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 تقرير رئيس لجنة التقييم عن دورتها السادسة والسبعين

 2ك 7خالؿ دكرتيا السادسة كالسبعيف المنعقدة يكم:  أجرتيا لجنة التقييـالت:  يغط: ىذا التقرير المداكالت  -1
 .4107أبريؿ/نيساف 

ندكنيسيا، ك اليند، ك فنمندا، ك ألمانيا، ك مصر، ك ميع أعضاء لجنة التقييـ )البرازيؿ، جحضر الدكرة  -2 نيجيريا ك ا 
كالكاليات المتحدة.  ،مكة المتحدةكالمم ،كفرنسا ،كالصيف ،كالنركيج(. كذلؾ حضرىا مراقبكف مف أستراليا

كالقائـ بأعماؿ  ،البرامج ف: الصندكؽإدارة كانضـ إلى المجنة ف: اجتماعيا نائب الرئيس المساعد لدائرة 
رئيس ، ككبير مستشارم مدير مكتب التقييـ المستقؿ ف: الصندكؽ، كالقائـ بأعماؿ سكرتير الصندكؽ

دارة المعرفالصندكؽ، كنائب الرئيس المساعد لدائرة اال ة ف: الصندكؽ، كمدير شعبة الشراكات ستراتيجية كا 
 كتعبئة المكارد، كمدير شعبة آسيا كالمحيط اليادم، كغيرىـ مف مكظف: الصندكؽ.

( اعتماد جدكؿ األعماؿ؛ 4( افتتاح الدكرة؛ )0ضـ جدكؿ األعماؿ عشرة بنكد لممناقشة عمى النحك التال:: ) -3
كالسبعيف  الخامسة( مسكدة محاضر الدكرة 2عة كالسبعيف لمجنة التقييـ؛ )( مسكدة محاضر الدكرة الراب7)

المؤسسية ف: الصندكؽ ككفاءة مكفاءة ل عمى مستكل المنظمةالتقييـ  (5لمجنة التقييـ )جمسة مغمقة(؛ )
( لمنتائج األساسية الت: خرج بيا التقييـ PowerPoint( عرض بطريقة )6العمميات الت: يمكليا الصندكؽ؛ )

( كرقة نيج حكؿ التقييـ المؤسس: لمسياسة المعدلة لتمكيؿ 7المؤسس: لإلشراؼ المباشر كدعـ التنفيذ؛ )
( كرقة نيج 9( كرقة نيج لمتقييـ المؤسس: إلنجازات تجديدات مكارد الصندكؽ )8المنح ف: الصندكؽ؛ )

 ( مسائؿ أخرل.01النكا؛ )سرم  ف:الجافة  المنطقةف:  يةعيشمسبؿ الاللتقييـ أثر برنامج الشراكة كدعـ 

ناقشت المجنة كتبنت جدكؿ أعماؿ دكرتيا السادسة كالسبعيف. كدخمت المجنة ف:  اعتماد جدول األعمال. -4
ر الدكرة الخامسة كالسبعيف لمجنة، كبعد المناقشات حاضجمسة مغمقة لمناقشة المقترح الخاص بالنظر ف: م

مع إدراج بنديف إضافييف تحت مسائؿ أخرل كىما:  تـ االتفاؽ عمى تبن: جدكؿ األعماؿ كما ىك معركض
بالذكرل العاشرة لتأسيس كظيفة التقييـ المستقؿ ف: الصندكؽ كالجيكد الخاصة  تيباتعرض مكجز لمتر )أ( 

لمزيارة التقييـ بيف الككاالت الت: تتخذ مف ركما مقرا ليا؛ )ب( مناقشة مجاؿ األخيرة لتعزيز التعاكف ف: 
ت ناـ. كذلؾ تـ االتفاؽ أيضا عمى أف يتـ النظر ف: محاضر الدكرة الخامسة يجنة لفيالقطرية القادمة لم

 كالسبعيف لمجنة التقييـ ف: جمسة مغمقة.

