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 بعد المائة للجنة التقييم الثامنةمحاضر الدورة 

 أبريل/نيسان 1في  افتراضيابعد المائة للجنة التقييم المنعقدة  الثامنةترد المداوالت التي جرت في الدورة  -1

 في المحاضر الحالية. 2020

 .التنفيذي يتم تشاطرها مع أعضاء المجلسسوما أن تصادق لجنة التقييم على هذه المحاضر،  -2

 من جدول األعمال: افتتاح الدورة 1البند 

 والهند وإندونيسيا )الرئيس( واليابان والمكسيك وهولنداوفرنسا حضر الدورة أعضاء اللجنة عن الكاميرون  -3

وفنلندا والصين والجمهورية الدومينيكية  بنغالديشمن صامتون حضر مراقبون و .ونيجيريا وسويسرا

المساعد رئيس النائب و ؛الصندوقفي  التقييم المستقلمكتب مدير نائب والمملكة المتحدة. وحضر الدورة أيضا 

 بأعمال مدير شعبة القائمو ؛ية وإدارة المعرفةستراتيجلدائرة اال المساعدرئيس النائب و ؛إدارة البرامج لدائرة

وغيرهم من موظفي  ؛الصندوق وسكرتير ؛، وأخصائي سياسات العمليات والنتائجوالنتائجالعمليات سياسات 

 الصندوق.

 (EC 2020/108/W.P.1) من جدول األعمال: اعتماد جدول األعمال 2البند 

تقييم  (3جدول األعمال؛ )اعتماد  (2افتتاح الدورة؛ ) (1جدول األعمال المؤقت البنود التالية: ) يشمل -4

المجتمعات  التي توجههابشأن التنمية  يةتقييمة توليف (4االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري لسيراليون؛ )

تغير مع أصحاب الحيازات الصغيرة  تأقلمورقة النهج: التقييم المواضيعي لمساهمة الصندوق في  (5) ؛المحلية

لتنفيذ اإلجراءات  ةمنقحالمل عالمشروع خطة  (7المنقحة للجنة التقييم؛ )مناقشة االختصاصات  (6المناخ؛ )

 مسائل أخرى. (8والتوصيات الرئيسية الستعراض األقران لوظيفة التقييم في الصندوق؛ )

شفوي تحديث مع إضافة ، EC 2020/108/W.P.1اللجنة جدول األعمال كما هو وارد في الوثيقة  واعتمدت -5

البند  تحت 2020المنقح للجنة التقييم لعام  وتحديث بشأن جدول األعمال Leafتطبيق األجهزة المتنقلة بشأن 

 ."مسائل أخرى"

 تقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري لسيراليونمن جدول األعمال:  3البند 

(EC 2020/108/W.P.2) 

 عام غطي الفترة منيي ذال ،لسيراليون القطري البرنامجوستراتيجية القطرية التقييم األول لالرحبت اللجنة ب -6

وافق األعضاء على ومكتوبة بشكل جيد. الوثيقة الوشكرت مكتب التقييم المستقل على  ،2018عام إلى  2003

قدم مشيرين إلى أنه سيتم تناولها في برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديد الذي سي   ،النتائج والتوصيات

تقييم رد اإلدارة على عن تقديرهم لاألعضاء  أعربللمجلس. كما  التاسعة والعشرين بعد المائةإلى الدورة 

 التوصيات. على موافقتهاو القطري البرنامجوستراتيجية القطرية اال

في الصندوق  أداهمشيرين إلى الدور الحاسم الذي  ،هنأ األعضاء الصندوق على أدائه في هذا السياق الهشو -7

استعادة األصول اإلنتاجية والبنية التحتية في السنوات التي تلت الحرب األهلية الطويلة وتفشي فيروس إيبوال 

 ،الالحق. وشكرت حكومة سيراليون الصندوق على الدعم المقدم لتعزيز األمن الغذائي واإلنتاج الزراعي

سويق المنتجات الزراعية على النحو المتوخى تتطلع إلى العمل مع الصندوق لزيادة إنتاج وتأشارت إلى أنها و

 في برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديد.

