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  اتالمحتوي

 iii تنفيذي موجز

 1 بالموافقة توصية

 اإلدارية والميزانيتان النتائج إلى المستند الصندوق عمل برنامج – األول الجزء
 1 3112 لعام لمصندوق والرأسمالية

 1 السياق - أوال

 2 الحالي المنظور – ثانيا

 6 3112 لعام العمل برنامج - ثالثا

 8 لمصندوق الصافية العادية الميزانية - رابعا

 9 3124 لعاـ المقترحة الصافية لعاديةا الميزانية - ألؼ

 26 3124 لعاـ المقترحة اإلجمالية الميزانية - باء

 27 الكفاءة نسبة - جيـ

 28 الرأسمالية الميزانية - داؿ

 النتائج إلى المستند الصندوق في المستقل التقييم مكتب عمل برنامج - الثاني الجزء
 18 3112-3112 لمفترة اإلشارية وخطتو 3112 لعام وميزانيتو

 18 مقدمة – أوال

 19 متطورة بيئة – ثانيا

 31 المستقل التقييم مكتب نتائج سمسمة – ثالثا

 31 3113 عام عمل برنامج في البارزة المعالم – رابعا

 لمفترة اإلشارية والخطة ،3112 لعام النتائج إلى المستند العمل برنامج – خامسا
3112-3112 32 

 21 3112 لعام الموارد قضايا – سادسا

 لعام بالديون المثقمة الفقيرة البمدان ديون مبادرة عن المرحمي التقرير - الثالث الجزء
3113 21 

 21 مقدمة - أوال

 21 ديفوار كوت: لالستكمال قطرية حالة - نياثا

 23 غينيا: لالستكمال قطرية حالة - ثالثا

 23 بالديون المثقمة الفقيرة البمدان ديون مبادرة تنفيذ في المحرز التقدم - رابعا

 المثقمة الفقيرة البمدان ديون لمبادرة الصندوق يتحمميا التي التكاليف مجموع - خامسا
 22 بالديون
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 22 تاريخو حتى الصندوق التزامات - سادسا

 22 الديون لتخفيف المقدَّمة المبالغ - سابعا

 22 الديون تخفيف تمويل - ثامنا

 26 األداء أساس عمى الموارد تخصيص نظام تنفيذ عن المرحمي التقرير - الرابع الجزء

 26 3113 عام في األداء أساس عمى الموارد تخصيص نظام تطبيق - أوال

-3112 لمفترة القطرية والمخصصات 3113 لعام القطرية الدرجات تحديث - ثانيا
3112 26 

 28 التوصيات - الخامس الجزء

 
 المالحق

 52 اإلقميـ حسب 2013 في لممشركعات اإلشارم العدد -الممحؽ األكؿ 

 53 المكظفيف تكاليؼ -الممحؽ الثاني 

  كالدكائر المجمكعات حسب العادية الميزانية -الممحؽ الثالث 
 55 2011 لعاـ بالميزانية مقارنة الفعمية الميزانية -

 56 بالمتكقعة مقارنة 2012 عاـ ميزانية - كالدائرة المجمكعة بحس العادية الميزانية -الممحؽ الرابع 

  كالدائرة المجمكعة حسب العادية الميزانية -الممحؽ الخامس 
 57 2013 لعاـ بالمقترحة مقارنة 2012 عاـ ميزانية -

 مقارنة 2012 عاـ ميزانية - كالدكائر التكاليؼ فئات حسب يةالعاد الميزانية -الممحؽ السادس 
 58 2013 لعاـ المقترحة بالميزانية 

 59 فقط العادية الميزانية – 2013 لعاـ لممكظفيف اإلشارية المستكيات -الممحؽ السابع 

 :5 كالرتب الدكائر بحسب 2013 عاـ في لممكظفيف إلشارما المستكل -الممحؽ الثامف 

 61 2012-2008 المكاضيعي، التركيز حسب الرأسمالية الميزانية -الممحؽ التاسع 

 62 المرحمة األمكاؿ تخصيص -الممحؽ العاشر 

 63 القطرم الحضكر ميزانية عف معمكمات -لممحؽ الحادم عشر ا

 64 3123 عاـ في المستقؿ التقييـ مكتب إنجازات -الممحؽ الثاني عشر 

  3124 لعاـ الصندكؽ في المستقؿ التقييـ لمكتب المقترحة األنشطة -الممحؽ الثالث عشر 

 67 3126-3125 لمفترة اإلشارية كالخطة

 75 3124 لعاـ المستقؿ التقييـ مكتب مكظفي مستكيات -الممحؽ الرابع عشر 

 77 3124 لعاـ الصندكؽ في المستقؿ التقييـ لمكتب المقترحة الميزانية -الممحؽ الخامس عشر 

 81 الرئيسية األداء مؤشرات -الممحؽ السادس عشر 

 84 المستقؿ التقييـ مكتب نتائج سمسمة -الممحؽ السابع عشر 
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 موجز تنفيذي
إلى  2015-2013ندكؽ الذم يغطي الفترة دعت ىيئة المشاكرات الخاصة بالتجديد التاسع لمكارد الص -1

مميارات دكالر أمريكي، أم دكف تغيير ُيذكر عف مستكل  3برنامج تشغيمي مدتو ثالث سنكات بما يناىز 
الغايات كاألىداؼ التي خالؿ ىذه الفترة سيتـ التأكيد عمى تحقيؽ (، 2012-2010مكارد التجديد الثامف )

 .لممكاردكضعت خالؿ مشاكرات التجديد التاسع 

 1.066مسنة األكلى مف فترة التجديد التاسع لممكارد برنامجان سنكيان لمقركض كالِمنح يعادؿ لقترح الصندكؽ يك  -2
مميار دكالر أمريكي. كيتكقع الصندكؽ تحقيؽ ىذا البرنامج األساسي بنفس المستكل اإلجمالي مف المكارد 

ية الفعالية اإلدارية. كسكؼ تحسف العمميات كاإلجراءات المبسطة ال كفاءة كستعزز التدخالت المكجَّ
 كستتكفر بالتالي مكارد يمكف أف يعاد تكجيييا إلى المجاالت ذات األكلكية.

ضافة إلى ذلؾ، سيستمر بذؿ الجيكد لتعبئة المكارد الالزمة لرفع مستكل التمكيؿ المشترؾ، كما سيستمر  -3 كا 
مميار دكالر  1.066الصندكؽ األساسي البالغ  البحث عف ترتيبات تمكيمية بديمة. كسيجرم رفع برنامج

مميار دكالر أمريكي.  2.77مرة لتحقيؽ مستكل إجمالي مف االلتزامات بما قيمتو  1.6أمريكي بمقدار 
كسكؼ يتطمب بمكغ ىذا المستكل االجمالي المستيدؼ جيكدان كبيرة لتعبئة المكارد في ظؿ األجكاء 

 البمداف المانحة. االقتصادية التي تخيـ حاليا عمى معظـ

 ،الحد مف الفقر الريفي كتعزيز األمف الغذائيفي تنفيذ األىداؼ االستراتيجية كمف حيث التخطيط لنجاح  -4
االتجاىات االستراتيجية األساسية كشركط عمؿ  2015-2011اإلطار االستراتيجي لمصندكؽ لمفترة يحدد 

ىذه التكجيات االستراتيجية إلى  2015-2013 الصندكؽ. كتترجـ الخطة المتكسطة األجؿ المتجددة لمفترة
عمى تحقيؽ األىداؼ المحددة في الخطة  2013أنشطة كنكاتج. كركزت عممية الميزنة السنكية لعاـ 

 المتكسطة األجؿ مف خالؿ ضماف اتساؽ تخصيص المكارد مع أكلكيات الخطة.

كف دكالر أمريكي بنفس سعر الصرؼ ممي 144.14ما قيمتو  2013كتبمغ الميزانية العادية المقترحة لعاـ  -5
. كسعيان إلى 2012، كيمثؿ ذلؾ زيادة اسمية صفرية مقارنة بعاـ 2012المستخدـ في حساب ميزانية عاـ 

تحقيؽ زيادة اسمية صفرية سيجرم ترشيد أساليب العمؿ المتبعة في العمميات، كاإلدارة المالية، كمجاالت 
الناشئة عف تحسيف الكفاءة إلعادة تكجيو المكارد إلى المجاالت  الشؤكف اإلدارية. كسكؼ تستخدـ الكفكرات

األساسية كالمجاالت ذات األكلكية الممتـز بيا في التجديد التاسع لمكارد الصندكؽ، كالستيعاب الزيادات 
اإلدارة مف العمؿ بشفافية نحك  2013الطبيعية في األسعار نتيجة لمتضخـ. كتمكِّف أيضان ميزانية عاـ 

تكاليؼ المكظفيف الذيف يؤدكف كظائؼ أساسية، كالتي كاف بعضيا يمكؿ في الماضي مف مصادر  ترشيد
عمى أساس عممية الخطة االستراتيجية لقكة العمؿ التي  2013مخصصة. كأعدت الميزانية العادية لعاـ 

 .2013حددت مستكيات التكظيؼ لعاـ 

متمـ لممشركعات، يجب أف ُيحسب بشكؿ منفصؿ كفي ظؿ الزيادة اليائمة في حجـ التمكيؿ التكميمي كال -6
عبء العمؿ اإلضافي المرتبط بزيادة استخداـ تمؾ المصادر التمكيمية. كتزداد أىمية ذلؾ في سياؽ 

يرادات الرسـك أصحاب لصالح زراعة التأقمـ التمكيؿ اليائؿ المقدـ في إطار برنامج  الحيازات الصغيرة كا 
فيـك الميزنة اإلجمالية كالصافية لتحسيف المساءلة كالشفافية في استخداـ المقابمة. كلذلؾ أدخمت اإلدارة م
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 149.43ما قيمتو  2013المكارد المطمكبة لتنفيذ برنامج عمؿ الصندكؽ. كتبمغ الميزانية اإلجمالية لعاـ 
مميكف دكالر  5.29مميكف دكالر أمريكي، بما فييا مكارد إلدارة العمميات الممكلة باألمكاؿ المتممة بما قيمتو 

مميكف دكالر أمريكي مف الميزانية العادية الصافية(. كيمكف استرداد ىذا  144.14أمريكي )إلى جانب 
المبمغ اإلضافي بالكامؿ مف الجزء المخصص سنكيان مف إيرادات الرسـك المحصمة مف إدارة األمكاؿ 

الصندكؽ بعد ذلؾ فقط عمى  المتممة. كيجرم التماس تصديؽ المجمس التنفيذم كمكافقة مجمس محافظي
 مميكف دكالر أمريكي. 144.14الميزانية الصافية المقترحة التي تبمغ 

تكقعات الميزانية المتكسطة األجؿ  2السابعة مف المكائح المالية لمصندكؽ، يتضمف الجدكؿ  لالئحةككفقان  -7
المتكقع صرفيا عمى أساس عمى أساس اإليرادات المتكقع تدفقيا إلى الصندكؽ مف كؿ المصادر، كالمبالغ 

إشارية  2الخطط التشغيمية التي تغطي نفس الفترة. كينبغي اإلشارة إلى أف األرقاـ الكاردة في الجدكؿ 
 كلمعمـ فقط.

مميكف أمريكي. كبالنظر إلى ازدياد االحتياجات نتيجة إلنشاء عدد  3.7كتبمغ الميزانية الرأسمالية المقترحة  -8
النفقات الرأسمالية  2013ة لمصندكؽ، يشمؿ طمب الميزانية الرأسمالية لعاـ مف المكاتب القطرية الجديد

 المتصمة بالمكاتب القطرية، فضالن عف االحتياجات المتصمة باالمتثاؿ لمعايير العمؿ األمنية الدنيا.

كيتضمف الجزء الثاني مف ىذه الكثيقة برنامج عمؿ مكتب التقييـ المستقؿ في الصندكؽ المستند إلى  -9
؛ كيرد في الجزأيف الثالث كالرابع عمى 2015-2014كخطتو اإلشارية لمفترة  2013نتائج كميزانيتو لعاـ ال

التكالي التقريراف المرحمياف عف مبادرة ديكف البمداف الفقيرة المثقمة بالديكف كتنفيذ نظاـ تخصيص المكارد 
 عمى أساس األداء.

 حسب المجمكعات.  2013ميزانية العادية المقترحة لعاـ مكجزان رفيع المستكل لمجمكع ال 1كيعرض الجدكؿ  -10
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 2الجدكؿ 

 3112الميزانية المقترحة المستندة إلى النتائج في الصندوق حسب المجموعات وميزانيتو الرأسمالية لعام 

 نتيجة اإلدارة المؤسسية النتائج المجمكعة

الميزانية الصافية 
 3124المقترحة لعاـ 

مقترحة الميزانية اإلجمالية ال
 3124لعاـ 

 

 التشغيمية

مالييف  
الدكالرات 
 األمريكية

مالييف الدكالرات  %
 األمريكية

% 

سياسات كطنية، كتدابير  1
تنسيؽ كبرمجة فعالة كُأطر 
مؤسسية كاستثمارية لمحد 

 مف الفقر الريفي

تحسيف إدارة البرامج  - 2النتيجة 
 القطرية 
تحسيف تصميـ  - 3النتيجة 

 ركض كالِمنح(المشركعات )الق
تحسيف دعـ تنفيذ  – 4النتيجة 

 المشركعات كاإلشراؼ عمييا 

85.10 59.0% 90.39 60.5% 

إطار عالمي داعـ لتعبئة  2
المكارد كلمسياسات المتعمقة 

 بالحد مف الفقر الريفي

تحسيف المدخالت في  - 9النتيجة 
حكار السياسات العالمية لمحد مف 

 الفقر الريفي
يز تعبئة المكارد تعز  - 21النتيجة 

 لمحد مف الفقر الريفي

12.56 8.7% 12.56 8.4% 

      الدعـ المؤسسي 

قاعدة فعالة ككفكءة  3
لمخدمات اإلدارية كالمؤسسية 

في المقر الرئيسي كعمى 
المستكل القطرم لتحقيؽ 

 النتائج التشغيمية

تحسيف إدارة المكارد  - 5النتيجة 
 المالية 
المكارد  تحسيف إدارة - 6النتيجة 
 البشرية 
تحسيف إدارة المخاطر  - 7النتيجة 
 كالنتائج 
تحسيف الكفاءة اإلدارية  - 8النتيجة 

كتكفير بيئة تمكينية لمعمؿ 
 المعمكماتاالتصاالت ك تكنكلكجيا لك 

34.90 24.2% 34.90 23.3% 

عمؿ الييئات الرئاسية  4
لمصندكؽ بشكؿ فعاؿ 

 ككؼء 

 قاعدة فعالة ككفكءة - :النتيجة 
 لتسيير األعضاء في الصندكؽ

8.62 6.0% 8.62 5.8% 

 %98 146.47 %97.9 141.18 2-1لممجموعات  3112مجموع الميزانية العادية المقترحة لعام 

 %2.0 2.96 %2.1 2.96 مركز التكاليؼ المؤسسية )بعد خصـ الجزء المخصص لممجمكعات(

 %100 149.43 %100 144.14 3112مجموع الميزانية العادية المقترحة لعام 

     : 3112الميزانيات األخرى المقترحة لعام 

  3.7  3.7  3124الميزانية الرأسمالية لعاـ 
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 3الجدكؿ 

 توقعات الميزانية المتوسطة األجل عمى أساس التدفقات الداخمة والخارجة المتوقعة )جميع المصادر(

 )بمالييف الدكالرات األمريكية(

 

الفعمية 
3122 

كقعة المت
3123 

المتكقعة 
3124 

المتكقعة 
3125 

 345 2 201 2 473 2 532 2 رصيد المكارد المرحؿ في بداية السنة 

     التدفقات الداخمة إلى الصندوق

 297 287 291 290 التدفقات العائدة مف القركض

 60 43 46 94 عائد االستثمار

 15 17 5 4 رسـك إدارة األمكاؿ التكميمية/المتممة

 372 347 342 388 مجموع الفرعيال

     التدفقات الخارجة من الصندوق

 (154) (150) (145) (141) الميزانية العادية كميزانية مكتب التقييـ المستقؿ في الصندكؽ

 (3) (4) (4) (8) أالمصركفات اإلدارية األخرل

 (4) (9) (7) (1) الميزانية الرأسمالية

لة مف رسـك   (5) (5) (5) (4) إدارة األمكاؿ التكميمية/المتممةالتكاليؼ الممكَّ

 - - -  4            تسكية أسعار الصرؼ كالتسكية بيف الحسابات

 (166) (168) (161) (150) المجموع الفرعي

     

 206 179 181 238 صافي التدفقات الداخمة إلى الصندوق والخارجة منو

     

     األنشطة المتصمة ببرنامج العمل 

 362 538 239 371 المساىمات

 153 183 - - (برنامج التأقمـ لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةالمساىمات )

 (806) (740) (687) (668) المصركفات

 (32) (16) (5) - أثر مبادرة تخفيؼ ديكف البمداف الفقيرة المثقمة بالديكف

 (323) (35) (453) (297) المجموع الفرعي

     

 (117) 144 (272) (59) صافي التدفقات الداخمة/)الخارجة( في كل األنشطة

     

 228 2 345 2 201 2 473 2 رصيد الموارد المرحل في نياية السنة

 

تشمؿ المصركفات اإلدارية األخرل الميزانيات غير المتكررة كالمكارد المرحمة.  أ
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 توصية بالموافقة

 المكافقة عمى ما يمي:المجمس التنفيذم مدعك إلى 

 الصندكؽ المستند إلى النتائج كميزانيتيو عمؿ بشأف برنامج  244ك 243 التكصيتاف الكاردتاف في الفقرتيف
 .3124 كميزانية مكتب التقييـ المستقؿ في الصندكؽ لعاـ 3124 العادية كالرأسمالية لعاـ

  ؿ مف ككت ديفكار غينيا( في إطار مبادرة المقترحات المتعمقة بتقديـ تمكيؿ تكميمي لتخفيؼ الديكف )لك
ديكف البمداف الفقيرة المثقمة في الديكف، كعرض مادة ىذه الكثيقة عمى الدكرة السادسة كالثالثيف لمجمس 

 .246ك 245الفقرتيف محافظي الصندكؽ لمعمـ، كفقان لمتكصية الكاردة في 

 كف البمداف الفقيرة المثقمة بالديكف عمى عرض فحكل التقرير المرحمي عف مشاركة الصندكؽ في مبادرة دي
 .247الثالثيف لمعمـ، كفقا لمتكصية الكاردة في الفقرة ك مجمس المحافظيف في دكرتو السادسة 

  عرض التقرير المرحمي عف تنفيذ نظاـ تخصيص المكارد عمى أساس األداء عمى مجمس محافظي
إلى ىذا التقرير كضميمتو التي تتضمف  استنادان  3124الصندكؽ في دكرتو السادسة كالثالثيف لعاـ 

 .248، كفقا لمتكصية الكاردة في الفقرة 3126-3124كمخصصات الفترة  3123الدرجات القطرية لعاـ 

كعالكة عمى ذلؾ فإف المجمس التنفيذم مدعك إلى النظر في مشركع القرار الكارد في المرفؽ المتضمف في 
الشأف إلى الدكرة السادسة كالثالثيف لمجمس محافظي الصندكؽ في  كرفعو مشفكعان بتكصياتو بيذا :4الصفحة 

 لمنظر فيو كاعتماده. 3124فبراير/شباط 

والرأسمالية  برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج، والميزانيتان العادية
في الصندوق المستند  ، وبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل3112لمصندوق لعام 
، والتقريران 3112-3112وخطتو اإلشارية لمفترة  3112يزانيتو لعام إلى النتائج وم

المرحميان عن مبادرة ديون البمدان الفقيرة المثقمة بالديون وتنفيذ نظام تخصيص 
 الموارد عمى أساس األداء

برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج والميزانيتان اإلدارية  –الجزء األول 
 3112لعام والرأسمالية لمصندوق 

 السياق -أوال 
 3112-3112التجديد التاسع لموارد الصندوق والخطة المتوسطة األجل لمفترة 

كي تفي بالتزامات السنة األكلى التي تـ التعيد بيا  3124ُأعدت الميزانية العادية المقترحة لمصندكؽ لعاـ  -1
دكؽ. كيتفؽ تخصيص المكارد في خالؿ اجتماعات ىيئة المشاكرات الخاصة بالتجديد التاسع لمكارد الصن
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مع أكلكيات الخطة المتكسطة األجؿ. كفيما يمي األىداؼ اإلنمائية كالتشغيمية المؤسسية الرئيسية  3124عاـ 
 انطالقان مف الخطة المتكسطة األجؿ:

مميارات دكالر أمريكي كتعبئة تمكيؿ مشترؾ إضافي  4تنفيذ برنامج لمقركض كالِمنح بما قيمتو  (أ)
 دكالر أمريكي لكؿ دكالر أمريكي مف قركض كِمنح الصندكؽ؛ 2.7بمعدؿ 

تحسيف جكدة القركض كالِمنح الجديدة كبمكغ المستكيات المستيدفة المحددة في إطار قياس النتائج  (ة)
 : 3126لعاـ 

عدد مف ينتشميـ الصندكؽ مف الفقر  كزيادةالكصكؿ إلى عدد أكبر مف السكاف الريفييف الفقراء،  (2)
 الكفكء تكسيعال، كذلؾ مف خالؿ لممكاردقارنة بعددىـ في فترة التجديد الثامف مبمقدار الضعؼ 

 البمداف؛ ك المشركعات  اختياركتحسيف جكدة البرامج، كزيادة االنتقائية في  ،منطاؽل

 الفقر. مف براثفمميكف شخص مف الفقراء الريفييف الفقراء  91 إنقاذالعمؿ تحديدان عمى  (3)

 الصندكؽ كمع الشركاء؛ تحسيف تقاسـ المعرفة داخؿ (ج)

 تحسيف جكدة الحافظة الجارية مف خالؿ تحسيف تصميـ المشركعات كاإلشراؼ عمييا؛ (د)

جراء تقديرات لألثر؛  (ِ)  تحسيف ُنظـ الرصد كالتقييـ كا 

 زيادة الكفاءة )تقميص التكاليؼ التي يتكبدىا الصندكؽ مقابؿ كؿ دكالر مف القركض أك الِمنح(. (و)

كد كبيرة لتكسيع النطاؽ بما يكفؿ أف االبتكارات التي يقـك بإدخاليا تحقؽ كسكؼ يشترؾ الصندكؽ في جي -2
مميكف  91أثران مممكسان عمى الحد مف الفقر الريفي. كالغاية المرجكة مف كراء ذلؾ ىي انتشاؿ ما ال يقؿ عف 

لة مف ، كتقديـ خدمات في إطار المشركعات الممكَّ 3126-3124مف السكاف الريفييف مف الفقر في الفترة 
مميكف نسمة. كيعني بمكغ األىداؼ اإلنمائية زيادة عائد الحد مف الفقر  1:الصندكؽ إلى ما ال يقؿ عف 

 مقابؿ كؿ دكالر مف القركض كالِمنح التي يتـ االلتزاـ بيا.

كسكؼ يقدِّـ الصندكؽ دعمان منيجيان أكبر لمبرامج الزراعية القطرية الكاسعة. كسكؼ تزداد أىمية التمكيؿ  -3
لمشترؾ مع القطاع الخاص مف خالؿ التدخالت التي تقدَّـ عمى طكؿ سالسؿ قيمة السمع. كبالرغـ مف أف ا

الصندكؽ يشترؾ بالفعؿ في الجيكد الجارية في مجاؿ البيئة كتغيُّر المناخ، سينصب التركيز بقكة أكبر عمى 
التمكيؿ اإلضافي المقدَّـ إلى تمؾ المجاالت خالؿ فترة التجديد التاسع لمكارد الصندكؽ. كسكؼ يستفيد 

 مف السياسات الجديدة في ىذا المضمار.برنامج التأقمـ لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة 

عمى تحقيؽ األىداؼ التشغيمية مف  3124كسكؼ تساعد أىداؼ اإلدارة الداخمية المؤسسية لمصندكؽ لعاـ  -4
 خالؿ ما يمي: 

دارة األص (أ)  كؿ لتمبية متطمبات برنامج العمؿ؛النجاح في تعبئة المكارد كا 

 تحسيف إدارة المكارد البشرية لدعـ الكظائؼ اإلنمائية كاإلدارية األساسية؛ (ة)

استمرار التخطيط االستراتيجي لقكة العمؿ مف أجؿ تحديد مستكيات التكظيؼ المثمى المطمكبة لبمكغ  (ج)
 األىداؼ المرجكة في إطار التجديد التاسع لمكارد الصندكؽ؛
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عدة لتكنكلكجيا المعمكمات تتيح الحصكؿ عمى البيانات اآلنية، كتنفيذ العمميات كاالتصاالت تكفير قا (د)
 المؤتمتة المطمكبة لما تقدَّـ.

كسكؼ يكاصؿ الصندكؽ إعداد ميزانياتو باستخداـ إطار قائـ عمى النتائج كالتخصيص حسب المجمكعات.  -5
كفاءة خالؿ اجتماعات ىيئة المشاكرات الخاصة غير أف الصندكؽ، إدراكان منو لمتركيز المتزايد عمى ال

بالتجديد التاسع لممكارد، كفي ظؿ البيئة االقتصادية كالمالية الحالية، أعد خططو عمى أساس ميزانية قائمة 
العمؿ  إجراءاتعمى نمك اسمي صفرم. كسكؼ تتحقؽ غاية الزيادة االسمية الصفرية عف طريؽ ترشيد 

كاإلدارة المالية، كالمجاالت اإلدارية. كسكؼ تستخدـ الكفكرات المتحققة مف زيادة  حاليان في العمميات، المتبعة
المجاالت األساسية كالمجاالت ذات األكلكية الممتـز بيا في إطار التجديد  نحكالكفاءة إلعادة تكجيو المكارد 

 التاسع لممكارد كالستيعاب الزيادات الطبيعية في األسعار نتيجة لمتضخـ.

مكارد ميزانية الصندكؽ مع نتائجو اإلنمائية كترشد التكاليؼ التي كانت  3124لميزانية المقترحة لعاـ كتكائـ ا -6
تمكِّؿ مف قبؿ مف مصادر مخصصة، كتستخدـ الميزنة اإلجمالية لتحقيؽ الشفافية في قيد المكارد اإلضافية 

 المطمكبة لتنفيذ برنامج عمؿ الصندكؽ برمتو.