  EC 2013/76/W.P.2ناقشت لجنة التقييـ الكثيقة  لمجنة التقييم. الرابعة والسبعينمسودة محاضر الدورة   -5
 كتبنتيا دكف إدخاؿ أم تعديالت إضافية. ،نة التقييـالت: تتضمف محاضر الدكرة الرابعة كالسبعيف لمج

. لصندوق وكفاءة العمميات التي يمولها الصندوقفي االتقييم عمى مستوى المنظمة لمكفاءة المؤسسية  -6
لمتقييـ عمى مستكل المنظمة لمكفاءة  4ك 0 كضميمتييا EC 2013/76/W.P.4ناقشت المجنة الكثيقة 

عف عميؽ تقديرىا لمكتب المجنة عبرت عمميات الت: يمكليا الصندكؽ. كقد المؤسسية ف: الصندكؽ ككفاءة ال
التقييـ المستقؿ عمى ىذا "العمؿ الريادم" كعمى الجكدة العالية لمتقرير النيائ: الخاص بالتقييـ المؤسس: 

ف أمكر المنظمات اإلنمائية الثنائية كالمتعددة األطراؼ. كمف بيبيف كؿ مف نكعو لكفاءة الصندكؽ، كىك األ
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كما أنو يمثؿ أساسا  ،أف التقرير يكفر الفرصة لمكصكؿ إلى فيـ أفضؿ لمصندكؽإلى المجنة  أشارتأخرل، 
 مفيدا لممض: قدما.

عميقات إيجابية عمى مف تر المستشاريف المستقميف اكما أحاطت المجنة عمما بما احتكاه التقرير المشترؾ لكب -7
 رة لو.جكدة ىذا التقييـ، كرحبت باستجابة اإلدا

كمكافقتيا عمى النتائج الرئيسية لمتقييـ  ،كشعرت المجنة بالتشجيع بسبب نيج اإلدارة البّناء كاالستشراف: -8
 كالمبادرات الت: تـ الشركع بيا لتحقيؽ األىداؼ الت: سمط التقييـ الضكء عمييا. ،كتكصياتو

عضاء أىمية تحديد فرص إضافية إلجراء فقد اقترح األ ،ف: المستقبؿ كنظرا لمطبيعة كاسعة التنكع ليذا التقييـ -9
المزيد مف المناقشات المفصمة حكؿ ىذا التقييـ. كقد شعر أعضاء المجنة أيضا بحاجة لجنة التقييـ إلجراء 

 .4107مداكالت أكبر حكؿ القضايا ذات الصمة بالتسيير قبيؿ دكرة المجمس التنفيذم ف: سبتمبر/أيمكؿ 

عدـ االتفاؽ بيف إدارة الصندكؽ كمكتب التقييـ المستقؿ ل لمغاية حدكدةممجاالت  كجكدكأشارت المجنة إلى  -11
فيو. كتتعمؽ كاحدة مف ىذه المجاالت بعمر جممة المشركعات الت: يتـ تقييميا كصعكبة استقاء استنتاجات 

لمعكقات . كبيذا الصدد، أكد األعضاء عمى الحاجة إلى التطرؽ ةشاممة عمى أساس البيانات المعركض
ات الحالية لتيسير كؿ مف التقييمات الذاتية كالمستقمة ف: الصندكؽ. إال أنو، كمع التحكؿ نحك التحقؽ البيان

دارة الصندكؽ بإجراء  مف تقارير إنجاز المشركعات مف قبؿ مكتب التقييـ المستقؿ كقياـ كؿ مف المكتب كا 
ر مكتب التقييـ المستقؿ إلى تقييمات لألثر، فمف تككف ىذه القضية ذات أىمية ف: المستقبؿ. كذلؾ أشا

نظـ الرصد كالتقييـ عمى مستكل المشركعات كقكاعد البيانات الداخمية لمصندكؽ الحاجة إلى التعزيز لكؿ مف 
 .ف: المستقبؿ ألغراض الكصكؿ إلى تحميؿ أفضؿ لممشركعات

ى تحقيؽ كأثنى أعضاء المجنة عمى التطكرات اإلضافية الطارئة عمى الحضكر القطرم لمصندكؽ، كعم -11
 كفاءات متزايدة لتعزيز فعالية المكاتب القطرية.

