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 للجنة التقييم التسعينر جلسات الدورة محاض
 بتاريخالتي ُعِقدت  التسعينمداوالت لجنة التقييم خالل دورتها هذه المحاضر غّطي ت  -1

 .7664 نوفمبر/تشرين الثاني 72

هذه  ، سوف يتم تداول)أدناه 20-22انظر الفقرات (ووفقا للقرار الذي اتخذته اللجنة في تلك الدورة  -2
 لتنفيذي.المحاضر مع المجلس ا

 من جدول األعمال: افتتاح الدورة 1البند 
ندونيسيا، و ، فرنساو مصر، و ، الهند )رئيس اللجنة(من  اللجنة أعضاء حضر الدورة  -3 هولندا، و المكسيك، و ا 

نائب  كل منإلى اللجنة  نضمّ ا. و ت الصين أيضًا بصفة مراقبحضر كما النرويج، وسويسرا. و ونيجيريا، 
التقييم  ومدير مكتب ؛دائرة إدارة البرامج في الحافظة مدراءوكبير  ؛دارة البرامجدائرة إل الرئيس المساعد

المسؤول عن و  ؛ونائب مدير مكتب التقييم المستقل في الصندوق ؛وسكرتير الصندوق ؛المستقل في الصندوق
دارة المعرفةدافي التخطيط االستراتيجي  ال أفريقيا شعبة الشرق األدنى وشم ة، ومدير ئرة االستراتيجية وا 

وكبيرة الموظفين  ؛أوروباالشرق األدنى وشمال أفريقيا و  شعبة من ةالقطريالبرامج  أحد مدراءو  روباو وأ
 .الصندوق موظفيوغيرهم من  القانونيين من مكتب المستشار العام

 جدول األعمال اعتماد  من جدول األعمال:  2البند 
تعديل سياسة التقييم ( 9( اعتماد جدول األعمال؛ )7الدورة؛ )( افتتاح 6جدول األعمال البنود التالية: ) ضمّ  -4

اإلجراء المقترح إلعداد ( 4؛ )7660جدول األعمال المؤقت المعدل للجنة التقييم لعام ( 2؛ )في الصندوق
تقدير أداء برنامج التنمية المستدامة في المناطق ( 0؛ )محاضر دورات لجنة التقييم والموافقة عليها وتداولها 

اإلنمائية  تقرير الكفاءة( 8) ؛التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق( 2؛ )لريفية الجبلية في ألبانياا
 مسائل أخرى( 66)؛ النسخة الثانية من دليل التقييم( 5)؛ للصندوق

اقشات بهدف تحريك المن تعديل ترتيب البنود على جدول األعمال ،لغاية توفير الوقتو  ،اقتَرح رئيس اللجنة -5
الخاصة بالتقرير السنوي عن نتائج وأثر وعمليات الصندوق وتقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق بحيث تكون 

على  (2)والبند  (9)بعد اعتماد جدول األعمال مباشرة. وستتم إعادة ترتيب هذين البندين ليصبحا البند 
بندين بصورة متزامنة تبعا للممارسة الحالية اللجنة النظر في هذين ال رئيس التوالي. عالوة على ذلك، اقترح

  في دورات المجلس التنفيذي.

الذي أعده  يتشاطر الموجز التقييم)أ(  :وتم أيضًا تعديل جدول األعمال المؤقت ليضم تحت مسائل أخرى  -6
من  تعزيز القدرة على تقييم الهدف الثانيمكتب التقييم المستقل حول الندوة التقنية المنعقدة مؤخرا عن 

لزراعة تعزيز او  المحسنة التغذيةوتوفير األمن الغذائي و الجوع،  لتنمية المستدامة: "القضاء التام علىأهداف ا
ية المراعي في جدول مإدراج تقرير التقييم التجميعي الخاص بتن)ب(  المستدامة"؛ وبناء على اقتراح فرنسا
مس من جدول راج هذا البند الفرعي تحت البند الخا. واتفق على إد7660األعمال المؤقت للجنة التقييم لعام 

 .7660للجنة التقييم لعام  األعمال المؤقت المعدل
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 ،تعديله حسب األصولكما تم  ،EC 2015/90/W.P.1/Rev.1تبّنت اللجنة جدول األعمال الوارد في الوثيقة  -7
ائل أخرى )ستتم إعادة نشر تحت مس ينإضافي بندينليعكس الترتيب المعدَّل لبنود جدول األعمال ويتضمن 

