنة عف اىتماميا بضعؼ أداء نظـ الرصد كالتقييـ -13
 كفالةىك قضية شائعة بيف الككاالت كالمؤسسات اإلنمائية، كأف الصندكؽ قد تطرؽ ليذه المشكمة مف خالؿ 

كأف تنظر جميع بعثات اإلشراؼ في  ،وأف يتضمف كؿ مشركع جديد استراتيجية لمرصد كالتقييـ منذ استيالل
 .أداء الرصد كالتقييـ

اعترفت المجنة بالجيكد التي يبذليا مكتب التقييـ في قياس أداء الصندكؽ  ،اإلشاريةكحكؿ كضع المعايير  -14
لى الحد ك كأكضح مكتب التقييـ المستقؿ بأنو  .مقارنة بأداء كؿ مف البنؾ الدكلي كمصرؼ التنمية اآلسيكم ا 

ف، كيستخدـ فقط البيانات ذات الصمة اف المؤسستايطبؽ نفس معايير التقييـ التي تطبقيا ىات ،الممكف
كذلؾ فقد أخطر مكتب التقييـ المستقؿ المجنة بأنو ال  .بعمميات التنمية الريفية كالزراعية لياتيف المؤسستيف

نات المجمكعة مف التقييـ مف مصرؼ التنمية األفريقي باستثناء البيا زمنيبتسمسؿ  مكازية تكجد بيانات
الريفية في أفريقيا الذم أجراه المصرؼ الزراعية في الزراعة كالتنمية المشترؾ لسياسات كعمميات التنمية 

 .2009كالصندكؽ عاـ 



 EB 2012/107/R.6/Rev.1 

4 

أكد مكتب التقييـ عمى الحاجة إلى كجكد أىداؼ كاقعية تأخذ بعيف االعتبار السياؽ  ،كفيما يتعمؽ باالستدامة -15
بد لالستدامة مف أف تككف أكلكية منذ  ألنو ال ،المؤسسية لمبمد عند تصميـ المشركعاتالقطرم كالقدرة 

 .استيالؿ المشركع كأف تبقى كذلؾ طكاؿ تنفيذه

أشار مكتب التقييـ المستقؿ  ،كفي ىذا المضمار .كسمطت المجنة الضكء عمى أىمية ضماف الممكية القطرية -16
ية التي استخدمت في تقييـ أداء الحككمات خالؿ المشركع إلى سمسمة مف األسئمة ذات الصمة بيذه القض

 .كخالؿ تقييمات المشركعات كتقييمات البرامج القطرية

نتائج عف فقد أشارت إدارة الصندكؽ إلى أف جميع نسخ التقارير السنكية  ،كفيما يتعمؽ بعمر المشركعات -17
التسعينات مف القرف الماضي مف كأثر عمميات الصندكؽ تتضمف عددا أكبر مف المشركعات المصممة في 

التي لـ تعد في حافظة  )ثمانية( كما أشارت إلى أنيا تتضمف عددا كبيرا مف المشركعات .النسخة األخيرة
كفيما يتعمؽ بالنقطة األخيرة أكدت إدارة الصندكؽ عمى أف تقرير الفعالية اإلنمائية  .إشراؼ الصندكؽ

ركعات التي ىي قيد اإلشراؼ حاليا مما يعطي صكرة أكثر دقة لمصندكؽ يتمحكر بصكرتو الحالية حكؿ المش
مشركعا تـ  11إال أف المكتب أشار أيضا إلى أف ىناؾ  .عف أداء حافظة المشركعات الحالية لمصندكؽ

فقد أكد  ،عالكة عمى ذلؾ .كأربعة مشركعات ما زالت جارية ،2011-2009حديثا خالؿ الفترة  اإغالقي
لتجديد التصميـ خالؿ  تخضعالمصممة في السنكات العشر الماضية يجب أف  المكتب بأف المشركعات

 .التنفيذ لضماف استمرار أىميتيا

أشار مكتب التقييـ المستقؿ إلى أنو سيعمؿ مع دائرة إدارة البرامج لخمؽ االنسجاـ  ،كاستجابة لتعميقات اإلدارة -18
 .نة بدءا مف العاـ القادـمشركعات محددة إلى أقصى حد ممكف لمتمكيف مف المقار  عمربيف 

كأشارت اإلدارة أيضا إلى األسباب التي كانت تؤدم إلى أف يككف أداء بعض المشركعات الحديثة أفضؿ  -19
تكصيات ( 2) كأثر عمميات الصندكؽ كىي: التقرير السنكم عف نتائجمف تمؾ التي تـ اإلبالغ عنيا في 

