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 محاار الدورة الثامنة والتسعين للجنة التقييم 
مداوالت اللجنة  2017سبتمبر/أيلول  5قدت في ع  التي الثامنة والتسعين للجنة التقييم ي محاضر الدورة تغط   -1

     خالل الدورة.

شكل هذه المحاضر وست ،مع المجلس التنفيذيهذه المحاضر كما وافقت عليها لجنة التقييم سيتم تشاطر  -2
   المجلس التنفيذي.  أمامرئيس اللجنة  دلي بهيسلتقرير الشفهي الذي اأساس 

 افتتاح الدورة جدول األضعمال: من 1البند 

 ، بالمشاركين في الدورة.من الهند Rishikesh Singhرحب رئيس اللجنة، السيد  -3

ندونيسيا، واليابان، والمكسيك، وهولندا، ونيجيريا،  -4 ا. ر وسويسحضر الدورة أعضاء اللجنة من فرنسا، وغانا، وا 
مكتب التقييم مدير  أيضا. وحضر الدورة اقبينر كم ممثلون عن الصين والجمهورية الدومينيكيةكما حضرها 

وحدة ؛ ورئيس امجر ونائب الرئيس المساعد لدائرة إدارة الب ؛مكتبالونائب مدير  ؛المستقل في الصندوق
االستراتيجية  لدائرة المؤقت ونائب الرئيس المساعد؛ امجر دائرة إدارة البوفعاليتها في برمجة العمليات 

القائم ؛ و االستراتيجية والمعرفة واالنخراط العالميشعبة ومدير  ؛شعبة البحوث وتقييم األثرومدير ، والمعرفة
وسكرتيرة الصندوق  ؛رنامج قطري من الشعبة؛ ومدير بوأوروبا ،وشمال أفريقيا ،شعبة الشرق األدنى بأعمال
  .قالصندو من موظفي  موغيره؛ المؤقتة

لجورجيا لدى الصندوق،  الممثل الدائم المناوبو ، كبير المستشارين Zaal Margvelashviliوشارك السيد  -5
وجهة نظر مع اللجنة  شروع دعم الزراعة في جورجيا، وتشاطركمراقب في المناقشات بشأن تقييم أثر م

 الحكومة.

 اضعتماد جدول األضعمال .من جدول األضعمال 2البند 

م يتقي( 3( اعتماد جدول األعمال؛ )2( افتتاح الدورة؛ )1حتوى جدول األعمال المؤقت على البنود التالية: )ي -6
االستعراض المسبق لبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في ( 4؛ )أثر مشروع دعم الزراعة في جورجيا

تقرير رئيس ( 5؛ )2020-2019وخطته اإلشارية للفترة  2018الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 
رير السنوي عن نتائج وأثر عمليات التق( 6؛ )الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة

 ( مسائل أخرى.8؛ )تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق( 7)؛ 2017الصندوق لعام 

مراكز التعلم " -إعالنا بشأن إطالق مبادرةتم تعديل جدول األعمال المؤقت ليتضمن، تحت مسائل أخرى،  -7
المعتكف الثالث للمجلس ؛ وقضايا ذات أهمية بالنسبة للجنة التقييم ناجمة عن -"بشأن التقييم والنتائج

 ؛ واإلطار الزمني للتعليق على مسودة محاضر الدورة الثامنة والتسعين للجنة.التنفيذي

، المعد ل بحيث يتضمن ثالثة بنود EC 2017/98/W.P.1جدول األعمال الوارد في الوثيقة عتمدت اللجنة ا -8
 (.EC 2017/98/W.P.1/Rev.1خرى )سيعاد إصدار الوثيقة الحقا بحيث تغدو الوثيقة تحت مسائل أ
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 من جدول األضعمال: تقييم أثر مشروع دضعم الزراضعة في جورجيا 3البند 

، وشكرت تقييم أثر مشروع دعم الزراعة في جورجيا، EC 2017/98/W.P.2ستعرضت اللجنة الوثيقة ا -9
على التقرير وعلى المنهجية االبتكارية المستخدمة، بما في ذلك استخدام  مكتب التقييم المستقل في الصندوق

خالل التقييم المستقل ولوجيات المعلومات واالتصاالت. وكان هذا تقييم األثر الرابع الذي أجراه مكتب نتك
 .2017و 2016عامي 

البنية  یعة، کان الترکيز علقطاع الزرا یوالتركيز المحدود عل ،ونظرا لسوء حالة البنية األساسية في البلد -10
المشروع  كانلسياق القطري، و لشکل خاص ب مالئماوالتأجير الريفي  النطاق، صغيرةاألساسية الريفية 

قد أدى  شروعأن المتمت اإلشارة إلى بشکل جيد مع السياسات الحکومية واحتياجات فقراء الريف. و متوائما 
وأشار بعض األعضاء  بالتالي إلى تنشيط االهتمام بالقطاع الزراعي من جانب الحكومة والشركاء اآلخرين.

