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 الثمانينو الثانية تقرير رئيس لجنة التقييم عن دورتها 
أنغوال، فنلندا، ألمانيا الهند، إندونيسيا، اليابان، المكسيك، نيجيريا،  :حضر الدورة جميع أعضاء اللجنة وهم -1

نائب والنرويج. كذلك فقد حضرها أيضا مراقبون من الصين وفرنسا وفنلندا. وانضم إلى نقاشات اللجنة 
؛ إدارة البرامج في الصندوق؛ والقائم بأعمال مكتب التقييم المستقل في الصندوقالرئيس المساعد لدائرة 

 وسكرتير الصندوق وغيرهم من الموظفين.

اعتماد  (2)افتتاح الدورة؛  (1): على النحو التالي للمناقشةتسعة بنود المؤقت الدورة ضم جدول أعمال  -2
تنقيح إجراءات تطبيق التدابير  (4)الثمانين للجنة التقييم؛ الحادية و محاضر الدورة  (3)جدول األعمال؛ 

التقييم  (5)؛ في الصندوق ما هي واردة في سياسة التقييمكالتأديبية بعد إجراء تحقيقات تتعلق بالنزاهة 
ورقة نهج حول  (7)؛ تقييم البرنامج القطري لمدغشقر (6)؛ المؤسسي إلنجازات تجديدات موارد الصندوق

تقدير أداء برنامج الحد من الفقر الريفي في  (8؛ )الدول الهشة فيالنخراط الصندوق  التقييم المؤسسي
 مسائل أخرى.  (9)؛ منغوليا

 اعتماد جدول األعمال

تقييم وهما  ،تأجيل النظر في بندين من بنود جدول األعمالبعلى االقتراح القاضي  أعضاء اللجنةوافق  -3
الحد من الفقر الريفي في منغوليا إلى الدورة التالية من دورات  البرنامج القطري لمدغشقر، وتقييم برنامج

على أساس أن تأخير النظر في هذين البندين لن يؤثر  يونيو/حزيران 2اللجنة المخطط النعقادها بتاريخ 
 .تم تعديل جدول األعمال واعتماده حسب األصولوبالتالي فقد  ،على أية عملية مؤسسية

التدابير التأديبية بعد إجراء تطبيق عقد جلسة مغلقة للنظر في تنقيح إجراءات  واقترح بعض أعضاء اللجنة -4
في  ،المكتب من موظفي مكتب التقييم المستقل في الصندوق أو موظف مدير معتحقيقات تتعلق بالنزاهة 

ند حين اعتبر أعضاء آخرون ذلك غير ضروري وفي الختام تم االتفاق على عقد المداوالت الخاصة بهذا الب
 في جلسة مفتوحة.

أطول لتغطية المزيد من بنود جدول األعمال عوضا  اتكذلك أشار بعد األعضاء إلى تفضيلهم لعقد اجتماع -5
عن عقد اجتماعات أقصر وأكثر تواترا. وباإلشارة إلى الدورة اإلضافية للجنة التقييم المقرر عقدها في 

شهر مزدحم للغاية بالنسبة على وجه الخصوص هو شير إلى أن شهر يونيو/حزيران أفقد  ،يونيو/حزيران 4
الدول األعضاء الذين يغطون الوكاالت الثالث التي تتخذ من روما مقرا لها نظرا لتوقيت اجتماعات  لممثلي

المجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي وهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوق 
وسيذل كل جهد ممكن س منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة. وقد تمت اإلحاطة بهذا الشاغل لومج

 لضمان اجتماعات أكثر كفاءة وفعالية في المستقبل.

 للجنة التقييم الثمانينالحادية و الدورة محاضر 

 .محاضر ووافقت عليها دون أية تعديالتهذه النظرت لجنة التقييم في  -6
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، كما هي واردة في النزاهةبتطبيق التدابير التأديبية بعد إجراء تحقيقات تتعلق تنقيح إجراءات 
 في الصندوق سياسة التقييم 

عرضت إدارة الصندوق الوثيقة الخاصة بتنقيح إجراءات تطبيق التدابير التأديبية بعد إجراء تحقيقات تتعلق  -7
لتغييرات اأن هذه الوثيقة تحدد أسباب  موضحةي الصندوق، فما هي واردة في سياسة التقييم كبالنزاهة 
حظى بدعم كامل دون أي تحفظ من مكتب التقييم التغييرات ت وأشارت إلى أنوالنص المنقح  ،المقترحة