 .(EC 2015/90/W.P.1/Rev.2ـ ـهذه الوثيقة ك

لية االتقرير السنوي عن نتائج واثر عمليات الصندوق وتقرير الفعمن جدول األعمال:  4و  3 انالبند  
 للصندوقاإلنمائية 

طبيعة هاتين صندوق حول قبل الخوض في هذين البندين، أحاطت اللجنة علما بتعليق أدلى به سكرتير ال -8
تسيير لتحقيق قدر أكبر من الفعالية دعما ل الرامية إلى تنفيذالوتبعا لـ "تقرير عن اإلجراءات وخطة  .الوثيقتين

، أشار سكرتير عرض على الدورة السادسة عشرة بعد المائة للمجلس التنفيذي للعلمالصندوق" الذي سيفي 
السبل اإلضافية للتطرق بصورة أفضل اإلدارة، و مع مكتب التقييم المستقل ، تحرىنه الصندوق إلى أ

 بهذا الصدد الكفاءة. وسوف يتم عرض مقترح إجراءاتبالحتياجات إبالغ الدول األعضاء دون التضحية 
 على اللجنة في الوقت المناسب.

 عرضت اللجنة التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق كما هو وارد في الوثيقة است -9
EC 2015/90/W.P.5، الضميمة  في واستجابة اإلدارة عليه كما انعكستEC 2015/90/W.P.5.،  وفي

مكتب التقييم المستقل عليه كما  تعليقاتالوقت ذاته استعرضت اللجنة تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق و 
وعلقت على كال  ،EC 2015/90/W.P.6/Add.1وضميمتها  EC 2015/90/W.P.6هو وارد في الوثيقة 

 لبندين.ا

دارة الصندوق على الجهوداللجنة بالوثيقتين، وأثنت على مكتب التقييم رحبت  -11 في المبذولة  المستقل وا 
من التقرير  7664عداد نسخة عام ثنت على مكتب التقييم المستقل إلإعدادهما. وعلى وجه الخصوص، فقد أ

إلدراج  هاتقدير  عن عبرتكما المنظمة بصورة كاملة.  داخلالسنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق 
 ،ارد الصندوقاستعراض عن التقدم المحرز فيما يتعلق ببعض األولويات المختارة لفترة التجديد التاسع لمو 

مثل زيادة الكفاءة التشغيلية وتعزيز نظام إدارة النتائج. وناقشت اللجنة الوثيقتين بتفصيل كما هو وارد في 
 الموجز أدناه.

 نتائج وأثر عمليات الصندوق عنالتقرير السنوي 

لتقييم المستقل وأثنت على مكتب ا ،عبرت اللجنة عن تقديرها لهذا التقرير كأداة للتعلم والمساءلة في آن معا -11
ومنها على وجه  ؛. ورحب األعضاء بالخصائص الجديدة المدرجة في نسخة هذه السنةلجودة هذه الوثيقة

وتحليل التوزيع اإلحصائي للتصنيفات المتاحة مما المستخدمة لجملة البيانات  حالتفسير الواض ،الخصوص
بإيالء مركز الصدارة لنتائج وأوصت اللجنة  .وفر صورة أوضح ألداء المؤسسة استنادا إلى معايير التقييم

 التقييم الحاسمة التي يساندها التحليل اإلحصائي لضمان توازن أفضل بين اإلحصائيات والرسائل األساسية.

األمر الذي ساعد  ،تالنفس العينات من تقارير إنجاز المشروعاألعضاء أيضا بمقارنة النظراء  كما رحب -12
في التصنيفات الخاصة بكل معيار من معايير التقييم  لعدم االرتباط الواضحوصول لفهم أفضل العلى 

ة على ، عالو 7668تصنيف أداء المشروعات منذ عام  اللجنة أيضا إلى تحسن. وأشارت اإلحدى عشرة
. إال أنه مازال هنالك مجال إلدخال تحسينات على لريفيا الفقر على ثرفي تحقيق األالتوجه اإليجابي 

