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 بعد المائة للجنة التقييم السادسةمحاضر الدورة 

في  2019 سبتمبر/أيلول 2في بعد المائة للجنة التقييم المنعقدة  السادسةترد المداوالت التي جرت في الدورة   -1
 المحاضر الحالية.مسودة 

وستشكل هذه المحاضر أساس التقرير الشفهي الذي سيدلي به رئيس لجنة التقييم أمام المجلس التنفيذي.  -2
 يتم تشاطرها مع أعضاء المجلس.سوما أن تصادق لجنة التقييم على هذه المحاضر، 

 من جدول األعمال: افتتاح الدورة 1البند 
ندونيسيا )الرئيس( وفرنسا واليابان والمكسيك وهولندا.  -3 حضر الدورة أعضاء اللجنة عن الكاميرون والهند وا 

مراقب بصفة شاركت بولندا و حضر مراقبون من مصر والصين والجمهورية الدومينيكية والمملكة المتحدة. و 
 ؛مكتب التقييم المستقلب مدير نائو  ؛الصندوقفي  مكتب التقييم المستقلصامت. وحضر الدورة أيضا مدير 

دارة المعرفةستراتيجدائرة االل المساعدرئيس النائب و  ؛إدارة البرامج المساعد لدائرةرئيس النائب و  وكبير  ؛ية وا 
البيئة والمناخ والتمايز بين مدير شعبة و  ؛شعبة سياسات العمليات والنتائج ،السياسات والنتائج يأخصائي

وغيرهم من موظفي  ؛الصندوق وسكرتير ؛البحوث وتقييم األثر شعبةمدير و  ؛االجتماعيالجنسين والشمول 
 الصندوق.
 (EC 2019/106/W.P.1) من جدول األعمال: اعتماد جدول األعمال 2البند 

تقرير ال (3اعتماد جدول األعمال؛ ) (2افتتاح الدورة؛ ) (1ضم جدول األعمال المؤقت البنود التالية: ) -4
؛ 2019لعام  تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق (4؛ )2019لعام  نتائج وأثر عمليات الصندوقالسنوي عن 

تقرير تقييم  (6؛ )2019 لعام تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة (5)
مكتب التقييم المستقل مسبق لبرنامج عمل ال االستعراض (7؛ )األثر لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق
مسودة  (8) 2022-2021اإلشارية للفترة  تهوخط 2020لعام  في الصندوق المستند إلى النتائج، وميزانيته

 مسائل أخرى. (9) ؛استعراض النظراء الخارجي لمهمة التقييم في الصندوقتقرير 

تحديث بشأن مع إضافة ، EC 2019/106/W.P.1 اللجنة جدول األعمال كما هو وارد في الوثيقة واعتمدت -5
 "مسائل أخرى."في إطار البند  مكتب التقييم المستقلجديد لال المديرعملية تعيين 

 .EC 2019/106/W.P.1/Rev.1 عمال على النحو الذي تم تعديله في الوثيقةاألجدول  تنقيحتم سيو  -6

 2019لعام  الصندوقتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات المن جدول األعمال:  4و 3 ناالبند
(EC 2019/106/W.P.2 + Add.1) 2019لعام  تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوقو 

(EC 2019/106/W.P.3 Add.1) 

 ،معا تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوقو  تقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقالاستعرضت اللجنة  -7
 وهي ممارسة أثبتت فعاليتها.

. وكان موضوع تقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقالالسابعة عشرة من  النسخةكانت هذه هي و  -8
تقرير السنوي عن نتائج الأن الضوء على اللجنة  وسلطت" .الصندوق اتالتعلم هو "أهمية تدخالت مشروع

 أداء الصندوق لكل من اللجنة والمجلس.المتعلقة بكان مصدرا مهما للمعلومات  وأثر عمليات الصندوق
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-2007كانت إيجابية للفترة  تقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقالفي حين أن غالبية تصنيفات و  -9
خالل فترة  غير أنه. مشروعاتال حافظةإلى انخفاض في أداء تشير االتجاهات الحديثة فإن  ،2017

والتكيف مع  ،واالبتكار ،الطبيعيةإدارة البيئة والموارد بشأن زادت التصنيفات اإليجابية  ،السنوات العشر هذه
 تغير المناخ.