( 3؛ )كأثر عمميات الصندكؽ التقرير السنكم عف نتائجمكتب التقييـ الناجمة عف تقييمات البرامج القطرية ك 
؛ الحضكر القطرم( 5شراؼ المباشر كدعـ التنفيذ؛ )تيبات اإلتر دخاؿ إ( 4؛ )العممية الشاممة لضماف الجكدة

إشراؾ المجمس التنفيذم كلجنة التقييـ كالتي كانت تكفر المشكرة كاإلشراؼ كتقكم مف حمقة التعمـ في ( 6)
 .مجاؿ التقييـ

كسأؿ فيما  ،كأثار عضك مف أعضاء المجنة قضية اقتراح كضع سقكؼ عمى طكؿ كثائؽ المجمس التنفيذم -21
كأجاب  .كأثر عمميات الصندكؽ التقرير السنكم عف نتائجعمى غرار  ،لك كاف ذلؾ سيؤثر عمى التقارير

كأف التغذية الراجعة  ،التنفيذمسكرتير الصندكؽ قائال بأف ىذه المسألة ستناقش في الدكرة القادمة لممجمس 
  .بشأف ىذه القضية مكضع ترحيب

 التقريراالستراتيجية لمبرامج في النسخة التالية مف  اتكأخيرا، كافؽ مكتب التقييـ المستقؿ عمى إدراج التكصي -21
ة كأثر عمميات الصندكؽ التي مف شأنيا أف تدخؿ تحسينات إضافية عمى الفعالية اإلنمائي نتائجعف السنكم 
    .لمصندكؽ

كعبرت  ،رحبت المجنة بالتقرير مع تعميقات مكتب التقييـ المستقؿ عميو .تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوق -22
كأكدت عمى الحاجة إلى تحرم إمكانية نشر النتائج اإليجابية الناشئة  ،عف رضاىا عمى حسف إعداد التقرير
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كطمب أعضاء المجنة إعداد مذكرتيف  .الخارجي عمى الجميكرعف تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندكؽ 
كأثر عمميات  التقرير السنكم عف نتائجكاحدة عف تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندكؽ كالثانية عف  ،مكجزتيف
يصاليا إلى صانعي القرارات كصانعي السياسات ،الصندكؽ  ،كفي الكقت نفسو .لنشر ىذه اإلنجازات كا 

تحميؿ أسباب النجاح عمى لفعالية اإلنمائية لمصندكؽ بحاجة لتسميط الضكء أكدت المجنة عمى أف تقرير ا
 .ألىداؼ المكضكعةـ يتـ فييا اإليفاء بصكرة كاممة باكالتطرؽ لممجاالت التي ل

لحاجة إلى تفصيؿ ككافقت المجنة عمى تعميقات مكتب التقييـ المستقؿ عمى التقرير كخاصة فيما يتعمؽ با -23
 ،إلظيار عدد المشركعات التي تصنؼ في فئة مشركعات مرضية إلى حد ما رضي"تصنيؼ اإلجمالي "المال

بالتزامف مع برامج الفرص  ،في حالة تكفرىا ،االتفاقات عند نقطة اإلنجاز إتاحةكدعمت المجنة أيضا اقتراح 
 .االستراتيجية القطرية ذات الصمة عندما تعرض عمى المجمس التنفيذم لممناقشة

بأنو لـ يتـ اإلبالغ في جميع المشركعات عف النتائج الكمية ألف  ةاستجابة اإلدارة القائمبالمجنة  كأحاطت -24
كبعض التقارير  ،كال تقـك باإلبالغ باستخداـ منيجيات الصندكؽ ،بعض المشركعات تنفذ بتمكيؿ مشترؾ

بالمائة مف  70كما يستخمص اآلف يستند إلى  ،كبالتالي فقد تـ استبعادىا ،يعاني مف قضايا في الجكدة
 .اإلبالغ الفعمي مما يعطي نتائج مكثكقة

المتعمقة بتقييـ البرنامج  EC 2012/74/W.P.5في الكثيقة  نظرت المجنة. نيباللتقييم البرنامج القطري  -25
 .القطرم لنيباؿ

 كذلؾ اعترفت بالتعاكف الجيد بيف مكتب التقييـ .كأثنت المجنة عمى مكتب التقييـ المستقؿ لجكدة التقييـ -26
كأكدت دائرة إدارة البرامج عمى أف اإلعداد  .المستقؿ كدائرة إدارة البرامج في إجراء مثؿ ىذه العممية اليامة

