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 والتسعين للجنة التقييم الرابعةمحاضر الدورة 

الرابعة والتسعين المنعقدة بتاريخ تغطي هذه المحاضر المداوالت التي أجرتها لجنة التقييم خالل دورتها  -1
 .2016أكتوبر/تشرين األول   13

بعد  ةالمجلس التنفيذي في دورته التاسعة عشر بعد موافقة اللجنة عليها، سيتم تشاطر هذه المحاضر مع  -2
 المائة، وستكون أساس التقرير الشفهي الذي سيلقيه رئيس اللجنة أمام هذه الدورة.

 افتتاح الدورةمن جدول األعمال:  1البند 
ندونيسيا، والمكسيك، ر الهند )و فرنسا، و حضر الدورة أعضاء لجنة التقييم من مصر،  -3 وهولندا، ئيس اللجنة(، وا 

 ،الصندوقطرف نيجيريا، والنرويج وسويسرا. كما حضرها أيضا مراقبون من كندا، والصين، وألمانيا. ومن و 
 دائرة إدارة البرامج؛ل مكتب التقييم المستقل في الصندوق؛ ومساعد رئيس الصندوقحضر هذه الدورة مدير 

ومديرة  شعبة أفريقيا الشرقية والجنوبية؛ ومدير دائرة إدارة البرامج؛في ومدير وحدة برمجة العمليات وفعاليتها 
والمسؤول عن الحافظة  بأعمال شعبة البيئة وتغير المناخ؛والقائم  رق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا؛شعبة الش
والقائم بأعمال  يسي في شعبة آسيا والمحيط الهادي؛ومستشار الحافظة الرئ ؛البيئة وتغير المناخ في شعبة

 من موظفي الصندوق. موغيره ؛مكتب سكرتير الصندوق

حول تقييم  ستدورخالل المناقشات التي و أنه  ،أعضاء اللجنة Rishikesh Singhأعلم رئيس اللجنة السيد  -4
الحكومة  باسموسيتحدث  ،مثل نيجيرياملللجنة دوره كرئيس سيفوض فإنه البرنامج القطري لجمهورية الهند، 

والممثل الدائم المناوب لجمهورية موزامبيق المستشار ، Inácio Tomás Muzimeدية. وقد حضر السيد الهن
الزراعة لألمم المتحدة في روما، الجزء المتعلق بمناقشة تقييم أثر مشروع مصايد األغذية و في منظمة 

 األسماك الحرفية في ضفة سوفاال في موزامبيق من مناقشات اللجنة. 

 اعتماد جدول األعمال جدول األعمال: من  2البند 
( اعتماد 2( افتتاح الدورة؛ )1البنود التالية: ) EC 2016/94/WP.2الوثيقة  الوارد في تضمن جدول األعمال -5

لعام  تهميزانيي الصندوق المستند إلى النتائج و ( برنامج عمل مكتب التقييم المستقل ف3جدول األعمال؛ )
( استراتيجية 5( تقييم البرنامج القطري لجمهورية الهند؛ )4؛ )2019-2018اإلشارية لعام  تهخطو  2017

( تقييم أثر مشروع مصايد األسماك الحرفية 6الصندوق لالنخراط في البلدان التي تعاني من أوضاع هشة؛ )
( تقرير تجميعي عن وصول أصحاب الحيازات الصغيرة إلى األسواق؛ 7في ضفة سوفاال في موازمبيق؛ )

( جدول األعمال المؤقت للجنة 9قرير تجميعي عن سياسة الصندوق إلدارة البيئة والموارد الطبيعية؛ )( ت8)
 ( مسائل أخرى.10؛ )2017التقييم لعام 

أ( )وتم تعديل جدول األعمال المؤقت ليتضمن بندين تم إدراجهما تحت مسائل أخرى على النحو التالي:  -6
ب( التعريف بنائب المدير الجديد )مل لمكتب التقييم المستقل؛ اإلطار الزمني الستعراض األقران المحت

 في الوثيقةلمكتب التقييم المستقل. وسيتم تعديل جدول األعمال وعرضه مرة أخرى 

 EC 2016/94/WP.1/Rev.1. 
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برنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج  من جدول األعمال:  3البند 
 2019-2018وخطته اإلشارية للفترة  2017عام وميزانيته ل

، المتعلقة ببرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في EC 2016/94/W.P.2استعرضت لجنة التقييم الوثيقة  -7
 عدلت، والتي 2019-2018اإلشارية للفترة  وخطته 2017الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 

استنادا إلى التعليقات التي وردت أثناء الدورة الثالثة والتسعين للجنة التقييم، واالجتماع الحادي واألربعين بعد 
والدورة الثامنة عشر بعد المائة للمجلس التنفيذي. ورحب أعضاء المجلس  ،المائة للجنة مراجعة الحسابات

لة على وثيقة في المستقبل للتعديالت المدخ باإلشارةأن يقوم المستقل وطلبوا من مكتب التقييم  ،بالتعديالت
 ذلك كي يسهل رجوع اللجنة إليها. االستعراض المسبق و 

. 2017ورحبت بالميزانية المقترحة لعام  ،مكتب التقييم المستقل على هذه الوثيقة المنقحةوهنأت اللجنة  -8
عليه في الوثيقة  تما كانصورة طفيفة عن دوالر أمريكي أقل بمليو  5.73وتعتبر الميزانية المقترحة بحدود 

