
    

  ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفیذيالسادة مذكرة إلى 

:األشخاص المرجعیون

:نشر الوثائق:األسئلة التقنیة

Iain Kellet  

  كبیر الموظفین المالیین

  رئیس دائرة العملیات المالیة

39+رقم الهاتف: 06 5459 2403  
  i.kellet@ifad.orgالبرید اإللكتروني:

Luciano Lavizzari  

  في الصندوقمدیر مكتب التقییم المستقل

39+رقم الهاتف: 06 5459 2274  
  l.lavizzari@ifad.orgالبرید اإللكتروني:

Deirdre McGrenra  

  شؤون الهیئات الرئاسیةمدیرة مكتب

39+رقم الهاتف: 06 5459 2374  
gb_office@ifad.orgالبرید اإللكتروني:

  السادسة بعد المائةالدورة -المجلس التنفیذي 

  2012سبتمبر/أیلول 21-20روما، 

لالستعراض

  

  

ستعراض المسبَّق رفیع المستوى لبرنامج عمل الصندوق اال

المستند إلى النتائج والمیزانیتین اإلداریة والرأسمالیة 

، واالستعراض المسبق لبرنامج عمل 2013للصندوق لعام 

مكتب التقییم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج 

2015- 2014وخطته اإلشاریة للفترة 2013ومیزانیته لعام 

Document: EB 2012/106/R.2

A
Agenda: 3

Date: 23 August 2012

Distribution: Public

Original: English



EB 2012/106/R.2

i

المحتویات

إلىالمستندالصندوقعمللبرنامجالمستوىرفیعالمسبقاالستعراض-األولالجزء

20131لعامللصندوقوالرأسمالیةاإلداریةوالمیزانیتینالنتائج

20131لعامالصندوقعملبرنامج–أوال

2المؤسسیةواألهدافاألجلالمتوسطةالخطة-ثانیا

4للصندوقاإلداریةالمیزانیة-ثالثا

20124و2011السنتینفياإلداریةالمیزانیةاستخدام-ألف

20134لعامالمقترحةالصافیةالعادیةالمیزانیة-باء

20136لعامالمقترحةاإلجمالیةالمیزانیة-جیم

20137لعامالرأسمالیةالمیزانیة- دال

الصندوقفيالمستقلالتقییممكتبعمللبرنامجالمسبَّقاالستعراض- الثانيالجزء

- 2014للفترةاإلشاریةوخطته2013لعامومیزانیتهالنتائجإلىالمستند

20158

8مقدمة–أوال

9متطورةبیئة–ثانیا

10المستقلالتقییممكتبنتائجسلسلة–ثالثا

201211عامعملبرنامجفيالبارزةالمعالم–رابعا

للفترةاإلشاریةوالخطة،2013لعامالنتائجإلىالمستندالعملبرنامج–خامسا

2014-201515

201319لعامالمواردقضایا–سادسا



EB 2012/106/R.2

ii

  

  المالحق

  14  2012إنجازات مكتب التقییم المستقل في عام -الملحق األول 

والخطة 2013األنشطة المقترحة لمكتب التقییم المستقل في الصندوق لعام –الملحق الثاني 

  2015- 2014اإلشاریة للفترة 

17  

  22  2013مستویات موظفي مكتب التقییم المستقل لعام –الملحق الثالث 

  24  2013المیزانیة المقترحة لمكتب التقییم المستقل في الصندوق لعام –الملحق الرابع 

  27  مؤشرات األداء الرئیسیة–الملحق الخامس 

  29  سلسة نتائج مكتب التقییم المستقل–الملحق السادس 

  



EB 2012/106/R.2

iii

  موجز تنفیذي

) إلى تزوید الصندوق ببرنامج عملیات مدته ثالث 2015- 2013یهدف التجدید التاسع لموارد الصندوق (-1

ملیارات دوالر أمریكي. وسوف 3)، أي ما یناهز 2012- 2010سنوات بنفس مستوى التجدید الثامن للموارد (

تماعات هیئة المشاورات ینّصب التركیز خالل تلك الفترة على تحقیق األهداف والغایات المحددة خالل اج

الخاصة بالتجدید التاسع لموارد الصندوق.

ملیار 1.06ویقترح الصندوق في السنة األولى من التجدید التاسع برنامجًا سنویًا للقروض والِمنح یعادل -2

دوالر أمریكي. ویتوقع الصندوق تحقیق هذا المستوى من البرنامج األساسي باستخدام نفس مستوى الموارد 

في نفس الوقت الذي سیزید فیه من الموارد المخصصة لمجاالت اإلشراف على اریة اإلجمالیة،اإلد

المشروعات، وتعزیز الجودة، والحضور القطري. وسوف یتحقق ذلك عن طریق تعزیز الكفاءة من خالل 

مح بإعادة ترشید العملیات واإلجراءات وزیادة الفعالیة من خالل تدخالت ذات أهداف أكثر تحدیدًا بما یس

توجیه الموارد.

وعالوة على ذلك، ستبذل جهود متواصلة لتعبئة الموارد من أجل تحقیق مستوى أعلى من التمویل المشترك -3

ملیار دوال أمریكي 1.06وٕایجاد ترتیبات تمویلیة بدیلة. وسیجري رفع برنامج الصندوق األساسي البالغ 

ملیار دوالر أمریكي. وسوف 2.76تزامات بما قیمته أمثال لتحقیق مستوى إجمالي من االل1.6بمقدار 

یتطلب بلوغ هذا المستوى اإلجمالي المستهدف للبرنامج جهودًا واسعة في ظل المناخ االقتصادي السائد 

حالیًا في معظم البلدان المانحة.

عزیز األمن ومن حیث التخطیط إلنجاح تنفیذ أهدافه االستراتیجیة المتمثلة في الحد من الفقر الریفي وت-4

التوجهات االستراتیجیة الرئیسیة وشروط 2015- 2011الغذائي، یحدد اإلطار االستراتیجي للصندوق للفترة 

عمل الصندوق. وتترجم الخطة المتوسطة األجل المتجددة هذه التوجهات االستراتیجیة إلى أنشطة ونواتج. 

المحددة في فترة الخطة المتوسطة األجل على تحقیق األهداف 2013وتركز عملیة المیزنة السنویة لعام 

من خالل ضمان تحقیق االتساق بین تخصیص الموارد وأولویات الخطة.2015-2013المتجددة للفترة 

ملیون دوالر أمریكي بنفس سعر الصرف 144.14إلى 2013وتصل قیمة المیزانیة اإلداریة المقترحة لعام -5

. وسوف یتحقق 2012ا یمثل زیادة اسمیة صفریة على عام ، أي م2012المستخدم في حساب میزانیة عام 

هذا الهدف عن طریق ترشید إجراءات العمل المتبعة حالیًا في العملیات، واإلدارة المالیة، والمجاالت 

اإلداریة. وسوف تستخدم وفورات الموارد المتحققة من زیادة الكفاءة في إعادة توجیه الموارد نحو المجاالت 

جاالت ذات األولویة الملتزم بها في إطار التجدید التاسع لموارد الصندوق، وكذلك الستیعاب األساسیة والم

اإلدارة من العمل بشفافیة 2013زیادات األسعار االسمیة الناجمة عن التضخم. وتمكِّن أیضًا میزانیة عام 

ل في الماضي من مصادر مخصصة. على تعمیم بعض التكالیف التي كانت تموَّ

لة بموارد تكمیلیة نتیجة لرفع مستوى برنامج الصندوق األساسي وفي ظل -6 ازدیاد حجم المشروعات المموَّ

الخاص بالقروض والِمنح، بات من الضروري بشكل متزاید التعبیر بشكل منفصل عن عبء العمل 

ة مفهوم استخدام اإلضافي المرتبط بزیادة استخدام األموال التكمیلیة. وٕاعماًال لمبدأ الشفافیة، طبَّقت اإلدار 

المیزانیات اإلجمالیة لكي تعبر تماما عن كل الموارد المستخدمة في إدارة ودعم األعمال المتصلة باألموال 
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ملیون دوالر أمریكي لكي تشمل 147.64تبلغ 2013التكمیلیة. ونتیجة لذلك فإن المیزانیة اإلجمالیة لعام 

ل ملیون دوالر أمریكي (عالوة 3.5ة بموارد تكمیلیة تصل إلى الموارد المستخدمة في إدارة العملیات المموَّ

ملیون دوالر أمریكي). ویمكن استرداد هذا المبلغ اإلضافي بالكامل من الجزء المخصص 144.14على 

لة من إدارة األموال التكمیلیة. ویجري التماس الموافقة فقط على المیزانیة  سنویًا من إیرادات الرسوم المحصَّ

ملیون دوالر أمریكي.144.14العادیة الصافیة المقترحة التي تبلغ اإلداریة 

توقعات المیزانیة المتوسطة األجل على 2ووفقًا للمادة السابعة من اللوائح المالیة للصندوق، یتضمن الجدول -7

أساس اإلیرادات المتوقع تدفقها إلى الصندوق من كل المصادر، والمبالغ المتوقع صرفها على أساس الخطط 

التشغیلیة التي تغطي نفس الفترة. وینبغي اإلشارة إلى أن هذا الجدول إشاري وللعلم فقط.

زانیة الرأسمالیة. وبالرغم من أن المبالغ النهائیة لم تحدد حتى وتعكف اإلدارة حالیًا على إعداد مقترح المی-8

مالیین دوالر أمریكي. وفي ظل ازدیاد 4اآلن فإن تقدیرات اإلدارة تشیر إلى میزانیة رأسمالیة بمبلغ 

2013االحتیاجات نتیجة إلنشاء عدد من مكاتب الصندوق القطریة، سیشمل طلب المیزانیة الرأسمالیة لعام 

ت الرأسمالیة المتصلة بالمكاتب القطریة والمتطلبات المتصلة باالمتثال لمعاییر العمل األمنیة الدنیا. النفقا

وسوف تقدَّم إلى المجلس التنفیذي في دورة دیسمبر/كانون األول تفاصیل إضافیة عن هذا البند من 

المیزانیة.

انیة اإلداریة الصافیة المقترحة لعام موجزًا مؤقتًا رفیع المستوى یلخص مجموع المیز 1ویتضمن الجدول -9

حسب المجموعات. وسوف تقدَّم تفاصیل أخرى عن هذه المبالغ اإلشاریة، فضًال عن تصنیف 2013

التكالیف حسب فئات البرامج (أي تصمیم المشروعات، وتنفیذ المشروعات، والحضور القطري، وغیر ذلك) 

لة. خالل دورة المجلس في دیسمبر/كانون األول عندما  یكون قد تم االنتهاء من مرحلة إعداد المیزانیة المفصَّ

وباإلضافة إلى ذلك، ینبغي اإلشارة إلى أن التكالیف المتصلة بتعیین و/أو ندب الموظفین، بما في ذلك 

وسترصد بالتالي في بند مركز 2013تكالیف نقل الموظفین إلى المكاتب القطریة، ستحتسب مركزیًا في عام 

مؤسسیة في الجدول الوارد أدناه.التكالیف ال
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1الجدول 

مصفوفة النتائج والعملیات اإلشاریة للمیزنة المستندة إلى النتائج في الصندوق والمیزانیات المقترحة لعام 
2013

العملیةنتیجة اإلدارة المؤسسیةالناتجالمجموعة

المیزانیة 

المقترحة لعام 

2013

ملیون دوالر يالتشغیل

أمریكي

سیاســــــــات وطنیــــــــة، وتــــــــدابیر تنســــــــیق 1

وبرمجـــــــــــة فعالـــــــــــة وأطـــــــــــر مؤسســـــــــــیة 

واستثماریة للحد من الفقر الریفي

  ین إدارة البرامج القطریةتحس-1نتیجة ال

تصــــــمیم المشــــــروعات ن یتحســــــ-2نتیجــــــة ال

  (القروض والمنح)

المشـــروعات تحســـین دعـــم تنفیـــذ–3النتیجـــة 

واإلشراف علیها

تجهیز البرامج 

وتنفیذهاالقطریة 

86.24

إطــــــار عــــــالمي داعــــــم لتعبئــــــة المــــــوارد 2

وللسیاســـات المتعلقـــة بالحـــد مـــن الفقـــر 

الریفي

تحســـــین المـــــدخالت فـــــي حـــــوار -8النتیجـــــة 

  السیاسات العالمیة للحد من الفقر الریفي

لحــد مــن لتعبئــة المــوارد تعزیــز –10النتیجــة 

الفقر الریفي

حوار السیاسات 

،الرفیع المستوى

،وتعبئة الموارد

واالتصاالت 

االستراتیجیة

10.12

الدعم المؤسسي

قاعــدة فعالــة وكفــوءة للخــدمات اإلداریــة 3

والمؤسســـیة فـــي المقـــر الرئیســـي وعلـــى 

المســــــــتوى القطــــــــري لتحقیــــــــق النتــــــــائج 

التشغیلیة

  تحسین إدارة الموارد المالیة–4النتیجة 

  تحسین إدارة الموارد البشریة–5النتیجة 

  تحسین إدارة المخاطر والنتائج–6النتیجة 

تحســـین الكفـــاءة اإلداریـــة وتـــوفیر –7النتیجـــة 

المعلومــــات تكنولوجیــــا بیئــــة تمكینیــــة للعمــــل و 

واالتصاالت

اإلدارة المؤسسیة 

ٕاصالحها و 

تنظیمهاو 

33.59

عمـــــــل الهیئـــــــات الرئاســـــــیة للصـــــــندوق 4

بشكل فعال وكفء

قاعدة فعالة وكفوءة لتسییر–9النتیجة 

األعضاء في الصندوق

دعم أنشطة التسییر 

التي یقوم بها 

األعضاء

9.52

4139.47-1للمجموعات 2013لعام العادیة مجموع المیزانیة اإلداریة المقترحة   

4.67أمركز التكالیف المؤسسیة

2013144.14المقترحة لعام الصافیةمجموع المیزانیة اإلداریة  

2013المیزانیات األخرى المقترحة لعام 

4.0)التقدیریة(2013المیزانیة الرأسمالیة لعام 

  یشمل ھذا البند تكالیف التعیین/الندب المركزیة قبل إعادة تخصیصھا للمجموعة.أ
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2الجدول 

  المصادر)توقعات المیزانیة المتوسطة األجل على أساس التدفقات الداخلة والخارجة (جمیع 

  (بمالیین الدوالرات األمریكیة)

2014المتوقعة 2013المتوقعة 2012المتوقعة 2011الفعلیة 

2السنةبدایةرصید الموارد المرحل في  522.82 455.62 182.42 141.3

التدفقات الداخلة إلى الصندوق

290.0291.2286.8297.3تدفقات القروض العائدة

93.946.443.260.4االستثمارعائد 

3.55.03.55.0التكمیلیةرسوم األموال 

387.4342.6335.0362.7المجموع الفرعي

التدفقات الخارجة من الصندوق

ومیزانیة مكتب التقییم المستقل في المیزانیة اإلداریة

الصندوق

(148.2)(150.1)(150.1)(153.9)

أاإلداریة األخرىالمصروفات
(8.2)(4.2)-(2.5)

(3.6)(3.6)(3.5)(1.2)المیزانیة الرأسمالیة

(5.0)(3.5)(5.0)(3.5)التكمیلیةالتكالیف الممولة من رسوم األموال 

---3.7الصرف األجنبي والتعدیالت بین الصنادیق تعدیالت

(165.0)(157.2)(162.8)(157.4)المجموع الفرعي

230.0179.8176.3197.7للصندوقصافي التدفقات الداخلة والخارجة

األنشطة المتصلة ببرنامج العمل

371.1239.1538.5362.2المساهمات

(783.0)(740)(686.9)(668.3)المصروفات

(32)(15.9)(5.2)-أثر البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون

(452.8)(217.4)(453)(297.2)المجموع الفرعي

(255.1)(41.1)(273.2)(67.2)(الخارجة) في جمیع األنشطة/في التدفقات الداخلةصا

2رصید الموارد المرحل في نهایة السنة      455.62 182.42 141.31 886.2

أ
  .المتكررة والموارد المرحلةالمیزانیات غیر تشمل النفقات اإلداریة األخرى 
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االستعراض المسبق رفیع المستوى لبرنامج عمل الصندوق المستند -األول الجزء

2013والمیزانیتین اإلداریة والرأسمالیة للصندوق لعام إلى النتائج 

  2013برنامج عمل الصندوق لعام –أوال 

هو السنة األولى في فترة التجدید التاسع لموارد الصندوق، وهو بالتالي سنة محوریة في تحدید 2013عام - 1

فترة التجدید التاسع التي سیجري فیها تعزیز المكاسب المتحققة من توسیع النطاق خالل فترة برنامج عمل

برنامج تخطیطي للقروض التجدید الثامن للموارد. ویقترح الصندوق عند إعداد هذه الوثیقة الحفاظ على 

2013المستوى اإلقراضي لعام بوالوصولملیار دوالر أمریكي لفترة السنوات الثالث 3.06والِمنح بما قیمته 

لة من برنامج التجدید 60ملیار دوالر أمریكي، منها 1.06إلى نحو  ملیون دوالر أمریكي من الموارد المرحَّ

، سیجري في إطار هذا البرنامج األساسي تعبئة مبلغ إضافي الثامن لموارد الصندوق. وعالوة على ذلك

وٕاذا لم تلبملیون دوالر أمریكي من مصادر أخرى لتمویل االلتزامات التي یدیرها الصندوق. 200یصل إلى 

سیجري التماس مصادر تمویلیة بدیلة لتعویض الفرق أو تلك التقدیرات،تعهدات التجدید التاسع للموارد

  حسب االقتضاء.2015- 2013برنامج الفترة سیجري تعدیل 

1الجدول 

برنامج العمل الفعلي والمتوقع

(بمالیین الدوالرات األمریكیة)

  الفعلي

2008

  الفعلي

2009

  الفعلي

2010

  الفعلي

2011

  المتوقع

2012

  میزانیةال

2013

قروض الصندوق وِمنح إطار القدرة على 

تحمل الدیون

552662794947964995

414751515065منح الصندوق

060 59370984599810141أالصندوققروض ومنحمجموع برنامج   

1088259191231200بدارة الصندوق إلتخضعأموال أخرى 

260 2451 1891 7017919041مجموع برنامج عمل الصندوق  

  .2011التقریر السنوي للصندوق لعام مصدر المبالغ الفعلیة: - أ
ومصدر بیانات. 2008عام في غذیة األتشیر إلى األموال المتاحة أساسا من خالل آلیات التمویل المنشأة بعد أزمة أسعار -ب 

مجرد فهي 2013هو الخطة المتوسطة األجل المقدمة من دائرة إدارة البرامج، وأما المبالغ المحددة لعام 2012-2008الفترة

تقدیرات.

