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 بعد المائة للجنة التقييم عشرة الرابعةحاضر الدورة م

 افتراضياقدت عشرة بعد المائة التي ع  الرابعة دورتها ب الخاصةلجنة التقييم  في هذه المحاضر مداوالتترد  -1

 .2021سبتمبر/أيلول  1في 

 وسيجري إطالع المجلس التنفيذي على المحاضر بمجرد موافقة اللجنة عليها. -2

مستجدات بشأن انتخاب عما إذا كانت هناك أي ورحب سكرتير الصندوق بالمشاركين في االجتماع، وتساءل  -3

إندونيسيا أنها لم تعد تسعى إلى الترشح، بينما أكدت الهند من جديد ترشحها. وأ عيد  وأعلنترئيس اللجنة. 

 من القائمة جيم. ترشيحان ليبقى بذلكتأكيد ترشح الكاميرون ومصر،  ايضأ

رئيس مؤقت لهذه الدورة للسماح تعيين النظر في اللجنة  ط لب منتوافق في اآلراء، التوصل إلى عدم وفي ظل  -4

 ممثل نيجيريا ووافقالدورة.  أعماللرئاسة  رئيسا مؤقتا نيجيرياتسمية األعضاء على واتفق العمل.  يةباستمرار

 .على ذلك

 من جدول األعمال: افتتاح الدورة 1البند 

نيجيريا االتحادية،  ، الوزير والممثل الدائم لجمهوريةYaya O. Olaniranافتتح الرئيس المؤقت، الدكتور  -5

وأيرلندا،  ،وإندونيسيا والهند، ،وفرنسا ،الكاميرون من لجنةالحضر الدورة أعضاء و. االدورة رسمي

 حضرهاو. والمملكة المتحدةحضرها مراقبون من النمسا، وكندا، والصين، و .وهولندا ،والمكسيك ولكسمبرغ،

رئيس النائب و ،في الصندوق مدير مكتب التقييم المستقلونائب  ؛في الصندوقمكتب التقييم المستقل  مدير أيضا

 دائرةلدائرة خدمات المؤسسة والقائم بأعمال  المساعدرئيس النائب و ؛لدائرة إدارة البرامجمساعد ال

 ،األثر وتقديرالبحوث  شعبة ةمديرو ؛والنتائج سياسات العملياتمدير شعبة و ،المعرفةإدارة االستراتيجية و

وغيرهم من  ؛الصندوق وسكرتير ؛ومديرة شعبة البيئة والمناخ والشؤون الجنسانية واإلدماج االجتماعي

 موظفي الصندوق.

السابق الدولة العضو ورحب الرئيس المؤقت بعضو اللجنة الجديد الممثل للمكسيك، وأعرب عن شكره لممثل  -6

 السنوات السابقة.خالل على التزامه القوي 

 انتخاب رئيس لجنة التقييممن جدول األعمال:  2البند 

التي  2021يوليو/تموز  12أشار سكرتير الصندوق إلى الرسالة الصادرة عن مكتب سكرتير الصندوق في  -7

في هذا البند، ودعا األعضاء إلى تحديد اإلجراء الذي يفضلون األخذ به.  لنظرل المطروحة خياراتالتحدد 

ددتكذلك أن المواعي وذكر في مطلع أكتوبر/تشرين ذلك، إذا اقتضت الحاجة  ،في نهاية سبتمبر/أيلول أو د ح 

 األول من أجل عقد دورة استثنائية للجنة عند االقتضاء.

األعضاء على تكليف مكتب سكرتير الصندوق بإجراء استطالع رأي شكلي بغرض تيسير انتخاب واتفق  -8

 ء.رئيس اللجنة في الوقت المناسب بتوافق اآلرا

 (EC 2021/114/W.P.1اعتماد جدول األعمال ) :من جدول األعمال 3البند 

 .EC 2021/114/W.P.1في الوثيقة  على النحو الوارداعتمدت اللجنة جدول األعمال  -9
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 التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق من جدول األعمال:  4البند 

(EC 2021/114/W.P.3 + Add.1) 

 :الرسائل الرئيسية

 تقديرها  عن لجودة التقرير، وأعربت في الصندوق أشادت لجنة التقييم بمكتب التقييم المستقل

 التركيز على المواضيع الموجهة للتعلم.لزيادة 

  رحبت اللجنة باالتجاه اإليجابي العام في أداء المشروعات، ولكنها أعربت عن قلقها إزاء

، ودعا األعضاء اإلدارة إلى وضع خطة استمرار قصور األداء في مجال كفاءة المشروعات

 عمل شاملة لمعالجة هذه المسألة على وجه السرعة.

