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 ورتها التاسعة والثمانينتقرير رئيس لجنة التقييم عن د
 بتاريخوالثمانين التي ُعِقدت التاسعة مداوالت لجنة التقييم خالل دورتها  التقرير هذاغّطي ي  -1

 .7664أكتوبر/تشرين األول  5

ندونيسيا،و ، فرنساو مصر، و ، الهند )رئيس اللجنة(من  اللجنة أعضاء حضر الدورة  -2 هولندا، و المكسيك، و  ا 
القائم بأعمال دائرة  إلى اللجنة كل من . وأنضمّ ت الصين أيضًا بصفة مراقبحضر كما النرويج، وسويسرا. و 

 ؛التقييم المستقل في الصندوق ومدير مكتب ؛دائرة إدارة البرامج في الحافظة مدراءوكبير  ؛إدارة البرامج
ئرة رئيس المساعد لداال ونائبة ؛لمستقل في الصندوقونائب مدير مكتب التقييم ا ؛وسكرتير الصندوق

دارة المعرفة ط الهادي ي، ومدير وحدة الميزانية وتطوير المنظمة؛ ومدير شعبة آسيا والمحاالستراتيجية وا 
ذلك انضّم إلى إضافة إلى . الصندوق موظفيوغيرهم من  والقائم بأعمال شعبة أفريقيا الشرقية والجنوبية؛

جمهورية ل والممثل الدائم المناوب قتصاديالمستشار اال Mafizur Rahmanالدكتور  هذه اللجنة أيضاً 
 بنغالديش الشعبية للمداوالت الخاصة بتقييم البرنامج القطري لبنغالديش.

 جدول األعمالتماد عا
 محاضر تعديل( 9ول األعمال؛ )( اعتماد جد7( افتتاح الدورة؛ )6جدول األعمال البنود التالية: ) ضمّ  -3

المستند إلى النتائج  برنامج عمل مكتب التقييم المستقل( 2؛ )التقييم للجنة والثمانين الثامنة الدورة جلسات
 ؛ لبنغالديشتقييم البرنامج القطري  ( 4؛ )7662-7662وخطته اإلشارية للفترة  7660وميزانيته لعام 

 الخطة مساندة  مشروع أداء تقدير( 2؛ )األصلية الشعوب مع وقالصند انخراط عن تقييمية توليفة( 0)
 ؛ 2016 لعام التقييم للجنة المؤقت األعمال جدول( 2) في رواندا؛ الزراعي القطاع لتحويل االستراتيجية

 . ( مسائل أخرى5)

يب البند الخاص تعديل ترتيب البنود على جدول األعمال وذلك لتقر  ،لغاية توفير الوقتو  ،اقتَرح رئيس اللجنة -4
 (.4بحيث يغدو البند رقم ) 7660بجدول األعمال المؤقت للجنة التقييم لعام 

)أ( وكما اقترحه مدير مكتب التقييم  :وتم أيضًا تعديل جدول األعمال المؤقت ليضم تحت مسائل أخرى  -5
زراعة لألمم المتحدة في منظمة األغذية وال امجالمستقل، دورة مشتركة غير رسمية للجنة التقييم ولجنة البر 

لمجلس التنفيذي )ج( االتقييمية حول التنمية الرعوية، )ب( آلية إبالغ لجنة التقييم  التوليفات لمناقشة تقرير 
وكما اقترحته النرويج إمكانية عقد ندوة غير رسمية للجنة التقييم ومجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص 

ائج األّولية التي خرج بها مكتب التقييم المستقل في تقييمه لنظام الموارد على أساس األداء لمناقشة النت
 تخصيص الموارد على أساس األداء.

