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  موجز تنفيذي

 في المائة مع العمل ضمن 50دعي الصندوق في إطار التجديد الثامن إلى توسيع برنامجه التشغيلي بنسبة  -1

 النتائج والخطة متوسطة األجل فإن الصندوق يعتزم قياسوفي سياق إطار . ميزانية تستند إلى النتائج

ية واألزمة المالية التي قوضت االتجاه اإليجابي في جهود الحد من التعجيل بتصديه ألزمة األسعار الغذائ

 مليار دوالر أمريكي من 2.5 فإن الصندوق يقترح دعم نحو 2011وفي عام . الفقر وانعدام األمن الغذائي

االلتزامات الجديدة لتنمية قطاع أصحاب الحيازات الصغيرة، وهو ما يشكل دعماً كبيراً لألنشطة الرامية 

وستشمل هذه االلتزامات . 2015إنجاز الهدف األول من األهداف اإلنمائية لأللفية بحلول عام إلى 

 مليار دوالر 0.5 من القروض والمنح من موارد الصندوق، وزهاء  أمريكي مليار دوالر1اإلشارية 

ليار  م1 الذي يتولى الصندوق إدارته واإلشراف عليه بصورة مباشرة، و المشتركأمريكي من التمويل

 سيجهد الصندوق لتجاوز المستوى 2010وفي عام . دوالر أمريكي من التمويل المشترك العادي للقروض

 مليون دوالر أمريكي من التزامات الصندوق 890 مليون دوالر أمريكي ليصل إلى 800اإلشاري البالغ 

 1لمستوى اإلشاري البالغ  بالنسبة ل2011الجديدة مقابل موارده العادية، وسيكد إلنجاز األمر ذاته عام 

 .مليار دوالر أمريكي

 على تنفيذ هذا التوسع الكبير في برنامج العمل، وعلى 2011وتركز الميزانية اإلدارية المقترحة لعام  -2

 الرئيسية في الميزانية اإلدارية المكوناتأما . ضمان تحقيق الموارد الملتزم بها لألثر اإلنمائي األقصى

ومن . هيز البرامج القطرية وتنفيذها؛ وإصالح اإلدارة المؤسسية وتنظيمها تج نفقاتللصندوق فهي

 في المائة بالقيمة الحقيقية ألنشطة تجهيز البرامج القطرية وتنفيذها لدعم 10المقترح اعتماد زيادة بنسبة 

 الواسع  بل والزيادة األضخم في برنامج العمل اإلشاري، في المائة في برنامج العمل25الزيادة البالغة 

 الميزانية المتعلق بإصالح اإلدارة مكونوتمت إدارة . الذي يضم موارد من داخل الصندوق وخارجه

المؤسسية وتنظيمها على أساس النمو الحقيقي الصفري على مدى سنوات عديدة رغم نمو برنامج العمل 

كان عليه عام  إلى ضعف ما 2011يصل حجم برنامج العمل المقترح لعام (الذي يضطلع بمساندته 

 .ويقترح الصندوق مواصلة هذا النهج من النمو الحقيقي الصفري). 2007

 مليون دوالر أمريكي بسعر الصرف 143.5 إلى 2011وتصل قيمة الميزانية اإلدارية المقترحة لعام  -3

 6.4( مليون دوالر أمريكي 8.4ومن أصل الزيادة الحقيقية البالغة . 2010المستخدم لحساب ميزانية عام 

لتجهيز البرامج القطرية )  في المائة91.2( مليون دوالر أمريكي 7.66فإن هناك نحو ) في المائة

وبعد مراعاة توسع برنامج العمل والزيادات األقل حجماً بكثير في الميزانية اإلدارية، فإن معدل . وتنفيذها

 2011 في المائة عام 14.35 في المائة إلى 16.5الكفاءة في الصندوق سيتحسن حسب التوقعات من 

أما معدل الكفاءة ). 2012 في المائة لعام 13.5بالمقارنة مع الرقم المستهدف إلطار قياس النتائج البالغ (

األوسع الذي يضم الموارد الخارجية التي تخضع لإلدارة واإلشراف المباشرين للصندوق فإن من المتوقع 

ات أسعار الصرف في الميزانية اإلدارية المقترحة في وبعد احتساب تقلب.  في المائة10أن يبلغ زهاء 

، فإن القيمة االسمية للميزانية اإلدارية ستنخفض على األرجح مما يعزز 2010كانون األول عام /ديسمبر

 .من تحسن معدل الكفاءة من جديد
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زمة بتلبية واإلدارة ملت. وسيسفر النمو السريع لبرنامج العمل عن طلب كبير على خدمات الدعم الموسعة -4

مثل هذا الطلب من خالل تدابير إعادة التنظيم ومكاسب الكفاءة في إطار عملياتها الجارية المتعلقة 

  .بالميزنة الصفرية والتخطيط االستراتيجي للقوة العاملة
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استعراض مسبق رفيع المستوى لوثيقة برنامج العمل والميزانيتين  –الجزء األول 

 المستندة إلى النتائج 2011دوق لعام اإلدارية والرأسمالية للصن

  2011برنامج عمل الصندوق لعام  -أوال 

 قامت الدول األعضاء، بموجب التجديد الثامن لموارد الصندوق، بتوفير الموارد والمهام لتمكين المنظمة  -1

من أن تضطلع بدور جوهري وتفاعلي في التعجيل بوتيرة االستثمارات العالمية لتنمية قطاع أصحاب 

 اللتين دفعتا بأعداد أكبر من الناس ،وفي ظل أزمة األسعار الغذائية واألزمة المالية. لحيازات الصغيرةا

 فإن الصندوق ،إلى هاوية الجوع وانعدام األمن الغذائي، وتهددان بإضعاف المساعدة اإلنمائية الرسمية

 وللحصول على موارد إضافية من يجهد لتسريع تسليم الموارد المتاحة لاللتزام في إطار التجديد الثامن

ويسعى الصندوق إلى تعزيز مستوى التزامه . عالقات الشراكة الجديدة الرامية إلى الحد من الفقر الريفي

 2009كانون األول عام / مليون دوالر أمريكي حسب تقديرات ديسمبر800 ليرتفع بقوة من 2010عام 

 فإن من المقترح تنفيذ برنامج عمل قاعدي 2011م وبالنسبة لعا.  دوالر أمريكيمليون 890ليصل إلى 

 مليار دوالر أمريكي من الموارد 1 مليار دوالر أمريكي، وهو ما يتضمن برنامج عمل بقيمة 1.5بقيمة 

بما ( من التزامات يديرها البرنامج وتُمول من مصادر أخرى ي مليار دوالر أمريك0.5العادية إلى جانب 

بية، و للزراعة واألمن الغذائي، والصناديق اإلسبانية، والمفوضية األورفي ذلك البرنامج العالمي

ولن يمثل ذلك فحسب أضخم برنامج عمل، ).  وصندوق األوبك للتنمية الدولية، ومرفق البيئة العالمية

وبدون منازع، في تاريخ الصندوق، بل إنه سيزيد أيضاً بأكثر من الضعف عن البرنامج الذي كان مزمعاً 

وسيعني الحفاظ على نسبة التمويل المشترك المحققة في العمليات ).  1انظر الجدول  (2007لعام 

تعبئة ) 2010نيسان عام /أبريل(المعتمدة في الدورة األولى للمجلس التنفيذي في فترة التجديد الثامن 

. ريكي في العام مليار دوالر أم2.5التزامات جديدة لتنمية قطاع أصحاب الحيازات الصغيرة بقيمة تناهز 

، فإن الصندوق سيسعى 2010وعلى غرار عام . 2011وهذا هو برنامج العمل اإلشاري للصندوق لعام 

إلى تجاوز هذا المستوى، في الوقت الذي يعمل فيه للتعجيل بوتيرة معالجة الموارد من خالل اختصار 

بر تقوية اإلدارة المالية على الوقت الممتد من الموافقة على المشروعات إلى عملية الصرف األولى وع

 .مستوى المشروعات
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  1الجدول 

  برنامج العمل اإلشاري والفعلي للقروض والمنح

  )بماليين الدوالرات األمريكية(

 2011 2010 2009 2008 2007 برنامج العمل اإلشاري

قروض الصندوق ومنح إطار القدرة على تحمل
 الديون

544.5 607.8 668.5 748 935 

 65 52 46.5 42.2 60.5 ندوقمنح الص

 000.0 1 أ800.0 715.0 650.0 605.0 مجموع برنامج عمل الصندوق

 500 250 200 - - ب)تقديرية(أموال أخرى تحت إدارة الصندوق 

 500.0 1 أ050.0 1 915.0 650.0 605.0 المجموع

  . مليون دوالر أمريكي890إن المستوى المزمع حاليًا هو  أ
 .2008وال المتاحة أساسا من خالل آليات التمويل المنشأة بعد أزمة األسعار الغذائية لعام  تشير إلى األمب

ويجري . وينفذ برنامج العمل من خالل القروض، ومنح إطار القدرة على تحمل الديون، والمنح العادية  -2

 على تحمل منح إطار القدرة/ قروض تكميلية5برنامجاً و/ مشروعا45ً إلى 40العمل على إعداد نحو 

 في المائة منها على األقل مخصصة إلقليم أفريقيا جنوب 40الديون للموافقة عليها، علماً بأن نسبة 

 12وتمشياً مع الهدف الرامي إلى زيادة الحجم المتوسط للقروض، فإن هناك .  الكبرىالصحراء

برامج /ما في ذلك مشروعاتب( مليون دوالر أمريكي 30برنامجاً جديداً تزيد قيمة كل منها على /مشروعاً

 ماليين 10، وتسعة فقط تقل قيمة كل منها عن ) والسنغال، ورواندا، والنيجر، ونيبال،ثيوبياإ و،بنغالديش

ويعرض الشكل المدرج ).  وتونغابما فيها مشروعات وبرامج كريباس وتيمور ليشتي(دوالر أمريكي 

التجاهات اإطار القدرة على تحمل الديون على فئات لبرنامج القروض ومنح أدناه التوزيع القيمي المتوقع 

 في 28.7 (التقانات الزراعية المحسنة والخدمات اإلنتاجية الفعالة: المحددة في اإلطار االستراتيجي

؛ ) في المائة17.4(؛ والخدمات المالية ) في المائة20.2( األراضي والمياه -؛ والموارد الطبيعية )المائة

فرص العمالة وإقامة ؛ و) في المائة15.4 (المنافسةبلمنتجات الزراعية المتسمة أسواق المدخالت واو

 عمليات السياسات والبرامج المحلية والوطنية؛ و) في المائة11.3 (المشروعات الريفية غير الزراعية

 ). في المائة7.1(
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التوزيع المزمع للقروض ومنح إطار القدرة على تحمل الديون لعام 2011 بحسب 
األهداف االستراتيجية للصندوق (في 25 يونيو/حزيران عام 2010)

20.2%

28.7%

17.4%

15.4%

11.3%
7.1%

 الموارد الطبيعية  - األراضي والمياه

التقانات الزراعية المحسنة والخدمات اإلنتاجية الفعالة    

الخدمات المالية 

أسواق المدخالت والمنتجات الزراعية المتسمة بالمنافسة   

فرص العمالة وإقامة المشروعات الريفية غير الزراعية    

عمليات السياسات والبرامج المحلية والوطنية  

 

 منحة، وذلك بقيمة إجمالية 84 إلى 2011 والقطرية في عام اإلقليمية/ويصل العدد التقديري للمنح العالمية -3

وتتمثل االتجاهات الرئيسية لبرنامج المنح العادية بما .  مليون دوالر أمريكي65لمنح الصندوق قدرها 

األنشطة والتقانات والنهج االبتكارية المساندة للمجموعة المستهدفة للصندوق؛ ونشر الوعي، : يلي

التي تهم الريفيين الفقراء؛ وبناء قدرات المؤسسات واستقطاب التأييد، وحوار السياسات بشأن القضايا 

الشريكة لتسليم طائفة من المعلومات دعما للريفيين الفقراء؛ وإدارة المعرفة ونشر المعلومات عن القضايا 

  .المتصلة بالحد من الفقر الريفي

دة الميزانية اإلدارية وميزانية التجديد التاسع والميزانية الرأسمالية المستن -ثانيا 

 2011 لعام إلى النتائج

  الماضية سياسات التخصيص ومستويات الميزانية والنتائج – ألف

عكست الميزانيات اإلدارية المتعاقبة للصندوق األولوية المطلقة الممنوحة إلى تحقيق األثر اإلنمائي من  -4

 والخبراء وقد ارتفعت الموارد من حيث الموظفين،. خالل توسيع برنامج العمل وحافظة المشروعات

 في 1المجموعة (االستشاريين، والنفقات األخرى الالزمة للدعم المباشر لتجهيز المشروعات وتنفيذها 

بالقيمة الحقيقية كل عام، رغم أن ) مصفوفة النتائج والعمليات، والتي تتعلق أساساً بدائرة إدارة البرامج

 جميع الميادين األخرى، بما في ذلك وفي. وتيرة هذا االرتفاع كانت أبطأ مما شهده برنامج العمل

، فإن المستوى اإلجمالي للموظفين المدرج في الميزانية 1األنشطة التي تتيح تنفيذ عمل المجموعة 

. والمستوى الحقيقي للتكاليف من غير الموظفين ظال مرتكزين على أساس نمو حقيقي صفري أو سالب

و ما انعكس في نسبة المخرجات في ميدان اإلدارة وتحققت تحسينات واسعة في التكاليف الحقيقية، وه
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وفي دائرة المالية واإلدارة، مثالً، فإن مستوى مستقراً من الموظفين قد ساند الزيادة . والدعم المؤسسي

 .الضخمة في برنامج العمل واألنشطة المصاحبة إلدارة الموارد المالية والبشرية والعمليات اإلدارية

يمة اإلجمالية للميزانية اإلدارية واعتماد تمويل تجهيز البرامج اللذين تم  وصلت الق2009وفي عام  -5

ومراعاة لتوسع برنامج العمل المعتمد لفترة التجديد الثامن، .  مليون دوالر أمريكي115.3إقرارهما إلى 

لة  المتكام2010 عامها األول، فقد جرت الموافقة على الميزانية اإلدارية لعام 2010والذي كان عام 

وكُرست الزيادة الحقيقية بأكملها من جديد لتعزيز تجهيز .  في المائة4.4حديثاً بزيادة حقيقية قدرها 

 في المائة 7.5  إلى 1وهكذا وصلت الزيادة الحقيقية في نفقات المجموعة . البرامج القطرية وتنفيذها

 . في المائة11.9شاري وقدرها بالمقارنة مع الزيادة التي كانت متوقعة حينها في برنامج العمل اإل

 في المائة لمواجهة التضخم والزيادة التقديرية في تكاليف 3.2وتم التفويض بزيادة اسمية أخرى بمقدار  -6

، ومع مراعاة 2010ووصلت القيمة االسمية اإلجمالية في الميزانية اإلدارية لعام . الوحدة من الموظفين

بهة التضخم والزيادات السعرية للموظفين، وتعديل متوسط سعر الزيادة الحقيقية، والتعديل الالزم لمجا

 ).3انظر الجدول ( مليون دوالر أمريكي 131.99الصرف المتوقع، إلى 

التوسع السريع ) 1المجموعة (وساندت الزيادات الحقيقية في ميزانية تجهيز البرامج القطرية وتنفيذها  -7

وشهدت االلتزامات الجديدة زيادة متينة عام : وض والمنحالمتواصل في تنفيذ االلتزامات الجديدة من القر

 أعلى 2010نيسان عام /، وكانت عمليات الموافقة في دورة المجلس التنفيذي المنعقدة في أبريل2009

كما أن دعم تنفيذ حافظة المشروعات والمنح .  في المائة تقريباً عما كانت عليه قبل عام مضى50بنسبة 

هو عنصر رئيسي من عناصر األنشطة في ) في ذلك اإلشراف على القروض والمنحبما (القائمة بالفعل 

ويتزايد عدد مشروعات الحافظة وقيمتها أكثر فأكثر، بل إن وتيرة هذه الزيادة ستكون . 1ظل المجموعة 

 ولمستوى أعلى حتى من ذلك 2009أسرع في المستقبل استجابة لبرنامج عال من االلتزامات عام 

 .2012-2010المزمعة للفترة لاللتزامات 

كما تحقق تقدم طيب من زاوية . وهكذا فلقد كان النمو الكمي لبرنامج العمل وحافظة المشروعات مدهشا -8

وذلك في األثر اإلنمائي المبلغ عنه في التقارير المتعاقبة بشأن الفعالية اإلنمائية للصندوق الجودة 

دوق؛ وفي الجهود التي يبذلها الصندوق لتحقيق ذلك األثر والتقارير السنوية عن نتائج وأثر عمليات الصن

جودة ، وهي 2012وتم بالفعل تجاوز بعض أهداف إطار قياس النتائج لعام ). أي نتائج إدارة الصندوق(

برامج الفرص االستراتيجية القطرية عند اإلدراج وفعالية المشروعات في المجاالت المواضيعية عند 

ولم تكن . اضح أن هناك أهدافاً أخرى على طريق اإلنجاز في الموعد المضروباإلدراج، كما أن من الو

غاية الصندوق إنجاز أهداف أداء إطار قياس النتائج فحسب بل وتجاوزها، وذلك لزيادة نسبة األنشطة 

المصنفة على مستوى أعلى ولتوسيع قاعدة االمتياز الالزمة لتوسيع نطاق األنشطة التي تعتبر محورية 

وفي كل فئة تتزايد النسبة المئوية للمشروعات التي . طية العريضة والستراتيجية األثر في الصندوقللتغ

 . فما فوق5تحرز درجة 
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   2011مخصصات الميزانية اإلدارية التقديرية لعام  -باء 

  تعزيز الكفاءة

مع إحراز نتائج طيبة يتسم أداء الصندوق بالجودة في مجاالت األثر الرئيسية إلطار قياس النتائج، وهو يز -9

وفي سياق أول عملية للميزنة الصفرية في الصندوق، . مماثلة من حيث جدوى النفقات وضبط التكاليف

ينخرط كل المدراء في استطالع السبل الكفيلة بالنهوض باستخدام الموارد وخفض التكاليف، وإعادة 

امج العمل الموسع واألثر اإلنمائي تخصيص الوفورات المحققة لتلبية المتطلبات الجديدة دعماً لبرن

ويتم جني النتائج األولى في المجاالت التي يمكن فيها للقرارات أن تخلف تأثيراً فورياً دون . المعزز

الحاجة إلى عملية معقدة وتغييرات في العاملين، كما هو الحال بالنسبة إلدارة السفر واستحقاقات 

 مليون 2.1 مليون دوالر أمريكي إلى 1.5ة تتراوح بين الموظفين، حيث ينتظر تحقيق وفورات بقيم

البرنامج كما يمكن تحقيق وفورات ضخمة أخرى في العام الكامل لتشغيل . 2011دوالر أمريكي لعام 

 التوريد المشتركة التي تعمل لصالح الصندوق ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة التجريبي لوحدة

 وباالستناد إلى مزيج من عمليات الميزنة الصفرية والتخطيط االستراتيجي .وبرنامج األغذية العالمي

للقوة العاملة الجارية في ظل الخطة متوسطة األجل، فسيتم استخالص وفورات هيكلية في تكاليف 

وثمة عمليات . الموظفين وغير الموظفين نتيجة تبسيط، وأتمتة، وترشيد المعامالت والعمليات اإلدارية

وستتاح صورة أوضح عن النتائج عند . 2010االضطالع بها للمرة األولى في الصندوق عام معقدة تم 

 .2010كانون األول عام /رفع الميزانية اإلدارية المقترحة إلى المجلس التنفيذي في دورته في ديسمبر

 الخطة متوسطة األجل والميزنة المستندة إلى النتائج

، إطاراً 2010أيلول عام /لى المجلس التنفيذي في دورة سبتمبرتوفر الخطة متوسطة األجل، المعروضة ع -10

ويشكل برنامج العمل والميزانيتان اإلدارية والرأسمالية لعام . شامالً لنتائج الصندوق متوسطة األجل

 الشريحة السنوية من تنفيذ تلك الخطة ضمن إطار ما سيكون برنامجاً متجدداً للميزنة الصفرية 2011

 2011التشغيلية المؤسسية لعام /وعلى هذا فإن األهداف اإلنمائية. راتيجي للقوة العاملةوالتخطيط االست

 :هي التالية

 مليار دوالر 1.5بقيمة تصل إلى (تنفيذ أضخم برنامج عمل على اإلطالق من القروض والمنح   )أ (

عبر مشروعات )  مليار دوالر أمريكي1أمريكي، بما في ذلك قروض ومنح للصندوق قدرها 

 مليار دوالر 1، مع تعبئة مبلغ ) إلطار قياس النتائج4وفقاً لمؤشرات المستوى (ل تصميماً أفض

 أمريكي من التمويل المشترك العادي؛
وفقاً لمؤشرات المستوى (صون وتحسين نوعية تنفيذ الحافظة المتنامية من المشروعات الجارية   )ب (

وفقاً لمؤشرات المستوى (لتحقيق أثر أكبر )  من إطار قياس النتائج المتعلقة باالستهالل والتنفيذ4

2.( 

 في التمكين من تحقيق األهداف التشغيلية 2011وتتمثل أهداف اإلدارة الداخلية المؤسسية للصندوق لعام  -11

النجاح في إدارة األصول وتعبئة الموارد لتلبية متطلبات برنامج العمل؛ وإدارة الموارد : من خالل ما يلي

 اإلنمائية واإلدارية األساسية في المقر الرئيسي والمكاتب القطرية؛ وإرساء نظام البشرية لدعم الوظائف
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، والتماسك على المستوى الكلي؛ وتوفير منصة لتقانة واألداءإلدارة النتائج والمخاطر لضمان التركيز، 

زمة لما تقدم المعلومات تتيح الحصول على البيانات الفورية، وتنفيذ االتصاالت والعمليات المؤتمتة الال

 ).5وفقاً لمؤشرات المستوى (

 2الجدول 

  2011 والحقيقية في الميزانية اإلدارية لعام االسميةتحليل الزيادات 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(

 

 2011 2010 مجموعة النتائج
الزيادة 
 االسمية

الزيادة 
 أالحقيقية

 الزيادة االسمية
% 

  أالزيادة الحقيقية
% 

 10%  12.3%  7.66 9.46 86.14 76.68 امج القطرية وتنفيذهاتجهيز البر 1

حوار السياسات الرفيع المستوى، وتعبئة 2
 5 %  7.7%  0.49 0.75 10.49 9.74 الموارد، واالتصاالت االستراتيجية

 0 %  2.3%  0 0.75 33.69 32.94 إصالح اإلدارة المؤسسية وتنظيمها 3

 0 %  2.5%  0 0.27 11.08 10.81 بها األعضاءدعم أنشطة التسيير التي يقوم  4

 13.7 %  15.4%  0.25 0.28 2.10 1.82 مرآز التكاليف المؤسسية 

 6.4 %  8.7 %  8.40 11.51 143.50 131.99 المجموع 
  .2010الزيادة الحقيقية لألسعار وسعر الصرف عام  أ

 المستندة إلى النتائج ورصد األداء، ويعتبر  نظاماً داخلياً شامالً لإلدارة2006ويطبق الصندوق منذ عام  -12

، 2010واعتباراً من عام . التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق أحد منتجات هذا النظام

ووفقاً لتوصيات التجديد الثامن، تجري هيكلة الميزانية اإلدارية ضمن نظام ميزنة يستند إلى النتائج 

لصندوق من جهة ونتائجه اإلنمائية ومجاالت أنشطته الرئيسية من جهة ويربط بين موارد الميزانية في ا

؛ )1المجموعة  (تجهيز البرامج القطرية وتنفيذها: (وهذه المجاالت الرئيسية لألنشطة هي التالية. أخرى

إصالح ؛ و)2المجموعة  (حوار السياسات الرفيع المستوى، وتعبئة الموارد، واالتصاالت االستراتيجيةو

). 4المجموعة  (دعم أنشطة التسيير التي يقوم بها األعضاء؛ و)3المجموعة  (ة المؤسسية وتنظيمهااإلدار

 . إلى الوزن النسبي لهذه المجموعات من األنشطة ضمن الميزانية اإلدارية3ويشير الجدول 

من وتُعرض أدناه الميزانية اإلدارية المقترحة للصندوق بحسب المجموعات ووفقاً لترتيب وزنها ض -13

 :الميزانية الشاملة

 في المائة في برنامج العمل بالمقارنة مع برنامج العمل اإلشاري 25دعماً للزيادة المزمعة البالغة   )أ (

والزيادة األضخم كثيراً في برنامج العمل من خالل عالقات الشراكة التي تضع  (2010لعام 

يد مخصصات الميزانية اإلدارية ، من المقترح أن تز)األموال الخارجية تحت إدارة الصندوق فعليا

)  من مصفوفة نتائج وعمليات الصندوق1 المجموعة(ألنشطة تجهيز البرامج القطرية وتنفيذها 

وستضارع ).  مليون دوالر أمريكي9.46سمية قدرها ازيادة ( في المائة بالقيمة الحقيقية 10بنسبة 

ارد والكفاءة، غير أن  المجموعات األخرى في سعيها للنهوض بتخصيص المو1المجموعة 

مستوى االلتزامات الجديدة، ومتطلبات اإلدارة االئتمانية لحافظة مشروعات متسعة، تحول دون 
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اعتماد مستوى أدنى من الزيادة الحقيقية ألن ذلك يعرض جودة العمليات  إلى مخاطر بالغة،  مما 

 ؛)اوالجاري تحقيقه( قياس النتائج يضر بالمكاسب التي يدعو إليها إطار
وستُلبى . بالقيمة الحقيقية) 3المجموعة  (إصالح اإلدارة المؤسسية وتنظيمهاستُجمد مخصصات   )ب (

االحتياجات المتصاعدة الناشئة عن زيادة مستوى األنشطة لخدمة التوسع السريع في برنامج العمل 

 وحافظة المشروعات على أساس وفورات التكاليف وإعادة تخصيص الموارد؛
) 4المجموعة ( دعم أنشطة التسيير التي يقوم بها األعضاءلميزانية اإلدارية لستُجمد مخصصات ا  )ج (