ما إعداد حالیًا إطار القدرة على تحمل الدیون والمنح العادیة. ویجري القروض وِمنح من خالل العملوُینفذ برنامج - 2

. ویتوقع 2013قروض وِمنح تكمیلیة، للموافقة علیها في عام 4، بما في ذلك برنامجاً و مشروعاً 30و25یتراوح بین

جنوب ألفریقیافي المائة من التمویل 50و40ما یتراوح بین بأن یخصصالصندوق مواصلة الوفاء بالتزاماته 

الصحراء الكبرى.

البیاني التالي التوزیع المتوقع لقیمة برنامج قروض الصندوق وِمنح إطار القدرة على تحمل الدیون بین الشكلویبین - 3

.2015-2011محددة في اإلطار االستراتیجي للصندوق للفترة مجاالت العمل المواضیعیة ال
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25المجاالت المواضیعیة (في حسب 2013منح إطار القدرة على تحمل الدیون لعام اإلشاري للقروض و التوزیع 

)2012یولیو/تموز 

65منحة بقیمة یبلغ مجموعها 80إلى 2013ویصل العدد التقدیري للمنح العالمیة/اإلقلیمیة والقطریة في عام - 4

ملیون دوالر أمریكي. وتتمثل المخرجات الرئیسیة لبرنامج الِمنح العادیة في اآلتي: األنشطة االبتكاریة؛ ونشر 

الوعي واستقطاب التأیید وحوار السیاسات؛ وتعزیز قدرات المؤسسات الشریكة؛ واستخالص الدروس 

دمات الداعمة للسكان الریفیین الفقراء؛ وٕادارة المعرفة ونشر المستفادة وٕادارة المعرفة فیما یتصل بالخ

  المعلومات عن القضایا المتصلة بالحد من الفقر الریفي.

متوسطة األجل واألهداف المؤسسیةالالخطة -ثانیا 

تحدد خطة الصندوق المتوسطة األجل المتجددة في إطار التجدید التاسع للموارد برنامج القروض والِمنح - 5

. وفیما یلي األهداف المؤسسیة اإلنمائیة والتشغیلیة 2015-2013مج العمل الشامل لفترة السنوات الثالث وبرنا

  المحددة على أساس الخطة المتوسطة األجل:

دوالر 1.6ملیـــارات دوالر أمریكـــي وتعبئـــة مبلـــغ إضـــافي قـــدره 3تحقیـــق برنـــامج للقـــروض والِمـــنح بمبلـــغ )1(

كل دوالر من قروض/ِمنح الصندوق؛أمریكي من التمویل المشترك مقابل

رفـــع مســـتوى جـــودة القـــروض والِمـــنح الجدیـــدة إلـــى المســـتویات المســـتهدفة فـــي إطـــار قیـــاس النتـــائج لعـــام )2(

2015 :

وزیادة عدد من یتم انتشالهم من الفقـر بمقـدار الضـعف مقارنـة السكانالتأثیر على عدد أكبر من   )أ(

بعددهم في فترة التجدید الثـامن للمـوارد، وذلـك مـن خـالل التوسـیع الفعـال للنطـاق، وتحسـین جـودة 

البرامج، وزیادة االنتقائیة في اختیار المشروعات والبلدان؛

؛ن الفقرًا من السكان الریفیین الفقراء من براثثمانین ملیونإنقاذ  )ب(

تحسین جودة الحافظة الجاریة من خالل تحسین تصمیم المشروعات واإلشراف علیها؛)3(

تحسین ُنظم الرصد والتقییم وٕاجراء تقدیرات لألثر؛)4(

  التكیُّف مع تغیُّر المناخ والتخفیف من آثاره

  

اإلنتاج التكنولوجیات الزراعیة المحسَّنة وخدمات 

  الفعالة

  الخدمات المالیة الشاملة

  

  دمج السكان الریفیین الفقراء في سالسل القیمة

  

األراضي والمیاه والطاقة - الموارد الطبیعیة 

  والتنوع البیولوجي

دعم منظمات المنتجین الریفیین
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من القروض أو الِمنح).دوالرزیادة الكفاءة (تخفیض التكالیف التي یتكبدها الصندوق مقابل كل )5(

النطـاق مـن أجـل ضـمان تحقیـق أثـر ملمـوس فـي جهـود الحـد مـن وسوف یبذل الصـندوق جهـدًا كبیـرًا لتوسـیع - 6

من خالل االبتكارات التي یقوم بإدخالها. ویهدف الصندوق من وراء ذلك إلـى انتشـال مـا ال یقـل الریفيالفقر

، وتقـدیم خـدمات مـن خـالل المشـروعات 2015-2013من سكان الریف مـن الفقـر خـالل الفتـرة اً ملیون80عن 

لـة مــن الصـندوق لمــا ال یقـل عــن  ملیـون نســمة. وسـوف یقــدِّم الصـندوق دعمــه بصـورة منهجیــة أكبــر 90المموَّ

مـنأن یزیـدسالسـل قیمـة السـلع علـى طـولومـن شـأن تنفیـذ تـدخالتلبرامج الزراعیة القطریة الواسعة. إلى ا

اص. وبــالرغم مــن اشــتراك الصــندوق بالفعــل فــي األعمــال المتصــلة أهمیــة التمویــل المشــترك مــع القطــاع الخــ

فـي فتـرة التجدیـد التاسـع لمـوارد الصـندوق. وسـوف هـذین المجـالینبالبیئة وتغیُّر المناخ، سیزداد التركیز على 

التــأقلم لصــالح زراعــة أصــحاب یســتفید التمویــل اإلضــافي المقــدَّم لبرنــامج زراعــة الحیــازات الصــغیرة (برنــامج 

) من سیاسات الصندوق الجدیدة في هذا المجال.حیازات الصغیرةال

وال یمكن مواصـلة التوسـع السـریع فـي برنـامج قـروض وِمـنح الصـندوق خـالل فتـرة التجدیـد التاسـع للمـوارد فـي - 7

البرنـامج المزمـع للقـروض والِمـنح، بمـا ویمثـلسیاق نموذج استدامة التدفقات النقدیة الـذي اعتمـده الصـندوق. 

كــل ســنة مــن ســنوات فتــرة التجدیــد فــي التــأقلم لصــالح زراعــة أصــحاب الحیــازات الصــغیرة،ك برنــامج فــي ذلــ

100ومن المتوقـع أن یشـمل هـذا المبلـغملیار دوالر أمریكي سنویًا، 1ما ال یقل عنالتاسع لموارد الصندوق 

فـي عـام تقتـرح اإلدارة . و غیرةالتأقلم لصالح زراعة أصحاب الحیـازات الصـملیون دوالر أمریكي سنویًا لبرنامج 

ملیـــــار دوالر أمریكـــــي مـــــن االلتزامـــــات الجدیـــــدة لتنمیـــــة قطـــــاع الحیـــــازات الصـــــغیرة. 2.76دعـــــم نحـــــو 2013

ملیــار دوالر أمریكـي، ستشـمل هـذه االلتزامــات 1.06وباإلضـافة إلـى برنـامج القــروض والِمـنح األساسـي البـالغ 

المشترك الذي یخضـع إلدارة مباشـرة مـن الصـندوق؛ ومـا یقـدَّر ملیار دوالر أمریكي من التمویل0.2اإلشاریة 

مـن ملیـار دوالر أمریكـي 1.09لتمویل المشترك الدولي؛ وما یقدَّر بمبلغ من املیار دوالر أمریكي 0.41بنحو 

لتمویل المشترك المحلي والخاص.ا

في التمكین من تحقیق األهداف التشغیلیة من 2013وتتمثل أهداف اإلدارة الداخلیة المؤسسیة للصندوق لعام - 8

خالل ما یلي: 

النجاح في تعبئة الموارد وٕادارة األصول لتلبیة متطلبات برنامج العمل؛ )1(

تحسین إدارة الموارد البشریة لدعم الوظائف اإلنمائیة واإلداریة الرئیسیة؛)2(

ات التوظیــف الطویلــة األجــل إجــراء عملیــة للتخطــیط االســتراتیجي لقــوة العمــل مــن أجــل تحدیــد متطلبــ)3(

الالزمة لتحقیق نتائج التجدید التاسع لموارد الصندوق؛

توفیر قاعدة لتكنولوجیا المعلومات تتیح الحصول على البیانات الفوریة، وتنفیذ االتصـاالت والعملیـات )4(

).5المؤتمتة الالزمة لما تقدم (وفقًا لمؤشرات المستوى 
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وقالمیزانیة اإلداریة للصند-ثالثا 

  2012و2011استخدام المیزانیة اإلداریة في السنتین -ألف 

في المائة 96ملیون دوالر أمریكي، أي 135.11إلى2011اإلداریة لعام من المیزانیةاإلنفاق الفعليوصل- 9

وراء انخفاضاألسباب الرئیسیة وترتبطملیون دوالر أمریكي. 140.59التي بلغت من المیزانیة المعتمدة 

  .عن التوقعات األصلیةواالنخفاض الفعلي في تكالیف الوحدة من الموظفین بالوظائف الشاغرةاإلنفاق 

، وتحسین الشواغرفي ظل شغل عدد من 2012ومن المتوقع أن یزداد استخدام المیزانیة اإلداریة في عام - 10

ر التقدیرات إلى أن إدارة المیزانیة من خالل استعراض منتصف السنة وٕاعادة تخصیص الموارد. وتشی

في المائة من المیزانیة 97.5ملیون دوالر أمریكي، أي 140.5استخدام المیزانیة اإلداریة خالل العام سیبلغ 

أن عملیة استعراض میزانیة الصندوق في منتصف السنة وجدیر بالمالحظة أیضا. 2012المعتمدة لعام 

الحجم الكبیرفي ظلالموارد استخدامكبیرة فية سیشهد كثاف2012أن الفصل الرابع من عام تشیر إلى

تلك الفترة.لألنشطة البرامج واألنشطة المؤسسیة المزمعة 

2الجدول 

  2012المتوقع لعام االستخدام و 2011الفعلي لعام االستخدام –استخدام المیزانیة اإلداریة 

(بمالیین الدوالرات األمریكیة)

2012المتوقع لعام االستخدام   بكامله2011عام 

المتوقعاالستخدام المیزانیة االستخدام الفعليالمیزانیة 

140.59135.11144.14140.50المیزانیة اإلداریة

9697.5النسبة المئویة المستخدمة

  

2013ة الصافیة المقترحة لعام یالمیزانیة العاد-باء 

ملیون دوالر 144.14إلى2013المیزانیة اإلداریة الصافیة الرفیعة المستوى لعام تصلمن المقترح أن - 11

، وتستند هذه المیزانیة إلى ثالثة افتراضات 2012أمریكي، أي ما یمثل زیادة اسمیة صفریة مقارنة بعام 

  رئیسیة تتصل بزیادات األسعار:

ســـتعامل بـــنفس الطریقـــة التـــي 2013یفتــرض أن الزیـــادات فـــي مرتبـــات مــوظفي الفئـــة الفنیـــة فـــي عــام   )أ(

، وبالتــالي إذا اقترحــت لجنــة الخدمــة المدنیــة الدولیــة زیــادة صــفریة فــي مرتبــات 2012عوملــت بهــا فــي 

مـــوظفي الفئـــة الفنیـــة فلـــن تتـــیح اإلدارة تلـــك الوفـــورات لالســـتخدام دون التشـــاور مســـبقًا مـــع المجلـــس 

وافق علیها المجلس التنفیذي، یمكـن حینئـذ ییادة التنفیذي. على أنه إذا اقترحت لجنة الخدمة المدنیة ز 

فــي المائــة مــن زیــادة المرتبــات فــي مظــروف المیزانیــة القائمــة. ویرجــع الســبب فــي 2.5اســتیعاب نحــو 

في المائـة فـي مرتبـات 2.5یفترض زیادة بنسبة 2012ذلك إلى أن خط أساس المیزانیة المعتمدة لعام 

مجلس محافظي الصندوق.لما التزمت به اإلدارة أمامزیادة وفقًا ، وتم تجنیب هذه الالموظفین الفنیین
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یفترض مقترح المیزانیة أیضًا أن التجمید الذي فرضته لجنة الخدمة المدنیة الدولیة على الزیادات فـي   )ب(

زیـادة، الدولیـة مرتبات موظفي فئات الخدمات العامة سیظل نافـذًا. وٕاذا اقترحـت لجنـة الخدمـة المدنیـة 

اإلدارة فــي هــذه الحالــة صــعوبة فــي تنفیــذ تلــك الزیــادة دون أن تضــطر إلــى التمــاس مــوارد قــد تواجــه 

.2013إضافیة تتجاوز المیزانیة المقترحة لعام 

فـي المائـة2.5افترضت زیادة عامة في األسـعار بنسـبةالتكالیف غیر المرتبطة باألفراد، بفیما یتعلق  )ج(

التضــخم. وتفتـــرض المیزانیــة المقترحـــة أن الزیــادة التضـــخمیة ســتقابلها فـــي المیزانیــة اإلداریـــة لمراعــاة

حقیقیة ناشئة عن تحسن الكفاءة.تخفیضات

، اتخــذت اإلدارة قــرارات صــعبة مــن أجــل 2013وعنــد اقتــراح زیــادة اســمیة صــفریة فــي المیزانیــة اإلداریــة لعــام - 12

ق النتـــائج الرئیســـیة المتوخـــاة مـــن التجدیـــد التاســـع لمـــوارد الصـــندوق، ترتیـــب أولویـــات المـــوارد المحـــدودة لتحقیـــ

المحددة أدناه.مسائل المیزانیة الهیكلیةولمعالجة 

وعمًال على تحقیق أهداف التجدید التاسع لموارد الصندوق وأهداف الخطة المتوسطة األجل، سیجري توفیر - 13

بیة االحتیاجات التمویلیة المتكررة الناشئة ) تل2) دعم أنشطة المعرفة؛ (1مخصصات إضافیة من أجل: (

) تمویل التكالیف اإلضافیة التي تتطلبها 3عن االستثمارات الجدیدة في تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت؛ (

) 5) دعم ترشید استخدام رسوم األموال التكمیلیة؛ (4االجتماعات السنویة لمجلس محافظي الصندوق؛ (

عبئة األموال. وسوف تقابل هذه الزیادات تخفیضات في تكالیف الموظفین من تعزیز قدرة الصندوق على ت

خالل ترشید العملیات سواء في الشؤون اإلداریة أو في تجهیز القروض وصرف األموال، إلى جانب زیادة 

االنتقائیة وتوجیه التدخالت في العملیات.

المیزانیة المقترحة للسنة الحالیة.3ویبین الجدول - 14

3لجدول ا

  2013و 2012النتائج، تحلیل النسبة المئویة للحصص من المیزانیة اإلداریة حسب مجموعات 

  (بمالیین الدوالرات األمریكیة)

مجموعة النتائج
المعتمدة 

2012

المقترحة 

2013

النسبة المئویة 

2012

النسبة المئویة 

2013

88.6086.2461.459.8تجهیز البرامج القطریة وتنفیذها1

  ت الرفیع المستوى وتعبئة المواردحوار السیاسا2

واالتصاالت االستراتیجیة

10.3810.127.27.0

32.3633.5922.523.3إصالح اإلدارة المؤسسیة وتنظیمها3

10.039.527.06.6دعم أنشطة التسییر التي یقوم بها األعضاء4

2.104.001.42.8أمركز التكالیف المؤسسیة المعدلة

2012الزیادة في مرتبات الموظفین الفنیین في عام 

(محتجزة)

0.670.670.50.5

144.14144.14100100المجموع

تشمل تكالیف التعیین/الندب قبل تخصیص أي موارد ألي مجموعات.أ
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لیة للمیزانیة المقترحة لعام یتبین منوبینما - 15 قد 1مجموع الموارد في المجموعة أن 2013التقدیرات األوَّ

تكالیف احتسابفي المائة فإن هذا االنخفاض راجع إلى إعادة 59.8في المائة إلى 61.4من انخفض

التي وردت اإلشارة إلیها 3مركز التكالیف المؤسسیة، إلى جانب الزیادة في تكالیف المجموعة ضمن التعیین 

لة لتكالیف عام  خالل إعداد المیزانیة المفصلة فإن 2013من قبل أعاله. وحالما تصاغ التقدیرات المفصَّ

التكالیف المركزیة سیعاد تخصیصها للمجموعات المالئمة في وثیقة المیزانیة النهائیة، وستوزَّع التكالیف 

رامج (مثل تكالیف التصمیم، وتكالیف التنفیذ، والحضور حسب المجموعتین وحسب الفئات العامة للب

القطري، فضًال عن تكالیف اإلدارة العامة). وسوف یمكِّن ذلك اإلدارة من تحسین تحلیل التكالیف في 

جهودها لتحقیق المزید من الكفاءة في كل جوانب عملیاتها.

2013المقترحة لعام اإلجمالیة المیزانیة -جیم 

. هوِمنحهتنفیذ وٕادارة عدد من العملیات ألطراف أخرى خارجیة ولكنها تكمِّل برنامج قروضیقوم الصندوق ب- 16

ل هذه العملیات من األموال التكمیلیة. وینطوي الدخول في  على تكالیف إضافیة أنشطة هذه الشراكاتوتموَّ

ل هذه التكالیف  في العادة من إیرادات رسوم یتكبدها الصندوق في التصمیم والتنفیذ واإلشراف واإلدارة. وتموَّ

  اإلدارة بموجب اتفاق األموال التكمیلیة.