لغ ابالفين نتيجة لسعر الصرف الجديد كاليف الموظالمعروضة سابقا، مما يعكس تقليصا في ت
في المائة من  0.39أعضاء اللجنة إلى أن هذه الميزانية التي تبلغ  وأحاطيورو.  0.897أمريكي = دوالر 1

بزيادة العنصر في المائة، ورحبت  0.9لموضوع وهو تكاليف برنامج القروض، والتي تقل عن السقف ا
المخصص للتمايز بين الجنسين. كما رحبت أيضا بالمبادرة المخطط لها لدعم الرصد والتقييم على المستوى 

 .المهيكلةالقطري، عالوة على زيادة عدد التقديرات الريفية التشاركية 

في المائة من  1.6في المائة، التي تراجعت من  0.9وأحاط األعضاء أيضا بالزيادة االسمية بما يعادل  -9
تكاليف الموظفين التي ستزداد نظرا لشغر منصب جديد. وشكروا مكتب التقييم المستقل على البرهنة على 

إلى االنخفاض الكبير الذي طرأ على االلتزام بالقواعد عند وضع الميزانية، وأردف أحد األعضاء، أن اإلشارة 
الرسمية ربما ال يكون محدثا، واستذكر بأن بيانات منظمة التنمية والتعاون في الميدان المساعدة اإلنمائية 
 . 2014مقارنة بعام  تشير إلى وجود زيادة ملحوظة في المساعدة اإلنمائية الرسمية 2015االقتصادي لعام 

ة األحياء المائية، د األسماك وتربييإلعداد تقرير تجميعي عن مصا كافيةبيانات  عن وجودواستجابة لتساؤل  -11
، بانتظار 2017ولكنه تأجل إلى عام  2016عام لأصال  اكان مخطط هذا التقريرإجراء ذكرت اللجنة بأن 

 اوأنه ،على اتفاقية االتساق جارية توفر البيانات الكافية. كذلك فقد تم التأكيد ألعضاء اللجنة بأن العمل
 . 2017سوف تعرض على اللجنة وعلى المجلس في عام 

التقييم المستقل وميزانيته سوف تعرضان على الدورة مكتب وأشارت اللجنة أيضا إلى أن برنامج عمل  -11
 .2016التاسعة عشرة بعد المائة للمجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول 

  تقييم البرنامج القطري لجمهورية الهند األعمال: من جدول  4البند 
واالتفاق عند ، 2015-2010لجنة التقييم الثاني للبرنامج القطري لجمهورية الهند والذي يغطي الفترة الناقشت  -12

وضميمتها. وأشارت اللجنة إلى  EC 2016/94/W.P.3به، كما هو وارد في الوثيقة  المتصلةنقطة اإلنجاز 
، 1979، ومنذ عام فيها حيث مول الصندوق .أن الهند تشكل أكبر حافظة للعمليات التي يدعمها الصندوق

 مليون دوالر أمريكي. 928.6قرضا بلغت قيمتها اإلجمالية  31مشروعا من خالل  27
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ية الملفتة للنظر المتبعة في نهعلى هذا التقييم الدقيق وعلى الموأثنت اللجنة على مكتب التقييم المستقل  -13
فيما يتعلق بتمكين المجموعات  وخاصة ،رحبت بالنتائج التي تشير إلى أداء متين للحافظةو إعداده. 
وزيادة مشاركة النساء في مجموعات العون الذاتي والمناصب القيادية.  ،والمساواة بين الجنسين ،المحرومة

في توسيع النطاق والتغطية الجغرافية، وأفضل الممارسات والنهج  المتحققة وعبرت عن تقديرها لإلنجازات
إلى أن الصندوق قد طبق منهجا متينا للتدخل يركز على  السياساتية. وكذلك أشارت اللجنة أيضا

الطبيعية، وقد أسهم أيضا وبصورة كبيرة في زيادة الدخول  االحتياجات األساسية والتمكين، وحماية الموارد
 األسرية.

والحكومة الهندية على التوصيات الواردة في الصندوق إدارة من  لجنة بعين الرضا إلى موافقة كل  وأشارت ال -14
مثل تلك الناجمة عن بطء استهالل المشروعات،  ،للتطرق لتحديات الكفاءة السائدة الرامية هذا التقرير
المشروعات، والقدرات التنفيذية على أرض الواقع من بين جملة  التنفيذ، والتدوير الكبير لموظفيوتأخيرات 

وبناء القدرة على  ،عبر المشروعاتتشجيع التعلم بأمور أخرى. وناشد ممثل جمهورية الهند إدارة الصندوق 
لتنفيذها، وضمان فترات أقصر  ،وتصميم مشروعات أبسط ،ستدامة الالحقة للمشروعاتاالو  ،توسيع النطاق

نجازات التحول الريفي الشمولي. ج الزراعي، وعلى وجه العموم دعم إو لمنتوتعزيز روابط السوق لصالح ا
تصميم برنامج الفرص في ذ بالفعل هذه التوصيات قد نف   من اوأعلمت إدارة الصندوق اللجنة بأن بعض

 االستراتيجية القطرية الجديد.

