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 تقرير رئيس لجنة التقييم عن دورتها التاسعة والسبعين
 3يغطي ىذا التقرير المداوالت التي جرت أثناء الدورة التاسعة والسبعين لمجنة التقييم المنعقدة بتاريخ  -1

 .1102تشرين األول أكتوبر/

ندونيسيا واليابان ونيجيريا والنرويج. كما حضروىا  -2 حضر الدورة أعضاء المجنة من البرازيل وألمانيا واليند وا 
ممثمون من الصين. وحضر ىذه الدورة أيضا القائم بأعمال دائرة إدارة البرامج، والقائم بأعمال مكتب التقييم 

 أعمال سكرتير الصندوق. بالمستقل في الصندوق، والقائم 

افتتاح الدورة؛  (0)م جدول األعمال المؤقت ليذه الدورة ثمانية بنود لممناقشة وىي عمى النحو التالي: ض -3
مكتب برنامج عمل  (3)محاضر الدورة الثامنة والسبعين لمجنة التقييم؛  (2)اعتماد جدول األعمال؛  (1)

تقدير  (4)؛ 1105-1104لمفترة  يةر اشوخطتو اإل 1103التقييم المستقل المستند إلى النتائج وميزانيتو لعام 
تقييم البرنامج القطري لإلكوادور؛  (5)أداء مشروع التنمية في الشمال الشرقي من جميورية أذربيجان؛ 

 مسائل أخرى. (6)

 اعتماد جدول األعمال

 ناقشت المجنة جدول األعمال المؤقت لمدورة التاسعة والسبعين، وأوضح رئيس المجنة أنو قد تم شطب عرض -4
تجديدات موارد الصندوق مؤسسي إلنجازات التقييم الللنتائج الرئيسية الناشئة عن  PowerPointبطريقة 

 م رئيسي يقود هذه العملية. وأجلت اللجنة أيضا نظرها في محاضر الدورة الثامنة والسبعينمقي   غياب بسبب
 لمجنة حتى اجتماعيا التالي بيدف ضمان حصول أعضائيا عمى وقت كاف الستعراضيا.

دورة إضافية عقد  (1)لمجنة التقييم؛  اقتراح عقد معتكف (0)وأضيف بندان اثنان تحت مسائل أخرى وىما:  -5
 .1102تشرين الثاني نوفمبر/ 07لمجنة بتاريخ 

ات غير الرسمية لمجموعة التركيز التي سوف تعقد في وأحاط رئيس المجنة أعضاء المجنة عممًا بالمناقش -6
نياية ىذه الدورة لموصول إلى فيم أفضل ألولويات وآراء أعضاء المجنة فيما يتعمق باستخدام أداة المنح في 

 الصندوق. 

ية لمفترة ر وخطته اإلشا 4102برنامج عمل مكتب التقييم المستقل المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 
4102-4102 

كما ىي واردة في الوثيقة  1103نظرت المجنة في برنامج عمل المكتب المستقل في الصندوق وميزانيتو لعام  -7
EC 2013/79/W.P.3 تشرين لجنة مراجعة الحسابات في نوفمبر/، قبل عرضيا في نياية المطاف عمى

 .1102كانون األول فيذي في ديسمبر/الثاني وعمى المجمس التن

لمكتب التقييم المستقل، وعمى نتائج إدارة المكتب، وعمى اف المقترحة نة عن موافقتيا عمى األىدعبرت المج -8
ورحب أعضاء المجنة بالتحسينات الواردة في الوثيقة وطمبوا إيضاحات . 1103برنامج عممو وميزانيتو لعام 

 بشأن ما يمي:
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. معرفة والشراكةلاقاسم وت ،تشاروالن ،التقييمو تصالت ل وى ومسوغات النفقات ذات الصمة باتحم (أ )
والمشاركة في مجموعة التقييم  ،أوضح مكتب التقييم المستقل بأن ىذه األنشطة تغطي أحداث التعمم

