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 تقرير لجنة التقييم عن دورتها السادسة والثمانين

 72يوم يغّطي هذا التقرير المداوالت التي أجرتها لجنة التقييم خالل دورتها السادسة والثمانين التي ُعِقدت  -1
إندونيسيا وأنغوال وفرنسا وفنلندا . وقد حضر هذه الدورة أعضاء اللجنة من 7112نوفمبر/تشرين الثاني 

الصين. وانضم إلى اللجنة في دورتها كل  مراقبون من كما حضرها أيضا   ،والمكسيك والنرويج والهند وهولندا
دارة المعرفة ،برامجالة ائر من نائب الرئيس المساعد لد ومدير  ،ونائبة الرئيس المساعد لدائرة االستراتيجية وا 

من  مومديرة مكتب الهيئات الرئاسية في مكتب سكرتير الصندوق وغيره ،وقمكتب التقييم المستقل في الصند
بوليفيا ، سفير دولة Antolín Ayaviri Gómezسعادة السيد ضر هذه الدورة أيضا  موظفي الصندوق. كما ح

، نائب مدير شعبة المؤسسات المالية الدولية في دائرة التعاون Rui Liفي إيطاليا، والسيد  المتعّددة القوميات
لكل  ينالقطري ينامجنالبر  يفي الصين وذلك عند مناقشة تقييمالمالي واالقتصادي الدولي في وزارة المالية 

 من بلديهما.

 تبّني جدول األعمال

( 3( اعتماد جدول األعمال؛ )7( افتتاح الدورة؛ )1ضم جدول األعمال المؤقت لهذه الدورة البنود التالية: ) -7
( 5السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق؛ ) رير( التق2؛ )محاضر الدورة الخامسة والثمانين للجنة التقييم

( تقييم البرنامج 2( تقييم البرنامج القطري لجمهورية الصين الشعبية؛ )6الفعالية اإلنمائية للصندوق؛ )تقرير 
( اإلجراء 9؛ )7115( جدول األعمال المؤقت للجنة التقييم لعام 8وليفيا المتعّددة القوميات؛ )القطري لدولة ب

 مسائل أخرى. (11)و  الخاص بوضع مسودة محاضر دورات لجنة التقييم والموافقة عليها

 .على حاله دون أي تعديل EC 2014/86/W.P.1تم تبّني جدول األعمال الوارد في الوثيقة  -3

 محاضر الدورة الخامسة والثمانية للجنة التقييم

 .EC 2014/86/W.P.2استعرضت اللجنة محاضر دورتها الخامسة والثمانين كما هي واردة في الوثيقة  -2

َطلب أحد األعضاء تعديل نص  ،72الحاجة إلى سياسة مرنة للِمنح، كما هو وارد في الفقرة ومع االعتراف ب -5
أعضاء اللجنة" لإلشارة إلى شواغل أحد أعضاء  بعضالعبارة "أّكد أعضاء اللجنة ..." بحيث ُتصبح "أّكد 

ق إيضاحا  حول اللجنة فيما يتعّلق بدور الصندوق في توفير الدعم لألوضاع الطارئة. وقد وّفر الصندو 
المجموعات الُمهمَّشة، منظمات كبير إلى حٍد المنظمات التي سيتم دعمها من خالل سياسة الِمنح: وهي 

بهدف ضمان الصندوق إلى دعمها سعى والشعوب األصلية، والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، التي ي
 .يةالسياساتمساهمتها في العمليات 

 .72تمت الموافقة على المحاضر متضّمنة التعديل المطلوب إدخاله على الفقرة  -6

 السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق وتقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق التقرير

، وتقرير (EC 2014/86/W.P.3نظرت اللجنة في التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق )الوثيقة  -2
ومكتب التقييم المستقل ( ومالحظات كٍل من اإلدارة EC 2014/86/W.P.4مائية للصندوق )الوثيقة الفعالية اإلن