مع استنتاجات كتكصيات  تتفؽكأشارت إلى أنيا  .لتقييـ البرنامج القطرم كاف عممية تشاركية منذ بداياتو
 .التقييـ

ف الضعؼ في التنسيؽ بيف مامف أعضاء المجنة عف اىتماميـ برؤية المزيد مف التفاصيؿ حكؿ مك دعدعبر  -27
كالشراكات مع  ،كاحتماالت تحسيف ذلؾ الكضع ،في مجاؿ التمكيؿ الريفي كالنكاقصالجيات المانحة 

دراج المنظمات المحمية كالمجمكعات القاعدية في عممية حكار ال ،الجيات المانحة األخرل  .سياساتكا 

 ،كذلؾ فقد عبرت المجنة أيضا عف اىتماميا باستدامة البرنامج القطرم كالتخفيؼ الجغرافي لبرامج الصندكؽ -28
 .البرنامج القطرم في البرنامج القطرم التاليتقييـ دائرة إدارة البرامج بالتخطيط إلدراج تكصيات  قياـ يةككيف

يمات باقتناص تكسيع النطاؽ الناجح لمنيج االبتكارية كسمطت المجنة الضكء أيضا عمى أىمية أف تقـك التقي -29
كىك ما كافؽ عميو مكتب  ،التي يركج ليا مف خالؿ العمميات التي يمكليا الصندكؽ مف قبؿ جية أخرل

 .التقييـ المستقؿ

كأكضح مكتب التقييـ المستقؿ كدائرة إدارة البرامج أف تفتيت كتجزئة التنسيؽ بيف الجيات المانحة كضعؼ  -31
 .السياساتية اليقيفراكات مف األمكر التي يقكدىا جزئيا الكضع القطرم شديد االضطراب كحالة انعداـ الش

مما سيتـ التطرؽ إليو في  ،التمكيؿ الريفي كأشارت دائرة إدارة البرامج إلى مكامف الضعؼ في حافظة
 .تاجات تقييـ البرنامج القطرمالمستقبؿ مف خالؿ إدراج الدركس المستفادة مف الخبرات السابقة كربطيا باستن

أف اإلعدادات جارية  إلى كفيما يتعمؽ بتمكيف المجمكعات المحمية مف خالؿ إدراج حكار السياسات، أشير
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كأف اإلعداد  ،ستراتيجية لمتنمية الريفية لنيباؿ يقكدىا مصرؼ التنمية اآلسيكم كيشارؾ في تمكيميا الصندكؽال
 .قد أخذ الكقت الكافي إلدراج منظمات المزارعيف كالمشاكرات المحمية كما أكصى بو الصندكؽ مف قبؿ

دارة المشركع مف خالؿ إنشاء كحدة  كتخطط دائرة إدارة البرامج لمتطرؽ إلى مكامف الضعؼ في التكظيؼ كا 
 .لدعـ البرنامج القطرم

دة المستديرة الكطنية لتقييـ البرنامج القطرم في يناير/كانكف الثاني حمقة عمؿ المائ تعقدكمف المخطط لو أف  -31
نجاز سكؼ إلحمقة العمؿ ىذه كتبني االتفاؽ عند نقطة اعقد بعد  وكقد أعممت المجنة أن .في نيباؿ 2013

ية تسير عدة برامج في استكماؿ برنامج الفرص االستراتيجية القطرية التالي بما يتماشى مع التكصيات الرئيس
 .2013لتقييـ البرنامج القطرم لعرضيا عمى المجمس التنفيذم في دكرة مف دكراتو عاـ 

 -تقييم الكفاءة المؤسسية لمصندوق وكفاءة العمميات التي يمولها  :التقييم عمى المستوى المؤسسي -32
 Power قدـ مكتب التقييـ المستقؿ عرضا بطريقة ،تحت ىذا البند عمى جدكؿ األعماؿ. النتائج األولية

Point اإلدارة أيضا لعرض كجية  دعيتكقد  ،يتضمف استعراضا مسبقا رفيع المستكل لمنتائج األكلية لمتقييـ
كالغرض مف ىذا العرض ىك الشركع بجدؿ مبدئي كالحصكؿ عمى  ،ونظرىا عمى ىذا العرض كىك ما فعمت

