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 التقييم للجنة المائة بعد عشرة السادسة الدورة حاضرم

 قدتع   التي المائة بعد عشرة السادسة دورتهاالتي جرت في  التقييم لجنة مداوالت المحاضر هذه في تنعكس -1

 .2022 آذار/مارس 17 في افتراضيا

 .عليها اللجنة موافقة بمجرد للعلم المحاضر على التنفيذي المجلس إطالع وسيجري -2

  الدورة افتتاح األعمال: جدول من 1 البند

. وهولندا والمكسيك، ولكسمبرغ، وأيرلندا، ،وإندونيسيا وفرنسا، الكاميرون، من اللجنة أعضاء الدورة حضر -3

 المتحدة والمملكة واليابان، وألمانيا، ،الدومنيكيةوالجمهورية  والصين، وكندا، ،أنغوال من مراقبون حضرو

 مكتب مدير ونائب ؛الصندوق في المستقل التقييم مكتب مدير أيضا حضرهاو. البوليفارية فينزويالجمهورية و

 دائرةل ةالمساعد رئيسال ةونائب ؛البرامج إدارة لدائرة المساعد الرئيس ونائب ؛الصندوق في المستقل التقييم

 ؛األثر وتقدير البحوث شعبة ةومدير ؛والنتائج العمليات سياسات شعبة ومدير ؛المعرفة إدارةو االستراتيجية

 .الصندوق موظفي من وغيرهم ؛الصندوق وسكرتير

السفيرة والممثلة  لبوروندي القطرياالستراتيجية القطرية والبرنامج تقييم وشاركت في مداوالت اللجنة بشأن  -4

 Christine؛ والسيدة Espérance Ndayizeyeالدائمة لجمهورية بوروندي لدى الصندوق، سعادة السيدة 

Niragiraيد المالية والميزانية والخصخصة؛ والس ، األمينة الدائمة، وزارةEmile Butoyi المستشار ،

 مقرا لها.روما  التي تتخذ منالممثل الدائم المناوب لجمهورية بوروندي لدى وكاالت األمم المتحدة واألول، 

السفير والممثل وشارك في مداوالت اللجنة بشأن تقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري إلسواتيني 

 Vuyileالسيد سعادة ، وكاالت األمم المتحدة التي تتخذ من روما مقرا لهادى سواتيني لالدائم المعين لمملكة إ

Dlamini السيد و؛Howard Mbuyisaوزارة الزراعة؛ والسيدة  ،، كبير االقتصاديين الزراعيين

Philomena Bawelile Simelaneحضورهم  ضمنسواتيني. وقد ، مستشارة البعثة الدائمة لمملكة إ

 المداوالت من وجهة نظر حكوماتهم بشأن التقييمات ذات الصلة.استفادة 

 (EC 2022/116/W.P.1 + Add.1) األعمال جدول اعتماد األعمال: جدول من 2 البند

أشارت إلى إدراج و، EC 2022/116/W.P.1جدول األعمال على النحو الوارد في الوثيقة  لجنةالاعتمدت  -5

( التواريخ الجديدة المقترحة لدورة أكتوبر/تشرين األول 1تحت بند "مسائل أخرى" تحديث موجز بشأن: )

التقييم المواضيعي للدعم المقدم من الصندوق إلى المزارعين أصحاب  التنقيحات على( 2للجنة التقييم؛ )

 ( انتخاب الرئيس الجديد للجنة التقييم.3؛ )دارة عليهورد اإل الحيازات الصغيرة من أجل التكيف مع تغير المناخ
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 بورونديجمهورية تقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري ل األعمال: جدول من 3 البند

(EC 2022/116/W.P.2) 

 الرسائل الرئيسية:

  إدارة سلط األعضاء الضوء على أهمية ضمان صيانة واستدامة البنية التحتية للمياه ون هج

 مستجمعات المياه، ودعوا إلى اتخاذ إجراءات ملموسة فيما يتعلق بإدارة المياه والصرف الصحي.

