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 بعد المائة للجنة التقييم عشرة الثانيةمحاضر الدورة 

 ا فيالتي انعقدت افتراضيبعد المائة  عشرة الثانية تهاالتي جرت في دورلجنة التقييم ترد مداوالت  -1

 في المحاضر الحالية. 2021 آذار/مارس 19

 .التنفيذي مع المجلس مشاركتها جريتس، لجنة التقييم على هذه المحاضر موافقة عدبو -2

 من جدول األعمال: افتتاح الدورة 1البند 

 ،والمكسيك ،واليابان ،وإندونيسيا )الرئيس( والهند، ،وفرنسا ،الكاميرون من لجنةالحضر الدورة أعضاء  -3

بصفة  لكسمبرغ، والسويدو ،الصينالنمسا، وكندا، وممثلو  أيضا هاحضرووسويسرا.  ،ونيجيرياوهولندا، 

ونائب مدير مكتب التقييم ؛ في الصندوقمكتب التقييم المستقل  مدير أيضا حضر الدورةو. صامتين مراقبين

إدارة االستراتيجية و لدائرة المساعدرئيس النائب و؛ لدائرة إدارة البرامجمساعد الرئيس النائب والمستقل؛ 

الصندوق؛  وسكرتير ؛األثر وتقديرالبحوث  شعبة ةمديرو؛ والنتائج سياسات العملياتمدير شعبة و ؛المعرفة

 وغيرهم من موظفي الصندوق.

مدير مكتب  وظيفةفي  خراؤمتعيينه  ُعقب Naidoo وأعضاء اللجنة اآلخرون بالسيد رئيس اللجنةب ح  ور -4

 .التقييم المستقل

كل  لجمهورية أوغنداالقطري  البرنامجواالستراتيجية القطرية وشارك في مداوالت اللجنة التي تناولت تقييم  -5

 السيدو ؛جمهورية أوغندال ةالدائم ةوالممثل ةالسفير، Elizabeth Paula Napeyok ةسعادة السيدمن 

Siragi Wakaabu ،ب لجمهورية أوغندا. كما شارك في مداوالت والملحق الزراعي والممثل الدائم المنا

لجمهورية مدغشقر كل من السيدة  البرنامج القطري و االستراتيجية القطريةاللجنة التي تناولت تقييم 

Onipatsa Helinoro Tianamahefaوالممثلة الدائمة  ،، المستشارة األولى والقائمة باألعمال المؤقتة

، المستشار والممثل الدائم Suzelin Ratohiarijaona Rakotoarisoloوالسيد  ؛لجمهورية مدغشقر

، المديرة العامة لوحدة تنسيق ودعم Fanja Raharinomena المناوب لجمهورية مدغشقر؛ والسيدة

المشروعات واألنشطة اإلقليمية في وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد األسماك؛ والسيد 

Ndriana Rahaga السيد ، منسق وحدة دعم البرامج. وشاركAddisu Melkamu Kebedeالسكرتير ، 

في مداوالت اللجنة التي تناولت تقييم  الثاني والممثل الدائم المناوب لجمهورية إثيوبيا الديمقراطية االتحادية،

كفل وقد في جمهورية إثيوبيا الديمقراطية االتحادية.  شروع اإلدارة المجتمعية المتكاملة للموارد الطبيعيةمأثر 

 .ذات الصلة حول التقييماتالحكومة  استفادة المداوالت من منظور هؤالء السادة حضور

 (EC 2021/112/W.P.1) من جدول األعمال: اعتماد جدول األعمال 2البند 

 موجز إدراج تحديثمع ، EC 2021/112/W.P.1اعتمدت اللجنة جدول األعمال كما هو وارد في الوثيقة  -6

ضمن بند  األثروتقدير قدمته مديرة شعبة البحوث  الحادي عشر لموارد الصندوق التجديد أثر تقديراتعن 

 مسائل أخرى.
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 البرنامج القطري لجمهورية أوغنداو االستراتيجية القطرية تقييممن جدول األعمال:  3البند 

(EC 2021/112/W.P.2 + Add.1) 

 :الرسائل الرئيسية

 أن تصميم برنامج  إلى وأشارت ،رحبت اللجنة بالنتائج اإليجابية التي حققها الصندوق في أوغندا

  م.االعتبار نتائج هذا التقيي بعينالفرص االستراتيجية القطرية الجديد قد أخذ 

 ف مع على النساء والشباب، والتكي   بشكل أكبر سلطت اللجنة الضوء على الحاجة إلى التركيز

