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 ضر الدورة الخامسة والتسعين للجنة التقييمامح
تشرين نوفمبر/ 28في  المعقودةالخامسة والتسعين،  تهادور خالل التي جرت مداوالت لجنة التقييم تنعكس  -1

 مسودة المحاضر هذه.، في 2016الثاني 

موافقة وبعد إلى المجلس التنفيذي.  المقدماللجنة ي لرئيس هالشفتقرير لساس لاألبمثابة  وستعمل المحاضر -2
 المجلس. سيتم إرسالها إلى، على المحاضر اللجنة

 من جدول األعمال: افتتاح الدورة 1البند 

ندونيسياحضر الدورة أعضاء اللجنة من مصر وفرنسا  -3 حضرت و والمكسيك وهولندا والنرويج وسويسرا.  وا 
مكتب التقييم مدير نائب و الصندوق؛  فيمستقل التقييم الالصين بصفة مراقب. وحضر الدورة مدير مكتب 

المنظمة؛ خدمات  شعبةل ونائب الرئيس المساعد؛ البرامج إدارة دائرةالمساعد لرئيس النائب و  المستقل؛
مدير وحدة و ؛ وسكرتيرة الصندوق المؤقتة ؛دائرة إدارة البرامج في تهافعاليو  العملياتبرمجة  ورئيس وحدة

 موظفي الصندوق.؛ وغيرهم من الدعم الميداني

الهند،  من Rishikesh Singhلسيد بدال من ا، Des Alwi، السيد إندونيسياعضو اللجنة من الدورة ترأس و  -4
 الذي لم يتمكن من الحضور.

 ، عضو اللجنة من هولندا في الدورة من خالل دائرة تلفزيونية مغلقة.Wierish Ramsoekhالسيد وشارك  -5

 جدول األعمال اعتمادمن جدول األعمال:  2البند 

افتتاح  (1التالية: ) البنودعلى  EC 2016/95/W.P.1/Rev.2، الوثيقة المعدلجدول األعمال المؤقت يحتوي  -6
التقييم  (4؛ )تعديل محاضر الدورة الرابعة والتسعين للجنة التقييم( 3اعتماد جدول األعمال؛ ) (2الدورة؛ )

الجدول  (6)؛ الخطة المؤسسية لالمركزية في الصندوق (5؛ )المؤسسي لتجربة الالمركزية في الصندوق
 مسائل أخرى. (7؛ )التقييم في الصندوق الزمني الستعراض أقران محتمل لمهمة

إصدار النسخة  وسيعادأي تغييرات إضافية،  بدون المعدلتمت الموافقة على جدول األعمال المؤقت وقد  -7
 .EC 2016/95/W.P.1/Rev.3 بوصفهاالنهائية 

 الدورة الرابعة والتسعين للجنة التقييم محاضر تعديلمن جدول األعمال:  3البند 

الرابعة والتسعين على النحو الوارد في الوثيقة  دورتهاضر امحعلى المقترحة  على التعديالتاللجنة  توافق -8
EC/2016/95/W.P.5 . التاسعة عشرة  المجلس التنفيذي في دورته على تعرض المحاضر المعدلةسوف و

 .بعد المائة للعلم

 في الصندوقتجربة الالمركزية التقييم المؤسسي لمن جدول األعمال:  4البند 

 عليهااإلدارة  ردالصندوق جنبا إلى جنب مع في تجربة الالمركزية ل التقييم المؤسسيناقشت اللجنة  -9
التقييم بعلى التوالي(. ورحبت اللجنة  EC 2016/95/W.P.2/Add.1و EC 2016/95/W.P.2 الوثيقتان)

لالنتهاء منه في الوقت المناسب  مكتب التقييم المستقلإلى  وجهت الشكروثيقة مكتوبة جيدا، و ك المؤسسي
من التنفيذ. وأعرب أحد األعضاء عن  سنة 13عملية الالمركزية بعد المتعلقة بمناقشات لالسترشاد به في ال
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إلى لغات  المترجمة ةالرئيسي الوثيقةفي  يدرجستنتاجات لم االتوصيات و لمن أن النص الكامل ل هقلق
 الرسمية.لصندوق ا