 ؛ 2011بالقيمة الحقيقية، على الرغم من أعباء العمل المتسعة بشكل كبير والمنتظرة لعام 
ومراعاة للطلب المتزايد على أنشطة تعبئة الموارد لتلبية األرقام المستهدفة الطموحة للتمويل   )د (

 الكفاءات المطلوبة ضمن مكتب كبير طبيعةلك تكلفة تغيير ذصندوق، وكالمشترك في ال

حوار السياسات الرفيع استراتيجيي التنمية المنشأ حديثاً، فستُزاد مخصصات الميزانية ألنشطة 

زيادة ( مليون دوالر أمريكي 0.75 بمقدار المستوى، وتعبئة الموارد، واالتصاالت االستراتيجية

 ).لمائة في ا5حقيقية بنسبة 

وفي ظل بند مركز التكاليف المؤسسية يضم الصندوق مجموعتين من النفقات التي ليس له من تحكم  -14

انخفاض القيمة ومساهمة الصندوق في خطة التأمين الطبي بعد انتهاء : مباشر وفوري يذكر عليها وهما

 .مريكي مليون دوالر أ0.28وتبلغ الزيادة المطلوبة لتغطية هذه االلتزامات . الخدمة

 موجزاً للميزانية اإلدارية المقترحة بحسب المجموعات ومركز التكاليف الرأسمالية قبل 2ويوفر الجدول  -15

وتصل القيمة اإلجمالية للميزانية اإلدارية المقترحة ). 29 و28انظر الفقرتين (زيادات التكاليف وبعدها 

 . في المائة6.4 حقيقية بنسبة  مليون دوالر أمريكي، وهو ما يشكل زيادة143.5 إلى 2011لعام 

 3الجدول 

 2011 و2010 ة اإلدارية بحسب مجموعات النتائج،تحليل الحصة المئوية من الميزاني

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 
 الحصة المئوية 2011 2010 مجموعة النتائج

2010 
 الحصة المئوية

2011 

 60.0 % 58.1 %  86.14 76.68 تجهيز البرامج القطرية وتنفيذها 1

حوار السياسات الرفيع المستوى، وتعبئة الموارد، واالتصاالت  2
 7.3 % 7.4 %  10.49 9.74 االستراتيجية

 23.5 % 25.0 %  33.69 32.94 إصالح اإلدارة المؤسسية وتنظيمها 3

 7.7 % 8.2 % 11.08 10.81 دعم أنشطة التسيير التي يقوم بها األعضاء 4

 1.5 % 1.3 % 2.10 1.82 مؤسسيةمرآز التكاليف ال 

 100 % 100 % 143.50 131.99 المجموع 
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  2011األهداف التشغيلية لعام  -جيم 

  )1المجموعة  (تجهيز البرامج القطرية وتنفيذها

تتمثل األهداف الرئيسية لتجهيز البرامج القطرية وتنفيذها في تصميم مشروعات ومنح تشكل برنامج  -16

وتعتبر أنشطة تجهيز . ئمة الضخمة والمتزايدة من المشروعات المعتمدة بالفعلالعمل، ودعم تنفيذ القا

المشروعات والموافقة عليها مجرد البداية النخراط الصندوق في المشروعات حيث أنها تطلق بالنسبة 

لكل مشروع شراكة من التدابير الجارية لإلشراف، ودعم التنفيذ، والصرف، والتوريد، وهي تدابير يمكن 

 . تستغرق عقداً من الزمنأن

 فإن قصارى 2وكما أشارت الفقرة . ومن المنتظر أن تشهد األنشطة المتعلقة ببرنامج العمل زيادة كبيرة -17

ومع ذلك، وفي سياق الزيادة الضخمة في برنامج العمل . الجهود تبذل لزيادة حجم مشروعات الصندوق

كعنصر متميز عن زيادة القروض أو منح (جديدة المقترح، فإن من المتوقع أن يرتفع عدد المشروعات ال

 45 مشروعاً إلى 39 وقدره 2010من المستوى المزمع حالياً لعام ) إطار القدرة على تحمل الديون

 ). في المائة15زيادة بنسبة  (2011مشروعاً عام 

الوثيقة  (سياسة الصندوق بشأن اإلشراف ودعم التنفيذومنذ أن اعتمد المجلس التنفيذي  -18

EB 2006/89/R.4/Rev.1 ( تحركت إدارة الصندوق بسرعة بالغة لنقل المشروعات 2006عام ،

حزيران عام / يونيو1وفي . الموضوعة تحت إشراف المؤسسات المتعاونة إلى إشراف الصندوق الذاتي

 مشروعاً من المشروعات التي يمولها الصندوق كلياً أو جزئياً قيد التنفيذ أو 261 كان هناك 2010

 232(ومن أصل المشروعات قيد التنفيذ فعلياً ). 2009 مشروعاً عام 252بالمقارنة مع (نتظار ذلك با

 مشروعاً فحسب في 186 مشروعاً خاضعاً لإلشراف المباشر بالمقارنة مع 211كان هناك ) مشروعاً

ندوق  ارتفعت القيمة اإلجمالية لتمويل الص2010حزيران عام / يونيو1وبحلول . 2009نهاية عام 

ومن المتوقع أن تزيد أعباء .  مليار دوالر أمريكي4.6للمشروعات قيد التنفيذ أو التي تنتظر ذلك إلى 

 2009اإلشراف بسرعة بعد االنتقال من مرحلة التوسع الفعلي لعمليات الموافقة على المشروعات عام 

وباإلضافة إلى .  قيد التنفيذ إلى مرحلة المشروعات المعتمدة والموضوعة2010والزيادة المزمعة في عام 

ذلك فإن الخطط تدعو إلى رفع مستوى الدعم المقدم للمشروعات الجارية التي تواجه صعوبات في 

التنفيذ، وكذلك التعاون مع الشركاء على المستوى القطري للتعجيل بوتيرة عمليات استهالل المشروعات، 

نح إلى تدابير تسليم مكافئة وحسنة التوقيت ومن ثم ضمان تحول الزيادات في التزامات القروض والم

 .للمساعدات على مستوى المشروعات

 اعتمد 2010وفي عام . وتضطلع المكاتب القطرية للصندوق بدور حيوي في دعم تنفيذ المشروعات -19

بما في ذلك ضم العاملين المستخدمين بموجب طائفة من العقود المتنوعة (الصندوق استراتيجية للتدعيم 

 30وجرى اقتراح إنشاء ثالثة مكاتب جديدة فحسب، وبحلول ). يكل الوظيفي للصندوقإلى اله

ويقترح .  مكتباً تمت الموافقة عليها30من أصل قطريا  مكتباً 28 ُأنجز إنشاء 2010حزيران عام /يونيو

ي ، على أن يتم تنفيذ ذلك ضمن إطار االستراتيجية الت2011الصندوق إنشاء خمسة مكاتب إضافية عام 

 .سيناقشها المكتب التنفيذي
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 فإن األنشطة الالزمة لدعم الزيادة في برنامج العمل الشامل وبرنامج عمل 13وكما أشارت الفقرة  -20

 في 10، والتكاليف المتزايدة لدعم تنفيذ الحافظة، ستمول من الزيادة الحقيقية البالغة 2011الصندوق لعام 

 .1المائة في مخصصات المجموعة 

 )2المجموعة  (ات الرفيع المستوى، وتعبئة الموارد، واالتصاالت االستراتيجيةحوار السياس

ثمة فرصة مهمة للصندوق لتحقيق أثر أوسع على التنمية الشاملة لقطاع أصحاب الحيازات الصغيرة من  -21

ن وم. خالل تعزيز تحليل السياسات، واستقطاب التأييد، واالتصاالت، واألنماط الجديدة من تعبئة الموارد

جهة أخرى فإن خط المسؤولية األول للصندوق هو ضمان أن يوفر برنامجه التشغيلي المباشر المستوى 

المطلوب من المساعدة، وذلك ضمن مشروعات رفيعة الجودة يحظى تنفيذها بالدعم الجيد باالعتماد، 

دوق من أعضائه وضمن جملة أمور، على االهتمام الوثيق بضمان أن تُستخدم الموارد التي تلقاها الصن

وبالنظر إلى األولوية المطلقة لتلبية المتطلبات التشغيلية الفورية، فإن الصندوق . على نحو سليم وفعال

سيغتنم هذه الفرصة أساساً عبر تركيز وإعادة تنظيم الموارد عند المستوى الحقيقي الذي خُصص عام 

كانون الثاني /تي دخلت حيز التنفيذ في يناير، على نحو ما تم الشروع به في عملية إعادة التشكيل ال2010

والتدابير المصاحبة إلعادة تخصيص (ويشمل ذلك إنشاء مكتب كبير استراتيجيي التنمية . 2010عام 

وخطوط اإلبالغ الجديدة ) بعض الموارد التي كانت تُدار قبالً ضمن الدائرة السابقة للشؤون الخارجية

وبغية تعزيز وضع السياسات . رد والشراكات على حد سواءلشعبة االتصاالت ووحدة تعبئة الموا

المستندة إلى الوقائع والمتعلقة بتنمية قطاع أصحاب الحيازات الصغيرة، فإن مكتب كبير استراتيجيي 

التنمية سيتلقى مخصصات صغيرة إضافية لتحسين قدرات التحليل اإلحصائي، كما أن الصندوق سيوظف 

وتبلغ قيمة . تحسين قدرته على تعبئة الموارد الالزمة للتمويل المشتركاستثمارات إضافية متواضعة ل

 . مليون دوالر أمريكي0.49الزيادة الحقيقية 

 )3المجموعة  (إصالح اإلدارة المؤسسية وتنظيمها

تقل الحصة اإلدارية في الميزانية اإلدارية كثيراً عن الحصة التشغيلية، كما أنها لم تزدد بالقيمة الحقيقية،  -22

وباإلضافة إلى التحدي .  قد اتسعا بسرعة مشروعاتولو أن ما تدعمه من برنامج قروض وحافظة

الشامل المتمثل في ضمان توفير خدمات رفيعة الجودة وحسنة التوقيت استجابة للطلب المتصاعد بحدة 

كاتب وأماكن لتعيين موظفين وخبراء استشاريين، وإدارة المدفوعات، وتنظيم السفر والوثائق، وتوفير الم

االجتماعات، واإلتاحة اليومية لمرافق الحاسوب واالتصال دعماً لألنشطة التشغيلية، فإن على الصندوق 

أن يساند تحويل الحضور القطري من ظاهرة تجريبية ومخصصة إلى جانب منظم ودائم من جوانبه 

 .التنظيمية

 فإن المجاالت ذات (EB 2010/99/R.31/Rev.1)" التنفيذ: التغيير واإلصالح"وآما تشير الوثيقة المعنونة  -23

 :األولوية تشمل ما يلي

 تلبية االحتياجات المتعلقة )1(:  المجال ما يليا تتضمن المهام في هذ.إدارة الموارد البشرية  )أ (

بتعبئة الموظفين وإدارتهم والناشئة عن توسع األنشطة المتصلة ببرنامج العمل ودمج القوة العاملة 

 تنفيذ جدول أعمال إدارة الموارد البشرية )2(في المكاتب القطرية ضمن الهيكل الوظيفي؛ 
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بما في ذلك إصالح ( المؤسسية في سياق نهج استراتيجي إزاء تخطيط القوة العاملة وإدارتها 

 تعزيز األثر )3(؛ )نظام التعاقد وإضفاء قدر أكبر من المرونة على متطلبات التشغيل واألداء

 استحداث هياكل )4(الفعال لنظام تقييم األداء في الصندوق بشأن القدرة اإلنتاجية للموظفين؛ 

أوضح للترقي المهني وتنمية قدرات الموظفين في المجاالت المؤسسية الحرجة ذات القيمة 

 إرساء توازن استراتيجي بين نظم القوى )6( الداخلية؛  إدارة عمليات التناوب)5(المضافة؛ 

 تبسيط وأتمتة العمليات المتسلسلة إلدارة الموارد )7(العاملة المختلفة التي يديرها الصندوق؛ 

 .البشرية بما يتيح تحويل تركيز األنشطة بعيداً عن تنظيم الموارد البشرية
 تتطلب األسواق المالية ذات التقلبات المتزايدة رصد األصول المالية .ماليةإدارة الموارد ال  )ب (

ومن المزمع استعراض سياسات االستثمار والسيولة . للصندوق وإدارتها على نحو نشط ومكثف

. على حد سواء لمراعاة الظروف السوقية المتغيرة والزيادات المنتظرة في عمليات الصرف

ارد للتمويل المشترك نظم إدارة جديدة لمواءمة الدخول واألصول مع وستتطلب أنشطة تعبئة المو

وفي الوقت ذاته فإن تطور األدوات المالية التي تعرضها األسواق والمؤسسات المالية . االلتزامات

تطلب المزيد من االستعراض لمدى كفاية أدوات المساعدة التي يعتمدها الصندوق، ياألخرى س

 .سطة الدخلوالسيما في البلدان متو
 إن قدرة الصندوق المتواصلة على زيادة مستوى نتائجه اإلنمائية .تقانة المعلومات واالتصاالت  )ج (

وجودتها عبر توسيع وتحسين برنامج عمله وحافظته ستعتمد على قدرته على تبسيط وأتمتة مهام 

 وعبر والمنحالمعامالت وتحسين إدارة المعرفة، وذلك مثالً من خالل تطبيق نظام جديد للقروض 

وسيتم تمويل الجانب األكبر من تكلفة األجهزة والبرامج الحاسوبية من . تعزيز استمرارية األعمال

غير أن على الصندوق أيضاً أن يعزز قدرته على استحداث تقانة . الميزانية الرأسمالية للصندوق

فعال النظم الجديدة للمعلومات من منظور العمليات ونتائج األعمال المؤسسية، وأن يصون بشكل 

التي يقوم اآلن وسيقوم مستقبالً باستحداثها ضمن نهج استراتيجي للعقود الخارجية والتوسع في 

 .استخدام الحزم الجاهزة لحلول األعمال
 أكدت التطورات العالمية األخيرة حاجة كل المنظمات الضخمة إلى .إدارة المخاطر واإلشراف  )د (

ويقوم البرنامج بتشغيل مجموعة من أدوات إدارة . المخاطروضع وصون إجراءات وافية إلدارة 

وعلى . وتتطلب التغييرات في البيئة وفي عمليات الصندوق تعزيز هذه األدوات. المخاطر

على أن تشمل، على سبيل الذكر ال (الصندوق تنفيذ خطة شاملة ومفصلة الستمرارية األعمال 

لضمان ) ؤسسية ونظم إدارة البيانات والنفاذ إليهاالحصر، صون البيانات المالية والتشغيلية الم

 .المحافظة على وظائفه األساسية المتعلقة بدعم التنمية في ظل األخطار والتهديدات المحددة

 فإن هذه التحسينات ستمول من مكاسب الكفاءة والوفورات المحددة في عمليات 13وكما تشير الفقرة  -24

اتيجي للقوة العاملة، ومن غير المقترح اعتماد أي زيادة حقيقية في الميزانية الصفرية والتخطيط االستر

 .مخصصات الميزانية اإلدارية لهذه المجموعة
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 )4المجموعة  ( دعم أنشطة التسيير التي يقوم بها األعضاء

 تسيير الصندوق من خالل ترويج عالقات فعالة بين الصندوق والدول األعضاء 4تدعم أنشطة المجموعة  -25

وتشكل هذه النفقات جانباً كبيراً من الميزانية اإلدارية، رغم أنها ال تشكل، في . الرئاسيةئات الهيضمن 

وثمة متطلبات واسعة لتوفير الوثائق، وخدمات . واقع األمر، جزءاً من العمليات اإلدارية للصندوق

. مساندة البروتوكوليةالترجمة التحريرية والفورية، واالجتماعات حسنة التنظيم والخدمة، واالتصاالت وال

وبالنظر إلى الجدول الزمني الجتماعات تجديد الموارد والمسؤولية المضطلع بها لتوفير خدمات األمانة 

 سيكون عاماً حافالً بالنشاط، بما يشمل دورة واحدة لمجلس المحافظين، 2011للجنة التقييم، فإن عام 

وخمس دورات للجنة التقييم،  مراجعة الحسابات؛  للجنةة اجتماعاتوثالث دورات للمجلس التنفيذي، وست

وثالثة اجتماعات بشأن نظام تخصيص الموارد على أساس األداء، وخمس دورات لتجديد الموارد، 

 .وخمسة اجتماعات للجنة مخصصات رئيس الصندوق، وسبعة اجتماعات لمنسقي القوائم واألصدقاء

ءة والوفورات المحددة في عمليات الميزانية الصفرية وستمول هذه األنشطة المتزايدة من مكاسب الكفا -26

والتخطيط االستراتيجي للقوة العاملة، ومن غير المقترح اعتماد أي زيادة حقيقية في مخصصات الميزانية 

 .اإلدارية لهذه المجموعة

 2011مجموع مخصصات الميزانية اإلدارية التقديرية لعام  –دال 

 وفقاً لسعر الصرف المستخدم في وضع 2011جمالية المقترحة لعام تصل قيمة الميزانية اإلدارية اإل -27

ومن أصل هذا ). 4انظر الجدول ( مليون دوالر أمريكي 143.5 إلى 2010الميزانية اإلدارية لعام 

، 4 إلى 1 مليون دوالر أمريكي لألنشطة المنفذة في ظل المجموعات من 141.4المجموع فإن هناك 

 . للنفقات في  إطار مركز التكاليف المؤسسية مليون دوالر أمريكي2.1و
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  4الجدول 

 – 2011 في الصندوق والميزانيات المقترحة لعام المستندة إلى النتائجمصفوفة النتائج والعمليات للميزنة 

  الميزانية اإلدارية وغيرها

 العملية نتيجة اإلدارة المؤسسية الحصيلة المجموعة
  الميزانية المقترحة

2011 

 مليون دوالر أمريكي   التشغيل 

سياسات وطنية، وتدابير تنسيق  1

وبرمجة فعالة وأطر مؤسسية 

واستثمارية للحد من الفقر 

 الريفي

 تحسين إدارة البرامج -1النتيجة 
  القطرية
 تحسين تصميم -2النتيجة 

  )القروض والمنح(المشروعات 
 تحسين دعم تنفيذ -3النتيجة 

 المشروعات واإلشراف عليها

 البرامج القطرية وتنفيذهاتجهيز 

86.14 

إطار عالمي داعم لتعبئة  2
الموارد وللسياسات المتعلقة 

 بالحد من الفقر الريفي

 تحسين المدخالت في -8النتيجة 
حوارات السياسات العالمية للحد 

  من الفقر الريفي
 تعزيز تعبئة الموارد -10النتيجة 

 للحد من الفقر الريفي

حوار السياسات الرفيع 
لمستوى، وتعبئة الموارد، ا

 10.49 واالتصاالت االستراتيجية

    الدعم المؤسسي 

قاعدة فعالة وكفوءة للخدمات  3
اإلدارية والمؤسسية في المقر 

الرئيسي وعلى المستوى 
القطري لتحقيق النتائج 

 التشغيلية

 تحسين إدارة الموارد –4النتيجة 
  المالية

 تحسين إدارة الموارد –5النتيجة 
  بشريةال

 تحسين إدارة المخاطر –6النتيجة 
  والنتائج
 تحسين الكفاءة –7النتيجة 

اإلدارية وتوفير بيئة تمكينية 

للعمل ولتقانة المعلومات 

 واالتصاالت

إصالح اإلدارة المؤسسية 
 وتنظيمها

33.69 

عمل الهيئات الرئاسية  4
 للصندوق بشكل فعال وكفوء

 قاعدة فعالة وكفوءة –9النتيجة 
 ر األعضاء في الصندوقلتسيي

دعم أنشطة التسيير التي يقوم 
 بها األعضاء

11.08 

 141.4  4-1مجموع الميزانية اإلدارية المقترحة للمجموعات 

 2.10   مرآز التكاليف المؤسسية

 143.5  2011مجموع الميزانية اإلدارية المقترحة لعام 

    

   :2011الميزانيات األخرى المقترحة لعام 

 50 .12   2011يزانية الرأسمالية لعام الم

 2.00   ميزانية التجديد التاسع

 مليون دوالر أمريكي تعكس زيادة حقيقية قدرها 11.51 فإن الزيادة االسمية البالغة 2وكما يشير الجدول  -28

طالع لال(ي يرجع إلى الزيادات السعرية  مليون دوالر أمريك3.11 مليون دوالر أمريكي، مع مبلغ 8.4

). 5على تفاصيل العوامل الحقيقية والسعرية المستخدمة في تحديد عوامل الميزانية االسمية انظر الجدول 
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ويقوم الصندوق بتعديل توقعات التكلفة الحقيقية الستخالص القيم االسمية المستخدمة في مجموعتين من 

عار الموظفين بمتغايرات في وتتحدد التغييرات في أس. أسعار الموظفين واألسعار األخرى: األسعار هما

). انظر الملحق األول(عناصر تكاليف الموظفين المعيارية التي يشكل المرتب عنصراً واحداً منها فحسب 

وكمنظمة من منظمات األمم المتحدة، وطبقاً للسياسة الصريحة التي أقرها المجلس التنفيذي فإن الصندوق 

وباإلضافة إلى ذلك فإن الصندوق .  بشأن المرتبات والمزايايلتزم بتوصيات لجنة الخدمة المدنية الدولية

 في 4التزم تحديداً بالتغير في تكاليف الموظفين المعتمد في ميزانية منظمة األغذية والزراعة والبالغ 

 .المائة سنوياً لفترة السنتين

ظفين المعيارية، فقد ومع أن الصندوق ما يزال يطبق المنهجية األساسية المستخدمة في تقدير تكاليف المو -29

 في المائة من حيث أنها تشير 4جرى استعراض االفتراضات الكامنة وراء معدل فترة السنتين البالغ 

وعلى أساس التوقعات المتغيرة عن زيادات المرتبات، ومع مراعاة أثر التغيرات . 2011تحديداً إلى عام 

، فقد تم تخفيض عامل التضخم 2010ق عام في مزايا الموظفين واستحقاقاتهم التي أعلن عنها الصندو

أما نفقات غير الموظفين فإنها ستخضع .  في المائة2.8المقدر حالياً لتكاليف الموظفين المعيارية إلى 

ويقدر متوسط الزيادة السنوية اإلجمالية . 2011 في المائة عام 1.3حسب التقديرات لمعدل تضخم قدره 

 ويتراوح المعدل بحسب المجموعة وفقاً للوزن النسبي لتكاليف  في المائة؛2.3في التكاليف بنسبة 

 .الموظفين وغير الموظفين في النفقات

 5الجدول 

العوامل السعرية، وأسعار الصرف، والتغيرات : العوامل المساهمة في المستوى اإلسمي للميزانية اإلدارية

  الحقيقية

  )بماليين الدوالرات األمريكية(

يةالزيادة الحقيق 2010   2011 الزيادة السعرية 

 143.50 3.11 8.40 131.99 الميزانية اإلدارية

 108.7% 2.3% 6.4% 100% المساهمة في الزيادة

 معدل الكفاءة

 في المائة، 13.5 هو 2012وفقاً إلطار قياس النتائج فإن الرقم المستهدف للكفاءة في الصندوق لعام  -30

وبافتراض سعر صرف ثابت، فإن الميزانية اإلدارية . 2010عام ) مزمع( في المائة 16.5بالمقارنة مع 

 في المائة في ظل التعريف الضيق للمعدل القائم 14.35 ستسجل معدل كفاءة قدره 2011المقترحة لعام 

وبموجب التعريف الواسع للمعدل بين الميزانية اإلدارية . بين الميزانية اإلدارية وبرنامج عمل الصندوق

ي يجمع بين برنامج العمل والموارد الخارجية التي سيلتزم بها ويتولى الصندوق وبرنامج العمل الذ

وسيسفر تعديل األسعار االسمية لمراعاة ). 6انظر الجدول ( في المائة 10إدارتها، فإن المعدل سيبلغ نحو 

عن  على األرجح 2011المتوسط السنوي المتوقع لسعر صرف الدوالر األمريكي مقابل اليورو في عام 

ويؤكد هذا أهمية أسعار الصرف في حساب كفاءة الصندوق، . خفض معدل الكفاءة إلى أكثر من ذلك

ويوضح الصعوبات التي واجهها الصندوق في زيادة الكفاءة االسمية خالل الفترة المطولة السابقة من 
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ق الرئيسية عملة اإلنفا(مقابل اليورو ) عملة ميزانية الصندوق(انخفاض قيمة الدوالر األمريكي 

 ).للصندوق

 6الجدول 

 تطور المعدل القائم بين الميزانية اإلدارية ومستوى االلتزام المزمع

  )بماليين الدوالرات األمريكية(

  متوقعة2011  تقديرية2010  تقديرية2010 
 

  دوالر أمريكي1: يورو0.72  دوالر أمريكي1:  يورو0.72  دوالر أمريكي1:  يورو0.79  2009فعلية

 143.50 131.99 124.04 111.48 الميزانية اإلدارية االسمية
 000.00 1 800.00 800.00 716.20 برنامج عمل الصندوق المزمع االسمي

 14.35% 16.50%  15.57% معدل الكفاءة الضيق
     

 500.00 1 050.00 1  916.20 برنامج العمل الشامل
رية الميزانية اإلدارية االسمية والرسوم اإلدا

 156.00 138.24  116.38 التقديرية
 10.40% 13.17%  12.70% معدل الكفاءة الواسع

  العالقة بين برنامج العمل والميزانية اإلدارية المقترحين  - هاء 

 2012-2010لفترة اوتوقعات 

ات  توقعات التدابير والمتغاير2009أيلول عام /عرضت إدارة الصندوق على المجلس التنفيذي في سبتمبر -31

وضمن هذه التوقعات وصلت قيمة الميزانية ). 7انظر الجدول (المالية األساسية لفترة التجديد الثامن 

   مليون دوالر أمريكي بسعر صرف 139.03 إلى 2011اإلدارية التقديرية لعام 

 فإن قيمة الميزانية اإلدارية المقترحة هي 2011وبالنسبة لعام . دوالر أمريكي 1:  يورو0.79قدره 

وتسفر إعادة احتساب الميزانية اإلدارية .  دوالر أمريكي1:  يورو0.72ر صرف قدره عبسمليون  143.5

 134.9 دوالر أمريكي عن ميزانية مقترحة تبلغ 1:  يورو0.79 بسعر صرف قدره 2011المقترحة لعام 

