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 الثمانينالحادية و تقرير رئيس لجنة التقييم عن دورتيا 
 29في  ةالثمانين المنعقدالحادية و  دورتيايغطي ىذا التقرير المداوالت التي أجرتيا لجنة التقييم خالل  -1

 .2013تشرين الثاني نوفمبر/

ندونيسيا و اليند و  ألمانياو فنمندا و  مصرحضر ىذه الدورة أعضاء المجنة من  -2 النرويج. كما و المكسيك و اليابان و ا 
لدائرة  المساعد نائب الرئيس: كل من . وانضم إلى المجنة الحقاً والسويدأيضا مراقبون من الصين حضرىا 

دارة المعرفة؛ و  ةستراتيجيدائرة االالقائم بأعمال و إدارة البرامج؛  مكتب التقييم ونائب مدير  ؛سكرتير الصندوقوا 
دائرة  وكبير مدراء الحافظة فيوالقائم بأعمال مكتب التقييم المستقل في الصندوق؛  ؛صندوقالمستقل في ال
 إدارة البرامج. 

 اعتماد جدول األعمال

اعتماد جدول األعمال؛  (2)افتتاح الدورة؛  (1)تضمن جدول األعمال المؤقت البنود التالية لممناقشة:  -3
تقييم  (5)؛ التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمميات الصندوق (4)لمجنة التقييم؛  الدورة الثمانينمحاضر  (3)

الفعالية اإلنمائية  تقرير (6) في المنطقة الجافة في سري النكا؛ يةعيشمسبل الالأثر برنامج الشراكة ودعم 
تقرير مرحمي عن التقييم المؤسسي إلنجازات  (7) ؛مصندوق مع تعميقات مكتب التقييم المستقل عميول

استراتيجية و تحديث عن سياسة  (9) ؛إلدارة وصون المياه تجميعي تقييم (8؛ )موارد الصندوقتجديدات 
 مسائل أخرى. (10)في الصندوق؛  الحضور القطري

عتبارات الميزانية ورقة العمل الخاصة با المعدل ليتضمن ،المؤقت نظرت المجنة في جدول األعمال -4
 .وتوظيف مدير مكتب التقييم المستقل في الصندوق تحت مسائل أخرى المتعمقة بتعيين

 لمجنة التقييم الدورة الثمانينمحاضر 

 .نظرت لجنة التقييم في مسودة محاضر دورتيا الثمانين ووافقت عمييا دون أية تعديالت -5

 التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمميات الصندوق

 النسخة الحادية عشرة من التقرير التي تتضمن، EC 2013/81/W.P.3/Rev.1في الوثيقة نظرت المجنة  -6
، مع االستجابة الخطية عميو من المستقل السنوي عن نتائج وأثر عمميات الصندوق الذي أعده مكتب التقييم

 واردة في الضميمة.كما ىي إدارة الصندوق 

ولمعروض الشاممة التي تضمنتيا  ،أثنى أعضاء المجنة عمى مكتب التقييم المستقل لحسن إعداد ىذه الوثيقة -7
وانضمت إدارة الصندوق إلى المجنة في الثناء  وىنأوا إدارة الصندوق عمى اإلنجازات اإليجابية المتحققة.

عمى مكتب التقييم المستقل، مشيرة إلى أن ىذا التقرير ىو بمثابة العالمة الفارقة في التقارير التي يعدىا 
 العام كانت األفضل حتى تاريخو.المكتب، وأضافت بأن نسخة ىذا 

 معايير وحظي وضع ،وأثر عمميات الصندوقالتقرير السنوي لنتائج ة لنتائج وعرض جرت مناقشة مستفيض -8
المؤسسات التي تتم المقارنة  جممة مب من مكتب التقييم المستقل التوسع فيوط  بالتقدير،  المقارنة الخارجية
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قابمة لممقارنة  صعوبة الحصول عمى بيانات وبالرغم منالخارجية معيا. وأوضح مكتب التقييم المستقل أنو، 
من منظمات األمم المتحدة األخرى، سيبذل كل جيد ممكن لمتوسع في مجموعة المؤسسات التي تتم المقارنة 

