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 توصية بالموافقة

اختصاصات لجنة  النسخة المنقحة من ، على النحو الذي أوصت به لجنة التقييم، الستعراضالمجلس التنفيذي مدعو

د في هذه الوثيقة. رواالمنقح على النحو ال والنظام الداخلي المنقحة واعتماد االختصاصاتالتقييم ونظامها الداخلي، 

 ترد اإلضافات على االختصاصات والنظام الداخليوتيسيرا للرجوع إلى التعديالت، 

(.47/Rev.1REB 2011/102/) .1تحتها خط، بينما يظهر النص المحذوف ويتوسطه خط 

 مالحظة تمهيدية -أوال

استجابة لتوصية استعراض األقران لوظيفة  الختصاصاتها ونظامها الداخلي لجنة التقييم استعراضاأجرت  -1

. 2019)يشار إليه فيما يلي باسم "استعراض األقران الخارجي"( الذي اكتمل في عام  التقييم في الصندوق

ضمان اإلشراف لدور )اختصاصات( لجنة التقييم  بتنقيحوعلى وجه التحديد، أوصى استعراض األقران 

وضمانا التساق اإلجراءات المعمول . الكامل على التقييم ووظائف اإلبالغ عن النتائج على نطاق الصندوق

نفس المواد المقترحة المواد العامة للنظام الداخلي المقترحة أدناه ظلت بها في مختلف لجان المجلس التنفيذي 

 على غرار اختصاصات لجنة مراجعة الحسابات. ت وبقي 2011في عام 

أعمالها اللجنة وتسيير ( ودور 1فإن أول بندين يتضمنان أحكاما عامة تتعلق باإلنشاء والتشكيل )البند  ،وعليه -2

(. وتتعلق معظم السمات المميزة لهذه المواد 4( والعالقة بالنظام الداخلي للمجلس التنفيذي )البند 2)البند 

وعقب استعراض مستفيض وبعد بذل العناية الواجبة، ، 2011وفي عام  .3ت المحددة في البند بالمسؤوليا

اختصاصات مسودة توصلت اللجنة في اجتماعها السابع والستين إلى توافق في اآلراء بشأن النص المقترح ل

في دورته الثانية بعد المائة المجلس التنفيذي  على النسخة النهائيةوُعرضت . لجنة التقييم ونظامها الداخلي

 وتمت الموافقة 

ينبغي  هتكليف من المجلس التنفيذي، االختصاصات المنقحة ووافقت على أنبناء على ناقشت لجنة التقييم، و -3

أن تكون أقل إلزامية فيما يتعلق بالمنتجات المطروحة للمناقشة في دورات اللجنة وأن تركز بدال من ذلك 

 لمنظمة.لة في تحسين الفعالية اإلنمائية الشاملة على ضمان مساهمة اللجن

 اختصاصات لجنة التقييم ونظامها الداخليمقترح  -ثانيا

 اإلنشاء والتشكيل - 1

 من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، لجنة التقييم. 11ينشئ المجلس التنفيذي بهذا، وبموجب المادة  1-1

المجلس التنفيذي أو أعضائه المناوبين الذين يعيّنهم رئيس تتشكل لجنة التقييم من تسعة من أعضاء  1-2

من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي على النحو التالي: أربعة أعضاء من  11الصندوق وفقا للمادة 

القائمة ألف، وعضوان من القائمة باء، وثالثة أعضاء من القائمة جيم. وتكون مدة العضوية في لجنة 

 التقييم ثالث سنوات.

                                                      

 

االختصاصات والنظام الداخلي المقدم إلى المجلس التنفيذي للموافقة النسخة المنقحة من بناء على توصية نهائية من لجنة التقييم، ستعكس  1

 .2011في عام الموافق عليها عليهما التغييرات على اختصاصات لجنة التقييم ونظامها الداخلي 
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تنتخب اللجنة رئيسها من بين أعضائها من القائمتين باء وجيم. وفي حالة غياب رئيس اللجنة خالل  1-3

 أحد اجتماعاتها المقررة، يتولى رئاسة اللجنة مؤقتا عضو آخر تختاره اللجنة من القائمتين باء وجيم.

