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  موجز تنفيذي

 من زيادة برنامج عملياته هوالية للصندوق تمكن) 2012-2010( التجديد الثامن لموارد الصندوق قدم -1

ف المحددة في إطار إدارة النتائج في في المائة، مع الحفاظ على تركيزه القوي على بلوغ األهدا 50بنسبة 

 وفي هذه السنة األخيرة من فترة التجديد الثامن، يقترح الصندوق برنامج عمل سنوي يتكفل .الصندوق

وسيوفر تحقيق هذه الزيادة في برنامج . في المائة، المناطة به 50تلك الزيادة، بأن يحقق الصندوق بنجاح 

في التمويل المشترك، زيادة كبيرة في مساهمة الصندوق في متزايد العمل األساسي، مقترنة بمستوى نمو 

 .2015 لأللفية بحلول عام ةبلوغ الهدف األول من األهداف اإلنمائي

 وتعزيز األمن ومن حيث التخطيط إلنجاح تنفيذ هدفه االستراتيجي المتمثل في الحد من الفقر الريفي -2

 األساسية ستراتيجيةاال التوجهات 2015-2011فترة الغذائي، يحدد اإلطار االستراتيجي للصندوق لل

 إلى ستراتيجيةاالهذه التوجهات وتترجم الخطة المتواصلة المتوسطة األجل . وشروط عمل الصندوق

 الخطة المتواصلة لفترةوتركز عملية الميزنة السنوية على تحقيق األهداف المحددة . أنشطة ونواتج

 متفقاً مع أولويات 2012بأن يكون تخصيص الموارد في عام  بتكفلها 2013-2011المتوسطة األجل 

 . الخطة

مية  مليار دوالر أمريكي من االلتزامات الجديدة لتن1.85الصندوق دعم نحو يقترح ، 2012 عام وفي -3

 من  أمريكيمليار دوالر 1.2وستشمل هذه االلتزامات اإلشارية . قطاع أصحاب الحيازات الصغيرة

 الذي  المشتركمليار دوالر أمريكي من التمويل 0.65رد الصندوق، وزهاء القروض والمنح من موا

تجاوز على  الصندوق يعمل 2011وفي عام . ارته واإلشراف عليه بصورة مباشرةيتولى الصندوق إد

دوالر أمريكي من التزامات  مليار 1.1دوالر أمريكي ليصل إلى مليار  1المستوى اإلشاري البالغ 

 .قابل موارده العاديةالصندوق الجديدة م

 مليون دوالر أمريكي بسعر الصرف 144.07 إلى 2012وتصل قيمة الميزانية اإلدارية المقترحة لعام  -4

نفقات   الرئيسية في الميزانية اإلدارية للصندوق فهيالمكوناتأما . 2011المستخدم لحساب ميزانية عام 

في  22 (نظيمشؤون التوواإلصالح دارة المؤسسية اإلو )في المائة 62.4 ( القطرية وتنفيذهاتجهيز البرامج

التجديد التاسع  لموارد الصندوق، تقوم اإلدارة باستعراض بحصيلة المناقشات حول  ورهناً ).المائة

في الميزانية اإلدارية،  ، القطرية وتنفيذهاتجهيز البرامجإمكانية تصنيف جزء من المكون الخاص ب

. ميم المشروعات وتنفيذها، بصورة منفصلة عن بقية الميزانية اإلداريةوالمتعلق بالمساعدة التقنية وتص

وتعتزم اإلدارة تقديم ورقة إلى المجلس التنفيذي حول إعادة التصنيف المقترحة هذه، وهي تقدر بمبلغ 

 .2012 مليون دوالر أمريكي لعام 58.91

وتتألف هذه الزيادة . 2012 اإلدارية لعام حقيقية بنسبة الصفر في الميزانيةال  بالقيمةوتقترح اإلدارة زيادة -5

 القطرية تجهيز البرامج في المائة بالقيمة الحقيقية في 1.5العامة من زيادة مقترحة قدرها الصفرية 

، بل والزيادة األضخم في برنامج  المزمع في المائة في برنامج العمل20لدعم الزيادة البالغة وتنفيذها 

 وكذلك زيادة مقترحة بالقيمة ؛ ضم موارد من داخل الصندوق وخارجهالعمل اإلشاري الواسع الذي ي

  .2012 في المائة لجميع المكونات األخرى من ميزانية عام 2.5الحقيقية تبلغ 
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 مراعاة توسع برنامج العمل والزيادات األقل حجماً بكثير في الميزانية اإلدارية، فإن معدل الكفاءة ومع -6

 2012عام في في المائة  12.01  في المائة إلى14.06 قعات منفي الصندوق سيتحسن حسب التو

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

 وتقديرات األوسع الذي يضم الموارد الخارجية التي تخضع لإلدارة واإلشراف المباشرين للصندوق

 .  في المائة7.79 فإن من المتوقع أن يبلغ زهاء ة لتلك الموارد، الرسوم اإلداري

الميزانية المتوسطة األجل على أساس وعمالً بالمادة السابعة من اللوائح المالية للصندوق، فإن توقعات  -7

تدفقات الدخل المتوقع أن ترد إلى الصندوق من جميع المصادر، وخطط العمليات المتوقعة والمصروفات 

ـُعرض ألول مرة في هذه الوثيقة طي الفترة نفسهاالتي تغ ، على أنه ينبغي مالحظة )2أنظر الجدول (، ت

 .إن هذا الجدول يقدم ألغراض العلم ليس غير

إمكانية اقتراح ميزانية غير  ، كما تستعرضوتعمل اإلدارة حالياً على إعداد اقتراح الميزانية الرأسمالية -8

ومع أن األرقام ليست نهائية بعد، فإن اإلدارة تقدر . 2012 لعام صالحواإلمتكررة لجدول أعمال التغيير 

وأن تكون ميزانية التغيير واإلصالح بقيمة  ي دوالر أمريكماليين 5أن تكون الميزانية الرأسمالية بقيمة 

وستقدم تفاصيل أخرى لوجهي الميزانية هذين في دورة المجلس التنفيذي في .  مليون دوالر أمريكي1.5

 .كانون األول/سمبردي

 .2012 موجزاً رفيع المستوى القتراح الميزانية اإلدارية لعام 1ويعرض الجدول  -9
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  1الجدول 

 – 2012مصفوفة النتائج والعمليات للميزنة المستندة إلى النتائج في الصندوق والميزانيات المقترحة لعام 

  الميزانية اإلدارية وغيرها

 العملية مؤسسيةنتيجة اإلدارة ال الناتج المجموعة

  الميزانية المقترحة

2012 

 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

  أ89.84  القطرية وتنفيذهاتجهيز البرامج

إطار عالمي داعم لتعبئة  2
الموارد وللسياسات المتعلقة 

 بالحد من الفقر الريفي

 تحسين المدخالت في -8النتيجة 
حوار السياسات العالمية للحد من 

  الفقر الريفي
وارد  تعزيز تعبئة الم-10النتيجة 

 للحد من الفقر الريفي

حوار السياسات الرفيع 
المستوى، وتعبئة الموارد، 

 ستراتيجيةاالواالتصاالت 

9.87 

    الدعم المؤسسي 

قاعدة فعالة وكفوءة للخدمات  3
اإلدارية والمؤسسية في المقر 

الرئيسي وعلى المستوى 
القطري لتحقيق النتائج 

 التشغيلية

موارد  تحسين إدارة ال–4النتيجة 
  المالية

 تحسين إدارة الموارد –5النتيجة 
  البشرية
 تحسين إدارة المخاطر –6النتيجة 
  والنتائج
 تحسين الكفاءة –7النتيجة 

اإلدارية وتوفير بيئة تمكينية 

 المعلومات وتكنولوجياللعمل 

 واالتصاالت

 هاإصالحواإلدارة المؤسسية 
 وتنظيمها

31.74 

عمل الهيئات الرئاسية  4
 ق بشكل فعال وكفءللصندو

 قاعدة فعالة وكفوءة –9النتيجة 
 األعضاء في الصندوقلتسيير 

 التي يقوم التسييردعم أنشطة 
 بها األعضاء

10.52 

 141.97  4- 1للمجموعات  2012لعام مجموع الميزانية اإلدارية المقترحة 

 2.10   مرآز التكاليف المؤسسية

 144.07  2012 مجموع الميزانية اإلدارية المقترحة لعام

    

   :2012الميزانيات األخرى المقترحة لعام 

 5.0   )تقديرات (2012الميزانية الرأسمالية لعام 

ميزانية غير متكررة لجدول أعمال التغيير 
 )تقديرات(واإلصالح 

  1.5 

 مليون دوالر 58.91يقدر أن مبلغ ، ) مليون دوالر أمريكي89.84 (2012 لعام 1لمجموعة ا المقترح لمواردمن مجموع المبلغ  أ

  .أمريكي يتصل بتكاليف المساعدة التقنية وتصميم المشروعات وتنفيذها
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  2الجدول 
  )جميع المصادر( التدفقات الداخلة والخارجة أساستوقعات الميزانية المتوسطة األجل على 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(

الموارد الفعلية  
2010 

 الموارد المتوقعة
2011 

الموارد المتوقعة 
2012 

الموارد المتوقعة 
2013 

 023 2 273 2 523 2 597 2  في أول السنةالمرحلالموارد رصيد      

     التدفقات الداخلة إلى الصندوق

 293 285 272 270 دةئالقروض العاتدفقات 

 60 43 36 79  االستثمارعائد

 10 9 8 6  التكميليةاألموالرسوم 

 363 337 316 355 الفرعيالمجموع 

     

     التدفقات الخارجة من الصندوق

 (150) (144) (141) (132) الميزانية اإلدارية

 - - (2) (11) أالنفقات اإلدارية األخرى

 (5) (5) (15) (2) الميزانية الرأسمالية

 (10) (9) (8) (6)  التكميليةاألموالرسوم التكاليف الممولة من 

 - - - Infra-fund  (46)  وFX التعديالت

 (165) (158) (166) (197) المجموع الفرعي

     

 198 179 150 158 صافي التدفقات الداخلة والخارجة

     

     األنشطة المتصلة ببرنامج العمل

 595 302 257 335 المساهمات

 (771) (715) (657) (537) المصروفات

 (31) (16) - (30) ديونأثر البلدان الفقيرة المثقلة بال

 (207) (429) (400) (232) المجموع الفرعي

     

 (9) (250) (250) (74) في جميع األنشطة) الخارجة(صافي التدفقات الداخلة 

     

 014 2 023 2 273 2 523 2  في نهاية السنةالمرحلالموارد رصيد      

  .رحلةالمتكررة والموارد المالنفقات اإلدارية األخرى تشمل الميزانيات غير  أ
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الصندوق المستند برنامج عمل  لمسبق رفيع المستوىالستعراض اال –الجزء األول 

 2012والميزانيتين اإلدارية والرأسمالية للصندوق لعام إلى النتائج 

  2012برنامج عمل الصندوق لعام  -أوال 

بتوفير الموارد والمهام الدول األعضاء قامت  التجديد الثامن لموارد الصندوق، كجزء أساسي من عملية -1

 وتعزيز مساهمته في الحد من الفقر الريفي في التعجيل بوتيرة أكبرلتمكين المنظمة من أن تضطلع بدور 

على إنجاز واليته الصندوق يعمل  ،وفي هذه السنة األخيرة من فترة التجديد الثامن. األمن الغذائي

على موارد إضافية من عالقات الشراكة الجديدة والحصول تزام الموارد المتاحة لاللالخاصة بتنفيذ 

 بقيمة أساسي فإن من المقترح تنفيذ برنامج عمل 2012وبالنسبة لعام . الرامية إلى الحد من الفقر الريفي

 مليار دوالر أمريكي من الموارد 1.2 مليار دوالر أمريكي، وهو ما يتضمن برنامج عمل بقيمة 1.85

 وتُمول من مصادر أخرى الصندوق من التزامات يديرها ي مليار دوالر أمريك0.65نب العادية إلى جا

بية، و، والمفوضية األورسباني اإلوحساب األمانةبما في ذلك البرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي، (

، بدون منازع، يمثل ذلك أضخم برنامج عملو).  وصندوق األوبك للتنمية الدولية، ومرفق البيئة العالمية

فترة لوسيعني الحفاظ على نسبة التمويل المشترك المحققة في العمليات المعتمدة .  في تاريخ الصندوق

 مليار 3.65التجديد الثامن تعبئة التزامات جديدة لتنمية قطاع أصحاب الحيازات الصغيرة بقيمة تناهز 

سيسعى للتعجيل بوتيرة معالجة الموارد ، فإن الصندوق 2011وعلى غرار عام . في العام دوالر أمريكي

من خالل اختصار الوقت الممتد من الموافقة على المشروعات إلى عملية الصرف األولى وعبر تقوية 

 .اإلدارة المالية على مستوى المشروعات
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  1الجدول 

  برنامج العمل اإلشاري والفعلي للقروض والمنح

  )بماليين الدوالرات األمريكية(

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

قروض الصندوق ومنح إطار القدرة على تحمل
 الديون

544.5 607.8 668.5 748.0 935.0 1 122.0 

 78.0 65.0 52.0 46.5 42.2 60.5 منح الصندوق

   ب200.0 1 أ000.0 1 أ800.0 715.0 650.0 605.0 مجموع برنامج عمل الصندوق

 650 500 250 200 - -  ج)تقديرية(أموال أخرى تحت إدارة الصندوق 

 850.0 1 500.0 1 أ050.0 1 915.0 650.0 605.0 المجموع

  . مليون دوالر أمريكي1 100المستوى المزمع حالياً هو   أ
ن تصل المبالغ المنفذة في  مليون دوالر أمريكي باإلضافة إلى المنح، ومن المتوقع أ886 الجاري إعداده 2012منذ تقديم الخطة المتوسطة األجل، تبلغ قيمة برنامج   ب

  .مليار دوالر أمريكي1.2 إلى 2012
  .2008تشير إلى األموال المتاحة أساسا من خالل آليات التمويل المنشأة بعد أزمة األسعار الغذائية لعام   ج
 
ويجري . وينفذ برنامج العمل من خالل القروض ومنح إطار القدرة على تحمل الديون والمنح العادية -2

ويتوقع  .للموافقة عليها تكميليةمنح و  قروضوتسعةبرنامجاً / مشروعا39ً إلى 37ى إعداد نحو العمل عل

 مخصصة  التمويلفي المائة من 50إلى  40  نسبة تكون بأنالصندوق الوفاء بالتزام التجديد الثامن

 2012م ومن المنتظر أن تتمكن عدة مشروعات وبرامج مزمعة في عا.  الكبرىفريقيا جنوب الصحراءأل

 ،وينظر حالياً في اقتراحات تتعلق بالبرازيل(سباني إلاحساب األمانة أن تحشد تمويالً مشتركاً يأتي من 

 وجمهورية فنزويال ، وتونسلند، وسوازي، والمكسيك، وموريشيوس، ولبنان، وكينيا،والرأس األخضر

نامج القروض ومنح إطار القدرة لبرويعرض الشكل المدرج أدناه التوزيع القيمي المتوقع ). البوليفارية

 من حيث الحجممرتبة ، وهي التجاهات المحددة في اإلطار االستراتيجياعلى تحمل الديون على فئات 

 - والموارد الطبيعية ؛ ) في المائة31 ( الزراعية والخدمات اإلنتاجية الفعالةالتكنولوجيا: كما يلي

 في 16 (المنافسةبخالت والمنتجات الزراعية المتسمة أسواق المد و؛ ) في المائة25(األراضي والمياه 

والخدمات المالية  ؛ ) في المائة13 (فرص العمالة وإقامة المشروعات الريفية غير الزراعية و؛ )المائة

 ). في المائة5 (عمليات السياسات والبرامج المحلية والوطنية و؛ )في المائة  10(
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  )2011حزيران / يونيو27في  ( للصندوقستراتيجيةاال بحسب األهداف 2012رة على تحمل الديون لعام التوزيع المزمع للقروض ومنح إطار القد

31%

25%

16%

13%

10%
5%

ة  التكنولوجيا الزراعية والخدمات اإلنتاجية الفعال

الموارد الطبيعية - األراضي والمياه  

ة  أسواق المدخالت والمنتجات الزراعية المتسمة بالمنافس

ة   فرص العمالة وإقامة المشروعات الريفية غير الزراعي

الخدمات المالية 

ة الخدمات المالية عمليات السياسات والبرامج المحلي
والوطنية 

  

 منحة، وذلك بقيمة إجمالية 70 إلى 2012 والقطرية في عام اإلقليمية/ويصل العدد التقديري للمنح العالمية -3

مثل االتجاهات الرئيسية لبرنامج المنح العادية بما وتت.  مليون دوالر أمريكي78لمنح الصندوق قدرها 

 وبناء قدرات المؤسسات ؛  نشر الوعي واستقطاب التأييد وحوار السياسات؛ األنشطة االبتكارية: يلي

وإدارة المعرفة  ،الدروس المستفادة وإدارة المعرفة الخاصة بالخدمات الداعمة لفقراء الريف ؛ الشريكة

  .ضايا المتصلة بالحد من الفقر الريفيونشر المعلومات عن الق

 للصندوق الميزانية اإلدارية  –ثانيا 

  التخصيص ومستويات الميزانية والنتائج الماضية ة سياس– ألف

 البرامج، الذي دمج تجهيز تمويل اعتماد ومخصصات – عكست الميزانيات اإلدارية المتعاقبة للصندوق -4

وية المطلقة الممنوحة إلى تحقيق األثر اإلنمائي من خالل توسيع األول-  2010في الميزانية اإلدارية عام 

 لوضعدعم المباشر على ال الموارد تركزت الزيادات فيوقد . برنامج العمل وحافظة المشروعات

 كانت ه الزيادات أن وتيرة هذمع)  في مصفوفة النتائج والعمليات1المجموعة أي (المشروعات وتنفيذها 

وفي جميع الميادين األخرى، بما في ذلك األنشطة التي تتيح تنفيذ عمل . ج العملأبطأ مما شهده برنام

، فإن المستوى اإلجمالي للموظفين المدرج في الميزانية والمستوى الحقيقي للتكاليف من غير 1المجموعة 

 . 2011 مؤخراً في عام  سالب حتىالموظفين ظال مرتكزين على أساس نمو حقيقي صفري أو

  البرامجتجهيز تمويل اعتماد ومخصصات  بلغ مجموع الميزانية اإلدارية المعتمدة،2009وفي عام  -5

وتفعيالً للزيادة في برنامج العمل التي تم االتفاق عليها لفترة التجديد .  مليون دوالر أمريكي115.3

 في 5.4 و 4.4ها الثامن، تمت الموافقة على زيادة بالقيمة الحقيقية في الميزانية اإلدارية المتكاملة قدر

زيادات مماثلة في برنامج العمل المزمع قدرها  مما يتفق مع ، على التوالي2011 و2010المائة لعامي 

 القطرية تجهيز البرامجوقد خصصت الزيادات بالقيمة الفعلية بأكملها لتعزيز .  في المائة25 و12
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في المائة  11.4 و 7.5 بلغت 1لمجموعة الزيادات بالقيمة الفعلية في نفقات اوعلى هذا، فإن . وتنفيذها

، 1 على التوالي، بالمقارنة بالمكونات األخرى في الميزانية اإلدارية غير المجموعة 2011و 2010لعامي 

في   في المائة3 بالقيمة الفعلية بنسبة وانخفاضا 2010والتي شهدت نمواً صفرياً بالقيمة الفعلية في عام 

 .2011عام 

التوسع ) 1المجموعة ( القطرية وتنفيذها تجهيز البرامج في ميزانية بالقيمة الحقيقية الزيادة وقد دعمت -6

ومن األهمية بمكان أن . فترة التجديد الثامنالسريع في تنفيذ التزامات القروض والمنح الجديدة خالل 

 )لمنحبما في ذلك اإلشراف على القروض وا(نالحظ أن دعم تنفيذ حافظة المشروعات والمنح الحالية 

وإلى جانب زيادة الحجم، تحقق تقدم كبير في العوامل . 1يشكل عنصراً أكبر في أنشطة المجموعة 

 هذه األهداف تجاوز، يعمل الصندوق على 2012 لعام إطار قياس النتائجأهداف وفيما يتعلق ب. النوعية