بلغت الزيادة و. 2011 عن عام 2009مليون دوالر أمريكي، وهو ما يقل عن التوقعات التي طُرحت عام 

 في المائة المقترحة حالياً 6.4 في المائة، بالمقارنة مع نسبة 6.5الحقيقية المتوقعة في الميزانية اإلدارية 

في ضوء برنامج العمل الذي يفوق ما كان منتظراً والناشئ عن التعبئة الناجحة للشراكات الجديدة لتمويل 

 في المائة 10( أعلى قليالً 1في ميزانية المجموعة كما أن الزيادة الحقيقية المقترحة . المشروعات

للسبب ذاته، في حين أن الزيادة الحقيقية المقترحة لمجموع الميزانية )  في المائة9بالمقارنة مع 

، في ضوء المنافع المنتظرة من تنفيذ الميزنة الصفرية والتخطيط االستراتيجي 4 و3 و2للمجموعات 

 ). في المائة2 المائة بالمقارنة مع  في1(للقوة العاملة، هي أدنى 
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 7الجدول 

 2012-2010التوقعات اإلشارية متوسطة األجل لبرنامج العمل والميزانية اإلدارية، 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(

 

 

2009 
 المعتمدة

2010  
التوقعات 

األصلية للخطة 
 متوسطة األجل

2010 
 المعتمدة

2011 
التوقعات 

األصلية للخطة 
  األجلمتوسطة

2011 
 المقترحة

2012 
التوقعات 

األصلية للخطة 
 متوسطة األجل

 200.00 1 000.00 1 000.00 1 800.00 800.00 715.00 برنامج العمل

مجموع الميزانية اإلدارية بسعر صرف قدره 

 غير منطبق 143.50 غير منطبق 131.99 غير منطبقغير منطبق أ دوالر أمريكي 1:  يورو0.72

جموع الميزانية اإلدارية بسعر صرف قدره م

  دوالر أمريكي1:  يورو0.79
115.31 125.15 124.04 139.03 134.90 153.63 

 %6.0 %6.4 %6.5  %4.4 4.0% غير منطبق الزيادة الحقيقية في مجموع الميزانية اإلدارية

 %8 %10 %9 %7.5 7%غير منطبق 1الزيادة الحقيقية في ميزانية المجموعة 

 2الزيادة الحقيقية في مجموع ميزانية المجموعات 
 4 و3و

 %2 %1 %2 %0 0%غير منطبق

 علىدوالر أمريكي، في حين تمت الموافقة فعًال  1:  يورو0.79 سعرًا للصرف قدره 2009أيلول عام /استخدمت التوقعات متوسطة األجل التي ُأعدت في سبتمبر أ
  .دوالر أمريكي 1: و يور0.72 بسعر صرف يبلغ 2010ميزانية 

  األموال المتممة والرسوم اإلدارية المناظرة–واو 

 وفي سياق استراتيجية حشد عالقات الشراكة لصالح التنمية الريفية والحد من الفقر، وعلى نحو مستقل  -32

ارة  من الجزء األول، فإن الصندوق يقوم بتنفيذ وإد1عن الشراكات المالية الناشئة المشار إليها في الفقرة 

وتمول هذه العمليات من األموال المتممة أو . عدد من العمليات مع أطراف ثالثة التي تكمل برنامج العمل

ويتضمن االنخراط في عالقات الشراكة هذه تكاليف إضافية يتحملها الصندوق . على أساس مماثل لذلك

 من الرسوم اإلدارية المنصوص ويتم تمويل هذه التكاليف. في التصميم، والتنفيذ، واإلشراف، واإلدارة

وتصل قيمة النفقات . عليها في كل اتفاقية أموال منفصلة وال تشكل أي أعباء على الميزانية اإلدارية

 مليون دوالر أمريكي بالمقارنة مع 6.93 إلى 2011التقديرية اإلجمالية التي ستمول من هذه الرسوم عام 

 .2010 مليون دوالر أمريكي عام 5.55

 هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق - زاي

 وستبلغ تكاليفها حسب التقديرات 2011ستجري المشاورات المتعلقة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق عام  -33

وتعمل اإلدارة على وضع الميزانية المتعلقة بذلك على ). 8انظر الجدول ( مليون دوالر أمريكي 2.0

وباستثناء رئيس الهيئة الخارجي والدورة الخارجية، . شاورات ستعقد خمس دوراتافتراض أن هيئة الم

 .فإن كل التكاليف تخضع لتحكم اإلدارة المباشر، وهي تقل عن الميزانية التي طُلبت للتجديد الثامن
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 8الجدول 
  التجديد التاسع لموارد الصندوقلهيئة المشاورات الخاصة بالميزانية التقديرية 

  )دورات األمريكيةبآالف ال(

 0.722: التجديد التاسع 0.737: التجديد الثامن

 508 600 الخدمات اللغوية

 190 450 تكاليف الموظفين

 310 550 التنظيم، والضيافة، وما إلى ذلك

 250 - الرئيس الخارجي

 542 - الدورة الخارجية

 200 200 الطوارئ

 000 2 800 1 المجموع

 2011سمالية لعام الميزانية الرأ –حاء 

، باإلبالغ عن أداء المشروعات الممولة في إطار 2009سيقوم الصندوق، وعلى غرار ما حدث عام  -34

وستُطرح االقتراحات المتعلقة . كانون األول/الميزانية الرأسمالية في دورة المجلس التنفيذي في ديسمبر

مل العناصر الرئيسية للبرنامج الجاري وتش. بالمشروعات الجديدة للميزانية الرأسمالية في الوقت ذاته

تجهيزه مرحلة تصميم وتنفيذ النظام الجديد للقروض والمنح، الذي سيتطلب، حسبما هو متوقع، موارد 

ضخمة؛ وأتمتة األنشطة المكثفة لتنظيم الموارد البشرية للتعجيل بوتيرة العمليات وتحرير وقت الموظفين 

 جية للموارد البشرية؛ وتحسين البنية األساسية األمنية للصندوقبغية التركيز على اإلدارة االستراتي

ووفقاً للتقديرات األولية فإن الميزانية . وإنجاز نظم تقانة المعلومات المرتبطة باستمرارية األعمال

 . مليون دوالر أمريكي12.5 ستبلغ 2011الرأسمالية لعام 
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ة مكتب التقييم المستندين  لبرنامج عمل وميزانياستعراض مسبق –الجزء الثاني 

  2013–2012والخطة اإلشارية للفترة  2011إلى النتائج لعام 

   مقدمة–أوال 

 ثالث ةاستجابة لطلب المجلس التنفيذي فهذا هو اإلصدار الثالث لبرنامج عمل التقييم المتواصل لمد -35

ل مكتب التقييم وتحتوي الوثيقة على استعراض مسبق لبرنامج عم. سنوات الذي يعده مكتب التقييم

وللمرة األولى فقد اعتمد مكتب التقييم نهج . 2013-2012 والخطة اإلشارية للفترة 2011وميزانيته لعام 

 وهو العرف المتبع في الميزانية 1الميزانية الصفرية وربط متطلباته من الموارد بإنجاز النتائج الرئيسية،

 .2011اإلدارية السنوية للصندوق لعام 

القتراح في لحظة حاسمة من التحديات اإلنمائية المتحولة، واإلصالحات المؤسسية الواسعة ويأتي هذا ا -36

في الصندوق، والتغيرات الداخلية ضمن مكتب التقييم نتيجة استعراض األقران لمكتب التقييم ووظيفة 

نهج يتجاوز نهج  وستتطلب هذه البيئة الداخلية والخارجية المتحولة اعتماد المكتب ل2.التقييم في الصندوق

وتدعو الحاجة إلى تدابير استراتيجية إلعادة التوجيه والتعديل لضمان القيام بعمليات ". العمل كالمعتاد"

 .تقييم تتسم بالجودة الرفيعة، وحسن التوقيت، والفائدة، بما يحقق الجدوى التكاليفية

تغيرات الرئيسية في السياق الخارجي  عرضاً عاماً للاويتضمن القسم ثاني. وتنقسم الوثيقة إلى ستة أقسام -37

 سلسلة نتائج المكتب، اويحدد القسم ثالث. والداخلي على حد سواء وآثار هذه التغيرات على مكتب التقييم

) نتائج اإلدارة المكتبية( ونتائج اإلدارة على مستوى مكتب التقييم 3بما في ذلك األهداف المقترحة،

 عمل التقييم ج اإلنجازات المتعلقة ببرناما ويجمل القسم رابع4.لصندوقوصالتها بنتائج اإلدارة المؤسسية ل

 معالم األنشطة التي ستسهم في كل هدف ونتيجة من نتائج ا، في حين يرسم القسم خامس2010لعام 

 والموارد البشرية الالزمة 2011 فيعرض الميزانية المقترحة لعام اأما القسم سادس. اإلدارة المكتبية

 . ينفذ أنشطة التقييم ويحقق األهداف ونتائج اإلدارة المكتبيةللمكتب كي

، 2010تموز عام /وبعد مراعاة المالحظات المطروحة في الدورة الثالثة والستين للجنة التقييم في يوليو -38

واستناداً إلى توجيهات وتعليقات لجنة مراجعة الحسابات والمجلس التنفيذي في دورتيهما في 

، سيعد مكتب التقييم وثيقة شاملة لبرنامج العمل والميزانية المستندين إلى النتائج 2010أيلول عام /سبتمبر

، لتناقشها لجنة التقييم في دورتها الرابعة والستين في 2013-2012 وخطة إشارية للفترة 2011لعام 

بل ذلك، وق. 2010كانون األول عام /وسيناقش المجلس الوثيقة ذاتها في ديسمبر. تشرين األول/أكتوبر

                                                      
  .2010 بدأ الصندوق باستخدام نموذج برنامج العمل والميزانية اإلدارية المستندين إلى النتائج في عام  1
نفذ استعراض األقران فريق التعاون في مجال التقييم التابع للمصارف اإلنمائية المتعددة األطراف، وعرض التقرير النهائي لهذا   2

  . 2010نيسان عام /الفريق على المجلس التنفيذي في أبريل
عبر تحديد أهدافه األساسية والنتائج واألنشطة  هذه هي السنة األولى التي يعتمد فيها مكتب التقييم نهج اإلدارة المستندة إلى النتائج  3

  .الضرورية لتحقيق تلك النتائج واألهداف
وُتطبق هذه النتائج على امتداد .  هناك عشر نتائج لإلدارة المؤسسية في الصندوق ترمي إلى مساندة األهداف االستراتيجية للصندوق 4

 نهج اإلدارة المستندة إلى النتائج المعتمد في الصندوق فقد حدد مكتب التقييم وبموجب. المؤسسة وفقًا لمدى صلتها ببرنامج عمل آل شعبة
  .أيضًا نتائج إدارته المكتبية الرامية إلى مساندة األهداف المقترحة للمكتب
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وعلى غرار ما جرى في الماضي، فإن لجنة مراجعة الحسابات ستدرس الميزانية المقترحة في 

 .2011، جنباً إلى جنب مع الميزانية اإلدارية للصندوق لعام 2010تشرين الثاني عام /نوفمبر

  بيئة متحولة–ثانيا 

حديات األساسية القائمة في البيئة ُأعد برنامج العمل هذا المستند إلى النتائج بعد تمعن دقيق في الت -39

الخارجية، واالتجاهات االستراتيجية المتحولة للصندوق، وآثار استعراض األقران، والتوجيهات التي 

طالع على توصيات استعراض األقران لال(لس التنفيذي في العام الماضي قدمتها لجنة التقييم والمج

انظر (يم تحليالً للثغرات وأجرى مكتب التقي). عالساب الرئاسية للصندوق انظر الملحق هيئاتوال

لتحديد المجاالت التي لم تخضع للتقييم في الماضي أو المجاالت الجديدة التي تتطلب اهتماماً ) 77  الفقرة

وتغطي الفقرات التالية المسائل الرئيسية التي نظر فيها مكتب التقييم عند إعداد برنامج عمله . تقييميا

 .2013- 2011للفترة 

، الذي وقع عليه )2005( يساند إعالن باريس بشأن فعالية المعونة .التغيرات في البيئة الخارجية -40

وأكد برنامج . الصندوق، مبادئ الملكية القطرية، والتنسيق، والشراكة، والمواءمة، والمساءلة عن النتائج

 الستراتيجيات قطرية، ونتيجة لذلك فإن االعتماد المشترك. مجدداً هذه المبادئ) 2008(عمل أكرا 

وبرامج إنمائية، وعمليات تقييمية يكتسب أهمية متزايدة يوماً بعد يوماً بالنسبة للبلدان المانحة والمتلقية 

 .سواء بسواء

أو /وتتيح عمليات التقييم المشتركة الفرصة لتنسيق نُهج التقييم المعتمدة في مختلف الوكاالت المانحة و -41

كما أن هذه العمليات تسهم أيضاً في . يذ إعالن باريس وبرنامج عمل أكراالشركاء، وهو ما يدعم تنف

خفض تكاليف المعامالت بالنسبة للبلدان الشريكة، وتوسع نطاق أي عملية للتقييم، وتتيح إمكانيات أعظم 

اً في ويتمتع مكتب التقييم بخبرة في إجراء عمليات التقييم المشتركة، حيث أنه أنجز تقييماً مشترك. للتعلم

. العام الماضي مع مصرف التنمية األفريقي بشأن سياسات وبرامج الزراعة والتنمية الريفية في أفريقيا

ومن المهم أن .  وأهدافها، وتغطيتها5وكانت هذه العملية األولى من نوعها من حيث طابعها المشترك،

 عمليات التقييم التي تنفذها منظمة التجربة برهنت على أن بمقدور عمليات التقييم المشتركة، بالمقارنة مع

منفردة، أن تحصل على وقت أطول من الموظفين لمهام التنسيق واالتصال، إلى جانب قدر أكبر من 

ومن الواجب أن يأخذ مكتب التقييم هذه العوامل في الحسبان عند . الموارد المالية وفترات تنفيذ أطول

 إلدراجها في النسخة النهائية من وثيقة 2011شتركة في عام استطالع الفرص المناسبة لعمليات التقييم الم

 .2010تشرين األول /برنامج عمل مكتب التقييم وميزانيته التي ستعرض على لجنة التقييم في أكتوبر

ويتسم تغير المناخ بأهمية خاصة بالنسبة للصندوق، بالنظر إلى ما له من أثر على الزراعة التي تمثل  -42

واستجابة إلى األهمية المتعاظمة لهذا التغير فإن .  لمعظم مجموعته المستهدفةمورد الرزق الرئيسي

وفي . الصندوق يدرج أنشطة التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره أكثر فأكثر في عملياته

الوقت الراهن فإن مكتب التقييم يعنى بالتغير المناخي كجزء من تقديره ألثر العمليات الممولة من 

                                                      
ر تقرير نهائي  على سبيل المثال فقد تولى تنفيذ التقييم المشترك فريق واحد من الخبراء االستشاريين، وبميزانية مشترآة، وتم إصدا 5

  .مشترك للتقييم
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لصندوق على الموارد الطبيعية والبيئة، ولكن هذه المسألة ال تعالج على أنها مجال منفصل لألثر أو ا

ولذلك فإن من الضروري أن يعمل المكتب على تقدير آثار أنشطة الصندوق . معيار من معايير التقييم

 .المتعلقة بتغير المناخ على منهجية التقييم ونُهجه المعتمدة في المكتب

متوسطة الدخل من المثل البلدان (نوع متزايد في صفوف الدول األعضاء المقترضة من الصندوق وثمة ت -43

الشريحة الدنيا، والبلدان متوسطة الدخل، والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا؛ والدول الهشة بما 

ويتطلب نطاق السياقات ). ونفي ذلك البلدان المنكوبة بالنزاعات والكوارث الطبيعية، والبلدان المثقلة بالدي

واألولويات في هذه البلدان من مكتب التقييم أن يوائم طرقه ونهجه في التقييم على نحو يكفل بقاء تقييماته 

وعلى سبيل المثال فإن على المكتب أن يوجه اهتماماً أكبر لتقدير أنشطة الصندوق غير . مفيدة ومستقلة

وبالمثل فإن . متوسطة الدخلالفي البلدان ) اكات، وحوار السياساتإدارة المعرفة، وبناء الشر(اإلقراضية 

عمليات التقييم في البلدان التي تعاني من النزاعات ستتطلب من المكتب حشد خبرات استشارية 

كما سيتطلب األمر توجيهات من لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة . متخصصة في قضايا النزاعات

في الميدان االقتصادي فيما يتعلق بأنشطة منع النزاعات وبناء السالم عند تحديد المنهجية التعاون والتنمية 

 .والمسائل األساسية

 تستدعي هذه المبادرات، ضمن جملة أمور، .مبادرات داخلية كبرى لإلصالح المؤسسي في الصندوق -44

  األجل للفترة ، وإعداد خطة متوسطة 2014-2011تطبيق إطار استراتيجي مؤسسي جديد للفترة 

، وإصالح الموارد البشرية، واعتماد الميزنة الصفرية، وتوسيع الحضور )46انظر الفقرة  (2010-2012

 .القطري، وزيادة االهتمام بإدارة المعرفة وتوسيع النطاق، وتكريس المزيد من الجهود للتقييم الذاتي

، ومن المزمع تقديمه 2014-2011لفترة وتعمل إدارة الصندوق على إعداد اإلطار االستراتيجي الجديد ل -45

وحال توافر المسودة الكاملة للوثيقة، فإن . 2010كانون األول عام /إلى المجلس للموافقة عليه في ديسمبر

مكتب التقييم سيقوم بتحليل آثار األهداف ومبادئ االنخراط المدرجة في اإلطار الجديد على عمله 

 2011قة برنامج العمل والميزانية المستندين إلى النتائج لعام وسيراعيها في النسخة النهائية من وثي

كانون /؛ وستعرض هذه النسخة بدورها على المجلس في ديسمبر2013-2012والخطة اإلشارية للفترة 

 .2010األول عام 

، هي األولى 2012 و2010والخطة المتوسطة األجل، التي تغطي فترة التجديد الثامن الممتدة بين عامي  -46

الذي يزمع ) أي القروض والمنح(نوعها للصندوق وتوفر منظوراً متوسط األجل لبرنامج العمل من 

كما أن الخطة المذكورة تكفل مواءمة الموارد المتاحة . الصندوق تنفيذه خالل ذلك اإلطار الزمني

لتقييم أسلوب  أدخل مكتب ا2009وفي عام . لتنفيذ برنامج العمل المزمع) البشرية منها والمالية(للصندوق 

 .يماثل نموذج الخطة المتوسطة األجللمدة ثالث سنوات متجدد عمل إعداد برنامج 

 ية المقترحة لمكتب التقييم للعاموعلى غرار ما هو عليه الحال في بقية وحدات الصندوق فإن الميزان -47

 على توفير ويرمي هذا النهج إلى ضمان تركيز الميزانية. المقبل تستند إلى نهج الميزنة الصفرية

المستوى والنوع المناسبين من القوة العاملة، وكذلك المخصصات المالية الضرورية لتنفيذ برنامج العمل 

 .المزمع على نحو فعال وحسن التوقيت
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وتُخصص الميزانية اإلدارية باالستناد إلى عشر نتائج لإلدارة المؤسسية، وهي توضح مقدار الموارد  -48

واستخدم مكتب التقييم نهجاً مماثالً في إعداد . يق كل نتيجة من تلك النتائجاإلدارية المستخدمة في تحق

، وذلك بتحديد ثماني نتائج مخصوصة لإلدارة المكتبية وإيضاح الكيفية 2011برنامج عمله وميزانيته لعام 

ق  في الملح4انظر الجدول . (التي ستُخصص فيها الميزانية اإلجمالية للمكتب بغية تحقيق كل نتيجة

 ).السادس

: ، غير أن هناك متسع للمزيد من هذا التعزيز2006بدأ تعزيز نظام التقييم الذاتي في الصندوق منذ عام  -49

إذ ما تزال نظم الرصد والتقييم على مستوى المشروعات ضعيفة عموماً، كما أن نوعية تقارير إنجاز 

 ورغم ما تقدم، وبالمقارنة بما .المشروعات التي تعدها الحكومات ليست مرضية بعد على وجه العموم

، فإن تحسن قدرات التقييم الذاتي في الصندوق يؤثر 2003كان عليه الحال عند اعتماد سياسة التقييم عام 

وعلى وجه الخصوص، فإن من المنتظر أن يخلف النظام المحسن للتقييم . على طريقة عمل مكتب التقييم

ومع . لتي يحتاج المكتب إلى جمعها لعمله التقييمي المستقلالذاتي أثره على مقدار البيانات األولية ا

النهوض بالتقييم الذاتي فسيكون بمقدور المكتب أكثر فأكثر أن يرسي بانتظام تحليالته ألداء حافظة 

الصندوق على البيانات المدرجة في تقارير اإلشراف، واستعراضات منتصف المدة، وتقارير إنجاز 

ولذلك فإن من المهم للمكتب أن يواصل تعاونه الوثيق مع . خرى للتقييم الذاتيالمشروعات، والتقارير األ

اإلدارة في تطوير نظام التقييم الذاتي في الصندوق، مثالً، وذلك بإجراء تقييمات لمكونات مثل عمليات 

ن ضمان الجودة وتعزيزها، واإلشراف ودعم التنفيذ، وعبر توفير المالحظات على التقرير السنوي بشأ

 .الفعالية اإلنمائية للصندوق

ومن المرجح أن يحظى عدد من القضايا األساسية باالهتمام خالل اجتماعات هيئة المشاورات الخاصة  -50

ومن بين هذه القضايا قياس النتائج واإلشراف المباشر . 2011 في عام بالتجديد التاسع لموارد الصندوق

، والتمايز بين الجنسين، واالنخراط مع القطاع الخاص، ودعم التنفيذ، والحضور القطري، وتوسيع النطاق

وينبغي لمكتب التقييم مراعاة هذه المسائل عند إعداد برنامج عمله، إذ قد يكون عليه المساهمة . والكفاءة

في النقاش الذي سيدور بشأنها أو بشأن غيرها من القضايا خالل اجتماعات هيئة مشاورات التجديد 

 .التاسع

 تقدم .قران لمكتب التقييم ووظيفة التقييم في الصندوق وآثاره على مكتب التقييماستعراض األ -51

استعراض األقران بعدد من التوصيات ذات اآلثار الهامة على مكتب التقييم، ولجنة التقييم، وإدارة 

 .الصندوق

 :والتوصيات المؤثرة على النشاط التقييمي المقبل لمكتب التقييم هي التالية -52

ـُخصص نسبة أعلى من الموارد لتقييمات النسق األعلىتغيير مجمو )1( . عة النواتج بحيث ت

وتشمل التقييمات المذكورة تقييمات المستوى المؤسسي، مثل التقييم الذي يجريه مكتب التقييم 

كما أوصى . حالياً بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتقييمات البرامج القطرية

تغطي التقييمات المؤسسية المقبلة جوانب مختارة من اإلدارة استعراض األقران بأن 

المؤسسية التشغيلية والدعم المؤسسي، مثل إدارة القروض والتوريد، وتعزيز الجودة 

 وضمانها، والموارد البشرية؛
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على خالف ما هو متبع في المصارف اإلنمائية األخرى متعددة . التثبت من تقارير اإلنجاز )2(

 اإلدارة بإعداد تقارير اإلنجاز، فإن الصندوق يوكل هذه المهمة إلى األطراف حيث تقوم

الحكومات المقترضة التي ينبغي أن ترفع هذه التقارير في غضون ستة أشهر من إنجاز 

وبعد أن ترفع الحكومة تقرير اإلنجاز يقوم الموظفون العاملون في مكتب نائب . المشروعات

ئرة إدارة البرامج باستعراضه ومنح الدرجات الرئيس المساعد لشؤون البرامج في دا

ويستدعي تثبت مكتب التقييم من تقارير اإلنجاز . لمختلف معايير التقييم التي يغطيها التقرير

 الكلية للتقارير التي الجودةاستعراض الدرجات الممنوحة من دائرة إدارة البرامج إلى جانب 

 ؛تعدها الحكومات المقترضة
تُنفذ عمليات تقدير أداء المشروعات .  المشروعات على أساس انتقائيإجراء تقديرات أداء )3(

في المصارف اإلنمائية متعددة األطراف، التي يتم فيها التثبت من تقارير إنجاز 

وعادة ما تُنجز . المشروعات، على أساس عينة من المشروعات التي خضعت للتثبت

الزيارة الميدانية، وتتطلب قدراً تقديرات أداء المشروعات في غضون ثالثة أشهر، تشمل 

أقل من االستثمارات بالمقارنة مع النوع الشامل لعمليات تقييم المشروعات التي ينفذها مكتب 

  حاليا؛  في الصندوقالتقييم
يعتبر هذا عنصراً أساسياً لضمان االستفادة . تعزيز إدارة المعرفة لتقوية دارة التعلم التقييمي )4(

من عمليات التقييم في صياغة وتنفيذ السياسات والعمليات الممولة من الدروس المستخلصة 

من الصندوق وإثارة االهتمام بالقضايا األساسية المتصلة بالزراعة والتنمية الريفية التي 

 .تستحق المزيد من التمعن والنقاش في صفوف العاملين اإلنمائيين

 مرتفعة نسبياً بالنسبة لألرقام المقابلة لدى تبدو"قران أن ميزانية مكتب التقييم والحظ استعراض األ -53

وأوصى المكتب بتحسين كفاءته باستخدام طرق تتسم بقدر أكبر " التقييم في مجال أعضاء فريق التعاون

. من الجدوى التكاليفية، مع العمل في الوقت ذاته على تعزيز الجودة والفعالية، عند تنفيذ برنامج عمله

 :ا يليويمكن تحقيق ذلك من خالل م

االنتقال من إجراء التقييمات الشاملة الحالية للمشروعات إلى إجراء عمليات التثبت من  )1(

تقارير إنجاز المشروعات وتقديرات أداء المشروعات، بالنظر إلى أنها أيسر، وأسرع، وأقل 

 كلفة؛
ب قيام لجنة التقييم بتكليف مكتب سكرتير الصندوق بتقديم جانب من الدعم الذي يوفره مكت )2(

 ؛)والسيما تنظيم الزيارات القطرية السنوية(التقييم في العادة 
إرساء التوازن المناسب بين استخدام الموظفين والخبراء االستشاريين إلجراء عمليات  )3(

