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 تقرير رئيس لجنة التقييم عن دورتها الثمانين
نوفمبر/تشرين  18في  ةالثمانين المنعقد دورتيايغطي ىذا التقرير المداوالت التي أجرتيا لجنة التقييم خالل  -1

 .2013الثاني 

حضر ىذه الدورة أعضاء المجنة من ألمانيا، فنمندا، اليند، إندونيسيا، اليابان، المكسيك، النرويج. كما  -2
ومدير شعبة الموارد  ؛أيضا مراقبون من الصين وفرنسا. وانضم إلى المجنة الحقًا: سكرتير الصندوقرىا حض

دائرة  وكبير مدراء الحافظة في ؛والقائم بأعمال مكتب التقييم المستقل في الصندوق ؛البشرية في الصندوق
 إدارة البرامج في الصندوق. 

 اعتماد جدول األعمال

اعتماد جدول األعمال؛  (2افتتاح الدورة؛ ) (1المؤقت البنود التالية لممناقشة: )تضمن جدول األعمال  -3
تعديل إجراءات اختيار وتعيين  (4محاضر الدورتين الثامنة والسبعين والتاسعة والسبعين لمجنة التقييم؛ ) (3)

دول األعمال ج (5مدير مكتب التقييم المستقل في الصندوق الواردة في سياسة التقييم في الصندوق؛ )
 مسائل أخرى. (6؛ )2014المؤقت لمجنة التقييم لعام 

نظرت المجنة في جدول األعمال ووافقت عميه بعد إدراج بندين تحت مسائل أخرى، وهما مناقشة ما يمي:  -4
 األطر المنطقية. (2؛ و)2014الزيارة القطرية لعام  (1)

 لمجنة التقييممحاضر الدورتين الثامنة والسبعين والتاسعة والسبعين 

 تم تبني محاضر الدورتين الثامنة والسبعين والتاسعة والسبعين لمجنة التقييم بدون أية تعديالت. -5

وتم السعي لموصول إلى إيضاح يتعمق بالفروقات البسيطة بين تقرير رئيس المجنة إلى المجمس التنفيذي  -6
وطمب أعضاء در أكبر من التفاصيل. إلى أن المحاضر تميل عادة إلى احتواء ق وُأشيرومحاضر الدورة. 

وأن تكون  ،في تقرير رئيس المجنة المقدم إلى المجمس التنفيذي المداوالتالمجنة أن تنعكس جميع 
 بذل كل جهد ممكن لتجنب سوء التفسير.مع  ،التقارير والمحاضر واضحة ودقيقة في عكس المداوالت

، لمجنة التقييم ولجنة مراجعة الحسابات شتركاجتماع مطمب حول إيضاح إمكانية عقد عمى وباإلجابة  -7
المجنة بأنو قد تم استشارة مكتب المستشار العام الذي نصح بأن عقد اجتماع رسمي لمجنتين يتطمب  أعممت

موافقة المجمس التنفيذي. وأشار األعضاء إلى أنيم لم يقصدوا خمق طريقة جديدة من طرائق االجتماعات، 
المجنتين الجتماعات أعضاء تم اإليضاح أن رئيسي المجنتين وأعضائيما يرحبون بحضور  كذلك فقد

 وستتشاطر األمانة العامة نصيحة مكتب المستشار العام مع أعضاء المجنة.. بعضيما بعضا

 2014جدول األعمال المؤقت لمجنة التقييم لعام 

وأشار مكتب التقييم المستقل إلى أنو،  .2014نظرت المجنة في جدول األعمال المؤقت لمجنة التقييم لعام  -8
الخاص بالنتائج المنبثقة عن التقييم المؤسسي  2وبعد مناقشات مع دائرة إدارة البرامج، سيتم شطب البند 

لسياسة تمويل المنح في الصندوق من جدول أعمال الدورة الثامنة والثمانين لضمان إفساح فرصة إلدارة 
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التقرير قبل عرض النتائج الناشئة. عالوة عمى ذلك، واعتمادًا عمى الجدول  الصندوق لمتعميق عمى مسودة
الزمني النيائي الجتماعات ىيئة المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوق، فقد تبرز الحاجة 
لتقريب استعراض موجز التقييم الخاص بانخراط الصندوق مع البمدان متوسطة الدخل وذلك لضمان أن 

فيو ىيئة المشاورات في الوقت المناسب قبل مداوالتيا عن ىذا الموضوع خالل مشاورات التجديد  رتنظ
العاشر لمموارد. كذلك فقد ُأعمم أعضاء المجنة بأنو قد يكون من المطموب عقد دورة أو دورات إضافية لمجنة 

 لمنظر في تعيين مدير مكتب التقييم المستقل.

