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 التقييم للجنة المائة بعد عشرةالثامنة  الدورة حاضرم

 حضوريا وافتراضياعشرة بعد المائة التي عقدت الثامنة مداوالت لجنة التقييم في دورتها في هذه المحاضر  ترد -1

 .2022سبتمبر/أيلول  2في 

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

  الدورة افتتاح األعمال: جدول من 1 البند

سويسرا. وحضرها هولندا ونيجيريا ويرلندا والمكسيك وأوإندونيسيا أعضاء اللجنة من فرنسا والدورة  حضر -3

. البوليفارية فنزويالجمهورية وألمانيا والمملكة المتحدة و الصين والجمهورية الدومينيكيةكندا ومن ن ومراقب

ونائب مدير مكتب التقييم المستقل في الصندوق؛  ؛مكتب التقييم المستقل في الصندوقالدورة مدير شارك في و

ونائب الرئيس المساعد لدائرة إدارة البرامج؛ ومدير شُعبة سياسات العمليات والنتائج؛ وسكرتير الصندوق، 

 وموظفون آخرون من الصندوق. 

 ، نائب مدير التخطيط بوزارة الزراعة، والسيدReadwell Musopole السيدالدورة كل من وحضر  -4

Nations Msowoya ،االستراتيجية تقييم مداوالت اللجنة بشأن  أثناء، مدير الديون والمعونة بوزارة المالية

  كومة.حال منظورالقطرية والبرنامج القطري لمالوي، لضمان استفادة المداوالت من 

 (EC 2022/118/W.P.2 /Rev.1) انتخاب رئيس لجنة التقييم األعمال: جدول من 2 البند

من  3-1للمادة  الفترة والية التشكيل الحالي للجنة، وفقللجنة التقييم  اباإلجماع المكسيك رئيسانتخبت اللجنة  -5

. وتولى ممثل المكسيك، السفير التابعة للمجلس التنفيذيجنة التقييم لل المنقحة والنظام الداخلي ختصاصاتالا

Miguel Jorge García Winder الممثل الدائم للواليات المتحدة المكسيكية لدى الصندوق، دور رئيس ،

 لجنة التقييم. 

 (EC 2022/118/W.P.1 + Add.1من جدول األعمال: اعتماد جدول األعمال ) 3 البند

 وضميمتها.  EC 2022/118/W.P.1 الوثيقةفي على النحو الوارد  اللجنة جدول األعمالاعتمدت  -6

 2022المستقل في الصندوق لعام تقييم ال عنالتقرير السنوي من جدول األعمال:  4 البند

 (EC 2022/118/W.P.3 + Add.1) 

 الرسائل الرئيسية:

  في أداء المشروعات، فقد أعربوا عن قلقهم العام بينما رحب أعضاء لجنة التقييم باالتجاه اإليجابي

إزاء استمرار ضعف األداء في مجاالت كفاءة المشروعات واألداء الحكومي واالستدامة، وكذلك 

 الفقر الريفي والمساواة بين الجنسين.إزاء األثر على 

  .سلط األعضاء الضوء على أهمية االستدامة في ضمان األثر الطويل األجل 

 إيالء مزيد من االهتمام للدوافع الكامنة وراء الهشاشة، مثل ضعف المؤسسات  دعا األعضاء إلى

 النُظم على قائمفعال لألخذ بنهج  الى األراضي، التي يُعد تحليلها أساسيعصول حالعامة، والنزاع وال

 الغذائية. 

 

في إصداره العشرين الذي يظهر في  التقرير السنوي عن التقييم المستقل في الصندوقبرحبت لجنة التقييم  -7

، على النحو الوارد في الوثيقة 2021في عام التقييم المستقل التقييمات التي أجراها مكتب  يغطيو شكل جديد

EC 2022/118/W.P.3 إلى جانب رد اإلدارة، على النحو الوارد في ضميمة الوثيقة. وأشاد األعضاء ،
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شموله وتركيزه القوي على التعلم من خالل ل، وال سيما قرير الذي قدمهللتبمكتب التقييم المستقل في الصندوق 

 يُيسرمركزة أن التوصيات مزيد من ال إلدراجاستخالص النتائج والدروس المستفادة من التقييمات. ويمكن 

 المتابعة في المستقبل.

أن الصندوق ال يزال قوي األداء، إذ ُصنفت غالبية المشروعات على أنها ُمرضية إلى إلى األعضاء  أشارو -8

المستوى الجيد ألداء الصندوق في مجاالت البيئة ب أيضااألعضاء  وأقر .معايير التقييم فيحد ما أو أفضل 

 بأنه ينبغي أال يغيب عن ولكنهم أضافوا مالحظة تحذيريةوالتكيُّف مع تغيُّر المناخ، وإدارة الموارد الطبيعية، 

بالتركيز القوي  االتنمية الزراعية والريفية. ورحب األعضاء أيضوهو الصندوق الغرض الذي أنشئ من أجله، 

على مشروعات التنمية التي يقودها المجتمع المحلي، واتفقوا على الحاجة إلى استخدام أُطر زمنية أطول لتتبع 

 النتائج.

