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 بعد المائة للجنة التقييم الحادية عشرةمحاضر الدورة 

 ا فيالتي انعقدت افتراضيبعد المائة  الحادية عشرة تهاجرت في دورالتي لجنة التقييم ترد مداوالت  -1

 في المحاضر الحالية.، 2020 تشرين األول/أكتوبر 22

 .التنفيذي تشاطرها مع المجلس يتم، سأن تصادق لجنة التقييم على هذه المحاضر يعدو -2

 من جدول األعمال: افتتاح الدورة 1البند 

ونيجيريا  ،والمكسيك ،واليابان ،وإندونيسيا )الرئيس( ،وفرنسا ،الكاميرون من لجنةالحضر الدورة أعضاء  -3

. صامتين بصفة مراقبين والمملكة المتحدة كية،جمهورية الدومينيالو ،الصينها ممثلو حضركما وسويسرا. 

ساعد مالرئيس النائب و؛ في الصندوقمكتب التقييم المستقل  القائم باألعمال المؤقت في أيضا حضر الدورةو

سياسات مدير شعبة و ؛المعرفةإدارة االستراتيجية و لدائرة المساعدرئيس النائب و؛ لدائرة إدارة البرامج

البحوث وتقييم  شعبةمدير و؛ أفريقيا الغربية والوسطىالمدير اإلقليمي المؤقت لشعبة ووالنتائج؛  العمليات

 الصندوق؛ وغيرهم من موظفي الصندوق. وسكرتير ؛األثر

سعادة االستراتيجية القطرية للسودان كل من البرنامج القطري ووشارك في مداوالت اللجنة التي تناولت تقييم  -4

ألغذية والزراعة ا منظمةلسودان لدى لالدائم  والممثلالسفير  ،السيد عبد الوهاب محمد الحجازي محمد خير

السيد عادل عثمان إدريس، و؛ نائب المندوب الدائم، سعدية المبارك أحمد دعاك السيدةو ؛رومافي  ألمم المتحدةل

التابعة لوزارة و التي يشارك الصندوق في تمويلها للمشروعاتوحدة التنسيق المركزية  كبير المنسقين في

 .السودان جمهورية الزراعة والموارد الطبيعية في

 (EC 2020/111/W.P.1) من جدول األعمال: اعتماد جدول األعمال 2لبند ا

 .EC 2020/111/W.P.1اعتمدت اللجنة جدول األعمال كما هو وارد في الوثيقة  -5

رنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته من جدول األعمال: ب 3البند 

 (EC 2020/111/W.P.2) 2023-2022وخطته اإلشارية للفترة  2021لعام 

 :الرسائل الرئيسية

  أعربت اللجنة عن دعمها لبرنامج العمل والميزانية المقترحين لمكتب التقييم المستقل لعام

 ، بما في ذلك األهداف االستراتيجية المحددة.2021

  إضافة إلى طلب  بمثابة أنه سيكونب علما اللجنة أحاطت، بمقترح ترحيل الرصيدفيما يتعلق

 .متكررةوغير  متوقعةغير  أنشطةلتغطية  سيتم استخدامهو ،الميزانية

 ،استجابة لتوصية استعراض األقران بتبسيط  والذي يأتي رحبت اللجنة بالعرض المنقح للميزانية

اإلنفاق والنشاط  فئةالمعلومات المتعلقة باستخدام الميزانية حسب إبقاء لكنها طلبت والوثيقة، 

 .لمنوطة بهااشراف وظيفة اإلتسهيل بغية في السنة الجارية 

، والتي EC 2020/111/W.P.2على النحو الوارد في الوثيقة المنقحة  لوثيقةلأعربت اللجنة عن تقديرها  -6

العاشرة التي تم استعراضها في الدورة  االستعراض المسبقاألعضاء على وثيقة  تعليقاتاالعتبار  بعينأخذت 

 .بعد المائة

الهدف االستراتيجي األول لمكتب التقييم المستقل.  ضمنبإدراج المساءلة  على وجه الخصوص تم الترحيبو -7

الشراكة، والتي ينبغي  يخصالمستخدمة فيما  الصيغةوافق مكتب التقييم المستقل على إعادة النظر في و

 .قائما بذاته هدفااعتبارها وسيلة لتحقيق األهداف، وليس 
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مكتب التقييم المستقل وميزانيته وتخطيطه الجاري لعمل العلى  19-أثر جائحة كوفيد عنوردا على استفسارات  -8