 كما هي واردة في ضميمتين مرفقتين بالتقريرين كبنٍد واحٍد على جدول األعمال. ،عليهما
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، 7112وأكَّد أعضاء اللجنة على الجودة الممتازة للتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام  -8
ن الصندوق من بين المنظمات اإلنمائية القليلة جدا  التي ُتِعد مثل هذا التقرير السنوي. كما مشيرين إلى كو 

وشكروا اإلدارة على الطبيعة  ،اءلة والتعلُّمأكَّد األعضاء أيضا  على أهمية هذا التقرير كأداة للترويج للمس
 الصريحة للتعليقات التي وّفرتها.

، رحَّب أعضاء اللجنة بالصيغة الجديدة بالتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقيتعلَّق وفيما  -9
دراج معلومات عن المشر   غ حسب مستوى ُمرٍض، واإلبالب لم يكنوعات التي اعتُبر أن أداءها للوثيقة، وا 

سنة اإلنجاز. كما وافقوا أيضا  على معظم التوصيات التي أدرجها مكتب التقييم المستقل في هذه الوثيقة، بما 
، واستخدام تصنيفات التقييم المستقل لإلبال غ فقط 7115عام لفي ذلك التركيز على االستدامة كموضوع للتعلُّم 

ج في الصندوق، والحاجة إلى إجراء إدارة الصندوق على خلفية المؤشرات الموجودة في إطار قياس النتائ
الستعراضات إلنجاز البرامج االستراتيجية القطرية. وأشار أعضاء اللجنة إلى وجوب أاّل يكون مكتب التقييم 

إدارة الصندوق وأن يعود األمر إلى  ،توصيات حيادية من ناحية التكاليفالمستقل ُمجَبرا  على توفير 
 ي أخذ تبعات التكاليف بعين االعتبار عند الُمضي ُقدما .والمجلس التنفيذي ف

وأكَّدوا على الجودة العالية للتقرير  بتقرير الفعالية اإلنمائية للصندوقكما رحَّب أعضاء اللجنة أيضا   -11
التكرار وتوسيع النطاق. واعَترف أعضاء اللجنة باإلنجازات التي  علىوخاصة مالحظة التحسينات الُمدخلة 

من المؤشرات الموضوعة في إطار  عددٍ  ،وفي بعض الحاالت تجاوزإلى، حققتها المؤسسة في الوصول 
عليقات التي التعلى قياس النتائج للتجديد التاسع لموارد الصندوق. كذلك فقد عبَّروا عن تقديرهم وموافقتهم 

مكتب التقييم المستقل، بما في ذلك الحاجة ألن ُيدِرج هذا التقرير مقطعا  ُمَكّرسا  لكيفية التطرُّق وّفرها 
 لتعليقات مكتب التقييم المستقل على النسخة السابقة منه.

وفيما يتعّلق بإدراج مقطع في الُنَسخ المستقبلية من تقرير الفعالية اإلنمائية عن التحّديات والمخاطر التي تتم  -11
إلنجازات والتحّديات لأن الوثيقة تعرض بالفعل صورة شاملة تماما  جهتها، تلّخصت وجهة نظر اإلدارة في موا

والمجاالت التي تتطّلب المزيد من الجهود. وأّكدت إدارة الصندوق مجدَّدا  على التزامها باالستجابة للتوصيات 
من خالل تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ الواردة في التقرير السنوي عن نتائج أثر عمليات الصندوق 

توصيات التقييم وتدابير اإلدارة. واقَترح مكتب التقييم المستقل أن يتم تغطية التوصيات التي يوردها على 
تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق أيضا  في تقرير رئيس الصندوق عن وضع توصيات التقييم وتدابير 

 اإلدارة. ةوافقبم قتراححظي هذا االو  ،اإلدارة

وأشار األعضاء أيضا  إلى حقيقة أن االستدامة والفعالية ما زالتا المجاالن اللذين يحتاجان إلى المزيد من  -17
دارة المشروعات، والحساسية أحد األعضاء أيضا  التأكيد على التحسين. كذلك طلب  قضايا مثل تصميم وا 

أهميتها وصلتها باالستدامة الطويلة براستها فيما يتعلق تم دتللتمايز بين الجنسين، والسياق المحلي بحيث 
 األجل.