 مجاالت الكفاءة التشغيلية.
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كان  ،وبخاصة تلك المنبثقة عن الدراسة المواضيعية ،بأن النتائج ذات الصلة باالستدامةوأشارت اللجنة  -13
وحثت إدارة الصندوق بأخذها بعين االعتبار بغض النظر  ،أن تنعكس بصورة أفضل في التوصياتيمكن 

 )أ(اللجنة أيضا إدارة الصندوق على التركيز على ما يلي: وشجعت عن وضعها ضمن التوصيات أو ال. 
 ؛ تحليالت المخاطر عند تصميم المشروعات )ب( ؛ركة على المستوى المجتمعياالملكية والمش

 وذلك بغرض ضمان نتائج مستدامة. ،ي متابعة التقريررأس المال االجتماعي والبشري ف )ج(

الذي حظيت به بعض المشروعات التي التصنيف المرضي للغاية قدرت اللجنة عاليا  ،عالوة على ذلك -14
وأكدت على أهمية تحسين تصنيفات التمايز بين  ،يمولها الصندوق بشأن قضايا التمايز بين الجنسين

 .الجنسين في عمليات الصندوق بأسرها

واقترحت أن يحلل  ،لالمركزيةوباألثر اإليجابي  ،واعترفت اللجنة أيضا بأداء الصندوق الجيد كشريك فعال -15
وشجعت إدارة الصندوق على مكتب التقييم المستقل أثر ندب مدراء البرامج القطرية على أداء المشروعات. 

نضمان أال تترجم الالمركزية فقط  ما أن تعني أيضا تقويتها لتعزيز إلى زيادة عدد المكاتب القطرية وا 
 الفعالية.

دارة الصندوق على النتائج الخاصة باألنشطة غير اإلقراضية،  -16 ومع ثناء اللجنة على مكتب التقييم المستقل وا 
دارة المعرفة ،في حوار السياساتوتحسن األداء  على أنه، وفي الوقت الذي اللجنة  أكدت وبناء الشراكات، ،وا 

بأن ال يثقل كاهل المكاتب القطرية باألعباء، نظرا لمحدودية  ندوق أن يكون حذراجب فيه على الصيتو 
، فإنه يتوجب عليه أن يتأكد من وجود ما يكفي من الموارد لبرامج الفرص الموظفين الموجودين فيها

ية، االستراتيجية القطرية لتعزيز أكبر لعمل الصندوق في هذه المظاهر الثالثة من األنشطة غير اإلقراض
 نظرا للفرص الضخمة الموجودة. 

طلبت توضيحا من المكتب حول التمايز  الوقت الذي تدامة، وفياللجنة التوصية الخاصة باالس دعمت -17
والنظر في استمرار الخدمات الموفرة  )على مستوى المستفيدين(بين استدامة فوائد المشروع الظاهر 

المسألة، أوضح المكتب بأن المقصود باالستدامة هو  للمستفيدين بعد إغالق المشروعات. وبالنسبة لهذه
تفسير القضايا ذات الصلة باألرقام وطلب أعضاء اللجنة استمرار صافي الفوائد من التدخل اإلنمائي. 

الخاصة باالستدامة وطلبوا من إدارة الصندوق ضمان التطرق لهذه القضايا بصورة مالئمة على مستوى 
 .خارطة طريق تعد لهذا الغرضالمشروع، كما اقترحوا أيضا 

واعترفت اللجنة بجهود الصندوق في تعزيز االستدامة البيئية لعملياته، من قبيل إدراج مؤشر مكرس للتأقلم  -18
وسياسة التقدير البيئي واالجتماعي لفترة التجديد العاشر للموارد،  النتائجمع تغير المناخ في إطار قياس 

تحسن فيها تصنيف علما بزيادة عدد المشروعات التي اللجنة . وأحاط أعضاء 7664والمناخي لعام 
ولكنهم أكدوا على أهمية ضمان إدارة الصندوق لتعزيز مالئم للقدرات في مجاالت الموارد  ،االستدامة البيئية

 .والبيئة وتغير المناخ الطبيعية

خروج في المشروعات إما لل وناقشت اللجنة بصورة موسعة التوصية الواردة في التقرير بإدراج استراتيجيات -19
دارة الصندوق م أو التنفيذ. وأشير إال أن هنالك اختالف في الطريقة التي عند التصمي ينظر فيها المكتب وا 