التي اتخذتها  التدابيرواستفسرت عن  تقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقالناقشت اللجنة نتائج و  -11
في  توصفت اإلدارة التدابير التي وضع ،ردا على ذلكو كفاءة واستدامة الفوائد.  بشأناإلدارة لتحسين األداء 

بما في  ،اتتركيز على تصميم المشروعوزيادة ال ؛الستهدافتنقيح المبادئ التوجيهية لمثل  ،المجاالتهذه 
من خالل  ةالرصد والتقييم القويعمليات و  ،التصميم لتعزيز استدامة الفوائد عنديات الخروج استراتيجذلك 

 فإن ،اتفي بدء المشروع اتلمعالجة التأخير و والمستوى القطري.  اتبناء القدرات على مستوى المشروع
التنفيذ السريع ألدوات بدء  مقترح بشأنو  اتاإلصالحات جارية في شكل سياسة إلعادة هيكلة المشروع

 .اتالمشروع

 ،السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقفيما يتعلق بانخفاض االتجاه في األداء المبلغ عنه في التقرير و  -11
ولكن يجري بذل المزيد  ،لمعظم معايير األداءبالنسبة  اإحصائيدال س أن هذا االتجاه ليإلى اإلدارة  أشارت

وفي البلدان التي تعاني من أوضاع  األقاليمخاصة في بعض  ،للحافظة العامةمن الجهود لتحسين الجودة 
أن اتجاهات التصنيف الناتجة عن التقييم الذاتي لإلدارة وتقييمات إلى  مكتب التقييم المستقلوأشار هشة. 

 كانت متشابهة جدا. مكتب التقييم المستقل

التجديد العاشر و التجديد التاسع لموارد الصندوق  تياإلحصائية للتصنيفات بين فتر  بالداللةفيما يتعلق و  -12
وبعض التباين بين النتائج  ،السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقفي التقرير الواردة لموارد الصندوق 

اقترح  ،تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوقو تقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق في ال الواردة
ما إذا كان يتم على في إطار إدارة النتائج و  وضع األهدافمة ئأكبر على مدى مال بشكل  تركيزالاألعضاء 

 تحقيق األهداف المحددة أم ال.

وعلى  ،تقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقالموافقة اإلدارة على توصيات إلى اللجنة  وأشارت -13
 الحاجة إلى: ،وجه التحديد

 ؛الحكومية على تصميم وتنفيذ البرامج القطرية اتالقدر  تنميةومواصلة  البلدتصميم البرامج وفقا لقدرة  )أ(

 ؛في وقت مبكر من العملية لضمان استمرار صلتها بالسياق القطري اتتعديل تصاميم المشروع )ب(

 وضع نظام أكثر شموال وتكامال لتخفيف المخاطر في عمليات الصندوق. )ج(

 وتنفيذها واإلشراف عليها. مشروعاتأكدت اإلدارة أنه سيتم بذل جهود لزيادة تحسين وتعزيز تصميم الو  -14

األداة الرئيسية لإلدارة لإلبالغ عن األداء التشغيلي وهو  – للصندوق تقرير الفعالية اإلنمائيةأظهرت نتائج و  -15
والكفاءة المؤسسية والمصروفات.  األثرأهداف مؤشرات فيما يتعلق ببشكل عام  اأداء إيجابي -والمؤسسي 

 اتكفاءة المشروعو في التمويل المشترك  الضعفوكان هناك بعض  ،تم تحقيق األهداف أو تجاوزهاوقد 
مختلف  بشأنتقدم األداء  لتوضيحشكر األعضاء اإلدارة على إعادة تقديم نظام إشارة المرور و . اواستدامته
 المؤشرات.