استمرار إيالء األولوية للمناطق والمجموعات المحرومة من خالل بورحب أعضاء اللجنة أيضا بالتوصيات  -15
يم أبسط، تصاماستخدام نهج متمايزة، وضمان تركيز تصميم المشروعات على تجميع المنتجات وتسويقها، و 

وبناء قدرات الوكاالت المنفذة، وتحري خيارات تأصيل األنشطة غير اإلقراضية في مكونات المشروعات. 
منظومة األمم ومع هيئات  ،وأكدت اللجنة على أهمية إرساء شراكات أقوى مع الوكالتين األخرتين في روما

شراكهم في عملية صياغة برنا ،القطاع الخاصعالوة على المتحدة  مج الفرص االستراتيجية القطرية. وا 
وتشاطرت إدارة الصندوق نماذج عن التعاون مع منظمة األغذية والزراعة في تصميم المشروعات ومع 

برنامج التنمية الزراعية في الهند، وأوضحت بأن يتم االنخراط مع القطاع  فيبرنامج األغذية العالمي 
 الخاص من خالل االستشارات والمناقشات. 

ها من تقييم البرنامج القطري فيما يتعلق بالتدخالت في ؤ لت اللجنة عن الدروس التي يمكن استقاوتساء -16
دارة المعرفة ،األنشطة غير اإلقراضية متوسطة الدخل من الشريحة ، في البلدان مثل حوار السياسات وا 
ت إدارة الصندوق على على نموذج عمل الصندوق. وأكد هيمكن أن تخلفاألثر الذي العليا، وماهو أثرها وما 

تبسيطها ورصدها لضمان  بقروضأهمية تأصيل وتعميم األنشطة غير اإلقراضية في المشروعات الممولة 
ومتابعتها بصورة أفضل. كذلك فقد أعلمت اللجنة بأن نموذج عمل الصندوق يخضع لإلصالحات لعكس 

 هذا النهج.

 الفقر، أكدت إدارة الصندوق مجددا على أنهلواستجابة للحاجة الستهداف عالقات القوة والقضايا الهيكلية  -17
ستستمر في التركيز على أكثر المجموعات عرضة للمخاطر المتأثرة بعالقات القوة هذه. وفيما يتعلق بعدد 

ضحت اإلدارة بأن هذه األرقام ال تتضمن لألسر الريفية الفقيرة، أو  ياألسر المستهدفة مقارنة بالعدد اإلجمال
 أعداد األسر التي يتم الوصول إليها خالل توسيع النطاق.
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القروض كانت بعلى الرغم من أن مساهمة الصندوق و وجهة النظر القائلة بأنه بعضاء علما وأحاط األ -18
مع الصندوق  هاتة لشراككبير  قيمة تولي، إال أن الهند مقارنة بالمصارف اإلنمائية متعددة األطراف متواضعة

ألنها تسهم في تقاسم أفضل الممارسات العالمية من خالل المشروعات، وبالتالي بناء قدرات المستفيدين، 
التغذية لالبتكارات الجديدة، وتعزيز األنشطة غير توفير وأصحاب المصلحة والموظفين المحليين، من خالل 

 التعلم والسياسات.  لتحسيناإلقراضية 

  استراتيجية الصندوق لالنخراط في البلدان التي تعاني من أوضاع هشةمن جدول األعمال:  5البند 
 ،استنادا إلى التوصيات المستلمة في أعقاب عرض ورقة النهج على اللجنة في دورتها الثالثة والتسعين -19

يجية الصندوق لجنة استراتالوعلى المجلس التنفيذي في دورته السابعة عشرة بعد المائة، استعرض أعضاء 
لالنخراط في البلدان التي تعاني من أوضاع هشة واستجابة مكتب التقييم المستقل عليها، كما هي واردة في 

 على التوالي. ،وضميمتها  EC 2016/94/WP.4الوثيقة

التقييم المؤسسي  تلتوصيالصندوق على استجابتها اإليجابية رحبت اللجنة باالستراتيجية وأثنت على إدارة ا -21
وبالتركيز اإلضافي على ضعف هياكل  ،علما بالتعريف المحدث للهشاشة اللجنة كما أخذت لواردة فيها.ا

استنادا إلى التعريف المحدث و الحوكمة وانخفاض القدرات المؤسسية. وأعلمت إدارة الصندوق اللجنة بأنه 
 فقد حددت قائمة بأكثر األوضاع هشاشة والتي من شأنها أن تسمح بنهج متمايز ومتوائم. ،للهشاشة

تمكين للموظفين العاملين في ال توفير قدر أكبر من وشكر أعضاء اللجنة إدارة الصندوق على التركيز على -21
لمساواة أوضاع هشة، وعلى وضع تعريف للهشاشة أكثر خصوصية للصندوق، وعلى االهتمام الذي توليه ل

 ،بين الجنسين في البلدان التي تعاني من أوضاع هشة. كما سلطوا الضوء أيضا على أهمية االستراتيجية
 وبخاصة خالل مشاورات تجديد الموارد.