  اآلخرين في البلد. اإلنمائيينشركاء المع  مشاركتهد عي الصندوق إلى تعزيز 

  من أجل ربط نتائج تقييمات البرامج القطرية باالستراتيجيات القطرية الجديدة، ينبغي استعراض

 ، كلما أمكن ذلك.معاكلتا الوثيقتين 

بالتقييم األول لالستراتيجية القطرية والبرنامج القطري لبوروندي، الذي شمل الفترة من  التقييم رحبت لجنة -6

، الحكومة وإدارة الصندوق اي وقعت عليهتعند نقطة اإلنجاز ال يةإلى جانب االتفاق ،2020إلى عام  2009عام 

وأشاد أعضاء اللجنة بالجودة العالية للتقييم، وال سيما . EC 2022/116/W.P.2على النحو الوارد في الوثيقة 

 الجارية. 19-بالنظر إلى التحديات التي تمثلها جائحة كوفيد

 Espérance، نيابة عن حكومة بوروندي، سعادة السيدة أدلت بهوأحاط األعضاء علما بالبيان الذي  -7

Ndayizeye.السفيرة والممثلة الدائمة لدى الصندوق ، 

وأثنى األعضاء على مساهمة مشروعات الصندوق في التكيف مع تغير المناخ في البلد من خالل إدارة  -8

على الحاجة إلى ضمان توافر بيانات جيدة عن أثرها البيئي واالجتماعي. مستجمعات المياه، ولكنهم أكدوا 

وعلى وجه الخصوص، سلط األعضاء الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لضمان استدامة ن هج 

إدارة مستجمعات المياه وصيانة البنية التحتية للري، وكذلك الحاجة إلى تنويع المحاصيل الزراعية إلدراج 

 عالية القيمة، مثل محاصيل البستنة.المزيد من المحاصيل ال

الفريق إلحياء  سبلود ِعي الصندوق إلى زيادة المشاركة مع الشركاء اإلنمائيين اآلخرين في البلد، واستكشاف  -9

حب باألداء الجيد للحكومة . 2015منذ عام عمل يلم  الذيبالزراعة والتنمية الريفية،  المعني الوطني العامل ور 

الالمركزية، شأنها شأن األثر اإليجابي على المساواة بين الجنسين، الذي انعكس في تمكين المرأة من خالل 

تحسين الحصول على األصول اإلنتاجية. وينبغي النظر في إجراءات محددة لتعزيز سالسل القيمة في مراحلها 

ي يمكن أن ييسر التركيز على كل من مستهلكي األغذية الريفيين ومنتجي النهائية. كما أن اعتماد منظور تغذو

األغذية الريفيين على قدم المساواة، وبالتالي التصدي للتحيز الطبيعي المتمثل في التركيز أساسا على مالكي 

 األراضي.

االجتماعي والبيئي وأشار كل من مكتب التقييم المستقل واإلدارة إلى المبادئ التوجيهية إلجراءات التقدير  -10

والمناخي واألدوات األخرى الجاري تنفيذها لتناول المسائل التي أثيرت حول إدارة مستجمعات المياه. والحظ 

مكتب التقييم المستقل أيضا كيف كان الصندوق يبذل المزيد من الجهد، في المشروعات األخيرة، لضمان 

ومع ؛ أعلى قيمة ذاتمحاصيل إلنتاج تنويع الري، واستدامة رابطات مستخدمي المياه، وتحديث مخططات ال

بدال من تحليل أوسع جغرافيا،  اتالبيئية واالجتماعية على مستوى المشروع التقديراتال يزال يستخدم  ،ذلك

 .5على النحو المذكور في التوصية 

وقد وافقت اإلدارة على أنه سيكون من المفيد للجنة التقييم ربط استعراضها لتقييمات البرامج القطرية  -11

واالستراتيجيات القطرية باالستراتيجيات القطرية الجديدة، مضيفة أنها ستنظر مع مكتب التقييم المستقل في 

نتائج التقييم قد اعت مدت بالفعل في أفضل السبل للمضي قدما في ذلك. وفي الوقت نفسه، أكدت اإلدارة أن 

برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديد الذي سيعرض على المجلس في دورته القادمة. وجرت تعبئة 