للتوصية القائلة بإجراء استعراضات إلنجاز برامج الفرص االستراتيجية وعبَّر أعضاء اللجنة عن دعمهم  -13
القطرية التي يتوجَّب إجراؤها في نهاية كل دورة من دورات هذه البرامج. وأشارت إدارة الصندوق بأن كٍل من 

وتقارير إنجاز المشروعات  ،ستعراضات السنوية لبرامج االستراتيجية القطرية التي يتم إجراؤها حاليا  اال
 .تحديدا يخدمان هذا الهدف
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وُدعيت إدارة الصندوق لالستمرار في الَنهج بطريقة  ،الالمركزيةوتم تسليط الضوء أيضا  على أهمية  -12
 وهو ما يتماشى مع القيادة التي يوّفرها المجلس التنفيذي. ،تدريجية

خلفية إطار قياس النتائج،  لىفقط لإلبال غ ع مؤشرات التقييم المستقلوفيما يتعّلق بالتوصية باستخدام  -15
أشارت إدارة الصندوق بأن اإلبقاء على جملتين من المؤشرات وتقريرين منفصلين يوفِّر المزيد من 

ويعّزز من دور واستقاللية مكتب التقييم المستقل. وأشار أحد  ،ج للتعلُّم ومساءلة الموظفينالمعلومات، ويروِّ 
األعضاء إلى أن استخدام جملتين من البيانات )أي بيانات مكتب التقييم المستقل وبيانات التقييم الذاتي، 

وأشار مكتب التقييم المستقل لعدٍد من المؤشرات يؤّدي إلى االرباك في اإلبال غ عن أداء عمليات الصندوق. 
ال يمكن استخدامها إاّل فيما يتعّلق بالمستويين الثاني والرابع في إطار قياس إلى أن مؤشرات التقييم المستقل 

ع العديد من أعضاء اللجنة إدارة الصندوق على اإلبقاء على  في إطار قياس  مؤّشر األهميةالنتائج. وشجَّ
واقَترح أحد األعضاء إدراج مؤشر جديد في إطار قياس النتائج حول ضروريا .  النتائج ألنهم يعتبرونه مؤشرا  

 وقد حظي هذا االقتراح بموافقة اإلدارة. ،إدارة المشروعات

لإلبال غ عن بعض المؤشرات )في المستوى الرابع( في تقرير  مسوحات الزبائنوفيما يتعّلق بمسألة استخدام  -16
الفعالية اإلنمائية للصندوق، أشار مكتب التقييم المستقل إلى أن مثل هذه المسوحات تستند فقط إلى اإلدراك 

لى ضمانات للجودة غير مؤكَّدة ألنها تدار من مقر الصندوق باستخدام استبيانات يتم  غير مؤكدة وا 
رضت إدارة الصندوق هذا بقولها إنها تعَتبر اوعرونيا  مع الشركاء في الدول األعضاء النامية. تشاطرها إلكت

 نتائج هذه المسوحات متينة وضرورية لضمان الضوابط والتوازنات.