بأن البيانات التي  المستقل أيضا مأوضح مكتب التقييالخارجية معيا في النسخة التالية من التقرير. كذلك 
مواقع التابعة لممؤسسات المالية الاستخدمت إلجراء معايير المقارنة الخارجية كانت متاحة لمعموم عمى 

وأن البيانات المستنبطة منيا قد تم تشاطرىا مع النظراء، إال أن  ،نترنتعمى شبكة اإلالدولية ذات الصمة 
 .ليذه البيانات سمفاالمكتب لم يطمعيم عمى تفسيراتو 

وستوفر  ،التوصيات االستراتيجية الشاممةلى تسميط الضوء عمى لنسخة التالية من التقرير أيضًا إوستسعى ا -9
صورة كاممة ألداء المشروعات في المعيار بأجممو من خالل إدراج معمومات عن المشروعات التي تعتبر 

حول أسباب النزعة التراجعية فيما يتعمق اؤل مرضية إلى حد ما أو أسوأ من ذلك. وفي إجابة عمى تس
، لفتت كل من اإلدارة ومكتب التقييم المستقل االنتباه إلى حد كبير ابالمشروعات التي يعتبر أداؤىا مرضي

جراء إلى التغييرات في منيجية التقييم المطبقة والتي تتضمن زيادة عدد معايير التقييم و   .حيويةعممية أكثر ا 

أداء عدم الترابط الواضح بين االفتقار إلى التحسن في أداء الحكومات والتحسن الكبير في إلى  وباإلشارة -11
دارة الصندوق إلى أن الفضل المشروعات يعود إلى حد  األخيرفي ، أشار كل من مكتب التقييم المستقل وا 

لى حضوره القطري  كشريك قوي. كبير إلى زيادة انخراط الصندوق في اإلشراف المباشر ودعم التنفيذ وا 
لى المشروعات أكثر متانة ، تصميمجعل إلى تحسين عمميات ضمان الجودة  أدىعالوة عمى ذلك، فقد   وا 

التصميم أثناء التنفيذ. وفي مالحظة ذات صمة، رحبت المجنة بموضوع التعمم ب تتعمق أقل مشاكل بروز
جراء  ،فرق إدارة المشروعات، مع تركيز خاص عمى تعزيز أداء دور الحكوماتوىو  2014المقترح لعام  وا 
استخدام مؤشرات بالوكالة حاليا . وأشار مكتب التقييم المستقل إلى أنو يتم إلدارة المشروعاتتقييم مؤسسي 

تم النظر مميًا وبصورة جدية في تعريف إدارة المشروعات وتحديد سيوأنو  ،لقياس نجاح إدارة المشروعات
 بعض المعايير المخصوصة لقياس نجاحيا.

أداء ضعيف، فقد وافقت إدارة الصندوق ب تتسم كمجاالتوبالنسبة لممجاالت التي تم تسميط الضوء عمييا  -11
وأضافت إدارة الصندوق بأن  .استدامتياتعزيز إدارة المشروعات وبالتالي ىو مفتاح  بناء القدراتعمى أن 

مؤخرًا عمى منحة لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة لممساعدة في بناء  المجمس التنفيذي قد وافق
ىو استخدام الدروس اليدف من ذلك أن و  ،القدرات في المشروعات المحفوفة بالمشاكل في الدول اليشة
ط مب من إدارة الصندوق . وبيذا الصدد، فقد المستفادة من ىذه المبادرة لتوسيع نطاق مثل ىذه األنشطة

 ويلمت التركيز عمى الميزة النسبية لمتعاون مع منظمة األغذية والزراعة. كذلك فقد تم التذكير بأن سياسة
وأن إدارة الصندوق تتطمع ق دما لالطالع عمى نتائج ىذا  ،المنح في الصندوق تخضع حاليًا لتقييم مؤسسي

 . المنح لمواردالتقييم بيدف استخدام أكثر استراتيجية 

، عمى الرغم من عدم كونيا العامل الوحيد، إال أنيا بالتأكيد تسيم في معوقات المواردضا بأن كما لوحظ أي -12
 تعمق باألنشطة غير اإلقراضية مثل حوار السياسات.ت المجاالت التي وبخاصة في ،األداءتدني 

الدخل. ومع متوسطة لالدول اليشة و/أو المتأثرة بالنزاعات والبمدان ا تصنيفاتوتم توفير إيضاحات عن  -13
بالفوارق الموجودة بين التعريفات التي يستخدميا البنك الدولي ومنظمة التنمية والتعاون في الميدان  فاالعترا