 وهو يواصل العمل )الفقر على قياس واألثر المتوقعأي فعالية المجاالت المواضيعية (في مجاالت معينة 

كما يركز الصندوق على المجاالت التي تتطلب . لتحقيق األهداف المتفق عليها بحلول مواعيدها المطلوبة

 .المشروعاتالتحسين، من قبيل معدل تسديد القروض واستدامة 

 2010 لعامي في المائة 1.1 و3.2أذن بزيادة قدرها  المذكورة أعاله، بالقيمة الحقيقية توإضافة للزيادا -7

وبلغ مجموع القيمة .  على التوالي لمراعاة التضخم والزيادة المتوقعة في تكاليف الوحدة للموظفين2011و

 والتسوية الخاصة ،بالقيمة الحقيقية، مع مراعاة الزيادة العامة 2011 لعام اإلداريةاالسمية للميزانية 

 مليون دوالر 140.59، ) يورو0.72 =دوالر أمريكي  1(ومعدل صرف العملة المتوقع  ،بالتضخم

 .)2الجدول (أمريكي 

ونظراً ألن اإلدارة تقوم حالياً باستعراض التصنيف الطويل األجل لعناصر الميزانية اإلدارية المتعلقة  -8

 الخاصة ات في سياق المناقشات الجارية أثناء المشاور–بالمساعدة التقنية وتصميم المشروعات وتنفيذها 

تقديراً لمستوى هذه التكاليف المدرجة في  يقدم أيضاً 2 فإن الجدول – لموارد الصندوق عالتجديد التاسب

أما مبرر استعراض كشف منفصل فهو أن ميزانية الصندوق . الميزانية اإلدارية للسنوات األخيرة

ديم المساعدة  تشمل تكلفة كبيرة تتعلق فعالً بتق)اعتماد تمويل تجهيز البرامجبعد تضمين (اإلدارية الحالية 

وتقترح اإلدارة . التقنية والخدمات األخرى للدول األعضاء، مما ال يعتبر من التكاليف اإلدارية بطبيعته

 .هذا الموضوعتقديم ورقة منفصلة إلى المجلس التنفيذي عن 
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  2الجدول 

  )ت وتنفيذهابما في ذلك تقديرات المساعدة التقنية وتصميم المشروعا( اإلدارية الميزانيةتحليل تطور 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(

  الميزانية المعتمدة  

  2007 2008 2009 2010 2011 

  أالمساعدة التقنية المقدمة للدول األعضاء

15.10 16.30 17.90 20.00 25.00 
 27.58 25.72 24.08 22.48 18.70  تصميم المشروعات وتنفيذها

  بالمجموع الفرعي

33.80 38.78 41.98 45.72 52.58 

  
     

  التكاليف اإلدارية األخرى
67.49 74.11 73.33 86.27 88.01 

  المجموع
101.29 112.89 115.31 131.99 

 
140.59 

  . في المائة من برنامج العمل األساسي للصندوق2.5قدرت المساعدة التقنية المقدمة للدول األعضاء بنسبة   أ 
العتماد تمويل تجهيز  المقرر يعادل المبلغ 2009 إلى 2007م المشروعات وتنفيذها للفترة المجموع الفرعي للمساعدة التقنية وتصمي  ب 

 هي مجرد 2011و 2010في الجدول أعاله لعامي ونتيجة لذلك، فإن المبالغ المبينة . 2010البرامج، الذي دمج في الميزانية اإلدارية لعام 

  .تقديرات

  2012ارية لعام  المخصصات التقديرية للميزانية اإلد–باء 

  الخطة المتوسطة األجل

 في دورة المجلس التنفيذي ألول مرة إلى وقد قدمت الصيغة النهائية من الخطة المتوسطة األجل -9

 المحّدثة للفترة الخطة المتوسطة األجلوقدمت . 2012 إلى 2010 عن الفترة من 2010أيلول /سبتمبر

 .2011أيار / في مايوالمجلس التنفيذي إلى 2011-2013

 شريحة مصنفة سنوياً لتنفيذ هذه 2010ويمثل برنامج العمل والميزانية اإلدارية والميزانية الرأسمالية لعام  - 10

 : هي التالية2012التشغيلية لعام  واإلنمائيةالمؤسسية هذا فإن األهداف  علىو .الخطة

  سنويمج عملتنفيذ أضخم برنا: دوالر أمريكي مليارات 3تحقيق هدف التجديد الثامن البالغ   )أ (

عبر مشروعات )  مليار دوالر أمريكي1.2بقيمة تصل إلى (على اإلطالق من القروض والمنح 

 1.8 إضافي قدره ، مع تعبئة مبلغ) إلطار قياس النتائج4وفقاً لمؤشرات المستوى (أفضل تصميماً 

 موالاأل مليار دوالر أمريكي من 0.65و مليار دوالر أمريكي من التمويل المشترك العادي

 ؛ دارة الصندوقإلاألخرى الخاضعة 
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.( 
، 2013ل برنامج القروض والمنح المتوقع لعام ضمان أن يكون الصندوق مؤهالً لتحقيق كام  )ج (

 –)  مليار دوالر أمريكي بما يشمل المنح العادية1.4أو (مليار دوالر أمريكي  1.3والمقدر بمبلغ 
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 وفي الوقت نفسه ضمان االكتفاء بزيادات – تجديد التاسع لموارد الصندوقالحصيلة رهناً بنجاح 

 .دنيا في الميزانية اإلدارية

 في التمكين من تحقيق األهداف التشغيلية 2012داف اإلدارة الداخلية المؤسسية للصندوق لعام وتتمثل أه - 11

 وإدارة ؛ لتلبية متطلبات برنامج العملوإدارة األصول النجاح في تعبئة الموارد : من خالل ما يلي

 ؛ كاتب القطريةالموارد البشرية لدعم الوظائف اإلنمائية واإلدارية األساسية في المقر الرئيسي والم

 وتوفير ؛ وإرساء نظام إلدارة النتائج والمخاطر لضمان التركيز، واألداء، والتماسك على المستوى الكلي

 المعلومات تتيح الحصول على البيانات الفورية، وتنفيذ االتصاالت والعمليات المؤتمتة لتكنولوجيا قاعدة

 ).5وفقاً لمؤشرات المستوى (الالزمة لما تقدم 

 ن الكفاءة والميزنة ذات األساس الصفريتحسي

في سياق عمليات الصندوق للميزنة ذات األساس الصفري، وأولها العملية المنفذة في العام الماضي،  - 12

لوحظ تحقق نتائج أولية في المجاالت التي يمكن أن تنفذ فيها القرارات على الفور دون الحاجة إلى عملية 

أي إجازة زيارة الوطن (ذلك مثالً أن تغييرات استحقاقات الموظفين ومن . معقدة وتغييرات في الموظفين

 2.5، قدمت ما يقدر بمبلغ بين 2010وإدارة السفر المنفذة في أواخر عام ) وخطة تعويضات الموظفين

إضافة إلى ذلك، دلل وقف الزيادات . 2011دوالر أمريكي خالل عام  ماليين 3 ومليون دوالر أمريكي

، على التزام اإلدارة بكفاءة 2011ت الموظفين في فئة الخدمات العامة، والذي نفذ في اآللية في مرتبا

 .التكلفة

 من ميزانية الصندوق، فإن أية حملة في المائة 80تكاليف الموظفين واالستشاريين تشكل نحو ونظراً ألن  - 13

 الصندوق، وخصوصاً بد أن تركز على قوة العمل في طويلة األجل لتحقيق مكاسب ملموسة في الكفاءة ال

وقد حقق الصندوق بالفعل تقدماً كبيراً . تكلفة الوحدة المناسبة الصحيحة وتعزيز اإلنتاجيةمن حيث تحديد 

وطنيين،  االعتماد على الموظفين الوبزيادةفي هذا المجال باتخاذه خطوات نحو نموذج أكثر المركزية 

كما تركز اإلدارة على تخفيض مستوى الدعم . يينباإلضافة إلى تطبيق الالمركزية على الموظفين الحال

) 1: (ومن األمثلة الرئيسية على ذلك ما يلي. الالزم لتجهيز المعامالت من خالل تبسيط العمليات واألتمتة

ويتمثل أحد أهدافه في تخفيض الوقت المستهلك في تجهيز المعامالت مشروع نظام القروض والمنح، 

، األساسي  PeopleSoftاالرتقاء بنظام ) 2 (؛  مجاالت القيمة المضافةبغية التركيز بصورة أكبر على

وفي سياق اإلنتاجية، بدأت اإلدارة بعدد من المبادرات . وفيه يجري استعراض تبسيط العمليات القائمة

، بما في ذلك تعزيز تقديرات أداء الموظفين "التغيير واإلصالح" وذلك في سياق 2011األساسية في 

وأخيراً يجري العمل على تنفيذ عدد من االستعراضات المستقلة . مرونة في عقود الموظفينوزيادة ال

ومن الجدير بالذكر بصورة خاصة استعراض . لمجاالت الموارد البشرية والتمويل وتكنولوجيا المعلومات

. نكفاءة الصندوق، والذي ينفذه مكتب التقييم المستقل في الصندوق بمساعدة استشاريين خارجيي

 .وستنعكس حصيلة هذا االستعراض في عمليات اقتراح الميزانية اإلدارية في المستقبل
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  النتائجالمستندة إلىالميزنة 

 نظاماً داخلياً شامالً لإلدارة المستندة إلى النتائج ورصد األداء، ويعتبر 2006يطبق الصندوق منذ عام  - 14

، 2010واعتباراً من عام . تجات هذا النظامالتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق أحد من

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

 بين موارد الميزانية في الصندوق من جهة ونتائجه اإلنمائية ومجاالت أنشطته الرئيسية من جهة ويوائم

 .أخرى

حوار السياسات  ؛ )1المجموعة  (تجهيز البرامج القطرية وتنفيذها:  لألنشطة هيوهذه المجاالت الرئيسية - 15

إصالح اإلدارة المؤسسية  ؛ )2المجموعة  (ستراتيجيةاالالرفيع المستوى، وتعبئة الموارد، واالتصاالت 

، وإضافة لذلك). 4المجموعة  ( التي يقوم بها األعضاءالتسييردعم أنشطة  ؛ )3المجموعة  (وتنظيمها

، يجمع الصندوق فئتين من النفقات التي ال يمارس عليها رقابة وفي إطار مركز التكاليف المؤسسية

 . بعد الخدمةخطة التأمين الطبي الصندوق في ةاالستهالك ومساهم:مباشرة فورية قوية

 2012اقتراح الميزانية اإلدارية لعام 

يشير إلى الوزن النسبي لمجموعات ام الحالي، وهو للعاقتراح الميزانية اإلدارية  أدناه 3ويرد في الجدول  - 16

 .األنشطة ضمن الميزانية اإلدارية

 3الجدول 
 2012 و 2011 ة اإلدارية بحسب مجموعات النتائج،تحليل الحصة المئوية من الميزاني

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 

 2012 2011 مجموعة النتائج
 الحصة المئوية

2011 
 الحصة المئوية

2012 

 %62.4 %61.4 89.84 86.36 تجهيز البرامج القطرية وتنفيذها 1

حوار السياسات الرفيع المستوى، وتعبئة الموارد، واالتصاالت  2
 ستراتيجيةاال

9.87 9.87 7.0% 6.8% 

 %22.0 %22.6 31.74 31.74 إصالح اإلدارة المؤسسية وتنظيمها 3

 %7.3 %7.5 10.52 10.52  التي يقوم بها األعضاء التسييردعم أنشطة 4

 %1.5 %1.5 2.10 2.10 مرآز التكاليف المؤسسية 

 %100 %100 144.07 140.59 المجموع 

 

بحسب المجموعات المقترحة اإلدارية الصندوق  ميزانية  ملخص للمبرر المنطقي لتوزيععرض أدناهيو - 17

 :ووفقاً لترتيب وزنها ضمن الميزانية الشاملة

 في المائة في برنامج العمل بالمقارنة مع برنامج العمل اإلشاري 20بالغة دعماً للزيادة المزمعة ال  )أ (

والزيادة األضخم كثيراً في برنامج العمل من خالل عالقات الشراكة التي تضع  (2012لعام 

، من المقترح أن تزيد مخصصات الميزانية )األموال الخارجية تحت إدارة الصندوق فعليا
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 من مصفوفة نتائج وعمليات 1المجموعة (امج القطرية وتنفيذها اإلدارية ألنشطة تجهيز البر

 ؛ )مليون دوالر أمريكي 3.48زيادة اسمية قدرها ( في المائة بالقيمة الحقيقية 1.5بنسبة ) الصندوق
  بنسبةبالقيمة الحقيقية) 3المجموعة  (إصالح اإلدارة المؤسسية وتنظيمها مخصصات ستخفض  )ب (

 في المائة 22.6ى تخفيض وزن هذه المجموعة في الميزانية ككل من ، مما يؤدي إلفي المائة 2.5

 وستُلبى االحتياجات المتصاعدة الناشئة عن زيادة مستوى األنشطة لخدمة .في المائة 22إلى 

التوسع السريع في برنامج العمل وحافظة المشروعات على أساس وفورات التكاليف وإعادة 

 ؛ تخصيص الموارد
ـُخفض  )ج ( المجموعة (  التي يقوم بها األعضاءالتسييردعم أنشطة ميزانية اإلدارية ل مخصصات الست

في أعباء العمل بشكل كبير مع أن من المنتظر أن تتسع ، في المائة 2.5 بنسبة بالقيمة الحقيقية) 4

  ؛ 2012 عام
يل لطلب المتزايد على تعبئة الموارد لتلبية األرقام المستهدفة الطموحة للتموا وبغض النظر عن  )د (

 ستراتيجيةاالالمشترك في الصندوق، وكذلك تكلفة تغيير طبيعة الكفاءات المطلوبة ضمن مكتب 

حوار السياسات الرفيع المستوى، مخصصات الميزانية ألنشطة فإن  المنشأ حديثاً، وإدارة المعرفة

 .بالقيمة الحقيقية 2.4ستخفض بنسبة  ستراتيجيةاالوتعبئة الموارد، واالتصاالت 

 موجزاً للميزانية اإلدارية المقترحة بحسب المجموعات ومركز التكاليف الرأسمالية قبل 4لجدول ويوفر ا - 18

 ).30و 29انظر الفقرتين ( وبعدها األسعارزيادات 

 4الجدول 

  2012 والحقيقية في الميزانية اإلدارية لعام االسميةتحليل الزيادات 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(

 

 2012 2011 مجموعة النتائج
الزيادة 
 االسمية

الزيادة 
الحقيقية 

التخفيض (
  أالحقيقي

 الزيادة االسمية

% 

الزيادة الحقيقية 
 )التخفيض(

  أالحقيقي
% 

 %1.5 %4.0 1.33 3.48 89.84 86.36 تجهيز البرامج القطرية وتنفيذها 1

حوار السياسات الرفيع المستوى، وتعبئة 2
 ستراتيجيةاالالموارد، واالتصاالت 

9.87 9.87 0 (0.24) 0% (2.4%) 

 (%2.5) %0 (0.78) 0 31.74 31.74 إصالح اإلدارة المؤسسية وتنظيمها 3

 (%2.5) %0 (0.26) 0 10.52 10.52  التي يقوم بها األعضاءالتسييردعم أنشطة  4

 (%2.4) %0 (0.05) 0 2.10 2.10 مرآز التكاليف المؤسسية 

 %0 %2.5 0 3.48 144.07 140.59 المجموع 

  .2011الزيادة الحقيقية لألسعار وسعر الصرف عام    أ
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  2012األهداف التشغيلية لعام  -جيم 

  )1المجموعة  (تجهيز البرامج القطرية وتنفيذها

تصميم مشروعات ومنح تشكل برنامج العمل، ودعم تنفيذ  في 1للمجموعة تتمثل األهداف الرئيسية  - 19

ويرمي الصندوق إلى استخدام الحلول المبتكرة الخاصة . دةالقائمة المتزايدة من المشروعات المعتم

العمليات التجريبية الناجحة التي تتصدى للتحديات الجديدة في بالتنمية الريفية المستدامة وتوسيع نطاق 

كما يسعى الصندوق إلى توسيع نطاق الشراكات مع مصادر التمويل . سياق برامج التنمية الريفية للبلدان

 .األخرى

الوثيقة  (سياسة الصندوق بشأن اإلشراف ودعم التنفيذ أن اعتمد المجلس التنفيذي ومنذ - 20

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

 أن 2012ومن المنتظر بحلول عام . المباشرتحت إشراف المؤسسات المتعاونة إلى إشراف الصندوق 

 التي المشروعاتشروعات التي يمولها الصندوق قد دخلت في إشرافه المباشر، ما عدا تكون جميع الم

تحقيق جودة  على تحسين قدرته على الصندوقويركز . يشرف عليها باالشتراك مع ممول مشترك مؤهل

 ضمن إطار المشروعاتعالية في اإلشراف والتنفيذ ودعم إدارة القروض لتحقيق أثر أكثر سرعة من 

 سوف يتم وضع تركيز خاص على تحسين نسق الصرف للمشروعات 2012 وفي . المباشراإلشراف

 .والتغلب على المسائل التي تسبب تأخيرات في استهالل المشروعات

متطلبات والسياسات وعمليات لل الصندوق القطرية دوراً حيوياً في زيادة استجابة الصندوقوتلعب مكاتب  - 21

وهناك حالياً .  التعامل مع الجهات الفاعلة على المستوى القطريالبرمجة على المستوى القطري، وفي

 .2013 بحلول عام 40 زيادة هذا العدد إلى الصندوق ويعتزم ا معتمدا قطريا مكتب30

 فإن األنشطة الالزمة لدعم الزيادة في برنامج العمل الشامل وبرنامج عمل )أ(17وكما أشارت الفقرة  - 22

 في 1.5 المتزايدة لدعم تنفيذ الحافظة، ستمول من الزيادة الحقيقية البالغة ، والتكاليف2012الصندوق لعام 

 .1المائة في مخصصات المجموعة 

 )2المجموعة  (ستراتيجيةاالحوار السياسات الرفيع المستوى، وتعبئة الموارد، واالتصاالت 

 جديدة للدعوة والتواصل  حالياً على استحداث استراتيجياتالصندوق، يعمل  المتوسطة األجلللخطةووفقاً  - 23

ولبناء قدرته على تحقيق األهداف إلرشاد وتنسيق الوحدات العاملة في مجال الدعوة وحوار السياسات، 

وخالل . التشغيلية وتحديد الفرص التي تؤثر على السياسات على المستوى القطري والمستوى العالمي

 وتعزيز ،تخدام المعلومات الميدانية على تعظيم اسالصندوق، يعمل الخطة المتوسطة األجلفترة 

،  وإشراك خبراء خارجيين في استعراض مشروعاته،مجموعات الممارسة والمجموعات المواضيعية

 وتشجيع تقاسم المعارف بين بلدان ، وتوسيع نطاق االبتكارات الناجحة،ومواصلة توزيع منشوراته

 وإدارة المعرفة المنشأ حديثاً توجه راتيجيةستاالمكتب ويقود .  والتشارك مع المؤسسات األخرى،الجنوب

 على إنشاء 2012 في عام الصندوقوفيما يتعلق بتعبئة الموارد، سيركز .  في هذه المجموعةالصندوق

.  بغية الحصول على موارد أكبر لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةآليات أكثر للتمويل المشترك
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ـُقترح إجراء تخفيض في هذه ومع أن دعمه في المجال التشغيلي على  درجة كبيرة من األهمية، ي

 .2012عام  في بالقيمة الحقيقية في المائة 2.4المجموعة بنسبة تبلغ 

  )3المجموعة  ( إصالح اإلدارة المؤسسية وتنظيمها

كثير من الجانب التشغيلي، كما أن وزنه بيعتبر الجانب اإلداري المحض في الميزانية اإلدارية أصغر  - 24

نسبة لمجموع الميزانية اإلدارية أخذ في التناقص في السنوات األخيرة، في حين أن األنشطة المطلوبة بال

:  وتركز المجاالت الرئيسية في هذه المجموعة على ما يلي. في التزايدةلدعم برنامج العمل المتنامي آخذ

 على توظيف الموظفين ضمان تقديم خدمات عالية الجودة في الوقت المناسب استجابة لتزايد الطلب

 ؛  توفير الحيز المكتبي وأماكن االجتماعات؛  تنظيم السفر والوثائق؛ اإلدارة المالية ؛ وتعيين االستشاريين