األموال من الصندوق األخضر للمناخ لمعالجة إدارة األراضي ومستجمعات المياه، وتضمنت حافظة االستثمار 
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ت الفريق القطري وأفرقة تنفيذ البرامج وموظفي الحكومات المحلية، بما الجديدة مكونا قويا بشأن بناء قدرا

مع الشركاء اإلنمائيين  العملفي ذلك في مجال إدارة مستجمعات المياه. وسيجري التركيز بشكل أكبر على 

ريفية. ولزيادة تركيز بالزراعة والتنمية ال المعني الوطني الفريق العاملفي البلد والجهود المبذولة إلحياء 

برنامجها القطري وتحسين الرقابة، وطدت اإلدارة حافظة بوروندي، وانتقلت من سبعة مشروعات نشطة في 

، وتعتزم زيادة تقليص حجم الحافظة إلى ثالث عمليات في المستقبل 2022إلى خمسة في عام  2019عام 

 القريب.

 إسواتينيمملكة لتقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري  األعمال: جدول من 4 البند -12

(EC 2022/116/W.P.3 + Add.1) 

 الرئيسية: الرسالة

  تتطلع اللجنة إلى إدراج نتائج تقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري في برنامج الفرص

 االستراتيجية القطرية الجديد.

 سواتيني، الذي شمل الفترة منإللالستراتيجية القطرية والبرنامج القطري  األولبالتقييم التقييم رحبت لجنة  -13

إلى جانب االتفاقية عند ، EC 2022/116/W.P.3، على النحو الوارد في الوثيقة 2021إلى عام  2000 عام

 نقطة اإلنجاز التي وقعتها الحكومة وإدارة الصندوق، على النحو الوارد في الضميمة.

، Vuyile Dlaminiسواتيني، سعادة السيد اء علما بالبيان الذي أدلى به، نيابة عن حكومة إوأحاط األعض -14

 السفير والممثل الدائم المعين لدى وكاالت األمم المتحدة التي تتخذ من روما مقرا لها.

إجراءات وأثنى أعضاء اللجنة على فريق التقييم لما قام به من عمل شامل، ووافقوا على التوصيات المقدمة و -15

المتابعة المقترحة. وينبغي أن ت رشد النتائج والدروس المستفادة من التقييم برنامج الفرص االستراتيجية القطرية 

 .المقبل

وسلط تقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري الضوء على انخفاض مستوى إدماج األسر المعيشية  -16

محدودة إلى وسائل اإلنتاج، مثل األرض والعمل لدى األسر  األكثر ضعفا واألشخاص الذين لديهم سبل وصول

المعيشية. وارتبطت هذه النتيجة بنظام سلسلة القيمة المعتمد في المشروعات المعنية. وت بذل جهود لتحسين نهج 

سلسلة القيمة ولضمان إدراج الفئات األكثر ضعفا. وطمأنت اإلدارة األعضاء على أنه كان هناك تطور واضح 

استراتيجيات االستهداف األكثر دقة، مع التركيز بشكل خاص على المنظور الجنساني والشباب. كما نحو 

سلطت اإلدارة الضوء على النهج الشامل للغاية المعتمد في برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديد، 

هتماما خاصا لألشخاص والذي يستهدف الفئات األكثر ضعفا، بما في ذلك األشخاص ذوو اإلعاقة، ويولي ا

المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز. وعالوة على ذلك، توقع برنامج الفرص االستراتيجية 

القطرية مشاركة استباقية مع مجموعة واسعة من الشركاء اإلنمائيين في البلد، بما في ذلك وكاالت األمم 

 المتحدة والقطاع الخاص.

قرير التقييم التجميعي بشأن أداء الحكومة في العمليات التي يدعمها الصندوق ت األعمال: جدول من 5 البند

(EC 2022/116/W.P.4 + Add.1) 

 :تانالرئيسي الرسالتان

  التجميعي بشأن أداء الحكومة في العمليات التي يدعمها الصندوق، التقييم بالنظر إلى أهمية تقرير

الخامسة والثالثين بعد المائة للمجلس للسماح لألعضاء  أوصت لجنة التقييم بتقديم التقرير إلى الدورة

 بالنظر في النتائج واستخالص استنتاجات بشأنها.
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  الحظ األعضاء االنخفاض الكبير في أداء السلطات العامة في السنوات األخيرة ودعوا اإلدارة إلى