 المنظور الحالي –ثانيا 

 3113برنامج العمل لعام 

مميار دكالر أمريكي تتألؼ مف قركض  2.1:2ما قيمتو  3123مف المتكقع أف يبمغ مستكل اإلقراض لعاـ  -7
مميكف دكالر أمريكي. كبمغ عدد مشركعات الحافظة  75مميار دكالر أمريكي كِمنح قيمتيا  2.138بمبمغ 
مميار دكالر أمريكي. كتقدر  6.85ة يبمغ مجمكعيا ، بقيم3123سبتمبر/أيمكؿ  41مشركعان حتى  389الحالية 

 .3مميكف دكالر أمريكي عمى النحك المبيَّف في الجدكؿ  798المصركفات المتكقعة خالؿ العاـ بمبمغ 

 الخطة االستراتيجية لقوة العمل وآخر المستجدات بشأن مراجعة الوظائف

لمتأكد مف أف الصندكؽ  3123ثالث مف عاـ في الفصؿ ال الخطة االستراتيجية لقوة العملُأجريت عممية  -8
لديو قكة العمؿ الالزمة لتحقيؽ النتائج كتحسينات الكفاءة المحددة في إطار قياس النتائج كمصفكفة 
االلتزامات الخاصة بالتجديد التاسع لمكارد الصندكؽ. كفي إطار ىذا اليدؼ، سعت أيضان عممية الخطة 

 كزيع مكارد المكظفيف كفقان لالحتياجات كاألكلكيات التنظيمية. االستراتيجية لقكة العمؿ إلى ضماف ت

قائمة تكظيؼ تشكؿ خط األساس لمخطة  3123لكؿ كحدة تنظيمية اعتباران مف منتصؼ عاـ  ككضعت -9
االستراتيجية لقكة العمؿ. كاستنادان إلى طمبات الكحدات التنظيمية بشأف احتياجاتيا مف المكظفيف لمفترة 

حت عممية الخطة االستراتيجية لقكة العمؿ مستكيات تكظيفية لكؿ كحدة خالؿ فترة ، اقتر 3124-3126
لتالفي أم تكقؼ في العمؿ كلمسماح بالكقت  3124الخطة المتكسطة األجؿ. كاتُبع نيج متحفظ إزاء عاـ 

 كظيفة مف كظائؼ المكافئيف المتفرغيف 682الجديدة. كفي مقابؿ  العمؿالكافي لتنفيذ أساليب تصريؼ 
 675، تكصي الخطة االستراتيجية لقكة العمؿ بأف يككف العدد 3123الممكلة مف الميزانية العادية في عاـ 

، عمى أف يشمؿ ذلؾ عددان مف الكظائؼ األساسية المدرجة في الميزانية العادية كجزء مف 3124في عاـ 
نتيجة لعممية الخطة االستراتيجية  ترشيد رسـك األمكاؿ المتممة. كيبمغ التخفيض اإلجمالي الفعمي الذم تحقؽ

في المائة تقريبان مف مجمكع عدد مكظفي الصندكؽ الممكليف مف كؿ مصادر تمكيؿ الميزانية  5لقكة العمؿ 
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افئان متفرغان. كُأعيد تكزيع مكارد المكظفيف التي كفرتيا ىذه العممية كم 688ك 711م ما يتراكح بيف أاإلدارية، 
 ية.عمى المجاالت ذات األكلك 

كجارم تنفيذىا حاليان. كمف المقترح حتى اآلف رفع رتبة  3123خالؿ عاـ  مراجعة الوظائفُأجريت عممية  -10
في المائة مف الكظائؼ. كأكدت  2.6في المائة مف الكظائؼ التي جرت مراجعتيا، بينما خفِّضت رتبة  7.6

نتياء مف مراجعة الكظائؼ في عدة . عمى أنو سيجرم االفي المستكل الصحيحالعممية أف الكظائؼ المتبقية 
عادة تنظيـ تمؾ الشعب. كحالما يؤكد فريؽ التقييـ  شعب ريثما يتـ االنتياء مف استعراض ُرتب الكظائؼ كا 
استيفاء شاغمي الكظائؼ الحالييف معايير األىمية المحددة لمكظائؼ التي رفعت رتبيا، كرىنا بمكافقة مجمس 

 .3124يناير/كانكف الثاني  2اعتباران مف  التعيينات، سيبدأ سرياف الترقيات

 3113و 3111االستخدام الفعمي والتقديري لمميزانية العادية لمسنتين 

في  7:مميكف دكالر أمريكي، أم  246.22إلى  3122كصؿ اإلنفاؽ الفعمي مف الميزانية العادية في عاـ  -11
(. كتتعمؽ األسباب 4)انظر الجدكؿ مميكف دكالر أمريكي  :251.6المائة مف الميزانية المعتمدة، كىي 

الرئيسية كراء انخفاض مستكل اإلنفاؽ إلى الكظائؼ الشاغرة كانخفاض التكاليؼ الفعمية لمكظفي الكحدات 
 مقارنة بما كاف متكقعان في البداية.

 4الجدكؿ 
 3113والمتوقع لعام  3111الفعمي لعام  -استخدام الميزانية العادية 

 مريكية()بمالييف الدكالرات األ
 3123المتكقع لعاـ  بكامميا 3122سنة  

 االستخداـ المتكقع الميزانية االستخداـ الفعمي الميزانية 

 140.50 144.14 135.11 140.59 العاديةالميزانية 

 %97.5 %96 نسبة االستخدام

 

فاع نسبة َشغؿ في ظؿ ارت 3122مقارنة بعاـ  3123كمف المتكقع أف يتحسَّف استخداـ الميزانية في عاـ  -12
عادة التخصيص.  كيبمغ آخر الكظائؼ كتحسف إدارة الميزانية مف خالؿ استعراضيا في منتصؼ العاـ كا 

في المائة مف الميزانية المعتمدة لعاـ  8.6:مميكف دكالر أمريكي، أم  251.61الستخداـ لمسنة تقدير ل
 (.4)انظر الجدكؿ  3123

حسب المجمكعات. كيتضمف  3122ستخداـ الفعمي لميزانية عاـ كيعرض الممحؽ الثالث تكزيعان مفصالن لال -13
 في المائة. 8.6:بما نسبتو  3123الممحؽ الرابع جدكالن مماثالن يبيف االستخداـ المتكقع لميزانية عاـ 

مكزَّعة حسب الدكائر.  3123كالمصركفات المتكقعة لعاـ  3122المصركفات الفعمية لعاـ  5كيبيف الجدكؿ  -14
مقارنة بالميزانية المعتمدة  3123فاض في االستخداـ المتكقع في دائرة إدارة البرامج في عاـ كيرجع االنخ

بالدرجة األكلى إلى نقؿ مكارد المكظفيف مف دائرة إدارة البرامج إلى شعبة المراقب كالخدمات المالية. كيمكف 
ة. كيرجع انخفاض االستخداـ أف نممس زيادة مقابمة في المصركفات المتكقعة في دائرة العمميات المالي

المتكقع في مجمكعة دعـ الخدمات المؤسسية أساسان إلى استمرار جيكد مكتب سكرتير الصندكؽ لتقميص 
 في إطار التجديد التاسع لممكارد. 5تكاليفيا بما يتماشى مع االلتزامات المتعمقة بالمجمكعة 
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 5الجدكؿ 
 3113والتوقعات لعام  3113وميزانية عام  3111رقام الفعمية لعام األ  -استخدام الميزانية العادية حسب الدوائر

 )بمالييف الدكالرات األمريكية(

 3123المتكقعة  3123الميزانية  3122الفعمية  الدائرة 

 3.18 3.37 3.21 مكتب الرئيس كنائب الرئيس

 15.88 18.14 15.72 مجمكعة دعـ الخدمات المؤسسية

 2.57 2.99 2.01  كارددائرة الشراكات كتعبئة الم

دارة المعرفة  3.76 4.02 3.07 دائرة االستراتيجية كا 

 78.56 80.70 75.46 دائرة إدارة البرامج

 9.62 8.47 7.89 دائرة العمميات المالية

 24.62 24.35 23.66 دائرة خدمات المنظمة

 2.31 2.10 4.09* مركز التكاليؼ المؤسسية

 140.50 144.14 135.11 المجموع

ر * تشمؿ التكاليؼ الفعمية لمركز التكاليؼ المؤسسية تكاليؼ البحث كالتطكير لنظاـ القركض كالِمنح التي ال يمكف رسممتيا كفقان لممعايي
 الدكلية لإلبالغ المالي.

 3113تحديث بشأن مجاالت تركيز ميزانية عام 

 اإلجراءات التالية في ىذا الصدد:عددان مف مجاالت التركيز. كاُتخذت  3123حددت كثيقة ميزانية عاـ  -15

تستخدـ التقارير الفصمية عف االستخداـ الفعمي باعتبارىا األساس الذم تستند إليو إدارة الميزانية،  (2)
كتقدَّـ بانتظاـ إلى اإلدارة العميا. كستقدَّـ إلى المجمس التنفيذم تقارير عف أرقاـ االستخداـ الفعمية في 

 ؛3124لمتكقعة لمسنة الحالية بدءان مف كثيقة ميزانية عاـ السنة السابقة كاألرقاـ ا
أجرم تحسيف في إدارة ميزانية تكاليؼ المكظفيف مف خالؿ تنفيذ إجراءات جديدة لمعالجة الكظائؼ  (3)

الشاغرة كمراقبة الكظائؼ، كىك ما ساىـ في عممية الخطة االستراتيجية لقكة العمؿ. كُأعيد تكزيع 
مف الكظائؼ الشاغرة عمى المجاالت التشغيمية خالؿ استعراض منتصؼ  الكفكرات التي تحققت

 العاـ؛ 
أجريت عممية استعراض منتصؼ العاـ في مطمع يكنيك/حزيراف ككانت عمى جانب كبير مف الدقة،  (4)

القركض مالييف دكالر أمريكي عمى المجاالت ذات األكلكية لتعزيز برنامج  6كُأعيد تكزيع أكثر مف 
 صندكؽ كتمكيؿ النفقات األساسية التي لـ تكف تمكَّؿ مف قبؿ في إطار الميزانية العادية؛مل كالمنح

استمرار تحسيف مكاءمة النفقات مع مصادر التمكيؿ المقابمة، كعكلج ذلؾ جزئيان مف خالؿ األخذ  (5)
متصمة بإدارة بالميزانية اإلجمالية التي تفصؿ الميزانية العادية عف عبء العمؿ اإلضافي كالتكاليؼ ال

 المشركعات الممكلة بأمكاؿ متممة.

مة في عام   3111المخصصات المرحَّ

 3115في المائة مف األمكاؿ غير المستخدمة مف الميزانية المطبقة اعتباران مف عاـ  4تنص قاعدة ترحيؿ  -16
نة المالية التالية فصاعدان عمى أف االعتمادات غير الممتـز بيا في نياية السنة المالية يمكف ترحيميا إلى الس

 في المائة مف الميزانية السنكية المعتمدة لمسنة السابقة. 4بنسبة ال تتعدل 
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كاتُبعت معايير األىمية كالخطكط التكجييية لمتنفيذ التي ُحددت في نشرة رئيس الصندكؽ التي صدرت تحت  -17
مة بنسبة ”اسـ  ( في تخصيص PB/2012/06“ )في المائة 4الخطكط التكجييية الستخداـ األمكاؿ المرحَّ

مة في عاـ  مميكف دكالر أمريكي. كُأجريت  5.329كالتي بمغت  3122نسبة الثالثة في المائة لألمكاؿ المرحَّ
عممية تخصيص األمكاؿ المرحمة عمى شريحتيف. كتمت المكافقة عمى التخصيص في الشريحة األكلى بمبمغ 

. ككفقان لنشرة رئيس الصندكؽ، 3123يكنيك/حزيراف مميكف دكالر أمريكي كأتيحت تمؾ األمكاؿ في  4::.3
دعكة ثانية لتقديـ طمبات. كركجع في ذلؾ الكقت استخداـ الشريحة األكلى،  3123صدرت في سبتمبر/أيمكؿ 

مميكف  5.284كأتيح لمتخصيص الجزء الذم لـ يكف مف المتكقع استخدامو. كُخصص ما مجمكعو الكمي 
 الممحؽ العاشر(. دكالر أمريكي خالؿ السنة )انظر

 3112برنامج العمل لعام  -ثالثا 

السنة األكلى في فترة التجديد التاسع لمكارد الصندكؽ، كىك بالتالي سنة محكرية في تحديد  3124يمثؿ عاـ  -18
تعزز المكاسب التي تحققت مف تكسيع النطاؽ أف برنامج عمؿ فترة التجديد التاسع لممكارد التي مف المتكقع 

مميارات  4تجديد الثامف. كيقترح الصندكؽ االحتفاظ ببرنامج تخطيطي مف قركض كِمنح قيمتيا خالؿ فترة ال
مميار دكالر أمريكي تقريبان لعاـ  2.177دكالر أمريكي لفترة السنكات الثالث، كأف يبمغ مستكل اإلقراض 

سيجرم في إطار ىذا  كعالكة عمى ذلؾ، ، شامال المكارد غير المستخدمة في التجديد الثامف لممكارد.3124
مميكف دكالر أمريكي أخرل مف االلتزامات التي يديرىا الصندكؽ مف مصادر  361البرنامج األساسي تعبئة 

أخرل. كسيجرم التماس مصادر تمكيمية بديمة لتكسيع نطاؽ عمميات الصندكؽ عف طريؽ االعتماد عمى 
 6رنامج العمؿ تبعان لذلؾ. كيتضمف الجدكؿ برنامج الصندكؽ األساسي لمقركض كالِمنح، كسيعدَّؿ مجمكع ب

 3122-3119. كاستمدت أرقاـ اإلقراض لمفترة 3119معمكمات مقارنة عف برنامج عمؿ الصندكؽ منذ عاـ 
 . 3122مف التقرير السنكم لمصندكؽ لعاـ 

6اندذول
 برنايج انعًم انفعهي وانًتوقع

)بًالٍَُانذوالساثاأليشَكُت(

3119الفعمي   :311الفعمي   3121الفعمي   3122الفعمي   3123المتكقع   ج3124المقترح    

قروض الصندوق منح برنامج التأقلم لصالح زراعة 
 أصحاب الحيازات الصغيرة

439 472 644 731 714 824
a
 

قركض الصندكؽ كِمنح إطار القدرة عمى تحمؿ 
 الديكف

113 190 150 216 313 183 

 59 64 51 51 47 41 بِمنح الصندكؽ

091 1 998 845 709 593 أمجموع برنامج قروض وِمنح الصندوق
 

1 066
 

 250 231 191 59 82 108 جأمكاؿ أخرل تحت إدارة الصندكؽ

 316 1 322 1 189 1 904 791 701 مجموع برنامج عمل الصندوق

.3122يظذسانًببنؾانلؼهُت:انخوشَشانسُىٌنهظُذومنؼبو
يهُىٌدوالسأيشَكٍ.77انببنـتسخخذيتيٍكخشةانخدذَذانثبيٍنًىاسدانظُذوم.حشًمانًىاسدؿُشانًأ

ةيغاسخبؼبديُحئطبسانوذسةػهًححًمانذَىٌ.
ج ًيٍخاللآنُبثانخًىَمانًُشأة حشُشئنًاأليىالانخٍأحُحجأسبسب

3123-3119.واسخًُذثأسهبوانلخشة3119بؼذأصيتأسؼبساألؿزَتنؼبو
يٍانخطتانًخىسطتاألخمنذائشةئداسةانبشايح.وأيبانًببنؾانًحذدةنؼبو

كهٍحوذَشَت.3124
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كينفذ برنامج العمؿ مف خالؿ القركض كِمنح إطار القدرة عمى تحمؿ الديكف كالِمنح العادية. كيجرم حاليان  -19
)بما في  3124كافقة عمييا في عاـ قرضان كِمنحة متممة، لمم 22برنامجان كمشركعان، منيا  :4إعداد قرابة 

برنامجان كمشركعان  23ذلؾ مشركعات احتياطية(. ككما ىك مبيَّف أدناه، يتكقع الصندكؽ تعبئة ِمنح لتمكيؿ 
 .برنامج التأقمـ لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةفي إطار 

ر القدرة عمى تحمؿ الديكف بيف كيبيف الشكؿ البياني التالي التكزيع المتكقع لبرنامج القركض كِمنح إطا -20
 . 3126-3122مجاالت العمؿ المكاضيعية الثمانية المحددة في اإلطار االستراتيجي لمفترة 

 حسب مجال العمل المواضيعي 3112التوزيع اإلشاري لإلقراض وِمنح إطار القدرة عمى تحمل الديون في عام 
 (3123نكفمبر/تشريف الثاني  3)في 

. 3124التي سيقـك الصندكؽ ببرمجتيا في عاـ برنامج التأقمـ لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة ة قيمة منح التمكيؿ المشترؾ لأ  تشمؿ ىذه النسب
. كلذلؾ فإف مجاؿ العمؿ 3124كسكؼ يزيد الصندكؽ مف خالؿ ىذا البرنامج القدرة عمى التكيُّؼ مع المناخ في أكثر مف ثمث برنامج عممو لعاـ 

 أكسع كثيران مف النسبة المئكية الكاردة في الشكؿ البياني. 3124لمصندكؽ في المسائؿ المتعمقة بتغيُّر المناخ في عاـ  المكاضيعي

 

ِمنحة بما مجمكع  61إلى  3124كتشير التقديرات إلى أف عدد الِمنح العالمية كاإلقميمية سيصؿ في عاـ  -21
أداة الِمنح استخدامان استراتيجيان، كسكؼ يعمؿ مميكف دكالر أمريكي. كسكؼ يستخدـ الصندكؽ  :6قيمتو 

عمى زيادة التضافر بيف قركضو كِمنحو إلى أقصى حد، كسيستخدـ برنامجو اإلقراضي في التكسع بانتظاـ 
لة بالِمنح، كسيككف سباقان إلى استخداـ الِمنح كأداة لالبتكار كبناء قدرات  أكبر في االبتكارات الممكَّ

 المقترضيف. 

التكنولوجيات الزراعية 
نة وخدمات  المحسَّ

 اإلنتاج الفعالة
13% 

الخدمات المالية الشاملة 
16% 

إدماج السكان الريفيين 
الفقراء في سالسل 

 القيمة 
16% 

 -الموارد الطبيعية 
األراضي والمياه 
والطاقة والتنوع 

 البيولوجي
13% 

دعم منظمات 
 المنتجين الريفيين

10% 

إقامة المشروعات 
الريفية وتهيئة فرص 
 العمل غير الزراعي

10% 

تنمية المهارات التقنية 
 والمهينة 

6% 

التكيُّف مع تغيُّر 
المناخ والتخفيف من 

 أ%16آثاره 
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 لميزانية العادية الصافية لمصندوقا -رابعا 
 3112انًيسانيت انعاديت انصافيت انًقترحت نعاو  -أنف 

مميكف دكالر أمريكي زيادة  255.25كالمحددة بمبمغ  3124تمثؿ الميزانية العادية الصافية المقترحة لعاـ  -22
نة دقيقة لمحفاظ عمى . كتعيَّف إدخاؿ تعديالت كبيرة مف خالؿ عممية ميز 3123اسمية صفرية مقارنة بعاـ 

 . 3124ميزانية قائمة عمى نمك اسمي صفرم في عاـ 

 عممية الميزانية

في إطار عممية التخطيط المتكسط األجؿ، ُطمب مف الدكائر تقديـ ميزانياتيا األساسية حتى يمكف الكفاء  -23
ات التكظيؼ إلى بالمنجزات األساسية المرجكة في إطار التجديد التاسع لمكارد الصندكؽ. كاستندت مستكي

عممية الخطة االستراتيجية لقكة العمؿ، كاشُترط عمى الدكائر التقيد بمستكل التكظيؼ المسمكح بو في الخطة 
. كُطمب منيا في الكقت ذاتو أف تككف عمى عمـ بالدكافع كراء تحسينات 3124االستراتيجية لقكة العمؿ لعاـ 

. كقدَّمت الدكائر أيضان قائمة باألنشطة :ار قياس النتائج الكفاءة في الصندكؽ كااللتزامات المحددة في إط
 ذات األكلكية إلى جانب أنشطتيا األساسية التي تكد القياـ بيا في حاؿ تكفر تمكيؿ إضافي.

كاستعرضت كحدة الميزانية كؿ القكائـ المقدمة في سياؽ األكلكيات كاالتجاىات المؤسسية التي حددتيا  -24
جانب كبير مف التنظيـ في الربط بيف المكارد كبيف المنجزات المرجكة في أثناء  اإلدارة. كاتُبع نيج عمى

 3124استعراض اقتراحات الميزانية. كتعيف في الكقت ذاتو رصد تكاليؼ ىائمة في الميزانية العادية لعاـ 
ة كجزء مف جيكد الصندكؽ لترشيد التكاليؼ التي كانت تمكَّؿ مف قبؿ مف مصادر مخصصة. كعقدت كحد

الميزانية أيضان اجتماعات مكسَّعة مع جميع رؤساء الدكائر كمديرم الُشعب باالشتراؾ مع فريؽ الخطة 
االستراتيجية لقكة العمؿ. كأسفرت المفاكضات عف تحديد كفكرات إضافية ُأعيد تكزيعيا بعد ذلؾ عمى 

 المجاالت التشغيمية كالمجاالت ذات األكلكية. 

 3112وظفين لعام افتراضات تكاليف مرتبات الم

 التكاليؼ لمرتبات المكظفيف: 3124يعكس اقتراح ميزانية عاـ  -25

تحسبان لمزيادات التي لـ تنفذ  3123في الميزانية المقترحة لعاـ دكالر أمريكي  :78 111ُأدرج مبمغ  )أ(
 اإلدارة أماـ مجمس لما التزمت بوفي مرتبات مكظفي الفئة الفنية. كلف ينفؽ ىذا المبمغ كفقان 
كأدرج في مركز التكاليؼ  3124محافظي الصندكؽ. كتـ تجنيب نفس المبمغ في ميزانية عاـ 

ذا اقترحت لجنة الخدمة المدنية الدكلية زيادة في مرتبات المكظفيف الفنييف في عاـ  المؤسسية. كا 
ة إلى ، سيستخدـ المبمغ لتمكيؿ ىذه الزيادة رىنان بمكافقة المجمس التنفيذم. كمتى دعت الحاج3124

 استخداـ ذلؾ المبمغ في أغراض أخرل ستخطر اإلدارة المجمس بذلؾ.

األثر الناجـ عف كقؼ تجميد الزيادات في مرتبات مكظفي  3124تستكعب الميزانية المقترحة لعاـ  )ب(
فئة الخدمات العامة )لـ تنفذ الزيادات التي أكصت بيا لجنة الخدمة المدنية الدكلية منذ 

 دكالر أمريكي تقريبان. 591 111( بما قيمتو 3121اني نكفمبر/تشريف الث
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يُقدر األثر المترتب عمى الميزانية السنكية نتيجة لرفع رتب الكظائؼ بعد مراجعة الكظائؼ بمبمغ  )ج(
كأدرج مبدئيان في مركز  3124دكالر أمريكي. كرصد ىذا المبمغ في الميزانية المقترحة لعاـ  911 111

يناير/كانكف الثاني  2زء مف تكاليؼ المكظفيف رىنان بالتنفيذ النيائي اعتباران مف التكاليؼ المؤسسية كج
3124. 

 2.39كسيؤدم أثر كؿ مف البنديف )ب( ك)ج( أعاله إلى زيادة المرتبات األساسية لممكظفيف بما مجمكعو  -26
 . 3124مميكف دكالر أمريكي بدءان مف عاـ 

 3112مستوى التوظيف لعام 

 7مف خالؿ عممية الخطة االستراتيجية لقكة العمؿ. كيعرض الجدكؿ  3124لتكظيؼ لعاـ تـ تحديد مستكل ا -27
كالتي سيجرم دعميا مف الميزانية العادية  3124تفاصيؿ تكزيع متطمبات التكظيؼ المقترحة لكؿ دائرة لعاـ 

 فضالن عف مصادر التمكيؿ األخرل. 

مكافئ متفرغ، خط األساس لعممية الخطة  711، كىك 3123كيمثؿ مستكل المكافئيف المتفرغيف في عاـ  -28
آخريف مف  :3مكافئان متفرغان بتمكيؿ مف الميزانية العادية، ك 682االستراتيجية لقكة العمؿ. كشمؿ ذلؾ 

المكظفيف الذيف يؤدكف كظائؼ أساسية ممكلة مف مصادر أخرل. كتقترح الخطة االستراتيجية لقكة العمؿ أف 
مكافئان متفرغان بتمكيؿ  675مكافئان متفرغان ) 688ما يقرب مف  3124ي عاـ يككف مجمكع مستكل التكظيؼ ف

مكافئ متفرغ بتمكيؿ مف مصادر أخرل(، كيمثؿ ذلؾ تخفيضان إجماليان بنحك  24.6مف الميزانية العادية، ك
 8.5 في المائة. كفي حيف أف االنخفاض الصافي في إطار الميزانية العادية ىك 5مكافئان متفرغان، أم  34

مكافئ متفرغ، يؤدكف كظائؼ  26.6في المائة، أم  61مكافئ متفرغ فإف ذلؾ يأتي بعد استيعاب أكثر مف 
 امتفرغ امكافئ 26أساسية كانت تمكَّؿ مف قبؿ مف رسـك األمكاؿ المتممة. كتمثؿ تسكية كضع أكثر مف 

مكافئ متفرغ مف المكظفيف الذيف  24.6إنجازان ميمان في سنة كاحدة. كسيجرم استيعاب العدد المتبقي، كىك 
 يؤدكف كظائؼ أساسية بتمكيؿ مف مصادر أخرل في الميزانية العادية خالؿ السنكات المقبمة.

مكافئان في دائرة إدارة البرامج إلى نقؿ  51كيرجع السبب الرئيسي كراء انخفاض المكافئيف المتفرغيف بمقدار  -29
عادة تكزيعيا عمى الدكائر المالئمة. كشمؿ ذلؾ نقؿ كظيفة في إطار عممية إعادة مكاءمة الكظائ 31 ؼ كا 

( نقؿ كظيفة إدارة القركض كالِمنح إلى 2كحدات بأكمميا كما يتصؿ بيا مف كظائؼ عمى النحك التالي: )
نقؿ أمانة  (3كظيفة مف دائرة إدارة البرامج؛ ) 24شعبة المراقب كالخدمات المالية، كىك ما أسفر عف نقؿ 

دارة المعرفةلجكدة كغيرىا مف الكظائؼ إلى الِمنح كضماف ا  8، كشمؿ ذلؾ خركج دائرة االستراتيجية كا 
كظيفة في دائرة إدارة البرامج  31كظائؼ أخرل مف دائرة إدارة البرامج. كيمثؿ التخفيض المتبقي الذم شمؿ 

مج لترشيد العمميات. ككاف نتائج عممية الخطة االستراتيجية لقكة العمؿ كالجيكد التي بذلتيا دائرة إدارة البرا
العديد مف التخفيضات التي قدمتيا دائرة إدارة البرامج في إطار عممية الخطة االستراتيجية لقكة العمؿ 

 كظائؼ شاغرة منذ مدة طكيمة كانت مياميا تسند جزئيان إلى خبراء استشارييف.

سية بالدرجة األكلى إلى تخفيض كيرجع انخفاض عدد المكافئيف المتفرغيف في مجمكعة دعـ الخدمات المؤس -30
دائرة متطمبات التكظيؼ في مكتب سكرتير الصندكؽ. كترجع الزيادات الكبيرة في دائرة العمميات المالية ك 

دارة المعرفة في المقاـ األكؿ إلى نقؿ كظائؼ مف دائرة إدارة البرامج كما ىك مكضَّح أعاله  االستراتيجية كا 
 ُقدمت في إطار عممية الخطة االستراتيجية لقكة العمؿ. فضالن عف الكظائؼ اإلضافية التي
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 7الجدكؿ 
 3112و 3113متطمبات التوظيف اإلشارية، 

 )الكظائؼ المكافئة المتفرغة( 

 الدائرة
المعتمدة 
3123 

المقترحة 
 مجمكع التغيير 3124

التغيير )النسبة 
 المئكية(

 (8%) (1.00) 11.00 12.00 مكتب الرئيس كنائب الرئيس

 (5%) (5.24) 94.68 99.92 كعة دعـ الخدمات المؤسسيةمجم

 %64 7.00 18.00 11.00 دائرة الشراكات كتعبئة المكارد

دارة المعرفة  %92 12.00 25.00 13.00 دائرة االستراتيجية كا 

 (14%) (39.99) 254.56 294.55 دائرة إدارة البرامج

 %38 17.50 63.84 46.34 دائرة العمميات المالية

 %3 2.36 96.66 94.30 ئرة خدمات المنظمةدا

 (1%) (7.37) 563.74 571.11 مجموع الموظفين الممولين من الميزانية العادية

 (54%) (15.50) 13.47 28.97 المكافئكف المتفرغكف الممكلكف مف مصادر تمكيؿ أخرل* 

 (4%) (22.87) 577.21 600.08 مجموع المكافئين المتفرغين في الصندوق

برنامج التأقمـ لصالح زراعة أصحاب كستمكؿ مباشرة مف إيرادات رسـك  3124اعُتمدت باإلضافة إلى ذلؾ أربع كظائؼ تزامنت عقكدىا في عاـ * 
 كالجماعة االستشارية لمبحكث الزراعية الدكلية. الحيازات الصغيرة

 3112العوامل المحركة لمتكاليف في عام 

أف تتخذ قرارات صعبة لترتيب أكلكيات المكارد  3124رح ميزانية عاـ تعيَّف عمى اإلدارة عند إعداد مقت -31
المحدكدة المتاحة لتحقيؽ المنجزات الرئيسية المنشكدة في إطار التجديد التاسع لمكارد الصندكؽ كلمعالجة 

 مسائؿ الميزانية الييكمية. كترد أدناه أىـ عكامؿ التكاليؼ التي حددت تخصيص المكارد.

