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  توصیة بالموافقة

واإلحاطة علمًا بمذكرات اإلحالة لي، المجلس التنفیذي مدعو لدراسة مسودة اختصاصات لجنة التقییم ونظامها الداخ

(المرفق األول)، واعتماد االختصاصات والنظام الداخلي.

  الداخلياختصاصات لجنة التقییم ونظامها 

والً    مالحظة تمهیدیة- أ

أجرت لجنة التقییم استعراضًا الختصاصاتها ونظامها الداخلي. وضمانًا التساق اإلجراءات المعمول بها - 1

المجلس التنفیذي، ُوضعت المواد العامة للنظام الداخلي المقترحة أدناه على غرار في مختلف لجان 

اختصاصات لجنة مراجعة الحسابات ونظامها الداخلي. وعلیه فإن أول بندین یتضمنان أحكامًا عامة 

خلي ) والعالقة بالنظام الدا2(البند أعمالها اللجنة وتسییر ) ودور 1تتعلق باإلنشاء والتشكیل (البند 

.3). وتتعلق معظم السمات الممیزة لهذه المواد بالمسؤولیات المحددة في البند 4للمجلس التنفیذي (البند 

وعقب استعراض مستفیض وبعد بذل العنایة الواجبة، توصلت اللجنة في اجتماعها السابع والستین إلى - 2

الداخلي. وترد في هذه الوثیقة توافق في اآلراء بشأن النص المقترح الختصاصات لجنة التقییم ونظامها

النسخة النهائیة مشفوعة بتوصیة إلى المجلس التنفیذي بالموافقة علیها. كما یرد النص الحالي 

لالختصاصات والنظام الداخلي في المرفقین الثاني والثالث على التوالي ألغراض المقارنة.

  اختصاصات لجنة التقییم ونظامها الداخلي-ثانیاً 

  ء والتشكیلاإلنشا  -1

من النظام الداخلي للمجلس التنفیذي، لجنة 11ینشئ المجلس التنفیذي بهذا، وبموجب المادة   1-1

  التقییم.

تتشكل لجنة التقییم من تسعة من أعضاء المجلس التنفیذي أو أعضائه المناوبین الذین یعّینهم   1-2

فیذي على النحو التالي: أربعة من النظام الداخلي للمجلس التن11رئیس الصندوق وفقًا للمادة 

أعضاء من القائمة ألف، وعضوان من القائمة باء، وثالثة أعضاء من القائمة جیم. وتكون مدة 

  العضویة في لجنة التقییم ثالث سنوات.

تنتخب اللجنة رئیسها من بین أعضائها من القائمتین باء وجیم. وفي حالة غیاب رئیس اللجنة   1-3

المقررة، یتولى رئاسة اللجنة مؤقتًا عضو آخر تختاره اللجنة من القائمتین خالل أحد اجتماعاتها

باء وجیم.
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یشار إلیه فیما یلي س(الذي 1یؤدي سكرتیر الصندوق دور سكرتیر اللجنة، أما مدیر مكتب التقییم  1-4

  باسم "المكتب") فإنه یؤدي مهمة الدعم التقني.

  دور اللجنة وتسییر أعمالها  -2

هو مساعدة المجلس التنفیذي في للمجلس التنفیذيفرعیًا تابعاً جنة التقییم باعتبارها جهازًا دور ل  2-1

  بموجب اتفاقیة إنشاء الصندوق.الملقاة على عاتقهفي الصندوقمسؤولیات وظائف التقییم مباشرة

  یكتمل النصاب القانوني ألي اجتماع تعقده لجنة التقییم بحضور أغلبیة أعضائها.  2-2

لیس للجنة التقییم أن تدلي بصوتها، ولكن علیها أن تقدِّم إلى المجلس التنفیذي تقاریر تتضمن آراء   2-3

أعضائها. وعلى الرغم مما تقّدم، یسعى رئیس اللجنة إلى ضمان توافق في اآلراء كي یعرض في 

التوّصل إلى تقاریره إلى المجلس التنفیذي، بالقدر المستطاع، إجماع آراء اللجنة. وفي حالة عدم

  توافق في اآلراء، یشار في التقاریر إلى آراء األقلیة ووجهات نظرها.

