
 الدول األعضاء في المجلس التنفيذي السادة ممثليمذكرة إلى 
 األشخاص المرجعيون:

 :نشر الوثائق :األسئلة التقنية

Oscar A. Garcia 

 الصندوقمدير مكتب التقييم المستقل في 
  2274 5459 06 39+ هاتف:رقم ال

 o.garcia@ifad.org لكتروني:اإلبريد ال
 

Deirdre McGrenra 
 شؤون الهيئات الرئاسية مديرة مكتب

 2374 5459 06 39+ هاتف:رقم ال
 gb_office@ifad.org لكتروني:اإلبريد ال

 
 الدورة الثالثة عشرة بعد المائة –المجلس التنفيذي 

 4112ول مبر/كانون األسدي 11-15روما، 
 

 لالستعراض

 
 
 
 
 

 

 

 

 

خامسة عن دورتها ال لجنة التقييم رئيس تقرير
 والثمانين

 

Document: EB 2014/113/R.5 

A 

Agenda: 5(a)(i) 

Date: 7 November 2014 

Distribution: Public 

Original: English 



EB 2014/113/R.5 

1 

 ة والثمانينيس لجنة التقييم عن دورتها الخامستقرير رئ
ندونيسيا،  حضر -1  .، وهولندا، ونيجيريا، والنرويجوالمكسيكالدورة أعضاء اللجنة من أنغوال، وفرنسا، والهند، وا 

 وانضم إلى دورة اللجنة نائب الرئيس المساعد لدائرة إدارة البرامج .كما حضرها مراقبون من الصين وألمانيا
غيرهم من موظفي و  ؛مكتب التقييم المستقل في الصندوقمدير و  ؛ والمستشار العام المؤقت؛في الصندوق

 .الصندوق

رحب رئيس لجنة التقييم بالممثل الجديد للنرويج والمدير الجديد لمكتب التقييم المستقل في الصندوق اللذين  -2
 يحضران دورة اللجنة ألول مرة.

 تماد جدول األعمال: اعمن جدول األعمال 2البند 

تأجيل النظر في تقييم البرنامج القطري لدولة بوليفيا المتعددة القوميات  ةطيد جدول األعمال شر تم اعتما -3
السودان إلى دورة مقبلة للجنة التقييم. وبناء في  إنعاش موارد الرزق المستدامة في القاشوتقدير أداء مشروع 

المحاضر  على النظر في مسألة حصول أعضاء اللجنة علىعلى طلب من ممثل الهند، وافقت اللجنة 
وقد بحثت هذه المسألة خالل النظر في البند الخاص باإلجراء المتعلق بنسخ محاضر دورات لجنة  الحرفية.

  التقييم والموافقة عليها.

 ة والثمانين للجنة التقييمبعار محاضر الدورة ال: من جدول األعمال 3البند 

 .تتعديال ةدون أي EC 2014/85/W.P.2 محاضر الواردة في الوثيقةاللجنة ال اعتمدت -4

 دورات لجنة التقييم والموافقة عليها محاضراإلجراء المتعلق بنسخ : من جدول األعمال 4البند 

بشكل عام اإلجراء المقترح المتعلق بإعداد  ؤيد، التي تEC 2014/85/W.P.3استعرضت اللجنة الوثيقة  -5
( عملية التشاور مع اللجنة 1الرسمية لدورات اللجنة. وأثار األعضاء نقطتين لمزيد من النقاش: ) وثائقال

لغرض  المحاضر الحرفية( حصول أعضاء اللجنة على 4بخصوص مضمون تقرير رئيس اللجنة؛ )
 .محاضرالاستعراض مسودة 

الصندوق بشأن نشر الوثائق، التي ، تم استذكار أن سياسة بالحصول على المحاضر الحرفيةفيما يتعلق و  -6
استثناءات محددة من سياسة النشر من أجل، من  نصت على ،4111 عام في التنفيذي وافق عليها المجلس

