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 الخاصة السابعة للجنة التقييم الدورةمحاضر 

 كانون الثاني/يناير 21في  افتراضيا السابعة التي عقدت الخاصةتنعكس مداوالت لجنة التقييم في دورتها  -1

 في هذا المحاضر. 2021

 من جدول األعمال: افتتاح الدورة 1البند 

الكاميرون وفرنسا والهند وإندونيسيا )الرئيس( واليابان والمكسيك وهولندا من لجنة الحضر الدورة أعضاء  -2

القائم . كما حضر الدورة يةجمهورية الدومينيكالمراقبون صامتون من كندا و وحضرونيجيريا وسويسرا. 

إدارة  لدائرة مساعدالرئيس النائب ولصندوق؛ في االمؤقت المسؤول عن مكتب التقييم المستقل  باألعمال

والنتائج؛  العملياتومدير شعبة سياسات  ؛المعرفةإدارة االستراتيجية و د لدائرةعالمسارئيس النائب والبرامج؛ 

 الصندوق؛ وغيرهم من موظفي الصندوق. ؛ وسكرتيراألثر وتقديرالبحوث  شعبةمدير و

 (EC 2021/S7/W.P.1جدول األعمال ) اعتمادمن جدول األعمال:  2البند 

البند في إطار  وأُدرجت EC 2021/S7/W.P.1اللجنة جدول األعمال على النحو الوارد في الوثيقة  اعتمدت -3

-كوفيدجائحة مذكرة تعليمية أعدها مكتب التقييم المستقل بشأن تجربة إجراء التقييمات خالل  "أخرى "مسائل

19. 

 (EC 2021/S7/W.P.2في الصندوق ) المنقحةسياسة التقييم  مسودةمن جدول األعمال:  3البند 

 الرسائل الرئيسية:

  المستلمة التعقيبات تي تضمنت، والفي الصندوق المنقحةسياسة التقييم  مسودةبرحبت اللجنة .

ال سيما فيما يتعلق بنظرية التغيير. وفي االعتبار،  أخذهايتعين إضافية  تعقيباتوقدم األعضاء 

إلى الدورة الثانية عشرة بعد المائة للجنة  ستُقدمفي نسخة منقحة  التعقيباتوسوف تنعكس هذه 

 التقييم.

  رفيعة المستوى المنصوص عليها السلطت اللجنة الضوء على أهمية تحديد كيفية تنفيذ المبادئ

 في السياسة.

  ُمع المؤسسات المالية الدولية األخرى ووكاالت األمم المتحدة  مرجعية إجراء عملية مقارنة رحاقت

 األول بشأن عملية اختيار مدير مكتب التقييم المستقل. للملحقمحتمل مستقبلي  تنقيحلدعم 

األعضاء في الدورة  قدمهاورحبت اللجنة بسياسة التقييم المنقحة في الصندوق، التي تضمنت التعليقات التي  -4

 دارةمشترك بين مكتب التقييم المستقل وإ عملجاء نتيجة  التنقيحأن  أشارت إلىو الحادية عشرة بعد المائة

 .الصندوق

استراتيجية مكتب التقييم  عملية وضعأن توجه  المقررهمية نظرية التغيير في السياسة المنقحة، وونظرا أل -5

ومنتجات التقييم ذات الصلة، أشار بعض األعضاء إلى أن السياسة  اإلنمائيةفعالية المنقح للطار اإلالمستقل، و

مع الرسم التوضيحي المصاحب.  سليمأنها تتوافق بشكل  لضمانقد تستفيد من وضع نظرية تغيير أكثر تفصيال 

وصفا واضحا للخطوات الالزمة لتعزيز وظائف التقييم الذاتي والمستقل ودورها في أن يوفر ذلك  من شأنو

 تعزيز الفعالية اإلنمائية للصندوق.

ئ الواردة في السياسة. وعالوة على ذلك، شدد األعضاء على أهمية الحياد والمصداقية عند مناقشة المباد -6

 دمت اقتراحات لتوضيح الفرق بين التقييم المستقل والتقييم الذاتي بشكل أفضل.وقُ 
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إطار زمني أطول لالستعراض القادم،  إتاحةلوقت المطلوب إلجراء استعراض السياسة، اقتُرح وفي ضوء ا -7

 أي بعد سبع سنوات.

