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 تقرير رئيس لجنة التقييم عن دورتها الثالثة والسبعين
أكتوبر/تشريف  2التي انعقدت بتاريخ ت لجنة التقييـ خلاؿ دورتيا الثالثة والسبعيف مداوال يغطي ىذا التقرير -1

 .2012األوؿ 

 ندونيسياا  و لكسمبرغ )البرازيؿ وكندا ومصر وفنمندا واليند جميع أعضاء المجنة، باستثناء  الدورةحضر  -2
لواليات المتحدة األمريكية. الدورة مراقبوف عف الصيف وألمانيا وىولندا واونيجيريا والنرويج(. كما حضر 

؛ ومدير البرامجدائرة إدارة  ،لبرامجشؤوف ال المساعد وشارؾ في اجتماعات المجنة نائب رئيس الصندوؽ
مكتب الجنوبية؛ ونائب مدير و  الشرقيةومدير شعبة أفريقيا ؛ لمصندوؽشعبة الموارد البشرية؛ والمستشار العاـ 

الييئات الرئاسية؛ والمدير باإلنابة لشعبة آسيا والمحيط  شؤوف مكتب مديرة؛ و الصندوؽالتقييـ المستقؿ في 
 . الصندوؽاليادي؛ وغيرىـ مف موظفي 

اعتماد ( 2) افتتاح الدورة؛ (1بنود عمى جدوؿ األعماؿ، وىي كما يمي: ) ثمانيةوطرحت عمى المناقشة  -3
والميزانية مج العمؿ ابرن( 4)؛ مجنة التقييـلضر الدورة الثانية والسبعيف امح سودةم( 3)جدوؿ األعماؿ؛

تحديث عف ( 5)؛ 2015-2014لمفترة  مكتب التقييـلوالخطة اإلشارية  2013إلى النتائج لمعاـ  افالمستند
( 6) وكفاءة العمميات التي يموليا؛ المؤسسية الصندوؽالتقدـ المحرز في التقييـ المؤسسي: تقدير كفاءة 

 ؛كمبودياـو وكامبوت في تمى المجتمعات المحمية في كامبونغ ع ائمةقالريفية ال مشروع التنميةتقدير أداء 
 ما في ذلؾ: )أ(بمسائؿ أخرى،  (8)؛ جميورية بورونديوالتنمية في الريفي  نعاشاإلتقدير أداء برنامج ( 7)

تعييف مدير  (ب)؛ الداخميونظاميا  لجنة التقييـواختصاصات  الصندوؽفي  التقييـإحاطة عف سياسة 
 .تقييـ المستقؿ في الصندوؽال مكتب

. ناقشت المجنة جدوؿ أعماؿ دورتيا الثالثة والسبعيف واعتمدتو. واتفؽ افتتاح الدورة واعتماد جدول األعمال -4
، وذلؾ في مكتب التقييـعمى أف تجري إحاطة المجنة عممًا بجوانب مختارة مف منيجية التقييـ التي يأخذ بيا 

دائرة إدارة و  مكتب التقييـ، في أعقاب المشاورات بيف 2012تشريف الثاني اجتماع المجنة المقبؿ في نوفمبر/
 حوؿ ىذا الموضوع. البرامج

التي  EC 2012/72/W.P.2ناقشت المجنة الوثيقة  .مجنة التقييملضر الدورة الثانية والسبعين امح سودةم -5
بحيث تنعكس فييما  26و 22. واتفؽ عمى تعديؿ الفقرتيف الثانية والسبعيف دورتياضر امح سودةتتضمف م
  ضر بعد األخذ بيذه التغييرات.ااقترحيا أعضاء المجنة. وتـ اعتماد المحتغييرات 

-3102لمفترة  مكتب التقييمشارية لوالخطة اإل 3102ن إلى النتائج لعام ابرنامج العمل والميزانية المستند -6
الميزانية المستنداف إلى النتائج لمعاـ ، برنامج العمؿ و EC 2012/73/W.P.3ناقشت المجنة الوثيقة  .3102
 الحسابات مراجعةإلى لجنة  النيائي، قبؿ تقديمو 2015-2014لمفترة  مكتب التقييـوالخطة اإلشارية ل 2013