الكافية إتاحة الفرصة  عدـيـ، عالكة عمى استكماؿ التقيالت: طرأت عمى كأشار أحد األعضاء إلى التأخيرات  -12
لمييئات الرئاسية ف: الصندكؽ لتكفير التعميقات عمى المسكدة النيائية ليذا التقييـ. كبيذا الصدد، كمع 

ؼ بالتأخير الناجـ عف تعقيد ىذا التقييـ كتغطيتو الكاسعة، استذكر مكتب التقييـ المستقؿ بأف االعترا
النطاؽ عادة ما تأخذ حكال: السنتيف الستكماليا ف: الصندكؽ  كسعةالتعقيد المستكل مف التقييمات عمى ىذا 

 المعقكدةسابقة ال تياف: دكر  كف: غيره مف المصارؼ اإلنمائية متعددة األطراؼ، كما ناقشتو المجنة بالفعؿ
 .4104ف: نكفمبر/تشريف الثان: 

ف: معايير التقييـ المستخدمة كتطبيقاتيا عمى تقييمات  لمتمعفكعمؽ بعض األعضاء عمى الحاجة  -13
الصندكؽ، بما ف: ذلؾ سمـ الدرجات الذم تـ تبنيو. كبيذا الصدد، أكضح مكتب التقييـ المستقؿ ف: 

بدأت بالفعؿ ضمف مكتب التقييـ المستقؿ كمع إدارة الصندكؽ حكؿ مظاىر  الصندكؽ بأف المناقشات قد
اقتناص ك  ،مختارة لمنيجية التقييـ ف: الصندكؽ. كاستذكر المكتب أيضا بأف اليدؼ ىك تطكير فيـ مشترؾ

 .4102يتـ إصدارىا ف: عاـ لكبالتال: إعداد نسخة ثانية مف دليؿ التقييـ  ،أكلكيات كمنظكرات لجنة التقييـ

كأكدت إدارة الصندكؽ عمى مكافقتيا عمى جميع التكصيات الرامية إلى تعزيز أداء الصندكؽ كالمسكغات مف  -14
تخاذ الدكر القيادم ف: تبن: مؤشرات معيارية ألدائو ابأف يبادر الصندكؽ  القائمة تكصيةالباستثناء  ،كرائيا
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خرل. كأكدت إدارة الصندكؽ مجددا النقطة الخاص أعمى مف تمؾ الت: تتبناىا المؤسسات المالية الدكلية األ
الكاردة ف: التقييـ بأف التكصيات لف تككف بمجمميا حيادية مف ناحية الميزانية. كقد أدركت إدارة الصندكؽ 
بالفعؿ الحاجة إلى تحسيف عمميات عمؿ الصندكؽ، كما كرد ف: التزاماتيا المعقكدة بمكجب التجديد التاسع 

ه التغييرات بحاجة لتثبيتيا بالمزيد مف االستثمارات اإلضافية )نفقات رأسمالية إال أف بعض ىذلممكارد. 
 كجارية( كلككنيا كذلؾ ال بد مف التطرؽ لمسألة الميزانية بمزيد مف التفصيؿ.

كسمط بعض أعضاء المجنة الضكء عمى أىمية أف يقكد الصندكؽ االبتكار صكب تكسيع نطاؽ التدخالت  -15
رة الصندكؽ عمى ذلؾ مع اإلشارة أيضا إلى الحاجة إلى الجمع بيف تحسيف الكفاءة . كقد كافقت إداالناجحة

مف اإليفاء بميمتو المتمثمة ف: مساعدة الدكؿ األعضاء ف: ف: الكقت نفسو مع ضماف أف يتمكف الصندكؽ 
  جميع األقاليـ ف: جيكدىا الرامية إلى الحد مف الفقر.