في تتمثل لحضور القطري اواتفقوا على أن أهداف استراتيجية  التقييم المؤسسينتائج برحب األعضاء و  -11
إلى  التقييم المؤسسي خلصبطريقة فعالة من حيث التكلفة. و اإلنمائية النتائج و التشغيلي تعزيز جودة األداء 

النتائج و التشغيلية فعالية العملية ساهمت مساهمة إيجابية في تحسين الأن أهداف الالمركزية صحيحة، وأن 
 . والحظ األعضاء أن الحضور القطري ساهم في تصميم وأداء برامج الفرص االستراتيجية القطريةاإلنمائية

 .ات، وبالتالي زيادة فعالية المشروعات بشكل أفضلتنفيذ المشروعدعم الشراكات و تحسين ، و بشكل أفضل

 كما أبرز ذلكالتكاليف، كانت غير واقعية حيادية من أن بعض االفتراضات، مثل  شواغلوكانت هناك  -11
يكون ممكنا. وأشار ذلك قد أن إلى في بعض األحيان  تدارة أشار اإل، على الرغم من أن التقييم المؤسسي

الحضور القطري، ولكن بأن الصندوق قد تمكن من احتواء التكاليف المرتبطة إلى األعضاء بشكل إيجابي 
 فة لخفض التكاليف.هناك المزيد من الفرص غير المكتش

لم يكن هناك تحليل كاف لالحتياجات والتكاليف واألداء في عملية  هأنمن اللجنة عن قلقها  توأعرب -12
يها أأعطى اإلدارة فرصة لتحديد  نظرا ألن ذلكتجريب طرائق مختلفة لالمركزية، برحب عضو و الالمركزية. 

تنظيم في العلى إعادة في البداية تركيز محدود أنه كان هناك إلى فضل. وأشار األعضاء أيضا مع القلق األ
أن نهج الحضور القطري قد تطور مع بدارة وأقرت اإلالمقر، مما أدى إلى التوسع بدال من الالمركزية. 

استراتيجية الحضور القطري.  توجههنهج مؤسسي أكثر تنظيما إلى  تجريبي ميدانيحضور مرور الوقت من 
ت . وأشار في المقر الخدمة العامة من وظائف 10لخفض خطة  ،ل المثالعلى سبيبالفعل، وتُنفذ حاليا 

للقضاء على التداخل، استنادا  في المستقبله سيتم مواصلة ترشيد الوظائف في المقر أيضا إلى أن اإلدارة
 إلى نتائج تحليل وظيفي.

مؤشرات التكلفة  ونقصلمكاتب القطرية للصندوق على نحو كاف، امؤشرات رصد وأشير إلى عدم تحديد  -13
التكلفة  مردوديةمثيرة للقلق، بالنظر إلى أن  ائلمسكالتكلفة،  مردوديةوالكفاءة، مما يؤثر على اإلبالغ عن 

دارة مع اإل وتتفق. الموارد أثيرت عدة مرات في المناقشات ذات الصلة في المجلس وأثناء مفاوضات تجديد
كفاءة، الحظت اللجنة أن المكاسب بالفيما يتعلق ف. الغواإلبالتكلفة  التقييم المؤسسي بشأن رصدتوصية 

تقدم أن لى اإلدارة وعنطوي عليها، تإضافية لم تكن متناسبة مع التكلفة التي  ةقطري مكاتب 10المحتملة من 
 مبررات كافية.

 ، وخاصة فيما يتعلق بتفويضبمرور الوقت ونفذ ن نهج الالمركزية وضعألعن تقديره  أحد األعضاءأعرب و  -14
آثار سلبية، مثل  إلىالمزيد من التوسع السريع كان من الممكن أن يؤدي في سياق مؤسسة مالية، و السلطة. 