   إلى إمكانية اعتبار الدور التحفيزي لهذا النوع من المشاريع هدفا منذ البداية.

. فمن حيث ما غير مرض إلى حد أنه أحاطت اللجنة علما بأنه تم تصنيف اإلنجاز العام للمشروع على -11
إلى حد ما بسبب الطبيعة  مرض  غير المشروع كان  على الفقر الريفي، عامر الواألث ،والكفاءة ،الفعالية

بعض األنشطة، واالفتقار إلى ب ما يتعلق والبدء المتأخر في، االتآزر بينه االفتقار إلىباينة للتدخالت و المت
هم العمل في شراكة وثيقة مع الحكومة في اسوقد . الواقعية، واألهداف غير على التمايز الجنسيالتركيز 

. وشكر أعضاء اللجنة الصندوق األساسية، وتعزيز المؤسسات بنيةاستدامة التدخالت، والسيما صيانة ال
على التركيز على الزراعة والبنية األساسية، األمر الذي شكل تحديا حقيقيا في جورجيا، وتعهدوا بدعم 

 المستقبل. تدخالت مماثلة في

وشكرت اللجنة إدارة الصندوق على تقبلها للتوصيات التي قدمها مكتب التقييم المستقل في الصندوق،  -12
وأشارت إلى أن بعض هذه التوصيات يتم تنفيذها بالفعل وأن التوصيات األخرى سوف تؤخذ في االعتبار 

   وتصاميم المشروعات. برامج الفرص االستراتيجية القطرية جديد في

وذكرت إدارة أحاطت اللجنة علما بالتصنيف غير المرضي بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. و  -13
فقد بذلت ، نساءالأنه على الرغم من عدم وجود مؤشر محدد بشأن عدد المشاريع التي ترأسها الصندوق 

يؤدي ، مما األسرب المياه الصالحة للشرب من جهود الستهداف المرأة عن طريق إيجاد فرص عمل وتقري
تاحة الوقت   .لألنشطة األخرى إلى تقليص العمل اليدوي وا 

وسأل أحد األعضاء عن الخطوات التي يتم اتخاذها لمعالجة قضية التمويل المشترك. وأشارت إدارة  -14
المصرف األوروبي ، و الوكالة الدانمركية للتنمية الدوليةالصندوق إلى أن الشراكات التي يتم إرساؤها مع 

سوف تركز على استهداف الشباب، وتحسين الثروة الحيوانية في المناطق الجبلية، على  لإلنشاء والتعمير
   التوالي.   

إدارة أن تدخالت القائل بنقد البين التوصية باستخدام نهج شامل و  ظاهروردا على تعليق حول التناقض ال -15
قييم المستقل في الصندوق إلى أن تعبير "الشامل" ، أشار مكتب التالتآزر وتفتقر إلىكانت متباينة الصندوق 

 .إلى عملية تصميم تشاركية لتعزيز االستهداف وأوجه التآزر في األنشطة المنفذةفي هذا السياق يشير 
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االستعراض المسبق لبرنامج ضعمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق  .من جدول األضعمال 4البند 
 2020-2019وخطته اإلشارية للفترة  2018المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 

االستعراض المسبق لبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج ستعرضت اللجنة ا -16
(. وأثنى األعضاء EC 2017/98/W.P.3)الوثيقة  2020-2019إلشارية للفترة وخطته ا 2018وميزانيته لعام 

من خالل  2013من الميزانية منذ عام  ض احتياجاتهخف  ألنه  مكتب التقييم المستقل في الصندوق  على
 .التركيز المستمر على الكفاءة وتبسيط العمليات

المؤسسي بشأن تنمية سالسل القيمة المناصرة ، والسيما التقييم 2018رحب األعضاء ببرنامج العمل لعام  -17
بشأن التمويل الريفي ودعم االبتكارات التقنية، وتقييمات المشروعات  التقييمية اتالتوليفتقارير للفقراء، و 

برنامج تقييما واحدا لألثر بشأن قطرية، و وبرامج  تقييمات لخمسة استراتيجياتالمزمعة. وتشمل الخطط 
، داء المشروعاتألتقييمات في كينيا، وثمانية  لصالح أصحاب الحيازات الصغيرةتسويق محاصيل البستنة 

 في السنة. 38و 28في المائة من تقارير إنجاز المشروعات، التي تتراوح في عددها بين  100والتثبت من 

 الصندوقمكتب التقييم المستقل في فيما يتعلق بالتعاون مع الوكاالت التي توجد مقارها في روما، أبلغ  -18
وسوف تنظم حلقة عمل وكاالت الثالث أجرى تقييمات برامج قطرية في الكاميرون، لاألعضاء بأن كال من ا

رص لتحسين إليها وتحديد أوجه تآزر وف م التوصللتقاسم النتائج التي ت 2018مشتركة في فبراير/شباط 
إلى أنه لم يكن باإلمكان  الصندوقمكتب التقييم المستقل في تعاون هذه الوكاالت في الكاميرون. وأشار 

    إجراء تقييم مشترك نظرا لعدم وجود برنامج مشترك، وكون أنشطة برامج كل وكالة متميزة. 