EB 2019/127/R.9 

3 

تقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الفي  الواردةالنتائج تباين قلق إزاء بعض الأعربت اللجنة عن و  -16
التباينات بين المنهجيتين في المرحلة التالية  يمكن معالجةو . تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوقو  الصندوق
 والصندوق. مكتب التقييم المستقلالتنسيق بين  يةمن اتفاق

 استعراضأحد األعضاء الحاجة إلى النظر في  وأبرزأعربت اللجنة عن ارتياحها للتقريرين.  ،وعموما -17
 النظراءفي ضوء توصيات استعراض  تقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقالمنتجات التقييم مثل 

 التقييم. مهمةل ينالخارجي

أيد معظم  ،2020في عام  تقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقللفيما يتعلق بموضوع التعلم و  -18
 بالنظر إلى تركيز أحدنه علق قائال إأحد المراقبين  غير أن. الكفاءةوهو  موضوع المقترحالاألعضاء 

تقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات اليركز يمكن أن ربما  ،على الكفاءة ة األخيرةالمؤسسي اتالتقييم
التقييم  التالي على موضوع جديد وأن اإلدارة يمكن أن تعد تحديثا تفصيليا عن تنفيذ توصيات الصندوق
 .المؤسسي

 التقييم وتدابير اإلدارةتقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات من جدول األعمال:  5البند 
(EC 2019/109/W.P.4 +Add.1)  

في  97: ما يصل إلى مكتب التقييم المستقلتوصيات لالقوي  اإلدارة تبنيأعربت اللجنة عن تقديرها لمعدل  -19
في المائة من  42بشأن  تدابير يجري تنفيذو  ،في المائة من التوصيات 55 نسبةلكاملة  متابعةو  ،المائة

 التوصيات.

أنه إلى اإلدارة  أشارت ،المؤسسيمستوى العلى داخليا التفاصيل بشأن استيعاب الدروس  نقصوردا على  -21
 منالرئيسي  المتنلم تكن مفصلة في  المؤسسيةالمتخذة بشأن مختلف التوصيات  التدابيرعلى الرغم من أن 

في لها وصف كامل  وردفقد  ،تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة
مجلس مثل ل. وتجري متابعة مجاالت مواضيعية محددة من خالل هيئات فرعية أخرى تابعة لالضميمة له

من  - ةالمالي يةلهيكلبالنسبة ل –أو  ،على أساس األداءالموارد بنظام تخصيص  ةالمعني مجموعة العمل
 .مراجعة الحساباتخالل لجنة 

يبدو أن بعض التدابير التي تنفذها اإلدارة ال تتناول على وجه التحديد التوصيات  ،وفقا ألعضاء اللجنةو  -21
 مكتب التقييم المستقلأنها استجابت للتوصيات الشاملة لإلى اإلدارة  وأشارت. مكتب التقييم المستقللالرئيسية 

 محددة للتنفيذ. تدابيرعن طريق وضع 

أوضحت اإلدارة أن  ،وتوافر منتجات التقييم اتغالق المشروعبين إالزمنية وردا على استفسار بشأن الفجوة  -22
عداد تقارير اإلنجاز قد تقلصت.  اتالفجوة بين إنجاز المشروع أن الفترة إلى  مكتب التقييم المستقل وأشاروا 

لمنتجات أطول بالنسبة تكون ستة أشهر و  تبلغواالنتهاء من بعض المنتجات  اإلنجازبين استالم تقرير 
 .أخرى

المبادئ  تنقيحبأنها بدأت إلى اإلدارة  أشارت ،سياسة االستهداف باستعراضفيما يتعلق بالتوصية المتعلقة و  -23
سياسة  تنقيحستنظر في  غير أنهابالتنفيذ الفوري.  المرتبطة المشاكلالستهداف من أجل معالجة التوجيهية ل

 لك ضروريا.أرتئي ذاالستهداف إذا 
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بالملكية من جانب الحكومات في تصميم  الشعورلى بناء القدرات وتعزيز أقرت اإلدارة كذلك بالحاجة إو  -24
 وتنفيذها. مشروعاتال

في  المستقلمكتب التقييم أن التوصيات التي قدمها إلى  ،المستوى المؤسسيفيما يتعلق ب ،اللجنة وأشارت -25
عموما مع اإلصالحات  تتماشىالتقييمات المواضيعية المؤسسية األخيرة المدرجة في تقرير هذا العام 