 .التغذية الراجعة مف المجنة لينظر فييا مكتب التقييـ المستقؿ عند تقرير التقييـ النيائي

كعمى كجو الخصكص فقد  ،فقد أدلت إدارة الصندكؽ بمنظكرىا عمى ىذا العرض ،ككتغذية راجعة مبدئية -33
تغيير نظاـ تصنيؼ نتائج برامج كعمميات الصندكؽ عما  مف ،مكر أخرلمف بيف جممة أ ،عبرت عف قمقيا

كأشارت إلى كجكد معكقات كاضحة في الميزانية تؤثر عمى إدخاؿ العديد  ،قد اقترحو مكتب التقييـ المستقؿ
كشجعت فريؽ التقييـ  ،مف التعزيزات عمى األداء في بعض المجاالت مثؿ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت

 .تحميؿ بعض المفاضالت المحتممة بيف تعزيز أداء المشركعات كتحسيف األنشطة غير اإلقراضية عمى

كبخاصة كضع المعايير  ،عدد مف القضايا حكؿكأدلت بمالحظات  ،لمعرض تقديرىاكعبرت المجنة عف  -34
بما في  ،رئاسيةكعمى أكثر المؤشرات مالءمة لتقييـ الكفاءة المؤسسية لمصندكؽ ككفاءة ىيئاتو ال ،التأشيرية

 .ذلؾ دكرية تقدير الفكائد مقابؿ التكاليؼ كالعممية المؤدية إلى استكماؿ ىذا التقرير

في  متأصمةأكد مكتب التقييـ مجددا ألعضاء المجنة عمى أف نتائج التقييـ  ،كاستجابة لمالحظات المجنة -35
 .ير النيائيإضافية ليذا المكضكع خالؿ إعداد التقر  ان جيكد كرسكأنو  ،براىيف متينة

أف تطكير  ،مف بيف جممة قضايا أخرل ،فقد أكضح مكتب التقييـ أيضا ،ككما ىك مطمكب ،عالكة عمى ذلؾ -36
ذا أخذنا بعيف االعتبار الطبيعة كاسعة النطاؽ كالمعقدة ليذا بمخاطر كبيرة لمغاية إ ان كاف محفكف المنيجية
 .كذلؾ فإف جمع البيانات مف مجاالت متنكعة كمف جممة مف المصادر كاف أيضا معقدا بالفعؿ .التقييـ

 ،كأكد مكتب التقييـ مجددا عمى أف التقييـ النيائي سكؼ يتضمف تقييما لممؤشرات الحالية لمكفاءة المؤسسية -37
 .كأف أم تكصيات عف ىذا المكضكع سكؼ يتـ إدراجيا في التقرير كما ىك مالئـ

بعض المصارؼ اإلنمائية المتعددة األطراؼ كجيات  سبب اختيارككفر مكتب التقييـ اإليضاحات عف  -38
كضع المعايير أف كبيذا الصدد فقد أشار مكتب التقييـ المستقؿ إلى أنو كفي حيف  .قابمة لممقارنةيسية رئ

فيو مشابية لتمؾ  تسييرالإال أف النمكذج التشغيمي لمصندكؽ كىيكمية  .التأشيرية جيد محفكؼ بالمخاطر
المكجكدة في المصارؼ اإلنمائية متعددة األطراؼ مف حيث أنو يمنح القركض لممشركعات التي تنفذىا 
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فإف منيجية التقييـ في الصندكؽ متسقة إلى حد كبير مع منيجيات  ،عالكة عمى ذلؾ .الحككمات المتمقية
تـ كفي نفس الكقت  .فإف النتائج أكبر قابمية لممقارنة كبالتالي .متعددة األطراؼ اإلنمائيةالتقييـ في مصارؼ 

كىي منظمة األغذية كالزراعة لألمـ المتحدة كبرنامج األغذية  ،الككاالت التي تتخذ مف ركما مقرا ليا اعتبار
 .أيضا كمنظمتيف قابمتيف لممقارنة مع الصندكؽ ،العالمي

  .األكلكية كطمبت المجنة أف تصاغ التكصيات في التقرير األخير حسب -39

ناقشت المجنة كرحبت  .برنامج الفرص االستراتيجية القطرية المستند إلى النتائجل يةتقييمال التوليفة -41
  .بالتقرير المكجز عف برنامج الفرص االستراتيجية القطرية