مثل  سالمةوالمداوالت الحرفية للهيئات الرئاسية من أجل حماية  تداوالمعمليات البين جملة أمور أخرى، 
مثل  إتاحة. وفيما يتعلق بسياسة النشر، فإن مكتوبةال مذكراتالو  تحواراال في هذه العمليات وتشجيع االنفتاح

هذه الوثائق يتطلب تفويضا محددا من الهيئة ذات العالقة. وردا على سؤال من أحد األعضاء، أشار 
فإنه يتعين موافقة دائمة في بعض الظروف،  للجنة أن يكونالمستشار العام المؤقت إلى أنه في حين يمكن 

 .الظروف بشكل دقيق لصالح المحافظة على السريةهذه  تحديد

 .مواصلة نقاش هذه المسألة في دورتها القادمةلجنة ال وقررت -7

برنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج : من جدول األعمال 5البند 
 2102-2102رية للفترة اشوخطته اإل 2105وميزانيته لعام 
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السابقة  نسخةورحبت بالتحسينات التي أدخلت على ال EC 2014/85/W.P.4اللجنة في الوثيقة  نظرت -8
الميزانية. وأثنى األعضاء أيضا على الجودة العالية للوثيقة عمل و اللبرنامج  عريضالت عن دعمها بعر أو 

 .التي أعدها مكتب التقييم المستقل في الصندوق

الذي أعده  4115مؤشرات الكفاءة الواردة في إطار قياس النتائج لعام  حولطلب األعضاء توضيحات  -9
مكتب التقييم المستقل في الصندوق وأيضا عن الكيفية التي وضعت بها أهداف إطار قياس النتائج. وأشار 
مكتب التقييم المستقل في الصندوق إلى أن إطار قياس النتائج المقترح يتضمن ثالثة مؤشرات للكفاءة، 

 ( سقف ميزانية مكتب التقييم المستقل في الصندوق؛ 4( معدل تنفيذ أنشطة التقييم الرئيسية؛ )1) وهي:

. وقد وضعت أهداف إطار قياس النتائج استنادا الموظفين المهنيين نسبة موظفي الخدمة العامة إلى( 3)
التقييم الجديد. وأشار المكتب إلى الموارد المتاحة ومكاسب الكفاءة المتوقعة، وال سيما كنتيجة لتنفيذ دليل 

الموضوعة في الوثيقة النهائية لبرنامج أنه سيقدم المزيد من التوضيحات عن كفاءة المؤشرات واألهداف إلى 
 العمل والميزانية إلى دورة المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول.

، البلدان المتوسطة الدخلبق أساسا تتعل 4115المتوقعة لعام  البرامج القطرية اتتقييمإلى أن  رتهامع إش -11
ستند إلى او الصندوق بالتشاور مع إدارة  اتخذ اناختيار البلد في الصندوق بأن أوضح مكتب التقييم المستقل

وبالتالي  ،فظةاحالعتبار معايير مثل حجم استثمار الصندوق، وحجم البعين ا ي أخذذإطار االنتقائية، وال
معيارا هاما الختيار  في الصندوق إلى أنعدد سكان الريف. وعالوة على ذلك، أشار مكتب التقييم المستقل 

إدارة الصندوق على إعداد برنامج فرص  هو عزم لها إجراء تقييمات برامج قطريةمن أجل البلدان 
قد  بلدانأشير إلى أنه في حين أن ال. في هذا الصدد، امج القطرينالبر  تقييم عقب قطرية جديداستراتيجية 

تم تنفيذ برامج الصندوق في المناطق الريفية ذات الدخل المنخفض، يالبلدان المتوسطة الدخل،  من تعتبر
قد أجرى عدة  أنه في الصندوق الفقر. أخيرا، أكد مكتب التقييم المستقل على ضمان التركيز تميهذا بو 

 4115المقترحة لعام  إحدى البلدان أنالدخل و  ةالمنخفضالبلدان  في 4112تقييمات برامج قطرية في عام 
   .الدخل ةالبلدان المنخفضبلد من أيضا  هي

 ردهفي و . نظام تخصيص الموارد على أساس األداءعلى  ىجر سي لذيوأكد األعضاء على أهمية التقييم ا -11
 في الصندوق مكتب التقييم المستقل لتزملتقييم، اا عملية إجراءإمكانية تسريع  حولعلى االستفسارات 

