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 والتسعين للجنة التقييم ةالسابع الدورةمحاضر 
. وتغطي هذه المحاضر مداوالت 2017 يوليو/تموز 12عقدت الدورة السابعة والتسعون للجنة التقييم في  -1

 اللجنة أثناء الدورة.

موافقة بعد المحاضر كأساس للتقرير الشفوي الذي يقدمه رئيس لجنة التقييم إلى المجلس التنفيذي. و  وستعمل -2
 .مع المجلس ها، سيتم تقاسمعلى المحاضراللجنة 

 الدورةافتتاح  .من جدول األعمال 1 البند

والمراقبين ومكتب التقييم المستقل في الصندوق  باألعضاء Rishikesh Singh رحب رئيس اللجنة السيد -3
حل محل توموظفي الصندوق في الدورة. ورحب بصفة خاصة باليابان التي عينها الرئيس ل اإلدارةوممثلي 

، بعد موافقة المجلس التنفيذي على ترشيح اليابان من 2018 نيسانأبريل/النرويج في لجنة التقييم حتى 
 خالل التصويت بالمراسلة.

وحضر الدورة أعضاء اللجنة من فرنسا وغانا واليابان والمكسيك وهولندا ونيجيريا وسويسرا. وحضر ممثلو  -4
التقييم المستقل؛ الجزائر والصين والجمهورية الدومينيكية بصفة مراقب. وحضر الدورة أيضا مدير مكتب 

رئيس وحدة برمجة و دائرة إدارة البرامج؛ ل ساعدمالرئيس النائب و نائب مدير مكتب التقييم المستقل؛ و 
بشعبة  مدير البرنامج القطريو ؛ يمدير شعبة آسيا والمحيط الهادو دائرة إدارة البرامج؛ بالعمليات وفعاليتها 

شعبة أفريقيا بموظف البرنامج القطري، و مدير شعبة أفريقيا الغربية والوسطى؛ و ؛ آسيا والمحيط الهادئ
، سكرتير الصندوقوالقائم بأعمال ؛ شعبة أفريقيا الغربية والوسطىب، الحافظةمستشار و ؛ الغربية والوسطى

 وموظفي الصندوق اآلخرين.

وزارة مصايد األسماك والزراعة في  وحدة تنفيذ البرامجب ،مشروعال، مديرة Mariyam Faznaوشاركت السيدة  -5
إنعاش الزراعة  أداء برنامجحكومة جمهورية ملديف، عن طريق الفيديو، في المناقشات المتعلقة بتقييم في 

 Léopold السيد. وشارك ممثلو جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصايد األسماك في أعقاب المد الزلزالي

Mulumba Mfumu Kazadiالسيد  وسعادةم للزراعة، ، األمين العاAlbert Tshiseleka Felha السفير ،
تقييم المتعلقة بوالممثل الدائم لجمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الصندوق، بصفة مراقب في المناقشة 

 ةالدائم ة، السفيرة والممثلMónica Robelo Raffoneالقطري. وشاركت سعادة السيدة امج نالبر و ستراتيجية اال
بتقييم  المتعلقةلجمهورية نيكاراغوا لدى منظمات األمم المتحدة في روما، بصفة مراقب في المناقشات 

 نيكاراغوا.لامج القطري نالبر و ستراتيجية اال

 جدول األعمال اعتماد .من جدول األعمال 2 البند

أداء تقييم  (3جدول األعمال؛ ) اعتماد (2افتتاح الدورة؛ ) (1)جدول األعمال المؤقت البنود التالية:  تضمن -6
تقييم  (4)في جمهورية ملديف؛ إنعاش الزراعة ومصايد األسماك في أعقاب المد الزلزالي  برنامج

المواعيد المقترحة لدورات لجنة التقييم في  (5لجمهورية الكونغو الديمقراطية؛ ) االستراتيجية والبرنامج القطري
تجميعي عن التقييم التقرير  (7) لنيكاراغوا؛ تيجية والبرنامج القطريتقييم االسترا (6)؛ 2019و 2018عامي 