وتقدم بعض األعضاء باقتراحات لبنود إضافية لمنظر  ،ة وجود لجنة تقييم نشطةوتم التأكيد مجددًا عمى أىمي -9
والسياسات  ،، بما في ذلك استراتيجية الصندوق بشأن القطاع الخاص2014عام لفييا عمى جدول األعمال 

التمويمية في الصندوق، ومساىمة الصندوق في تحقيق األىداف اإلنمائية لأللفية وانخراط الصندوق في 
ونظرًا لما يمكن أن يّخمف ىذا من أثر عمى برنامج العمل المستقبمي . 2015دول أعمال ما بعد عام ج

عمل لجنة  وبرنامجالنظر في برنامج عمل مكتب التقييم  وجوبلممكتب، فقد ُاقترح، وبالنسبة لمعام القادم، 
و، ووفقًا الختصاصات المجنة التقييم في الدورة نفسيا. وبيذا الصدد، استذكر مكتب التقييم المستقل أن

جداول أعمال المجنة عمى مناقشة التقارير والوثائق ذات الصمة بالتقييم، عالوة  ركزتونظاميا الداخمي، 
عمى استعراض السياسات الجديدة والتي يمكن فييا استقاء الدروس من التقييمات السابقة قبل عرضيا عمى 

استذكر مكتب التقييم  كذلكاألوسع عمى أساس عرضي.  المجمس التنفيذي عوضًا عن التطرق لمقضايا
عالوة عمى  .لسبب توفر الموارد يجب أال يغيب عن أذىانناوليذا ا ،مقمصة يعمل ضمن ميزانيةأيضًا بأنو 

ذلك، فقد رحبت إدارة الصندوق بالفرصة لحوار ثنائي في حال رغب األعضاء في إعادة النظر في مواقفيم 
وأشارت إلى أنو من الممكن إعداد موجز ألثر  ،ية القطاع الخاص في الصندوقفيما يتعمق باستراتيج

وعرضو عمى لجنة التقييم لمعمم في  2015وانخراطو في جدول أعمال ما بعد عام  2001الصندوق منذ عام 
 دورة قادمة.

 2، بعد تعديمه  لشطب البند 2014، تبنت المجنة جدول األعمال المؤقت لمجنة التقييم لعام وفي الختام -01
تنظيم اجتماعات إضافية خالل العام بما  باحتمالمن جدول أعمال الدورة الثانية والثمانين، وأخذت عمما 

 يتماشى مع مسؤولياتها والمهمة المنوطة بها، مع اآلخذ بعين االعتبار التبعات المالية.

قل في الصندوق الواردة في سياسة تعديل إجراءات اختيار وتعيين مدير مكتب التقييم المست
 التقييم في الصندوق

نظرت لجنة التقييم في تعديل إجراءات اختيار وتعيين مدير مكتب التقييم المستقل في الصندوق الواردة في  -00
وقد صادقت المجنة عمى النص المقترح سياسة التقييم في الصندوق وتعميقات مكتب التقييم المستقل عمييا. 

إجراءات اختيار وتعيين مدير مكتب التقييم في الصندوق الوارد في سياسة التقييم كما بلممقطع الخاص 
 هو معروض، ووافقت عمى توصية المجمس التنفيذي بالموافقة عميها.

باإلجراءات الخاصة  المتعمقتين 82و 64وقد جرت مناقشة مستفيضة لمتعديالت المقترحة عمى الفقرتين  -12
، سواء مع مدير مكتب التقييم ية والتأديبية بعد التحقيقات الخاصة بالنزاىةإلجراءات التصحيحا بمعالجة

المستقل أو أحد موظفيو. ووافق جميع أعضاء المجنة عمى أن ىذه القضية قضية ىامة وتحتاج لمعالجة، 
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وفي حين رغب بعض األعضاء في رفع اقتراح لممجمس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول بيذا الشأن، 
ضاء آخرون المزيد من الوقت لمسماح ليم بالتشاور مع عواصم بمدانيم. كذلك فقد أشار بعض طمب أع

األعضاء أيضًا إلى الحصول عمى معمومات عن أفضل الممارسات المتبعة في مكاتب التقييم المستقمة 
 األخرى في المؤسسات المالية الدولية سيساعد في مجرى المداوالت.