لة للمشروعات. وأشارت اللجنة إلى وجهة نظر اروج واالستدامة الفعلمفهوم العالقة بين استراتيجيات الخ
استمرار االنخراط وتوسيع النطاق أكثر من ج القطري يؤكد على اإلدارة بأهمية اإلبقاء على نهج للبرنام
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. وعلى أية حال، صادقت اللجنة على توصية المكتب بإدراج استراتيجيات للخروج في المشروعات "الخروج"
وأكد المكتب أن  ،وشجعت إدارة الصندوق على النظر في هذه التوصية ة لضمان االستدامة،في محاول

 ة.خالل عمر المشروع يحد من االستدام وتنفيذ استراتيجيات مجدية للخروج صميمالضعف المتكرر في ت

لتفريق بين استعراض منتصف الفترة القضية، اعترفت اللجنة بالحاجة ألن تقوم إدارة الصندوق با نفسوفي  -21
 هواإلنجاز الناجح لمشروعاتالذي يقوم به الصندوق وانخراطه في بلد ما على المدى الطويل من جهة، 

 من جهة أخرى. وخروجه من المشروعات اإلفرادية

في توسيع النطاق وعمل الشركاء اآلخرين تفريق الصندوق لعمله  ةلجنة معلومات إضافية عن كيفيالوطلبت  -21
 وخاصة في سياق صياغة االستراتيجيات الخاصة باالستدامة وتوسيع النطاق.  ،في نفس المجال

ب بشأن أداء المشروعات في البلدان غير الهشة مقارنة بالبلدان أحاطت اللجنة علما باستنتاجات المكت -22
الهشة، وأكدت على الحاجة للمزيد من المعلومات عن كيفية معاملة الدول الهشة في كل من التقرير السنوي 
عن نتائج وعمليات الصندوق وتقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق. وعلى وجه الخصوص، فقد تساءل 

أو خالل تنفيذ المشروعات يما لو تم أخذ الهشاشة بعين االعتبار عند إعداد التقرير السنوي أعضاء اللجنة ف
وعبرت ألن من شأن ذلك أن يؤثر على الفجوة بين التصنيفات الممنوحة لكل من الدول الهشة وغير الهشة. 

الحاجة للمزيد كذلك و ظر في تصنيف الهشاشة عند التنفيذ، اللجنة عن وجهة نظرها بأنه من المنصوح به الن
 .مناطق الهشة على المستوى الوطني وشبه الوطني حيث يعمل الصندوقلامن مناقشة 

 .رحبت اللجنة بموافقة اإلدارة على التوصية الخاصة باستعراضات إنجاز برامج الفرص االستراتيجية القطرية -23
ابلة للقياس لألنشطة غير وأحاطت علما بعدم موافقتها على التوصية بإدراج مؤشرات وأهداف محددة ق

 بأن األنشطة اإلقراضيةومع اعتراف اللجنة اإلقراضية في جميع أطر برامج الفرص االستراتيجية القطرية. 
الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى  وغير اإلقراضية تكمل بعضها بعضا وبأنه يتوجب على برامج

تسهم في تحقيقها كل من األنشطة خرجات استراتيجية قطرية لممؤشرات وأهداف قابلة للقياس  تحديد النتائج
كيفية قياس أداء األنشطة غير  من اإلدارة إيضاح فقد طلبتمشتركة. بصورة ضية وغير اإلقراضية اإلقرا

 اإلقراضية في هذه المجاالت نظرا لالفتقار إلى مؤشرات محددة. 

ووافقت على الحاجة لنظم  ،في فترة التجديد التاسعوأشادت اللجنة أيضا بإدراج مقطع عن القضايا المتكررة  -24
فعالة وكفؤة للرصد والتقييم على مستوى المشروعات والمستوى القطري. وأحاطت اللجنة علما بجهود اإلدارة 

لى الرصد والتقييم المتجددة لحل هذه المشكلة من خالل سلسلة من المبادرات الجديدة مثل التدريب ع
صدار شهادة ب ، إال أن الشواغل مازالت تراودها حول الضعف المستمر لنظم الرصد والتقييم دريبهذا التوا 
تالفي الضعف من جهة الحكومات بصورة كيفية الصندوق على تحري رة إداوشجعت  ضمن الصندوق.