التوصية الثانية بشأن أهمية تنويع اإلنتاج وزيادة التركيز على التغذية لتحسين األمن  صلةوأكدت اللجنة  -8

لمعرفة المكتسبة في زراعة الحفاظ على الخبرة وا ينبغيأبرز أحد األعضاء أنه  ،الغذائي. وفي هذا السياق

المزيد من زيادة االستثمارات و ستترتب عليهالمحاصيل األساسية وحذر من أن التنويع نحو اإلنتاج الحيواني 

 مخاطر.ال
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أنه ينبغي إلى  األعضاء أشار ،قطرية بشأن الشباباستراتيجية وضع وبينما أ عرب عن تأييد للتوصية المتعلقة ب -9

 وتمكين المرأة. التمايز بين الجنسينمسألة  تناولأيضا 

والنتيجة فيما يتعلق باستدامة الفوائد  اتوضيح م التمسواغير أنه ،والحظ األعضاء أن معظم األهداف قد تحققت -10

. وأشار مما كان متوقعاأقل بقدر  من أنشطة التمويل الريفيأن صغار المزارعين قد استفادوا التي تفيد ب

نموذج مصرفي مقنع لصغار  وضعلم يتمكن من  Apex مصرفإلى أن  ،على وجه الخصوص ،األعضاء

استفسر  ،على ذلك وعالوةهذا التحدي. للتصدي لاستراتيجية فعالة بدوره وأن الصندوق لم يضع  ،المزارعين

 التي توجههازيادة التنمية  نحواستراتيجية الصندوق في سيراليون  مواءمةإعادة  مدىعن  األعضاءأحد 

 .النطاق المجتمعات المحلية والزراعة صغيرة

 ،في المائة من إقراضها للزراعة 30أوضحت اإلدارة أنه كان من المتوقع أن توفر مبادرات التمويل الريفي و -11

جرى و Apex تابعة لمصرفألعمال الزراعية لفي المائة. ولذلك تم إنشاء وحدة  20ولكن لم يتحقق سوى 

بأموال مخصصة  خاصتمويل  مرفق أ نشئ ،اإلضافة إلى ذلك. وبالزراعياإلقراض بشأن سياسة وضع 

الجديدة من  مشروعاتن المك  أن تؤدي هذه التدابير إلى تحسينات وت  في للزراعة. وأعربت اإلدارة عن أملها 

 ق أهدافها.يتحق

البلد ورحب بالتزام  فيمع وكاالت األمم المتحدة األخرى  االنخراطوأعرب أحد األعضاء عن تقديره لزيادة  -12

اإلدارة بتعزيز الحضور القطري للصندوق ومشاركته في إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية 

لى أوجه التآزر ويمكن أن تثبت قيمتها في تعزيز إهذه الشراكات  تستندينبغي أن أشار إلى أنه المستدامة. و

ضمان وجود نظام في ن الصندوق والحكومة أساسية أيضا . وكانت الشراكة بيمعرفةبناء القدرات وإدارة ال

 لمخاطر واستخالص الدروس المستفادة.صدي لقوي للرصد والتقييم للت

معلومات إضافية عن إشراك الشباب في الزراعة  التمس الحصول علىو ،كتابةاستفسارات  أحد األعضاءوقدم  -13

 يشارك بشكل مباشر وغير مباشرأن الشباب بدارة أفادت اإلوواستراتيجية تسويق محددة للمنتجات الزراعية. 

رئيسيين  نسقينكمو تعاقدين: كمسالسل القيمة الزراعية تنميةمن خالل مشروع في األنشطة الزراعية 

الطرق الفرعية والمسارات الزراعية في عمليات استصالح كعمالة و الحقلية لمزارعيناومدربين في مدارس 

اآلخرين لوضع  التنميةبذل جهود أيضا مع الحكومة وشركاء في مراكز األعمال الزراعية. وت   وكعمالالبناء و

 ،. وفيما يتعلق بتسويق المنتجات الزراعيةباباستهداف جميع الش مواصلةلشباب من أجل بشأن ااستراتيجية 

معلومات السوق من بين القيمة المضافة وإنشاء مراكز األعمال الزراعية ودعم األنشطة المتعلقة بكانت 

 األنشطة التي يجري تنفيذها.