ليعكس  ،تعديله حسب األصولكما تم  ،EC 2015/89/W.P.1تبّنت اللجنة جدول األعمال الوارد في الوثيقة  -6
ئل أخرى )ستتم إعادة نشر هذه الترتيب المعدَّل لبنود جدول األعمال ويتضمن ثالثة بنود إضافية تحت مسا

 (EC 2015/88/W.P.1/Rev.1الوثيقة كـ 

 التقييم للجنة والثمانين الثامنة الدورة جلسات محاضر تعديل
حيث سلَّط أعضاء اللجنة الضوء على  ،محاضر جلستها الثامنة والثمانين تعديلصادقت لجنة التقييم على  -7

 ش اللجنة كيفية تحسين طرائق اإلبالغ بصورة أفضل.الحاجة ألن تناقِ 
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وخطته اإلشارية للفترة  6102المستند إلى النتائج وميزانيته لعام  برنامج عمل مكتب التقييم المستقلتقييم 
6102-6102 

بت اللجنة  -8 وخطته اإلشارية للفترة  ،7660 برنامج عمل مكتب التقييم المستند إلى النتائج وميزانيته لعامبرحَّ
بحكم كونها وثيقة ممتازة ُأعّدت بما يتماشى  EC/2015/88/W.p.3كما هي واردة في الوثيقة  7662-7662

مع أهداف التجديد العاشر لموارد الصندوق. كما أحاطت اللجنة أيضًا علمًا بالمداوالت والتعليقات التي 
مراجعة الحسابات والمجلس التنفيذي في دوراتهم السابقة والتي وّفرها أعضاء لجنة التقييم وأعضاء لجنة 

ُأِخذت بعين االعتبار عند استكمال هذه الوثيقة. كذلك أثنى األعضاء أيضًا على مدير مكتب التقييم 
الضوء على التغييرات األساسية بين النسخة الحالية  يسلِّطقابل للمقاَرنة ومتين عداد استعرا  إلالمستقل 
بوثيقة االستعرا  الُمسَبق التي ُعرَضت على اللجنة في مقارنة  7660 وميزانية عام ة برنامج عملمن وثيق

يونيو/حزيران. وطالبوا مكتب التقييم المستقل بتوزيع مثل هذا االستعرا  على أعضاء اللجنة قبل عقد 
 ة.يلبالدورات المستق

لُمدَرجة في برنامج العمل المستند إلى النتائج ديدة الجكذلك أحاط أعضاء اللجنة أيضًا علمًا بالمظاهر ا -9
تجميعي إضافي بشأن المساواة بين الجنسين الذي تم تقييم وتقرير  ؛بيان المهمة والرؤية :بما فيها ،والميزانية

والتغيير في اأُلطر الزمنية  الث التي تتخذ من روما مقرًا لها؛إعداده بصورة مشَتركة من ِقَبل الوكاالت الث
 واستخدام ميزانية  ،من نهاية مايو/أيار إلى منتصف سبتمبر/أيلول 7664غ عن إنجازات عام لإلبال
أن الوثيقة الجديدة قد من منتصف أبريل/نيسان إلى منتصف سبتمبر/أيلول. وأشير أيضًا إلى  7664عام 

فعًا عن يورو )مرت 6.22دوالر أمريكي =  6استخَدمت سعر صرف معّدل للدوالر مقابل اليورو يعادل 
دوالر  4 005 265حاليًا بحدود هي  7660يورو( وأن الميزانية المقَترحة لعام  6.20 = دوالر أمريكي 6

بميزانية عام  مقارنةبالمائة  6.2وزيادة حقيقية تعادل  ،في المائة 0.0أمريكي مما يعكس تراجعًا اسميًا قدره 
7664. 

وسعوا إلى  ،7664عام لات المالية الستخدام الميزانية وناقش أعضاء اللجنة أيضًا التغييرات في اإلسقاط -11
 .7660الحصول على إيضاحات حول الفرق بين الزيادة الفعلية مقارنة بالتراجع اإلسمي في ميزانية عام 

التقرير وأن محّركات الزيادة كانت أساسًا في ، تقل إلى أن سعر الصرف كان عامالً وأشار مكتب التقييم المس
والحاجة إلدراج بع  تكاليف التعيين للتعوي  عن موظف  ،عن التمايز بين الجنسين افيالتجميعي اإلض