لى المجمس التنفيذي في ديسمبر/كانوف األوؿ   .2012في نوفمبر/تشريف الثاني وا 

ونتائج إدارة الشعب وبرنامج العمؿ  مكتب التقييـحة لوأعربت المجنة عف اتفاقيا عمومًا مع األىداؼ المقتر  -7
وأشير إلى أف صيغة الوثيقة ىذه تتناوؿ التعميقات الرئيسية التي طرحتيا المجنة . 2013والميزانية لمعاـ 

وسيقدـ إلى اجتماع المجمس في ديسمبر/كانوف األوؿ تحديث عف وأعضاء المجمس في وقت سابؽ. 
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واألىداؼ المبنية عمى مؤشرات أداء المكتب الرئيسية، وذلؾ بغية إدراج جة المؤشرات المنقحة حسب الحا
 أحدث المستجدات في ىذا الشأف.

عما وتساءلوا  مكتب التقييـوشدد عدة أعضاء في المجنة عمى أىمية إدراج تقييمات األثر في برنامج عمؿ  -8
كما أشير إلى أف قت الموظفيف. ذا كاف البرنامج يتضمف الموارد اللازمة، بما في ذلؾ الموارد مف و إ

الخدمات لو تضمنت مزيدًا مف التفاصيؿ حوؿ تقسيـ تكاليؼ  كوف أفضؿتسمعمومات الميزانية العامة 
  ية، بما في ذلؾ مخصصات األتعاب والسفر.االستشار 

 بأف الصيغة القادمة لموثيقة ستتضمف مزيدًا مف التفاصيؿ وفؽ ما يقترحو أعضاء مكتب التقييـوأجاب  -9
باستخداـ طرائؽ وأساليب  ،في التقييمات التي يجرييا المكتب تدرجالمجنة. كما أوضح أف تقديرات األثر 

أف ىناؾ موظفًا كبيرًا  مكتب التقييـ. أما بالنسبة لتقييمات األثر الكمية، الحظ تقييـ مختمطة في معظميا
مكتب كمو. كما يتعاوف  الصندوؽالمعني بالموضوع، وىو فريؽ يشمؿ يعمؿ كمنسؽ وعضو في فريؽ العمؿ 

المعنية بتقييـ األثر وفريؽ التقييـ التابع لألمـ المتحدة  تعاونًا وثيقًا مع ىياكؿ مف قبيؿ شبكة الشبكات التقييـ
تقييمًا واحدًا لألثر في إطار تقييـ أحد  2013وأضاؼ المكتب أنو سيجري في عاـ والمعني بتقييـ األثر. 

أموااًل تكميمية لـ يحسب حسابيا في يث سيستخدـ إذا لـز األمر حمج القطرية، أو أحد البرا اتعو المشر 
 يقة الميزانية ىذه.ثو 

المؤسسية وكفاءة العمميات التي  الصندوقتحديث عن التقدم المحرز في التقييم المؤسسي: تقدير كفاءة  -11
 سي والمخطط الزمني لو.التقدـ المحرز في التقييـ المؤسإحاطة عف لمجنة  مكتب التقييـقدـ  .يمولها

في التقييمات المؤسسية، يجب  وشدد عدة أعضاء في المجنة عمى أف ىذا التقرير، عملًا بالممارسة المتبعة -11
والحظ بضعة متحدثيف أنو، بداًل مف عرض التقرير أف يػُعرض أواًل عمى المجنة قبؿ عرضو عمى المجمس. 

ر/كانوف األوؿ عمى النحو المقترح، ينبغي أف يعرض في ديسمبأماـ المجمس في حمقة دراسية غير رسمية 
وأشير إلى أف مف المفيد  توخيًا إلجراء مناقشة لمتقرير أكثر شمواًل.عمى دورة المجنة في نوفمبر/تشريف الثاني 

 ستيلاؿقييـ ومنيجيتو، مف قبيؿ تقرير االىذا الت ألعضاء المجنة االطلاع عمى معمومات إضافية عف عممية
 الخاص بو.