كما أكد األعضاء على لتعزيز ملكية الحكومة وأدائها.  سبلاالنتفاع من الدروس المستفادة إليجاد 

 فيه الحكومات ولإلدارة التكيفية. تعملأهمية تطوير فهم عميق للسياق الذي 

تقرير التقييم التجميعي بشأن أداء الحكومة في العمليات التي يدعمها الصندوق، على النحو ب التقييم رحبت لجنة -17

 النحو الوارد في الضميمة.رد اإلدارة، على إلى جانب ، EC 2022/116/W.P.4الوارد في الوثيقة 

 المقبلةالتجميعي خالل الدورة التقييم ونظرا ألهمية الموضوع، اقترح األعضاء إجراء مناقشة بشأن تقرير  -18

للمجلس التنفيذي. ورحب كل من مكتب التقييم المستقل واإلدارة بالمقترح. ولم ت درج توصيات في التقرير. 

جميعية ال تقدم دائما توصيات، وال سيما فيما يتعلق بالموضوع المعني، التالتقييم ويرجع ذلك إلى أن التقارير 

وهو ال يوجد حل واحد يناسب جميع الحاالت. ونظرا لتركيز التقرير على التعلم، فقد احتوى على نتائج لتنظر 

 فيها اإلدارة، إلرشاد تصميم المشروعات وتنفيذها.

العامة في السنوات األخيرة، وصعوبة تحديد األسباب  سلطاتالوالحظ األعضاء بقلق التراجع الكبير في أداء  -19

الجذرية لهذا التراجع. ولم يكن أداء البلدان التي تعاني من أوضاع هشة أسوأ من أداء البلدان األخرى في هذا 

 الصدد، مما يشير إلى أن الصندوق ينبغي أن يواصل جهوده ويكثفها بالفعل في السياقات الهشة.

المشروعات التي نفذتها الحكومات المحلية أداء متسقا، فإن النسبة من حافظة الصندوق وفي حين أظهرت  -20

 التي تنفذها الحكومات المحلية قد انخفضت. وقد التزمت اإلدارة ببحث سبب ذلك.

وكانت ملكية الحكومة أساسية لفعالية المشروعات. وأشار التقييم إلى قيمة الفهم العميق للسياق المحلي  -21

د السياسي، وتعزيز العالقات على المدى الطويل وإتاحة المرونة واإلدارة التكيفية. وكان دور واالقتصا

الصندوق في بناء المؤسسات، وتحسين القدرات القطرية، والمشاركة في حوار السياسات مهما لتعزيز األداء، 

 ولكن لم يكن التمويل الالزم لمثل هذه األنشطة "اللينة" متاحا دائما بسهولة.

وأشارت اإلدارة إلى أن الحكومات هي التي تنفذ المشروعات وليس الصندوق. وبالتالي كان للصندوق تأثير  -22

. وعلى الرغم من داخل البلدمحدود على بعض التحديات الرئيسية المحددة في التقرير، مثل الملكية والقدرات 

 درات الجارية والمقررة.ذلك، اتخذت اإلدارة إجراءات لتحسين أداء الحكومات من خالل المبا

واتفق كل من مكتب التقييم المستقل واإلدارة على أن االهتمام والملكية هما أكبر حافزين للحكومات لألداء  -23

مشترك  بشكلبشكل جيد. وفي هذا الصدد، أشارت اإلدارة إلى أن المشروعات األكبر وتلك التي يجري تمويلها 

كبر، وبالتالي ملكية أكبر. وأضافت اإلدارة أن تحديد الشريك المنفذ مع شركاء آخرين غالبا ما تتمتع برؤية أ

المناسب وجذب موظفي المشروعات المناسبين واالحتفاظ بهم طوال فترة التنفيذ يمثل عنصرا أساسيا في 

 نجاح األداء. وعالوة على ذلك، فإن إشراك وزارات المالية إلى جانب وزارات الزراعة يمكن أن يعزز األداء

. وتعمل اإلدارة حاليا على وضع خطة عمل بشأن االستدامة، بما في ذلك وضع استراتيجيات الخروج ضاأي

 مع الحكومات لضمان استدامة أنشطة المشروعات من الناحية المالية ومن خالل بناء القدرات.