 . تقديم الدعم اإلداري للحضور القطري واإلشراف المباشر؛ توفير الحوسبة واالتصاالت اليومية

 :المجاالت ذات األولوية تشمل ما يليو - 25

متابعة جدول أعمال إدارة  )1(:  تتضمن المهام في هذا المجال ما يلي.رد البشريةإدارة الموا  )أ (

 )2( ؛ الموارد البشرية في المنظمة في سياق نهج استراتيجي إزاء تخطيط قوة العمل وإدارتها

 تعزيز األثر الفعال لنظام )3( ؛ الصندوقتنفيذ نتيجة مراجعة األعمال، والتي تجري حالياً في 

إرساء توازن استراتيجي بين نظم  )4( ؛  القدرة اإلنتاجية للموظفينعلىتقييم األداء في الصندوق 

 تبسيط وأتمتة العمليات المتسلسلة إلدارة )5( ؛ القوى العاملة المختلفة التي يديرها الصندوق

  .حويل تركيز األنشطة بعيداً عن تنظيم الموارد البشريةالموارد البشرية بما يتيح ت
 المالية أجري مؤخراً أن الصندوقلعمليات  في أعقاب استعراض خارجي ظهر. اإلدارة المالية  )ب (

.  المتزايد في هيكله الماليلتعقيدلالصندوق بحاجة إلى بناء إطار للعمليات المالية مهيأ لالستجابة 

 إلنشاء دائرة للعمليات المالية يرأسها 2011 تدابير سريعة في عام  اإلدارةاتخذتونتيجة لذلك، 

ساسي على مواصلة زيادة قوة اإلدارة ، سينصب التركيز األ2012وفي عام . موظفي الماليةكبير 

:  ما يلي بغية ضمان أن تكون المنظمة مهيأة تماماً لمواجهة تحديات من قبيلالصندوقالمالية في 

قلبات المتزايدة على الدوام في األسواق المالية، من خالل استحداث عملية تخفيف مخاطر الت) 1(

تعزيز دعم العمليات بهدف تعظيم ) 2 (؛  الماليةالصندوقرصد وإدارة استباقية مكثفة ألصول 

استحداث ) 3 (؛  اإلنمائية مع التكفل بالتركيز على الكفاءة في المنظمة ككلالصندوقفعالية 

) 4 (؛  تدعم األهمية المتزايدة للوصول إلى مصادر أخرى للتمويلرة الماليةعمليات جديدة لإلدا

 بحيث تنعكس فيها البيئة الخارجية التي تعمل الصندوقاستعراض األدوات المالية التي يقدمها 

معالجة تزايد مسؤوليات الصندوق االئتمانية نتيجة إلشرافه المباشر على تنفيذ ) 5 (؛ فيها المنظمة

 الصندوقزيادة ثقة أصحاب المصلحة في إدارة ) 6 (؛  وتزايد حضوره القطريتالمشروعا

المالية وضوابط اإلبالغ من خالل ضمان الحصول على آراء واضحة من مراجعي الحسابات 

 .الضوابط الداخلية على اإلبالغ الماليحول على الكشوف المالية وعلى تأكيد اإلدارة 
، سيواصل 2013-2011 الخطة المتوسطة األجل خالل فترة .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  )ج (

 تحسين البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بحيث تضمن التوفر الصندوق

وعمالً على . واالتصاالت المتواصل لنظم التطبيقات المؤسسية وخدمة تكنولوجيا المعلومات

 هيئة خارجية الصندوقاالت الحديثة، كلف واالتص توفير دعم عملياته بتكنولوجيا المعلومات
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واستثماراته الرأسمالية من واالتصاالت لديه  بإجراء استعراض لكفاية خدمة تكنولوجيا المعلومات

، سينصب التركيز األساسي على 2012وفي عام . حيث الحجم والتركيب والموارد والعمليات

 ل حلو تعزيزالصندوقواصل وبصورة موازية لذلك، سي. تنفيذ توصيات هذا االستعراض

، واالتصاالت تكنولوجيا المعلوماتواالنتعاش من الكوارث باستخدام عمال سير األاستمرارية 

 .وكذلك ضمان أن خدمات هذه التكنولوجيا في الميدان معادلة للخدمات في المقر الرئيسي
لداخلية والوفورات  افإن هذه التحسينات ستمول من مكاسب الكفاءة، )ب(17وكما تشير الفقرة   )د (

مخصصات الميزانية اإلدارية لهذه  في بالقيمة الحقيقيةتحقيق تخفيض  ومن المقترح .المحددة

 .في المائة 2.5بنسبة  المجموعة

 )4المجموعة  (  التي يقوم بها األعضاءالتسييردعم أنشطة 

 بين الصندوق والدول عالقات فعالةلترويج الالصندوق من خالل في  التسيير 4تدعم أنشطة المجموعة  - 26

، ليست أنها معوتشكل هذه النفقات جانباً كبيراً من الميزانية اإلدارية، . األعضاء ضمن الهيئات الرئاسية

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

نة التنظيم والخدمة، واالتصاالت والمساندة حسالالترجمة التحريرية والفورية، واالجتماعات 

  . ، وهي متطلبات تتزايد باستمرارالبروتوكولية

  ومن المقترح.المحددةالداخلية ومكاسب الكفاءة ستمول هذه األنشطة المتزايدة من الوفورات مع ذلك، و - 27

 .في المائة 2.5سبة بن  في مخصصات الميزانية اإلدارية لهذه المجموعةبالقيمة الحقيقيةتحقيق تخفيض 

 2012مجموع مخصصات الميزانية اإلدارية لعام  –دال 

 وفقاً لسعر الصرف المستخدم في وضع 2012تصل قيمة الميزانية اإلدارية اإلجمالية المقترحة لعام  - 28

ومن أصل هذا ). 4انظر الجدول ( مليون دوالر أمريكي 144.07 إلى 2011الميزانية اإلدارية لعام 

، 4 إلى 1 المجموعات من إطار مليون دوالر أمريكي لألنشطة المنفذة في 141.97 هناك المجموع فإن

 . مليون دوالر أمريكي للنفقات في إطار مركز التكاليف المؤسسية2.1و

بالقيمة  صفرية  تعكس زيادةمليون دوالر أمريكي 3.48 فإن الزيادة االسمية البالغة 5وكما يشير الجدول  - 29

 ويقوم الصندوق .أمريكي يرجع إلى الزيادات السعريةمليون دوالر  3.48 كامل قدره ، مع مبلغالحقيقية

: بتعديل توقعات التكلفة الحقيقية الستخالص القيم االسمية المستخدمة في مجموعتين من األسعار هما

وتتحدد التغييرات في أسعار الموظفين بمتغايرات في عناصر . أسعار الموظفين واألسعار األخرى

وطبقاً ). انظر الملحق األول (فيها إال أحد العناصر يشكل المرتب  الليف الموظفين المعيارية التيتكا

يتبع منهجية نظام األمم المتحدة الموحد  فإن الصندوق ،1للسياسة الصريحة التي أقرها المجلس التنفيذي

 . المرتبات والمزايالمستويات 

                                                      
  .3-9، سياسة الموارد البشرية، الفقرة EB 2004/82/R.28/Rev.1 الوثيقة  1
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 التي قدمتها منظمة األغذية والزراعة في المعدلةسعرية استناداً إلى المعلومات األحدث للزيادة ال - 30

هو مخفض و (في المائة 3.8 فإن معدل السنتين الذي تأخذ به المنظمة والبالغ ،ا ألعضائه2011أيار /مايو

للتكاليف المتصلة بالموظفين، يعادل زيادة ) الذي كان معموالً به في أوائل السنةفي المائة  4.9 لعن معد

وعلى الشكل نفسه، فإن معدل السنتين الذي . 2012 لتكاليف الموظفين لعام في المائة 2.6 هاتضخمية نسبت

 الذي كان معموالً به في أوائل 4.4وهو مخفض عن معدل  (في المائة 3.4تأخذ به المنظمة والبالغ 

 الموظفين ر غي لتكاليففي المائة 2.3للتكاليف من غير الموظفين، يعادل زيادة تضخمية نسبتها ) السنة

 مباشرة بمعامالت التضخم التي تأخذ بها المنظمة في إعداد اقتراحات الصندوق ويلتزم .2012لعام 

 .2012 لعام الميزانية اإلدارية

 5الجدول 

العوامل السعرية، وأسعار الصرف، والتغيرات :  للميزانية اإلداريةاالسميالعوامل المساهمة في المستوى 

  بالقيمة الحقيقية

  )يين الدوالرات األمريكيةبمال(

بالقيمة الحقيقيةالزيادة  2011   2012 الزيادة السعرية 

 144.07 3.48 0 140.59 الميزانية اإلدارية

 %102.5 %2.5 %0 %100 نسبة المساهمة في الزيادة

 معدل الكفاءة

بقسمة الميزانية في إطار الصندوق لقياس النتائج استحدثت نسبة الكفاءة اإلدارية، التي يتم حسابها  - 31

 في المائة، 13.5 هو 2012اإلدارية على برنامج القروض والمنح، ووضع رقم مستهدف للكفاءة لعام 

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

 للمعدلل التعريف الضيق  في المائة في ظ12 ستسجل معدل كفاءة قدره 2012اإلدارية المقترحة لعام 

 بين الميزانية للمعدلوبموجب التعريف الواسع . القائم بين الميزانية اإلدارية وبرنامج عمل الصندوق

اإلدارية وبرنامج العمل الذي يجمع بين برنامج العمل والموارد الخارجية التي سيلتزم بها ويتولى 

 إضافة إلى ذلك، تخطيط ).6انظر الجدول (مائة  في ال7.8الصندوق إدارتها، فإن المعدل سيبلغ نحو 

اإلدارة لتقدير أداء المنظمة بشأن الكفاءة قياسا بمؤشرات الكفاءة المستخدمة في مختلف الوكاالت 

 .المقارنة

 وتنفيذها كجزء من برنامج العمل وليس المشروعاتوفي حال معاملة تكاليف المساعدة التقنية وتصميم  - 32

. في المائة 4.66 بموجب التعريف الواسع سيصبح أقرب إلى ، فإن معدل الكفاءةمن الميزانية اإلدارية

على أن من المفهوم أن استخدام هذا المعدل األوسع سيخضع لمفاوضات التجديد التاسع وهو يرد هنا 

 .ألخذ العلم به ال غير
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 6الجدول 
 تطور المعدل القائم بين الميزانية اإلدارية ومستوى االلتزام المزمع

  )بماليين الدوالرات األمريكية(

      الميزانية المعتمدة    

  
2007 2008 2009 2010 2011 

مقترحات 
2012 

 58.91 52.58 45.72 41.98 38.78 33.80  أ وتنفيذهاالمشروعاتالمساعدة التقنية وتصميم 

 85.16 88.01 86.27 73.33 74.11 67.49  التكاليف اإلدارية األخرى

 144.07 140.59 131.99 115.31 112.89 101.29  المجموع

 200.0 1 000.0 1 800.0 715.0 650.0 605.0  برنامج العمل

 األخرى التي يديرها ألموالبرنامج العمل، بنا فيه ا
   بصورة مباشرةالصندوق

605.0 650.0 915.0 1 050.0 1 500.0 1 850.0 

 12.01% 14.06% 16.50% 16.13% 17.37% 16.74%  )برنامج عمل الصندوق(معدل الكفاءة 

 7.79% 9.37% 12.57% 12.60% 17.37% 16.74%  )برنامج العمل الكلي(معدل الكفاءة 

 المشروعاتالمساعدة التقنية وتصميم (معدل الكفاءة 
  )وتنفيذها، المدرجة في برنامج العمل الكلي

%10.57 %10.76 %7.66 %7.87 %5.67 %4.46 

عتماد تمويل تجهيز ال تساوي المبلغ المعتمد 2009- 2007 وتنفيذها للفترة المشروعاتقنية وتصميم المبالغ المتعلقة بالمساعدة الت  أ

 هي 2011و 2010ونتيجة لذلك فإن األرقام الواردة في الجدول عن عامي . 2010 في عام الميزانية اإلدارية، والذي أدمج في البرامج

  .مجرد تقديرات

 للخطة األصلية توقعاتاللميزانية اإلدارية المقترحين و بين برنامج العمل واالمقارنة - هاء 

 ) 2012-2010( المتوسطة األجل

 توقعات التدابير والمتغايرات 2009أيلول عام /عرضت إدارة الصندوق على المجلس التنفيذي في سبتمبر - 33

 المتوسطة األجلالخطة ومع اقتراب انتهاء فترة  ).7انظر الجدول (المالية األساسية لفترة التجديد الثامن 

، من األهمية بمكان مقارنة األداء الفعلي بالتوقعات األولية في الخطة فيما يتعلق ببرنامج العمل األولى

 .2012-2010والميزانيات اإلدارية للفترة 

 : ويمكن أن نلخص هنا العناصر الرئيسية،7الجدول وترد المقارنة في  - 34

، مما الخطة المتوسطة األجل العمل خالل فترة لبرنامج المزمع التنفيذلم يطرأ أي تغير في   )أ (

 3 والبالغ الصندوق الهدف الذي كلف به يعكس نجاحاً تشغيلياً تحقق من حيث القدرة على تنفيذ

 .دوالر أمريكيمليارات 
 أقل من  المتوسطة األجلللخطة الميزانية اإلدارية في مجموع بالقيمة الحقيقيةكانت الزيادة   )ب (

كان من المتوقع بلوغ نسبة ، 2012-2010ن السنوات الثالث في الفترة ولكل سنة م. المتوقع

في  6.0 وفي المائة 6.5 و في المائة 4.0 الميزانية اإلدارية في مجموع بالقيمة الحقيقيةزيادة 

في  5.4  وفي المائة 4.4 كانت بنسبة 2011و 2010 والزيادة الفعلية التي اعتمدت لسنتي .المائة

غير بدالً من   الفي المائة 1.5 هي 2012الي، في حين أن الزيادة المقترحة لعام ، على التوالمائة
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ويعكس هذا التخفيض الكبير في الزيادة . بالقيمة الحقيقية في المائة 6الزيادة المتوقعة أصالً بنسبة 

عمتها  الحملة الرامية إلى تحقيق كفاءة إدارية والتي قادتها اإلدارة ود2012 في بالقيمة الحقيقية

 .الصندوقالدول األعضاء في 
 للخطة الميزانية اإلدارية من مجموع 1 في عنصر المجموعة بالقيمة الحقيقيةالزيادة تعكس   )ج (

 طلب المجلس التنفيذي تركيز الزيادات على المجاالت التشغيلية وحدها على المتوسطة األجل

الخطة يث توقعت  ح2011ويتبدى ذلك بوضوح شديد في عام . حساب المجموعات األخرى

في  2 وزيادة إجمالية بنسبة 1 في المجموعة في المائة 9 األصلية زيادة بنسبة المتوسطة األجل

واستناداً إلى التغذية االرتجاعية المباشرة من جانب المجلس، فإن .  في المجموعات كلهاالمائة

، في حين أن ئةفي الما 11.4 بلغت 2011 في 1نسبة الزيادة الفعلية المعتمدة للمجموعة 

وعلى الشكل . بالقيمة الحقيقية في المائة 3 بنسبة تخفيضاًالمجموعات األخرى جميعها شهدت 

 لجميع المجموعات وذلك بالقيمة الحقيقية في المائة 2.5 تخفيضاً بنسبة 2012يقترح لعام  نفسه،

 .قيمة الحقيقيةبال سنوياً في المائة 2 بزيادة بنسبة  الخطة المتوسطة األجلمقابل توقعات 

 7الجدول 

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

  )بماليين الدوالرات األمريكية(

 

 

2010  
التوقعات 
األصلية 
للخطة 

متوسطة 
 األجل

2010 
 المعتمدة

2011 
التوقعات 

األصلية للخطة 
 متوسطة األجل

2011 
 المعتمدة

2012 
التوقعات 

األصلية للخطة 
 متوسطة األجل

2012 
 المقترحة

 برنامج العمل
800.00 800.00 1 000.00 1 000.00 1 200.00 1 200.00 

 144.07 153.63 140.59 139.03 124.04 125.15 أمجموع الميزانية اإلدارية

 في مجموع الميزانية بالقيمة الحقيقيةالزيادة 

 اإلدارية
4.0% 4.4% 6.5% 5.4% 6.0% 0% 

 %1.5 %8.0 %11.4 %9.0 %7.5 %7.0 1 في ميزانية المجموعة بالقيمة الحقيقيةالزيادة 

 في مجموع بالقيمة الحقيقية )التخفيض/(الزيادة

 (2.5%) %2.0 (3.0%) %2.0 %0 %0 4 و3 و2ميزانية المجموعات 

 دوالر أمريكي، في حين تمت الموافقة فعالً على 1:  يورو0.79 سعراً للصرف قدره 2009أيلول عام /استخدمت التوقعات متوسطة األجل التي ُأعدت في سبتمبر   أ

  . يورو0.72 :دوالر أمريكي 1  بسعر صرف يبلغ2010ميزانية 

  والرسوم اإلدارية المناظرةالتكميلية األموال –واو 

، وعلى نحو مستقل  حشد عالقات الشراكة لصالح التنمية الريفية والحد من الفقراستراتيجية وفي سياق  - 35

 من الجزء األول، فإن الصندوق يقوم بتنفيذ وإدارة 1عن الشراكات المالية الناشئة المشار إليها في الفقرة 

وتمول هذه العمليات من .  تكمل برنامج العملتعتبر خارجية ولكنهاعدد من العمليات مع أطراف ثالثة 

ضمن االنخراط في عالقات الشراكة هذه تكاليف إضافية ويت.  أو على أساس مماثل لذلكالتكميليةاألموال 
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ويتم تمويل هذه التكاليف من الرسوم . يتحملها الصندوق في التصميم، والتنفيذ، واإلشراف، واإلدارة

.  منفصلة وال تشكل أي أعباء على الميزانية اإلداريةتمويلاإلدارية المنصوص عليها في كل اتفاقية 

دوالر ماليين  9 إلى 2012يرية اإلجمالية التي ستمول من هذه الرسوم عام وتصل قيمة النفقات التقد

 .2011عام  دوالر أمريكيماليين  8 بالمقارنة مع أمريكي

 2012الميزانية الرأسمالية لعام  – زاي

، باإلبالغ عن أداء المشروعات الممولة في في السنوات السابقةسيقوم الصندوق، على غرار ما حدث  - 36

وستُطرح االقتراحات . كانون األول/انية الرأسمالية في دورة المجلس التنفيذي في ديسمبرإطار الميز

وعلى ضوء أن التكلفة الكبيرة . المتعلقة بالمشروعات الجديدة للميزانية الرأسمالية في الوقت ذاته

رأسمالية ، فإن من غير المتوقع أن تقترح ميزانية 2011لمشروع نظام القروض والمنح اعتمدت في عام 

 .2012 لعام دوالر أمريكي ماليين 5 قيمتهاتتجاوز 

  الميزانية غير المتكررة لجدول أعمال التغيير واإلصالح-حاء

وجدول األعمال هذا مبادرة أطلقت عام . يدعم جدوُل أعمال التغيير واإلصالح برنامَج عمل الصندوق - 37

 وبكميات إنمائية حفازة ومضيفة للقيمة على تنفيذ خدمات الصندوق لتعزز بصورة منهجية قدرة 2009

وبمساعدة االستعراضات الخارجية، تمكنت اإلدارة من تحديد مبادرات للتغيير واإلصالح . كبيرة كل عام

 تعميق ؛ وتبسيط عمليات اتخاذ القرارتعزيز قدرة اإلدارة : في إطار خمس من الركائز المتضافرة

 تعزيز الخدمات ؛ أت بموجب مشاورات التجديد السابعإصالحات الموارد البشرية التي كانت قد بد

األخذ بأدوات جديدة لتخصيص الموارد والتخطيط ترمي إلى  ؛  زيادة الشفافية والمساءلة؛ المالية

 كانتولتنفيذ جدول أعمال التغيير واإلصالح، .  والنتائجستراتيجيةاالالمواءمة بين الموارد واألهداف 

مليون دوالر أمريكي  1.5ية  أن هناك حاجة إلى ميزانية غير متكررة قيمتها اإلدارة قد قدرت في البدا