 مكتب التقييـإجراء ىذا التقييـ المؤسسي وسألوا عما إذا كاف وأعرب عدة أعضاء عف قمقيـ إزاء التأخير في  -12
. الصندوؽالحالي الذي تعمؽ عميو في الوقت الحاضر إدارة  رحميسيتمكف مف إطلاع المجنة عمى التقرير الم

مف إعداده بشكؿ سميـ ومف ضماف  أف عمؽ التقرير يبرر مزيدًا مف الوقت لمتمكفوالحظ أعضاء آخروف 
وأعرب عدة مشاركيف عف اىتماميـ بمعرفة ما إذا كاف ىناؾ تقييمات مماثمة ارتفاع جودة المخرج النيائي. 

أو في وكاالت األمـ المتحدة. وشددوا عمى تـ إجراؤىا في المصارؼ اإلنمائية األخرى المتعددة األطراؼ 
مع أعضاء بصورة أكبر وجوب إجراء حوار مباشر كما الحظوا أىمية وجود معايير كمقياس لممقارنة. 

المقدـ إلى أثناء إعداد ورقة المعمومات األساسية عف الييئات الرئاسية، وبذلؾ يستكمؿ االستبياف المجمس 
المستقؿ ليذا النوع مف التقييـ، بما في  الجودة ستعراضاأعضاء المجمس. وأكد بعض المتحدثيف عمى أىمية 

 تو واستنتاجاتو، وذلؾ لممحافظة عمى صلابة التحميؿ واستقلالو.ذلؾ منيجي

أنو سيتبع اإلجراء المعتاد وسيقدـ التقييـ إلى المجنة قبؿ مناقشتو في دورة المجمس.  مكتب التقييـوأوضح  -13
حوؿ الكفاءة المؤسسية. أنو لـ يتـ إجراء أية دراسات مماثمة في منظمات أخرى  مكتب التقييـكما الحظ 
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االستشارية وتعقد طبيعة التقييـ أكثر مما  اختيار الشركةطوؿ عممية التأخيرات بأنيا نتجت جزئيًا عف  وفسر
. وأشارت اإلدارة إلى أف رحميلتقديـ تعميقاتيا عمى التقرير المكاف متوقعًا والزمف الطويؿ الذي تتطمبو اإلدارة 

 رحميت ىذه شيد صعوبات نظرًا لكوف التقرير المتجميع التعميقاالتعميقات ستقدـ خلاؿ األياـ القادمة وأف 
مكتب ، فقد الحظ ستيلاؿنية ىامة. أما بالنسبة لتقرير االزيارات ميدا انتياءفقد صدر قبؿ غير مكتمؿ، 

 إنجاز كما شدد المكتب عمى أفأنو سيتمكف مف عرض التقرير عمى أعضاء المجنة توخيًا لمشفافية.  التقييـ
وشدد نحو سنتيف.  ائية أخرى متعددة األطراؼ استغرؽالتعقيد أجرتيا مصارؼ إنم تقييمات مماثمة مف حيث

مف  المكتبتمكف تقديـ العروض الختيار االستشارييف  الطويمة المتبعة فيالمكتب عمى أف عممية الصندوؽ 
س كسينعاألقراف لو، األمر الذي  استعراضتسمح باستخداـ دراية عالية المستوى تمكف مف إعداد التقرير و 

 ةدو جلاثنيف مف كبار المستشاريف المستقميف سيقوماف بإعداد تقدير مستقؿ ويشمؿ ذلؾ  .ستيلاؿفي تقرير اال
 Richardوقييـ المستقؿ في البنؾ الدولي( )المدير العاـ السابؽ لفريؽ الت Robert Picciotto، وىما لتقييـا

Manning ( منظمة التعاوف والتنمية في الميداف االقتصاديالرئيس السابؽ لمجنة المساعدة اإلنمائية في). 