قبل غطي فجوة إجرائية عامة تطلبت مناقشات مسهبة من ت ألنهاإدارة الصندوق بين المستقل في الصندوق و 
 سبتمبر/أيلول. وتهدف التعديالت المقترحة إلى: 08المجلس التنفيذي في جلسته المغلقة المنعقدة في 

 تشغيل سلس للمجلس التنفيذي؛ضمان  (أ )

توفير الوضوح والمصداقية للموظفين الحاليين والمتوقعين في مكتب التقييم المستقل في الصندوق  (ب )
 الصندوق؛حول اإلجراءات التأديبية التي يتخذها 

أي تمحيص عند أمام المساعدة على ضمان أن تصمد اإلجراءات المتبعة لفرض عقوبات تأديبية  (ج )
في حال قرر موظف مكتب التقييم المستقل الذي تطبيق عليه هذه التدابير التأديبية  ،استعراضها

 اللجوء إلى الطعن فيها.

للمجلس التنفيذي السلطة النهائية  مع إبقاء ،تبعالتي ت التأديبية وتعرض هذه التنقيحات المقترحة اإلجراءات -8
تم  ،الخاصة في حال قرر ذلك. وتماشيا مع طلب من اللجنةالتخاذ أية إجراءات أخرى بناء على مبادرته 

المسح بأن القرارات التأديبية المتخذة  وأظهرت نتائج .استعراض الممارسات المتبعة في المنظمات المشابهة
في هذه المستقلة التقييم  ادعاءات ضد موظفي أو رئيس مكاتبأو س بالنزاهة في أعقاب تحقيقات تم

 تعالج بطريقة تتطابق تماما مع ما يجري اتخاذه مع جميع الموظفين األخرين.المنظمات 

جابة على سؤال وارد -9  ،أوضحت إدارة الصندوق بأنه وألسباب تتعلق بعدم المساس بخصوصية الموظف ،وا 
وما أن  تماما.سرية  ات التأديبية المطبقة على الموظفلعقوبا المتبعة، تبقى العتياديةوبموجب اإلجراءات ا

هذه العقوبات بصورة سرية  حتى تطبقيفوض المجلس التنفيذي رئيس الصندوق بمسؤولية فرض العقوبات 
 وال يعلم بها إال الموظف المعني.

ورحبوا بدعم كل من مكتب  ،وعلى النص المنقح ،وعبر أعضاء اللجنة عن موافقتهم على التغييرات المقترحة -11
دارة الصندوق له.  التقييم المستقل وا 

، والتي سينظر فيها EC 2014/82/W.P.2وفي الختام صادقت اللجنة على التوصية الواردة في الوثيقة  -11
 .2102المجلس التنفيذي في دورته المنعقدة في أبريل/نيسان 

 وارد الصندوقالتقييم المؤسسي إلنجازات تجديدات م

نظرت اللجنة في التقييم المؤسسي إلنجازات تجديدات موارد الصندوق مع استجابة اإلدارة عليه وقدم  -12
دارة الصندوق ،العروض كل من مكتب التقييم المستقل في الصندوق إضافة إلى تقرير من كبير  ،وا 

 المستشارين المستقلين.
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وأكدوا على  ،رض هذا التقرير في الوقت المحدد لهوشكر أعضاء اللجنة مكتب التقييم المستقل على ع -13
فقد  ،النظر العامة المعبر عنها . وأما وجهةعملية مشاورات التجديد العاشر لموارد الصندوقل بالنسبة تهأهمي

اإلجراء بورحب أعضاء اللجنة على وجه الخصوص  ؛أن عملية تجديد الموارد حسنة التشغيل أشارت إلى
سهم أوقد  ،وبعرض استعراض لمنتصف فترة التجديد ،رئيس خارجي لهيئة المشاورات األخير المدخل لتعيين

إضافية حول الفرق بين اإلطار االستراتيجي  تطلبت إيضاحاو  .كل من األمرين في تعزيز الشفافية والثقة
المواءمة بينهما. في حين سلطت تعليقات كبير المستشارين  واقترح ضمانالموارد  اتوالتزامات تجديد

المستقلين على بعض األسئلة التي لم يتطرق إليها التقييم والتي كان من شأنها أن تولد معلومات بارزة 
لى إمكان إدخال ،أشار مكتب التقييم المستقل إلى أن التقييم التزم باختصاصاته المنوطة بهو  ،وهامة  وا 

 ة للتقدير في تقييم مستقبلي.مجاالت إضافي

وأكد عدد من األعضاء على الفرصة المتاحة لزيادة الكفاءة والوضوح االستراتيجي من خالل المضي قدما  -14
المزيد من المرونة بحيث يتمكن الصندوق من  وأشير إلى ضرورةنحو دورات تجديدات أطول للموارد 

كذلك فقد أشير إلى أن التحول  .تم األخذ بهذا التغييرفي حال  ،التطرق للقضايا االستراتيجية بين الدورات
إال أن هذا التحول قد يتوجب  ،ؤدي إلى تقليص حجم المساهماتيإلى دورات أطول لتجديدات الموارد لن 

 ،وسوف يتطلب اتخاذ قرار بهذا الشأن نظر الدول األعضاء في الصندوق فيه .مساهمات أكبر في كل دورة
 والموافقة عليه.