على أساس االستعراضات  إتمامه توجب 2020عام  الذي تم خاللمكتب أن معظم العمل الالمستقبلي، أوضح 

الرصد البيانات التي تم جمعها بواسطة وباستخدام تكنولوجيا مثل الصور الساتلية والبعيدة، وذلك المكتبية، 

 وفي حين. قطريون خبراء استشاريونوالزيارات الميدانية التي أجراها  ،الدراسات االستقصائيةأو /و والتقييم

 نتيجة ارتفعت الخدمات االستشاريةنفقات أن  إالالمفروضة على السفر،  القيود بسببانخفضت تكاليف السفر 

التقييمات عن بعد.  من أجل إجراءيين الوطن األخصائيينو بالخبراء االستشاريين بصورة أكبر االستعانة

في تكلفة  إجماليا انخفاضاوأوضح مكتب التقييم المستقل أن انخفاض تكاليف السفر ال يعني بالضرورة 

 .التقييمات

 أخذمع  2021عام  خاللاألنشطة التي سيتم االضطالع بها  ه قد تم وضعأوضح مكتب التقييم المستقل أنو -9

 وراء المحركةالقوة  يعتبرغير أن ذلك ال بعين االعتبار.  19-كوفيدجائحة نتيجة مخاطر التأخير المحتملة 

أكبر إلى التحول االستراتيجي نحو التقييمات ذات  بشكلاالنخفاض االسمي في الميزانية، والذي يعزى 

 .مع مواصلة االنخراط فيها المشروعاتالتقييمات على مستوى  وتخفيضالمستوى األعلى 

لسفر ل أقصىحد نسبة مئوية ك، وردا على سؤال يتعلق بتطبيق نات إضافية عن تكاليف الموظفيمعلوم وقُدمت -10

المرونة الالزمة لضمان  قد يعيق األقصىالحد  مثل هذاأن إلى مكتب التقييم المستقل  أشارواالستشارات، 

 .19-كوفيدحة مثل جائ -جودة منتجات التقييم واالستجابة في الوقت المناسب للظروف غير المتوقعة 

إلى  إلحالته وميزانيته مكتب التقييم المستقلبرنامج عمل مقترح منقح لتعليقات األعضاء في  إدراجسيتم و -11

 للنظر فيه. للمجلس التنفيذي الحادية والثالثين بعد المائة الدورة

لسودان جمهورية امن جدول األعمال: تقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري ل 4البند 

(EC 2020/111/W.P.3 + Add.1) 

 :الرئيسية ةلالرسا

 ه سيتم إعدادأن وأشارت إلى ،رحبت اللجنة بالنتائج اإليجابية التي حققها الصندوق في السودان 

نتائج هذا  أخذمع  2027-2021القطرية الجديد للفترة  االستراتيجيةتصميم برنامج الفرص 

 .بعين االعتبار التقييم

لسودان، على النحو الوارد في لستراتيجية القطرية وااللبرنامج القطري الثاني ل التقييم بهذا التقييمرحبت لجنة  -12

مع االتفاقية عند نقطة اإلنجاز التي وقعتها إدارة الصندوق  باإلضافة إلى، EC 2020/111/W.P.3الوثيقة 

 .االتفاقية ضميمةحكومة السودان، على النحو الوارد في 

نيابة عن حكومة بال بالبيان الذي ألقاه سعادة السفير عبد الوهاب محمد الحجازي محمد خيررحب األعضاء و -13

وأعربوا عن دعمهم لعملية  ،أ األعضاء حكومة السودان على توقيع اتفاقيات السالم في جوبا. كما هن  السودان

 االنتقال الديمقراطي الجارية.

بناء رأس المال البشري واالجتماعي،  على صعيد، وال سيما التي تم تحقيقها ورحبت اللجنة باإلنجازات الهامة -14

بهدف المساهمة المقدمة  والحظت أيضا، والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، المحلية وتمكين المجتمعات

 يوجههاالتي  الريفية التنفيذ الناجح للتنمية الضوء على التقييم وسلطالحد من سوء التغذية وانعدام األمن الغذائي. 