، مكتب التقييم المستقل والتقييمات الذاتية ع الفروقات الواضحة بين نتائج تقييماتو لموضوعند التطرُّق  -12
والتي يمكن عزوها ألخطاء في جمع العّينات أو الختالفات في التوقيت، اقَترحت إدارة الصندوق إجراء 

هذه االختالفات على وجه الِدّقة. كذلك فقد أشير إلى أن  مكامنمقارنات مزدوجة لتسليط الضوء على 
الفقر الريفي، إاّل أن األهداف  تحقيق األثر علىاالختالفات في التوقيت قد يكون لها أثر محتَمل على نتائج 

التي تتعّلق بعوامل مثل الكفاءة والفعالية واالبتكار لم يتم الوصول إليها. واقَترح مكتب التقييم المستقل إجراء 
 .7115تَُنظَّم ألعضاء لجنة التقييم في مطلع عام بحيث ندوة تقنية إليضاح منهجياته في التقييم 

بما  األنشطة غير االقراضيةعلى الحاجة إلى التطرُّق لموضوع األداء في مجال  وأكَّد أعضاء اللجنة مجدَّدا   -18
. وأشارت إدارة الصندوق إلى أن دائرة األثر البيئيفي ذلك من خالل تحسين إدارة المعرفة، ومجال 

دارة المعرفة تعمل لتوليد ُمنتجات معرفية القتناص الدروس المستفادة من استعراضات  برامج االستراتيجية وا 
هناك حاجة لمزيد من الموارد لضمان نجاح مثل هذه و  ،جية القطرية وتقارير اإلشرافتيُفرص االسترا

الجهود. واستجابة لتساؤل ورد من أحد األعضاء، اقَترح مكتب التقييم المستقل أن ُيدِرج الصندوق "إدارة 
لموارد، كوسيلة لضمان إيالء اهتمام المعرفة" كمؤشر جديد في إطار قياس النتائج لفترة التجديد العاشر ل

 أكبر لهذا الموضوع في المستقبل.

تم تنفيذه بالفعل. ودعم مما يفقد ُأشير إلى عدٍد من اإلجراءات لتحسين األداء  ،وفيما يتعّلق باألثر البيئي -19
تقارير جميع ة أن تتضّمن شدب واوأوص ،أعضاء اللجنة التقرير الموجز لمكتب التقييم المستقل في هذا الصدد

 التوليفات التقييمية كال  من التوصيات واستجابة اإلدارة.
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التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات وتم توفير إيضاح آخر حول الحاجة الستعراض حالة بيانات  -71
لضمان متانتها وللسماح بربط المعلومات بالتحليالت ذات الصلة. إضافة إلى ذلك فقد أوضح  الصندوق
م المستقل إلى أنه وفي حين أن البيانات التي تستخدمها اإلدارة متاحة أيضا  على المأل في التصميمكتب 

( التي يمكن تنزيلها للجمهور كما هو Excelإاّل أنه يوصي بإتاحة البيانات الخام )أي ملفات  ،تقارير األداء
ت الصندوق. وأشارت إدارة أثر عملياو الحال تماما  بالنسبة لقاعدة بيانات التقرير السنوي على نتائج 

وأنها تتضّمن الجملة الكاملة  ،الصندوق إلى أن االستعراضات السنوية للحوافظ اإلقليمية متاحة للعموم
لبيانات الحافظة وللتصنيفات حسب المشروع. وفيما يتعّلق بالبيانات الخام المتعلقة بالمشروعات في تقارير 

 (.pdfنزيلها بصيغة نسق المستند المنقول )متاحة ويمكن تي دائرة إدارة البرامج، فه

، تمت مالحظة الحاجة إلى خالصة وافية من الممارسات الجيدة ذات الصلة بإدارة المشروعاتوفيما يتعّلق  -71
أثرا  إيجابيا   خّلفبإدارة المشروعات. وأشارت إدارة الصندوق إلى أن وحدات تنفيذ المشروعات غالبا  ما ت

وأن إنشاءها قرار يعود بالكامل للحكومة المعنية، وأنه وكما هو الحال بالنسبة  ،على فعالية المشروعات
تصنيف أداء الحكومات، عبَّرت بيدخل في نطاق تأثير الصندوق. وفيما يتعلق ال فاألمر  ألداء الحكومات