تعقد لجنة التقییم اجتماعاتها بانتظام. وتحدِّد اللجنة موعد كل اجتماع في االجتماع السابق علیه،   2-4

ما لم تقّرر خالف ذلك. ویمكن أیضًا لرئیس اللجنة أن یدعو إلى عقد اجتماعات في أي وقت

، 2من النظام الداخلي للمجلس التنفیذي3المادةومع األخذ بعین االعتبار آخر عند االقتضاء.

یحق للجنة التقییم االشتراك في الزیارات المیدانیة التي ینظمها الصندوق، كما یحق ألعضاء 

  .كورةالمجلس التنفیذي ممن هم لیسوا أعضاء في لجنة التقییم االشتراك في الزیارات المذ

محاضر اجتماعات لجنة التقییم هي السجل الرسمي للمناقشات والتوصیات المعتمدة خالل   2-5

اجتماعات اللجنة. ویوافق جمیع األعضاء المشاركین على المحاضر التي یجوز عرضها على 

المجلس التنفیذي. ویقدِّم رئیس اللجنة إلى المجلس تقریرًا بشأن ما یدور في اجتماعاتها من 

  مداوالت.

(المشار إلیه فیما بعد في الصندوقتكون اجتماعات لجنة التقییم مفتوحة أمام مدیر مكتب التقییم  2-6

وأمام موظفي الصندوق الذین یعّینهم الرئیس من وقت إلى آخر، وكذلك أمام “) المكتب”باسم 

موظفي المكتب اآلخرین عندما یقرر مدیر المكتب أنه ینبغي حضورهم كأشخاص مرجعیین، إالّ 

  ) أدناه:ك(1- 3فیما یتعلق بالمسائل المشار إلیها في الفقرة 

یجوز أیضًا ألعضاء المجلس التنفیذي من غیر أعضاء لجنة التقییم حضور اجتماعاتها بصفة   2-7

) ك(1-3مراقبین فیما عدا االجتماعات التي تناَقش فیها المسائل المنصوص علیها في الفقرة 

  أدناه.

                                                     

بھدف عكس دور مكتب التقییم في الصندوق، واتساقاً مع التسمیات المستخدمة في المؤسسات المالیة الدولیة األخرى، تتضمن سیاسة 1

  اعداً.التقییم المعدلة في الصندوق على إطالق اسم "مكتب التقییم المستقل في الصندوق" على المكتب من اآلن فص
تعقد كل دورات المجلس في مقر الصندوق باستثناء الدورات المشتركة مع دورة مجلس المحافظین التي تعقد في –مكان عقد الدورات 2

  مكان آخر.
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ندوق الخاصة بنشر الوثائق، تنشر محاضر اجتماعات لجنة التقییم وتقاریرها وفقا لسیاسة الص  2-8

من خالل موقع للصندوق على شبكة اإلنترنت.المألعلى 

  المسؤولیات  -3

یجوز للمجلس التنفیذي أن یحیل إلى لجنة التقییم أي مسألة تتعلق بوظائف التقییم في الصندوق   3-1

ؤولیة عنها بموجب اتفاقیة إنشاء الصندوق. وباإلضافة إلى ذلك، التي یتولى المجلس التنفیذي المس

  ینبغي أن تتولى لجنة التقییم المسؤولیات الدائمة التالیة:

ضمان التنفیذ واالمتثال الكامل لسیاسة التقییم في الصندوق التي یتمثل هدفها الشامل في   (أ)

ن خالل رفع التقاریر إلى تقدیر نتائج وأثر الصندوق بهدف تحسین عملیاته وسیاساته م

المجلس التنفیذي وتقدیم التوصیات له؛

المساهمة في حلقة التعلم في الصندوق من خالل رفع التقاریر إلى المجلس التنفیذي وتقدیم   (ب)

  التوصیات له بشأن التقییمات التي تنظر فیها؛

  دیم تقریر بهذا الشأن؛القیام سنویًا باستعراض برنامج العمل السنوي ومشروع میزانیته وتق  )ج(

القیام سنویًا باستعراض التقریر السنوي عن نتائج وأثر عملیات الصندوق وتعلیقات اإلدارة   )د(

  علیه وتقدیم تقریر بهذا الشأن؛

القیام سنویًا باستعراض تقریر رئیس الصندوق عن وضع تنفیذ توصیات التقییم وتدابیر   )هـ(

  لمواضیع وتقدیم تقریر بهذا الشأن؛اإلدارة وتعلیقات المكتب على نفس ا

مناقشة وثیقة نهج التقییمات التي یتم إجراؤها على مستوى المؤسسة ورفع تقریر بهذا   )و(