بما في ذلك  ،ورحبت اللجنة ودعمت التعليقات التي خرج بها مكتب التقييم المستقل على االستراتيجية -22
بين االستراتيجيات و  بينها ورسم صورة أوضح للروابط ؛شبه الوطنية هشاشةللالحاجة إلى إيالء االهتمام 
يالء اهتمام مخصوص لعمليات الرصد  رى الحالية والمتوقعة في الصندوق؛والسياسات والعمليات األخ وا 

جراء استعراض  والتقييم في األوضاع الهشة من خالل إيجاد مؤشرات مخصوصة ونهج إلدارة المخاطر، وا 
دخال التعديالت الضرورية لالستجابة للبيئة المتطورة. ،الستراتيجيةلتنفيذ ا  وا 

بما في ذلك إدارة المخاطر والصمود والتطرق  ،على المبادئ التوجيهية للصندوق االستراتيجيةتستند هذه  -23
يجاد أدوات مرنة تتسم لأل  ت اللجنة عن وجهة نظرهاوعبر   .والمرونة باالستجابةسباب الجذرية للهشاشة وا 

كذلك فقد أوصت أيضًا  .تنفيذ االستراتيجيةتطوير المبادئ التوجيهية بصورة أفضل لكي توجه  بإمكانية
 "،عدم اإلضرار"مثاًل على صيغة  ،بإدراج المساءلة أمام السكان المتأثرين بموجب هذه المبادئ التوجيهية

وأوضحت إدارة الصندوق ضرورة   .الصندوقجتماعي والبيئي والمناخي في والمواءمة مع إجراءات التقدير اال
مع  واالتساقوتعزيز الوضوح في الشراكات  ،واستدامة التدخالت ،إيالء اهتمام أكبر لقضايا المساءلة

وبموجب إطار األمم المتحدة للمساعدة  ،الشركاء اآلخرين بما يتعدى الوكاالت التي تتخذ من روما مقرًا لها
  اإلنمائية.

تساءل أعضاء اللجنة عن سبب عدم  ،تعرض لمخاطر الكوارث الطبيعية في تعريف الهشاشةونظرًا إلدراج ال -24
مثل هذه ل ه يتم التطرقوأوضحت إدارة الصندوق أن .وجود أية معايير ذات صلة بالبيئة لتقدير الهشاشة
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ل برنامج وغيرها من أدوات التمويل مث ،والبيئي والمناخي االجتماعي التقديرالمشاغل من خالل إجراءات 
فإن  ،المؤسسيةومن خالل تعزيز القدرات  ،ى ذلكلعالوة ع .أصحاب الحيازات الصغيرةلصالح التأقلم 

 .البلدان في وضع أفضل للتعافي من الكوارث الطبيعية

وعلى وجه الخصوص اإلشارة إلى الموارد واألدوات والنهج التي  ،واستجابة لتساؤل حول المبادئ التوجيهية -25
تشاطرت إدارة الصندوق مع اللجنة عددًا  .لذي تعنيه المرونة في هذا السياقا وما ،والمرونة ابةباالستجتتسم 

والمرونة في  ،للتطرق ألزمةما مثل إعادة تخصيص األموال من مشروع  ،من الخيارات التي سيتم تحريها
لألنشطة التي تتسم بالصمود في وجه النزاعات مثل  الجزئيوالتعليق  ،واإلشراف عن بعد ،اختيار الشركاء

يعتبر  حيث .وتوفير الدعم من خالل مرافق المنح ،عوضًا عن التعليق الكامل ،القروية االدخارمخططات 
يرمي إلى ستقرار الريفي مثااًل على مرفق للتمويل بالمنح والمهاجرين والتهجير القسري واال مرفق الالجئين

 محتملةنافذة "والذي يمكن أن يتطور في المستقبل ليغدو  ،الهشاشة ال جميعها لتصدي لبعض مظاهرا
 يتي.في أزمة ها فوريالللتدخل  "نافذة المرونة"وحاليًا تستخدم اإلدارة  ."للهشاشة

للصندوق هي في  الجوهريةأشار أحد األعضاء وبقلق أن المهمة  ،فيما يتعلق بتدخل الصندوق في هايتي -26
وفي مناقشة دور الصندوق في أوضاع  .نمائية هيكلية ال مساعدات إغاثة إنسانيةإتوفير مساعدات 

أعلمت إدارة الصندوق اللجنة بأن هناك بعض الموارد غير المخصصة المتاحة لهايتي والتي  ،الكوارث
تم  ،وللقيام بذلك .عملية التعافي في البالدالزراعية المالئمة ودعم  تالمدخالخصصت لتوفير الوصول إلى 

وبخاصة برنامج األغذية  ،تبني نهج متدرج لضمان عمل الصندوق مع وكاالت األمم المتحدة األخرى
وأحاطت اللجنة علمًا بأن هذه الفرصة كانت فرصًة  .العالمي ومنظمة األغذية والزراعة بأسلوب تكاملي

بشأن هذا التدخل درءًا ألي  ستباقيعلى التواصل االوأثنت  .جيدة جدا لتبسيط التعاون بين الوكاالت الثالث
 .فهم خاطئ لألدوار

نافذة  وأوضحت إدارة الصندوق بأن ،وسعت اللجنة للحصول على توضيح أكبر عن مبدأ نافذة الهشاشة -27
مكانية تخصيص المزيد من الموارد للبلدان التي تعاني إتشير إلى  ،ستراتيجيةكما انعكست في اال ،الهشاشة

بين الجنسين  والتمايزمثل بناء المؤسسات  المكملةللتطرق لألنشطة على شكل منح  ،من أوضاع هشة
 .واالنخراط السياساتي

مجال لإلشارة إلى  عن وجودوتساءلوا  ،ورحب األعضاء بتقليص الئحة البلدان التي تعاني من أوضاع هشة -28
ورحبت اإلدارة بهذا  .مثل الهجرة والتهجير والالجئين ،البلدان المجاورة المتأثرة بسبب قضايا تسرب الهشاشة