 أخرى.مسائل  (8)ن السياسات على المستوى القطري؛ حوار الصندوق بشأ
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على المعادلة المنقحة لنظام  المستقل التقييممكتب  تعليقات إلدراججدول األعمال المؤقت  تعديلتم و  -7
 ."أخرىمسائل "تحت البند ، تخصيص الموارد على أساس األداء

 االمعدلة ليتضمن بندبصيغته ، EC 2017/97/W.P.1اللجنة جدول األعمال الوارد في الوثيقة  تواعتمد -8
 (.EC 2017/97/W.P.1/Rev.1)سيصدر بوصفه الوثيقة  تحت "مسائل أخرى" اواحد

ق رئاسة الصندوعن و عن المؤتمر الدولي المعني بالتقييم الذي نظمه مكتب التقييم المستقل،  تحديث
 لفريق التعاون في مجال التقييم

التعاون م مدير مكتب التقييم المستقل تحديثا موجزا عن رئاسته لفريق قبل النظر في بنود جدول األعمال، قد   -9
 يونيو/حزيران 8في مكتب التقييم المستقل استضاف فأشار إلى أن . 2017في عام  في مجال التقييم

ناقش فريق رفيع حيث الصندوق للمرة األولى، التعاون في مجال التقييم، بمقر لفريق االجتماع السنوي 
المستقل في تحويل المصارف اإلنمائية المتعددة األطراف. وقبل ذلك، استضاف مكتب  قييمالمستوى دور الت

هج : استخدام ن  مفي مجال التقيي االتصاالتا دوليا حول تكنولوجيا المعلومات و تقنيالتقييم المستقل مؤتمرا 
استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في  المبتكرة هجلن  مبتكرة لتقييم التنمية. وناقش المؤتمر أحدث ا

 أفضل الممارسات. عرضو  اإلنمائيتقييم الفي 

إنعاش الزراعة ومصايد األسماك في أعقاب المد الزلزالي  أداء برنامجتقييم  .من جدول األعمال 3 البند
 في جمهورية ملديف

أداء برنامج إنعاش الزراعة ومصايد األسماك تقييم بشأن  EC 2017/97/W.P.2استعرضت اللجنة الوثيقة  -11
في  يجرى. وكان هذا أول تقييم مستقل على مستوى المشروع في أعقاب المد الزلزالي في جمهورية ملديف

 بلد.ال

المحيط الهندي في الذي حدث في لمد الزلزالي لوأشار األعضاء إلى أن البرنامج قد صمم استجابة  -11
األسماك إلى مستويات ما قبل المد الزلزالي وتحسين سبل  مصايد، بهدف إعادة قطاعي الزراعة و 2004 عام

المستدام على مستوى ك األسماصيد في البرنامج في إدارة موارد المحيطات في ملديف و  وأسهمالعيش. 
 على عجل هتم تصميمفقد طوارئ،  الذي جاء في أعقاب حالةلبرنامج االسياسات الوطنية. ونظرا لطابع 

 . وتعين تعديل البرنامج عدة مرات أثناء التنفيذ، مما حد من فعاليته.ضعفهوثبت 

أقرت اإلدارة بأن الدور فقد النتائج والتوصيات.  وتوافق علىر التقييم الصريح والحظت اللجنة أن اإلدارة تقد   -12
الطويل في حاالت ما بعد ين على المدى دعم االنتعاش والتنمية المطرد تمثل فيالرئيسي للصندوق 

 التدخالتذلك، كان يتعين أن تستند  وباإلضافة إلىة في عمليات اإلغاثة. كالطوارئ، بدال من المشار 
لى رصد وتقييم دقيقين االستهدافالتصميم و  جيدةلى استراتيجية تشاركية الحالية التي يدعمها الصندوق إ ، وا 

مع سياسة الصندوق بشأن  داخليا وهي تتسقالدروس المستفادة من تجربة البرنامج  نشرأثناء التنفيذ. وقد تم 
 ارث.و كمن الالمبكر  النتعاشبشأن ا 2011لعام  يهيةعاش، والمبادئ التوجتناألزمات واال من الوقاية