فقد أكد األعضاء مجددا على أن الموارد  ،والموارد اإلضافية األساسيةيتعلق بالتوازن بين الموارد وفيما  -15
كذلك أشار عدد من األعضاء إلى أن التمويل اإلضافي  .هي األداة التمويلية األكثر أهمية ومرونة األساسية

فإن  ،وفي واقع األمر ،واردله قيمة استراتيجية ويمكن أن يسهم في تحقيق أهداف وغايات تجديدات الم
وهو أمر مال الصندوق في  ،من حسابات األمانة امعتبر  االعديد من المؤسسات المالية الدولية تمتلك عدد

ولعله بحاجة إلعادة النظر بهذا الموضوع في المستقبل بأسلوب استراتيجي بما يتماشى  ،الماضي إلى تجنبه
 .مع مهمته المخصوصة

اقترح فصل هذا النقاش عن  ،نظام القوائم هو قضية حوكمة تتطلب استعراضاوفي حين اتفق على أن  -16
في الوقت الذي رأى فيه بعض األعضاء أن مثل هذا الموضوع قد يستفيد من مناقشة  .مفاوضات التجديد

وأهمية  ،وطرحت األسئلة بشأن اإلشراك المقلص لبعض بلدان القائمة باء .أكثر عمقا في مجموعة عمل
وأكدت إدارة الصندوق بأن الجهود تبذل لتشجيع زيادة االنخراط مع  لخ.إ األعباء التاريخية لتقاسمترتيبات ال

وتوفير المساعدة التقنية  ،أكبر لها في الموارد البشرية في الصندوق لتمثيلبما في ذلك الترويج  ،هذه الدول
 .والعمل كشريك معرفي ،المستردة التكاليف

بمن فيهم أولئك  ،ألعضاء المجلس التنفيذي وممثلي الدول األعضاء في الصندوقواعتبر الدور الحاسم  -17
مدافع أهميته وميزته النسبية في العمل كبطل و في الترويج لقضية الصندوق  ،الذين يعملون من العواصم

نظرا لزيادة  هاما يعد ذلك على وجه الخصوصو  .المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة أمرا حاسما عن
 نافس على الموارد.الت

لصندوق والتقرير لكذلك تمت إثارة موضوع الحاجة إلى المزيد من االتساق بين التقرير عن الفعالية اإلنمائية  -18
يستند إلى  الفعالية اإلنمائية للصندوق أن تقرير وأشير إلى .السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق
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نتائج  التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق يولدن في حين أ ،الدالئل المنبثقة عن التقييم الذاتي
إال أن هنالك بعض  ،كال التقريرين متسقةفي تستند إلى تقييمات مستقلة. وفي حين أن المنهجية المستخدمة 

التوضيح الذي قدمه بفقد رحبت اللجنة  ،وبالنسبة لتقييم األثرالطفيف الملحوظ في التصنيفات.  التفاوت
في برنامج  اإلى أن إضافة مثل هذا التقييم الهام كان متوقعالذي أشار لتقييم المستقل في الصندوق مكتب ا

 نتائجه مع أعضاء اللجنة. موسيتم تقاس ،4102عمله لعام 

لضمان عملية تجديد  احيوي اأمر باعتبارها وأكد كبير المستشارين المستقلين على أهمية عملية توسيع النطاق  -19
 .4102ما بعد عام في خطة التنمية ل ، وانخراطا بّناء  تمويل الصندوقل اطموح أكثرومستوى  ،موارد ناجحة

 وكذلك أشار إلى القضايا ذات األهمية االستراتيجية التي تستحق تقديرا لها في تقييم متابعة.

لتعليقات وعبرت عن تقديرها ل ،شكرت اللجنة مكتب التقييم المستقل على تقريره الشامل والمفيد للغاية -21
 التي تقدمت بها إدارة الصندوق وكبير المستشارين المستقلين.

