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  تقرير رئيس لجنة التقييم عن دورتها الثانية والستين

. 2010نيسان / أبريل1يغطي هذا التقرير مداوالت لجنة التقييم خالل دورتها الثانية والستين المنعقدة في   -1

  : لنقاش هيلطروحة مال األربعة المعوكانت بنود جدول األ

 التقييم المؤسسي )2( التقرير النهائي الستعراض األقران لمكتب التقييم ووظيفة التقييم في الصندوق؛ )1(

 مسائل )4(؛  تقييم البرنامج القطري للهند)3(لقدرة الصندوق على الترويج لالبتكارات وتوسيع النطاق؛ 

  .أخرى

إندونيسيا، والهند، ومصر، وكندا، والبرازيل، (ندا، هذه الدورة يرلآحضر جميع أعضاء اللجنة، باستثناء   -2

كما حضر الدورة مراقبون من إسبانيا، وألمانيا، والدانمرك، والكاميرون، ). السويدونيجيريا، و هولندا،و

دائرة إدارة البرامج، ومدير مكتب المساعد للبرامج، ورة كل من نائب الرئيس وانضم إلى الد. والمكسيك

كما انضم إلى الدورة رئيس فريق استعراض األقران لمناقشة بند . يم، وسكرتير الصندوق، وآخرونالتقي

   1.جدول األعمال المتعلق باستعراض األقران

    استعراض األقران لمكتب التقييم ووظيفة التقييم في الصندوق-ألف

، لتقييم ووظيفة التقييم في الصندوقدرست لجنة التقييم التقرير النهائي لفريق استعراض األقران لمكتب ا  -3

 وقد دعيت اإلدارة إلى تقديم .إلى جانب تعليقات مدير مكتب التقييم، ومالحظات اإلدارة على الوثيقة

  . فيذيدها على التقرير إلى المجلس التنصيغة منقحة، حسب االقتضاء، من ر

كانون /ية والستين المعقودة في ينايرأكدت اللجنة االتفاق العريض الذي توصلت إليه في دورتها الحاد  -4

وأكدت اللجنة أيضاً  .  التي اقترحها استعراض األقرانالثاني بشأن النتائج العامة والتوصيات السبع

   . الستقالل مكتب التقييم، وأشارت إلى أن هذا االستقالل غير قابل للمناقشةباإلجماع تأييدها

 كما لوحظ في استعراض األقران، بين اإلدارة وفريق كانت بعض مجاالت الخالف ما زالت قائمة،  -5

   :استعراض األقران، فيما يتعلق بتوصيات الفريق حول ما يلي

  اإلجراءات المتصلة بتعيين مدير التقييم وفصله واستعراض أدائه السنوي؛  )أ(

م، وتعيينهم، يتوظيف موظفي مكتب التقيبدرجة السلطة المفوضة إلى مدير مكتب التقييم، فيما يتعلق   )ب(

  وترقيتهم، وفصلهم؛ 

  . فيما يتعلق بمراجعة حسابات مكتب التقييمادور لجنة التقييم ورئيسه  )ج(

المسائل العالقة، وافقت اللجنة على االقتراحات التي قُدمت في التقرير النهائي الستعراض هذه وفيما يتعلق ب

  .األقران

فيذي، ن إنشاء فريق عمل يتألف من أعضاء المجلس التنفيما يتعلق باقتراح فريق استعراض األقرا  -6

غير أنه حصل . ُأعرب عن وجهات نظر مختلفة حول تشكيل فريق العملواإلدارة، ومكتب التقييم، 

مل، يتصرف بحسب إرادة أعضائه ويتلقى مساعدة من في الرأي على ضرورة إنشاء فريق عتوافق 
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وسيقدم دعم األمانة من قبل مكتب سكرتير .  االقتضاءاإلدارة، ومكتب التقييم، وخبير خارجي، حسب

   .الصندوق

 المجلس التنفيذي لدى تقديمعالوةً على ذلك، ستنظر اللجنة في مسودة خطة عمل لتنفيذ توصيات التقرير،   -7

  .توجيهاتهل

  التقييم المؤسسي لقدرة الصندوق على تعزيزاالبتكار وتوسيع النطاق  -باء

نطاق وثيقة مفيدة التوسيع وبتكارات الي لقدرة الصندوق على تعزيز اسلتقييم المؤس اأنوجدت اللجنة   -8

مع توصيات  وأكدت اللجنة أيضاً اتفاقها. وحسنة التوقيت تثير مسائل حساسة تتصل بهذا الموضوع

  توسيع النطاق باعتباره مهمة مععاملالتعمليات التقييم المؤسسي، ال سيما فيما  يتعلق بالحاجة إلى 