 .أكبر

جابة على سؤال -25 ، في وضع مؤشرات أداء الصندوق التنمية للبلدان األمريكية إدراج مصرفسبب عدم عن  وا 
المستقل أن هذه الوكالة تحديدا ال تستخدم نظاما للتصنيف يشبه النظام الذي يستخدمه  التقييم ضح مكتبأو 

ألخرى فليس لديها ااألمم المتحدة المتخصصة  تمن المصارف متعددة األطراف. أما وكاال هالصندوق وغير 
 الصندوق.  تتقرير يمكن مقارنته بالتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليا
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ع هذا يوطلبت توس ،وهو إدارة المعرفة 7660رحبت اللجنة بموضوع التعلم المقترح لتقرير عام  ،وأخيرا -26
الموضوع ليغطي تحليال لمعوقات تقاسم المعرفة والعوامل الرئيسية التي تيسر التعلم داخل المنظمات. إضافة 

لى المظاهر االئتمانية ألداء عإلى ذلك، شجعت اللجنة مكتب التقييم المستقل على النظر في التأكيد 
 في التقارير المستقبلية. الحكومات

 تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق

أثنت اللجنة على إدارة الصندوق لجهودها في تعزيز تركيز التقرير على نقاط القوة والضعف واإلجراءات  -27
 اكما أعربت عن تقديرهوارد. وعلى إدراج تحديث عن وضع تنفيذ التزامات التجديد التاسع للم ،التصحيحية

على وجه الخصوص إلدخال نظام التشفير باأللوان وذلك لرؤية أفضل للنتائج ولعرض التوجهات في أداء 
 الصندوق.

والمساواة  ،واألثر على الفقر الريفي ،والكفاءة ،تصنيفات التقدير الذاتي إلى أداء متين في الفعاليةشارت وأ -28
أو تجاوزها.  7664حيث تم تحقيق معظم األهداف الموضوع لعام  ،يع النطاقبين الجنسين واالستدامة وتوس

برنامج التأقلم لتأسيس إال أن اللجنة أشارت أيضا إلى بقاء المزيد مما يمكن عمله في مظاهر عديدة. ونظرا 
وهو  عبرت اللجنة عن اهتمامها لرؤية تنفيذ هذا البرنامج ،لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة مؤخرا

 يكتسب زخما.

تشابه وجهات نظر كل من تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق والتقرير السنوي عن نتائج أشارت اللجنة إلى و  -29
لمزيد من التركيز على تحسين الكفاءة واالستدامة وأداء يات الصندوق فيما يتعلق بالحاجة إلى اوأثر عمل

ه إدارة الصندوق في هذا الصدد. كذلك أشادت أيضا لعمل الذي بادرت بالحكومات. وعبرت عن تقديرها ل
 في مجال الالمركزية.بجهود اإلدارة 

عت اللجنة إدارة الصندوق إلى توفير تطابق أوضح وأكثر تحديدا بين نقاط الضعف المحددة واإلجراءات ود -31
رة المعرفة، واستجابة لطلب بإدراج مؤشر خاص بإدابغية الوصول إلى فهم أفضل.  االتصحيحية المبادر به

أوضحت إدارة الصندوق بأن العديد من مؤشرات إطار قياس النتائج الموجودة المبلغ عنها في هذا التقرير 
التزامات التجديد الخاص بوضع (وأن الملحق األول بهذا التقرير  ،تعكس األداء في مجال إدارة المعرفة

ى خلفية االلتزامات ذات الصلة بإدارة يتضمن إبالغا عن التقدم المحرز عل )التاسع لموارد الصندوق
بعدد األشخاص الذين تم التوصل إليهم وعدد  الخاص المعرفة. وسعت اللجنة أيضا لفهم أساس المؤشر

 الذين تم تخليصهم من قبضة الفقر. األشخاص

نشطة وأشارت اللجنة إلى رغبتها في أن يبلغ التقرير التالي عن الفعالية اإلنمائية للصندوق عن بعض األ -31
بالمائة  46المحددة والتقدم المحرز فيما يتعلق بااللتزام المعقود للتجديد العاشر لموارد الصندوق بأن اغطي 