 ورقة نهج عن التقييم المشترك النخراط الصندوق في الدول الهشة

ورحبت بهذا  ،الدول الهشة في نظرت اللجنة في ورقة النهج الخاصة بالتقييم المؤسسي النخراط الصندوق -21
ذي سيكون ذا أهمية عظيمة لمشاورات التجديد العاشر لموارد التقييم الذي يأتي في الوقت المناسب وال

ستعراض النتائج المنبثقة عن هذا التقييم الالصندوق حول هذه القضية. وأعرب أعضاء اللجنة عن تطلعهم 
 في دورة هيئة المشاورات المقررة وفي أكتوبر/تشرين األول.

ات المتعلقة بتعريف الدول الهشة والدول المتأثرة فقد طلبت بعض اإليضاح ،ريفاوفيما يتعلق بالعملية والتع -22
بتصنيف الدول األعضاء في الصندوق على أنها من البلدان المنخفضة بما في ذلك ما يتعلق  ،بالنزاعات

مع األخذ بالخبرة المكتسبة من تقييم و . واقترح أنه ول المتأثرة بالنزاعاتدوالالدخل والبلدان متوسطة الدخل 
يمكن أن تكون منهجية التقييم  ،في هذه البلدان تحديدالمنفذة ابما فيها  ،امج في الصندوقالمشروعات والبر 

إلى أن إدخال  ،وأشير أيضا .الصارمة التي يتبعها مكتب التقييم المستقل كافية لتقييم هذا الموضوع
 ستحظىالمعلومات عن محدودية البيانات وتقديرات الميزانية في أوراق النهج الخاصة بالتقييمات المؤسسية 

 .أعضاء اللجنة تقديرب

ووافق األعضاء على أن تنمية القدرات وتصميم المشروعات المالئم والمبسط سيشكالن أمرا حاسما لضمان  -23
والسلبية  ةاإليجابيواقترح التطرق لكل من الدروس المستفادة  .المتأثرة بالنزاعات حوافظ ناجحة في الدول

وطلب  .كما تم الترحيب بأي تركيز مخصوص على التمايز بين الجنسين .في التقرير النهائي ةبصورة محدد
كيف يمكن للصندوق أن يضمن جعل هذه البرامج أقل حساسية لتركيز مخصوص أعضاء اللجنة إيالء 

لصندوق في عملية التحول من الهشاشة إلى اأن يحدد التقييم خاصية وكذلك البد من  .وضاع النزاعاتأل
 التنمية.

وحيث أن عملية االنتقال من االستجابة اإلنسانية إلى التنمية طويلة األمد تنطوي على جملة من الجهات  -24
كما  .المؤسسات األخرىودور  ،دوقبشأن القيمة المضافة للصن ااقترح بأن يكون التقرير واضح ،الفاعلة

توجب على هذا التقييم أيضا أن يأخذ بعين الحسبان عمل الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها بهذا ي
 الشأن.
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مؤسسية. التنمية للقدرات التنمية غالبا ما تتعلق بولكنها  فقط، وأشير إلى أن القضية ال تتمحور حول الموارد -25
تطلع لنتائج إيجابية من التجربة الريادية التي تجرى بواسطة منحة مقدمة إلى ي ن الصندوقإاإلدارة وقالت 

تمثل القصد منها في إنشاء حساب يمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة فيما يتعلق ببناء القدرات التي 
إال  ،لألموال أمانة متعدد الجهات المانحة لتمويل مثل هذه األنشطة في المستقبل. وفي حين أن هنالك حاجة

تعديل على نظام تخصيص الموارد على أساس األداء بهدف تحويل إدخال أن إدارة الصندوق ال تتوقع 
. كذلك ال بعد من األخذ بعين االعتبار االستخدام االستراتيجي المتأثرة بالنزاعاتموارد إضافية إلى الدول 

تم اعتبار المخرجات  ،سية. وفي هذا السياقبناء القدرات المؤسللموارد المنح في هذا الموضوع وبخاصة 
كذلك أوضحت إدارة الصندوق أن  ،المتوقعة للتقييم المؤسسي الجاري لسياسة المنح في الصندوق هامة

 أولوية أكبر عند إنشاء المكاتب القطرية.ب حظيتقد  المتأثرة بالنزاعاتالدول 

 مسائل أخرى

والسيد  ،ممثل اليابان Hideya Yamadaوالسيد  ،ألمانيا ، ممثلMichael Bauerودعت لجنة التقييم السيد  -26
Kevin Cleaver قديرها لمساهمتهم وعبرت عن ت .نائب الرئيس المساعد لدائرة إدارة البرامج في الصندوق
 لجنة التقييم. القيمة في عمل