 من 2018حصة عام  مليون دوالر أمريكي تشمل 5.91وأشارت اللجنة إلى أن الميزانية المقترحة والبالغة  -19
تمثل زيادة  2018دوالر أمريكي. وهكذا فإن ميزانية عام  100 000، التي تعادل استعراض األقران الخارجيين

في المائة،  1.1، تتألف من انخفاض حقيقي بنسبة 2017في المائة مقارنة بميزانية عام  1.5اسمية قدرها 
  في المائة. 2.6وزيادة سعرية بنسبة 

عن سبب بقاء تكلفة ، تساءل األعضاء 8إلى  10ونظرا إلى أن عدد تقييمات أداء المشروعات انخفض من  -20
. يعني زيادة كبيرة في تكلفة الوحدة لكل تقييم، مما 2017كما كانت عليه في عام  2018التقييمات في عام 

بأن التقنيات المحسنة لجمع المعلومات االرتجاعية من  مكتب التقييم المستقل في الصندوقوأجاب 
   وأنواع أخرى من المسوحات، تطلبت موارد إضافية. ،التفسيريالمسح  المستفيدين المباشرين، مثل

مكتب التقييم ، أبلغ 2017دوالر أمريكي عن عام  72 000وفيما يتعلق بزيادة تكاليف الموظفين بمقدار  -21
األمومة أو الغياب لفترات  اتلتغطية حاالت الطوارئ مثل إجاز هذا كان اللجنة بأن  المستقل في الصندوق
ال يستفيد من احتياطي  مكتب التقييم المستقل في الصندوقيعود ذلك إلى أن . و طويلة ألسباب صحية

 .الطابع المستقل لميزانيته یالصندوق لهذه المصروفات بالنظر إل

 تقرير رئيس الصندوق ضعن واع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة .من جدول األضعمال 5البند 

، كما هو وارد في وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارةتقرير رئيس الصندوق عن ستعرضت اللجنة ا -22
في ضميمة المقدمة و عليه،  مكتب التقييم المستقل في الصندوق ، وتعليقاتEC 2017/98/W.P.4الوثيقة 
 للوثيقة.
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، رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارةغط ى اإلصدار الرابع عشر من تقرير  -23
 20، مكتب التقييم المستقل في الصندوقالذي يستعرض إجراءات المتابعة بشأن التوصيات التي تقدم بها 

 ييمات مؤسسية.توصية، بما في ذلك المتابعة التاريخية بشأن ثالثة تق 180تقييما تحتوي على 

كرت إدارة الصندوق ذات الصلة، وش مكتب التقييم المستقل في الصندوقرحبت اللجنة بالتقرير وبتعليقات  -24
، 2016في المائة في عام  94مقارنة بنسبة  ،في المائة 97على نسبة األخذ العالية بالتوصيات والتي بلغت 

اللجنة إدارة الصندوق على رفع بعض أعضاء  ة واستعداد من أجل التحسين. وشجعمما يدل على وجود رغب
في المائة. وأحاط األعضاء علما باعتراف إدارة الصندوق بأهمية وظيفة  100نسبة األخذ بالتوصيات إلى 

ومساهمته في  مكتب التقييم المستقل في الصندوقوعبروا عن تقديرهم للجودة العالية لتوصيات  .التقييم
     تحسين األداء بشأن مبادرات الصندوق وعملياته.

ت، مثل انتداب مدير البرنامج القطري لتمس األعضاء توضيحا بشأن عدم متابعة بعض التوصياا -25
إلى أن بنغالديش تحتل أولوية عالية بالنسبة لعملية االنتداب، وأن هناك لبنغالديش. وأشارت إدارة الصندوق 

 خطط جارية لتسريع عملية الالمركزية.

 نظام تخصيص الموارد على أساسوأعرب عضو عن تقديره لتوصية المكتب ومساهمته في تحسين معادلة  -26
هذه  تعتبر أن هاعلى المعادلة المنقحة المقترحة. وذكرت إدارة الصندوق بأن ، وشكر إدارة الصندوقاألداء

تمت متابعتها بالكامل في التقرير ألن إدارة الصندوق قد اتخذت اإلجراءات الالزمة لتنقيح  التوصية قد
يذي التي يتوقع أن تتم في الدورة الحادية على الرغم من أنها ما زالت بانتظار موافقة المجلس التنفالمعادلة، 

 والعشرين بعد المائة للمجلس.