ري لتحقيق القط الحضورشددت على أهمية كما ، مر المناخ، وإدارة المعرفة، والرصد والتقييتغي  

 .نتائج أفضل

الذي ولجمهورية أوغندا،  القطري ووالبرنامج  لالستراتيجية القطريةالتقييم الثاني بت لجنة التقييم بهذا رح   -7

 الوثيقة، على النحو الوارد في 2020و 2013الممتدة بين عامي يغطي الفترة 

EC 2021/112/W.P.2 ،الذي وقعته الحكومة وإدارة الصندوق، على  ق عند نقطة اإلنجازاالتفا عالوة على

 الوثيقة. ب الملحقة ضميمةالالنحو الوارد في 

عن حكومة  بالنيابة Elizabeth Paula Napeyokب األعضاء بالبيان الذي أدلت به سعادة السفيرة رح  و -8

 .أوغندا

والنتائج اإليجابية التي أبرزها التقييم. وعلى وجه الخصوص، أعرب  الكبيرةبت اللجنة باإلنجازات ورح   -9

دخل األسر الريفية، رفع مستوى اإليجابي على الفقر الريفي وزيادة اإلنتاجية و لألثراألعضاء عن تقديرهم 

 إدارة الصندوق. رد معكذلك وبالتحسين،  الخاصةواتفقوا مع النتائج والتوصيات 

التوصيات التي قدمها مكتب التقييم المستقل في تقرير التقييم، ووافقت على الحاجة  فةكا إدارة الصندوقأيدت و -10

المزيد من التدخالت التحويلية  وتنفيذر المناخ؛ تغي  وتعميم  ؛أخرى سلعاالقيمة ليشمل  سالسلإلى: توسيع نهج 

 ،واإلدارة المالية ،وبناء القدرات ،للحكومة في قضايا السياسات المقدم تعزيز الدعمووالشباب؛  لصالح النساء

منهجية أكثر  للمعرفة وإدارة برامجيةاتباع نهج أكثر  ه من شأنوالرصد والتقييم. ووافقت اإلدارة أيضا على أن

التقييم لعدد من  كيفية إبرازالمتبادل بين االستثمارات، وسلطت الضوء على  اإلثراءأن يساعد الصندوق في 

. وقد أُخذت هذه القضايا، وجميع وحدها أوغنداب تنحصرالتي ال و ألغراض التحسينام الهتمبا الجديرةالنقاط 

االعتبار  بعين، البرنامج القطري في واقع األمراالستراتيجية القطرية وتقييم  إبرازها في جرىالقضايا التي 

 عراضه. باست المجلس التنفيذي سيقومالذي وبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية،  إعداد خالل

بين أهداف الحد من الفقر ونُهج التنمية المجتمعية المناصرة للفقراء من القائم التوتر ب علما األعضاء وأحاط -11

اعتبر مكتب التقييم المستقل وتسويق وتعزيز سالسل القيمة من ناحية أخرى. ال، واستراتيجيات النمو نحو ناحية

القيمة إلى  سالسلحاجة إلى نظرية تغيير واضحة لضمان وصول الفوائد المتعلقة بالتسويق وتطوير  هنالكأن 

  ضعفا. المجموعاتأشد 

د، القطري للصندوق لتحسين الفعالية التشغيلية في البال الحضوراألعضاء أيضا الحاجة إلى تعزيز  والحظ -12

الحكومة، وزيادة التفاعل بين األنشطة اإلقراضية السياسات، والمشاركة مع وحوار ، اتوتعزيز بناء الشراك

إال أنه في نيروبي،  مقر المدير القطري على الرغم من وقوعأنه  إلى اإلدارة وأشارتوغير اإلقراضية. 