لبرنامج اأن يركز حكومة ملديف أيضا على نتائج التقييم وتوصياته، وال سيما أنه كان ينبغي  وقد وافقت -13
 على استعادة التنمية بدال من التركيز على اإلغاثة الفورية من حالة الكوارث.
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الصندوق على  وارث وأعربوا عن رأي مفاده أنكفي حاالت الطوارئ بعد وقوع ال االنخراطوناقش األعضاء  -14
االت التي تتخذ من روما مقرا لها ومنظمات أخرى في مثل كة مع الو كواليته ويعمل في شراعلى  زكأن ير 

الطوارئ، فإن من مسؤولية  تون هناك دائما ضغوط سياسية لالنخراط في حاالكهذه الحاالت. وفي حين سي
هم في االنتعاش طويل األجل تسا التي الصندوق ضمان التصميم السليم واألنشطة والتدخالت المخططة جيد

 والمستدام.

باإلشراف على المشروع في البداية،  مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريعوردا على سؤال عن سبب قيام  -15
أنه مع إلى األعضاء  أشار. و الوقت في ذلكيقوم باإلشراف المباشر  لم يكنأوضحت اإلدارة أن الصندوق 

أصبح اآلن في وضع أفضل لتقديم دعم فإنه زية، كاإلشراف المباشر، ومع الالمر  إلىتحول الصندوق 
 أفضل للتنفيذ، وبالتالي تحقيق نتائج أفضل.

واستخدمت منحة من الصندوق لتنفيذ أنشطة حوار السياسات، في حين لم تتحقق منحة خارجية متوقعة  -16
 وبالتالي لم يتم صرفها.

 االستهدافل على التقييم والقضايا الهامة التي أثيرت بشأن التصميم و مكتب التقييم المستق األعضاءوشكر  -17
 لالسترشاد بها فيللتوصيات واستخدام الدروس المستفادة  اإليجابية تهااستجابعلى  اإلدارة واوالتنفيذ، وشكر 

 العمليات المستقبلية.

 لجمهورية الكونغو الديمقراطية تقييم االستراتيجية والبرنامج القطريمن جدول األعمال.  4 البند

)الوثيقة االستراتيجية والبرنامج القطري لجمهورية الكونغو الديمقراطية استعرضت اللجنة  -18
EC 2017/97/W.P.3 شملت ، التي 2015-2003الفترة  غطى(. وكان هذا أول تقييم من نوعه للبلد و

 قمنحة من الصندو  20ت، وحوالي القطرية، وخمسة مشروعا االستراتيجيةبرامج الفرص من برنامجين 
دارة المعرفة والشراكات.  وأنشطة غير إقراضية، بما في ذلك حوار السياسات وا 

استنتاجاتها  المصادقة علىعلى والحكومة  اإلدارةشكرت و التقييم  على التقييم المستقلوشكرت اللجنة مكتب  -19
 .اإلنجازعند نقطة  االتفاقفي  المشار إليه، على النحو وتوصياتها

أوضاع هشة. وقد جاء التقييم  يعاني منفي بلد  العملفي  للتعلم من تجربتهوأتاح التقييم فرصة للصندوق  -21
سيساعد في إعداد استراتيجية قطرية جديدة، مع مراعاة اإلطار الجديد  حيث إنهالمناسب،  الوقتفي 

 الصندوق في األوضاع الهشة، فضال عن األولويات القطرية. النخراط

تماما مع السياسات الحكومية  مانئمتواالقطرية  االستراتيجيةالفرص  يامجنأن بر إلى التقييم  وقد خلص -21
 .االستعراضللصندوق للفترة قيد  االستراتيجية واألطر

إجراءات األثر  فقد أدت، مشروعالكافي في تصميم ال يراع بالقدروعلى الرغم من أن سياق الهشاشة لم  -22
صول السكان حإيجابية فورية على  تأثيراترق والمدارس والمراكز الصحية إلى السريع مثل إصالح الط

اإلرشاد إلى جانب  لزراعية،توزيع البذور واألدوات ا أدىلى الخدمات التعليمية والصحية. و عالريفيين 
 اإلنتاج في مناطق تدخل المشروع. إلى زيادةالزراعي، 
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لفقر على اطويل األجل  األثرعلى  تأثير المشروعات كفاءة وفعاليةضعف ل كانخرى، األناحية الومن  -23
نشطة في سياق ضعف انتشار األوالمعقد، و للغاية ضعف قدرات التنفيذ، والتصميم الطموح  نتيجةالريفي 
 .ةوالخاص ةالعام الخدمات