 الذين يتخلفون في كثير من األحيان عن و امسألة استهداف األشخاص األشد ضعف اأثيرت أيض

 2030، ال سيما في ضوء خطة عام اومعزز امتجدد اتركيز يتطلب الركب باعتبار ذلك مجاال

 خلف الركب. أحدوااللتزام بعدم ترك 

  بالنظر إلى أداء الصندوق في البلدان التي تعاني من أوضاع هشة، الحظ األعضاء الحاجة إلى

تحسين تحليل الهشاشة والسياق المؤسسي عند التصميم. وبالنظر إلى أن العمل في السياقات 

اليف إضافية، عرض اقتراح بمناقشة هذه المسألة أثناء دورة الهشة ينطوي بطبيعته على تك

 من تكاليف عملية التصميم. مقبوالالمجلس التنفيذي، وإيالء االعتبار لما يمكن أن يكون مستوى 

  نهج ذي ب عد استراتيجي أكبر في العمل مع النظراء الحكوميين اعتماد على  دارة  اإلشجعت اللجنة

إلى زيادات  يفضييمكن أن  ذلك مشيرة إلى أنآلخرين داخل البلدان، ومع الشركاء اإلنمائيين ا

 في الكفاءة.

يغطي الذي  من التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقباإلصدار التاسع عشر بت لجنة التقييم رح   -10

  الوثيقة، على النحو الوارد في 2020التقييمات التي أجراها مكتب التقييم المستقل في عام 

EC 2021/114/W.P.3 ، وأشاد األعضاء ضميمة الوثيقة على النحو الوارد في ،دارةرد اإلإلى جانب .

دارة لتحسين نتائج اإلوالتقييم المستقل مكتب التقييم المستقل لجودة التقرير، وكذلك التعاون البناء بين مكتب ب

 المشروعات.

وأثنت اللجنة على اإلدارة لالتجاه اإليجابي العام في أداء المشروعات، بما في ذلك األداء المعزز في البلدان  -11

التي تعاني من أوضاع هشة، وال سيما في مجاالت البيئة، وإدارة الموارد الطبيعية، والتكي ف مع تغيُّر المناخ، 

 على النحو المبي ن في التقرير. 

 ،قلقهم إزاء استمرار قصور األداء في مجاالت كفاءة المشروعات عنلوقت نفسه وأعرب األعضاء في ا -12

كفاءة المشروعات مرتبط مستوى تدني إن  واوالضعفاء. وقالواستهداف السكان المهمشين  ،واألداء الحكومي

القطري المحدد ومسائل التوظيف، مثل عدم كفاية الخبرة الفنية  السياقيراعي تصميمها بالمشروعات التي ال 

قيود التعيين وارتفاع معدل تبدل  إلى جانبء على المستوى اإلداري أو التقني، الدى موظفي المشروعات سو

 الموظفين. 

وا وقالعدم كفاية تحليل الهشاشة القطرية والسياق المؤسسي عند تصميم المشروعات، على األعضاء وشدد  -13

وبالنظر إلى أن العمل في السياقات إنهم يؤيدون دعوة اإلدارة إلى دعم مكتب التقييم المستقل في هذا المجال. 