لة ف: الكقت المناسب لتكصيات التقييـ. كبيذا الصدد، تـ االتفاؽ المتابعة الفعاكأكد األعضاء عمى أىمية  -16
الصندكؽ لإلصالح كالتغيير، كما تـ  جدكؿ أعماؿعمى كجكب أف يتـ إدماج تكصيات التقييـ المؤسس: ف: 

االتفاؽ عميو ف: التجديد التاسع لممكارد، بما ف: ذلؾ القضايا كالتكصيات المثارة ذات الصمة بالييئات 
ة ف: الصندكؽ. كما تمت اإلشارة إلى أف عددا مف التكصيات تؤكد عمى االلتزامات المكجكدة أصال الرئاسي

. كتيدؼ إدارة الصندكؽ إلى عرض خطة عمؿ كالت: أبرمتيا إدارة الصندكؽ بمكجب التجديد التاسع لممكارد
. كستعرض خطة 4107الت: ستعقد ف: سبتمبر/أيمكؿ  ءة عمى المجمس التنفيذم ف: دكرتومعدلة حكؿ الكفا

مكتب  يقـكأف . كذلؾ فقد طمبت المجنة قبؿ عرضيا عمى المجمس التنفيذم العمؿ ىذه عمى لجنة التقييـ
عداد تعميقات مكتكبة عمى خطة العمؿ ك: تنظر فييا المجنة كالمجمس. بالتقييـ المستقؿ  استعراض كا 

بكضكح إلى  تشيرقابمة لمرصد كأف كيتكجب أف تككف ىذه الخطة محددة بإطار زمن: كاضح، كأف تككف 
 تتبعيا كاإلبالغ عنيا. يتيسرالتكصيات الكاردة مف التقييـ المؤسس: بحيث 

نظرت لجنة التقييـ ف:  تمويل المنح في الصندوق.المعدلة لمسياسة لورقة نهج حول التقييم المؤسسي  -17
ف:  المعدلة لتمكيؿ المنح مسياسةل، كى: كرقة نيج عف التقييـ المؤسس: EC 2013/76/W.P.5الكثيقة 

 الصندكؽ كالت: تـ إعدادىا كتشاطرىا مع إدارة الصندكؽ قبؿ عرضيا عمى لجنة التقييـ.

كعرض مكتب التقييـ المستقؿ ف: الصندكؽ كثيقة النيج ىذه، كالت: يتمثؿ اليدؼ منيا ف: مساعدة  -18
تكصيات استراتيجية حكؿ مكضكع الصندكؽ عمى تقرير األداء الحال: آللية المنح فيو، عالكة عمى تكفير 

 استخداـ المنح لدعـ عمميات الصندكؽ.

تركيزىا عمى االستخداـ كأكدت إدارة الصندكؽ عمى أف ىذا التقييـ قد جاء ف: الكقت المناسب عمى ضكء  -19
كاليدؼ المتمثؿ ف: تحقيؽ االنسجاـ مع قركض الصندكؽ. كعبرت  ،االستراتيج: لألدكات غير اإلقراضية

كاستخالص المعمكمات مف ندكؽ عمى كجو خاص عف تقديرىا لمتركيز عمى المستكل االستراتيج:، إدارة الص
عدد محدكد مف الحاالت المختارة. كأعربت اإلدارة عف أمميا ف: إجراء المقارنات بيف خبرة الصندكؽ كأفضؿ 

كفر المنح كتعمؿ ف: الممارسات الت: تتبعيا كؿ مف المؤسسات المالية الدكلية كالمؤسسات األخرل الت: ت
 الصندكؽ. نفسيا الت: يعمؿ بياالمجاالت المكاضيعية 

كالحظت االستخداـ األكثر استراتيجية لمكارد المنح ف: الصندكؽ بما  ،كأعربت المجنة عف تقديرىا لمعرض -21
قضية ىامة أثارىا أعضاء المجمس التنفيذم. كأكد  الذم يشكؿ ،ف: ذلؾ عدد كحجـ مقترحات المنح
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ستخداـ مكارد المنح ألغراض مستيدفة، بما ف: ذلؾ تيسير العمميات ف: البمداف الف عمى دعميـ الممثمك 
 اليشة، كألغراض تعزيز تكسيع نطاؽ عمميات الصندكؽ، مف بيف جممة أمكر أخرل.