وستقدم تفاصيل إضافية القتراح الميزانية هذا في دورة المجلس التنفيذي في . 2012في عام 

 .أقوىصفة ملموسة  2012لعام كانون األول مع اكتساب خطط التغيير واإلصالح /ديسمبر
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مكتب التقييم المستقل في مسبق لبرنامج عمل الستعراض اال -الجزء الثاني 

اإلشارية للفترة  وخطته 2012 وميزانيته لعام ، المستند إلى النتائجالصندوق
2013-2014  

  مقدمة –أوال 

وفقاً لما طلبه المجلس التنفيذي، أعد مكتب التقييم المستقل في الصندوق برنامج عمله الرابع المتواصل  -1

 2012ن هذه الوثيقة استعراضاً مسبقاً  لبرنامج عمل المكتب وميزانيته لعام وتتضم. لفترة ثالث سنوات

 تابع المكتب نهج برنامج العمل ،وعلى غرار العام الماضي. 2014-2013ية للفترة روخطته اإلشا

 2.والميزانية المستندين إلى النتائج وربط احتياجاته من الموارد بتحقيق النتائج الرئيسية

الحال في الماضي، فقد وضع برنامج العمل المقترح للتقييم المستقل بالتشاور مع رئيس ه يوكما كان عل -2

المشورة السياسات و وشعبة اإلقليميةالصندوق ودائرة إدارة البرامج، وشمل ذلك مناقشات مع الشعب 

مات المزمعة على وفي األسابيع القادمة، سيجري المكتب تحليالً تفصيلياً لآلثار المترتبة على التقيي. التقنية

وستعرض نتائج هذا التحليل، بما في ذلك القائمة النهائية المقترحة . 2012موارده البشرية والمالية لعام 

 .2011تشرين األول /للتقييمات، على لجنة التقييم في دورتها المقررة في أكتوبر

يتابع التغييرات الداخلية ويأتي هذا االقتراح في وقت يشهد فيه الصندوق إصالحات مؤسسية كبرى، وهو  -3

 واعتماد سياسة 3استعراض األقران لمكتب التقييم ووظيفة التقييم في الصندوقداخل المكتب والناتجة عن 

وكان المكتب قد شهد في العام الماضي عملية إعادة توجيه استراتيجي كبيرة، وأدخل . المعدلةالتقييم 

 درجة عالية من الجودة وأن تجري في الوقت المناسب تعديالت تضمن أن تكون التقييمات المستقلة على

هذا العام االستفادة من تلك الجهود المكتب واصل يوس. وأن تكون مفيدة بحيث أن تقدم القيمة مقابل المال

 .لضمان أن تواصل التقييمات المستقلة تعزيز مساهمة الصندوق في الحد من الفقر الريفي في العالم

ويتضمن القسم الثاني لمحة عامة عن التطورات الرئيسية في السياقين . ى ستة أقساموتنقسم هذه الوثيقة إل -4

 ونتائج إدارة 4ويصف القسم الثالث أهداف المكتب. الخارجي والداخلي، واآلثار المترتبة على المكتب

 عمل  أما القسم الرابع فيلخص إنجازات برنامج5.الشعب وصالتها بنتائج اإلدارة المؤسسية في الصندوق

 في إطار كل هدف، في حين أن القسم الخامس يركز على األنشطة المقترحة للفترة 2011التقييم لعام 

                                                      
  . سنوي وميزانية إدارية مستندين إلى النتائجل، قدم الصندوق أول برنامج عم2010 في عام  2
وقدم التقرير . فطرا أجرت مجموعة التعاون المعنية بالتقييم استعراض األقران وهي مجموعة تابعة للمصارف اإلنمائية المتعددة األ 3

  ..2010نيسان /النهائي إلى المجلس التنفيذي في أبريل
 تلك السنة هي الثانية التي يتبع فيها المكتب نهج اإلدارة على أساس النتائج بتحديده لألهداف واألغراض األساسية فضًال عن األنشطة  4

  .الضرورية لتحقيق تلك النتائج واألهداف
وهذه النتائج مطبقة في المنظمة آكل، . دارية مؤسسية  تهدف إلى الحفاظ على أهداف الصندوق االستراتيجية للصندوق عشر نتائج إ 5

وعلى سبيل متابعة نهج اإلدارة على أساس النتائج في الصندوق، حدد المكتب نتائج إلدارة .  آل من الشعبلوفقًا لصلتها ببرامج عم
  . المقترحة للشعبةالشعبة، وهي ترمي إلى الحفاظ على  األهداف
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 والموارد 2012وأما القسم السادس فهو يعرض الخطوط العريضة المقترحة لميزانية عام . 2012-2014

 .هداف إدارة الشعبالبشرية التي يحتاج إليها المكتب لتنفيذ أنشطته التقييمية ولتحقيق نتائج وأ

 2011تموز /يوليووسيقوم المكتب، بعد إدراج تعليقات لجنة التقييم في دورتها الثامنة والستين في  -5

توجيهات والتعليقات التي ستقدمها لجنة مراجعة الحسابات والمجلس التنفيذي خالل الوباالستناد إلى 

 يستندان إلى النتائج 2012ميزانية لعام ، بإعداد برنامج عمل شامل و2011سبتمبر /دورتيهما في أيلول

، لمناقشتها مع لجنة التقييم في دورتها التاسعة والستين في 2014-2013ية للفترة روخطة إشا

. 2011كانون األول /وسوف يناقش المجلس التنفيذي الوثيقة نفسها قبل في ديسمبر. تشرين األول/أكتوبر

 مراجعة الحسابات في الميزانية المقترحة في وقبل ذلك، وكما جرى في الماضي، ستنظر لجنة

 . 2012، إلى جانب نظرها في ميزانية الصندوق اإلدارية لعام 2011تشرين الثاني /نوفمبر

  متطورةبيئة  –ثانيا 

 بعد النظر بعناية في التطورات الرئيسية التي المستندين إلى النتائجوقد تم تطوير هذا البرنامج والميزانية  -6

 التغيير واإلصالح أعمال الناشئة، فضال عن جدول ستراتيجيةاالياق الخارجي، والتوجهات طرأت في الس

 واختصاصات لجنة التقييم ونظامها المعدلةالجديد فيه، وسياسة التقييم العمل داخل الصندوق، ونموذج 

 .2011 أيار/الداخلي، وهي وثائق نقحت وتم اعتمادها في مايو

هناك اعتراف متزايد لدى الصندوق بالتنوع القائم بين الدول األعضاء . ةالتغيرات في البيئة الخارجي -7

 ؛ والمتوسطة الدخل وبلدان الدخل المتوسط المرتفع، من قبيل بلدان الدخل المتوسط المنخفض(المستفيدة 

والبلدان المثقلة ؛ بما في ذلك البلدان المتضررة من الصراعات والكوارث الطبيعية والدول الهشة،

ونتيجة لذلك، سيتعين أن يجري المكتب تقييمات في طائفة واسعة من السياقات القطرية، التي ). يونبالد

فتغير المناخ، وتزايد أهمية استثمارات القطاع الخاص في الزراعة، . يتطلب كل منها منهجية خاصة به

المكتب أن يضع وتحسين آفاق التعاون بين بلدان الجنوب كلها تتطلب اهتماما خاصا، وسيتعين على 

وتستمر . تدابير تراعي بصورة أفضل نتائج عمليات الصندوق وتأثيرها وأداءها في هذه المجاالت

التقييمات المشتركة في تلقي مزيد من االهتمام نتيجة إلعالن باريس بشأن فعالية المعونة وبرنامج عمل 

 .أكرا

وقد نوقشت . صالح مؤسسي كبيريشهد الصندوق عملية إ. السياق الداخلي المتغير في الصندوق -8

فهي تشمل . المبادرات المرتبطة بذلك في وثيقة العام الماضي وال يزال لها تأثيرها على عمل المكتب

إصالح الموارد البشرية، وتوسيع نطاق الحضور القطري، وزيادة التركيز على إدارة المعرفة وتوسيع 

 .النطاق

، على اإلطار االستراتيجي الجديد للصندوق للفترة 2011أيار /وقد وافق المجلس التنفيذي، في مايو -9

سياق في وحدد المجلس العديد من المجاالت الموضوعية التي يهم المكتب أن ينظر فيها . 2011-2015

كما يكشف نموذج عمل الصندوق المعزز، مع تركيزه على أمور . وضعه لبرنامج عمله للسنوات القادمة

المجاالت التي تحتاج إلى تقييم عن  والكفاءة الداخلية، ستراتيجيةاالات منها حوار السياسات، والشراك

 .تتعزز به فعالية الصندوق اإلنمائية خالل فترة التجديد التاسع لموارد الصندوق مستقل
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 الصندوق آخذ في التحسن تدريجيا، على الرغم من أن جودته ال تزال تتباين بين  فيونظام التقييم الذاتي - 10

 الخاصة بالتقييم، من المهم المعدلةوفي هذا الصدد، وكما تعترف سياسة الصندوق . بلدانالمناطق وال

بالنسبة للمكتب مواصلة العمل بشكل وثيق مع اإلدارة، وعلى سبيل المثال من خالل القيام بأعمال التقييم 

خالل تقديم  ومن ؛ المحددة المخصصة لتقدير تصميم وعمل نظام التقييم الذاتي، أو أي من مكوناته

 من تقارير إنجاز التثبت وكذلك  من خالل ؛التعليقات والمشورة لتعزيز قدرة الصندوق على التقييم الذاتي

 .المشروعات

التجديد المشاورات الخاصة بقدم المكتب عرضا في الدورة الثانية من . التغييرات الداخلية في المكتب - 11

 ومؤسسية استراتيجيةوحدد ست أولويات وتحديات . 2011حزيران /التاسع لموارد الصندوق في يونيو

تعزيز الشراكة مع القطاع ) 2(؛ تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة) 1: (في فترة التجديد التاسع

) 5(؛ تحسين القدرات التحليلية) 4(تحسين كفاءة الصندوق المؤسسية وكفاءة مشروعاته، ) 3(؛ الخاص

وضع نهج متسق لتعبئة التمويل ) 6(؛ عن اإلشراف المباشر ودعم التنفيذتعزيز الحضور القطري فضال 

وتتطلب هذه األولويات الست اهتماما من جانب المكتب عند وضع . النظير من الدول األعضاء المستفيدة

 .2012برنامج عمله لعام 

تب في التصدي للتحديات  برنامجاً لتعزيز التعاون القائم بين اإلدارة والمكالمعدلةوتوفر سياسة التقييم  - 12

ومن بين اآلثار المترتبة على المكتب الحاجة . الرئيسية التي يتم تحديدها من خالل عمل التقييم المستقل

  وإجراء تقييمات محددة 6إلى تخصيص مزيد من الموارد بما يتناسب مع تقييمات المستويات األعلى،

يل اإلشراف المباشر ودعم التنفيذ، وتعزيز الجودة لتقدير العمليات والوظائف المؤسسية الرئيسية من قب

 بأن يسهم المكتب في إدارة المعرفة في المعدلةعالوة على ذلك، تقضي سياسة التقييم . وضمان الجودة

وتهدف النقطة األخيرة . الصندوق، وأن يواصل تطوير حلقة التعلم من التقييم وأن ينتج توليفات تقييمية

دام نتائج التقييم من خالل تحديد والتقاط المعارف المتراكمة بشأن المواضيع إلى تسهيل التعلم واستخ

ويمكن توليف المواد التقييمية الموجودة من تجميع . والنتائج المشتركة عبر مجموعة متنوعة من الحاالت

 .م كاملأدلة التقييم وإدخالها في عملية صنع القرار عندما ال يتوفر ال الوقت وال الموارد إلجراء تقيي

التابع للمصارف اإلنمائية التقييم في مجال التعاون فريق وقد أصبح المكتب عضوا كامل العضوية في  - 13

 وتلزم هذه العضوية المكتب باستثمار موارد 2010.7تشرين الثاني /المتعددة األطراف، وذلك في نوفمبر

 فرصا لتعزيز التعلم الفريقي كما تولد العضوية ف. الفريقمحددة وضمان المشاركة الكافية في أنشطة 

عمل يوعلى سبيل المثال، ومن بين أنشطة أخرى، . اآلخرينالفريق المتبادل وتقاسم المعرفة مع أعضاء 

حالياً على تنقيح معايير الممارسة الجيدة في تقييم عمليات القطاع العام، والتي يتوقع أن تؤثر على الفريق 

 . المستقبلمنهجية وعمليات التقييم في المكتب في

                                                      
  .ة تشمل التقييمات األعلى التقييمات المؤسسية وتقييمات البرامج القطري 6
 وهي تهدف إلى تعزيز استخدام التقييم 1996 أنشأ فريق التعاون رؤساء التقييم في المصارف اإلنمائية المتعددة األطراف في عام  7

لتقييم والترويج للتعاون بينها وتنمية القدرة على التقييم في البلدان األعضاء وتقاسم الدروس المستقاة منه والمواءمة بين وحدات ا
  .المقترضة
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  سلسلة نتائج مكتب التقييم المستقل  – ثالثا

 للفترة اإلشارية والخطة 2012 لبرنامج عمله للعام ستراتيجيةاالالمكتب اثنان من األهداف يوجد لدى  - 14

  :وهما كما يلي. 2013-2014

المساهمة في تحسين أداء السياسات المؤسسية والعمليات التي : 1الهدف االستراتيجي  )1(

 التقييم المستقل لوظيفةويعكس هذا الهدف االستراتيجي الغرض المزدوج . الصندوقيمولها 

في الصندوق، أي تعزيز المساءلة وتقييم النتائج، فضال عن التعلم لتحسين أداء سياسات 

ويعتبر توفر منهجية حديثة صارمة لتقييم فعالية التفاعل مع . الصندوق والعمليات التي يدعمها

 .للصندوق أداة أساسية لتحقيق هذا الهدف االستراتيجية الهيئات الرئاسي

يرمي هذا الهدف . تشجيع اإلدارة الفعالة للمعرفة والتعلم: 2لهدف االستراتيجي ا )2(

االستراتيجي إلى تعزيز التغذية االرتجاعية للتقييم على المواضيع الشاملة والقضايا ذات 

وعلى هذا فإن أنشطة إدارة . إلنمائياألولوية المؤسسية والتي تهم الصندوق والمجتمع ا

المعرفة والتعلم المقترحة في إطار هذا الهدف االستراتيجي أوسع نطاقا من التعلم الذي يروج 

أو المشروعات التي / ، الذي يختص بفرادى البرامج القطرية و1له الهدف االستراتيجي 

 .يمولها الصندوق

رة الموارد البشرية والعمليات اإلدارية أهمية حاسمة لتحقيق إن لقوة النظم المالية الداخلية وعمليات إدا - 15

وتعتبر . هذين الهدفين في الوقت المناسب وبصورة فعالة من حيث التكلفة ولتنفيذ برنامج العمل السنوي

هذه األدوات ضرورية لعمليات المكتب العادية، ولذا فإن المكتب سيضطلع بهذا النوع من األنشطة في 

 .الستراتيجيينإطار الهدفين ا

 ألغراض الهدفين المكتب، تم تحديد سبع نتائج على مستوى الميزنة المستند إلى النتائجووفقا لنهج  - 16

سوف تسمح هذه النتائج للشعبة بتتبع التقدم المحرز في التنفيذ وفعالية برنامج . االستراتيجيين للمكتب

ص الجدول التالي النتائج السبعة المقترحة، ويلخ. ستراتيجيةاالعملها وبتقديم تقرير عن تحقيق أهدافها 

ويرد عرض مرئي لسلسلة نتائج .  وارتباطاتها مع النتائج اإلدارية المؤسسيةستراتيجيةاالواألهداف 

 .المكتب في الملحق السادس
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  1الجدول 

 ، وارتباطها بنتائج الصندوق اإلدارية المؤسسية وأهدافه المكتبنتائج إدارة 

  بنتائج الصندوق اإلدارية المؤسسيةالروابط   أهداف المكتب  ةنتائج إدارة الشعب

تقارير سنوية عن نتائج عمليات : 1النتيجة 

لبنات البناء تقدم الصندوق وأثرها وتقييمات مؤسسية 

الملموسة لتطوير وتنفيذ سياسات وعمليات مؤسسية 

  أفضل

تقييمات للبرامج القطرية تشكل لبنات بناء : 2النتيجة 

 قطرية أفضل استراتيجيةملموسة لبرامج فرص 

  مستندة إلى النتائج

تقييمات للمشروعات تسهم في تحسين : 3النتيجة 

  الصندوقالعمليات التي يدعمها 

  وضع المنهجيات: 4النتيجة 

 الصندوق بهيئات المتعلقةعمال األ: 5النتيجة 

  ةالرئاسي

  

  

  

  

  

المساهمة : 1الهدف االستراتيجي 

في تحسين أداء السياسات 

مؤسسية والعمليات التي يمولها ال

  الصندوق

  

  

  

  

  

  

  3 و2 و1النتائج اإلدارية المؤسسية 

  

إعداد توليفات تقييمية وموضوعات تعلم : 6النتيجة 

  من نتائج عمليات الصندوق وأثرها

التواصل والتوعية بصورة منهجية فيما : 7لنتيجة ا

  يتعلق بعمل المكتب

  

تشجيع : 2الهدف االستراتيجي 

  اإلدارة الفعالة للمعرفة 

  

  8النتيجة اإلدارية المؤسسية 

تحسين تصميم : 2النتيجة ؛ تحسين إدارة البرامج القطرية: 1النتيجة : النتائج اإلدارية المؤسسية للصندوق

وارد تحسين إدارة الم: 4النتيجة ؛ تحسين اإلشراف ودعم التنفيذ: 3النتيجة ؛ )القروض والمنح(المشروعات 

: 7النتيجة ؛ تحسين إدارة  النتائج والمخاطر: 6النتيجة ؛ تحسين إدارة الموارد البشرية:  5النتيجة ؛ المالية

تحسين : 8النتيجة ؛ تحسين الكفاءة اإلدارية وإيجاد بيئة عمل ومعلومات وتكنولوجيا معلومات واتصاالت مواتية

ير يلتسبرنامج يتصف بالفعالية والكفاءة : 9النتيجة ؛ يفيمدخالت حوار السياسات العالمية للحد من الفقر الر

  .زيادة تعبئة الموارد من أجل الحد من الفقر الريفي: 10النتيجة ؛ لصندوقلعضاء األ

 للمكتب 2012 في الصندوق، تم تخصيص ميزانية عام الميزنة المستند إلى النتائجوتمشيا مع نهج  - 17

انظر الجدول (والهدفين االستراتيجيين المكتب ن نتائج إدارة لكل م) تكاليف الموظفين وغير الموظفين(

 ).، الملحق الخامس لالطالع على التفاصيل3

  2011المعالم البارزة في برنامج عمل عام  – رابعا

 غير متكررتين رئيسيتين  عمليتين أجرى المكتب،2011في عام . 2011المتكررة في عام  األنشطة غير - 18

. الصندوقالتقييم ووظيفة التقييم في ذ توصيات استعراض األقران لمكتب عمل لتنفيالكجزء من خطة 

اللجنة المساهمة في اختصاصات ) 2(؛ الصندوقفي  المعدلةإعداد سياسة التقييم ) 1: (والعمليتان هما
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في على الوثيقتين وقد وافق المجلس التنفيذي .  إدارة الصندوقلذين أعدتهمالوا المنقحين الداخلي هاونظام

 .2011 أيار/مايو

جميع األنشطة تنفيذ يتم المكتب أن يتوقع بحلول نهاية السنة، وفيما يتعلق بأنشطة التقييم العادية عموما، و - 19

وترد تفاصيل التقدم المحرز في تنفيذ عمليات التقييم المزمعة في . 2011المقررة في إطار برنامج عمل 

 .األولالملحق  في 2011عام 

 المساهمة في تحسين أداء السياسات المؤسسية والعمليات التي يمولها الصندوق: 1الهدف االستراتيجي 

 الطبعة التاسعة - 2011 يجري العمل على إعداد التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام - 20

ون  كان/، ومن ثم مع المجلس التنفيذي في ديسمبرأوالًوسيناقش التقرير في لجنة التقييم . من الوثيقة

 .2011 األول

وإرساء تنمية القطاع الخاص  في الصندوق ستراتيجيةالللتقييم المؤسسي  المكتب التقرير النهائي وقد قدم - 21