عمل الموظفين  عبءمزيد من السلطة على وسيؤثر تفويض اللموظفين المنتدبين. على اتزايد عبء العمل 
 حاجة إلى تحويل الموارد من المقر إلى الميدان.وجود يعني سالميدانيين و 

مكتب والحد من الفقر، أكد  اإلنمائيةنتائج بالفي ربط الالمركزية  مكتب التقييم المستقلحذر بوفيما يتعلق  -15
نتائج في المساهمات إيجابية لالمركزية  حددقد  التقييم المؤسسيأنه في حين أن على  التقييم المستقل

الحضور القطري  وليسى المستوى القطري علاإلنمائية نتائج الساهمت العديد من العوامل في فقد ، اإلنمائية
قدم معلومات كافية عن الخبرات المقارنة يلم  التقييم المؤسسي. وذكر أحد األعضاء أن حصراللصندوق 
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. وردا بدقة تحديد أفضل نهجلالدولية األخرى، المنظمات و الالمركزية في المؤسسات المالية الدولية المتعلقة ب
كتلة حرجة لتبرير افتتاح مكاتب جديدة  بوجودتوصية الأن باللجنة  المستقل مكتب التقييمعلى ذلك، أبلغ 

 استندت إلى تحليل مقارن مع مؤسسات أخرى.

الكفاءة من حيث في مكاسب تتيح اإلقليمية دون المكاتب  أنأنه في حين مفاده رأي عن أعرب األعضاء و  -16
فوائد  عدم فقدانتحليل جاد لضمان ى إلهناك حاجة فوفورات الحجم، و وجود كتلة حرجة من الموظفين 

زيادة بتوصية الوافقت اللجنة على و الحضور القطري فيما يتعلق بالشراكات واألنشطة غير اإلقراضية. 
أحد  سألمثل. و األشكل من األداء بالتفويض السلطة والمزيد من المرونة لتمكين المكاتب الميدانية 

 إقليمي.دون حرجة لتبرير إنشاء مكتب الكتلة ه الشكلتما عاألعضاء 

توقع ألن العامل البلدان الصغيرة نظرا تُ األعضاء كيف س سألوبناء على توصية من المراكز دون اإلقليمية،  -17
دراكا مكاتب قطرية. دعم هذه البلدان من خالل إنشاء كان في الماضي يتمثل في  واحد  نهجنه ال يوجد  ألوا 

سياق إنشاء ضمن كفاءة اللفعالية و في مكاسب االنظر بعناية على اإلدارة لجنة اليناسب الجميع ، حثت 
 .مكاتب المراكزالمكاتب القطرية و 

اللجنة ما إذا كان هناك اختالف من حيث التحسن في أداء المكاتب القطرية في أقل البلدان نموا  وسألت -18
أنه لم يكن من الممكن باألعضاء  ستقلمكتب التقييم المأبلغ و كبر. األقدرة ذات الوالبلدان متوسطة الدخل 

توصية الكذلك  مكتب التقييم المستقلنوع البيانات المتاحة. وأوضح في ضوء  الدقيقمثل هذا التحليل  إجراء
يعني تحقيق التوازن واالتساق  مشيرا إلى أن ذلكبوجود جدول أعمال أكثر انتقائية لألنشطة غير اإلقراضية، 

 واقعيا في ضوء الموارد والقدرات المتاحة.تحقيقه  وما يمكن هو مقترحبين ما 

مسألة قدرات الموظفين في إطار الالمركزية والحظ األعضاء أن القضايا المتعلقة بالموظفين تعالج  وُطرحت -19
لضمان عبء العمل األمثل وتوفير حافز للموظفين هناك جهودا تُبذل  بناء على نتائج مسوح الموظفين، وأن

 الوطنيين.

 ال توافق علىفهم لماذا وا إلى سع ملكنهو  التقييم المؤسسيمع توصيات  تتفقأن اإلدارة برحب األعضاء و  -21
عادة النظر في تعريف و ، المكاتب القطرية للصندوقالحد من عدد مؤشرات رصد  بشأن)ب( 5التوصية  ا 

دماجها في  اإلنمائية فعالية الالصندوق وتقرير  على نطاقدارة اإلنظم معلومات المؤشرات المختارة وا 
 يبأنها ستستغندارة اإلردت و . وجود رصد وتقييم أفضلالضوء على أهمية يسلط  ذلك نظرا ألن، لصندوقل

في المائة من  80 ه بالنظر إلى أنمفاده أن ا  ذات صلة، وعرضت رأي التي ليستن المؤشرات ع بالفعل
 91إلى  تزيد هذه النسبة توقع أنوأنه من الم ،المكاتب القطرية للصندوقالبرامج القطرية مغطاة حاليا من 