المنح المقدمة بمكجب إطار القدرة عمى أف  مكتب التقييـ المستقؿ ضحأك كاستجابة ألسئمة مف األعضاء،  -21
، كأف مكضكع تنكع أنماط المنح الت: يقدميا الصندكؽ ةقيمال تقع تحت نطاؽ سياسة المنح الم لديكفتحمؿ ا

ى: مف األمكر الت: تـ التصديؽ عمييا. ككجزء مف مبادرة ديكف البمداف الفقيرة المثقمة بالديكف، فإف المنح 
عتيادية الت: يقـك بيا مكتب المكفرة بمكجب إطار القدرة عمى تحمؿ الديكف تخضع لتقييمات المشركع اال

كلكنيا أكضحت اإلجمال:،  كلنيجياالتقييـ المستقؿ. كعبرت إدارة الصندكؽ عف دعميا لمحتكل ىذه الكثيقة 
بأنو، كف: حيف أنيا لـ تكافؽ عم: نشر مذكرة تقدير ذات: كما تـ اقتراحو ف: الكثيقة، إال أنو قد تـ 

 تخصيص بعض المكظفيف لمتعاكف بصكرة كاممة مع مكتب التقييـ المستقؿ خالؿ عممية التقييـ.

التقييـ عمى مستكل المنظمة  ؿالمناقشات حك  خالؿتمت اإلشارة إليو كما ك  ،كأكدت إدارة الصندكؽ مجددا -22
عمى كجكب تجنب استقاء النتائج السياساتية  ،لصندكؽ ككفاءة العمميات الت: يمكلياف: المكفاءة المؤسسية 

، كمف الياـ 4119الشاممة عمى أساس المشركعات األقدـ. كفيما يتعمؽ بالمنح، تـ تبن: سياسة جديدة عاـ 
مؤجمة بيف األطر السياساتية األقدـ كاألحدث، كأف يركز التقييـ عمى بمكاف أف تفرؽ استنتاجات التقييمات ال

 العمميات األكثر حداثة.

كأكد بعض األعضاء عمى فائدة إدراج المشركعات األقدـ بيدؼ استخالص لمحات ثاقبة إضافية كاستقاء  -23
 الدركس منيا.

ية النظر ف: المشركعات األقدـ عمى أىم عمما بمشاغؿ اإلدارة مسمطا الضكء المستقؿمكتب التقييـ أحاط ك  -24
باعتبارىا الميمة الرئيسية لمتقييمات ف: جميع المساءلة كاستخالص الدركس المستفادة نظرا لمحاجة إلى 

مف  بصكرة رئيسيةأما استعراض المشركعات الجارية، فيجب أف يبقى  المنظمات الثنائية كمتعددة األطراؼ.
كتحديدا  يا إدارة الصندكؽ. كفيما يتعمؽ بتقييـ سياسة المنح،اختصاص عممية التقييـ الذات: الت: تجري

إلى الحد  ،سيستعرض أيضا نوأب ، أشار مكتب التقييـ المستقؿمف كرقة النيج 79إلى الفقرة  ةشار باإل
. كأكد 4119جممة مف المنح الت: تـ تمكيميا بعد المكافقة عمى سياسة المنح ف: الصندكؽ عاـ  ،الممكف

إدماج نتائج تقييمات أكثر حداثة لتمبية رغبتيا ف: عمى استعداده لمعمؿ مع إدارة الصندكؽ المكتب مجددا 
 ف: النسخة الثانية مف دليؿ التقييـ.

مؤكدة عمى األىمية االستراتيجية لتقييـ   EC 2013/76/W.P.5كقد أحاطت المجنة عمما بمحتكل الكثيقة -25
دار   ة الصندكؽ عمى مدخميما المشترؾ ف: كرقة النيج ىذه.تمكيؿ المنح، كشكرت مكتب التقييـ المستقؿ كا 

رحبت المجنة بعرض مكتب  عرض النتائج الرئيسية لمتقييم المؤسسي لإلشراف المباشر ودعم التنفيذ. -26
التقييـ المستقؿ لمنتائج الرئيسية لمتقييـ المؤسس: لإلشراؼ المباشر كدعـ التنفيذ كمقدمة لتقرير كامؿ يتكقع 

 . 4107، كمف ثـ عمى المجمس التنفيذم ف: سبتمبر/أيمكؿ 4107لتقييـ ف: يكنيك/حزيراف عرضو عمى لجنة ا

الرئيسية الت: خرج بيا العرض، كأعربت عف تطمعيا لمحصكؿ  اتكقد كافقت إدارة الصندكؽ عمى التكصي -27
ارجييف، الشركاء كالمستشاريف الخكاستجابة ألسئمة أثارىا األعضاء بشأف استخداـ  .عمى التقرير الكامؿ