  .  حرجة

ووجدت . ترى إدارة الصندوق في االبتكار عنصراً أساسياًّ في تحقيق نتائج تخفيف حدة الفقر الريفي  -9

  .التشغيلية اإلدارة أيضاً أن التقرير يساعد ويدمج التوصيات التي قُدمت في إجراءاتها وسياساتها

لموظفين على االبتكار ومن ثم ا حوافز تتفق اإلدارة بوجه عام مع نتائج التقييم المؤسسي، وتعترف بأن  - 10

وتتفق اإلدارة أيضاً مع القول إن . محدودة  كانتعلى التوثيق والتشارك في المعرفة عن االبتكارات

، ولهذا السبب أيضاً قُدمت منحة إلى مؤسسة بروكنغز لكي ككلتوسيع النطاق مهمة حرجة للمؤسسة 

  .ارها وأثرهاك نطاق ابتمسارات حرجة لتوسيع تساعد الصندوق على إيجاد

في مسألة وضع جدول أعمال لالبتكار، تتفق اإلدارة مع توصية التقييم المؤسسي وإن كانت قد أبرزت   - 11

أي القطاع الخاص، " (رهانات كبيرة" العمل على تقديم –الحاجة إلى المحافظة على نهج ذي شقَّين 

 بينما تواصل دعم االبتكارات صغيرة الحجم التي )وسلسلة القيم،  والشراكة بين القطاعين العام والخاص

  . تحدث على مستوى القاعدة الشعبية

بحث بضعة أعضاء في اللجنة الحاجة إلى المزيد من الوضوح في تعريف الصندوق لالبتكار وتوسيع   - 12

  .النطاق

يم في وضع لتقيضاً أنه سيكون من المفيد، في المستقبل، أن يشرك مكتب اير أعضاء اللجنة أع ش  - 13

 لجنة التقييم للحصول على تعليقاتها قبل أن  مع،ج لجميع عمليات التقييم المؤسسيمسودات أوراق النه

  . يبدأ التقييم

مسائل التمايز الحظ أعضاء اللجنة، باإلضافة إلى ذلك، أهمية تركيز عمليات التقييم المؤسسي هذه على   - 14

وأكد األعضاء، في . ع المستفيدينم وعلى دور المرأة، وكذلك على البعد الميداني والتفاعل نسي الجننبي

عالوةً على . نقطة بدء جديدةلتمايز بين الجنسين حقيقة أنه يمكن اعتبار التقييم المؤسسي لهذا الصدد، 

  ".رهاناته الكبيرة"واحداً من التمايز بين الجنسين ، اقتُرِح أن يجعل الصندوق ذلك

في مسألة أخرى، أكد أعضاء اللجنة أهمية التأمل بعناية في الشركاء المختلفين المراد حشدهم في عملية   - 15

  .االبتكار كلها، وأكدوا أهمية اقتناص ونشر أفضل الممارسات في تعزيز االبتكار في الميدان
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افية، بما في ذلك التدريب المكرس، في سياق مداوالت الدورة، اعتُبرت إتاحة الوقت الكافي والموارد الك  - 16

  .كارات وتوسيع نطاقها ذات أهمية أساسيةتلمديري البرامج القطرية على تجربة االب

 اعترف أعضاء اللجنة بالميزة النسبية للصندوق في االبتكارات المؤسسية واقترحوا أن يواصل الصندوق  - 17

  .تكنولوجيا الزراعيةاالشتراك مع مؤسسات أخرى في تعزيز االبتكارات في ال

  تقييم البرنامج القطري للهند -جيم

 وأكدت اللجنة اتفاقها مع توصيات تقييم البرنامج القطري. رحبت اللجنة بتقييم البرنامج القطري للهند  - 18

للهند، وركزت انتباهها على االتفاق عند نقطة اإلنجاز، حيث ُأتيحت ألعضاء اللجنة في الماضي فرصة 

  .نامج القطري في حد ذاتهركتب التقييم واإلدارة بشأن تقرير تقييم البالتفاعل مع م

عن رضى حكومته بتقييم البرنامج القطري وبالتحليل والتوصيات الواردة في التقرير،  2أعرب ممثل الهند  - 19

 على حد سواء، ال سيما أن البرنامج القطري المقبل للصندوق في الهند سيركز على المزارعين الريفيين

وانتهز الفرصة أيضاً ليدعو . ات المحلية القبليةعأصحاب الحيازات الصغيرة، والنساء، والمجتم

في نطاق نظام تخصيص  (الصندوق، كما أوصى تقييم البرنامج القطري، بالنظر في زيادة حجم القرض

، وإلى لخاص، ولفت االنتباه إلى ضرورة التركيز على الشراكة مع القطاع ا)الموارد على أساس األداء