 صلة. ذامنفصل عن اإلطار السائد الإطار الرصد  فلن يكونفي المائة، 

تحسين جودة نظام بتوصية المع  يتعارضعدد المؤشرات  بخفضتوصية الما إذا كانت عوردا على سؤال  -21
نما بضعة  مكتب التقييم المستقلأوضح  ،الرصد أن نظام الرصد الجيد ال يعني العديد من المؤشرات، وا 

 نتاج البيانات المطلوبة.إل الصحيحة جوانببشأن المؤشرات 

لمجلس التاسعة عشرة بعد المائة ل عليه إلى الدورةاإلدارة جنبا إلى جنب مع رد  التقييم المؤسسيم وسُيقد   -22
 .لالستعراضالتنفيذي 
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 في الصندوقالمركزية المؤسسية لخطة ال: من جدول األعمال 5البند 

الصندوق، في لالمركزية المؤسسية خطة ال التي تعرض EC 2016/95/W.P.3اللجنة الوثيقة  تاستعرض -23
 .ضميمة الوثيقة، على النحو الوارد في عليها مكتب التقييم المستقلجنبا إلى جنب مع تعليقات 

الحضور القطري للصندوق،  بشأن 2016 عام لتحديثالخطة متابعة هذه أن باإلدارة اللجنة  تأبلغو  -24
التقييم توصيات وتسترشد بالسياق القطري، بما يناسب عمليات لتصميم الوتتماشى مع نهج الصندوق الشامل 

المكاتب القطرية  تعزيزعلى هذا النحو، فإن الخطة تهدف إلى و تجربة الالمركزية في الصندوق. ل المؤسسي
 أن تكفلالصندوق. ومن المتوقع  متسقة فيليمية منسقة وتعزيز هوية مؤسسية هج إقالقائمة، وضمان نُ 

 .أكبر كتلة حرجةبميداني  استحداث حضورمقر و عدد موظفي الفي  خطة تحوالال

تبسيط وتجميع الموظفين و  حرجةالكتلة الاإلدارة على التركيز على الجودة والمواءمة و  عزماللجنة  الحظتو  -25
 مجموعاتالمراكز دون اإلقليمية و  -ويض السلطة، من خالل ثالثة نماذج مختلفة تفوالمزيد من ظائف الو 

 البرامج القطرية والمكاتب القطرية الفردية.

تم  غير أنهمبدأ تعزيز القدرات وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة من حيث التكلفة. بعضاء األرحب عموما، و  -26
دون اإلقليمية، وليس المكاتب القطرية الفردية، بالنظر  للمراكزاإلعراب عن القلق فيما يتعلق بالنهج المقترح 

المزيد من الفرص و أكثر فائدة من حيث القرب من الحكومات المتلقية،  المكاتب القطرية الفرديةإلى أن 
 المكاتب القطرية للصندوقأن نموذج  التقييم المؤسسيأظهر وقد نشطة غير اإلقراضية. األإلقامة شراكات و 

قضايا الوالوعي ب تنفيذالو  وتصميم المشروعاتالفرص االستراتيجية القطرية برامج ائج جيدة في حقق نت
من خالل المراكز  التكلفةتحقيق كفاءة في إلى في السعي  تفقد هذه النتائجوحوار السياسات، وقد  الشاملة

 دون اإلقليمية.

ي عدد المكاتب القطرية، ولكن بدال من عني انخفاضا فتدارة أن المراكز دون اإلقليمية لن اإلوأوضحت  -27
هذا النهج، وبلبلدان. لأقرب إلى مكان مقر اللموظفين التقنيين الرئيسيين من ل فإنها ستعني انتقاالذلك، 

بلد. وسألت اللجنة عن المعايير التي ستستخدم  100إلى  80من مكتبا قطريا خدمة  40 سيكون بوسع
 بالفعل. العاملةإلغالق بعض المكاتب القطرية 

أحد األعضاء  وذّكرعمليات الالمركزية القائمة قبل إضافة مكاتب جديدة.  تعزيزنحو  التحركاللجنة  تأيدو  -28
إلى ، وسعى  خفيفة اللمسة العلى أساس نهج  اقطريكتبا م 50إلى  40من أن المجلس قد وافق على التوسع 