رفيعة المستوى المنصوص عليها الالجوانب العملية لتنفيذ المبادئ تناول  بعدم تفيدوردا على المالحظة التي  -8

إلى توصيات استعراض األقران، الذي حذر من  الصندوق في السياسة، أشار مكتب التقييم المستقل وإدارة

يمكن أن يجعلها جامدة للغاية وقصيرة األجل.  نظرا ألن ذلكتفاصيل التنفيذ المحددة في السياسة، التطرق ل

تناول هذه التفاصيل والروابط وأوجه التآزر بين التقييم المستقل والتقييم الذاتي في دليل التقييم، المقرر  ينيتعو

، والذي سيستفيد بشكل مثالي من مدخالت مدير مكتب التقييم المستقل أيلول/تقديمه إلى اللجنة في سبتمبر

مع المجلس  ستجري مشاركتهاالصندوق، والتي الجديد. وعالوة على ذلك، فإن استراتيجية إدارة المعرفة في 

 تفاعل نتائج التقييم مع إدارة المعرفة. طريقةتوليد المعرفة و طريقةالتنفيذي، ستحدد 

إلى التزام الصندوق  بعض األعضاء عن كيفية ضمان مالءمة منتجات التقييم الذاتي. وأشارت إدارة وسأل -9

يوفر إطارا جيدا س، الذي اإلنمائيةفعالية الالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق باستعراض إطار فترة 

ومجموعة من األولويات لمناقشة منتجات التقييم الذاتي. وستكون مساهمة أعضاء اللجنة موضع ترحيب في 

 هذا الصدد.

يعرض العناصر الرئيسية الختصاصات الذي  إدراج الملحقدم طلب إلعادة السياسة، قُ  بمالحقوفيما يتعلق  -10

إجراءات محددة لتعيين موظفي  وضعضرورة مدى مدير مكتب التقييم المستقل. وسأل أحد األعضاء عن 

أكد مكتب التقييم المستقل أهمية ضمان استقاللية جميع موظفي ومكتب التقييم المستقل )الملحق الثاني(. 

 وظفين كجزء ال يتجزأ من السياسة.المكتب، ومن ثم إدراج الملحق المتعلق بالم

المتعلق باختيار مدير مكتب التقييم المستقل، اتفق األعضاء  لحقوباإلشارة إلى الخبرة المكتسبة في تنفيذ الم -11

النظر في إجراءات المؤسسات  عن طريقحاجة إلى مزيد من المناقشة، والتي يمكن تيسيرها أن هناك على 

مع المؤسسات المالية الدولية ووكاالت األمم المتحدة  راء مقارنة مرجعيةإجاألخرى. وعلى هذا النحو، فإن 

. وينبغي اإلشارة القادمة المناقشات تُرشدلتحديد أفضل الممارسات واإلمكانيات لتبسيط العملية يمكن أن 

 ة.في الملحق ذي الصل ClearCheckصراحة إلى الممارسة الحالية المتمثلة في الرجوع إلى قاعدة بيانات 

 (EC 2021/S7/W.P.3االختصاصات المنقحة للجنة التقييم ) مسودةمن جدول األعمال:  4البند 

 الرسائل الرئيسية:

  إضافية،  تعقيباتاالختصاصات والنظام الداخلي وقدمت  النسخة المنقحة من بمسودةرحبت اللجنة

 بما في ذلك ما يتعلق بتناوب الرئيس.