نظام تخصيص وأوضحت إدارة الصندوق أسباب عدم الموافقة على بعض توصيات التقييم المؤسسي بشأن  -27
 كالتالي: الموارد على أساس األداء

ومتغير الحافظة المعراة تقدير القطاع الريفي بشأن  مع المعلومات االرتجاضعية المنهجيةج أ( )
ة المنهجية بشأن تقييم أداء القطاع يعاجتر االلمعلومات جمع ا. وافقت إدارة الصندوق على للمخاطر
ألن  طراخممتغير الحافظة المعرضة للكتقدير لسياسات ومؤسسات البلد، ولكن ليس بشأن الريفي 

قد تم تعزيزه  طراخملمعرضة للمتغير الحافظة اذلك يعتبر عملية حسابية ألداء البلد. غير أن 
ويدعى اآلن أداء الحافظة والصرف، نظرا إلى أن مستويات الصرف تؤثر في نهاية المطاف على 

     األداء القطري اإلجمالي.

ستطالع المزيد من السبل لرصد أدا  الصندوق ضعلى مستوى البرنامج القطري بما يتجاوز متغير ا ب( )
ألن البيانات ذات الصلة  هذه التوصية. ولم توافق إدارة الصندوق على الحافظة المعراة للمخاطر
وفي المستقبل، ومع توفر المزيد من برامج الفرص االستراتيجية القطرية غير متاحة بسهولة بعد. 

   .نظام تخصيص الموارد على أساس األداءرير إنجازها، يمكن إدراج األداء القطري في اوتق

ضعادة توزيع مخصصات نظام ة مشتركة بين اإلدارات لإلشراف ضعلى إنشا  لجنة دائم ج( ) مخصصات وا 
، بدال من ترك ذلك للشعب اإلقليمية أو لنائب الرئيس تخصيص الموارد ضعلى أساس األدا 

وسوف تتبع نهجا . ووافقت إدارة الصندوق على ذلك من حيث المبدأ المساضعد لدائرة إدارة البرامج
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ن كان ذلك من خالل نظام تخصيص الموارد على أساس األداءمؤسسيا بالنسبة لمخصصات  ، وا 
       .لجنة اإلدارة التنفيذية، و لجنة إدارة العملياتالهيئات المؤسسية القائمة، مثل 

فيما يتعلق بمسألة التوصيات المتعددة والمعقدة لمكتب التقييم المستقل في الصندوق، شدد األعضاء على  -28
دارة في صياغة التوصيات المقدمة إلى إدارة الصندوق. وأحاطوا علمأهمية استقاللية المكتب  ا بأن المكتب وا 

يواصالن االنخراط في حوار من أجل تعزيز وضوح التوصيات وتحقيق مواءمة أكبر في سياق الصندوق س
ظم بين إدارة الصندوق ومكتب التقييم المستقل حول تحقيق االتساق بين ن تفاقيةاالالمرحلة الثانية من 

 .وأساليب التقييم الذاتي والتقييم المستقل

بال  عن متابعة التوصيات الموجهة إلى وحدات إدارة قيام باإلوردا على سؤال عن عدم رصد اإلدارة وال -29
تقرير رئيس الصندوق عن المشروعات، قالت اإلدارة إنه بالرغم من أنه لم يتم اإلبال  عن المتابعة في 

، إال أن المتابعة قد جرت من خالل برامج الفرص االستراتيجية وتدابير اإلدارةوضع تنفيذ توصيات التقييم 
القطرية، وتصاميم المشروعات، وعمليات استعراض الحافظة. وال توجد حاليا آليات إلبال  اللجنة بشأن 

وسوف تتحرى إدارة الصندوق سبال لجمع  التوصيات الموجهة لوحدات إدارة المشروعات، والحكومات.
واإلبال  عن التوصيات إلى المشروعات والحكومات، وتتقاسم مقترحا  ،علومات االرتجاعية بشكل منهجيالم

 مع اللجنة.

على التوصية  تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارةوفيما يتعلق برد  -30
لم يظهر بشكل كامل الخطوات التي المتعلقة باالستهداف، أشار أحد األعضاء إلى أن ذلك غير مرض  ألنه 

على أن هناك حاجة إلى  الصندوق إدارةايا االستهداف بشكل عام. ووافقت ستتخذها اإلدارة لمعالجة قض
إعادة النظر بالن هج التشغيلية والمبادئ التوجيهية الخاصة باالستهداف في الصندوق في سياق مناقشات 
  التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، وتعهدت بإدراج ذلك في نموذج العمل لفترة التجديد الحادي عشر. 