وفيما يتعلق بقضية . بل وافقت على إيجاد سبل لعكس تأثير التسرب الذي تتسم به الهشاشة ،االقتراح
ريف لمثل هذه في تع تأعلمت إدارة الصندوق اللجنة بأنها نظر  ،الهشاشة على المستوى شبه الوطني

 أكثر حيادية في ولكنها قررت أن تبقي على تعريف ،ات المالية الدولية األخرىظمالمن الحاالت كما تتبناه
يشير إلى هشاشة الفي تعريف  كما هو مستخدم "األوضاع الهشة"فإن مصطلح  ،عالوة على ذلك .الصندوق
 في الوثيقة. المسألةجهود لتعزيز وضوح هذه الوستبذل  .على المستويين الوطني وشبه الوطنيالهشاشة 

األمم المتحدة  وأاألفريقي  لالتحادالسالم التابعة  اتقو رة إلى وجود وسلطت اللجنة الضوء على اإلشا -29
وقالت  .ين مما ال يمكن اعتباره باألمر األمثلر واستخدام القدرات المؤسسية والنزاع كمؤش ،كمؤشر للهشاشة

ي حين ائلة بأنه وفووافقت اإلدارة على ذلك ق .بأن على اإلدارة أن تحدد مؤشرات قابلة للقياس بصورة أفضل



EB 2016/119/R.7 

6 

إال أنه سيتم النظر في مظاهر أكثر  ،رات المؤسسية والنزاع مع الهشاشةدقلا ه غالبا ما يتالزم ضعفأن
 وتحديد مؤشرات مناسبة وعكس الهشاشة الوطنية. ،مالءمة

ستراتيجية نفسها مع إطار بالهشاشة والضعف في االأيضًا بإدراج مؤشرات تتعلق  اإلدارة طالب األعضاء -31
عوضًا عن تأجيل المؤشرات ذات الصلة بالهشاشة والضعف حتى مرحلة تنفيذ  ،والتقييم وخطة للتنفيذللرصد 

ستصمم على أساس نهج شمولي بعد الموافقة  االستراتيجيةوأعلمت إدارة الصندوق اللجنة بأن  .االستراتيجية
 عليها.

هشة حيث  تعاني من أوضاعوتساءلت اللجنة أيضًا كيف يمكن التطرق لالستدامة في المناطق التي  -31
وأوضحت إدارة الصندوق بأن ذلك سيتم من خالل العمل بصورة وثيقة مع  .القدرات المؤسسية ضعيفة

والتعاون مع وكاالت األمم المتحدة األخرى من خالل إطار  ،المنظمات غير الحكومية وغيرها من الشركاء
إال أن  ،أن أموال الصندوق تحول عبر الحكوماتعمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية. وعلى الرغم من 

اتفاقيات التمويل تفسح المجال للمشروعات الحكومية بالتعاقد من الباطن مع المنظمات غير الحكومية 
 .ومنظمات المجتمع المدني لمساعدتها في التنفيذ وتوفير الدعم

الموارد لألوضاع الهشة ال الصندوق بأن تخصيص  ت إدارةأكد ،طرحه أحد األعضاءواستجابة لتساؤل  -32
البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا التي تعاني من أوضاع هشة  وصولينطوي على خطر إمكانية 

ض في الصندوق تتقرر من خالل األن شروط اإلقر  ،للغاية تيسيريةإلى قروض الصندوق بشروط 
والمتغيرات ذات الصلة بإطار القدرة على  ،مثل الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد ،حصاءات قطريةإ

 تخصيص الموارد على أساسوفي حين أن نظام  .تحمل الديون من صندوق النقد الدولي ومن البنك الدولي
األداء الحالي يتضمن مرفقًا لما بعد النزاع كما يتبناه البنك الدولي في قائمته السنوية للبلدان المؤهلة 

على أساس األداء  تخصيص المواردظام إال أن ن في المائة، 100سبة للحصول على موارد إضافية بن
بلد  أيتتعلق بوصول عليه سوف لن تكون هناك أية مخاطر  وبناء .المعدل سوف لن يستخدم هذا المرفق

 لتمويل من الصندوق بشروط تيسيرية.لالدخل الذي يعاني من أوضاع هشة  ةمتوسطبلدان المن 

بدولة في أوضاع " سبانيةفي النسخة اإلمصطلح ترجمة المكانية استبدال إأحد األعضاء عن  وتساءل -33
كذلك كان هنالك تساؤل فيما لو كان يتوجب على الصندوق  .لتجنب أي سوء فهم ،من هذه الوثيقة "الهشاشة

دارة إوأوضحت  .توفير الدعم من مقر الصندوقاإلبقاء على حضوره القطري في األوضاع الهشة أو 
 متابعة من خالل الشركاء المتواجدين في الميدان.الستجرى  ،وباإلضافة لإلشراف عن بعد ،الصندوق أنه

كانون /ستراتيجية على المجلس التنفيذي في دورته التاسعة عشر بعد المئة في ديسمبرستعرض هذه االو  -34
 . 2017 عاملن تتم الموافقة عليها حتى تدرج في وثيقة النهج الشمولي إاألول وما 