ولة سيادية. إدارة الصندوق عن رأيها بأنها يجب أن ال توَضع في موقع يتوجَّب عليها فيه الحكم على أداء د
وأشار مكتب التقييم المستقل إلى أنه ال ُيقيِّم أداء الحكومات على وجه العموم ولكنه ُيَقيِّم فقط أداء القطاع 
الزراعي ضمن سياق عمليات الصندوق. وأّكد المكتب مجّددا  على أن تقييم أداء الحكومات يتسق تماما  مع 

وأنه هام لتحديد مجاالت الَضعف في  ،الية الدولية األخرىمنهجيات التقييم التي تستخدمها المؤسسات الم
 عمليات الصندوق. اتجمخر األداء التي تؤّثر على 

ودعا مكتب التقييم المستقل  ،استذَكر أحد األعضاء أهمية تصميم المشروعات لتحقيق مخرجات ناجحة لهاو  -77
 وفي إعداده لدليل التقييم الُمنقَّح. ،يةبعين الحسبان أيضا  في تصميم التقييمات المستقبلالموضوع ألن يأخذ 

 الدول متوسطة الدخلوأشار أحد األعضاء إلى الوثائق التي غالبا  ما تتضمَّن العبارة المتكررة القائلة بأن  -73
واقَترح تقسيم هذه المجموعة إلى شرائح  ،هي مجموعة كبيرة للغاية بحيث ال يمكن معاملتها بصورة متسقة

 خصوصة بشأنها.يمكن إعطاء مالحظات م

فقد تم تذكير أعضاء اللجنة  ،المعروضة على لجنة التقييم ترجمة الوثائقوفيما يتعّلق بتساؤالت حول  -72
وبإجراءات فعالية التكاليف  ،بالحدود الموضوعة على عدد كلمات الوثائق التي وافق عليها المجلس التنفيذي

التي ال بد من اتخاذها لتحقيق هدف التجديد التاسع لموارد الصندوق المتمّثل في تقليص ميزانية المجموعة 
، معاملة الذيول كجزء من متن الوثائقوأشار أعضاء اللجنة إلى ضرورة أن يتجنب ُمعّدو الوثائق الرابعة. 

وبأخذها للحاجة لضمان توفير جميع المعلومات ر في جميع الوثائق. وطلبوا تطبيق هذا المبدأ باتساق أكب
 ستعمل األمانة مع ُمِعدِّي هذه الوثائق لبلو غ هذه الغاية. ،الضرورية باللغات الرسمية األربعة للصندوق

 تقييم البرنامج القطري لجمهورية الصين الشعبية

 ECلصين الشعبية كما هو وارد في الوثيقة أحاطت اللجنة علمًا بتقييم البرنامج القطري لجمهورية ا -72

2014/86/W.P.5. 
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 كما هنأوا اإلدارة على النتائج اإليجابية ،وهنأ أعضاء اللجنة مكتب التقييم المستقل على جودة هذا التقييم -76
. وأّكد ممثل وزير المالية في الصين على تقدير حكومته العميق لتقرير التقييم الممتاز وعبَّر عن المتحققة

 وافقتهم على جميع التوصيات الواردة فيه.م

، حيث تمّثلت جهود يةحكومة الصينالوُأشير إلى النتائج اإليجابية والتي يمكن عزوها لكٍل من الصندوق و  -72
في حين ركَّزت الحكومة الصينية  ،الصندوق في تصميم البرامج واإلنشاء المبكِّر لمكتب قطري في الصين
أنه ال بد من إيالء المزيد من على على تنفيذ المشروعات وتحقيق األهداف. وتم االتفاق على أية حال 

عالوة على األنشطة  ،مثل تنمية رأس المال البشري واالجتماعي ،االنتباه لتحقيق النتائج اإليجابية النوعية
 غير اإلقراضية.