من  7؛ والبند 2017لعام  وقضعن نتائج وأثر ضعمليات الصندالتقرير السنوي  :من جدول األضعمال 6البند 
 تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق جدول األضعمال:

، كما هو وارد في مليات الصندوقععن نتائج وأثر لتقرير السنوي ل التقييم بإجراء استعراض لجنةقامت  -31
، مع رد إدارة الصندوق عليه، وتقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق، كما هو EC 2017/98/W.P.5الوثيقة 

 مكتب التقييم المستقل في الصندوق عليه. ، مع تعليقاتEC 2017/98/W.P.6وارد في الوثيقة 

، وتقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق، وهنأت عن نتائج وأثر عمليات الصندوقالتقرير السنوي رحبت اللجنة ب -32
دارة الصندوق على التقريرين الممتازين. وعلى وجه ا التقييم المستقل في الصندوق مكتب لتحديد، عبر وا 

تقليص الفجوة بين تصنيفات التقريرين، والتحسن الملحوظ في جودة التقييم  األعضاء عن رضاهم عن
عمليات الصندوق  وساد شعور باألسف لالقتصار على ترجمة استعراض التقرير السنوي لنتائج وأثرالذاتي. 

وتساءل أحد األعضاء عما إذا كان من الضروري االحتفاظ بكال فقط باللغات الرسمية األربع للصندوق. 
التقريرين بالنظر إلى أنهما أصبحا أكثر مواءمة اآلن. وأوضحت إدارة الصندوق أن التقريرين يوفران صورة 

ض. وأكد مكتب التقييم المستقل في الصندوق شاملة ألداء الصندوق من منظورين، ويعززان بعضهما البع
تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق أيضا أهمية اإلبال  المزدوج إلى الهيئات الرئاسية. وعالوة على ذلك، فإن 

يقوم باإلبال  عن مجموعة أوسع من المواضيع، مثل الفعالية التنظيمية والكفاءة المؤسسية، حيث يقيس 
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ألهداف المحددة في إطار قياس النتائج الذي اعتمده مجلس المحافظين كجزء من التقدم المحرز مقابل ا
بشكل أساسي  عن نتائج وأثر عمليات الصندوقالتقرير السنوي تقرير مشاورات تجديد الموارد. بينما يوفر 

   للفعالية اإلنمائية للصندوق.منظورا مستقال 

عن نتائج وأثر عمليات التقرير السنوي أشارت اللجنة إلى األهمية المعلقة على األنشطة غير اإلقراضية في  -33
واالنخراط في ، وتقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق، والسيما فيما يتعلق بحوار السياسات، الصندوق

ق االستفادة من اإلبال  السياسات. كما شدد األعضاء أيضا على أهمية تعزيز صورة الصندوق عن طري
عن النتائج من الميدان، والالمركزية، والشراكات، وحوار السياسات. ومن شأن الظهور المتزايد للصندوق أن 
يساهم بشكل كبير في عملية تجديد الموارد، ومبادرات تعبئة الموارد األخرى. ويقوم الصندوق باتخاذ خطوات 

رته، مثل المشاركة النشطة في العمليات العالمية، بما في ذلك على المستوى العالمي والقطري لتعزيز صو 
مجموعة السبعة، ومجموعة العشرين، وعمليات األمم المتحدة. وتساهم الالمركزية وانتداب مدراء البرامج 

      القطرية في إظهار صورة الصندوق في الميدان. 

، عن نتائج وأثر عمليات الصندوقلتقرير السنوي يرد أدناه موجز للقضايا التي أثيرت أثناء مناقشة اللجنة ل -34
 وتقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق.

  ضعن نتائج وأثر ضعمليات الصندوقالتقرير السنوي 

والمساواة بين  المالءمة،و  أداء المشروعات،حصائية في اإلداللة ال ذيأحاطت اللجنة علما بالتحسن  -35
بين فترتي التجديد الثامن لموارد الصندوق والتجديد  وتوسيع النطاق، والصندوق كشريك الجنسين، واالبتكار

التاسع لموارد الصندوق، ولكنها الحظت أن التصنيفات على غالبية المعايير انخفضت إلى أدنى من أهداف 
أحاطت اللجنة ا كم إطار قياس النتائج للتجديد التاسع لموارد الصندوق والتجديد العاشر لموارد الصندوق.

علما بتوصيات مكتب التقييم المستقل في الصندوق برفع مستوى األداء واإليفاء الكامل بأهداف التجديد 
المساواة بين وتعزيز  ؛العاشر لموارد الصندوق، بما في ذلك الحاجة إلى: استراتيجيات استهداف محددة جيدا

جراءات ائتمانية صارمة وتحسين الرصد والتقييم من أ ؛وتمكين المرأة الجنسين جل جمع أدلة مصنفة، وا 
   منهجة األنشطة غير اإلقراضية.مصممة خصيصا للسياق القطري، و 

أعرب األعضاء عن تقديرهم للتغييرات التي أدخلت على معايير التقييمات على مستوى المشروعات، مثل  -36
الفرعية لألثر على الفقر الريفي  إدراج استدامة الفوائد تحت أداء المشروع، وتبسيط تصنيفات المجاالت

ها في تصنيف واحد، والتصنيف المنفصل إلدارة البيئة والموارد الطبيعية والتكيف مع تغير المناخ. حصر ب
، وال سيما عن نتائج وأثر عمليات الصندوقلتقرير السنوي ورحب األعضاء بنتائج، واستنتاجات، وتوصيات ا