اإلدارة بأن ذلك  أقرت ،لم تكن متاحة للمزارعينعالية الجودة بأن المدخالت  التي تفيدلمالحظة وردا على ا -14

سالسل  تعطلتحيث  ،كان أحد التحديات الرئيسية التي واجهها البرنامج القطري خالل أزمة فيروس إيبوال

في الوقت المناسب لصغار  عالية الجودةاآللية  معداتالوالبذور واألسمدة تعذر تسليم ي التسليم وبالتال

تكفل اإلدارة اتخاذ ترتيبات خاصة . وسالجارية 19-كوفيدجائحة  قائما بسببهذا التحدي  وال يزالالمزارعين. 

 لضمان تسليم المدخالت قبل موسم الزراعة.

لتناول الجديد عند تصميم برنامج الفرص االستراتيجية القطرية تم اتخاذ خطوات أنه أيضا أوضحت اإلدارة و -15

ومن خالل  ،السابقة لضمان استمرارية الفوائد مشروعاتمسألة االستدامة من خالل استهداف المستفيدين من ال

ل القيمة بين سالسو الروابط مع القطاع الخاص تيسيرإنشاء منصات ألصحاب المصلحة المتعددين تهدف إلى 

أن جميع التدخالت في سيراليون كانت وستظل أيضا أكدت اإلدارة ولتعزيز االستدامة والفوائد طويلة األجل. 

الصلة بين زيادة  ه يتعين تعزيزأن لوحظغير أنه . تعمل بتوجيه منهاوالمحلية متجذرة بقوة في المجتمعات 

 المؤثر في نهاية المطاف. التحول الريفيحدوث الدخل وتحسين األمن الغذائي لتمكين 
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 توليفة تقييمية بشأن التنمية التي توجهها المجتمعات المحلية :من جدول األعمال 4البند 

(EC 2020/108/W.P.3) 

. عليها اإلدارة ردورحبت ب ،ةالتنظيم والشامل ةالجيد يةالتقييم ةتوليفالهنأت اللجنة مكتب التقييم المستقل على  -16

ملكية تولي ال (1الصندوق بما يلي: ) الحاجة إلى أن يقوموهي  ،التوصيات الرئيسيةووافق األعضاء على 

مستويات الموارد و لتصميما تحقيق التوافق بين (2) ؛المجتمعات المحلية التي توجههاللتنمية  المؤسسية

مراعية وات تمويل اعتماد أد (3)؛ تحقيق نتائج قويةمن أجل  لتنمية التي توجهها المجتمعات المحليةالمناسبة ل

 تدعم النهج الموجه نحو الطلب.و لتنمية التي توجهها المجتمعات المحليةل

 لتنمية التي توجهها المجتمعات المحليةلمشروع أول بدءا ب ،يةالتقييم ةتوليفلل الواسعوالحظ األعضاء النطاق  -17

التنمية التي توجهها المجتمعات المتعلقة بفترة الذروة لالستثمارات ب اواستمرار ،1982الذي تم تنفيذه في عام 

هج في الماضي القريب عندما أصبحت ن  المنفذة وانتهاء بالعمليات  2007 عام إلى 1990 عام من المحلية

التنمية التي بمما أدى إلى انخفاض طفيف في الن هج المتعلقة  ،قالصندوعمليات في  بروزاسلسلة القيمة أكثر 

 . المحليةتوجهها المجتمعات 

 التنمية التي توجهها المجتمعات المحليةبالمتعلقة  مشروعاتال سيما أن الو ،ةورحبت اللجنة بنتائج التوليف -18

وتساعد على بناء القدرات  ،الهشةاألوضاع النائية و المناطقفي  وال سيما امؤسسي افراغ دوتس ،فعالة

 .ةالمحلي اتواالستدامة على مستوى المجتمع

في  التنمية التي توجهها المجتمعات المحليةعمليات وطلب األعضاء توضيحا بشأن االختالفات في تطبيق  -19