الكفاءة واألداء الحكومي واالستدامة ال تزال تُشكل أقل نسبة مئوية من  مجاالت إلى أناألعضاء  وأشار -9

بالمساواة بين الجنسين  المتعلقةالتصنيفات اإليجابية. وأعربوا بصفة خاصة عن القلق إزاء األداء في المعايير 

إذا لم يكن  غيير محدودإلى تاألثر الناتج عن المشروعات  وعالوة على ذلك، سيؤديواألثر على الفقر الريفي. 

عقبات ودوافع  فرصة مفيدة للتركيز على تحديد 19-جائحة كوفيد أوجدته. ويمثل السياق الفريد الذي امستدام

 . تحقيق أثر مستدام

الهشة والمتأثرة بالنزاع إجراء تقدير شامل للهشاشة، مع إيالء  األوضاعفي  الناجحةومن األساسي للتدخالت  -10

ضعف المؤسسات العامة، وانعدام األمن، والنزاع، ) وراء الهشاشة المترابطةلدوافع ل العناية الواجبة

المشروعات في أفريقيا  أداء. وأعرب األعضاء عن القلق إزاء انخفاض مستويات (لى األراضيعصول حوال

هم أفضل إلى بلورة فالصندوق ، ودعوا باألقاليم األخرىالغربية والوسطى في جميع معايير التقييم مقارنة 

 لألسباب الجذرية للهشاشة.

ما خلص إليه التقرير من أن الحضور داخل البلدان مهم، ولكن بدون الخبرة التقنية ونشر إلى األعضاء وأشار  -11

إلى  ااألعضاء أيض وأشار .لتحسين أداء التنفيذ اأفراد من كبار موظفي الصندوق داخل البلدان لن يكون كافي

قويا لم يكن  لها ابين الوكاالت التي تتخذ من روما مقر للتعاون من المانحينالدعم المقدم  أن ما لوحظ من

 ابين دعوة المانحين إلى دعم التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقر عدم الترابط أبرزمما ، باستمرار

 . الها وكيفية دعمه عملي

مع ذلك، إلى أثر الموارد الشحيحة، وال ، مشيرة، " لألداءالشامل"وأكدت اإلدارة من جديد التزامها بالتحسين  -12

ارتفاع التكاليف التي تتكبدها العمليات في األوضاع كذلك سيما الموارد المخصصة لألنشطة غير اإلقراضية، و

لمعالجة  عمل التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، يجري وضع خطط فترة مع التزامات االهشة. وتماشي

جائحة أثر على لمجاالت الضعف، مثل الرصد والتقييم، واالستدامة، والكفاءة، وتوسيع النطاق. وكان ل

الموظفين، مع إجراء استثمارات كبيرة  خبرةإلعادة بناء تبذل التوظيف في المكاتب القطرية، وال تزال الجهود 

إلى خطة عمل لشغل العدد الكبير الحالي من  ةالملح تدريب. وأكدت اإلدارة الحاجةالمهارات وال تعزيزفي 

 ااآلثار الطويلة األجل للجائحة. وشجعت اإلدارة أيض تقييمالشاغرة، ودعت مكتب التقييم المستقل إلى الوظائف 

 امكتب التقييم المستقل على النظر في المدخالت )الموارد المتاحة( والنواتج )النتائج( أثناء تقييم األداء، نظر

 موارد أقل للتصميم واإلشراف.بوعات الصندوق تحقق نتائج متزايدة ألن مشر

 في السياقات لعملل المهارات التركيز على الحاجة إلى زيادة وفيما يتعلق بالهشاشة، شددت إدارة الصندوق على -13

ذ، وزيادة الهشة، وزيادة القدرة على التكيُّف من أجل االستجابة لالحتياجات المحددة في مجالي التصميم والتنفي

أن هذه االتجاهات تُعب ِّر إلى حد  إلى ت اإلدارةأشارالحضور داخل البلدان. وفيما يتعلق باالتجاهات اإلقليمية، 

 الجودة المؤسسية على أرض الواقع.في هشاشة الكبير عن 
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اإلدارة أن المؤشرات آخذة في التحسن في المجموعة  أوضحتوفيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين والتمكين،  -14

 ضمان الحفاظ على االتجاه اإليجابي.لالحالية من المشروعات، ولكن سيكون من المهم رصد الحالة 

وأقر مكتب التقييم المستقل في الصندوق بالنقطة التي طرحتها اإلدارة بشأن المجاالت المقترحة إلجراء تحليل  -15

النزاع واألوضاع الهشة، بعلى حافظة الصندوق، واألوضاع المتأثرة  19-ار جائحة كوفيد، مثل آثتفصيالأكثر 

، 2023عن تطلعه إلى تقديم التقييم المؤسسي بشأن الالمركزية إلى لجنة التقييم في مارس/آذار  المكتب وأعرب

 وإلى المجلس التنفيذي في أبريل/نيسان من السنة نفسها. 