.الحاجة لضمان تحول في التصنيفات من    مرض  إلى حد ما إلى مرض 

عميم القضايا من تصنيف مرض  إلى مرض  إلى حد ما بالنسبة لت الحاصلبالتغير  أحاط األعضاء علما -37
لتقرير السنوي راكات، ورحبوا بالتزام إدارة الصندوق بمعالجة ذلك والتوصيات األخرى لالجنسانية وبناء الش

( تعزيز بعلى الحاجة لما يلي: )أ( تعزيز الشراكات؛ ) . وشدد األعضاءعن نتائج وأثر عمليات الصندوق
الالمركزية كوسيلة لتيسير االنخراط في السياسات؛ )ج( التركيز على االستهداف والتمايز بين الجنسين؛ )د( 

 استعراض وتحسين النظم والعمليات لتيسير عمليات الصرف.
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عن نتائج وأثر عمليات تقرير السنوي ال دارة الصندوق قد رحبت بتوصياتبأن إ أحاطت اللجنة علما -38
واتخذت خطوات لمعالجتها، مثل تنقيح نموذج العمل قيد المناقشة في التجديد الحادي عشر لموارد  الصندوق

نشاء فرق مهام بشأن مجاالت إصالح محددة، بما في ذلك  طالق مبادرة التميز التشغيلي، وا  الصندوق، وا 
ر اإلقراضية، والالمركزية، والتعاون التقني بين بلدان الجنوب، استعراض عملية التصميم، واألنشطة غي

 واالستهداف، وتعميم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

التقرير أن يرد على رد إدارة الصندوق بشأن منهجية  طلب عضو من مكتب التقييم المستقل في الصندوق -39
التثبت من تقرير إنجاز  فيما يتعلق بتفكيك مجموعة بيانات ،عن نتائج وأثر عمليات الصندوقالسنوي 

المشروع،  وتقييم أداء المشروع. وأشار مكتب التقييم المستقل في الصندوق أن المنهجية المستخدمة في هذه 
 ك حاجة لتفكيكها.الالتقييمات هي نفسها، وكذلك المعايير واألسئلة. وبالتالي ليست هن

دارة الصندوق حوارهما بشأن المرحلة الثانية من اتفاقية سيواصل مكتب التقييم الو  -40 مستقل في الصندوق وا 
 االتساق لضمان قياس نفس األبعاد.

متعمد،  ةالجنسانيالقضايا تكرار التوصية المتعلقة بتعميم أوضح مكتب التقييم المستقل في الصندوق أن  -41
عن نتائج التقرير السنوي . وقد أوصى الريفية وذلك للتأكيد على أهميته لتحقيق التغيير التحولي في المناطق

لصندوق، باإلضافة إلى تنقيح طريقة العمل، من أجل تعزيز بالبناء على أوجه قوة ا وأثر عمليات الصندوق
 الملكية الوطنية للتدخالت، وبالتالي تعزيز الجودة والفعالية.

بذل  علىبالضرورة باألهداف والغايات، وحث الصندوق  موجهة أن التنمية ليست إلى أحد األعضاء أشار -42
التقرير  ه من المتوقع أن يشيرأن إلى، بالنظر ةالمتوقع ةر اإلنمائياثمن الجهود نحو تحقيق النتائج واآلالمزيد 

الرغم من األهداف  لىازداد ع قد أن انعدام األمن الغذائي إلىالمقبل عن حالة انعدام األمن الغذائي 
جعل ي غاياتالهداف و األوأشار مكتب التقييم المستقل في الصندوق إلى أن تحديد  المتفق عليها.الطموحة 

من الممكن قياس وتتبع التقدم المحرز في المبادرات، ومن ثم التوصية بتعزيز القدرة على قياس إدارة الموارد 
المؤشرين، فضال عن مؤشرات قياس هذين  فصلأن إلى ت اللجنة أشار بيعية والتكيف مع تغير المناخ. و الط

   . لتدخالت على نحو أفضلا هحرز الذي تاإلنتاجية الزراعية واألمن الغذائي، من شأنه أن يسهل تتبع التقدم 

على الحاجة إلى معالجة االختناقات القائمة التي  عن نتائج وأثر عمليات الصندوقالتقرير السنوي وأكد  -43
 تؤثر على الكفاءة واستدامة الفوائد.

لعام  عن نتائج وأثر عمليات الصندوقلتقرير السنوي رحبت اللجنة باختيار االستهداف كموضوع تعلم ل -44
2018. 

 تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق

مقارنة بالمؤشرات  ،2016النتائج التي تحققت في عام  2017نمائية للصندوق لعام إليعرض تقرير الفعالية ا -45
لموارد عضاء في إطار قياس النتائج المؤسسي لفترة التجديد العاشر ألل اهداف المتفق عليها مع الدو ألوا

وفر توازنا ممتازا بين مما . وأعربت اللجنة عن تقديرها لوثيقة واضحة وموجزة، 2018-2016الصندوق 
 .  مجاالت التقدم وتلك التي تحتاج إلى تحسين
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لألنشطة  التركيز" المخصصمحور في ق "لحمسمات جديدة مثل  نمائية للصندوقإلتقرير الفعالية احتوى ا -46
غير اإلقراضية التي يقوم بها الصندوق، والتي تشمل التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي خالل 

، وأعربوا عن والتعاون الثالثيالفترة قيد االستعراض. وشدد األعضاء على أهمية التعاون بين بلدان الجنوب 
تقرير هذا العام. وفي حين رحب األعضاء بالميزات في  الذي وردن الموضوع تقديرهم للتقرير المرحلي ع
بعض النظر في إعادة تقديم الصندوق إدارة مائية للصندوق، طلب األعضاء من الجديدة لتقرير الفعالية اإلن

راض المحرز؛ واستع ة "إشارات المرور" كوسيلة سهلة االستخدام إلظهار التقدمسممثل:  ،الخصائص القديمة
لألداء السنوي لتوفير سياق للنتائج؛ وحجم حافظة الصندوق وقيمتها اإلجمالية، ومبلغ التمويل المصادق 

والسبيل للمضي  ؛تفسير النتائج وتحديد المجاالت التي تتطلب تحسيناتتسهيل عليه أثناء السنة، وذلك بغية 
  للتطرق لهذه القضايا المحددة.  إلظهار الخطوات التي ستتخذها اإلدارة ،قدما عوضا عن "النتائج"

التقييم التي يتبعها  حد ما في مختلف معايير یمرضية إل بقيتلوحظ أن نسبة کبيرة من المشروعات  -47
 ،مستوى المشروعات، بما في ذلك الکفاءة التشغيلية یالصندوق، وأن التحديات المستمرة ال تزال قائمة عل

دارة  فوائد،واستدامة ال باتخاذ اإلجراءات  الصندوق إدارة التزمتالطبيعية. و ة والموارد البيئوتغير المناخ وا 
ومن خالل مبادرة التميز  ،عملنموذج ال صقلعن طريق لى حد ما إالتصنيفات المرضية الالزمة لتجاوز 

 ات.التشغيلي لتحسين إدارة المشروع

ذ خطوات اتختقوم باو  ،ملالع ةقو لتركيبة وأحاطت اللجنة علما بأن إدارة الصندوق قد أجرت تحليال شامال  -48
  وما فوقها.  5-في وظائف الفئة ف لزيادة نسبة النساء

 انخراطمزيد من الجهود لتعزيز البأنه سيبذل  الصندوق دارةإأقرت فيما يتعلق بتصنيف حوار السياسات،  -49
الصندوق في حوار السياسات الوطنية. وأحاطت اللجنة علما باإلجراءات التي اتخذت بالفعل، مثل إدراج 

المستوى القطري في إطار  علىالسياسات  االنخراط فيلتقييم  ،والمنهجية ذات الصلة ،متانةمؤشر أکثر 
العمالء، ستبذل الجهود  وحاتمستحسين  ی. وباإلضافة إلللموارد الحادي عشر دقياس النتائج لفترة التجدي

 ،األداء في حوار السياسات من خالل استعراضات إنجاز برامج الفرص االستراتيجية القطرية رصدل
   . مج الفرص االستراتيجية القطريةاواستعراضات نتائج بر 

مسح  فيوردا على تساؤل حول ما إذا كانت السفارات المحلية في البلدان المختلفة مدرجة بين المشاركين  -50
العمالء الذي يجريه الصندوق، أبلغت إدارة الصندوق اللجنة بأن أداة مسح العمالء المحسنة سوف تشمل 

 وستجرى بانتظام أكبر. السفارات، وأن المسوحات ستكون أكثر تركيزا

 بالميزانيةوردا على سؤال بشأن التمويل المشترك، أوضحت إدارة الصندوق أن المساهمات العينية والمتعلقة  -51
كيفية ليست منفصلة حاليا. وفي إطار التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، سوف تنظم إدارة الصندوق 

رصد التمويل المشترك المحلي من قبل الحكومات، ألن ذلك لم يكن يتم بشكل منتظم بالنسبة لجميع 
صندوق سوف تواصل، باإلضافة وأحاطت اللجنة علما بأن إدارة ال العمليات وجميع البلدان في الماضي.

االستجابة لفرص إلى السعي للحصول على تمويل مشترك من أجل المبادرات الممولة من الصندوق، 
المشاركة في تمويل العمليات الممولة في المقام األول من قبل مؤسسات أخرى، كوسيلة لزيادة التعاون. 