ردا على تعليقات بعض األعضاء، أوضح مكتب التقييم و استكشاف جميع الخيارات في هذا الصدد. ب
 يمؤسستقييم  بدال منتقرير تقييم تجميعي، إعداد  باإلمكان، مع ذلك، أنه لن يكون في الصندوق المستقل

من جوانب  ضااستعر بالتقييمات السابقة تقم أي من م ، إذ لنظام تخصيص الموارد على أساس األداء نع
بالضرورة إجراء تحليل شامل من شأنه سيتطلب لتقييم لذا فإن ا، و نظام تخصيص الموارد على أساس األداء

   لى األدلة.إ يستند اأن يضمن تقييم

أن بللجنة ا في الصندوق ، أبلغ مكتب التقييم المستقلينالجنس التمايز بينبالقضايا المتعلقة  بشأن -12
 جنسين فيالتمايز بين ال وتصنيف ريدوتقبشأن التمايز بين الجنسين معيار تقييم متخصص ل خدامهاست

تعلق فيما يو بين المنظمات اإلنمائية المتعددة األطراف.  من نوعه فريد جدا قطريامج نبر و  كل مشروعتقييم 
أنه سينظر  إلى في الصندوق أشار مكتب التقييم المستقل ن،يالجنسالتمايز بين لمنظور الميزنة المراعية ب

 ها في العام المقبل. وضعالتي سيتم  4111 عام ح ميزانيةقتر مفي إمكانية استخدام هذا النهج في 
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منتجات التقييم،  ،الحصول على، و في المستخدمين النهائيينأهمية مشاركة  الضوء على األعضاء وسلط -13
 أكد مكتب التقييم المستقلو تعزز هذه العملية.  قدتقييم إلى اللغات المحلية الإلى أن ترجمة وثائق  ينمشير 

قدت ع  والمشاركة الكافية،  اتمع الحفاظ على التوازن بين استقاللية التقييمو ، أنه للجنة في الصندوق
لكل تقييم  -ين النهائيين ممثلين عن أصحاب المصلحة الرئيسيين والمستخدم تضم -شراكات تعلم أساسية 

واجيز وثائق مثل الم ةترجم في بعض الحاالتتمت لمتابعة عملية التقييم بكاملها. وعالوة على ذلك، 
. عليها صول المستخدمين النهائيينحنقطة اإلنجاز إلى اللغات المحلية لتيسير  عندواالتفاقات  ،التنفيذية

استخدام بنشر الو  التوعيةمجموعة متنوعة من أنشطة  أنه نفذأيضا في الصندوق أكد مكتب التقييم المستقل و 
  .هدروس التقييم ونتائجلأوسع  انتشارمختلفة لضمان أدوات 

في  . وأشار مكتب التقييم المستقلالذي تستحقه باالعتبار الشبابموضوع  أهمية تؤخذطلب األعضاء أن  -14
وأن هذا  4112 عام الصندوق مع الشباب في أوائل انخراط عنالتقييم  إعدادأنه فرغ من  الصندوق إلى

 ستكمالهوالمقرر ا حاليا هإعدادالذي يجري تركيز في الطبعة الثانية من دليل التقييم  مجالالموضوع سيكون 
  بعد التشاور مع إدارة الصندوق ولجنة التقييم. 4115في عام 

 ةالمقرر لجنة األمن الغذائي العالمي بالصلة لألنشطة ذات  مزمعمشترك الالتقييم علما بالاألعضاء حاط وأ -15
إجراء المشاورات الالزمة مع منظمة أنه سيتم  في الصندوق . وأكد مكتب التقييم المستقل4112مبدئيا لعام 

، لضمان وجود وعند االقتضاء حيثاألغذية والزراعة لألمم المتحدة وبرنامج األغذية العالمي في المستقبل، 
  نهج منسق للتقييم.