 التنمية التي توجهها المجتمعات المحلية مشروعاتتنفيذ المزيد من في  المفاضالت المحتملةمختلف المناطق و

 التنمية التي توجهها المجتمعات المحليةهج أن ن  المستقل دون تعريض الكفاءات للخطر. وأوضح مكتب التقييم 

. اتذلك في االعتبار عند تصميم المشروع وضع يتعينالوقت واالستثمار في البداية وأنه  منتتطلب المزيد 

 على النحو الذي ،الصندوق يتسم بهما انصفتهما و ،هناك حاجة إلى المثابرة والقدرة على التحمل أنكما 

 تأخيراتات والمؤسسات المالية الدولية. كما اتخذ الصندوق خطوات لمعالجة الاعترفت بها العديد من الحكوم

من خالل التمويل المسبق ألنشطة بدء التشغيل لضمان استمرار الزخم من  مشروعاتفي الموافقة على ال

 التنفيذ. وحتىالتصميم 

األخرى طلب األعضاء المزيد من التفاصيل عن الدروس المستفادة فيما يتعلق بالشراكات مع وكاالت التعاون و -20

المتعددة األطراف والثنائية التي يمكن أن تكون مفيدة لألنشطة المستقبلية في هذا المجال. وأوضح مكتب التقييم 

على سبيل المثال  -شراكات قائمة وهناك . رحلياا متتطلب نهج التنمية التي توجهها المجتمعات المحليةهج أن ن  

 أصبحت هذه الشراكات أضعف. ،الصندوق نحو اإلشراف المباشر انتقالولكن منذ  -مع البنك الدولي 

االتجاه االستراتيجي للصندوق  في التنمية التي توجهها المجتمعات المحلية موضعل األعضاء أيضا عن أوس -21

 من أسفل إلى أعلىيمكن أن يعيق اتباع نهج  األسلوبألن هذا  ،حجما وأكبرعددا ل عمليات أق تنفيذالمتمثل في 

من بينها  ،يتضمن العديد من الجوانب ياتمجي في العملناأوضحت اإلدارة أن النهج البروقائم على الطلب. 

الصندوق تأثيرا سلبيا  يتوخاها. ولن تؤثر العمليات األوسع نطاقا التي التنمية التي توجهها المجتمعات المحلية

 لالنخراطمن الوقت  امزيد تتيحفإنها يمكن أن  ،في الواقعو ؛التنمية التي توجهها المجتمعات المحليةعلى نهج 

 .المحلية بشكل مفيد مع المجتمعات

توجهها التنمية التي مقارنة بهناك تركيز أكبر على سالسل القيمة  ه كانبأن التي تفيدالنتائج  وعند النظر في -22

أوضح مكتب التقييم المستقل واإلدارة أنه ال ينبغي النظر إلى ن هج  ،في الماضي القريب المجتمعات المحلية

التنمية هج ن  على وأن هناك أمثلة  متناقضةعلى أنها  التنمية التي توجهها المجتمعات المحليةهج سلسلة القيمة ون  

ي عدة ف بع نهج تسلسليات   قد. وصحيح لعكسواالقيمة لة سلس مشروعاتفي  التي توجهها المجتمعات المحلية

 فيما بعد إلى نهج سلسلة القيمة. يرهاتطوو محلي داخل مجتمع تمكينيةبيئة  تهيئةذلك أوال  ترتب على. وحاالت
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 التنمية التي توجهها المجتمعات المحلية مشروعاتنجاح في األعضاء أهمية الحكومات المحلية  والحظ -23

وزيادة  لتنمية التي توجهها المجتمعات المحليةل المؤسسيةملكية الوتطوير  ،والحاجة إلى تعزيز تمكين المرأة

قد  لعمللتوصيات وأعربوا عن سرورهم لرؤية أن ابااإلدارة  لعملبروزها. وأعرب األعضاء عن تقديرهم 

 .امتابعته علىبدأ بالفعل 

 التنمية التي توجهها المجتمعات المحلية أن يعطيالصندوق مبادئ توجيهية و يضعواقترح أحد األعضاء أن  -24

تغير المناخ التي المتعلقة بالتدخالت بالروابط مما يعزز  ،دورا أكثر مركزية في الهيكل البرنامجي للصندوق