يفية تمثل ركيزة أساسية ووافقت اإلدارة على أن التحليل الجيد للسياق أمر بالغ األهمية، وأكدت أن اإلدارة التك -24

لتيسير  األنير بيانات أفضل في الوقت يللتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق. وت بذل جهود كبيرة لضمان توف

االستجابة. وفي هذا الصدد، ذكرت اإلدارة أن اعتماد سياسة إعادة الهيكلة قد أتاح المزيد من المرونة إلعادة 

 المشروعات على أساس األداء.برمجة مكونات وأنشطة 

وأقرت اإلدارة أيضا بأهمية بناء القدرات: استثمر الصندوق كثيرا في األنشطة ذات الصلة على مستوى  -25

األفرقة القطرية، من خالل التدريب الداخلي، فضال عن استخدام التمويل بالمنح لدعم بناء قدرات موظفي 

 واإلدارة المالية والرصد والتقييم. ،التوريدالمشروعات في المجاالت الرئيسية مثل 
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 (EC 2022/116/W.P.5) بشأن دليل التقييم المنقح تحديث األعمال: جدول من 6 البند

 الرئيسية: الرسالة

  الذي يقدم إطارا متماسكا يشمل دليل التقييم المنقحرحب أعضاء اللجنة بالتقدم المحرز في إعداد ،

 والتقييم المستقل في الصندوق.كال من وظيفتي التقييم الذاتي 

دليل رحبت لجنة التقييم بالتحديث الذي قدمه مكتب التقييم المستقل واإلدارة بشأن التقدم المحرز في إعداد  -26

 .EC 2022/116/W.P.5، على النحو الوارد في الوثيقة التقييم المنقح

على كل من وظيفتي التقييم الذاتي والتقييم المستقل في  دليل التقييم المنقحوأقر أعضاء اللجنة بكيفية اشتمال  -27

تلك  هاالصندوق، مما يفرض االتساق بين الوظيفتين، ويعكس أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما في

 .2030المنبثقة عن خطة عام 

تغيير التحويلي، وفيما يتعلق بالمحتوى، أشاد األعضاء بالتركيز على عدم ترك أحد يتخلف عن الركب، وال -28

والعدالة االجتماعية، وتقاطع المنظور الجنساني والقدرة على الصمود في وجه المناخ، والتركيز القوي على 

 السياق والقدرة على التكيف.

وفي الوقت نفسه، جرى التأكيد على الحاجة إلى االهتمام بالنزاع والهشاشة من أجل تعميق الفهم المؤسسي  -29

تسليط الضوء على األنشطة غير اإلقراضية مثل إدارة المعرفة وإقامة الشراكات  لهذه السياقات. وجرى

والمشاركة في السياسات باعتبارها أساسية لبناء القدرات وتعزيز الملكية القطرية. ومن شأن استخالص 

لة لتخصيص الدروس المستفادة من هذه األنشطة أن ي رشد المناقشات المستقبلية المتعلقة بالميزانية ويؤسس حا

الموارد لهذه األنشطة. كما جرى تشجيع اإلدارة على النظر في األطر الزمنية لقياس األثر والنتائج التحويلية 

التي لم تكن قصيرة جدا وال طويلة جدا. وأفادت اإلدارة بأن جهود التقييم ستركز بشكل أكبر على إطار زمني 

إلزاميا على مستوى الحصائل على المدى المتوسط حيث أصبح استخدام مؤشرات تتبع النتائج متوسط 

 للمشروعات الموافق عليها في إطار التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق.

يتجاوز موظفي الصندوق، أكد مكتب فيما على نطاق أوسع،  دليل التقييم المنقحواستجابة للدعوة إلى تعميم  -30

التقييم المستقل أن الدليل سي ترجم إلى جميع اللغات الرسمية للصندوق وسي عرض في أحداث التقييم الدولية. 