 2022تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام  من جدول األعمال: 5 البند -16

 (EC 2022/118/W.P.4 + Add.1) 

 الرئيسية: الرسائل

  عن قضايا  اإلبالغ بالتفصيلرحب األعضاء بتقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق، وقالوا إنهم يقدرون

اإلبالغ عن نتائج التعميم ، سيجري فصاعدا من العام المقبل االتعميم. وأفادت اإلدارة بأنه اعتبار

 بمزيد من التفصيل في وثيقة قائمة بذاتها تُرفق بتقرير الفعالية اإلنمائية.

  دعا األعضاء إلى تخطيط األنشطة غير اإلقراضية وتبسيطها بصورة أفضل وعلى نحو أكثر

 واألثر. ة، وهو ما يمكن أن يُحسن الكفاءتكامال

  النُظم الغذائية في التقارير المقبلة.أوصى األعضاء بزيادة التركيز على 

  يساعد على سعلى أن اعتماد دليل التقييم الجديد  في الصندوق ومكتب التقييم المستقل اإلدارةاتفقت

التقييمات المستقلة والتقييمات الذاتية التي يستند  المستخدمة فيريف والنُهج المنهجية امواءمة التع

 وتقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق.في الصندوق  المستقلإليها التقرير السنوي عن التقييم 

 

الوارد في الوثيقة  على النحوبتقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق، لجنة التقييم  رحبت -17

EC 2022/118/W.P.4 ضميمة الوثيقة، إلى جانب تعليقات مكتب التقييم المستقل، على النحو الوارد في .

عن قضايا التعميم، وأعربوا عن سرورهم لتضمنه  لإلبالغ بالتفصيلوأعرب األعضاء عن تقديرهم الخاص 

على استفادة الصندوق من معارفه وخبرته في أحداث مثل الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر األطراف أمثلة 

ر، مثل استخدام وسائل التواصل االجتماعي في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر المناخ، وأمثلة لالبتكا

 تحقيق أثر على أرض الواقع.ل التمويل المناخيعن االستفادة من  لتبادل المعارف، فضال

وال سيما في مجاالت البيئة وإدارة الموارد  التي حققها الصندوق،بالنتائج اإليجابية  اورحب األعضاء عموم -18

والشباب، والعمل الالئق، وكذلك التحسينات في الكفاءة واالستدامة. وأشاد الطبيعية، والتكيُّف مع تغيُّر المناخ، 

نح والتحسن العام في أداء المشروعات المنجزة مقارنة بفترة  بتنفيذ ااألعضاء أيض برنامج القروض والمِّ

 التجديد العاشر لموارد الصندوق.

جودة  ارتباط علىأدلة  وتقديمة، باالهتمام بتوسيع النطاق واالستدامورحب األعضاء على وجه الخصوص  -19

، إلى جانب مشاركة المستفيدين، والتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون بهذين المجالينالمشاركة في السياسات 

وفي هذا الصدد، اتفق األعضاء على أنه ينبغي تعزيز األنشطة الثالثي، وجودة وحدات إدارة المشروعات. 

السياسات وإدارة المعرفة، ألن هذه األنشطة تُحسن األثر عن طريق تعزيز غير اإلقراضية، مثل المشاركة في 

توسيع النطاق واالستدامة. وفي الوقت نفسه دعا األعضاء إلى تخطيط األنشطة غير اإلقراضية وتبسيطها 

 ا، بدون الحاجة إلى زيادة المخصصات المالية. وأوصى األعضاء أيضعلى نحو أكثر تكامالو بصورة أفضل

الفعالية اإلنمائية للصندوق، ألن ذلك يمكن  اإلصدارات المقبلة من تقريردة التركيز على النُظم الغذائية في بزيا

 أداء المشروعات. مثل، األصعدةأن يساعد على إعادة النظر في دور الفعالية الحكومية على مختلف 
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فيها بسبب االعتماد على  ابالغأعرب األعضاء عن تقديرهم لالعتراف بأن بعض مؤشرات األداء قد تكون مو -20

التقييم المستقل إلى مالحظة تحذيرية مماثلة في التقرير السنوي عن  وأشاروا .بعثات عن بُعد أثناء الجائحةال