 تقييم أثر مشروع مصايد األسماك الحرفية في ضفة سوفاال في موزامبيق من جدول األعمال:  6البند 
األسماك  مصايدوضميمتها المتعلقة بتقييم أثر مشروع  EC 2016/94/W.P.5استعرضت اللجنة الوثيقة  -35

 واستجابة اإلدارة عليه. ،بيقمموزارفية في ضفة سوفاال في جمهورية الح

مشيرة إلى أنه ثالث تقييم لألثر يجريه مكتب التقييم  ،تقديرها لوضوح هذا التقريرعبرت اللجنة عن و  -36
وعلى وجه  .وصنف التقرير األداء اإلجمالي للمشروع ومساهمته في الحد من الفقر الريفي كمرض   .المستقل
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ساتي شبه صياغة وتبني وتنفيذ إطار سيا ؛فقد أسهم المشروع فيما يلي: زيادة الدخول واألصول ،الخصوص
وتحسين  ؛والتعبئة المجتمعية وتحسين الوصول إلى التمويل الصغري ؛د األسماكيقطاعي لتعزيز إدارة مصا

 .وتحسين الوصول إلى األسواق ؛المناولة بعد الحصاد

خالل تنفيذ مشروع  تتبعهاوأعلمت األعضاء بأنها سوف  ،توصيات في التقييم فقت اإلدارة على أربعاوو  -37
أن اإلدارة سوف  علمااللجنة  وأحاطت .الذي يدعمه الصندوق ،د األسماك الحرفية الجارييالترويج لمصا

والترويج لتعميم  ،د األسماكيء من القطاع الخاص لدعم قطاع مصاشركاالتعمل بالتنسيق مع البنك الدولي و 
  .بين الجنسين يزالتما

إلدارة ا ضمان يةيل كيفوطلبوا تفاص ،اتوأشار األعضاء إلى أهمية إدراج استراتيجية للخروج في المشروع -38
وعبرت إدارة الصندوق عن وجهة نظرها  .دون وجود استرتيجية مسبقة للخروجستمرارية واستدامة النتائج بال

فإنها تسعى لتنفيذ جدول أعمال توسيع النطاق من بداية المشروع من خالل  ،قائلة بأنه عوضًا عن ذلك
 إشراك الشركاء والقطاع الخاص.

التدخالت اإلنمائية تستنير به الذي سو  ،كمورد للمعرفة بيق على تقرير التقييمموأثنى مندوب جمهورية موزا -39
إجراء  هاوطلب ،الحكومة على االستنتاجات والتوصيات الواردة في التقرير بموافقةكما أعلم اللجنة  .المستقبلية

سوفاال في الشراكة المتطورة مع األسماك الحرفية في ضفة  مصايدتحليل إضافي عن موضع مشروع 
 .الصندوق

أوضح مكتب التقييم المستقل  ،انظرية التغيير الحق تشكيلوبخاصة إعادة  ،وفيما يتعلق بمنهجية تقييم األثر -41
بأسلوب تشاركي للوصول لتقدير أفضل لمسوغات وافتراضات المكونات المختلفة للتدخل  يتمبأن ذلك 

إلظهار السببية في إحراز حصائية مالئمة إهذا النهج تم تطبيق أدوات  على وبناءاً  .ونتائجها المتوقعة
 .النتائج

 عن وصول أصحاب الحيازات الصغيرة إلى األسواق تقرير تجميعي من جدول األعمال:  7البند 
واستجابة اإلدارة  ،تجميعي عن وصول أصحاب الحيازات الصغيرة إلى األسواقال تقريرالاستعرضت اللجنة  -41

وشكرت اللجنة مكتب التقييم  .وضميمتها على التوالي EC 2016/94/W.P.6عليه كما هو وارد في الوثيقة 
 ،مشيرة إلى أنه يتضمن دروسًا مستفادة .سهل القراءةو المستقل على هذا االتقرير التجميعي جيد الكتابة 

 األسواق.ويسلط الضوء على جهود الصندوق في تعزيز الوصول إلى 

هداف االستراتيجية للصندوق والنهج السائد في األإلى التقييم إلى خمسة أسئلة تعكس استنادا وأشارت اللجنة  -42
رساء الشراكات، صالح االوصول إلى األسواق ل لمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة: واالستهداف وا 

ورحب األعضاء بنتائج هذا التقرير والمؤسسات والسياسات والبنى التحتية والتمويل واألمن الغذائي. 
بما في ذلك الحاجة لتحديد المخاطر ذات الصلة بديناميات األسواق وأصحاب الحيازات  ،والدروس المستفادة

استدامة المخرجات من خالل الترويج للتيسير الذي ضمان و  مرحلة التصميم والتخفيف منها. الصغيرة في
وضمان المواءمة مع األسواق الناشئة من خالل  ؛ازات الصغيرةيوفره القطاع العام وتمكين أصحاب الحي
 رصد األداء والتسلسل المالئم لألنشطة.