 المستقل في الصندوق ممدير مكتب التقيي ويؤدي أما ،يؤدي سكرتير الصندوق دور سكرتير اللجنة 1-4

 مهمة الدعم التقني. فإنه يؤدي والنتائج العمليات سياسات شعبة ومدير

 دور اللجنة وتسيير أعمالها - 2

هو مساعدة المجلس التنفيذي في  للمجلس التنفيذي فرعيا تابعادور لجنة التقييم باعتبارها جهازا  2-1

 بموجب اتفاقية إنشاء الصندوق. الملقاة على عاتقه في الصندوقمسؤوليات وظائف التقييم  مباشرة

 يكتمل النصاب القانوني ألي اجتماع تعقده لجنة التقييم بحضور أغلبية أعضائها. 2-2

م إلى المجلس التنفيذي تقارير تتضمن آراء  2-3 ليس للجنة التقييم أن تدلي بصوتها، ولكن عليها أن تقدِّّ

كي يعرض في  سعى رئيس اللجنة إلى ضمان توافق في اآلراءأعضائها. وعلى الرغم مما تقدّم، ي

. وفي حالة عدم التوّصل إلى تقاريره إلى المجلس التنفيذي، بالقدر المستطاع، إجماع آراء اللجنة

 .توافق في اآلراء، يشار في التقارير إلى آراء األقلية ووجهات نظرها

د اللجنة موعد كل اجتماع في االجتماع السابق عليه، ما تعقد لجنة التقييم اجتماعاتها بانتظام. وتحدِّّ  2-4

لم تقّرر خالف ذلك. ويمكن أيضا لرئيس اللجنة أن يدعو إلى عقد اجتماعات في أي وقت آخر عند 

من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، يحق للجنة التقييم  23 المادةومع األخذ بعين االعتبار  االقتضاء.

وفقا للطريقة التي يوافق  التي ينظمها الصندوق القطريةالميدانية في الزيارات أن تشارك االشتراك 

، كما يحق ألعضاء المجلس التنفيذي ممن هم ليسوا أعضاء في لجنة التقييم 3عليها المجلس التنفيذي.

 .كورةاالشتراك في الزيارات المذ

والتوصيات المعتمدة خالل اجتماعات محاضر اجتماعات لجنة التقييم هي السجل الرسمي للمناقشات  2-5

اللجنة. ويوافق جميع األعضاء المشاركين على المحاضر التي يجوز عرضها على المجلس التنفيذي. 

م رئيس اللجنة إلى المجلس تقريرا بشأن ما يدور في اجتماعاتها من مداوالت.  ويقدِّّ

 إدارة وأمامالصندوق في  المستقل متكون اجتماعات لجنة التقييم مفتوحة أمام مدير مكتب التقيي 2-6

 ومديرالذين يعيّنهم الرئيس األشخاص المرجعيين الخارجيين  أووأمام موظفي الصندوق  الصندوق

من وقت إلى آخر، وكذلك أمام موظفي المكتب اآلخرين عندما يقرر مدير  المستقل التقييم مكتب

 يتعلق بالمسائل المشار إليها في الفقرة، إالّ فيما المكتب أنه ينبغي حضورهم كأشخاص مرجعيين

 ( أدناه:ك) 3-1 

ألعضاء المجلس التنفيذي من غير أعضاء لجنة التقييم حضور اجتماعاتها بصفة مراقبين  يجوز أيضا 2-7

 ( أدناه.ط) 1-3فيما عدا االجتماعات التي تناقَش فيها المسائل المنصوص عليها في الفقرة 

                                                      

 

باستثناء الدورات المشتركة مع دورة مجلس المحافظين التي  ،تعقد كل دورات المجلس في مقر الصندوق –: مكان عقد الدورات 3المادة  2