في  مشروعاتتصميمات بسيطة للإعداد أن تضمن اإلدارة  الحاجة إلىعلى وأكدت اللجنة من جديد  -24
تعاني من التي  بشأن االنخراط في المناطق مؤخراالموافق عليها الهشة، تمشيا مع السياسة  األوضاع

األهداف مقابل البسيطة  تصميماتأوضاع هشة. وحثت اإلدارة على إيجاد سبل لتحقيق التوازن بين ال
استنادا إلى  -إلى ذلك، تم تسليط الضوء على جانب الدعم المتمايز  باإلضافةالطموحة وعالية الجودة. و 

 .المناطق المختلفةاحتياجات مختلف المجموعات المستهدفة من الصندوق في 

أوضاع هشة  التي تعاني منكبيرة جغرافيا البلدان الاللجنة بأن التركيز على المناطق األصغر في  وأفادت -25
 .صغيرة في كل األرجاء عملياتنشر تائج أفضل من سيؤدي إلى ن وبنية تحتية محدودة

. وفي حين تبين أن تكاليف اإلدارة مشروعاتتنفيذ ال علىاألعضاء األثر اإليجابي للحضور القطري  الحظو  -26
"عدم ترك أحد من أجل في بعض السياقات ذلك مرتفعة جدا، أشار أحد األعضاء إلى أن هناك ما يبرر 

ومنظمات العمل في شراكة وثيقة مع وكاالت  وأشير إلى أن. 2030ام " وفقا لخطة عيتخلف عن الركب
 هشاشة.المناطق التي تعاني من األمم المتحدة األخرى مهم في تعزيز النتائج في 

استراتيجية الخروج، أوضحت اإلدارة أن ذلك يشير إلى الخروج من مشروع وليس من  حولا على سؤال ورد   -27
ومة إليجاد حلول لمختلف التحديات التي أبرزها كثب مع الحكيعمل عن  الصندوقأشارت إلى أن البلد. و 

من الحاجة  غممستوى الموارد المخصصة للبلد. وعلى الر على  بدوره الذي يؤثرالتقييم، مثل ضعف األداء، 
، أدى ضعف أداء الحافظة إلى انخفاض كبير في الموارد المخصصة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، الكبيرة

 معالجتها من خالل االستعراض المشترك للحافظة مع الحكومة. يتعينوكانت هذه إحدى األولويات التي 

على قييم المستقل وشكر ممثلو جمهورية الكونغو الديمقراطية الصندوق على عملياته في البلد ومكتب الت -28
تساعدهم على التركيز على تحسين عملياتهم. وأقروا بأن الهشاشة سالتوصيات وقالوا إنها  وصادقواالتقييم. 
عن التزامهم باتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان رفع  عربواتنفيذ المشروع، وأعلى  اسلبيأثرت تأثيرا في البلد 

 حافظة الصندوق.المفروض على تعليق ال

 2019و 2018من جدول األعمال. المواعيد المقترحة لدورات لجنة التقييم في عامي  5 البند

، على النحو الوارد في الوثيقة 2019و 2018في عامي  لدوراتهاوافقت اللجنة على المواعيد المقترحة  -29
EC 2017/97/W.P.4. 

 لنيكاراغوا تقييم االستراتيجية والبرنامج القطريمن جدول األعمال.  6 البند

. EC 2017/97/W.P.5لنيكاراغوا، والوارد في الوثيقة  تقييم االستراتيجية والبرنامج القطرياستعرضت اللجنة  -31
لنيكاراغوا منذ بدء عمليات الصندوق في عام األول تقييم االستراتيجية والبرنامج القطري وكان هذا هو 

من وبرنامجين  يميةوست منح إقل مشروعاتسة خم تضمنتالتقييم فترة ثمانية عشر عاما،  غطى. و 1979
 .2015و 2005تمت الموافقة عليهما في عامي  -برامج الفرص االستراتيجية القطرية 
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أقرت  وقدبيرة في التنمية الريفية في البلد. كمساهمة  قدمتحيث ، بصفة عامةأداء الحافظة إيجابيا  وكان -31
المنهجي القوي في مجاالت مثل الزراعة األسرية. غير أنه  هبالقدرة التقنية للصندوق وتخصصالحكومة 