المتأثرة و/أو وبوجود بعض التداخل بين ما يطمق عميو الدول اليشة  ،/لجنة المساعدة اإلنمائيةاالقتصادي
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النظر في ىذه القضية في إلى أنو سيتم التقييم المستقل مكتب  أشارمتوسطة الدخل، البالنزاعات والبمدان 
 لمبمدان متوسطة الدخل والتقييم المؤسسي لمدول اليشة. إجراءه التقييم التجميعي المتوقع

ومع الترحيب بعرض التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمميات الصندوق عمى الدورة األولى لييئة المشاورات  -14
الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوق، فقد دعا أحد أعضاء المجنة لمتركيز عمى التحسينات المعتبرة 

 تراف بأن نفس نوعية القضايااالعالتي غدت واضحة بفضل اإلصالحات المنفذة في السنوات األخيرة. ومع 
، ومنيا مثال تمك المتعمقة بالدول أخرى في التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمميات الصندوق تنشأ مرة بعد

شارة إلى أن الصندوق ولإل ،إجراءات حاسمة لمتطرق ليذه القضايا اتخاذفقد يكون من الضروري  ،اليشة
ع أن التقييم الخاص بالدول اليشة سيسيم بال شك في الدروس وم يولي ىذه القضايا االىتمام الجدير بيا.

نما عميو اتخاذ اإلجراءات الالزمة  ومن المستفادة، إال أن عمى الصندوق أال ينتظر نتائج ىذا التقييم وا 
 ضمنيا استخدام موارد المنح لمتطرق لبناء القدرات في الدول اليشة.

وصادقت عمى  ،نة قد استعرضت الوثيقة وضميمتياوفي النتيجة، أشار رئيس المجنة إلى أن المج -15
 التوصيات الواردة في التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمميات الصندوق.

 في المنطقة الجافة في سري النكا يةعيشمسبل الالتقييم أثر برنامج الشراكة ودعم 

 ةيعيشمسبل الالودعم ، الخاصة بتقييم أثر برنامج الشراكة EC 2013/81/W.P.4استعرضت المجنة الوثيقة  -16
 .في المنطقة الجافة في سري النكا

لبيانات األولية افييا جمع  المرة األولى التي يتم التقييم يشيدوأشار مكتب التقييم المستقل إلى أن ىذا  -17
أو من  ،تعمق بأثر ىذا البرنامجعمى نطاق واسع. وتم تسميط الضوء عمى النتائج اليامة سواء فيما ي ياوتحميم

بالدروس المستفادة إلجراء تقييمات مستقبمية لألثر بما يتماشى مع االلتزامات المعقودة بيذا  ،منظور أوسع
 الشأن لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوق.

وأثنتا  ،يم اليامىذا التقيى معوقد عبرت كل من إدارة الصندوق والمجنة عن تقديرىما لمكتب التقييم المستقل  -18
ية في نمائعمى التعاون الجاري بين مكتب التقييم المستقل والموظفين في شعبة اإلحصائيات والدراسات اإل

 مجال تقييمات األثر.

أن نظاميا لمتقييم الذاتي قد تعزز بيذا ب المجنةإدارة الصندوق  أعممتوبإدراك أىمية بيانات خط األساس،  -19
، األساسبالمائة فيما يتعمق بمسوحات خط  64 معدل امتثال يصل إلى ويمكنيا حاليًا اإلبالغ عن ،الصدد

لتجديد التاسع لمموارد. وكذلك فقد تم التطرق ا لفترةبالمائة  40 البالغالمستيدف  المعدلوىو أعمى بكثير من 
يتم إجراء ة لممشروعات األقدم في المشروعات الجديدة، في حين أنو بالنسب الضبطإلى قضية توفر بيانات 

. وستستمر اإلدارة في مسوحات االنجاز لممجموعات القابمة لممقارنة بيدف ردم ىذه الفجوة ألقصى حد ممكن
 .عن ىذه القضيةإبالغ الييئات الرئاسية في الصندوق 