جهها التنمية التي تووالعمليات الشعبية. وأكدت اإلدارة أن ن هج  أصحاب الحيازات الصغيرةتستهدف 

في االستراتيجيات في العديد من المجاالت بما في ذلك االستهداف والشعوب أ درجت  المجتمعات المحلية

الذي تمت أيضا في إطار تعليقات أصحاب المصلحة  أ درجتاألصلية والبرامج الخاصة للحاالت الهشة. وقد 

 .الموافقة عليه في الفترة األخيرة

في البرامج  التنمية التي توجهها المجتمعات المحليةهج إدماج ن   لمواصلة تمكينيةالصندوق إلى تهيئة بيئة  وسعى -25

اإلدارة أيضا على ترتيبات تنفيذ آلية التمويل الجديدة للصندوق: برنامج  تعمل ،القطرية. وتحقيقا لهذه الغاية

ر الحكومية هذه الترتيبات المنظمات غيضم . وست+ زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة التأقلم لصالح

للسلع العامة المتعلقة  صندوق التنمية المجتمعيةمكن أيضا استخدام آلية . ويومنظمات المزارعين والبلديات

جمع مياه األمطار أو أو  خطط الري في القرىأو  ،مثل استعادة األراضي المجتمعية ،المناختغير مع  بالتأقلم

بين أطر التنمية المجتمعية وهياكل الحكومة المحلية أن تعزز  للروابطيمكن كما إدارة مستجمعات المياه. 

 .+ زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة التأقلم لصالحبرنامج في االستدامة 

أصحاب الحيازات  تأقلمورقة النهج: التقييم المواضيعي لمساهمة الصندوق في من جدول األعمال:  5البند 

 (EC 2020/108/W.P.4)الصغيرة مع تغير المناخ 

بالغة  مسألة يتناولرحب األعضاء بورقة النهج وسلطوا الضوء على أهمية الموضوع وحسن توقيته ألنه  -26

عن تقديرهم للهدف  األعضاءأعرب  ،على ذلك وعالوة. أصحاب الحيازات الصغيرة األهمية للمزارعين

بشكل كبير من نتائج  األعضاءالصندوق والدول  إمكانية استفادةوأشاروا إلى  ،والنطاق والمنهجية المقترحة

 التقييم.

مع  التأقلمالتقييم الشاملة األولى: أثر تدخالت الصندوق على قدرة المستفيدين على  مسألةوانتقل األعضاء إلى  -27

رح إجراء تقييم لقدرة الصندوق على تحديد حلول التكيف واختبارها وتكرارها وتوسيع تغير المناخ. واقت  

اإلضافة إلى . وببت نجاحهاثاإليكولوجيا الزراعية التي حلول وال سيما الحلول القائمة على الطبيعة و ،نطاقها

أصحاب الحيازات  تأقلمأن يقيم التقييم إلى أي مدى كان استخدام سياسة المنح فعاال في دعم  ينبغي ،ذلك

أن توسيع نطاق الممارسات الناجحة وتكييفها سيكون  المستقل الصغيرة مع تغير المناخ. وأكد مكتب التقييم

سيتم اختيار عينة من المنح ذات الصلة  ،الوة على ذلك. وعجانبا أساسيا من التقييم وسينعكس في أسئلة التقييم

 .هاوتحليل المناختغير مع  بالتأقلم

أشار  ،والمتوقعةت القائمة لتحدياالتصدي لقدرة الصندوق على وهي الثالثة  الشاملة مسألةوفيما يتعلق بال -28

ال سيما في ضوء المناقشات الجارية بشأن و ،األعضاء إلى أن التقييم ينبغي أن يقيم خبرة الصندوق الداخلية

إلى ولكن  ،الخبرة الداخلية في حد ذاتها إلىالنظر عدم اقترحت اإلدارة والقدرات.  الموجه لتنميةاالستثمار 

 الختالفات اإلقليمية في األنشطة المتعلقة بالمناخ.ا لنظرأيضا حيث توجد الخبرة 

أشار إلى إدراج نظرية تغيير في ورقة النهج في هذه المرحلة. و إذا كان من المناسب عماأحد األعضاء  وسأل -29