  الشأن؛

مناقشة كل التقییمات المؤسسیة التي یجریها المكتب وتعلیقات اإلدارة ذات الصلة ورفع     )ز(

  تقاریر عنها؛

تقییم البرامج القطریة والتقییمات المواضیعیة وتقییمات مناقشة مجموعة من تقاریر و اختیار   )ح(

  ورفع تقریر بهذا الشأن؛إلى جانب رّد إدارة الصندوق علیها المشروعات

قبل ورفع تقاریر بشأنهامناقشة التقاریر التالیة، بما فیها تعلیقات المكتب ذات الصلة،  )ط(

  عرضها على المجلس التنفیذي للنظر فیها:

  ؛فعالیة اإلنمائیة للصندوقتقریر ال  )1(

  ؛في المستقبلنظام إدارة النتائج واألثرعلى بإدخالهقد تقوم إدارة الصندوق تنقیحأي   )2(

عن التقییمات واالستراتیجیات الناشئة التشغیلیة استعراض مسّودات مقترحات السیاسات   )ي(

، قبل ارة علیهاورد اإلدبما في ذلك تعلیقات المكتب على المقترحاتالمضطلع بها،

وسیركز هذا االستعراض على تأصیل الدروس عرضها على المجلس التنفیذي للنظر فیها

  ؛والتوصیات المستندة إلى التقییمات
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مساعدة المجلس التنفیذي في اختیار مدیر المكتب وتعیینه وبما یتفق مع سیاسة التقییم،   )ك(

  واستعراض أدائه وٕانهاء خدمته.

  ة سیاسة التقییم عندما تبرز الحاجة.التوصیة بمراجع  (ل)

  أحكام ختامیة  -4

اختصاصات لجنة التقییم ونظامها الداخلي بالصیغة الواردة في هذه الوثیقة تلغي وتبطل   4-1

. ووفقًا EB 2004/83/R.7/Rev.1اختصاصات لجنة التقییم ونظامها الداخلي الواردة في الوثیقة 

من النظام 29و 25لس التنفیذي وباستثناء المادتین من النظام الداخلي للمج3-11للمادة 

الداخلي نفسه، وما لم تنص هذه االختصاصات على خالف ذلك، یسري النظام الداخلي للمجلس 

  التنفیذي، مع مراعاة ما یقتضیه اختالف الحال، على مداوالت لجنة التقییم.
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  للمجلس التنفیذيمذكرات إحالة 

نطاق االختصاصات- 1

في إنشاء أجهزة فرعیة. التنفیذيسلطة المجلسالنظام الداخلي للمجلس التنفیذيمن 11ادة تنظِّم الم

على تلك األجهزة الفرعیة ما لم یتقرر خالف النظام الداخلي للمجلس التنفیذيیسري ،3-11للمادة ووفقًا 

هذه لیمكنذلك. وبناًء على ذلك فإن الجهة المقصودة بهذه االختصاصات هي لجنة التقییم. وال

في أن السببوهذا هو ما یفسراألجهزة األخرى في الصندوق. سیر العمل فيأن تنظم االختصاصات 

(مثل مجلس محافظي الصندوق ورئیس ألجهزة الصندوق األخرىالمسّودة ال تتضمن توجیهات 

  الصندوق).

التشكیل- 2

الداخليالنظام و ما هو وارد فيعلى نحالحالیة االختصاصات الممارسة مسودة من 2-1تنظِّم الفقرة 

والتي تنّص على أن تتألف لجنة التقییم من تسعة من EB 2004/83/R.7/Rev.1التقییم في الوثیقة للجنة 

النظام من 11نهم رئیس الصندوق وفقًا للمادة المناوبین الذین یعیِّ أعضائهأعضاء المجلس التنفیذي أو 

لتالي: أربعة أعضاء من القائمة ألف، وعضوان من القائمة باء على النحو االداخلي للمجلس التنفیذي

  جیم.أعضاء من القائمة وثالثة 

  العضویةمدة - 3

لجنة التقییم مع مدة في عضویة اللجنة التقییم ثالث سنوات. وینبغي أن تتوافق مدة في عضویة التكون مدة 

وفقا ي المجلس التنفیذي المجلس التنفیذي لضمان أن أعضاء اللجنة كلهم أعضاء ففي عضویة ال