 .الحادي عشر لموارد الصندوقلتجديد ل التي اتخذتها اإلدارة بالفعل والتدابير

أعربت  ،إلى حد كبيرافظ و على مستوى الحلسياق امحددة مكتب التقييم المستقل فيما يتعلق بتوصيات و  -26
الفردية  مشروعاتعدد أقل من التقييمات المستقلة لل إجراءاإلدارة عن رأي مفاده أنه سيكون من المفيد 

أن يعزز استيعاب الدروس  ذلك مماثلة. ومن شأن إنمائيةباتباع ُنهج  مشروعاتوتقييمات أكثر موضوعية لل
 تمشيا مع نتائج استعراض النظراء. ،داخليا المستفادة

عن وضع تنفيذ توصيات التقييم تقرير رئيس الصندوق مفاده أن  رأيعن  مكتب التقييم المستقلأعرب و  -27
مكتب التي تتناول توصيات  التدابيرلى تحليل استنادا إية استراتيج مسائلعرض ينبغي أن ي وتدابير اإلدارة
ستعمل  ،النظراء استعراضمتابعة عملية في و . عن التفاصيل اإلبالغبدال من  كبيربشكل  التقييم المستقل

يتسم بقدر أكبر من وستتبع نهجا  التقييم سياسة التقييم ودليل تنقيحعلى  مكتب التقييم المستقلاإلدارة مع 
 .تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارةفي  ويشمل تفاصيل أقلية ستراتيجاال

 تقييم األثر لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوقمن جدول األعمال:  6البند 
 (EC 2019/106/W.P.5 + Add.1) 

إلى أن  ينمشير  ،جراء تقييم لثأثر من هذا القبيلإلالصندوق على  مكتب التقييم المستقلأثنت اللجنة و  -28
 .الصندوق هو المؤسسة المالية الدولية الوحيدة التي شرعت في هذه العملية

 وأقرتأعرب أعضاء اللجنة عن قلقهم بشأن ما إذا كانت العينة المدرجة في الورقة تمثيلية بما فيه الكفاية. و  -29
نشأ حتما عند استخدام مجموعة فرعية صغيرة من العدد الكلي. توالتي  ،المنهجية في العينة بالمشاكلاإلدارة 

تم اختيارها بناء على معايير محددة  بل روعاتلتشمل أفضل المشأوضحت اإلدارة أن العينة لم يتم انتقاؤها و 
يبطل أو  تم التأكيد على أن هذا الو . اإلنمائيةفعالية المتفق عليها مع المجلس التنفيذي بموجب إطار 

 يضعف نتائج التقييم.

في االنتهاء من اختيار  مكتب التقييم المستقلأن تتعاون اإلدارة و  يمكنوسألت اللجنة أيضا ما إذا كان  -31
أنه ال ينبغي أن يشارك في هذه العملية حتى يتمكن من  مكتب التقييم المستقلرأى وكان من العينة. 
 كل من اللجنة والمجلس.إلى تقديم تقييمات موضوعية  مواصلة

ة ومن جمع البيانات ونوع األسئلة المطروح طرائقأعرب أعضاء اللجنة عن رغبتهم في معرفة المزيد عن و  -31
 مشروعاتأوضحت اإلدارة أنه تم جمع البيانات مباشرة من المستفيدين وغير المستفيدين من و هم المجيبون. 
لم و الزراعي واألنشطة المدرة للدخل.  نتاجكانت األسئلة موضوعية وتتعلق باإلو . الميدانالصندوق في 

أسرة تقريبا  38 000ما مجموعه مع مقابلة  وأجريت. اتفعالية المشروع على همُيطلب من المجيبين إبداء رأي
 أثناء التقييم.
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 مشروعاتوبعض ال 2018أن بعض المشروعات التي أنجزت بعد عام  منأعرب األعضاء عن قلقهم و  -32
أن هذا لم يخلق أي  اإلدارة وأشارتقد أدرجت في التقييم.  الصندوقالمنجزة قبل التجديد العاشر لموارد 

وبالتالي كانت تمثل  ،األثرتقييم  قبلن جميع المشروعات قامت باستثماراتها الهامة نظرا ألفي النتائج تحيز 
 حافظة الصندوق بشكل معقول.