 التقييم؛
 تعزيز اإلدارة المالية والعمليات اإلدارية لمكتب التقييم؛  )4(
م، من حيث الهيكل والشكل، مع  لمكتب التقيي السنويةضمان اتساق الميزانية اإلدارية )5(

 .الميزانية اإلدارية للصندوق
 جدوالً بتوصيات استعراض األقران فيما يتعلق ببرنامج عمل مكتب التقييم السابعويتضمن الملحق  -54

 .وميزانيته، وبشأن الطريقة التي يعتزم فيها مكتب التقييم االستجابة لها
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 سلسلة نتائج مكتب التقييم –ثالثا 

شارة آنفاً فقد دعا استعراض األقران مكتب التقييم إلى أن يكفل اتساق عرضه لميزانيته مع كما جرت اإل -55

وتحقيقاً لذلك فقد اعتمد المكتب نهج الميزانية الصفرية عند إعداد . عرض الميزانية اإلدارية للصندوق

ويتضمن . تحقيقها، وربط متطلباته من الموارد بنتائج محددة يرمي إلى 2011ميزانيته اإلدارية لعام 

 .الشكل المدرج أدناه سلسلة نتائج مكتب التقييم

  سلسلة نتائج مكتب التقييم

  

 ةويوضح الشكل المدرج أعاله أن الموارد البشرية والمالية لمكتب التقييم ستوفر المدخالت الضروري -56

انظر ( المعتمدة له تتيح للمكتب تحقيق نتائج اإلدارة سوهذه األنشطة والنواتج المناظرة. ألنشطة التقييم فيه

، واإلسهام )58 و57ن انظر الفقرتي(حقيق أهدافه الخاصة ، وهو ما سيمكِّن المكتب بدوره من ت)9الجدول 

في إنجاز نتائج اإلدارة المؤسسية للصندوق، ومن ثم األهداف االستراتيجية الشاملة للصندوق في نهاية 

 .المطاف

لسياسة التقييم في الصندوق فإن الغاية العليا لمكتب التقييم هي المساهمة، عبر نشاطه التقييمي، في وطبقاً  -57

ين التاليين لعام يولذلك فإن المكتب يقترح اعتماد الهدفين االستراتيج. تعزيز الفعالية اإلنمائية للصندوق

 :2013-2012 وللخطة اإلشارية للفترة 2011

 أنشطة مكتب التقييم

 

  المدخالت

 )الموارد البشرية والمالية(

 األهداف واالتجاهات االستراتيجية للصندوق

 

 نتائج اإلدارة المؤسسية للصندوق

 أهداف مكتب التقييم

 

 نتائج اإلدارة لمكتب التقييم
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مساهمة في النهوض بأداء السياسات والعمليات الممولة من ال: 1الهدف االستراتيجي  )1(

 يعكس هذا الهدف االستراتيجي الغاية المزدوجة لوظيفة التقييم المستقل في .الصندوق

الصندوق، وهي تعزيز المساءلة وتقدير النتائج، وكذلك التعلم لتحسين أداء السياسات 

 .والعمليات التي يدعمها الصندوق
 يرمي هذه الهدف .تشجيع إدارة المعرفة والتعلم الفعالين: 2ي الهدف االستراتيج )2(

 المعاصرة العامة تاالستراتيجي إلى تعزيز المعلومات التقييمية المرتدة بشأن الموضوعا

ذلك فإن لو. والقضايا المهمة وذات األولوية المؤسسية للصندوق وللمجتمع اإلنمائي عموما

ة في ظل هذا الهدف االستراتيجي ذات نطاق أعرض أنشطة إدارة المعرفة والتعلم المقترح

، الذي يتعلق بالبرامج القطرية 1من أنشطة التعلم التي يعمل لها الهدف االستراتيجي 

 .أو المشروعات التي يمولها الصندوق/المنفردة و

 :ومساندة لهذين الهدفين فقد حدد مكتب التقييم األهداف التشغيلية التالية -58

 تتسم النظم المالية والعمليات اإلدارية .تعزيز كفاءة مكتب التقييم: 1الهدف التشغيلي  )1(

المتينة بأهمية حاسمة بالنسبة لتعزيز الكفاءة وتنفيذ برنامج العمل السنوي في الموعد 

 .المحدد
 سيؤدي تعزيز منهجية التقييم المستقل وتحسين .تطوير المنهجية: 2الهدف التشغيلي  )2(

 التقييم الذاتي، إلى تزويد مكتب التقييم بأدوات قيمة لتحقيق عملياته، إلى جانب تدعيم نظم

 .هدفيه االستراتيجيين

في عمل مكتب التقييم، ولذلك فإنهما يتسمان " حجر الزاوية"ليين على أنهما ييمكن اعتبار الهدفين التشغ -59

ة، وإدارة الموارد كما أن عناصر النهوض بتنفيذ الميزاني. بأهمية بالغة لتحقيق الهدفين االستراتيجيين

ومن جهة أخرى فإن تطوير . البشرية، والعمليات اإلدارية مهمة لتعزيز الكفاءة وضمان الجدوى التكاليفية

المنهجية لوظائف التقييم المستقل والذاتي على حد سواء ليس عمالً معزوالً بل إنه عملية مستمرة تحتاج 

 . الرئاسيةوهيئاتهق إلى التكيف مع المتطلبات المتحولة إلدارة الصندو

ووفقاً لنهج الميزنة المستندة إلى النتائج، فقد تم تحديد ثماني نتائج لإلدارة المكتبية لكل هدف من أهداف  -60

وستتيح النتائج المذكورة للمكتب تتبع سير التنفيذ ومدى فعالية برنامج عمله ورفع . مكتب التقييم

ويوجز الجدول التالي النتائج المقترحة لإلدارة . ليةالتقاريرعن إنجاز أهدافه االستراتيجية والتشغي

 . اإلدارة المؤسسيةنتائجالمكتبية، واألهداف االستراتيجية والتشغيلية، وصالتها مع 
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  9الجدول 

  نتائج اإلدارة  المكتبية لمكتب التقييم وأهدافه، وصالت ذلك مع نتائج اإلدارة المؤسسية في الصندوق

 أهداف مكتب التقييم ة لمكتب التقييمنتائج اإلدارة  المكتبي
الصالت مع نتائج اإلدارة المؤسسية 

 للصندوق

تقارير سنوية رفيعة المستوى عن : 1نتيجة اإلدارة المكتبية 
نتائج وأثر عمليات الصندوق وتقييمات مؤسسية توفر الركائز 

 الالزمة لتطوير وتنفيذ سياسات وعمليات مؤسسية أفضل
تقييمات رفيعة المستوى للبرامج : 2نتيجة اإلدارة المكتبية 

القطرية توفر الركائز الالزمة للنهوض ببرامج الفرص 
 االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج

المساهمة في : 1الهدف االستراتيجي 
النهوض بأداء السياسات والعمليات 

 .الممولة من الصندوق
 3 و2 و1نتائج اإلدارة المؤسسية 

عمليات للتثبت من تقارير إنجاز : 3دارة المكتبية نتيجة اإل
المشروعات وتقديرات ألداء المشروعات تسهم في النهوض 

 بالعمليات التي يدعمها الصندوق

 
 

أنشطة منتظمة لالتصال والتواصل : 4نتيجة اإلدارة المكتبية 
 فيما يتعلق بعمل مكتب التقييم
إنتاج تقارير إجمالية للتقييم : 5نتيجة اإلدارة المكتبية 

وموضوعات تعلم للتقارير السنوية عن نتائج وأثر عمليات 
 الصندوق

تشجيع إدارة : 2الهدف االستراتيجي 
 . والتعلم الفعالينالمعرفة

 8نتيجة اإلدارة المؤسسية 

تعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية : 6نتيجة اإلدارة المكتبية 
 والبشرية والشؤون اإلدارية

تعزيز كفاءة مكتب : 1لتشغيلي الهدف ا
 .التقييم

 7 و6 و5 و4نتائج اإلدارة المؤسسية 

تطوير المنهجية الالزمة لعمل التقييم : 7نتيجة اإلدارة المكتبية 
 المستقل

لذاتي في الصندوق دعم وظيفة التقييم ا: 8نتيجة اإلدارة المكتبية 
 ودوله األعضاء

 8 و3 و2 و1 ةنتائج اإلدارة المؤسسي .تطوير المنهجية: 2الهدف التشغيلي 

تحسين : 3؛ النتيجة )القروض والمنح(تحسين تصميم المشروعات : 2تحسين إدارة البرامج القطرية؛ النتيجة : 1النتيجة : نتائج اإلدارة المؤسسية في الصندوق هي
تحسين : 7تحسين إدارة المخاطر والنتائج؛ النتيجة : 6ن إدارة الموارد البشرية؛ النتيجة تحسي: 5تحسين إدارة الموارد المالية؛ النتيجة : 4اإلشراف ودعم التنفيذ؛ النتيجة 

تحسين المدخالت في حوار السياسات العالمية بهدف الحد من الفقر : 8الكفاءة اإلدارية وتحسين البيئة التمكينية في العمل وتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات؛ النتيجة 
  .زيادة تعبئة الموارد بهدف الحد من الفقر الريفي: 10إيجاد محفل فعال وكفؤ للتسيير في الصندوق؛ النتيجة : 9الريفي؛ النتيجة 

وبموجب نهج الميزانية المستندة إلى النتائج في الصندوق، فقد تم تخصيص ميزانية مكتب التقييم لعام  -61

 رة المكتبية ولكل هدف استراتيجياوفقاً لكل نتيجة لإلد) التكاليف من الموظفين وغير الموظفين (2011

 ).سساد من الملحق ال4طالع على التفاصيل انظر الجدول لال(وتشغيلي 

  2010المعالم البارزة لبرنامج عمل عام  –رابعاً 

من المنتظر، أن يتمكن المكتب، إجماالً، من تنفيذ كل األنشطة المزمعة في ظل األولويات األربع المحددة  -62

إجراء تقييمات مختارة   )1: ( بحلول نهاية العام المذكور، وهذه األولويات هي2010في برنامج عمل عام 

أعمال التقييم المحددة المطلوبة ) 2(على المستوى المؤسسي ومستوى البرامج القطرية والمشروعات؛ 

) 4(لتواصل والشراكات الخاصة بالتقييم؛ ا) 3(بموجب سياسة التقييم وبموجب اختصاصات لجنة التقييم؛ 

 في الملحق 2010ترد تفاصيل تقدم تنفيذ عمليات التقييم المزمعة لعام . (منهجية التقييم وفعالية المكتب

 ).، بما في ذلك األسباب الكامنة وراء التأخيرالثاني

 قدم مكتب .عاتإجراء تقييمات مختارة على المستوى المؤسسي ومستوى البرامج القطرية والمشرو -63

 إلى لجنة لقدرة الصندوق على الترويج لالبتكارات وتوسيع النطاقالتقييم التقرير النهائي للتقييم المؤسسي 
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وكما طلب المجلس فإن المكتب ينفذ أنشطة تواصل . 2010نيسان عام /التقييم والمجلس التنفيذي في أبريل

ألفريقي والصندوق لسياسات وعمليات الزراعة مختلفة تتصل بالتقييم المشترك بين صندوق التنمية ا

ومن المزمع تقديم عرض . 2009كانون األول عام /والتنمية الريفية في أفريقيا، والذي ُأنجز في ديسمبر

إيضاحي عن نتائج وتوصيات التقييم المشترك خالل منتدى الثورة الخضراء األفريقية الذي يجري 

 .2010أيلول عام /ورة خضراء في أفريقيا في سبتمبرالتحالف من أجل ثتنظيمه بالتعاون مع 

وحتى هذا التاريخ ُأنجز استعراض . ويمضي التقييم المؤسسي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة قدما -64

وسيقدم عرض إيضاحي .  ويجري حالياً إعداد تقرير التقييم النهائي7 وزيارات قطرية،6مكتبي شامل

 2010تموز عام /عن النتائج والتوصيات األولية أمام لجنة التقييم في يوليوباستخدام برنامج باوربوينت 

وفضالً عن ذلك فإن مكتب التقييم يزمع، . التماساً لمالحظاتها قبل وضع تقرير التقييم في صيغته النهائية

وللمرة األولى، أن ينظم بصورة مشتركة مع إدارة الصندوق حلقة عمل للتعلم عن الموضوع في 

وتهدف هذه الحلقة إلى مناقشة مسودة التقرير النهائي واستخالص . تشرين األول/أكتوبر-أيلول/رسبتمب

. آراء الجهات المعنية المتعددة، بما في ذلك المشاركون القادمون من البلدان النامية، قبل استكمال التقييم

تشرين الثاني /ة التقييم في نوفمبروسيناقش تقرير التقييم النهائي هذا أثناء الدورة الخامسة والستين للجن

 .2010كانون األول عام / ثم في دورة المجلس التنفيذي في ديسمبر2010عام 

وإرساء  استراتيجية تنمية القطاع الخاصكما أن مكتب التقييم يعمل أيضاً على تقييم مؤسسي بشأن  -65

ذ استعراض للحافظة، ومن وتم إعداد ورقة النهج، ويجري تنفي). 2005 (عالقات الشراكة في الصندوق

ومن . وسيعمل التقييم على تقدير فائدة االستراتيجية، وتنفيذها، وإنجازاتها. المزمع القيام بزيارات قطرية

 .2011المزمع رفع هذا التقييم إلى لجنة التقييم والمجلس خالل عام 

مل المكتب تقييم البرنامج واستك. 2010ويجري مكتب التقييم عدداً من تقييمات البرامج القطرية في عام  -66

وتوافق . أيار/القطري لموزامبيق بعقد حلقة عمل قطرية من حلقات المائدة المستديرة في مابوتو في مايو

وتم إنجاز تقييم .  مع عقد حلقة العمل المذكورة2010قيام لجنة التقييم بالزيارة القطرية لموزامبيق عام 

حزيران /عمل وطنية من حلقات المائدة المستديرة في يونيوالبرنامج القطري لألرجنتين ونُظمت حلقة 

وسيستكمل تقييم . تشرين األول/وستناقش لجنة التقييم تقرير التقييم في اجتماعها في أكتوبر. 2010عام 

ويجري إرسال التقرير إلى الحكومة الستعراضه وإبداء . البرنامج القطري للنيجر في األشهر المقبلة

 .مالحظاتها عليه

وسيشرع مكتب . يمضي العمل قدماً بشأن تقييم البرنامجين القطريين لكينيا واليمن ولكن بمراحل مختلفةو -67

 ت ناميالتقييم قريباً في األعمال التحضيرية الالزمة لتقييم البرامج القطرية في كل من غانا ورواندا وفي

المدخالت للتقييم الذاتي للبرنامج كما أن المكتب يوفر . 2011التي من المقرر استكمالها جميعا في عام 

                                                      
دراسة مقارنة ) 1: (النواتج التالية) التي تشتمل على مقابالت مع إدارة الصندوق وموظفيه(  توفر مرحلة االستعراض المكتبي  6

استعراض ) 4(استعراض الحافظة الجارية؛ ) 3(تقييم جامع لنتائج الصندوق بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ ) 2(مرجعية؛ 
  .النظم والعمليات المؤسسية في الصندوق لتحديد مدى دعمها لقدرة الصندوق على اإلسهام في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

ا، بنغالديش، ومصر، وغواتيماال، وموريتاني: وهذه البلدان هي.  شملت الزيارات خمسة بلدان تمثل األقاليم الجغرافية الخمسة للصندوق 7
  .وتم إعداد ورقة عمل عن آل بلد بناء على االستعراض المكتبي والبيانات المجموعة خالل الزيارات القطرية. وزامبيا
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القطري للصين الذي تنفذه شعبة آسيا والمحيط الهادي، والسيما بالتعليق على ورقة النهج ومسودة التقرير 

 .النهائي

 ، وغانا، والجمهورية الدومينيكية،ويعمل مكتب التقييم في ستة تقييمات للمشروعات في البرازيل -68

وهذه التقييمات في مراحل .  وجمهورية تنزانيا المتحدة،نداا ورو،بيةوجمهورية الو الديمقراطية الشع

 فإن التقييمات ، وجمهورية تنزانيا المتحدة، ورواندا، وغانا،فبالنسبة لتقييمات البرازيل. مختلفة من التنفيذ

؛ هي تقييمات مرحلية للمشروعات تزمع الشعب اإلقليمية المعنية في الصندوق إخضاعها لمرحلة متابعة

الشعبية فإنهما تقييمان من تقييمات إنجاز نيكية وجمهورية الو الديمقراطية أما تقييما الجمهورية الدومي

 .المشروعات

 يجري العمل .أعمال التقييم المحددة المطلوبة بموجب سياسة التقييم وبموجب اختصاصات لجنة التقييم -69

، وهو التقرير الثامن من 2010لصندوق لعام حالياً في إعداد التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات ا

كانون األول /وستخضع الوثيقة أوالً للدراسة في لجنة التقييم، ثم في المجلس التنفيذي في ديسمبر. نوعه

وعلى غرار ما جرت عليه العادة في الماضي، فإن التقرير المذكور يكرس حيزاً كافياً . 2010عام 

وطبقاً لما اتُفق عليه في المجلس . عن أداء وأثر عمليات الصندوقللتعلم، إلى جانب توفير جرد حساب 

كفاءة عمليات :  واحد فحسب هو يركز على موضوع تعلم2010في العام الماضي، فإن تقرير عام 

وفي هذا الصدد فإن مكتب التقييم ودائرة إدارة البرامج يعدان اآلن ورقة بحث ستُناقش في . الصندوق

سة تشارك فيها إدارة الصندوق، ومدراء البرامج القطرية، وموظفون آخرون، حلقة تعلم داخلية مكر

 .وذلك قبل استكمال التقرير السنوي

كانون / ثالث دورات رسمية للجنة التقييم في يناير2010ونظم مكتب التقييم حتى هذه المرحلة من عام  -70

) لق بالزيارة القطرية لموزامبيقتتع(، إلى جانب دورة غير رسمية تموز/نيسان، ويوليو/الثاني، وأبريل

أيار /وكما ذُكر آنفاً فقد نُظمت الزيارة القطرية السنوية للجنة في مايو. وجلسة توجيهية لألعضاء الجدد

التي عقدت في من حلقات المائدة المستديرة من هذا العام إلى موزامبيق، كجزء من حلقة التعلم القطرية 

 .البالد

 واصل مكتب التقييم تعزيز انخراطه في عدد محدود من منتديات .ة بالتقييمالتواصل والشراكات الخاص -71

وشارك المكتب في االجتماع العام السنوي لعام . التقييم والعمليات المرتبطة بالتقييم على المستوى الدولي

. لفريق لفريق األمم المتحدة المعني بالتقييم كما أنه يشارك في عدد من فرق العمل التابعة لهذا ا2010

وبالمثل شارك المكتب في اجتماعات فريق التعاون في مجال التقييم التابع للمصارف اإلنمائية المتعددة 

ودخلت المرحلة الثالثة من اتفاقية الشراكة بين مكتب . األطراف وشبكة الشبكات المعنية بتقييم األثر

وتتيح هذه . لعام الماضي وهي اآلن قيد التنفيذالتقييم والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون حيز التنفيذ في ا

الشراكة للمكتب تمويل أنشطة إضافية ذات طابع ابتكاري واختباري، ولن تُغطى هذه األنشطة من 

  8.الميزانية اإلدارية للمكتب

                                                      
 فرنك سويسري من األموال التكميلية في ظل الشراآة مع الوآالة 000 400 مبلغ 2010 من المنتظر أن يتلقى مكتب التقييم خالل عام  8

  .نالسويسرية للتنمية والتعاو
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لجنة وشارك موظفو مكتب التقييم في مجموعة مختارة من اللجان والمنتديات الداخلية، مثل اجتماعات  -72

 وفرق إدارة البرامج القطرية، وذلك لضمان االستفادة من الدروس يجية العمليات وتوجيه السياساتاسترات

المستخلصة من عمليات التقييم على نحو واف في إعداد السياسات واالستراتيجيات والمشروعات الجديدة 

 .للصندوق

 الصادر عن مكتب التقييم لكل  سيتم تنظيم التدريب على دليل التقييم.منهجية التقييم وفعالية المكتب -73

ويواصل المكتب تطبيق نهج منتظم إزاء العمليات الداخلية . 2010موظفي المكتب قبل انقضاء عام 

الستعراض األقران، ويستعين، على نحو ما تم االتفاق عليه مع المجلس، بمستشارين مستقلين رفيعي 

توجيه والتعليق على النواتج الرئيسية للتقييم في المستوى في كل عمليات التقييم رفيعة المستوى لتوفير ال

 .مختلف مراحل عملية التقييم

وُأنجز التقرير النهائي الستعراض األقران لمكتب التقييم ووظيفة التقييم في الصندوق وعرض على لجنة  -74

ي ووفر  شامالً للتقييم الذاتاًوأعد مكتب التقييم تقرير. 2010نيسان عام /التقييم والمجلس في أبريل

كما قام المكتب . المعلومات المطلوبة إضافة إلى الدعم اللوجستي واإلداري لفريق استعراض األقران

وقد استهلك . بإعداد تعليقات خطية على مسودة التقرير النهائي وعلى التقرير النهائي الستعراض األقران

 .توقعاً في بادئ األمرهذا االستعراض قدراً من وقت موظفي المكتب يتجاوز كثيراً ما كان م

ستناقش لجنة التقييم خالل دورتها في . 2010 األنشطة اإلضافية التي قام بها مكتب التقييم خالل عام -75

 السبل والوسائل الالزمة للمضي قدماً في عملية استعراض األقران، على أن 2010تموز عام /يوليو

 تنفيذ التوصيات الرئيسية لالستعراض مكتب التقييم قد اتخذ بالفعل عدداً من الخطوات على طريق

 :2010نيسان عام /المذكور، والتي كان المجلس قد وافق عليها عموماً في دورة أبريل

مشروع تجريبي إلدراج عمليات التثبت من تقارير إنجاز المشروعات وتقديرات أداء  )1(

لتقييم يهدف ذلك إلى أن يستحدث مكتب ا. المشروعات ضمن مختلف منتجات مكتب التقييم

هذا العام نظاماً للتثبت من تقارير إنجاز المشروعات ونهجاً إلجراء تقديرات أداء 

وكجزء من هذا المشروع التجريبي فإن . المشروعات، وذلك في صيغة مناسبة لالحتياجات

المكتب يزمع إجراء ما بين أربع إلى خمس عمليات للتثبت وعملية تقدير واحدة قبل نهاية 

وسيتيح ذلك للمكتب التعلم من . م األموال التكميلية الالزمة حسب الحاجةالعام وباستخدا

الدروس المستخلصة من المشروع التجريبي وصقل النظام حسب المطلوب، ومن ثم 

االستعداد على نحو أفضل للمرحلة التي تغدو فيها عمليات التثبت من تقارير إنجاز 

الً من برنامج عمله اعتباراً من عام المشروعات وتقديرات أداء المشروعات جزءاً أصي

2011. 