( مكاصمة 2الدكائر إلعادة تخصيص المكارد لما يمي: )كتدابير اقتطاع التي حققتيا ت استخدمت تخفيضا -32
دارة المعرفةتعزيز  دائرة ( تكسيع 3كتعزيز الرقابة عمى برنامج الِمنح داخؿ المكتب؛ ) دائرة االستراتيجية كا 

اليؼ اآلثار المترتبة تمكيؿ تك (4لتعبئة تمكيؿ إضافي لبرنامج عمؿ الصندكؽ؛ ) الشراكات كتعبئة المكارد
عادة مكاءمة مرتبات مكظفي فئة الخدمات العامة مع ككاالت األمـ المتحدة التي  عف مراجعة الكظائؼ كا 

( تمكيؿ حصة الصندكؽ في تكاليؼ االجتماع السنكم لمجمس المحافظيف 5تتخذ مف ركما مقران ليا؛ )
( تقديـ مكارد ىائمة 7ـك األمكاؿ المتممة؛ )( دعـ ترشيد استخداـ رس6بالكامؿ مف الميزانية العادية؛ )

عف طريؽ إعادة مكاءمة مكارد  كتدابير االقتطاعلتكنكلكجيا المعمكمات. كسكؼ تتحقؽ التخفيضات 
المكظفيف مف خالؿ عممية الخطة االستراتيجية لقكة العمؿ، كترشيد أساليب العمؿ في الشؤكف اإلدارية 

 االستيداؼ في العمميات.أنشطة االنتقائية ك  الزيادة باإلضافة إلىكتجييز القركض كالصرؼ، 

 ارتفاع األسعار وانخفاض األحجام

( ارتفاع تكاليؼ مكظفي فئة 2الزيادات التالية في األسعار: ) 3124. تشمؿ ميزانية عاـ زيادة األسعار -33
تكاليؼ مكظفي ( زيادة 3نتيجة لكقؼ تجميد المرتبات؛ ) 3123الخدمات العامة مقارنة بتكاليفيـ في عاـ 

( زيادة عامة في األسعار بنسبة 4الفئة الفنية بسبب زيادات المرتبات الناشئة عف عممية مراجعة الكظائؼ؛ )
في المائة لمراعاة التضخـ في مجاالت مف قبيؿ تكاليؼ المرافؽ، كالخبرة االستشارية، كالسفر. كتـ  3.6
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ي الصندكؽ عمى أساس استعراض تكقعات الحصكؿ عمى معدالت التضخـ مف ُشعبة خدمات الخزانة ف
 داخؿ إيطاليا كعمى مستكل العالـ باستخداـ بيانات نظاـ بمكمبيرغ.  3124التضخـ لعاـ 

تفترض الميزانية االسمية الصفرية المقترحة أف التضخـ ستقابمو تخفيضات حقيقية في انخفاض األحجام.  -34
كفاءة. كانخفاض الحجـ ىك األثر الصافي لمتخفيض الميزانية العادية نتيجة لتخفيض التكاليؼ كزيادة ال

 الشامؿ في المكافئيف المتفرغيف كالخبراء االستشارييف، كتعكضو جزئيان زيادة في حجـ تكاليؼ السفر. 

 حسب الدوائر 3112الميزانية المقترحة لعام  

 الميزانية المقترحة لمسنة الحالية حسب الدكائر. 8يبيف الجدكؿ  -35

 8الجدكؿ 
 3112و 3113نية العادية حسب الدوائر، الميزا

 )بمالييف الدكالرات األمريكية( 

 الدائرة

المعتمدة 
3123 

المقترحة 
3124 

مجمكع 
 التغيير

التغيير )النسبة 
 المئكية(

 (18.7%) (0.63) 2.74 3.37 مكتب الرئيس كنائب الرئيس

 (3.7%) (0.67) 17.47 18.14 مجمكعة دعـ الخدمات المؤسسية

 %36.5 1.09 4.08 2.99 لشراكات كتعبئة المكارددائرة ا

دارة المعرفة ةدائرة االستراتيجي  %57.2 2.30 6.32 4.02 كا 

 **(10.1%) (8.13) 72.57 80.70 دائرة إدارة البرامج

 %26.0 2.20 10.67 8.47 دائرة العمميات المالية

 %2.8 0.68 25.03 24.35 دائرة خدمات المنظمة

 %100 2.30 2.30 - اليؼ المؤسسية )المكزَّعة بيف المجمكعات(*تكاليؼ مركز التك

     مركز التكاليؼ المؤسسية )الجزء غير المكزَّع بيف المجمكعات(:

 %100 0.68 0.68 - 3123الزيادات في مرتبات المكظفيف الفنييف المحتجزة في عاـ  -

 %8.6 0.18 2.28 2.10 التكاليؼ المؤسسية األخرل -

 %0 - 144.14 144.14 المجموع

عمى المجمكعات  3124المدرجة في مركز التكاليؼ المؤسسية لعاـ  الندب* كزعت زيادات المرتبات الناشئة عف مراجعة الكظائؼ كتكاليؼ التعييف أك 
 المناسبة. 

 برنامج التأقمـ لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة** االنخفاض في الميزانية العادية لدائرة إدارة البرامج تعكضو جزئيان المكارد اإلضافية المتصمة ب
 كمكارد األمكاؿ المتممة المقدمة إلى الدائرة.

مقارنة بعاـ  3124فيما يمي بياف أسباب التغييرات التي طرأت عمى تخصيص المكارد لمدكائر في عاـ  -36
3123 : 

أساسان إلى  كنائب الرئيس مكتب الرئيسمكتب الرئيس كنائب الرئيس: يرجع التخفيض في ميزانية  )أ(
 التكاليؼ المتخذة.اقتطاع نقؿ كظيفة ضماف الجكدة، بما فييا تكاليؼ غير المكظفيف، كتدابير 

مجمكعة دعـ الخدمات المؤسسية: يرجع التخفيض أساسان إلى الكفكرات المحددة في مكتب سكرتير  )ب(
 عممية تسكية الكظائؼ األساسية. الصندكؽ كالتخفيضات في ُشعبة االتصاالت التي تعكضيا جزئيان 

: تعبر الزيادة اليائمة في ميزانية المكتب عف الجيكد المبذكلة لزيادة دائرة الشراكات كتعبئة المكارد )ج(
 تعزيز قدرة الصندكؽ عمى تككيف الشراكات كتعبئة المكارد. 
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دارة المعرفة: ترجع الزيادة الكبيرة في ميزانية دائرة )د( إلى نقؿ كظائؼ مف دائرة الدائرة  االستراتيجية كا 
إدارة البرامج كمكتب الرئيس كنائب الرئيس ككذلؾ الكظائؼ اإلضافية المقدمة خالؿ عممية الخطة 

 االستراتيجية لقكة العمؿ. 

دائرة إدارة البرامج: يرجع االنخفاض في ميزانية دائرة إدارة البرامج أساسان إلى نقؿ كظائؼ منيا إلى  )ىػ(
دارة المعرفةاقب كالخدمات المالية ك شعبة المر  ، كيمثؿ ذلؾ نتائج عممية الخطة دائرة االستراتيجية كا 

 االستراتيجية لقكة العمؿ كجيكد الدائرة الحتكاء التكاليؼ.

دائرة العمميات المالية: ترجع الزيادة في ميزانية الدائرة بصكرة رئيسية إلى نقؿ كظيفة إدارة القركض  )ك(
شعبة البرامج إلى ُشعبة المراقب كالخدمات المالية، كىي كظيفة إضافية نقمت إلى مف دائرة إدارة 

دراج تكاليؼ المكظفيف األساسيف في  خدمات الخزانة خالؿ عممية الخطة االستراتيجية لقكة العمؿ، كا 
 الميزانية العادية.

صافي لمكفكرات المحددة في كؿ : الزيادة الطفيفة في ميزانية الدائرة ىي األثر الدائرة خدمات المنظمة )ز(
 الُشعب كالتي مكَّنت الدائرة مف تعكيض الزيادة الكبيرة في تكاليؼ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت.

مركز التكاليؼ المؤسسية: تنقسـ التكاليؼ المدرجة تحت ىذا البند إلى التكاليؼ المخصصة بيف  )ح(
( الندبية مراجعة الكظائؼ كتكاليؼ التعييف أك المجمكعات )أم زيادات المرتبات المرتبطة بعمم

كالتكاليؼ المدارة مركزيان )أم االستيالؾ كتكاليؼ التأميف الطبي بعد انتياء الخدمة، كأتعاب 
 المراجعة الخارجية، كما إلى ذلؾ(.

 حسب المجموعات 3112الميزانية المقترحة لعام 

حسب  3124كالميزانية المقترحة لعاـ  3123ـ مقارنة بيف الميزانية المعتمدة لعا 9يتضمف الجدكؿ  -37
 تبيف تكزيع نفقات المجمكعات في كؿ دائرة. مصفكفةالمجمكعات. كيتضمف الممحؽ الخامس 

 9الجدكؿ 
 3112و 3113حسب مجموعات النتائج، العادية تحميل النسبة المئوية لمحصص من الميزانية 

 )بمالييف الدكالرات األمريكية(

 مجمكعة النتائج 

لمعتمدة ا
3123 

المقترحة 
3124 

النسبة المئكية 
لمحصة 
3123 

النسبة المئكية 
لمحصة 
3124 

 *59.0% %61.8 85.10 89.01 تجييز البرامج القطرية كتنفيذىا 1

 %8.7 %7.2 12.56 10.45 حكار السياسات الرفيع المستكل، كتعبئة المكارد، كاالتصاالت االستراتيجية 2

 %24.2 %22.5 34.90 32.50 ية كتنظيمياإصالح اإلدارة المؤسس 3

 %6.0 %7.0 8.62 10.08 دعـ أنشطة التسيير التي يقـك بيا األعضاء 4

 %2.1 %1.5 2.96 2.10 مركز التكاليؼ المؤسسية )الجزء غير المخصص لممجمكعات( 

 %100 %100 144.14 144.14 المجموع 

برنامج التأقمـ بعد تخصيص مكارد إضافية مف  2ئة حسب ما ىك مبيَّف في الجدكؿ في الما 7106لتصؿ إلى  2*  ستزداد حصة المجمكعة  
 كالتمكيؿ المتمـ. لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة
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كمف المتكقع أف تنخفض ميزانية بنمك اسمي صفرم فيما يتعمؽ بتكزيع الميزانية إلى مجمكعات مف أدجؿ  -38
مثؿ تكاليؼ  2بيرة في التكاليؼ غير المتصمة بالمجمكعة زيادات كإذا كانت ىناؾ  2حصة المجمكعة 

التي  2تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت التكاليؼ األخرل المرتبطة بالمجمكعات األخرل غير المجمكعة 
 كانت تمكَّؿ مف قبؿ مف مصادر مخصصة. 

ت التي يمكف أف كيتطمب تحقيؽ المستكيات المستيدفة لمكفاءة أف ينصب تركيز الصندكؽ عمى المجاال -39
تنطكم عمى كفاءات محتممة كتككف النفقات فييا أقؿ ثباتان بطبيعتيا. كيغمب عمى التكاليؼ خارج المجمكعة 

أف تككف ثابتة عمى األجؿ القصير، مثؿ تكاليؼ األمف كالمرافؽ كغيرىا، كال تسمح إاّل بتخفيضات  2
مف أف اإلدارة تسعى إلى تحقيؽ كفاءة في كؿ  ضئيمة، حيث يتعيف الحفاظ عمى الخدمات األساسية. كبالرغـ

التي تنطكم  2المجمكعات، فإف أكبر مستكل مف النفقات التي تعتمد عمى سمطة التقدير تقع في المجمكعة 
 بالتالي عمى أكبر إمكانات تحقيؽ كفكرات كبيرة في التكاليؼ.

مقارنة بعاـ  3124كعات في عاـ كفيما يمي األسباب المحددة لمتغييرات التي طرأت عمى التخصيص لممجم -40
3123: 

مف المكارد اإلجمالية مف  2: تشمؿ الميزانية المقترحة تخفيضان في حصة المجمكعة 2المجمكعة  )أ(
. كيمثؿ ذلؾ انخفاضان طفيفان عف 3124في المائة في عاـ  :6إلى  3123في المائة في عاـ  72.9

في أثناء تقديـ بياف االستعراض الرفيع المستكل إلى في المائة  9.:6المستكل التقديرم المحدد بنسبة 
( انخفاض عدد 2. كيرجع االنخفاض إلى ما يمي: )3123دكرة المجمس التنفيذم في سبتمبر/أيمكؿ 

الكظائؼ كتكاليؼ الخبراء االستشارييف في دائرة إدارة البرامج كجزء مف التكجو نحك تحقيؽ الكفاءة؛ 
مميكف دكالر أمريكي(  3.36) 3لمجمكعة في اة إدارة البرامج ميزانية دائر لتخصيص  إدراج( 3)

( عدـ تصنيؼ 4لمتعبير بدقة أكبر عف تكزيع عبء العمؿ حسب مجاالت نتائج اإلدارة المؤسسية؛ )
دارة المعرفةكؿ الكظائؼ التي نقمت مف دائرة إدارة البرامج إلى  ضمف المجمكعة  دائرة االستراتيجية كا 

( عدـ تكزيع الزيادة في مرتبات 5الحاؿ مف قبؿ في دائرة إدارة البرامج؛ ) أسكة بما كاف عميو 2
أسكة بما كاف عميو  2مكظفي الفئة الفنية المحتجزة في مركز التكاليؼ المؤسسية عمى المجمكعة 

 .3123الحاؿ في عاـ 

اكات كتعبئة دائرة الشر إلى الزيادة الكبيرة في  3: ترجع الزيادة في حصة المجمكعة 3المجمكعة  )ب(
كزيادة التخصيص مف دائرة إدارة البرامج )كما ىك مكضَّح أعاله(، كىذه الزيادة يعكضيا  المكارد

 االنخفاض في مجمكعة دعـ الخدمات المؤسسية نتيجة لتخفيض ميزانية ُشعبة االتصاالت.

مكتب الشؤكف اج ( إدر 2بالدرجة األكلى إلى ما يمي: ) 4: ترجع الزيادة في المجمكعة 4المجمكعة  )ج(
بدالن مف  4( إعادة تصنيؼ كؿ تكاليؼ المراجعة ضمف المجمكعة 3في الميزانية العادية؛ )األخالقية 

( زيادة تكاليؼ تكنكلكجيا المعمكمات 4؛ )3123عمى غرار عاـ  2تخصيصيا جزئيان لممجمكعة 
دائرة خدمات تابعة لكفكرات في الشعب األخرل ال عكضتيا، في جانب كبير منيا،كاالتصاالت التي 

دارة المعرفةفي  4( زيادة التخصيص لممجمكعة 5؛ )المنظمة بعد أف نقمت مف  دائرة االستراتيجية كا 
 .2دائرة إدارة البرامج الكظائؼ التي لـ تعد تصنَّؼ ضمف المجمكعة 
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ير راجع أساسان إلى الكفكرات المحددة في مكتب سكرت 5: االنخفاض في المجمكعة 5المجمكعة  )د(
دائرة الشراكات كتعبئة الصندكؽ كمكتب الرئيس كنائب الرئيس فضالن عف إعادة تصنيؼ تكاليؼ 

 .3ضمف المجمكعة  المكارد

لألسباب  3124كحصة دائرة إدارة البرامج ستنخفضاف في عاـ  2حصة المجمكعة كؿ مف كبالرغـ مف أف  -41
في الميزانية اإلجمالية التي  2مكعة المكضحة أعاله، تجدر باإلشارة مالحظة زيادة مجمكع حصة المج

برنامج تشمؿ زيادة في مكارد الميزانية المتصمة بالعمؿ اإلضافي الناجـ عف أنشطة إدارة األمكاؿ المتممة ك 
في  71.6ليصؿ بذلؾ إلى  2عمى النحك المبيف في الجدكؿ  التأقمـ لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

 المائة.

 حسب فئات التكاليف الموجزة 3112عام الميزانية المقترحة ل

تكزيع الميزانية المقترحة لمسنة الحالية بيف فئات التكاليؼ الرئيسية. كيتضمف الممحؽ  :يبيف الجدكؿ  -42
مة لكؿ دائرة. 3124السادس تحميالن لمميزانية المقترحة لعاـ   حسب فئات التكاليؼ المفصَّ

 :الجدكؿ 
 3112و 3113الموجزة، تحميل الميزانية حسب فئات التكاليف 

 )بمالييف الدكالرات األمريكية(

 فئة التكاليؼ

المعتمدة 
3123 

المقترحة 
 مجمكع التغيير 3124

التغيير )النسبة 
 المئكية(

 (0.1%) (0.13) 91.41 91.54 المكظفكف

 (8.4%) (1.98) 21.54 23.52 الخبراء االستشاريكف

 15.9% 1.42 10.36 8.94 السفر في مياـ رسمية

 69.5% 1.64 4.00 2.36 تكاليؼ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت

 (5.3%) (0.95) 16.83 17.78 تكاليؼ أخرل

 - - 144.14 144.14 المجموع

حيث عكِّضت بالكامؿ  3123مقارنة بعاـ  3124كلـ تطرأ أم تغييرات تُذكر عمى مرتبات المكظفيف في عاـ  -43
عدد المكافئيف المتفرغيف مف خالؿ زيادة مرتبات مكظفي فئة تخفيضات التكاليؼ الناجمة عف انخفاض 

الخدمات العامة كأثر مراجعة الكظائؼ. كيرتبط االنخفاض في تكاليؼ الخبراء االستشارييف تمامان بجيكد 
دائرة إدارة البرامج لمحد مف استخداـ الخبراء االستشارييف في إطار الميزانية العادية، كىك ما عكضتو جزئيان 

 برنامج التأقمـ لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةرد غير المكظفيف المقدمة إلى الدائرة في إطار مكا
الكفكرات مف كالتمكيؿ المتمـ. كأما ارتفاع تكاليؼ سفر المكظفيف في دائرة إدارة البرامج فقد عكِّض جزئيان 

رة في تكاليؼ تكنكلكجيا المعمكمات التي تحققت في تكاليؼ الخبراء االستشارييف. كترجع الزيادة الكبي
كاالتصاالت إلى ترشيد كؿ التمكيؿ المقدـ إلى تكاليؼ تكنكلكجيا المعمكمات في إطار الميزانية العادية 

تكقع زيادات أخرل ناتجة عف المضي قدما في االستثمارات المتصمة بتكنكلكجيا المعمكمات )بما فييا يك 
ابعة لمصندكؽ(. كيرجع انخفاض التكاليؼ األخرل بالدرجة األكلى إلى التكصيؿ الشبكي لممكاتب القطرية الت

 كدائرة إدارة البرامج.  دائرة خدمات المنظمةالكفكرات التي حققتيا 
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 3112انًيسانيت اإلجًانيت انًقترحت نعاو  -باء 

مج قركضو ينفذ الصندكؽ عددان مف العمميات كيديرىا لصالح أطراؼ ثالثة خارجية كلكنيا مكمِّمة لبرنا -44
كِمنحو. كُتمكؿ ىذه العمميات مف األمكاؿ المتممة. كينطكم االشتراؾ في أنشطة ىذه الشراكات عمى تكاليؼ 
إضافية يتكبدىا الصندكؽ في التصميـ كالتنفيذ كاإلشراؼ كاإلدارة. كتمكَّؿ ىذه التكاليؼ في العادة مف 

 إيرادات رسـك اإلدارة بمكجب اتفاقات األمكاؿ المتممة.

ي ظؿ الزيادة اليائمة في حجـ التمكيؿ التكميمي كالمتمـ لممشركعات، يجب احتساب عبء العمؿ كف -45
. كتزداد أىمية ذلؾ في سياؽ بشكؿ منقصؿاإلضافي المرتبط بزيادة استخداـ تمؾ المصادر التمكيمية 

صمة مف الرسكـ كاإليرادات المح برنامج التأقمـ لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةالتمكيؿ اليائؿ ل
ذات الصمة. كبالتالي فقد أدخمت اإلدارة مفيـك الميزنة اإلجمالية كالميزنة الصافية كي تحسِّف المساءلة 

 كالشفافية في استخداـ المكارد المطمكبة لتنفيذ برنامج عمؿ الصندكؽ.

برنامج التأقمـ ة كدعـ كتشمؿ الميزانية اإلجمالية الميزانية العادية فضالن عف كؿ المكارد المستخدمة إلدار  -46
كالعمؿ اإلضافي المرتبط بالتمكيؿ المتمـ. كسكؼ تمثؿ الميزانية  لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

الصافية العمؿ الكحيد الذم يتـ إجراؤه لتنفيذ برنامج الصندكؽ األساسي لمقركض كالِمنح كاألنشطة ذات 
ية. كسكؼ يضمف الفصؿ بيف الميزانيتيف اإلجمالية كالصافية الصمة التي سيستمر تمكيميا مف الميزانية العاد

برنامج التأقمـ لصالح زراعة أصحاب عدـ تأثر الميزانية العادية مف سنة إلى أخرل بالتقمبات التي تحدث في 
ؿ بأمكاؿ متممة. كال ُيمتمس تصديؽ المجمس التنفيذم كال الحيازات الصغيرة مكافقة  كعبء العمؿ الممكَّ

 افظي الصندكؽ إاّل عمى الميزانية الصافية.مجمس مح

برنامج التأقمـ لصالح كُطمب مف الدكائر تقديـ تقديرات لعبء العمؿ اإلضافي كالتكاليؼ المتصمة بإدارة  -47
لة بأمكاؿ متممة. كلف تستخدـ سكل التكاليؼ اإلضافية  زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة كالمشركعات الممكَّ

)الخبراء االستشاريكف، كالسفر كما إلى ذلؾ( كالتكاليؼ المخصصة لممكظفيف  غير المرتبطة بالمكظفيف
كاألعماؿ ذات الصمة الممكلة  برنامج التأقمـ لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةالمتصمة مباشرة بتنفيذ 

التأقمـ برنامج بأمكاؿ متتمة، في تحديد مجمكع األثر اإلضافي المترتب عمى المكارد نتيجة لمتعامؿ مع 
كالمشركعات الممكلة بأمكاؿ متممة. كسيجرم استيعاب كقت  لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

كالمشركعات  برنامج التأقمـ لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةالمكظفيف الذم يتـ إنفاقو في إدارة 
كلف يتجاكز العمؿ اإلضافي كالمكارد  الممكلة بأمكاؿ متممة في الميزانية العادية كجزء مف تكاليؼ المكظفيف.

التي تخضع السترداد التكاليؼ مف إيرادات الرسـك مجمكع رسـك اإلدارة السنكية التي ترتبط بتمؾ 
المشركعات في أم سنة. كالغرض مف ذلؾ ىك ضماف إتاحة إيرادات كافية مف الرسـك طكاؿ دكرة حياة 

 .المحكؿ بأمكاؿ متممةمشركع ال

كالمشركعات الممكلة بأمكاؿ متممة  برنامج التأقمـ لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةعـ كتقدَّر تكمفة د -48
. كيشمؿ ىذا المبمغ 2مميكف دكالر أمريكي كترتبط كميا بنشاط المجمكعة  :6.3بمبمغ  3124في عاـ 

ة مف إدارة اإلضافي الذم يمكف استرداده بالكامؿ مف الجزء المخصص سنكيان مف إيرادات الرسـك المحصم
مميكف دكالر  4.13( 2كاألمكاؿ المتممة ما يمي: ) برنامج التأقمـ لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

لممكافقة  برنامج التأقمـ لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةمشركعان في إطار  24أمريكي لتصميـ 
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مميكف دكالر أمريكي  2.83( 3؛ )3125اـ لعبرنامج التأقمـ ، كالبدء في تجييز قركض 3124عمييا في عاـ 
إلجراء األعماؿ اإلضافية المتصمة بالمشركعات الممكلة مف حساب أمانة المرفؽ اإلسباني لمتمكيؿ المشترؾ 

مميكف دكالر أمريكي  1.66( ما يقرب مف 4ألغراض األمف الغذائي كالمشركعات الممكلة بأمكاؿ متممة؛ )
ىذا المبمغ، بعد استبعاد الجزء المخصص بقية  تتاحراعية الدكلية. كسكؼ لمجماعة االستشارية لمبحكث الز 

 لمجماعة االستشارية لمبحكث الزراعية الدكلية، لدائرة إدارة البرامج.

مميكف دكالر أمريكي، بزيادة قدرىا  54.:25إلى  3124كنتيجة لذلؾ، تصؿ الميزانية اإلجمالية في عاـ  -49
مميكف دكالر أمريكي. عمى أنو ال ُيمتمس  255.25يزانية العادية التي تبمغ مميكف دكالر أمريكي عف الم :6.3

تصديؽ المجمس التنفيذم كال مكافقة مجمس محافظي الصندكؽ بعد ذلؾ إاّل عمى الميزانية الصافية المقترحة 
 مميكف دكالر أمريكي. 255.25بمبمغ 

 الصافية.  عاديةالمكجز الميزانية اإلجمالية كالميزانية  21كيرد في الجدكؿ  -50

 21الجدكؿ 
 3112الميزانية اإلجمالية اإلشارية والميزانية اإلدارية الحقيقية لعام 

 )بمالييف الدكالرات األمريكية(
 2013  فئة التكاليؼ

 144.14  الميزانية الصافية

 5.29  المتممة*التكميمية و تكاليف دعم أعمال األموال 

 149.43  الميزانية اإلجمالية

.* تُ     سترد مف إيرادات الرسـك

 نسبت انكفاءة -جيى 

تحسب نسبة الكفاءة اإلدارية في فترة التجديد التاسع لمكارد الصندكؽ عف طريؽ قسمة برنامج العمؿ برمتو  -51
عاـ المتكقعة لنسبة الكفاءة كبالمقارنة مع عمى التكاليؼ الفعمية، بما فييا النفقات الممكلة مف رسـك اإلدارة. 

 2205أعمى بقميؿ عند حد  3124نسبة الكفاءة في عاـ تككف أف مف المتكقع في المائة،  22رىا كقد 3123
مميكف دكالر أمريكي  5.:25كالتي تقدَّر بمبمغ  3124إلى مجمكع التكاليؼ في عاـ في المائة كيستند ذلؾ 

، أفضؿ 3124لعاـ لية الحامميار دكالر أمريكي. كتعد نسبة الكفاءة  2.427كبرنامج عمؿ الصندكؽ البالغ 
في المائة في  22.8مف النسبة المتكقعة كقت إجراء االستعراض الرفيع المستكل الذم بمغت فيو النسبة 

 ضكء آخر تقديرات برنامج العمؿ. 

 22الجدكؿ 
 برنامج العمل الفعمي والمتوقع
 )بمالييف الدكالرات األمريكية(

 

الفعمي 
 3122 الفعمي 3121الفعمي  :311الفعمي  3119

 3124ميزانية  3123المتكقع 

 316 1 322 1 189 1 904 791 701 مجموع برنامج عمل الصندوق

       

 144.1 140.5 135.1 116.5 111.5 107.2 العاديةالميزانية 

برنامج التأقمـ لصالح زراعة أصحاب تكاليؼ دعـ 
 كأنشطة األمكاؿ المتممة الحيازات الصغيرة

4.4 4.1 5.2 3.5 5.0 5.3 

 149.4 145.5 138.6 121.7 115.6 111.6 مجموع التكاليف

 %11.4 %11.0 %11.7 %13.5 %14.5 %15.9 مجمكع التكاليؼ مقسكمان عمى مجمكع برنامج العمؿ 
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 الميزانية الرأسمالية -دال 

 (3113-3118المبادرات المعتمدة )

مميكف دكالر أمريكي،  39.4ما يقرب مف  3123-3119بمغت الميزانية الرأسمالية التراكمية المعتمدة لمفترة  -52
مميكف دكالر أمريكي مرتبطة بمشركع استبداؿ نظاـ القركض كالِمنح. كباستبعاد ىذا المبمغ  26.87منيا 

مالييف دكالر أمريكي تمثؿ بالدرجة  5ك 4بيف يصؿ متكسط طمب اإلنفاؽ مف الميزانية الرأسمالية السنكية 
لمعمكمات. كيتضمف الممحؽ التاسع جدكالن يبيف بإيجاز المكافقات التي صدرت األكلى تكاليؼ تكنكلكجيا ا

 حتى تاريخو عمى النفقات الرأسمالية.