وفي ظل ازدیاد حجم المشروعات الممولة من األموال التكمیلیة نتیجة لزیادة المستوى األساسي لبرنامج - 17

قروض وِمنح الصندوق، یلزم احتساب عبء العمل اإلضافي المتصل بزیادة استخدام األموال التكمیلیة 

دات األخرى القائمة على الرسوم بصورة منفصلة. وبالتالي فقد أدخلت إدارة الصندوق مفهوم المیزنة واإلیرا

من أجل تحسین المساءلة والشفافیة باستخدام الموارد المطلوبة لتنفیذ برنامج عمل “ الصافیة”و“ اإلجمالیة”

العادیة إلى جانب كل الموارد الصندوق. وبالتالي فإن المیزانیة اإلجمالیة ستشمل المیزانیة اإلداریة

المستخدمة إلدارة ودعم األعمال اإلضافیة المتصلة باألموال التكمیلیة. وسوف تمثل المیزانیة الصافیة ما یتم 

بط به من أنشطة، تاالضطالع به من أعمال لتحقیق البرنامج األساسي لقروض وِمنح الصندوق وما یر 

مجلس اتالمجلس التنفیذي واعتماداتیة العادیة. ولن تلتمس موافقوسیستمر تمویل ذلك من المیزانیة اإلدار 

تقلبات عبء عدم تأثیرلمیزانیة الصافیة. وسوف یعني فصل المیزانیتین اإلجمالیة والصافیة لالمحافظین إّال 

على المیزانیة اإلداریة العادیة من سنة إلى أخرى.من موارد تكمیلیةالعمل الممول 

دائرة تقدیم تقدیراتها بشأن عبء العمل اإلضافي والتكالیف المتصلة بإدارة وسوف ُیطلب من كل - 18

وسوف یراعى الوقت الجزئي الذي ینفقه الموظفون في تنفیذ األعمال الممولة بموارد تكمیلیة. المشروعات 

كمیلیة المتصلة باألموال التكمیلیة وتكالیف الخبراء االستشاریین اإلضافیة المتصلة مباشرة باألموال الت

والتكالیف المتصلة بالسفر وذلك عند تحدید مجموع اآلثار المتراكمة على الموارد نتیجة معالجة المشروعات 

مجموع اإلیرادات التكالیف المستردةأو األعمال اإلضافیةتجاوز تالتكمیلیة. ویجب أّال بالمواردالممولة 

وعات في أي سنة من السنوات. والغرض من ذلك المتحققة من رسوم اإلدارة السنویة المرتبطة بتلك المشر 

ل بموارد تكمیلیة. هو ضمان إتاحة ما یكفي من إیرادات الرسوم طیلة عمر المشروع المموَّ

ملخصًا للمیزانیة اإلداریة اإلجمالیة والصافیة. على أن المبالغ المبیَّنة في الجدول عند هذه 4ویقدِّم الجدول - 19

. وسوف تتضح الصورة تمامًا حالما تعرف األنشطة المتصلة وأولیةمبالغ مؤقتة لیست سوىالمرحلة 

باألموال التكمیلیة وحجم التمویل المتمم.
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4الجدول 

  2013المیزانیة اإلداریة اإلجمالیة والحقیقیة اإلشاریة لعام 

  (بمالیین الدوالرات األمریكیة)

فئة التكالیف
المیزانیة الصافیة لعام 

2012

المیزانیـــــة اإلجمالیـــــة (بمـــــا فیهـــــا 

2013الصافیة) لعام 

91.5493.54تكالیف الموظفین

23.5224.52االستشاریونالخبراء 

29.0829.58تكالیف أخرى

144.14147.64المیزانیة اإلجمالیة

3.50ال ینطبقاألموال التكمیلیةأنشطةتكالیف دعم 

144.14144.14  المیزانیة الصافیة

نسبة الكفاءة

تحسب نسبة الكفاءة اإلداریة في فترة التجدید التاسع لموارد الصندوق بتقسیم تكالیف المیزانیة اإلداریة الفعلیة - 20

لة من رسوم اإلدارة) على البرنامج برمته. وبافتراض سعر صرف ثابت، فإن المیزانیة  (بما فیها النفقات المموَّ

المائة في ظل التعریف الجدید للنسبة بین 11.7ستسجل معدل كفاءة قدره 2013اإلداریة المقترحة لعام 

  التكالیف الفعلیة وبرنامج عمل الصندوق. 

5الجدول 

برنامج العمل الفعلي والمتوقع

(بمالیین الدوالرات األمریكیة)

الفعلي 

2008

الفعلي 

2009

الفعلي 

2010

الفعلي 

2011

المتوقع 

2012

میزانیة ال

2013

260 2451 1891 7017919041مجموع برنامج عمل الصندوق

107.2111.5116.5135.1140.5144.1المیزانیة اإلداریة

5.23.55.03.5  4.44.1تكالیف دعم أنشطة األموال التكمیلیة

111.6115.6121.7138.6145.5147.6مجموع التكالیف

  مجموع التكالیف مقسومًا على

مجموع برنامج العمل (%) 

%15.9  %14.5  %13.5  %11.7  %11.7  %11.7  

2013المیزانیة الرأسمالیة لعام -دال 

الممولة من المیزانیة المشروعاتسیقوم الصندوق، على غرار ما حدث في السنوات السابقة، باإلبالغ عن أداء - 21

الرأسمالیة في دورة المجلس التنفیذي في دیسمبر/كانون األول. وسُتطرح المقترحات المتعلقة بالمشروعات الرأسمالیة 

.2013مالیین دوالر أمریكي في عام 4الجدیدة في الوقت ذاته. وال یتوقع اقتراح میزانیة رأسمالیة تتجاوز 
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مكتب التقییم المستقل في االستعراض المسبَّق لبرنامج عمل -زء الثاني الج

-2014وخطته اإلشاریة للفترة 2013المستند إلى النتائج ومیزانیته لعام الصندوق

2015  

  مقدمة–أوال 

لفترة المتجددبرنامج عمله الخامس في الصندوقوفقًا لما طلبه المجلس التنفیذي، أعد مكتب التقییم المستقل- 1

وخطته 2013لبرنامج عمل المكتب ومیزانیته لعام ثالث سنوات. وتتضمن هذه الوثیقة استعراضًا مسبقاً 

وعلى غرار العام الماضي، تابع المكتب نهج برنامج العمل والمیزانیة .2015-2014اإلشاریة للفترة 

1رئیسیة.المستندین إلى النتائج وربط احتیاجاته من الموارد بتحقیق النتائج ال

إدارة وكما كان علیه الحال في الماضي، فقد وضع برنامج العمل المقترح للتقییم المستقل بالتشاور مع - 2

وشعبة السیاسات والمشورة التقنیة. وفي األسابیع ، ، وشمل ذلك مناقشات مع الشعب اإلقلیمیةالصندوق

في عامة على موارده البشریة والمالیة التقییمات المزمعآلثارالقادمة، سیجري المكتب تحلیًال تفصیلیًا 

القائمة النهائیة المقترحة للتقییمات، على لجنة التقییم في ها. وستعرض نتائج هذا التحلیل، بما فی2013

.2012دورتها المقررة في أكتوبر/تشرین األول 

الناتجة عن استعراض عملیة رئیسیة إلعادة تحدید توجهاته االستراتیجیة 2011وتجري في المكتب منذ عام - 3

وأجریت تعدیالت كثیرةواعتماد سیاسة التقییم المعدلة. 2األقران لمكتب التقییم ووظیفة التقییم في الصندوق

تحقق أكبر في الوقت المناسب بحیث و على درجة عالیة من الجودة مفیدة و تقییمات مستقلةلضمان إجراء

التقییمات المستقلة للتأكد من أن ستفادة من تلك الجهود . وسیواصل المكتب هذا العام االقیمة بأقل تكلفة

مساهمة الصندوق في الحد من الفقر الریفي في العالم.تعزز

وتنقسم هذه الوثیقة إلى ستة أقسام. ویتضمن القسم الثاني لمحة عامة عن التطورات الرئیسیة في السیاقین - 4

ونتائج إدارة الشعب 3ف القسم الثالث أهداف المكتبالخارجي والداخلي، واآلثار المترتبة على المكتب. ویص

أما القسم الرابع فیلخص إنجازات برنامج عمل التقییم لعام 4وصالتها بنتائج اإلدارة المؤسسیة في الصندوق.

. 2015-2013في إطار كل هدف، في حین أن القسم الخامس یركز على األنشطة المقترحة للفترة 2012

والموارد البشریة التي یحتاج 2013و یعرض الخطوط العریضة المقترحة لمیزانیة عام وأما القسم السادس فه

.الشعبة وأهدافهاإلیها المكتب لتنفیذ أنشطته التقییمیة ولتحقیق نتائج إدارة

                                                     

، قدم الصندوق أول برنامج عمل سنوي ومیزانیة إداریة مستندین إلى النتائج.2010في عام 1
التقریر النھائي وعرض. إجراء استعراض األقرانللمصارف اإلنمائیة المتعددة األطرافالتابع في مجال التقییمالتعاون فریقتولى2

.2010المجلس التنفیذي في أبریل/نیسان على
األنشطة الضروریة لتحقیق بتحدید أھدافھ األساسیة ونتائجھ وفیھا المكتب نھج اإلدارة على أساس النتائج ینتھجالتي الثالثةالسنة ھذه ھي3

تلك النتائج واألھداف.
تھدف إلى الحفاظ على أھداف الصندوق االستراتیجیة. وھذه النتائج مطبقة في المنظمة ككل، لإلدارة المؤسسیةتائج للصندوق عشر ن4

. وعلى سبیل متابعة نھج اإلدارة على أساس النتائج في الصندوق، حدد المكتب نتائج إلدارة الشعبة، شعبةوفقاً لصلتھا ببرامج عمل كل 

داف المقترحة للشعبة.األھوھي ترمي إلى الحفاظ على
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وباالستناد 2012وسیقوم المكتب، بعد إدراج تعلیقات لجنة التقییم في دورتها الثانیة والسبعین في یولیو/تموز - 5

ى التوجیهات والتعلیقات التي ستقدمها لجنة مراجعة الحسابات والمجلس التنفیذي خالل دورتیهما في إل

یستندان إلى النتائج وخطة إشاریة 2013، بإعداد برنامج عمل شامل ومیزانیة لعام 2012أیلول/سبتمبر 

في أكتوبر/تشرین األول. الثالثة والسبعین ما مع لجنة التقییم في دورتها ، لمناقشته2015-2014للفترة 

وعلى غرار ما . وقبل ذلك، 2012وسوف یناقش المجلس التنفیذي الوثیقة النهائیة في دیسمبر/كانون األول 

في الماضي، ستنظر لجنة مراجعة الحسابات في المیزانیة المقترحة في نوفمبر/تشرین الثاني كان یجري

. وسوف ُتعرض المیزانیة في النهایة 2013یة لعام ، إلى جانب نظرها في میزانیة الصندوق اإلدار 2012

للموافقة علیها.2013على مجلس محافظي الصندوق في عام 

  بیئة متطورة–ثانیا 

االستراتیجیة االتجاهاتهذا البرنامج والمیزانیة المستندین إلى النتائج بعد النظر بعنایة في وضعتم - 6

عمله الجدید، وخطتهالصندوق، ونموذج في، فضال عن جدول أعمال التغییر واإلصالح المتطورة

(الجاري إعدادها حالیًا)، وسیاسة التقییم المعدلة واختصاصات لجنة التقییم 2015-2013المتوسطة األجل 

.2011ونظامها الداخلي، والتي كانت قد اعُتمدت في مایو/أیار 

2011لخاصة بالتجدید التاسع لموارد الصندوق في دیسمبر/كانون األول واخُتتمت بنجاح المشاورات ا- 7

واتفقت هیئة المشاورات على سلسلة من االلتزامات التشغیلیة والمؤسسیة والمالیة لتعزیز مساهمة الصندوق 

اة في تحقیق الهدف اإلنمائي األول لأللفیة المتمثل في استئصال الفقر والجوع، وتعمیق تركیزه على المساو 

). ویهدف الصندوق على وجه 2015-2013بین الجنسین وتمكین المرأة خالل فترة التجدید التاسع للموارد (

من الفقر. وتتمحور شخص من السكان الریفیین في العالمملیون 80الخصوص إلى المساهمة في انتشال 

) الفعالیة والكفاءة 2التشغیلیة؛ () الفعالیة1التزامات التجدید التاسع لموارد الصندوق حول أربعة مواضیع: (

) إدارة النتائج.4) القدرات واإلدارة المالیة؛ (3ن؛ (المؤسسیتا

سلسلة من التدابیر التي تركز على فعالیة المعونة، وتوسیع خالل الفعالیة التشغیلیة من تعزیزوسیجري - 8

وتغیُّر المناخ، واإلدارة المستدامة النطاق، وٕاشراك القطاع الخاص، والمساواة بین الجنسین وتمكین المرأة، 

للموارد البیئة، وكفاءة المشروعات، والالمركزیة على المستوى القطري، والدول الهشة، والُنظم الوطنیة للرصد 

والتقییم، والتعاون بین بلدان الجنوب والتعاون الثالثي، والشراكات، واستقطاب التأیید. وتناولت التقییمات التي 

وتلتزم الُشعبة بمواصلة تقییم تلك 5لتقییم المستقل في السنوات األخیرة عددًا من هذه المجاالتأجراها مكتب ا

المسائل كجزء من أنشطة التقییم التي تضطلع بها بانتظام.

مراقبتها، و وسیجري تحسین الفعالیة والكفاءة المؤسسیتین من خالل أدوات إداریة جدیدة لتحلیل التكالیف - 9

وسیاساتها وممارساتها. وسیجري تعزیز القدرات البشریةوالجمع بین التعزیز واالبتكار في ُنظم الموارد 

واإلدارة المالیة استجابة للتغییرات في البیئة المالیة وذلك من خالل إجراءات لتطویر النموذج المالي في 

ذا المضمار، وتحري أشكال جدیدة لتعبئة الصندوق بما یتفق مع أفضل الممارسات المعمول بها في ه

                                                     

مثل التقییمات المؤسسیة التي تناولت االبتكار وتوسیع النطاق، والمساواة بین الجنسین وتمكین المرأة، والشراكة مع القطاع الخاص، 5

والكفاءة المؤسسیة.
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لمستقل الموارد الداخلیة والخارجیة. ومن المتوقع أن یلقي التقییم المؤسسي الذي یجریه حالیًا مكتب التقییم ا

المجاالت.في هذهیطرح توصیات مختلف جوانب الكفاءة المؤسسیة وأن علىللكفاءة في الصندوق أضواء

قوة المحركة التي یحقق بها الصندوق أثرًا أقوى وأوسع. ویتیح إطار قیاس النتائج وسوف تظل إدارة النتائج ال- 10

بطریقة أفضل. وٕاظهارهاسلسلة من االبتكارات المهمة لتحسین النتائج التي یحققها الصندوق 2013-2015

ة المتراكمة، یزمع وأبرز تلك االبتكارات زیادة التأكید على تقییم األثر. وفي هذا الصدد، وانطالقًا من المعرف

دقیقة لألثر.اتمكتب التقییم المستقل دعم اإلدارة في تطویر قدرتها على إجراء تقییم

  سلسلة نتائج مكتب التقییم المستقل –ثالثا 

-2014اإلشاریة للفترة وخطته2013لبرنامج عمله للعام ، حدد مكتب التقییم المستقل 2012على غرار عام - 11

ن، على النحو التالي:هدفین استراتیجیی2015

: المساهمة في تحسین أداء السیاسات المؤسسیة والعملیات التي 1الهدف االستراتیجي )1(

یعكس هذا الهدف الغرض المزدوج لوظیفة التقییم المستقل في الصندوق، . یمولها الصندوق

تعزیز المساءلة وتقییم النتائج، فضال عن التعلم لتحسین أداء سیاسات الصندوق والعملیات وهي 

،للتقییمودقیقةالتي یدعمها. وطوَّر مكتب التقییم المستقل على مر السنوات منهجیة حدیثة 

یق لتحقأداتین أساسیتیننتمثالرة الصندوق وهیئاته الرئاسیة، وهماإداللتواصل مععملیة فعالة و 

هذا الهدف االستراتیجي. 