رصد والتقييم وحقيقة أن نظم الإيضاحات تتعمق بتوفر البيانات المقسمة حسب الجنس،  كذلك منذ تم توفير -21
أسعار الفائدة المدعومة في مخططات االئتمان وتم إيضاح مسألة ، توفر مثل ىذه البيانات بصورة متزايدة

ي تبناه المسوحات ونيج الوسائل المختمطة الذذات الصمة بيذا البرنامج. وفيما يتعمق بأفضل توقيت لمقيام ب
تي يخمفيا رؤية جميع اآلثار ال العتراف بفائدةومع امكتب التقييم المستقل، فقد أوضح المكتب بأنو، 
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ن ذلك يحد من إمكانية تسميط الضوء عمى القضايا التي تتطمب المتابعة في إال أ ،المشروع بعد استكمالو
 األعمال سير تغييرل ،مالئماً   ذلك كان وكمما ،المشروع إلدارة الصمة ذات المدخالت توفيرو  ،الزمن الفعمي

 لمبيانات كفؤ بجمع تسمح المختمطة الوسائل أن إلى أيضا المستقل التقييم مكتب وأشار المشروع. تنفيذ خالل

جراءات الممكنة القضايا حول الرئيسي المدخل سريعة بصورة وتولد  .المحتممة التصحيح وا 

 وىنأ ،تقييمو عمى تقلالمس التقييم مكتب وشكر ،الوثيقة ىذه استعراض إلى المجنة رئيس أشار الختام، وفي -21

 البرنامج. ىذا جودة عمى الصندوق إدارة

 تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوق مع تعميقات مكتب التقييم المستقل عميو

رحبت المجنة بالنسخة السابعة من تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوق مع تعميقات مكتب التقييم المستقل عميو،  -22
وقد تم الترحيب بالتقدم المحرز في العديد . عمى التوالي وضميمتيا EC 2013/81/W.P.5الواردة في الوثيقة 

مع اآلخذ و ونظم الرصد والتقييم المعززة.  من األىداف، بما في ذلك المستويات القياسية لمتمويل المشترك
الية اإلنمائية السنوي عن نتائج وأثر عمميات الصندوق وتقرير الفع تبار الترابط بين كل من التقريربعين االع
 ، فقد ا قترح النظر في ىذين التقريرين معًا في اجتماعات المجنة القادمة.لمصندوق

مالحظة التحسينات الكبيرة المدخمة عمى عرض الوثيقة نفسيا، بما في ذلك إدراج تقرير  وعمى الرغم من -23
اإلبالغ في بالحاجة إلى تعزيز  عمما إدارة الصندوق أخذتغزير المعمومات عن التمايز بين الجنسين، فقد 

. وسوف يتم إبالغ ىيئة المشاورات برنامج عمل إسطنبول المعني بأقل البمدان نمواالمستقبل عن تنفيذ 
الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوق بالنتائج المشجعة التي سمط ىذا التقرير الضوء عمييا، بما في 

التجديد التاسع لمموارد. وقد تم االعتراف بالحاجة إلى ترجمة ذلك من خالل وثيقة استعراض منتصف فترة 
لمجنة عزميا إدارة الصندوق  وأكدت ،لعرضيا عمى الجميور الخارجيإلى صيغة مناسبة ىذه المعمومات 

 .إيجاد الطريقة المناسبة لرواية "قصة الصندوق" من خالل النتائج الممموسةعمى 

ب التقييم المستقل بأنو سيكون من المفيد تقسيم البيانات حسب مكت مع مالحظةفق عدد من األعضاء تاو  -24
واإلبالغ بصورة منتظمة عن أداء المنح. ووافقت إدارة الصندوق عمى العمل عمى مؤشرات ألداء  ،اإلقميم

 المنح لضمان إبالغ أفضل عن برامج المنح في النسخ المستقبمية من ىذا التقرير.

حيز التنفيذ/البدء  يادخولصل بين الموافقة عمى المشروعات و لذي يفوباإلجابة عن تساؤل حول الوقت ا -25
بين  الوقت يبالصرف، تم االتفاق عمى أن ىنالك حاجة إلدخال تحسينات في ىذا المجال. وأما وسط

 11و 10بين  ت المالية األخرى فيو في العادةفي المؤسسا المصادقة عمى المشروعات ودخوليا حيز النفاذ
إنشاء وحدات متينة إلدارة ومنيا عمى سبيل المثال ، يفاء ببعض الشروط المعينةإلضروري لمما ىو شيرًا 

 البرامج.