. ، على التوالي2011 أيار/ ومايونيسان/لجنة التقييم والمجلس التنفيذي في أبريلمعه إلى  اتالشراك

حتى اآلن، نوقشت ورقة و. اءة الصندوقكف إلعداد التقييم المؤسسي عن  على قدم وساقويجري العمل

ومن المقرر أن . البدء تقرير مسودة  ويجري حاليا إعداد 2011 آذار/النهج في لجنة التقييم في مارس

 .2012 إلى لجنة التقييم والمجلس التنفيذي في عام سيقدمهذا التقييم 

 ما  الجديدة حيثالمؤسسية استراتيجيات الصندوقأو المكتب تعليقات مكتوبة حول سياسات كما يقدم  - 22

 الحضور حولتعليقات الحتى اآلن، قدمت و.  هذا الموضوعحولتراكمت األدلة والدروس التقييمية 

المكتب يقدم في وقت الحق من هذا العام، سوف و. القطري للصندوق وسياسات البلدان المتوسطة الدخل

الخاص، عندما يتم تقديم هذه السياسات إلى القطاع والسياسات الخاصة بالشؤون الجنسانية تعليقاته على 

 .المجلس التنفيذي للموافقة عليها

وقد انتهى إعداد تقييم برنامج . 2011 في عام تقييمات البرامج القطريةعدد من على إعداد المكتب وعمل  - 23

 في لجنة التقييم وسيناقش االثناناليمن، تقرير برنامج كينيا، في حين يجري وضع اللمسات األخيرة على 

تقييمات البرامج القطرية لغانا، واألردن، كما يجري العمل على إعداد . 2011 تشرين األول/في أكتوبر

 .نام تيورواندا وأوغندا وفي

، ومن المقرر االنتهاء منه في عام القطري نيبال تقييم برنامجالعمل التحضيري لفي المكتب قريبا وسيبدأ  - 24

بدأ يالمقرر أن الذي كان من  هايتي، ، سيتم إرجاء تقرير برنامجرة الصندوقبالتشاور مع إداو. 2012

 إلى موعد الحق نظرا للتحديات الراهنة في السياق القطري وذلك من هذا العام، تشرين الثاني/في نوفمبر

يم لتقي األعمال التحضيرية سيقّرب المكتببدال من ذلك، و.  غير الواضحةالبيئة االجتماعية السياسيةو

 .2013-2012، والذي كان مقررا أصال للفترة القطري إكوادور برنامج
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رير إنجاز اتقإجراء التثبت من المكتب نهجه لتقييم المشروعات عن طريق  ، حول2011في عام و - 25

 25يعمل المكتب هذا العام على حوالي و.  على أساس انتقائي9ات أداء المشروعوتقديرات 8المشروعات

 وكمبوديا ،في بوروندي (10تقديرات ألداء المشروعات وسبعة المشروعاترير إنجاز اتقعملية تثبت من 

 إدارة ت ردود الفعل األولية، أعربواستناداً إلى). فييت نام و، وأوغندا، والفلبين، واألردن،11وغانا

، حيث تقديرات أداء المشروعات والمشروعاترير إنجاز اتقعمليات التثبت من ل االصندوق عن تقديره

على وجه و. الستخدامها في تصميم وتنفيذ عمليات الصندوقالمستفادة أنها تسلط الضوء على الدروس 

 وذلك ألنها تشدد المشروعات، إنجاز لتحسين نوعية تقارير اً حافزفإن عمليات التثبت تشكلالخصوص، 

 .اإلنجازتقارير والشواغل التي تحتاج إلى معالجة من قبل اإلدارة في إعداد المؤسسية على القضايا 

منهجيات حول وإدارة الصندوق بين المكتب للمواءمة وقد تم التوقيع على اتفاق جديد بين المكتب  - 26

 أخرى، أدوار ومسؤوليات أمور، من بين ويوثق هذا االتفاق. وعمليات التقييم الذاتي والتقييم المستقل

ويستند . كفاءة داخل الصندوقالالية وفعيتصف باللتقييم لإدارة الصندوق والمكتب في ضمان وجود نظام 

يشمل غير أنه  بين إدارة الصندوق والمكتب، 2006عام المبرم المواءمة اتفاق لى إهذا االتفاق الجديد 

على مدى في الصندوق المستقل والتقييم الذاتي التي شهدها التقييم  جديدة تعكس التطورات ةمختلفسمات 

في بدأ المكتب أيضا، جنبا إلى جنب مع اإلدارة،  ،2011اية عام منذ بدو  12 .السنوات الخمس الماضية

 .تفاق عند نقطة اإلنجازلال  وعملية جديدة قالب جديدتطبيق

، ة اإلداروتدابيرتنفيذ توصيات التقييم وضع بشأن الصندوق  على تقرير رئيس اته المكتب تعليق قدموقد - 27

في و.  استعراض األقرانإلحدى توصياتاستجابة دارة اإل التي أعدتها  المحددة التكاليفوخطة العمل

 ا عمل ليوم واحد نظمتهحلقة تب ومن دائرة إدارة البرامجحزيران، حضر موظفون من المك/يونيو

في برن لتبادل الخبرات حول نظام التقييم الذاتي في الصندوق،  الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون

 .مستقلاللتقييم  األغراضواستخدام نتائج التقييم الذاتي 

قطرية للجنة التقييم، فضال عن زيارة رسمية  في أربع دورات  المكتب، شارك2011حتى اآلن في عام و - 28

 حيث أيار،/في مايو المجلس التنفيذي  المكتب في دورةشارككما . اللجنة إلى البرازيلقامت بها 

 .لخاصلقطاع االتقييم المؤسسي ل فيه، بما  بالتقييمعرضت بنود ذات صلة

                                                      
.  وغيره من وثائق المشروع ذات الصلة والمتاحةع يتألف التثبت من تقارير اإلنجاز من استعراض مكتبي مستقل لتقرير إنجاز المشرو 8

في اإلبالغ عن النتائج المولدة من " نقاط انقطاع"ج ألداء المشروع، لتكشف عن أية  الدرجات التي تمنحها دائرة إدارة البرامرويعاد تقدي
  .خالل آل من نظامي التقييم المستقل والتقييم الذاتي

ويتضمن التقدير زيارة .  يجري تقدير أداء المشروعات لعدد مختار من المشروعات التي خضعت لعملية تثبت من تقرير اإلنجاز 9
والهدف من عمليتي التثبت والتقدير هو تقييم نتائج وأثر المشروعات التي يمولها الصندوق واستخالص النتائج . ةميدانية مرآز

  .والتوصيات التي تمكن من إرشاد المشروعات األخرى التي يمولها الصندوق
قييمات البرامج القطرية المخطط لها في  مما يعود للحاجة إلى تعزيز قاعدة األدلة لتا وهذا يتضمن تقديرًا واحدًا أآثر مما آان مزمع 10

  .االبلدان نفسه
وقدمت  .  الذي شارك في تمويل المشروعي دائرة تقييم العمليات في مصرف التنمية األفريقع أجري التقدير الخاص بغانا باالشتراك م 11

  .الدائرة مساهمة في اختصاصات التقييم آما قدمت تعليقات على مسودة التقرير النهائي
تشمل األمثلة على ذلك الشرط الذي يقضي بأن تستخدم  استعراضات إنجاز برامج الفرص االستراتيجية القطرية نفس المنهجية   12

المستخدمة في تقييمات البرامج القطرية، أي وفقًا لدليل التقييم، واستخدام نفس األسئلة اإلرشادية، أو أسئلة معادلة لها، التي يستخدمها 
  .ير التقييم، على النحو الوارد في دليل التقييمتقدير آل من معاي
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لهيئة  الدورة الثانية أمام المكتب عرضا قدمحزيران هذا العام، /يونيونشاط إضافي، في وفي سياق  - 29

اإلدارة من أجل التأثير وتحسين األداء منذ  "التجديد التاسع لموارد الصندوق حولالخاصة بمشاورات ال

 حول عرض آخر ، تقديمدوق مع إدارة الصن، باالتفاقومن المقرر". التجديد الثامن لموارد الصندوق

 .تشرين األول/ أكتوبرالمشاورات فيلهيئة مسائل التقييم في الدورة الثالثة 

 تشجيع اإلدارة الفعالة للمعرفة والتعلم: 2لهدف االستراتيجي ا

المكتب حاليا على ويعمل  13.ات توليف التقييمهو اً جديداًللمرة األولى، عرض المكتب منتجوهذا العام،  - 30

لدعم صغار المزارعين الصندوق للتنمية واالستهداف  استراتيجيات تحسين) 1: (التوليفاتهذه  اثنين من

 .اإلشراف المباشر ودعم تنفيذ األنشطة التي يمولها الصندوق) 2(؛ الفقراء

الصندوق الحيز السنوي عن نتائج وأثر عمليات التقرير يخصص وفقا للممارسة المتبعة في الماضي، و - 31

على النحو المتفق عليه و.  ألداء وأثر عمليات الصندوقتقديم عرضلتعلم، باإلضافة إلى الذي يستحقه ا

، وهو  على موضوع واحد للتعلم إال2011لعام السنوي ال يركز التقرير مع المجلس في العام الماضي، 

 . حول نفس الموضوعاتتوليف التقييمعلى إعداد المكتب ويعمل . اإلشراف المباشر ودعم التنفيذ

 عمل حلقةوسيناقش هذا األمر مع إدارة الصندوق، ومديري البرامج القطرية وغيرهم من الموظفين في 

 .السنويالتقرير  قبل وضع اللمسات األخيرة على قداخل الصندومخصصة للتعلم 

 وردكما و.  المتصلة بالتقييمالدوليةوالعمليات واصل المكتب تعزيز مشاركته في العديد من المنابر و - 32

 جزء من هووالتقييم في مجال التعاون فريق  في  العضويةالمكتب اآلن عضوا كامليعتبر اله، أع

تنقيح معايير الممارسة الجيدة في تقييم ) 1: (والمعنية بالمجاالت التاليةللفريق التابعة مجموعات العمل 

وقد . االتصاالت) 3(؛ ) األقراناتاستعراض(التقييم وظيفة  استعراضإطار ) 2 (؛عمليات القطاع العام

 في ات الشؤون الجنسانية عمل حول تقييمحلقةأخذ زمام المبادرة في تنظيم يالمكتب أن طلب إلى 

تشرين الثاني، بالتعاون مع البنك /نوفمبرفي في مجال التقييم التعاون لفريق االجتماع السنوي المرتقب 

 وشارك. ومنظمة األغذية والزراعة ،األفريقيمصرف التنمية  و، اآلسيويومصرف التنميةالدولي 

شارك في عدد من هو ي و14 لفريق األمم المتحدة المعني بالتقييم،2011المكتب في االجتماع السنوي العام 

تنمية ) 3(؛ تقييم وظيفة التقييم) 2(؛  تقييم األثر)1 (ومنها مثالً ،لفريق األمم المتحدةالتابعة فرق العمل 

  وقواعد جديدة للتقييموضع معاييرب المكلفة فرقة العملالمكتب في رئاسة مدير ويشارك . قدرات التقييم

 15.كما شارك المكتب في اجتماعات شبكة الشبكات المعنية بتقييم األثر. في األمم المتحدة

ا من م العالمي وغيرهيةغذة األغذية والزراعة وبرنامج األواصل المكتب تعزيز تعاونه مع منظم - 33

لجمعية ل  االجتماع الذي يعقد مرة كل سنتيننيسان، في/أبريلفي و. رومافي الوكاالت التي مقرها 

حلقة نقاش مع منظمة األغذية والزراعة  المكتب  في عمان، نظمللتقييم اإلنمائي،لرابطة الدولية لالعالمية 

                                                      
 يحدد توليف التقييمات المعرفة التقييمية  ويأخذها من مجموعة من التقييمات الصادرة عن الصندوق وعن وحدات التقييم في المنظمات  13

  .لتعلم واستخدام نتائج التقييماتاألخرى، ويعرض الدروس المستفادة من الكتابات األآاديمية والمقابالت الموجهة ، بهدف تعزيز ا
ويضم الفريق حاليًا .  وهو شبكة مهنية تجمع رؤساء الوحدات المسؤولة عن التقييم في منظومة األمم المتحدة1984 أنشئ الفريق عام  14
  . عضوًا46
لمساعدة اإلنمائية، وفريق األمم لجنة ا/  وهي تضم شبكة التقييم في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 2006 أنشئ في  15

  ).وهي شبكة لرابطات التقييم اإلقليمية(المتحدة المعني بالتقييم وفريق التعاون في مجال التقييم والمنظمة الدولية للتعاون في مجال التقييم 
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نه العام تم االنتهاء مهو تقييم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ولمسألة  المؤسسيتقييم مخصصة لل

 حدث ي، وه"مبادرة تحسين التقييم"المكتب في سيشارك موظفو المقبل أيلول /في سبتمبر و 16.الماضي

الدولية للتنوع والمنظمة  ، وبرنامج األغذية العالمي،والصندوق ،األغذية والزراعةمشترك بين منظمة 

قارهم في روما، وفي وقت الحق الذين توجد مالتقييم لتقاسم الخبرات والمعارف بين أطراف ، البيولوجي

من هذه السنة، سيشارك المكتب في معرض لتقاسم المعرفة، يتم تنظيمه أيضا باالشتراك مع منظمة 

حيث األغذية والزراعة، والصندوق، وبرنامج األغذية العالمي، والمنظمة الدولية للتنوع البيولوجي، 

في هذه المكتب الغرض من مشاركة يتمثل و. سيقدم المكتب نتائج تقييمه المؤسسي للقطاع الخاص

 . منها والدروس المستفادةاتنتائج التقييمبأوسع توعية ضمان األنشطة في 

لجنة ، مثل اجتماعات  الداخليةوالفعالياتوالفرق  اللجان منفي عدد مختار موظفو المكتب وشارك  - 34

 للتأكد من في معرض للمعارف، و، وفرق إدارة البرامج القطرية،اتالسياسالعمليات وتوجيه  استراتيجية

على نحو يجري تبادلها ومناقشتها واستيعابها في نهاية المطاف أن الدروس المستفادة من عمليات التقييم 

المكتب هو أيضا عضو في جماعة .  الجديدةه ومشروعاتهسياسات الصندوق واستراتيجياتوضع كاف في 

 .إدارة المعرفةالمعنية بالصندوق ممارسي 

 أجل تحديد التدابير لعمله الخاص باإلبالغ عن تقييماته وتعميمها من  شامالًاستعراضاًالمكتب  ويجري - 35

 نستعراض، في جملة أمور، عويكشف اال.  على نطاق أوسعفرص لتعزيز التعلم وتبادل المعارفالو

خالل إعداد المزيد ويمكن القيام بذلك من . في عملية التقييملمسألة اإلبالغ أكثر شموال إدراج الحاجة إلى 

 القصص استيعابو؛  مقدما كجزء من ورقة النهجالخاصة باإلبالغ عن التقييماتمن الخطط التفصيلية 

المعنيين على وتدريب موظفين المكتب ؛ اإلبالغ التقييمات الستخدامها في أعمال المتأتية عن الشخصية

 .العرض والكتابةمهارات 

.  لديه والعمليات اإلدارية، وإدارة الموارد البشرية، الماليةلنظم االمكتب تنفيذ تدابير تعززويواصل  - 36

، العاديةممارسات المكتب في مختلف التدابير التي تم تنفيذها بنجاح ويجري العمل حالياً على استيعاب 

تحديد أكثر وضوحا لألدوار ؛ تبسيط عملية تحديد واختيار وإدارة الخبراء االستشاريين: من قبيل

التقييم ب القيام؛ موظفي المكتب واالستشاريين لكل نوع من التقييملت والمستوى القياسي للجهد والمسؤوليا

المالية الخاصة بالموارد وضمان االمتثال لقواعد الصندوق ؛ للمكتب الفصلي لحالة الميزانية العامة

 .المكتبحها قتريالتي جميع االلتزامات المالية في مفصل الوالبشرية من خالل التدقيق الداخلي 

البرنامج الدولي من قبيل  ،لتدريب على التقييملفي دورات للمشاركة إرسال موظفيه المكتب واصل يو - 37

دورات النظمته مجموعة التقييم المستقلة التابعة للبنك الدولي والذي  اإلنمائيتقييم على الللتدريب 

أثناء ب وتبادل المعرفة بين الموظفين التدريوهناك تشجيع على . المقّيمينمعهد التي يجريها تدريبية ال

 .من أجل تعزيز مجموعة مهارات موظفي المكتبالعمل 

                                                      
 التقييم الذي يجريه المكتب عن  خالل مناقشات الحلقة، عرض موظفو مكتب التقييم المالمح الرئيسية للمنهجية والعملية المتبعة في 16

  .مسألة التمايز بين الجنسين
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، والخطة اإلشارية للفترة 2012عام  لعمل المستند إلى النتائجالبرنامج  – اخامس
2013-2014  

 تبالمكنتائج إدارة تحقيق من  لتمكين المكتب 2014-2012لفترة قسم األنشطة المقترحة ليعرض هذا ال - 38

 والخطة 2012وترد تفاصيل التقييمات المقترحة لعام . 1 في الجدول ينالواردالهدفين االستراتيجيين و

كما اقترح استعراض األقران، ووعالوة على ذلك، .  الثانيلحق في الم2014-2013للفترة  اإلشارية

 2013-2012 ري للفترةاإلشاعمل اليحتوي المرفق الثالث على قائمة من التقييمات المدرجة في برنامج 

 مبررات هو يقدملى موعد الحق، وإ ها أو تأجيلالتخلي عنهاالتي يقترح اآلن الذي صدر العام الماضي و

 .لقيام بذلكا

 المؤسسية والعمليات التي المساهمة في تحسين أداء السياسات: 1الهدف االستراتيجي 

  الصندوق  يمولها

لبنات تقدم عمليات الصندوق وتقييمات مؤسسية وأثر ن نتائج تقارير سنوية ع: المكتبيةدارة اإلنتيجة  - 39

، هذه النتيجة، في إطار 2012في عام . بناء ملموسة لتطوير وتنفيذ سياسات وعمليات مؤسسية أفضل

نتائج من التقرير السنوي ل الطبعة العاشرة وسيعدكفاءة الصندوق، التقييم المؤسسي ل المكتب على سيعمل

وسيأتي . إلشراف المباشر ودعم التنفيذبالتقرير المؤسسي لالمكتب كما سيبدأ . قعمليات الصندووأثر 

موافقة المجلس حيث سيكون في ذلك الحين قد مضى نحو ست سنوات بعد  وقت مناسب فيهذا األخير 

 .على سياسة الصندوق بشأن هذا الموضوع

من التقرير  عشرة والثانية عشرة الحاديةالطبعتين  إعداد 2014-2013اإلشارية للفترة الخطة وتتضمن  - 40

نهج الصندوق في ) 1: (إجراء تقييمين مؤسسيين هما، وكذلك عمليات الصندوقوأثر نتائج عن السنوي 

،  في الصندوقلتمويل المنحالمنقحة سياسة ال) 2(، 2013 في عام وهو سيبدأ، هحوار السياسات ونتائج

ومن شأن إرجاء . مع اإلدارةعليه  ا تم االتفاقوفق م، 2013 بدال من عام 2014 في عام وهو سيبدأ

. النتائج التي تولدها السياسة على أرض الواقعتقدير   أن ييسر2014 إلى عام 2013التقييم من عام 

المكتب تقديم مساهمة منتظمة يعتزم على النحو المتفق عليه مع إدارة الصندوق، وعالوة على ذلك، 

النتائج والدروس المستفادة عن  طريق إبالغ الدول األعضاء ندوق عنلعملية التجديد العاشر لموارد الص

 .من التقييم المستقل

 المكتب تعليقات مكتوبة سيعد واختصاصات لجنة التقييم، المعدلةعلى النحو المطلوب في سياسة التقييم و - 41

 ولن يقدم. على مجموعة مختارة من مقترحات السياسات المؤسسية التي قدمتها اإلدارة إلى المجلس

 السياسات واالستراتيجيات المؤسسية الجديدة حيث تراكمت األدلة التقييمية على تعليقات إالالمكتب 

اللجنة لينظر فيها المجلس وقدم تعليقات المكتب توفقا للممارسات السابقة، س. والدروس في هذا الموضوع

االستراتيجيات التي تتطلب تعليقات  / ستكون السياساتو. جديدة استراتيجيةباالقتران باقتراح سياسة أو 

ومع برنامج العمل والميزانية التقدم في هذا العام مع من  في وقت الحق موضحة بصورة أفضلالمكتب 

 إلى المجلس االستراتيجيات المؤسسية التي ستقدمها اإلدارة/ على فكرة أوضح للسياساتالمكتبحصول 

  .للموافقة عليه
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 استراتيجيةتقييمات للبرامج القطرية تشكل لبنات بناء ملموسة لبرامج فرص  :2المكتبية دارة اإلنتيجة  - 42

 المكتب تقييمات البرامج القطرية في سيستكمل، في إطار هذه النتيجة. قطرية أفضل مستندة إلى النتائج

 ،تقييمات البرامج القطرية في بورونديالمكتب بدأ يوسوف .  وأوغندا، ونيبال، واألردن،اإلكوادور

 الوضع إذا لم يتحسنأو مولدوفا ( والجمهورية العربية السورية ، ومالي، ومدغشقر،ندونيسياإو

كما تتضمن . 2013 في عام بحيث تنتهي منها) االجتماعي السياسي في الجمهورية العربية السورية

 ،ات تقييمات البرامج القطرية لدولة بوليفيا المتعددة القومي2014-2013 اإلشارية للفترةالخطة 

في الماضي، ستعطى األولوية عليه الحال كما كان و.  وزامبيا، وتركيا، والسنغال، وباكستان،وغواتيماال

لفرص وضع برامج جديدة ل الصندوق اإلقليمية تعتزم شعب المحافظ الكبيرة وحيث ذاتللبلدان 

  . تقييم البرنامج القطري القطرية بعد اكتمالستراتيجيةاال

في . تقييمات للمشروعات تسهم في تحسين العمليات التي يدعمها الصندوق :3ية الكتبدارة اإلنتيجة  - 43

وسيمكن ذلك من التوسع . زتقارير اإلنجا من ثبتتعملية  25خطط المكتب إلجراء نحو ي، 2012عام 

 عن نتائج التقرير السنويحجم عينة تقييمات التقييم المتاحة إلدراجها في ل مع مرور الوقت السريع نسبياً

، التقرير السنوي أكثر موثوقية، من خالل عرضتقديم من المكتب ومن تمكين ، ثر عمليات الصندوقأو

  .المقّيمةمن المشروعات أكبر عينة إلى ألداء حافظة المشروعات التي يمولها الصندوق، استنادا 

ستمر استخدام وسي.  العام المقبلخالل تقديرات ألداء المشروعات حوالي ثمانية  له إجراءومن المخطط - 44

 العملية  اختيار المشروعات للتقييم والمنهجية والعمليات التي تم تطويرها من قبل المكتب خالل 17معايير

 في عام وعززت، 2010 في عام تقديرات األداء والتي أجريت/ للتثبت من تقارير اإلنجازالتجريبية

2011.  