في التقرير سيكون الواردة أكثر تفصيال لقيود المنهجية  توضيحأن إدراج إلى  مكتب التقييم المستقل وأشار -33
للتحقق من المنهجية  أساليبمن اإلدارة إيجاد طلب أعضاء اللجنة و في المستقبل.  العملياتمفيدا إلبالغ 

رحبت اإلدارة و . دوليةبين المؤسسات المالية ال ةفريد هذه العمليةبالنظر إلى أن  ،المستخدمة لتقييم األثر
 للمنهجية المستخدمة لتقييم األثر.من جانب نظراء خارجيين تحقق بمقترح إجراء 

المسبق لبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق  ستعرا االمن جدول األعمال:  7البند 
 (EC 2019/106/W.P.6) 2022-2021 وخطته اإلشارية للفترة 2020المستند إلى النتائج، وميزانيته لعام 

مسبق لبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج، الستعراض باالرحبت اللجنة  -34
 القوي للبنود المدرجة فيها. تأييدهاوأعربت عن  ،2022-2021وخطته اإلشارية للفترة  2020وميزانيته لعام 

قبل االنتهاء من  إعدادها إنه يجريانتقالية من حيث لفترة وثيقة  االستعراض المسبقأن إلى اللجنة  وأشارت -35
على  كتب التقييم المستقلموافق  ،على هذا النحوو التقييم في الصندوق.  ين لمهمةالخارجي النظراءاستعراض 
السماح بمستوى أعلى من المرونة في الميزانية الستيعاب أي تغييرات ناشئة عن تنفيذ توصيات  الحاجة إلى

 استعراض النظراء.

مكتب  يجرياقترح أحد األعضاء أن  ،بشأن البنية التحتية الريفية المقرر تقرير التقييم التجميعيفي ضوء و  -36
لصيانة البنية التحتية الريفية باإلضافة إلى االستعراضات  كامال اميدانية تقييمالبعثات الفي  التقييم المستقل

 االعتبار تقييمات األثر التي تجريها اإلدارة. بعينوأن يأخذ  ،المكتبية

طلب أحد األعضاء تفاصيل عن  ،فيما يتعلق بالتقييم المواضيعي المقترح بشأن التكيف مع تغير المناخو  -37
إلى أنه  مكتب التقييم المستقلأشار و التكلفة المدرجة في الميزانية.  في ضوء ،استخدامها سيتمتي الالمنهجية 

 التقييم إلى اللجنة في الوقت المناسب.عن سيتم تقديم مزيد من المعلومات 

سأل أحد األعضاء ما إذا  ،2022-2021إجراؤه بشأن الالمركزية للفترة  التقييم المؤسسي المقرروتعليقا على  -38
بشأن نفس الموضوع والذي كان قد تم االنتهاء منه قبل ست  تقييم مؤسسياستعراض تنفيذ توصيات آخر 

الجديد سيستفيد من  التقييم المؤسسيإلى أن  مكتب التقييم المستقلأشار و . سيكون أكثر فائدة سنوات فقط
 الست الماضية.على مدار السنوات  طرأتوسيدمج أي تغييرات  هسابق

أن العمل إلى  مكتب التقييم المستقل أشار ،التي تتخذ من روما مقرا لها تالوكاال بينفيما يتعلق بالتعاون و  -39
القطري لتحديد نطاق ومنهجية التقييم التي تتخذ من روما مقرا لها  تلوكااللجار مع مكاتب التقييم التابعة 

 .2021وينتهي في عام  2020والذي كان من المتوقع أن يبدأ في عام  ،إجراؤهالمشترك المقرر 

مكتب التقييم أوضح  ،المدرجة في الميزانية المستقلمكتب التقييم تكلفة تعيين مدير  عنوردا على استفسار  -41
احتمال استعانة المجموعة المعنية التكلفة وتتضمن . ةالسابق عملية التعيينستند إلى تكلفة ها تأن المستقل
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ميزانية أن الميزانية المتوخاة لهذا النشاط أقل من  إلى مكتب التقييم المستقل وأشار. بمكتب توظيف بالبحث
 العملية السابقة.