 .هذه المسألةب اهتمامهادت اإلدارة من قبل موظفين وطنيين. ومع ذلك، أك   في البالد يجري تمثيل الصندوق

واالستفادة من  ،من برنامج المنح العادية كوسيلة لتعزيز االبتكار تقديم التمويلوُسلط الضوء على أهمية  -13

باألنشطة العابرة . وفيما يتعلق ، من بين أمور أخرىوالعمل في األنشطة العابرة للحدود ،إمكانات الرقمنة
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لوكاالت الشقيقة التي تتخذ من روما مقرا الصندوق مع ا يشير إلى عملبت اللجنة بالتحديث الذي ، رح  للحدود

 .القضايا المتعلقة بالتجارة عبر الحدود حوللها 

أكدت اإلدارة التزامها بخطة عمل للرصد والتقييم على مستوى المشروع، وخطة عمل لالستدامة، وخطة و -14

. اإلنمائية الجديد الفعالية في إطار والتي ستُجمع كلها، توسيع النطاقعمل للكفاءة وتحديث الستراتيجية 

المجلس التنفيذي في  وإلى تشرين األول/في أكتوبرإطار الفعالية اإلنمائية إلى لجنة التقييم  وسيُحال

ثيرت باعتبارها من القضايا التي أُ  عددا أناإلدارة التأكيد على  وأعادت. كانون األول الستعراضه/ديسمبر

والمشاركة في  ،وإدارة المعرفة ،واالبتكار ،واالستدامة ،الكفاءةمثل  – اخاص ااهتمام تستدعيمجاالت 

خطط عمل من خالل  وستعالجفي العديد من البلدان،  شائعةتعتبر  –واألنشطة غير اإلقراضية  ،السياسات

الواردة  التعقيباتمناقشة من أجل مشاركة بعض خطط العمل هذه مع اللجنة  أيضااقترحت اإلدارة و. مؤسسية

تشرين /اللجنة في أكتوبر إطار الفعالية اإلنمائية إلى اإلدارة وفي كل األحوال، ستُحيل. عهاوجم األعضاء من

 .الستعراضه كانون األول/في ديسمبر التنفيذيمجلس الوإلى  األول

 مدغشقرجمهورية ل البرنامج القطريواالستراتيجية القطرية من جدول األعمال: تقييم  4البند 

(EC 2021/112/W.P.3) 

 :الرئيسية الرسائل

   أنه سيجري  وأشارت إلى ،بت اللجنة بالنتائج اإليجابية التي حققها الصندوق في مدغشقررح

 تصميم برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديد مع مراعاة نتائج هذا التقييم. إعداد

 الطبيعية، الحاجة إلى تعزيز إدارة الموارد على ، على وجه الخصوص، الضوء اللجنة وسلطت

 المجموعاتر المناخ والتخفيف من حدته، وبناء القدرة على الصمود، وإدماج ف مع تغي  والتكي  

 .، بما في ذلك النساء والشبابضعفااألكثر 

الذي ومدغشقر،  القطري لجمهوريةلبرنامج واالستراتيجية القطرية لالتقييم الثاني بت لجنة التقييم بهذا رح   -15

، EC 2021/112/W.P.3، على النحو الوارد في الوثيقة 2019و 2013 بين عامي الممتدة يغطي الفترة

 االتفاق عند نقطة اإلنجاز الذي وقعته الحكومة وإدارة الصندوق، على النحو الوارد في التقرير. على عالوة

 عن حكومة مدغشقر. بالنيابة Fanja Raharinomenaب األعضاء بالبيان الذي أدلت به السيدة رح  و -16

كان  ، على الرغم من دعمه للتوصيات، إال أنهاأشار أحد األعضاء إلى أنهوافقت اللجنة على نتائج التقييم. وو -17

واستراتيجية. وسلط التقييم الضوء على اآلثار اإليجابية لبرنامج الصندوق في  إيجازاأن تكون أكثر  يمكن

والتي جرى تحقيقها في الدخل واإلنتاجية الزراعية وتوافر األغذية،  رفع مستوى صعيد ، وال سيما علىالبالد

بت اإلدارة بالتحليل الواسع وتقنيات اإلنتاج والتسويق. ورح   ،من خالل دعم القدرات اإلنتاجية المقام األول

لتقييم عن النهج التشاركي الذي اعتمده مكتب ا فضالالوارد في التقرير، والذي أتاح فرصة قي مة للتقييم، 

 المستقل.