  .النظام الداخلي للمجلس التنفیذيمن 11المادة لمقتضیات

  معاییر االختیار- 4

على أن یعیِّن رئیس الصندوق، النظام الداخلي للمجلس التنفیذيمن 1-11في المادة الثانیةالجملة تنص 

تعیین أعضاء لجنة التقییم الذین بموافقة المجلس التنفیذي، أعضاء األجهزة الفرعیة. وال یجوز للرئیس عند

یوافق علیهم المجلس التنفیذي أن یحدد أي معاییر أو شروط حیث ال تحدِّد اتفاقیة إنشاء الصندوق وال 

أي معاییر أو شروط تتعلق بأي مدّونة سلوك أو مؤهالت مهنیة النظام الداخلي للمجلس التنفیذي

اتفاقیة فیینا الوارد فياًء على ذلك، یسري المبدأ العام للعضویة في أي جهاز من األجهزة الرئاسیة. وبن

، أي حریة الدولة المتعلقة بتمثیل الدول في عالقاتها مع المنظمات الدولیة ذات الطابع العالمي1975لعام 

  في تشكیل وفودها التي تمثلها لدى أجهزة المنظمة.الموفدة

  الرئیس- 5

مسودة من 3-1الفقرة تنص، اخلي للمجلس التنفیذيالنظام الدمن 2-14لمقتضیات المادةوفقًا 

. وتسمح العبارات التي اختیرت لصیاغة هذه الفقرة بمواصلة رئیسهاأن اللجنة تنتخب علىاالختصاصات 

الممارسة التي تقضي بأن تختار اللجنة رئیسها من بین أعضائها في القائمتین باء وجیم إن أرادت العمل ب

غیاب في حالیتولى رئاستها مؤقتًا تختار اللجنة عضوًا آخربهذه الممارسة، العمل وٕاذا استمرذلك. 

  الرئیس خالل اجتماع مقرر للجنة.
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طبیعة لجنة التقییم- 6

، جهاز فني النظام الداخلي للمجلس التنفیذيمن 11إلى أن لجنة التقییم، بموجب المادة 1-2تشیر الفقرة 

ني ذلك أن عمل اللجنة یقتصر على إعداد قرارات المجلس . ویعهیئة تحضیریةیشار إلیه أیضًا بأنه 

2-11التنفیذي في میدان معّین ولیس لها أن تمارس بنفسها سلطة اتخاذ القرارات. ولهذا السبب فإن المادة 

نص على أنه لیس للجان واألجهزة الفرعیة التابعة للمجلس التنفیذي تالنظام الداخلي للمجلس التنفیذيمن 

بأصواتها ولكن علیها أن تقّدم تقاریر تتضمن مختلف اآلراء التي یتم اإلعراب عنها في إطار أن ُتدلي ”

  االختصاصات.مسودةمن3-2في الفقرة أعید تأكید صیاغة هذه المادةوتوخیًا للوضوح فقد “. األجهزة

ها. ولذلك من المتوقع التقییم أیضًا على آثار بالنسبة لتحدید مواعید دوراتوینطوي الطابع التحضیري للجنة 

). وقد دأبت 4- 2الفقرة تحدید مواعید تلك االجتماعات (حریةترك لها تُ أن على ،أن تجتمع اللجنة بانتظام

اللجنة على أن تجتمع قبل كل دورة عادیة من دورات المجلس التنفیذي. وال یوجد أي سبب قاهر یدعو 

ذلك إلزامیًا.أن یكونإلى 

المنطبقالداخليللنظامالوضع التلقائي- 7

، على اختالف الحالمراعاة ما یقتضیهمع و 3-11یسري النظام الداخلي للمجلس التنفیذي، وفقا لمادته 

.على خالف ذلكاختصاصات اللجنةتنص مداوالت لجنة التقییم ما لم 

االجتماعات- 8

جرت ما عتزم تغییرال تفإن اللجنة تختلف في صیاغتها عن النص الحالي 4-2على الرغم من أن الفقرة 

  من تحدید مواعید اجتماعها في آخر دورة من كل عام.علیه العادة

حضور اجتماعات لجنة التقییم- 9

النظام الداخلي للمجلس التنفیذيمن 8المادة یترتب علىالمنطبق، الداخليللنظامالتلقائيللوضعنتیجة 

رئیس الصندوق من وقت قد یختارهمالذین أمام موظفي الصندوق مفتوحةلجنة التقییم دوراتكون أن ت