لتباين ر نتيجة يوقد أ بمغت المجنة بأن التراجع الطفيف الظاىر في أداء الدول اليشة كان إلى حد كب -26
. ويمكن أن يعزى ذلك في ىذا المجال أية تحسينات تطرأ، إلى أن اإلدارة تتابع عن كثب لماذا لم عشوائي

انعدام اليقين بشأن األوضاع عالوة عمى  ،جزئيًا إلى التكاليف األعمى إلدارة المشروعات في الدول اليشة
 واألثر عمى الصروفات مما يجعل التخطيط أكثر صعوبة. ،القطرية
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ي أشد الناس فقرًا، وأولئك ىوفيما يتعمق باالستيداف، أوضحت إدارة الصندوق أن مجموعتيا المستيدفة  -27
صورة متوازنة  أن التقرير قدمالصندوق، إال  تتدخاللعمميات التنمية والذين ىم بأمس الحاجة  الذين أغفمتيم

 .عمى حد سواء الذين يعيشون في ظروف ىامشية وغير ىامشية أعضاء المجموعة المستيدفةتظير 

اإلنمائية  الفعاليةبين نتائج تقرير  المتينةرحبت بالعالقة و  ،وفي الختام، أثنت المجنة عمى ىذه الوثيقة -28
لمصندوق وتمك الواردة في التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمميات الصندوق. وأشار رئيس المجنة إلى أن 

 كانون األول.ديسمبر/ في دورةالمجمس التنفيذي  التي ستعرض الحقا عمىىذه الوثيقة  استعرضتالمجنة 

 مي عن التقييم المؤسسي إلنجازات تجديدات موارد الصندوقالتقرير المرح

موارد  اتع رض عمى المجنة تحديث شفيي عن التقدم المحرز في التقييم المؤسسي إلنجازات تجديد -29
 الصندوق، والمجاالت التي مازالت في حاجة لمزيد من التحميل والخط الزمني الستكمال ىذا التقييم.

يا المجنة ومن ثم المجمس التنفيذي كانت عرضالوثيقة قيد االعداد لتست إلى أنوأشار مكتب التقييم المستقل  -31
بيدف تعزيز البيانات والتحميل وقاعدة البراىين بصورة أكبر. وا قترح أن تعرض ىذه الوثيقة  بحاجة لمتنقيح

عمى المجمس التنفيذي لمنظر فييا في ، ومن ثم تعرض 2014عمى لجنة التقييم في دورتيا في مارس/آذار 
 .2014دورتو المقررة في أبريل/نيسان 

وفي الختام، شكر رئيس المجنة مكتب التقييم المستقل عمى ىذا العرض وأحاط عممًا باإلطار الزمني  -31
 التقييم.ىذا المعدل الستكمال 

 المياه وصون إلدارة  التجميعيالتقييم 

 دارة وصون المياه.إل التجميعي، الخاصة بالتقييم EC 2013/81/W.P.6استعرضت المجنة الوثيقة  -32

وافقت . وعمى وجو اإلجمال، التجميعيلتعمم الذي ولده ىذا التقييم وباورحبت إدارة الصندوق بيذه الورقة  -33
يا. واستجابة لتساؤل حول االفتقار إلى سياسة بشأن ا وصادقت بصورة عريضة عمياستنتاجاتي عمى المجنة

ألنو يسيم  التحديدعمى وجو  التجميعي التقييمالمياه في الصندوق، أشارت إدارة الصندوق إلى أنيا تقدر ىذا 
 تتسم بتكمفة عالية وتستغرق وقتًا طوياًل. الحاجة إلى إعداد وثائق سياساتية في الممارسة الجيدة دون

في برنامج التأقمم لصالح زراعة المنخرطين مجنة بأن التعاون المنتظم جار مع الخبراء التقنيين وتم التأكيد ل -34
 أصحاب الحيازات الصغيرة.