تعقد في مكان آخر، أو الدورات التي تعقد بالوسائل االفتراضية. ويجوز عقد دورات المجلس التنفيذي بالوسائل االفتراضية عندما يقرر 

. وفي مثل هذه الحاالت، يجوز لممثل أو أكثر ءالدول األعضا الرئيس أن عقد دورة حضورية فعلية غير ممكن أو غير مناسب لجميع ممثلي

ائل من أعضاء المجلس التنفيذي واألعضاء المناوبين المشاركة في االجتماع عن طريق التداول عن بُعد أو التداول بالفيديو أو غيرها من الوس

سائل االفتراضية في الملحق األول لهذا النظام اإللكترونية. وترد اإلجراءات الخاصة المنطبقة على دورات المجلس التنفيذي التي تعقد بالو

 .تعقد كل دورات المجلس في مقر الصندوق باستثناء الدورات المشتركة مع دورة مجلس المحافظين التي تعقد في مكان آخر الداخلي.
 .(2012انظر محاضر الدورة السابعة بعد المائة للمجلس التنفيذي )ديسمبر/كانون األول  3
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وفقا لسياسة الصندوق الخاصة بنشر الوثائق، تنشر محاضر اجتماعات لجنة التقييم وتقاريرها على  2-8

 من خالل موقع للصندوق على شبكة اإلنترنت. المأل

 المسؤوليات - 3

يجوز للمجلس التنفيذي أن يحيل إلى لجنة التقييم أي مسألة تتعلق بوظائف التقييم في الصندوق التي  3-1

المجلس التنفيذي المسؤولية عنها بموجب اتفاقية إنشاء الصندوق. وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي يتولى 

 أن تتولى لجنة التقييم المسؤوليات الدائمة التالية:

ضمان التنفيذ واالمتثال الكامل لسياسة التقييم في الصندوق التي يتمثل هدفها الشامل في تقدير  (أ)

لياته وسياساته من خالل رفع التقارير إلى المجلس نتائج وأثر الصندوق بهدف تحسين عم

 التنفيذي وتقديم التوصيات له؛

المساهمة في حلقة التعلم في الصندوق من خالل رفع التقارير إلى المجلس التنفيذي وتقديم  (ب)

 التوصيات له بشأن التقييمات التي تنظر فيها؛

ما من خالل استعراض المنتجات المساهمة في الفعالية اإلنمائية الشاملة للصندوق، وال سي (ج)

 المستقلة ومنتجات التقييم الذاتي والتقارير األخرى حسب االقتضاء؛

وتقديم  الميزانية واستخدام باستعراض برنامج العمل السنوي ومشروع ميزانيته القيام سنويا (د)

 تقرير بهذا الشأن؛

التوجيه لمكتب التقييم المستقل بشأن أولويات التقييمات المستقلة ولإلدارة بشأن أنشطة  توفير (ه)

في دورتها  أو التقييم الذاتي التي يتعين االضطالع بها لعرضها الحقا في دورات لجنة التقييم

 للسنوات للجنة سنوي عملاألخيرة من عام معين، والموافقة على برنامج  قبلما األخيرة أو 

 ؛حقةالال

 منتجاتسواء كانت منتجات مستقلة أو  - المستقلمنتجات التقييم  مختلفمناقشة ب نوياس القيام (و)

 للجنة الموافق عليهمدرجة في برنامج العمل السنوي ال تقييم ذاتي مدرجة في مزيج المنتجات

نتائج تقرير السنوي عن الال تقتصر على  ولكن هذه وتشمل. هاوتقديم تقرير عن استعراضهاو

 اللجنة، تقرره حسبما المستقل، التقييم تقارير من مختارة ومجموعة ،وأثر عمليات الصندوق

 النهج وثيقة مسودة اللجنة وتناقش. المختارة التقييم تقارير على الصندوق إدارة رد جانب إلى