 .7660مهني سيغادر مكتب التقييم المستقل في الفصل األول من عام 

بت اللجنة بفعالية مؤشرات المحاسبة التي أدرجها المكتب في إطار إدارة النتائج. ودعت المكتب إلى  -11 ورحَّ
 في هذا اإلطار أيضًا. وبهذا الصدد أوضح المكتب بأن إطار قياس النتائج  إدراج مؤشرات للكفاءة

يضم مؤشرات لتقييم كفاءة المكتب ولكنها سوف تخضع الستعرا  في المستقبل. وأشادت  7660عام ل
ية ألهداف التنماللجنة أيضًا بالمبادرة المقترحة لمكتب التقييم المستقل لعقد ندوة تقنية حول التقييم الثاني 

واقترحت أن تنعكس أية قضايا رئيسية تحتاج لمتابعة في خطة  ،7664المستدامة في نوفمبر/تشرين الثاني 
  وما بعدها. 7662عمل المكتب لعام 

الجنسين المخطط له أشار التجميعي الموجز عن المساواة بين  إعداد تقرير التقييمواستجابة لتساؤل حول  -12
دارة البيئة  ،ر سُتستكَمل في هذا العام هيالمكتب إلى أن هنالك ثالثة تقاري التعاون بين بلدان الجنوب وا 
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مع ثالثة تقارير أخرى مقترحة للعام  ،والموارد الطبيعية ووصول أصحاب الحيازات الصغيرة إلى األسواق
رير ركة الخاصة بالتمايز بين الجنسين. وأّما تقالقادم حول حوار السياسات وتوسيع النطاق والعملية المشت

 .7662التجميعي عن مصايد األسماك وتربية األحياء المائية فهو مقّرر حاليًا لعام  التقييم

عبَّرت اللجنة عن تقديرها للخطوات التي اتخذتها  ،وفيما يتعّلق بإصالح وضع المستشارين في الصندوق -13
ر ذلك على جاذبية وَطلبت إيضاحات حول مدى تأثي ،اإلدارة إليجاد مبادئ توجيهية جديدة للمستشارين

الصندوق إلى أن  روأشا .الصندوق وخدماته نظرًا لالعتماد الكبير في الصندوق على الخدمات االستشارية
وأن المستشارين  ،تتعّلق بالضرائبلن يغيِّر من السياسة التي الجديد المبادئ التوجيهية الجديدة والدليل 

 دان إقامتهم حيث تتطّلب التشريعات السائدة ذلك.سيستمرون في كونهم مسؤولين عن دفع الضرائب في بل

لجنة مراجعة الحسابات على  صادقت اللجنة على عر  برنامج عمل مكتب التقييم المستقل وميزانيته -14
 .ى المجلس التنفيذي للمصادقة عليهوعرضها عل للنظر فيه

 2016 لعام التقييم للجنة المؤقت األعمال جدول
والتي تتضّمن جدول األعمال المؤقت المقَترح للجنة التقييم  EC2015/89/W.P.7نظرت اللجنة في الوثيقة  -15

، ووافقت على نقل دورة اللجنة في نوفمبر/تشرين الثاني إلى يونيو/حزيران. وبعد النظر في جميع 7660لعام 
ر  جدول أعمال مؤقت منّقح لعام َطلب أعضاء اللجنة من مكتب التقييم المستقل ع ،النقاط ذات الصلة

 على اللجنة في دورتها التالية للمصادقة عليه. 7660

 الشعبية بنغالديشجمهورية لتقييم البرنامج القطري 
 ،EC2015/89/W.P.4استعرضت لجنة التقييم تقييم البرنامج القطري لبنغالديش كما هو وارد في الوثيقة  -16

دارة الصندوق ريق التعاوني والتشاوريوعبَّرت عن تقديرها لعمل الف كما ُأشير  ،بين مكتب التقييم المستقل وا 
واعَتَرف أعضاء اللجنة بجهود المكتب  ،أيضًا إلى أن هذا التقييم هو ثالث تقييم للبرنامج القطري لبنغالديش

 في إعداد تقرير قيِّم وواضح.