الحاجة المحتملة إلى التحقق من البيانات إلى  األعضاء أشارولذلك،  .جمع البيانات عن بُعد بشأن في الصندوق

ختالفات في الا بعضإلى األعضاء  أشارالمجمعة والنتائج الناتجة عنها. وعلى غرار السنوات السابقة، 

 الصندوق. التقييم المستقل فيالفعالية اإلنمائية والتقرير السنوي عن  تقريراتجاهات األداء بين 

على مواطن الضعف في المجاالت التي لم تتحقق  إلقاء اللوم إلىتقرير ال اتجاه عناألعضاء  تساءل، اوأخير -21

، وقيود السيولة، 19-فيها األهداف، على عوامل خارجية تخرج عن سيطرة إدارة الصندوق، مثل جائحة كوفيد

على تحديد وعرض المجاالت التي  اإلدارةواآلثار القصيرة األجل لإلصالحات المؤسسية. وشجع األعضاء 

 لتحسين األداء أو الحفاظ عليه.موارد إضافية إلى  تحتاج

يجري تحديث استراتيجية توسيع النطاق من أجل دمج طموحات توسيع  اللجنة بأنهإدارة الصندوق  وأبلغت -22

في مرحلة في تصميم المشروعات ووالنطاق في كل برنامج من برامج الفرص االستراتيجية القطرية لكل بلد، 

برامج الفرص االستراتيجية القطرية . وفي ظل تحسن نُظم الرصد والتقييم، سيجري استعراض نتائج التنفيذبدء 

. وستهدف برامج الفرص الحاجة بانتظام للسماح بتعديل التنفيذ في الوقت الحقيقي بحسب ما تقتضيه

 االستراتيجية القطرية إلى مواءمة السياسة مع األهداف القطرية االستراتيجية. 

اتفقت اإلدارة ومكتب التصنيفات والتوصيفات،  الجديد والعمل على مواءمةاعتماد دليل التقييم يتعلق ب وفيما -23

 ترىو. على أنه قد يكون من الممكن تحقيق مزيد من المواءمة بين التقريرينالتقييم المستقل في الصندوق 

يكمالن بعضهما  تقييم المستقل في الصندوقاإلدارة أن تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق والتقرير السنوي عن ال

تقرير الفعالية إلى تعليقاته الخطية على  وباإلشارة. منهما فترات زمنية مختلفةكل  يستعرضالبعض حيث 

المؤسسات المالية الدولية  ما بينأن الممارسة المتبعة فياإلنمائية للصندوق، أكد مكتب التقييم المستقل من جديد 

تقرير الفعالية اإلنمائية.  ها فيما يُعادلل ،وليس تصنيفات التقييم الذاتي، المستقلصنيفات التقييم أن تستخدم تهي 

وفيما يتعلق بجودة البيانات  وأوصى مكتب التقييم المستقل بأن يطبق ذلك نفسه في الصندوق في المستقبل.

بصفة عامة، وأن أي تشوه  جيدين اانوموثوقيتها، الحظت اإلدارة أن جمع البيانات عن بُعد واإلبالغ عنها ك

 سيجري تصحيحه في غضون ستة أشهر من خالل البعثات الميدانية.

، للصندوق الصندوق وتقرير الفعالية اإلنمائية التقييم المستقل فيوبالنظر إلى أهمية وثيقتي التقرير السنوي عن  -24

 لجنة التقييم المقبلة.  دوراتفي  تهمالمناقشكاف طُرح اقتراح بإتاحة وقت 

تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة لعام من جدول األعمال:  6 البند

2022 (EC 2022/118/W.P.5 + Add.1 + Add.2) 

 :تانالرئيسي الرسالتان

  أداة التتبع عبر اإلنترنت  يبين موعد تنفيذ تقديم جدول زمنيطلب األعضاء من إدارة الصندوق

 التي أُعلن عنها في العام الماضي.

 عدد  في، بين إدارة الصندوق ومكتب التقييم المستقل اكان طفيف وإناالختالف،  إلى األعضاء أشار

 .تعتبر من التوصيات التي أجريت لها متابعة كاملةالتوصيات التي 

 

لجنة التقييم باإلصدار التاسع عشر من تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير  رحبت -25

، إلى جانب تعليقات مكتب التقييم Add.1و EC 2022/118/W.P.5الوارد في الوثيقتين ، على النحو اإلدارة

تابعة من جانب اإلدارة للتوصيات الم 2022. ويتتبع تقرير عام Add.2 الوثيقةالمستقل، على النحو الوارد في 

  .2021-2020إلى التقييمات التي أُجريت في الفترة  ااستناد ،المقدمة من مكتب التقييم المستقل



EB 2022/136/R.35 

5 

أداة التتبع عبر اإلنترنت التي أُعلن عنها في ب العملوطلب األعضاء من اإلدارة تقديم جدول زمني يبين موعد  -26