، ُأعِلم أعضاء اللجنة بأنه وفي حين أن هذا التقييم هو أول تقييم يت تقييم البرنامج القطريبتوقوفيما يتعّلق  -78
ُيجرى للبرنامج القطري في الصين، إاّل أنه ُأجريت العديد من التقييمات المواضيعية على مستوى 

حيط الهادي أشارت شعبة آسيا والم ،المشروعات في هذا البلد على مدى العقد الماضي. عالوة على ذلك
الحالي القطري لبرنامج وأن نتائج تقييم ا 7111أجرت استعراضا  للبرنامج القطري في الصين عام قد إلى أنها 

 قيد اإلعداد حاليا . ستراتيجية القطرية الجديد للصين،اال الفرص ستغّذي برنامج

والحاجة إلى التركيز على أشد الناس فقرا ، أشارت إدارة الصندوق إلى أن األقاليم  باالستهدافوفيما يتعّلق  -79
 ،7171و 7111استراتيجية الصين للتنمية والحد من الفقر الريفي للفترة  ة فيحّددمالتي يعمل فيها الصندوق 

شد الفقراء فقرا . ُأجريت على كل مستوى القرية ومستوى المحافظة لضمان استهداف أقد وأن تقديرات الفقر 
 الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضريةوفي سياق متصل، وافقت اإلدارة على أن موضوع 

ه أصال  من خالل تحسين وأن هدف عمليات الصندوق يتمّثل في محاربة  شكلةشّكل ميمكن أن ي هذا التوجُّ
 للمهاجرين المحتملين في المناطق الريفية.المتاحة فاق اآل

لمزيد من المعلومات عن تعميم قضايا التمايز بين الجنسين والُنظم ى الإوأشار بعض األعضاء إلى الحاجة  -31
ريق تقييم البرنامج القطري قد ضم وأفاد مكتب التقييم المستقل بأن ف. للتمايز بين الجنسينالحّساسة 
ول هذا الموضوع )كما هو وارد في أعّد ورقة عمل مفّصلة ح ،التمايز بين الجنسين لقضايا امكرَّس اأخصائي

 التقرير( وأن التحليل الُمَعمَّق الذي ُأجري ربما لم ينعكس بصفة كافية في التقرير النهائي.

تمت المطالبة بجهود أكبر في هذا النطاق، عالوة على  ،ونظرا  ألهمية توسيع نطاق المشروعات في الصين -31
شراكات . كذلك تم تشجيع السعي إلرساء بلدان الجنوبإدارة المعرفة والتعاون بين مجاالت أخرى مثل 

مع األخذ بعين االعتبار السياق القطري  ،مع شركاء آخرين ثنائيين ومتعّددي األطراف استراتيجية
، وباإلشارة إلى نسبة التمويل الموفَّر إلى الصين ،المساعدة التقنية. وأثيرت أيضا  قضية صصو خالم

اض الصندوق ألفريقيا جنوب الصحراء بصورة ثنائية بناء  على طلب تقدَّم معلومات إضافية عن إقر  أعطيت
 به عضو من أعضاء اللجنة.

فقد أوضحت إدارة الصندوق عزمها على ندب مدير البرنامج القطري  ،وكما أوصى به تقييم البرنامج القطري -37
وعن تعزيزات إضافية للمكتب القطري للصندوق في الصين من خالل النظر في ندب موظفين  ،للصين

متخصصين على سبيل المثال في مجال التوريد، بغية توفير المساندة الداعمة لكل من حافظة الصين 
 والحوافظ األخرى في هذا اإلقليم.



 EB 2014/113/R.6 

0 

 متعّددة القومياتالتقييم البرنامج القطري لدولة بوليفيا 

 ECاطت اللجنة علمًا بتقييم البرنامج القطري لدولة بوليفيا متعّددة القوميات كما هو وارد في الوثيقة أح -33

2014/86/W.P.6. 