بمجرد توفر االستنتاجات. وأوضح مكتب  ،من التقييم نفسه بدال من ذلكينبغي أن ينبع نظرية التغيير  أن مقترح

تناولها بمزيد من بمثابة مرجع أولي وسيتم  عملنظرية تغيير ست لوضعأن هذه المحاولة األولى المستقل  التقييم

 ها أثناء عملية التقييم.تحسينو التفصيل
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 10نه من المتوقع إجراء نظرا ألعلى الجدول الزمني  19-كوفيدجائحة  ثرأأثار األعضاء شواغل بشأن و -30

زيارات ميدانية. وأشار مكتب التقييم المستقل إلى أن الجدول  وستكون قائمة على لتقييمفي هذا ادراسات حالة 

سيعود أشار إلى أنه . وأقر مكتب التقييم المستقل بالتحديات ذات الصلة و19-كوفيد تفشيالزمني وضع قبل 

 .المقررةإلى اللجنة إذا تطلب األمر إدخال تعديالت على الجدول الزمني أو الزيارات الميدانية 

مكتب التقييم وأوضح . والتمس األعضاء توضيحا بشأن الفرق بين التقييمات المواضيعية والتقييمات المؤسسية -31

أن تركز في المستقبل على  ينبغي التقييمات المؤسسية فإن ،ي حين أن المنهجية ومقاييس التقييم هي نفسهافأنه 

 امعين اأو قطاع امعين االتقييمات المواضيعية موضوعل اونستتتحليل العمليات أو السياسات المؤسسية في حين 

 اتالمشروعالمتعلقة بالعمليات وستنظر التقييمات المواضيعية في النتائج بالتالي، . وإنمائية معينةأو ممارسة 

. ويجري االستراتيجيات المؤسسيةوالميدان واالستراتيجيات المؤسسية على حد سواء ولكنها لن تركز على 

تعراض على النحو الذي أوصى به اس ،المستقل استكشاف هذا النهج في سياق تنقيح مزيج منتجات مكتب التقييم

 لوظيفة التقييم في الصندوق. األقران الخارجي

التنمية التي توجهها بشأن  يةالتقييم ةتوليفالوطلب األعضاء أن يشمل التقييم نتائج التقييمات السابقة مثل  -32

لى نتائج واستنتاجات التقييمات إ ستند. وأكد مكتب التقييم المستقل أن التقييم المواضيعي سييةالمجتمعات المحل

 اتالتقييمو تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطريةو اتبما في ذلك تقييمات أداء المشروع ،األخرى

 ،وإلى أقصى حد ممكن ،سيستكشف التقييم المخاطر المناخية السابقة والحالية ،اإلضافة إلى ذلك. وبةالمؤسسي

 المخاطر المتوقعة أو التهديدات المتزايدة التي تواجه بعض البلدان.

مع تغير المناخ  بالتأقلموأكد األعضاء أهمية االلتزام بالمفاهيم والتعاريف المعترف بها دوليا فيما يتعلق  -33

المناخ مستمدة مع تغير  بالتأقلمأوضح مكتب التقييم المستقل أن جميع التعاريف المتعلقة والتخفيف من آثاره. و

أيضا أن خطط المكتب إليها في الحواشي. وأكد  ويشارمن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 

المناخ على المستوى تغير مع  التأقلمدورا هاما في تقييم مساهمة الصندوق في جهود  ستؤديالتكيف الوطنية 

 الوطني.

أفضل  بأنالمستقل واقترح أحد األعضاء النظر في أفضل الممارسات على المستوى الدولي. ورد مكتب التقييم  -34

تقدم . وسفقطالمؤسسات المالية الدولية  أفضل ممارسات وليس ستؤخذ في االعتبارالممارسات لجميع الوكاالت 

 م األدوات المنهجية في تقرير التصميم.استخداالمزيد من المعلومات عن 

هذا التقييم. ورد مكتب التقييم  إلرشاداإلدارة  هالذي تجريطلب أحد األعضاء توضيحا بشأن التقييم الذاتي و -35

ألدائها فيما  اذاتي ااإلدارة تقييم ست جري ،السابقةالمؤسسية التقييمات بعض كما كان الحال في المستقل بأنه 

 المسائلالتصميم. وسيتناول التقييم الذاتي حلقة العمل المتعلقة بالنتائج في  ستتقاسميتعلق بموضوع التقييم ثم 

 التي تم االتفاق عليها مع مكتب التقييم المستقل وأي بنود إضافية تود اإلدارة مناقشتها.