أنه بالنظر إلى إلى التوسع. وأشارت اإلدارة  مواصلةعدم و فقط،  القائمةالمكاتب  تعزيزفهم التحول إلى 
واالنتهاء  ات البلد المضيفيمفاوضات اتفاق الذي تستغرقه، والوقت بتعزيز المكاتب التقييم المؤسسيتوصية 

 .مكتبا تقريبا   44فسيكون العدد اإلجمالي للمكاتب العاملة ، منها

لى أدلة تستند إ، للتأكد من أن اإلجراءات المستقبلفي إجراء تحليل واسع النطاق إلى دارة اإلاألعضاء دعا و  -29
لتحديد أفضل نموذج  شامال تحليال أجرىقد مكتب التقييم المستقل تجريبية. وردا على سؤال عما إذا كان 

التقييم أن  مكتب التقييم المستقلالمؤسسات المالية الدولية األخرى، أكد في تجارب الالمركزية على أساس 
مشاورات هناك لنماذج مختلفة، بما في ذلك المراكز دون اإلقليمية، وأن  امقارن قدم تحليال المؤسسي
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في نهج الالمركزية مرجعية لمستفيضة أجريت في هذه العملية. وشدد األعضاء على أهمية وضع معايير 
 لمؤسسات األخرى.وفقا لالصندوق 

هناك حاجة إلى يذ الخطة على النحو المقترح، ولكن تنفرأي مفاده أنه ال ينبغي التسرع بن عاللجنة ت وأعرب -31
طلب األعضاء و . ةكز دون اإلقليميامر الالمقترح باستخدام نموذج  التعزيزالتحليل لتبرير  إجراء مزيد من

 تتبع تكاليف الالمركزية الحاجة إلى وا، وأكدلالمركزية المؤسسيةخطة المزيدا من الوقت الستعراض ومناقشة 
 .بدقة

 الموافق عليهاأداة إدارية لتنفيذ استراتيجية الالمركزية  هيلالمركزية  المؤسسيةخطة الأن باللجنة  غتبل  وأُ  -31
الميزانية المشار إليها في  في حدودالخطة  وسوف ُتنفذ. وُتعرض لالستعراض والحصول على تعقيبات عليها

دارةالتكاليف وهيكل مردوديةلتحقيق المتاحة استباقي الفرص  بشكلدارة تستخدم اإلالخطة، و  البرامج  ة وا 
 في الميدان.و وظائف في المقر بشكل أفضل فضال عن دعم الالقطرية 

 لمهمة التقييم في الصندوق من جدول األعمال: الجدول الزمني الستعراض أقران محتمل 6البند 

استجابة لطلب  مكتب التقييم المستقل، التي قدمها EC 2016/95/W.P.4/Rev.1اللجنة الوثيقة  تاستعرض -32
وظيفة التقييم في ل الستعراض األقران المحتمل مناسبجدول زمني بوضع  المقترح الخاصتوثيق ب

الجدول الزمني المقترح الوارد في على الصندوق. وفي الوقت نفسه، استعرضت اللجنة تعليقات اإلدارة 
 .EC 2016/95/W.P.4/Rev.1/Add.1الوثيقة 

التي وضعت نعكس في سياسة التقييم على النحو الذي ا كتب التقييم المستقلممبدأ استقالل وباإلشارة إلى  -33
طلب أو ال ينطوي على أن دور اإلدارة  مكتب التقييم المستقل، أكد 2011نقحت في عام و  2003 عام في

خرى، عن رأي مفاده األناحية الدارة، من وأعربت اإل. مكتب التقييم المستقلاقتراح طرائق إلجراء استعراض 
إلجراء مثل هذه  بوصفها أنسبمستقلة ال اتستعراضاال يتم تشجيع، اإلنمائيلتقييم اأنه في صناعة 

وظيفة  علىفقط  ينبغي أن يركز ن استعراض األقران المقترحوأاألقران،  اتاستعراضمقارنة بالتقييمات 
مكتب من قبل  المستفيضةمن التقييمات المستقلة  العديد إلىجانب التقييم الذاتي وقد خضع التقييم المستقل. 
 تنفيذ التوصيات. بصددواإلدارة  التقييم المستقل