لمزارعين األسريين والشعوب من أجل ادعم تكامل األسواق  مواصلةتزال هناك حاجة إلى ما يلي:  ال
األصلية وجهود الحكومة في مجال التكيف مع تغير المناخ؛ وتعزيز الفعالية والكفاءة؛ وتحسين نظم الرصد 

 ى المشروع.والتقييم على مستو 

تتماشى مع استراتيجيات الحكومة،  مشروعاتأن أهداف الإلى تقييم االستراتيجية والبرنامج القطري وخلص  -32
ددت بعض التحديات، مثل انخفاض معدالت الصرف تجاوز األهداف وتعزيز نقل التكنولوجيا. وح  أنه تم و 

 السكان األصليين على ساحل الكاريبي.التواصل مع وانخفاض مستوى 

 نتائج التقييم وتوصياته، وستعمل مع الحكومة لمواصلة معالجة المسائل المحددة.على  اإلدارة تماما ووافقت -33

متبادلة لتوجيه  ادروسد معرفة و وأشار إلى أنه ول  التقييم  على التقييم المستقلوشكر ممثل نيكاراغوا مكتب  -34
بين بالتمايز  كبيرولى اهتمام القطرية المقبل. ولذلك سي   االستراتيجيةالبلد في تخطيط برنامج الفرص 

في االتفاق عند نقطة  وعلى النحو الذي ينعكسالجنسين وتعميم تغير المناخ وتعزيز الرصد والتقييم. 
 .المحددالحكومة بتنفيذ توصيات التقييم في اإلطار الزمني  تلتزماإلنجاز، 

 تهماعلى مصادقوالحكومة  اإلدارةشكرت التقييم الجيد، و  قريرت على التقييم المستقلوشكرت اللجنة مكتب  -35
 النتائج والتوصيات. على

 على النحو التالي: اإلدارةمكتب التقييم المستقل و  ورد، األسئلةاللجنة عددا من  وطرحت -36

 ي ذلكمن الدعم، بما ف مختلفةأنواع  ه تم تقديمفيما يتعلق بكيفية تعزيز التعاونيات، قالت اإلدارة إن )أ(
عداد خطة األعمال.ابشأن  ،على سبيل المثال ال الحصر  لمسائل القانونية والتنظيمية وا 

 إلىأن التقييم يشير التقييم المستقل ارا، أوضح مكتب كفيما يتعلق بسبب اعتبار الدعم التقني ابتو  )ب(
لفة؛ كمن حيث الت ةوفعال ةاقتصاديبطريقة جوانب معينة، مثل تقديم المساعدة التقنية للمزارعين 

نشاء رابطات المزارعين  المساعدة التقنية، المتعلقة بولويات األتحديد القدرات الالزمة ل يهاالتي لدوا 
ذلك،  وباإلضافةنقل التكنولوجيا. لوتقييم جودته؛ وتوفير حزم  الخدمةوالمشاركة في اختيار مقدم 

ي للمنحدرين من أصل أفريقي والشعوب وفي إطار المساعدة التقنية، دعم الصندوق التعزيز المؤسس
 اريبي.كساحل العلى  األصلية

 وليس الصندوق. اتالمشروع تهأجر فقد عن رضا العمالء،  باالستقصاءفيما يتعلق و  )ج(

ما يتجاوز آثاره المالية، لوحظ أن فيفيما يتعلق بتجربة الصندوق مع التمويل المشترك للمشروعات و  )د(
 الجانب.هذا لم يتضمن التقييم 

الصرف. وقد  معدالتدارة إلى أن التمويل المشترك المتعدد هو أحد العوامل وراء انخفاض اإلوأشارت  -37
 بوادر تحسن واعدة. وهناكوضعت بالفعل خطة مؤسسية لتحسين وتيرة الصرف، وهي قيد التنفيذ، 
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سيما  تحققت نتائج إيجابية، وال ،فيهامن المشاركين  نيكاراغوا كانتوفيما يتعلق بنتائج المنح اإلقليمية التي  -38
يرها أخرى تدمنحة بين النساء الريفيات، و  المبادرات الفرديةاألمم المتحدة للمرأة في مجال هيئة منحة بشأن 