 . من برامج الفرص االستراتيجية القطرية قضايا تتعلق ببلدان الجنوب والتعاون الثالثي

التاسع لموارد الصندوق في   عن فترة التجديد المجمععبرت اللجنة عن تطلعها الستالم التقرير  ،وأخيرا -32
  .تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق للعام القادم
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 2112جدول األعمال المؤقت المعدل للجنة التقييم لعام : 5 البند

 وأشير إلى . (EC 2015/90/W.P.3) 7660ل للجنة التقييم لعام للجنة جدول األعمال المؤقت المعدناقشت ا -33
رار الذي اتخذه المجلس التنفيذي في دورته الخامسة عشرة بعد المائة بنقل أن النسخة المعدلة تعكس الق

اإلنمائية للصندوق من  التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق وتقرير الفعاليةعرض كل من 
والستيعاب هذا الجدول الزمني الجديد، سيتم  .7660من عام  اديسمبر/كانون األول إلى سبتمبر/أيلول بدء

قل دورة اللجنة التي كانت تعقد سابقا في يونيو/حزيران إلى أوائل شهر سبتمبر/أيلول. إضافة إلى ذلك، ن
 7660لشهر نوفمبر/تشرين الثاني تعكس هذه النسخة المعدلة قرار اللجنة بتقريب موعد الدورة المخطط لها 

 .7660إلى يونيو/حزيران 

آذار، ع عقد دوراتها في مارس/م 7660ل لعام دصادقت اللجنة على جدول األعمال المؤقت المع -34
ويونيو/حزيران، وسبتمبر/أيلول، وأكتوبر/تشرين األول. كذلك أحاطت اللجنة علما بتوليفة التقييمات المقترحة 

 لهذه الدورات.

سيعدل جدول األعمال المعدل مرة أخرى إلدراج موافقة اللجنة على النظر في تقرير التقييم التجميعي  ،وأخيرا -35
 .7660مية المراعي في دورتها المقررة في يونيو/حزيران نالمشترك الخاص بت

 تقدير أداء برنامج التنمية المستدامة في المناطق الريفية الجبلية في ألبانيامن جدول األعمال:  2البند  
 اتقدير أداء برنامج التنمية المستدامة في المناطق الريفية الجبلية في ألبانياستعرضت اللجنة  -36

، وأحاطت علما بهدف البرنامج المتمثل في EC/2015/90/W.P.4المدرج في الوثيقة  )7662-7669(
 في صفوف السكان الريفيين األفقر. وبخاصة ،تحسين الدخول األسرية

 كان منفقد ، عدد من األنشطة والنواتج المختلفةأنه وعلى الرغم من اإلبالغ عن  وتم لفت انتباه اللجنة إلى -37
اس والمؤشرات الكمية المتعلقة دير مستوى اإلنجاز المتحقق نظرا لالفتقار إلى أهداف خط األسالصعب تق

عالوة على ذلك، لم يجر أي استعراض لمنتصف الفترة لضمان اتخاذ إجراءات  .هأهدافالبرنامج و غاية ب
 او التنفيذ.  حية لتالفي أي ضعف يتعلق بالتصحيحتصحي

لتنفيذ الناجح لالستراتيجيات المتجذرة الرامية إلى تحسين التخطيط والتسيير إلى ا التقديرأشارت نتائج هذا  -38
عادة إعمار البنى األساسية االقتصاديةستوى المحليالتشاركيين على الم يجاد  ،، وا  فرص العمالة من وا 
المثبطة إال أنه أشير أيضا إلى اإلخفاقات في استهداف األسر الفقيرة؛ وأسعار الفائدة  .خالل مرفق القروض

عدد الصغير للمستفيدين بالمائة(، التي لم تشجع أشد الفقراء فقرا؛ وال 76إلى  6274على القروض )
 واالفتقار إلى فرص متكافئة بين الجنسين، من بين جملة قضايا أخرى. المباشرين؛

الصندوق.  قررت أن ال تطلب قروضا من ،وفي الدورات الثالث األخيرة ،بأن ألبانيا علمااللجنة  حاطتأو  -39
 .وسعت اللجنة، وأبدت تقديرها للحصول على توضيحات من اإلدارة حول االنخراط مع ألبانيا في المستقبل

