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 2019 لعام المؤقت التقييم لجنة أعمال جدول  

الذي صادق عليه المجلس التنفيذي في  1ونظامها الداخلي ،وفقا الختصاصات لجنة التقييم .الخلفية  -1
 .2019المقترح للجنة التقييم لعام  العمل برنامج الوثيقة هذه تضم، 2011مايو/أيار عام 

 بنود تنقيح بحق اللجنة تحتفظأن "على ينص من النظام الداخلي للجنة  2ومن الجدير بالمالحظة أن المادة  -2
 ."العام مجرى خالل التعديل أو التعريف، أو الحذف، أو باإلضافة، األعمال جداول

المخطط للجنة التقييم  تواريخ انعقاد الدورات األربع. كذلك تقترح الوثيقة التقييم لجنة دوراتانعقاد  تواريخ -3
. وقد تم تحديد هذه التواريخ بالتشاور مع مكتب سكرتير الصندوق بهدف تجنب أي تضارب 2019لعام لها 

اللتين تتخذان من روما مقرا األغذية والزراعة األخرتين مع اجتماعات الهيئات الرئاسية المخطط لها لوكالتي 
أعضاء اللجنة  استعرض، 2017في يوليو/تموز  نتسعية والسابععالوة على ذلك، وفي دورتها ال لهما.

لتجنب أي تضارب في جدولة هذه  2019و 2018وصادقوا على التواريخ المقترحة لدورات اللجنة لعامي 
 .الرئيسية األخرى المخطط لها خالل الفترة ذاتها ألحداثااالجتماعات مع 

. يضمن جدول األعمال المقترح تمكين اللجنة من أداء دورها ومسؤولياتها بما يتفق مع سياسة التقييم الهدف -4
للجنة الفرصة  ةتاحإهو يسعى إلى ضمان و في الصندوق واختصاصات لجنة التقييم ونظامها الداخلي. 

دارة الصندوق والتعليق  في الصندوقالمستقل ستعراض تقارير التقييم الرئيسية التي يعدها مكتب التقييم ال وا 
 فئات رئيسية:ثالث عليها. ويمكن تقسيم هذه التقارير إلى 

دارة الصندوق سنويا (أ ) كما تنص عليه  ،تقارير التقييم التي يعدها مكتب التقييم المستقل في الصندوق وا 
 التقرير الفئة هذه وتتضمن. ونظامها الداخلي اختصاصات اللجنةو  ،سياسة التقييم في الصندوق

 تقريرو  ،هوميزانيمكتب التقييم المستقل  عمل برنامجو  ،الصندوق عمليات وأثر نتائج عن السنوي
 ؛اإلدارة وتدابير التقييم توصيات تنفيذ وضع عن الصندوق رئيس تقريرو  ،للصندوق اإلنمائية الفعالية

بما في ذلك  ،التي يعدها مكتب التقييم المستقل في الصندوق التقييمجملة متنوعة من تقارير  (ب )
وتقييمات ألداء  القطرية، واالستراتيجيات البرامج تقييمات من وعدد مختار ،التقييمات المؤسسية

 ؛التقييم الموجزة توليفاتتقييمات األثر و و  المشروعات،

بما في ذلك  ،المؤسسية الناجمة عن دروس التقييم وتوصياته التشغيلية السياسات مقترحات جميع (ج )
 قبل عرضها على المجلس التنفيذي. تعليقات مكتب التقييم المستقل على المقترحات

. استعرض مكتب التقييم المستقل جداول األعمال التي تعرض على لجنة التقييم التقييماتمعايير اختيار  -5
وفي عدد مختار من التقييمات المؤسسية، جميع ظر اللجنة في ووجد أنه وفي كل عام تن ،األخيرة للجنة

وعلى وجه الخصوص، يستند اختيار تقارير  لمشروعات.داء اتقييمين ألتقييم أو رية و تقييمات البرامج القط
، عالوة على ضرورة عمليات التقييم المستكملة حديثا  التقييم التي تعرض على اللجنة للنظر فيها على 