عدد  فيبين إدارة الصندوق ومكتب التقييم المستقل اختالف طفيف  إلى األعضاء أشارالعام الماضي. و

، طلب األعضاء من اإلدارة ا. وأخيرمن التوصيات التي أجريت لها متابعة كاملة تالتوصيات التي اعتُبر

 تجدد لالبتكار من أجل التنمية الوارد في الوثيقة.متوضيح المفهوم ال

ومن المتوقع أن تكون وثيقة التصميم ، اإلدارة بأن التصميم المفصل ألداة التتبع عبر اإلنترنت قد بدأ ورد ت -27

توافر الميزانية ل اتبع 2023النهائية متاحة بحلول نهاية سبتمبر/أيلول. ومن المتوقع تعميم األداة في عام 

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. والقدرة داخل شعبةالرأسمالية 

لالبتكار، وضعته وحدة التغيير  اجديد اتعريف اعتمد الصندوقمن هذا العام،  اأنه اعتبار اإلدارةوأوضحت  -28

يضيف قيمة في تقديم  اجديد اأو نهج اعملية أو منتج ويشير التعريف إلى االبتكار باعتباره .والتنفيذ واالبتكار

حلول مستدامة ومنصفة وشاملة للتحديات اإلنمائية. ويتوافق التعريف بصفة عامة مع التعريف الوارد في دليل 

 لجديد.التقييم ا

جزة هي نالتوصيات التي تعتبر مُ  عددوأقر كل من إدارة الصندوق ومكتب التقييم المستقل بأن االختالفات في  -29

في عام التنفيذ الجاري الكامل إلى  التنفيذ من فقط ناتوصيت ونقلتبمرور الوقت،  اختالفات طفيفة وتتناقص

على استعراض مستقل أجراه مكتب التقييم المستقل لتقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ بناء  2022

 يبدي إلدارةلوأشار مكتب التقييم المستقل إلى أن التقرير المذكور هو وثيقة  توصيات التقييم وتدابير اإلدارة.

االختالفات، عند االقتضاء، ولحماية  لتحليل. ومن ثم، ال بد من الحفاظ على حيز االمكتب تعليقات مستقلة عليه

 مبدأ االستقالل الذي يتسم بأهمية كبيرة لعمل المكتب.

 من جدول األعمال: تقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري لجمهورية مالوي 7البند 

 (EC 2022/118/W.P.6) 

 الرسائل الرئيسية:

 القطري لمالوي، الستراتيجية القطرية والبرنامج تقييم ارحبت لجنة التقييم بهذا التقييم األول ل

ووافقت على النتائج التي خلص إليها التقرير، والتي استند إليها وضع برنامج الفرص االستراتيجية 

 القطرية الجديد.

 النهج المنظم في إدارة المعرفة، والحاجة إلى تكامل أفضل وأكثر  أكد األعضاء من جديد أهمية

 تيسير توسيع النطاق واألثر واالستدامة.أجل اإلقراضية من غير فعالية لألنشطة 

 القطرية والبرامج القطرية في  اتأوصى أعضاء لجنة التقييم بأن تشمل تقييمات االستراتيجي

 لها. االمستقبل الدروس المستفادة في مجال التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقر

 

رحبت لجنة التقييم بهذا التقييم األول لالستراتيجية القطرية والبرنامج القطري لمالوي الذي يغطي الفترة من  -30

. ووافق أعضاء اللجنة على النتائج EC 2022/118/W.P.6، على النحو الوارد في الوثيقة 2021إلى  2011

اإليجابية التي خلص إليها التقرير بشأن التركيز االستراتيجي والمواءمة السياساتية لبرنامج الفرص 

 االستراتيجية القطرية. 

، Readwell Musopoleومة مالوي السيد بالبيانين اللذين أدلى بهما بالنيابة عن حك اوأحاط األعضاء علم -31

 ، مدير الديون والمعونة بوزارة المالية. Nations Msowoyaنائب مدير التخطيط بوزارة الزراعة، والسيد 

 اورحب األعضاء على وجه الخصوص بالتركيز على تحسين فرص الحصول على األراضي التي تُعتبر دافع -32

إلدارة المستدامة للموارد ا نقطة انطالق نحوعن كونها  ، فضالةالزراعي وتسويق المنتجاتالري الستخدام نظم 
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الطبيعية. وسلط األعضاء الضوء على الفرص الكثيرة للتعاون والبرمجة المشتركة واالستفادة من التمويل 

 بمجرد تعزيز الحضور داخل البلد على النحو الذي أوصى به التقرير.