أكضح مكتب التقييـ المستقؿ بأف ىذا االقتراح ال يتعارض مع التكصية القائمة بزيادة تعزيز المكاتب القطرية 
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لمصندكؽ. عالكة عمى ذلؾ فقد سمطت إدارة الصندكؽ الضكء عمى إمكانية تكسيع دعـ التنفيذ مف خالؿ 
ذا كاف ذلؾ ممكنا، مع بعض ممقرا لي المتيف تتخذاف مف ركمااألخرتيف زيادة التعاكف مع الككالتيف  ا، كا 
حاليا عمى مستكل اإلدارة العميا  توناقشكما يتـ مدارية كخاصة ف: الدكؿ اليشة، الدعـ مف الميزانية غير اإل

 ف: الصندكؽ.

ضماف ممكية الدكؿ المتمقية لممشركعات، عالكة عمى التعاكف  كسمط أعضاء المجنة الضكء عمى أىمية -28
فكرة تعزيز دعـ التنفيذ مف  حظيتكذلؾ  ة اإلشراؼ كبناء قدرات الحككمات الشريكة.المشترؾ ف: عممي

 . بمكافقة شديدة خالؿ زيادة التعاكف مع الككالتيف األخرتيف المتيف تتخذاف مف ركما مقرا ليما

بناء بثقة المنكف: المستقبؿ، كبالنسبة لمحاالت الت: يطمب مف المجنة فييا مناقشة االستنتاجات )كالتكصيات(  -29
، فقد ألـز مكتب التقييـ نفسو بإرساؿ العرض ألعضاء المجنة قبؿ فقط (PowerPoint)عمى عرض بطريقة 

أسبكع مف الدكرة. كاستجابة ألسئمة مف األعضاء حكؿ استخداـ المنح لتكسيع النطاؽ، أكضح مكتب التقييـ 
 غراض إدارة المعرفة كحكار السياسات.ىذه المكارد بصكرة استراتيجية ألمف الممكف استخداـ المستقؿ بأف 

 ECة ػنظرت المجنة ف: الكثيق إلنجازات تجديدات موارد الصندوق. يورقة نهج حول التقييم المؤسس -31

2013/76/W.P.6 الخاصة بمسكدة كرقة النيج حكؿ التقييـ المؤسس: إلنجازات تجديدات مكارد الصندكؽ، 
يـ لتجديدات مكارد الصندكؽ مع القصد الصريح بالمساعدة مكتب التقييـ المستقؿ ألكؿ تقي مقاربةكعرض 

عمى تكفير المعمكمات لعممية التجديد العاشر لمكارد الصندكؽ. كبيدؼ تكفير المدخالت ليذه العممية، 
السابع كالثامف كالتاسع. كأعرب مكتب  اتالتقييـ عمى القضايا الرئيسية الناشئة مف جكالت التجديد سيركز

 يره لمدخالت إدارة الصندكؽ ف: تصميـ ىذا التقييـ.التقييـ عف تقد

التقرير النيائ: فيما يتعمؽ بعممية التجديد رحبت إدارة الصندكؽ بكرقة النيج كأكدت عمى األىمية الكامنة ف:  -31
كيؼ يمكف لمصندكؽ  المثارةأف مف األسئمة الرئيسية العاشر لمكارد الصندكؽ. كاقترحت إدارة الصندكؽ 

تحقيؽ أىدافو. بغرض كاستقطاب المساىمات األساسية ف: التجديدات لتعبئة مكارد إضافية تعزيز كزيادة 
مف  79إعادة صياغة السؤاؿ الكارد ف: المقطع الفرع: )ق( تحت الفقرة  اإلدارة كف: ىذا الضكء، طمبت

 مسكدة كرقة النيج.

المعكقات  حددسيتـ استخداميا، ا لمنيجيات التقييـ االبتكارية الت: كصفرحبت المجنة بالعرض الذم كفر  -32
تعمؽ بالكصكؿ إلى أصحاب ؤاال يساألعضاء  راكأثكالخطكات المتخذة لمتخفيؼ منيا ف: جميع النيج. 