 للجنة التقييممناقشة االختصاصات المنقحة  :من جدول األعمال 6البند 

مشيرين إلى أنها تعكس  ،أعرب األعضاء عن تقديرهم للتنقيحات التي أدخلت على اختصاصات لجنة التقييم -36

 .2020 كانون الثاني/المناقشات التي جرت في االجتماع غير الرسمي للجنة في يناير

أوصى استعراض  . كماتعراض األقران الخارجيأن التنقيحات أجريت استجابة لتوصيات اس أشير إلىو -37

م تسليط الضوء . وتالتقييم المستقل والتقييم الذاتي فيسياسة التقييم واستعراض مزيج المنتجات  بتنقيح األقران

أداة كاملة الحزمة بأكملها ك النظر فيعلى الروابط المتبادلة بين هذه الوثائق وتم التأكيد على الحاجة إلى 

 .ةمتشابك
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بدور  السكرتير يقومأن فهمه هو أن مكتب إلى مكتب التقييم المستقل أشار  ،التقييموفيما يتعلق بأمانة لجنة  -38

المباشر للمجلس  هلجنة التقييم من استقالليته وخط إبالغبالمستقل نبع عالقة مكتب التقييم . وتأمانة اللجنة

 التنفيذي من خالل اللجنة.

ضمان أن  الحاجة إلىأشارت إلى ف ،بالتسييرعلق فيما يت تعراض األقران الخارجينتائج اسب وذك رت اإلدارة -39

قدرا وأن دور األمانة ينبغي أن يضمن  ،ةالذاتي اتالتقييمات المستقلة والتقييمكل من لجنة التقييم على  تركز

 في هذا الصدد. الحياديةمن 

لتوصيات الناشئة بشكل أكبر باالمجلس التنفيذي  يأخذأن بشأن الحاجة إلى  اآلراءكان هناك توافق واسع في و -40

 ترحيب.بالهذه المسألة  تناولاالقتراحات المقدمة من األعضاء بشأن كيفية  تحظىاللجنة. و مداوالتعن 

مشروع خطة العمل المنقحة لتنفيذ اإلجراءات والتوصيات الرئيسية الستعراض  :من جدول األعمال 7 البند

 (EC 2020/108/W.P.5) األقران لوظيفة التقييم في الصندوق

وكان توقيت العناصر المختلفة  ،تصميم وشامالكان جيد القد ف. ةرحبت اللجنة بمشروع خطة العمل المنقح -41

 .ينمعقول هاوتسلسل

غير رسمية في  ندوةتنظيم  يتوخىالذي  ،أعرب األعضاء عن تقديرهم لشمولية النهج ،وعلى وجه الخصوص -42

مكتب ل الجديدمنتجات الواالختصاصات المنقحة ومزيج  ،حيث يمكن للجنة مناقشة سياسة التقييم أيار/مايو

في مذكرة بشأنه مناقشة المتوخى  ،ةالذاتي اتمالتقيي ات. وتم الترحيب بنهج مماثل لمزيج منتجالمستقلالتقييم 

 .تشرين األول/دورة أكتوبر

جميع اإلجراءات الواردة في الخطة وطلبوا توضيحا بشأن عملية  الستيعابطلب األعضاء خارطة طريق و -43

ية رمقارنة بالخطة اإلشا ،نطاق وشكل االستراتيجية المتعددة السنواتعلى الموافقة على سياسة التقييم و

. سيوافق على سياسة التقييم المجلسأن المستقل . وأكد مكتب التقييم سنةكل  اللجنة ستعرضهاتللسنتين التي 

 لسياسة قبل موافقة المجلساستعراضا للجنة من خبراء التقييم الدوليين ست جري  ،شيا مع أفضل الممارساتموت

 ،مكتب التقييم المستقل بأنها ستغطي أفقا زمنيا أطول أفاد ،متعددة السنواتال. وفيما يتعلق باالستراتيجية عليها

من اللجنة واإلدارة. وستستمر الموافقة على تستفيد من المشاورات األوسع مع كل سو تكون أكثر تفصيالسو

 ميزانية مكتب التقييم المستقل على أساس سنوي.