اإليجابية التي حددتها الدراسة وخاصة فيما يتعلق بمجال تنمية رأس  للنتائجعبر أعضاء اللجنة عن تقديرهم  -32
جملة أمور أخرى، بناء القدرات والترويج لنقل المعرفة  المال االجتماعي والبشري من خالل توفير، من بين

نقاط َضعف وأشار أعضاء اللجنة إلى احترام حقوق ودور المستفدين إلى إلخ. من ِقبل السكان المحليين، و 
المعرفة ، بما في ذلك التغطية الجغرافية الواسعة للحافظة، وَضعف إدارة مخصوصة محّددة في الحافظة

 .تواالفتقار إلى استدامة التدّخالالسياسات، و 

عن  الضوء على العالقة القوية بين بالده والصندوق، وعبَّر بوليفيا المتعددة القومياتوسّلط سفير دولة  -35
رضاه على العمليات التي يجريها الطرفان معا . وأّكدت الحكومة من جديد على الحاجة إلى التزام جديد 

عاون مع الوزارات المكّرسة للمناطق الريفية للحد من الفقر الريفي بالت ،بالمزيد من التعزيز للحافظة
 واستئصال الفقر ووكاالت األمم المتحدة األخرى.

، وعلى وجه الخصوص فيما الرصد والتقييمللمزيد من الجهود فيما يتعّلق بنظم وأشارت اللجنة إلى الحاجة  -36
مستوى المخرجات حول أثر الحافظة لجهة التمايز بين بيانات على الو  ،ببيانات التمايز بين الجنسينيتعّلق 

الجنسين. وأشارت إدارة الصندوق إلى تعزيز المعلومات على مستوى المخرجات في جميع حافظة الصندوق 
 من خالل النشر الموّسع للتحاليل االقتصادية السابقة والالحقة.

ومع  ،تخذ من روما مقرا  لهاتي تم المتحدة الالتعاون مع الشركاء مثل وكاالت األموأكدت اللجنة على تعزيز  -32
تحسينات اقترح إدخال  ،إلى حد ما . وفي حين وجد التقييم أن الشراكة مع الحكومة قويةالوطنية الحكومة

في الصندوق إضافية على توقيت الموافقات على المشروعات وتشجيع الملكية من خالل زيادة انخراط 
 تصميم المشروعات.

وقت كان يمكن أن يجري في  َضعف أداء الحافظةللتطرُّق لمسألة إلى أن التدخل من المقر  وأشارت اللجنة -38
أشارت إدارة الصندوق إلى أن حجم الحافظة وبالتالي ضمان تنفيذ أفضل للمشروع. و أبَكر بكثير، 

ُبدء باتخاذ  والمتطلبات من الموارد والقدرات كانت من العوامل الهامة في تحديد جودة المشروعات. إاّل أنه
 اإلجراءات للتطرُّق لقضايا األداء، بما في ذلك من خالل افتتاح مكتب قطري.

حيث إن التقرير الرئيسي لتقييم البرنامج القطري لم يتوفَّر إاّل  ،وتمت إثارة مسألة ترجمة الوثائق مرة أخرى -39
سكرتير الصندوق لضمان إدراج مكتب عمل مع على الالتقييم المستقل وافق مكتب باللغة اإلسبانية فقط. و 

 لى اللجنة.ع ترجمته لعرضهيمكن  مماجميع القضايا الهامة في متن الوثيقة 

 7102جدول األعمال المؤقت للجنة التقييم لعام 

 .7102التي تضم جدول أعمالها المؤقت لعام  EC 2014/86/W.P.7استعرضت لجنة التقييم الوثيقة  -01

 ،7115لجنة التقييم عند انعقاد المجلس التنفيذي في أبريل/نيسان  فيجدد أعضاء ونظرا  ألنه سيتم تعيين  -21
يرغب هؤالء األعضاء في أن يكون لهم رأي في جدول أعمال السنوات القادمة، وافقت اللجنة على قد و 
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يمكن أن تمارس حقها الجديدة مع الفهم السائد بأن اللجنة  ،ألغراض التخطيط فقطجدول األعمال المؤقت 
 العام كما هو مالئم. خاللغيير هذا الجدول في ت