ُمرضي إلى حٍد كبير ألهمية المشروع ومواءمته وهنأ أعضاء اللجنة إدارة الصندوق على تصنيفات األداء ال -17
وأحاطوا علمًا باألثر اإليجابي للمشروعات على  .ولفعالية الحافظة وكفاءتها ،مع استراتيجيات الحكومة

دخال تقنية زراعية جديدة  التخفيف من الفقر الريفي من خالل زيادة دخول اأُلسر وتعزيز اإلنتاج واإلنتاجية وا 
 شراكة بين الصندوق وحكومة بنغالديش.الوتعزيز الوصول إلى األسواق، عالوة على تعزيز 

ل االستثماري في مناطق هّشة بيئي -18 دراج إجراءات لحماية البيئة، وأثنت اللجنة على الجهود المبذولة للتدخُّ ًا وا 
، وعلى وجه الخصوص زيادة وصول عالوة على االستثمار في البنى التحتية الريفية والمساواة بين الجنسين

يالء مهمة  ؛والتأكيد على االبتكار ؛وَنهج التنمية المجتمعية المستند إلى المجموعات ؛النساء إلى األراضي وا 
وللعمل الُمنَجز بشأن االئتمان الصغري  ؛أعمال البنى التحتية على نطاق صغير لمجموعات العمل التعاقدية

 .والتمويل

تصميم البرنامج الفجوات المستمرة أن يأخذ قلقها بشأن قضايا مثل الحاجة إلى ًا عن وعبَّرت اللجنة أيض -19
على حماية البيئة والتأقلم مع تغيُّر المناخ كأولوية في  تركيزهواإلبقاء على  ،لالئتمان بعين الحسبان

وتعزيز االنخراط  ،طريوبناء إدارة المعرفة في البرنامج الق ير البيئة التمكينة للقطاع الخاصوتوف ،بنغالديش
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وضمان إدراج المظاهر التغذوية حسب األصول في البرامج  ،في الحوار السياساتي على المستوى الرفيع
وتعزيز التعاون بين الوكاالت الثالث في روما على المستوى القطري. وأحاطت اللجنة علمًا  ،االستثمارية

 بالتوضيحات ذات الصلة التي وّفرتها إدارة الصندوق.

واستجابة لطلبات واردة من أعضاء اللجنة للحصول على معلومات إضافية حول التوصية الخاصة بتعزيز  -21
أّكدت إدارة الصندوق على أن هذه القضية هي اآلن  ،المكتب القطري من خالل َندب مدير البرنامج القطري
هي اآلن قيد التحديث بناًء فإن استراتيجية الالمركزية  ،قيد الدراسة من منظور مؤسسي. وفي هذا السياق

 على طلب من المجلس التنفيذي.

وحّث أعضاء اللجنة إدارة الصندوق على العمل بصورة وثيقة مع حكومة بنغالديش التخاذ إجراءات  -21
سؤال حول لواستجابة  .تصحيحية فيما يتعّلق بعدم كفاية صيانة البنى التحتية وضمان استدامة الفوائد

غير أوضح مكتب التقييم المستقل أنه بالنسبة لمشروع  ،يف المشروعات لكل مستفيدالتفاوت الكبير في تكال
 ط التكاليف للفرد الواحد ما زال ضمن المجال الطبيعي.يفإن وس نمطي

وسعى للحصول على  ،وعبَّر ممثل حكومة بنغالديش الذي حضر االجتماع عن تقدير حكومته لهذا التقييم -22
ت المستفيدين في التقييم. وأوضح مكتب التقييم بأن تقييمات البرامج عكس منظورا يةإيضاحات حول كيف

شاورات معّمقة مع المستفيدين ومجموعاتهم من خالل مجموعة متنوعة من مالقطرية جميعها تنطوي على 
 أدوات جمع البيانات مثل مناقشات مجموعات التركيز والزيارات في المواقع.