 خصوصاالضعيفة، مثل النساء والشباب،  المجموعاتوسلط األعضاء الضوء على الحاجة إلى زيادة إدماج  -18

 رئيسيااإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وال سيما المياه، عامال  عد  ر المناخ. وتُ فيما يتعلق بالتكيف مع تغي  

في  واسعة بالنظر إلى تعقيدات التعامل مع مناطقور المناخ. تغي  في الحد من تعرض المجتمعات الريفية آلثار 

 ومناصرته القوية ،البرنامج الحالي على المنطقة الجنوبية من البالد تركيز، أشارت اإلدارة إلى المشروع

الحصول  تيسيرال سيما تلك التي تعتمد على المعونة الغذائية، بهدف والضعيفة،  للفئات واستهدافهللفقراء، 

 المدخالت والفرص، وبناء قدرتها على الصمود. على
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التمويل العام.  وتعبئةالقطاع الخاص،  ومشاركةوتشمل القضايا األخرى التي تتطلب االهتمام االستدامة،  -19

في  محدودية استثمار الحكومةالستدامة؛ وسلطت اللجنة الضوء على ل أساسيةبرت القضية األخيرة واعتُ 

مستوى التمويل المشترك المحلي للمشروعات التي يدعمها الصندوق. وفي مالحظة  وتدني القطاع الزراعي

عالوة  ،الحاجة إليه للبنية التحتية اشتدتالتمويل الذي  لتعبئة ه يجري بذل الجهودذات صلة، أفادت اإلدارة بأن

 .إحدى العمليات حاليا باستعراض الصندوق األخضر للمناخ ويقومتمويل المناخ.  على

بالنظر إلى قدرتها على وذلك االهتمام،  يستدعيباعتبارها مجاال  المعرفةالضوء أيضا على إدارة  وُسلط -20

. وفي هذا يةفرص االبتكارالعلى استدامة الفوائد، وبناء القدرات المؤسسية، وتحديد  بصورة إيجابيةالتأثير 

وزارة الزراعة والثروة  دعمبهدف  Delivery Associatesالصدد، أفادت اإلدارة بأنها دخلت في شراكة مع 

  داخلية. تنفيذإنشاء وحدة  عبرالحيوانية 

تقييم أثر مشروع اإلدارة المجتمعية المتكاملة للموارد الطبيعية في جمهورية من جدول األعمال:  5البند 

 (EC 2021/112/W.P.4) إثيوبيا الديمقراطية االتحادية

 :الرسائل الرئيسية

   وأحاطت علما ،المتكاملة للموارد الطبيعية المجتمعية مشروع اإلدارة أثربت اللجنة بتقييم رح 

لمكتب التقييم المستقل بشأن  مواضيعي رفيع المستوى تقييمأن نتائج تقييم األثر هذا ستوجه ب

 ر المناخ.ف أصحاب الحيازات الصغيرة مع تغي  تكي  

  ضرورة اختيار تقييمات األثر إلى ، المنفق المالضمان القيمة مقابل أشار األعضاء، من أجل

للصندوق  تكون مفيدةذات أهمية عامة يمكن أن  دروسل تقديمهاالمستقبلية بعناية للتأكد من 

 .بما يتجاوز النوع المحدد للمشروع الذي تم تقييمه

ية في جمهورية إثيوبيا بت لجنة التقييم بتقييم أثر مشروع اإلدارة المجتمعية المتكاملة للموارد الطبيعرح   -21

، على النحو الوارد في الوثيقة 2019و 2010الممتدة بين عامي الديمقراطية االتحادية، الذي يغطي الفترة 

EC 2021/112/W.P.4 مكتب التقييم  ينفذهالتقييم السابع لألثر الذي  ويُعد  هذا. عليه اإلدارة رد  ، إلى جانب

 .2013في عام  للمرة األولى إطالقهاجرى السلسلة التي  ضمنالمستقل 

 عن حكومة إثيوبيا. بالنيابة Addisu Melkamu Kebedeب األعضاء بالبيان الذي أدلى به السيد رح  و -22

. وسلط األعضاء الضوء على التكلفة عليه اإلدارة رد  و ،اللجنة علما بنتائج وتوصيات تقييم األثر وأحاطت -23

أهمية النتائج  من ناحية المنفق قيمته مقابل المال عن وتساءلواصص، لمثل هذا المنتج المتخ نسبياالعالية 

دروس ذات ل تقديمهاحاجة إلى اختيار تقييمات األثر المستقبلية بعناية للتأكد من ال وبرزتبالنسبة للمنظمة. 

أهمية عامة للصندوق تتجاوز النوع المحدد للمشروع الذي يتم تقييمه. ووافقت اإلدارة على ذلك، مشيرة إلى 

في المائة من الحافظة، باستخدام منهجية صارمة، وأنه  15 نسبة ما ال يقل عنلإجراء تقييمات األثر أنه يتم 

 من المتوقع زيادة العينة.