المحرز في معالجة االنقسام بين التحول المستدام في الزراعة ومعالجة  التقدم المحدود إلى األعضاء أشارو -33

إزاء  اورحبوا بالتوصية الداعية إلى األخذ بنهج أكثر وضوح .ااألمن الغذائي بين المزارعين األكثر ضعف

مما سيوفر ، ااألمن الغذائي، من خالل تنويع المحاصيل وزيادة كفاءة توجيه برامج اإلعانات من اآلن فصاعد

 تهيئة فرص العمل في المناطق الريفية.  تحفيزبيئة تمكينية أفضل لالستثمار األجنبي في الزراعة من أجل 

أهمية األخذ بنهج منظم في إدارة المعرفة،  ي، وهالدورةطوال  عزز خيوطا مشتركةالتقرير  أن أشير إلىو -34

تحسين توسيع النطاق تيسير أجل قراضية من اإلغير والحاجة إلى تكامل أفضل وأكثر فعالية في األنشطة 

بأن تشمل تقييمات االستراتيجيات القطرية والبرامج القطرية  اواألثر واالستدامة. وأوصى األعضاء أيض

 لها.  االتعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرفي مجال المقبلة الدروس المستفادة 

الفرص  في برنامج روعيتفي الصندوق قد مكتب التقييم المستقل  المقدمة مناإلدارة أن التوصيات  وأكدت -35

بصفة خاصة إلى إمكانية إقامة شراكات مع المنظمات غير الحكومية  وأشارت، الجديد االستراتيجية القطرية

المحلية والقطاع الخاص والجهات الفاعلة األخرى، وكذلك العمل بصورة منظمة أكثر مع منظمة األغذية 

وبرنامج األغذية العالمي. وأقر مكتب التقييم المستقل بالتعاون الممتاز مع حكومة  ألمم المتحدةل والزراعة

على العمليات أيضا إلى أن الكثير من الدروس المستفادة يمكن تطبيقها  امالوي وإدارة الصندوق، مشير

 العالمية. 

قييم المستقل في الصندوق المستند من جدول األعمال: االستعراض المسبق لبرنامج عمل مكتب الت 8 البند

 (EC 2022/118/W.P.7) 2025-2024وخطته اإلشارية للفترة  2023إلى النتائج وميزانيته لعام 

 الرئيسية: الرسالة

  أقرت لجنة التقييم االستعراض المسبق لبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل المستند إلى النتائج

 .2025-2024للفترة  وخطته اإلشارية 2023وميزانيته لعام 

 

رحبت لجنة التقييم باالستعراض المسبق لبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل المستند إلى النتائج وميزانيته لعام  -36

. وعقب EC 2022/118/W.P.7على النحو الوارد في الوثيقة  2025-2024وخطته اإلشارية للفترة  2023

ة ثم مع المجلس التنفيذي في سبتمبر/أيلول، سيضع مكتب التقييم المناقشات مع لجنة التقييم في الدورة الحالي

للجنة  بعد المائةالمستقل برنامج عمله النهائي وميزانيته وخطته اإلشارية لمناقشتها في الدورة التاسعة عشرة 

 التقييم.

التقييم المستقل في الصندوق، وأعربوا  مكتبورحب األعضاء ببرنامج العمل والميزانية الشاملين المقدمين من  -37

بشأن المساواة بين الجنسين، المقررة للزيادة الطفيفة في الميزانية. وأضاف األعضاء أن التقييمات  تأييدهمعن 

بشأن  بنفس أهمية تقييم أداء المشروعات مهمةوالهيكلية المالية في الصندوق، والتغذية واألمن الغذائي، 

دون اإلقليمي للدول الجزرية  سيمهد الطريق للتقييمفي جزر سليمان الذي  نامج التنمية الريفيةالمرحلة الثانية لبر

اقترح األعضاء إجراء عملية تشاورية  وفيما يتعلق بهذا التقييم األخير، .الصغيرة النامية في المحيط الهادئ

 أثناء مرحلة التصميم.  من أجل دمج وجهات نظر أصحاب المصلحة في الدول الجزرية الصغيرة النامية

 امكتب التقييم المستقل عدم إمكانية استمرار تخفيض تكاليف الموظفين نظر أوضحعلى االستفسارات،  اورد -38

مكتب الزدياد الطلب على إجراء مزيد من التقييمات االستراتيجية )من إدارة الصندوق وكجزء من استراتيجية 

إلى أن التقييمات التي يجريها مكتب التقييم المستقل يقودها الموظفون أشار التقييم المستقل المتعددة السنوات( و

 من حيث التكلفة. أكبر فعاليةب اعموم ويتسموليس االستشاريون، مما يضمن الجودة 
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 سجل نحو امخصص اشبكي امكتب التقييم المستقل في الصندوق موقع أطلق، بالتوعيةيتعلق وفيما  -39

زيارة حتى اآلن. والهدف من إنشاء هذا الموقع هو ضمان تقديم صورة عن عمل الصندوق وتعميمها  000 38 