 سائل أخرىم :من جدول األعمال 8 البند

 Leaf األجهزة المتنقلة تطبيق )أ(

من شأن للهواتف الذكية واألجهزة اللوحية. و المصمم Leaf األجهزة المتنقلة الجديد رحبت اللجنة بتطبيق -44

. أسهلالمستقل بشكل  الوصول إلى تقارير مكتب التقييم يتيحو ،شفافية عمليات الصندوقيعزز أن التطبيق 

يتطلعون إلى استخدام أشاروا إلى أنهم المتعددة اللغات للتطبيق و خاصيةوأعرب األعضاء عن تقديرهم لل

 .مكتب التقييم المستقل لىالتطبيق وتقديم تعليقات إ

 2020المنقح للجنة التقييم في عام جدول األعمال  )ب(

على مشروع خطة التي أدخلت األخيرة مواءمة نتيجة التنقيحات ال 2020تطلب جدول أعمال لجنة التقييم لعام  -45

كانت التغييرات الرئيسية و. األقرانتقرير استعراض الواردة في العمل لتنفيذ اإلجراءات والتوصيات الرئيسية 

 :هي على جدول األعمال

  للجنة التقييم:  الدورة الحادية عشرة بعد المائةإلى  ةئالتاسعة بعد الماإرجاء أربعة بنود من الدورة

لعمليات واإلجراءات الداخلية ل نالشامالتبسيط الالتحديث وو ؛اختصاصات لجنة التقييمو ؛سياسة التقييم



EB 2020/129/R.8 

7 

تجات. كما سيتم تقديم السياسة بشأن مزيج المن مكتب التقييم المستقلومذكرة  ؛المستقل مكتب التقييمل

 .2020 ديسمبر/كانون األولإلى المجلس التنفيذي في  ةواالختصاصات المنقح

  الدورة الحادية عشرة بعد المائة جدول أعمال  علىإدراج مذكرة بشأن استعراض منتجات التقييم الذاتي

 للجنة التقييم.

  لتنفيذ سياسة التقييم على لجنة التقييم في ست عرض االستراتيجية المتعددة السنوات المقترحة

 ،. وتمشيا مع هذا التغيير2021 ديسمبر/كانون األولوعلى المجلس في  2021 تشرين األول/أكتوبر

 نيسان/مجلس في أبريلالستعراض الو 2022 آذار/قدم دليل التقييم إلى اللجنة الستعراضه في مارسسي  

 .2022 أيلول/ة التقييم والمجلس في سبتمبرعرض اتفاقية التنسيق على لجنت  . وس2022

تقديم توصيات اللجنة إلى عملية غير رسمية لمناقشة كيفية تحسين  دورةطلب األعضاء من األمانة تنظيم و -46

 ذلك.وفقا لباتخاذ الترتيبات الالزمة وإبالغ اللجنة  ،بتوجيه من الرئيس ،قوم األمانةتس. والمجلس التنفيذي

 اختتام الدورة

لقيادته  ،المدير السابق لمكتب التقييم المستقل ،Oscar Garciaوافقت اللجنة على صياغة رسالة تقدير للسيد  -47

 لمهنيته وإسهاماته الهامة في عمل لجنة التقييم. اامتنانه إبداءعلى مدى السنوات الست الماضية و

 .عليها اتهمتعليقعلى األعضاء إلبداء ستوزع  مسودة المحاضرتم تذكير اللجنة بأن و -48

 .وعلى اختتام الدورة في الوقت المحدد في المناقشات على مساهمتهمرئيس المشاركين الشكر و -49

 

 

 