أدلت المجنة بعدد مف  ،كعند تعبيرىا عف تقديرىا ليذا التقرير الجيد جدا المستند إلى عممية تفاعمية -41
دارة  ،المالحظات التي تـ إيجازىا مع بعض اإليضاحات اإلضافية التي كفرىا مكتب التقييـ المستقؿ كا 

 .الصندكؽ

إجراء تقييـ لبرنامج قطرم لبمد ما قبؿ إعداد برنامج لمفرص  عف إمكانيةتساءؿ بعض أعضاء المجنة  -42
إذا أخذنا بعيف  وكقد أكضح مكتب التقييـ المستقؿ بأن .ا البمداالستراتيجية القطرية المستند إلى النتائج ليذ

االعتبار المكارد الحالية البشرية كالمالية كتخطيط جميع برامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى 
إال أف المكتب سكؼ  .النتائج المتكقعة القادمة التي يستعرضيا المجمس، فإف ىذا االقتراح ليس مجديا

شجع المكتب  ،كعند ىذه النقطة .ر في العمؿ عمى خمسة إلى سبعة تقييمات برامج قطرية كؿ عاـيستم
برامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج  إنجازإدارة الصندكؽ عمى إدراج استعراضات 

نجاز إكما ىي الممارسة الحالية مع تقارير  ،لجميع البمداف كالتي يمكف عندئذ أف يتثبت المكتب مف صحتيا
 .المشركعات

كالحظت المجنة أيضا بأف برامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج تبقى أداة رئيسية لمبرمجة  -43
فإف ميارات كمكارد مكظفي الصندكؽ تتطمب  ،بيذا الصددك كأنو  ،القطرية بما في ذلؾ حكار السياسات

كذلؾ أكد أعضاء المجنة أيضا عمى الحاجة إلى تفصيؿ طمكحات برامج الفرص  ،بعض التعزيز
 .االستراتيجية القطرية عمى ضكء المكارد الفعمية المتاحة

كحيث أف المبادئ التكجييية الجديدة لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج سكؼ تخضع  -44
صندكؽ عمى استعراض المبادئ التكجييية الحالية كتبسيطيا بأسرع ، فقد شجعت المجنة ال2014متعديؿ عاـ ل

 .كقت ممكف

الفرص قرارات القاضية بعدـ إعداد برامج كنصح أعضاء المجنة بأخذ جانب الحيطة كالحذر في ال -45
عممية كاحدة فقط فييا في دكرة نظاـ تخصيص البمداف التي ال يتكقع إجراء إال  االستراتيجية القطرية في

مثال عندما  معينة، السماح ببعض االستثناءات في حاالت بكجكبكبخاصة  ،د عمى أساس األداءالمكار 
 برنامج التأقمـ لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةتتكفر األمكاؿ مف حساب األمانة اإلسباني أك مف 

 .أك غيرىا مف الجيات الرئيسية المانحة المشاركة في التمكيؿ

فقد  ،كما طمب أعضاء المجنة .المختارة من منهجية مكتب التقييم المستقل الجوانبعن بعض  إحاطة -46
المختارة مف منيجيتو في التقييـ استنادا إلى دليؿ التقييـ  الجكانبأكجز مكتب التقييـ المستقؿ لمجنة بعض 
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ا ػػػػكؿ قضايػػلالنخراط حادرة ػػػػا لممكتب التخاذ ىذه المبػػػػػعف تقديرى دكؽػػػػػػدكؽ كعبرت إدارة الصنػفي الصن
يجاد السبؿ كالكسائؿ لتحسيف تطبيقاتو في التقييمات المستقبمية ،المنيجية  .كا 

ت بدكأ ،أفضؿ لمنيجيات كتقنيات التقييـ التي يستخدميا المكتب يمان كرحبت المجنة بالعرض الذم يكفر ف -47
تفاصيؿ كأنو يتطرؽ لمشكاغؿ كمف الجدير بالمالحظة أف الدليؿ يتجنب الدخكؿ في ال .بعض المالحظات

كبيذا الصدد ال بد مف إيالء المزيد مف االىتماـ لضماف تطبيؽ أكثر  ،الرئيسية التي تثيرىا اإلدارة كالمجنة
 .اتساقا ألساليبو بغرض المضي قدما بالتقييمات التي يجرييا المكتب

كثر اتساقا في إجراء تقييمات أعمـ المكتب األعضاء بخطتو لينخرط بأسمكب أ ،كبناء عمى طمب مف المجنة -48
التجديد التاسع لمكارد  في إجراء تقييمات األثر في سياؽ التزامات إضافة إلى دعـ اإلدارة ،األثر بنفسو
حاؿ بعض  سيككف لو عمى أية مما ،كأكدت اإلدارة كمكتب التقييـ عمى نيتيما بيذا الصدد .الصندكؽ