 3112طمب الميزانية الرأسمالية لعام 

مميكف  4.4مميكف دكالر أمريكي، تشمؿ  4.8ما قيمتو  3124يبمغ مجمكع طمبات الميزانية الرأسمالية لعاـ  -53
مميكف دكالر أمريكي ألمف المكاتب القطرية  1.5ت تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت، كدكالر أمريكي لمبادرا

 كالمتطمبات المتصمة باالمتثاؿ لمعايير العمؿ األمنية الدنيا.

يمي:  مميكف دكالر أمريكي ما 4.4كتشمؿ الميزانية المقترحة لمبادرات تكنكلكجيا المعمكمات كالمحددة بمبمغ  -54
( التكصيؿ الشبكي لممكاتب القطرية 3دكالر أمريكي(؛ ) 686 111ابعة المكارد البشرية )( ُنظـ كأدكات مت2)

( مشركعات الكفاءة المؤسسية التي تشمؿ ُنظـ 4دكالر أمريكي(؛ ) 2 281 111كتسييالت التداكؿ بالفيديك )
دكالر  886 111( استبداؿ الكحدات الحاسكبية )5دكالر أمريكي(؛ ) 891 111المعمكمات المؤسسية )

 أمريكي( تحت بند البنية األساسية لتكنكلكجيا المعمكمات.

 23الجدكؿ 
 3112طمب الميزانية الرأسمالية لعام 

 )بآالؼ الدكالرات األمريكية( 

 3124المقترح  

 واالتصاالت )أ( مبادرات تكنولوجيا المعمومات
 إصالح المكارد البشرية

 
575 

 170 1 ات كاالتصاالت في المكاتب القطرية لمصندكؽالبنية األساسية لتكنكلكجيا المعمكم

 780 الكفاءة المؤسسية

 775 البنية األساسية لتكنكلكجيا المعمكمات

 300 3 المجموع الفرعي لمبادرات تكنولوجيا المعمومات

  )ب( المبادرات األخرى غير تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت

 400 ر العمؿ األمنية الدنياأمف المكاتب القطرية/االمتثاؿ لمعايي

 700 3 المجموع
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المستند إلى  مكتب التقييم المستقل في الصندوقبرنامج عمل  -ثاني الجزء ال
 3112-3112وخطتو اإلشارية لمفترة  3112النتائج وميزانيتو لعام 

 مقدمة –أوال 
 المتجددرنامج عممو الخامس ب في الصندكؽ كفقان لما طمبو المجمس التنفيذم، أعد مكتب التقييـ المستقؿ -55

كخطتو  3124كميزانيتو لعاـ  المقترح لفترة ثالث سنكات. كتتضمف ىذه الكثيقة برنامج عمؿ المكتب
كعمى غرار العاـ الماضي، تابع المكتب نيج برنامج العمؿ كالميزانية  .3126-3125اإلشارية لمفترة 

 1حقيؽ النتائج الرئيسية.المستنديف إلى النتائج كربط احتياجاتو مف المكارد بت

الناتجة عف استعراض عممية رئيسية إلعادة تحديد تكجياتو االستراتيجية  3122تجرم في المكتب منذ عاـ  -56
 كأجريت تعديالت كثيرةكاعتماد سياسة التقييـ المعدلة.  2األقراف لمكتب التقييـ ككظيفة التقييـ في الصندكؽ

تحقؽ أكبر في الكقت المناسب بحيث ك درجة عالية مف الجكدة  عمىمفيدة ك  تقييمات مستقمة لضماف إجراء
التقييمات المستقمة لمتأكد مف أف . كسيكاصؿ المكتب ىذا العاـ االستفادة مف تمؾ الجيكد قيمة بأقؿ تكمفة

 مساىمة الصندكؽ في الحد مف الفقر الريفي في العالـ. تعزز

لمحة عامة عف التطكرات الرئيسية في السياقيف  اانيكتنقسـ ىذه الكثيقة إلى ستة أقساـ. كيتضمف القسـ ث -57
 المكتبكنتائج إدارة  3أىداؼ المكتب االخارجي كالداخمي، كاآلثار المترتبة عمى المكتب. كيصؼ القسـ ثالث

فيمخص إنجازات برنامج عمؿ التقييـ  ارابع أما القسـ 4كصالتيا بنتائج اإلدارة المؤسسية في الصندكؽ.
-3124يركز عمى األنشطة المقترحة لمفترة  اخامسر كؿ ىدؼ، في حيف أف القسـ إطا في 3123لعاـ 

كالمكارد البشرية  3124فيك يعرض الخطكط العريضة المقترحة لميزانية عاـ  اسادس. كأما القسـ 3126
 .كأىدافيا المكتب التي يحتاج إلييا المكتب لتنفيذ أنشطتو التقييمية كلتحقيؽ نتائج إدارة

حاؿ عميو في السابؽ، فقد تـ إعداد برنامج عمؿ مكتب التقييـ المقترح بالتشاكر مع إدارة كما كاف ال -58
ية. كمع شعبة السياسات كالمشكرة التقن ،الصندكؽ، بما في ذلؾ المناقشات التي عقدت مع الُشعب اإلقميمية

ؿ في الصندكؽ لبرنامج عمؿ مكتب التقييـ المستق المستكل رفيع االستعراض المسبؽمناقشة  تكقد تم
لجنة التقييـ في دكرتيا  في 3126-3125اإلشارية لمفترة  كخطتو، 3124لعاـ  إلى النتائج كميزانيتوالمستند 

 دكرة المجمس التنفيذمك اجتماع لجنة مراجعة الحسابات  فيككذلؾ ، 3123الثانية كالسبعيف في يكليك/تمكز 
ة التقييـ في دكرتيا المنعقدة في أكتكبر/تشريف . كبعد مناقشات إضافية مع لجن3123في سبتمبر/أيمكؿ 

كميزانيتو لعاـ  ،برنامج العمؿ المستند إلى النتائج لمكتب التقييـ المستقؿمقترح ، تمت مناقشة 3123األكؿ 

                                                   

 ، قدـ الصندكؽ أكؿ برنامج عمؿ سنكم كميزانية إدارية مستنديف إلى النتائج.2010في عاـ   1
لمجمس تكلى فريؽ التعاكف في مجاؿ التقييـ التابع لممصارؼ اإلنمائية المتعددة األطراؼ إجراء استعراض األقراف. كعرض التقرير النيائي عمى ا  2
 .2010لتنفيذم في أبريؿ/نيساف ا

قيؽ تمؾ النتائج ىذه ىي السنة الثالثة التي ينتيج فييا المكتب نيج اإلدارة عمى أساس النتائج بتحديد أىدافو األساسية كنتائجو كاألنشطة الضركرية لتح  3
 كاألىداؼ.

الستراتيجية. كىذه النتائج مطبقة في المنظمة ككؿ، كفقان لصمتيا لمصندكؽ عشر نتائج لإلدارة المؤسسية تيدؼ إلى الحفاظ عمى أىداؼ الصندكؽ ا  4
الحفاظ عمى  ، كىي ترمي إلىمكتبببرامج عمؿ كؿ شعبة. كعمى سبيؿ متابعة نيج اإلدارة عمى أساس النتائج في الصندكؽ، حدد المكتب نتائج إلدارة ال

 .مكتباألىداؼ المقترحة لم
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ى لجنة مراجعة الحسابات في نكفمبر/تشريف الثاني فأيضا  3126-3125كخطتو اإلشارية لمفترة  ،3124
، مع 3123في ديسمبر/كانكف األكؿ  تولكثيقة عمى المجمس التنفيذم في دكر . كسكؼ تعرض ىذه ا3123

في ، ثـ ستعرض الميزانية النيائية عمى مجمس المحافظيف في دكرتو 3124ية لمصندكؽ لعاـ عادالميزانية ال
 لممصادقة عمييا. 3124عاـ 

 بيئة متطورة –ثانيا 
االستراتيجية  االتجاىاتتائج بعد النظر بعناية في إلى الن افىذا البرنامج كالميزانية المستند كضعتـ  -59

 عممو الجديد، كخطتوالصندكؽ، كنمكذج  في، فضال عف جدكؿ أعماؿ التغيير كاإلصالح الناشئة
المعدلة كاختصاصات لجنة  )الجارم إعدادىا حاليان(، كسياسة التقييـ 3126-3124 لمفترة المتكسطة األجؿ

 .3122في مايك/أيار  ، كالتي كانت قد اعُتمدتالتقييـ

 3122في ديسمبر/كانكف األكؿ بنجاح المشاكرات الخاصة بالتجديد التاسع لمكارد الصندكؽ  ىيئةاختُتمت  -60
كاتفقت ىيئة المشاكرات عمى سمسمة مف االلتزامات التشغيمية كالمؤسسية كالمالية لتعزيز مساىمة الصندكؽ 

في استئصاؿ الفقر كالجكع، كتعميؽ تركيزه عمى المساكاة  في تحقيؽ اليدؼ اإلنمائي األكؿ لأللفية المتمثؿ
(. كييدؼ الصندكؽ عمى 3126-3124بيف الجنسيف كتمكيف المرأة خالؿ فترة التجديد التاسع لممكارد )

مف الفقر.  شخص مف السكاف الريفييف في العالـمميكف  91كجو الخصكص إلى المساىمة في انتشاؿ 
( 3( الفعالية التشغيمية؛ )2تاسع لمكارد الصندكؽ حكؿ أربعة مكاضيع: )كتتمحكر التزامات التجديد ال

 ( إدارة النتائج.5( القدرات كاإلدارة المالية؛ )4ف؛ )الفعالية كالكفاءة المؤسسيتا

الفعالية التشغيمية مف خالؿ سمسمة مف التدابير التي تركز عمى فعالية المعكنة، كتكسيع  تعزيزكسيجرم  -61
شراؾ ا لقطاع الخاص، كالمساكاة بيف الجنسيف كتمكيف المرأة، كتغيُّر المناخ كاإلدارة المستدامة النطاؽ، كا 

ة، ككفاءة المشركعات، كالالمركزية عمى المستكل القطرم، كالدكؿ اليشة، كالُنظـ الكطنية يلممكارد البيئ
قطاب التأييد. كتناكلت لمرصد كالتقييـ، كالتعاكف بيف بمداف الجنكب كالتعاكف الثالثي، كالشراكات، كاست

 مكتبمتـز اليك  5التقييمات التي أجراىا مكتب التقييـ المستقؿ في السنكات األخيرة عددان مف ىذه المجاالت
 ضطمع بيا بانتظاـ.يبمكاصمة تقييـ تمؾ المسائؿ كجزء مف أنشطة التقييـ التي 

جديدة لتحميؿ التكاليؼ كمراقبتيا، كسيجرم تحسيف الفعالية كالكفاءة المؤسسيتيف مف خالؿ أدكات إدارية  -62
كسياساتيا كممارساتيا. كسيجرم تعزيز القدرات  البشريةالمكارد إدارة كالجمع بيف التعزيز كاالبتكار في ُنظـ 

كاإلدارة المالية استجابة لمتغييرات في البيئة المالية كذلؾ مف خالؿ إجراءات لتطكير النمكذج المالي في 
ضؿ الممارسات المعمكؿ بيا في ىذا المضمار، كتحرم أشكاؿ جديدة لتعبئة الصندكؽ بما يتفؽ مع أف

لمستقؿ المكارد الداخمية كالخارجية. كمف المتكقع أف يمقي التقييـ المؤسسي الذم يجريو حاليان مكتب التقييـ ا
 في ىذهيطرح تكصيات مختمؼ جكانب الكفاءة المؤسسية كأف  عمى لمكفاءة في الصندكؽ أضكاء

 ت.المجاال

                                                   

5
انخٍحُبون  وانششاكتيغانوطبعانخبص،يثمانخوًُُبثانًإسسُت بٍُاندُسٍُوحًكٍُانًشأة، وانًسبواة جاالبخكبسوحىسُغانُطبم،

 وانكلبءةانًإسسُت.
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كسكؼ تظؿ إدارة النتائج القكة المحركة التي يحقؽ بيا الصندكؽ أثران أقكل كأكسع. كيتيح إطار قياس  -63
ظيارىاسمسمة مف االبتكارات الميمة لتحسيف النتائج التي يحققيا الصندكؽ  3126-3124النتائج  بطريقة  كا 

ذا الصدد، كانطالقان مف المعرفة أفضؿ. كأبرز تمؾ االبتكارات زيادة التأكيد عمى تقييـ األثر. كفي ى
في  لألثر اتالمتراكمة، يزمع مكتب التقييـ المستقؿ دعـ اإلدارة في تطكير قدرتيا عمى إجراء تقييم

 .المستقبؿ

 سمسمة نتائج مكتب التقييم المستقل  –ثالثا 
ىدفيف  3126-3125اإلشارية لمفترة  كخطتو 3124لبرنامج عممو لمعاـ حدد مكتب التقييـ المستقؿ  -64

  استراتيجييف، عمى النحك التالي:

: المساىمة في تحسين أداء السياسات المؤسسية والعمميات التي 1اليدف االستراتيجي  (2)
يعكس ىذا اليدؼ الغرض المزدكج لكظيفة التقييـ المستقؿ في الصندكؽ، . يموليا الصندوق

سياسات الصندكؽ كالعمميات  تعزيز المساءلة كتقييـ النتائج، فضال عف التعمـ لتحسيف أداءكىي 
 ،لمتقييـ كدقيقةالتي يدعميا. كطكَّر مكتب التقييـ المستقؿ عمى مر السنكات منيجية حديثة 

 كىيئاتو الرئاسية، كىماكشركائو عمى المستكل الكطني رة الصندكؽ إدا لمتكاصؿ مععممية فعالة ك 
 لتحقيؽ ىذا اليدؼ االستراتيجي.  أداتيف أساسيتيف فتمثال

. يرمي ىذا اليدؼ االستراتيجي لمتعمم والمعرفةاإلدارة الفعالة  عزيز: ت3دف االستراتيجي ليا (3)
التي تيـ كالقضايا ذات األكلكية المؤسسية المكاضيع الشاممة  بشأفلتقييـ مردكد اإلى تعزيز 

ذا الصندكؽ كالمجتمع اإلنمائي. كعمى ىذا فإف أنشطة إدارة المعرفة كالتعمـ المقترحة في إطار ى
، الذم يختص 2اليدؼ االستراتيجي أكسع نطاقا مف التعمـ الذم يركج لو اليدؼ االستراتيجي 

 البرامج القطرية ك/أك المشركعات التي يمكليا الصندكؽ.السياسات المؤسسية، ك بفرادل 

محدديف إدارية لميدفيف االستراتيجييف النتائج  تـ تحديد سبعإلى النتائج،  ةككفقا لنيج الميزنة المستند -65
ا كبتقديـ بتتبع التقدـ المحرز في التنفيذ كفعالية برنامج عممي مكتب. كسكؼ تسمح ىذه النتائج لملممكتب

كاألىداؼ  المقترحة نتائج اإلدارةاالستراتيجية. كيمخص الجدكؿ التالي  تقرير عف تحقيؽ أىدافو
ة نتائج المكتب في الممحقيف المؤسسية. كيرد عرض مرئي لسمسم بنتائج اإلدارة كصمتيااالستراتيجية 

أيضا تحديثا عف التقدـ الذم  عشر سداسكيتضمف الممحؽ المى التكالي. ع عشر كالسابع عشر السادس
 أحرزه المكتب خالؿ العاـ نحك تحقيؽ أىداؼ مؤشرات أدائو الرئيسية.
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 2الجدكؿ 
  قفي الصندو المؤسسية اإلدارةنتائج وصمتيا ب نتائج إدارة المكتب وأىدافو

 في الصندكؽ المؤسسية اإلدارةبنتائج  الصمة أىداؼ المكتب المكتبنتائج إدارة 

كأثر عمميات الصندكؽ،  : تقارير سنكية عف نتائج2النتيجة 
مممكسة لتطكير كتنفيذ سياسات كتقييمات مؤسسية تقدـ لبنات بناء 

 كعمميات مؤسسية أفضؿ

 
 
 

: 2اليدؼ االستراتيجي 
ء المساىمة في تحسيف أدا

السياسات المؤسسية كالعمميات 
 التي يمكليا الصندكؽ

 

 
 
 
 
 

 4ك 3ك 2 نتائج اإلدارة المؤسسية
 

: تقييمات لمبرامج القطرية تشكؿ لبنات بناء مممكسة 3النتيجة 
 لبرامج فرص استراتيجية قطرية أفضؿ مستندة إلى النتائج

 
 

التي : تقييمات لممشركعات تسيـ في تحسيف العمميات 4النتيجة 
 يدعميا الصندكؽ

 : كضع المنيجيات5النتيجة 

 الصندكؽ في  بالييئات الرئاسية: األعماؿ المتعمقة 6النتيجة 

في التقارير تعمـ لم: إعداد تكليفات تقييمية كمكضكعات 7النتيجة 
 السنكية عف نتائج كأثر عمميات الصندكؽ

 
 عزيز: ت3اليدؼ االستراتيجي 

  كالمعرفة تعمـلم اإلدارة الفعالة

 
 9 نتيجة اإلدارة المؤسسية

بصكرة منيجية فيما يتعمؽ  نتشار: التكاصؿ كاال8النتيجة 
 بعمؿ المكتب

راؼ كدعـ : تحسيف اإلش4: تحسيف تصميـ المشركعات )القركض كالمنح(؛ النتيجة 3: تحسيف إدارة البرامج القطرية؛ النتيجة 2النتيجة نتائج اإلدارة المؤسسية في الصندكؽ: 
: تحسيف الكفاءة اإلدارية 8النتائج كالمخاطر؛ النتيجة  : تحسيف إدارة7تحسيف إدارة المكارد البشرية؛ النتيجة  :6: تحسيف إدارة المكارد المالية؛ النتيجة 5التنفيذ؛ النتيجة 

يجاد بيئة عمؿ  يتصؼ بالفعالية  منبر: :سياسات العالمية لمحد مف الفقر الريفي؛ النتيجة : تحسيف مدخالت حكار ال9كتكنكلكجيا معمكمات كاتصاالت مكاتية؛ النتيجة كا 
 : زيادة تعبئة المكارد مف أجؿ الحد مف الفقر الريفي.21كالكفاءة لتسيير األعضاء لمصندكؽ؛ النتيجة 

 3124عاـ ل المكتب إلى النتائج في الصندكؽ، تـ تخصيص ميزانية ةكتمشيا مع نيج الميزنة المستند -66
ككؿ ىدؼ مف اليدفيف  مكتبالمف نتائج إدارة عمى أساس كؿ نتيجة ليؼ المكظفيف كغير المكظفيف( )تكا

 (.خامس عشرالممحؽ ال مف 4الجدكؿ التفاصيؿ في )انظر  المحدديف ليا االستراتيجييف

 3113المعالم البارزة في برنامج عمل عام  –رابعا 
تفاصيؿ  ثالث عشركيتضمف الممحؽ ال. 3123ج عمؿ جميع األنشطة المقررة في إطار برنام نفذ المكتب -67

 .3123التقدـ المحرز في تنفيذ عمميات التقييـ المزمعة في عاـ 

 : المساىمة في تحسين أداء السياسات المؤسسية والعمميات التي يموليا الصندوق1اليدف االستراتيجي 

 ىذا ىك اإلصداركبالنظر إلى أف  .3123إعداد التقرير السنكم عف نتائج كأثر عمميات الصندكؽ لعاـ  تـ -68
ىذا العاـ تطكر التقرير كطرح مقترحات بشأف ىيكمو كمحتكاه في  إصدار تتبع ذلؾ التقريرالعاشر مف 

المستقبؿ، مع مراعاة السياؽ المتغيِّر الذم يعمؿ فيو الصندكؽ. كتُبذؿ في تقرير ىذا العاـ جيكد خاصة 
األخرل المتعددة  اإلنمائيةالمؤسسات  مميات الصندكؽ مع عممياتإلجراء مقارنات معيارية شاممة ألداء ع

في لجنة التقييـ  معالتقرير  كقد نكقشفي قطاع الزراعة.  الثنائيةالمعكنة كككاالت  ،األطراؼ
 .3123، ثـ مع المجمس التنفيذم في ديسمبر/كانكف األكؿ 3123نكفمبر/تشريف الثاني 

كفاءة الصندكؽ. كتـ حتى اآلف االنتياء مف لالتقييـ المؤسسي  في إعدادكيجرم العمؿ عمى قدـ كساؽ  -69
، بينما يجرم إعداد مسكدة التقرير النيائي. كيحمؿ التقييـ المؤسسي كفاءة الصندكؽ التقارير المرحميةإعداد 
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جيا ، كتكنكلك كصنع القراراتفي مجاالت رئيسية مف قبيؿ العمميات، كالييئات الرئاسية، كالمكارد البشرية، 
المجمس التنفيذم في لجنة التقييـ ك  عرض تقرير التقييـ النيائي عمىالمعمكمات كاالتصاالت. كسكؼ يُ 

حكؿ أىـ نتائج ىذا التقييـ عمى لجنة  PowerPoint . كسكؼ يقدـ عرض بطريقة3124أبريؿ/نيساف 
نكفمبر/تشريف الثاني التقييـ الرابعة كالسبعيف في لجنة التقييـ كاألعضاء الميتميف في المجمس خالؿ دكرة 

3123.  

كال يزاؿ العمؿ جاريان في التقييـ المؤسسي لإلشراؼ المباشر كدعـ التنفيذ. كُأعدت كرقة النيج كنكقشت في  -70
لجنة التقييـ في أبريؿ/نيساف مف ىذا العاـ. كما تـ االنتياء مف إعداد التقرير االستياللي. كمف المقرر 

 .3124 عاـكالمجمس التنفيذم في  عرض ىذا التقييـ عمى لجنة التقييـ

 دراسة متابعة مكتبال يجرم، مصرؼ التنمية األفريقيتقييـ العمميات في  دائرةمع  مشترؾ ككنشاط إضافي -71
 فيكالصندكؽ مصرؼ التنمية األفريقي  لسياسات كعمميات تنفيذ التكصيات المنبثقة عف التقييـ المشترؾل

كيتمخص ىدؼ الدراسة في إتاحة فرصة إضافية لتعزيز الشراكة بيف الزراعة كالتنمية الريفية في أفريقيا. 
 الصندكؽ كالمصرؼ في أفريقيا في المستقبؿ.

تزكيد لجنة التقييـ كالمجمس التنفيذم بتعميقات مكتب ال، يكاصؿ كعمى غرار ما جرت عميو العادة مف قبؿ -72
مجاالت التي تتراكـ فييا لدل سياسات أك استراتيجيات الصندكؽ المؤسسية الجديدة في ال خطية بشأف

ُقدِّمت حتى اآلف تعميقات عمى سياسة الصندكؽ بشأف المساكاة ك المكتب أدلة تقييمية كدركس مستفادة. 
  .اتاستراتيجيتو بشأف الشراكك بيف الجنسيف كتمكيف المرأة، 

يـ خالؿ . كنكقش في لجنة التقي3123عدد مف تقييمات البرامج القطرية في عاـ  عمىكعمؿ المكتب  -73
تقييـ البرنامج القطرم لغانا كالبرنامج القطرم لفييت ناـ، كما  3123دكرتيا التي عقدت في أبريؿ/نيساف 

. كتـ االنتياء أيضان مف تقييـ البرنامج القطرم 3123نكقش تقييـ البرنامج القطرم لألردف في يكليك/تمكز 
ندكنيسيا كمدغشقر كنيباؿ. العمؿ في تقييمات البرامج القطرية  كبدأ. لمالي كأكغندا لكؿ مف إككادكر كا 

فا المقرر االنتياء منو في عاـ ك مكلدجميكرية البرنامج القطرم لاإلعداد لتقييـ كسكؼ يبدأ المكتب قريبان 
3124. 

 متثبت مفعمميات لتقييـ المشركعات عف طريؽ إجراء بتغيير نيجو في  3122في عاـ قاـ المكتب ك  -74
في المكتب ىذا العاـ  كاستمر. 7كتقديرات أداء المشركعات 6إنجاز المشركعات تقارير مجمكعة مختارة مف

تقريران( كتسعة تقديرات ألداء  32التثبت مف كؿ تقارير إنجاز المشركعات المتاحة خالؿ العاـ )حكالي 
لصيف، ككمبكديا، كا كدكلة بكليفيا المتعددة القكميات، )في أرمينيا، كأذربيجاف، كبنغالديش، 8المشركعات

أف عمميات التثبت مف  ردكد األفعاؿ الصادرة حتى اآلف كيتبيف مفكاليند، كمنغكليا، كجميكرية مكلدكفا(. 

                                                   

6
َخأنقانخثبجيٍحوبسَشاإلَدبصيٍاسخؼشاعيكخبٍيسخومنخوشَشئَدبصانًششوعوؿُشِيٍوثبئنانًششوعراثانظهتوانًخبحت. 

ُحهبدائشةئداسةانبشايحألداءانًششوع،نخكشقػٍأَت"َوبطاَوطبع"كٍاإلبالؽػٍانُخبئحانًىنذةيٍوَؼبدحوذَشانذسخبثانخٍحً

 انخوُُىانًسخوموانخوُُىانزاحٍ.خاللكميٍَظبيٍ
7
حوذَشنألداءكٍػذديخخبس  ئخشاء حىانخثبجيٍحوبسَشئَدبصهب.انًششوػبثيٍَخى يُذاَُت.اءئخشانخوذَشوَشًمَكىٌهذ صَبسة

واسخخالص انظُذوم ًَىنهب انخٍ انًششوػبث وأثش َخبئح حوُُى هى وانخوذَش انخثبج االسخُخبخبثوانهذفيٍ انخٍ ًكٍَوانخىطُبث

 انظُذوم.انًًىنتيٍانًششوػبثاألخشيكٍاالسخششبدبهب
8
 .انًضيؼتكٍانبهذاٌَلسهبهبػذةاألدنتنخوًُُبثانبشايحانوطشَتئنًحؼضَض،وَشخغرنكئنًانحبختيوشساًكبٌػًببضَبدةحوذَشواحذ 
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تسمط  إذ إنيا، إدارة الصندكؽمف  تقارير إنجاز المشركعات كتقديرات أداء المشركعات تحظى بتقدير
عمميات كتشكؿ ت الصندكؽ. في تصميـ كتنفيذ عممياالتي يمكف االستفادة منيا الضكء عمى الدركس 

تحسيف نكعية تقارير إنجاز المشركعات عف طريؽ الكشؼ عمى كجو الخصكص حافزان يشجع عمى التثبت 
 إعداد ىذه التقارير في المستقبؿ. فيعف المشاكؿ البنيكية التي يتعيَّف عمى اإلدارة معالجتيا 

اـ مف كضع الممسات األخيرة عمى منيجية المنيجية، تـ االنتياء في مطمع ىذا الع بتطكيركفيما يتعمؽ  -75
التثبت مف تقارير إنجاز المشركعات/تقديرات أداء المشركعات، كتزكيد مكظفي مكتب التقييـ المستقؿ 

المشركعات. كعالكة عمى ذلؾ، تـ  تقييـسكاء بشأف المنيجية أك عمميات  بإرشاداتكخبرائو االستشارييف 
مكتب التقييـ المستقؿ، لالمنقَّحة الستعراضات األقراف الداخمية التكجييية  المبادئاالنتياء مف كضع 

 تبادؿ المعرفة.ك التكجييية إطاران لضماف جكدة كؿ منجزات التقييـ الرئيسية  المبادئكتشكؿ ىذه 

تنفيذ تكصيات التقييـ كتدابير اإلدارة الذم  كضعكقدَّـ المكتب تعميقاتو عمى تقرير رئيس الصندكؽ عف  -76
كذلؾ  .3123كسيعرض عمى المجمس في سبتمبر/أيمكؿ  ،3123نة التقييـ في يكليك/تمكز ُعرض عمى لج

 فإنو زكد المجنة كالمجمس بتعميقاتو المكتكبة عمى تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندكؽ.