. یرمي هذا الهدف االستراتیجي للتعلم والمعرفة: تشجیع اإلدارة الفعالة 2لهدف االستراتیجي ا)2(

التي تهم والقضایا ذات األولویة المؤسسیة المواضیع الشاملة بشأنلتقییم مردود اإلى تعزیز 

رفة والتعلم المقترحة في إطار هذا الصندوق والمجتمع اإلنمائي. وعلى هذا فإن أنشطة إدارة المع

، الذي یختص 1الهدف االستراتیجي أوسع نطاقا من التعلم الذي یروج له الهدف االستراتیجي 

البرامج القطریة و/أو المشروعات التي یمولها الصندوق.السیاسات المؤسسیة، و بفرادى 

. إداریة للهدفین االستراتیجیین المحددین للمكتبنتائج تم تحدید سبعإلى النتائج، ةووفقا لنهج المیزنة المستند- 12

وسوف تسمح هذه النتائج للشعبة بتتبع التقدم المحرز في التنفیذ وفعالیة برنامج عملها وبتقدیم تقریر عن 

وصلتهاواألهداف االستراتیجیة المقترحةنتائج اإلدارةتحقیق أهدافها االستراتیجیة. ویلخص الجدول التالي 

لى المؤسسیة. ویرد عرض مرئي لسلسلة نتائج المكتب في الملحقین الخامس والسادس عرةبنتائج اإلدا

معلومات عن آخر المستجدات بشان التقدم في أكتوبر/تشرین األولقدَّم مكتب التقییم المستقلسیالتوالي. و 

المحرز في تحقیق المستویات المستهدفة لمؤشرات أدائه الرئیسیة (انظر الملحق الخامس).
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  1الجدول 

في الصندوقالمؤسسیةاإلدارةنتائج وصلتها بنتائج إدارة المكتب وأهدافه

في الصندوقالمؤسسیةاإلدارةبنتائج الصلةأهداف المكتبالمكتبنتائج إدارة 

وأثر عملیات : تقاریر سنویة عن نتائج1النتیجة 

ملموسة الصندوق، وتقییمات مؤسسیة تقدم لبنات بناء 

وتنفیذ سیاسات وعملیات مؤسسیة أفضللتطویر 

  

  

  

: المساهمة 1الهدف االستراتیجي 

في تحسین أداء السیاسات 

المؤسسیة والعملیات التي یمولها 

  الصندوق

  

  

  

  

  

  3و2و1نتائج اإلدارة المؤسسیة

: تقییمات للبرامج القطریة تشكل لبنات بناء 2النتیجة 

أفضل مستندة ملموسة لبرامج فرص استراتیجیة قطریة 

إلى النتائج

: تقییمات للمشروعات تسهم في تحسین 3النتیجة 

العملیات التي یدعمها الصندوق

: وضع المنهجیات4النتیجة 

في بالهیئات الرئاسیة: األعمال المتعلقة 5النتیجة 

الصندوق 

تعلم لل: إعداد تولیفات تقییمیة وموضوعات 6النتیجة 

السنویة عن نتائج وأثر عملیات الصندوقفي التقاریر 

  

: تشجیع 2الهدف االستراتیجي 

والمعرفةللتعلماإلدارة الفعالة

  

8نتیجة اإلدارة المؤسسیة

: التواصل والتوعیة بصورة منهجیة فیما 7النتیجة 

یتعلق بعمل المكتب

: 3: تحسین تصمیم المشروعات (القروض والمنح)؛ النتیجة 2البرامج القطریة؛ النتیجة : تحسین إدارة 1النتیجة نتائج اإلدارة المؤسسیة في الصندوق: 

النتائج : تحسین إدارة6تحسین إدارة الموارد البشریة؛ النتیجة :5: تحسین إدارة الموارد المالیة؛ النتیجة 4تحسین اإلشراف ودعم التنفیذ؛ النتیجة 

: تحسین مدخالت حوار السیاسات 8وتكنولوجیا معلومات واتصاالت مواتیة؛ النتیجة وٕایجاد بیئة عمل اریة : تحسین الكفاءة اإلد7والمخاطر؛ النتیجة 

: زیادة تعبئة الموارد من أجل الحد من 10یتصف بالفعالیة والكفاءة لتسییر األعضاء للصندوق؛ النتیجة منبر: 9العالمیة للحد من الفقر الریفي؛ النتیجة 

  الفقر الریفي.

2013عام لالمكتبإلى النتائج في الصندوق، تم تخصیص میزانیةةوتمشیا مع نهج المیزنة المستند- 13

الشعبة وكل هدف من الهدفین من نتائج إدارة على أساس كل نتیجة (تكالیف الموظفین وغیر الموظفین) 

الملحق الرابع).من3الجدول التفاصیل في (انظر المحددین لهااالستراتیجیین

  2012المعالم البارزة في برنامج عمل عام –عا راب

تنفیذ جمیع األنشطة المقررة في إطار برنامج عمل یكون قد تمبحلول نهایة السنة، یتوقع المكتب أن - 14

.2012تفاصیل التقدم المحرز في تنفیذ عملیات التقییم المزمعة في عام ویتضمن الملحق األول. 2012

المساهمة في تحسین أداء السیاسات المؤسسیة والعملیات التي یمولها الصندوق: 1الهدف االستراتیجي 

هذا هو وبالنظر إلى أن .2012یجري إعداد التقریر السنوي عن نتائج وأثر عملیات الصندوق لعام - 15

هذا العام سیتتبع تطور التقریر وسیطرح مقترحات بشأن هیكله إصدارفإن ذلك التقریرالعاشر من اإلصدار

محتواه في المستقبل، مع مراعاة السیاق المتغیِّر الذي یعمل فیه الصندوق. وتُبذل في تقریر هذا العام جهود و 

المالیة األخرى المؤسسات خاصة إلجراء مقارنات معیاریة شاملة ألداء عملیات الصندوق مع عملیات
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معش التقریر ع الزراعة. وسیناقَ في قطا، ومنظمات األمم المتحدة، والوكاالت الثنائیةالمتعددة األطراف

.2012لجنة التقییم أوًال، ثم مع المجلس التنفیذي في دیسمبر/كانون األول 

وتم حتى اآلن االنتهاء من كفاءة الصندوق. لالتقییم المؤسسي في إعدادویجري العمل على قدم وساق - 16

. ویحلل التقییم المؤسسي كفاءة الصندوق إعداد التقریر االستهاللي، بینما یجري إعداد مسودة التقریر النهائي

في مجاالت رئیسیة من قبیل العملیات، والهیئات الرئاسیة، والموارد البشریة، وٕادارة كل الجوانب القانونیة 

عرض جیا المعلومات واالتصاالت. وسوف یُ عملیات الصندوق، والشؤون اإلداریة، وتكنولو التي تنطوي علیها

. 2012في دیسمبر/كانون األول المقرر عقدهالى المجلس التنفیذي في دورته تقریر التقییم النهائي ع

وال یزال العمل جاریًا في التقییم المؤسسي لإلشراف المباشر ودعم التنفیذ. وُأعدت ورقة النهج ونوقشت في - 17

ومن المقرر لجنة التقییم في أبریل/نیسان من هذا العام. كما تم االنتهاء من إعداد التقریر االستهاللي. 

.2013عرض هذا التقییم على لجنة التقییم والمجلس التنفیذي في أبریل/نیسان 

مكتب تنفیذ التوصیات الیقّیم، مصرف التنمیة األفریقيتقییم العملیات في دائرةمع مشتركوكنشاط إضافي- 18

الزراعة والتنمیة فيوالصندوق مصرف التنمیة األفریقي لسیاسات وعملیاتالمنبثقة عن التقییم المشترك

الریفیة في أفریقیا. وسوف یشمل التقییم كلتا المنظمتین بغرض تكوین شراكة أقوى وأكثر توجهًا نحو الهدف 

بین المصرف والصندوق في المستقبل.

بتعلیقات تزوید لجنة التقییم والمجلس التنفیذيمكتب ال، یواصل وعلى غرار ما جرت علیه العادة من قبل- 19

سیاسات أو استراتیجیات الصندوق المؤسسیة الجدیدة في المجاالت التي تتراكم فیها لدى خطیة بشأن

ُقدِّمت حتى اآلن تعلیقات على سیاسة الصندوق بشأن المساواة بین و المكتب أدلة تقییمیة ودروس مستفادة. 

.اتاستراتیجیته بشأن الشراكو الجنسین وتمكین المرأة، 

. ونوقش في لجنة التقییم خالل دورتها 2012مات البرامج القطریة في عام في عدد من تقییوعمل المكتب - 20

تقییم البرنامج القطري لغانا والبرنامج القطري لفییت نام، كما نوقش تقییم 2012التي عقدت في أبریل/نیسان 

وغندا وأقیمت . وتم االنتهاء أیضًا من تقییم البرنامج القطري أل2012البرنامج القطري لألردن في یولیو/تموز 

. وجاري العمل في تقییمات 2012حلقة عمل المائدة المستدیرة الوطنیة في كمباال في مطلع یولیو/تموز 

اإلعداد لتقییم البرامج القطریة لكل من إكوادور وٕاندونیسیا ومدغشقر ومالي ونیبال. وسوف یبدأ المكتب قریبًا 

.2013المقرر االنتهاء منهما في عام فا و لبوروندي وجمهوریة مولدالبرنامجین القطریین

لتثبت منعملیات لالمشروعات عن طریق إجراء تقییم بتغییر نهجه في 2011في عام قام المكتب و - 21

المكتب هذا العام یواصل. و 7وتقدیرات أداء المشروعات6تقاریر إنجاز المشروعاتمجموعة مختارة من

ألداء تقریرًا) وتسعة تقدیرات 21التثبت من كل تقاریر إنجاز المشروعات المتاحة خالل العام (حوالي 

                                                     

ق المشروع ذات الصلة والمتاحة. یتألف التثبت من تقاریر اإلنجاز من استعراض مكتبي مستقل لتقریر إنجاز المشروع وغیره من وثائ6

ن ویعاد تقدیر الدرجات التي تمنحھا دائرة إدارة البرامج ألداء المشروع، لتكشف عن أیة "نقاط انقطاع" في اإلبالغ عن النتائج المولدة م

التقییم المستقل والتقییم الذاتي.خالل كل من نظامي 
زیارة میدانیة. إجراء التقدیر ویشملیكون قد تم التثبت من تقاریر إنجازھا.المشروعات منیتم إجراء تقدیر لألداء في عدد مختار7

مكن یوالتوصیات التي االستنتاجاتوالھدف من التثبت والتقدیر ھو تقییم نتائج وأثر المشروعات التي یمولھا الصندوق واستخالص 

الصندوق.الممولة منالمشروعات األخرى في االسترشاد بھا
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، ودولة بولیفیا الهند، ومنغولیاو الصین، و كمبودیا، و بنغالدیش، و أذربیجان، و (في أرمینیا، 8المشروعات

عملیات التثبت من أنرة حتى اآلنردود األفعال الصادویتبین من). المتعددة القومیات، وجمهوریة مولدوفا

تسلط الضوء إذ إنها، إدارة الصندوقمن تحظى بتقدیرإنجاز المشروعات وتقدیرات أداء المشروعاتتقاریر 

على عملیات التثبت وتشكل في تصمیم وتنفیذ عملیات الصندوق. التي یمكن االستفادة منها على الدروس 

عن طریق الكشف عن المشاكل نوعیة تقاریر إنجاز المشروعاتتحسین وجه الخصوص حافزًا یشجع على 

إعداد هذه التقاریر في المستقبل.فيالبنیویة التي یتعیَّن على اإلدارة معالجتها 

المنهجیة، تم االنتهاء في مطلع هذا العام من وضع اللمسات األخیرة على منهجیة بتطویروفیما یتعلق - 22

ت/تقدیرات أداء المشروعات، وتزوید موظفي مكتب التقییم المستقل التثبت من تقاریر إنجاز المشروعا

المشروعات. وعالوة على ذلك، تم تقییمسواء بشأن المنهجیة أو عملیات بإرشاداتوخبرائه االستشاریین 

مكتب التقییم المستقل، وتشكل لالتوجیهیة المنقَّحة الستعراضات األقران الداخلیة المبادئاالنتهاء من وضع 

تبادل المعرفة.و التوجیهیة إطارًا لضمان جودة كل منجزات التقییم الرئیسیة المبادئذه ه

الذي تنفیذ توصیات التقییم وتدابیر اإلدارةوضععن م المكتب تعلیقاته على تقریر رئیس الصندوق وقدَّ - 23

.2012وسیعرض على المجلس في سبتمبر/أیلول 2012ُعرض على لجنة التقییم في یولیو/تموز 

2012مكتب في حلقة عمل نظمتها وزارة الشؤون الخارجیة اإلندونیسیة في جاكرتا في مایو/أیار الوشارك - 24

حول تطویر قدرات التقییم. وقدَّم المكتب خالل تلك الحلقة إحاطة إلى المسؤولین الحكومیین بشأن سیاسة 

ن وزارة المالیة في الصین زیارة المكتب التقییم في الصندوق وأسالیب وٕاجراءات التقییم المستقل. ویزمع وفد م

قرب نهایة یولیو/تموز لبحث إمكانیة تكوین شراكة تركز تحدیدًا على التقییم واالستفادة من منهجیة التقییم 

المكتب.ینتهجهاوٕاجراءاته التي 

طریةقالزیارة الفي دورتین رسمیتین للجنة التقییم، فضال عنحتى اآلن، شارك المكتب2012وفي عام - 25

في التي عقدت قامت بها اللجنة إلى غانا. كما شارك المكتب في دورة المجلس التنفیذي التي السنویة

بنود ذات صلة بالتقییم.فیهاعرضتو أبریل/نیسان 

للتعلم والمعرفة: تشجیع اإلدارة الفعالة 2لهدف االستراتیجي ا

اثنینویعمل المكتب هذا العام في . 9التولیفة التقییمیةأداة جدیدة، هي إدخال 2011للمرة األولى في عام تم - 26

برنامج الفرص االستراتیجیة ) 2(دور التعاونیات في التنمیة الریفیة؛) 1(: التولیفات التقییمیةمن هذه 

طلب فریق التعاون في القطریة كأداة، بما في ذلك هیكله وصیاغته وعملیة تنفیذه. وباإلضافة إلى ذلك، 

زمام إعداد 2012في عام التابع للمصارف اإلنمائیة المتعددة األطراف من المكتب أن یتولى10مجال التقییم

بین الجنسین. وسوف یصدر التقریر التولیفي النهائي خالل اجتماع فریق التعاون التمایزعن تولیفة تقییمیة

.2012في مجال التقییم الذي سیعقد في باریس في نهایة نوفمبر/تشرین الثاني 

                                                     

.المزمعة في البلدان نفسھاإلى تعزیز قاعدة األدلة لتقییمات البرامج القطریة ، ویرجع ذلك إلى الحاجة مقرراً كان عمابزیادة تقدیر واحد8
في المنظمات التقییممن مجموعة من التقییمات الصادرة عن الصندوق وعن وحدات وتأخذھاالمعرفة التقییمیة تحدد تولیفة التقییم9

ھة، بھدف تعزیز التعلم تى، واألخر نتائج التقییمات.واالستفادة منعرض الدروس المستفادة من الكتابات األكادیمیة والمقابالت الموجَّ
، أصبح مكتب التقییم المستقل عضواً كامالً في فریق التعاون في مجال التقییم.2011في عام 10
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، یكرِّس التقریر السنوي عن نتائج وأثر عملیات الصندوق العنایة الواجبة للتعلم وكما كان متبعًا من قبل- 27

واإلبالغ عن أداء وأثر عملیات الصندوق. وحسب ما تم االتفاق علیه مع المجلس في السنة السابقة، یركز 

ت كموضوع للتعلم. وسیناقش هذا على حوار السیاسا2012التقریر السنوي عن نتائج وأثر الصندوق لعام 

األمر مع إدارة الصندوق، ومدیري البرامج القطریة وغیرهم من الموظفین في حلقة عمل مخصصة للتعلم 

. ویزمع عن نتائج وأثر عملیات الصندوقاللمسات األخیرة على التقریر السنويوضع داخل الصندوق قبل 

مات األخرى (منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، المكتب أیضًا دعوة الشخصیات المرجعیة من المنظ

والوكالة السویسریة للتنمیة والتعاون، وغیرهما) إلى هذه الحلقة لالستفادة من دروسهما وتجاربهما في حوار 

السیاسات.

وشارك المكتبوواصل المكتب تعزیز مشاركته في العدید من المنابر والعملیات الدولیة المتصلة بالتقییم. - 28

حیث قدَّم إحاطة 2012في اجتماع فریق التعاون في مجال التقییم الذي عقد في لكسمبورغ في مارس/آذار 

26بین الجنسین (انظر الفقرة التمایزلة إعداد تقریر التقییم التولیفي عن اإلى األعضاء اآلخرین حول ح

2012المتحدة المعني بالتقییم لعام أعاله). وشارك المكتب أیضًا في االجتماع العام السنوي لفریق األمم 
11 .

بالتعاون مع منظمة األغذیة والزراعة وبرنامج األغذیة 2012الذي جرى تنظیمه في روما في أبریل/نیسان 

العالمي. واستضاف المكتب خالل هذا الحدث، باالشتراك مع وحدتي التقییم في منظمة األغذیة والزراعیة 

وبرنامج األغذیة العالمي، ندوة دراسیة حول ممارسات التقییم. وأتاحت الندوة للمكتب فرصة لتقدیم عرض 

تي یمكن االستفادة منها في مواصلة تعزیز المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة في تناول الدروس ال

توصیات التقییم. ویواصل المكتب اشتراكه وتیسیر النقاش حول أفضل ممارسات كتابةالعملیات اإلنمائیة،

في عدد من أفرقة المهام التابعة لفریق األمم المتحدة المعني بالتقییم.

لشبكة الشبكاتمم المتحدة المعني بالتقییم، ساهم المكتب أیضًا في تنظیم اجتماع وفي سیاق فریق األ- 29

20و19، وعقد هذا االجتماع في المقر الرئیسي لمنظمة األغذیة والزراعة یومي 12المعنیة بتقییم األثر

ألثر ودور . وركز االجتماع على مختلف أسالیب التغلب على تحدیات اإلسناد في تقییم ا2012أبریل/نیسان 

تقییم األثر في ُنظم الرصد والتقییم. وقدَّم المكتب تعلیقات عن الورقات الثالث التالیة الصادرة عن فریق 

) دور تقییم األثر 2الوكاالت؛ (المشتركة بین) تقییم األثر في التدخالت 1األمم المتحدة المعني بالتقییم: (

تقییم أثر العمل المعیاري.)3في ُنظم التقییم في وكاالت األمم المتحدة؛ (

وتعاون المكتب مع وحدات التقییم في مرفق البیئة العالمیة وغیرها (بما فیها منظمة األغذیة والزراعة - 30

في إجراء استعراض مكتبي )، والبنك الدولي، وغیرهاومنظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة (الیونسكو

بقة في المؤسسات اإلنمائیة المتعددة األطراف. وكان الهدف من ذلك هو للتقییمات الخارجیة المستقلة السا

تأكید قیمة تلك التقییمات واستخالص الدروس المستفادة في تصمیمها وتنفیذها. وفي هذا الصدد، صدرت 

) ونوقشت هذه الدراسة إلى جانب دراسات 2005دراسة حالة عن أثر التقییم الخارجي المستقل للصندوق (

                                                     

، وھو شبكة مھنیة تجمع رؤساء الوحدات المسؤولة عن التقییم في منظومة األمم المتحدة. ویضم الفریق 1984أنشئ الفریق عام   11

عضواً.46حالیاً 
، وھي تضم شبكة التقییم في منظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي/لجنة المساعدة 2006أنشئت ھذه الشبكة في عام   12

المعني بالتقییم، وفریق التعاون في مجال التقییم، والمنظمة الدولیة للتعاون في مجال التقییم (وھي شبكة اإلنمائیة، وفریق األمم المتحدة 

لرابطات التقییم اإلقلیمیة).
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حول الدروس المستفادة من التقییمات الشاملة للمؤسسات منظمات أخرى، وذلك خالل حلقة عمل حالة في

.2012عقدت في مقر الیونسكو في باریس في یونیو/حزیران الدولیة 

وفي سیاق شراكة المكتب مع الوكالة السویسریة للتنمیة والتعاون، شارك موظف من المكتب في اجتماع - 31

ة والریفیة التابعة للوكالة في بیرن. وقّدم المكتب خالل االجتماع عرضًا ركز فیه على لشبكة التنمیة الزراعی

تصمیم واستعراض االستراتیجیات القطریة، واالستنتاجات العامة في الصندوق التي یسیر علیهاعملیاتال

یشارك موظفو البرامج القطریة. وسوف تلك العملیات ومنهجیته في تقییمالتي توصل إلیها المكتب بشأن 

الوكالة السویسریة للتنمیة والتعاون في مجال رصد حصائل ستنظمهاالمكتب أیضًا في حلقة للتعلم 

السیاسات في النصف الثاني من هذا العام. ویجري حالیًا استعراض الشراكة مع الوكالة السویسریة للتنمیة 

والتعاون من أجل تحدید الدروس المستفادة في المستقبل.