 .التبعات عمى المكارد

ككافقت عمى االقتراح الذم تقدـ بو المكتب إلصدار نسخة ثانية مف الدليؿ في المستقبؿ كأخذت المجنة عمما  -49
 كجكب إجراءعمى  اكذلؾ فقد اتفق .مع األخذ بعيف االعتبار التكجيات الناشئة ضمف كخارج الصندكؽ

 .العممية بقيادة رئيس مكتب التقييـ الجديد

في منظمة األغذية  التقييـفقد أكضح المكتب جيكده لمعمؿ مع مكتبي  ،أعضاء المجنةكبناء عمى طمب  -51
كالحظت  .كأكد لمجنة التزامو في تكثيؼ مثؿ ىذا التعاكف ،كالزراعة لألمـ المتحدة كبرنامج األغذية العالمي

ة كأكدت عمى الحاج .كما ىك متكقع منيا في المستقبؿ ،المجنة األنشطة المشتركة التي أجريت حتى تاريخو
عندما  ،إلى المزيد مف الحكار كالتبادؿ بيف مكاتب التقييـ في المنظمات الثالث التي تتخذ مف ركما مقرا ليا

 .يككف ذلؾ قابال لمتطبيؽ

 تيانيـإكطمبت المجنة مف المكتب تكفير المزيد مف المعمكمات عف كيفية اختيار المستشاريف مما يضمف  -51
كأشار  .خذ بعيف االعتبار الميمة المخصصة لمصندكؽ كمتطمباتو، مع األإلى الصندكؽ خبراتيـ المتنكعةب

القضية كسكؼ تكثؼ جيكدىا في ىذا  لخاصة بإدارة مستشاريو تتطرؽ ليذهالمكتب إلى أف مجمكعة العمؿ ا
 .المجاؿ

كبيذا الصدد سيتـ  .عمى جيكده لمحد مف التفاكت بيف المقيميفالمجنة كقد أطمع مكتب التقييـ المستقؿ  -52
إضافة إلى استقاء الدركس التقييـ القادمة،  تقاريرض اختيار ب مف خبير استشارم دكلي استعراالطم

كسكؼ تتـ دعكة ىذا الخبير إلطالع المكتب عمى  .كالقضايا الحاسمة لينظر فييا مكتب التقييـ في المستقبؿ
 .ككذلؾ ستتـ دعكة أعضاء المجنة أيضا لتبادؿ اآلراء مع ىذا الخبير ،2013قضايا المنيجية عاـ 

فقد أحيطت المجنة عمما بأىمية تعزيز الجيكد لتقدير أفضؿ لمكفاءة االقتصادية في  ،عالكة عمى ذلؾ -53
الكفاءة االقتصادية تتسؽ مع أفضؿ  لتقديركأشار المكتب إلى أف مؤشرات دليؿ التقييـ  .تقييمات المكتب

إال أف محدكدية البيانات المتكفرة في  ،سات لمجمكعة لجاف التقييـ الخاصة بتقييمات القطاع العاـالممار 
كتتطمب ىذه  ،مشركعات الصندكؽ غالبا ما ال تسمح بإعادة احتساب معدؿ العائد االقتصادم الداخمي

ؼ إدارة المشركع كنسبة مف أم تكالي ،بما في ذلؾ تكاليؼ التنفيذ)الحاالت استخداـ مؤشرات بالككالة لمكفاءة 
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سكؼ يبذؿ المكتب الجيكد المطمكبة لضماف تحميؿ أفضؿ لمكفاءة  ،أية حاؿ عمىك  .(إجمالي قيمة القرض
 .في المستقبؿ

فإنو كفي مرحمة إعداد مسكدة كرقة النيج سكؼ يحدد المكتب كيكضح  ،كاإلدراؾ المتأخر بالتقييـفيما يتعمؽ  -54
كبذلؾ يأخذ المكتب  .المقيمةتتـ تغطيتيا في البرامج القطرية أك المشركعات ما ىي معايير التقييـ التي لف 

نمائي قييـ كتكفر البيانات كالتفكير اإلتخضع لمتلبرامج القطرية كالمشركعات التي بعيف الحسباف أىداؼ ا
دارة الصندكؽ تعميقاتيا عمى مسكدة  .السائد في كقت التصميـ كفي ىذا المكضكع سكؼ تكفر الحككمات كا 