كالكصكؿ إلى الجيات المانحة غير الحككمية ذات الصمة  ،المصمحة الرئيسييف مف خالؿ المسكحات
الحاجة إلى إطار زمن: طمكح بيدؼ تكفير  كأكدت المجنة عمى لالستفادة مف الدركس المستفادة منيا.

ذا أخذنا بعيف االعتبار خصكصية الصندكؽ فيما يتعمؽ بدعمو  المعمكمات لعممية التجديد القادمة. كا 
لممزارعيف أصحاب الحيازات الصغيرة، فقد طمب بعض األعضاء أف يضطمع الصندكؽ بدكر مستقطب 

كة عمى ذلؾ، فقد كرد طمب بأف يحمؿ التقييـ قدرة الصندكؽ متأييد نيابة عف أصحاب الحيازات الصغيرة. عالل
 عمى ضماف مكارد كافية مقارنة بغيره مف المصارؼ اإلنمائية المتعددة األطراؼ.

اإلطار الزمن: الطمكح يبقى كاستجابة ألسئمة كردت مف أعضاء المجنة، أشار مكتب التقييـ المستقؿ إلى أف  -33
. 4102ك 4107عام: لالمؤسس:  لالتقييمات الجارية عمى المستك  غطيةتإذا أخذنا بعيف االعتبار  معقكال
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: مقاؿ مكتب التقييـ المستقؿ بأنو سيتشاكر مع كؿ مف ممث ،كفيما يتعمؽ بالكصكؿ إلى أصحاب المصمحة
 األعضاء الحالييف كالسابقيف، بيدؼ التطرؽ إلى األكلكيات الناشئة عالكة عمى الخبرة السابقة.

مجنة عمى االقتراح الذم تقدـ بو مكتب التقييـ المستقؿ بمناقشة النتائج الناشئة مف التقييـ مف كأخيرا كافقت ال -34
خالؿ دكرة المجنة المقررة ف: سبتمبر/أيمكؿ، عمى أف تتـ مناقشة  PowerPoint))خالؿ عرض عمى طريقة 

 .4107التقرير النيائ: ف: دكرة المجمس التنفيذم الت: ستعقد ف: ديسمبر/كانكف األكؿ 

 سري النكا. فيفي المنطقة الجافة  يةعيشمسبل الالورقة النهج الخاصة بتقييم أثر برنامج الشراكة ودعم  -35
أثر برنامج الشراكة بتقييـ ، كى: تضـ كرقة النيج الخاصة EC 2013/76/W.P.7ناقشت لجنة التقييـ الكثيقة 

مكتب التقييـ إلى أنو قد تـ اختيار ىذا سرم النكا. كأشار  ف:ف: المنطقة الجافة  يةعيشمسبؿ الالكدعـ 
مف بيف جممة  ،سرم النكا العاـ القادـلتقييـ لمبرنامج القطرم  إلجراءالمكتب يخطط  ألفالمشركع لتقييـ أثره 

 أسباب أخرل.

تطكير منيجية ىذه الكرقة. كرحبت المجنة بكرقة النيج مشيرة  لمتعاكف ف: يرىادتقكعبرت إدارة الصندكؽ عف  -36
  ، كقالت بأنيا تتطمع قدما الستالـ النتائج.يابمينية الت: تـ إعدادىا إلى ال

 إدراجمف مؤسسات أخرل. كطمب األعضاء  خط األساسأعضاء ف: المجنة عف تكفر بيانات استفسر ك  -37
ا، كبذؿ الجيكد لتحرم ممف ركما مقرا لي افتتخذ المتيفلألمـ المتحدة  الككالتيف األخرتيف المعمكمات مف

مع مكتب التقييـ المستقؿ إلى أنو كاف عمى اتصاؿ  كأشارف: إجراء التقييمات.  ت المزيد مف التعاكفإمكانيا
ف: إعداد كثيقة النيج، كأنو يعمؿ بصكرة نشطة مع الككالتيف األخرتيف  نمائ:اإل عاكفالككالة النركيجية لمت

ييـ. كذلؾ فقد كفر المكتب إيضاحات المتيف تتخذاف مف ركما مقرا ليما، بيدؼ تعزيز التعاكف ف: مجاؿ التق
مكانيات استخداميا   .بصكرة جزئيةتتعمؽ ببيانات خط األساس المتاحة، كا 