زيادة في إجراء تقييمات األثر في المؤسسات المالية الدولية األخرى  أن هنالكل وذكر مكتب التقييم المستق -24

تقييمات األثر ل بالتكلفة األعلى نسبياالتسليم وأشار مكتب التقييم المستقل، مع وفي منظومة األمم المتحدة. 

ن نطاق التكاليف مقارنة م األدنىأن الصندوق يقع في الجانب  إلىاألنواع األخرى من التقييمات،  بالمقارنة مع

على االستفسارات المتعلقة باختيار  وردا. بشكل أكبر لخفض التكاليفق طره توجد بالمنظمات األخرى، وأن

األدلة ومن المعلومات  المزيدالمستقل أن تقييم األثر هذا سيوفر هذا المشروع بالذات، أوضح مكتب التقييم 

ف أصحاب الحيازات الصغيرة مع تكي   حول حاليا التقييم المستقلمكتب  يجريه رفيع المستوى مواضيعيلتقييم 

 ر المناخ.تغي  
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 بعضالتغذية للمستفيدين في والدخل  رفع مستوياتمع مالحظة النتائج اإليجابية للمشروع من حيث و -25

 والمشاركةالتمكين إلى االفتقار إلى  أيضاأنشطة متعددة ومتكاملة؛ أشار األعضاء  نُفذتالمياه حيث مستجمعات 

ال سيما فيما يتعلق و، األراضي ومعدمي، مثل النساء والشباب ااألكثر ضعف للمجموعات على نطاق واسع

 اعتمادعلى توصية التقييم بضرورة  أيضا وافق األعضاءوالطبيعية.  بالحصول على األراضي والموارد

 إنمائيلإلدارة التشاركية لمستجمعات المياه ونهج  متكاملة خطة رئيسيةلمشروعات إدارة الموارد الطبيعية 

حصول المجتمعات المحلية على الموارد الالزمة للحفاظ على البنية التحتية  من من أجل التأكد ،الريفي فع  

 .أيضا للمياه، وبالتالي ضمان استدامة فوائد المشروع

 يتسم بطابع تقليدي أكبر إلدارة الموارد الطبيعيةهذا التقييم لبرنامج إجراء نتائج  ه من شأنوالحظت اإلدارة أن -26

البرامج التي تستهدف مستجمعات المياه عبر الحافظة في شرق وجنوب  لصالح ذخيرةمة قي   دروساأن توفر 

الصندوق  بقيادةإلى أهمية كفاءة استخدام المياه في المناطق الجافة،  اإلشارة خاللوجرى إبالغ اللجنة، أفريقيا. 

حول  الثالثي مع حكومة إثيوبيا للتعلم من البلدان األفريقية األخرىالتعاون بين بلدان الجنوب و اونالتعطار إل

سياسة تسعير المياه وإدارة موارد المياه بهدف توسيع نطاق التدخالت الناجحة. جملة أمور، من ضمنها، 

كأداة  عالوة على دورها ،ائداستدامة الفومن أجل  حيازة األراضيالدور الرئيسي لب أيضا االعتراف وجرى

 لالستقرار والسالم.

  في الصندوق البنية التحتية بشأنتقييم تجميعي من جدول األعمال:  6البند 

(EC 2021/112/W.P.5 + Add.1) 

 :الرسائل الرئيسية

 البنية التحتية في الصندوق، والحظت مع التقدير التعاون  بشأن التجميعي التقييمببت اللجنة ح  ر

 بين مكتب التقييم المستقل واإلدارة.

  إحالةسلط األعضاء الضوء على أهمية البنية التحتية الريفية لعمل الصندوق، واقترحوا 

 المجلسالمبادئ التوجيهية التشغيلية بشأن البنية التحتية، إلى  مسودة باإلضافة إلىالتقرير، 

 .التنفيذي

 الوثيقةالبنية التحتية في الصندوق، على النحو الوارد في  بالتقييم التجميعي بشأنبت لجنة التقييم رح   -27

EC 2021/112/W.P.5الضميمة، على النحو الوارد في عليه ، إلى جانب رد اإلدارة. 