. تدابير لتعزيز النظم المالية، وإدارة الموارد البشرية، والعمليات اإلدارية في مكتب التقييم )2(

خُصصت نسبة خمسين في المائة من وقت موظف فني عامل في مكتب التقييم للمهام المالية 

ران فقد وضع هذا الموظف خطة وفي ضوء توصيات استعراض األق. 2010واإلدارية عام 

وتضم . أنشطة لتعزيز النظم المالية، وإدارة الموارد البشرية، والعمليات اإلدارية في المكتب

) ب (؛ ضمان التتبع الكامل لكل النفقات وااللتزامات) أ : (هذه الخطة العناصر الرئيسية التالية
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تتبع ) ج (ترشيد عملية تحديد الخبراء االستشاريين، واختيارهم، والتعاقد معهم، وإدارتهم؛ 

.  من المهام بالفعل في إطار الخطة المذكورةوتم االضطالع بالعديد. تقدم تنفيذ أنشطة التقييم

 في مطلع كل عملية تقييم 9وعلى سبيل المثال يجري اآلن إعداد تقديرات ميزانية مفصلة

وتم تطوير نموذج موحد للصفحات المجدولة . وتُرفع إلى مدير مكتب التقييم التماساً لموافقته

لاللتزامات وعمليات الصرف المنفذة يتيح لموظفي التقييم ومساعدي التقييم الرصد الوثيق 

وأخيراً تم ). بشأن الموارد البشرية، والسفر، وما إلى ذلك(وضمان اتباع قواعد الصندوق 

وهذا . إعداد مذكرة مفاهيم لتطوير النسخة الثانية من نظام تتبع عمليات التقييم في المكتب

 والختزانكل عمليات التقييم الجارية النظام هو أداة لتيسير تتبع تقدم التنفيذ المحقق بالنسبة ل

 .المعلومات والمعارف بشأن التقييمات المدرجة في برنامج العمل

ويعمل مكتب 10.إعادة صياغة العملية المؤدية إلى التوقيع على االتفاق عند نقطة اإلنجاز )3(

هاية  قبل نالتقييم حالياً مع اإلدارة على استحداث وإدخال عملية وشكل جديدين لهذه الوثيقة

وثمة حاجة إلى ذلك ألنه ليس هناك من حكم في الوقت الحاضر يكفل العرض . 2010عام 

الشفاف ألي فوارق محتملة بين اإلدارة أو الحكومة أو المكتب بشأن أي من الجوانب 

وستوضح العملية الجديدة دور لجنة التقييم والمجلس . المدرجة في اتفاق نقطة اإلنجاز

 . الحاالت التي ينشأ فيها خالف في اآلراءالتنفيذي، والسيما في

 والخطة اإلشارية للفترة 2011 برنامج العمل المستند إلى النتائج لعام –خامسا 
2012-2013  

يرسم هذا القسم معالم األنشطة المقترحة لتمكين مكتب التقييم من تحقيق نتائج اإلدارة المكتبية واألهداف  -76

وحال تلقي المكتب المعلومات المرتدة من لجنة التقييم . 9ي الجدول االستراتيجية والتشغيلية المدرجة ف

فإنه سيقوم بوضع مؤشرات أداء رئيسية لقياس المقترحة والمجلس بشأن األهداف ونتائج اإلدارة المكتبية 

إنجازات نتائج اإلدارة المكتبية وإدراجها في النسخة النهائية من وثيقة برنامج العمل والميزانية التي 

وستتيح هذه المؤشرات للمكتب رفع . 2010تشرين األول عام /تُعرض على لجنة التقييم في أكتوبرس

 ونتائج اإلدارة المكتبية عند رفع وثيقة برنامج عمله وميزانيته إلى فإنجاز األهداتقارير سنوية عن 

 .اللجنة والمجلس

يات التقييم التي نفذها مكتب التقييم وكما سبقت اإلشارة فقد ُأجرى تحليل للثغرات الستعراض طبيعة عمل -77

وشمل تحليل الثغرات تقدير . مؤخراً والمجاالت التي يجب أن تحظى باألولوية لالستجابة للسياق المتحول

التقييمات المنفذة بهدف تحديد القضايا المؤسسية، والبلدان، والمشروعات التي تحتاج إلى أن تُمنح 

 .األولوية في برنامج عمل التقييم

                                                      
  .، والسفر، وما إلى ذلكاألتعاب سيشمل ذلك العدد المطلوب من الخبراء االستشاريين وعدد أيام عملهم، ومعدالت  9

وتعرض هذه الوثيقة فهم هذين الجانبين الستنتاجات التقييم .  االتفاق عند نقطة اإلنجاز هو وثيقة توقعها إدارة الصندوق والحكومة 10
ويتمثل دور مكتب التقييم في تيسير عمليات االتفاق .  باعتماد وتنفيذ توصيات التقييم ضمن أطر زمنية محددةاألساسية، وآذلك التزامهما

  .عند نقطة اإلنجاز واالنتهاء منها في الوقت المناسب
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   والخطة اإلشارية للفترة 2011 على تفاصيل التقييمات المقترحة لعام الثالثيحتوي الملحق و -78

 يتضمن قائمة الرابعوفضالً عن ذلك، وكما اقترح استعراض األقران، فإن الملحق . 2012-2013

 موعد  والتي يقترح اآلن إسقاطها أو تأجيلها إلى2012-2011بعمليات التقييم المدرجة في برنامج عمل 

 .الحق، ويوفر األساس المنطقي للقيام بذلك

  المساهمة في النهوض بأداء السياسات والعمليات الممولة من الصندوق: 1الهدف االستراتيجي 

تقارير سنوية رفيعة المستوى عن نتائج وأثر عمليات الصندوق وتقييمات : 1نتيجة اإلدارة المكتبية  -79

 سيقوم مكتب التقييم .وتنفيذ سياسات وعمليات مؤسسية أفضلمؤسسية توفر الركائز الالزمة لتطوير 

 تنمية القطاع الخاصفي إطار نتيجة اإلدارة المكتبية هذه باستكمال التقييم المؤسسي المتعلق باستراتيجية 

وسيعد المكتب النسخة التاسعة من التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات . وإرساء عالقات الشراكة

، والتي ستغطي أيضاً مجموعة مختارة 2011 بعملية التقييم المؤسسي بشأن الكفاءة عام الصندوق ويبدأ

من العمليات المؤسسية مثل إدارة القروض، والتوريد، وإدارة الخبراء االستشاريين، وعمليات تعزيز 

 .الجودة وضمانها

 عشرة من التقرير  إعداد النسختين العاشرة والحادية2013-2012وتتضمن الخطة اإلشارية للفترة  -80

تقييم ) 1: (السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق، وكذلك إجراء تقييمين مؤسسيين إضافيين، هما

تقييم مؤسسي عن سياسة الصندوق المعدلة ) 2 (11؛2012مؤسسي بشأن اإلشراف ودعم التنفيذ سينفذ عام 

 .2009كانون األول عام /، وفقاً لما قرره المجلس في ديسمبر2013 المنح سيجري عام بشأن تمويل

في ظل هذه النتيجة أيضاً، وبموجب اختصاصات لجنة التقييم، فسيعد مكتب التقييم تعليقات خطية على و -81

وسيوفر المكتب . مجموعة مختارة من مقترحات السياسات المؤسسية المرفوعة من اإلدارة إلى المجلس

الئل ودروس تعليقات على تلك السياسات أو االستراتيجيات المؤسسية فحسب التي استخلص بشأنها د

 وعلى غرار ما جرى عليه العرف فإن تعليقات المكتب ستُرفع لتنظر فيها اللجنة والمجلس مع 12.تقييمية

 فإن المكتب يتوقع أن يتلقى طلبات من 2011وفي عام . مقترحات السياسات واالستراتيجيات الجديدة

 تضعها اإلدارة بشأن الحضور االستراتيجيات المؤسسية التي/اإلدارة بإعداد تعليقات على السياسات

وقد تكون هناك سياسات واستراتيجيات أخرى تتطلب . القطري، والتمايز بين الجنسين، والقطاع الخاص

تعليقات من مكتب التقييم خالل العام القادم؛ وسيتم تحديد المتطلبات بصورة أوضح مع تقدم عملية وضع 

 .برنامج العمل والميزانية

تقييمات رفيعة المستوى للبرامج القطرية توفر الركائز الالزمة للنهوض : 2ية نتيجة اإلدارة المكتب -82

 سينجز مكتب التقييم، في ظل هذه النتيجة، .ببرامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج

قييمات وسيشرع المكتب في إعداد ت.  واليمن،ت ناميي وف، ورواندا،تقييمات للبرامج القطرية لكل من غانا

كما أن . 2012 وأوغندا، على أن ينجزها عام ، ونيبال، واألردن،للبرامج القطرية في كل من هايتي

                                                      
  . ست سنوات بعد إقرار المجلس لسياسة الصندوق بشأن اإلشراف ودعم التنفيذ 11
، بالنظر إلى أنه سبق له 2009آانون األول عام /ات خطية على سياسة المنح الجديدة في ديسمبر على سبيل المثال أعد المكتب تعليق 12

أن أعد تقييمًا مؤسسيًا عن مكون البحوث الزراعية في برنامج منح الصندوق وألنه يتم إجراء تقدير للمنح بصورة منتظمة آجزء من 
  .تقييمات البرامج القطرية
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 ،وإكوادور ، تتضمن تقييمات للبرامج القطرية لكل من بوركينا فاسو2013-2012الخطة اإلشارية للفترة 

لقوميات، والسنغال، والجمهورية  ودولة بوليفيا المتعددة ا، والفلبين، وموريتانيا، ومدغشقر،وغواتيماال

وكما جرت العادة فإن األولوية ستُمنح إلى البلدان ذات . العربية السورية، وجمهورية تنزانيا المتحدة

الحافظات الضخمة وحيث تعتزم الشعب اإلقليمية إعداد برامج جديدة للفرص االستراتيجية القطرية بعد 

 .االنتهاء من وضع تقييم البرامج القطرية

ويزمع مكتب التقييم وضع تقييم لبرنامج قطري واحد كعملية مشتركة وسينعكس ذلك في الوثيقة النهائية  -83

وبناء على . تشرين األول/لبرنامج العمل والميزانية للمكتب التي ستعرض على لجنة التقييم في أكتوبر

، فإن المكتب )41انظر الفقرة (الخبرة المكتسبة من التقييم المشترك الذي نُفذ مع مصرف التنمية األفريقي 

وعلى سبيل المثال فإن تقييماً مشتركاً بين المنظمتين . ينظر في الشكل الذي يجب أن يتخذه هذا التعاون

يمكن أن يركز على تبادل الخبرات والدروس على امتداد العملية عوضاً عن إنشاء فريق تقييم منفرد 

 .النسبة للتقييم المشترك ألفريقياوإعداد تقرير نهائي مشترك، كما كان الحال ب

عمليات للتثبت من تقارير إنجاز المشروعات وتقديرات ألداء المشروعات : 3نتيجة اإلدارة المكتبية  -84

 أوصى استعراض األقران بأن تعتمد حافظة مكتب .تسهم في النهوض بالعمليات التي يدعمها الصندوق

وستقع . ثبت منهاترير إنجاز المشروعات التي تم الالتقييم وتقديرات المشروعات بصورة أشد على تقا

كما أوصى االستعراض باالستعاضة . مسؤولية التثبت من التقارير المذكورة على عاتق المكتب مستقبال

عن تقييمات المشروعات التي يضعها مكتب التقييم بتقديرات ألداء المشروعات، وإلغاء التدبير اإللزامي 

وستطبق عمليات تقدير أداء . رحلية للمشروعات قبل بدء المراحل الالحقةالقاضي بإعداد تقييمات م

ذلك فإن تقييمات لو. المشروعات على عينة من المشروعات المنجزة التي تم التثبت من تقارير إنجازها

كانون األول عام /المشروعات المدرجة في برنامج العمل المتواصل الذي ناقشه المجلس في ديسمبر

، 2013-2012 وكذلك من الخطة اإلشارية للفترة 2011فت من برنامج العمل المقترح لعام  قد حذ2009

 .واستعيض عنها بعمليات للتثبت من تقارير إنجاز المشروعات وتقديرات ألداء المشروعات

 والمتمثلة في التثبت من 13ويقترح المكتب اعتماد الممارسة المتبعة في المؤسسات المالية الدولية األخرى -85

  ويتم في الصندوق حالياً إقفال نحو . تقارير إنجاز كل المشروعات المقفلة في غضون فترة محددة

 عملية من عمليات التثبت من تقارير إنجاز 35 مشروعاً كل سنة، مما يعني أن مكتب التقييم سيجري 35

ي حجم عينة وسيتيح ذلك توسعاً سريعاً نسبياً على مدى الزمن ف. المشروعات في كل سنة تقويمية

درجات التقييم المتاحة لإلدراج في التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق، وسيمكِّن المكتب 

 .من توفير وصف موثوق لحافظة المشروعات عموماً بناء على عينة أكبر من المشروعات المقيمة

شروعات المقفلة، مما يعني  في المائة من الم25ومن المقترح تنفيذ تقديرات أداء للمشروعات لنحو  -86

وسيضع مكتب التقييم معايير اختيار المشروعات للتقدير . إجراء ثماني عمليات من هذا النوع كل سنة

، بعد استعراض الدروس المستخلصة من 2010والمنهجية والعملية المناسبتين في النصف الثاني من عام 

                                                      
وظفين من فرق التقييم المستقل التابع للبنك الدولي ومكتب تقييم البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير بشأن  عقد المكتب اجتماعات مع م 13

  .هذا الموضوع
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لمها في الوثيقة النهائية لبرنامج العمل ، وسيحدد معا))1( 75انظر الفقرة (المشروع التجريبي 

 14.والميزانية

  إدارة المعرفة والتعلم الفعالينتشجيع: 2الهدف االستراتيجي 

 تشمل .أنشطة منتظمة لالتصال والتواصل فيما يتعلق بعمل مكتب التقييم: 4نتيجة اإلدارة المكتبية  -87

 واألفكار 15تقييم، والمالمح البارزة للتقييم،األنشطة في ظل هذه النتيجة توزيع نسخ مطبوعة من تقارير ال

 على أعضاء المجلس التنفيذي، واإلدارة، والحكومات، والشركاء في البلدان 16المستخلصة من التقييم

كما ستُتاح تقارير التقييم من خالل . النامية، والتحديث المنتظم لقسم التقييم في الموقع الشبكي للصندوق

، مثل مواقع فريق التعاون في مجال التقييم، وفريق األمم المتحدة المعني المواقع الشبكية الخارجية

 فعلى الرغم، مثالً ، من أن  التقييم المؤسسي 17.بالتقييم، وشبكات المعرفة اإلقليمية التابعة للصندوق

 لضمان 2011 فإن أنشطة تواصل رئيسية ستُنفذ عام 2010المتعلق بالتمايز بين الجنسين سينجز عام 

 .عميم أوسع للنتائج الرئيسية للتقييمت

لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه مثل (وسيواصل المكتب المشاركة في المنتديات الداخلية للصندوق  -88

وفضالً عن ذلك فإن . لتعزيز فهم دروس التقييم وتوصياته)  وفرق إدارة البرامج القطريةالسياسات

نتظمة في المجموعات الداخلية لتعزيز الجودة وضمانها، المكتب سيعمل على تقدير جدوى المشاركة الم

بالنظر إلى أنها تتيح إمكانيات محددة لضمان االستفادة من المعرفة المستندة إلى التقييم عند تصميم 

وبالنظر إلى قلة الموارد فإن المكتب ال يستطيع المشاركة . السياسات واالستراتيجيات والعمليات الجديدة

ولذلك فإن المكتب سيضع معايير معينة لتحديد المنتديات التي ستعود فيها . تديات الداخليةفي كل هذه المن

 .معارفه وخبراته التقييمية المتراكمة عبر السنين بأعظم الفائدة

، فستُعقد اجتماعات فصلية بين مكتب التقييم ومكتب رئيس الصندوق 2010وكما كان الحال خالل عام  -89

وستنظم ندوات تدارسية غير رسمية مع . ام المعارف بشأن قضايا التقييم الناشئةلتبادل المعلومات واقتس

أعضاء المجلس بشأن التقييمات المؤسسية قبل أن ينظر المجلس في التقارير النهائية، بالنظر لما لذلك من 

 .آثار على مستوى المؤسسة بأكملها

 البرامج القطرية لمناقشة نتائج التقييم وسيتم تنظيم حلقات تعلم قطرية لكل تقييم منفذ من تقييمات -90

وعلى غرار ما جرى في الماضي . والدروس المستخلصة منه مع الجهات المعنية متعددة األطراف

                                                      
المشروعات المتسمة باالبتكار والتي تتيح :  تشمل المعايير التي يمكن تطبيقها في انتقاء المشروعات إلجراء تقديرات أدائها ما يلي 14

 التي تتباين الدرجات التي تثبت منها مكتب التقييم بالنسبة لمعيار أو أآثر من معايير التقييم تلنطاق؛ والمشروعافرصًا للتعلم وتوسيع ا
تباينًا آبيرًا عن درجات دائرة إدارة البرامج على نحو ما هي مدرجة في تقارير إنجاز المشروعات؛ والمشروعات في البلدان التي ُيعتزم 

لقطرية في المستقبل القريب؛ وضمان التغطية الجغرافية الكافية على امتداد آل األقاليم التي يعمل فيها إجراء تقييمات لبرامجها ا
  .الصندوق

 المالمح البارزة للتقييم هي ملخصات مؤلفة من صفحتين وتتضمن االستنتاجات والتوصيات الرئيسية الناشئة عن آل عملية تقييم  15
  .من نتائج التقييم وحافزًا للقراء للغوص عميقًا ومتابعة القضايا المشوقة في التقارير النهائيةوتوفر هذه الملخصات عينة . للصندوق

.  ترآز األفكار المستخلصة من التقييم على مسألة تعلم واحدة ناشئة عن تقييمات البرامج المؤسسية، أو المواضيعية، أو القطرية 16
 الالزم للنقاش بين المهنيين اإلنمائيين وواضعي السياسات في الصندوق وخارج واالفتراض هو أن األفكار المذآورة ستشكل األساس

  . المؤسسة
  . مثل برنامج الربط الشبكي اإللكتروني للمشروعات الريفية في آسيا والمحيط الهادي وفيدأمريكا 17
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وسيساعد ذلك على خفض التكاليف . القريب، فإن حلقات التعلم ستعقد بدعم أكبر من الحكومات المعنية

 .وأنشطة المتابعةالتي يتحملها المكتب وتعزيز الملكية القطرية 

فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم، وهو ) 1: (وسيشارك المكتب بنشاط في فرق التقييم الدولية التالية -91

شبكة مهنية تجمع بين رؤساء الوحدات المسؤولة عن التقييم في منظومة األمم المتحدة، والتي يتمتع فيها 

وسيواصل المكتب االنخراط في عدد من فرق العمل التابعة لهذا . م بالعضوية الكاملةمكتب التقيي

فريق التعاون في مجال التقييم الذي يضم رؤساء وحدات التقييم في المصارف اإلنمائية ) 2 (18الفريق؛

ة الشبكات المعنية بتقييم األثر التي شبك) 3(متعددة األطراف، والذي يطمح المكتب إلى نيل عضويته؛ 

تضم شبكة تقييم لجنة المعونة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، وفريق 

األمم المتحدة المعني بالتقييم، وفريق التعاون في مجال التقييم، والمنظمة الدولية للتعاون في ميدان التقييم، 

تقييم "وتهدف شبكة الشبكات المذكورة إلى تعزيز أنشطة .  رابطات التقييم اإلقليميةوهي شبكة مؤلفة من

ويتمتع . البرامج استناداً إلى فهم مشترك للمصطلح وباستخدام نُهج مناسبة لهذا النوع من التقييم" أثر

رك في وباإلضافة إلى ذلك فإن المكتب سيشا. 2006المكتب بعضوية شبكة الشبكات منذ إنشائها عام 

المؤتمرات الدولية واإلقليمية الرئيسية بشأن التقييم، بما في ذلك المؤتمرات التي تنظمها مجموعة مختارة 

وتهدف مشاركة ). بية للتقييمومثل الرابطة األفريقية للتقييم والرابطة األور(من جمعيات التقييم ورابطاته 

لمستفادة، ومواصلة االنخراط في النقاش الدولي المكتب في هذه المنتديات إلى تبادل المعارف والدروس ا

 .الدائر عن التقييم، واالتصال مع خبراء التقييم القادمين من مختلف المنظمات ومن البلدان النامية

وسيتابع المكتب تعزيز شراكته مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون بما يتيح له اختبار طرق وعمليات  -92

 ).71انظر الفقرة (مويلها من ميزانيته اإلدارية العادية مبتكرة للتقييم يتعذر ت

إنتاج تقارير إجمالية للتقييم وموضوعات تعلم للتقارير السنوية عن نتائج : 5نتيجة اإلدارة المكتبية  -93

 في 2011 بغية تعزيز االنخراط في إدارة المعرفة فإن مكتب التقييم سيبدأ عام .وأثر عمليات الصندوق

وستحدد هذه التقارير وتستخلص المعرفة التقييمية من طائفة متنوعة من تقارير .  اإلجماليةإعداد التقارير

التقييم الصادرة عن الصندوق ووحدات التقييم في المنظمات األخرى، كما ستعرض الدروس المستفادة 

ومن . ات التقييممن المؤلفات األكاديمية والمقابالت الموجهة لتنشيط التعلم وتعزيز االستفادة من استنتاج

 موضوع اإلشراف ودعم 2011بين الموضوعات التي يمكن أن يتناولها أحد التقارير اإلجمالية عام 

س الالزمة لتقييم مؤسسي مقترح بشأن الغة األهمية ويمكن أن يوفر األسويعتبر ذلك قضية ب. التنفيذ

 .2012المسألة ذاتها من المزمع الشروع فيه مبدئياً في عام 

واصل المكتب معالجته المعمقة لموضوع تعلم معين في التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات كما سي -94

 هو كفاءة 2010كان موضوع التعلم الذي غطاه التقرير السنوي لعام على سبيل المثال، (الصندوق 

لمتعلق وسيدرج االقتراح ا. ع التعلم المختارووستنظم حلقة عمل داخلية بشأن موض). عمليات الصندوق

بموضوع العام المقبل في التقرير السنوي لهذا العام، والذي ستدرسه لجنة التقييم والمجلس التنفيذي قبل 

. 2011ومن بين الخيارات المتاحة انتقاء مسألة اإلشراف والتنفيذ موضوعاً لعام . 2010نهاية عام 

ستنتاجات التقارير اإلجمالية للتقييم؛ وستمثل حلقة التعلم المتصلة بالتقرير السنوي فرصة لمناقشة ونشر ا

                                                      
  .مية قدرات التقييمتن) 3(تقييم وظيفة التقييم؛ ) 2(تقييم األثر؛ ) 1: ( يشمل ذلك الفرق المعنية بما يلي 18
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وسيوفر كال هذين النشاطين الركيزة الضرورية للتقييم المؤسسي المقترح حول الموضوع ذاته في عام 

2012. 

  .تعزيز كفاءة مكتب التقييم: 1الهدف التشغيلي 

 وفقاً .داريةتعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية والبشرية والشؤون اإل: 6نتيجة اإلدارة المكتبية  -95

 تنفيذ مختلف األنشطة المدرجة في خطته 2011لتوصيات استعراض األقران فسيواصل المكتب عام 

وستنجز خطة األنشطة وتعمم نتائجها في )). 2 (75انظر الفقرة (لتعزيز اإلدارة المالية واإلدارية 

 50ارية المحسنة تخصيص نسبة وسيتطلب اإلشراف على العمليات المالية واإلد. العمليات العادية للمكتب

 :  ما يلي2011وتشمل األنشطة المزمعة لعام . في المائة من وقت الموظفين الفنيين بشكل دائم

تحديد أوضح لألدوار والمسؤوليات المعنية والمستوى المعياري لجهود موظفي المكتب  )1(

ض باستخدام وسيساعد ذلك على النهو. وخبرائه االستشاريين لكل نوع من أنواع التقييم

وفي هذا الصدد فإن من . وقت الموظفين والموارد االستشارية على امتداد عملية التقييم

المنتظر أن يضطلع موظفو التقييم في المكتب، وإلى جانب ضمان جودة عملية التقييم 

بأكملها كما كان الحال في الماضي، بدور أكبر في إعداد تقرير التقييم النهائي، مما يعني 

 عدد من المهام ذات الصلة التي كانت توكل سابقاً إلى الخبراء "ام داخلياً بتنفيذالقي"

 االستشاريين؛

. استحداث أداة لتحسين التخطيط الكلي لعمل المكتب والنهوض بالقرارات المتعلقة بالتوظيف )2(

وستساعد هذه األداة المكتب على االرتقاء باستخدام موارده عبر تحسين توازن وتوزيع 

وعلى وجه الخصوص فإن المكتب سيسعى إلى التحديد المسبق . م بين الموظفينالمها

لفترات ذروة األنشطة ضمن دورة التقييم المعيارية ثم وضع تسلسل لتواريخ بدء عمليات 

 التقييم المنفردة وانتهائها لالستعمال األمثل للمهارات المتوافرة والوقت المتاح؛

وتعميمها في العمليات )) 2 (75انظر الفقرة  (2010عام تعزيز األنشطة المنفذة فعالً في  )3(

وتشمل هذه األنشطة ترشيد عملية تحديد، واختيار، وإدارة الخبراء . العادية للمكتب

االستشاريين؛ وإجراء جرد فصلي لتنفيذ الميزانية اإلجمالية للمكتب؛ وضمان االمتثال لقواعد 

لتمحيص الداخلي المفصل لكل االلتزامات الموارد المالية والبشرية للصندوق من خالل ا

 .المالية المقترحة من جانب المكتب

وفضالً عن ذلك، واستجابة لدعوة استعراض األقران إلى تعزيز مجموعة مهارات موظفي المكتب، فقد  -96

وسيتمثل دور هذه الجماعة بتحديد المتطلبات التدريبية . أنشئت جماعة عمل تدريبية جديدة ضمن المكتب

 .ية والجماعية وتنظيم أنشطة تدريبية مناظرةالفرد

د تبين الستعراض األقران أن أحكام مكتب التقييم المتعلقة بتضارب قوفيما يتعلق بالموارد البشرية ف -97

 كانت فعالة في ضمان أن يكون الخبراء 19المصالح والمطبقة في حالة التعاقد مع الخبراء االستشاريين

                                                      
 على سبيل المثال فإن األحكام المتعلقة بتضارب المصالح تحظر على مكتب التقييم التعاقد مع خبير استشاري سبق له العمل في تصميم  19

بل أن وعلى آل خبير استشاري التوقيع على إقرار معين بشأن تضارب المصالح ق. أو تنفيذ استراتيجية أو عملية خاضعة لتقييم المكتب
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وتمشياً مع . على أداء واجباتهم وصياغة آراء واستنتاجات تقييمية بفعاليةاالستشاريون المختارون قادرين 

توصية استعراض األقران فإن المكتب يزمع القيام في العام المقبل بوضع أحكام جلية لتضارب المصالح 

 .لموظفيه العاديين أيضا

، إلى 2012 إلى النتائج لعام برنامج عمله وميزانيته المستندينالقادمة وأخيراً فإن المكتب سيعد في السنة  -98

تعلقة بالنتائج كما أن هذه الوثيقة ستتضمن وصفاً لإلنجازات الم. 2014-2013جانب خطة إشارية للفترة 

المكتبية، واألهداف المكتبية األربعة، وملخصاً للفرص والتحديات الرئيسية التي طُرحت الثماني لإلدارة 

 .لميزانيةعلى طريق تنفيذ برنامج العمل السنوي وا

 تطوير المنهجية: 2الهدف التشغيلي 

 ليس تطوير المنهجية بالعمل .تطوير المنهجية الالزمة لعمل التقييم المستقل: 7نتيجة اإلدارة المكتبية  -99

 :ومن المزمع القيام باألنشطة التالية.  بل إنه عملية مستمرة،المعزول

ات التثبت من تقارير إنجاز المشروعات بما أن العام القادم سيكون السنة األولى لتنفيذ عملي )1(

وتقديرات أداء المشروعات، فإن المكتب سيقوم بجرد خبراته وتعزيز النظام المناظر وفقاً 

 .لذلك

مثل (سيواصل المكتب إدخال تعديالت على دليل التقييم بما يراعي القضايا الناشئة الرئيسية  )2(

وتوظيف االستثمارات في ميدان فهم وسيستمر بذل الجهود ). تغير المناخ وتوسيع النطاق

 ").العامل لماذا"أي  ( لمستوى األداءالمباشرةاألسباب 

وبفعل ذلك جرى تشكيل . يناقش المجتمع اإلنمائي الدولي منذ وقت طويل مسألة األثر )3(

وفي هذه . شبكات للتقييم مثل شبكة الشبكات المعنية بتقييم األثر للتركيز على تقييم األثر

يتم التوصل إلى توافق بشأن المنهجيات المعتمدة التي تنسب بدقة أثر المرحلة لم 

وهكذا فإن على . المشروعات والبرامج اإلنمائية على المجتمع إلى عوامل أو أسباب معينة

مكتب التقييم أن يتتبع بعناية هذا النقاش الدائر بالنظر إلى األهمية الخاصة التي يوليها 

وعلى ذلك فإن المكتب سيظل منخرطاً في مناقشات .  األثر التنفيذي إلى تقديرالمجلس 

 .شبكة الشبكات المذكورة حول هذا الموضوع

ستسهم مشاركة المكتب النشطة في فريق التعاون في مجال التقييم، وفريق األمم المتحدة  )4(