أف  مكتب التقييـساسية، الحظ وردًا عمى طمب الكشؼ عف صيغ التقرير السابقة ودراسات المعمومات األ -14
الوثائؽ. كما أضاؼ الخاصة بنشر  الصندوؽستعمف بعد االنتياء مف التقييـ، وذلؾ وفقًا لسياسة ىذه الوثائؽ 
االستعراض والتعميؽ مف جانب المعتادة مف حيث  اإلجراءاتالتقييـ المؤسسي يتبع  أف ىذا مكتب التقييـ

 . الصندوؽفي  اإلدارة، وىو ما تحدده سياسة التقييـ

عرضًا تفصيميًا لمنتائج الرئيسية لمتقييـ المؤسسي يقدـ  مكتب التقييـعمى أف يعد ، اتفقت المجنة وفي الختاـ -15
، ويشجػَّع جميع أعضاء المجمس عمى حضور ذلؾ العرض. /تشريف الثانيإلى المجنة في دورتيا في نوفمبر

موعد الدورة الرابعة والسبعيف. وسيستعرض التقرير  مفوسيتاح العرض ألعضاء المجنة قبؿ نحو أسبوع 
المقرر انعقادىا  المجمس التنفيذيوفقًا لإلجراءات العادية وسيعرض عمى المجنة قبؿ عرضو أماـ دورة بأكممو 

 .2013ئيًا في أبريؿ/نيساف مبد

وم وكامبوت في تى المجتمعات المحمية في كامبونغ قائمة عمتقدير أداء مشروع التنمية الريفية ال -16
مى عة قائمتقدير أداء مشروع التنمية الريفية ال ،EC 2012/73/W.P.4نظرت المجنة في الوثيقة  .كمبوديا

 .بودياكمالمجتمعات المحمية في كامبونغ ثـو وكامبوت في 

، إلحراز نتائج ُمرضية في تنمية رأس الماؿ البشري واالجتماعي وفي التمكيفوأعربت المجنة عف تقديرىا  -17
وبناء المؤسسات، واالبتكار، وتوسيع النطاؽ. والحظت تحقؽ نتائج جيدة في زيادة اإلنتاجية الزراعية وتنويع 

يـ في الوصوؿ إلى المجموعات المستيدفة التحديات التي حددىا التقيبعض  كما الحظت وجودالمحاصيؿ، 
 األساسية. بنىالمكوف الخاص بال وبعض المشاكؿ في تصميـ 

قدـ إحاطة ، و لجنة التقييـ أماـ مشروع ير أداءدإلى أف ىذا العرض ىو أوؿ عرض لتق مكتب التقييـوأشار  -18
، وىو نيج تنعكس فيو توصيات إلى أعضاء المجنة عف النيج العاـ المتبع في إعداد أنواع التقييـ ىذه

 التقييـ.  في مجاؿفريؽ التعاوف استعراض األقراف الذي أجراه 

االقتصادي  العائد معدؿ تحميؿ وأشادت باستخداـ امفيد شاملا اتقرير  هعدادإل مكتب التقييـوأثنت اإلدارة عمى  -19
ت الواردة في التقرير وشددت في ىذا النوع مف التقييمات. ورحبت اإلدارة عمومًا بالتوصياكممارسة جيدة 

الخاصة بكمبوديا. كما  المقبمة القطرية ستراتيجيةاالعند إعداد وثيقة الفرص في االعتبار  ستأخذىاعمى أنيا 
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 العائد فاءة كاف مف الممكف أف يكوف أفضؿ، عمى ضوء ارتفاع معدؿالحظت اإلدارة أف التقدير العاـ لمك
بأف تقديرىا الخاص ليذا المشروع يتماشى  اعترفت في الوقت نفسو امجدائرة إدارة البر . عمى أف االقتصادي
 .ذاتيانظرًا التباع المنيجية  مكتب التقييـمع تقدير 