EB 2016/119/R.7 

8 

ن يصادقت اللجنة على توصيتين من أصل ثالث توصيات في التقرير. أولها تتعلق باالستثمار في تحس -43
 ةتعلق الثانيتمين. و ئسواق، والتوجهات والشركاء المالتحليال لديناميات األعكس ت التيتصميمات البرامج 

بإعداد البرامج بحيث تكون مفصلة لتناسب مجموعات معينة. ورحبت اللجنة باالستجابة اإليجابية إلدارة 
التوصية الثالثة بشأن إعداد  ه كان باإلمكان جعلووافقت على أن ،الصندوق على هاتين التوصيتين

خصوصية. وأوضح الوصول إلى األسواق أكثر  المؤشرات التي تتعلق باألمن الغذائي والتغذية لمشروعات
للتسلسل السببي من التقييم بأن التوصية الثالثة قد انبثقت عن الحاجة إليالء المزيد من االهتمام مكتب 
 لوصول إلى األسواق إلى تحسين األمن الغذائي والتغذية.تعزيز ا

مكين منظمات المزارعين لتعزيز وأكدوا على دور تعزيز القدرات، وت ،ورحب األعضاء بمحتوى التقرير -44
لتطرق لهذه القضايا باتوصية الالوصول إلى األسواق كقضايا هامة. كما عبروا عن وجهة النظر القائلة بأن 

تكون مفيدة. وأشاروا أيضا إلى أنه من المفيد إدراج أمثلة أكثر تشير إلى التحديات الفريدة من نوعها  قد
للعمل مع الشعوب األصلية والرعاة للوصول إلى األسواق. وفي هذه النقطة، أوضح مكتب التقييم المستقل 

والرعاة قد أولت اهتماما متفاوتا بأن التقارير التجميعية السابقة عن التقييم والخاصة بالشعوب األصلية 
 لذلك قضية مخصوصة السياق. نتيجة اعتبر  والذي ،للوصول المنتظم لألسواق لصالح رفاههم

 أحاطتواستجابة لسؤال عن بعض القضايا األساسية مثل عالقات القوة وأثرها على الوصول إلى األسواق،  -45
يعتبر مظهرا هاما في عملية تمكين  مما ،ئة التمكينيةمفتاح تيسير البييمثل القطاع الخاص  بأن علمااللجنة 

 أصحاب الحيازات الصغيرة واجتذاب القطاع العام.

وحول سؤال عن استدامة تدخالت الوصول إلى األسواق، أكدت اإلدارة على إشراف القطاع الخاص كمحرك  -46
الخاص من دور المشتري إلى  حاجة لمزيد من التحري لكيفية انتقال القطاع هنالكإال أن  ،رئيسي لالستدامة

 دور المستثمر، مع استمراره في االنخراط مع المجتمعات. 

دماج لها في  -47 وأشار التقرير أيضا أنه في حين قد ال يكون هنالك تحليل كامل لمسألة التمايز بين الجنسين وا 
مساواة بين الجنسين جيدا في مجال ال مالءمة كبيرة وأداء إال أن نتائج بعضها قد أظهرتصميم المشروعات، 

مثل اختيار المجتمعات  ،وتمكين المرأة. وأشارت إدارة الصندوق إلى أنه وباالعتماد على نقاط الدخول
 فإنه من الممكن إشراك النساء بصورة أكثر مباشرة.  ،والتمويل الريفي على سبيل المثال

يز نظم التقييم الذاتي وعملياته، مثل رة لإلجراءات التي تتخذ لتعز اوأحاطت اللجنة علما أيضا بتوصيف اإلد -48
وجهود تنمية القدرات من خالل  عرض بالفعل على األعضاء في ندوة؛ والذي ،إعداد إطار للفعالية اإلنمائية

كذلك من خالل تنقيح نظام إدارة النتائج واألثر في  مج القطرية التي ستتطلق عما قريب؛أكاديمية مدراء البرا
 الصندوق.

عن سياسة الصندوق إلدارة البيئة والموارد الطبيعية تقرير تجميعي ول األعمال: من جد 8البند 
تقرير التجميعي عن الالتي تتضمن على التوالي  ،وضميمتها  EC2016/94/W.P.7نظرت اللجنة في الوثيقة -49

الصندوق إدارة ، واستجابة 2015-2010سياسة الصندوق إلدارة البيئة والموارد الطبيعية الذي يغطي الفترة 
الموارد الطبيعية، يتطرق لهذا القضية الهامة، و البيئة إدارة عليه. ورحبت اللجنة بأول تقرير تجميعي لتقييم 

 نظرا ألن المجموعة المستهدفة للصندوق تعتمد على الموارد الطبيعية لكسب سبل عيشها. 
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وعلى وجه العموم، رحبت اللجنة بالنتائج والتوصيات المنبثقة عن هذا التقرير، وأكدت على الحاجة إليجاد  -51
رابط بين إدارة البيئة والموارد الطبيعية والحد من الفقر. ومن خالل مبادرات على شاكلة برنامج التأقلم 

جراءات التقدير االجتماعي والبو لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة،  يئي والمناخي، يستمر الصندوق بتعزيز ا 
 الموارد الطبيعية وتغير المناخ. و البيئة إدارة شأن بتدخالته 

وأشارات اللجنة أيضا إلى االستجابة اإليجابية إلدارة الصندوق على استنتاجات وتوصيات هذا التقرير  -51
ير المناخ في سياسات الصندوق االلتزام بالسعي لتعميم االستدامة البيئية والصمود في وجه تغو  ،التجميعي

وستخضع جميع تصميمات المشروعات الجديدة لفحص إلزامي وعمليات أعماله وبرامجه االستثمارية. 
الجتماعية والمناخية. وستستمر إدارة الصندوق في تحديد وضمان التمويل الخاص بالبيئة اللمخاطر البيئية و 

 وتغير المناخ.