 .غواتيماالفي رابطة المصدرين 

اآلن مخصصة  مشروعاتبعض ال أصبحتفي االتفاق عند نقطة اإلنجاز،  وعلى النحو الذي ينعكس -39
ر المناخ، بدعم من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة. ويولى اهتمام للتكيف مع تغي

 تغير المناخ والتكيف معه من خالل المنح اإلقليمية أيضا.بمتزايد 

مجموعة من أنواع  ه يتم تقديمتقارير التقييم، قال مكتب التقييم المستقل إن محتوىوردا على سؤال حول  -41
لتقييم ا، وتقارير مشروعاتأداء ال اتتقييم تشملالتقييمات المختلفة في كل دورة من دورات لجنة التقييم. و 

في خطة العمل  على النحو الواردوأنواع أخرى  رية،التجميعية، وتقييمات االستراتيجيات والبرامج القط
 والميزانية.

سياسة التقييم في الصندوق بمكتب التقييم المستقل  استشهدع اللغات، وفيما يتعلق بترجمة الوثائق إلى جمي -41
الموجز التنفيذي باللغات الرسمية يقدم و المعني أن تقارير البرامج القطرية تعد بلغة البلد  تنص علىالتي 

 .األخرى

ستوى تجميعي عن حوار الصندوق بشأن السياسات على المالتقييم ال. تقرير األعمالمن جدول  7 البند
 القطري

واستجابة حوار الصندوق بشأن السياسات على المستوى القطري ناقشت اللجنة تقرير التقييم التجميعي عن  -42
 .EC 2017/97/W.P.6/Add.1في الوثيقة  ةالوارد اإلدارة

مساهمته المحتملة في  وخاصةوالحظت اللجنة أن الصندوق يدرك بصورة متزايدة أهمية حوار السياسات،  -43
الفقر. وعلى هذا  قبضةان الريفيين من كبيرة من السكأعداد  انتشالفي المتمثل تحقيق هدف الصندوق 

اإلنمائية، ويمكن  ونتائجها مشروعاتألنه يهيئ بيئة تمكينية لدعم أداء ال مهماحوار السياسات  ي عدالنحو، 
حوار السياسات أساسيا في  كانة ونتائجها. وتبعا لذلك، أن يدعم أيضا توسيع نطاق النهج الناجحة المثبت

، 2025-2016للصندوق للفترة  واإلطار االستراتيجي، لموارد الصندوقوالعاشر التاسع  ينالتزامات التجديد
حوار السياسات عن  التقرير التجميعيفي السياسات. وركز  االنخراططفيف في التركيز على  ولمع تح

 .2015-2010الفترة  غطىو على المستوى القطري 

ركز تحوار السياسات، و بشأن أهدافا  تالقطرية تضمن االستراتيجياتأن معظم  التقرير التجميعي إلىوخلص  -44
السياسات لمختلف أصحاب المصلحة، مع التركيز  منصات حوارأساسا على: إنشاء أو دعم منتديات و 

أو السياسات  وضع؛ والمساهمة في تهملتوصيل صو على تمكين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة 
 االستراتيجيات أو اللوائح الوطنية لدعم الحد من الفقر الريفي.

ل العمال يتم توثيق  هحوار السياسات، ألن وضوح صورةومن بين المعوقات التي تم تحديدها ما يلي: عدم  -45
القطري؛  المستوىات على ؛ وعدم وجود خطة عمل حقيقية لحوار السياسغير الرسمي بشأن حوار السياسات

 لهذا النشاط. المتاحةالموارد البشرية والمالية محدودية و 



EB 2017/121/R.6 

7 

التجميعي، الذي كان متوازنا نسبيا، وتضمن دروسا من منظمات خارجية، لتقييم اورحبت اإلدارة بتقرير  -46
في  االنخراطبتعزيز  اإلدارة تلتزمالسياسات. و  االنخراط فيلتعلم بشأن ل ةمفيد قدم مساهمةوبالتالي 

أن تكون النتائج أكثر قابلية  يضمن، مما يجعل نهج الصندوق أكثر اتساقا و القطريمستوى الالسياسات على 
 للقياس.