منظومة يم، وفي مجال التقي وفريق التعاونبين جميع البلدان وكذلك شبكات المؤسسات المالية الدولية األخرى، 

 التنمية في الميدان االقتصادي.منظمة التعاون والتي انشأتها األمم المتحدة، ولجنة المساعدة اإلنمائية 

لفترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق  تقرير تقييم األثرمال: من جدول األع 9 البند

(EC 2022/118/W.P.8 + Add.1) 

 الرسائل الرئيسية:

  فترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق وأعربت عن لاألثر  تقييمرحبت لجنة التقييم بتقرير

 التجديد فترةتجاوز جميع األهداف المحددة في إطار إدارة نتائج قد سرورها لمالحظة أن الصندوق 

 الحادي عشر للموارد باستثناء هدف واحد.

  أعرب األعضاء عن تأييدهم الكامل لتوصية التقرير الداعية إلى أن تشمل المشروعات المقبلة

 نظرية تغيير أقوى تُركز على التغذية وتتضمن عناصر للتغيير السلوكي والعلوم السلوكية. 

  دعا األعضاء إلى مزيد من االتساق في النتائج والتوصيات المطروحة من خالل التقارير المقدمة

 مكتب التقييم المستقل وإدارة الصندوق. من

 

األثر لفترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، على النحو الوارد في  تقييمرحبت لجنة التقييم بتقرير  -40

إلى جانب تعليقات مكتب التقييم المستقل، على النحو الوارد في الضميمة. ، EC 2022/118/W.P.8الوثيقة 

والثري  جدافي إعداد هذا التقرير المفيد األثر  ييمبالعمل الذي قامت به شُعبة البحوث وتقوأشاد أعضاء اللجنة 

 بالمعلومات، والذي يُقدم أدلة على األثر اإليجابي للصندوق على أرض الواقع.

وأعرب األعضاء عن سرورهم لمالحظة تجاوز الصندوق جميع األهداف المحددة في إطار إدارة النتائج لفترة  -41

ديد الحادي عشر للموارد، باستثناء الهدف المتعلق بالتغذية. وأعرب األعضاء عن سرورهم بصفة خاصة التج

عن  اللسياقات الشديدة الصعوبة التي يعمل فيها الصندوق. وأعرب األعضاء أيض ابمقاييس زيادة الدخل، نظر

ات المقبلة وتنفيذها تقديرهم لما تضمنه التقرير من توصيات واضحة ومباشرة بشأن تصميم المشروع

 على المستوى المؤسسي.  األثرباإلضافة إلى قياس تها اواستراتيجي

الكامل للتوصية الواردة في التقرير بشأن ضرورة أن يكون للمشروعات المقبلة وأعرب األعضاء عن تأييدهم  -42

 نظرية أقوى للتغيير تُركز على التغذية وتشمل عناصر للتغيير السلوكي. 

في األجلين القصير أو المتوسط، اقترح  تكون ملحوظةقد ال  مجال التغذيةوبالنظر إلى أن اآلثار الكبيرة في  -43

األعضاء أن تُيسر األُطر الزمنية وااللتزامات المتعلقة بالنتائج الوسيطة اإلشراف والتوجيه في الوقت المناسب 

 بشأن هذه المسألة.

لألثر. واقترح األعضاء تقييمات إلجراء  خطوط أساسبيانات بشأن عدم وجود  اوطلب األعضاء توضيح -44

إلى أدنى حد من خطر  وبالتالي التقليليكون أقل عرضة لالنتقاد،  ااستخدام أسلوب توقعات أكثر تحفظ اأيض

 المصداقية.  وضمان ،الوصول إليهم يمكنالمبالغة في تقدير عدد المستفيدين الذين 

االتساق بين النتائج عدم إلى األعضاء  أشاروفي ضوء التقارير المقدمة إلى الدورة الحالية للجنة التقييم،  -45

الصندوق واألعمال األخرى. وفي  التقييم المستقل فيتقرير الفعالية اإلنمائية والتقرير السنوي عن  الواردة في

استخدام منهجيات مختلفة فإنه يعوق القدرة على إلى تباين وجهات النظر و احين أن ذلك يمكن أن يكون راجع

 استخالص جوهر الرسائل وطرح توصيات واضحة.



EB 2022/136/R.35 

8 

من االعتماد فقط على البيانات  األساس بدال خطوطوأوضحت اإلدارة أنه من األفضل الحصول على بيانات  -46

موعد إنجاز المشروع. غير أن قيود  قرب صارمةالالحقة التي تُجمع من المستفيدين ومجموعة مقارنة 

واستخدام أساليب  المسبقةاألساس  خطوط تنفيذعدم إمكانية الميزانية والوقت المتعلقة باإلبالغ المؤسسي تعني 

، وسعيا إلى الحفاظ على المعايير العلمية العالية مواجهة هذا القيدإطار في  أنهاوأوضحت اإلدارة شبه تجريبية. 