الداخلیة، مثل اجتماعات لجنة واألحداثموظفو المكتب في عدد مختار من اللجان والفرق وشارك - 32

الدروس المستفادة من لضمان تبادلاستراتیجیة العملیات وتوجیه السیاسات، وفرق إدارة البرامج القطریة، 

عملیات التقییم ومناقشتها واستیعابها في نهایة المطاف على نحو كاف في وضع سیاسات الصندوق 

جماعة ممارسي الصندوق المعنیة یةعضو في أیضا ویشترك المكتب واستراتیجیاته ومشروعاته الجدیدة. 

إدارةدوریة لفریق الجتماعات الاهوعالوة على ذلك، حضر أیضًا مدیر المكتب ونائببإدارة المعرفة. 

الصندوق ولجنة إدارة العملیات. والمكتب ممثل حالیًا كمراقب دائم في لجنة إدارة العملیات.

وشارك الموظفون في البرنامج .للتدریب على التقییماتللمشاركة في دور اإرسال موظفیهالشعبة واصل تو - 33

مته مجموعة التقییم المستقلة التابعة للبنك الدولي، ومختلف الدولي للتدریب على التقییم اإلنمائي الذي نظ

نظمتهاالدورات التدریبیة التي أجراها معهد المقیمین، ودورة للتدریب على مبادئ وممارسات التقییم اإلنمائي 

ل التنمیة الدولیة وجمعیة التقییم في المملكة المتحدة. ویجري تشجیع التدریب في أثناء العمل وتبادوزارة

، قدَّم المكتب جوائز سنویة 2012المعرفة بین الموظفین لتعزیز مجموعة مهارات موظفي المكتب. وفي عام 

لموظفیه اعترافًا بعملهم المتمیِّز ونهجهم المبتكرة التي یمكن أن یحتذى بها كنماذج للممارسات السلیمة في 

المستقبل.

، والخطة اإلشاریة للفترة 2013برنامج العمل المستند إلى النتائج لعام –خامسا 

2014-2015  

التي نتائج اإلدارةلتمكین المكتب من تحقیق 2015-2013یعرض هذا القسم األنشطة المقترحة للفترة - 34

. وترد تفاصیل التقییمات المقترحة لعام 1في الجدول حسب ما هو واردوالهدفین االستراتیجیین ینشدها

في الملحق الثاني. 2015-2014والخطة اإلشاریة للفترة 2013

  الصندوق: المساهمة في تحسین أداء السیاسات المؤسسیة والعملیات التي یمولها1الهدف االستراتیجي 

: تقاریر سنویة عن نتائج وأثر عملیات الصندوق وتقییمات مؤسسیة تقدم لبنات 1نتیجة اإلدارة المكتبیة- 35

تقییماته ، سیبدأ المكتب 2013. في عام مؤسسیة أفضلبناء ملموسة لتطویر وتنفیذ سیاسات وعملیات

، وسیاسة الصندوق من نتائجالمؤسسیة لنهج الصندوق في حوار السیاسات وما سیسفر عنه هذا الحوار
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المنقحة بشأن التمویل بالِمنح. وسیعد المكتب أیضًا اإلصدار الحادي عشر من التقریر السنوي عن نتائج 

ینتهي من إجراء التقییم المؤسسي لإلشراف المباشر ودعم التنفیذ. وعالوة على وأثر عملیات الصندوق، وس

في بدایة اجتماعات هیئة النتائجذلك، یزمع المكتب إجراء تقییم إلنجازات عملیة تجدید الموارد وسیعرض 

ة لهذا . وسیجري تحدید األهداف العام2014المشاورات الخاصة بالتجدید العاشر لموارد الصندوق في مطلع 

بالتشاور الوثیق مع المجلس وٕادارة الصندوق.في المستقبل القریبالتقییم ونطاقه

عشر من التقریر السنوي اإلصدارین الثاني عشر والثالثإعداد 2015-2014الخطة اإلشاریة للفترة وتشمل- 36

االشتراك مع مكتب البرنامج والمیزانیة والتقییم في منظمة فضًال عن عن نتائج وأثر عملیات الصندوق، 

لجنة األمن الغذائي العالمي التي جرى إصالحها. وعالوة على ذلك، أدرج لإجراء تقییم األغذیة والزراعة في 

المكتب في خطته اإلشاریة تقییمًا مؤسسیًا النخراط الصندوق في الدول الهشة.

خطیة تعلیقات بإعدادسیاسة التقییم المعدلة واختصاصات لجنة التقییم، وسیقوم المكتب، وفقا لما تقتضیه- 37

وسوف المجلس. علىاإلدارة عرضتهامجموعة مختارة من مقترحات السیاسات المؤسسیة التي بشأن

أدلة تقییمیة التي تتراكم لدیه السیاسات واالستراتیجیات المؤسسیة الجدیدة تعلیقات المكتب على تقتصر

إلى ، ستقدم تعلیقات المكتب وعمًال بما جرت علیه العادةفي هذا الموضوع. كن االستفادة منها یمدروس و 

تراتیجیة جدیدة. وستحدد اساقتراح سیاسة أوللنظر فیها باالقتران مع المجلس واللجنة

لتقدم في وقت الحق من هذا العام مع ابصورة أوضح االستراتیجیات التي تتطلب تعلیقات المكتب السیاسات/

لسیاسات/االستراتیجیات المؤسسیة فكرة أوضح عن االمكتب وبعد أن تتبلور لدىفي برنامج العمل والمیزانیة 

.االتي ستقدمها اإلدارة إلى المجلس للموافقة علیه

تقییمات للبرامج القطریة تشكل لبنات بناء ملموسة لبرامج فرص استراتیجیة :2نتیجة اإلدارة المكتبیة - 38

. في إطار هذه النتیجة، سیستكمل المكتب تقییمات البرامج القطریة في أفضل مستندة إلى النتائجقطریة 

المتعددة بولیفیادولة لالبرامج القطریة تقییممولدوفا. وسوف یبدأ المكتب جمهوریة مدغشقر، و و روندي، و ب

. كما تتضمن 2014عام فيیتم االنتهاء منهاالسنغال، وتركیا بحیث و باكستان، و مالوي، و ، القومیات

وجمهوریة بنغالدیش، و أرمینیا، و ألبانیا، لكل منالبرامج القطریة تقییم2015-2014الخطة اإلشاریة للفترة 

تنزانیاوجمهوریة سري النكا، و بیرو، و لیسوتو، و الصین، و الكامیرون، و بوركینا فاسو، فنزویال البولیفاریة، و 

التي توجد فیها حوافظ كبیرةحال في الماضي، ستعطى األولویة للبلدان ، وزامبیا. وكما كان علیه الالمتحدة

بعد اكتمال تقییم لهاتعتزم شعب الصندوق اإلقلیمیة وضع برامج جدیدة للفرص االستراتیجیة القطریةو 

  .ةالقطریبرامجها

تلقى .الصندوقتقییمات لمشروعات تسهم في تحسین العملیات التي یدعمها :3كتبیة منتیجة اإلدارة ال- 39

30المكتب إشارة من إدارة الصندوق تفید بأن عدد تقاریر إنجاز المشروعات سیزداد زیادة سریعة (حوالي 

). ویؤثر ذلك على عبء العمل 2014تقریرًا في عام 40، وقد یصل العدد إلى 2013تقریرًا متوقعًا في عام 

جاز المشروعات. ووفقًا لمعاییر الممارسة الجیدة الواقع على المكتب من حیث عملیات التثبت من تقاریر إن

التعاون في مجال التقییم والتي یشترك فیها المكتب فریقها یم عملیات القطاع الخاص التي وضعفي تقی

نسبة تقل في المائة من تقاریر إنجاز المشروعات. وٕاذا تم التثبت من 100أیضًا، یجب التثبت من نسبة 

، ینبغي حینئٍذ اختیار عینة تمثل إحصائیًا كل تقاریر ریر إنجاز المشروعاتفي المائة من تقا100عن
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إنجاز المشروعات. ویزمع المكتب في الوقت الحالي التثبت من كل تقاریر إنجاز المشروعات المتاحة في 

عملیة للتثبت من تقاریر إنجاز المشروعات). على أنه من اآلن حتى أكتوبر/تشرین 30(نحو 2013عام 

ول، سیجري المكتب تحلیًال مفصًال لعبء العمل والموارد المتاحة وسیتقدَّم بمقترح في وثیقة برنامج عمله األ

، ویتعلق هذا المقترح بما 2012الشامل ومیزانیته التي ستعرض على لجنة التقییم في أكتوبر/تشرین األول 

تقریرًا 25) عدم التثبت إّال من نحو 2() مواصلة التثبت من كل تقاریر إنجاز المشروعات المتاحة؛ 1یلي: (

من بین مجموع تقاریر إنجاز المشروعات المتاحة، على أن یتم اختیار المشروعات عشوائیًا وفقًا لمعاییر 

عملیات التثبت من الممارسة الجیدة الصادرة عن مجموعة التعاون في مجال التقییم. على أن ازدیاد عدد

یجریها المكتب سیسمح بزیادة سریعة نسبیًا بمرور الوقت في حجم عینة تقاریر إنجاز المشروعات التي 

تقدیرات التقییم المستقل المتاحة إلدراجها في التقریر السنوي عن نتائج وأثر عملیات الصندوق، وتمكین 

، عن نتائج وأثر عملیات الصندوقمن خالل التقریر السنويلمكتب من إجراء حصر أكثر موثوقیة، وذلكا

  عینة أكبر من المشروعات المقیَّمة.باستخدامألداء حافظة المشروعات التي یمولها الصندوق

13إجراء حوالي ثمانیة تقدیرات ألداء المشروعات خالل العام المقبل. وسیستمر استخدام معاییرالمقررومن - 40

تقاریر لتثبت مناتجربة المكتب خالل طورهااختیار المشروعات للتقییم والمنهجیة والعملیات التي 

.2012-2011الفترةفي والتي قام بتعزیزها، 2010في عام اإلنجاز/تقدیرات األداء 

فإن الوفاء بالتزامات الصندوق المتصلة10كما جاء في الفقرة المنهجیة. وضع: 4نتیجة اإلدارة المكتبیة - 41

شاركة في الجدل الدولي الدائر ) الم1بما یلي: (2013بتقییم األثر یقتضي من المكتب أن یقوم في عام 

) 2؛ (بتقییم األثروالنقاشات الجاریة داخل الصندوق حول تقییم األثر، بما في ذلك شبكة الشبكات المعنیة 

  المساهمة بمدخالته في تصمیم تقییمات األثر التي تجریها إدارة الصندوق.

یست نشاطًا یجري مرة واحدة، بل هي المنهجیة عن غیرها من العملیات، كما أنها لوضعوال تنفصل عملیة - 42

على دلیل التقییم والمبادئ التوجیهیة إلجراء عملیة مستمرة. ولذلك فإن المكتب سیواصل إدخال التعدیالت 

عملیات التثبت من تقاریر اإلنجاز/تقدیرات األداء بحیث تنعكس فیها القضایا الرئیسیة الناشئة. كما سیواصل 

فریق التعاون في مجال التقییم وفریق األمم المتحدة المعني بالتقییم یةعملالمكتب المشاركة بنشاط في 

التطورات التي تشهدها الساحة منابر التقییم األخرى من أجل مواكبة وشبكة الشبكات المعنیة بتقییم األثر، و 

أحدث منهجیات التقییم المستقل.الدولیة في 

بالغ الذي تقر سیاسة التقییم المعدلة بأنهاتي في الصندوقوسیسهم المكتب في تحسین جودة نظام التقییم الذ- 43

العمل 2013في عام سیواصل المكتبو إلجراء تقییمات مستقلة. وأاألهمیة سواء لتحسین أداء الصندوق 

مع إدارة الصندوق لمواصلة تنفیذ اتفاق المواءمة المنقح بین إدارة الصندوق والمكتب بشأن منهجیات 

المكتب، من خالل عملیات التثبت من تقاریر اإلنجاز سیبلورالذاتي والتقییم المستقل. كما وعملیات التقییم 

ها.لتحسینوسیطرح توصیاتالصندوق فيالذاتيعامة لوظیفة التقییمصورةوتقدیرات األداء، 

                                                     

) الثغرات الكبیرة في المعلومات، وأوجھ عدم االتساق، وأوجھ الضعف التحلیلي في تقریر 1معاییر االختیار في تقدیر األداء ھي: (13

) الحاجة إلى بناء قاعدة أدلة لتقییمات أعلى مخطط 3) النھُج المبتكرة في المشروع؛ (2مما یكتشفھ المكتب في سیاق التثبت؛ (اإلنجاز

) أي أوجھ انقطاع بین الدرجات الواردة في تقریر اإلنجاز والدرجات التي توصل إلیھا 5) التوازن الجغرافي؛ (4إلجرائھا في المستقبل؛ (

عملیة التثبت.المكتب في 
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وكما كان علیه الحال في الماضي، سیقوم المكتب باستعراض تقریر رئیس الصندوق عن وضع تنفیذ - 44

. وسیواصل وٕابداء تعلیقاته علیهماصیات التقییم وتدابیر اإلدارة، وتقریر الفعالیة اإلنمائیة للصندوقتو 

أعمال المستوى القطري من خالل على و اتالمشروعفيالمكتب أیضًا تقدیر جودة نظم الرصد والتقییم 

.المنتظمةالتقییم

سیضطلع منتظمة، كما التقییم الق عملیات في تطویر قدرات التقییم في سیااشتراكه سیواصل المكتب و - 45

بأنشطة تشمل دعوة رابطات التقییم الوطنیة إلى المشاركة في شراكات التعلم األساسیة، حسب االقتضاء. 

وسیواصل المكتب شراكاته مع الحكومات المهتمة في مجال تطویر قدرات التقییم.

2013في عام سیواصل المكتب.صندوق الرئاسیةلمتعلقة بهیئات ال: األعمال ا5نتیجة اإلدارة المكتبیة - 46

ونظامها الداخلي. وفي هذا الصدد، المعدلة هاوفقا الختصاصاتاركة في جمیع دورات لجنة التقییمالمش

دیسمبر/كانون األول. كما سیشارك دورةفي 2013سینظر األعضاء في جدول األعمال المؤقت للجنة لعام 

نتائج التقییم ذات الصلة في بلد وسیجري تقاسمالمكتب في الزیارة القطریة التي ستقوم بها لجنة التقییم 

فیها مواد ذات صلة بالتقییمستعرضالزیارة. وسیشارك المكتب في جمیع دورات المجلس التنفیذي التي 

.قتضاءة حسب االوسیقدم فیها عروضًا توضیحی

: تعزیز فعالیة التعلم وٕادارة المعرفة 2الهدف االستراتیجي 

التقریر السنوي عن نتائج وأثر من: إعداد تولیفات تقییمیة وموضوعات تعلم 6نتیجة اإلدارة المكتبیة - 47

تتناول إدارة المیاه وصونها. وترمي 2013في عام قترح المكتب إجراء تولیفة تقییمیة ی. عملیات الصندوق

هذه التولیفة إلى تحقیق جملة أهداف، من بینها تقییم أنشطة الصندوق في تعزیز االستخدام المستدام للموارد 

ألغراض المنزلیة، واستعراض دعم التطویر المؤسسي المقدَّم من في تنمیة زراعة الحیازات الصغیرة واالمائیة 

سوف یقوم المكتب بجمع المعارف المتعلقة بهذا الموضوع من مجموعة متنوعة خالل عملیات الصندوق. و 

من التقییمات المستقلة التي أجراها الصندوق وكذلك التقییمات التي أجرتها وحدات التقییم في المنظمات 

علق تولیفتین تقییمیتین، إحداهما تت2015-2014األخرى. وأضاف المكتب أیضًا إلى خطته اإلشاریة للفترة 

بالشباب واألخرى بالتنمیة الرعویة.

وسیواصل المكتب معالجته المتعمقة لواحد من مواضیع التعلم یتم تحدیده كل سنة في التقریر السنوي عن - 48

السنوي عن نتائج وأثر موضوع التعلم الذي یغطیه التقریر من ذلك مثًال أننتائج وأثر عملیات الصندوق (

حوار السیاسات). وسیتم تنظیم حلقات عمل داخلیة حول موضوع التعلم هو 2012عملیات الصندوق لعام

للتعلم في التقریر السنوي عن نتائج وأثر المحدد و/أو التولیفات التقییمیة المحددة. والموضوع المقترح 

لعرضه على نظر اللجنة والمجلس 2012سیدرج في التقریر السنوي لعام 2013عملیات الصندوق لعام 

التنفیذي.