 3123مكتب في حمقة عمؿ نظمتيا كزارة الشؤكف الخارجية اإلندكنيسية في جاكرتا في مايك/أيار الكشارؾ  -77
طكير قدرات التقييـ. كقدَّـ المكتب خالؿ تمؾ الحمقة إحاطة إلى المسؤكليف الحككمييف بشأف سياسة حكؿ ت

جراءات التقييـ المستقؿ.   فيكفد مف كزارة المالية في الصيف المكتب  كزارالتقييـ في الصندكؽ كأساليب كا 
جراءاتو يكليك/تمكز لبحث إمكانية تككيف شراكة تركز تحديدان عمى التقييـ كاالست فادة مف منيجية التقييـ كا 

كذلؾ عبرت حككمة أرمينيا عف اىتماميا البالغ بالشراكة مع المكتب بشأف تطكير  المكتب. ينتيجياالتي 
 ، إذا كاف الكضع مالئما.3124قدرات التقييـ، كما ستتـ متابعتو عاـ 

زيارة ال تقييـ، فضال عفلمجنة ال ةرسمي ثالث دكراتفي  تاريخوحتى  ، شارؾ المكتب3123كفي عاـ  -78
 المتيفالمجمس التنفيذم  دكرتيقامت بيا المجنة إلى غانا. كما شارؾ المكتب في التي  السنكية قطريةال

كسكؼ يشارؾ أيضا في  بنكد ذات صمة بالتقييـ. فييا عرضتك  سبتمبر/أيمكؿ – في أبريؿ/نيساف اعقدت
 .دكرة ديسمبر/كانكف األكؿ، كما كاف الكضع عميو سابقا

  لمتعمم والمعرفة: تشجيع اإلدارة الفعالة 3اليدف االستراتيجي 

 يفتاثنالمكتب ىذا العاـ  كأعد. 9أداة جديدة، ىي التكليفة التقييميةإدخاؿ  3122لممرة األكلى في عاـ تـ  -79
ة ( برنامج الفرص االستراتيجي3( دكر التعاكنيات في التنمية الريفية؛ )2: )التكليفات التقييميةمف ىذه 

طمب فريؽ صياغتو كعممية تنفيذه. كباإلضافة إلى ذلؾ،  ىيكمية كعمميةالقطرية كأداة، بما في ذلؾ 
 3123في عاـ  التابع لممصارؼ اإلنمائية المتعددة األطراؼ مف المكتب أف يتكلى التعاكف في مجاؿ التقييـ

ليفي النيائي خالؿ اجتماع فريؽ صدر التقرير التك ك بيف الجنسيف.  التمايزعف  تكليفة تقييميةزماـ إعداد 
 .3123التعاكف في مجاؿ التقييـ الذم عقد في باريس في نياية نكفمبر/تشريف الثاني 

                                                   

9
كٍانًُظًبثانخوُُىيٍيدًىػتيٍانخوًُُبثانظبدسةػٍانظُذوموػٍوحذاثوحأخزهبانًؼشكتانخوًُُُتححذدانخىنُلتانخوًُُُت 

هت،بهذفحؼضَضانخؼهىؼشعانذسوطانًسخلبدةيٍانكخبببثاألكبدًَُتوانًوببالثاحاألخشي،و  َخبئحانخوًُُبث.واالسخلبدةيٍنًىخَّ



EB 2012/107/R.2/Rev.1  

35 

 
E

C
 2

0
1
2
/7

2
/W

.P
.4

 
 

، يكرِّس التقرير السنكم عف نتائج كأثر عمميات الصندكؽ العناية الكاجبة لمتعمـ ككما كاف متبعان مف قبؿ -80
تفاؽ عميو مع المجمس في السنة السابقة، كاإلبالغ عف أداء كأثر عمميات الصندكؽ. كحسب ما تـ اال

كقد عمى حكار السياسات كمكضكع لمتعمـ.  3123يركز التقرير السنكم عف نتائج كأثر الصندكؽ لعاـ 
ىذا األمر مع إدارة الصندكؽ، كمديرم البرامج القطرية كغيرىـ مف المكظفيف في حمقة عمؿ  نكقش

المكتب أيضان الشخصيات المرجعية مف  كدعا. 3123 في سبتمبر/أيمكؿمخصصة لمتعمـ داخؿ الصندكؽ 
منظمة األغذية كالزراعة لألمـ المتحدة، كالككالة السكيسرية لمتنمية كالتعاكف، مثؿ المنظمات األخرل )

 ( إلى ىذه الحمقة لالستفادة مف دركسيا كتجاربيا في حكار السياسات.كبرنامج األغذية العالمي

في العديد مف المنابر كالعمميات الدكلية المتصمة بالتقييـ. كشارؾ المكتب ككاصؿ المكتب تعزيز مشاركتو  -81
ـ  3123في اجتماع فريؽ التعاكف في مجاؿ التقييـ الذم عقد في لكسمبكرغ في مارس/آذار  حيث قدَّ

بيف الجنسيف. كشارؾ  التمايزلة إعداد تقرير التقييـ التكليفي عف اإحاطة إلى األعضاء اآلخريف حكؿ ح
3123تب أيضان في االجتماع العاـ السنكم لفريؽ األمـ المتحدة المعني بالتقييـ لعاـ المك

الذم جرل  10
 بالتعاكف مع منظمة األغذية كالزراعة كبرنامج األغذية العالمي. 3123تنظيمو في ركما في أبريؿ/نيساف 

، كعقد ىذا االجتماع في 11رالمعنية بتقييـ األث لشبكة الشبكاتساىـ المكتب أيضان في تنظيـ اجتماع  كما -82
. كركز االجتماع عمى مختمؼ 3123أبريؿ/نيساف  31ك :2المقر الرئيسي لمنظمة األغذية كالزراعة يكمي 

ـ  أساليب التغمب عمى تحديات اإلسناد في تقييـ األثر كدكر تقييـ األثر في ُنظـ الرصد كالتقييـ. كقدَّ
( تقييـ 2صادرة عف فريؽ األمـ المتحدة المعني بالتقييـ: )المكتب تعميقات عف الكرقات الثالث التالية ال

( دكر تقييـ األثر في ُنظـ التقييـ في ككاالت األمـ 3الككاالت؛ ) المشتركة بيفاألثر في التدخالت 
 ( تقييـ أثر العمؿ المعيارم.4المتحدة؛ )

يا منظمة األغذية كالزراعة كتعاكف المكتب مع كحدات التقييـ في مرفؽ البيئة العالمية كغيرىا )بما في -83
في إجراء استعراض مكتبي لمتقييمات الخارجية  ، كالبنؾ الدكليالمتحدة لمتربية كالعمـ كالثقافةكمنظمة األمـ 

المستقمة السابقة في المؤسسات اإلنمائية المتعددة األطراؼ. ككاف اليدؼ مف ذلؾ ىك تأكيد قيمة تمؾ 
 في تصميميا كتنفيذىا.  التقييمات كاستخالص الدركس المستفادة

كفي سياؽ شراكة المكتب مع الككالة السكيسرية لمتنمية كالتعاكف، شارؾ مكظؼ مف المكتب في اجتماع  -84
لشبكة التنمية الزراعية كالريفية التابعة لمككالة في بيرف. كقّدـ المكتب خالؿ االجتماع عرضان ركز فيو 

ـ كاستعراض االستراتيجيات القطرية، كاالستنتاجات تصميفي الصندكؽ  التي يسير عمييا عممياتالعمى 
استعراض  لالبرامج القطرية. كجر  تمؾ العمميات كمنيجيتو في تقييـالعامة التي تكصؿ إلييا المكتب بشأف 

 الشراكة مع الككالة السكيسرية لمتنمية كالتعاكف مف أجؿ تحديد الدركس المستفادة في المستقبؿ.

الداخمية، مثؿ اجتماعات لجنة  كاألحداثد مختار مف المجاف كالفرؽ كشارؾ مكظفك المكتب في عد -85
الدركس المستفادة مف  لضماف تبادؿاستراتيجية العمميات كتكجيو السياسات، كفرؽ إدارة البرامج القطرية، 

                                                   

10
،وهىشبكتيهُُتحدًغسؤسبءانىحذاثانًسإونتػٍانخوُُىكٍيُظىيتاأليىانًخحذة.وَضىانلشَن2:95أَشئانلشَنػبو 

 ػضىاً.57حبنُبً
11

  كٍػبو انشبكت ا3117أَشئجهزِ كٍيُظًت انخوُُى شبكت وهٍحضى انًسبػذة، انًُذاٌاالهخظبدٌ/ندُت كٍ وانخًُُت نخؼبوٌ

انذونُتنهخؼبوٌكٍيدبلانخوُُى)وهٍ وانًُظًت وكشَنانخؼبوٌكٍيدبلانخوُُى، انًؼٍُببنخوُُى، انًخحذة وكشَناأليى شبكتاإلًَبئُت،

 نشابطبثانخوُُىاإلههًُُت(.
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عمميات التقييـ كمناقشتيا كاستيعابيا في نياية المطاؼ عمى نحك كاؼ في كضع سياسات الصندكؽ 
عضكية جماعة ممارسي الصندكؽ المعنية في تو كمشركعاتو الجديدة. كيشترؾ المكتب أيضا كاستراتيجيا

 إدارةدكرية لفريؽ الجتماعات الا وبإدارة المعرفة. كعالكة عمى ذلؾ، حضر أيضان مدير المكتب كنائب
كلممكتب أيضا تعاكف كثيؽ مع مكتب المراجعة كاإلشراؼ في  .12الصندكؽ كلجنة إدارة العمميات

 13 لصندكؽ.ا

إرساؿ مكظفيو لممشاركة في دكرات لمتدريب عمى التقييـ. كشارؾ المكظفكف في البرنامج  مكتبكاصؿ اليك  -86
كمختمؼ الدكرات التدريبية التي أجراىا معيد المقيميف، كدكرة  ،الدكلي لمتدريب عمى التقييـ اإلنمائي

لتنمية الدكلية كجمعية التقييـ في المممكة ا كزارة نظمتيالمتدريب عمى مبادئ كممارسات التقييـ اإلنمائي 
المتحدة. كيجرم تشجيع التدريب في أثناء العمؿ كتبادؿ المعرفة بيف المكظفيف لتعزيز مجمكعة ميارات 

، قدَّـ المكتب جكائز سنكية لمكظفيو اعترافان بعمميـ المتميِّز كنيجيـ 3123مكظفي المكتب. كفي عاـ 
 بيا كنماذج لمممارسات السميمة في المستقبؿ.المبتكرة التي يمكف أف يحتذل 

تحديثا الستخداـ ميزانية المكتب عاـ في الممحؽ الخامس عشر  5، بعرض الجدكؿ استخدام الميزانية -87
 .3123كىك يكضح أنو مف المحتمؿ لممكتب أف يستخدـ مخصص ميزانيتو بالكامؿ عاـ  3123

، والخطة اإلشارية لمفترة 3112برنامج العمل المستند إلى النتائج لعام  –خامسا 
3112-3112 

التي  نتائج اإلدارةلتمكيف المكتب مف تحقيؽ  3126-3124يعرض ىذا القسـ األنشطة المقترحة لمفترة  -88
. كترد تفاصيؿ التقييمات المقترحة لعاـ 2في الجدكؿ  حسب ما ىك كاردكاليدفيف االستراتيجييف  ينشدىا
 . لث عشرفي الممحؽ الثا 3126-3125كالخطة اإلشارية لمفترة  3124

 الصندوق : المساىمة في تحسين أداء السياسات المؤسسية والعمميات التي يموليا1اليدف االستراتيجي 

: تقارير سنوية عن نتائج وأثر عمميات الصندوق وتقييمات مؤسسية تقدم 1 نتيجة اإلدارة المكتبية -89
، سيبدأ المكتب 3124. في عاـ مؤسسية أفضللبنات بناء ممموسة لتطوير وتنفيذ سياسات وعمميات 

سياسة ال، ك مف نتائج تقييماتو المؤسسية لنيج الصندكؽ في حكار السياسات كما سيسفر عنو ىذا الحكار
الصندكؽ. كسيعد المكتب أيضان اإلصدار الحادم عشر مف التقرير السنكم عف تمكيؿ المنح في المنقحة ل

المؤسسي لإلشراؼ تقييـ الكفاءة المؤسسية كالتقييـ ي مف إجراء نتائج كأثر عمميات الصندكؽ، كسينتي
 .المباشر كدعـ التنفيذ. كعالكة عمى ذلؾ، يزمع المكتب إجراء تقييـ إلنجازات عممية تجديد المكارد

. 3125المشاكرات الخاصة بالتجديد العاشر لمكارد الصندكؽ في مطمع  قبؿ بداية النتائجكسيعرض 
بالتشاكر الكثيؽ مع المجمس  في المستقبؿ القريب اؼ العامة ليذا التقييـ كنطاقوكسيجرم تحديد األىد

دارة الصندكؽ. أكائؿ عاـ  عمى لجنة التقييـ كبيذا الصدد، سيعرض المكتب مسكدة كرقة نيج ليذا التقييـ كا 
3124. 

                                                   

12
 العمميات.غدا المكتب حاليا مراقبا دائما في لجنة إدارة  

13
( كفاءة عممية 1عمى سبيؿ المثاؿ كفي سياؽ تقييـ الكفاءة المؤسسية في الصندكؽ، أجرل مكتب المراجعة كاإلشراؼ مراجعتيف: ) 

 ( ىيكمة دعـ المكاتب القطرية مما كفر بيانات مفيدة لمتقييـ.2تصميـ المشركعات؛ )
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ف التقرير عشر م اإلصداريف الثاني عشر كالثالثإعداد  3126-3125الخطة اإلشارية لمفترة  كتشمؿ -90
االشتراؾ مع مكتب التقييـ في منظمة احتماؿ السنكم عف نتائج كأثر عمميات الصندكؽ، فضالن عف 

كبيذا الصدد، ستجرل مجنة األمف الغذائي العالمي التي جرل إصالحيا. لإجراء تقييـ األغذية كالزراعة في 
حديد أكثر دقة لجدكل لمكصكؿ إلى ت 3124مشاكرات إضافية مع أصحاب المصمحة المعنييف عاـ 

كعالكة عمى ذلؾ، أدرج المكتب في خطتو اإلشارية تقييمان مؤسسيان النخراط كاىتمامات مثؿ ىذا التقييـ. 
 الصندكؽ في الدكؿ اليشة.

 مكتكبةتعميقات  بإعدادسياسة التقييـ المعدلة كاختصاصات لجنة التقييـ، كسيقـك المكتب، كفقا لما تقتضيو  -91
كسكؼ المجمس.  عمىاإلدارة  عرضتياة مف مقترحات السياسات المؤسسية التي مجمكعة مختار  بشأف

أدلة تقييمية التي تتراكـ لديو السياسات كاالستراتيجيات المؤسسية الجديدة تعميقات المكتب عمى  تقتصر
لى إ، ستقدـ تعميقات المكتب كعمالن بما جرت عميو العادةفي ىذا المكضكع. يمكف االستفادة منيا دركس ك 

 تراتيجية جديدة. اس اقتراح سياسة أكلمنظر فييا باالقتراف مع  المجمس كالمجنة

: تقييمات البرامج القطرية التي تشكل لبنات بناء ممموسة لبرامج الفرص 3نتيجة اإلدارة المكتبية  -92
تعراض . مف بيف التكصيات اليامة التي خرج بيا اساالستراتيجية القطرية األفضل المستندة إلى النتائج

ألغراض تكريس األقراف لمكتب التقييـ كميمة التقييـ في الصندكؽ ىي أف يغير المكتب تكليفة منتجاتو 
 (مكارد أكثر بصكرة متناسبة لمتقييمات عمى مستكل أعمى )تقييـ الكفاءة المؤسسية كتقييـ البرامج القطرية

كؽ. كقد قاـ استعراض األقراف بتحميؿ كالتي ليا مضاميف أبعد بكثير لتعزيز الفعالية اإلنمائية لمصند
نيا جميعا قد أدت إلى أثر كبير، إذ كفرت معمكمات ىامة أؿ لبعض تقييمات البرامج القطرية، ككجد مفصّ 

لمغاية في قيادة تكجيو برامج الفرص االستراتيجية القطرية المستقبمية، مما يجعؿ مف ىذه التقييمات أداة في 
التقييـ المستقؿ في الصندكؽ باالستمرار في تكريس االىتماـ المطمكب إلجراء غاية األىمية. كيمتـز مكتب 

 تقييمات البرامج القطرية في السنكات القادمة.

مكلدكفا. كسكؼ يبدأ جميكرية مدغشقر، ك ك ، سيستكمؿ المكتب تقييمات البرامج القطرية في كبيذا الصدد -93
يا بحيث زامبالسنغاؿ، ك ك مالكم، ك ، المتعددة القكميات بكليفيادكلة لمصيف ك البرامج القطرية  تقييـالمكتب 

البرامج القطرية  تقييـ 2015-2014. كما تتضمف الخطة اإلشارية لمفترة 3125في عاـ  يتـ االنتياء منيا
 ،ركندمك بك بكركينا فاسك، كجميكرية فنزكيال البكليفارية، ك  كالبرازيؿ، بنغالديش،ك أرمينيا، ك ألبانيا،  لكؿ مف

يا. ككما ترك، ك المتحدة تنزانياكجميكرية سرم النكا، ك بيرك، ك ، كباكستاف ،مالكمكمصر، ك كف، الكامير ك 
تعتـز شعب كحيث  التي تكجد فييا حكافظ كبيرةكاف عميو الحاؿ في الماضي، ستعطى األكلكية لمبمداف 

 .يـ برامجيا القطريةالصندكؽ اإلقميمية كضع برامج جديدة لمفرص االستراتيجية القطرية ليا بعد اكتماؿ تقي
مما يتسؽ  3ك 2 فبالمائة مف مكارده لمنتيجتي 67يخطط المكتب لتخصيص حكالي  ،كعمى كجو اإلجماؿ

المصارؼ اإلنمائية األخرل متعددة األطراؼ، لضماف إيالء االىتماـ الكافي لمتقييمات عمى  ةمع ممارس
 القطرية.مستكل أعمى مثؿ تقييـ الكفاءة المؤسسية كتقييمات البرامج 

تمقى  .تقييمات لمشروعات تسيم في تحسين العمميات التي يدعميا الصندوق :2نتيجة اإلدارة المكتبية  -94
 41المكتب إشارة مف إدارة الصندكؽ تفيد بأف عدد تقارير إنجاز المشركعات سيزداد زيادة سريعة )حكالي 

(. كيؤثر ذلؾ عمى عبء 3125عاـ  تقريران في 51، كقد يصؿ العدد إلى 3124تقريران متكقعان في عاـ 
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العمؿ الكاقع عمى المكتب مف حيث عمميات التثبت مف تقارير إنجاز المشركعات. ككفقان لمعايير الممارسة 
التعاكف في مجاؿ التقييـ كالتي يشترؾ فييا  فريؽيا يـ عمميات القطاع الخاص التي كضعالجيدة في تقي

كحيث أنو ال يمكف في المائة مف تقارير إنجاز المشركعات.  211المكتب أيضان، يجب التثبت مف نسبة 
، ينبغي اختيار عينة تمثؿ إحصائيان كؿ تقارير إنجاز المشركعات. التثبت مف ىذه النسبة مف التقارير

)نحك  3124كيزمع المكتب في الكقت الحالي التثبت مف كؿ تقارير إنجاز المشركعات المتاحة في عاـ 
كفي السنة القادمة، كاعتمادا عمى العدد الفعمي تقارير إنجاز المشركعات(. عمى أنو عممية لمتثبت مف  41

مف احتماؿ استمرار زيادة عدد ىذه التقارير، سيجرم المكتب تحميال أكثر ك لتقارير اإلنجاز المتاحة لمتثبت 
ت مف كؿ تقارير التثب سيكاصؿ( 2: )تفصيال لعبء العمؿ كالمكارد المتاحة كسيتقدـ بمقترح فيما لك كاف

تقريران مف  36نحك  سيتثبت فقط مف صحة( 3) أك ؛فصاعدا 3125مف عاـ  إنجاز المشركعات المتاحة
بيف مجمكع تقارير إنجاز المشركعات المتاحة، عمى أف يتـ اختيار المشركعات عشكائيان كفقان لمعايير 

ى أف ازدياد عدد عمميات التثبت مف الممارسة الجيدة الصادرة عف مجمكعة التعاكف في مجاؿ التقييـ. عم
تقارير إنجاز المشركعات التي يجرييا المكتب سيسمح بزيادة سريعة نسبيان بمركر الكقت في حجـ عينة 
تقديرات التقييـ المستقؿ المتاحة إلدراجيا في التقرير السنكم عف نتائج كأثر عمميات الصندكؽ، كتمكيف 

عف نتائج كأثر عمميات  مف خالؿ التقرير السنكم ذلؾلمكتب مف إجراء حصر أكثر مكثكقية، ك ا
 عينة أكبر مف المشركعات المقيَّمة. باستخداـ ، ألداء حافظة المشركعات التي يمكليا الصندكؽالصندكؽ

تقديرات أداء  أثبتتكقد  ،إجراء حكالي ثمانية تقديرات ألداء المشركعات خالؿ العاـ المقبؿ المقررمف  -95
صندكؽ لتكثيؽ الدركس المستفادة كالخبرات لممفيدة لكؿ مف الحككمات المعنية ك  أداة أنيا المشركعات

كسيستمر استخداـ  الجيدة التي يمكف استخداميا في تصميـ عمميات جديدة، كتنفيذ العمميات الجارية.
 لتثبت مفتجربة االمكتب خالؿ  طكرىااختيار المشركعات لمتقييـ كالمنيجية كالعمميات التي  14معايير

 .3123-3122 الفترةفي  كالتي قاـ بتعزيزىا، 3121في عاـ تقارير اإلنجاز/تقديرات األداء 

فإف الكفاء بالتزامات الصندكؽ  ،74كما جاء في الفقرة : وضع المنيجية. 2نتيجة اإلدارة المكتبية  -96
الجدؿ الدكلي ( المشاركة في 2بما يمي: ) 3124المتصمة بتقييـ األثر يقتضي مف المكتب أف يقـك في عاـ 

الدائر كالنقاشات الجارية داخؿ الصندكؽ حكؿ تقييـ األثر، بما في ذلؾ شبكة الشبكات المعنية بتقييـ 
إضافة إلى  ،( المساىمة بمدخالتو في تصميـ تقييمات األثر التي تجرييا إدارة الصندكؽ3األثر؛ )

 3124، سيجرم المكتب نفسو عاـ كأخيرا 15استعراض مسكدات التقارير النيائية لمثؿ ىذه التقييمات.
 باكتساب خبرة أعمؽ في مثؿ ىذا النكع مف التقييمات. مكتبتقييما كاحدا لألثر، مما سيسمح لم

المنيجية عف غيرىا مف العمميات، كما أنيا ليست نشاطان يجرم مرة كاحدة، بؿ  كضعكال تنفصؿ عممية  -97
عمى دليؿ التقييـ كالمبادئ  عند المزـك عديالتىي عممية مستمرة. كلذلؾ فإف المكتب سيكاصؿ إدخاؿ الت

التكجييية إلجراء عمميات التثبت مف تقارير اإلنجاز/تقديرات األداء بحيث تنعكس فييا القضايا الرئيسية 
                                                   

14
لكبيرة في المعمكمات، كأكجو عدـ االتساؽ، كأكجو الضعؼ التحميمي في تقرير ( الثغرات ا1معايير االختيار في تقدير األداء ىي: ) 

( الحاجة إلى بناء قاعدة أدلة لتقييمات أعمى مخطط 3( النُيج المبتكرة في المشركع؛ )2اإلنجاز مما يكتشفو المكتب في سياؽ التثبت؛ )
بيف الدرجات الكاردة في تقرير اإلنجاز كالدرجات التي تكصؿ إلييا  ( أم أكجو انقطاع5( التكازف الجغرافي؛ )4إلجرائيا في المستقبؿ؛ )
  المكتب في عممية التثبت.

15
كبيذا الصدد، يشارؾ كاحد مف كبيرم مكظفي التقييـ مف مكتب التقييـ المستقؿ في الصندكؽ حاليا في مجمكعة العمؿ بيف الدكائر  

 لتقييـ األثر.ضمف الصندكؽ لتطكير أساليب كعمميات 
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كفريؽ األمـ  ،الناشئة. كما سيكاصؿ المكتب المشاركة بنشاط في عممية فريؽ التعاكف في مجاؿ التقييـ
نيج الـ كشبكة الشبكات المعنية بتقييـ األثر، كمنابر التقييـ األخرل مف أجؿ مكاكبة المتحدة المعني بالتقيي

 أحدث منيجيات التقييـ المستقؿ.التي تشيدىا الساحة الدكلية في  ةتطكر الم

بالغ األىمية سكاء  أنو يعتبرالذم  كسيسيـ المكتب في تحسيف جكدة نظاـ التقييـ الذاتي في الصندكؽ -98
العمؿ مع إدارة  3124في عاـ  سيكاصؿ المكتبك إلجراء تقييمات مستقمة.  كأندكؽ لتحسيف أداء الص

الصندكؽ لمكاصمة تنفيذ اتفاؽ المكاءمة المنقح بيف إدارة الصندكؽ كالمكتب بشأف منيجيات كعمميات 
المكتب، مف خالؿ عمميات التثبت مف تقارير اإلنجاز  سيبمكرالتقييـ الذاتي كالتقييـ المستقؿ. كما 

  يا.لتحسين كسيطرح تكصياتالصندكؽ  في الذاتي عامة لكظيفة التقييـ صكرةكتقديرات األداء، 

ككما كاف عميو الحاؿ في الماضي، سيقـك المكتب باستعراض تقرير رئيس الصندكؽ عف كضع تنفيذ  -99
بداء تعميقاتو عمييما تكصيات التقييـ كتدابير اإلدارة، كتقرير الفعالية اإلنمائية لمصندكؽ . كسيكاصؿ كا 

أعماؿ المستكل القطرم مف خالؿ عمى ك  اتالمشركع فيالمكتب أيضان تقدير جكدة نظـ الرصد كالتقييـ 
 .المنتظمة التقييـ

سيكاصؿ المكتب اشتراكو في تطكير قدرات التقييـ في سياؽ عمميات التقييـ المنتظمة، كما سيضطمع ك  -100
لتقييـ الكطنية إلى المشاركة في شراكات التعمـ األساسية، حسب االقتضاء. بأنشطة تشمؿ دعكة رابطات ا

 كسيكاصؿ المكتب شراكاتو مع الحككمات الميتمة في مجاؿ تطكير قدرات التقييـ.