اقترح ريب بسبب انخفاض القدرة المؤسسية، كفاءة أقل وموظفين إضافيين وتكاليف للتدالهشة يتطلب بطبيعته 

من تكاليف  ما يمكن اعتباره مستوى مقبوالنظر فيوأن ي  هذه المسألة، أن يناقش المجلس التنفيذي  األعضاء

باألوضاع  امعني اداخلي الماع افريقتصميم المشروعات. وقالت اإلدارة إنها توافق على ذلك، مشيرة إلى أن 
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المتأثرة بالنزاع خلص إلى أن العمل في السياقات الهشة يتطلب تكلفة أكبر بكثير ويحتاج إلى والبلدان  الهشة

اإلدارة أنه سيجري تنفيذ خطة عمل بشأن الكفاءة من أجل بر لتحقيق نقلة نوعية. وأضافت استثمارات أك

قدرات ومستندة إلى الجدارة، ومن أجل بناء  وشفافةتعيين أقوى عمليات معالجة كفاءة المشروعات من خالل 

 الموظفين. 

مع النظراء الحكوميين، وكذلك مع  المشاركة بدور استراتيجي أكبروأكد األعضاء من جديد الحاجة إلى  -14

مكاسب محتملة في الكفاءة. وقالوا إن انتداب  يحققالشركاء اإلنمائيين اآلخرين داخل البلدان، وهو ما يمكن أن 

 .االتجاهفي هذا  امن خالل نموذج الالمركزية يمكن أن يكون مفيد للعمل خارج المقر مزيد من كبار الموظفين

التقرير السنوي نتائج وأثر عمليات الصندوق أداء المشروعات  تناولأن يورة ضروفيما يتعلق بمالحظة  -15

المشروعات، وتقييم المعلومات ت جمع من خالل ن ظم رصد  هذهالجارية، أكد مكتب التقييم المستقل من جديد أن 

استعداده لدعم  بينما ينصب تركيز مكتب التقييم المستقل على التقييمات الالحقة. وأكد مكتب التقييم المستقل

 لتحقيق قدر أكبر من المواءمة ت بذلأن الجهود التقييم المستقل أكد مكتب ودارة في مجال العمل التحليلي. اإل

 اإلعداد في سياق ،التقييم الرئيسية ومسائلقييم معايير التتعاريف في دارة اإلبين مكتب التقييم المستقل و

 التقييم المنقح. دليللالمشترك 

  2021لعام  تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوقمن جدول األعمال:  5البند 

(EC 2021/114/W.P.4 + Add.1) 

 :الرئيسية الرسائل

 ومواءمة المنهجيات المستخدمة في التقرير  تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوقرحب األعضاء ب

 السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق وتقرير الفعالية اإلنمائية. 

  قد  تجديد الحادي عشر لموارد الصندوقلل المستويات المستهدفةالعديد من أن أ شير إلى بينما

المستويات جميع  بلوغجهود لضمان المواصلة بذل ، ينبغي بالفعل أو جرى تجاوزه ب لغت

 .المستهدفة

  بصفة خاصة للنتائج اإليجابية في تعبئة التمويل المشترك  التقديرأعرب األعضاء عن

مشاكل، وهو ما يمكن أن ي سفر عن دروس التي تواجه ستباقية في معالجة المشروعات واال

 تصميم المشروعات وتنفيذها في المستقبل.في مهمة 

 وط لب من اإلدارة معالجة يشوبها قصور في األداء ال تزال الكفاءة واالستدامة وتوسيع النطاق .

 هذه المسائل.

وارد في الوثيقة العلى النحو بتقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق الذي أعدته اإلدارة، بت لجنة التقييم رح   -16

EC 2021/114/W.P.4 ، تعليقات مكتب التقييم المستقل، على النحو الوارد في ضميمة الوثيقة. إلى جانب

تقرير منذ العام الماضي في مواءمة منهجيات  المحرزأشار مكتب التقييم المستقل في تعليقاته إلى التقدم و

 ضرورةالضوء على ، وسلط التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقوالفعالية اإلنمائية للصندوق 

وذلك التقييمات المستقلة من مستمدة تصنيفات ل التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقاستخدام 

أجزاء معي نة في تقرير الفعالية اإلنمائية نفس المنهجية اعتماد وأشاد األعضاء ب .لممارسات الدوليةل امتثاال

لمدة ثالث رك المستخدمة في التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق، وال سيما المتوسط المتح

شموال أكثر سنوات، وهو ما أتاح تكوين صورة  10األداء وتحليل االتجاهات على مدى  لتقديرسنوات 