توصيات مكتب التقييم  من فقد أشير إلى أن هنالك بع  ،نجازوفيما يتعّلق باالتفاق عند نقطة اإل -23
وطلبت لجنة التقييم توضيحات أكبر عن عملية إعداد االتفاقات  ،المعروضة في هذه الوثيقة بصيغة معّدلة

عادة صياغة أو تعديل االتفاق عند إلاإلنجاز. ووافقت إدارة الصندوق على النقاش مع الحكومة عند نقطة 
 بصيغتها األصلية وبتشاور مع حكومة بنغالديش توصيات مكتب التقييم المستقل لإلبقاء علىاز نجنقطة اإل

  .تحديد وجهات نظر الحكومة واإلدارة بشأنها

وصاَدقت على نتائج التقييم  ،وأشارت لجنة التقييم بالصندوق وحكومة بنغالديش على العالقة القوية بينهما -24
قة. وشجَّعت إدارة الصندوق على متابعة توصيات االتفاق عند نقطة والتوصيات كما هي واردة في الوثي

التها المستقبلية في بنغالديش.  اإلنجاز في تدخُّ

 األصلية الشعوب مع الصندوق انخراط عن تقييمية توليفة
بت بنتائج هذا التقرير نخراط الصندوق مع السكان األصلييفي التوليفة التقييمية النظرت لجنة التقييم  -25 ن ورحَّ

 .EC 2015/89/W.P.5كما هي واردة في الوثيقة 

وهي تحديد الدروس المستفادة وأفضل الممارسات  ،لتوليفةلهذه اواتفقت اللجنة مع األهداف الرئيسية  -26
الصندوق المستقبلي مع السكان األصليين. وأشاد األعضاء بإدارة الصندوق  بانخراطوالتوصيات الخاصة 

دخالها بصورة ع لى دورها الدينامي والرائد في َجلب قضايا التنمية الخاصة بالسكان األصليين إلى الواجهة وا 
 مستمرة في استراتيجيات الصندوق ومبادئه التوجيهية.

كما  "عدم اإلضرار"وأحاطت اللجنة علمًا وأثنت على سياسة الصندوق للقيام بما هو جيِّد عوضًا عن مجّرد  -27
وعلى مبدأ الموافقة المسبقة الحرة المستنيرة لضمان أخذ جميع شواغل  ،ات المالية األخرىتفعل المؤسس
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وحقيقة أن هذه السياسة تتواءم مع مهمة منظومة األمم المتحدة والجهود  ،الشعوب األصلية بعين الحسبان
بت  الرامية إلى إشراك السكان األصليين في المبادرات والمنتديات المؤسسية في الصندوق. وبنفس الروح رحَّ

الخاصة بالموافقة المسبقة الحرة المستنيرة لضمان  "بمذكرة كيفية العمل"صياغة ما ُيعرف بإدارة الصندوق 
 .االتشغيل الفّعال له

وحول موضوع إعادة النظر في أهداف مرفق مساعدة الشعوب األصلية، أشارت إدارة الصندوق إلى أن  -28
والذي كان  ،ى ضمان تمويل مستقر لالنخراط مع الشعوب األصليةاألساسي يجب أن يكون عل كيزالتر 

يعتمد حتى تاريخه على الِمنح. وسعت اللجنة لفهم الخطوات التي يأخذها الصندوق لضمان استدامة 
على المستوى  ُأنجزالتدخُّالت مع الشعوب األصلية والتأكيد على الحاجة لكفالة تكرار التقدُّم الجيد الذي 

 من خالل ربط مرفق مساعدة الشعوب األصلية مع مشروعات الصندوق. ،المستوى الوطني العالمي على

عمل  عن كيفية وطلبت من مكتب التقييم تزويدها بمعلومات إضافية ،ودعمت اللجنة مخرجات هذا التقرير -29
 في المؤسسات المالية الدولية األخرى. الصندوق مقارنة بنتائج دراسات التقييم التي تجرى

ت إدارة الصندوق للجنة على الجهود الجارية لضمان تمويل مستقر لألنشطة مع الشعوب األصلية من وأّكد -31
خالل تحّري خيارات عديدة مثل تحويل مرفق مساعدة تمويل الشعوب األصلية لمنظمات السكان األصليين 

نفس الطريقة حول تمويل بحيث تتم تعبئة مباشرة للموارد ومحاولة الربط مع المنظمات التي تفكِّر ب ،أنفسهم
 مكرَّس لهذا المرفق.