مثل التعدادات الوطنية والبيانات اإلدارية وبيانات نُظم المعلومات  من مصادربيانات  استخدامعلى تركز 

. وأشارت ، لوضع مجموعة من الوحدات القابلة للمقارنة التي تتيح قياس اآلثار التي تحققها التدخالتالجغرافية

المعيشية األسرة ى مستوى وعل مستوى الموقععلى  - اختيار العينة على مستويين مختلفينإلى  ااإلدارة أيض

النهج  وجرى التحقق منوالخبراء المحليين. من خالل المخبرين الرئيسيين  وأن االختيار يخضع لتحقق –

إلثبات عدم اإلدارة  أجرتهاالتي  "المعاينة إعادة"التوازن واختبارات  من خالل وتوضيحهالمتخذ  الصارم

تحليل الحساسية  ويؤيداألثر. تقييم في تقرير  المستخدمة، كما هو موضح حصائيةاإلمتغيرات ال في وجود تحيز

 ما انتهى إليه التقرير من نتائج.صحة واختبار الدقة 

عة يمكن أن تُشير إلى النتائج بطريقة مختلفة ألن عدد المشروعات  -47 وتساءل األعضاء عما إذا كانت اآلثار المجم 

التجميعي.  التحليلقد يكون له دور كبير في تقديرات  البلدان، اختالفب وهو مختلف، نتائج إيجابية أظهرتالتي 

مجرد ليست  ، نظرا ألن منهجيتهبالفعل من هذه المخاوف يخففالتجميعي  التحليلوأوضحت اإلدارة أن 

من ذلك، يُقلل التحليل  حساب بسيط لعدد األصوات من شأنه أن يُرجح البيانات بصورة غير عادلة. وبدال

 للتقديراتي إلى أدنى حد من أي مخاطر من هذا القبيل ألنه يأخذ في االعتبار األخطاء المعيارية التجميع

التجميعي بيانات جميع  التحليلوتُجمع من خالل  .(التقديراتفي هذه  بها النظر الفردية )أي الثقة الذي يمكن

 لألثر الكلي.تقييم المشروعات في العينة قبل إعادة إجراء 

بين التقارير الثالثة )تقرير الفعالية اإلنمائية والتقرير السنوي عن التقييم المستقل  التضاربوفيما يتعلق بمسألة  -48

المنهجيات  لالختالفات بين اأقرت اإلدارة بأن هذا صحيح إلى حد ما )نظر ،األثر(تقييم وتقرير في الصندوق، 

وحثت والتحسين.  وتبادل المعرفةفرصة للتعلم  اتتيح أيض أن االختالفات بين التقارير أشارت إلىوالنُهج(، و

إدراج جميع المقترحات ولجمع من  للتمكنكافية  مواردإلى  الحاجة اإلدارة الدول األعضاء على النظر في

بما في ذلك فعالية التكلفة، )المسائل األخرى  وبحثاألثر المسبقة، تقييمات لتصميم بيانات خطوط األساس 

التي يمكن أن تزيد من آثار استثمارات الصندوق. ولن  (النهائية، ومسائل العلوم السلوكية المراحلومسائل 

ن العمل مع الزمالء في المشروعات لجمع بيانات جيدة عن خطوط النهاية الصندوق من إجراء تحليالت ك  يم

ل أيضيدقيقة لفعال في  مما سيساهمالعينات،  حجماألثر من خالل توسيع تقييمات  اة التكلفة فحسب، بل سيُكم ِّ

 . ثراءاإلبالغ باستخدام عينات أكبر ومجموعة مؤشرات أكثر 

 مسائل أخرىمن جدول األعمال:  10 البند

وأكد  .في خدمة الصندوقلرئيس أنغبو وتفانيه عمل اأعرب الرئيس، بالنيابة عن لجنة التقييم، عن التقدير ل -49

 .بمهمة الصندوق للنهوض اإلدارةبالعمل مع  لجنة التقييمللرئيس المنتخب التزام 

 انتخاب رئيس الصندوق. بشأنووافقت اللجنة على إدراج بند في جدول أعمال لجنة التقييم المقبلة  -50

 الدورة اختتام

ضر الدورة، بما فيها الرسائل ذُك ِّرت اللجنة بأن مكتب سكرتير الصندوق سيُطلع أعضاء اللجنة على مسودة محا -51

للموافقة عليها. وستُقدم المحاضر، حالما توضع في صيغتها النهائية، إلى المجلس التنفيذي، للعلم،  ،الرئيسية

 في دورته السادسة والثالثين بعد المائة. 