 للفعالية اإلنمائية لعمليات الصندوق. اوضوحو
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 جائحةالتحديات التي فرضتها  رغم منبال ن الصندوق،وه من أالحظا لمارتياحهم أعضاء اللجنة عن وأعرب  -17

في  ةالمحدد األهداف بذلك امليون مستفيد، متجاوز 128 أكثر من إلى 2020في عام  وصل قد ،19-كوفيد

لتجديد الحادي عشر لموارد ل نحو بلوغ المستويات المستهدفةطريقه في  وهوجميع األهداف االستراتيجية 

مشاكل، وحاالت التي تواجه إلى األداء القوي واالستباقية في المشروعات  ا. وأشار األعضاء أيض19الصندوق

عند االقتضاء، وكذلك األداء القوي في تعبئة التمويل المشترك، وال سيما التمويل  االمشروعات مبكر إغالق

 المشترك المحلي.

 البيئة والموارد الطبيعية على الرغم منإدارة بما تحقق من نتائج طيبة في مجال  اورحب األعضاء أيض -18

األداء في االستدامة وتوسيع النطاق، باإلضافة إلى الكفاءة، وهو ما يرتبط مباشرة بمسألة  مالحظة قصور

 الحكومي.

التي تقترب من مرحلة اإلغالق،  محددةالمشروعات الفي السيما دارة رصد األداء عن كثب، اإلوستواصل  -19

 وتحديدا إلى المستفيدين من حيث الوصول على نحو ملحوظنتائج كبيرة  حققتالمشروعات التي  بما في ذلك

على تنفيذ  19-األثر الطويل األجل لجائحة كوفيدتقدير التمويل الريفي. وكان من الصعب ب ما يتعلقفي

المشروعات في هذه المرحلة المبكرة، غير أن األثر على الموارد الحكومية بسبب مسائل المديونية الحرجة 

 االلتزامات الحكومية بتمويل المشروعات في المستقبل.، مما يدل على إمكانية خفض اكان واضح

التي تواجه وفيما يتعلق برصد أداء المشروعات، أشارت اإلدارة إلى زيادة تشديد معايير تحديد المشروعات  -20

مشاكل محتملة من أجل تحديد المشاكل في مرحلة مبكرة ومعالجتها قبل أن تستعصي على الحل، ومن المثالي 

 لتحويل مجرى األمور. حيث الفرصة أكبرللمشروع ل استعراض منتصف المدة أن يكون ذلك قب

عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير  2021لعام تقرير رئيس الصندوق من جدول األعمال:  6البند 

 (EC 2021/114/W.P.5 + Add.1)اإلدارة 

 :الرسائل الرئيسية

  ة على الرغم من يودينامية لتتبع اإلدارة التكيُّفباعتباره أداة مهمة رحبت لجنة التقييم بالتقرير

 تشديدها على الحاجة إلى التركيز بقوة على القيمة مقابل المال.

الثامن عشر من تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم اإلصدار  ابهذبت لجنة التقييم رح   -21

، مع EC 2021/114/W.P.5ارد في الوثيقة ، على النحو الوالصندوق وتدابير اإلدارة الذي أعدته إدارة

 نوأعرب أعضاء اللجنة ع ، على النحو الوارد في ضميمة الوثيقة.تعليقات مكتب التقييم المستقل في الصندوق

دارة، وما أ حرز من تقدم جيد اإلسرورهم لمالحظة جودة الحوار والعالقة البناءة بين مكتب التقييم المستقل و

د التنفيذ(، وهو ما ساعد يفي المائة ق 35في المائة وال تزال نسبة  65في تنفيذ توصيات التقييم )است كملت نسبة 

 حافظة الصندوق.أداء على تحسين 

عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة الصندوق وأعرب األعضاء عن تقديرهم لتقرير رئيس  -22

على وجه  وامن أجل تعزيز المساءلة داخل الصندوق. وأشادللصندوق باعتباره أداة مهمة في هيكل التنفيذ 

 االثاني من التقرير إلى أداة تتبع دينامية لإلدارة التكيُّفية اعتبار دالخصوص بقرار اإلدارة بشأن تحويل المجل