. وعلى وجه الخصوص، أثيرت أهمية توصياته صادقت علىو لتقييم التجميعي لوأعربت اللجنة عن تقديرها  -47
في  انخراطهالتقني و  ه في المجالتعاونب، للبلدانالصندوق كجهة مانحة وليس كمشارك في عمليات التنمية 

 السياسات القطاعية.

ليكونوا في وضع يسمح لهم وبناء قدرات موظفي الصندوق  أيضا إلى أهمية تدريبوأشار األعضاء  -48
السياسات على المستوى  االنخراط فيدليل الصندوق بشأن حظى نحو فعال. و على  السياسات باالنخراط في

 الصحيح. االتجاهكخطوة في  ببالترحي القطري

السياسات القطاعية واالستثمار في الزراعة على وجه الخصوص، وضعت لجنة األمن  اتقييمتوفي إطار  -49
 يقومن أن كأن الصندوق يمإلى أحد األعضاء  أشارالغذائي العالمي مبادئ لالستثمار الزراعي المسؤول. و 

 الصعيد الوطني.على  في نشر هذه المبادئ للتنفيذ كبيربدور 

 لالنخراطشريك رئيسي  على أنهالصندوق في بعض األحيان  الذي يفيد بأنه ال ي نظر إلىوفيما يتعلق بالرأي  -51
الوكاالت التي تتخذ من روما استكشاف التعاون بين  يمكن هأن في حوار السياسات، اقترح أحد األعضاء

دماجها في السياسات القطرية. واللضمان االستماع إلى رسائل الوكاالت الثالث و  مقرا لها  التقييممكتب  حظا 
خبرة تشغيلية  ،نطاقصغير ال والري التمويل الريفيالصندوق في بعض القطاعات، مثل لدى المستقل أن 
 الرامية إلى جهودهال مباشر في كومات بشكلدعم الحالالزمة ذات الصلة  عرفةجدا، والم طويلة وجيدة

 الري. تيسير سياساتأو  التمويل الريفي لىعصول حال تعزيز إمكانية مواصلة

دور الصندوق على  وأن مركزيةاللما باالسياسات يرتبط بطريقة  االنخراط فيأن إلى أحد األعضاء  وأشار -51
بيئة  سهم في تهيئةيفي حوار السياسات  وأن االنخراط، األموالالمستوى القطري أكثر من مجرد صرف 

جهة  يكونأن  فيما يتجاوزمشارك نشط، ك وضعهلصندوق يحدد اأن  نبغيوي. اتمواتية لتنفيذ المشروع
ات من كالشرا تعزيزو  السياساتبر في حوار كل أكبش لالنخراطأدوات القروض والمنح  تخدام، باسةمانح
مشاركة الصندوق في حوار السياسات، ة لأساسي الالمركزيةدارة على أن اإلبر. ووافقت كأ تأثير تحقيقأجل 

دارة المعرفة. يزالتشغيلية، وتعز  خالل األكاديميةوأعادت تأكيد خطة بناء القدرات من   الرصد والتقييم وا 

ن أن يقوم بدور نشط في حوار السياسات من خالل النظام كأن الصندوق يم إلىوأشار بعض األعضاء  -52
توضيح؛ الإلى  بحاجةأن دوره في تحليل السياسات غير اعية. القط مجموعات العملة في كالقائم والمشار 

بالضرورة.  يتولى القيادةدون أن بات، كلصندوق من خالل الشرااأن يعمل ن كفي هذا المجال، ربما يمف
حيث ترتبط المبادرات  ،وأشار مكتب التقييم المستقل إلى أن ذلك يتماشى مع نظرية التغيير في التقييم

دارة المعرفة.المتعلقة بحوار   السياسات ارتباطا وثيقا ببناء الشراكات وا 

 االنخراط فيضمان تقارب اآلراء بين مختلف الشركاء قبل الشروع في  الحاجة إلىوشددت اإلدارة على  -53
ات كالمقبلة للشرا اتمزيد من االهتمام في التقييمالالسياسات مع الحكومات. وطلب أحد األعضاء إيالء 
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بما في ذلك  ومة،كالحلصندوق في جمع أصحاب المصلحة اآلخرين مع اأن يقوم به ن كوالدور الذي يم
التركيز الشراكات، مع  نتجميعي بشأتقييم تقرير هناك إن  التقييم المستقلالقطاع الخاص. وقال مكتب 