 لف من إقليم إلى آخر.وأخيرا، تمت اإلشارة إلى أن أداء التمويل المشترك يخت
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تم تحديدها استنادا إلى أداء العمليات يوأوضحت إدارة الصندوق أيضا أن خطوط أساس إطار قياس النتائج  -52
ل مشاورات تجديد المن خ دول األعضاءوالالصندوق دارة من قبل االهدف  كما يتم تحديد، وضعهاوقت 

 عنية.ل فترة تجديد الموارد المالحات المتوخاة خالصإلعتبار االخذ في األالموارد، مع ا

يميل إلى المساءلة أكثر منه إلى التعلم،  تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوقفيما يتعلق بالنظرة القائلة بأن  -53
هو واحد من بين عدة أدوات تستخدمها إدارة  تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوقأكدت إدارة الصندوق أن 

وعبر بعض األعضاء عن  .ةيالمستقبلاإلصدارات تكون أكثر توازنا في  أنبالصندوق لإلبال ، وتعهدت 
لم يوفر أمثلة عن الشراكات مع القطاع الخاص على  ،لية اإلنمائية للصندوقاقلقهم ألن تقرير الفع

المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية، نظرا ألن هذه الشراكات قد شكلت إحدى األولويات لفترة التجديد 
عن التقدم المحرز في باإلبال  المقبل  تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق مو قيأن  واوطلب العاشر للموارد،

فضال  الشراکة مع القطاع الخاص، ، وعنالنخراط في البلدان التي تعاني من أوضاع هشةاتيجية استرا ذيتنف
 عن التعاون بين الوكاالت التي توجد مقارها في روما.  

 في تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعامتجاه النقد الذاتي د إدارة الصندوق بجهوأخيرا، رحب األعضاء  -54
 بأن ذلك يبشر بالخير بالنسبة للتعلم من التجارب الناجحة واألقل من ناجحة. ، معترفين2017

 مسائل أخرى .من جدول األضعمال 8البند 

لم بشأن التقييم ق مبادرة مراكز التعطال، أعضاء اللجنة عن إوحدة برمجة العمليات وفعاليتهاأبلغ رئيس  -55
، الذي يرمي إلى تعزيز قدرات الرصد والتقييم على برنامج الرصد والتقييم الريفياآلن  تسمىوالنتائج التي 

   .  لمشاركةلاألعضاء  وةدعتمت ، و 2017 تشرين األول/أكتوبر 18المستوى القطري. وسينطلق البرنامج في 

مالحظات بالنيابة عن سكرتيرة الصندوق المؤقتة، تقاسم مدير وحدة شؤون الهيئات الرئاسية، مع األعضاء  -56
كانت و الناشئة عن المعتكف الثالث للمجلس التنفيذي ذات أهمية بالنسبة للجنة التقييم.  موجزة بشأن القضايا

م بدور و قت بحيثكيفية تعزيز الهيئات الفرعية ووضعها ب تتعلق المسائل التي نوقشت في المعتكف إحدى
دورات الهيئات أكثر استراتيجية من خالل اجتماعاتها ودوراتها، وتقاريرها المقدمة إلى المجلس. وأتاحت 

في مداوالت المجلس وصنع القرار. وترد  بمدخالت فرصة للتوجيه االستراتيجي واإلسهامتقاريرها الفرعية و 
 المعتكف التي نشرت لموافقة المجلس عليها في دورته الحادية والعشرين بعد المائة.  التفاصيل في مصفوفة 

، لمناقشة المقصود بتعبير 2017 أكتوبر/تشرين األولاللجنة، في دورتها القادمة التي ستعقد في د عيت  -57
جراءات اإلبال  الخاصة بها.  "التوجيه االستراتيجي" ومضامينه بالنسبة للطريقة التي تعمل بها اللجنة، وا 

   وعلى وجه التحديد، يمكن النظر في النقاط الرئيسية التالية للمناقشة:

)النظام الداخلي، واالختصاصات، والمعلومات االرتجاعية من حاليا  الفرعيةاللجان ل تقييم كيفية عم أ( )
  ما يعمل بشكل جيد وما يمكن تحسينه(؛األعضاء والموظفين ع

 مقارنة إجراءات تقديم تقارير اللجان مع إجراءات المؤسسات المالية الدولية األخرى. ب( )

لنظر فيها أثناء لستنادا إلى نتائج مثل هذه المناقشات ضمن اللجان الفرعية، سيتم إعداد وثيقة مناقشة او  -58
 .2018المعتكف الرابع للمجلس التنفيذي الذي سيعقد في أبريل/نيسان 
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ء ونظرا لإلطار الزمني المحدود إلعداد والموافقة على مسودة محاضر الدورة الثامنة والتسعين، اتفق األعضا -59
على تقديم تعليقاتهم خالل يوم واحد، لكي يتم تشاطر الوثيقة مع المجلس التنفيذي من أجل دورته الحادية 

 والعشرين بعد المائة.

وشكر رئيس اللجنة جميع المشاركين على مساهماتهم في مداوالت الدورة، والمترجمين والموظفين المساعدين  -60
 على دورة ناجحة.

 

  

  
 
 
 