الدروس  لتقدير لتعميمهذا اتقديرها اللتزام إدارة الصندوق باالستعراض الدقيق لنتائج عبرت اللجنة عن  -41
وغيرها من الشركاء اإلنمائيين كي ينظروا فيها نقل هذه النتائج إلى الحكومة األلبانية الرئيسية وقرارها ب

 ويطبقوها في مشروعات مشابهة.
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مثل قضايا التصميم التي لم يتم  ،رحبت اللجنة باستعداد إدارة الصندوق لإلبالغ عن نقاط الضعف ،وأخيرا -41
فيذ التي اقتناصها على الرغم من عمليتي تعزيز الجودة وضمان الجودة المتينتين في الصندوق، وقضايا التن

لم يتم التطرق لها خالل بعثات االشراف ودعم التنفيذ. وبهذا الصدد ستفكر إدارة الصندوق في سبل تجنب 
 نقاط الضعف المشابهة.

 تعديل سياسة التقييم في الصندوق: 7البند 

 لعرضها على الدورة السادسة عشرة بعد المائة للمجلس EC 2015/90/W.P.2صادقت اللجنة على الوثيقة  -42
من سياسة التقييم تماشيا  42التنفيذي في ديسمبر/كانون األول. وتتضمن هذه الوثيقة مقترحا لتعديل الفقرة 

في دورته الخامسة عشرة بعد المائة المنعقدة في سبتمبر/أيلول  يمع القرار الذي اتخذه المجلس التنفيذ
ق وتقرير الفعالية اإلنمائية  لنقل عرض كل من التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندو  7664

. 7660من عام  امن دورة ديسمبر/كانون األول إلى دورة سبتمبر/أيلول بدءلصندوق على المجلس التنفيذي ل
التعديل المرافق للجدول الزمني للتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات كما وافق المجلس أيضا على 

 الصندوق في سياسة التقييم.

التي كان من سياسة التقييم و  54الفقرة  تعدل، EC 2015/90/W.P.2ى ما اقترح في الوثيقة وبناء عل ،وهكذا -43
التقرير السنوي عن نتائج سيعرض مكتب التقييم المستقل  ،في كل عام"على النحو التالي:  نصها األساسي

ي دورتيهما في التقييم والمجلس التنفيذي ف على إدارة الصندوق ومن ثم على لجنةوأثر عمليات الصندوق 
سيعرض مكتب التقييم المستقل التقرير السنوي عن  ،كل عام في"غدو: ث ت" بحيديسمبر/كانون األولشهر 

تنفيذي في دورتيهما التقييم والمجلس ال لجنةى إدارة الصندوق ومن ثم على نتائج وأثر عمليات الصندوق عل
 ."أيلول/سبتمبرفي شهر 

 محاضر دورات لجنة التقييم والموافقة عليها وتداولها اإلجراء المقترح إلعداد: 8البند 

اإلجراء المقترح إلعداد محاضر الخاص ب EC2015/90/W.P.7الوثيقة في نظرت اللجنة في االقتراح الوارد  -44
، الذي أعده مكتب سكرتير الصندوق استجابة لطلب تقدمت به دورات لجنة التقييم والموافقة عليها وتداولها

 ها التاسعة والثمانين بهدف تبسيط إبالغ المجلس التنفيذي.اللجنة في دورت

التي للدورة وقصرها على المحاضر  سجالت الرسمية المكتوبةالوافقت لجنة التقييم على المقترح بالحد من و  -45
الفهم السائد  مع ،والتوقف عن إعداد تقرير مكتوب لرئيس اللجنة ،مع المجلس التنفيذيسيتم تداولها الحقا 

هي في دورة المجلس التنفيذي التي تعقب دورة اللجنة فلجنة سوف يستمر في تقديم بيان شيس الرئبأن 
لجنة التقييم ونظامها الداخلي كما  تاستنادا إلى المحاضر. ويتواءم هذا المقترح تماما مع تعريف اختصاصا

 .EB 2011/102/R.47/Rev.1هو وارد في الوثيقة 

تب سكرتير الصندوق على إعالم اللجنة بالخط الزمني الضروري لتداول والستكمال هذا المقترح، وافق مك -46
من النسخة النهائية  67مسودة المحاضر باللغات الرسمية األربعة. وسيتم تحديد هذا الخط الزمني في الفقرة 