من سياسة التقييم  82و 64التعديالت المدخمة عمى الفقرتين لتقييم عمى وفي الختام، وافقت لجنة ا -01
المعدلة في الصندوق، مع اآلخذ بعين االعتبار الشواغل التي أثارها مكتب التقييم المستقل والتي ستنظر 

مما يسمح ألعضائها بالوقت الكافي  2014فيها المجنة في دورتها الثانية والثمانين في مارس/آذار 
لمتشاور مع عواصم بمدانهم. وفي أعقاب مثل هذا االستعراض، ستعرض لجنة التقييم في أبريل/نيسان 

كما هو مالئم، قبل تعيين المدير  82و 64، مقترحًا نهائيًا عمى المجمس التنفيذي لتعديل الفقرتين 2014
 الجديد لممكتب.

مالية لعممية التعيين، تم إيضاح أن مكتب التقييم المستقل ىو من سيتحمل ىذه وفيما يتعمق بالتبعات ال -14
التكاليف. وأشار عدد من األعضاء إلى أنيم ال يحبذون رؤية أية زيادة عمى الميزانية المعروضة لمكتب 

بعض  التقييم المستقل وأنيم يفضمون استيعاب ىذه التكاليف في مظروف الميزانية القائمة من خالل تحديد
. وتم إيضاح أن األثر المالي يعتمد أيضا عمى قرار فريق 2015األنشطة التي يمكن تأجيميا إلى عام 

وطمبت المجنة من مكتب التقييم المستقل أن البحث فيما لو أراد إشراك شركة تعيين متخصصة أم ال. 
عاب التكاليف ذات الصمة الممكنة عمى الميزانية الستييعرض عميها في دورتها القادمة بعض التعديالت 

 بتعيين مدير مكتب التقييم المستقل مع اآلخذ بعين االعتبار المدخل الذي تقدم به أعضاء المجنة.

 مسائل أخرى

 في  ُعقدأشار رئيس المجنة إلى أنه، وفي أعقاب المناقشات التي جرت في اجتماع غير رسمي  -05

 فكرة إعداد تقرير سنوي واحد لمجنة التقييم. التخمي عننوفمبر/تشرين الثاني، وافقت المجنة عمى  8

 في اختيار، طمب بعض األعضاء إيضاحات عن دور لجنة التقييم 2014بالزيارة القطرية لعام وفيما يتعمق  -11
بإتاحة وعبروا عن رغبتيم في أن تكون العممية شفافة وتشاركية، مشيرين إلى أنيم سيرحبون  ،وجية الزيارة
لتوفير وجيات نظرىم. وطمب األعضاء إعطاء األولوية ألقل البمدان نموًا ولمدول اليشة عند  الفرصة ليم

اختيار بمد الزيارة. كما تم االتفاق عمى تسجيل وجيات النظر ىذه في تقرير رئيس المجنة المرفوع إلى 
نظرىا لالجتماع  المجمس التنفيذي لمنظر فيو. كذلك طمبت المجنة أيضًا من سكرتير الصندوق نقل وجيات

 .2014تم مناقشة الزيارة القطرية لعام ستالقادم لممنسقين واألصدقاء حيث 

 عند، أشار مكتب التقييم المستقل إلى أن ىذه القضية ستكون نقطة نقاش باألطر المنطقيةوفيما يتعمق  -17
ليا أن تؤثر عمى  وبخاصة فيما يتعمق بتطبيق نظرية التعقيد وكيف يمكن ،اإلعداد لدليل التقييم المعدل

. وعبر أحد األعضاء عن تقديره لحمقة العمل والعزوالتقييمات، وتقدير الفعالية واألُثر، وتقدير السببية 
وطمب تشاطر أي معمومات  ،التي كانت نظرية التعقيد من بين القضايا التي نوقشت فييا FailFairالمعنونة 

 إضافية في حال توفرىا مع أعضاء لجنة التقييم.

 