 عنها؛ تقارير وتقدم اللجنة تطلبها التي األخرى والتقييمات المؤسسية للتقييمات

الموافق عليه في برنامج العمل السنوي  المدرجة الذاتيمناقشة منتجات التقييم ب سنويا القيام” (ز)

تقرير رئيس الصندوق  ولكن ال تقتصر على . وتشمل هذههاوتقديم تقرير عن استعراضهاو للجنة

 جانب إلىالفعالية اإلنمائية للصندوق  قريروت ،عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة

. وإضافة إلى ذلك، القيام بمناقشة تقييمات األثر التي تجريها اإلدارة ؛عليهما التعليقات

  “واستعراضها وتقديم تقرير عنها.

 ؛هاورفع تقرير بشأنوالتقييمات المواضيعية ة يالمؤسسوثيقة نهج التقييمات مسودة مناقشة  )ز(

البرامج القطرية والتقييمات  المؤسسية وتقييماتالتقييمات تقارير  مناقشة مجموعة منواختيار  )ح(

إلى جانب ردّ إدارة الصندوق عليها والتقييمات األخرى  المواضيعية وتقييمات المشروعات

 ورفع تقرير بهذا الشأن؛
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عن التقييمات واالستراتيجيات الناشئة التشغيلية استعراض مسّودات مقترحات السياسات  (ح)

وتقديم لدراستها  جنةلال إلى تُحال التي األخرى المسائل وكذلك ،هاوتقديم تقرير عن المضطلع بها

بما في ذلك تعليقات المكتب  4التنفيذي، للمجلس الداخلي النظام من 1-11 للمدة وفقاها تقرير عن

وسيركز  ، قبل عرضها على المجلس التنفيذي للنظر فيهاورد اإلدارة عليها على المقترحات

 ؛هذا االستعراض على تأصيل الدروس والتوصيات المستندة إلى التقييمات

مساعدة المجلس التنفيذي في اختيار مدير المكتب وتعيينه وبما يتفق مع سياسة التقييم،  (ك)

 واستعراض أدائه وإنهاء خدمته.

 التوصية بمراجعة سياسة التقييم عندما تبرز الحاجة. )ل(

 أحكام ختامية - 4

 ونظامها الداخلي بالصيغة الواردة في الوثيقة التابعة للمجلس التنفيذياختصاصات لجنة التقييم  4-1

 EB 2011/102/R.47/Rev.1 التابعة للمجلس التنفيذيتلغي وتبطل اختصاصات لجنة التقييم 

التنفيذي  من النظام الداخلي للمجلس 3-11ووفقا للمادة . الوثيقةهذه ونظامها الداخلي الواردة في 

من النظام الداخلي نفسه، وما لم تنص هذه االختصاصات على خالف  29و 25وباستثناء المادتين 

ذلك، يسري النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف الحال، على مداوالت 

 لجنة التقييم.

                                                      

 

 .(R.37/Rev.1 EB/2018/125الصندوق )، وفقا لسياسة إعادة هيكلة المشروعات في 1المستوى مشروعات  هيكلةإعادة بما في ذلك  4

 

https://webapps.ifad.org/members/eb/125/docs/arabic/EB-2018-125-R-37-Rev-1.pdf
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 للمجلس التنفيذيمذكرات إحالة 

 نطاق االختصاصات -1

م المادة  في إنشاء أجهزة فرعية. ووفقا  التنفيذي سلطة المجلس النظام الداخلي للمجلس التنفيذيمن  11تنّظِّ

على تلك األجهزة الفرعية ما لم يتقرر خالف ذلك.  النظام الداخلي للمجلس التنفيذييسري  ،3-11للمادة 

أن االختصاصات هذه ل يمكنوبناء على ذلك فإن الجهة المقصودة بهذه االختصاصات هي لجنة التقييم. وال 

في أن المسّودة ال تتضمن  السبب وهذا هو ما يفسرصندوق. األجهزة األخرى في ال سير العمل فيتنظم 