وأعربت اللجنة عن . إدخال تركيز جغرافي أشد صرامة على البرنامج الذي يموله الصندوق في البلد

  .الهندحكومة ية التي قدمتها االرتجاعتقديرها للتعليقات 

ومن النقاط التي . وأعربت اإلدارة أيضاً عن رضاها عن جودة تقييم البرنامج القطري الرفيعة المستوى  - 20

وأوضح ممثل الهند أنه نظراً . رات مديري المشاريع، التي أشار إليها جميع أصحاب المصلحةيتغيأثيرت 

وأشار بعد مالحظته هذه . درالي القائم في الهند تُتَّخَذُ قرارات التوظيف على مستوى الواليةيإلى النظام الف

 في االتفاق عند نقطة ،ا الشأنت في هذي هذا القلق وترحب بالمالحظات التي ُأبدكإلى أن الحكومة تدر

  .اإلنجاز

أوضحت إدارة الصندوق، رداًّ على استفسار من أعضاء اللجنة بقولها إن االتفاق عند نقطة اإلنجاز ليس   - 21

االستراتيجية القطرية الجديدة، وإنما هو الجواب الذي اتفق عليه الصندوق والحكومة على األسئلة التي 

امج القطري، والذي سوف يبين بمزيد من التفصيل في برنامج الفرص أثيرت في سياق تقييم البرن

  .االستراتيجية القطرية الجديد

وأوضح . ي أي مكان آخرف اإلدارة إلى أنه لن ينشأ مكتب قطري للصندوق قائم بذاته في الهند أو تأشار  - 22

طري، سترجع اإلدارة إلى المجلس للجنة أنه، بناء على التقييم الذاتي الذي أجراه الصندوق للوجود الق

سياق أن ينظَر في إنشاء ، ويمكن في هذا ال2010التنفيذي ببرنامج فرص استراتيجية قطرية جديد لعام 

  . إقليمي للصندوق في الهندمكتب شبه

أبلغت اإلدارةُ اللجنةَ أن مجموع المخصصات التي ستقدم بموجب نظام التخصيص على أساس األداء   - 23

 71 بواقع  فقط مليون دوالر أمريكي، وأن االستراتيجية القطرية ستقترح تمويل عمليتين اثنتين142سيبلغ 
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ومن شأن هذا أن يساعد .  فترة التخصيص على أساس األداء القادمةمليون دوالر أمريكي لكل منهما في

ي تقييم البرنامج وهذه واحدة من المسائل التي أثيرت ف(على تخفيض تكاليف المعاملة وزيادة الكفاءة 

  ).القطري

أوضحت إدارة الصندوق أيضاً، لتوضيح مسألة أثارتها اللجنة، أنها ماضية قُدماً إلى ما هو أبعد من   - 24

 في الهند، وأن مشاريع جديدة أخذت في الظهور من العمليات األكثر تقليديةً التي ُأنشئت" العمل كالمعتاد"

القطرية طلع به اآلن في سياق وضع برنامج الفرص االستراتيجية ل يضوثمة مزيد من التأم. في الماضي

  . الجديد

 شبه وافقت اإلدارةُ، رداًّ على دواعي القلق التي أثارها أعضاء اللجنة فيما يتعلق بمسألة المكتب الجديد  - 25

تفاق عند نقطة دلهي، على أنه ينبغي تقديم تنقيحات إلى حكومة الهند في االاإلقليمي المقترح إقامته في نيو

 اإلقليمي، حسبما جاء في المناقشة مع لجنة التقييم في  يتعلق بالمكتب القطري والمكتب شبهاإلنجاز، فيما

  . دورتها الثانية والستين

أشار بعض أعضاء اللجنة إلى نية حكومة الهند إنشاء هيئة تقييم مستقلة والتزام مكتب التقييم بتقديم   - 26

وأوضح مكتب التقييم أن الدعم الذي سيقدمه سيكون متفقاً مع نهج تطوير القدرة . المساعدة في إنشائها

 في سياق دورتها التي ،على التقييم المبين في الوثيقة التي استعرضتها اللجنة مؤخراً في هذا الموضوع

  .2010كانون الثاني /انعقدت في يناير

   أخرى مسائل  -دال

وقبل إنهاء الدورة، . يها بموجب هذا البند من بنود جدول األعماللم تكن ثمة مواضيع إضافية للنظر ف  - 27

اتها مساهمعلى  3ن تقديرهما للمديرة التنفيذية الممثلة للسويدعنفسها أعرب رئيس اللجنة واللجنة 

  .المتبصرة جداًّ، وهي تحضر آخر دورة لها كعضو في اللجنة
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