أية معايير لـ تتـ تغطيتيا في  عفمع المكتب  تفاىـكسكؼ يتـ التكصؿ إلى  ،كرقة النيج في بداية التقييـ
 .تقييمات مشركعات البرامج القطرية ذات الصمة

غير "ما ك "مرضي إلى حد"فات التي تتجمع حكؿ كأخيرا الحظت المجنة أف ىناؾ عدد كبير مف التصني -55
بد مف تشجيع المقيميف عمى استخداـ )كما ىك مالئـ( سمـ التصنيؼ ذم النقاط  كأنو ال "ما مرٍض إلى حدٍ 

 .)عندما يككف ذلؾ مالئما( بأكممو في تقييـ المشركعات كالبرامج القطريةالست 

اقشت المجنة ىذا البند كاقترحت جدكؿ أعماؿ لعاـ ن .2013جدول األعمال المؤقت لمجنة التقييم لعام  -56
2013. 

فبراير/شباط  4كطمب عضك في المجنة تأجيؿ الدكرة الخامسة كالسبعيف لمجنة المقرر عقدىا أصال بتاريخ  -57
ممثؿ النركيج الذم يترأس فريؽ البحث  -ستيف ليرك ك جأياـ لضماف مشاركة سعادة السفير/  لبضعة 2013

 .المدير الجديد لمكتب التقييـالخاص بتعييف 

كما طمب أعضاء آخركف تقريب مكعد الدكرة السابعة كالسبعيف لمجنة المقرر عقدىا أصال في منتصؼ  -58
 .لضماف مشاركتيـ في المداكالت 2013لتككف في أكاخر شير يكنيك/حزيراف  2013يكليك/تمكز 

اقترح بأف ينظر  ،كىي بحدكد يكميف كامميف 2013كبمالحظة المدة المحددة المقررة لدكرات المجنة في عاـ  -59
كىك األمر المتسؽ مع ىدؼ تركيز المناقشات عمى  ،مكتب التقييـ في عدـ عرض تقديرات أداء المشركعات

 .مثؿ التقييـ المؤسسي لكفاءة الصندكؽ كتقييـ البرامج القطرية ،االستراتيجية القضايا

 2013ىا عاـ ؤ جراإخاصة بتقييـ األثر التي مف المخطط كاقترح المكتب أف يتـ عرض مسكدة كرقة النيج ال -61
 .كىك األمر الذم كافقت عميو المجنة ،3124أبريؿ/ نيساف عمى الدكرة السادسة كالسبعيف لمجنة في 

كقد أطمع مكتب التقييـ أعضاء المجنة عمى أسماء جميع الخبراء المستشاريف الذيف تمت تعبئتيـ لمقياـ بتقييـ  -61
عمى طمبيـ فقد كعد المكتب بأف يتـ تقاسـ السير الذاتية كالمالمح الخاصة بكؿ مستشار كبناء  ،الكفاءة

يشترؾ في ىذا التقييـ كأكدت المجنة عمى عدـ كجكد تكازف بيف الجنسيف في طريقة تقييـ الكفاءة المؤسسية 
ؿ جيكد جدية لضماف كلكف عمى أية حاؿ فقد ألـز نفسو ببذ ،تمؾ الحالة غير اعتيادية أفكأشار المكتب إلى 

 .تعييف عدد أكبر مف الخبيرات االستشاريات في التقييمات

 كفاءة المؤسسية:ناقشت المجنة متى سيتـ النظر مرة أخرل في تقييـ ال -62

إتاحة التقرير كاستجابة اإلدارة عميو ألعضاء طالب أعضاء القائمة ألؼ، بالنيابة عف قائمتيـ،   (أ )
 فبراير/شباط عمى أقصى تقدير؛المجنة في اجتماعيا المقرر بداية 
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كأكد مكتب التقييـ المستقؿ أف سياسة التقييـ تتطمب إتاحة تقاسـ ىذا التقرير مع إدارة الصندكؽ  (ب )
دكف تنقيحو )تقاسـ ىذا التقرير مع المجنة  إمكانية، كاقترح ولالإلدالء بتعميقاتيا عميو قبؿ استكم

 بنياية فبراير/شباط أك بداية مارس/آذار؛ (لغكيا

المالئمة المكضكعة لكؿ التقييمات فيما يتعمؽ بعممية كالحظت اإلدارة كجكب أف يتبع التقييـ العممية  (ج )
 التغذية الراجعة المبكرة بيف المكتب كاإلدارة قبؿ إصدار التقرير األخير؛