 3124في عاـ  سيكاصؿ المكتب .لمتعمقة بييئات الصندوق الرئاسية: األعمال ا2نتيجة اإلدارة المكتبية  -101
كلسياسة التقييـ  كنظاميا الداخميالمعدلة  ياكفقا الختصاصات ت لجنة التقييـاركة في جميع دكراالمش

عاـ التي ستعقد في لمجنة ا لدكرات . كفي ىذا الصدد، سينظر األعضاء في جدكؿ األعماؿ المؤقتالمعدلة
كسيشارؾ المكتب في جميع دكرات المجمس التنفيذم التي  .3123ليا قبؿ نياية عاـ  دكرة آخر في 3124

 .ة حسب االقتضاءكسيقدـ فييا عركضان تكضيحي فييا مكاد ذات صمة بالتقييـ ستعرض

 المعرفة و متعمم لفعالة الدارة اإل: تعزيز 3اليدف االستراتيجي 

عن نتائج  ةرير السنوياالتق منتعمم لم: إعداد توليفات تقييمية وموضوعات 6نتيجة اإلدارة المكتبية  -102
تتناكؿ إدارة المياه  3124في عاـ تكليفة تقييمية  إعداد تقريرمكتب قترح الي. وأثر عمميات الصندوق

كصكنيا. كترمي ىذه التكليفة إلى تحقيؽ جممة أىداؼ، مف بينيا تقييـ أنشطة الصندكؽ في تعزيز 
ألغراض المنزلية، كاستعراض دعـ في تنمية زراعة الحيازات الصغيرة كااالستخداـ المستداـ لممكارد المائية 

ر المؤسسي المقدَّـ مف خالؿ عمميات الصندكؽ. كسكؼ يقـك المكتب بجمع المعارؼ المتعمقة بيذا التطكي
المكضكع مف مجمكعة متنكعة مف التقييمات المستقمة التي أجراىا الصندكؽ ككذلؾ التقييمات التي أجرتيا 

 3126-3125ترة كحدات التقييـ في المنظمات األخرل. كأضاؼ المكتب أيضان إلى خطتو اإلشارية لمف
 بالتنمية الرعكية. تتبعيا أخرل تتعمؽتكليفتيف تقييميتيف، إحداىما تتعمؽ بالشباب 

كسيكاصؿ المكتب معالجتو المتعمقة لكاحد مف مكاضيع التعمـ يتـ تحديده كؿ سنة في التقرير السنكم عف  -103
السنكم عف نتائج كأثر قرير مكضكع التعمـ الذم يغطيو الت مف ذلؾ مثالن أفنتائج كأثر عمميات الصندكؽ )

ىك حكار السياسات(. كسيتـ تنظيـ حمقات عمؿ داخمية حكؿ مكضكع التعمـ  3123 عمميات الصندكؽ لعاـ
ة. كالمكضكع المقترح لمتعمـ في التقرير السنكم عف نتائج كأثر ختار المحدد ك/أك التكليفات التقييمية الم
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لعرضو عمى المجنة كالمجمس  3123السنكم لعاـ سيدرج في التقرير  3124عمميات الصندكؽ لعاـ 
 .لمنظر فيو التنفيذم

. تشمؿ األنشطة بصورة منيجية فيما يتعمق بعمل المكتب واالنتشار: التواصل 7نتيجة اإلدارة المكتبية  -104
دارة  17كرؤل التقييـ 16في إطار ىذه النتيجة تكزيع تقارير التقييـ كمالمح عمى أعضاء المجمس التنفيذم كا 

جيكد لتحديث قسـ الدكؿ األعضاء النامية. كستبذؿ  مفدكؽ، ككذلؾ عمى الحككمات كالشركاء الصن
تقارير التقييـ مف خالؿ المكاقع  كستتاح أيضان مكقع الصندكؽ عمى شبكة اإلنترنت.  فيالتقييـ بانتظاـ 
تحدة المعني بالتقييـ، التي يتعيدىا فريؽ التعاكف في مجاؿ التقييـ كفريؽ األمـ الم المكاقعالخارجية، مثؿ 

صحفية إلطالع جميكر أكسع  بياناتسيصدر المكتب ك  18كشبكات المعرفة اإلقميمية التابعة لمصندكؽ.
المستخمصة مف مجمكعة مختارة مف التقييمات المؤسسية كتقييمات البرامج عمى أىـ النتائج كالدركس 

 .القطرية

ـ مف تقييمات البرامج القطرية كلعدد مختار مف في البمد لكؿ تقيي لمتعمـتنظيـ حمقات عمؿ  كسيجرم -105
تقديرات أداء المشركعات، كذلؾ لمناقشة نتائج التقييـ كالدركس المستفادة مع العديد مف أصحاب 
المصمحة. كفيما يتعمؽ بالتقييمات المؤسسية، كنظرا ألثرىا عمى المنظمة ككؿ، ستنظـ حمقات عمؿ 

 عضاء المجمس، حسب االقتضاء.كندكات غير رسمية مع إدارة الصندكؽ كأ

 مثؿ فريؽ إدارة الصندكؽ، كلجنة إدارة العمميات،الصندكؽ الداخمية ) منابرسيكاصؿ المكتب مشاركتو في ك  -106
كفريؽ إدارة البرامج القطرية( لتحسيف فيـ دركس كتكصيات  ،لجنة استراتيجية العمميات كتكجيو السياساتك 

 العادةالمعنية بإدارة المعرفة. كعمى غرار ما جرت عميو  التقييـ، فضال عف جماعة ممارسي الصندكؽ
كمكتب  مكتب التقييـ المستقؿبيف  سيستمر عقد اجتماعات فصميةالماضية،  الثالث سنكاتالخالؿ 

 الرئيس كنائب الرئيس لتبادؿ المعمكمات كالمعارؼ حكؿ قضايا التقييـ الناشئة. 

فريؽ التعاكف في مجاؿ التقييـ، كفريؽ األمـ  ، كىيةليثالث مف فرؽ التقييـ الدك كسيشارؾ المكتب في  -107
المتحدة المعني بالتقييـ، كشبكة الشبكات المعنية بتقييـ األثر، كسيكاصؿ تعزيز تعاكنو مع الككاالت 

عالكة عمى ذلؾ، سيشارؾ المكتب في المؤتمرات الدكلية كاإلقميمية ك األخرل التي تتخذ مف ركما مقرا ليا. 
التي تنظميا جمعيات كرابطات التقييـ المختارة )مثؿ رابطة ية بالتقييـ، بما فييا المؤتمرات رئيسية المعنال

ىك تبادؿ المعرفة المنابر  في ىذه مشاركة المكتبيدؼ مف كالالتقييـ األفريقية، كجمعية التقييـ األكركبية(. 
التكاصؿ مع المقيميف مف مختمؼ كالدركس المستفادة، كمكاصمة المشاركة في النقاش الدكلي حكؿ التقييـ، ك 

المنظمات كالبمداف النامية. كسكؼ يستطمع المكتب باالشتراؾ مع الككالة السكيسرية لمتنمية كالتعاكف فرص 
 (. 95مرحمة أخرل مف الشراكة، رىنان بنتائج كتكصيات استعراض الشراكة الحالية )انظر الفقرة  الدخكؿ في

                                                   

16
مالمح التقييـ ىي عبارة عف ممخص في صفحتيف لالستنتاجات كالتكصيات الرئيسية المنبثقة عف كؿ تقييـ يجريو الصندكؽ. كىي  

 .تعطي عينة مف نتائج التقييـ كتحفز القراء لمتعمؽ في المكضكع كمتابعة المسائؿ التي تيميـ في التقرير الكامؿ
17

القطرية. كتشكؿ  تقييمات البرامج عمـ المنبثقة عف التقييمات المؤسسية أك المكاضيعية أكتركز رؤل التقييـ عمى إحدل مسائؿ الت 
 .الفرضية المعركضة في الرؤية أساسان لممناقشة بيف المينييف اإلنمائييف ككاضعي السياسات داخؿ الصندكؽ كخارجو

18
 كمؤسسة "فيدأمريكا".حيط اليادم في آسيا كالممنيا برنامج الربط الشبكي اإللكتركني لممشركعات الريفية  
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  3112لعام  قضايا الموارد –سادسا 
شارؾ المكتب في عممية مراجعة الكظائؼ عمى نطاؽ  ،3122/3123في الفترة . الموارد البشرية -108

مناسبة أغمبية كظائؼ المكتب رتب الصندكؽ. ككشفت االستنتاجات التي تكصؿ إلييا المراجعكف إلى أف 
 .كلـ يتـ إال رفع رتب منصبي كظيفتيف، بالفعؿ

 مجمكعةالمكتب  استعرضكتب، شأنو شأف سائر الصندكؽ، كقبؿ تنفيذ نتائج مراجعة الكظائؼ في الم -109
تحقيؽ  يضمفلديو المالؾ المطمكب مف حيث الميارات كالكفاءات بما  مكتبمكظفيو لمتأكد مف أف ال

نتائج ىذا االستعراض كالمقترحات المقدمة بشأف مالؾ  كتنعكسأىدافيا االستراتيجية في المستقبؿ. 
 بيذه الكثيقة. رابع عشرؽ الفي الممحالمكظفيف في المستقبؿ 

المكتب إلغاء كظيفتيف شاغرتيف مف  يقترحكفي سياؽ استعراض مستكيات التكظيؼ حسب ما جاء أعاله،  -110
تقميص عدد  نحك 3118ىذا التدبير في تعزيز االتجاه السائد منذ عاـ  كيسيـكظائؼ فئة الخدمات العامة. 

كاحدان مف ُشعب الصندكؽ التي تحقؽ أفضؿ نسبة مكظفي فئة الخدمات العامة في المكتب )حتى يككف 
كمكظفي فئة الخدمات العامة( كتحقيؽ كفكرات في المكارد اإلجمالية التي  المينييفكاقعية بيف المكظفيف 

مياـ أكثر أىمية مف الناحية االستراتيجية، مثؿ إجراء التقييمات أك السماح بإعادة تخصيصيا ليحتاجيا 
يختص يشغميا محمؿ بحكث تقييـ. كسكؼ  مينيةالمكتب إنشاء كظيفة  يقترحاؽ، الرئيسية. كفي ىذا السي

جراء ا ىذا المحمؿ المتزايد بالتقييمات  مكتبلتحميالت التي يقتضييا اىتماـ البجمع البيانات األساسية كا 
ليا قيمة التي المؤسسية كتقييمات البرامج القطرية كالتكليفات التقييمية(  الكفاءة الرفيعة المستكل )تقييمات

، أسفرفي تحسيف الفعالية اإلنمائية لمصندكؽ.  كبيرة استعراض التكظيؼ عف تخفيض  كعمى كجو العمـك
 كظيفة كاحدة.  منصب

كر في كثيقة االستعراض المسبؽ رفيع المستكل، يمتـز مكتب . كما ذُ 3112نمو صفري في ميزانية عام  -111
نفس المستكل االسمي مف الميزانية اإلدارية  ،صى تقديرعمى أق ،التقييـ المستقؿ في الصندكؽ بأف يطمب

 ،بالمائة لتكاليؼ غير المكظفيف 306، كبيذا الصدد، كباستخداـ عامؿ التضخـ، بما يعادؿ 3124لعاـ 
، كما 3124يكرك، كمع تكاليؼ المكظفيف المعيارية لعاـ  1083كسعر صرؼ الدكالر األمريكي بما يعادؿ 

مالييف دكالر  7حكالي  3124، تبمغ الميزانية المقترحة لممكتب لعاـ ة في الصندكؽرحتيا كحدة الميزانياقت
 . 3123بالمائة بالقيمة الحقيقية مقارنة بميزانيتو اإلدارية لعاـ  205أمريكي، مما يعكس انخفاضا نسبتو 

 يفحسب فئة اإلنفاؽ كعمى غرار ما كاف متبعا في الماضي، ، 3124تعرض ميزانية المكتب لعاـ  -112
قسـ ميزانية مكتب التقييـ تنكما ىي الممارسة العادية، ك ، خامس عشرمف الممحؽ ال 3ك 2 الجدكليف

كتكاليؼ غير المكظفيف. كيتضمف البند الفرعي األخير  ،المستقؿ بيف بنديف فرعييف لتكاليؼ المكظفيف
ميزانية  4ضح الجدكؿ تقديرات تكاليؼ الخدمات االستشارية دعما ألنشطة التقييـ. كفي نفس الممحؽ، يك 

لممكظفيف كغير المكظفيف د المطمكبة ر المكتب المستندة إلى النتائج التي تـ فييا تخصيص إجمالي المكا
. كيرد مجمكع المكارد الالزمة لتحقيؽ كؿ مف اليدفيف االستراتيجييف ية نتائج اإلدارة المكتبية السبعفعمى خم

 في الجدكؿ نفسو.
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المرحمي عن مبادرة ديون البمدان الفقيرة المثقمة بالديون لعام  التقرير -الجزء الثالث 
3113 

 مقدمة - أوال
 ىك:  3123اليدؼ مف ىذا التقرير المرحمي لعاـ  -113

 لتخفيؼ الديف لككت ديفكار كغينيا  عند نقطة اإلنجاز التماس مكافقة المجمس التنفيذم عمى استكماالت
 قمة بالديكف؛في إطار مبادرة ديكف البمداف الفقيرة المث

  إحاطة المجمس التنفيذم عممان بحالة تنفيذ مبادرة ديكف البمداف الفقيرة المثقمة بالديكف كبمشاركة
 الصندكؽ في ىذه المبادرة؛

  التماس مكافقة المجمس التنفيذم عمى عرض فحكل ىذا التقرير المرحمي عمى مجمس محافظي
 الصندكؽ في دكرتو القادمة لمعمـ.

 طرية لالستكمال: كوت ديفوارحالة ق - ثانيا
إلى نقطة اتخاذ القرار في إطار المبادرة المعززة لديكف  3119كصمت ككت ديفكار في ديسمبر/كانكف األكؿ  -114

البمداف الفقيرة المثقمة بالديكف. ككافؽ المجمس التنفيذم، في دكرتو الخامسة كالتسعيف )الكثيقة 
EB 2008/95/R.10/Rev.1كحدة  2 :73 :62عف ككت ديفكار بمبمغ قدره  ( عمى تخفيؼ عبء الديف

في المائة  34.7. كيعادؿ ىذا المبمغ تخفيضان نسبتو 3118حقكؽ سحب خاصة بصافي القيمة الحالية لعاـ 
. كبمغ تخفيؼ الديف المعتمد 3118مف ديف ككت ديفكار المستحؽ لمصندكؽ في ديسمبر/كانكف األكؿ 

حقكؽ سحب خاصة بالقيمة االسمية لتخفيؼ خدمة الديف عمى  مميكف كحدة 2.8بصافي القيمة الحالية 
 أساس دفع االستحقاقات أكالن بأكؿ.

، قاـ المجمساف التنفيذياف لصندكؽ النقد الدكلي كالمؤسسة الدكلية لمتنمية بإبالغ 3123كفي يكنيك/حزيراف  -115
. كالحظ المجمساف التنفيذياف الصندكؽ الدكلي لمتنمية الزراعية بأف ككت ديفكار قد كصمت إلى نقطة اإلنجاز

عند مكافقتيما عمى نقطة اإلنجاز أف عممية تسكية الديف ألغراض نقطة اإلنجاز قد أسفرت عف تعديؿ 
بعد التخفيؼ  3118صافي القيمة الحالية لمديف الخارجي المستكفي شركط تخفيؼ الديف في نياية عاـ 

 35.2في المائة إلى  34.7ارتفع ارتفاعان طفيفان مف  ، كأف عامؿ تخفيؼ الديف المشترؾ قد19التقميدم لمديف
 .3118في المائة في نياية ديسمبر/كانكف األكؿ 

كعميو ُيطمب إلى المجمس التنفيذم لمصندكؽ أف يكافؽ عمى استكماؿ المبمغ المعتمد لتخفيؼ ديف ككت  -116
( بصافي القيمة دكالر أمريكي 2 898 924كحدة حقكؽ سحب خاصة ) 2 272 828ديفكار بمبمغ يعادؿ 

. كيبمغ بذلؾ مجمكع قيمة المبمغ المقدـ مف الصندكؽ لتخفيؼ عبء 3118الحالية في ديسمبر/كانكف األكؿ 
مميكف كحدة حقكؽ سحب خاصة بصافي القيمة الحالية في ديسمبر/كانكف  3.9الديف عف ككت ديفكار 

 .3118األكؿ 

                                                   

كٍانًبئت.وسؼشانخظىانًسخخذوهىيخىسظانسؼشانًشخؼٍنهلبئذةانخدبسَتخالل:401كٍانًبئتئن6038ًاَخلغسؼشانخظىي19ٍ

 األول كٍدَسًبش/كبَىٌ انًُخهُت األشهشانسخت 3122كخشة األول وكٍدَسًبش/كبَىٌ اإلَدبص نُوطت احخبر:::2ببنُسبت نُوطت ببنُسبت

انوشاس.
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 حالة قطرية لالستكمال: غينيا - اثالث
زة لديكف  3112غينيا في أبريؿ/نيساف كصمت جميكرية  -117 إلى نقطة اتخاذ القرار في إطار المبادرة المعزَّ

البمداف الفقيرة المثقمة بالديكف. ككافؽ المجمس التنفيذم في دكرتو الثانية كالسبعيف )الكثيقة 
EB 2001/72/R.11 كحدة حقكؽ سحب خاصة بصافي القيمة  6 :21 586( عمى تخفيؼ ديف غينيا بمبمغ

في المائة مف ديف غينيا  42.7. كيعادؿ ذلؾ تخفيضان نسبتو :::2الحالية في ديسمبر/كانكف األكؿ 
مميكف كحدة حقكؽ  22.9. كبمغ تخفيؼ الديف المعتمد :::2المستحؽ لمصندكؽ في ديسمبر/كانكف األكؿ 

 ؿ. سحب خاصة بالقيمة االسمية لتخفيؼ خدمة الديف عمى أساس دفع االستحقاقات أكالن بأك 
، قاـ المجمساف التنفيذياف لصندكؽ النقد الدكلي كالمؤسسة الدكلية لمتنمية بإبالغ 3123كفي سبتمبر/أيمكؿ  -118

الصندكؽ الدكلي لمتنمية الزراعية بأف غينيا قد كصمت إلى نقطة اإلنجاز. كالحظ المجمساف عند مكافقتيما 
البمداف الفقيرة المثقمة بالديكف قد ازدادت عف  عمى نقطة اإلنجاز أف المساعدة المقدمة في إطار مبادرة ديكف

. 20المبمغ المقدَّر عند نقطة اتخاذ القرار بسبب التغييرات التي طرأت عمى بيانات رصيد الديف كسعر الخصـ
في المائة  47.3في المائة إلى  42.7كنتيجة لذلؾ فقد ازداد عامؿ تخفيؼ الديف المشترؾ زيادة كبيرة مف 

 .:::2كانكف األكؿ في نياية ديسمبر/

كعميو ُيطمب إلى المجمس التنفيذم لمصندكؽ أف يكافؽ عمى استكماؿ المبمغ المعتمد لتخفيؼ ديف جميكرية  -119
دكالر أمريكي( بصافي القيمة  24 9:8 :28كحدة حقكؽ سحب خاصة ) : 141 469غينيا بما يعادؿ 

خفيؼ الديف المقدَّـ مف الصندكؽ لتخفيؼ . كيبمغ بذلؾ مجمكع قيمة ت:::2الحالية في ديسمبر/كانكف األكؿ 
مميكف كحدة حقكؽ سحب خاصة بصافي القيمة الحالية في ديسمبر/كانكف األكؿ  25.2ديف جميكرية غينيا 

2:::. 

 التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة ديون البمدان الفقيرة المثقمة بالديون - ارابع
بمداف الفقيرة المثقمة بالديكف منذ أف اتخذت تمؾ المبادرة. قطعت أشكاط كبيرة في تنفيذ مبادرة تخفيؼ ديكف ال -120

( إلى نقطة اتخاذ القرار :4بمدان مف أصؿ  46في المائة مف البمداف المؤىمة ) 4:ككصؿ ما يقرب مف 
كاستكفت تمؾ البمداف شركط تمقي مساعدة لتخفيؼ عبء ديكنيا في إطار مبادرة ديكف البمداف الفقيرة المثقمة 

كبمغ عدد البمداف التي كصمت إلى نقطة اإلنجاز في الكقت الحالي ثالثة كثالثيف بمدان، بينما ال يزاؿ بالديكف. 
كقد تسارعت كتيرة بمداف اثناف في المرحمة االنتقالية بيف نقطتي القرار كاإلنجاز )انظر الجدكؿ أدناه(. 

لسنتيف الماضيتيف مع إحراز البمداف كصكؿ البمداف إلى نقطة اإلنجاز خالؿ المرحمة االنتقالية عمى مدل ا
، 3121كمنذ ديسمبر/كانكف األكؿ تقدما في تنفيذ برامجيا االقتصادية الكمية كاستراتيجياتيا لمحد مف الفقر. 

كصمت جميكرية الككنغك الديمقراطية كالجميكرية التكغكية كجميكرية غينيا بيساك كميا إلى نقاط اإلنجاز 
مساعدات تخفيؼ ديكف تمؾ البمداف حسب ما تـ االتفاؽ عميو عند نقطة اتخاذ  الخاصة بيا، كأتاح الصندكؽ

 عند نقطة اإلنجاز. 3122القرار، إلى جانب تخفيؼ الديف اإلضافي المعتمد في دكرة ديسمبر/كانكف األكؿ 
، ال كال تزاؿ مسألة الحفاظ عمى القدرة عمى تحمؿ الديكف بعد الكصكؿ إلى نقطة اإلنجاز تبعث عمى القمؽ -121

سيما في إطار األزمة المالية الحالية. كتؤكد تحميالت القدرة عمى تحمؿ الديكف أف البمداف في مرحمة ما بعد 

                                                   

كٍانًبئت.:401كٍانًبئتئنً:606اَخلغػبيمانخظىي20ٍ
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نقطة اإلنجاز تتمتع بكضع أفضؿ مف البمداف الفقيرة األخرل المثقمة بالديكف، بؿ كأفضؿ مف البمداف التي ال 
الديكف ال تزاؿ معرضة لمصدمات كشديدة  تنتمي إلى ىذه الفئة. غير أف تكقعات قدرتيا عمى تحمؿ

الحساسية تجاه شركط التمكيؿ الجديدة. كال تزيد نسبة البمداف الفقيرة المثقمة بالديكف التي تمر بمرحمة ما بعد 
في المائة، كذلؾ كفقان آلخر بيانات  51نقطة اإلنجاز كتتعرض لمخاطر منخفضة مف ضغكط الديكف عمى 

ديكف؛ كما أف عدد البمداف المصنَّفة بأنيا تتعرض لمخاطر مرتفعة آخذ في تحميؿ القدرة عمى تحمؿ ال
االزدياد. كيؤكد ذلؾ ضركرة إقداـ البمداف الفقيرة المثقمة بالديكف التي تمر بمرحمة ما بعد نقطة اإلنجاز عمى 

لة لرصد تخفيؼ تنفيذ سياسات اقتراض سميمة كتعزيز قدرتيا عمى إدارة دينيا العاـ. كتتكاصؿ الجيكد المبذك 
عبء الديف الذم تقدمو كؿ الجيات الدائنة المتعددة األطراؼ التي تعيدت بالمشاركة في مبادرة ديكف 
البمداف الفقيرة المثقمة بالديكف. ككفقان آلخر دراسة استقصائية سنكية أجراىا البنؾ الدكلي، يكاصؿ الصندكؽ 

عمى تحمؿ الديكف، كاإلبالغ عف كافة المعمكمات دعمو لتمؾ الجيكد مف خالؿ مشاركتو في إطار القدرة 
 المتعمقة بالديكف، كالتكاصؿ مع البنؾ الدكلي كمصارؼ التنمية اإلقميمية.

مجموع التكاليف التي يتحمميا الصندوق لمبادرة ديون البمدان الفقيرة  - خامسا
 المثقمة بالديون

الصندكؽ لمشاركتو في المبادرة الشاممة لديكف يبمغ مجمكع التكاليؼ بصافي القيمة الحالية التي يتحمميا  -122
ما يعادؿ بمميكف كحدة حقكؽ سحب خاصة ) 428.3ما يقدَّر حاليان بنحك  21البمداف الفقيرة المثقمة بالديكف

مميكف كحدة حقكؽ  592.8مميكف دكالر أمريكي تقريبان(، مقابؿ التكمفة االسمية التقريبية التي تبمغ  599.2
. كيمكف أف تزداد تقديرات التكاليؼ الحالية في حاؿ 22ميكف دكالر أمريكي تقريبان(م 852.7سحب خاصة )

حدكث أم تأخيرات أخرل في كصكؿ البمداف المتبقية إلى نقاط اتخاذ القرار كنقاط اإلنجاز، كالتغييرات التي 
فيؼ الديف تطرأ عمى الظركؼ االقتصادية، كاستمرار انخفاض أسعار الخصـ. كيقدَّر مجمكع مدفكعات تخ

 .3123مميكف دكالر أمريكي لعاـ  45.6بمبمغ 

 التزامات الصندوق حتى تاريخو - سادسا

التـز الصندكؽ حتى تاريخو بالمبالغ المطمكبة لتخفيؼ ديكف جميع البمداف الفقيرة المثقمة بالديكف البالغ  -123
 :.364ات الصندكؽ حتى اآلف بمدان التي كصمت إلى نقطة اتخاذ القرار. كبمغ مجمكع قيمة التزام 46عددىا 

مميكف  496.5مميكف دكالر أمريكي( بصافي القيمة الحالية، أم  4:1.9مميكف كحدة حقكؽ سحب خاصة )
مميكف دكالر أمريكي تقريبان( مف تخفيؼ أعباء خدمة الديف بالقيمة  6:4.5كحدة حقكؽ سحب خاصة )

 االسمية.

                                                   

مَوطتحشًميشبسكتانظُذومخًُغانبهذاٌانًإههتنًببدسةدَىٌانبهذاٌانلوُشةانًثوهتببنذَىٌ،بًبكُهبانبهذاٌانخٍحًشبًشحهتيبهب21

سة.احخبرانوشاسوأكذثيشبسكخهبكٍانًببد
.3123سبخًبش/أَهىل41انخوذَشاثاألسبسُتبسؼشانظشفانسبئذك22ٍ
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 المبالغ المقدَّمة لتخفيف الديون - سابعا

قيمة ما قدمو الصندكؽ لتخفيؼ أعباء الديكف في البمداف الثالثة كالثالثيف التي بمغت نقطة اإلنجاز  بمغت -124
 مميكف دكالر أمريكي. 4:4.9ما مقداره  3123سبتمبر/أيمكؿ  41حتى 

 مشاركة الدول األعضاء في الصندوق في مبادرة ديون البمدان الفقيرة المثقمة بالديون حسب المرحمة 

 (3بمداف ال تزاؿ في مرحمة ما قبؿ اتخاذ القرار ) (2بمداف بمغت نقطة اتخاذ القرار ) (33ت نقطة اإلنجاز )بمداف بمغ

 إريتريا تشاد بنف

 الصكماؿ  دكلة بكليفيا المتعددة القكميات

 السكداف جزر القمر بكركينا فاسك

   بكركندم

   الكاميركف

   جميكرية أفريقيا الكسطى

 الككنغك

  فكارككت دي

 

   جميكرية الككنغك الديمقراطية

   إثيكبيا

   غامبيا

 غانا

  غينيا

 

   بيساك -غينيا 

   غيانا

   ىايتي

   ىندكراس

   ليبريا

   مدغشقر

   مالكم

   مالي

   مكريتانيا

   مكزامبيؽ

   نيكاراغكا

    النيجر

   ركاندا

   ساف تكمي كبرينسيبي

   السنغاؿ

   فسيراليك 

   تكغك

   أكغندا

   جميكرية تنزانيا المتحدة

   زامبيا
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 تمويل تخفيف الديون - ثامنا

ـ  -125 ؿ الصندكؽ مشاركتو في مبادرة ديكف البمداف الفقيرة المثقمة بالديكف مف المساىمات الخارجية )التي تقدَّ يمكِّ
المثقمة بالديكف الذم يديره البنؾ الدكلي( إليو مباشرة أك ُتحّكؿ مف حساب أمانة مبادرة ديكف البمداف الفقيرة 

مميكف دكالر  377.3كمف مكارده الخاصة. كتبمغ قيمة المساىمات الخارجية )المسددة أك المتعيد بيا( 
 245.8في المائة(، كتبمغ قيمة المساىمات المقدمة مف مكارد الصندكؽ الخاصة نحك  76.2أمريكي تقريبان )

، 9::2المائة( لمتحكيالت التي اعتمدىا المجمس التنفيذم في األعكاـ  في :.43مميكف دكالر أمريكي )
. كتمت تغطية المبمغ 3123، كسبتمبر/أيمكؿ 3121، ك3118، كالتحكيالت األخرل في 3113، :::2ك

المتبقي مف عائد االستثمار عمى رصيد الصندكؽ في حساب أمانة مبادرة ديكف البمداف الفقيرة المثقمة 
مالييف دكالر  9رصيد الصندكؽ في حساب أمانة مبادرة ديكف البمداف الفقيرة المثقمة بالديكف  بالديكف. كبمغ

 .3123أمريكي في نياية سبتمبر/أيمكؿ 

كسعيان إلى الحد مف أثر تكاليؼ تخفيؼ الديكف عمى مكارد الصندكؽ المتاحة لعقد التزامات القركض كالِمنح  -126
دكؽ انضماـ الصندكؽ رسميان إلى حساب أمانة مبادرة ديكف البمداف الجديدة، أّيدت الدكؿ األعضاء في الصن

الفقيرة المثقمة بالديكف الذم يديره البنؾ الدكلي. كتـ االتفاؽ عمى ذلؾ في االجتماع اإلعالمي كالتمكيمي 
في كاشنطف  3117نكفمبر/تشريف الثاني  :2لمبادرة ديكف البمداف الفقيرة المثقمة بالديكف الذم عقد في 

العاصمة، كالذم أقر بأف ىذا اإلجراء مف شأنو أف يزيد مف إجمالي متطمبات تمكيؿ حساب األمانة. كفي 
، تمقى الصندكؽ أكؿ مبمغ محكَّؿ مف حساب أمانة المبادرة الذم يديره البنؾ 3118أكتكبر/تشريف األكؿ 

مت في أعقاب ذلؾ اتفاقات ِمنح . كأبر تفاؽ الِمنحةا التكقيع عمىمميكف دكالر أمريكي( بعد  215.2الدكلي )
ليصؿ بذلؾ مجمكع المبالغ  3122كيناير/كانكف الثاني كديسمبر/كانكف األكؿ  :311أخرل في مايك/أيار 
مميكف دكالر أمريكي. كيجرم حاليا كضع الممسات النيائية عمى اتفاقات ِمنح  2:5.8المستممة حتى تاريخو 

 .3124مميكف دكالر أمريكي تقريبان في عاـ  28.6بمبمغ بشأف دفعة خامسة مف حساب أمانة المبادرة 

كسكؼ تكاصؿ إدارة الصندكؽ أيضان تشجيع الدكؿ األعضاء في الصندكؽ عمى تزكيده بمكارد إضافية بشكؿ  -127
مباشر لمساعدتو عمى تمكيؿ تكاليؼ مشاركتو في مبادرة ديكف البمداف الفقيرة المثقمة بالديكف في نفس الكقت 

 و إعطاء األكلكية لضماف تكفير التمكيؿ المالئـ لحساب أمانة المبادرة.الذم سيجرم في
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 التقرير المرحمي عن تنفيذ نظام تخصيص الموارد عمى أساس األداء -الجزء الرابع 

 3113تطبيق نظام تخصيص الموارد عمى أساس األداء في عام  - أوال
التجديد الثامف لممكارد، قدمت مخصصات  التي تتزامف مع فترة 3123-3121خالؿ فترة تخصيص المكارد  -128

عمى أساس أنشطة المشركعات المزمعة حسب الُشعبة اإلقميمية في إطار برامج عضكا بمدان  231إلى 
الفرص االستراتيجية القطرية. كسعيان إلى تحسيف إدارة المخصصات خالؿ فترة السنكات الثالث، كضع 

مف مخصصيا المحتمؿ حد أقصاه المستكل المتكقع لتمكيميا. كقمؿ  لمبمداف التي يتكقع أاّل تستخدـ إاّل جزءان 
 كأتاح معايير أفضؿ لمتخطيط لمبمداف األخرل. 3123ذلؾ مف الحاجة إلى إعادة التخصيص في عاـ 

كعمى ىذا األساس، ككفؽ منيجية نظاـ تخصيص المكارد عمى أساس األداء، تـ تحديد الدرجات النيائية  -129
، إلى جانب التخصيص القطرم الشامؿ لفترة السنكات 3122لدرجات القطرية لعاـ عمى أساس ا 3123لعاـ 

الثالث. كمع االنتقاؿ إلى المخصصات المكحدة، خضعت البيانات الستعراضات كمقارنات بيف األقاليـ 
لضماف اتساؽ التقديرات، كأسفر ذلؾ عف تحسيف نيج كضع درجات مؤشرات تقدير أداء القطاع الريفي. 