 .EC 2015/90/W.P.7المعدلة من الوثيقة 

 النسخة الثانية من دليل التقييم: 9البند 
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ف الشفهي الذي تقدم به مكتب التقييم المستقل عن كيفية التطرق للتعليقات يوصبالت أحاطت اللجنة علما -47
في الصيغة النهائية من  7664/حزيران يونيو 72التي أثيرت خالل الدورة غير الرسمية التي عقدت بتاريخ 

تب بدءا من النسخة الثانية من دليل التقييم. وسيستخدم هذه الدليل لجميع التقييمات التي يجريها المك
بين نظامي التقييم ، ويتوقع له أن يرسي األساس إلعداد اتفاقية مواءمة جديدة 7660يناير/كانون الثاني 

 الذاتي والمستقل في الصندوق.

، أوضح المكتب بأنها تلك تم تبنيها عليقات قد تم تبنيها وكيفالتعلى تحديدا واستجابة لطلب بتسليط الضوء  -48
 رسم بيانيوخاصة بإدراج  ،ديدة المحسنةالج . ورحبت اللجنة بالنسخةن الدليلم 26الصفحة المدرجة في 

والنسخة القادمة من هذا الدليل باللغات الرسمية  ،األولى، ونظرية التغيير لمقارنة االختالفات مع النسخة
 األربعة للصندوق.

المناقشة مع إدارة الصندوق، داد و وأعلم مكتب التقييم أعضاء اللجنة بأن اتفاقية المواءمة هي اآلن قيد اإلع -49
م في نسختها النهائية في أوائل العاقبل استكمالها  ،كما هو مطلوب ،تقاسمها مع أعضاء اللجنة وسوف يتم 

ولنفس نظام التصنيف ووسائله القادم. وستضمن هذه االتفاقية استخدام اإلدارة والمكتب لنفس معايير التقييم 
 ها الطرفان.ة النتائج التي يبلغ عنمقارنبهدف تعزيز القدرة على 

 أخرى مسائل: 11البند 

تحت بند مسائل أخرى، رحبت اللجنة بالتقرير الذي أعده مكتب التقييم المستقل عن الندوة التقنية المنعقدة  -51
حول تعزيز القدرة على تقييم الهدف الثاني من أهداف التنمية  7664نوفمبر/تشرين الثاني  68و 62بتاريخ 
. "لمحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة"القضاء التام على الجوع، وتوفير األمن الغذائي والتغذية اامة: "المستد

، ومنظمة األغذية والزراعة، ونظم هذه الندوة مكاتب التقييم في الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية
التي تتخذ من روما مقرا لها وفي إطار  االتالوكوبرنامج األغذية العالمي في إطار التعاون بين  ،والصندوق

 السنة الدولية للتقييم. 

وأثنت على مكتب التقييم ومكاتب EC 2015/90/INF.1 وأحاطت اللجنة علما بالمعلومات الواردة في الوثيقة  -51
هذه  التقييم النظيرة له في الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها على هذه المبادرة. وأشير إلى الغاية من

تقييم الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة في منظومة الندوة وهي المساهمة في الفهم المشترك لكيفية 
تشاطر  )6(أهداف الندوة التالية: األمم المتحدة بأسرها وغيرها من المنظمات الدولية والدول األعضاء مع 

ية لأللفية ومبادرات الشراكة األخرى على نطاق الدروس المستفادة حول القدرة على تقييم األهداف اإلنمائ
 7696االستعراض المشترك للتحديات الرئيسية التي يواجهها التقييم فيما يتعلق بجدول التنمية  )7( ؛مشابه

تحديد الخطوات الملموسة للوكاالت  )9( ؛وجه الخصوص ىعلى وجه العموم وأهداف التنمية المستدامة عل
 لها نحو بناء القدرة على تقييم الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة. التي تتخذ من روما مقرا

دارة ععبر رئيس اللجنة  ،وبعد اختتام مداوالت اللجنة -52 ن تقديره ألعضائها ولمكتب التقييم المستقل وا 
 وللمترجمين الفوريين والمراسلين على مساهمتهم في إنجاح هذه الدورة. ،الصندوق وموظفيه