قريبا الجزء الثاني من الدليل، الذي يحتوي على توصيفات محددة لمنتجات التقييم، وسيغطي التقييمات  وسينشر

 ى الدليل على أنه وثيقة حية دينامية ستتغير وتحتاج إلى تكييف.المشتركة. وينبغي النظر إل

ومن شأن مواءمة معايير التقييم في الصندوق مع المعايير والمؤشرات الدولية )مثل مؤشر تمكين المرأة في  -31

الزراعة( التي تستخدمها الوكاالت األخرى أن يساعد في مقارنة استثمارات الصندوق ونتائجه باستثمارات 

ئج الجهات الفاعلة األخرى العاملة في نفس السياق، وال سيما في السياقات الهشة. وفيما يتعلق بتغير ونتا

األثر بتطوير منهجيات قوية للغاية لقياس القدرة على  تقديراتالمناخ، ذكرت اإلدارة أنها قامت من خالل 

فية والسواتل. وتعد التحسينات في الصمود والتكيف مع المناخ تجمع وتستخدم بيانات نظم المعلومات الجغرا

قياس القدرة على الصمود جهدا مستمرا على نطاق الصندوق لوضع مؤشرات متماسكة وموضوعية باإلضافة 

إلى المؤشرات المستخدمة حاليا )أي مؤشرات النتائج األساسية والقدرة الذاتية على التعافي من الصدمات(. 

ب في الجزء الثاني من الدليل. كما جرى إبالغ األعضاء بأن تقرير وسيجري تقديم تفاصيل بشأن هذه األسالي

العمل المناخي سي نشر في وقت الحق من هذا العام، في الوقت المناسب للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر 

 األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ.
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الصندوق موارد لتجديد الحادي عشر لاقدير أثر تتحديث بشأن  األعمال: جدول من 7 البند

(EC 2022/116/W.P.6) 

 الرئيسية: الرسالة

  لتجديد الحادي عشر لموارد ااإلدارة بشأن تقدير أثر  قدمتهرحبت لجنة التقييم بالتحديث الذي

 الصندوق.

أثر التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق  تقديررحبت لجنة التقييم بالتحديث الذي قدمته اإلدارة بشأن نهج  -32

 . ،EC 2022/116/W.P.6 الوثيقةوالتقدم المحرز بشأنه وإنجازاته، على النحو الوارد في 

وأثنت اللجنة على اإلدارة لتقديمها وثيقة شاملة وللن هج المبتكرة والصارمة التي جرى اتباعها في جمع البيانات  -33

. وأعرب األعضاء عن 19-جائحة كوفيدعن جزئيا  الناشئةمن الميدان، في ضوء التحديات غير المسبوقة 

تباع بروتوكوالت الصحة والسالمة تقديرهم للجهود المبذولة من أجل إجراء مقابالت وجها لوجه بعد ا

الصارمة بدال من االستقصاءات الهاتفية. كما أعرب األعضاء عن اهتمامهم بمعرفة المزيد عن المصادر 

األخرى للتحقق من صحة النتائج، والنتائج المتعلقة باإلعاقة والمنظور الجنساني، وال سيما أثر الجائحة على 

 ة وكعامالت وأمهات في النظام الغذائي.جات لألغذيالنساء كمستهلكات ومنتِ 

وذكرت اإلدارة أنه كان من الصعب قياس ما كان سيحدث في حالة عدم حدوث الجائحة، نظرا ألن المجموعة  -34

قد المشاركة )مجموعة المشاركين( في المشروع والمجموعة غير المشمولة بالمشروع )مجموعة المراقبة( 

 جائحة ب بنفس القدرإلى أن المشاركين وأفراد مجموعة المراقبة قد تأثروا  انظرو ،ومع ذلكتأثرتا به. 