 .وفي الختام، أحاطت المجنة عممًا بيذه الوثيقة وقالت إنيا تتطمع قدمًا الستالم التقرير النيائي -35

 تحديث عن سياسة واستراتيجية الحضور القطري في الصندوق

 EC)الوثيقة ( 6102-2014نظرت لجنة التقييم في استراتيجية وسياسة الحضور القطري في الصندوق ) -36

(2013/81/W.P.7  تشمل تعميقات مكتب التقييم المستقل عمييا.وضميمتيا التي 

واعترف ممثمون عديدون بالمساىمة  ،وقد ساد توافق واسع في اآلراء عمى أن ىذه القضية قضية ىامة لمغاية -37
تقييمات البرامج  العديد من أشاراإليجابية لمكاتب الصندوق القطرية في أداء برامجو القطرية. وفي الواقع، 
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وحسن من دعم  ،حاسما في النجاحات المتحققة كان عنصرا المكاتب وجودفي الصندوق إلى أن القطرية 
رساء الشراكاتالسي تنفيذ المشروع وزاد من فرص حوار التواصل مع أصحاب المصمحة عزز و  ،اسات وا 

. واستجابة لبعض األسئمة الواردة وحسن من بروز صورة الصندوقرصد سير المشروعات، قوى و  ،المتعددين
ت ىذه ناكخاصة في حال  إلى أن ىذه المكاسب كانت جديرة بالمالحظة ةشار تمت اإلمن أعضاء المجنة، 
 لبرامج القطرية المندبين. المكاتب بقيادة مدراء ا

في الوقت نفسو، تمت اإلشارة إلى أن الحضور القطري لمصندوق قد ازداد بصورة سريعة في فترة زمنية و  -38
، وقد أشار تقرير الصندوق نفسو إلى أنو "من المبكر نوعا ما تقدير أثر المكاتب القطرية عمى األداء قصيرة

توفير ل المكتسبة حتى تاريخوة تتضمن استعراضًا لمخبرة طمب بعض األعضاء معمومات إضافيالقطري." و 
أن الحصول  أشاروا إلىكذلك الضمانات عمى أن التوسع المقترح في المكاتب القطرية ليس سابقًا ألوانو. 

 .كبير في المستقبل سيكون محط تقدير تحقيقياوفورات المتوقع الالفوائد وتفاصيل عن /متكاليفعمى تحميل ل
وطمب بعضيم أيضا معمومات عن كيف يمكن لمصندوق ضمان تزويد المكاتب القطرية بالعدد الكافي من 
 الموظفين، مع األخذ بعين االعتبار أن عممية ندب مدراء البرامج القطرية كانت بطيئة نوعا ما في السابق.

ت الكافي الستعراضيا. في نشر ىذه الوثيقة لم يسمح ليم بالوق أن التأخير إلىبعض األعضاء  أشارو 
طمب الحصول عمى األموال في الميزانية المعروضة لتنفيذ استراتيجية الحضور أن وأشارت المجنة أيضا إلى 
تعمق بالموافقة، إذ أنو من المطموب من تتوقيت ال مشكمة فييخمق  1105-1103القطري لمصندوق لمفترة 

 تم والصندوق بأن ت إدارةوذكر اتيجية الحضور القطري. المجمس أن يوافق عمى الميزانية قبل النظر في استر 
المجمس التنفيذي إلى التكاليف ذات الصمة عند مناقشة خطة عمل تحسين كفاءة الصندوق بعد  لفت انتباه

 التقييم المؤسسي لكفاءة الصندوق.

التكاليف  فييد وأكدت إدارة الصندوق مجددًا عمى أن المقترح بإنشاء مكاتب قطرية لمصندوق ىو مقترح محا -39
تتضمن تكمفة لمرة واحدة  2014من منظور التكاليف المتكررة، وأوضحت أيضًا بأن الميزانية المقترحة لعام 

وىي تكمفة اإلنشاء بما يعادل مميون دوالر أمريكي إلنشاء المكاتب القطرية العشرة المقترحة في ىذه الوثيقة. 
 ،لتنفيذ خطة العمل الخاصة بتحسين كفاءة الصندوق ةالمقدر ويمثل ىذا المبمغ جزءا من الموارد اإلضافية 

بصورة وأوضحت إدارة الصندوق أيضًا بأن إنشاء المكاتب المقترحة وتحمل تكاليف اإلنشاء لمرة واحدة سيتم 
 عمى مدى عامين.  متدرجة

