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 الموافقةبتوصية 
كما هو  ،(5166) من سياسة التقييم المعدلة في الصندوق 25الفقرة  تعديلة على للمصادقالتنفيذي مدعو  المجلس

 )أ( من هذه الوثيقة. 1وارد في الفقرة 
 

 في الصندوق سياسة التقييمتعديل 

، استعرض المجلس التنفيذي تقرير 5162في دورته الخامسة عشرة بعد المائة المنعقدة في سبتمبر/أيلول  -1
، كما هو 5162يونيو/حزيران  51الصندوق عن دورتها الثامنة والثمانين، المنعقدة في  رئيس لجنة التقييم في

 .EB 2015/115/R.3وارد في الوثيقة 

بما في ذلك موافقة لجنة التقييم  ،وعند استعراضه لهذه الوثيقة، أحاط المجلس علما بالمعلومات الواردة فيها -2
عن نتائج وأثر عمليات الصندوق وتقرير الفعالية  على المقترح الذي ينص على عرض التقرير السنوي

وصاعدا، وعلى إدخال  5161اإلنمائية للصندوق في دورة سبتمبر/أيلول للمجلس التنفيذي من عام 
(، والتي تغطي إجراءات 5166من سياسة التقييم في الصندوق ) 25التعديالت المناسبة على الفقترة 

 ير التقييم التي يعدها مكتب التقييم المستقل في الصندوق.  ونشر وتوزيع تقار  ، واالتصال،اإلبالغ

 EB 2015/115/R.4أعاله، وافق المجلس التنفيذي على التوصية الواردة في الوثيقة  ذكرواستنادا إلى ما  -3
التي تتضمن نقل عرض التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق وتقرير الفعالية اإلنمائية 

يسمبر/كانون األول إلى دورته المنعقدة في أيلول/سبتمبر بدءا من المجلس المنعقدة في د للصندوق من دورة
في والتي تنص حاليا على ما يلي: " ،من سياسة التقييم 25، عالوة على إدخال تعديل على الفقرة 5161عام 

لى إدارة الصندوق التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق عالمستقل كل عام يعرض مكتب التقييم 
ومن بعدها على لجنة التقييم والمجلس التنفيذي في دورات ديسمبر/كانون األول لكل من المجلس واللجنة." 

لصندوق بشأن تقرير الفعالية اإلنمائية في اتعديل سياسة التقييم  وأحاط المجلس علما بعدم الحاجة إلى
 ألن السياسة لم تربط عرض هذا التقرير بأي دورة محددة من دورات المجلس. للصندوق،

دورة لجنة التقييم، التي  يتوجب نقل، 5161وأحاط المجلس علما أيضا بأنه، ونتيجة لذلك، وبدءا من عام  -4
مني إلى أوائل شهر سبتمبر/أيلول الستيعاب التغيير المقترح في اإلطار الز قد في يونيو/حزيران، كانت تع

 لعرض التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق. 

وفيما يتعلق بالتغييرات المقترحة في سياسة التقييم في الصندوق، فقد أحاط المجلس علما بأن لجنة التقييم  -5
، حسب 5162سوف تستعرض المقترح النهائي في دورتها التسعين التي ستعقد في نوفمبر/تشرين الثاني 

 .5162ثم تعرضه على دورة المجلس التنفيذي التي ستعقد في ديسمبر/كانون الثاني  االقتضاء، ومن

ومن هنا، تقترح لجنة التقييم إدخال التعديل التالي على سياسة التقييم )يرد التغيير المقترح بأحرف بارزة(،  -6
ة المنعقدة في ى مع القرار الذي اتخذه المجلس التنفيذي في دورته الخامسة عشرة بعد المائبما يتماش

 :5162سبتبمر/أيلول 



 EB 2015/116/R.7 

5 

 ليصبح نصها كما يلي: 25تعدل الفقرة  )أ( 

التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق المستقل في كل عام يعرض مكتب التقييم . "54
لكل  سبتمبر/أيلول على إدارة الصندوق ومن بعدها على لجنة التقييم والمجلس التنفيذي في دورات

 ."واللجنةمن المجلس 