. وقالوا إن من شأن ذلك أن يتيح إجراءات للمتابعة اآلنية افصاعد الصندوق الثاني عشر لمواردجديد تمن ال

اإلنمائية. وفي معرض اإلشارة إلى األداة  الفعاليةللتعلم، وهو ما ي عب ر عن األخذ بنهج جديد في  اوفرص

قيمة مقابل المال والبساطة في المقترحة للتتبع عن طريق اإلنترنت، ش جعت اإلدارة على التركيز بقوة على ال

إنشاء تلك األداة، مع تحديد مجموعة واضحة من الحدود القصوى للتكاليف، وتوخي الوضوح بشأن الجمهور 

 وما يحتاج إليه من معلومات في المستقبل.
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  سياسة التمويل الريفي المنقحة في الصندوقمن جدول األعمال:  7البند 

(EC 2021/114/W.P.6 + Add.1)  

 :الرسائل الرئيسية

  ،رحبت اللجنة بسياسة التمويل الريفي المنقحة ونظرية التغيير، والشمول، والنهج الواقعي

 المقترحة، والتركيز على االستدامة. والمبادئ التوجيهية

 تنفيذ السياسة، أوضحت اإلدارة إلى التفاصيل بشأن  باالفتقارعلى االستفسارات المتعلقة  اورد

ت حد د المبادئ العامة لسياسة التمويل الريفي في مقدمة أنه ينبغي النظر إلى السياسة باعتبارها 

التي تحد د  المتوفرة الوثائقالعديد من كذلك أن السياسة ت ستكمل باإلدارة الصندوق. وأوضحت 

في خطة العمل التنفيذ  أخرى عن تفاصيل أيضا درجت  وس. تفاصيلالو المبادئ التوجيهية للتنفيذ

رصد التنفيذ عن كثب، وسيجري تنظيم استعراض ي  وس .في السياسة دارةاإلالتي تشير إليها 

 منتصف المدة.

  في العمل مع النساء والترويج للحلول الرقمية. وفيما يتعلق يمكن االستفادة من الفرص الكبيرة

المضي في هذا االتجاه بحذر، ومراعاة ما ينطوي عليه بالحلول الرقمية، ش جعت اإلدارة على 

 ذلك من مخاطر تفاقم أوجه عدم المساواة.

، التي أعدتها سابقا( ،سياسة التمويل الريفي في الصندوق(الشمولي ي لتمويل الريفاسياسة رحبت لجنة التقييم ب -23

تعليقات مكتب التقييم المستقل ، إلى جانب ) EC 2021/114/W.P.6دارة، على النحو الوارد في الوثيقة اإل

وأخذت السياسة في االعتبار توصيات تقرير التقييم التجميعي بشأن على النحو الوارد في ضميمة الوثيقة(. 

 .2019فقراء الريف الذي أعده مكتب التقييم المستقل في عام لدعم الصندوق للخدمات المالية الشاملة 

 السريع التغير،وأقرت اللجنة بأن السياسة المنقحة تستند إلى الخبرة التي ينفرد بها الصندوق في هذا المجال  -24

، مثل استراتيجية االنخراط مع القطاع الخاص األخرى مع استراتيجيات الصندوق وسياساتهمتوائمة وأنها 

 ا. وأشارت اللجنة أيضمن أجل التنميةاستراتيجية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و 2024-2019للفترة 

 على الرغم من وجود هامش للتحسين.  ،إلى أن السياسة ت قد م استجابة إيجابية للتحديات القائمة في هذا المجال

النهج الرامي و ،والمبادئ التوجيهية المقترحةلرؤية الشمول، بشكل خاص وأعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم  -25

على اللجنة وشددت يرة إلى واقع فقراء الريف. باالستدامة، وارتكاز السياسة بدرجة ك إلى تعزيز قدر أكبر من

، وتوفير خدمات مالية يةالمناخمخاطر الفي إدارة  اضرورة تقديم مساعدة تقنية إلى العمالء األكثر ضعف

السياسة للحلول الرقمية، أشار بترويج إلدماج النساء والشباب. وفيما يتعلق مصممة خصيصا وداعمة 

دارة إلى ضمان اإلخطر تعميق أوجه عدم المساواة، ودعوا  تنطوي علىالحلول يمكن أن األعضاء إلى أن تلك 