لصندوق ا التي يتمتع بها التي قدمت أدلة جيدة على الميزة النسبية الغنيةوأعرب األعضاء عن تقديرهم للنتائج  -28

ب رح  والمؤسسات المالية الدولية األخرى، من خالل تركيزه على البنية التحتية للميل األخير.  بالمقارنة مع

األعضاء  لطيم. وسبالتعاون بين مكتب التقييم المستقل واإلدارة في إعداد التقرير التجميعي للتقي أيضا األعضاء

في واتفقوا مع النتيجة القائلة بضرورة زيادة القدرات  ،الضوء على أهمية البنية التحتية الريفية لعمل الصندوق

بالبنية التحتية إلدارة المياه،  ذات الصلةألهمية الموضوع، بما في ذلك النتائج  واقترح األعضاء، نظرا. المقر

 مع المجلس التنفيذي لمزيد من المناقشة. تقرير التقييم التجميعي مشاركة

ورصده  ،وتنفيذه ،التوصيات في تصميم المشروع بإدماجوسلط األعضاء الضوء على ضرورة قيام اإلدارة  -29

في مثل هذه االستثمارات المعقدة والمتنوعة في البنية  ورصدها، بهدف تحسين ضمانات الكفاءة واإلبالغ عنه

ستراتيجية جديدة أو مبادئ توجيهية تشغيلية يمكن مشاركتها مع اخذ ذلك شكل التحتية الريفية. ويمكن أن يت

 .عليها والتعليق الستعراضهاالمجلس التنفيذي 

على إيالء اهتمام خاص لخصوصيات السياقات الهشة والحاجة إلى الموازنة بين مخاطر  أيضاوُشجعت اإلدارة  -30

تتبع األداء ونتائج االستثمار في البنية التحتية على  لىوجرى التطرق أيضا إالفساد وملكية البلد المقترض. 
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مع وكاالت األمم المتحدة والمؤسسات  الجاريةقدمت اإلدارة معلومات عن الشراكات و. المؤسسيمستوى ال

 تعزيز الدعم التقني. والرامية إلىالمالية الدولية 

يطلق للبنية التحتية الريفية، مع التركيز على ما  مسألة االستدامة المالية والصيانة التشغيليةإلى اللجنة  وأشارت -31

االستدامة بحوكمة البنية التحتية، أي من يديرها،  مسألة وجرى ربط .للبنية التحتية" اللي ن "البعد عليه اسم

ينبغي النظر في هذه القضايا منذ وسواء كانت الحكومة المركزية أو الحكومة المحلية أو القطاع الخاص. 

 مكتب التقييم المستقل ووضع استراتيجية خروج لضمان استدامة الفوائد على المدى الطويل. ووافقالبداية 

أنها ت تكاليف صيانة البنية التحتية، والتي ثبُ  األخذ بعين االعتبارعلى الحاجة إلى رؤية طويلة األجل، مع 

ر المناخ، أشار وفيما يتعلق بتغي   ومعدات الري والبنية التحتية لمياه الشرب. ،مشكلة في حالة الطرق تشك ل

لحماية البنية  وقاعدةاالجتماعي والبيئي والمناخي سياسة ممتازة  التقديراألعضاء إلى كيفية اعتبار إجراءات 

 ر المناخ.التحتية الريفية من مخاطر تغي  

المحلي إلى  التي يقودها المجتمع اإلنمائية المشروعاتالتحول من  حولقدمت اإلدارة معلومات إضافية و -32

ر على أنواع االستثمارات في البنية التحتية. وقد ُوضعت مبادئ أث   األمر الذيالتركيز على اإلنتاج واإلنتاجية، 

توجيهية ومؤشرات لتيسير التحضير في البنية التحتية، مع التأكيد على الحاجة إلى العمل مع المجتمعات 

 .الفوائد واستدامةالملكية  المحلية لتحديد تدخالت البنية التحتية، وتعزيز

  (EC 2021/112/W.P.6) مسودة سياسة التقييم المعدلة في الصندوقمن جدول األعمال:  7البند 

 :الرسائل الرئيسية

   المستلمة التعقيبات تتضمن والتيفي الصندوق، المعدلة سياسة التقييم  بمسودةبت اللجنة رح .

 لسياسة.با ضميمة ملحقةفي  ستردإضافية  تعقيباتقدم األعضاء و

 الضميمةفي الصندوق، إلى جانب  المعدلةسياسة التقييم  مسودةتقديم  على اللجنة صادقت 

يمكن وللمجلس التنفيذي للموافقة عليها.  الثانية والثالثين بعد المائةالمذكورة أعاله، إلى الدورة 

 مالحق األخيرة علىوضع اللمسات مزيد من المناقشات حول الالنظر في إجراء بعد ذلك 

 السياسة.