. تشمل األنشطة في: التواصل والتوعیة بصورة منهجیة فیما یتعلق بعمل المكتب7نتیجة اإلدارة المكتبیة - 49

على أعضاء المجلس التنفیذي وٕادارة 15ورؤى التقییم14إطار هذه النتیجة توزیع تقاریر التقییم ومالمح

                                                     

یجریھ الصندوق. وھي تعطي التقییم ھي عبارة عن ملخص في صفحتین لالستنتاجات والتوصیات الرئیسیة المنبثقة عن كل تقییممالمح14

في الموضوع ومتابعة المسائل التي تھمھم في التقریر الكامل.للتعمق القراء وتحفزعینة من نتائج التقییم 
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جهود لتحدیث قسم التقییم الدول األعضاء النامیة. وستبذل منالصندوق، وكذلك على الحكومات والشركاء 

تقاریر التقییم من خالل المواقع الخارجیة، وستتاح أیضاً موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت. فيبانتظام 

التي یتعهدها فریق التعاون في مجال التقییم وفریق األمم المتحدة المعني بالتقییم، وشبكات المواقعمثل 

سیصدر المكتب نشرة صحفیة إلطالع جمهور أوسع على أهم و 16اإلقلیمیة التابعة للصندوق.المعرفة

.القطریةبرامج المؤسسیة وتقییمات التقییمات المستخلصة من مجموعة مختارة من الالنتائج والدروس 

ار من تقدیرات ولعدد مختفي البلد لكل تقییم من تقییمات البرامج القطریةللتعلمتنظیم حلقات عمل وسیجري- 50

من أصحاب المصلحة. وفیما أداء المشروعات، وذلك لمناقشة نتائج التقییم والدروس المستفادة مع العدید 

ندوات غیر رسمیة مع و على المنظمة ككل، ستنظم حلقات عمل ألثرهایتعلق بالتقییمات المؤسسیة، ونظرا 

إدارة الصندوق وأعضاء المجلس، حسب االقتضاء.

مثل فریق إدارة الصندوق، ولجنة إدارة العملیات،الصندوق الداخلیة (منابركتب مشاركته في سیواصل المو - 51

وفریق إدارة البرامج القطریة) لتحسین فهم دروس وتوصیات ،لجنة استراتیجیة العملیات وتوجیه السیاساتو 

خالل العادةجرت علیه التقییم، فضال عن جماعة ممارسي الصندوق المعنیة بإدارة المعرفة. وعلى غرار ما 

ومكتب الرئیس ونائب مكتب التقییم المستقلبین سیستمر عقد اجتماعات فصلیةالماضیة، الثالثسنواتال

الرئیس لتبادل المعلومات والمعارف حول قضایا التقییم الناشئة. 

فریق التعاون في مجال التقییم، وفریق ثالث من فرق التقییم الدولي، وهيوسیشارك المكتب بنشاط في - 52

األمم المتحدة المعني بالتقییم، وشبكة الشبكات المعنیة بتقییم األثر، وسیواصل تعزیز تعاونه مع الوكاالت 

عالوة على ذلك، سیشارك المكتب في المؤتمرات الدولیة واإلقلیمیة و األخرى التي تتخذ من روما مقرا لها. 

التي تنظمها جمعیات ورابطات التقییم المختارة (مثل رابطة ییم، بما فیها المؤتمرات رئیسیة المعنیة بالتقال

هو تبادل المعرفة المنابر في هذهمشاركة المكتبهدف من والالتقییم األفریقیة، وجمعیة التقییم األوروبیة). 

مع المقیمین من مختلف والدروس المستفادة، ومواصلة المشاركة في النقاش الدولي حول التقییم، والتواصل 

وسوف یستطلع المكتب باالشتراك مع الوكالة السویسریة للتنمیة والتعاون فرص المنظمات والبلدان النامیة. 

). 31مرحلة أخرى من الشراكة، رهنًا بنتائج وتوصیات استعراض الشراكة الحالیة (انظر الفقرة الدخول في

  2013لعام قضایا الموارد–سادسا 

شارك المكتب في عملیة ،2011/2012فیما یتعلق بسائر وحدات الصندوق في الفترة . البشریةالموارد- 53

رتب مراجعة الوظائف على نطاق الصندوق. وكشفت االستنتاجات التي توصل إلیها المراجعون إلى أن 

ئف معیَّنة.، وأوصى المراجعون بأال ترفع درجات الُرتب إّال في وظامناسبة بالفعلأغلبیة وظائف المكتب 

مجموعةوقبل تنفیذ نتائج مراجعة الوظائف في المكتب، شأنه شأن سائر الصندوق، سیستعرض المكتب - 54

موظفیه للتأكد من أن الشعبة لدیها المالك الوظیفي المطلوب من حیث المهارات والكفاءات بما یسمح 

تعراض والمقترحات المقدمة بشأن بتحقیق أهدافها االستراتیجیة في المستقبل. وسوف تدرج نتائج هذا االس

                                                                                                                                                           

إحدى مسائل التعلم المنبثقة عن التقییمات المؤسسیة أو المواضیعیة أو القطریة. وتشكل الفرضیة المعروضة في تركز رؤى التقییم على15

الرؤیة أساساً للمناقشة بین المھنیین اإلنمائیین وواضعي السیاسات داخل الصندوق وخارجھ.
ومؤسسة "فیدأمریكا".یط الھادي في آسیا والمحمنھا برنامج الربط الشبكي اإللكتروني للمشروعات الریفیة 16
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مالك الموظفین في المستقبل في وثیقة برنامج العمل الشامل والمیزانیة كي تنظر فیها لجنة التقییم في 

.2012أكتوبر/تشرین األول 

وفي هذه المرحلة، وفي سیاق استعراض مستویات التوظیف حسب ما جاء أعاله، یزمع المكتب إلغاء - 55

ظائف فئة الخدمات العامة. وسوف یساهم هذا التدبیر في تعزیز االتجاه السائد منذ وظیفتین شاغرتین من و 

تقلیص عدد موظفي فئة الخدمات العامة في المكتب (حتى یكون واحدًا من ُشعب نحو2007عام 

الصندوق التي تحقق أفضل نسبة واقعیة بین الموظفین الفنیین وموظفي فئة الخدمات العامة) وتحقیق 

مهام أكثر أهمیة من الناحیة أو السماح بإعادة تخصیصها لفي الموارد اإلجمالیة التي یحتاجها وفورات 

االستراتیجیة، مثل إجراء التقییمات الرئیسیة. وفي هذا السیاق، یعكف المكتب على استعراض إمكانیة إنشاء 

األساسیة وٕاجراء وظیفة فنیة یشغلها محلل بحوث تقییم. وسوف تختص هذه الوظیفة بجمع البیانات 

التحلیالت التي یقتضیها اهتمام الُشعبة المتزاید بالتقییمات الرفیعة المستوى (التقییمات المؤسسیة وتقییمات 

البرامج القطریة والتولیفات التقییمیة) التي تنطوي على آثار بعیدة المدى في تحسین الفعالیة اإلنمائیة 

عراض التوظیف عن تخفیض بما ال یقل عن وظیفة واحدة. للصندوق. ومن المتوقع عمومًا أن یسفر است

البشریةمواردهعلى أن المكتب سیعود إلى لجنة التقییم في أكتوبر/تشرین األول بمقترح محدد بشأن 

.المطلوبة في المستقبل

بصرف النظر عن النتائج النهائیة التي سیسفر عنها استعراض .2013نمو صفري في میزانیة عام - 56

المستوى من المیزانیة اإلداریة، وربما أقل نفس ،على أقصى تقدیر،التوظیف فإن المكتب ملتزم بأن یطلب

تبلغ المیزانیة الحالیة المقترحة للمكتب لعام بمقدار وظیفة واحدة، من حیث القیمة الحقیقة. وفي هذا الصدد، 

في المائة بالقیمة الحقیقیة عن میزانیته 1.4مالیین دوالر أمریكي، بانخفاض نسبته 6ما یقرب من 2013

1في المائة لتكالیف غیر الموظفین، وسعر صرف 2.75باستخدام عامل تضخم نسبته 2012اإلداریة لعام 

(وفق ما اقترحته 2012م عالونفس مستوى تكالیف الموظفین المعیاریة یورو، 0.72مقابل دوالر أمریكي 

وحدة المیزانیة في الصندوق، وهو السعر الذي استخدمه الصندوق في وضع المیزانیة اإلداریة السنویة لعام 

لة) شریطة إعادة النظر في البیانات خالل 2013 . مرحلة إعداد المیزانیة المفصَّ

ةالمكتب المقترحمیزانیة من الملحق الرابع2و1وعلى غرار ما كان متبعا في الماضي، یعرض الجدوالن - 57

النتائج، المستندة إلىمیزانیة المكتب في الملحق نفسه 3یوضح الجدول . و حسب فئات التكالیف2013لعام 

مجموع الموارد المطلوبة سواء من حیث الموظفین أو غیر الموظفین وفقًا لنتائج اإلدارة خصصحیث 

موارد الالزمة لتحقیق كل من الهدفین االستراتیجیین في الجدول نفسه.المكتبیة السبع. ویرد مجموع ال
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  2012إنجازات مكتب التقییم المستقل في عام 

  الوضع الراهن  وضع التنفیذ المزمع  أنشطة التقییم  نوع العمل

وســوف یعــرض تقریــر جــاري العمــل فیــه حســب مــا كــان مقــررًا.  2012في سبتمبر/أیلول سینجز  یمولهاتقییم كفاءة الصندوق المؤسسیة وكفاءة العملیات التي   المؤسسیةالتقییمات -1

دیســــمبر/كانون األول دورةعلــــى المجلــــس التنفیــــذي فــــيالتقیــــیم

2012.  

  2013یونیو/حزیران في سینجز  اإلشراف المباشر ودعم التنفیذ  

  

. ونوقشـت وثیقـة الـنهج فـي جاري العمل فیه حسب ما كان مقـرراً 

  .2012جنة التقییم في أبریل/نیسان ل

توصـــــیات التقیـــــیم المشـــــترك متابعـــــة تنفیـــــذ:األنشـــــطة اإلضـــــافیة  

  لمصرف التنمیة األفریقي والصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة

  .2012قبل نهایة سینجز  غیر منطبق

تقییمات البرامج -2

  القطریة

  سیبدأ حسب ما هو مقرر.  2012سیبدأ في نوفمبر/تشرین الثاني   بوروندي

البعثـة الرئیسـیة وتـم إیفـاد. جاري العمل فیه حسب مـا كـان مقـرراً   2012دیسمبر/كانون األول عام سینجز في  إكوادور  

  .2012في مایو/أیار 

إلــــى المیــــدان فــــي بــــدأ قبــــل موعــــده. أرســــلت البعثــــة التحضــــیریة   2012سیبدأ في نوفمبر/تشرین الثاني   إندونیسیا  

فـــي وأرســـلت البعثـــة الرئیســـیة إلـــى المیـــدان ، 2012فبرایر/شـــباط 

نهایــة ، وســینجز التقیــیم بحلــول 2012مایو/أیــار -أبریل/نیســان 

  .العام

  .2012سیناقش في لجنة التقییم في یولیو/تموز أنجز التقییم، و   2012في مارس/آذار سینجز  األردن  

البعثــــة التحضــــیریة إلــــى المیــــدان فــــي بــــدأ قبــــل موعــــده. أرســــلت   2012سیبدأ في یونیو/حزیران   مدغشقر  

  .2012مایو/أیار 

أرســــــلت البعثــــــة الرئیســــــیة فــــــي و یضــــــطلع بــــــه كمــــــا هــــــو مزمــــــع.   2012دیسمبر/كانون األول عام سینجز في  مالي  

    .ویجري العمل على إعداد التقریر2012مارس/آذار 

أرسـلت البعثـة الرئیسـیة و . حسـب مـا كـان مقـرراً تم االضطالع به  2012موعد اإلنجاز دیسمبر/كانون األول عام   نیبال  

  .ویجري إعداد التقریر، 2012أبریل/نیسان -في مارس/آذار 

  .في الموعد المحددسیبدأ   2012أیلول/سبتمبرسیبدأ في   جمهوریة مولدوفا  

ظمــت حلقــة عمــل المائــدة المســتدیرة الوطنیــة فــي نُ و أنجــز التقیــیم،  2012في مارس/آذار سینجز  أوغندا  
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  الوضع الراهن  وضع التنفیذ المزمع  أنشطة التقییم  نوع العمل

  .2012كمباال في یولیو/تموز 

التثبت من تقاریر -3

  إنجاز المشروعات

یتـاح لعملیـة التثبـت لـنو . جاري العمـل فیـه حسـب مـا كـان مقـرراً   2012دیسمبر/كانون األول عام في سینجز    المشروعاتتثبت من تقاریر إنجازللعملیة 25حوالي 

تقاریر إنجاز المشروعات.تقریرًا من21نحوهذا العام سوى

تقـدیر وجـاري العمـل فـي . جاري العمل فیـه حسـب مـا كـان مقـرراً   2012دیسمبر/كانون األول عام في سینجز  تقدیرات ألداء المشروعات8حوالي   تقدیر أداء المشروعات-4

تعزیـــز قاعـــدة أدلـــة تقییمـــات البـــرامج نظـــرا للحاجـــة إلـــىإضـــافي 

  القطریة في البلدان نفسها. 

لجنة التقییم والمجلس -5

  التنفیذي

2012اســتعراض تنفیــذ برنــامج العمــل المســتند إلــى النتــائج لعــام 

، وٕاعـــداد برنـــامج العمـــل 2014-2013والخطـــة اإلشـــاریة للفتـــرة 

والخطة اإلشـاریة للفتـرة 2013المستند إلى النتائج والمیزانیة لعام 

2014-2015  

  .جاري العمل فیه حسب ما كان مقرراً   2012دیسمبر/كانون األول عام سینجز في

  .تم االضطالع به حسب ما كان مقرراً   2012دیسمبر/كانون األول عام سینجز في  التقریر السنوي العاشر عن نتائج وأثر عملیات الصندوق  

علـى تقریـر رئـیس الصـندوق عــن المسـتقل تعلیقـات مكتـب التقیـیم   

  وضع تنفیذ توصیات التقییم وتدابیر اإلدارة

  .أنجزت  2012في سبتمبر/أیلول ستنجز

علــــى تقریــــر الفعالیــــة اإلنمائیــــة المســــتقل تعلیقــــات مكتــــب التقیــــیم   

  للصندوق

تقریـــر الفعالیـــة اقش ســـیتم االضـــطالع بـــه كمـــا هـــو مزمـــع. وســـُین  2012دیسمبر/كانون األول عام ستنجز في

فــي لجنــة التقیــیم مكتــب التقیــیم المســتقل علیــه تعلیقــات اإلنمائیــة و 

  .2012ثم في المجلس في دورة دیسمبر/كانون األول عام 

علــى سیاســات مجموعــة مختــارة المســتقل تعلیقــات مكتــب التقیــیم   

مــــن عملیــــات الصــــندوق أعــــدتها إدارة الصــــندوق لعرضــــها علــــى 

  لجنة التقییم للنظر فیها

سیاســـة الصـــندوق نوقشـــت و بـــه كمـــا هـــو مزمـــع. تـــم االضـــطالع  2012موعد اإلنجاز دیسمبر/كانون األول عام 

تعلیقــات إلــى جانــب بشــأن المســاواة بــین الجنســین وتمكــین المــرأة 

المكتـــــب خـــــالل دورتـــــي لجنـــــة التقیـــــیم والمجلـــــس التنفیـــــذي فـــــي 

إلــى فـي الصــندوق، اتونوقشــت اسـتراتیجیة الشــراك،أبریل/نیسـان

تعلیقـــــات المكتـــــب علیهـــــا خـــــالل دورة لجنـــــة التقیـــــیم فـــــي جانـــــب 

یولیو/تموز ودورة المجلس التنفیذي في سبتمبر/أیلول.

المشــــاركة فـــــي جمیـــــع دورات لجنـــــة التقیـــــیم وفقـــــًا الختصاصـــــات 

  اللجنة ونظامها الداخلي

ُعقـــَدت حتـــى اآلن دورتـــان رســـمیتان. ومـــن المزمـــع عقـــد دورتـــین   2012دیسمبر/كانون األول عام ستنجز في

رسمیتین أخریین في أكتوبر/تشـرین األول ودیسـمبر/كانون األول 

المیدانیـة التـي قامـت غاناعلى التوالي. وشارك المكتب في زیارة 
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  الوضع الراهن  وضع التنفیذ المزمع  أنشطة التقییم  نوع العمل

  ییم وقدم عرضًا عن نتائج التقییم.بها لجنة التق

أنشطة االتصاالت -6

  وٕادارة المعرفة

، والموقـع الشـبكي لمكتـب والرؤىتقاریر التقییم، والمالمح البارزة، 

  .التقییم، الخ

  . جاري العمل فیه حسب ما كان مقرراً   2012دیسمبر/ كانون األول –ینایر/كانون الثاني 

  :لكل منتقییمیةاتتولیف  

  ؛ر التعاونیات في التنمیة الریفیةدو )1(

كـــأداة، بمــــا فــــي بـــرامج الفــــرص االســـتراتیجیة القطریــــة )2(

  وعملیة تنفیذها؛وصیاغتهاهیكلهاذلك

  .بین الجنسینالتمایز)3(

  .جاري العمل فیه حسب ما كان مقرراً   2012موعد اإلنجاز دیسمبر/كانون األول عام 

حضـــــور كـــــل اجتماعـــــات لجنـــــة اســـــتراتیجیة العملیـــــات وتوجیـــــه   

السیاســــات التــــي تنــــاقش السیاســــات واالســــتراتیجیات المؤسســــیة، 

وبــــرامج الفــــرص االســــتراتیجیة القطریــــة، ومجموعــــة مختــــارة مــــن 

عـدد مختـار المشاركة في و المشروعات التي قیمها مكتب التقییم. 