 الرقيمة في تلك السياقات. الفجوة نشوءكيفية المحددة كامل للسياقات الفهم ال

المتوقعة، والنتائج عامة فيما يتعلق بنظرية التغيير المبادئ الوأكدت اإلدارة من جديد أن السياسة المنقحة تحد د  -26

، مثل خطة القدرات معوقاتالعمليات الجارية لمعالجة ووأنها ت ستكمل بالمبادئ التوجيهية التشغيلية القائمة، 

وسلطت اإلدارة  في المستقبل. هاوضعالتي يتعين  ضافيةاإلجراءات واإل ؛الموظفين والعمليات والتكنولوجيا

بما في ذلك  - على حد سواء الداخلية والخارجية -تعزيز القدرات التقنية على الجهود الجارية ل يضاأ الضوء

وسيجري استعراض منتصف وتعيين موظفين إضافيين، ودعم وحدة القطاع الخاص.  عن طريق التدريب

 لضمان تتبع النتائج.المدة 

المعلومات بشأن دعم الفئات المحرومة ودور التحويالت المالية واستجابة لطلبات الحصول على مزيد من  -27

للسياقات وفقا والن هج المرنة  المصمم خصيصاوأهمية الشراكات، أكدت اإلدارة من جديد التزامها بتعزيز الدعم 

أكبر كمصدر لرأس المال من أجل  اواالحتياجات المحددة. وأضافت أن التحويالت المالية يمكن أن تؤدي دور
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سيستفيد الصندوق من الخبرة وبناء القدرة على الصمود وتصميم منتجات مبتكرة، مثل التمويل الجماعي. 

القوية للشراكات أيضا وسيكون  .الواسعة التي تراكمت لديه من خالل مرفق تمويل التحويالت في هذا المجال

االستثمارات وبناء واالستفادة من في تنفيذ السياسة أساسي دور على حد سواء مع القطاعين الخاص والعام 

 القدرات.

المستند مكتب التقييم المستقل في الصندوق االستعراض المسبق لبرنامج عمل من جدول األعمال:  8البند 

 2024-2023وخطته اإلشارية للفترة  2022ميزانيته لعام إلـى النتائــج و

 (EC 2021/114/W.P.7) 

 :الرسائل الرئيسية

  نيته االتقييم االستعراض المسبق لبرنامج عمل التقييم المستقل المستند إلى النتائج وميزلجنة أيدت

 .2024-2023وخطته اإلشارية للفترة  2022لعام 

مكتب التقييم المستقل المستند إلى النتائج وميزانيته لعام عمل لبرنامج االستعراض المسبق رحبت لجنة التقييم ب -28

 الوارد في الوثيقةالنحو ، على 2024-2023وخطته اإلشارية للفترة  2022

 EC 2021/114/W.P.7. 

، ورحبوا بالتزام 2022وهنأ األعضاء مكتب التقييم المستقل على المستوى الم رضي من التنفيذ لميزانية عام  -29

بالمقارنة مع  افي الميزانية، مشيرين إلى أن الميزانية منخفضة نسبيباالنضباط الصارم  التقييم المستقل مكتب

بناء القدرات التي تبذل لجهود العلى  اميزانيات مكاتب التقييم األخرى. وسلط مكتب التقييم المستقل الضوء أيض

المبذولة للتغلب جهود الفي الميدان، والوطنيين ، واستخدام االستشاريين يالعالمالصعيد بطريقة منهجية على 

 . 19-الناشئة عن جائحة كوفيدعلى القيود 

لها، أكد  اعلى استفسارات األعضاء بشأن التقييم المشترك للتعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقر اورد -30

مناقشة للجنة التقييم، وقال إنه يتطلع إلى إجراء الدورة المقبلة في مكتب التقييم المستقل أن النتائج ست ناقش 

لها، والطابع الممي ز والفريد  امع األعضاء حول التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقر ةصريح

 للصندوق، وفرص التعاون وتحدياته. 