ا الصدد، عممت شعبة أمريكا الالتينية كالكاريبي في تعاكف كثيؽ مع الكحدة اإلقميمية لممساعدة كفي ىذ
، كذلؾ لتقدير الدرجات كمقارنتيا 3123التقنية في ككستاريكا عمى مؤشرات تقدير أداء القطاع الريفي لعاـ 

 في اإلقميـ برمتو.

-3112لقطرية لمفترة والمخصصات ا 3113تحديث الدرجات القطرية لعام  - ثانيا
3112 

آخر البيانات عف أداء الحافظة كالقطاع الريفي، كبدأت عممية  3123أتيحت خالؿ الفصؿ الرابع مف عاـ  -130
. كسكؼ تتجسد ىذه البيانات المحدَّثة في الدرجات القطرية النيائية لعاـ 3123تحديث الدرجات القطرية لعاـ 

، كستكزَّع عمى دكرة المجمس التنفيذم في 3126-3124كفي المخصصات القطرية لمفترة  3123
ديسمبر/كانكف األكؿ، كستنشر بعد ذلؾ كفقان لإلجراءات المتفؽ عمييا بشأف نشر معمكمات نظاـ تخصيص 

(. operations/pbaswww.ifad.org/المكارد عمى أساس األداء في مكقع الصندكؽ عمى شبكة اإلنترنت )
 3125نيائية كالدرجات لمسنتيف  3124كأسكة بفترة تخصيص المكارد السابقة، فإف المكارد المخصصة لعاـ 

 مؤقتة.  3126ك

، كىما أكؿ سنتيف 3122ك 3121كلـ يكف ىناؾ ما يستدعي إعادة تخصيص المكارد بيف البمداف في السنتيف  -131
ؾ عما يحدث في الككاالت األخرل التي اعتمدت ُنظمان مماثمة في فترة تخصيص المكارد. كال يختمؼ ذل

لتخصيص المكارد عمى أساس األداء. غير أف المجمس التنفيذم أقر عند إعداد نظاـ تخصيص المكارد 
تقديـ التزامات عمى أساس  اعمى أساس األداء داخؿ الصندكؽ باحتماؿ كجكد حاالت يتعذر فيي

ثناء فترة تخصيص المكارد، كذلؾ لدكاع تشمؿ، عمى سبيؿ المثاؿ، عدـ المخصصات القطرية المسبقة في أ
طمب قركض الصندكؽ أك انعداـ فرص االشتراؾ في األنشطة ذات األكلكية المحددة في برامج الفرص 
االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج. كسكؼ يعاد في تمؾ الحاالت استيعاب المخصصات غير 

http://www.ifad.org/operations/pbas
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بغية إعادة تكزيعو مف خالؿ النظاـ الحالي لتخصيص  23ع المكارد القابمة لمتخصيصالمستخدمة في مجمك 
 3123(. كلذلؾ عكممت في عاـ 51، الفقرة EB 2003/79/R.2/Rev.1المكارد عمى أساس األداء )الكثيقة 

كجزء مف مجمكع المكارد المتاحة  3123-3121كؿ المكارد غير المستخدمة مف فترة تخصيص المكارد 
المكارد غير المستخدمة كفؽ منيجية  تصيص لمسنة النيائية مف فترة تخصيص المكارد. كخصصلمتخ

 تخصيص المكارد عمى أساس األداء. 

                                                   

23 انىثُوت كٍ بهب ؿُشانًهخضو حخظُضانًىاسد باػبدة انًخؼهن انوسى كٍ أَضبً انًبهؾEB 2003/79/C.R.P.3حشد ئنًيلهىو اإلشبسة

ًَّغببػخببسِيظذساًأليىالئػبدةانخخظُض. انًد
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 التوصيات -الجزء الخامس 

 مف اتفاقية إنشاء الصندكؽ، ُيكَصى المجمُس التنفيذم بما يمي: 8)ب( مف المادة  3كفقان لمبند  -132

 كحدة حقكؽ سحب خاصة مميكف  793عند مستكل قدره  3124ح لعاـ أف يعتمد برنامج القركض كالِمن
مميكف كحدة حقكؽ سحب  755مميكف دكالر أمريكي( الذم يتألؼ مف برنامج إقراضي قيمتو  2 177)

مميكف دكالر أمريكي. كتُقترح  :6مميكف دكالر أمريكي( كبرنامج إجمالي لمِمنح بمبمغ  2 118خاصة )
كض كالِمنح عند ىذا المستكل لألغراض التخطيطية، عمى أف يعدَّؿ ذلؾ خالؿ المكافقة عمى برنامج القر 

 كفقان لممكارد المتاحة. 3124عاـ 

ائح المالية لمصندكؽ، ك مف الم الئحة السادسةمف اتفاقية إنشاء الصندكؽ، كال 7مف المادة  21كفقان لمبند  -133
 ُيكَصى المجمُس التنفيذم بما يمي:

  ية لمصندكؽ دار الصندكؽ في دكرتو السادسة كالثالثيف، أكالن، الميزانية اإلأف يحيؿ إلى مجمس محافظي
التي  3124مميكف دكالر أمريكي، كثانيان، الميزانية الرأسمالية لمصندكؽ لعاـ  255.25التي تبمغ  3124لعاـ 
التي تبمغ  3124مميكف دكالر أمريكي، كثالثان، ميزانية مكتب التقييـ المستقؿ في الصندكؽ لعاـ  4.8تبمغ 
 مميكف دكالر أمريكي. 7.12

 المستحقة ككت ديفكارجميكرية ف ك لتخفيؼ دي مف الصندكؽ مساىمة المقترحةالأف يكافؽ عمى استكماؿ  -134
ىذا  منحكيكحدة حقكؽ سحب خاصة.  2 728 828بما يعادؿ  3118ديسمبر/كانكف األكؿ  في لمصندكؽ
 شركط القرار التالي:ل كفقاالتخفيؼ 

ف جميكرية ككت ك قيمة ديبخفض ، بناء عمى قرار مف المجمس التنفيذمالصندكؽ،  ـكق: أف يقرر
في  211سنكية المستحقة لمصندكؽ بنسبة النصؼ  ياديفكار لمصندكؽ مف خالؿ تخفيض التزامات

إجمالي  كدحدمع حمكؿ آجاؿ استحقاقيا، كفي ائد(، ك ـ الخدمة/الفك مدفكعات أصؿ الديف كرسالمائة )
بسعر صافي القيمة الحالية  كحدة حقكؽ سحب خاصة 3 8:2 347الحالية البالغ قدره صافي القيمة 

 . 3118في نياية عاـ  السائد

 لمصندكؽالمستحقة  غينياجميكرية ف ك لتخفيؼ دي مف الصندكؽ مساىمة المقترحةالأف يكافؽ عمى استكماؿ  -135
كيمنح ىذا التخفيؼ كفقا اصة. كحدة حقكؽ سحب خ : 141 469بما يعادؿ  :::2ديسمبر/كانكف األكؿ  في

 :لشركط القرار التالي

جميكرية غينيا يقـك الصندكؽ، بناء عمى قرار مف المجمس التنفيذم، بخفض قيمة ديكف : أف قرر
في المائة  211التزاماتيا نصؼ السنكية المستحقة لمصندكؽ بنسبة لمصندكؽ مف خالؿ تخفيض 

، مع حمكؿ آجاؿ استحقاقيا، كفي حدكد إجمالي صافي )مدفكعات أصؿ الديف كرسـك الخدمة/الفكائد(
 بسعر صافي القيمة الحالية السائدكحدة حقكؽ سحب خاصة  25 :24 944 القيمة الحالية البالغ قدره

 .:::2في نياية عاـ 

مبادرة ديكف البمداف الفقيرة المثقمة عف مشاركة الصندكؽ في عرض فحكل التقرير المرحمي يكصي بأف  -136
 .لمعمـ سادسة كالثالثيفى مجمس محافظي الصندكؽ في دكرتو العمبالديكف 
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عمى مجمس تنفيذ نظاـ تخصيص المكارد عمى أساس األداء عف عرض التقرير المرحمي أف يكصي ب -137
، استنادا إلى التقرير الكارد في الجزء الرابع مف 3124سادسة كالثالثيف لعاـ محافظي الصندكؽ في دكرتو ال

 .3126-3124كمخصصات الفترة  3123التي تتضمف الدرجات القطرية لعاـ ا ىذه الكثيقة كضميمتي
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 26-ر .../دمشروع القرا

؛ 3112وميزانية مكتب التقييم المستقل في الصندوق لعام  3112الميزانيتان العادية والرأسمالية لمصندوق لعام 
 ن.ومشاركة الصندوق في مبادرة تخفيف ديون البمدان الفقيرة المثقمة الديو

 إن مجمس محافظي الصندوق الدولي لمتنمية الزراعية،

 مف الالئحة المالية لمصندكؽ؛  7مف اتفاقية إنشاء الصندكؽ كالمادة  7مف المادة  21البند  إذ يضع في اعتباره

ذ يالحظ  أف المجمس التنفيذم قد استعرض في دكرتو السابعة بعد المائة برنامج قركض كِمنح الصندكؽ لعاـ وا 
مميكف دكالر أمريكي( الذم يتألؼ  2 111مميكف كحدة حقكؽ سحب خاصة ) 751ككافؽ عميو عند مستكل  3124

مميكف دكالر أمريكي( كبرنامج إجمالي لمِمنح  68:مميكف كحدة حقكؽ سحب خاصة ) 723مف برنامج إقراضي قيمتو 
 مميكف دكالر أمريكي؛  54بمبمغ 

عد المائة لممجمس التنفيذم بشأف الميزانيتيف العادية كالرأسمالية لمصندكؽ في استعراض الدكرة السابعة بوبعد النظر 
 ؛3124كميزانية مكتب التقييـ المستقؿ في الصندكؽ لعاـ  3124لعاـ 

مميكف دكالر أمريكي، كثانيان عمى الميزانية  255.25بمبمغ  3124عمى الميزانية العادية لمصندكؽ لعاـ  أكالن يوافق 
مميكف دكالر أمريكي، كثالثان عمى ميزانية مكتب التقييـ المستقؿ في  4.8بمبمغ  3124كؽ لعاـ الرأسمالية لمصند
كالمحددة عمى  GC 36/XXمميكف دكالر أمريكي، كما كردت ثالثتيا في الكثيقة  7.12بمبمغ  3124الصندكؽ لعاـ 

 يكرك لكؿ دكالر أمريكي كاحد. 1.83أساس سعر صرؼ قدره 

مقابؿ سعر صرؼ اليكرك المستخدـ في  3124ر متكسط قيمة الدكالر األمريكي في عاـ أنو في حاؿ تغيُّ  يقرر
حساب الميزانية، يعدَّؿ مجمكع مكافئ الدكالر األمريكي لمنفقات باليكرك في الميزانية بنفس نسبة الفرؽ بيف سعر 

 كسعر الصرؼ المستخدـ في حساب الميزانية. 3124الصرؼ الفعمي في عاـ 
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 24حسب اإلقميم 2013إلشاري لممشروعات في العدد ا
 
 

 

الشرق األدنى وشمال أفريقيا  أمريكا الالتينية والكاريبي آسيا والمحيط الهادي أفريقيا الشرقية والجنوبية أفريقيا الغربية والوسطى 
 وأوروبا

 

 (*2بنغالديش ) أنغوال الكاميرون
المتعددة  بوليفيادولة 

 القوميات
 جيبوتي

 
 مولدوفاجمهورية  (2البرازيل ) الصين ونديبور  غينيا

 
 اليمن كوبا (2الوس ) إريتريا غينيا بيساو

 
  هندوراس باكستان (2إثيوبيا ) ليبريا

 
  نيكاراغوا الفمبين كينيا مالي

 
   (2فييت نام ) (2رواندا ) نيجيريا

 
    سيشيل السنغال

 
    أوغندا سيراليون 

    (2زامبيا )  
 3 7 9 12 8 المجموع 

 
 

                                                   

 الحيازات الصغيرة كالقركض كالمنح التكميمية.أصحاب لصالح زراعة  أقمـج التبما فييا منح برنام 24
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 تكاليف الموظفين
تعد ميزانية تكاليف الموظفين عموما وفقًا لمقواعد والموائح المطبقة عمى رواتب وبدالت واستحقاقات موظفي  -1

األمم المتحدة التي تنظمها إلى حد كبير توصيات لجنة الخدمة المدنية الدولية في النظام الموحد لألمم 
 المتحدة.

رية لكل مستوى من مستويات الرتب استنادا إلى تحميل البيانات اإلحصائية لمجموعة وتوضع المعدالت المعيا -2
موظفي الصندوق والنفقات الفعمية المرتبطة بموظفي الصندوق. وتمثل مختمف مكونات المعدالت أفضل تقدير 

 وقت إعداد وثيقة الميزانية.
عن أثر إلغاء التجميد  2012المعيارية لعام  في المائة عمى التكاليف 1.4وتعبر الزيادة االجمالية البالغة  -3

المفروض عمى تكاليف موظفي فئة الخدمات العامة وتكاليف مراجعة الوظائف. ويبين الجدول التالي متوسط 
النسبة المئوية لمزيادة في كل استحقاق من استحقاقات الموظفين وأثرها عمى تكمفة المكافئين المتفرغين في عام 

2013. 
 ف الموظفين المعياريةتركيب تكالي

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 توصيف الفئة

المكافئون المتفرغون 
بمعدالت  2013في 
 2012عام 

المكافئون المتفرغون 
بمعدالت  2013في 
 2013عام 

النسبة المئوية 
 مالحظات لمزيادة

     الموظفون الفنيون
 )أ( 0.4 25.02 24.92 المرتبات

 )أ( (4.9) 16.24 17.07 عالوة تسوية المقر
 )ب( (3.8) 10.45 10.86 المعاش التقاعدي والتأمين الطبي

  0.2 4.20 4.19 منح التعميم
اإلعادة إلى الوطن وتعويضات انتهاء الخدمة واإلجازات 

 (9.7) 2.05 2.27 السنوية
 )ج(

 )ج( (11.1) 1.12 1.26 إجازات زيارة الوطن
  - 0.97 0.97 بدل اإلعالة

  - 0.81 0.81 ضريبة الواليات المتحدة تعويض
  (0.6) 1.54 1.55 البدالت األخرى

   1.50 - التوظيف المركزي/تكاليف التعيين
  - 63.90 63.90 المجموع الفرعي

     موظفو الخدمات العامة
 )أ( 3.1 15.48 15.02 المرتبات 

 )ب( (1.2) 5.07 5.13 المعاش التقاعدي والتأمين الطبي
  3.5 0.59 0.57 ة المغةعالو 

  0.7 1.39 1.38 اإلعادة إلى الوطن وتعويضات انتهاء الخدمة
  2.6 0.79 0.77 البدالت األخرى

  2.0 23.32 22.87 المجموع الفرعي
  ال ينطبق 3.39 3.39 موظفو الحضور القطري المعينون محميا
  ال ينطبق 0.80 - زيادة المرتب المرتبطة بمراجعة الوظائف

  1.4 91.41 90.16 مجموع تكاليف الموظفين الدائمين
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 :2012مقارنة بها في عام  2013في عام لمتحركات اليامة وفيما يمي شرح لمتكاليف المعيارية  -4
كفقان لممعمكمات المتاحة مف لجنة الخدمة المدنية الدكلية، مف المتكقع زيادة . المرتبات وتسوية مقر العمل (أ)

، كىذه الزيادة سيقابميا انخفاض في عالكة 2012في المائة في عاـ  0.12الفنية بنسبة مرتبات مكظفي الفئة 
أنو مف  2012تسكية مقر العمؿ. كيتبيف مف استعراض التجربة الفعمية لعالكة تسكية مقر العمؿ في عاـ 

مى تكاليؼ المناسب تخفيض ىذا العنصر في التكاليؼ المعيارية. كتقترح اإلدارة كقؼ التجميد المفركض ع
لتحقيؽ المكاءمة بيف الصندكؽ كالككاالت األخرل التي تتخذ مف  2011مكظفي فئة الخدمات العامة منذ عاـ 

 ركما مقران ليا.
ساس استعراض أ. يقترح تخفيض هذا العنصر في التكاليف المعيارية عمى المعاش التقاعدي والتأمين الطبي (ة)

 ف المعاشات التقاعدية والتأمين الطبي.مقارنة بتكالي 2012التكاليف الفعمية لعام 
جازة زيارة الوطن (ج) جازة اإلعادة إلى الوطن وا  . غيرت اإلدارة هيكل االستحقاقات الخاصة باإلعادة إلى الوطن وا 

 زيارة الوطن، وتعبر التكاليف المعيارية الواردة أعاله عن الوفورات التي أسفر عنها ذلك التغيير. 
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 2011عام ل الميزانية الفعمية مقارنة بالميزانية -لمجموعات والدوائر الميزانية العادية حسب ا
 )بمالييف الدكالرات األمريكية(

 المجموع 4المجموعة  3المجموعة  2المجموعة  1المجموعة   

 الدائرة
ميزانية 
2011 

الفعمية  
 التغير 2011

ميزانية 
2011 

الفعمية 
 التغير 2011

ميزانية 
2011 

الفعمية 
 يرالتغ 2011

ميزانية 
2011 

الفعمية 
 التغير 2011

ميزانية 
2011 

الفعمية 
 التغير 2011

                
                 

 0.16- 3.21 3.37 0.20 0.76 0.56 0.13- 0.91 1.04 0.05 0.98 0.93 0.28- 0.56 0.84 مكتب الرئيس ونائب الرئيس
                          

 2.15- 15.72 17.87 1.77- 6.90 8.67 0.55 2.29 1.74 0.78- 3.41 4.19 0.15- 3.12 3.27 لمؤسسيةمجموعة دعم الخدمات ا
                          

 0.84- 2.01 2.85 0.13- 0.44 0.57 0.25 0.26 0.01 0.9- 1.19 2.09 0.06- 0.12 0.18 الشراكات كتعبئة المكاردمكتب 
                          
دارة المعرفةدائ   0.35- 3.07 3.42 0.38- 0 0.38 0.07 0.42 0.35 0.47 2.65 2.18 0.51- 0 0.51 رة االستراتيجية وا 
                          

 3.71- 75.46 79.17 0.13 0.13 0 0.28 0.28 0 1.22 1.22 0 5.34- 73.83 79.17 دائرة إدارة البرامج
                          

 0.64- 7.89 8.53 0.07- 0.10 0.17 0.96- 5.03 5.99 0.01 0.01 0 0.38 2.75 2.37 العمميات المالية دائرة
                          

 0.38 23.66 23.28 0.06- 0.11 0.17 0.12 22.73 22.61 0.22- 0.26 0.48 0.54 0.56 0.02 دائرة خدمات المنظمة
                          

 1.99 4.09 2.1 - - - - - - - - - - -  يف المؤسسيةالتكال
                               

 5.48- 135.11 140.59 2.08- 8.44 10.52 0.18 31.92 31.74 0.15- 9.72 9.87 5.42- 80.94 86.36 المجمكع
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 مقارنة بالمتوقعة 2012ميزانية عام  -الميزانية العادية حسب المجموعة والدائرة 
 )بمالييف الدكالرات األمريكية(

 المجموع 4المجموعة  3المجموعة  2المجموعة  1المجموعة   

 الدائرة
ميزانية 
2012 

المتوقع 
 التغير 2012

ميزانية 
2012 

المتوقع 
 التغير 2012

ميزانية 
2012 

المتوقع 
 التغير 2012

ميزانية 
2012 

المتوقع 
 التغير 2012

ميزانية 
2012 

المتوقع 
 يرالتغ 2012

                
                 

 0.19- 3.18 3.37 0.11- 0.77 0.88 0.10- 0.86 0.96 0.04- 0.99 1.03 0.06 0.56 0.50 مكتب الرئيس ونائب الرئيس
                              

 2.26- 15.88 18.14 1.21- 7.06 8.27 0.33 2.31 1.98 0.56- 3.67 4.23 0.82- 2.84 3.66 مجموعة دعم الخدمات المؤسسية
                              

 0.42- 2.57 2.99 0.14- 0.52 0.66 0.08- 0.28 0.36 0.18- 1.62 1.80 0.02- 0.15 0.17 دائرة الشراكات كتعبئة المكارد
                              

دارة المعرفة  0.26- 3.76 4.02 0 0 0 0.41- 0.45 0.86 0.53- 2.63 3.16 0.68 0.68 0 دائرة االستراتيجية وا 
                              

 2.14- 78.56 80.70 0.04 0.04 0 0.28 0.33 0.05 1.35 1.38 0.03 3.81- 76.81 80.62 دائرة إدارة البرامج
                              

 1.15 9.62 8.47 0.02 0.13 0.11 0.88 6.11 5.23 0 0 0 0.25 3.38 3.13 دائرة العمميات المالية
                              

 0.27 24.62 24.35 0.06- 0.10 0.16 0.59 23.65 23.06 0.05 0.25 0.20 0.31- 0.62 0.93 دائرة خدمات المنظمة
                              

 0.21 2.31 2.10               التكاليف المؤسسية
                               

 3.64- 140.50 144.14 1.46- 8.62 10.08 1.49 33.99 32.50 0.09 10.54 10.45 3.97- 85.04 89.01 المجموع
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 2013مقارنة بالمقترحة لعام  2012ميزانية عام  -الميزانية العادية حسب المجموعة والدائرة 
 )بمالييف الدكالرات األمريكية(

 المجموع 4المجموعة  3المجموعة  2المجموعة  1المجموعة   
 التغيير 2013 2012 التغيير 2013 2012 التغيير 2013 2012 التغيير 2013 2012 التغير 2013 2012 الدائرة

                
                 

 (0.63) 2.74 3.37 (0.61) 0.27 0.88 0.14 1.10 0.96 0.34 1.37 1.03 (0.50) - 0.50 مكتب الرئيس ونائب الرئيس
                    

 (0.67) 17.47 18.14 (0.93) 7.34 8.27 1.01 2.99 1.98 (1.00) 3.23 4.23 0.25 3.91 3.66 مجموعة دعم الخدمات المؤسسية
                    

 1.09 4.08 2.99 (0.44) 0.22 0.66 (0.02) 0.34 0.36 1.55 3.35 1.80 - 0.17 0.17 دائرة الشراكات كتعبئة المكارد
                    

دارة المعرفة  2.30 6.32 4.02 0.05 0.05 - 0.63 1.49 0.86 (1.30) 1.86 3.16 2.92 2.92 - دائرة االستراتيجية وا 
                    

 (8.13) 72.57 80.7 - - - (0.05) - 0.05 2.22 2.25 0.03 (10.30) 70.32 80.62 دائرة إدارة البرامج
                    

 2.20 10.67 8.47 - 0.11 0.11 (0.15) 5.08 5.23 0.06 0.06 - 2.29 5.42 3.13 دائرة العمميات المالية
                    

 0.68 25.03 24.35 0.27 0.43 0.16 0.24 23.30 23.06 (0.08) 0.12 0.20 0.25 1.18 0.93 دائرة خدمات المنظمة
                    

 2.30 2.30 - 0.2 0.20 - 0.60 0.60 - 0.32 0.32 - 1.18 1.18 - التكاليؼ المؤسسية )المخصصة لممجمكعات(
                

 0.86 2.96 2.10 - - - - - - - - - - - - مركز التكاليؼ المؤسسية )غير المخصصة لممجمكعات(
                      

 - 144.14 144.14 (1.46) 8.62 10.08 2.40 34.90 32.50 2.11 12.56 10.45 (3.91) 85.10 89.01 المجموع
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 2013مقارنة بالميزانية المقترحة لعام  2012ميزانية عام  -الميزانية العادية حسب فئات التكاليف والدوائر 
 )بمالييف الدكالرات األمريكية(

 
  المجموع   أخرى  شعبة تكنولوجيا المعمومات   السفر في مهام رسمية   الخبراء االستشاريون   الموظفون 

 التغيير 2013 2012   2013 2012  2013 2012   2013 2012   2013 2012   2013 2012 الدائرة

                       
                        

 (0.63) 2.74 3.37   0.13 0.49  - -   0.18 -   - 0.20   2.43 2.68 مكتب الرئيس ونائب الرئيس
                       

 (0.67) 17.47 18.14   1.97 1.59  - -   0.50 0.55   0.78 0.47   14.22 15.53 مجموعة دعم الخدمات المؤسسية
                       

 1.09 4.08 2.99   0.36 0.54  - -   0.35 0.22   0.11 0.13   3.26 2.10 دائرة الشراكات كتعبئة المكارد
                       

دارة المعرفة  2.30 6.32 4.02   0.07 0.17  - -   0.45 0.35   0.82 0.47   4.98 3.03 دائرة االستراتيجية وا 
                       

 (8.13) 72.57 80.70   4.49 5.28  - 0.05   8.52 7.52   19.37 21.52   40.19 46.33 دائرة إدارة البرامج
                       

 2.20 10.67 8.47   0.24 0.22  0.04 0.05   0.24 0.17   0.11 0.15   10.04 7.88 دائرة العمميات المالية
                       

 0.68 25.03 24.35   6.81 7.63  3.96 2.26   0.12 0.13   0.15 0.34   13.99 13.99 دائرة خدمات المنظمة
                       

التكاليؼ المؤسسية )المخصصة 
 2.30 - لممجمكعات(

  
- - 

  
- - 

  
  

     
- 2.30 2.30 

                       
مركز التكاليؼ المؤسسية )غير 

 المخصصة لممجمكعات(
-    0.24 0.20   - -      1.86 2.76   2.10 2.96 0.86 

                       