ات ليس عملية معزولة تجري مرة واحدة بل وضع المنهجي .ات المنهجيوضع :4المكتبية دارة اإلنتيجة  - 45

تعديالت على دليل التقييم والمبادئ التوجيهية ال فإن المكتب سيواصل إدخالولذلك، .  عملية مستمرةهي

.  القضايا الرئيسية الناشئةتقديرات األداء بحيث تنعكس فيها/ عمليات التثبت من تقارير اإلنجازإلجراء 

 كما سيواصل"). عامل لماذا"أي ( القريبة أسباب األداءالموارد في فهم  الجهود ويستمر استثماروسوف 

 ، األمم المتحدة المعني بالتقييموفريقفي مجال التقييم،  التعاونفريق عمل المكتب المشاركة بنشاط في 

 تطور مواكبةلخرى  والمحافل األ،والرابطة الدولية للتقييم اإلنمائيالمعنية بتقييم األثر،  الشبكات ةوشبك

 .فيما يتعلق بمنهجية التقييم المستقل األحدث في الساحة الدولية النهج

 سياسة التقييم تعترف، كما وهو تحسين جودة نظام التقييم الذاتي في الصندوق فيالمكتب سهم يوس - 46

في عام و. جراء تقييمات مستقلةإل، أمر بالغ األهمية سواء بالنسبة لتحسين أداء الصندوق والمعدلة

بين إدارة المنقح  المكتب العمل مع إدارة الصندوق لمواصلة تنفيذ اتفاق المواءمة سيواصل، 2012

، من كما سيكتسب المكتب. الصندوق والمكتب بشأن منهجيات وعمليات التقييم الذاتي والتقييم المستقل

                                                      
الثغرات الكبيرة في المعلومات، وأوجه عدم االتساق، وأوجه الضعف التحليلي في تقرير ) 1: ( معايير االختيار في تقدير األداء هي 17

 أعلى مخطط ت الحاجة إلى بناء قاعدة أدلة لتقييما)3(النُهج المبتكرة في المشروع؛ ) 2(اإلنجاز مما يكتشفه المكتب في سياق التثبت؛ 
أي أوجه انقطاع بين الدرجات الواردة في تقرير اإلنجاز والدرجات التي توصل إليها ) 5(التوازن الجغرافي؛ ) 4(إلجرائها في المستقبل؛ 
  .المكتب في عملية التثبت
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 داخل الصندوق وظيفة التقييمل عامة رؤية، عمليات التثبت من تقارير اإلنجاز وتقديرات األداءخالل 

 .توصيات لتحسين نظام التقييم الذاتيوسيقدم ال

تقرير رئيس استعراض وإعداد التعليقات على بالمكتب سيقوم  في الماضي،عليه الحال كما كان و - 47

وسيواصل . لصندوق لفعالية اإلنمائيةال وتقرير ،ةالصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدار

من خالل وذلك ، والمستوى القطريعلى مستوى المشروع ر جودة نظم الرصد والتقييم المكتب أيضاً تقدي

 .فرقة عمل داخلية تعنى بقياس النتائج في أي وسيشارك العادي، ي عمله التقييم

كما و . المكتب في تعزيز قدرات التقييم في الدول األعضاء من خالل دعم تطوير قدرات التقييموسيساهم - 48

توافر باألولويات المحددة له وب تطوير قدرات التقييمفي المكتب تسترشد مشاركة طلب المجلس، سوف 

 المكتب مشاركته في تطوير قدرات التقييم في سياق عمليات تقييم سيواصلباإلضافة إلى ذلك، . الموارد

. لمشاركة في شراكات التعلم األساسية، حسب االقتضاءلوطنية الجمعيات ال كما سيدعومنتظمة، 

 خالل أعمال التقييم ة لتوفير التدريب أثناء العمليالمكتب شراكته مع سلطات الرقابة الحكوماصل وسيو

التي يستخدمها وذلك مع التقييم وعمليات وسائل لالمكتب حاليا إمكانية عرض آخر ويدرس . ةالميداني

لبرنامج شنغهاي نظم حلقة دراسية الذي ي في الصين، يسيا والمحيط الهادمركز التمويل والتنمية آل

 ).مصرف التنمية اآلسيوي/ وهو برنامج معتمد من قبل البنك الدولي ( تقييم التنمية  علىالدولي للتدريب

 المكتب سيواصل، 2012 في عام :الرئاسيةالصندوق بهيئات  المتعلقةعمال األ: 5اإلدارة المكتبية نتيجة  -49

في و. المنقحين الداخلي هانظام و لجنة التقييمتالختصاصاالمشاركة في جميع دورات لجنة التقييم، وفقا 

كانون / في الدورة في ديسمبر2012في جدول األعمال المؤقت للجنة لعام األعضاء  سينظرهذا الصدد، 

 نتائج التقييم ذات وستتقاسملجنة التقييم التي ستقوم بها المكتب في الزيارة القطرية كما سيشارك . األول

عروض على النحو المطلوب في جميع دورات ال وسيقدم المكتب وسيشارك. الزيارةالصلة في بلد 

 .ذات صلة بالتقييمالتي ستقدم فيها مواد المجلس التنفيذي 

 تعزيز فعالية إدارة المعرفة والتعلم: 2الهدف االستراتيجي 

وأثر تائج نالتقرير السنوي عن إعداد توليفات تقييمية وموضوعات تعلم من : 6اإلدارة المكتبية نتيجة  - 50

 القطرية ستراتيجيةاالبرامج الفرص ) 1: (2013-2012 التالية للفترة تقترح التوليفات. عمليات الصندوق

) 3 (؛2012دور التعاونيات في التنمية الريفية في عام ) 2(؛ وضعها وعملية تنفيذهاكأداة، بما في ذلك 

 في التقييمفي مجال التعاون يق لفر عمل نظمت حلقةاعتمادا على نتائج  (نالجنسيالتمايز بين 

 .2013دارة المياه وحفظها في عام إ) 4(؛ )32، انظر الفقرة 2011تشرين الثاني /نوفمبر

عن في التقرير السنوي كل سنة  هيتم تحديد التعلم لواحد من مواضيعمتعمقة ال تهمعالجالمكتب  واصليوس - 51

  لعام يالذي يغطيه التقرير السنوع التعلم على سبيل المثال، فإن موضو(عمليات الصندوق نتائج وأثر 

وسيتم تنظيم ). ات هو اإلشراف المباشر ودعم التنفيذ، والذي هو أيضا موضوع توليف التقييم2011

والموضوع المقترح .  المحددةيةتوليفات التقييمالأو / والمحدد حول موضوع التعلم داخلية عمل حلقات

 في متابعته حول نفس الموضوع المزمع المؤسسيلتقييم لاس ، كأسات المقبلة هو حوار السياسللسنة

2013-2014. 
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نشطة تشمل األ .التواصل والتوعية بصورة منهجية فيما يتعلق بعمل المكتب: 7اإلدارة المكتبية نتيجة  - 52

أعضاء المجلس التنفيذي على  19 التقييمورؤى 18 تقارير التقييم ومالمحتوزيع في إطار هذه النتيجة

لتحديث جهود الوستبذل .  الحكومات والشركاء في الدول األعضاء الناميةعلىندوق، وكذلك وإدارة الص

 خالل ستتاح منكما أن تقارير التقييم .  على شبكة اإلنترنتموقع الصندوقعلى التقييم بانتظام قسم 

 المعني تحدةالتقييم وفريق األمم المفي مجال التعاون فريق  تعهدهايالمواقع الخارجية، مثل تلك التي 

 وتقييمات برامج  مؤسسيةتوبالنسبة لتقييما 20.لصندوقالتابعة ل وشبكات المعرفة اإلقليمية ،بالتقييم

المتأتية  أهم النتائج والدروس على المكتب نشرة صحفية إلطالع جمهور أوسع سيصدر ،قطرية مختارة

 . هذه التقييماتعن

 لمناقشة نتائج  البرامج القطرية، وذلك تقييم من تقييمات عمل تعليمية في البلد لكل حلقاتوسيتم تنظيم  - 53

في الماضي، ستعقد عليه الحال كما كان و. التقييم والدروس المستفادة مع العديد من أصحاب المصلحة

يساعد على خفض ومن شأن ذلك أن . لتعلم، ولكن مع مزيد من الدعم من الحكومة المعنيةلعمل حلقات 

آلثارها على نظرا و، بالتقييمات المؤسسيةفيما يتعلق و. ملكية القطرية والمتابعةتكاليف المكتب وتعزيز ال

غير رسمية مع إدارة الصندوق وأعضاء المجلس، حسب ندوات  عمل حلقاتستنظم المنظمة ككل، 

 .االقتضاء

 العملياتاستراتيجية لجنة على سبيل المثال ( في برامج الصندوق الداخلية مشاركتهالمكتب سيواصل  - 54

لتحسين فهم دروس وتوصيات التقييم، فضال عن ) السياسات وفريق إدارة البرامج القطريةتوجيه و

ممارسة خالل العامين وعلى غرار ما جرت عليه ال. إدارة المعرفة المعنية بالصندوقجماعة ممارسي 

لرئيس لتبادل الماضيين، سوف تستمر االجتماعات الفصلية التي تعقد بين المكتب ومكتب الرئيس ونائب ا

تقاسم يشارك المكتب، عند االقتضاء، في كما س. المعارف حول قضايا التقييم الناشئةوالمعلومات 

 . التعلم في الصندوقمناسباتالمعارف وغيرها من 

  وفريق، في مجال التقييمالتعاونفريق :  التقييم الدولية التاليةاتالمكتب بنشاط في مجموعوسيشارك  - 55

 ،والرابطة الدولية للتقييم اإلنمائي ، المعنية بتقييم األثر الشبكاتة وشبك،عني بالتقييماألمم المتحدة الم

 مع مكتبيباالشتراك و. روما مقرا لهاالتي تتخذ من خرى األوكاالت ال تعزيز تعاونه مع وسيواصل

تماعات السنوية االجتنظيم ب المكتب سيقوم منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي، فيالتقييم 

. في روماالمعنية بتقييم األثر  وشبكة الشبكاتالمعني بالتقييم األمم المتحدة فريق  لكل من 2012في 

التقييم، بما في ذلك المعنية بالرئيسية  المكتب في المؤتمرات الدولية واإلقليمية سيشاركعالوة على ذلك، 

 وجمعية التقييم ،مثل رابطة التقييم األفريقية(تلك التي تنظمها جمعيات ورابطات التقييم المختارة 

 تبادل المعرفة والدروس المستفادة، المحافل فهو المشاركة في هذه  هذهنأما هدف المكتب م). األوروبية

                                                      
وهي . وصيات الرئيسية المنبثقة عن آل تقييم  يجريه الصندوق لمحات التقييم هي عبارة عن ملخص في صفحتين لالستنتاجات والت 18

  .تعطي عينة من نتائج التقييم وتوفر حافزًا لتعمق القراء في الموضوع ومتابعة المسائل التي تهمهم في التقرير الكامل
وتشكل الفرضية المعروضة . القطرية ترآز رؤى التقييم على إحدى مسائل التعلم المنبثقة عن التقييمات المؤسسية أو المواضيعية أو  19

  . وخارجهقفي الرؤية أساسًا للمناقشة بين المهنيين اإلنمائيين وواضعي السياسات داخل الصندو
  ".فيدأمريكا" منها برنامج الربط الشبكي اإللكتروني للمشروعات الريفية ومؤسسة  20
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 في النقاش الدولي حول التقييم، والتواصل مع المقيمين من مختلف المنظمات والبلدان مواصلة المشاركةو

 .النامية

 تتعاون مع مرفق البيئة العالمية والمنظمات األخرى في إجراء استعراض مكتبي كتبوسيتعاون الم - 56

الهدف من هذا االستعراض و.  التنمية المتعددة األطرافتلمنظمامستقلة الماضية الخارجية التقييمات لل

ية هو في المقام األول استخالص الدروس والممارسات الجيدة واتباع نهج شامل إلجراء تقييمات منهج

 .من هذا القبيل في المستقبل

 تجريب له، األمر الذي سيتيح نالوكالة السويسرية للتنمية والتعاو المكتب شراكته مع يواصلوسوف  - 57

 . اإلدارية العاديةتهتقييم ال يمكن تمويلها من خالل ميزانيللعمليات مبتكرة وأساليب 

حدد المكتب سي، 2011في عام ة بتقييماته الخاص  ألعمال اإلبالغ والنشرالداخلياالستعراض  وفي أعقاب - 58

 لتشجيع ،ومكاسب متوسطة وطويلة األجل" مكاسب سريعة" شكل وسيتخذها، وهي علىتدابير إضافية 

وسوف .  الصندوق وأهدافهمهمة، وذلك لتعزيز مساهمته في  على نطاق أوسعالتعلم وتقاسم المعارف

تب، وإعداد خطط االتصاالت من أجل التقييمات في تشمل هذه التدابير تبسيط عملية إنتاج وثائق المك

المكتب، واعتماد سبل والمنتجات المتاحة حالياً لدى مرحلة مبكرة من العملية، واستعراض األدوات 

 .هخارج وأسواء داخل الصندوق التقييمي جديدة لتعزيز التواصل و نشر التعلم 

  2012قضايا الموارد الخاصة بعام  – سادسا

مما مكن  جهودا متضافرة لتوليد وفورات مالية بذل المكتب. 2012ميزانية عام يقي في نمو صفري حق - 59

لحفاظ على المستوى باملتزم والمكتب . 2011في المائة في ميزانية  6.3قدره  حقيقي من تحقيق تخفيض

 بنسبةم باستخدام عامل التضخوفي هذا الصدد، و.  من حيث القيمة الحقيقية2012نفسه من الميزانية لعام 

   دوالر أمريكي 1 في المائة لتكاليف الموظفين وغير الموظفين على حد سواء، وسعر صرف 2.5

في  الذي يستخدمه الصندوق رفي الصندوق، وهو السع وحدة الميزانية تهما اقترح يورو، وفق 0.72= 

 اليين دوالر أمريكي م6 هو 2012 اقتراح ميزانية المكتب لعام ، فإن2012لعام  الميزانية اإلدارية وضع

 . بالقيمة الحقيقيةبنسبة الصفرزيادة ذلك ويعكس . تقريباً

 وأصغر مما كانت عليه في عامي 2011 عام لميزانية مماثلة 2012 المقترحة لعام  المكتبميزانيةو - 60

وإذا أخذنا  2008.21 المجلس التنفيذي في عام الذي حدده وهي تقل بكثير عن السقف. 2010 و 2009

 22.شذ عن ذلك 2007أن عام مع ، فإن السقف تعرض لتخفيض مستمر، سنة البدء باعتباره، 2006عام 

ميزانية الصندوق اإلدارية، يتضح أن نسبة إلى السنوية المكتب باستخدام مؤشر آخر، وهو نسبة ميزانية و

، كما في 2012لعام  المكتبويقدم اقتراح ميزانية . 2009تناقص باطراد منذ عام ت ظلتميزانية المكتب 

 نفسه، يوضح الجدول الملحقفي و. 2 و 1الجدولين في  الخامس، الملحقالماضي، حسب فئة التكلفة في 

 تخصيص مجموع الموارد المطلوبة سواء من حيث حيث يتميزانية المكتب على أساس النتائج، م 3

                                                      
  .ق في المائة من برنامج العمل السنوي للصندو0.9مكتب بنسبة ، قرر المجلس أن تبقى ميزانية ال2008آانون األول / في ديسمبر 21
  . لزمت موارد إضافية لتنفيذ تقييم مشترك غير متكرر مع مصرف التنمية األفريقي عن الزراعة والتنمية الريفية في أفريقيا 22
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ع الموارد الالزمة لتحقيق كل  ويرد مجمو.السبعالمكتبية دارة اإلوفقاً لنتائج غير الموظفين  وأالموظفين 

 . في الجدول نفسهين االستراتيجيالهدفينمن 

 االقتراح تقديمقبل وومع ذلك، . خطط المكتب لطلب زيادة في عدد الموظفينيال . الموارد البشرية - 61

 تشرين األول/ا لجنة التقييم في أكتوبرم، لتنظر فيه2012عام ل تهالنهائي لبرنامج عمل المكتب وميزاني

حتياجاته من الموارد البشرية على أساس القائمة النهائية ال أكثر تركيزا اً تقييمالمكتب سيجري، 2011

الجهد المطلوب لتنفيذ برنامج العمل في الوقت المستوى المقابل من ، و2012لتقييمات المقترحة لعام ل

 البشرية في الوقت في مجال المواردالمكتب احتياجات الرابع تفاصيل عن ويتضمن الملحق . المناسب

.الراهن
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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

لمعيارية لكل مستوى من مستويات الرتب استنادا إلى تحليل البيانات اإلحصائية وتوضع المعدالت ا -2

وتمثل مكونات المعدالت . لمجموعة موظفي الصندوق والنفقات الفعلية المرتبطة بموظفي الصندوق

  . وقت إعداد وثيقة الميزانيةالتقديرات األفضلالمختلفة 

 المعيارية، مما يقارن بزيادات معادلة بلغت 2012ف عام  في المائة لتكالي2.6وتقترح زيادة عامة بنسبة  -3

 ويبين .، على التوالي2011-2009 في المائة لكل من سنوات الفترة 0.8 في المائة و4.1في المائة و  7.8

الجدول التالي متوسط النسبة المئوية للزيادة في كل استحقاق من استحقاقات الموظفين وأثرها على تكلفة 

  .2011تفرغين في عام المكافئين الم
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  تركيب تكاليف الموظفين المعيارية