مجموعة التعاون في مجال التقييم التابعة لممصارف اإلنمائية متعددة في و  ،التابعة لألمم المتحدة
 وغيرىا من مبادرات النشر. ،األطراف

أشار المكتب إلى أن ىذه التكاليف تعكس تكاليف المراجعة الثانية لدليل التقييم.  لمسوغاتوبالنسبة  (ب )
ىذا الدليل وحده، بما في ذلك تجديد منيجيات مكتب  إعدادعددا كبيرا من األنشطة بما يتجاوز 

دماج أفضل الممارسات الدولية ،التقييم المستقل واستعراض يقوم بو فريق رفيع المستوى من  ،وا 
 ،الخبراء الدوليين. كذلك فقد سمط المكتب الضوء عمى أن التكاليف ىي تكاليف لمرة واحدة بطبيعتيا

 عمى مدى عدد من السنوات.سيتم تحقيقيا حين أن فوائد ىذا الدليل  في

أشار مكتب التقييم المستقل إلى أن المبمغ . مسوغات ومستوى تكاليف تقييم البرامج القطرية (ج )
 ارنة مع ما تم عرضو سابقًا.المخصص قد تقمص مق

ألنشطة المتكررة اموال لتمويل ىذه األ، واعتبار استخدام بالمائة 3طبيعة النفقات المرحمة بما يعادل  (د )
أو االعتيادية أمرًا غير منصوح بو. أشار المكتب إلى أنو يستخدم ىذه األموال لألنشطة االستراتيجية 

المبادئ التوجييية لممبالغ م األثر بما يتماشى مع غير المخطط ليا مثل قيامو بأول عممية تقيي
 المرحمة في الصندوق.

اقترح أحد األعضاء أن يكثر المكتب من استخدامو التكاليف المرتبطة بالسفر،  وفيما يتعمق بمستوى (ه )
أثار عضو آخر مخاوف من أن طمب السفر لمسفر بالدرجة السياحية عمى أساس طوعي، في حين 

 قد يؤدي إلى تقويض اإلنتاجية. طويمةبالدرجة السياحية لمسافات 

واإلمكانيات المحتممة لتخفيض ىذه التكاليف، أشار ، أتعاب المستشارينوفيما يتعمق بمستوى  (و )
ألنشطة في حين تم إدماج ا ،قد تقمصت 2115المكتب إلى أن أتعاب المستشارين المتصورة لعام 

، بما في األسوأة الحالة األعمى في سيناريو ميزانية حالة يأصاًل بموجب سيناريو ميزان المخطط ليا
ذلك تقميص تكاليف وحدة خدمات المستشارين. كما أوضح المكتب أيضا بأنو يسعى إلى توسيع 

 ك ممكنًا.كمما كان ذل ،استخدامو لممستشارين الموجودين في البمد المعني أو اإلقميم المعني

أجرى ىذه الميمة  أنومكتب التقييم المستقل  أوضحم ث. وضع الدرجات في إطار النتقائيةمعيار  (ز )
بالتشاور مع دائرة إدارة البرامج. فعمى سبيل المثال، تم اختيار تقييمات البرامج القطرية عمى أساس 

ة القطرية بالتشاور مع االستراتيجي الفرص امج، وتوقيت إعداد بر القطرية الحافظةاستعراض حجم 
 الشعب اإلقميمية ذات الصمة.

أثار بعض األعضاء المخاوف من ، بالدراسة الموجزة عن البمدان متوسطة الدخلوفيما يتعمق  (ح )
بأن  ا كل من إدارة الصندوق والمكتب، وأوصواوجود بعض األنشطة الموازية عمى ما يبدو تجريي

 ينسق المكتب ىذه األنشطة ذات الصمة مع إدارة الصندوق.

 أحاطت المجنة عمما بيذه الوثيقة، واألسئمة التي طرحيا األعضاء وما وفره المكتب من إيضاحات بشأنيا. -9
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 جمهورية أذربيجان منتقدير أداء مشروع التنمية في الشمال الشرقي 

 منالشمال الشرقي في تنمية اللخاصة بتقدير أداء مشروع ا EC 2013/79/W.P.4الوثيقة في نظرت المجنة  -11

 جمهورية أذربيجان.