بناء من أجل توفير التمويل الريفي، وخدمات اإلرشاد  ضمنهامن خالل جملة أمور من  المحليالمجتمع 

 والبنية التحتية األساسية. ،القدرات

أشاروا إلى كما لبنية التحتية كبيرة الحجم، ا على صعيداالستدامة  إلى عدم تحقق سفمع األاألعضاء  وأشار -15

وتوسيع  أثر المشروعاتالحكومات والمؤسسات الوطنية في ضمان استدامة  تؤديهالذي  ياألساسالدور 



EB 2020/129/R.23 

3 

موظفي الصندوق الموجودين في عدد انخفاض ب أيضا فيما يتعلق شواغلهمأعرب األعضاء عن و. هانطاق

 . السودانفي في المكتب القطري فقط أربعة موظفين  سمحت بوجودد. وأوضحت اإلدارة أن الموارد البال

، أشار األعضاء إلى أن تصميم برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديد سيأخذ في االعتبار نتائج وأخيرا -16

ولهذا منتجات التقييم. في كافة المجاالت ألغراض تكرارها  ينبغيدورة تعلم  تهيئةوهو مثال جيد على  -التقييم 

سين األداء في إدارة المعرفة والرصد والتقييم سيركز برنامج الفرص االستراتيجية القطرية على تح السبب،

التركيز على بناء شراكات أقوى،  سيتم. وعالوة على ذلك، وجه أمثلعلى  ياتالسياس االنخراطضمان  بغية

تم والفوائد واستدامتها.  توسيع نطاق تيسيرأكبر مع الحكومة من أجل  انخراط ودعموتعزيز القدرة المؤسسية، 

 جمعلها، بما في ذلك في مجال  مقراعلى فرص التعاون مع الوكاالت التي تتخذ من روما أيضا تسليط الضوء 

 الفيضانات. وأثرالمياه  لنقص من أجل التصديالمياه 

 حة في الصندوقمن جدول األعمال: مسودة سياسة التقييم المنق   5البند 

 (EC 2020/111/W.P.4 + Add.1 + Add.2) 

 :الرسائل الرئيسية

  في الصندوق على النحو الوارد في الوثيقة  حةالمنق  سياسة التقييم  بمسودةرحبت اللجنة

EC 2020/111/W.P.4 ،المستشارين المستقلين على النحو المبين في  كبارآراء بو

 .الضميمتين

  بغيةالواردة من اللجنة  من أجل التعبير عن التعقيبات معاسيعمل مكتب التقييم المستقل واإلدارة 

، قبل 2021 كانون الثاني/خاصة في يناير دورةفي لتنظر فيها اللجنة  إلىحة مسودة منق   حالةإ

 .2021 نيسان/للموافقة عليها في أبريل التنفيذيمجلس التقديمها إلى 

العناصر الثالثة الرئيسية الواردة في توصية استعراض ب وأحاطوا علما ،حةرحب األعضاء بالسياسة المنق   -17

، بأسرها( تغطي وظيفة التقييم 1: )على السياسة أن ه يجبأن والمتمثلة في، عملية التنقيحاألقران التي أدت إلى 

 وينبغيالتعلم من التقييم.  تعزز( 3مكتب التقييم المستقل؛ ) يةاستقالل على تأكيدال تعيد( 2مستقلة؛ )الذاتية وال

 حة.الخارجي في السياسة المنق   األقران استعراضإشارة صريحة ورابط مباشر إلى  إدراج

التعبير واقترحوا  ،مكتب التقييم المستقل واإلدارة بذلهاوأعرب األعضاء عن تقديرهم للجهود التعاونية التي  -18

، للسياسة الرئيسيةهداف األعضاء عن دعمهم لأل وعب ر. أوضح بصورة في الوثيقة هذا الجهد المشترك عن

إال أن اللجنة في الوثيقة،  واضحاتحديد األدوار والمسؤوليات  كان وفي حينوأشاروا إلى فائدة نظرية التغيير. 

تم االتفاق على إعادة النظر في هذا و. عدم توازن ما في وصف وظيفتي التقييم الذاتي والمستقلوجود الحظت 

ولتحقيق نهج أكثر توازنا بين التقييمات الذاتية والمستقلة  المتأصلة،القسم ليعكس االختالفات وأوجه التكامل 

استراتيجية التقييم متعددة  –والمساءلة والتعلم. وينبغي أيضا ذكر الهياكل التي تقوم عليها السياسة المنقحة 

 ودليل التقييم. تقييم المستقلمكتب الل السنوات

من وظيفة التقييم الذاتي  التثبتبعض األعضاء تعزيز القسم المتعلق بدور مكتب التقييم المستقل في  واقترح -19

النظر وذلك ب"تقييم األثر"، لمصطلح  للتأكيد على أهمية التتبع كجزء من وظيفة التقييم المستقل وتقديم تعريف

كما  ،تم التأكيد على أهمية التعلموالمستوى.  رفيعة الوثيقةهذه متكررة ضمن  بصورةإلى أهميته واستخدامه 