فائدة التعاكف األكسع كخاصة مع  عمىكافقت إدارة الصندكؽ مع أعضاء المجنة كمكتب التقييـ المستقؿ  -38
، لمعيد الدكل: لبحكث السياسات الغذائيةا، ك لمتنمية الدكليةكالككالة األمريكية  ،غيتسالبنؾ الدكل:، كمؤسسة 

إلشراؾ منظمات أخرل، فإف الشركاء ليسكا جميعيـ عمى المبذكلة عالكة عمى جيات أخرل. كمع الجيكد 
 نفس مستكل تنمية القدرات الت: يتمتع بيا الصندكؽ.

 عمى المجنة تحت بند مسائؿ أخرل:فرعييف تـ عرض بنديف  مسائل أخرى. -39

المجنة بأنو مكتب التقييـ المستقؿ  أبمغالتقييـ المستقؿ ف: الصندكؽ.  كظيفة أسيستالذكرل العاشرة ل (أ )
لالحتفاؿ بيذا المعمـ  4107خطط لعقد مؤتمر ف: أكاخر عاـ كما أنو يكتيب ليذا الغرض، يتـ إعداد 

 البارز.

ج برنامزكيد أعضاء المجنة بمعمكمات حكؿ التـ ت،  EC 2013/76/W.P.8الكثيقةب كفيما يتعمؽ (ب )
كعرضت دائرة  .4107ت ناـ عاـ يمسكدة االختصاصات لمزيارة القطرية الت: ستقـك بيا المجنة لفيك 

البعثة ف: ضكء إدارة البرامج كال مف السياؽ القطرم كجدكؿ األعماؿ المؤقت، مؤكدة عمى أىمية 
 أصحاب الحيازات الصغيرة القادـ. زراعة برنامج التأقمـ لصالح

دكؽ عمى كضع ىذه الخطة الممتازة، فقد تساءؿ بعض األعضاء عف كلدل شكرىـ إدارة الصن
إمكانية زيارة المشركعات الت: تعان: مف بعض القضايا المتعمقة باألداء، عالكة عمى تمؾ الت: يعتبر 
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 إلى فيـ أفضؿ لبعض الصعكبات الت: يعان: منيا أداء المشركعات. بغية الكصكؿأداؤىا جيدا 
خريف انخراط ككاالت أكثر مف ككاالت األمـ المتحدة، كخاصة اآلكذلؾ اقترح بعض األعضاء 

و ينبغ: يت ناـ، كقالكا بأنيف: فالمزمعة جتماعات الف: ا ،الككالتيف المتيف تتخذاف مف ركما مقرا ليما
كأكضحت دائرة إدارة البرامج بأف  لمزيارات الميدانية المستقبمية لمجنة. ةمعياريمارسة ؿ مشكذلؾ أف يل
كأنو تتـ مناقشة إشراؾ عدد  "األمـ المتحدة الكاحدة"اـ ى: مف بيف البمداف الرائدة ف: مبادرة يت نيف

 أكبر مف ككاالت األمـ المتحدة.

عمى جدكؿ األعماؿ،  ثنيةاإلاألقميات ب المشركعات الخاصة لألسئمة المتعمقة بإدراجكاستجابة 
 .ركز عمى أقمية الخميري: ستتـ زيارتيا أكضحت دائرة إدارة البرامج أف كاحدا مف المشركعات الت

كناقش أعضاء المجنة أيضا إمكانية اشتراؾ ممثميف آخريف مف غير أعضاء المجنة ف: الزيارة 
باشتراؾ عدد ال يتجاكز ثالثة الميدانية لفييت ناـ. كساد الشعكر بيف أعضاء المجنة بأف السماح 

مف شأنو أف يضمف  ،لمتكاليؼالذات:  ديدالتسعمى أساس  ،ممثميف مف غير األعضاء ف: المجنة
كفيما يتعمؽ بالزيارة إلى فييت ناـ تحديدا،  إشراكا عريضا مع إبقاء المجمكعة ف: حجـ يمكف إدارتو.
 عبرت الصيف عف رغبتيا ف: المشاركة ف: ىذه الزيارة.