الرحمة الميدانية إلى كمبوديا وبالنيابة عف عضو المجنة مف لكسمبرغ، قدمت النرويج إحاطة لمجنة عف  -21
وقد أبرزت الرحمة  . الصندوؽالتي يدعميا  اتعو وشددت عمى ما أظيرتو الرحمة مف قيمة أضافتيا المشر 
طرائؽ أفضؿ الممارسات في الميداف. كما نقمت إلى الميدانية أىمية بناء الثقة وتنمية القدرات البشرية وتقديـ 

 في البلاد. لمصندوؽالمنظمة طمبًا مف حكومة كمبوديا لفتح مكتب 

، بما في ذلؾ الفيـ ميمة المتبعة فيو وعمى استنتاجاتوورحب أعضاء المجنة بالتقرير وأثنوا عمى المنيجية الس -21
واستخداـ مجموعات بيف الجنسيف. كما شددوا عمى أىمية تحديد خطوط أساس واضحة  تمايزالجيد لقضايا ال

مسائؿ مف قبيؿ التحكـ. وأكد بعض أعضاء المجنة عمى أىمية العرض العاـ لمسياؽ القطري، بما في ذلؾ 
ذا السياؽ، سأؿ بعض المتحدثيف عما واألحواؿ األولية وغير ذلؾ. وفي ى ،ثنيةاإلميات واألق ،توزيع األراضي

تتضمف كامؿ  اتعو داء المشر ألات ر يدإلعداد تق مكتب التقييـإذا كانت الموارد الكافية متوفرة لدى 
 المعمومات المطموبة.

الرغـ مف قمة الوقت والموارد  بأنو سينظر في تقديـ السياؽ القطري بصورة أعـ عمى مكتب التقييـوأجاب  -22
أما فيما يتعمؽ بالدرجة الكمية المعطاة لممشروع، الحظ المكتب أنو عمى ألغراض ىذه التقييمات عمومًا. 

ومجاالت األثر األخرى تعكس الرغـ مف ارتفاع كفاءة االستثمارات في مجاالت معينة، فإف تصميـ المشروع 
وعمى سبيؿ الرد عمى سؤاؿ حوؿ مقارنة ىذا لدرجة الحالية. أوجو ضعؼ تترجـ في نياية المطاؼ إلى ا

في مجاؿ المانحيف اآلخريف، أوضح المكتب أنو، كعضو في فريؽ التعاوف  اتعو مشر النوع مف المشروع ب
 الصندوؽنتائج وأثر عمميات التقييـ، يستخدـ نيجًا متوائمًا إزاء التقييمات وأف التقرير السنوي ليذا العاـ عف 

المصارؼ اإلنمائية المتعددة األطراؼ بمزيد مف التفصيؿ. إضافة لذلؾ،  اتعو قارنات مع مشر سيعكس م
دائرة عمى أنو سيواصؿ الحوار مع  مكتب التقييـمع اإلدارة، شدد  المنيجيةالفوارؽ وردًا عمى استفسار حوؿ 

 في ىذا المجاؿ. إدارة البرامج

ناقشت المجنة الوثيقة  .جمهورية بورونديوالتنمية في الريفي  نعاشاإل تقدير أداء برنامج  -23
EC 2012/73/W.P.5والتنمية في جميورية بوروندي.الريفي نعاش ، تقدير أداء برنامج اإل 

لما أحرزه البرنامج مف نجاح في المساىمة باستعادة القاعدة اإلنتاجية وزيادة وأعربت المجنة عف تقديرىا  -24
، 1998. ويقدـ البرنامج، الذي كاف قد صمـ أثناء أزمة عاـ األسر المستيدفةالدخؿ واألمف الغذائي لدى 

والمجتمع الدولي الناشط في ىذا البمد. ورحبت اإلدارة بالتقييـ الذي  الصندوؽلبوروندي و نقطة مرجعية ىامة 
 في عمميا المقبؿ. وأشارت إلى أنيا ستأخذ جميع التوصيات في اعتبارىا مكتب التقييـأجراه 

لى مزيد مف  إلى إلى الحاجة وأشار بعض األعضاء -25 عرض أكثر شمواًل لطرائؽ التقييـ المستخدمة وا 
ات األداء األخرى التي ر يداألداء ىذا وتق ريدكما لوحظ أف تقالتفاصيؿ الخاصة بالبيانات وخطوط األساس. 