وأشار إلى أنه وعلى الرغم من  ،ية المستخدمة في إجراء هذا التقريرووفر المكتب إيضاحات حول المنهج -52
إدارة البيئة والموارد الطبيعية على الدوام مجاال من  شكلتالفترة الفاصلة بين تنفيذ المشروعات وتقييمها، 
. وعبرت اللجنة عن وجهة نظرها 2010حتى قبل عام  ،المجاالت التي تتميز باألولوية بالنسبة للصندوق

يستفيد من الدروس المستقاة من برنامج التأقلم لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة، سالقائلة بأن التقرير كان 
وتنفيذ إجراءات التقدير االجتماعي والبيئي والمناخي والمبادرات األخيرة ذات الصلة.  TerraAfricaومبادرة 

إلى أن التقرير قد تزامن مع استعراض منتصف المدة لبرنامج التأقلم لصالح أشار مكتب التقييم المستقل  و
بعين االعتبار نظرا ألنه في مراحله األولية. لم يكن باإلمكان أخذ نتائجه  بحيثأصحاب الحيازات الصغيرة، 

اخ يجب اتفق على أن التركيز بصورة أكبر على تغير المن ،رة الصندوقاوعالوة على ذلك، وبالتشاور مع إد
 أال يتم على حساب إدارة البيئة والموارد الطبيعية.

يتعلق بالعالقة بين التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق وتقرير الفعالية اإلنمائية  وفيما -53
للصندوق والفوارق في النتائج بين التقييم الذاتي والتقييم المستقل، أعلمت اللجنة بأن اإلدارة ومكتب التقييم 

 عمالن معا على اتفاق لالتساق للتطرق لهذه القضية.ي

واستجابة لتساؤل حول وصول الصندوق للصندوق األخضر للمناخ، أشارت إدارة الصندوق إلى وجود فريق  -54
 على األرض للتطرق لإلجراءات الحمائية المطلوبة. وسوف يتم إعالم اللجنة بنتائج هذه العملية.

 2017األعمال المؤقت للجنة التقييم لعام  جدول من جدول األعمال:  9البند 

 .EC 2016/94/W.P.8كما هو وارد في الوثيقة  .2017ناقشت اللجنة جدول أعمالها المؤقت المنقح لعام  -55
جدول األعمال المقترح إلى التخطيط لعقد أربع دورات للجنة التقييم بالتواريخ التي  وأحاطت علما بإشارة

 وافقت عليه اللجنة في دورتها الثانية والتسعين.

حول تضارب وقت دورة يوليو/تموز مع العطل الصيفية، أشار مكتب  واستجابة لشواغل أثارها عضو -56
التقويم المشترك للوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها سكرتير الصندوق إلى أن التواريخ تختار على أساس 

 لكي يتم التأكد من حضور جميع المشاركين بأكبر قدر ممكن.

 ،هر مرتين في جدول األعمالالمسبق للميزانية يظ ستعراضالوأشار أحد األعضاء إلى أن البند الخاص با -57
عنوان وثيقة الميزانية لدورة أكتوبر/تشرين  وبالتالي ال بد من مراجعة الوثيقة لشطب االستعراض المسبق من
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. وبالنظر لجدول األعمال بأكمله بالنسبة لدورة سبتمبر/أيلول، طلب أحد األعضاء توفير مايلزم 2017األول 
 ه. م االتفاق عليت األمر الذي ،من التدابير لتغطية خدمات الترجمة الفورية

به اإلدارة بإدراج الخطة المؤسسية لالمركزية على جدول وأخيرا، وافقت اللجنة على االقتراح الذي تقدمت  -58
النظر في التقييم المؤسسي لالمركزية. مما سيسمح  هاأعمال دورتها الخامسة والتسعين، التي ستتم خالل

دماجها في الخطة قبل عرضها على المجلس  ووجهات نظرها االستفادة من تعليقات اللجنةبلإلدارة  وا 
الوثيقة مع اللجنة قبل أقل  تداول. إال أنه ونظرا لضيق الوقت سيتم 2016نون األول التنفيذي في ديسمبر/كا

 من أربعة أسابيع من عقد الدورة. 

 مسائل أخرىمن جدول األعمال:  10البند  
 :ينالتالي ينناقشت اللجنة البند ،بموجب هذا البند -59

أحاطت اللجنة علما  .الصندوقأقران محتمل لمكتب التقييم المستقل في الزمني الستعراض  اإلطار (أ )
وطلبت من المكتب عرض الوثيقة  ،أقران محتمل لمكتب التقييم المستقلباإلطار الزمني الستعراض 

تواتر ب المتعلقةبما في ذلك المعلومات  ،الخاصة بهذا الموضوع لكي تخضع الستعراض أكبر
 ومسوغات القيام باستعراضات األقران. 

. بعد أن قدم مدير مكتب التقييم مكتب التقييم المستقل في الصندوقيد لالجدلمدير انائب ب التعريف (ب )
في منصب نائب   Fabrizio Felloniرحبت اللجنة بالسيد  ،المستقل وبصورة رسمية نائبه الجديد

 مكتب التقييم المستقل.لجديد الالرئيس 

 اللجنة اختتام الدورة. وبعد أن شكر جميع األعضاء على مشاركتهم النشطة في المداوالت، أعلن رئيس -61

 


