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جدول األعمال التفصیلي

افتتاح الدورة- 1

في مقر ، 2018تشرین األول/أكتوبر25الموافق ،الخمیسیوم للجنة التقییم بعد المائة الثالثةستعقد الدورة 

Via Paolo di Donoالصندوق، وعنوانھ  ) من S-120(في القاعة البیضویة وستنعقد الدورةروما.،44
بعد الظهر.4.30صباحا وحتى الساعة 9.30الساعة 

اعتماد جدول األعمال- 2

.EC 2018/103/W.P.1في الوثیقة الحالیة الثالثة بعد المائة للدورةجدول األعمال المؤقت یرد

كینیاجمهوریةمحاصیل البستنة ألصحاب الحیازات الصغیرة في تسویقتقییم أثر برنامج - 3

EBتعرض الوثیقة  2018/103/W.P.2 تقییم أثر برنامج تسویق محاصیل البستنة لصالح أصحاب الحیازات
ن هذه الوثیقة تقییمًا لنتائج وأثر هذا البرنامج الذي كینیا كي تستعرضه اللجنة. وتتضمجمهوریةالصغیرة في 

وهي توفر االستنتاجات والتوصیات لكل من الصندوق والحكومة ،والدروس المستفادة منه،مّوله الصندوق
كما هي واردة في ،على هذا التقییماإلدارةالكینیة. وكذلك فإن اللجنة مدعوة أیضا الستعراض استجابة 

EBالضمیمة ذات الصلة في الوثیقة  2018/103/W.P.2/Add.1.

وخطته ،2019برنامج عمل مكتب التقییم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج ومیزانیته لعام - 4
2021- 2020اإلشاریة للفترة 

2019لعام مكتب التقییم المستقل ومیزانیته المقترح لعمل البرنامج EC 2018/103/W.P.3تتضمن الوثیقة 

جنة قبل عرضها على المجلس التنفیذي في دورة لكي تنظر فیها ال2021-2020وخطته اإلشاریة للفترة 
دیسمبر/كانون األول. وتبني هذه الوثیقة على المناقشات التي أجرتها اللجنة في دورتها الثانیة بعد المائة، 

ت في اجتماعها الخمسین بعد المائة، ومع المجلس التنفیذي في دورته الرابعة ومع لجنة مراجعة الحسابا
.2018والعشرین بعد المائة المنعقدة في سبتمبر/أیلول 

2019العمل المؤقت للجنة التقییم لعام برنامج- 5

قةبما یتماشى مع سیاسة التقییم في الصندوق واختصاصات لجنة التقییم ونظامها الداخلي، تتضمن الوثی
EC 2018/103/W.P.4كي ینظر فیه أعضاء 2019مؤقت لدورات لجنة التقییم خالل عام الالعمل برنامج

اللجنة.

لجمهوریة أنغوالةاالستراتیجیة القطریو البرنامج القطري تقییم - 6
لجمهوریة أنغوال. ةاالستراتیجیة القطریالبرنامج القطري و تقییم EC 2018/103/W.P.5تتضمن الوثیقة 

-2005وهو یغطي الفترة البالد،یجریه مكتب التقییم المستقل في نوعهویعتبر هذا التقییم أول تقییم من 
في أنغوال، ویوفر الذي مّوله الصندوق مجه. ویقدر هذا التقییم نتائج وأداء استراتیجیة الصندوق وبرنا2017

لجنة مدعوة أیضا الستعراض االتفاق المخرجات والتوصیات لشراكة مستقبلیة بین الصندوق والحكومة. وال
مرفق بهذا والالذي وقعته إدارة الصندوق والحكومة األنغولیة اإلنجاز ذي الصلة بهذا التقییم، عند نقطة 

التقریر كذیل.
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تقریر موجز لتقییم دعم الصندوق لُسبل العیش التي تنطوي على الموارد المائیة من مصاید األسماك - 7
على نطاق صغیر والمناطق الساحلیةوتربیة األحیاء المائیة

لتقییم دعم الصندوق لُسبل العیش التي تنطوي على اموجز اتقریر EC 2018/103/W.P.6تتضمن الوثیقة 
كي الموارد المائیة من مصاید األسماك وتربیة األحیاء المائیة على نطاق صغیر والمناطق الساحلیة

ذات الصلة بهذا الجیدةیستعرضه أعضاء اللجنة. ویحدد هذا التقریر الدروس المستفادة والممارسات
وأعضاء اللجنة مدعون إلسهام في قاعدة معارف الصندوق.لالهادفةالموضوع، مع التوصیات المقابلة لها 

ECنظر في الوثیقة لل 2018/103/W.P.6/Add.1لصندوق على هذا التقییم.، التي تتضمن استجابة إدارة ا

مسائل أخرى- 8

تحت هذا البند، ستنظر اللجنة في أیة مواضیع إضافیة لم یتم إدراجها على جدول األعمال المؤقت مما قد 
،أو مكتب التقییم المستقل في الصندوق و/أو إدارة الصندوق.یقترحه أعضاء اللجنة