في تحقيق نتيجة اإلدارة هذه ) 91انظر الفقرة (المعني بالتقييم، ومؤتمرات التقييم األخرى 

ألن المنتديات المذكورة تتيح للمكتب مواكبة النُهج الناشئة في الساحة الدولية لعمليات التقييم 

 .المستقلة الحديثة

ولذلك سيتواصل تطبيق . تعتبر المنهجية الصارمة عامالً ضرورياً لضمان جودة كل تقييم )5(

 مثل التقييمات ،لىأسلوب التعاقد مع كبار المستشارين المستقلين إلجراء تقييمات النسق األع

                                                                                                                                                            
وترد أحكام المكتب الكاملة بشأن تضارب المصالح الخاصة بالخبراء . يوافق المكتب على التعاقد معه إلجراء عمليات التقييم المستقل

  .االستشاريين في الملحق السادس من دليل التقييم
 )htm.index/methodology_process/evaluation/org.ifad.www://http( 
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وباإلضافة إلى استعراض وإعداد التعليقات الخطية . المؤسسية وتقييمات البرامج القطرية

بشأن نواتج التقييم الرئيسية المحققة على امتداد عملية التقييم، فإن هؤالء المستشارين 

خالت المستقلين يضطلعون بدور حاسم في تصميم عمليات التقييم، والسيما في توفير المد

وستؤدي االستعانة بالمستشارين المستقلين إلى طمأنة . بشأن المنهجية الواجب تطبيقها

 .نتاجات التقييم وتوصياتهتاإلدارة والمجلس بشأن سالمة اس

 سيسهم المكتب في .دعم وظيفة التقييم الذاتي في الصندوق ودوله األعضاء: 8نتيجة اإلدارة المكتبية  -100

م الذاتي في الصندوق، وهو أمر يتسم بأهمية بالغة بالنسبة ألداء الصندوق النهوض بجودة نظام التقيي

 سيعمل المكتب مع اإلدارة 2011وفي عام ). 49انظر الفقرة (وكذلك إلجراء عمليات التقييم المستقلة 

وعلى وجه الخصوص . على مواصلة تنسيق عمليات ومنهجيات التقييم المستقل والتقييم الذاتي للصندوق

، والعمليات المقبلة للتثبت من تقارير إنجاز المشروعات 2009لب طرح دليل التقييم الجديد عام فسيتط

وتقديرات أداء المشروعات التي سيضطلع بها المكتب، إدخال تعديالت على تقارير إنجاز المشروعات 

وفي هذا .  الذاتيفي الصندوق، وخطوطه التوجيهية المتعلقة باإلشراف، واللبنات األخرى في نظام التقييم

وسيوثق ذلك، ضمن جملة .  بين المكتب وإدارة الصندوق2011 عام 20الصدد سيوقع اتفاق مواءمة

مسائل، األدوار والمسؤوليات المعنية للمكتب واإلدارة في ضمان قيام نظام فعال وكفوء للتقييم في 

 .الصندوق

يستعرض ويعد تعليقات على تقرير وعلى غرار ما كان عليه الحال في الماضي فإن مكتب التقييم س -101

 والتقرير بشأن الفعالية اإلنمائية  تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارةوضععن رئيس الصندوق 

كما سيواصل تقدير جودة نظم الرصد والتقييم على مستوى المشروعات والبلدان، من خالل . للصندوق

 .لية بشأن قياس النتائجعمله التقييمي العادي، وسيشارك في فرق العمل الداخ

وبناء على . وسيسهم المكتب في تعزيز قدرات التقييم في البلدان األعضاء من خالل دعم قدرات التقييم -102

وسيتابع . طلب المجلس فإن انخراط المكتب في دعم قدرات التقييم سيتناسب مع أولوياته وموارده المتاحة

آلسيا والمحيط الهادي في شنغهاي، الذي يعمل كمزود المكتب تعزيز شراكته مع مركز التمويل والتنمية 

لمعارف التقييم والمسؤول حالياً عن تنظيم برنامج شنغهاي الدولي للتدريب على التقييم اإلنمائي الذي 

 فإن المكتب سيعقد دورة تدريبية على ،وفي سياق هذه الشراكة. تغطي أنشطته إقليم آسيا والمحيط الهادي

وباإلضافة إلى ذلك سيواصل المكتب . قه المطبقة على قطاع الزراعة والتنمية الريفيةمعايير التقييم وطر

انخراطه في دعم قدرات التقييم في سياق عمليات التقييم االعتيادية، وسيدعو أيضاً رابطات التقييم 

لحكومية وسيتابع المكتب شراكته مع سلطات اإلشراف ا. الوطنية إلى المشاركة في شراكة التعلم األساسي

 .لتوفير التدريب أثناء العمل خالل األنشطة الميدانية التقييمية

                                                      
  .2006 تم توقيع االتفاق السابق عام  20
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 2011قضايا الموارد لعام  –سادسا 

  مكاسب الكفاءة–ألف 

. ، فقد أكد استعراض األقران أهمية نهوض مكتب التقييم بكفاءتهاكما جرت اإلشارة في القسم ثاني -103

مع المكتب تحقيقها من خالل تنفيذ مبادرات مختلفة ويعرض هذا القسم مكاسب الكفاءة الرئيسية التي يز

 .لالقتصاد في التكاليف

ومن أبرز هذه المبادرات إيقاف عمليات تقييم المشروعات، واالستعاضة عنها بعمليات التثبت من تقارير  -104

إنجاز المشروعات وبعدد محدود من تقديرات أداء المشروعات، وهي أنشطة تتطلب قدراً أقل من الوقت 

وفي الماضي كان المكتب يضطلع كل عام بنحو ست عمليات لتقييم المشروعات، بتكلفة . تكاليفوال

 21. يوماً من وقت الموظفين360 دوالر أمريكي، وبما مجموعه 000 540قدرها 

 عملية من عمليات التثبت من تقارير إنجاز المشروعات سنوياً 35ويزمع المكتب في المستقبل إجراء  -105

ويعمل المكتب حالياً على استحداث طرق ونظام للتثبت . المكتب من الموظفين حصراباستخدام موارد 

وفقاً الحتياجاته وذلك باالستناد إلى استعراض شامل للممارسات الدولية الرشيدة وخبرة المصارف 

ب وبناء على تحليل أولي فإن المكت. اإلنمائية األخرى متعددة األطراف التي تمتلك أدوات تقييم مماثلة

 أيام عمل للتثبت 210يزمع تخصيص ستة أيام عمل للقيام بكل عملية من عمليات التثبت، بما مجموعه 

 22.من كل تقارير إنجاز المشروعات الصادرة في كل عام

وفيما يتعلق بتقديرات أداء المشروعات فإن المكتب يزمع تقدير ثمانية مشروعات مقفلة كل عام من  -106

وقبل رفع االقتراح النهائي لبرنامج العمل .  التثبت من تقارير اإلنجازالمشروعات التي خضعت لعملية

 فإن المكتب سيحدد معايير معينة الختيار المشروعات التي 2010تشرين األول عام /والميزانية في أكتوبر

ستُخضع للتقدير، كما أنه سينفذ، بالنسبة للتثبت من تقارير اإلنجاز، عملية تجريبية لتقدير أداء 

 .شروعات ومن ثم يقوم بصقل هذا التقدير وعملياته في ضوء ذلكالم

.  يوماً من عمل موظفيه20ووفقاً لتقديرات مكتب التقييم فإن كل عملية لتقدير المشروعات تتطلب نحو  -107

ويقل ذلك كثيراً عن فترة الستين يوماً التي خُصصت في الماضي لعمليات تقييم المشروعات التي كان 

 15 لمدة تتطلب استخدام خبير استشاري واحدوباإلضافة إلى ذلك فإن كل عملية للتقدير س. ينفذها المكتب

ومرة أخرى فإن هذا .  دوالر أمريكي، بما في ذلك نفقات السفر 000 20يوماً تقريبا، بتكلفة قدرها نحو 

الستشاريين لتقييم المرتبطة بالتعاقد مع الخبراء ا)  دوالر أمريكي000 90(الرقم أقل كثيراً من التكاليف 

                                                      
 يومًا من وقت الموظفين لكل 60 دوالر أمريكي، مع تخصيص 000 90 بلغت تكلفة الوحدة لكل عملية تقييم للمشروعات في الماضي  21
  .تقييم

 أيام 4 إلى 3التي تخصص نحو (تقييم في المصارف اإلنمائية األخرى متعددة األطراف  يفوق ذلك الوقت الذي تخصصه وحدات ال 22
والسبب الرئيسي القتراح المكتب تخصيص وقت أطول يرجع إلى التباين الواسع في جودة تقارير إنجاز المشروعات ). لكل عملية تثبت

ارة على حد سواء، ولذلك فإن من الواجب اتخاذ الترتيبات الالزمة  سيكون سنة تجريبية للمكتب ولإلد2011المقدمة حاليًا وإلى أن عام 
على أن المكتب سيقيم الوقت المخصص للتثبت من تقارير إنجاز المشروعات ويعيد النظر فيه في نهاية عام . لبعض الوقت الطارئ

  .، بناء على الخبرة المتراآمة خالل العام المذآور2011
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 دوالر 000 160 يوماً من وقت الموظفين و160ولذلك فإن المكتب يزمع تخصيص . المشروعات

 2011.23أمريكي إلجراء ثماني عمليات لتقدير أداء المشروعات عام 

والمبادرة الثانية لالقتصاد في التكاليف، وتمشياً مع توصيات استعراض األقران، هي تكليف مكتب  -108

وحتى اآلن كان مكتب . صندوق بأمر بعض الدعم الذي يقدمه المكتب حالياً إلى لجنة التقييمسكرتير ال

مثل إعداد جداول األعمال، (التقييم ينفق قسطاً كبيراً من وقت موظفيه لتقديم الدعم اإلداري للجنة التقييم 

الر أمريكي إلى  دو000 100وباإلضافة إلى ذلك كان مكتب التقييم يخصص مبلغ ). وتحرير المحاضر

وتمشياً مع اقتراح استعراض األقران، فإن من المقترح نقل . جانب وقت موظفيه للزيارة القطرية السنوية

على أن مكتب . المجلس إلى مكتب سكرتير الصندوقفي عضاء ممثلي الدول األمسؤولية تنظيم زيارات 

مثل إطالع رئيس (لجنة التقييم التقييم سيظل بحاجة إلى تخصيص قدر كاف من وقت موظفيه ألعمال 

لجنة التقييم على قضايا التقييم، وتزويد األعضاء بالمعلومات وتوضيح المسائل الرئيسية التي تدرسها 

. ، إضافة إلى الوقت المخصص عادة إلعداد الوثائق والمشاركة في دورات اللجنة االعتيادية)اللجنة

، حينما سيبدأ مكتب سكرتير الصندوق باالضطالع 2011ويتسم ذلك بأهمية بالغة، والسيما خالل عام 

 . مكاسب الكفاءة الموصوفة في الفقرات السابقة10ويوجز الجدول . بدور أكبر في دعم لجنة التقييم

 10الجدول 
 مكاسب الكفاءة في عمليات تقييم المشروعات والزيارة القطرية السنوية للجنة التقييم

 2011اعتباراً من عام  الوضع الحالي 

 نوع النشاط
  وقت الموظفين

 )بحسب الوحدة(
  التكلفة من غير الموظفين

 نوع النشاط )بحسب الوحدة(
  وقت الموظفين

 )بحسب الوحدة(
  التكلفة من غير الموظفين

 )بحسب الوحدة(

 -   أيام 6  المشروعات التثبت من تقارير إنجاز  دوالر أمريكي000 90  يوما60 تقييم المشروعات
ست عمليات المجموع ل

 لتقييم المشروعات في السنة
المجموع لخمس وثالثين عملية تثبت   دوالر أمريكي000 540 يوما360 

 في السنة
 -  أيام 210

  دوالر أمريكي000 20 يوما 20  تقدير أداء المشروعات   
المجموع لثماني عمليات لتقدير أداء    

 المشروعات في السنة
 ريكي دوالر أم000 160 يوما 160 

الزيارة القطرية السنوية 
 للجنة التقييم

 - - -  دوالر أمريكي000 100 يوما20 

  دوالر أمريكي000 160  أيام  370 المجموع  دوالر أمريكي000 640 يوما380  المجموع
  دوالر أمريكي000 480  أيام 10 مجموع الوفور   

 بفضل المبادرة الجارية لبناء فريق مكتب قوتحققت مكاسب كفاءة أخرى أو هي في طريقها إلى التحقي -109

 وكنتيجة لتنفيذ خطة أنشطة المكتب الرامية إلى تعزيز إدارة الموارد المالية والبشرية 24التقييم وتجديده

ويشمل ذلك تحسين عمليات التعاقد مع الخبراء االستشاريين ). 75انظر الفقرة (وإدارة الشؤون اإلدارية 

قات بين المشرفين والخاضعين لإلشراف، وتطبيق الالمركزية على تنفيذ وإدارتهم، والنهوض بالعال

                                                      
تقارير إنجاز المشروعات، تجدر اإلشارة إلى أنه بعد العملية التجريبية هذا العام فإن المكتب سيكوِّن على  بالنسبة لعمليات التثبت من  23

وإذا ما آان هناك أي فارق مع التقديرات آنفة الذآر فإن المكتب سيراعيها . األرجح فكرة أوضح عن متطلبات الموارد الالزمة لهذه المهام
  .2010تشرين األول عام /، التي ستناقشها لجنة التقييم في أآتوبر2011عمل والميزانية لعام في الوثيقة الختامية لبرنامج ال

ويتمثل الهدف . ، فقد أنشئ عدد من جماعات العمل المعنية بالتحسين ضمن المكتب2007 آجزء من هذه المبادرة، التي انطلقت عام  24
  .يين، واقتسام المعارف، والعمل الجماعي في المكتبالرئيسي في النهوض باالتصاالت، وإدارة الخبراء االستشار
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وتشمل التدابير . الميزانية بحيث يتولى األمر موظفو التقييم ضمن إطار صارم للفصل بين السلطات

األخرى لتحقيق الوفور ضمان اضطالع الحكومات بدور القيادة في تنظيم حلقات التعلم الخاصة بالتقييم 

انظر الفقرة  (وبشكل إجمالي فإن هذه الجهود تسفر عن توفير كبير في الموارد.  لتكاليفهاواقتسامها

115(. 

 2011 الميزانية المقترحة لعام –باء 

هذه هي المرة األولى التي يقوم فيها مكتب التقييم بإعداد برنامج عمل وميزانية يستندان إلى النتائج،  -110

ويوفر القسمان التاليان عرضاً عاماً لمتطلبات ). 47الفقرة  انظر (وباالعتماد على نهج الميزانية الصفرية

 .2011الموارد والميزانية المقترحة لعام 

، وكذلك المشاورات مع كل شعبة إقليمية )77انظر الفقرة (يكشف تحليل الثغرات المنفذ . الموارد البشرية -111

ل، أن الطلب على عمليات التقييم المستقل ومع اإلدارة العليا للصندوق أثناء إعداد المكتب لبرنامج العم

وتشمل األنشطة التقييمية التي تتطلب . مرتفع، وأنه يتجاوز مستوى الموارد البشرية المتاحة للمكتب

 :، ما يلي2010موارد إضافية من الموظفين، بالمقارنة بما كان عليه الحال عام 

 من الوحدات المكافئة 1.8(يزمع المكتب إجراء عدد أكبر من تقييمات النسق األعلى  )1(

 من الوحدات المكافئة للوظائف المتفرغة 4.8للوظائف المتفرغة للتقييمات المؤسسية و

 من الوحدات المكافئة للوظائف 1.8 بالمقارنة مع 2011لتقييمات البرامج القطرية عام 

مات  من الوحدات المكافئة للوظائف المتفرغة لتقيي2.8المتفرغة للتقييمات المؤسسية و

 ).2010البرامج القطرية في عام 

 .تقارير التقييم اإلجمالية: إعداد منتج جديد )2(

 .صياغة وتنفيذ اتفاق المواءمة المعدل بين مكتب التقييم وإدارة الصندوق )3(

تقديم المزيد من المساهمات إلى عمليات التعلم ومنتديات إدارة المعارف الداخلية والخارجية،  )4(

 . الجودة وضمانهابما في ذلك مجموعات تعزيز

مساهمة مناسبة في المناقشات خالل اجتماعات هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع  )5(

 ).50انظر الفقرة (لموارد الصندوق 

 في المائة بشكل مؤقت من وقت الموظفين 50 بتخصيص نسبة 2010وأخيراً فقد قام المكتب خالل عام  -112

ويحتاج المكتب إلى سد )). 2 (75انظر الفقرة (دارية للمكتب الفنيين لإلشراف على اإلدارة المالية واإل

الثغرة الناشئة في الموارد المتاحة من الموظفين ألنشطة التقييم، بالنظر إلى قرار المكتب بإنشاء وظيفة 

 .دائمة لموظف للشؤون المالية واإلدارية

سيعوض بفضل الوفور المعروضة وفي حين أن جانباً من هذه المتطلبات اإلضافية من الموارد البشرية  -113

، فإن من العسير في هذه المرحلة تقدير ما إذا كان بالمستطاع تأدية األنشطة 109 والفقرة 10في الجدول 

ويتطلب األمر المزيد من التحليل، بما في ذلك استكمال . آنفة الذكر بالمستوى الراهن من الموارد البشرية

. ، وهو أمر لن يمكن القيام به إال في النصف الثاني من العام2011 مقائمة عمليات التقييم المقترحة لعا



  EB 2010/100/R.2/Rev.1  

39 

وعوضاً عن . وعلى هذا، وبالنسبة للوقت الراهن، فإن المكتب ال يعتزم طلب زيادة في عدد الموظفين

تشرين / إلى لجنة التقييم في أكتوبر2011ذلك، وقبل رفع االقتراح النهائي لبرنامج العمل والميزانية لعام 

 للنظر فيه، فإن المكتب سيقوم بتقدير أشد انتظاماً لمتطلباته من الموارد البشرية، بما في 2010ول عام األ

 25ذلك ما إذا كان من الضروري والمجدي اقتراح تحويل وظيفة قائمة شاغرة من وظائف الخدمة العامة 

 .ية تفاصيل المتطلبات من الموارد البشرالخامسويوفر الملحق . إلى وظيفة فنية

. وأكد استعراض األقران أهمية تعزيز المكتب لمعارف وكفاءات موظفيه في طرق ونظم التقييم الحديثة -114

وفي هذا الصدد فإن المكتب سيستخدم برامج التدريب الدولية، مثل البرنامج الدولي للتدريب على التقييم 

يبية الخاصة بموظفيه من خالل ويزمع المكتب تمويل االحتياجات التدر.  بغية بناء الخبرات26اإلنمائي،

األموال التكميلية، كما سيشارك في البرامج التدريبية المؤسسية ذات الصلة التي تنظمها شعبة الموارد 

 .البشرية

 يسعى مكتب التقييم لوضع تحديد كمي للتكاليف الالزمة لتحقيق كل نتيجة من نتائج اإلدارة .الميزانية -115

وباستخدام عوامل التضخم . ظفين أو من التكاليف من غير الموظفينالمكتبية، سواء من حيث وقت المو

وسعر الصرف )  في المائة من تكاليف الموظفين2.8 في المائة للتكاليف من غير الموظفين و1.3(

 والمطبقة  والميزانيةالمقترحة من شعبة التخطيط االستراتيجي) 0.8= الدوالر األمريكي مقابل اليورو(

، فإن قيمة الميزانية 2011وثيقة االستعراض المسبق للميزانية اإلدارية لعام من الصندوق لوضع 

ويمثل ذلك انخفاضاً ). السادسانظر الملحق ( مليون دوالر أمريكي 5.65المقترحة للمكتب ستبلغ نحو 

مقارنة  في المائة بالقيمة االسمية بال9.2بالقيمة الحقيقية و)  دوالر أمريكي000 330( في المائة 5.3قدره 

 .2010مع الميزانية اإلدارية للمكتب لعام 

 2011الميزانية المقترحة لمكتب التقييم لعام السادس  المدرجان في الملحق 3 و1ويعرض الجدوالن  -116

 فإنه يعرض عوضاً عن ذلك 4أما الجدول . حسب فئات التكاليف، على غرار ما كان يتم في الماضي

 التي تم فيها تخصيص مجموع الموارد من حيث تكاليف الموظفين جالنتائميزانية المكتب المستندة إلى 

ويضم الجدول المذكور أيضاً مجموع . وغير الموظفين على حد سواء وفقاً للنتائج الثماني لإلدارة المكتبية

 .الموارد المطلوبة بحسب كل هدف استراتيجي وتشغيلي

، فقد بدأ مكتب التقييم، 2008التنفيذي عام وأخيراً، واستجابة لطلب لجنة مراجعة الحسابات والمجلس  -117

وعلى وجه الخصوص فإن المجلس . ، بتطبيق حد أقصى على ميزانيته اإلدارية2009اعتباراً من عام 

 في المائة من قيمة برنامج العمل 0.9قرر بأن من الواجب أن تظل ميزانية المكتب اإلجمالية ضمن نسبة 

 في المائة من برنامج العمل 0.56 قرابة 2011دارية المقترحة لعام وتبلغ الميزانية اإل. السنوي للصندوق

، بالمقارنة ) مليار دوالر أمريكي في العام المقبل1الذي ستبلغ قيمته حسبما هو متوقع (المقترح للصندوق 

                                                      
 خلص استعراض األقران إلى أن النسبة بين موظفي الخدمة العامة والموظفين الفنيين في مكتب التقييم عالية على غرار ما هو عليه  25

  .الحال في بقية وحدات الصندوق
ويمثل البرنامج مبادرة من مبادرات فريق التقييم . يين المعنيين بالتقييم هو برنامج تدريبي مكثف يستغرق أربعة أسابيع للمدراء والفن 26

ويوفر التدريب معرفة شاملة بالرصد والتقييم اإلنمائيين، ويرآز على بعض الموضوعات . المستقل التابع للبنك الدولي وجامعة آارلتون
  .بغية توفير الفهم العميق وتبادل المعارف
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 تطور ميزانية المكتب السادس الوارد في الملحق 2ويعرض الجدول . 2010 في المائة عام 0.78مع 

 .2005وية من برنامج عمل الصندوق منذ عام كنسبة مئ
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  تكاليف الموظفين

 للقواعد واللوائح المطبقة على رواتب وبدالت واستحقاقات موظفي  الموظفين وفقاًتكاليفتعد ميزانية  -1

األمم المتحدة التي تنظمها إلى حد كبير توصيات لجنة الخدمة المدنية الدولية التابعة لمنظومة األمم 

  .المتحدة

وضع المعدالت المعيارية لكل مستوى من مستويات الرتب استنادا إلى تحليل البيانات اإلحصائية وت -2

وتمثل مكونات المعدالت . لمجموعة موظفي الصندوق والنفقات الفعلية المرتبطة بموظفي الصندوق

  .المختلفة أفضل تقدير وقت إعداد وثيقة الميزانية

 7.8 مماثلة نسبتها ات في المائة مقارنة بزياد2.8 بما متوسطه 2011وازدادت التكاليف المعيارية لعام  -3

 ويبين الجدول التالي متوسط النسبة . على التوالي2010 و2009 يلعام في المائة 4.1 وفي المائة 

المئوية للزيادة في كل استحقاق من استحقاقات الموظفين وأثرها على تكلفة المكافئين المتفرغين في 

  .2011عام 

  تكاليف الموظفين المعياريةتركيب 

 ) الدوالرات األمريكيةبماليين(

 وصف الفئة
المكافئون المتفرغون 

 بمعدالت 2010في 
 2010عام 

المكافئون المتفرغون 
 بمعدالت 2010في 
 2011عام 

الزيادة كنسبة 
مئوية من الزيادة 

 اإلجمالية
 مالحظات

     الموظفون المهنيون
 )أ( %1.3 22.29 21.54 الرواتب

 )أ( %)0.3( 15.13 15.28 عالوة تسوية المقر
 )ب( %0.6 7.19 6.83 المعاشات التقاعدية

 )ج( %0.3 3.68 3.51 منح التعليم
 )د( %0.3 2.45 2.29 خطة التأمين الطبي

  %0.1 2.17 2.11 اإلعادة إلى الوطن وتعويضات انتهاء الخدمة واإلجازات السنوية
 )هـ( %)0.0( 1.41 1.41     إجازات زيارة الوطن

 )و( %0.1 0.79 0.74 بدل اإلعالة
  %0.0 0.73 0.72 تعويض ضريبة الواليات المتحدة

  %0.1 1.76 1.73 البدالت األخرى
  %2.5 57.60 56.16 المجموع الفرعي

     موظفو الخدمة العامة
 )أ( %2.1 16.23 15.73  الرواتب

 )ب( %0.7 3.43 3.27 المعاشات التقاعدية
 )د( %0.5 2.13 2.01 خطة التأمين الطبي

  %0.0 0.58 0.57 عالوة اللغة
  %0.1 1.49 1.46 اإلعادة إلى الوطن وتعويضات انتهاء الخدمة

  %0.0 0.94 0.93 البدالت األخرى
  %3.4 24.80 23.97 الفرعي المجموع

  %2.8 82.40 80.13 لموظفين اإلدارية لتكاليفالمجموع 
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 الزيادة الفعلية في مرتبات الخدمة العامة والفئة المهنية التي أوصت بعد :عالوة تسوية المقرالرواتب و  )أ (

في المائة على  2.33في المائة و 3.41بها لجنة الخدمة المدنية الدولية فيما يتعلق بالسنة الحالية والبالغة 

على أنه . 2011الموظفين عام في المائة لكل فئات  2 زيادة في المرتبات بنسبة افتُرضتالتوالي، فقد 

قد قابلها انخفاض مناظر في  2010تجدر اإلشارة إلى أن الزيادة في تكاليف مرتبات الفئة المهنية عام 

في  1وأسفر ذلك عن زيادة متوقعة في العنصر اإلجمالي لمرتبات الفئة المهنية قدرها . عالوة المقر

 .2011و 2010في المائة بين عامي  2.5 المائة فحسب من أصل الزيادة اإلجمالية البالغة

في المائة في  2على غرار مرتبات الموظفين فقد تم افتراض حدوث زيادة بنسبة : المعاشات التقاعدية  )ب (