)وهو ما جرى تأكيده باستخدام األسئلة المستهدفة في استقصاءات األسر المعيشية(، فقد كان ال  19-كوفيد

لى ذلك، تيسر من يزال من الممكن قياس األثر المنسوب إلى المشروعات التي يدعمها الصندوق. وباإلضافة إ

خالل مؤشرات القدرة على الصمود التمييز بين عوامل مثل صدمات األسعار أو الطقس أو االقتصاد الكلي، 

وبالتالي زيادة فهم األنواع المختلفة من الصدمات التي تؤثر على المستفيدين من الصندوق وإلى أي مدى كانت 

 مود ضد هذه الصدمات.استثمارات الصندوق فعالة في بناء القدرة على الص

األثر )كجزء  تقديراتوكررت اإلدارة الجهود الجارية لتحسين منهجية قياس القدرة على الصمود في سياق  -35

من عملية داخلية جارية على نطاق المؤسسة(، واستخالص البيانات من مصادر االستشعار عن ب عد ونظم 

 المعلومات الجغرافية وكذلك أحدث المؤلفات ذات الصلة.

 مسائل أخرى األعمال: جدول من 8 البند

 :تانالرئيسي الرسالتان

  وافقت لجنة التقييم على إعادة تحديد موعد الدورة التاسعة عشرة بعد المائة للجنة لتصبح الثالثاء

 .2022أكتوبر/تشرين األول  18

 سيجري دعوة أعضاء اللجنة النتخاب رئيس جديد في الدورة السابعة عشرة بعد المائة في 

 يونيو/حزيران. وط لب من األعضاء التشاور فيما بينهم وفقا لذلك.

أبلغ سكرتير الصندوق األعضاء بالحاجة إلى إعادة تحديد موعد الدورة التاسعة عشرة بعد المائة للجنة التقييم،  -36

لجنة ، بسبب التداخل مع 2022أكتوبر/تشرين األول  14التي كان من المقرر عقدها في األصل يوم الجمعة 

. وبعد التشاور مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة وبرنامج ويوم األغذية العالمياألمن الغذائي العالمي 

أكتوبر/تشرين األول بدال من ذلك. ووافق أعضاء  18األغذية العالمي، جرى اقتراح عقد الدورة يوم الثالثاء 

 اللجنة على المقترح.
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األعضاء بأنه، إلحاقا للرسالة الواردة من الممثلة الدائمة للهند، سعادة الدكتورة وأبلغ سكرتير الصندوق  -37

Neena Malhotra ،التي أبلغت استقالة الهند كرئيسة للجنة التقييم بعد الدورة السادسة عشرة بعد المائة ،

ة بعد المائة في سي درج بند بشأن انتخاب رئيس جديد للجنة في جدول األعمال المؤقت للدورة السابعة عشر

 سلسة. انتخابيونيو/حزيران. وط لب من األعضاء التشاور بهدف ضمان توافق اآلراء وإجراء عملية 

وأخيرا، وكما أفاد مكتب التقييم المستقل واإلدارة، ذكر سكرتير الصندوق أنه قد جرى تحديث المنصة التفاعلية  -38

الصندوق لتأقلم المزارعين أصحاب الحيازات  للدول األعضاء بنسخ منقحة من التقييم المواضيعي لدعم

الصغيرة مع تغير المناخ ورد اإلدارة ذي الصلة. وكان قد ع رض التحديث والرد في األصل لالستعراض في 

 الدورة الخامسة عشرة بعد المائة. وجرى تنقيح الوثائق ألسباب تتعلق بدقة الوقائع.

 Bommakantiهي الدورة األخيرة التي سيحضرها السيد وأخيرا، أبلغ سكرتير الصندوق اللجنة بأن هذه  -39

Rajender .أعرب كل من سكرتير الصندوق والمندوبون عن عميق امتنانهم وتقديرهم للسيد وRajender 

 لمساهمته القيمة في عمل اللجنة.

 الدورة اختتام

 لتشكيلةلجنة التقييم وفقا للتناوب المتفق عليه في ذكر الرئيس أن هذه الدورة هي األخيرة لعضوية لكسمبرغ  -40

 البلدان، وشكر مندوبي لكسمبرغ الموقرين على مساهماتهم القيمة في عمل اللجنة.

 الرئيسية الرسائل ذلك في بما الدورة، محاضر مسودة سيعرض الصندوق سكرتير مكتب بأن اللجنة ذ ّكرتو -41

 دورته في لعلمل التنفيذي المجلس إلى قدمست   المحاضر، من االنتهاء وبمجرد. عليها للموافقة اللجنة، عضاءأل

 .المائة بعد والثالثين الخامسة

 