وعلى مكتب التقييم لمتانة تقرير التقييم. وطلب  ،وأثنت اللجنة على إدارة الصندوق لجودة هذا التقرير -11
استخدام بيانات خط األساس والمجموعات الضابطة  (0األعضاء بعض المعلومات اإلضافية عما يلي9 )

قضايا االستدامة التي يتم  (2( توفر البيانات والتحاليل المقسمة حسب الجنس؛ )1اإلسناد؛ )ايا وقض
 نطاق حوار السياسات في المشروع حتى تاريخو. (3مواجيتيا؛ )

كانت و المسوحات  أجريتقد  أحاط المكتب المجنة عمما بأن، بمسوحات خط األساس والمتابعةوفيما يتعمق  -12
الرغم من غياب مجموعة ضابطة يمكن الوثوق بيا. كذلك فقد أشار أيضا إلى وجود مقبولة عمى جودتيا 

 تحميل كمي عمى عدد من الجبيات استنادًا إلى بيانات متينة لمرصد والتقييم.

كان من األمور قد ، فباإلسنادموثوقة. وفيما يتعمق و متاحة  الجنسحسب  المقسمةكذلك فإن البيانات  -13
 تصادي العام الذين شيدتو أذربيجان خالل فترة المشروع.الصعبة بسبب النمو االق

مستخدمي المياه من تحديات ناجمة عن تحديد أسعار المياه  فقد عانت منظمات، بالستدامةفيما يتعمق و  -14
كافية لصيانة البنى  د أسعار المياه بمستوى يولد عوائدمما يجعل من الصعب تحدي ،بصورة مركزية

تدخل المحتمل لمصندوق فيما يتعمق بحوار الاألساسية. وتسمط ىذه القضية الضوء عمى واحد من مجاالت 
 السياسات.

كية التي تعبر قدمتيا حكومة أذربيجان والمستوى العالي لممم مساهمات خارج الميزانيةوأشار األعضاء إلى  -15
بإجراء التسديد المبكر لمقروض. وأشارت اإلدارة إلى أن ، وطمبت إيضاح يتعمق عنو ىذه المساىمات

وأن مبادرة التسديد المبكر رىن بالدولة  الجداول الزمنية لمتسديد ىي من األمور التي تحددىا اتفاقيات قانونية
 العضو المقترضة.

. تحوار السياسا ألغراضوصول رفيع المستوى لمحكومة ل تحسينا مستقبمياوشجع أحد أعضاء المجنة  -16
وأن ىنالك  ،حوار سياسي ناجح بصورة كبيرة في مشروع سابقإجراء تم وأشارت إدارة الصندوق إلى أنو 

مجال لالستثمار في ىذا النطاق، وبخاصة فيما يتعمق بإدارة مخططات المياه في المزرعة. وأن استعراض 
القضية، وف يشير إلى ىذه س 1103منتصف الفترة لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية الذي سيجرى عام 

 القدرات عمى المستوى القاعدي.عالوة عمى المؤسسات و 

إلى أنو، كما ىو الحال عمى المشروع. وأشارت إدارة الصندوق  باإلشرافوطمب عضو آخر معمومات تتعمق  -17
شاريع الرصد والتقييم إلى مكتب األمم المتحدة لخدمات الم أوكلبالنسبة لمممارسة المعتادة في الصندوق، 

 ، وبعد ذلك اضطمع الصندوق بميمة اإلشراف المباشر.1118قبل عام 

 تقييم البرنامج القطري إلكوادور

 .EC 2013/79/W.P.5في الوثيقة  ردنظرت المجنة في تقييم البرنامج القطري إلكوادور كما ىو وا  -18
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وعبروا عن تقديرىم  ،البرنامج القطري وأحاط أعضاء المجنة عممًا بالبيئة المحفوفة بالتحديات التي يواجييا -19
، وكذلك لمدراسة المتوازنة التي أجراىا بو الصندوق إذا ما أخذنا باالعتبار ىذه الحقيقة مو يقلمعمل الذي 

 مكتب التقييم المستقل. 