االستراتيجية التي حظيت وتم توفير عدد من اإليضاحات اإلضافية. وفيما يتعمق باستراتيجية الخروج، تبقى  -41
أحد المكاتب القطرية ضروريًا  يعد ملإذا ف ،المفعول اسة الحضور القطري لمصندوق نافذةبالموافقة في سي

من منظمات أخرى في البمد،  استئجارىان ىذه المكاتب عادة ما يتم ألعندئذ يتم إغالقو. واإلجراءات بسيطة 
بالعالقات مع الحكومات. كذلك تمت  ذات الصمةمن المخاطر بد من اتخاذ إجراءات لمتخفيف  إال أنو ال

مناقشة قضية المعايير المطبقة عند اختيار البمدان التي يقترح إنشاء مكاتب قطرية لمصندوق فييا، ووافق 
أعضاء المجنة عمى أن عدد المكاتب القطرية اإلضافية التي ستنشأ يجب أن يتقرر بناء عمى الضرورة 

 وذلك بيدف ضمان أال تحد الموارد غير الكافية من أداء المكاتب القطرية. ،والموارد المتاحة

إتاحة المزيد من الوقت الستعراض ىذا المقترح ولعرض  عمى ضرورةأعضاء المجنة  وافقوفي الختام،  -41
المعمومات اإلضافية المطموبة. وفي أعقاب اقتراحات اإلدارة، أوصت المجنة بالموافقة من حيث المبدأ عمى 
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الخطة اإلجمالية بناء عمى الفيم السائد بأن المجمس التنفيذي يمكن أن يوافق عمى إنشاء مكاتب قطرية 
العدد الدقيق ليذه  تتم مناقشة أن عمىالسنتين القادمتين.  في غضونإضافية ال تتعدى عشرة مكاتب 

في أبريل/نيسان قد التي ستعفي دورة المجمس  اعميي والموافقةوموقعيا  ونموذجياالقطرية المكاتب 
 .2014، بعد استعراض لجنة التقييم ليا في دورتيا في مارس/آذار 2014

 مسائل أخرى

بناء عمى طمب تقدمت بو المجنة في دورتيا الثمانين، عرض مكتب التقييم المستقل ورقة عمل حول  -42
اعتبارات الميزانية المتعمقة بتعيين وتوظيف مدير مكتب التقييم المستقل في الصندوق، محددًا تبعات عممية 

الل إعادة النظر في جدول ممضي قدمًا من خل الممكنة قطر المقترحًا و التعيين والتوظيف عمى الميزانية 
 أعمال التقييمات المختارة.

وعدم طمب أي زيادة في الميزانية المعروضة،  ،وفوراتالبيدف توليد و وأشار مكتب التقييم المستقل إلى أنو  -43
فإنو يفترض إما تصور حالة التكاليف األقل، أو تصور حالة التكاليف األعمى، كما ىي واردة في ورقة 

 مى قرار فريق البحث فيما يتعمق باالستعانة بشركة متخصصة في التعيين.العمل اعتمادًا ع

من أفضل الممارسات الدولية، إال أن القرار  بشركة متخصصة في التعيين يعتبر وأشير إلى أن االستعانة -44
 بيذا الشأن يبقى لفريق البحث.

ي ميزانيتو الحالية الستيعاب مجال فالوفي الختام، شكر رئيس المجنة مكتب التقييم المستقل عمى إفساح  -45
كانون دورة المجمس التنفيذي في ديسمبر/التكاليف المشار إلييا. وقال بأن ىذه الوثيقة ستعرض عمى 

 األول لمنظر فييا جنبًا إلى جنب مع برنامج عمل مكتب التقييم وميزانيتو.

تفاق عمى أنو وحيث أن أعضاء الترويج الستخدام أكثر كفاءة لوقت اجتماعات لجنة التقييم، تم االوبيدف  -46
قد قرأوا من قبل الوثائق المعروضة عمى المجنة لمنظر فييا، فال بد من الحد من العروض التي المجنة 

يقدميا الصندوق لمسماح بوقت أطول لممناقشات بين أعضاء المجنة. عالوة عمى ذلك، تم االتفاق عمى بذل 
 االجتماع والموافقة عمييا قبل إغالق كل دورة. جميع الجيود الممكنة عمى ضمان استكمال محاضر

 