وتشير الزيادات .  لكل من فئة الخدمة العامة والفئة المهنية المعاش التقاعدي   األجر الداخل في حساب

 .ى أثر تطبيق تلك الزيادات على مجموع موظفي الصندوقالمدرجة في الجدول الوارد أعاله إل

 أولية مع لجنة الخدمة المدنية الدولية فمن المنتظر أن تقترح هذه مراسالتاستناداً إلى : منح التعليم  )ج (

وعلى الرغم أن من المبكر للغاية تحديد مدى . 2011اللجنة إدراج زيادة في منح التعليم في إيطاليا عام 

 .في المائة في الحسابات الواردة أعاله 5قد تم افتراض أنها تبلغ هذه الزيادة، ف

فيما يتعلق بالتكلفة لألمم المتحدة في أعقاب مناقشات مع منظمة األغذية والزراعة : خطة التأمين الطبي  )د (

في  5التقديرية لخطة التأمين الطبي التي تزيد عما كان متوقعاً، فقد تم افتراض حدوث زيادة بنسبة 

وتشير الزيادات المدرجة في الجدول الوارد أعاله إلى أثر تطبيق هذه الزيادات على مجموع . المائة

موظفي الصندوق الحاليين كما أنها تراعي التكاليف اإلضافية التي يتحملها الصندوق والناشئة عن تطبيق 

 .آلية الحد األقصى للتكاليف المتعلقة بالموظفين

فاض الطفيف في تكاليف إجازات زيارة الوطن إلى أن الصندوق يقوم يرجع االنخ: إجازات زيارة الوطن  )ه (

 .بخفض مزايا هذه اإلجازات بالنسبة للموظفين ضمن سعيه الشامل لتحقيق الكفاءة

استناداً إلى المراسالت األولية مع لجنة الخدمة المدنية الدولية فمن المنتظر أن توصي هذه : بدالت اإلعالة  )و (

 وعلى غرار التكاليف الطبية فإن .2011تكاليف وحدة بدالت اإلعالة لعام اللجنة بزيادة أخرى في 

الزيادات المدرجة في الجدول الوارد أعاله تشير إلى أثر تطبيق هذه الزيادات على مجموع موظفي 

 .2011الصندوق في عام 

  تكاليف غير الموظفين

لى تكاليف غير الموظفين، وهي تعتبر  في المائة ع1.3طبقت في الميزانية اإلدارية زيادة سعرية بنسبة  -4

.  لعدم اليقين السائد في االقتصاد العالمي الراهنتقديراً معقوالً للتضخم في تكاليف غير الموظفين نظراً

وباإلضافة إلى ذلك، تمت مراعاة الزيادات المتوقعة التالية في أسعار االستهالك قبل استخالص المعدل 

  : في المائة1.3البالغ 

في  2وقع أن تنخفض الزيادة في أسعار االستهالك على الصعيد العالمي من من المت •

 ؛2011 عام نهاية في المائة في 1.8إلى  2010 عام نهايةالمائة في 

عام  نهايةفي  في المائة 1.4 أن تبلغ التوقعات المكافئة بالنسبة إليطاليا المتوقعمن  •

  .2011عام  نهايةفي في المائة  1.3وأن تنخفض إلى  2010
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  2010 في عام  الصندوق فيإنجازات مكتب التقييم
 الوضع الراهن المزمعوضع التنفيذ  أنشطة التقييم نوع العمل مجال األولوية

إجراء تقييمات  :األولوية ألف
مختارة على المستوى 

المؤسسي وتقييمات للبرامج 
 القطرية والمشروعات

 تقييمات المستوى -1
 المؤسسي

قران لمكتب التقييم ووظيفة التقييم في تعراض األإنجاز اس
 الصندوق وتنفيذ توصيات االستعراض

مناقشة استعراض األقران في لجنة التقييم 
نيسان عام /والمجلس التنفيذي في أبريل

2010 

وفي . ُأنجز استعراض األقران وجرت مناقشته على النحو المزمع
لمقبلة لعملية ستناقش لجنة التقييم المعالم ا 2010تموز عام /يوليو

 استعراض األقران

النهج والنتائج المتعلقة بالترويج للمساواة بين الجنسين وتمكين   
 المرأة في عمليات الصندوق

عام كانون األول /ديسمبر موعد اإلنجاز
2010 

وفي  2010تشرين الثاني عام /ستُنجز وتناقش في لجنة التقييم في نوفمبر
وستُنفذ بعض . 2010انون األول عام ك/المجلس التنفيذي في ديسمبر

 .2011أنشطة التواصل خالل عام 
استراتيجية تنمية القطاع الخاص وإرساء عالقات الشراكة في   

 الصندوق
 .تم االضطالع به كما هو مزمع 2011 نيسان/أبريلسينجز في 

التقييم المشترك مع مصرف التنمية األفريقي لسياسات   
  عية والريفية في أفريقياوعمليات التنمية الزرا

من المزمع القيام بأنشطة تواصل مختلفة 
 .2010في عام 

 .تم االضطالع به كما هو مزمع

كانون األول عام /قرر المجلس في ديسمبر االبتكار وتوسيع النطاق  
 التقييم إلى اإرجاء النظر في هذ 2009

حين انعقاد دورات لجنة التقييم والمجلس 
 2010نيسان عام /لالتنفيذي في أبري

  ُأنجز

تقييمات البرامج  -2 
 القطرية

وتوضع . حزيران/استكمل تقرير التقييم وعقدت حلقة العمل في يونيو 2010حزيران /ينجز في يونيو األرجنتين
وسينجز التقييم تماماً في . اآلن اللمسات النهائيةعلى اتفاق نقطة اإلنجاز

  .أيلول/أوائل سبتمبر
 

 .تم االضطالع به كما هو مزمع 2010كانون األول /سينجز في ديسمبر  دائرة إدارة البرامج في إجراء التقييم الذاتيدعم :الصين  
 .سيبدأ كما هو مزمع 2010تشرين الثاني /سيبدأ في نوفمبر غانا  
 .تم االضطالع به كما هو مزمع 2010كانون األول /سينجز في ديسمبر كينيا  

 عمل قطرية من حلقات المائدة المستديرة حلقة(موزامبيق   
 )فقط

 ُأنجز 2010نيسان /أبريلسينجز في 

 إلى المغادرة المفاجئة لخبير التقييم األول في مطلع عام  بسببرتأخ 2010نيسان /أبريلسينجز في  )حلقة عمل قطرية من حلقات المائدة المستديرة فقط(النيجر   
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 الوضع الراهن المزمعوضع التنفيذ  أنشطة التقييم نوع العمل مجال األولوية

قطري في الفصل األخير من عام وسينجز تقييم البرنامج ال. 2010
2010. 

 .سيبدأ كما هو مزمع 2010تشرين الثاني /سيبدأ في نوفمبر رواندا  
 .سيبدأ كما هو مزمع 2010تشرين الثاني /سيبدأ في نوفمبر يت ناميف  
ين األول عام تشر/ أكتوبر–أيلول /ستُرسل البعثة الرئيسية في سبتمبر 2010كانون األول /سينجز في ديسمبر اليمن  

. 2011وسينجز تقييم البرنامج القطري في الجزء األول من عام  2010
وجاء التأخير نتيجة المصاعب في تحديد قائد فريق الخبراء االستشاريين 

 .الذي تم اختياره اآلن
  تقييمات المشروعات-3 

  تقييمات مرحلية3-1
ح مشروع التنمية المستدامة لمستوطنات اإلصال :البرازيل

 الزراعي في المنطقة شبه الجافة باإلقليم الشمالي الشرقي
 .تم االضطالع به كما هو مزمع 2010تشرين األول /سينجز في أكتوبر

مشروع مساندة المشروعات الفردية الصغيرة في الريف  :غانا  
  المرحلة الثانية-

 .تم االضطالع به كما هو مزمع 2010كانون األول /سينجز في ديسمبر

مشروع تنمية المحاصيل النقدية والتصديرية في قطاع  :رواندا  
 أصحاب الحيازات الصغيرة

 .تم االضطالع به كما هو مزمع 2010كانون األول /سينجز في ديسمبر

 . هو مزمعتم االضطالع به كما 2010كانون األول /سينجز في ديسمبر الخدمات الريفية المالية   برنامج :جمهورية تنزانيا المتحدة  
 إنجاز اتتقييم  3-2 

 المشروعات
مشروع صغار المزارعين في اإلقليم  :الدومينيكيةالجمهورية 

  المرحلة الثانية–الجنوبي الغربي 
ة خبير رويرجع التأخير إلى مغاد. 2010أيلول عام /سينجز في سبتمبر 2010حزيران /ينجز في يونيو

   .التقييم األول المعين
 

مشروع مساندة مبادرات  :و الديمقراطية الشعبيةجمهورية ال  
 المجتمعات المحلية في أودومكساي

 .تم االضطالع به كما هو مزمع 2010كانون األول /سينجز في ديسمبر

القيام بأعمال  :األولوية باء
التقييم المحددة المطلوبة 

بموجب سياسة التقييم 
 واختصاصات لجنة التقييم

لجنة التقييم   -4
 لس التنفيذيوالمج

أيلول /وسيرفع رئيس اللجنة تقريراً خطياً إلى المجلس في سبتمبر. ُأنجز 2010أيار /مايوسينجز في  الزيارة القطرية للجنة التقييم إلى موزامبيق
 .مشفوعاً بمالحظات اللجنة على الزيارة القطرية 2010عام 

 ثالث سنوات ةاستعراض تنفيذ برنامج العمل المتواصل لمد  
وإعداد برنامج العمل والميزانية لعام  2012- 2010وميزانية 

 2013-2012والخطة اإلشارية للفترة  2011

 .تم االضطالع به كما هو مزمع 2010كانون األول /سينجز في ديسمبر

 .ه كما هو مزمعتم االضطالع ب 2010كانون األول /سينجز في ديسمبر  عن نتائج وأثر عمليات الصندوقالثامنالتقرير السنوي   



  

 

الملحق الثاني
 

E
B

 2010/100/R
.2/R

ev.1
  

45
 

 الوضع الراهن المزمعوضع التنفيذ  أنشطة التقييم نوع العمل مجال األولوية

تعليقات مكتب التقييم على تقرير رئيس الصندوق عن وضع   
 تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة

 ُأنجز 2010أيلول /ينجز في سبتمبر

 وسيناقش تقرير الفعالية اإلنمائية. و مزمعسيتم االضطالع به كما ه 2010كانون األول /سينجز في ديسمبر تعليقات مكتب التقييم على تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق  
تشرين الثاني ثم في المجلس / في لجنة التقييم في دورة نوفمبروالتعليقات

 .2010كانون األول عام /في دورة ديسمبر
تعليقات مكتب التقييم على سياسات مجموعة مختارة من   

عمليات الصندوق أعدتها إدارة الصندوق لعرضها على لجنة 
 يم للنظر فيهاالتقي

متوسطة الدخل المشفوعة بتعليقات مكتب الستُتناقش استراتيجية البلدان  2010كانون األول /سينجز في ديسمبر
كانون /تشرين الثاني للجنة التقييم ودورة ديسمبر/التقييم في دورة نوفمبر

 للمجلس التنفيذي 2010األول عام 
ة وفقاً عقد أربع دورات عادية ودورات مخصصة إضافي  

 لالختصاصات المعدلة للجنة التقييم ونظامها الداخلي
ومن . ني ودورتان غير رسميتعقدت حتى اآلن ثالث دورات رسمية 2010كانون األول /سينجز في ديسمبر

تشرين األول /المزمع عقد دورتين رسميتين أخريين في أكتوبر
 تشرين الثاني على التوالي/ونوفمبر

يع نطاق توس :األولوية جيم
 التقييم وشراكاته

تقارير التقييم، والمالمح البارزة، واألفكار المستخلصة،   أنشطة االتصاالت-5
 والموقع الشبكي لمكتب التقييم، الخ

كانون /  ديسمبر–كانون الثاني /يناير
 2010األول 

 .تم االضطالع به كما هو مزمع

بكات تقييم األثر، فريق التعاون في مجال التقييم، وشبكة ش الشراكات-6 
وفريق األمم المتحدة المعني بالتقييم، والشراكة مع الوكالة 

  للتنمية والتعاونالسويسرية 

كانون /  ديسمبر–كانون الثاني /يناير
 2010األول 

 .تم االضطالع به كما هو مزمع

المشاركة في -7 
اجتماعات فرق إدارة 

البرامج القطرية ولجنة 
 استراتيجية العمليات

ور جميع اجتماعات لجنة استراتيجية العمليات التي حض
تناقش سياسات المؤسسة واستراتيجياتها، وبرامج الفرص 

االستراتيجية القطرية، والمشروعات المقيمة من مكتب التقييم 
وحضور مجموعة مختارة من  .المعروضة للنظر في متابعتها

 اجتماعات فرق إدارة البرامج القطرية

كانون /  ديسمبر–اني كانون الث/يناير
 2010األول 

 وباإلضافة إلى ذلك شارك الموظفون .تم االضطالع به كما هو مزمع
في عدة ندوات تدارسية بشأن توسيع النطاق لضمان التأصيل الكافي 

 . االبتكار وتوسيع النطاق بشأنللدروس المستفادة من التقييم المؤسسي

 تنمية القدرات في  -8 
 مجال التقييم

ذ أنشطة في البلدان الشريكة تتعلق بتنمية القدرة على تنفي
 التقييم

كانون /  ديسمبر–كانون الثاني /يناير
 2010األول 

برنامج شنغهاي في مساندة  2009سيستند مكتب التقييم إلى خبرته عام 
الدولي للتدريب على التقييم اإلنمائي من خالل المساهمة في المنهاج 

وهذا .  اإلنمائي المعني بالزراعة والتنمية الريفيةالدراسي المتعلق بالتقييم
البرنامج هو برنامج تدريبي إقليمي تدعمه حكومة الصين، ومصرف 

  .التنمية اآلسيوي، والبنك الدولي
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منهجية التقييم  :األولوية دال
 في وفعالية مكتب التقييم

 الصندوق

كانون /  ديسمبر–كانون الثاني /يناير نهجيةضمان الجودة واإلشراف على تطبيق الم األعمال المنهجية -9
 2010األول 

 .تم االضطالع به كما هو مزمع

تنفيذ مصفوفة قياس النتائج لرصد وتعزيز فعالية أعمال مكتب   
التقييم وجودتها، بما في ذلك رفع التقارير إلى لجنة التقييم 

 والمجلس التنفيذي

كانون /  ديسمبر–كانون الثاني /يناير
 2010األول 

 2011تم وقف استخدام مصفوفة قياس النتائج السابقة مع التحول عام 

واستُخدمت . إلى نموذج برنامج العمل والميزانية المستندين إلى النتائج
بعض عناصر المصفوفة السابقة في تحديد أهداف مكتب التقييم ونتائج 

 .إدارته المكتبية
األقران في استعراضات داخلية لجميع التقييمات من جانب   

 مكتب التقييم
كانون /  ديسمبر–كانون الثاني /يناير

 2010األول 
 .تم االضطالع به كما هو مزمع

     النشاطات اإلضافية
مشروع تجريبي لعمليات التثبت من تقارير إنجاز   

عمليات تثبت  5-4(المشروعات وتقديرات أداء المشروعات 
 ) لتقدير األداءواحدةوعملية 

كانون األول عام / ديسمبر–ز تمو/يوليو
2010 

بدأت األعمال التحضيرية وسيتم االضطالع بالمشروع التجريبي في 
 .2010الفصل األخير من عام 

تعزيز إدارة الموارد المالية والبشرية وإدارة الشؤون اإلدارية   
 في مكتب التقييم

كانون األول عام / ديسمبر–شباط /فبراير
2010 

 ويجري تنفيذها للعناية بالقضايا الرئيسية التي تم وضع خطة األنشطة
 أثارها استعراض األقران

ال يتضمن النموذج والعملية الحاليان أحكاماً : يجري االضطالع به 2010 أيلول/ سبتمبر–حزيران /يونيو استحداث عملية ونموذج جديدين التفاق نقطة اإلنجاز  
ين اإلدارة أو الحكومة أو للتعامل مع االختالفات المحتملة في اآلراء ب

 .مكتب التقييم
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 2013-2012 والخطة اإلشارية للفترة 2011 لعام  في الصندوقاألنشطة المقترحة لمكتب التقييم

   حسب أنواع األنشطة في الصندوق األنشطة المقترحة المؤقتة لمكتب التقييم:1الجدول 

 2013-2012الخطة اإلشارية المقترحة للفترة   2011األنشطة المقترحة لمكتب التقييم لعام  نوع العمل

 )2012(اإلشراف ودعم التنفيذ  استراتيجية تنمية القطاع الخاص وإرساء عالقات الشراكة في الصندوق المؤسسيالتقييم   -1
 )2013(سياسة المنح  ) فقطأنشطة التواصل (النهج والنتائج المتعلقة بالترويج للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في عمليات الصندوق 
  الكفاءة 

 دولة بوليفيا المتعددة القوميات غانا م البرامج القطريةي تقي-2
 بوركينا فاسو هايتي 
 إكوادور األردن 
 غواتيماال نيبال 
 مدغشقر رواندا 
 موريتانيا أوغندا 
 الفلبين فييت نام 
 السنغال اليمن 
 الجمهورية العربية السورية  
 جمهورية تنزانيا المتحدة  
 عملية تثبت من تقارير إنجاز المشروعات سنويا 35نحو  عملية تثبت من تقارير إنجاز المشروعات 35نحو   التثبت من تقارير إنجاز المشروعات-3
 عمليات لتقدير أداء المشروعات سنويا 8نحو  عمليات لتقدير أداء المشروعات 8نحو    تقدير أداء المشروعات-4
اد برنامج العمل د، وإع2013-2012والخطة اإلشارية للفترة  2011استعراض تنفيذ برنامج العمل المستند إلى النتائج لعام  لجنة التقييم والمجلس التنفيذي  -5

 2014-2013والخطة اإلشارية للفترة  2012والميزانية المستندين إلى النتائج لعام 
د إلى النتائج لعام استعراض تنفيذ برنامج العمل المستن

اد د، وإع2014-2013والخطة اإلشارية للفترة  2012

 2013برنامج العمل والميزانية المستندين إلى النتائج لعام 

 2015-2014والخطة اإلشارية للفترة 

استعراض تنفيذ برنامج العمل المستند إلى النتائج لعام 
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 2013-2012الخطة اإلشارية المقترحة للفترة   2011األنشطة المقترحة لمكتب التقييم لعام  نوع العمل  

اد د، وإع2015-2014والخطة اإلشارية للفترة  2013

 2014مج العمل والميزانية المستندين إلى النتائج لعام برنا

 2016-2015والخطة اإلشارية للفترة 
التقريران العاشر والحادي عشر من التقارير السنوية عن   عن نتائج وأثر عمليات الصندوق التاسعالتقرير السنوي 

 نتائج وأثر عمليات الصندوق
تعليقات مكتب التقييم على تقرير رئيس الصندوق عن وضع  صندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارةتعليقات مكتب التقييم على تقرير رئيس ال 

 تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة
 تعليقات مكتب التقييم على تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق تعليقات مكتب التقييم على تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق 
بشأن الحضور القطري، والتمايز بين الجنسين، ( مكتب التقييم على مجموعة مختارة من سياسات عمليات الصندوق اتتعليق 

 التي تعدها إدارة الصندوق لتنظر فيها لجنة التقييم) والقطاع الخاص
تعليقات مكتب التقييم على سياسات مجموعة مختارة من 

ق لعرضها على عمليات الصندوق أعدتها إدارة الصندو

 لجنة التقييم للنظر فيها
عقد أربع دورات عادية ودورات مخصصة إضافية وفقاً  عقد أربع دورات عادية ودورات مخصصة إضافية وفقاً لالختصاصات المعدلة للجنة التقييم ونظامها الداخلي 

 لالختصاصات المعدلة للجنة التقييم ونظامها الداخلي
تقارير التقييم، والمالمح البارزة، واألفكار المستخلصة،  تقارير التقييم، والمالمح البارزة، واألفكار المستخلصة، والموقع الشبكي لمكتب التقييم، الخ دارة المعرفةإأنشطة االتصاالت و  -6

 والموقع الشبكي لمكتب التقييم، الخ
 تقارير التقييم اإلجمالية تقارير التقييم اإلجمالية 
 التي تناقش السياسات واالستراتيجيات المؤسسية، لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه السياساتل اجتماعات المشاركة في ك 

والمشاركة في مجموعة .  الفرص االستراتيجية القطرية، ومجموعة مختارة من المشروعات التي قيمها مكتب التقييمبرامجو

 ر لالنخراط في مجموعات تعزيز الجودة وضمانها مختارة من فرق إدارة البرامج القطرية، وتحديد المعايي

لجنة استراتيجية العمليات المشاركة في كل اجتماعات 

 التي تناقش السياسات واالستراتيجيات وتوجيه السياسات

 الفرص االستراتيجية القطرية، وبرامجالمؤسسية، 

. ومجموعة مختارة من المشروعات التي قيمها مكتب التقييم

جموعة مختارة من فرق إدارة البرامج والمشاركة في م

القطرية، وتحديد المعايير لالنخراط في مجموعات تعزيز 

 الجودة وضمانها 
فريق التعاون في مجال التقييم، وشبكة شبكات تقييم األثر، وفريق األمم المتحدة المعني بالتقييم، والشراكة مع الوكالة  الشراكات  -7

 للتنمية والتعاونالسويسرية 
يق التعاون في مجال التقييم، وشبكة شبكات تقييم األثر، فر

وفريق األمم المتحدة المعني بالتقييم، والشراكة مع الوكالة 

 السويسرية للتعاون اإلنمائي
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ليات التثبت من مب الحاجة، بصقل منهجية لعالقيام، حس ليات التثبت من تقارير إنجاز المشروعات وتقدير أداء المشروعاتمالقيام، حسب الحاجة، بصقل منهجية لع المنهجية  -8

 تقارير إنجاز المشروعات وتقدير أداء المشروعات
مواصلة إدخال التعديالت على دليل التقييم لمراعاة القضايا  مواصلة إدخال التعديالت على دليل التقييم لمراعاة القضايا الناشئة الرئيسية 

 الناشئة الرئيسية
  في الصندوقيميتنفيذ اتفاق المواءمة المعدل بين مكتب التق  وإدارة الصندوق بشأن منهجية وعمليات التقييم الذاتي في الصندوقميمواءمة بين مكتب التقيتعديل وتنفيذ اتفاق ال 

 وإدارة الصندوق بشأن منهجية وعمليات التقييم الذاتي
تنفيذ أنشطة في البلدان الشريكة تتعلق بتنمية القدرة على   تتعلق بتنمية القدرة على التقييمتنفيذ أنشطة في البلدان الشريكة  تنمية القدرات في مجال التقييم -9

 التقييم
أنشطة لتعزيز إدارة الموارد المالية والبشرية والشؤون  د الميزانيةأنشطة لتعزيز إدارة الموارد المالية والبشرية والشؤون اإلدارية، بما في ذلك إدارة الخبراء، وتخطيط التقييم، ورص  إدارة الموارد المالية والبشرية والشؤون اإلدارية-10

اإلدارية، بما في ذلك إدارة الخبراء، وتخطيط التقييم، 

 ورصد الميزانية
  ) في المائة50(إنشاء وظيفة موظف للشؤون المالية واإلدارية  
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  :2الجدول   

 ب أهداف مكتب التقييم ونتائج إدارته المكتبية حس في الصندوقاألنشطة المقترحة المؤقتة لمكتب التقييم

 2013- 2012الخطة اإلشارية المقترحة لمكتب التقييم للفترة  2011األنشطة المقترحة لمكتب التقييم لعام  نتائج اإلدارة  المكتبية لمكتب التقييم أهداف مكتب التقييم

ران العاشر والحادي عشر من التقارير السنوية عن نتائج وأثر التقري التقرير التاسع من التقارير السنوية عن نتائج وأثر عمليات الصندوق

 عمليات الصندوق
استراتيجية تنمية القطاع الخاص وإرساء عالقات تقييم مؤسسي عن 

  .تقييم مؤسسي عن الكفاءة. قالصندوالشراكة في 
  اإلشراف ودعم التنفيذتقييم مؤسسي عن : 2012

 تقييم مؤسسي عن سياسة المنح: 2013

تقارير سنوية رفيعة المستوى عن نتائج وأثر عمليات : 1نتيجة اإلدارة المكتبية 

الصندوق وتقييمات مؤسسية توفر الركائز الالزمة لتطوير وتنفيذ سياسات 

 وعمليات مؤسسية أفضل

الحضور القطري، والتمايز بين الجنسين، (تعليقات على السياسات 

 )والقطاع الخاص
 تعليقات على السياسات حسبما هو مطلوب

تقييمات رفيعة المستوى للبرامج القطرية توفر الركائز : 2نتيجة اإلدارة المكتبية 

 ائجالالزمة للنهوض ببرامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النت
  ت نام واليمنيإنجاز تقييمات البرامج القطرية لكل من غانا ورواندا وفي

 
البدء بتقييمات البرامج القطرية لهايتي واألردن ونيبال على أن تُنجز 

 2012عام 

 ،دولة بوليفيا المتعددة القوميات: من بين الخيارات المطروحة كل من

 ،وموريتانيا ،ومدغشقر ، وغواتيماال، وأكوادور،وبوركينا فاسو

 وجمهورية تنزانيا ، والجمهورية العربية السورية، والسنغال،والفلبين

 المتحدة
 ) سنويا35نحو ( عمليات التثبت من تقارير إنجاز المشروعات ) سنويا35نحو ( مشروعاتعمليات التثبت من تقارير إنجاز ال

: 1الهدف االستراتيجي 

المساهمة في النهوض بأداء 

عمليات الممولة السياسات وال

 من الصندوق

عمليات للتثبت من تقارير إنجاز المشروعات وتقديرات : 3نتيجة اإلدارة المكتبية 

 ألداء المشروعات تسهم في النهوض بالعمليات التي يدعمها الصندوق
 )نحو ثماني عمليات سنويا( عمليات تقدير أداء المشروعات )نحو ثماني عمليات سنويا( عمليات تقدير أداء المشروعات