 تقرير تقييم تجميعي، إعداد لب منه، كما ط  في الصندوق مكتب التقييم المستقلبإدخال عضاء األرحب  -16
على اقتراح اللجنة توسيع  كتبالم وافقو . 4112-4111 للفترةية ر اإلشا تهخطد األسماك في يمصا بشأن

الوثيقة النهائية المقدمة  مصايد األسماك وتربية األحياء المائية. وسوف ينعكس هذا فييشمل نطاق التقييم ل
 باإلعداد الجاريعضاء األمتصل، رحب  وبشأن موضوع. التنفيذي لمجلسل /كانون األولدورة ديسمبرإلى 

التنمية الرعوية،  بشأنالتجميعي تقييم التقرير ل منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدةفي  تقييمالمع مكتب 
الصندوق للنظر في في تقييم الللجنة البرنامج في المنظمة ولجنة ة مشتركة دور بما في ذلك إمكانية تنظيم 

  العام المقبل .في التقرير النهائي 

تقييمات بالالمشتركة، طلبت اللجنة توضيحات حول الفرص والتحديات المرتبطة  اتحول موضوع التقييم -17
أن التقييمات المشتركة وفرت  في الصندوق المستقل في هذا الصدد، أوضح مكتب التقييمو مشتركة. ال
. اؤهجر الذي يتم إتجميع الموارد وتوسيع نطاق التقييم ب، أخرى جملة أمور ، من بينقيمة، ألنها سمحتال
ستشاريين، واالتفاق على االكانت هناك بعض التحديات، مثل ضمان التنسيق الواجب في توظيف و 
 .بشكل عام التحدياتعلى مزايا ال رجحت كفةعملية. ومع ذلك، المنهجية و ال

وأوضح في الميزانية.  المستخدم معدل التضخمافتراض  ا حولعضاء توضيحاألفيما يخص الميزانية، طلب  -18
دارة الصندوق أن ميزانية مكتب التقييم المستقل في الصندوق و مكتب التقييم المستقل كل من  في الصندوق ا 
ميزانيته اإلدارية  وضعيستخدمه الصندوق في  ذيالتضخم لتكاليف غير الموظفين، المعدل نفس لى تستند إ

 .4115عام ل
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لوثيقة العمل )بين أنشطة التقييم الرئيسية( في ا ألعباءر مقارنة وفأيضا إدراج جدول يعضاء اقترح األو  -19
، بالمقارنة مع 4115في ميزانية عام  ي زيادة أو نقصألأن يوفر فهما أفضل  هذا النهائية، ألن من شأن

في  طلب من اللجنة، أوضح مكتب التقييم المستقل وردا على. أخيرا، 4112 لعام المعتمدةالميزانية 
توظيف االستشاريين، وأن شعبة الموارد  عندلموظفين الخاصة با الصندوق أنظمةبع أنه يت  ب الصندوق
ذلك استخدام االستشاريين من قبل جميع الشعب، بما في  تبلغ عنبصفة دورية و  لرصد، وتحلتالبشرية 

اليومية  جورعلى وجه الخصوص، شمل هذا التحليل معدالت األو . في الصندوق مكتب التقييم المستقل
 الجنس.نوع و  ،االستشارية، والجنسية أيام الخدماتعدد و الستشاريين، ل

 : تقييم مؤسسي عن سياسة تمويل المنح في الصندوقمن جدول األعمال 2البند 

تم مناقشتها تة، والتي سضميمواستجابة اإلدارة الواردة في ال EC 2014/84/W.P.5نظرت اللجنة في الوثيقة  -21
. وأيدت اللجنة بشدة مضمون التقرير وأثنت 4112ول عام كانون األ/من قبل المجلس التنفيذي في ديسمبر

 المنهجيةعلى عضاء األالجودة العالية للوثيقة. وأثنى  بشأن في الصندوق التقييم المستقلمكتب على 
مع المستخدمين النهائيين لم  المقابالتأن ب أوحى 3ذيل أيضا إلى أن ال مع اإلشارةالمستخدمة في التقييم، 