في مدیر مكتب التقییمیختارهمالذین اآلخرینمكتب التقییمموظفيإلى آخر لهذا الغرض باإلضافة إلى 

ر مكتب التقییم وتعیینه مدیباختیار االجتماعات المتعلقة إال فيكأشخاص مرجعیین، للحضورالصندوق

  .خدمتهواستعراض أدائه وٕانهاء 

ؤولیاتالمس- 10

فإن المجلس التنفیذي هو الذي یحدد نطاق النظام الداخلي للمجلس التنفیذيمن 1-11استنادًا إلى المادة 

منمسؤولیات لجنة التقییم. وال یمكن تكلیف اللجنة، باعتبارها جهازًا فرعیًا تابعًا للمجلس التنفیذي، بأمور 

ل المجلس، من بین أمور أخرى، القیام بما اختصاص المجلس التنفیذي. وفیما یتعلق بمسائل التقیی م، یخوَّ

  یلي:

اإلشراف على التقییم المستقل للصندوق، وتقدیر مدى جودته بشكل عام، وأثر برامج ومشروعات   (أ)

  الصندوق كما هي موثّقة في تقاریر التقییم؛

  التقییم؛وظیفةوفعالیة استقاللعلى السیاسات الرامیة إلى تعزیز الموافقة  (ب)
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استالم جمیع تقاریر التقییم مباشرة من مكتب التقییم، بما في ذلك التقریر السنوي عن نتائج وأثر   (ج)

  عملیات الصندوق؛

  المصادقة على تعیین مدیر مكتب التقییم وٕاعفائه من منصبه؛  (د)

ى میزانیة علبالموافقةمجلس المحافظین توصیةو السنوي لمكتب التقییمعمل البرنامجعلى الموافقة  (هـ)

  المكتب.

االختصاصات عّما هو وارد أعاله وتحدِّد اإلطار المرجعي للجنة التقییم، مسودة من 1-3وتعبِّر الفقرة 

تتعلق بوظیفة التقییم في الصندوق التي یتحمل المجلس التنفیذي المسؤولیة مهامهاحیث تنص على أن 

  عنها بموجب اتفاقیة إنشاء الصندوق.

تبین قائمةبالتفصیل هذا الدور العام للجنة التقییم من خالل 3لفرعیة التالیة للفقرة الرئیسیة وتبیِّن الفقرات ا

في سیاسة التقییم المعدَّلة.مهامها المحدَّدة والدائمة. وتتفق هذه المهام مع المسؤولیات المسندة للجنة 
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االختصاصات الحالیة للجنة التقییم

االختصاصات

المهمة

لتنفیذي لجنة التقییم لتعزیز وتدعیم دوره في تقییم العملیات. ویعتمد المجلس على هذه اللجنة في أنشأ المجلس ا

تزویده بالمشورة بشأن المسائل المرتبطة بأنشطة التقییم المستقل والتقییم الذاتي التي یقوم بها الصندوق، وكذلك 

أن اللجنة تعتبر هیئة استشاریة، فإنها ستتقدم فیما یتصل بمجموعة مختارة من وثائق السیاسات التشغیلیة. وبما 

بتوصیات حول مسائل التقییم كجزء من تقاریرها المرفوعة إلى المجلس التنفیذي.

األهداف

بغیة مساعدة المجلس التنفیذي في أداء وظیفته اإلشرافیة، فإن اللجنة ترمي إلى تحقیق الغایات التالیة:

)i(في الصندوق واالمتثال لها، وهي السیاسة التي ضمان التنفیذ الكامل لسیاسة التقییم

یتمثل هدفها الشامل في تقدیر ما یحققه الصندوق من نتائج وأثر بغیة النهوض 

بعملیاته وسیاساته؛

)ii( التأكد من أن برنامج عمل مكتب التقییم ومیزانیته السنویة یتمشیان، من حیث

الصیاغة والتنفیذ، مع سیاسة التقییم؛

)iii(شطة التقییم المستقل لمكتب التقییم وأنشطة التقییم الذاتي في التأكد من أن أن

الصندوق، والمتجسدة في تقریرین اثنین من تقاریر اإلدارة (التقریر المرحلي عن حافظة 

المشروعات وأي تعدیالت أخرى على نظام إدارة النتائج واألثر)، تتسم باألهمیة وأنها 

تُنفذ بفعالیة وكفاءة؛ و

)iv( ة التعلم في الصندوق من خالل رفع التقاریر وتقدیم التوصیات إلى اإلسهام في دار

المجلس عن التقییمات المستقلة التي تنظر فیها وعن تقریري اإلدارة المشار إلیهما في 

البند السابق، وكذلك عن أي سیاسات تشغیلیة تقرر استعراضها. 