 في الصندوق، على النحو الوارد في الوثيقة المعدلة سياسة التقييم بمسودةبت اللجنة رح   -33

EC 2021/112/W.P.6 ،السابعة  الخاصةالدورة  خاللالتي أدلى بها األعضاء  التعليقات تتضمن والتي

 وإدارة الصندوق.كتب التقييم المستقل مشترك بين م عملنتيجة  يُعد  أن التنقيح  وأشارت إلىللجنة، 

بموجبه تحديد  يجريإطارا شامال  تقدم في الصندوق المعدلةسياسة التقييم  مسودة كيف أنوأشار األعضاء إلى  -34

 .أوجه التآزر ذات الصلة وتسليط الضوء علىبوضوح  ذاتيوالتقييم الوظائف التقييم المستقل 

تنقيح الوثيقة، وال سيما فيما يتعلق بتوضيح دور لجنة التقييم واالتساق  بهدفإضافية  تعقيباتم األعضاء قد  و -35

في استخدام مصطلحات معينة. وأُبلغت اللجنة أن الصندوق، بصفته عضوا في فريق التعاون في مجال التقييم 

الستقاللية وا على صعيد الحوكمةق المعايير المعترف بها المتعددة األطراف، قد طب   اإلنمائية للمصارفالتابع 

التزم مكتب التقييم المستقل واإلدارة و، مع إدارة الموارد البشرية. أخرى جملة أمور من ضمنفي التعامل، 

التعديالت بشكل  التعبير عنضمان  بغيةمزيد من المناقشات غير الرسمية ال إلجراءبالتواصل مع األعضاء 

 يل/نيسان. للموافقة عليها في دورته في أبر التنفيذي مجلسالإلى  وإحالتهالسياسة با الضميمة الملحقةصحيح في 
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 (EC 2021/112/W.P.7) جنة التقييملل المعدلة ختصاصاتاال مسودةمن جدول األعمال:  8 البند

 :الرئيسية الرسالة

   إلى الدورة  وصادقت على إحالتها، والنظام الداخلي المعدلةاالختصاصات  بمسودةبت اللجنة رح

 التعقيبات تعب ر عن ضميمة، مع نيسان/للمجلس التنفيذي في أبريل بعد المائة الثانية والثالثين

 .مستلمةال

 والنظام الداخلي، على النحو الوارد في الوثيقة المعدلةاالختصاصات  بمسودةبت اللجنة رح   -36

 EC 2021/112/W.P.7 ،لجنة لالسابعة  الخاصةفي الدورة  جرى اإلدالء بهاتضمن التعليقات التي ت والتي

 .التقييم

من  3-2وإجماع في الفقرة  في اآلراء توافق لمصطلحي حول االستخدام التبادليطلب األعضاء توضيحات و -37

 الوثيقة.

تعكس  وضع اللمسات النهائية على ضميمةاستشارة األعضاء عند  سيجريسياسة التقييم،  فيكما هو الحال و -38

للمجلس التنفيذي للموافقة  الثانية والثالثين بعد المائةالتعديالت المتفق عليها، والتي ستعرض على الدورة 

 عليها.

 مسائل أخرىمن جدول األعمال:  9البند 

 التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق  أثرتقديرات  حديث بشأنت

التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق،  أثر لتقديرات موجزا تحديثا األثروتقدير شعبة البحوث  ةمدير قدمت -39

بااللتزامات المؤسسية للتجديد الحادي عشر  اإليفاءضمان من أجل عن النهج التكيفي الذي تم تطويره  وتحديدا

 .19-جائحة كوفيد الناتجة عنلموارد الصندوق على الرغم من التحديات 

 .ه الستعراضهامواد مشاركةوطلبوا  التوضيحي ب األعضاء بالعرضرح  و -40

 اختتام الدورة

، شكر رئيس في أبريل/نيسان المجلس التنفيذيإلى الموافقة على تشكيل جديد للجنة التقييم في دورة  مع اإلشارة -41

فترة توليه لمنصبه  خالل المتواصلعلى مساهماتهم في المناقشات في الدورة الحالية ودعمهم اللجنة أعضاءها 

مة في عمل لجنة ومساهمته القي   نةرئيس اللج. وأعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم الحار لقيادة للجنة كرئيس

 التقييم.

 