 )مثل مجلس محافظي الصندوق ورئيس الصندوق(. ألجهزة الصندوق األخرىتوجيهات 

 التشكيل -2

م الفقرة  للجنة  الداخليالنظام  على نحو ما هو وارد فيالحالية االختصاصات الممارسة مسودة من  2-1تنّظِّ

والتي تنّص على أن تتألف لجنة التقييم من تسعة من أعضاء  EB 2004/83/R.7/Rev.1التقييم في الوثيقة 

النظام الداخلي من  11نهم رئيس الصندوق وفقا للمادة المناوبين الذين يعيِّّ  أعضائهالمجلس التنفيذي أو 

أعضاء على النحو التالي: أربعة أعضاء من القائمة ألف، وعضوان من القائمة باء وثالثة  للمجلس التنفيذي

 جيم.من القائمة 

 العضويةمدة  -3

لجنة التقييم مع مدة في عضوية اللجنة التقييم ثالث سنوات. وينبغي أن تتوافق مدة في عضوية التكون مدة 

 وفقا لمقتضياتالمجلس التنفيذي لضمان أن أعضاء اللجنة كلهم أعضاء في المجلس التنفيذي في عضوية ال

 .النظام الداخلي للمجلس التنفيذيمن  11المادة 

 معايير االختيار -4

على أن يعيِّّن رئيس الصندوق،  النظام الداخلي للمجلس التنفيذيمن  1-11في المادة  الثانيةالجملة تنص 

يجوز للرئيس عند تعيين أعضاء لجنة التقييم الذين  البموافقة المجلس التنفيذي، أعضاء األجهزة الفرعية. و

المجلس التنفيذي للصندوق،  إلى مبادئ السلوك الخاصة بممثلي يرجعيوافق عليهم المجلس التنفيذي أن 

الف الحال، على اللجان والهيئات الفرعية األخرى للمجلس والتي تنطبق، مع مراعاة ما يقتضيه اخت

 5.التنفيذي

 الرئيس -5

االختصاصات مسودة من  3-1الفقرة  تنص، النظام الداخلي للمجلس التنفيذيمن  2-14 لمقتضيات المادةوفقا 

الممارسة العمل ب. وتسمح العبارات التي اختيرت لصياغة هذه الفقرة بمواصلة رئيسهاأن اللجنة تنتخب  على

 وإذا استمرالتي تقضي بأن تختار اللجنة رئيسها من بين أعضائها في القائمتين باء وجيم إن أرادت ذلك. 

غياب الرئيس خالل اجتماع  في حاليتولى رئاستها مؤقتا  تختار اللجنة عضوا آخرالعمل بهذه الممارسة، 

 مقرر للجنة.

 طبيعة لجنة التقييم -6

، جهاز فني النظام الداخلي للمجلس التنفيذيمن  11إلى أن لجنة التقييم، بموجب المادة  1-2تشير الفقرة 

. ويعني ذلك أن عمل اللجنة يقتصر على إعداد قرارات المجلس التنفيذي هيئة تحضيريةيشار إليه أيضا بأنه 

النظام من  2-11في ميدان معيّن وليس لها أن تمارس بنفسها سلطة اتخاذ القرارات. ولهذا السبب فإن المادة 

                                                      

 

 (EB 2016/119/R.44يذي )مبادئ السلوك الخاصة بممثلي الدول األعضاء في المجلس التنف 5

https://webapps.ifad.org/members/eb/119/docs/arabic/EB-2016-119-R-44.pdf
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دلي أن تُ ”نص على أنه ليس للجان واألجهزة الفرعية التابعة للمجلس التنفيذي ت الداخلي للمجلس التنفيذي

“. بأصواتها ولكن عليها أن تقدّم تقارير تتضمن مختلف اآلراء التي يتم اإلعراب عنها في إطار األجهزة

 االختصاصات. مسودة من 3-2في الفقرة  أعيد تأكيد صياغة هذه المادةوتوخيا للوضوح فقد 

راتها. ولذلك من المتوقع التقييم أيضا على آثار بالنسبة لتحديد مواعيد دووينطوي الطابع التحضيري للجنة 