تقارير التقييم، والمالمح البارزة، واألفكار المستخلصة، والموقع 

 الشبكي لمكتب التقييم
تقارير التقييم، والمالمح البارزة، واألفكار المستخلصة، والموقع 

 الشبكي لمكتب التقييم
اجتماعات لجنة استراتيجية العمليات، وفرق إدارة (داخلية المنتديات ال

 )البرامج القطرية، وتعزيزالجودة وضمانها
اجتماعات لجنة استراتيجية العمليات، وفرق إدارة (المنتديات الداخلية 

 )البرامج القطرية، وتعزيزالجودة وضمانها
 حلقات تعلم قطرية حلقات تعلم قطرية

اون في مجال التقييم، وفريق األمم المتحدة المعني فريق التع: الشراكة

بالتقييم، وشبكة الشبكات المعنية بالتقييم، والوكالة السويسرية للتنمية 

 والتعاون

فريق التعاون في مجال التقييم، وفريق األمم المتحدة المعني : الشراكة

نمية بالتقييم، وشبكة الشبكات المعنية بالتقييم، والوكالة السويسرية للت

 والتعاون

أنشطة منتظمة لالتصال والتواصل فيما يتعلق بعمل : 4ارة المكتبية نتيجة اإلد

 مكتب التقييم

 التقييمالمشاركة في مناسبات التعلم أو اجتماعات جمعيات  التقييمالمشاركة في مناسبات التعلم أو اجتماعات جمعيات 

: 2الهدف االستراتيجي 

تشجيع إدارة المعرفة 

 والتعلم الفعالين

أي التقييم المؤسسي بشأن التمايز بين (أنشطة التواصل األخرى  

 )الجنسين، والتقييم المؤسسي بشأن القطاع الخاص، وما إلى ذلك
 ل األخرىأنشطة التواص
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 2013- 2012الخطة اإلشارية المقترحة لمكتب التقييم للفترة  2011األنشطة المقترحة لمكتب التقييم لعام  نتائج اإلدارة  المكتبية لمكتب التقييم أهداف مكتب التقييم  

إنتاج تقارير إجمالية للتقييم وموضوعات تعلم للتقارير : 5نتيجة اإلدارة المكتبية  تقارير التقييم اإلجمالية تقارير التقييم اإلجمالية

تحليل موضوع تعلم واحد للتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات  السنوية عن نتائج وأثر عمليات الصندوق

 الصندوق
 تعلم واحد للتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات تحليل موضوع

 الصندوق كل سنة
تعزيز : 1الهدف التشغيلي 

 .كفاءة مكتب التقييم
تعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية والبشرية والشؤون : 6نتيجة اإلدارة المكتبية 

 اإلدارية
ا في أنشطة تعزيز إدارة الموارد المالية و البشرية والشؤون اإلدارية بم

 ذلك إدارة الخبراء، وتخطيط التقييم، ورصد الميزانية
أنشطة تعزيز إدارة الموارد المالية و البشرية والشؤون اإلدارية بما في 

 ذلك إدارة الخبراء، وتخطيط التقييم، ورصد الميزانية
والخطة  2011استعراض تنفيذ برنامج العمل المستند إلى النتائج لعام   

، وإعداد برنامج العمل والميزانية 2013-2012اإلشارية للفترة 

 والخطة اإلشارية للفترة 2012المستندين إلى النتائج لعام 
2013-2014 

 والخطة 2012استعراض تنفيذ برنامج العمل المستند إلى النتائج لعام 

، وإعداد برنامج العمل والميزانية 2014-2013اإلشارية للفترة 

-2014 والخطة اإلشارية للفترة 2013المستندين إلى النتائج لعام 
2015 

 والخطة 2013استعراض تنفيذ برنامج العمل المستند إلى النتائج لعام  ) في المائة50(إنشاء وظيفة موظف للشؤون المالية واإلدارية   

، وإعداد برنامج العمل والميزانية 2015-2014اإلشارية للفترة 

-2015طة اإلشارية للفترة  والخ2014المستندين إلى النتائج لعام 
2016 

تعزيز منهجية التثبت من تقارير إنجاز المشروعات وعمليات تقدير 

 أداء المشروعات، ومواءمة منهجية التقييم المستقل والذاتي
نهجية التثبت من تقارير إنجاز المشروعات وعمليات تقدير تعزيز م

 أداء المشروعات
مواصلة إدخال التعديالت على دليل التقييم لمراعاة القضايا الناشئة 

 الرئيسية
مواصلة إدخال التعديالت على دليل التقييم لمراعاة القضايا الناشئة 

 الرئيسية

تطوير : 2الهدف التشغيلي 

 .المنهجية
 تطوير المنهجية الالزمة لعمل التقييم المستقل: 7نتيجة اإلدارة المكتبية 

م، وشبكة الشبكات المعنية بالتقييم، فريق التعاون في مجال التقيي: الشراكة

والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون  وفريق األمم المتحدة المعني بالتقييم،

 )مساهمة غير مباشرة في تحقيق نتيجة اإلدارة المكتبية هذه(

فريق التعاون في مجال التقييم، وشبكة الشبكات المعنية بالتقييم، : الشراكة

والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون  لمعني بالتقييم،وفريق األمم المتحدة ا

 )مساهمة غير مباشرة في تحقيق نتيجة اإلدارة المكتبية هذه(
م وإدارة الصندوق بشأن يتعديل وتنفيذ اتفاق المواءمة بين مكتب التقي دعم وظيفة التقييم الذاتي في الصندوق ودوله األعضاء: 8نتيجة اإلدارة المكتبية  

 ة وعمليات التقييم الذاتيمنهجي
م وإدارة الصندوق بشأن يتنفيذ اتفاق المواءمة المعدل بين مكتب التقي

 منهجية وعمليات التقييم الذاتي
عن حالة تعليقات على تقرير الفعالية اإلنمائية، وتقرير رئيس الصندوق   

 تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة
عن حالة نمائية، وتقرير رئيس الصندوق تعليقات على تقرير الفعالية اإل

 تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة
تقدير جودة نظم الرصد والتقييم على مستوى المشروعات والبلدان   

 والمشاركة في فريق العمل الداخلي بشأن قياس النتائج
تقدير جودة نظم الرصد والتقييم على مستوى المشروعات والبلدان 

  فريق العمل الداخلي بشأن قياس النتائجوالمشاركة في
 تنفيذ أنشطة في البلدان الشريكة تتعلق بتنمية القدرة على التقييم تنفيذ أنشطة في البلدان الشريكة تتعلق بتنمية القدرة على التقييم  



  EB 2010/100/R.2/Rev.1  الملحق الرابع

52 

، والمقترح اآلن 2012-2011عمليات التقييم المدرجة في برنامج العمل للفترة 

   حذفها أو إرجاؤها

  اقتراح مكتب التقييم بالحذف أو اإلرجاء ومبرر ذلك نوع التقييم

تقييم مؤسسي بشأن سياسة اإلشراف ودعم التنفيذ في الصندوق عام 
2013 

، أي بعد ست سنوات من موافقة المجلس على 2012من المقترح إجراء هذا التقييم عام 
 سياسة اإلشراف

تائجه في الصندوق عام تقييم مؤسسي بشأن نُهج حوار السياسات ون
2012 

. سيرجأ هذا التقييم إلى موعد الحق إلفساح المجال لتقييمات مؤسسية أخرى ذات أولوية
وتجري تغطية أداء حوار السياسات في كل عمليات تقييم البرامج القطرية التي ينفذها 

ز بين مثل التماي(مكتب التقييم، وفي التقييمات المؤسسية المتعلقة بموضوعات محددة 
 )الجنسين، والقطاع الخاص

حافظة المشروعات والبرامج المتعلقة بالدول مواضيعي لتقييم 
  في إقليم آسيا والمحيط الهادي2012عام الجزرية الصغيرة النامية 

سيحذف هذا التقييم، والسيما وأن الصندوق لم يمول عمليات ضخمة في الدول الجزرية 
 يالصغيرة النامية في العقد الماض

الستجابة لحاالت الطورئ في لمن المزمع إجراء التقييم المواضيعي 
 2012إقليم آسيا والمحيط الهادي عام 

ال يعتبر هذا التقييم المواضيعي ذا أولوية بالنظر إلى أن مهمة الصندوق تتمثل في 
ترويج الحد من الفقر الريفي من خالل المشروعات االستثمارية في الزراعة والتنمية 

 يفيةالر
 يحدد التاريخ – المساعدة التقنية في إقليم أمريكا الالتينية والكاريبي

 الحقا
 فقد هذا التقييم أولويته بالنسبة للشعبة اإلقليمية المعنية

  :عمليات تقييم إنجاز المشروعات
 2011برنامج تخفيف وطأة الفقر الريفي عام : الرأس األخضر

راضي الجديدة في شرق مشروع الخدمات الزراعية في األ :مصر
 الدلتا
 في عام  المرحلة الثانية–مشروع تكثيف المحاصيل الغذائية  :هايتي

2011 
مشروع تحسين الزراعة وتنميتها في اإلقليم الشمالي  :مدغشقر
 2011 في عام الشرقي
 2011 في عام برنامج تخفيف وطأة الفقر الريفي :منغوليا
ارد الرزق في المرتفعات مشروع تعزيز األسواق وتنويع مو :بيرو

 2012 في عام الجنوبية
 في  المرحلة الثانية-مشروع التنمية الزراعية في ماتام  :السنغال

 2011عام 
 –البرنامج الوطني لمساندة أصحاب الحيازات الصغيرة : أوروغواي

 2011في عام  المرحلة الثانية
 :التقييم األولي للمشروعات

ة في المناطق الجبلية في والية مشروع التنمية الريفي :المغرب
 2011 في عام الحوز
 برنامج الخدمات المالية الريفية :أوغندا
برنامج التنمية الزراعية الرعوية وتشجيع المبادرات المحلية : تونس

 في الجنوب الشرقي

ستُحذف كل عمليات تقييم إنجاز المشروعات استجابة لتوصية استعراض األقران لمكتب 
ة التقييم في الصندوق وسيتم التحول إلى عمليات التثبت من تقارير إنجاز التقييم ووظيف

 المشروعات وتقدير أداء المشروعات
 

ستُحذف كل عمليات التقييم المرحلي نظراً إلى أن استعراض األقران لمكتب التقييم 
ووظيفة التقييم في الصندوق أوصى بإلغاء االلتزام بإجراء تقييمات مرحلية قبل إعداد 

 المراحل الالحقة للمشروعات والموافقة عليها
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  2011 عام  في الصندوقمستويات موظفي مكتب التقييم

2011 

 المجموع موظفو الخدمة العامة الموظفون المهنيون 2010مستوى عام  2009مستوى عام  2008مستوى عام  2007مستوى عام 

20 18.5 19.5 19.5 11.5 8 19.5 

 

 

 شريةفئة الموارد الب

 2011العدد عام  2010العدد عام  فئة الموارد البشرية

 1 1 مدير

 1 1 نائب مدير

 3 3 كبار موظفي التقييم

 4 4 موظفو التقييم

 1.5 1.5 اتصاالت/موظف تقييم

 1 1 موظف شؤون مالية وإدارية/محلل بحوث تقييم

 11.5 11.5 مجموع الموظفين المهنيين

 1 1 مساعد إداري

 1 1 ديرمساعد م

 6 6 مساعدو التقييم

 8 8  الخدمة العامةيموظفمجموع 

 19.5 19.5 المجموع الكلي

 . من خدمات ثالثة من الموظفين المهنيين المزاملين من بلجيكا وألمانيا والسويد2011سيستفيد مكتب التقييم عام 

 

 مستوى موظفي الخدمة العامة في مكتب التقييم على مدى السنوات

 )مقترح (2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
9.5 9.5 9.5 8.5 8.5 8 8 
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بدأ مكتب التقييم بتطبيق حد أعلى لميزانيته اإلدارية في أعقاب

 في المائة من برنامج العمل السنوي0.9(يذي قرار المجلس التنف

 )للصندوق

  2011 لعام  لمكتب التقييم في الصندوقالميزانية المقترحة
  1الجدول 

  2011الميزانية اإلجمالية لمكتب التقييم لعام 
 )بالدوالرات األمريكية(

 2011الميزانية المقترحة لعام 

 ب 2009 ميزانية أ 2008 ميزانية أ 2007 ميزانية 
 ب2010 ميزانية

(1) 
   بالقيمة الحقيقيةاالنخفاض

(2) 
  جالزيادة السعرية

(3) 
  دانخفاض سعر الصرف

(4) 

 بسعر صرف 2011مجموع ميزانية عام 
  0.8= للدوالر األمريكي مقابل اليورو 

(4)-(3)+(2)-(1)=(5) 

         أعمال التقييم

 هـ 000 288 2 209 11 506 29 297 330 000 600 2 000 696 2 565 465 2 565 990 2   غير الموظفين منتكاليفال

         أعمال التقييم
 717 358 3 853 362 366 101 0 204 620 3 851 157 3 012 777 2 130 835 2  تكاليف الموظفين

 717 646 5 062 374 872 130 297 330 204 220 6 851 853 5 577 242 5 695 825 5 المجموع
 % 90.8 % 6.0 % 2.1 % 5.3  % 100 2010النسبة المئوية من ميزانية عام 

  .لدوالر األمريكي األرقام خالل العام لمراعاة تقلّبات سعر الصرف بين اليورو واتعيد احتسابوكما هو الحال بالنسبة لسائر الصندوق فإن شعبة التخطيط االستراتيجي والميزانية في الصندوق  .المعاد احتسابها  الميزانية أ
  ).2010 عام 0.722=  وسعر صرف 2009 عام 0.79= بسعر صرف للدوالر األمريكي مقابل اليورو ( المعتمدة من مجلس المحافظين ب 

  . في المائة2.8 في المائة ولتكاليف الموظفين 1.3ر الموظفين وتبلغ نسبة الزيادة السعرية للتكاليف من غي.  والميزانية كما هو الحال بالنسبة لسائر الصندوق وما نقلته شعبة التخطيط االستراتيجيج
 في المائة من 5فقاً للتقديرات فإن نسبة تقرب من وو.  في المائة من تكاليف الموظفين بسعر الصرف الجديد100، ومن الواجب إعادة احتساب نسبة 0.8=  فإن سعر الصرف الذي سيطبق بين الدوالر األمريكي واليورو والميزانية وفقاً لما أبلغت شعبة التخطيط االستراتيجيد 

  .التكاليف من غير الموظفين هي باليورو ولذلك فإن الحاجة تدعو إلى إعادة احتسابها
  .3انظر الجدول  لإلطالع على مزيد من التفاصيل عن التكاليف من غير الموظفين هـ 

   2الجدول 
  ن برنامج عمل الصندوق كنسبة مئوية م في الصندوقميزانية مكتب التقييم

 )ماليين الدوالرات األمريكيةب(
 2011الموارد المقترحة لعام  2010 2009 2008 2007 2006 2005 

 5.65 6.22 5.85 5.47 5.69 4.79 4.69 ميزانية مكتب التقييم

 1000 800 715 650 605 550 500 عمل الصندوقبرنامج 

 % 0.56 % 0.78 % 0.82 % 0.84 % 0.94 % 0.87 % 0.94 النسبة المئوية
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   3الجدول 

  فيما يتعلق بالتكاليف من غير الموظفين في الصندوقتوزيع الميزانية المقترحة لمكتب التقييم

 )دوالر أمريكي(ب تكاليف الوحدة المعيارية  أمعروضة كوحدات مكافئة للوظائف المتفرغة الرقم المطلق فئة التكاليف
الموظفين التكاليف المقترحة من غير 

  )دوالر أمريكي (2011لعام 

 000 150 000 150 1 1 التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق
  :تكلفة تفاضلية بناء على نطاق وطبيعة القضايا المزمع تقديرها 1.8 3 عمليات التقييم المؤسسي

300 000-450 000 
480 000 

فاضلية بناء على حجم الحافظة، ومساحة البلد، وتكلفة تكلفة ت 4.8 8 عمليات تقييم البرامج القطرية
  :السفر، وتوافر األدلة التقييمية

235 000-315 000  

1 195 000 

 ج - - 35 نحو 35 نحو  عمليات التثبت من تقارير إنجاز المشروعات
 000 160 000 20 8نحو  8نحو  عمليات تقدير أداء المشروعات

 000 100 - 1 1 تقارير التقييم اإلجمالية
 000 88  - - أنشطة االتصال والتواصل واقتسام المعرفة والشراكة

 000 30  - - المنهجية
 000 25    تنمية القدرات في مجال التقييم

 000 60  - - التكاليف العامة والنثرية
 000 288 2    المجموع

  .2011وهذا الرقم يمثل النسبة المئوية من الوقت الذي سيكرسه مكتب التقييم لمثل هذه العمليات عام . السنة التالية تبدأ الكثير من عمليات التقييم في سنة معينة ولكنها تُنجز في أ
  . تشمل تكاليف الوحدة المعيارية أيضاً تكاليف سفر الموظفين عند الضرورةب
 .)يارية من وقت الموظفين هي ستة أيام لكل عملية للتثبت من تقارير إنجاز المشروعاتتكلفة الوحدة المع( أيام من وقت الموظفين 210 على أن هذا النشاط سيشتمل على نحو ج
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  4الجدول 

  حسب األهداف ونتائج اإلدارة المكتبية)  ومن غير الموظفيننتكاليف الموظفي(التخصيص المقترح لميزانية مكتب التقييم 
 )بالدوالرات األمريكية(

 مكتبية لمكتب التقييمنتائج اإلدارة ال أهداف مكتب التقييم
تكاليف الموظفين (الميزانية المقترحة 
 )ومن غير الموظفين

النسبة المئوية من مجموع الميزانية 
 المقترحة

عن نتائج وأثر عمليات الصندوق وتقييمات مؤسسية توفر الركائز تقارير سنوية رفيعة المستوى : 1نتيجة اإلدارة المكتبية 

 الالزمة لتطوير وتنفيذ سياسات وعمليات مؤسسية أفضل
999 446 18 % 

تقييمات رفيعة المستوى للبرامج القطرية توفر الركائز الالزمة للنهوض ببرامج الفرص االستراتيجية : 2نتيجة اإلدارة المكتبية 

  إلى النتائجالقطرية المستندة

1 907 277 34 % 

المساهمة في النهوض بأداء : 1الهدف االستراتيجي 

 السياسات والعمليات الممولة من الصندوق

عمليات للتثبت من تقارير إنجاز المشروعات وتقديرات ألداء المشروعات تسهم في النهوض : 3نتيجة اإلدارة المكتبية 

 بالعمليات التي يدعمها الصندوق

689 218 12 % 

 % 64 941 595 3 1المجموع للهدف االستراتيجيي 
ة المعرفة والتعلم تشجيع إدار: 2الهدف االستراتيجي  % 12 008 693 أنشطة منتظمة لالتصال والتواصل فيما يتعلق بعمل مكتب التقييم: 4نتيجة اإلدارة المكتبية 

 % 8 183 461 إنتاج تقارير إجمالية للتقييم وموضوعات تعلم للتقارير السنوية عن نتائج وأثر عمليات الصندوق: 5نتيجة اإلدارة المكتبية  الفعالين
 % 20  191 154 1 2لمجموع للهدف االستراتيجيي ا

 % 6 802 344 تعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية والبشرية والشؤون اإلدارية: 6نتيجة اإلدارة المكتبية  تعزيز كفاءة مكتب التقييم: 1الهدف التشغيلي 

 % 6 802 344 1 غيليالتشالمجموع للهدف 
 ةتطوير المنهجي: 2الهدف التشغيلي  % 6 909 352 تطوير المنهجية الالزمة لعمل التقييم المستقل: 7نتيجة اإلدارة المكتبية 

 % 4 874 198 دعم وظيفة التقييم الذاتي في الصندوق ودوله األعضاء: 8نتيجة اإلدارة المكتبية 
 % 10  783 551 2 غيليالتشالمجموع للهدف 
 % 100 717 646 5  المجموع الكلي
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 الرئاسية للصندوق بشأن برنامج عمل مكتب والهيئاتستعراض األقران توصيات ا

  التقييم وميزانيته
 الرئاسية للصندوق بشأن برنامج عمل والهيئاتتوصيات استعراض األقران 

 مكتب التقييم في الصندوقاستجابات  مكتب التقييم وميزانيته

  توصيات استعراض األقران–ألف 
كتب التقييم المرفوعة إلى لجنة التقييم على ذيل أن تشتمل وثائق خطة عمل م

يتضمن المعايير المستخدمة في تحديد أولويات إدراج التقييمات في برنامج 
ـُدرج والتقييمات التي  ـُلبت ولكنها لم ت العمل ويورد قائمة بالتقييمات التي ط

و تضمنها برنامج العمل السابق الذي أقره المجلس التنفيذي ولكنها أسقطت أ
ـِئت  .أرج

يرد وصف للمعايير المستخدمة في إدراج عمليات التقييم في برنامج العمل 
 خامسافي القسم 

 قائمة بعمليات التقييم التي طلبت ولكنها لم تدرج الرابعيوفر الملحق 
والتقييمات التي تضمنها برنامج العمل السابق الذي أقره المجلس التنفيذي 

 و اإلرجاءولكنها اآلن مقترحة لإلسقاط أ
على مكتب التقييم توفير معلومات مالية أكثر تفصيالً في وثائق الميزانية 

تقدير طلب ميزانية المكتب لتستخدمها اللجنة عند المرفوعة إلى لجنة التقييم 
 للموارد المالية وكفاءة استخدامه

 انظر(يوفر مكتب التقييم معلومات أكثر تفصيالً عن الميزانية في هذه الوثيقة 
 )السادسالملحق 

لقواعد الصندوق المتعلقة على مكتب التقييم تقديم ميزانيته على نحو يمتثل 
 .بهيكل الميزانية وترتيب عرضها

، فهذه هي المرة 2011على غرار الميزانية اإلدارية السنوية للصندوق لعام 
ته األولى التي يعتمد فيها مكتب التقييم نهج الميزانية الصفرية ويربط متطلبا

 من الموارد بإنجاز النتائج الرئيسية
نقل المسؤولية الرئيسية عن توفير الدعم إلى لجنة التقييم ورئيسها من مكتب 

 )الدعم اإلداري والزيارة الميدانية(التقييم إلى مكتب سكرتير الصندوق 
انظر الملحق (راعى مكتب التقييم ذلك في إعداد برنامج العمل والميزانية 

 يس هناك من ترتيب يقضي بتنظيم المكتب لزيارة لجنة التقييمول). الثالث
على مكتب التقييم أن ينتقل إلى سيناريو يستند فيه تقييم حافظة العمليات 

األدلة المثبتة المتأتية عن تقارير اإلنجاز وعن تقديرات المكتب  األساسية إلى
قالً وأقل تكلفة كما أن على المكتب أن يعتمد نهجاً أقل ث. ألداء المشروعات

إزاء تقييمات المشروعات، والسيما في المشروعات التي يوجد لها تقارير 
ـُرضية، وأن  يتوقف عن إجراء تقييمات مكثفة للمشروعات، وأن إنجاز م

بتقديرات أقل ثقالً ألداء المشروعات، وأن يؤسس بصورة أقوى يستعيض عنها 
 جاز المشروعاتعلى األدلة المستقاة من التقارير المتاحة إلن

انظر الملحق (راعى مكتب التقييم ذلك في إعداد برنامج العمل والميزانية 
ولن يقوم المكتب بعد اآلن بعمليات لتقييم المشروعات، وسيبدأ في ). الثالث

التثبت من كل تقارير إنجاز المشروعات، وسينفذ مجموعة مختارة من 
 تقديرات أداء المشروعات

البرامج ولمكتب التقييم أن يضمنا المواءمة التامة بين ينبغي لدائرة إدارة 
 بغية تيسير تحول مكتب التقييم إلى عمليات التثبت من تقارير إنجاز نهجيهما

 المشروعات

انظر الملحق (راعى مكتب التقييم ذلك في إعداد برنامج العمل والميزانية 
المسؤوليات وسيعدل اتفاق المواءمة على نحو يراعي األدوار و). الثالث

 الجديدة لمكتب التقييم ودائرة إدارة البرامج
دائرة  إلى  من مكتب التقييماالتفاق عند نقطة اإلنجازنقل المسؤولية عن عملية 

 إدارة البرامج
انظر الملحق (راعى مكتب التقييم ذلك في إعداد برنامج العمل والميزانية 

 قطة اإلنجازوستُستحدث عملية وشكل جديدان التفاق ن). الثالث
على مكتب التقييم إنتاج المزيد من تقارير التقييم اإلجمالية بما ييسر التعلم 

 واستخدام نتائج التقييم
انظر الملحق (راعى مكتب التقييم ذلك في إعداد برنامج العمل والميزانية 

 2011وسيتم إصدار تقارير تقييم إجمالية اعتباراً من عام ). الثالث
تقييم أن يلتمس الفرص التي تمكنه من عرض نتائج التقييم في ينبغي لمكتب ال

 المحافل المختلفة التي تنظمها جهات أخرى
انظر الملحق (راعى مكتب التقييم ذلك في إعداد برنامج العمل والميزانية 

وسيشارك المكتب في المنتديات الداخلية والخارجية على حد سواء ). الثالث
 لعرض نتائج التقييم

  الرئاسية للصندوقالهيئات توصيات –باء 
على مكتب التقييم، وعند إعداد قائمة بعمليات التقييم المؤسسية، مراعاة 

 لصندوق خالل فترة التجديد الثامنااللتزامات التي يجب أن يفي بها ا
انظر (راعى مكتب التقييم ذلك عند إعداد خطته لعمليات التقييم المؤسسي 

 )ثانيا ورابعاالقسمين 
على مكتب التقييم أن ينظر في آثار الزيادات المزمعة في برنامج العمل 

 .الشامل للصندوق في فترة التجديد الثامن على برنامج عمل المكتب وموارده
 )ثانياانظر القسم (راعى مكتب التقييم ذلك عند إعداد برنامج عمله 

ن الموارد على مكتب التقييم توفير المزيد من التفاصيل بشأن متطلباته م
 .البشرية والمالية، بما في ذلك تكلفة مختلف األنشطة التقييمية

انظر الملحقين (تحتوي هذه الوثيقة معلومات أكثر تفصيالً عن الميزانية 
 ) والسادسالخامس

 