ترؾ. الشركاء المانحيف والتمويؿ المشستنفذ في المستقبؿ ينبغي أف تشمؿ مزيدًا مف المعمومات عف دور 
والتنمية المؤسسية  وشدد بعض المتحدثيف عمى أىمية تناوؿ أوجو الضعؼ المتأصمة فيما يتعمؽ باالستدامة

 أخذ بنيج أكثر شمواًل. ريدعمى مستوى المجتمعات المحمية. ولوحظ أف ىذا التق
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مسائؿ اليامة مقيدة مف حيث الموارد وأف معالجة جميع ال اتعو ات أداء المشر ر يدتقأف  مكتب التقييـوأوضح  -26
إلى أف الشراكات مع المانحيف اآلخريف إنما تعالج عادة بالتفصيؿ في  وأشير أيضايمكف أف تشكؿ تحديًا. 

أداء المشروعات، فإف ىذه المسألة ستعالج بمزيد مف التعمؽ  ريدما في حالة تقسياؽ تقييـ البرامج القطرية. أ
 في القسـ الخاص بأىمية التصميـ وباألىداؼ.

عممية داخمية أنو يتبع حاليًا  مكتب التقييـعمى استفسار حوؿ مراقبة جودة الدرجات الممنوحة، الحظ  ورداً  -27
االفتقار إلى بيانات كمية وأضاؼ المكتب أف الستعراض أقراف صاـر تتصدى ليذه المسائؿ بقدر اإلمكاف. 

 سيعالج في التقييـ القادـ لمبرنامج القطري لبوروندي.

 مسائل أخرى:  -28

عمى النحو . ونظامها الداخمي لجنة التقييمواختصاصات  الصندوقفي  التقييمة عن سياسة إحاط (أ )
ونظاميا الداخمي ولسياسة المجنة  ختصاصاتالمطموب، حصؿ أعضاء المجنة عمى عرض عاـ ال

 الصندوؽولوظيفة التقييـ في  مكتب التقييـوجرى تذكيرىـ باستعراض األقراف ل .الصندوؽ فيالتقييـ 
 يحات التي نجمت عف ذلؾ االستعراض في الوثيقتيف.والتنق

اإلجراء المتبع في اإلدارة  شرحت، مكتب التقييـوفيما يتعمؽ باستفسار عف تقييـ أداء مدير 
يخضع لسياسة التقييـ في  مكتب التقييـفي تقييـ األداء. وأوضحت أف تقييـ أداء  الصندوؽ
وتسميمًا بأف تقرير األداء ة الوفاء بيذا االلتزاـ. .؛ وأف مف اختصاص المجنة أف تقرر كيفيالصندوؽ

وغيره  الصندوؽ، بالتشاور مع رئيس لجنة التقييـورئيس  مكتب التقييـمدير السنوي ينبغي أف يمأله 
حسب االقتضاء، فقد اتفقت المجنة عمى أف يتـ مؿء تقرير األداء بنياية كؿ  مف أصحاب المصمحة

 تماعيا األوؿ في السنة التالية.في اجسنة وأف تنظر فيو المجنة 

ىذه الزيارات واتفقت عمى أف وفيما يتعمؽ بمسألة الزيارات الميدانية، شددت المجنة عمى أىمية 
التمكيف مف الوصوؿ و المسائؿ الرئيسية التي ينبغي النظر فييا ىي: ضماف استمرار الفعالية؛ 

التقيد بمبدأ المساواة في المعاممة و ؛ قييـلجنة التالذيف ليسوا أعضاء في  المجمس التنفيذيعضاء أل
تكاليؼ سفر األعضاء أف يغطييا جميع ، إذا كاف لوما ينتج عف ذلؾ مف آثار عمى التكمفة