دمين النهائيين، وأنه في حين كان مقابالت مع المستخ ىوأوضح مكتب التقييم المستقل أنه أجر  حدث.ت
أيضا مسؤولين  واشمليأن  النهائيينلمستخدمين لفراد، يمكن األمزارعين من الفي بعض الحاالت  ؤالءه

 الغرض من المنحة. بحسبحكوميين أو غيرهم من األفراد، 

 ،األهداففي وضوح والستراتيجي، االتركيز قدر أكبر من ال، مع جديدةلسياسة منح عضاء الحاجة األأيد  -21
 المتسماإلدارة نظر برحبت اللجنة و . ةالقطرياألهداف أهداف الصندوق و و والمواءمة بين أهداف السياسة 

سياسة المنح التي ستقدم إلى المجلس التنفيذي  تستنير بهاي ست، والات التقييم المؤسسينتاجفي است تقبلبال
  .4115عام  /نيسانفي أبريل

ج المنح، تاو والتعلم من واستيعاب نتائج ون ،شاقنلل أطول بكثيركان هناك اتفاق على ضرورة تكريس وقت  -22
خطط تالذي و ، معلومات إدارة المنحل ا قويانظامبدال من التركيز فقط على مرحلة التصميم. وهذا يتطلب 

في النظم القائمة للقروض والمنح. وأشارت اإلدارة إلى أن نظام معلومات إدارة  لتعميمهالصندوق إدارة 
إدارة المعرفة، ونشر  يرسيهذا النظام أيضا تأدوات مالية مختلفة. ومن شأن مع  ، ومتكاملاآلن قائمالبرامج 

 محدثة أدوات وضعخذ في االعتبار تدريب الموظفين و أمن شأنه أيضا أن يو والرصد.  ،نتائج البحوث
 كما سيتم توفير التدريب المستهدف. .تطوير الموظفينل

تخصيص الموارد نظام لتخضع  أن مخصصات المنحلب عن آراء مختلفة بشأن ما إذا كان ينبغي اعر تم اإل -23
األحمر واألصفر اللونين ب ةصنفالمللبلدان أموال المنح  إتاحةينبغي فيما إذا كان ، و على أساس األداء

، لبلدان الحمراء والصفراء، سلط الضوءامنح موارد بعلق فيما يتو . نالقدرة على تحمل الديو إطار بموجب
ية القدرات، والتي يمكن تمويلها من خالل المنح ر حاجة إلى تنمثكون أكتعلى أن هذه البلدان قد من جهة، 

قدم، على ت لهذه البلدان الموجهة من جهة أخرى، أن جميع األموال، لوحظبموجب سياسة المنح، في حين 
في  . وأوضح مكتب التقييم المستقلإطار القدرة على تحمل الديون بموجبمنح  على صورةأية حال، 
والمنح المعتمدة في إطار سياسة المنح هي أدوات مختلفة  نتحمل الديو إطار القدرة على أن آلية  الصندوق
في البلدان التي تواجه مشاكل  منحقدم إلى الحكومات بشروط تاستثمارية و  اتعو مشر األولى تمول تماما: 
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 ،لفقراءالمناصرين ل تهدف إلى تعزيز االبتكار وبناء القدراتثانية الديون؛ وال بالنسبة لقدرتها على تحمل
موضوع  وبشأنمجموعة أوسع من المتلقين، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية. ل يهاويمكن الموافقة عل

، ينبغي أن يكون هناك قدر كاف من نظام تخصيص الموارد على أساس األداءفيما يتعلق بدور و صلة،  يذ
 الصندوق . وأوضحت إدارةارفي االعتب مقترحات المنح جودةخذ أللالستجابة لالحتياجات الناشئة و المرونة 

المذكورة أعاله وتقدم  مسائلفيما يخص ال التقييم المؤسسيمن ردها على  41و 11ستوضح الفقرتين  اأنه
 ول.كانون األالتنفيذي في ديسمبر/ االستجابة المنقحة لدورة المجلس

يكون هناك ما يكفي من المرونة  ه ينبغي أنأن الصندوق على إدارةتماشيا مع توصية التقييم، وافقت و  -24
في تعزيز البرامج  أكثر لمنح أن تسهم بشكل مباشرل يمكنه بالنظر إلى أن الناشئة لالستجابة لالحتياجات