 اقتناصضمان من أجل  الداخلية للمعرفةدارة اإلالتغييرات المتوقعة في  حولالمزيد من المعلومات  تم طلب

 .العمليات المستقبلية فيوتطبيقها  المستخلصةالدروس 

" من تهمكتب التقييم المستقل و"حصان يةاستقالل يخصبعض األعضاء فيما  ر عنهاعب   شواغلعلى  وردا -20

والضمانات التشغيلية لمكتب التقييم  يةالتأثير الخارجي، أشار مكتب التقييم المستقل إلى القسم المتعلق باالستقالل

ح أحد المراجعين وكما اقتر ،عالوة على ذلكواألمر.  اقتضىوالتزم بمواصلة تعزيز هذا القسم إذا  ،المستقل
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بين مكتب التقييم تعاون الأفضل بين  بصورةقسمين منفصلين للتمييز  إعداد الخارجيين، يمكن النظر في

على أنه ينبغي  أيضاوالشراكات مع أصحاب المصلحة الخارجيين. ووافقت اللجنة  ،الصندوقإدارة المستقل و

 يتمكن من القيام بعمله.كي  احة لإلدارةلمكتب التقييم المستقل الوصول إلى جميع المعلومات المت

الذي كان قد تم تحديده بخمس أو ست سنوات، في ضوء والزمني لتنقيح السياسة،  اإلطار حول وأثيرت شكوك -21

 المناقشات السابقة التي اقترحت جدوال زمنيا أطول.

وتقديمها  ،قدمتها اللجنة تعكس التعليقات التيكي السياسة  تنقيحوافق مكتب التقييم المستقل واإلدارة على و -22

إلى المجلس  إحالتها، قبل 2021 كانون الثاني/في ينايريتم عقدها للجنة  خاصةفي دورة لنظر فيها مواصلة ال

 .التنفيذي

 (EC 2020/111/W.P.9) حة للجنة التقييممسودة االختصاصات المنق  من جدول األعمال:  6البند 

 :الرسائل الرئيسية

 حة للجنة التقييم بعد الموافقة االختصاصات المنق   مسودةأنه ينبغي النظر في إلى اللجنة  أشارت

 على سياسة التقييم.

  بهدفلجنة التقييم  مهمة استعراضبعض األعضاء، تم االتفاق على أبداها استجابة لمالحظات 

مع تجنب اإلفراط في باستعراضها اللجنة  تقومضمان الوضوح فيما يتعلق "بالمنتجات" التي 

 التوجيه.

  في التي ستنعقد للجنة  الخاصةالدورة  خالل أيضاتم االتفاق على النظر في هذه الوثيقة

 .2021 كانون الثاني/يناير

حة بشأن المنتجات المنق  في الصندوق مذكرة مكتب التقييم المستقل من جدول األعمال:  8+  7 انالبند

( + مذكرة اإلدارة EC 2020/111/W.P.5 + Add.1الداخلية ) هتبسيط عمليات حولوالتحديث الشفوي 

 (EC 2020/111/W.P.6 + Add.1بشأن منتجات التقييم الذاتي )

 :الرسائل الرئيسية

  حة والتحديث الشفوي بشأن المنتجات المنق   المستقلأحاطت اللجنة علما بمذكرة مكتب التقييم

مذكرة  بالترافق معالداخلية لمكتب التقييم المستقل، والتي تم النظر فيها  العملياتتبسيط  حول

 .اموالضمائم الخاصة بهبشأن منتجات التقييم الذاتي  اإلدارة

  إجراء  أن هناك حاجة إلىووافقت على  ،بهما الخاصة والضمائمرحبت اللجنة بكلتا المذكرتين

 .مزيد من المناقشات حولهماال

لمكتب التقييم المستقل  ةرئيسيال المنجزات شك ل أحديمنتجات مكتب التقييم المستقل  تنقيحأشار األعضاء إلى أن  -23

الماضي. كما أشاروا  الذي تم إجراؤه العامتنفيذ توصيات استعراض األقران الرامية إلى بموجب خطة العمل 

مع إدارة الصندوق على مختلف المستويات ومع إلى المشاورات المكثفة التي أجراها مكتب التقييم المستقل 

الواردة من الندوة غير الرسمية للمجلس  التعقيبات بأنه قد تم إدماجتم تذكير األعضاء وأعضاء لجنة التقييم. 