فترة التحميل الخاصة بتقييمات البرامج القطرية والوقت المالئم  (0)يضاحات حول ما يمي: اإل وطمبت بعض -21
موقع موظفي الصندوق؛  (2)النيج المتبع لرصد البيئات المتقمبة؛  (1)مؤدي إلى عمميات التقييم؛ ال
 التوصيات الخاصة بالبرنامج القطري. (3)

، ولكن سنوات 01فترة  ، فقد أوضح مكتب التقييم عمى أنو في العادة يتم استعراضبفترة التحميلفيما يتعمق  -21
 يعود في جزء منوذلك و  ،سنة 04 كي تكون عمى مدىد تم تمديد الفترة بالنسبة ليذه الحالة تحديدًا، فق

إلى التقييم، فقد أشار المكتب  الوقت المؤديأما فيما يتعمق بقضية إكوادور. محدودية مستوى التدخل في ل
 إلى أن التأخير في التنفيذ قد حد من النتائج المبكرة.

الصندوق من عمميات وبعثات الرصد التابعة لو، كما ىي كثف ، لمظروف المتقمبةنتيجة كما تم توضيح أنو  -22
العاممين ضمن المؤسسات الشريكة قد أسيم في  تدويروأن موضوع  ،الحال بالنسبة لمممارسة المعتادة

 سواء في الموافقة أو في التنفيذ. الناشئةالتحديات 

خاص بموقع الموظفين يعتمد عمى ، فقد أشارت اإلدارة إلى أن القرار البموقع موظفي الصندوقوفيما يتعمق  -23
مكتب التنسيق في منطقة األنديز، ومقره في ليما،  وقد اعتبر ،حجم البرنامج وعمى الخصوصيات اإلقميمية

 الخيار األمثل في ىذه الحالة.

، مشيرين إلى بعض نقاط توصيات محددة لمبرنامج القطريطمب بعض األعضاء إيضاحات إضافية حول و  -24
. التمايز بين الجنسين، والرصد والتقييم، والتعاون مع المؤسسات األخرىي مجاالت الضعف التشغيمية ف

دعم الحكومة  واعتبروأشار المكتب إلى التركيز الحالي عمى االستثمارات المنتجة الذي أبمى بالء حسنا، 
عالوة عمى  في المستقبل.تنمية األراضي ىو من القضايا التي يمكن النظر فييا  الرامية إلى في أنشطتيا

بوضوح البرامج القطاعية العامة التي تحتاج تدخالت الصندوق المستقبمية و ذلك، فقد حددت حكومة إكوادور 
 معيا. لالنسجام

التأخر في استعراض برنامج كون وىو  ،وأشار عضو من أعضاء المجنة إلى واحد من مخرجات ىذا التقييم -25
فرص االستراتيجية القطرية قد حد من النتائج ومن التنفيذ الفعال لمبرنامج، وأكد عمى أىمية مناقشة ال

 فرص االستراتيجية القطرية في ىذا الصدد.الالمجمس التنفيذي لبرامج 

أنو في المستقبل البد من إدراج فقرة تصف المحدوديات والقضايا المنيجية الخاصة  عمى واقترح عضو آخر -26
البيانات في التقييمات المشابية. ومن وجية نظر استراتيجية، اقترح األعضاء إيالء االىتمام لجممة بجمع 

ن يكون الصندوق أكثر ألوأشاروا إلى مقترحات مكتب التقييم المستقل  ،من األدوات المتاحة لمصندوق
 مرونة مع أدواتو واستخداميا لدعم برامجو عوضًا عن دعم المشروعات.