المرتبطة بتحقيق المساواة بين أنه على الرغم من أن المخصصات إلى أيضا  مكتب التقييم المستقل وأشار -41
محدد وُيخصص جزء  ،المساواة بين الجنسينفإن الميزانية بأكملها تراعي  ،ميزانية تبدو صغيرةفي الالجنسين 

واصل إدارة تكاليف يللجنة أيضا أنه س المستقلمكتب التقييم أكد و من الموارد لتقييم المساواة بين الجنسين. 
 .الخبراء االستشاريين بعناية

والمجلس قبل  مراجعة الحساباتتحديث وثيقة الميزانية لتشمل التعليقات الواردة من اللجنة ولجنة  وسيجري -42
 لموافقة عليها.ها لاالنتهاء من

 لمهمة التقييم في الصندوق يناستعرا  النظراء الخارجيمسودة تقرير من جدول األعمال:  8البند 
(EC 2019/106/W.P.7 + Add.1 + Add.2) 

مين في البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير ورئيس كبير المقي   ،Joseph Eichenbergerالسيد شكرت اللجنة  -43
رحب األعضاء بنتائج و شامل. الصريح و القوي و التقرير العلى  ،النظراء الخارجيين استعراضفريق 

فعالية الوالحظوا التركيز على دور التقييم في معالجة المساءلة والمساهمة في  ،وتوصيات االستعراض
هيكل الالتقييم في ضوء  استعراض مهمةوالحاجة إلى  ،مكتب التقييم المستقل يةوأهمية استقالل ،اإلنمائية
 لصندوق.ل الحالي

مكتب التقييم اإلجراءات الفردية لمجرد الضوء على أن التقييم كان أكثر من وسلط فريق استعراض النظراء  -44
الجهات الفاعلة الثالث  أن تتفقأشار إلى الحاجة إلى ف ،هامزيجا من ه كانولكن ،مجلسالواإلدارة و  المستقل
من نتائج  ةكاملالالستفادة ولتحقيق اية الواسعة والنهج المؤسسي للتقييم في الصندوق. ستراتيجعلى اال

ثم  ،واإلدارة والمجلس االتفاق على أولويات التقييم واتجاهه مكتب التقييم المستقل على ،استعراض النظراء
 النظام القائم على المسار الصحيح. أن يبقىلضمان العمل معا 

وافقتهم على النتائج والتوصيات معلى ردودهم و  مكتب التقييم المستقلأعرب األعضاء عن تقديرهم لإلدارة و و  -45
واإلدارة أن يشتركا  مكتب التقييم المستقلطلبوا من  ،باإلضافة إلى ذلكو الواردة في تقرير استعراض النظراء. 
 .استعراض النظراءبوضوح الخطوات التالية في تنفيذ توصيات  تبينفي وضع خطة عمل وخريطة طريق 

ا استعدادهما للعمل معا لوضع اللمسات يبوضع خطة عمل وأبد مكتب التقييم المستقلو  اإلدارة ترحبو  -46
رشادات في وضع خطة  استعراض النظراء فريقُطلب إلى و األخيرة على الخطوات التالية.  تقديم مدخالت وا 

 وافق رئيس الفريق على القيام بذلك.و عمل المتابعة. 

لجنة  اختصاصاتوتوسيع نطاق و  التقييم سياسة التقييم ودليل استعراضأشار األعضاء إلى الحاجة إلى و  -47
اللجنة لتوصيات استعراض النظراء.  الطريقة التي يمكن أن تستجيب بها التسيير فينوقش جانب و التقييم. 