 .تمت الموافقة على جدول األعمال دون إدخال أية تعديالت عليه -27

مة وتقرر أن هذا الموضوع طلب عضو من أعضاء اللجنة مناقشة تشغيل اللجنة، وأهميتها للمنظ ،والحقا   -23
 تاريخ الحق.ُيناَقش بين أعضاء اللجنة في  أنيمكن 

 محاضر دورات لجنة التقييم والموافقة عليها اتبوضع مسوداإلجراء الخاص 

بعد المناقشات التي جرت في دورتها الخامسة والثمانين، نظرت لجنة التقييم في اإلجراء الُمقَترح الخاص  -22
 ECكما هي واردة في الوثيقة  ،بوضع مسودات محاضر دورات لجنة التقييم والموافقة عليها

2014/86/W.P.8. 

للشواغل الخاصة بعملية المشاورات إلعداد تقرير رئيس اللجنة لعرضه على المجلس التنفيذي، واستجابة  -25
اقَترح رئيس اللجنة تغيير الجملة األخيرة من الفقرة التاسعة الخاصة بتقرير رئيس اللجنة بحيث يغدو نصها 

ع أعضاء اللجنة مرير ئيس اللجنة، في الظروف االعتيادية، هذا التقتداول ر على النحو التالي: "سوف ي
 اآلخرين قبل عرضه على المجلس التنفيذي". وَقِبلت اللجنة بهذا االقتراح.

ع أعضاء اللجنة في غضون أسبوع من استكمال ممحاضر الدورة واتُِّفق على بذل كل جهد ممكن لتداول  -26
لتصحيحات ال بد من عرض هذه ا ،دورتها. وفي حال تم اقتراح إدخال بعض التصحيحات على المحاضر

ومن ثم عرضها على الدورة التالية للجنة سعيا  للحصول على  ،على أعضاء اللجنة في الوقت المناسب
 الموافقة عليها.

كما تم  ،وافقت لجنة التقييم على اإلجراء الجديد لوضع مسودات محاضر لجنة التقييم والموافقة عليها -22
تعديلها. وسوف يتم عرض نسخة منّقحة من هذه الوثيقة على المنصة التفاعلية للدول األعضاء في 

 .الصندوق

 ،لجنة التقييم وبعدئٍذ التفتت اللجنة لمسألة كيفية توفير الوصول إلى تسجيل المحاضر الحرفية لدورات -28
ان أن تكون محاضر اللجنة كاملة وأعرب بعض األعضاء عن رغبتهم في الوصول إلى هذه السجالت لضم

و/أو لتعزيز الشفافية. وأشار المستشار العام للصندوق إلى أن الغرض الرئيسي من تسجيالت المحاضر 
وضع مسودة المحاضر. عالوة على ذلك، فإن اتخاذ  علىالحرفية هي مساعدة مكتب سكرتير الصندوق 

ألعضاء اللجنة يحمل في طّياته بعض المخاطر  موقف متحّرر للغاية في توفير سجالت المحاضر الحرفية
لطبيعة الممتازة للمناقشات خالل دورات اللجنة. وأخيرا  أشار المستشار العام إلى أنه وفي حال باالمتعلقة 

رغب األعضاء في تغيير اإلجراء، فمن المنصوح به رفع هذه القضية إلى المستوى المؤسسي. وفي غياب 
جميع أعضاء اللجنة، تم االتفاق على االستمرار في المناقشات  بيناآلراء  أي وضع يسود فيه توافق في

 بصورة غير رسمية.

 مسائل أخرى

 لم يتم إدراج أية بنود للمناقشة تحت مسائل أخرى. -29

 