وقد تم أخذ هذه جديد للفرص االستراتيجية القطرية. الموافقة على برنامج  مثلاستنارة عمليات صنع القرار 
 ن االعتبار عند إعداد جدول األعمال المؤقت هذا.يعب المعايير
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وجدول  وتقرير التاريخ المحدد ،ردة في الجدول التاليمن لجنة التقييم النظر في المعلومات الوا. يرجى القرار -6
كما هو منصوص عليه في اختصاصات  .2019أعمال كل دورة من الدورات األربع المخطط لها لعام 

أن تقرر عقد دورات إضافية بما يتعدى الدورات األربع  ،يجوز للجنة خالل العامو  ،الداخلي هااللجنة ونظام
 بهدف االضطالع بمهامها اإلشرافية بصورة فعالة. -2019المخطط لها لعام 

 2019 لعام التقييم للجنة المؤقت األعمال جدولو  التواريخ
 العنوان المؤقت البند الدورة والتاريخ

 الدورة الرابعة بعد المائة
 مارس/آذار 28الخميس 

 تقييم البرنامج القطري واالستراتيجية القطرية لتونس 1

 تقييم البرنامج القطري واالستراتيجية القطرية لبوركينا فاسو 2 

 في جمهورية مدغشقر مينابي وميالكيدعم التنمية في إقليمي ع أداء مشرو تقييم  3 

تقييم مشترك ألداء مشروع مع مصرف التنمية اآلسيوي يجريه الصندوق لمشروع سبل العيش المستدامة في اإلقليم الشمالي من  4 
 في جمهورية الو الديمقراطية الشعبية الثروة الحيوانيةتنمية  مشروع خالل

 القطرية لكينيا تقييم البرنامج القطري واالستراتيجية 5 

 مسائل أخرى 6 

 الدورة الخامسة بعد المائة
 يونيو/حزيران 19األربعاء 

مسودة ورقة النهج الخاصة بالتقييم المؤسسي لدعم الصندوق لالبتكار ونمو اإلنتاجية ألغراض الزراعة الشمولية والمستدامة  1

 ألصحاب الحيازات الصغيرة
 الريفيتقرير تقييم تجميعي عن التمويل  2 

 التقييم المؤسسي النخراط الصندوق في تنمية سالسل القيمة المناصرة للفقراء 3 

 مسودة تقرير االستعراض الخارجي لمهمة التقييم في الصندوق 4 

 2021و 2020التواريخ الُمقَترحة لدورات لجنة التقييم لعامي  5 

 مسائل أخرى 6 

 الدورة السادسة بعد المائة
 سبتمبر/أيلول 2االثنين 

وخطته اإلشارية  2020االستعراض المسبق لبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام  1
 2022-2021للفترة 

 هذا التقريرلواستجابة إدارة الصندوق ، 2019لعام التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق  2 

 عليهالمستقل  التقييم مكتب وتعليقات 2019لعام  للصندوق اإلنمائية الفعالية تقرير 3 

  عليه المستقل التقييم مكتب تعليقات مع ،2019لعام  اإلدارة وتدابير تقييمال توصيات تنفيذ وضع عن الصندوق رئيس تقرير 4 

 تقييم البرنامج القطري واالستراتيجية القطرية لسري النكا 5 

 أخرى مسائل 6 

 الدورة السابعة بعد المائة
 أكتوبر/تشرين األول 29الثالثاء 

-2021وخطته اإلشارية للفترة  2020عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام برنامج  1
2022 

 في النيجر دعم األمن الغذائي والتنمية في منطقة ماراديتقييم أثر مشروع  2 

 تقييم البرنامج القطري واالستراتيجية القطرية للمكسيك 3 

 تقرير تقييم تجميعي عن االبتكار 4 

 2020جدول األعمال المؤقت للجنة التقييم لعام  5 

 مسائل أخرى 6 

 