المجلس  من مهاماختصاصات اللجنة  استعراضإلى أن  واأشار فقد  ،وبينما وافق األعضاء على التوصية
 التنفيذي.
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أعربت اللجنة عن تفضيلها  ،التقييم لمهمةاستعراض النظراء الخارجيين  وتيرةوتعليقا على التوصية المتعلقة ب -48
سوف يتيح ذلك وقتا كافيا لتنفيذ التوصيات وتحديد و سنوات بين االستعراضات.  10و 8بين ما لفترة تتراوح 

 حقق.ذي تمستوى النجاح ال

تقرير و  تقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقالهناك تداخل بين بأن  الذي يفيدفيما يتعلق بالرأي و  -49
كل منهما ضروري للحصول  رأت أنمختلفان و أن المنتجين إلى اللجنة  أشارت ،الفعالية اإلنمائية للصندوق
 واإلدارة. مكتب التقييم المستقلعلى وجهات نظر كل من 

علق  ،في الميزانية النظراءتنفيذ توصيات استعراض  الطريقة التي يمكن بهاعن وردا على سؤال محدد  -51
أن ميزانية  أشار إلىوق و الصند ةوميزاني مكتب التقييم المستقلرئيس الفريق على الفرق الكبير بين ميزانية 

 .لالبتكارمساحة محدودة  وال توجد إال ،مقيدة للغاية مكتب التقييم المستقل

 من حيثوأكد رئيس الفريق كذلك على الحاجة إلى تبسيط إجراءات التقييم الداخلي وجعلها أقل كثافة  -51
دارة الصندوق و  مكتب التقييم المستقلبين  مجموعة عملبإنشاء أيضا أوصى و استخدام الموارد.  االستعانة وا 

 عناصر خطة عمل المتابعة.وضع خبير استشاري لبدء ب

 مسائل أخرى :من جدول األعمال 9البند 

 تحديث بشأن العملية المؤدية إلى تعيين مدير مكتب التقييم المستقل )أ(

مكتب إلى تعيين مدير  المؤديةعن العملية  سكرتير الصندوقأحاطت اللجنة علما بالتحديث الذي قدمه  -52
 .2020تم في عام تي ينبغي أن تالو  المستقلالتقييم 

 (:EB/2011/102/R.7/Rev.3وفقا لسياسة التقييم المنقحة ) ،سيتم اتباع اإلجراءات التاليةو  -53

واحد وعضو  ،أعضاء المجلس التنفيذيمن تألف من )أ( ثالثة يبحث  فريققود عملية االختيار يس )أ(
يجب ، طوال فترة عملية البحثو . منسق القائمة المعنيةمن كل من القوائم ألف وباء وجيم يرشحهم 

 الفرعية قوائمالأو و/ قوائممن مسقي الأعضاء في لجنة التقييم أو الثالثة مجلس الأال يكون أعضاء 
في مجال التقييم خبرة معترف بها وتكون لديهم حددهما لجنة التقييم تن ين مستقليخبير  )ب( ؛المعنية
 (.ة معنية بالتقييممستقل دائرةخبرة في إدارة  على األقلألحدهما  )يكون

 سوف يشارك ممثل عن اإلدارة العليا للصندوق في الفريق كعضو غير مصوت. )ب(

ال من و لمجلس التنفيذي رئيسا ال يكون أحد الخبراء المستقلين من ايختار أعضاء فريق البحث سوف  )ج(
 اإلدارة. يممثل

أعضاء المجلس الذين  بشأنللحصول على مقترحاتهم  المنسقينبالفعل مع الصندوق  سكرتيرمكتب يعمل و  -54
جزءا من  ليكونوا ينأسماء الخبراء المقترحأيضا لجنة التقييم  ويمكن أن تقدمالبحث.  فريقيمكنهم العمل في 

 الفريق.

والعملية  ،مكتب التقييم المستقلمدير اختصاصات االختيار و فريق اختصاصات  بشأنتوضيحات  الُتمستو  -55
 في سياسة التقييم المنقحة للصندوق. ةالوارداألعضاء إلى العملية المفصلة  وُأحيلالتي سيتم اتباعها. 

 االختتام
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 دورةإلى  الدورةلقرب نظرا محاضر الستعراض الاللجنة بأنه سيكون هناك إطار زمني قصير للغاية  رتُذك   -56
ضر في أقرب وقت ممكن إلى الرئيس التقديم مسودة المح ممكن جهد كلستبذل األمانة و المجلس القادمة. 
 .اوالموافقة عليه األعضاء للتعليق عليهإلى اومن ثم  للمصادقة عليها

 .وعلى اختتام الدورة في الوقت المحدد في المناقشات على مساهمتهمرئيس المشاركين الشكر و  -57