 .القطريةمخصصات المنح زيادة أنه من الصعب  تاعترف اولكنه ،لصندوقلالقطرية 

. هافاقبإيسياسة المنح، ولذا أوصى  هدافألعموما ال تمتثل القروض  اتمكونخلص التقييم إلى أن منح  -25
لعدة أسباب، بما في وذلك ، تماما هذا النوع من المنح بإيقافتوصية المع  ةتفقالصندوق م إدارة كنلم تو 

الصندوق  إدارة إال أنمفيدة للروابط مع االستثمارات الممولة بالقروض. الفرص الف و يلاذلك كفاءة التك
  هداف سياسة المنح.ألأفضل فيما يتعلق بامتثال هذه المنح  رقابةالحاجة إلى  على وافقت

الستجابة لحاالت با، وذلك بهدف السماح للصندوق منح مرنةسياسة اء اللجنة رغبتهم في ضمان أكد أعض -26
. وعالوة اتيةمناقشات السياسالصل إلى ها لوال ذلك أن تن لكا ماودعم المنظمات التي  ،االبتكاروبالطوارئ، 

ينبغي أن تمول من  لجنة األمن الغذائي العالميإلى أن مساهمة الصندوق في  ةر اشتمت اإلعلى ذلك، 
مع األهداف االستراتيجية  مواءمةالميزانية اإلدارية وليس من خالل منحة، ألسباب تتعلق باحتمال عدم ال

 لسياسة المنح.

. وأوضح مكتب القطاع الخاص منظماتمنح بأي توصيات فيما يتعلق لم تقدم  هأشار أحد األعضاء إلى أن -27
 مما وفرين فقط من هذه المنح، تاثن على إال الموافقةالتقييم،  أثناء، في الصندوق أنه لم تتم التقييم المستقل

 .كافية الستخالص استنتاجاتغير أدلة 

منحة صغيرة  51حوالي على أعرب بعض األعضاء عن قلقهم إزاء تكاليف المعامالت المرتبطة بالموافقة  -28
هدف إلى يأن لصندوق لنقاش حول ما إذا كان ينبغي جرى في هذا الصدد، و نسبيا في أي سنة معينة. 

ف المنح مع األهدا مواءمةر على بشكل أكبخفض عدد المنح المعتمدة في السنة أو ببساطة التركيز 
حجما ولكن أكبر عددا أقل المنح كون تأن بإلى أن االقتراح  الصندوق إدارةاالستراتيجية للصندوق. وأشارت 

الستخالص الدروس  يكافالتقييم الرصد و التعزيز وضمان الجودة، فضال عن  يسيرمن شأنه أيضا ت
  المستفادة.

في  المساواة بين الجنسينر على ثاألعلى أكبر تركيز يمكن وضع ن اك هأنإلى بعض األعضاء  شاروأ -29
تحديا ألن تركيز التقييم كان على سياسة المنح، وليس  لشك  تقرير التقييم. وأوضح مكتب التقييم أن هذا 

ممولة )على النظرا لطبيعة العديد من المنح و المنح الممولة من الصندوق. وعالوة على ذلك، فرادى على 
إنه سيكون من الصعب للغاية البذور الجديدة(، ف صنافأب الخاصةث و البحب تلك المتعلقة ،سبيل المثال

 اأنها ستقترح أهدافالصندوق إلى حول نفس الموضوع، أشارت إدارة و ثر على النساء. األيل الثمن تحل وباهظ
 فظة اإلجمالية. وأشارت إدارةاحال فيالجنسين  بالغ عن موضوع التمايز بينعزز اإلستة المنح و جودل
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لة، مما يجعل والقضايا ذات الص ،لمنظماتاقدرات وبناء  ،المنح غالبا ما تمول الدراسات الصندوق إلى أن
 األفراد.النهائيين من  من الصعب تحديد المستفيدين

 مسائل أخرى: من جدول األعمال 7البند 

 لم تثر أية بنود تحت مسائل أخرى. -31

 

 
 

 