 ) الدوالرات األمريكيةبماليين(

 وصف الفئة

المكافئون المتفرغون 
 بمعدالت 2011في 
 2012عام 

المكافئون المتفرغون 
 بمعدالت 2011في 
 2012عام 

الزيادة كنسبة مئوية 
 مالحظات من الزيادة اإلجمالية

     الموظفون المهنيون
 )أ( %0.96 25.02 24.41 المرتبات

 )أ( %0.55 17.66 17.31 عالوة تسوية المقر
 )ب( %0.33 7.95 7.74 التقاعدية المعاشات

 )ج( %0.31 4.18 3.98 التعليم منح
 )د( %0.27 2.76 2.59 الطبي التأمين خطة

اإلعادة إلى الوطن وتعويضات انتهاء الخدمة 
 %0.03 2.41 2.39 واإلجازات السنوية

 

  %0.03 1.62 1.60     إجازات زيارة الوطن
  %0.02 0.85 0.84 بدل اإلعالة

  %0.03 0.84 0.82 تعويض ضريبة الواليات المتحدة
  %0.03 1.97 1.95 البدالت األخرى

  %2.56 65.26 63.63 المجموع الفرعي
     موظفو الخدمة العامة

 )أ( %1.62 16.96 16.55  المرتبات
 )ب( %0.36 3.53 3.44 التقاعدية اتالمعاش

 )د( %0.56 2.25 2.11 خطة التأمين الطبي
  %0.04 0.61 0.60 عالوة اللغة

  %0.08 1.56 1.54 اإلعادة إلى الوطن وتعويضات انتهاء الخدمة
  %0.04 0.99 0.98 البدالت األخرى

  %2.70 25.90 25.22 الفرعي المجموع

  %2.60 91.16 88.85 موظفينمجموع التكاليف اإلدارية لل

  

 في أعقاب تجميد مرتبات موظفي فئة الخدمات العامة ينتظر أن تطرأ : مقر العملةالمرتبات وتسوي  )أ (

وهذه الزيادة . 2012في المائة لموظفي الفئتين المهنية والخدمات العامة في عام  2.5زيادة بنسبة 

وقد تضمن معامل تسوية مقر . ة والزراعةمتوائمة مباشرة مع زيادة مرتبات موظفي منظمة األغذي

 .في المائة للتعويض عن ارتفاع تكلفة المعيشة 2العمل زيادة مقابلة بنسبة 
وفقاً لتقديرات منظمة األغذية والزراعة، وعمالً بالتوقعات بزيادة المرتب : المعاشات التقاعدية  )ب (

كلفة المعاشات التقاعدية لعام  في ت2.75الداخل في حساب المعاش التقاعدي، تقترح زيادة بنسبة 

2012. 
 في 5وفقاً لمنظمة األغذية والزراعة، تقترح زيادة في تكاليف منحة التعليم قدرها : منحة التعليم  )ج (

ويستند هذا التنقيح إلى توصيات قدمتها لجنة الخدمة المدنية الدولية إلى الجمعية . 2012المائة لعام 

 . لألمم المتحدةالعامة
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 في 6.5يفترض أن الزيادة في تكاليف الوحدة لخطة التأمين الطبي ستبلغ : لطبيخطة التأمين ا  )د (

كما أن منظمة األغذية والزراعة تأخذ بتقديرات مماثلة، استناداً لمعدل التضخم الطبي المحدد . المائة

 .في التقييم االكتواري للتأمين الطبي

  تكاليف غير الموظفين

.  في المائة2.3 زيادة بنسبة 2012على تكاليف غير الموظفين لعام في إطار الميزانية اإلدارية، طبقت  -4

في  2.5وقد تم الحصول على هذه النسبة مباشرة من منظمة األغذية والزراعة وهي أقل قليالً من نسبة 

المائة التي كانت شعبة الميزانية في المنظمة قد قدمتها باستخدام بيانات التحليل المأخوذة من نظام 

 .التي تتضمن توقعات معدالت التضخم في ايطاليا والعالمبلومبرغ و
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  2011في الصندوق في عام المستقل إنجازات مكتب التقييم 
 الوضع الراهن المزمعوضع التنفيذ  أنشطة التقييم نوع العمل

 تنمية القطاع الخاص وإرساء عالقات الشراكة في استراتيجية ةتقييمات المؤسسيال -1
 الصندوق

نيسان /أبريلفي جرت مناقشة التقييم في لجنة التقييم وفي المجلس التنفيذي . ُأنجز 2011 أيار/ في مايوزسينج
 .، على التوالي2011ايار /ومايو

النهج والنتائج المتعلقة بالترويج للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  
 )أنشطة التوعية وحدها (في عمليات الصندوق

نظم المكتب حلقة مناقشة مخصصة مع منظمة األغذية والزراعة حول هذا التقييم  2011عام كانون األول /مبرديس موعد اإلنجاز
كما قدم المكتب عرضاً حول . يم اإلنمائييلتقلفي الجمعية العالمية للرابطة الدولية 

 التمايز بينإزالة الحواجز المستندة إلى ""ذا التقييم في حلقة العمل المعنونة نتائج ه
والتي نظمتها المبادرة السويدية للشبكة الزراعية " في التنمية الزراعيةالجنسين 
كما سيقود المكتب عملية تنظيم حلقة عمل عن التقييمات الجنسانية في . الدولية

تشرين الثاني /التقييم في نوفمبرفي مجال التعاون لفريق االجتماع السنوي المقبل 
 ومصرف ، ومصرف التنمية األفريقي،بنك الدوليهذا العام، وذلك بالتعاون مع ال

 .التنمية اآلسيوي ومنظمة األغذية والزراعة
 . كما هو مزمعيجري تنفيذه 2012سينجز في  تقدير الكفاءة والفعالية المؤسسية للعمليات التي يمولها الصندوق 
 .نجز وفق ما هو مزمعسي 2011كانون األول /ديسمبرينجز في س غانا تقييمات البرامج القطرية -2
 -حزيران/ أوفدت البعثة الرئيسية في يونيو. كما هو مزمعيجري تنفيذه 2012آذار /مارسسينجز في  األردن 

 .2011تموز /يوليو
بالتشاور مع اإلدارة، أرجئ هذا التقييم إلى موعد الحق نظراً للتحديات التي تواجه   2011تشرين الثاني /سيبدأ في نوفمبر  هايتي 

وبدالً عن ذلك، سيقّرب . لسياق القطري والبيئة االجتماعية السياسية الغامضةا
المكتب موعد تقييم البرنامج القطري في إكوادور الذي كان من المقرر إجراؤه في 

  .2013-2012الفترة 

 .سيبدأ كما هو مزمع 2011تشرين الثاني /سيبدأ في نوفمبر نيبال 
 .المائدة المستديرة الوطنيةعمل  مع حلقة 2011أيلول /سينجز في سبتمبر 2011 األول كانون/سينجز في ديسمبر رواندا 
تموز / أوفدت البعثة الرئيسية في يوليو. االضطالع به كما هو مزمعيجري 2012 آذار/مارسسينجز في  أوغندا 

2011. 
ويجري  2011آذار /بعثة الرئيسية في مارس أوفدت ال. كما هو مزمعسينجز 2011كانون األول /سينجز في ديسمبر نام فييت 

 .العمل حالياً على إعداد التقرير
 2011األول تشرين / سيناقش التقييم في لجنة التقييم في أكتوبر.أنجز 2011حزيران /ينجز في يونيوس اليمن 
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 الوضع الراهن المزمعوضع التنفيذ  أنشطة التقييم نوع العمل

   تقييمات المشروعات-3
 التثبت من تقرير إنجاز 3-1

 المشروع

 . االضطالع به كما هو مزمعيجري 2011كانون األول /سينجز في ديسمبر المشروعات عملية تثبت من تقارير إنجاز 25

 ويضطلع بتقدير إضافي على ضوء الحاجة . االضطالع به كما هو مزمعيجري 2011كانون األول /ديسمبرسينجز في   تقديرات ألداء المشروعات6  تقدير أداء المشروع3-2
 .رامج القطرية في البلدان نفسهاإألى تعزيز قاعدة أدلة تقييمات الب

 لجنة التقييم والمجلس -4
 التنفيذي

 والخطة اإلشارية للفترة 2011استعراض تنفيذ برنامج العمل لعام 
المستند ، المستند إلى النتائج، وإعداد برنامج العمل 2012-2013

-2013 والخطة اإلشارية للفترة 2012 لعام تهوميزانيإلى النتائج 
2014  

 . االضطالع به كما هو مزمعيجري 2011كانون األول /ز في ديسمبرسينج

 . به كما هو مزمعيضطلع 2011كانون األول /سينجز في ديسمبر  عن نتائج وأثر عمليات الصندوقالتاسعالتقرير السنوي  
تعليقات مكتب التقييم على تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ  

 ةتوصيات التقييم وتدابير اإلدار
 ُأنجز 2011أيلول /ينجز في سبتمبرس

وسيناقش تقرير الفعالية اإلنمائية والتعليقات في . سيتم االضطالع به كما هو مزمع 2011كانون األول /سينجز في ديسمبر تعليقات مكتب التقييم على تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق 
 .2011ألول عام كانون ا/لجنة التقييم ثم في المجلس في دورة ديسمبر

لعرضها التالية تعليقات مكتب التقييم على سياسات عمليات الصندوق  
  :على لجنة التقييم للنظر فيها

  التمايز بين الجنسينسياسة ) 1(
  الحضور القطري) 2(
  القطاع الخاص) 3(
 سياسة البلدان المتوسطة الدخل) 4(

 الحضور القطري المشفوعة استراتيجية نوقشت .مزمع به كما هو يضطلع 2011كانون األول /سينجز في ديسمبر
 البلدان المتوسطة الدخل المشفوعة بتعليقات استراتيجيةبتعليقات مكتب التقييم و
للمجلس  2011أيار /نيسان للجنة التقييم ودورة مايو/المكتب في دورة أبريل

 .التنفيذي

  أربع دورات عادية ودورات مخصصة إضافية وفقاًالمشاركة في 
 .الختصاصات لجنة التقييم ونظامها الداخلي

ومن المزمع عقد دورتين رسميتين أخريين .  دورات رسميةأربععقَدت حتى اآلن  2011كانون األول /سينجز في ديسمبر
وشارك المكتب في . على التواليكانون األول /وديسمبرتشرين األول /في أكتوبر

 لجنة التقييم وقدم عرضاً عن نتائج التقييمالتي قامت بها الميدانية زيارة البرازيل 
 وإدارة  أنشطة االتصاالت-5

 المعرفة
تقارير التقييم، والمالمح البارزة، واألفكار المستخلصة، والموقع 

 الشبكي لمكتب التقييم، الخ
كانون األول /  ديسمبر–كانون الثاني /يناير

2011 
ستعراض عمل المكتب في  والعمل جار على ا. االضطالع به كما هو مزمعيجري

 .مجال اإلبالغ عن التقييمات ونشرها
  :توليف التقييمات حول 

 الصندوق في التنمية واالستهداف لدعم استراتيجيتيتحسين ) 1(
  صغار المزارعين الفقراء 

 .  االضطالع به كما هو مزمعيجري 2011كانون األول / ديسمبرسينجز في 
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 الوضع الراهن المزمعوضع التنفيذ  أنشطة التقييم نوع العمل

اإلشراف المباشر ودعم التنفيذ في المشروعات التي يمولها ) 2(
 الصندوق

السياسات العمليات وتوجيه  ةحضور جميع اجتماعات لجنة استراتيجي 
 وبرامج الفرص ، المؤسسيةاتالتي تناقش السياسات واالستراتيجي

المشاركة . ومشروعات مختارة يقّيمها المكتبالقطرية  ستراتيجيةاال
 برامج القطريةبصورة انتقائية في اجتماعات فريق إدارة ال

كانون األول /  ديسمبر–كانون الثاني /يناير
2011 

 .  االضطالع به كما هو مزمعيجري

الشراكة مع فريق التعاون المعني بالتقييم وشبكة الشبكات وفريق األمم   الشراكات-6
 المتحدة والرابطة السويسرية للتنمية والتعاون

كانون األول /  ديسمبر–كانون الثاني /يناير
2011 

كما شارك المكتب في الجمعية العالمية للرابطة  . االضطالع به كما هو مزمعيتم
 للتقييم اإلنمائيالدولية 

ت من تقارير اإلنجاز وتقديرات أداء المشروعات بتحسين منهجية التث  المنهجية-7
 حسب اللزوم 

كانون األول /  ديسمبر–كانون الثاني /يناير
2011 

 . هو مزمع االضطالع به كما يجري

التمايز بين الجنسين تنفيذ تعديالت في منهجية المكتب من حيث مسائل  
 وتغير المناخ وتوسيع النطاق

كانون األول /  ديسمبر–كانون الثاني /يناير
2011 

 .  االضطالع به كما هو مزمعيجري

تنقيح وتنفيذ اتفاق المواءمة بين المكتب وإدارة الصندوق حول منهجية  
 لتقييم المستقل والتقييم الذاتيوعمليات ا

كانون األول /  ديسمبر–كانون الثاني /يناير
2011 

. 2011آذار /قدم اتفاق المواءمة المنقح إلى لجنة التقييم في دورتها في مارس
 .كما هو مزمعتنفيذه  يجري

. قدرة على التقييمتنفيذ األنشطة في البلدان الشريكة فيما يتعلق بتنمية ال  تنمية القدرة على التقييم-8
وعلى وجه الخصوص، تقديم دورة تدريبية في مركز التمويل والتنمية 

عداد ممارسين من المنطقة، واالضطالع إلآلسيا والمحيط الهادي 
 بأنشطة أخرى

كانون األول /  ديسمبر–كانون الثاني /يناير
2011 

 .  االضطالع به كما هو مزمعيجري

 إدارة الموارد المالية -9
شرية وإدارة الشؤون والب

 اإلدارية

أنشطة تتعلق بتعزيز إدارة الموارد المالية والبشرية وإدارة الشؤون 
اإلدارية، بما في ذلك إدارة االستشاريين وتخطيط التقييم ورصد 

 الميزانية

كانون األول /  ديسمبر–كانون الثاني /يناير
2011 

 .  االضطالع به كما هو مزمعيجري

ان  استعراض األقر-10
لمكتب التقييم ولوظيفة التقييم 

 في الصندوق

 الخاصة بالتقييم في لجنة التقييم في دورتها المعدلةنوقشت سياسة الصندوق . أنجز 2011أيار /سينجز في مايو  سياسة الصندوق الخاصة بالتقييمتعديل
 .2011أيار / ثم في دورة المجلس التنفيذي في مايو2011نيسان /في أبريل

اختصاصات لجنة التقييم ونظامها الداخلي تعديل نوقش كل من . أنجز قبل موعده 2011أيلول /سينجز في سبتمبر اختصاصات لجنة التقييم ونظامها الداخلي تعديل على تعليقات   
 ثم 2011نيسان / في لجنة التقييم في دورتها في أبريلوتعليقات مكتب التقييم عليه

 .2011يار أ/في دورة المجلس التنفيذي في مايو
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 2014-2013 والخطة اإلشارية للفترة 2012في الصندوق لعام المستقل األنشطة المقترحة لمكتب التقييم 

  نوع العمل حسب  في الصندوق األنشطة المقترحة المؤقتة لمكتب التقييم:1الجدول 

 2014-2013لفترة الخطة اإلشارية المقترحة ل  2012األنشطة المقترحة لمكتب التقييم لعام  نوع العمل

 ) 2014-2013(نهج الصندوق إزاء حوار السياسات ونتائجه  )2012-2011(تقييم الكفاءة المؤسسية وكفاءة العمليات التي يمولها الصندوق  المؤسسيالتقييم   -1
 )2015-2014(في الصندوق تمويل المنح المنقحة لسياسة ال )2013-2012(اإلشراف ودعم التنفيذ  
 )2014-2013(مة في تجديد موارد الصندوق في المستقبل المساه  
، )أو مولدوفا(بوروندي، إكوادور، إندونيسيا، األردن، مدغشقر، مالي، نيبال، الجمهورية العربية السورية   تقييم البرامج القطرية-2

 أوغندا
 القوميات، غواتيماال، باكستان، السنغال، تركيا، ةدولة بوليفيا المتعدد

 زامبيا
 عملية تثبت من تقارير إنجاز المشروعات سنويا 25نحو  عملية تثبت من تقارير إنجاز المشروعات 25نحو   التثبت من تقارير إنجاز المشروعات-3
 عمليات لتقدير أداء المشروعات سنويا 8نحو  عمليات لتقدير أداء المشروعات 8نحو    تقدير أداء المشروعات-4
، وإعداد 2014-2013 اإلشارية للفترة تهوخط 2012لعام المستند إلى النتائج استعراض تنفيذ برنامج العمل  لس التنفيذيلجنة التقييم والمج  -5

 2015-2014 اإلشارية للفترة تهوخط 2013 لعام تهوميزانيالمستند إلى النتائج برنامج العمل 
 2013لعام المستند إلى النتائج استعراض تنفيذ برنامج العمل 

، وإعداد برنامج العمل 2015-2014ة اإلشارية للفترة والخط

 اإلشارية للفترة تهوخط 2014 لعام تهوميزانيالمستند إلى النتائج 
2015-2016   

 تهوخط 2014لعام المستند إلى النتائج استعراض تنفيذ برنامج العمل 

المستند إلى ، وإعداد برنامج العمل 2016-2015اإلشارية للفترة 

  2017-2016 اإلشارية للفترة تهوخط 2015 لعام تهانيوميزالنتائج 
التقريران الحادي عشر والثاني عشر من التقارير السنوية عن نتائج   عن نتائج وأثر عمليات الصندوق العاشرالتقرير السنوي 

 وأثر عمليات الصندوق
تعليقات مكتب التقييم على تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ  م وتدابير اإلدارةتعليقات مكتب التقييم على تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقيي 

 توصيات التقييم وتدابير اإلدارة
 تعليقات مكتب التقييم على تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق تعليقات مكتب التقييم على تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق 
ة مختارة من سياسات عمليات الصندوق التي تعدها إدارة الصندوق لتنظر تعليقات مكتب التقييم على مجموع 

 فيها لجنة التقييم
تعليقات مكتب التقييم على سياسات مجموعة مختارة من عمليات 

الصندوق أعدتها إدارة الصندوق لعرضها على لجنة التقييم للنظر 
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 2014-2013لفترة الخطة اإلشارية المقترحة ل  2012األنشطة المقترحة لمكتب التقييم لعام  نوع العمل  

 فيها

 وفقاً الختصاصات لجنة لجنة التقييم دورات المشاركة في جميع  المنقحين لجنة التقييم ونظامها الداخلي وفقاً الختصاصاتلجنة التقييم دورات المشاركة في جميع 

  المنقحينالتقييم ونظامها الداخلي
رير التقييم، والمالمح البارزة، واألفكار المستخلصة، والموقع تقا تقارير التقييم، والمالمح البارزة، واألفكار المستخلصة، والموقع الشبكي لمكتب التقييم، الخ أنشطة االتصاالت وإدارة المعرفة  -6

 .الشبكي لمكتب التقييم، الخ
دور ؛  القطرية كأداة، بما في ذلك وضعه وعملية تنفيذهستراتيجيةاالبرنامج الفرص (توليفات التقييمات  

 )التمايز بين الجنسين؛ التعاونيات في التتنمية الريفية
دارة وحفظ المياه وموضوعات أخرى ستقرر إ(توليفات التقييمات 

 )فيما بعد
 التي تناقش السياسات واالستراتيجيات  العمليات وتوجيه السياساتاستراتيجيةلجنة المشاركة في كل اجتماعات  

.  القطرية، ومجموعة مختارة من المشروعات التي قيمها مكتب التقييمستراتيجيةاالالمؤسسية، وبرامج الفرص 

 .رة من فرق إدارة البرامج القطرية في مجموعة مختاوالمشاركة

 العمليات وتوجيه استراتيجيةلجنة المشاركة في كل اجتماعات 

 التي تناقش السياسات واالستراتيجيات المؤسسية، وبرامج السياسات

 القطرية، ومجموعة مختارة من المشروعات ستراتيجيةاالالفرص 

في مجموعة مختارة من فرق والمشاركة . التي قيمها مكتب التقييم

 إدارة البرامج القطرية 

فريق التعاون في مجال التقييم، وشبكة شبكات تقييم األثر، وفريق األمم المتحدة المعني بالتقييم، الشراكة مع  الشراكات  -7