تتحقؽ بحيث تصبح الرحلات الميدانية ؛ واستكشاؼ وفورات ممكنة في التكمفة يمكنيا أف الصندوؽ
 .تأنؼ النقاش حوليا في المستقبؿتسستواصؿ المجنة النظر في ىذه المسائؿ و وس .مستدامة

، فقد أشار المستشار العاـ مكتب التقييـأما فيما يتعمؽ بإجراءات الترتيبات المؤقتة لمنصب مدير 
 المجمس التنفيذيوافؽ . وباتباع ىذه القواعد، الصندوؽاإلجراءات ترد في سياسة التقييـ في إلى أف 

 .الترتيبات المؤقتة عمى

ة أف تنظـ ىذه المسألة تحديدًا، فقد اقترح المستشار العاـ أف تكمؼ المجنة اإلدارة أما إذا أرادت المجن
حوؿ ىذه المسألة والحظت اقتراح في ىذا الشأف. وقررت المجنة أف تواصؿ مداوالتيا  سودةبوضع م

في ىذا تطمب المجنة الدعـ مف اإلدارة سأف الموضوع سيكوف مطروحًا عمى أحد جداوؿ أعماليا. و 
 د عند الضرورة وحسب االقتضاء.الصد
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البرامج ذات التمويؿ المشترؾ، و  اتعو وردًا عمى استفسار حوؿ اإلجراء المتبع في تقييمات المشر 
 تقارير التقييـالمموليف المشتركيف يطمعوف عمى أف المشروع يقيـ ككؿ وأف  مكتب التقييـح ضأو 

تطبيؽ ىذه  الصرامة فيبمزيد مف بأف يتحمى  مكتب التقييـ. وفي ىذا الصدد، يمتـز عموماً 
  وبأف يضطمع بتقييمات مشتركة مع المموليف المشتركيف. الممارسة

العممية الصارمة التي يؤخذ بيا في تحديد واختيار  مكتب التقييـوفيما يتعمؽ باالستشارييف، عرض 
مكتب ا الحظ والتقييمات المؤسسية. كم تقييمات البرامج القطرية ألغراضقادة فريؽ االستشارييف 

 التوجييية لمتقييـ تتناوؿ مسألة تضارب المصالح. مبادئأف ال التقييـ

اقتػُرح أف تكوف الممخصات والتقارير ومحاضر دورات المجنة عمى درجة أكبر مف الشموؿ وأخيرًا ، 
 الثاقبة. النتائج والتوصيات  مزيدًا مف والتفصيؿ وأف تتضمف

ت، بموجب فريؽ البحث، وافقمقت المجنة تحديثًا غف أنشطة بعد أف ت .مكتب التقييمتعيين مدير  (ب )
في برنامج األمـ  مكتب التقييـ، مدير Indran Naidoo تعييفإجراء "عدـ االعتراض"، عمى 

المديرة العامة لفريؽ التقييـ المستقؿ في البنؾ الدولي، ، Caroline Heiderالمتحدة اإلنمائي، و
عمى  ووبعضويتو ىذه، سيمضي الفريؽ اآلف قدمًا في عمميف. لممشاركة في الفريؽ كخبيريف مستقم

عند الحاجة وحسب االقتضاء لتقديـ معمومات محّدثة عف التقدـ المحرز ولتمقي أف يعود إلى المجنة 
 ، بما في ذلؾ المعمومات الخاصة بالتكمفة،التوجيو. كما طمبت المجنة بأف تسجؿ العممية المتبعة

 .ؿلمرجوع إلييا في المستقب

التي وفي الختاـ، تـ إبلاغ المجنة بأنو عمى ضوء حجـ عبء العمؿ المتوقع في دورتيا الرابعة والسبعيف  -29
، سيكوف ىناؾ حاجة إلى يـو مكتب التقييـنوفمبر/تشريف الثاني، وبعد التشاور مع  22يخطط أف تنعقد يـو 

 الدعوة لالجتماع. نص فيبالتوقيت الفعلي  المجلس التنفيذيوسيجري إبالغ اللجنة و. إضافي