 مكتب التقييم المستقل استعراض األقران فيمسؤولية إدارة عملية  ه ال يجوز تفويضأنإلى اللجنة  توأشار  -34
أنه من أجل تجنب أي ما  اإلدارة. كما وافقت على الذي اقترحتهعلى النحو  سكرتير الصندوقإلى مكتب 

في  التعاون فريقضطلع بها يفي المصالح، فإن المهمة ال يمكن أن  ومحتمالمتصورا يمكن اعتباره تضاربا 
في  التعاون فريق فلدى. 2017خالل عام  مكتب التقييم المستقليترأسه مدير  الوقت الذيالتقييم، في  مجال
 تقوية ذلكيمكن و متعددة األطراف، في بنوك التنمية تقييم العمل وظيفة كيفية  عنمعلومات التقييم  مجال

. تضارب المصالحخالية من أقران  استعراضمن خالل دمج بعض الضوابط والتوازنات لضمان عملية 
 اقترحت اللجنة استكشاف بدائل أخرى كذلك.و 

 كتب التقييم المستقلم على مقترحعضاء اتفق األزمني إلجراء استعراض األقران، الجدول بالوفيما يتعلق  -35
في  التعاون لفريقمنصبه كرئيس  في مكتب التقييم المستقلمدير عمل بعد فترة  2018 ه في عاملشروع فيبا

 لفريقهذه المسألة في االجتماع المقبل  مكتب التقييم المستقلمدير يناقش . وطلبت اللجنة أن التقييم مجال
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عضاء أيضا األقدم و أفضل السبل للمضي قدما.  ت بشأنتعقيباوالحصول على التقييم  في مجال التعاون
واستناد ؛ تهاوفائد تهاومصداقيالتقييمات  يةالطلبات التالية: تجميع قضايا استعراض األقران حول استقالل

لوظائف التقييم  ةاألقران الفنيات لى إطار فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم الستعراضإتنفيذ والالتخطيط 
دراج مراجع واحد؛ األمم المتحدةفي منظمات  أو اثنين من المراجعين الخارجيين من مؤسسات التقييم  وا 

 وضمان رصد استعراض األقران من قبل لجنة التقييم. ؛الوطنية

 ةطويل مكتب التقييم المستقلالتي اقترحها سنوات  10 البالغةستعراض االورأى بعض األعضاء أن وتيرة  -36
 يستلزم وتيرةكبير  شيءزمني أقصر. ورأى آخرون أنه ما لم يحدث  فاصلجدا، وأنه ينبغي النظر في 

 األمثل. سنوات هو 10غ لالباالفاصل الزمني  ، فإنأقصر

وظائف مستقلة و الوظائف بإجراء استعراض لكل من ال مكتب التقييم المستقلاقتراح أن أعضاء اللجنة  والحظ -37
 اعن فهم أن االستعراض سيكون تقييمأعربوا  ولكنهملى تجربة االستعراض السابق، ند إستيالتقييم الذاتي 

 وتصنيفمكتب التقييم المستقل  يؤديهأن الدور الذي  مكتب التقييم المستقلوظيفة التقييم المستقلة. وأوضح ل
حاجة إلى إدراج التقييم الذاتي في هناك على بنية وجودة التقييم الذاتي، وبالتالي  انمنتجات التقييم يعتمد

األعضاء إلى أن لجنة التقييم هيئة حكومية دولية، وبالتالي ال أحد االستعراض. وفيما يتعلق بالنطاق، أشار 
 .مكتب التقييم المستقل الذي يقترحهتخضع لنوع االستعراض 

جنة التقييم دورة لإلى  المسألةل تأجي تمإلى قرار بشأن الجدول الزمني المقترح، وبما أنه لم يتيسر التوصل  -38
 مزيد من المناقشة.لالمقبلة ل

 مسائل أخرىمن جدول األعمال:  7البند 

لمساهمة في على ارئيس جميع المشاركين الأخرى. وشكر  تحت بند مسائلهناك بنود للمناقشة  لم تكن -39
 .الدورةالمناقشات، وأغلق 

 

 