  .ق إدارة البرامج القطریةمن اجتماعات فر 

أصـــبح المكتـــب فـــي و .جـــاري العمـــل فیـــه حســـب مـــا كـــان مقـــرراً   2012دیسمبر/ كانون األول –یر/كانون الثاني ینا

مراقبـــــًا دائمـــــًا فـــــي لجنـــــة إدارة العملیـــــات 2012منتصـــــف عـــــام 

وشــارك فــي اجتمــاع فریــق إدارة الصــندوق الــذي ُعقــد فــي الجــزء 

.2012األول من عام 

وشـــبكة الشـــبكات،التقیـــیمفـــي مجـــال الشـــراكة مـــع فریـــق التعـــاون   الشراكات-7

المعنــــي بــــالتقییم،وفریــــق األمــــم المتحــــدةالمعنیــــة بتقیــــیم األثــــر،

  .السویسریة للتنمیة والتعاونوالوكالة

  .  جاري العمل حسب ما كان مقرراً   2012دیسمبر/ كانون األول –ینایر/كانون الثاني 

وتقــدیرات إنجــاز المشــروعاتتحســین منهجیــة التثبــت مــن تقــاریر   المنهجیة-8

  .االقتضاءأداء المشروعات حسب 

مــــن وضــــع الخطــــوط التوجیهیــــة بشــــأن التثبــــت مــــن تــــم االنتهــــاء   2012دیسمبر/ كانون األول –ینایر/كانون الثاني 

  أداء المشروعاتتقاریر إنجاز المشروعات/تقدیرات 

بــین مكتــب التقیــیم وٕادارة الصــندوق تنفیــذ وتنقــیح اتفــاق المواءمــة

  .الذاتيالتقییم بشأن منهجیة وعملیات التقییم المستقل و 

  .جاري العمل حسب ما كان مقرراً   2012دیسمبر/ كانون األول –ینایر/كانون الثاني 

فـــــي البلـــــدان القـــــدرة علـــــى التقیــــیمبتطــــویرتنفیــــذ أنشـــــطة تتعلـــــق   التقییمقدراتتطویر-9

    .الشریكة

شـارك المكتـب فـي حلقـة عمـل و . جاري العمـل حسـب مـا كـان مقـرراً   2012دیسمبر/ كانون األول –ینایر/كانون الثاني 

حــــول تطــــویر قــــدرات التقیــــیم بتنظــــیم مــــن وزارة الشــــؤون الخارجیــــة فــــي 

إندونیســیا. ویزمــع وفـــد مــن وزارة المالیـــة فــي الصــین زیـــارة المكتــب فـــي 

راكة محــددة فــي مجــال التقیــیم شــیولیو/تمــوز الســتطالع إمكانیــة تكــوین

كتب في التقییم.مطالع على منهجیة وعملیات الواال
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  2015- 2014والخطة اإلشاریة للفترة 2013األنشطة المقترحة لمكتب التقییم المستقل في الصندوق لعام 

  1الجدول 

  األنشطة المؤقتة لمكتب التقییم في الصندوق حسب نوع العمل

  2015-2014الخطة اإلشاریة المقترحة للفترة   2013األنشطة المقترحة لعام   نوع العمل

  .)2015-2014التقییم المشترك للجنة األمن الغذائي العالمي (  .)2013-2012ودعم التنفیذ (المباشر اإلشراف   مستوى الصندوقالتقییم على -1

  .)2015-2014(الهشةانخراط الصندوق في الدول   )2014-2013(نهج الصندوق تجاه حوار السیاسات ونتائجها   

    .)2014-2013السیاسة المنقحة لتمویل المنح في الصندوق (  

.)2014-2013تقییم إنجازات عملیة تجدید الموارد (  

متعـــــــددة الجمهوریـــــــة بولیفیـــــــا و باكســـــــتان، و مـــــــالوي، و مدغشـــــــقر، و رونــــــدي، و ب  تقییم البرامج القطریة-2

  .تركیاو السنغال، و جمهوریة مولدوفا، و القومیات، 

الكـامیرون، و بوركینـا فاسـو، و جمهوریة فنـزویال البولیفاریـة، و بنغالدیش، و ا،یأرمینو ألبانیا، 

  .زامبیاو جمهوریة تنزانیا المتحدة، و سري النكا، و بیرو، و لیسوتو، و الصین، و 

30التثبـــت مـــن كـــل تقـــاریر إنجـــاز المشـــروعات المتاحـــة خـــالل الســـنة (حـــوالي   التثبت من تقاریر إنجاز المشروعات-3

  .تقریرًا)

.تقاریر إنجاز المشروعات المتاحة خالل السنةالتثبت من كل 

  داء المشروعات سنویاألتقدیرات8حوالي  عملیات لتقدیر أداء المشروعات8حوالي  تقدیر أداء المشروعات-4

والخطـــــة 2013اســــتعراض تنفیــــذ برنـــــامج العمــــل المســـــتند إلــــى النتـــــائج لعــــام   لجنة التقییم والمجلس التنفیذي-5

، وٕاعــــداد برنــــامج العمــــل المســــتند إلــــى النتــــائج 2015-2014اإلشــــاریة للفتــــرة 

  .2016-2015والخطة اإلشاریة للفترة 2014والمیزانیة لعام 

والخطــة اإلشــاریة للفتــرة 2014اســتعراض تنفیــذ برنــامج العمــل المســتند إلــى النتــائج لعــام 

والخطـة 2015تائج والمیزانیة لعام ، وٕاعداد برنامج العمل المستند إلى الن2015-2016

  .2017-2016اإلشاریة للفترة 

والخطــة اإلشــاریة للفتــرة 2015اســتعراض تنفیــذ برنــامج العمــل المســتند إلــى النتــائج لعــام 

والخطـة 2016، وٕاعداد برنامج العمل المستند إلى النتائج والمیزانیة لعام 2016-2017

  .2018-2017اإلشاریة للفترة 

    .عن نتائج وأثر عملیات الصندوقالثاني عشر والثالث عشران السنویان التقریر     .عن نتائج وأثر عملیات الصندوقالحادي عشر التقریر السنوي   

تعلیقــات مكتــب التقیــیم علــى تقریــر رئــیس الصــندوق عــن وضــع تنفیــذ توصــیات   

  .التقییم وتدابیر اإلدارة

الصـــندوق عـــن وضـــع تنفیـــذ توصـــیات التقیـــیم تعلیقـــات مكتـــب التقیـــیم علـــى تقریـــر رئـــیس

  .وتدابیر اإلدارة

  .تعلیقات مكتب التقییم على تقریر الفعالیة اإلنمائیة للصندوق  .تعلیقات مكتب التقییم على تقریر الفعالیة اإلنمائیة للصندوق  

التشـغیلیة سیاسـات الصـندوق مجموعـة مختـارة مـن تعلیقات مكتب التقیـیم علـى   

  دارة الصندوق لعرضها على لجنة التقییم للنظر فیهاأعدتها إالتي 

التشـــغیلیة التـــي سیاســـات الصـــندوق مجموعـــة مختـــارة مـــن تعلیقـــات مكتـــب التقیـــیم علـــى 

  .أعدتها إدارة الصندوق لعرضها على لجنة التقییم للنظر فیها



ق 
ح
المل

ي
الثان

E
B

 2
0
1

2
/1

0
6
/R

.2

2
5

  2015-2014الخطة اإلشاریة المقترحة للفترة   2013األنشطة المقترحة لعام   نوع العمل

للجنـــة لالختصاصـــات المعدلـــة المشـــاركة فـــي جمیـــع دورات لجنـــة التقیـــیم وفقـــًا   

  .ونظامها الداخليالتقییم 

التقیــــیم للجنــــة لالختصاصــــات المعدلــــة المشــــاركة فــــي جمیــــع دورات لجنــــة التقیــــیم وفقــــًا 

  .ونظامها الداخلي

  البارزة، والرؤى، والموقع الشبكي لمكتب التقییم، الخ.تقاریر التقییم، والمالمح   ، والموقع الشبكي لمكتب التقییم، الخ.والرؤى، البارزةوالمالمحتقاریر التقییم،   .أنشطة االتصاالت وٕادارة المعرفة-6

.تولیفات تقییمیة (التنمیة الرعویة، والشباب، ومواضیع أخرى لم تحدد بعد)  .)المیاهوصون(إدارة تولیفات تقییمیة

حضـــور كـــل اجتماعـــات لجنـــة اســـتراتیجیة العملیـــات وتوجیـــه السیاســـات التـــي 

المؤسســــیة، وبــــرامج الفــــرص االســــتراتیجیة تنــــاقش السیاســــات واالســــتراتیجیات 

وحضـور مها مكتب التقیـیم. القطریة، ومجموعة مختارة من المشروعات التي قیَّ 

ماعــــات اجتماعــــات لجنــــة إدارة العملیــــات، وفریــــق اإلدارة فــــي الصــــندوق، واجت

  إدارة البرامج القطریة.مختارة لفرق

السیاســــات التــــي تنــــاقش حضــــور كــــل اجتماعــــات لجنــــة اســــتراتیجیة العملیــــات وتوجیــــه 

السیاســات واالســتراتیجیات المؤسســیة، وبــرامج الفــرص االســتراتیجیة القطریــة، ومجموعــة 

حضــور لجنــة إدارة العملیــات، وفریــق مختــارة مــن المشــروعات التــي قیمهــا مكتــب التقیــیم. 

  .واجتماعات مختارة لفرق إدارة البرامج القطریةإدارة الصندوق، 

فریــق التعــاون فــي مجــال التقیــیم، وشــبكة الشــبكات المعنیــة بتقیــیم مــع الشـراكات  الشراكات-7

الوكالــــة السویســــریة للتنمیــــة و األثــــر، وفریــــق األمــــم المتحــــدة المعنــــي بــــالتقییم، 

  .والتعاون

الشــراكات مــع فریـــق التعــاون فـــي مجــال التقیــیم، وشـــبكة الشــبكات المعنیـــة بتقیــیم األثـــر، 

  بالتقییم، والوكالة السویسریة للتنمیة والتعاون.وفریق األمم المتحدة المعني 

.حول تقییمات األثرداخليالمساهمة في نقاش .حول تقییمات األثرداخليالمساهمة في نقاش   المنهجیة-8

القیــام، حســب الحاجــة، بصــقل منهجیــة التثبــت مــن تقــاریر إنجــاز المشــروعات 

    .أداء المشروعاتاتوتقدیر 

اتالحاجــة، بصــقل منهجیــة التثبــت مــن تقــاریر إنجــاز المشــروعات وتقــدیر القیــام، حســب 

  .أداء المشروعات

مواصلة إدخال التعدیالت علـى دلیـل التقیـیم لمراعـاة القضـایا الناشـئة الرئیسـیة،   

  .حسب االقتضاء

مواصــلة إدخــال التعــدیالت علــى دلیــل التقیــیم لمراعــاة القضــایا الناشــئة الرئیســیة، حســب 

  .االقتضاء

بــین مكتـب التقیـیم وٕادارة الصــندوق بشـأن منهجیــة المعـدلتنفیـذ اتفـاق المواءمــة  

  .الذاتيالتقییم وعملیات التقییم المستقل و 

بـین مكتــب التقیـیم وٕادارة الصـندوق بشــأن منهجیـة وعملیــات المعـدلتنفیـذ اتفـاق المواءمــة

  .الذاتيالتقییم التقییم المستقل و 

  تنفیذ أنشطة تتعلق بتنمیة القدرة على التقییم في البلدان الشریكة.  في البلدان الشریكة.تنفیذ أنشطة تتعلق بتنمیة القدرة على التقییم  .التقییمتنمیة القدرة على -9
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  2الجدول 

  األنشطة المؤقتة حسب أهداف مكتب التقییم المستقل في الصندوق ونتائج إدارته

  2015-2014الخطة اإلشاریة المقترحة لمكتب التقییم للفترة   2013األنشطة المقترحة لعام   المستقلنتائج إدارة مكتب التقییم  األهداف

: المســــــــاهمة فــــــــي 1الهــــــــدف االســــــــتراتیجي 

النهــــــــــوض بــــــــــأداء السیاســــــــــات المؤسســــــــــیة 

  .والعملیات الممولة من الصندوق

: تقــــاریر ســــنویة عــــن نتــــائج 1نتیجــــة اإلدارة 

مؤسســـیة وأثـــر عملیـــات الصـــندوق وتقییمـــات 

توفر الركائز الالزمة لتطـویر وتنفیـذ سیاسـات 

  .وعملیات مؤسسیة أفضل

عـــن نتـــائج وأثـــر الثـــاني عشـــر والثالـــث عشـــرانالســـنویانالتقریـــر     .عن نتائج وأثر عملیات الصندوقالحادي عشرالتقریر السنوي

    .عملیات الصندوق

-2012تقیــــیم مؤسســــي عــــن اإلشــــراف المباشــــر ودعــــم التنفیــــذ (

)، وتقیــیم مؤسســي عــن نهــج الصــندوق ونتائجــه فــي حــوار 2013

)، وتقیـــــــــیم مؤسســـــــــي عـــــــــن سیاســـــــــة 2014-2013السیاســـــــــات (

). كمـــا 2014-2013الصـــندوق المنقحـــة بشـــأن التمویـــل بـــالِمنح (

-2013ســیجري المكتــب تقییمــًا إلنجــازات عملیــة تجدیــد المــوارد (

2014(.  

تـــم إصـــالحها التـــيترك للجنـــة األمـــن الغـــذائي العـــالميتقیـــیم مشـــ

-2014)؛ وانخــراط الصـــندوق فــي الـــدول الهشـــة (2014-2015(

2015(.

  .تعلیقات على السیاسات حسب االقتضاء  .تعلیقات على السیاسات حسب االقتضاء

: تقییمـــــات للبـــــرامج القطریـــــة 2نتیجـــــة اإلدارة 

ـــــــوفر الركـــــــائز الالزمـــــــة للنهـــــــوض ببـــــــرامج  ت

إلـــى الفـــرص االســـتراتیجیة القطریـــة المســـتندة 

  .النتائج

جمهوریـــــة بولیفیـــــا و باكســـــتان، و مـــــالوي، و مدغشـــــقر، و رونـــــدي، و ب

  .تركیاو السنغال، و جمهوریة مولدوفا، و متعددة القومیات، ال

جمهوریـــــة فنـــــزویال البولیفاریـــــة، و بـــــنغالدیش، و ا، یـــــأرمینو ألبانیـــــا، 

ســـري و بیـــرو، و لیســـوتو، و الصـــین، و الكـــامیرون، و بوركینـــا فاســـو، و 

  .زامبیاو انیا المتحدة، جمهوریة تنز و النكا، 

: تقییمــــات مشــــروعات تســــهم 3نتیجـــة اإلدارة 

  .في تحسین العملیات التي یدعمها الصندوق

    .التثبت من تقاریر إنجاز المشروعات  لتثبت من تقاریر إنجاز المشروعات.ا

  .سنویا)تقدیرات 8حواليتقدیر أداء المشروعات (  .سنویا)تقدیرات 8حواليتقدیر أداء المشروعات (

مواصـــلة صــــقل منهجیـــة التثبــــت مـــن تقــــاریر إنجـــاز المشــــروعات   : وضع المنهجیة.4نتیجة اإلدارة 

  .وتقدیرات أداء المشروعات، حسب االقتضاء

مواصـــلة صــــقل منهجیـــة التثبــــت مـــن تقــــاریر إنجـــاز المشــــروعات 

  .وتقدیرات أداء المشروعات، حسب االقتضاء

.المساهمة في النقاش الدائر داخل الصندوق حول تقییم األثر.الدائر داخل الصندوق حول تقییم األثرالمساهمة في النقاش 

مواصــــلة إدخــــال التعــــدیالت علــــى دلیــــل التقیــــیم لمراعــــاة القضــــایا 

  .الناشئة الرئیسیة، حسب االقتضاء

مواصــــلة إدخــــال التعــــدیالت علــــى دلیــــل التقیــــیم لمراعــــاة القضــــایا 

  .الرئیسیة، حسب االقتضاءالناشئة 

الشــراكة: فریــق التعــاون فــي مجــال التقیــیم، وفریــق األمــم المتحــدة 

تقیــیم األثــر، والرابطــة المعنیــة بشــبكات الالمعنــي بــالتقییم، وشــبكة 

فریــق التعــاون فــي مجــال التقیــیم، وفریــق األمــم المتحــدة الشــراكة: 

تقیــیم األثــر، والرابطــة المعنیــة بشــبكات الالمعنــي بــالتقییم، وشــبكة 
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  2015-2014الخطة اإلشاریة المقترحة لمكتب التقییم للفترة   2013األنشطة المقترحة لعام   المستقلنتائج إدارة مكتب التقییم  األهداف

والوكالـــة السویســــریة للتنمیــــة والتعــــاون ،العالمیـــة للتقیــــیم اإلنمــــائي

  .(مشاركة غیر مباشرة في هذه النتیجة)

والوكالـــة السویســــریة للتنمیــــة والتعــــاون ،العالمیـــة للتقیــــیم اإلنمــــائي

  .(مشاركة غیر مباشرة في هذه النتیجة)

تــب التقیــیم وٕادارة الصــندوق بــین مكالمعــدلتنفیــذ اتفــاق المواءمــة

  .منهجیة وعملیات التقییم المستقل والتقییم الذاتيبشأن 

تــب التقیــیم وٕادارة الصــندوق بــین مكالمعــدلتنفیــذ اتفــاق المواءمــة

  .منهجیة وعملیات التقییم المستقل والتقییم الذاتيبشأن 

تعلیقــــات علــــى تقریــــر الفعالیــــة اإلنمائیــــة للصــــندوق وعلــــى تقریــــر 

  .الصندوق عن وضع تنفیذ توصیات التقییم وتدابیر اإلدارةرئیس 

تعلیقــــات علــــى تقریــــر الفعالیــــة اإلنمائیــــة للصــــندوق وعلــــى تقریــــر 

  .رئیس الصندوق عن وضع تنفیذ توصیات التقییم وتدابیر اإلدارة

  .بتنمیة القدرة على التقییم في البلدان الشریكةتنفیذ أنشطة تتعلق   .في البلدان الشریكةتنفیذ أنشطة تتعلق بتنمیة القدرة على التقییم

: العمـــــــل المتعلـــــــق بهیئـــــــات 5نتیجـــــــة اإلدارة 

  .الصندوق الرئاسیة

لالختصاصـــــات المشــــاركة فــــي جمیــــع دورات لجنــــة التقیــــیم وفقــــًا 

  .التقییم ونظامها الداخليللجنة المعدلة 

لالختصاصـــــات المشــــاركة فــــي جمیــــع دورات لجنــــة التقیــــیم وفقــــًا 

  .التقییم ونظامها الداخليللجنة المعدلة

2013اســتعراض تنفیــذ برنــامج العمــل المســتند إلــى النتــائج لعـــام 

، وٕاعــــداد برنــــامج العمــــل 2015-2014وخطتــــه اإلشــــاریة للفتــــرة 

وخطتـه اإلشــاریة للفتــرة 2014المسـتند إلــى النتـائج ومیزانیتــه لعــام 

2015-2016.  