(. وقد دأبت 4-2الفقرة تحديد مواعيد تلك االجتماعات ) حريةترك لها تُ أن على  ،أن تجتمع اللجنة بانتظام

اللجنة على أن تجتمع قبل كل دورة عادية من دورات المجلس التنفيذي. وال يوجد أي سبب قاهر يدعو إلى 

 ذلك إلزاميا. أن يكون

 المنطبق الداخلي للنظام الوضع التلقائي -7

، على اختالف الحال مراعاة ما يقتضيهمع و 3-11يسري النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، وفقا لمادته 

 .على خالف ذلك اختصاصات اللجنةتنص مداوالت لجنة التقييم ما لم 

 االجتماعات -8

جرت ما  ال تعتزم تغييرفإن اللجنة تختلف في صياغتها عن النص الحالي  4-2على الرغم من أن الفقرة 

 من تحديد مواعيد اجتماعها في آخر دورة من كل عام. عليه العادة

 حضور اجتماعات لجنة التقييم -9

أن  النظام الداخلي للمجلس التنفيذيمن  8المادة  يترتب علىالمنطبق،  الداخلي للنظام التلقائي للوضعنتيجة 

رئيس الصندوق من وقت إلى  قد يختارهمأمام موظفي الصندوق الذين  مفتوحةلجنة التقييم  دوراتكون ت

 في الصندوق مدير مكتب التقييم يختارهمالذين  اآلخرين مكتب التقييم موظفيآخر لهذا الغرض باإلضافة إلى 

ر مكتب التقييم وتعيينه واستعراض مديباختيار االجتماعات المتعلقة  إال فيكأشخاص مرجعيين،  للحضور

 .خدمتهأدائه وإنهاء 

 المسؤوليات -10

فإن المجلس التنفيذي هو الذي يحدد نطاق  النظام الداخلي للمجلس التنفيذيمن  1-11استنادا إلى المادة 

 منمسؤوليات لجنة التقييم. وال يمكن تكليف اللجنة، باعتبارها جهازا فرعيا تابعا للمجلس التنفيذي، بأمور 

ل المجلس، من بين أمور أخرى، القيام بما  اختصاص المجلس التنفيذي. وفيما يتعلق بمسائل التقييم، يخوَّ

 يلي:

للصندوق، وتقدير مدى جودته بشكل عام، وأثر برامج  والذاتي اإلشراف على التقييم المستقل )أ(

 ومشروعات الصندوق كما هي موثّقة في تقارير التقييم؛

 ؛المستقل التقييم وظيفةوفعالية  استقاللعلى السياسات الرامية إلى تعزيز  الموافقة )ب(

استالم جميع تقارير التقييم مباشرة من مكتب التقييم، بما في ذلك التقرير السنوي عن نتائج وأثر  )ج(

 عمليات الصندوق؛

 المصادقة على تعيين مدير مكتب التقييم وإعفائه من منصبه؛ )د(

على ميزانية  بالموافقةمجلس المحافظين  توصيةو السنوي لمكتب التقييمعمل ال برنامجعلى  الموافقة )هـ(

 المكتب.

د اإلطار المرجعي للجنة التقييم، حيث مسودة من  1-3وتعبِّّر الفقرة  االختصاصات عّما هو وارد أعاله وتحدِّّ

لس التنفيذي المسؤولية عنها بموجب تتعلق بوظيفة التقييم في الصندوق التي يتحمل المج مهامهاتنص على أن 

 اتفاقية إنشاء الصندوق.
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مهامها تبين  قائمةبالتفصيل هذا الدور العام للجنة التقييم من خالل  3وتبيِّّن الفقرات الفرعية التالية للفقرة الرئيسية 

 .المعدَّلةفي سياسة التقييم المحدَّدة والدائمة. وتتفق هذه المهام مع المسؤوليات المسندة للجنة 

 

 