 .في الوثيقة 2020 أيار/مايو التي انعقدت فيالتنفيذي 

 ه ال ينبغيوأشار بعض األعضاء إلى أن ،الزيادة الواضحة في عدد منتجات التقييم إزاء شواغل وأثيرت -24

األمور بسيطة قدر اإلمكان، مما يسهل تقاسم المعرفة وتحفيز  أن تحافظ علىلمنتجات أن تزيد من التعقيد بل ل

إلى زيادة عدد التقييمات المنفذة في سنة  يسعىال  أنه مكتب التقييم المستقل وأوضحعنصر التعلم/المخرجات. 

تقديم مجموعة  األعضاء إلى أن الهدف من هذه الزيادة الواضحة في منتجات التقييم هووفي حين أشار معينة. 
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االحتياجات على أفضل وجه واسعة من خيارات التقييم التي يمكن من خاللها اختيار المنتجات التي تناسب 

واستراتيجية التقييم ح دليل التقييم المنق   فيمزيد من التفاصيل  إدراجون إلى ع، فإنهم يتطلالمتنوعة للمؤسسة

 ءعضااألمكتب التقييم المستقل  أبلغ، االستراتيجية ه. وفيما يتعلق بهذالسنوات لمكتب التقييم المستقل متعددة

، بما يتماشى مع توصية فقط تتعلق بمكتب التقييم المستقلس باألحرى ولكن ؛لن تكون استراتيجية مشتركة أنهاب

 الخارجي. األقراناستعراض 

 تم تناولهاالتي  المسائل وتضمنتواإلدارة ومكتب التقييم المستقل.  ،بين األعضاء في اآلراء وافرتبادل  وجرى -25

 :ما يلي

 .موضع ترحيب في تواتر إجرائهاالمقترحة  وبالتالي كانت المرونة –فائدة تقييمات األثر  (1)

بما في ذلك  – المستخدمة في إجراء تقييمات األثر لمنهجيةامكتب التقييم المستقل يمكن أن يستعرض  (2)

باإلضافة إلى ذلك، تم النظر عبر العمليات. و األثر استنباطوصحة  -من صحة النهج والنتائج  التثبت

السبل من مكتب التقييم المستقل بهدف النظر في أفضل التعاون بين اإلدارة و مواصلةأهمية وفوائد  في

 على تقييم أثر التجديد الحادي عشر لموارد 19-كوفيدجائحة  فرضهاتلقيود التي ل أجل التصدي

بناء الساعية إلى . وفي مالحظة ذات صلة، أعرب األعضاء عن تقديرهم لجهود اإلدارة الصندوق

خصوصية البيانات بشأن سياسة إعداد والتقييم، واالنتهاء من  الرصدالقدرات في هذا المجال، وتعزيز 

 التقييمات للجمهور.من أجل إتاحة 

؛ المشروعات المجمعةوتقييمات  تقارير التوليفات التقييميةبشأن الفرق بين  إيضاحات إضافية تم طلب (3)

وخطط ستراتيجية القطرية؛ االو البرنامج القطري تقييمات عن التوصيات الناشئة عن اإلبالغوسيلة و

 توفير بيانات في الوقت الفعلي.المنتجات؛ واستخدام نظام إدارة النتائج التشغيلية ل تبسيط

العمليات غير السيادية إلى أن يحين الوقت الذي يمكن  الستعراض الذي يتعين تطبيقه تدريجيالنهج ال (4)

 اعتبار عمليات القطاع الخاص جاهزة للتقييم.فيه 

 فعليةلفجوة  تشك ل استجابةوما إذا كانت  المشروعات المجمعة،اإلقليمية وتقييمات  دونفائدة التقييمات  (5)

 .على وجه التحديد رحب أحد األعضاء باختيار الموضوعات لهذه المنتجات الجديدةوفي المعرفة. 

برامج الفرص  االستراتيجية القطرية مع إعدادو البرنامج القطريتقييمات الحاجة إلى مواءمة توقيت  (6)

 .بصورة أفضل االستراتيجية القطرية

 .ةمشترك بصورة اإلنجازاالستدامة بعد  الستعراضاتاإلدارة ومكتب التقييم المستقل إجراء قيمة  (7)

 المتعلقة بمزيج المنتجات. اآلثار على التكاليف (8)

 .التعقيبات سن توقيتحُ أهمية المعرفة والتعلم والحاجة إلى ضمان  (9)

 واإلدارة.دليل التقييم من خالل التعاون الوثيق بين مكتب التقييم المستقل  تنقيحأهمية  (10)

التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق  والنظر في محتوى الحاجة إلى تعزيز أوجه التكامل (11)