 للتنمية والتعاونالوكالة السويسرية والرابطة الدولية للتقييم اإلنمائي 
 في مجال التقييم، وشبكة شبكات تقييم فريق التعاونالشراكة مع 

الرابطة الدولية للتقييم واألثر، وفريق األمم المتحدة المعني بالتقييم، 

 الوكالة السويسرية للتعاون اإلنمائيواإلنمائي 
القيام، حسب الحاجة، بصقل منهجية عمليات التثبت من تقارير إنجاز  تالقيام، حسب الحاجة، بصقل منهجية عمليات التثبت من تقارير إنجاز المشروعات وتقدير أداء المشروعا المنهجية  -8

 المشروعات وتقدير أداء المشروعات
مواصلة إدخال التعديالت على دليل التقييم لمراعاة القضايا الناشئة  مواصلة إدخال التعديالت على دليل التقييم لمراعاة القضايا الناشئة الرئيسية، حسب االقتضاء 

 ة، حسب االقتضاءالرئيسي
تنفيذ وتنقيح اتفاق المواءمة بين مكتب التقييم وإدارة الصندوق بشأن  الذاتيالمستقل وتنفيذ وتنقيح اتفاق المواءمة بين مكتب التقييم وإدارة الصندوق بشأن منهجية وعمليات التقييم  

 الذاتيالمستقل ومنهجية وعمليات التقييم 
 على التقييم لقدرةتنفيذ أنشطة في البلدان الشريكة تتعلق بتنمية ا تنفيذ أنشطة في البلدان الشريكة تتعلق بتنمية القدرة على التقييم  التقييمالقدرة على تنمية  -9
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  :2الجدول   

  حسب أهداف مكتب التقييم ونتائج إدارته المكتبيةفي الصندوقالمستقل  األنشطة المقترحة المؤقتة لمكتب التقييم

 2014- 2013الخطة اإلشارية المقترحة لمكتب التقييم للفترة  2012األنشطة المقترحة لعام  نتائج اإلدارة  المكتبية لمكتب التقييم قييمأهداف مكتب الت

التقريران الحادي عشر والثاني عشر من التقارير السنوية عن نتائج  التقرير العاشر من التقارير السنوية عن نتائج وأثر عمليات الصندوق

 وأثر عمليات الصندوق
تقييم مؤسسي ). 2012-2011(تقييم مؤسسي عن كفاءة الصندوق 

 ) 2013-2012(عن اإلشراف ودعم التنفيذ 
تقييم مؤسسي عن نهج الصندوق إزاء حوار السياسات ونتائجه 

في تمويل المنح المنقحة لسياسة التقييم مؤسسي عن ؛ )2013-2014(

دوق في المساهمة في تجديد موارد الصن؛ )2015-2014(الصندوق 

 )2014-2013(المستقبل 

ة عن نتائج وأثر عمليات الصندوق تقارير سنوي: 1نتيجة اإلدارة المكتبية 

وتقييمات مؤسسية توفر الركائز الالزمة لتطوير وتنفيذ سياسات وعمليات مؤسسية 

 أفضل

 تعليقات على السياسات حسب االقتضاء تعليقات على السياسات حسب االقتضاء
تقييمات للبرامج القطرية توفر الركائز الالزمة للنهوض : 2نتيجة اإلدارة المكتبية 

  القطرية المستندة إلى النتائجستراتيجيةاالببرامج الفرص 
 ، ونيبال، ومالي، ومدغشقر، واألردن،دونيسيا وان، وإكوادور،بوروندي

 وأوغندا) أو مولدوفا(والجمهورية العربية السورية 
 ، والسنغال، وباكستان، وغواتيماال،دولة بوليفيا المتعددة القوميات

  وزامبيا،وتركيا
 ) سنويا25نحو (عمليات التثبت من تقارير إنجاز المشروعات  ) سنويا25نحو (عمليات التثبت من تقارير إنجاز المشروعات 

: 1الهدف االستراتيجي 

المساهمة في النهوض بأداء 

المؤسسية السياسات 

والعمليات الممولة من 

 الصندوق

تقييمات مشروعات تسهم في تحسين العمليات التي : 3نتيجة اإلدارة المكتبية 

 يدعمها الصندوق
 ) سنويا8نحو (عمليات تقدير أداء المشروعات  ) سنويا8نحو (عمليات تقدير أداء المشروعات 

التثبت من تقارير إنجاز المشروعات وتقديرات ة مواصلة صقل منهجي وضع المنهجيات: 4نتيجة اإلدارة المكتبية   

  أداء المشروعات، حسب االقتضاء

التثبت من تقارير إنجاز المشروعات وتقديرات مواصلة صقل منهجية 

  أداء المشروعات، حسب االقتضاء
مواصلة إدخال التعديالت على دليل التقييم لمراعاة القضايا الناشئة     

 الرئيسية، حسب االقتضاء
لة إدخال التعديالت على دليل التقييم لمراعاة القضايا الناشئة مواص

 الرئيسية، حسب االقتضاء
فريق التعاون في مجال التقييم، وفريق األمم المتحدة المعني : الشراكات    

  للتقييم اإلنمائيالدوليةالرابطة وبالتقييم، وشبكة شبكات تقييم األثر، 

مشاركة غير مباشرة في هذه (ن للتنمية والتعاوالوكالة السويسرية و

 )النتيجة

فريق التعاون في مجال التقييم، وفريق األمم المتحدة المعني : الشراكات

 الرابطة العالمية للتقييم اإلنمائيوبالتقييم، وشبكة شبكات تقييم األثر، 

مشاركة غير مباشرة في هذه (للتنمية والتعاون الوكالة السويسرية و

 )النتيجة
نقيح اتفاق المواءمة بين مكتب التقييم وإدارة الصندوق بشأن تنفيذ وت    

 منهجية وعمليات التقييم المستقل والتقييم الذاتي
تنفيذ وتنقيح اتفاق المواءمة بين مكتب التقييم وإدارة الصندوق بشأن 

 منهجية وعمليات التقييم المستقل والتقييم الذاتي
على تقرير رئيس وللصندوق  على تقرير الفعالية اإلنمائية تعليقات    

  الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة

على تقرير رئيس و على تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق تعليقات

  الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة
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 2014- 2013الخطة اإلشارية المقترحة لمكتب التقييم للفترة  2012األنشطة المقترحة لعام  نتائج اإلدارة  المكتبية لمكتب التقييم قييمأهداف مكتب الت  

 نفيذ أنشطة في البلدان الشريكة تتعلق بتنمية القدرة على التقييمت تنفيذ أنشطة في البلدان الشريكة تتعلق بتنمية القدرة على التقييم    
المشاركة في جميع دورات لجنة التقييم وفقاً الختصاصات اللجنة  المتعلقة بهيئات الصندوق الرئاسيةاألعمال : 5نتيجة اإلدارة المكتبية   

  ونظامها الداخلي المنقحين

 الختصاصات اللجنة المشاركة في جميع دورات لجنة التقييم وفقاً

  ونظامها الداخلي المنقحين
وخطته  2012لعام المستند إلى النتائج استعراض تنفيذ برنامج العمل     

المستند إلى ، وإعداد برنامج العمل 2014-2013اإلشارية للفترة 

  2015-2014اإلشارية للفترة وخطته  2013لعام النتائج وميزانيته 

وخطته  2013لعام المستند إلى النتائج استعراض تنفيذ برنامج العمل 

المستند إلى ، وإعداد برنامج العمل 2015-2014اإلشارية للفترة 

   2016-2015 اإلشارية للفترة تهوخط 2014 لعام تيهوميزانالنتائج 

وخطته  2013استعراض تنفيذ برنامج العمل المستند إلى النتائج لعام 

امج العمل المستند إلى ، وإعداد برن2015-2014اإلشارية للفترة 

   2016-2015وخطته اإلشارية للفترة  2014النتائج وميزانتيه لعام 
 

: 2الهدف االستراتيجي 

تشجيع إدارة المعرفة 

 والتعلم الفعالين

للتقارير إعداد توليفات التقييمات وموضوعات التعلم : 6نتيجة اإلدارة المكتبية 

 السنوية عن نتائج وأثر عمليات الصندوق
 القطرية كأداة، بما في ستراتيجيةاالبرنامج الفرص (وليفات التقييمات ت

الشؤون ؛ دور التعاونيات في التتنمية الريفية؛ ذلك وضعه وعملية تنفيذه

 )الجنسانية

إدارة وحفظ المياه وموضوعات أخرى ستقرر فيما (توليفات التقييمات 

 )بعد

عن نتائج وأثر موضوعات التعلم للتقارير السنوية تحليل أحد     

  عمليات الصندوق

موضوعات التعلم للتقارير السنوية عن نتائج وأثر تحليل أحد 

  عمليات الصندوق
تقارير التقييم، والمالمح البارزة، واألفكار المستخلصة، والموقع 

 لمكتب التقييمالشبكي 
تقارير التقييم، والمالمح البارزة، واألفكار المستخلصة، والموقع 

 الشبكي لمكتب التقييم
 العمليات، وفرق إدارة استراتيجيةاجتماعات لجنة (المنتديات الداخلية 

 )البرامج القطرية
 العمليات، وفرق إدارة استراتيجيةاجتماعات لجنة (المنتديات الداخلية 

 ) القطريةالبرامج
 حلقات تعلم قطرية حلقات تعلم قطرية

فريق التعاون في مجال التقييم، وفريق األمم المتحدة المعني : الشراكة

والرابطة الدولية للتقييم بالتقييم، وشبكة الشبكات المعنية بالتقييم، 

 والوكالة السويسرية للتنمية والتعاوناإلنمائي 

ل التقييم، وفريق األمم المتحدة المعني فريق التعاون في مجا: الشراكة

والرابطة الدولية للتقييم بالتقييم، وشبكة الشبكات المعنية بالتقييم، 

 والوكالة السويسرية للتنمية والتعاوناإلنمائي 

أنشطة منتظمة لالتصال والتواصل فيما يتعلق بعمل : 7نتيجة اإلدارة المكتبية 

 مكتب التقييم

 قييمالمشاركة في مناسبات التعلم أو اجتماعات جمعيات الت المشاركة في مناسبات التعلم أو اجتماعات جمعيات التقييم

 

 أنشطة التعلم والتواصل األخرى  أنشطة التعلم والتواصل األخرى  
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، 2013-2012للفترة السابقة  1 اإلشارية العملخطةعمليات التقييم المدرجة في 

  والمقترح اآلن حذفها أو إرجاؤها 

  )ومبرر ذلك(اقتراح مكتب التقييم بالحذف أو اإلرجاء  نوع التقييم

الصندوق في لتمويل المنح في المنقحة سياسة الالتقييم المؤسسي عن 
2013 

بغية ) 2015-2014(تم االتفاق مع اإلدارة على إرجاء هذا التقييم إلى موعد الحق 
 .تيسير تقدير النتائج التي تولدها السياسة أثناء تنفيذها الفعلي

تشرين /في نوفمبرالذي سيبدأ تقييم البرنامج القطري في هايتي 
 2011الثاني 

بالتشاور مع اإلدارة، أرجئ هذا التقييم بسبب التحديات التي تعترض السياق القطري 
وبدالً عن ذلك، سيقّرب المكتب موعد إجراء تقييم . والبيئة االجتماعية السياسية الغامضة

-2012البرنامج القطري في إكوادور الذي كان من المزمع إجراؤه أصالً في فترة 
2013. 

 ، والفلبين، وكمبوديا،لقطرية في بوركينا فاسوتقييمات البرامج ا
 وجمهورية تنزانيا المتحدة

، 2013-2012كانت هذه التقييمات مدرجة في خطة  العام الماضي اإلشارية للفترة 
 .أعلى أولويةذات ولكن يقترح اآلن إجراء تقييمات قطرية 

                                                      
  .GC 34/L.6 أنظر الملحق الثاني عشر، الوثيقة  1
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  2012 عامل في الصندوقالمستقل  مستويات موظفي مكتب التقييم

2012 

 المجموع موظفو الخدمة العامة الموظفون المهنيون 2011مستوى عام  2010مستوى عام  2009مستوى عام  2008وى عام مست

18.5 19.5 19.5 19.5 11.5 8 19.5 

 

 فئة الموارد البشرية

 2012 2011 الفئة

 1 1 مدير

 1 1 نائب مدير

 3 3 كبار موظفي التقييم

 4 4 موظفو التقييم

 1.5 1.5 اتصاالت/ف تقييمموظ

 1 1 محلل بحوث تقييم

 11.5 11.5 مجموع الموظفين المهنيين

 1 1 مساعد إداري

 1 1 مساعد مدير

 1 1  مساعد نائب مدير

 5 5 مساعدو التقييم

 8 8  الخدمة العامةيموظفمجموع 

 19.5 19.5 المجموع الكلي

 ).من بلجيكا والسويد(اثنين من الموظفين المهنيين المزاملين  أيضاً من خدمات 2012سيستفيد مكتب التقييم عام 
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 مستوى موظفي الخدمة العامة في مكتب التقييم 

 )مقترح (2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
9.5 9.5 9.5 8.5 8.5 8 8 8 
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  2012 لعام في الصندوقالمستقل  لمكتب التقييم الميزانية المقترحة
  1الجدول 
  2012انية اإلجمالية لمكتب التقييم لعام الميز

 )بالدوالرات األمريكية(
 2011الميزانية المقترحة لعام 

 أ 2008 ميزانية 
 2009 ميزانية

 ب 2010 ميزانية ب
 ب2011 ميزانية

(1) 
   بالقيمة الحقيقيةالزيادة

(2) 
  جالزيادة السعرية

(3) 

انخفاض سعر /زيادة
  دالصرف

(4) 

 بسعر صرف 2012 مجموع ميزانية عام
  0.72= للدوالر األمريكي مقابل اليورو 

(4)-/+(3)+(2)+(1)=(5) 

         أعمال التقييم

  950 293 2 0 950 55 0 000 238 2 000 600 2 000 696 2 565 465 2   غير الموظفين منتكاليفال

         أعمال التقييم
 715 736 3 0 139 91 0 576 645 3 204 620 3 851 157 3 012 777 2  تكاليف الموظفين

 665 030 6 0 089 147 0 576 883 5 204 220 6 851 853 5 577 242 5 المجموع
  102.5  0  2.5  0   100 2011النسبة المئوية من ميزانية عام 

  . األرقام خالل العام لمراعاة تقلّبات سعر الصرف بين اليورو والدوالر األمريكيتعيد احتساب في الصندوق وكما هو الحال بالنسبة لسائر الصندوق فإن شعبة التخطيط االستراتيجي .المعاد احتسابها  الميزانية أ
  ).2011  وعام 2010  عام 0.722=  وسعر صرف 2009 عام 0.79= بسعر صرف للدوالر األمريكي مقابل اليورو ( المعتمدة من مجلس المحافظين ب 

  . في المائة2.5وتبلغ نسبة الزيادة السعرية للتكاليف من غير الموظفين ولتكاليف الموظفين . صندوق وما نقلته وحدة الميزانية كما هو الحال بالنسبة لسائر الج
  . يورو0.72=  وهو دوالر أمريكي واحد 2011الميزانية فإن سعر الصرف الذي سيطبق في هذه المرحلة بين الدوالر األمريكي واليورو هو نفس السعر المطبق على ميزانية عام  وفقاً لما أبلغت وحدةد 

  .2انظر الجدول  لإلطالع على مزيد من التفاصيل عن التكاليف من غير الموظفين هـ 
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  فيما يتعلق بالتكاليف من غير الموظفين2012في الصندوق لعام المستقل  توزيع الميزانية المقترحة لمكتب التقييم

 )دوالر أمريكي(ب تكاليف الوحدة المعيارية  أ حدات مكافئة للوظائف المتفرغةمعروضة كو الرقم المطلق فئة التكاليف
التكاليف المقترحة من غير الموظفين 

  )دوالر أمريكي (2012لعام 

 000 150 000 150 1 1 التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق
  :وطبيعة القضايا المزمع تقديرهاتكلفة تفاضلية بناء على نطاق  1.4 2 ةعمليات التقييم المؤسسي

300 000-450 000 
450 000 

تكلفة تفاضلية بناء على حجم الحافظة، ومساحة البلد، وتكلفة  4.4 9 عمليات تقييم البرامج القطرية
  :السفر، وتوافر األدلة التقييمية

235 000-315 000  

1 170 000 

 ج - - 25 حون 25 نحو  عمليات التثبت من تقارير إنجاز المشروعات
 000 200 000 25 8نحو  8نحو  عمليات تقدير أداء المشروعات

 000 150 000 50 3 3 توليفات التقييمات
 000 108  - - أنشطة االتصال والتواصل وتقاسم المعرفة والشراكة

 950 65  - - التكاليف العامة والنثرية
 950 293 2    المجموع

  .2012وهذا الرقم يمثل النسبة المئوية من الوقت الذي سيكرسه مكتب التقييم لمثل هذه العمليات عام . ييم في سنة معينة ولكنها تُنجز في السنة التالية تبدأ الكثير من عمليات التقأ
  . تشمل تكاليف الوحدة المعيارية أيضاً تكاليف سفر الموظفين عند الضرورةب
 ).تكلفة الوحدة المعيارية من وقت الموظفين هي أحد عشر يوما لكل عملية للتثبت من تقارير إنجاز المشروعات(من وقت الموظفين  يوماً 275 على أن هذا النشاط سيشتمل على نحو ج



  

 

س
الملحق الساد

 
E

B
 2011/103/R

.2/R
ev.1

  

46

  3الجدول 

  حسب األهداف ونتائج اإلدارة المكتبية)  ومن غير الموظفيننتكاليف الموظفي(التخصيص المقترح لميزانية مكتب التقييم 
 )ةبالدوالرات األمريكي(

 نتائج اإلدارة المكتبية لمكتب التقييم أهداف مكتب التقييم
تكاليف (الميزانية المقترحة 

 )الموظفين ومن غير الموظفين
النسبة المئوية من مجموع 

 الميزانية المقترحة
تقارير سنوية عن نتائج وأثر عمليات الصندوق وتقييمات مؤسسية توفر : 1اإلدارة المكتبية نتيجة 

 الركائز الالزمة لتطوير وتنفيذ سياسات وعمليات مؤسسية أفضل
996 695 17  

تقييمات للبرامج القطرية توفر الركائز الالزمة للنهوض ببرامج الفرص : 2نتيجة اإلدارة المكتبية 
  القطرية المستندة إلى النتائجةستراتيجياال

2 184 593 37  

عمليات للتثبت من تقارير إنجاز المشروعات وتقديرات ألداء المشروعات : 3نتيجة اإلدارة المكتبية 
 تسهم في النهوض بالعمليات التي يدعمها الصندوق

860 540 13  

 6 600 371  وضع المنهجيات: 4نتيجة اإلدارة المكتبية 

المساهمة في : 1الهدف االستراتيجي 
المؤسسية النهوض بأداء السياسات 

 والعمليات الممولة من الصندوق

 4 717 243   الصندوق الرئاسيةبهيئاتالمتعلق العمل : 5إلدارة المكتبية نتيجة ا
  77 145 657 4 1المجموع للهدف االستراتيجي 

ئج وأثر إعداد توليفات التقييمات وموضوعات تعلم للتقارير السنوية عن نتا: 6نتيجة اإلدارة المكتبية 
 عمليات الصندوق

633 933 11 
تشجيع إدارة : 2الهدف االستراتيجي 

 12 587 739 أنشطة منتظمة لالتصال والتواصل فيما يتعلق بعمل مكتب التقييم: 7نتيجة اإلدارة المكتبية  المعرفة والتعلم الفعالين

  23 520 373 1 2ي جموع للهدف االستراتيجالم
  100 665 030 6  المجموع الكلي
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  سلسلة نتائج مكتب التقييم المستقل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  نتائج الصندوق وأهدافه اإلستراتيجية وتوجهاته

 النتائج اإلدارية المؤسسية في الصندوق

  أهداف مكتب التقييم المستقل

 نتائج اإلدارة المكتبية

  ييم المستقلأنشطة مكتب التق

 )الموارد البشرية والمالية(المدخالت 