 في رواندا الزراعي القطاع لتحويل االستراتيجية الخطة مساندة  مشروع أداء تقدير

ناقشت اللجنة تقدير أداء مشروع مساندة الخطة االستراتيجية لتحويل القطاع الزراعي في رواندا المعرو   -31
وأشارت بتقدير للعمل الجيد الذي أجراه مكتب التقييم المستقل في إجراء  ،EC 2015/88/W.P.6في الوثيقة 

 وفي تجميعه معًا في هذه الوثيقة. ،تقييم متين ومتوازن

وأشارت إلى التشابه بين  ،بإدارة الصندوق والمدير القطري لألداء الجيد لهذا المشروعوأشادت اللجنة  -32
الصندوق لجميع المعايير  م المستقل في الصندوق ودائرة إدارة البرامج فيالدرجات التي أعطاها مكتب التقيي

 ها للبيئة التمكينية التي وّفرتها الُنظم الحكومية في رواندا.مع تقدير 

الذين انضموا إلى  بالنسبة للمزارعين على نطاق صغير، خاصة ،وأشارت اللجنة أيضًا إلى قضية االستدامة -33
 ،من التنفيذ وللتعاونيات، عالوة على االفتقار إلى منظمة رئيسية قوية للمزارعين المشروع خالل العام األخير

 ومحدودية إشراك القطاع الخاص.

دماج  -34 وعبَّر أعضاء اللجنة أيضًا عن تقديرهم لالستثمارات التي ُوضعت في مجاالت هامة مثل الري وا 
ورّحبوا باالبتكارات في إدارة  .االستثمار حيث لم تتمّكن الجهات المانحة األخرى من ،التمايز بين الجنسين

شراك المجتمعات  ،ات المياه واستخدام تكنولوجيات جديدة في إدارة الزراعة والثروة الحيوانيةعمستجم وا 
ومكاسب الكفاءة التي تحقَّقت بوحدة ابتكارية مفردة  ،المحلية من خالل إيجاد لجان محلية لإلدارة واإلشراف

 لتنفيذ المشروع.
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 مسائل أخرى
 تحت مسائل أخرى جرت مناقشات ثالثة مواضيع مثارة وقامت اللجنة بما يلي: -35

بت اللجنة  (أ ) عقد دورة مشتركة غير رسمية للجنة لاالقتراح الذي تقدَّم به مكتب التقييم المستقل برحَّ
معرفة واستعرا  ومناقشة التقييم ولجنة البرامج في منظمة األغذية والزراعة ألغرا  تقاسم ال

النتائج والدروس المستفادة والتوصيات من تقرير التقييم التجميعي حول تنمية المراعي. ووافقت 
 ؛7664 نوفمبر/تشرين الثاني 76ة بتاريخ اللجنة على عقد هذه الدور 

عنية مجموعة العمل المأحاطت اللجنة علمًا بمقترح النرويج بعقد اجتماع مشترك للجنة التقييم و  (ب )
على أساس األداء لمناقشة النتائج األّولية لتقييم هذا النظام. وأخذت بعين الموارد  بنظام تخصيص

االعتبار التوضيحات الواردة التي أدلى بها سكرتير الصندوق حول وجهات النظر التي عّبر عنها 
 ل المعنيةأعضاء مجموعة العمل في اجتماعهم السابق. ووافقت اللجنة على دعوة مجموعة العم

حيث ستتم  7660بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء لدورتها التي ستعقد في مارس/آذار 
 الموارد على أساس األداء؛ تخصيصمناقشة تقرير تقييم المكتب لنظام 

لت هذا الموضوع لدورتها القادمة حيث  ،بالغ في اللجنةاإلإجراءات  تبسيطناقشت اللجنة ُسبل  (ج ) وحوَّ
  رتير الصندوق بخيارات محتملة للنظر فيها.سيتقّدم سك

دارة الصندوق وموظفيه  -36 واختتم رئيس اللجنة مداوالت اللجنة معبِّرًا عن تقديره لمكتب التقييم المستقل وا 
 ة تسيير هذه الدورة.ضمان سالس والمترجمين الفوريين والمراسلين على مساعدتهم في