في أنو ك اتفاقيـ مع مقترح مكتب التقييـ، إال أنيـ اشترطكا إلى كأشار أعضاء المجنة مف القائمة ألؼ  (د )
يناير/كانكف الثاني،  8حاؿ طمب عضك مف المجمس التنفيذم نسخة مف مسكدة التقييـ النيائي بعد 

بأف الكثيقة ما زالت سرية  إفياموشريطة عندما يتـ تكفيرىا إلدارة الصندكؽ، فيجب تكفيرىا لو أم 
 لمغاية؛

 بد مف السعي لمحصكؿ عمييا ال التيكحكؿ ىذه النقطة األخيرة، أشارت اإلدارة إلى المشكرة القانكنية  (ق )
كأنيا سكؼ تعكد إلى ىذه النقطة لممزيد مف النظر فييا. كسكؼ تترؾ ىذه المسألة لممجمس التنفيذم 

 .3123في دكرتو التي ستعقد في ديسمبر/كانكف األكؿ 

 :مسائل اخرى -63

بمكجب ىذا البند الفرعي مف جدكؿ األعماؿ قدـ  مكتب التقييم المستقل في الصندوق. تعيين مدير (أ )
كقد تـ ممية اختيار مدير جديد لممكتب رئيس لجنة التقييـ تحديثا شفييا عف التقدـ المحرز في ع

 ذا التحديث الشفيي في جمسة مغمقة.اإلدالء بي

لمجنة التقييـ  بعد النظر في مسألة الزيارة القطرية السنكية الزيارة القطرية السنوية لمجنة التقييم. (ب )
 كافؽ األعضاء عمى ما يمي:

 زيارات سنكية مستقبمية. ةيتكجب عمى المجمس التنفيذم تقرير كجية أي (2)

ف مف القائمة باء كثالثة يكاثن ،يجب أف تضـ الزيارات القطرية تسعة أعضاء، أربعة مف القائمة ألؼ (3)
 مف القائمة جيـ.

 التنفيذم ممف ىـ ليسكا أعضاء في المجنة.  يجب أف تفتح ىذه الزيارات لمشاركة أعضاء المجمس (4)

 منيا. ، بالنيابة عف كؿيتكجب عمى القكائـ تقرير مف سيمثميا في ىذه الزياراتك  (5)

 الجيكد إلبقاء التكاليؼ منخفضة إلى الحد الممكف. ؿذكيبيمكؿ الصندكؽ الزيارات بصكرة كاممة  (6)

نة ليسكا أعضاء في المجالمجمس التنفيذم ممف  مف إضافييف أعضاءلثالثة كحد أقصى كف مي (7)
 مرافقة المجنة في زيارتيا القطرية عمى أساس التمكيؿ الذاتي.

 ،فصاعدا 3125مف عاـ  ايتـ تطبيؽ القكانيف الجديدة المذككرة أعاله لمزيارات القطرية السنكية بدء (8)
تقـك بيا المجنة إلى سالتي  3124اإلجراءات عمى الزيارة القطرية المخطط ليا عاـ  كلف تؤثر ىذه

 ناـ.يت في

بد مف تقديرىا عمى خمفية الجيكد اإلجمالية  كالتي ال ،المجنة التبعات المالية لممقترح الكارد أعاله تستذكر ا -64
كضماف مناقشة ىذا المكضكع في المجمس  ،في الميزانية اإلدارية لمصندكؽ 5لتخفيض تكاليؼ المجمكعة 
 . 3123في ديسمبر/ كانكف األكؿ 
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 - Ann Adair Heuchanالسيدة ت المجنة عف امتنانيا العميؽ لممثمة كندا التي ستغادرىا بر أعكختاما،  -65
عمى كالزراعة لألمـ المتحدة في ركما،  كندا في منظمة األغذيةل الدائـالكزيرة المستشارة كنائبة الممثؿ 

ككذلؾ اشترؾ مع المجنة  .مدخالتيا الثاقبة كالمستنيرة كعمى تعاكنيا المثمر الذم كفرتو خالؿ دكرات المجنة
دارة الصندكؽ في التقدير كاالعتراؼ بالمساىمة الممتازة اإلجمالية لمسيدة  كؿ في  Heuchanمف المكتب كا 

  عمؿ المجنة عمى مدل السنكات الثالث الماضية.
 