القواعد المطبقة على تحديد و ؛في تعيين أعضاء اللجنة رئيساليضاح: دور إل اتضمنت تعليقات األعضاء طلبو -12

". وفيما يتعلق بالنقطة يم" و"جاءالرئيس المؤقت، في حالة الحاجة؛ وممارسة تناوب الرئيس بين القائمتين "ب

 منتظم. بشكل القائمتينبرز الرغبة في التناوب بين ي في الوثيقةإدراج نص  رحاألخيرة، اقتُ 

تكاليف التقييم الذاتي مقابل التقييم المستقل.  عنتقديم بعض التفاصيل  الصندوق األعضاء أيضا من إدارةب طلو -13

 .تكاليف معياريةأوضحت اإلدارة أن التكاليف تعتمد إلى حد كبير على نوع المنتج وأنه ال توجد و

 من جدول األعمال: مسائل أخرى 5البند 

 ل في الصندوقتعيين مدير مكتب التقييم المستق

 عن التطورات المتعلقة بعملية التعيين الجارية لمدير مكتب التقييم المستقل. بتحديثاللجنة  ُزودّت -14
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 19-كوفيدجائحة تجربة إجراء التقييمات خالل  عنمذكرة تعليمية أعدها مكتب التقييم المستقل 

من تجربة إجراء التقييمات في أوقات شكرت اللجنة مكتب التقييم المستقل إلعداد مذكرة الدروس المستفادة  -15

. ذات الصلة األزمات والحظت الخطوات المتخذة لضمان جودة التقييم، بما في ذلك المزايا والفرص والقيود

م من هذه التجربة واالستفادة من لتعلّ المتمثل في اوأعرب األعضاء عن تقديرهم لهدف مكتب التقييم المستقل 

 السفر، ومن خالل االستقراء، البصمة الكربونية للتقييمات. الفرص المتاحة لتقليل تكاليف

أحاط األعضاء علما بالقبول االجتماعي األوسع نطاقا من جانب العديد من أصحاب المصلحة إلجراء و -16

فرصة، في المستقبل أيضا، إلعادة  يتيحالمقابالت عن بُعد، بما في ذلك كبار المسؤولين الحكوميين، مما 

في أثناء البعثات الميدانية وإتاحة مزيد من الوقت في الميدان مقارنة بالوقت  ىقضقت الذي يُ التوازن إلى الو

 العاصمة.

وعالوة على ذلك، الحظت اللجنة التركيز على استخدام العدد المتزايد من أدوات تكنولوجيا المعلومات المتاحة،  -17

ثانوية، وعلقت على أنه يمكن استخدامها في المستقبل. الدلة األم اآللي واالستشعار عن بُعد لجمع مثل التعلّ 

والبيانات الوصفية  الساتليةصور الأوضح مكتب التقييم المستقل أن االستشعار عن بُعد يعتمد في الغالب على و

 التقييمات التي أجريت.بأو  مشروعاتستخدم الستكمال البيانات أو المعلومات المتعلقة بالالساتلية، ويُ 

عن بُعد مقابل تلك التي أجريت وجها لوجه، أوضح مكتب التقييم  أجريتجودة المقابالت التي لق بفيما يتعو -18

ن بُعد؛ ومع ذلك، ت التي تُجرى عمقابالالالمستقل أن هناك بعض الفروق الدقيقة التي ال يمكن التقاطها في 

التوقعات إلى  المصلحة فاقتجمعها والقدرة على تعاون العديد من أصحاب ا جرىفإن كمية المعلومات التي 

 حد كبير.

 في حين كانتأنه بعلى ميزانية مكتب التقييم المستقل. ورد مكتب التقييم المستقل  األثروتساءل األعضاء عن  -19

هناك وفورات ناتجة عن انخفاض السفر، فإن النفقات اإلضافية لتعيين مستشارين وطنيين لتعويض نقص 

عمل أو عقدها ال تنظيم حلقاتوفورات في حالة عدم  توفورات. كما تحققالمعلومات تميل إلى تعويض هذه ال

 تجرىالتقييمات التي أجريت عن بُعد بالضرورة أقل من التقييمات التي  تكاليفإجماال، لم تكن و. اافتراضي

 بالوسائل التقليدية.

 اختتام الدورة

 إلبداء تعليقاتهم.تعميم مشروع المحاضر على األعضاء  سيجرياللجنة بأنه  ذُّكرت -20

 وشكر الرئيس المشاركين على مساهماتهم في المناقشات وعلى تيسير اختتام الدورة في الوقت المناسب. -21