نطاق العمل

ستقوم اللجنة باألنشطة التالیة: 

)i(نتظمة باستعراض برنامج العمل والمیزانیة السنویة لمكتب التقییم، القیام بصورة م

والتقریر السنوي عن نتائج وأثر عملیات الصندوق، وتقریر رئیس الصندوق عن وضع 

تنفیذ توصیات التقییم، إلى جانب تقریر مكتب التقییم عن الموضوع ذاته؛

)ii(ارة من البرامج القطریة، مناقشة كل التقییمات المؤسسیة لمكتب التقییم ومجموعة مخت

والتقاریر المواضیعیة، وتقاریر تقییم المشروعات مع اتفاقات نقاط إنجازها، وتعلیقات 

اإلدارة على التقاریر المعنیة؛
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)iii( مناقشة التقاریر التالیة، بما في ذلك تعلیقات مكتب التقییم علیها، قبل أن ینظر فیها

افظة المشروعات؛ (ب) أي تعدیل التقریر المرحلي عن ح  المجلس التنفیذي: (أ)

محتمل في المستقبل تدخله اإلدارة على نظام إدارة النتائج واألثر؛

)iv( استعراض مقترحات السیاسات التشغیلیة المنبثقة عن الدروس والتوصیات المستقاة من

التقییم بما في ذلك تعلیقات مكتب التقییم علیها قبل أن ینظر فیها المجلس التنفیذي. 

ذا االستعراض على استیعاب الدروس المستفادة من عملیات التقییم وسیركز ه

وتوصیاتها؛ و

)v( القیام بزیارات میدانیة جماعیة، حسبما وكلما اقتضى األمر، وذلك لمعاینة أنشطة

التقییم األساسیة، بما یساعد لجنة التقییم في أداء واجباتها على نحو أشد كفاءة 

وفعالیة.

المهام المذكورة أعاله، فإن اللجنة ستبعث إلى المجلس باستنتاجاتها وتزوده بموجز وفیما یتصل بكل مهمة من 

  بالتوصیات والقضایا األساسیة لینظر فیها.
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  الحالي للجنة التقییمالنظام الداخلي

  النظام الداخلي

باستثناء ما هو یطبق النظام الداخلي للمجلس التنفیذي، مع تعدیله حسب االقتضاء، على إجراءات لجنة التقییم، 

محدد أدناه: 

ستعقد لجنة التقییم أربع دورات في كل سنة تقویمیة. : الدعوة إلى عقد الدورات، وتوقیتها، ومدتها.1المادة 

وستعقد دورة واحدة قبل كل دورة من دورات المجلس التنفیذي (الثالث). وستعقد دورة أخرى في أكتوبر/تشرین األول 

وص هو بحث برنامج العمل والمیزانیة السنویة لمكتب التقییم. وفي حال دعت على أن یكون لها غرض مخص

الحاجة لذلك، یمكن عقد دورات أخرى مخصوصة بناء على طلب رئیس اللجنة في أي وقت من األوقات خالل 

دیسمبر/كانون السنة. وتحدد مدد كل دورة في السنة الالحقة ومواعیدها الدقیقة خالل الدورة السنویة للجنة التقییم في

  األول.

تخطر أمانة الصندوق كل عضو من أعضاء اللجنة بموعد : اإلخطار بعقد الدورات وجداول أعمالها.2المادة 

ومكان انعقاد كل دورة قبل ثالثین یومًا من بدئها. وخالل دورة دیسمبر/كانون األول تضع لجنة التقییم جداول أعمال 

مراعاة مختلف البنود الدائمة التي ینبغي أن تبحثها اللجنة. ولهذا الغرض، مؤقتة لكل دورات السنة الالحقة، مع

فسیقوم مكتب التقییم بتزوید اللجنة باقتراحات لجداول أعمال دوراتها. وتحتفظ اللجنة بحق تنقیح بنود جداول 

جداول األعمال إلى األعمال باإلضافة، أو الحذف، أو التعریف، أو التعدیل خالل مجرى العام. وستبعث األمانة ب

كل أعضاء لجنة التقییم جنبًا إلى جنب مع إخطارات عقد الدورات. وسیرسل سكرتیر الصندوق إخطار كل دورة، مع 

  جدول األعمال، إلى كل مدراء المجلس التنفیذي اآلخرین غیر المتمتعین بعضویة لجنة التقییم.

