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 مقترح إلجراء استعراض نظراء لوظيفة التقييم في الصندوق
 الخلفية  – أولا 
 المستقللمكتب التقييم  ن  ناقشت لجنة التقييم في دورتها الثالثة والتسعين خيار إجراء استعراض نظراء ثا -1

وعرض مكتب التقييم المستقل على اللجنة اإلطار الزمني لهذا االستعراض في  .ووظيفة التقييم في الصندوق
 دورة الحقة.

 الرابعةتقدمت به اللجنة في دورتها عرض هذه المذكرة على لجنة التقييم للنظر فيها كجزء من الطلب الذي ت   -2
 .2016تشرين األول /كتوبرأ 13والتسعين المنعقدة في 

فريق التعاون في مجال التقييم التابع  2009استعراض األقران السابق لمكتب التقييم المستقل عام  ىأجر  -3
 "بمكتب التقييم"كان يسمى  ما، وغطى من بين جملة أمور أخرى ،للمصارف اإلنمائية متعددة األطراف

 عالوة على نظم التقييم الذاتي في الصندوق. ،عندئذ

رضت وثيقة وع   .كاء استعراض األقران ذرارًا بإجراق 2008 /كانون األولديسمبرواتخذ المجلس التنفيذي في  -4
إلدخال تعليقات اللجنة  2009أيلول /ومرة أخرى في سبتمبر، 2009تموز /نهج على لجنة التقييم في يوليو

ة في وقد وفرت لجنة التقييم تعليقاتها على مسودة التقرير في دورتها الحادية والستين المنعقد. عليها
أبريل/نيسان والستين في الثانية فقد ناقشته اللجنة في دورتها  ،وأما التقرير النهائي. 2010يناير/كانون الثاني 

 .من ذلك العامنيسان /رض على المجلس التنفيذي في أبريلوع  ، 2010

 بد من أخذها بعين الحسبان المظاهر األساسية التي ل –ثانياا 

بد من  كنه يشير إلى ثالثة عوامل اللو  ،بإجراء استعراض أقران ثان   باالقتراحيرحب مكتب التقييم المستقل  -5
العمل ( عبء 2؛ )لعمليةالوقت المطلوب إلجراء هذه ا( 1)عند تقرير اإلطار الزمني:  االعتبارأخذها بعين 

تكلفة هذه ( 3؛ )التقييم المستقل فيهصندوق ومكتب على كل من إدارة الالعملية اإلضافي الذي ستولده 
 العملية.

وعندئذ  .استجابة لتوصية لجنة التقييممن اتخاذ قرار لمجلس التنفيذي لبد  ال .الوقت الالزم إلجراء العملية -6
عرض مرة أخرى على اللجنة ستكمل وت  ومن ثم ت   ،ض على اللجنة لكي تستعرضهار عداد ورقة نهج ت  عسيتم إ

  للموافقة عليها.

 لإليالء بمسؤوليتهاوذلك  ،للغايةالم فريق التعاون في مجال التقييم بهذه العملية في وقت مبكر عويتوجب إ -7
 لألقران من المنظمات ولالستعانة بمستشارين رفيعي المستوى.

تعتبر استعراضات األقران من األمور المتطلبة جدًا  .العمل اإلضافي الذي ستولده هذه العملية عبء -8
 ،وفي الدورة الرابعة والتسعين .بناًء على ذلك عمل اللجنةبد من تعديل برنامج  وال ،لوقت الموظفينبالنسبة 

والذي سيستوعب بالكامل  ،يتهنصادقت لجنة التقييم على برنامج عمل مكتب التقييم المستند إلى النتائج وميزا
الخصوص نظرًا للتقييم المؤسسي  وذلك على وجه، 2017وارد من غير الموظفين لعام موارد الموظفين والم

 المخطط له للهيكلية المالية في الصندوق.
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ة دمائية متعدسيترأس مدير مكتب التقييم المستقل في الصندوق فريق التعاون في مجال التقييم للمصارف اإلن -9
وقد  م.الفريق يعقدان في روما خالل العاويتضمن ذلك تنظيم اجتماعين رئيسيين لهذا  ،2017األطراف لعام 

 "التقييماستخدام "تم انتخاب مدير مكتب التقييم المستقل في الصندوق كنائب رئيس لهذه المجموعة لموضوع 
 .العمل الذي سيتحمله ءمما يعني تبعات كبيرة على عب ،2018-2016للفترة 

بسبب  وخاصة ،تتطلب عملية على هذا المستوى موارد مالية كبيرة .الموارد المالية المطلوبة لهذه العملية -11
جراء بعثات مشاورة في روما وفي مناطق أخرى ،لحاجة لالستعانة بخبراء رفيعي المستوىا وكانت التكلفة  .وا 

ومن  .دوالر أمريكي 000 300التي رصدت في الميزانية ألول استعراض لألقران أجري قبل سبع سنوات 
 كبند في الميزانيةميزانية مكتب التقييم  إدراجها فيبد من  وال ،أعلى اليومأن تكون هذه التكاليف لالمحتمل 

 .لمرة واحدة فقط

 اإلطار الزمني المقترح –ثالثاا 

ومناقشة مسودة ، 2018م ايقترح مكتب التقييم الشروع باستعراض األقران ع ،ولألسباب الواردة أعاله -11
ويمكن مناقشة تقييم استعراض  .في ذلك العام ستعقدختصاصات في الدورة الثانية للجنة التقييم التي اال

يلول /أعلى أن تعرض على المجلس التنفيذي في سبتمبر 2019األقران في الدورة الثانية للجنة التقييم عام 
 .2019عام 

جري هذه العملية فريق التعاون في مجال التقييم الذي سي   ،وكما هو الحال في استعراض األقران السابق -12
وبصورة  .ولدى هذا الفريق مبادئ توجيهية لمثل هذه االستعراضات .ضوًا فيهشكل مكتب التقييم المستقل عي

( 1) يلي: ستعراض مانطاق هذا اال سيغطي ،ستعراض السابقبالنسبة لالعليه وكما كان الوضع  ،مشابهة
نظام  أداء( 3؛ )وتطبيق سياسة التقييم في الصندوقمحتوى ( 2؛ )في الصندوقالمستقل أداء مكتب التقييم 

تنص عليه  ابمسؤولياتها كم طالعضاالأداء لجنة التقييم في ( 4؛ )التقييم الذاتي في الصندوق
 اختصاصاتها.

ستعراضات لألقران على مثل هذه اال بشأن إجراء اللجنة اقتراحبأن  المستقل مكتب التقييم يعترف ،وأخيراً  -13
ذلك أن يروج إلدماج  من شأن نأل .، أمر ضروريعلى سبيل المثال كل عشر سنوات ،ت منتظمةافتر 

 .التطورات المؤسسية الجديدة عالوة على التطورات في ميدان التقييم ككل

 .وفيما يلي استعراض لإلطار الزمني المقترح كي تنظر فيه لجنة التقييم -14

 الزمني اإلطاراستعراض 
 التاريخ البند

 2018أبريل/نيسان  موافقة المجلس التنفيذي

 2018الدورة الثانية للجنة التقييم عام  ورقة النهج للجنة التقييم استعراض 

 2018الدورة الثالثة للجنة التقييم عام  على ورقة النهج األخيرةاللجنة موافقة 

 2019الدورة الثانية للجنة التقييم عام  عرض تقرير استعراض األقران على لجنة التقييم الستعراضه

 2019سبتمبر/أيلول  األقران النهائي على المجلس التنفيذيعرض تقرير استعراض 

 