2014اســتعراض تنفیــذ برنــامج العمــل المســتند إلــى النتــائج لعـــام 

، وٕاعــــداد برنــــامج العمــــل 2016-2015وخطتــــه اإلشــــاریة للفتــــرة 

وخطتـه اإلشــاریة للفتــرة 2015لعــام ومیزانیتــهالمسـتند إلــى النتـائج 

2016-2017.  

2015اســتعراض تنفیــذ برنــامج العمــل المســتند إلــى النتــائج لعـــام 

، وٕاعــــداد برنــــامج العمــــل 2017-2016وخطتــــه اإلشــــاریة للفتــــرة 

وخطتـه اإلشــاریة للفتــرة 2016لعــام ومیزانیتــهالمسـتند إلــى النتـائج 

2017-2018.  

: تشــــــــــجیع اإلدارة 2الهــــــــــدف االســــــــــتراتیجي 

    .الفعالة للتعلم والمعرفة

: إعـــــداد ملخصـــــات تولیفیـــــة 6نتیجـــــة اإلدارة 

للتقـــــــــاریر للتقییمـــــــــات وموضـــــــــوعات الـــــــــتعلم 

  .السنویة عن نتائج وأثر عملیات الصندوق

مواضـــیع أخـــرى لـــم و تولیفـــات تقییمیـــة (التنمیـــة الرعویـــة، والشـــباب   .)المیاهحفظ(إدارة تولیفة تقییمیة

.تحدد بعد)

تحلیـــل أحـــد موضـــوعات الـــتعلم للتقـــاریر الســـنویة عـــن نتـــائج وأثـــر 

  .عملیات الصندوق

للتقـــاریر الســـنویة عـــن نتـــائج وأثـــر تحلیـــل أحـــد موضـــوعات الـــتعلم 

  .عملیات الصندوق

: أنشــــطة منتظمــــة لالتصــــال 7نتیجــــة اإلدارة 

  .والتواصل فیما یتعلق بعمل مكتب التقییم

، والموقـع الشـبكي لمكتـب والـرؤىتقاریر التقییم، والمالمـح البـارزة، 

  .التقییم

لمكتـب ، والموقـع الشـبكي والـرؤىتقاریر التقییم، والمالمـح البـارزة، 

  .التقییم

المنــابر الداخلیـــة (لجنـــة اســـتراتیجیة العملیـــات وتوجیـــه السیاســـات، 

إدارة البــرامج وفـرقولجنـة إدارة العملیــات، وفریـق إدارة الصــندوق، 

المنــابر الداخلیـــة (لجنـــة اســـتراتیجیة العملیـــات وتوجیـــه السیاســـات، 

إدارة البــرامج وفـرقولجنـة إدارة العملیــات، وفریـق إدارة الصــندوق، 
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  2015-2014الخطة اإلشاریة المقترحة لمكتب التقییم للفترة   2013األنشطة المقترحة لعام   المستقلنتائج إدارة مكتب التقییم  األهداف

.القطریة).القطریة)

  حلقات تعلم قطریة  حلقات تعلم قطریة

الشــراكة: فریــق التعــاون فــي مجــال التقیــیم، وفریــق األمــم المتحــدة 

، والوكالـــة بتقیـــیم األثــرالمعنــي بــالتقییم، وشـــبكة الشــبكات المعنیــة 

  .السویسریة للتنمیة والتعاون

الشــراكة: فریــق التعــاون فــي مجــال التقیــیم، وفریــق األمــم المتحــدة 

، والوكالـــة بتقیـــیم األثــرالمعنــي بــالتقییم، وشـــبكة الشــبكات المعنیــة 

  .السویسریة للتنمیة والتعاون

  .التقییمالمشاركة في مناسبات التعلم أو اجتماعات جمعیات   .المشاركة في مناسبات التعلم أو اجتماعات جمعیات التقییم

  .أنشطة التعلم والتواصل األخرى  .أنشطة التعلم والتواصل األخرى
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  2013مستویات موظفي مكتب التقییم المستقل لعام 

  2012مستوى عام   2011مستوى عام   2010مستوى عام   2009مستوى عام 

2013  

  المجموع  العامةاتموظفو الخدم  الموظفون الفنیون

  

19.5  

  

19.5  

  

19.5  

  

  

19.5  

  

12.5*  

  

6  

  

18.5  

  

  

  فئة الموارد البشریة

  2013  2012  الفئة

  1  1  مدیر

  1  1  نائب مدیر

  4  4  كبار موظفي التقییم

  4  4  التقییمموظفو 

  1  1  مسؤول المالیةالتقییم/

  0.5  0.5موظف معرفة واتصال في مجال التقییم

  1  -  محلل بحوث تقییم

  12.5  11.5  الفنیةإجمالي الموظفین في الفئة 

  1  1  مساعد إداري

  1  1  مساعد مدیر

  1  1  مساعد نائب مدیر

  3  5  مساعدو التقییم

  6  8  العامةإجمالي الموظفین في فئة الخدمات 

  18.5  19.5  المجموع العام

  في السنوات المقبلة. المكتبجریها یة المستوى التي سة یشغلها محلل بحوث تقییم لدعم العدد المتزاید من التقییمات الرفیعرهنًا بتأكیدات استعراض التوظیف، یزمع المكتب إلغاء وظیفتین من وظائف فئة الخدمات العامة، واستخدام بعض الموارد إلنشاء وظیفة جدید*
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  العامة في مكتب التقییماتمستوى موظفي الخدم

2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  
المستوى المقترح لعام 

2013  
9.5  9.5  9.5  8.5  8.5  8  8  8  6  
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  2013المیزانیة المقترحة لمكتب التقییم المستقل في الصندوق لعام 

  

  1الجدول 

  2013المیزانیة اإلجمالیة لمكتب التقییم لعام 

  (بالدوالرات األمریكیة)

  

  أ2011میزانیة   أ2010میزانیة   أ2009میزانیة   

  أ2012میزانیة 

)1(  

  2013المیزانیة المقترحة لعام 

الزیادة/(النقص) 

  القیمة الحقیقیة

)2(  

زیادة

  بسعرال

)3(  

زیادة/انخفاض سعر 

  جالصرف

)4(  

بسعر صرف 2013مجموع میزانیة عام 

  0.72= للدوالر األمریكي مقابل الیورو 

)5)=(1)+(2)+(3/+(-)4(  

  أعمال التقییم

التكالیف من غیر 

696 2  الموظفین 0002 600 0002 238 0002 289 474062 96102 352 د435

  أعمال التقییم

3  تكالیف الموظفین 157 8513 620 2043 645 5763 734 53082 660-003 651 870

  المجموع
5 853 851

6 220 2045 883 5766 024 00482 660-62 961
06 004 د305

  ). 2012و2011و2010في السنوات0.722= للدوالر األمریكي مقابل الیورووسعر صرف2009عام 0.79المعتمدة من مجلس المحافظین (بسعر صرف للدوالر األمریكي مقابل الیورو = أ
فـي المائـة. واقترحـت وحـدة المیزانیـة أیضـًا أن یسـتخدم مكتـب التقیـیم المسـتقل تكـالیف المـوظفین 2.75وحـدة المیزانیـة. وتبلـغ نسـبة الزیـادة فـي أسـعار تكـالیف غیـر المـوظفینأعلنتـهكما هـو الحـال بالنسـبة لسـائر الصـندوق ومـا ب

لیة لعام 2012المعیاریة لعام  لة.، على أن یعاد النظر في البیانات خالل مرحل2013في إعداد المیزانیة األوَّ   ة إعداد المیزانیة المفصَّ
المقارنـة، وذلـك لتیسـیر، للـدوالر األمریكـي مقابـل الیـورو0.72وهو 2012وحدة المیزانیة فإن سعر الصرف الذي سیطبق في هذه المرحلة بین الدوالر األمریكي والیورو هو نفس السعر المطبق على میزانیة عام أعلنتهوفقًا لما ج 

  .إعداد المیزانیة المفصلةالنهائي خالل مرحلة على أن یحدد سعر الصرف
  لمزید من التفاصیل عن تكالیف غیر الموظفین.2انظر الجدول د 
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  2الجدول 

  غیر الموظفین بتكالیففیما یتعلق 2013توزیع المیزانیة المقترحة لمكتب التقییم المستقل في الصندوق لعام 

  المطلقالعدد  فئة التكالیف

مكافئة معروضة كوحدات 

  أللوظائف المتفرغة

(دوالر بتكالیف الوحدة المعیاریة

  أمریكي)

غیر الموظفین لعام لالتكالیف المقترحة 

  (دوالر أمریكي)2013

000 150  000150  1  1  التقریر السنوي عن نتائج وأثر عملیات الصندوق

القضایا نطاق وطبیعة لتبعاً متغایرةتكلفة   2.1  4  التقییمات على مستوى المؤسسة

  المزمع تقدیرها:

000200-000450  

430 000

حجم الحافظة، ومساحة لتبعاً متغایرةتكلفة   5.5  8  تقییمات البرامج القطریة

البلد، وتكلفة السفر، وتوافر األدلة التقییمیة: 

000235-000315  

1 300 000 

000 30  -  30نحو   30نحو   عملیات التثبت من تقاریر إنجاز المشروعات 

000 200  00025  8نحو   8نحو   عملیات تقدیر أداء المشروعات

000 50  00050  1  1  التولیفات التقییمیة

000 108    -  -  المعرفة والشراكةوتبادلأنشطة االتصال والتواصل 

000 20    -  -  التدریب

435 64    -  -  التكالیف العامة والنثریة

435 352 2        المجموع

  .2013عام في العملیات لتلكیكرسه مكتب التقییم ل النسبة المئویة من الوقت الذي ستبدأ عملیات التقییم في كثیر من األحیان في سنة معیَّنة ولكنها تُنجز في السنة التالیة. وهذا الرقم یمثأ
  تشمل تكالیف الوحدة المعیاریة أیضًا تكالیف سفر الموظفین عند الضرورة.ب
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  3الجدول 

  التخصیص المقترح لمیزانیة مكتب التقییم (تكالیف الموظفین وغیر الموظفین) حسب األهداف ونتائج اإلدارة 

  (بالدوالرات األمریكیة)

  نتائج اإلدارة المكتبیة لمكتب التقییم  أهداف مكتب التقییم المستقل

المیزانیة المقترحة (تكالیف الموظفین ومن 

  غیر الموظفین)

المئویة من مجموع المیزانیة النسبة 

  المقترحة

: المساهمة في 1الهدف االستراتیجي 

النهوض بأداء السیاسات المؤسسیة 

  والعملیات الممولة من الصندوق

: تقاریر سنویة عن نتائج وأثر عملیات الصندوق وتقییمات مؤسسیة 1نتیجة اإلدارة 

  توفر الركائز الالزمة لتطویر وتنفیذ سیاسات وعملیات مؤسسیة أفضل 

1 122 11419

: تقییمات للبرامج القطریة توفر الركائز الالزمة للنهوض ببرامج 2نتیجة اإلدارة 

  النتائجالفرص االستراتیجیة القطریة المستندة إلى 

2 222 70037

: عملیات للتثبت من تقاریر إنجاز المشروعات وتقدیرات ألداء 3نتیجة اإلدارة 

  المشروعات تسهم في النهوض بالعملیات التي یدعمها الصندوق

792 94713

1806 383  : وضع المنهجیات4نتیجة اإلدارة 

9924 223  الرئاسیة: األعمال المتعلقة بهیئات الصندوق 5نتیجة اإلدارة 

4  1المجموع للهدف االستراتیجي  744 93379

: تشجیع اإلدارة 2الهدف االستراتیجي 

  الفعالة للتعلم والمعرفة 

: إعداد ملخصات تولیفیة للتقییمات وموضوعات التعلم للتقاریر 6نتیجة اإلدارة 

  السنویة عن نتائج وأثر عملیات الصندوق 

558 1119

26112 701  : أنشطة منتظمة لالتصال والتواصل فیما یتعلق بعمل مكتب التقییم7نتیجة اإلدارة 

1  2المجموع للهدف االستراتیجي  259 37221

305100 004 6    المجموع الكلي
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  مؤشرات األداء الرئیسیة

  2014الهدف عام   2011سنة األساس   وسائل التحقق  نتائج إدارة المكتب  مؤشرات األداء الرئیسیة  أهداف مكتب التقییم المستقل

: 1الهــــــــــــــــــدف االســــــــــــــــــتراتیجي 

المســــاهمة فــــي النهــــوض بــــأداء 

السیاســات المؤسســیة والعملیــات 

  .الممولة من الصندوق

  

مـــــن إیجابیـــــةالنســـــبة المئویـــــة للتقییمـــــات التـــــي تتلقـــــى تعلیقـــــات -1

    .أعضاء لجنة التقییم والمجلس التنفیذي

تقـــــــاریر رئـــــــیس لجنـــــــة التقیـــــــیم ومحاضـــــــر   3و2و1نتائج اإلدارة 

  جلسات المجلس التنفیذي

100%  100%  

لسیاســة التقیــیم نســبة عملیــات التقیــیم المنجــزة التــي تمتثــل تمامــاً -2

  .في الصندوق ومنهجیة التقییم التي یستخدمها مكتب التقییم

اســــــتعراض األقــــــران الــــــداخلي فــــــي مكتــــــب   3و2و1نتائج اإلدارة 

  التقییم

100%  100%  

تصــدیق كبــار المستشــارین المســتقلین علــى جــودة عملیــة التقیــیم -3

مختــارة والمنهجیــة المســتخدمة فــي التقییمــات المؤسســیة وفــي مجموعــة

  .من تقییمات البرامج القطریة

  %100  %100  تقاریر كبار المستشارین المستقلین   3و2و1نتائج اإلدارة 

عدد األنشطة المرتبطة بـالتقییم الـذاتي وتنمیـة القـدرة علـى التقیـیم -4

  .التي یشارك فیها موظفو مكتب التقییم

  أحداث3  واحدحدث  سجل مكتب التقییم  4نتیجة اإلدارة 

عـــــدد مـــــوظفي مكتـــــب التقیـــــیم المبعـــــوثین بالتنـــــاوب إلـــــى دورات -5

  .تدریبیة على التقییم سنویا

  موظفین3  موظفین3  سجل مكتب التقییم  4نتیجة اإلدارة 

عـــدد الـــدورات المقـــرر عقـــدها للجنـــة التقیـــیم وفقـــا الختصاصـــات -6

  .اللجنة

  دورات عادیة4  دورات عادیة4  سجل مكتب التقییم  5نتیجة اإلدارة 

مشاركة مكتب التقیـیم حسـب االقتضـاء فـي دورات لجنـة مراجعـة -7

والزیــــارة محــــافظي الصــــندوقالحســـابات والمجلــــس التنفیــــذي ومجلــــس 

  .القطریة السنویة التي تجریها لجنة التقییم

  %100  %100  سجل مكتب التقییم  5نتیجة اإلدارة 

: تشــجیع 2الهـدف االســتراتیجي 

    .الفعالة للتعلم والمعرفةاإلدارة 

دد أنشـــطة الـــتعلم الرئیســـیة التـــي ینظمهـــا مكتـــب التقیـــیم داخـــل عـــ-8

  .الصندوق

  أحداث4  حدثان  سجل مكتب التقییم  7و6نتائج اإلدارة

عـــدد أنشـــطة الـــتعلم الرئیســـیة التـــي ینظمهـــا مكتـــب التقیـــیم داخـــل -9

  .البلدان باالشتراك مع الحكومات

  أحداث5  أحداث4  سجل مكتب التقییم  7نتیجة اإلدارة 

عــدد أنشــطة الــتعلم الرئیســیة التــي یشــارك فیهــا موظفــو مكتــب -10

  .التقییم لتبادل المعرفة داخل المقر الرئیسي للصندوق

  أحداث4  حدثان  سجل مكتب التقییم  7نتیجة اإلدارة 

عدد أنشطة المعرفة الخارجیة التـي یشـارك فیهـا موظفـو مكتـب -11

  .التقییم لتبادل الدروس المستفادة من التقییم

  أحداث5  أحداث3  سجل مكتب التقییم  7نتیجة اإلدارة 
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  2014الهدف عام   2011سنة األساس   وسائل التحقق  نتائج إدارة المكتب  مؤشرات األداء الرئیسیة  أهداف مكتب التقییم المستقل

المالمـح البـارزةتقاریر التقییم والمنتجـات األخـرى ذات الصـلة (-12

اإلنجــــاز) التــــي تنشــــر فــــي غضــــون ثالثـــة أشــــهر مــــن تــــاریخ والـــرؤى

  .المحدد وتوزع على الجمهور داخل الصندوق وخارجه

  %90  %80  سجل مكتب التقییم  7و6نتائج اإلدارة 

: تقییمات للبرامج القطریة توفر الركائز الالزمة للنهوض ببرامج الفرص االستراتیجیة القطریة المستندة إلى النتائج؛ 2یجة اإلدارة : تقاریر سنویة عن نتائج وأثر عملیات الصندوق وتقییمات مؤسسیة توفر الركائز الالزمة لتطویر وتنفیذ سیاسات وعملیات مؤسسیة أفضل؛ نت1*نتیجة اإلدارة 

وموضوعات التعلم للتقاریر السنویة عن نتائج وأثر ملخصات تولیفیة للتقییم: إعداد 6ئات الصندوق الرئاسیة؛ نتیجة اإلدارة : األعمال المتعلقة بهی5نتیجة اإلدارة ؛: وضع المنهجیات4: تقییمات مشروعات تسهم في تحسین العملیات التي یدعمها الصندوق؛ نتیجة اإلدارة 3نتیجة اإلدارة 

  .أنشطة منتظمة لالتصال والتواصل فیما یتعلق بعمل مكتب التقییم: 7؛ نتیجة اإلدارة ندوقعملیات الص
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  سلسلة نتائج مكتب التقییم المستقل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نتائج الصندوق وأهدافه االستراتیجیة وتوجهاته

نتائج اإلدارة المؤسسیة في الصندوق

  المستقلأهداف مكتب التقییم

اإلدارة التي ینشدها المكتبنتائج 

  أنشطة مكتب التقییم المستقل

المدخالت (الموارد البشریة والمالیة)