یم من تسعة من األعضاء أو األعضاء المناوبین ستتألف لجنة التقی: العضویة ومدة شغل المنصب.3المادة 

للمجلس التنفیذي: أربعة منهم من القائمة ألف، واثنان من القائمة باء، وثالثة من القائمة جیم. وتكون مدة عضویة 

  اللجنة ثالث سنوات وتتوافق مع مدة عضویة المجلس التنفیذي.

  ع من اجتماعات لجنة التقییم بحضور خمسة أعضاء.یكتمل النصاب في أي اجتما: النصاب القانوني.4المادة 

تنتخب اللجنة رئیسًا لها من بین أعضاء القائمة باء أو جیم. وفي حال غیاب الرئیس خالل : الرئیس.5المادة 

  اجتماع مقرر أو زیارة میدانیة للجنة یضطلع عضو آخر تختاره اللجنة بمهمة الرئاسة مؤقتا.

لجنة قصارى جهدها للتوصل إلى القرارات بالتوافق. وحینما یتعذر ذلك، تسري قرارات تبذل ال: القرارات.6المادة 

  الرئیس المدعومة من جانب أربعة أعضاء آخرین.

وباإلضافة إلى أعضاء لجنة التقییم ومدیر مكتب التقییم فإنه : حضور االجتماعات والزیارات المیدانیة.7المادة 

من موظفیه للمشاركة في مداوالت اللجنة. وسیشارك مندوب عن إدارة الصندوق یجوز لهذا المدیر أن یختار بعضًا 

في كل دورات لجنة التقییم. ویمكن أن ُیطلب إلى موظفین آخرین في الصندوق أن یحضروا دورات اللجنة وأن 

اللجنة. یقدموا، بناء على طلب اللجنة، ما قد تدعو إلیه الحاجة من معلومات وٕایضاحات لالضطالع بمسؤولیات 

وسیشارك أعضاء لجنة التقییم بصفة مراقبین في أي زیارة میدانیة ینظمها مكتب التقییم. ویمكن ألعضاء المجلس 
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التنفیذي اآلخرین غیر المتمتعین بعضویة لجنة التقییم أن یشاركوا في اجتماعاتها بصفة مراقبین وأن یشتركوا في 

  الزیارات المیدانیة.

تمشیًا مع سیاسة نشر الوثائق المعتمدة في الصندوق فستنشر كل التقاریر والوثائق اریر.: الوثائق والتق8المادة 

المرفوعة إلى اللجنة على الجمهور. وستسجل التوصیات والقضایا األساسیة للجنة ضمن تقریر یعده رئیسها عقب 

ثیقة أیضًا على الجمهور عبر ). وستنشر هذه الو 9كل دورة ویرفعه إلى المجلس التنفیذي للموافقة (انظر المادة 

الموقع الشبكي للصندوق. وبالتشاور مع مكتب سكرتیر الصندوق، سیقوم مكتب التقییم بإعداد محاضر جلسات كل 

  دورة من دورات لجنة التقییم وٕارسالها في صیغة مسودة إلى كل المشاركین إلقرارها قبل وضعها في شكلها النهائي.

یرفع رئیس لجنة التقییم تقریرًا خطیًا عن مداوالتها إلى المجلس المجلس التنفیذي.: رفع التقاریر إلى 9المادة 

التنفیذي بعد كل دورة من دوراتها. وینبغي أن تتسم هذه التقاریر بالتركیز واالهتمام بالموضوعات، وأن تحدد أبرز 

یها، حسب الحاجة. وینبغي أن یترجم التوصیات والقضایا المهمة إلحاطة المجلس علمًا بها أو التماسًا لموافقته عل

هذا التقریر إلى اللغات الرسمیة للصندوق وأن یرسل إلى أعضاء المجلس بأسرع وقت بحیث یتاح لهم استعراضه 

في الوقت المناسب قبل انعقاد الدورة المعنیة للمجلس التنفیذي. ویمكن لرئیس اللجنة، باإلضافة إلى ذلك، أن یقدم 

  ء كل دورة للمجلس حینما یرى ذلك ضروریا.تقریرًا شفویًا أثنا

  