 في الصندوق متعددة السنوات لمكتب التقييم المستقلالاستراتيجية التقييم من جدول األعمال:  9البند 

(EC 2021/114/W.P.8) 

 :الرسائل الرئيسية

  لجنة التقييم استراتيجية التقييم المتعددة السنوات لمكتب التقييم المستقل في الصندوق، وقدمت أيدت

 المجلس التنفيذي للموافقة عليها.تقديمها إلى تعليقات دعت فيها إلى تحسينها قبل 

اللجنة أن وذكرت  .EC 2021/114/W.P.8رحبت لجنة التقييم باالستراتيجية، على النحو الوارد في الوثيقة  -31

على النحو الذي أوصى به استعراض  ،هذه هي أول استراتيجية تقييم متعددة السنوات لمكتب التقييم المستقل

األقران الخارجيين لوظيفة التقييم في الصندوق. وأضافت أن اإلطار الزمني المقترح لالستراتيجية هو ست 

 دورتين من دورات تجديد الموارد.تشمل سنوات 

يضمن وأعرب أعضاء اللجنة عن تأييدهم لالستراتيجية والمواضيع المختارة للتقييمات المقبلة، وأوصوا بأن  -32

 التقييم المستقل مكتب التقييم المستقل تحقيق االتساق والمواءمة بين االستراتيجية المتعددة السنوات لمكتب

المتعلقة بالسعي إلى تحقيق توازن بين التقييمات . وأشار األعضاء إلى النقطة السنويينوبرنامج عمله وميزانيته 



EB 2021/133/R.36 

7 

في المدى أثرها بهدف فهم استدامة البرامج ولمشروعات الالحقة لتقييمات الواآلنية على المستوى المؤسسي 

 ه بقوة.نالبعيد، وهو ما يشجعو

لوجود  انظر امدتها ست سنوات لن ت شكل تحديمن جديد أن وضع استراتيجية وأكد مكتب التقييم المستقل  -33

التماسك  اأيض تضمنأن  هاومن شأنالمواضيع المراد تقييمها. بشأن دارة اإلتوافق عام في اآلراء بين المجلس و

وأشار مكتب التقييم المستقل إلى أهمية مراعاة القدرة االستيعابية للصندوق في . الرقابةفيما يتعلق بواالتساق 

  صياغة برنامج عمل التقييم.

 في الصندوق سياسة التقييم المعدلةالملحق األول من من جدول األعمال:  10البند 

(EC 2021/114/W.P.9) 

تلبية لطلب المجلس التنفيذي في دورته الثانية والثالثين بعد المائة، قدم مكتب التقييم المستقل في دورته السابقة  -34

األخرى ة في المؤسسات المالية الدولية نتائج عملية المقارنة المعيارية لممارسات مكاتب التقييم المستقل

التقييم التابع للمصارف اإلنمائية المتعددة األطراف فيما يتعلق باختيار رؤساء وأعضاء فريق التعاون في مجال 

الستعراض الملحق األول لجنة التقييم  د عيت إلى نتائج عملية المقارنة المعيارية،  اينهم. واستناديالتقييم وتع

 على النحو الوارد في الوثيقة ،التقييم المعدلةمن سياسة 

 EC 2021/114/W.P.9 .حسب التكليف الصادر من المجلس التنفيذي ، 

من  همن التنقيحات على الملحق األول، جرى االتفاق على أنوفي ضوء ما طلبته المكسيك من إدخال مزيد  -35

 الحق. تاريخ في في المسألة بدقة المناسب إعادة النظر 

 مسائل أخرىمن جدول األعمال:  11البند 

 أي مواضيع إضافية للمناقشة. في جدول األعمال لم ت درج -36

 اختتام الدورة

مسودة محاضر الدورة، بما في ذلك الرسائل الرئيسية اللجنة بأن مكتب سكرتير الصندوق سيعرض  ذ ك رت -37

د الدورة الثالثة والثالثين بعد المائة قرب موعد انعقال ونظراطلع عليها أعضاء اللجنة، للموافقة عليها. االتي 

للمجلس التنفيذي، ط لب من األعضاء التفضل بتقديم موافقتهم في أقرب وقت ممكن لضمان إجراء المعالجة 

 اللغوية وتقديمها في الوقت المناسب إلى المجلس للعلم. 