 مسائل أخرى

عقد دورة إضافية  (1)مجنة التقييم؛ ل اقتراح عقد معتكف (0)ناقشت المجنة بندين تحت مسائل أخرى وىما:  -27
 نوفمبر/تشرين الثاني. 07لمجنة التقييم قبل تاريخ 
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 اقتراح عقد معتكف لمجنة التقييم (أ )

نوفمبر/تشرين  81تعقد في سالتي  اوافقت لجنة التقييم عمى عقد اجتماع غير رسمي قبل دورته
الثاني، كما وافقت أيضا عمى أن يرسل رئيس لجنة التقييم مقترحًا بهذا الشأن إلى أعضاء المجنة 

ىذا االجتماع غير الرسمي فيو مناقشة ما يمي: . وأما اليدف من بواسطة البريد اإللكتروني
لصندوق؛ في ااستعراض سياسة التقييم فيما يتعمق بتعيين مدير مكتب التقييم المستقل  (1)
 اقتراح إعداد تقرير سنوي لمجنة التقييم. (2)

قد طمبت المجنة من مكتب التقييم المستقل ومن يو في الدورة الثامنة والسبعين، فتم االتفاق عموكما 
بعض  حاجةإدارة الصندوق إعداد مسودة تقرير قبل اجتماعيا غير الرسمي. وأشار المكتب إلى 

رح خطي بحمول ىذا بيذا الصدد لضمان أن يكون التعاون في إعداد مقتاإليضاح  لمزيد منالقضايا 
 أشارت اإلدارة إلى أنيا مستعدة لاللتزام بيذا الموعد المحدد.الوقت مجديًا. في حين 

 3183 نوفمبر/تشرين الثاني 81عقد دورة إضافية لمجنة التقييم قبل تاريخ  (ب )

مراجعة مقطع من سياسة التقييم يتعمق  وافقت لجنة التقييم عمى عقد دورة إضافية لمناقشة
 .3182وبرنامج العمل المؤقت لمجنة التقييم لعام  في الصندوقبتعيين مدير مكتب التقييم المستقل 

مناقشة التقييم المؤسسي لتجديدات الموارد في الصندوق، إذا أخذنا  توقيتوُطمبت بعض اإليضاحات عن  -28
بعين االعتبار التقدم الكبير المحرز حول ىذه المسألة، ألن المجنة تحتاج لمناقشة النتائج في وقت يسمح ليا 

البند  تجديد العاشر لموارد الصندوق بنتائجيا. وأشار مكتب التقييم المستقل إلى أن ىذاال بإبالغ مشاورات
 سيبقى عمى جدول أعمال الدورة الحادية والثمانين لمجنة.

 لدورة غير الرسميةا لحضور دعوة كل من المكسيك والصينمراقب، قررت المجنة واستجابة لسؤال من  -29
نوفمبر/تشرين الثاني؛  0مكان البرازيل في لجنة التقييم بدءا من  ستحلأن المكسيك  (0)وذلك بسبب: 

تم كذلك أس مجموعة العمل الخاصة بتعيين مدير مكتب التقييم المستقل في الصندوق. أن الصين تتر  (1)
، في الوقت الذي ستكون المكسيك حينئذ قد انضمت إلى مدورة اإلضافية لمجنةل الترحيب بحضور الصين

 المجنة بصورة رسمية.

المغمقة التي عقدت خالل الدورتين الخامسة والسبعين  الجمساتأثار رئيس المجنة موضوع محاضر  -31
، مشيرا إلى أنه سيناقش هذا الموضوع مع األمانة العامة ومع المستشار العام لمجنة والسادسة والسبعين

 ويقوم بإبالغ المجنة عن النتائج عبر البريد اإللكتروني.

م البرازيل خالل وجودىا كعضو في المجنة ونيابة عن المجنة، عبر رئيس المجنة عن تقديره العميق اللتزا -31
ولمساىمتيا القيمة في مناقشاتيا. كذلك فقد شكر رئيس المجنة أيضا القائم بأعمال سكرتير الصندوق عمى 

 . وعمى دعم المجنة عمى مدى ثمانية أشيرعمميا 

 

 