الموافق عليه، وسوف يكون جاهزا  ملبرنامج الع منالقطاع الخاص، جزء مع شراكات ال علىخاص  بشأن
 .2018 عامفي  لمناقشته

، مثل جانب السياسات على المستوى القطري حواروالحظت اللجنة أنه ال يزال هناك مجال للتحسين في  -54
على  اإلدارةمع الحكومات والشركاء اآلخرين. ووافقت  والموثوقيةالحوار غير الرسمي ودوره في بناء الثقة 

بالفعل بعض الخطوات  ات خذت قدلحكومات والمزارعين. و هذا الرأي، والحظت أن الصندوق يقدم دورا داعما ل
 االستراتيجيةدمج أنشطة محددة في برامج الفرص  (1) في السياسات، مثل: االنخراطلمواصلة تحسين 

على  األدواتإعداد  خاللبناء القدرات من  (3)اإلبالغ عن مدى أنشطة السياسات الجارية؛  (2القطرية؛ )
 واإلبالغأفضل،  بشكلفي السياسات  االنخراطمن أجل تتبع أنشطة ي القطر المستوى مستوى المشروع و 

 .واألثرالمؤشرات الجديدة لنظام إدارة النتائج  مقابل

الصندوق على المستوى القطري  حضورأنه يتجاهل حقيقة أن و والحظ أحد األعضاء أن التقرير يبدو  -55
اسات، الذي كان أوسع نطاقا وأكثر شمولية، مما السي االنخراط فيضعيف جدا. ورحب بالتركيز على 

مع  يكالتشار  وفيما يتعلق بالنهجمهارات. مختلف المساهمة الموظفين على مختلف المستويات وب يضمن
في  49اللجنة بأن المستقل  التقييمتب ك، أبلغ مآرائهم للحصول علىالحيازات الصغيرة أصحاب  المزارعين

تلك  إلىفرصة االستماع أتاحت ي و كالتشار  النهجالنوع من  هذا اتبعتالمستعرضة  اتالتقييمالمائة من 
 األصوات.

، من خالل األنشطة غير اإلقراضيةحصرا  يجرحوار السياسات لم  نأيضا أ التقييم المستقلكرر مكتب و  -56
ة القطرية، الفرص االستراتيجي برامجأنشطة مثل إعداد  تتيحأيضا. و  يةاإلقراضنشطة األ خاللمن  ولكن

 احتمالتعزيز لو  وميينكحمباشر مع النظراء البشكل  لالنخراط، وبعثات اإلشراف فرصا المشروعاتوتصميم 
 زيادة أثر التدخالت.

 . مسائل أخرىمن جدول األعمال 8 البند

أساس  علىالمعدلة لنظام تخصيص الموارد  معادلةال علىتعليقات  التقييم المستقلمدير مكتب  عرض -57
 11في  األداءأساس  علىبنظام تخصيص الموارد  ةالمعني مجموعة العملفي اجتماع  تناولهاكما تم  األداء
اإلدارة  هالذي اقترحت دال-3 سيناريومن جديد للدعمهم لتأكيد موز. وأغتنم بعض األعضاء الفرصة ت/يوليو

خرى األلجوانب ابما فيه الكفاية  يراعيالتوازن الصحيح بين األداء واالحتياجات، و يحقق  وأشارت إلى أنه
 هشة.أوضاع التي تعاني من مثل المناطق 

آخر لمجموعة العمل المعنية اجتماع لعقد  ترتيبال يبأنه سيجر  األعضاء المؤقتة الصندوق ةرتير كس توأبلغ -58
 ترحة. المنقحة المق معادلةالاآلراء بشأن في توافق تحقيق  لتيسيرأساس األداء على  الموارد تخصيصنظام ب

المترجمين الفوريين أيضا شكر و وشكر الرئيس جميع المشاركين على إسهاماتهم في المناقشات الحيوية.  -59
 وأعلن اختتام الدورة.

 