 وتواترهما. الفعالية اإلنمائية للصندوق وتقرير

في من أداة تركز  قرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارةتتحويل  أهمية (12)

 على المساءلة إلى أداة أكثر استراتيجية. المقام األول
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 جمهورية النيجر في 1إعادة هيكلة مشروع من المستوى من جدول األعمال:  9 البند

(EC 2020/111/W.P.7/Rev.1 + Add.1) 

 :الرئيسية الرسالة

 من الوثيقة  تنقيحفي النيجر، وطلبت  لمشروع 1المستوى  مناللجنة إعادة هيكلة  استعرضت

االجتماعي والبيئي  التقديرفي إطار إجراءات  لفالفرق بين تعريف الفئة أ توضيحأجل 

لتسهيل الفهم واتخاذ القرار  1والمناخي والتعريف الوارد في إطار إعادة الهيكلة من المستوى 

 .من قبل المجلس التنفيذي

 إجراءات بموجبوع فيها اللجنة إلى استعراض إعادة تصنيف مشر تدعىالمرة األولى التي هي هذه  تعتبر -26

إعادة  وشملتفي هذه الحالة من الفئة باء إلى الفئة ألف.  تمتسي ت، والالتقدير االجتماعي والبيئي والمناخي

 وتمت إحالتها إلى لجنة التقييم الستعراضها مشروعات، لحافظة النيجر ثالثة المقترحة 1الهيكلة من المستوى 

، استعراضها وبعد. 2018عليها المجلس التنفيذي في عام  صادق التيالمشروعات لسياسة إعادة هيكلة وفقا 

 للموافقة عليها. التنفيذي المجلس إلى 1من المستوى  هيكلة المشروعإعادة  إحالةتم تس

 نواتج علىتغييرات  ةأي ال يزمع إدخالاألعضاء، أشارت اإلدارة إلى أنه طرحها على استفسارات  وردا -27

الهدف  وتمثلآثار بيئية سلبية.  أية الوطنية مع التشريعات والمواءمةيكلة تسبب إعادة الهالمشروع، ولم 

. كما أوضحت اإلدارة الفرق بين المسحتعزيز إدارة المخاطر والتأكد من وجود جميع إجراءات  فياألساسي 

، موضحة أن إعادة التقدير االجتماعي والبيئي والمناخي الفئة ألف من إجراءاتو 1المستوى  منإعادة الهيكلة 

التقدير االجتماعي والبيئي  ألف من إجراءات فئةالإعادة التصنيف إلى  تستدعيقد  1الهيكلة من المستوى 

المسائل هذه  لتوضيح. وتم االتفاق على تنقيح الوثيقة اإلنمائيةهداف األ علىتغييرات إدخال أو  والمناخي

 افقة عليها.قبل عرضها على المجلس التنفيذي للمو بصورة أكبر

 2021التقييم لعام  جدول األعمال المؤقت للجنةمن جدول األعمال:  10البند 

 (EC 2020/111/W.P.8 + Add.1) 

، على النحو الوارد في الوثيقة 2021جدول األعمال المؤقت لعام علما باللجنة  أحاطت -28

EC 2020/111/W.P.8 بالفعل  اوالموافقة عليه انعقادهاتحديد مواعيد ، والدورات األربع التي تم وضميمتها

ومسودة  ةحسياسة التقييم المنق   مسودة ه ستتم مناقشةاللجنة أن وأشارت. 2020 حزيران/في يونيو

سيكون من إلى نتائج تلك الدورة،  وباالستنادكانون الثاني. /في جلسة خاصة في يناير حةاالختصاصات المنق  

 جة.جدول أعمال السنة حسب الحا الممكن تنقيح

 برنامج، وافقت األمانة على تقاسم في الوقت نفسهالنظر في بندين  لدى، واستجابة لطلب إشعار مسبق اوأخير -29

 عمل قبل الدورات.

 مسائل أخرىمن جدول األعمال:  11لبند ا

 لم تتم مناقشة أية بنود تحت بند مسائل أخرى. -30

 اختتام الدورة

ستتم إحالتها ثم  ا، ومنعلى األعضاء إلبداء تعليقاتهم عليه محاضرالمسودة  ه سيتم توزيعم تذكير اللجنة بأنت -31

 للمجلس التنفيذي. الحادية والثالثينالدورة  إلى

 اختتام الدورة في الوقت المناسب.على المشاركين على مساهماتهم في المناقشات و رئيس اللجنةوشكر  -32