 - 144.14 144.14   16.83 17.78  4.00 2.36   10.36 8.94   21.54 23.52   91.41 91.54 المجموع
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  الميزانية العادية فقط – 2013المستويات اإلشارية لمموظفين لعام 
 أ)المكافئكف المتفرغكف(

    المدة محددةالموظفون المعينون بعقود دائمة وعقود   

  بالدائرة
ة الفنية الفئ

 الخدمات العامة والفئات األعمى

مجموع الموظفين 
بعقود دائمة 
 ومحددة المدة

الموظفون بعقود 
 قصيرة األجل

الموظفون 
الميدانيون 

 المعينون محميا 
المجموع 

2013 
        
        

 11.00 - - 11.00 5.00 6.00  مكتب الرئيس ونائب الرئيس
        

        لمؤسسيةمجموعة دعم الخدمات ا
 18.78 - - 18.78 6.00 12.78  مكتب المستشار العام

 43.27 - 10.27 33.00 20.00 13.00  مكتب سكرتير الصندوق
 8.63 - - 8.63 2.63 6.00  مكتب المراجعة واإلشراف

 22.00 - - 22.00 9.00 13.00  شعبة االتصاالت
 2.00 - - 2.00 1.00 1.00  مكتب الشؤون األخالقية

 94.68 - 10.27 84.41 38.63 45.78  المجموع لمجموعة دعم الخدمات المؤسسية
        دائرة الشراكات وتعبئة الموارد

 11.00 - - 11.00 3.00 8.00  دائرة الشراكات كتعبئة المكاردالمكتب األمامي ل
 4.00 - - 4.00 1.00 3.00  مكتب االتصال في أمريكا الشمالية

 3.00 - - 3.00 1.00 2.00  ات مع دول الخميج العربيةمكتب العالق
 18.00 - - 18.00 5.00 13.00  تعبئة المواردو  الشراكات مجموع مكتب

       
دارة المعرفة  25.00 - - 25.00 7.00 18.00 دائرة االستراتيجية وا 

        
        دائرة إدارة البرامج

 11.00 - - 11.00 4.00 7.00  جالمكتب األمامي لدائرة إدارة البرام
 31.00 - - 31.00 8.00 23.00  شعبة السياسات والمشورة التقنية
 48.50 17.00 - 31.50 11.00 20.50  شعبة أفريقيا الغربية والوسطى
 47.00 15.00 - 32.00 11.00 21.00  شعبة أفريقيا الشرقية والجنوبية
 49.06 18.00 1.06 30.00 12.00 18.00  شعبة آسيا والمحيط الهادي

 23.00 - - 23.00 6.00 17.00  شعبة أمريكا الالتينية والكاريبي
 31.00 6.00 - 25.00 9.00 16.00  شعبة الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا

 14.00 - - 14.00 4.00 10.00  شعبة البيئة كالمناخ
 254.56 56.00 1.06 197.50 65.00 132.50  مجموع دائرة إدارة البرامج

        
        دائرة العمميات المالية

 3.00 - - 3.00 1.00 2.00  المكتب األمامي لدائرة العمميات المالية
 43.34 4.00 - 39.34 15.00 24.34  شعبة المراقب والخدمات المالية

 12.00 - - 12.00 5.00 7.00  شعبة خدمات الخزانة
 5.50 - - 5.50 1.00 4.50  ة الميزانيةإدارة األصول والخصوم ووحد
 63.84 4.00 - 59.84 22.00 37.84  مجموع دائرة العمميات المالية

        
        دائرة خدمات المنظمة

 3.50 - 0.50 3.00 1.00 2.00  المكتب األمامي لدائرة خدمات المنظمة
 23.00 - - 23.00 10.00 13.00  شعبة الموارد البشرية

 31.96 - 2.29 29.67 22.17 7.50  ة الخدمات اإلداريةشعب
 10.20 - 0.20 10.00 7.00 3.00  وحدة األمن

 28.00 - - 28.00 14.00 14.00  شعبة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
 96.66 - 2.99 93.67 54.17 39.50  مجموع دائرة خدمات المنظمة

        
 563.74 60.00 14.32 489.42 196.80 292.62  2013 - المجموع الكمي 
 571.11 66.40 15.84 488.87 198.05 290.82  2012 - المجموع الكمي 
 . ويشمل الموظفين غير المتفرغين بما يقابل أقل من مكافئ متفرغ واحد.12+= المكافئ المتفرغ شهرا أ
 .2013توزيع إشاري لمموظفين بحسب الدائرة يمكن أن يتغير خالل عام  ب
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 بحسب الدوائر والرتب 2013المستوى اإلشاري لمموظفين في عام 
 )المكافئكف المتفرغكف(

 الدرجة الفئة

مكتب 
الرئيس 
ونائب 
 الرئيس

مجموعة 
دعم 

الخدمات 
 المؤسسية*

مكتب 
الشراكات 
وتعبئة 
 الموارد

دائرة 
االستراتيجية 

دارة  كا 
 المعرفة

دائرة إدارة 
 البرامج

دائرة 
العمميات 

 المالية

ئرة دا
خدمات 
 المنظمة

(2013 )
 المجمكع

(2012 )
 المجمكع

الفئة الفنية وما 
 أفوقها

رؤساء 
الدوائر فما 

 فوق
2.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.0 6.00 6.00 

 7.00 7.00 1.0 - 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2-مد 

 14.00 16.00 2.00 2.00 6.00 1.00 3.00 2.00 - 1-مد 

 77.84 79.50 8.00 5.50 54.00 5.00 - 6.00 1.00 5-ف 

 76.81 77.00 9.00 11.00 34.00 7.00 3.00 12.00 1.00 4-ف 

 64.95 69.00 12.50 10.00 25.50 1.00 4.00 16.00 - 3-ف 

 43.22 36.12 6.00 7.34 10.00 2.00 2.00 7.78 1.00 2-ف 

 1.00 2.00 - 1.00 1.00 - - - - 1-ف 

 290.82 292.62 39.50 37.84 132.50 18.00 13.00 45.78 6.00  المجموع الفرعي  
موظفو الخدمات 

 3.00 2.00 2.00  - - - - - 7-خ ع أالعامة

 73.25 69.50 16.00 9.50 26.00 1.00 - 14.00 3.00 6-خ ع 

 59.80 56.17 10.67 7.50 22.00 3.00 2.00 10.00 1.00 5-خ ع 

 49.50 54.13 17.50 4.00 16.00 3.00 3.00 9.63 1.00 4-خ ع 

 6.00 8.00 3.00 - 1.00 - - 4.00 - 3-خ ع 

 6.50 7.00 5.00 1.00 - - - 1.00 - 2-خ ع 
           
 198.05 196.80 54.17 22.00 65.00 7.00 5.00 38.63 5.00  المجموع الفرعي  
 488.87 489.42 93.67 59.84 197.50 25.00 18.00 84.41 11.00  المجموع  
 59% 60% 42% 63% 67% 72% 72% 54% 55% ة المئوية لفئة الموظفين الفنيينالنسب

النسبة المئوية لفئة موظفي الخدمات 
 41% 40% 58% 37% 33% 28% 28% 46% 45% العامة

نسبة الفئة الفنية إلى فئة الخدمات 
 1.47 1.49 0.73 1.72 2.04 2.57 2.60 1.19 1.20 العامة

 المحميين الميدانيين والموظفين المؤقتين. أ ال يشمل ذلك الموظفين
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 2012-2002الميزانية الرأسمالية حسب التركيز المواضيعي، 
 )بآالؼ الدكالرات األمريكية(

 المجموع المعتمد 2012 2011 2010 2009 2008 

       مبادرات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت

 760 15 - 000 12 000 2 050 1 710 القروض والمنح )استبدال نظام القروض والمنح(

 575 1 - 500 400 541 134 إصالح الموارد البشرية

 749 2 - 423 1 470 300 556 الكفاءة المؤسسية

 740 - - 300 440 - توحيد األداء

 750 5 215 3 375 360 200 1 600 البنية األساسية لتكنولوجيا المعمومات

 574 26 215 3 298 14 530 3 531 3 000 2 المعموماتو يا االتصاالتالمجموع الفرعي لمبادرات تكنولوج

 439 1 - 889 - 550 - مشروعات المقر غير المرتبطة بتكنولوجيا المعمومات

 281 281 - - - - أمف المكاتب القطرية

 294 28 496 3 187 15 530 3 081 4 000 2 المجموع  
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 تخصيص األيوال انًرحهت

 رات األمريكية()بآالؼ الدكال

 2011 ةبيان استخدام األموال المرحم الدائرة
 % المبالغ المرحمة 3

 51 الخبرة االستشارية كتعزيز األداء مكتب الرئيس ونائب الرئيس
   

 20 مكتب الشؤون األخالقية: برنامج اإلفصاح المالي  الخدمات المؤسسية *دعم مجموعة 
 150 ألساسيةدراسة التصكرات اشعبة االتصاالت:  
 45 الرقابة الداخميةواختبار مجودة لالخارجي التقدير مكتب المراجعة واإلشراف:  
 45 التكاليؼ القانكنيةمكتب المستشار العام:   
   

 126 تعبئة المكارد البديمةأنشطة دعـ  مكتب الشراكات وتعبئة الموارد
   

دارة المعرفة  135 زراعة الحيازات الصغيرةنشر كتاب عف  دائرة االستراتيجية كا 
   

 472 المشروعات أنشطة دعم  دائرة إدارة البرنامج
   

 40 دليل الخزانة: شعبة الخزانة دائرة العمميات المالية
   

 406 : تكاليف مجمس المحافظينالخدمات اإلداريةشعبة  دائرة خدمات المنظمة
 208 1 مرارية األعمالشعبة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت: دعم است 
 100 1 شعبة الموارد البشرية: مرتبات الخدمات العامة المطبقة بأثر رجعي   
 300 الخبرة االستشارية المتصمة بالخطة االستراتيجية لقكة العمؿ كتكاليؼ إنياء الخدمةشعبة الموارد البشرية:  
 75 ة لمكظفي فئة الخدمات العامةتنفيذ نظاـ جداكؿ المرتبات المزدكجشعبة الموارد البشرية:  
   
 45 الطوارئ 
 218 4  المجموع 
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 لحضور القطري اميزانية معمومات عن 
 حسب األقاليم  2013ميزانية الحضور القطري المقترحة لعام 

 )بمالييف الدكالرات األمريكية(

 2012  2013 
 المجموع فينغير الموظ الموظفون  المجموع غير الموظفين الموظفون اإلقميم

        
 3.80 1.20 2.60  3.86 1.20 2.66 أفريقيا الغربية والوسطى
 3.64 1.30 2.34  4.40 1.27 3.13 أفريقيا الشرقية والجنوبية
 2.41 0.29 2.12  1.29 - 1.29 آسيا والمحيط الهادي

 1.55 0.67 0.88  1.69 0.71 0.98 أمريكا الالتينية والكاريبي 
 1.11 0.40 0.71  1.10 0.36 0.74 ى وشمال أفريقيا الشرق األدن

 12.34 3.54 8.80 المجموع
 

8.65 3.86 12.51 
 

 )المكظفكف المعينكف دكليان/محميان( حسب اإلقميـ 2013تحميل تكاليف الموظفين في ميزانية الحضور القطري لعام 
 

 لمجموعا الموظفون المعينون محميا المعينون دوليا الفنيةموظفو الفئة  

 اإلقميم
وحدات مكافئة 
 مميون دوالر أمريكي لموظائف المتفرغة

وحدات مكافئة 
 مميون دوالر أمريكي لموظائف المتفرغة

وحدات مكافئة لموظائف 
 مميون دوالر أمريكي المتفرغة

 2.60 25 0.85 17 1.75 8 أفريقيا الغربية والوسطى
 2.34 22 0.87 15 1.47 7 أفريقيا الشرقية والجنوبية
 2.12 23 1.02 18 1.10 5 آسيا والمحيط الهادي

 0.88 4 - - 0.88 4 أمريكا الالتينية والكاريبي 
 0.71 7 0.45 6 0.26 1 الشرق األدنى وشمال أفريقيا 

 8.65 81 3.19 56 5.46 25 2013المجموع 

       

 8.80 90.15 3.62 66.40 5.18 23.75 2012المجموع 
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 3113تقييى انًستقم في عاو إنجازاث يكتب ان

 الكضع الراىف كضع التنفيذ المزمع أنشطة التقييـ نكع العمؿ
كسػكؼ يعػرض تقريػػر  جػارم العمػؿ فيػو حسػب مػا كػاف مقػرران. 3123في سبتمبر/أيمكؿ  سينجز كفاءة الصندكؽ المؤسسية ككفاءة العمميات التي يمكليا تقدير المؤسسيةالتقييمات  - 2

 دكرة أبريؿ/نيسػػػاف عمػػى المجمػػػس التنفيػػذم فػػػيالنيػػػائي  التقيػػيـ
 Powerكقػػد تػػـ تػػكفير عػػرض شػػامؿ باتبػػاع أسػػمكب  .3124

Point لجنػة التقيػيـ كاألعضػاء الميتمػيف مػف المجمػس فػي  أماـ
 .3123نكفمبر/تشريف الثاني 

 3124يكنيك/حزيراف في  سينجز اإلشراؼ المباشر كدعـ التنفيذ 
 

 .قرران جارم العمؿ فيو حسب ما كاف م

تكصػيات التقيػػيـ  متابعػة تنفيػذدراسػة حػػكؿ  :األنشػطة اإلضػافية 
المشػػترؾ لمصػػرؼ التنميػػة األفريقػػي كالصػػندكؽ الػػدكلي لمتنميػػة 

 بشأف الزراعة في أفريقيا الزراعية

 .3124في الفصؿ األكؿ مف عاـ  سينجز غير منطبؽ

تقييمات البرامج  - 3
 القطرية

سيؤجؿ ىذا التقييـ لمدة عاـ، لمسماح لممكتب بالبػدء بتقيػيـ فػي  3123الثاني سيبدأ في نكفمبر/تشريف  بكركندم
 زامبيا، ألنيا تحظى بأكلكية أكبر في أنشطتو

البعثة الرئيسية  كتـ إيفاد. جارم العمؿ فيو حسب ما كاف مقرران  3123ديسمبر/كانكف األكؿ عاـ  سينجز في إككادكر 
 .3123في مايك/أيار 

إلػػػى الميػػػداف فػػػي بػػػدأ قبػػػؿ مكعػػػده. أرسػػػمت البعثػػػة التحضػػػيرية  3123في نكفمبر/تشريف الثاني  سيبدأ إندكنيسيا 
فػػي كأرسػػمت البعثػػة الرئيسػػية إلػػى الميػػداف ، 3123فبراير/شػػباط 
فػػػػػػػػػي ، كسػػػػػػػػػينجز التقيػػػػػػػػػيـ 3123مايك/أيػػػػػػػػػار  -أبريؿ/نيسػػػػػػػػػاف 
  .3124أبريؿ/نيساف  –مارس/آذار 

 .لتقييـأنجز ا 3123في مارس/آذار  سينجز األردف 
البعثػػػة التحضػػػيرية إلػػػى الميػػػداف فػػػي بػػػدأ قبػػػؿ مكعػػػده. أرسػػػمت  3123سيبدأ في يكنيك/حزيراف  مدغشقر 

كقػد أرسػمت البعثػة الرئيسػية إلػى الميػداف فػي  .3123مايك/أيػار 
 .3123سبتمبر/أيمكؿ 

  .استكمؿ 3123ديسمبر/كانكف األكؿ عاـ  سينجز في مالي 
أرسمت البعثة الرئيسية ك . حسب ما كاف مقرران  تـ االضطالع بو 3123نكف األكؿ عاـ مكعد اإلنجاز ديسمبر/كا نيباؿ 

5
3

 

الممحؽ
[C

lic
k
 h

e
re

 a
n
d
 in

s
e
rt n

u
m

b
e
r] M

a
c
ro

B
u
tto

n
 N

o
M

a
c
ro

 [
C

lic
k
 h

e
re

 a
n
d

 in
s
e
rt E

B
 

]../../..
 

[C
lic

k
 h

e
re

 a
n
d

 in
s
e
rt E

B
 

]../../..
 

 



  

 

الممحؽ الثاني 
عشر

 
 E

B
 2

0
1
2
/1

0
7
/R

.2
/R

e
v
.1

 

5
4

 

 الكضع الراىف كضع التنفيذ المزمع أنشطة التقييـ نكع العمؿ
 .إعداد التقرير كتـ، 3123أبريؿ/نيساف  -في مارس/آذار 

 .في المكعد المحددبدأ  3123 أيمكؿ/سبتمبرسيبدأ في  جميكرية مكلدكفا 
 أنجز التقييـ 3123في مارس/آذار  سينجز أكغندا 
تقارير التثبت مف  - 4

 إنجاز المشركعات
يتاح لعممية التثبت  لفك . جارم العمؿ فيو حسب ما كاف مقرران  3123ديسمبر/كانكف األكؿ عاـ في  سينجز  المشركعات تثبت مف تقارير إنجازلمعممية  36حكالي 

 تقارير إنجاز المشركعات. تقريران مف 21 نحك ىذا العاـ سكل
تقػدير  كقػد أجػرم أيضػا. جارم العمؿ فيو حسب ما كاف مقرران  3123ديسمبر/كانكف األكؿ عاـ في  سينجز تقديرات ألداء المشركعات 9حكالي  تقدير أداء المشركعات - 5

تعزيػػز قاعػػدة أدلػػة تقييمػػات البػػرامج  نظػػرا لمحاجػػة إلػػىإضػػافي 
 القطرية في البمداف نفسيا. 

لجنة التقييـ كالمجمس  - 6
 التنفيذم

 3123مؿ المستند إلػى النتػائج لعػاـ استعراض تنفيذ برنامج الع
عػداد برنػامج العمػؿ 3125-3124كالخطة اإلشارية لمفتػرة  ، كا 

كالخطػػػة اإلشػػػارية  3124المسػػػتند إلػػػى النتػػػائج كالميزانيػػػة لعػػػاـ 
 3126-3125لمفترة 

 .أنجز 3123ديسمبر/كانكف األكؿ عاـ  سينجز في

 أنجز. 3123ديسمبر/كانكف األكؿ عاـ  سينجز في التقرير السنكم العاشر عف نتائج كأثر عمميات الصندكؽ 
عمى تقرير رئيس الصندكؽ عف المستقؿ تعميقات مكتب التقييـ  

 كضع تنفيذ تكصيات التقييـ كتدابير اإلدارة
 .أنجزت 3123في سبتمبر/أيمكؿ  ستنجز

عمػػى تقريػػر الفعاليػػة اإلنمائيػػة المسػػتقؿ تعميقػػات مكتػػب التقيػػيـ  
 لمصندكؽ

 أنجز. 3123مبر/كانكف األكؿ عاـ ديس ستنجز في

عمػى سياسػات مجمكعػة مختػارة المسػتقؿ تعميقات مكتب التقييـ  
مػػف عمميػػات الصػػندكؽ أعػػدتيا إدارة الصػػندكؽ لعرضػػيا عمػػى 

 لجنة التقييـ لمنظر فييا

سياسػة الصػندكؽ بشػأف المسػاكاة بػيف الجنسػيف نكقشت ك . أنجز 3123مكعد اإلنجاز ديسمبر/كانكف األكؿ عاـ 
تعميقػات المكتػب خػالؿ دكرتػي لجنػة إلػى جانػب تمكػيف المػرأة ك 

كنكقشت استراتيجية  ،التقييـ كالمجمس التنفيذم في أبريؿ/نيساف
تعميقػػات المكتػػب عمييػػػا إلػػى جانػػب فػػي الصػػندكؽ،  اتالشػػراك

خالؿ دكرة لجنة التقييـ في يكليك/تمكز كدكرة المجمس التنفيذم 
 في سبتمبر/أيمكؿ.

ع دكرات لجنػػػة التقيػػػيـ كفقػػػان الختصاصػػػات المشػػػاركة فػػػي جميػػػ 
 المجنة كنظاميا الداخمي

. كشارؾ المكتب في زيارة أربع دكرات رسميةُعقَدت حتى اآلف  3123ديسمبر/كانكف األكؿ عاـ  تنجز في
يػػيـ كقػػدـ عرضػػان عػػف الميدانيػػة التػػي قامػػت بيػػا لجنػػة التق غانػػا
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 الكضع الراىف كضع التنفيذ المزمع أنشطة التقييـ نكع العمؿ
 نتائج التقييـ.

أنشطة االتصاالت  - 7
دارة المعر   فةكا 

، كالمكقػػػػع الشػػػػبكي كالػػػػرؤلتقػػػػارير التقيػػػػيـ، كالمالمػػػػح البػػػػارزة، 
 .لمكتب التقييـ، الخ

 جارم العمؿ فييا حسب ما كاف مقررا. 3123ديسمبر/ كانكف األكؿ  –يناير/كانكف الثاني 

 :لكؿ مف تقييمية اتتكليف 
 ؛ر التعاكنيات في التنمية الريفيةدك  (2)
داة، بمػػا فػػي بػػرامج الفػػرص االسػػتراتيجية القطريػػة كػػأ (3)

 كعممية تنفيذىا؛ كصياغتيا ىيكميا ذلؾ
 .بيف الجنسيف التمايز (3)

 أنجزت. 3123مكعد اإلنجاز ديسمبر/كانكف األكؿ عاـ 

حضػػػػكر كػػػػؿ اجتماعػػػػات لجنػػػػة اسػػػػتراتيجية العمميػػػػات كتكجيػػػػو  
السياسػػات التػػػي تنػػاقش السياسػػػات كاالسػػتراتيجيات المؤسسػػػية، 

كمجمكعػػػة مختػػػارة مػػػف  كبػػرامج الفػػػرص االسػػػتراتيجية القطريػػة،
عػػػدد المشػػػاركة فػػػي ك المشػػػركعات التػػػي قيميػػػا مكتػػػب التقيػػػيـ. 

 .ؽ إدارة البرامج القطريةمختار مف اجتماعات فر 

أصػػبح المكتػػب فػػي ك  .جػػارم العمػػؿ فيػػو حسػػب مػػا كػػاف مقػػرران  3123ديسمبر/ كانكف األكؿ  –يناير/كانكف الثاني 
العمميػػػػات مراقبػػػػان دائمػػػػان فػػػػي لجنػػػػة إدارة  2012منتصػػػػؼ عػػػػاـ 

المنعقػػػدة حتػػػػى فريػػػػؽ إدارة الصػػػندكؽ  اتكشػػػارؾ فػػػي اجتماعػػػ
 .تاريخو

 كشػػبكة الشػػبكات ،التقيػػيـفػػي مجػػاؿ الشػراكة مػػع فريػػؽ التعػػاكف  الشراكات - 8
 المعنػػػي بػػػالتقييـ، كفريػػػؽ األمػػػـ المتحػػػدة المعنيػػػة بتقيػػػيـ األثػػػر،

 .السكيسرية لمتنمية كالتعاكف كالككالة

 . جارم العمؿ حسب ما كاف مقرران  3123مبر/ كانكف األكؿ ديس –يناير/كانكف الثاني 

كتقػديرات  إنجاز المشركعاتتحسيف منيجية التثبت مف تقارير  المنيجية - 9
 .االقتضاءأداء المشركعات حسب 

مػػػف كضػػػع الخطػػػكط التكجيييػػػة بشػػػأف التثبػػػت مػػػف تػػـ االنتيػػػاء  3123ديسمبر/ كانكف األكؿ  –يناير/كانكف الثاني 
 أداء المشركعاتنجاز المشركعات/تقديرات تقارير إ

دارة الصػندكؽ   تنفيذ كتنقيح اتفاؽ المكاءمػة بػيف مكتػب التقيػيـ كا 
 .الذاتيالتقييـ بشأف منيجية كعمميات التقييـ المستقؿ ك 

 .جارم العمؿ حسب ما كاف مقرران  3123ديسمبر/ كانكف األكؿ  –يناير/كانكف الثاني 

فػػػي البمػػػػداف  القػػػػدرة عمػػػى التقيػػػػيـ بتطػػػكيرفيػػػذ أنشػػػطة تتعمػػػػؽ تن التقييـ قدرات تطكير - :
  .الشريكة

شارؾ المكتب في حمقػة عمػؿ حػكؿ تطػكير قػدرات التقيػيـ بتنظػيـ مػف  3123ديسمبر/ كانكف األكؿ  –يناير/كانكف الثاني 
كفػد مػف كزارة الماليػة فػػي  كزاركزارة الشػؤكف الخارجيػة فػي إندكنيسػػيا. 

راكة كز السػػػتطالع إمكانيػػػة تكػػػكيف شػػػالصػػػيف المكتػػػب فػػػي يكليك/تمػػػ
كتب فػي مطالع عمى منيجية كعمميات المحددة في مجاؿ التقييـ كاال

 التقييـ.
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 3112-3112وانخطت اإلشاريت نهفترة  3112األنشطت انًقترحت نًكتب انتقييى انًستقم في انصنذوق نعاو 

 2الجدكؿ 
 العمللمكتب التقييم في الصندوق حسب نوع  المقترحةاألنشطة 
 تاريخ اإلنجاز تاريخ البدء 3124األنشطة المقترحة لعاـ  نكع العمؿ

العمميػػػات  الصػػػندكؽ المؤسسػػػية ككفػػػاءةتقػػػدير لكفػػػاءة  التقييـ عمى مستكل الصندكؽ - 2
 التي يمكليا الصندكؽ

 2013أبريؿ/نيساف  2011يناير/كانكف الثاني 

 2013يكنيك/حزيراف  2012 يناير/كانكف الثاني اإلشراؼ المباشر كدعـ التنفيذ 
 2013ديسمبر/كانكف األكؿ  2013يناير/كانكف الثاني  الصندكؽتقييـ إنجازات عممية تجديد مكارد  
 2014يكنيك/حزيراف  2013يناير/كانكف الثاني  نيج الصندكؽ تجاه حكار السياسات كنتائجو 
 2014ديسبمر/كانكف األكؿ  2013سبتمبر/أيمكؿ  .السياسة المنقحة لتمكيؿ المنح في الصندكؽ 
 3125مارس/آذار  3124يناير/كانكف الثاني  متعددة القكمياتالجميكرية بكليفيا  تقييـ البرامج القطرية - 3
 3125مارس/آذار  2013يناير/كانكف الثاني  الصيف 
 2013سبتمبر/أيمكؿ  2012يكنيك/حزيراف  مدغشقر 
 2013األكؿ /كانكف سمبردي 2012سبتمبر/أيمكؿ  جميكرية مكلدكفا 
 3125مارس/آذار  2013يناير/كانكف الثاني  السنغاؿ 
 3125مارس/آذار  2013يناير/كانكف الثاني  زامبيا 
التثبػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػف تقػػػػػػػػػػػارير إنجػػػػػػػػػػػاز  - 4

 المشركعات
التثبػػػت مػػػػف كػػػؿ تقػػػػارير إنجػػػاز المشػػػػركعات المتاحػػػػة 

  .تقريران( 30خالؿ السنة )حكالي 
 2013ديسمبر/كانكف األكؿ  2013يناير/كانكف الثاني 

 2013ديسمبر/كانكف األكؿ  2013يناير/كانكف الثاني  عمميات لتقدير أداء المشركعات 9 حكالي تقدير أداء المشركعات - 5
 2013ديسمبر/كانكف األكؿ  2013يناير/كانكف الثاني  ألثر )يحدد المشركع فيما بعد(لتقييـ  1 تقييـ األثر – 6
استعراض تنفيذ برنامج العمؿ المستند إلى النتائج لعاـ  كالمجمس التنفيذملجنة التقييـ  -7

عداد 3126-3125كالخطة اإلشارية لمفترة  3124 ، كا 
برنػػػػامج العمػػػػؿ المسػػػػتند إلػػػػى النتػػػػائج كالميزانيػػػػة لعػػػػاـ 

 .3127-3126كالخطة اإلشارية لمفترة  3125

 2013ديسمبر/كانكف األكؿ  2013يناير/كانكف الثاني 

 2013ديسمبر/كانكف األكؿ  2013يناير/كانكف الثاني قرير السنكم الحادم عشر عػف نتػائج كأثػر عمميػات الت 
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 تاريخ اإلنجاز تاريخ البدء 3124األنشطة المقترحة لعاـ  نكع العمؿ
  .الصندكؽ

تعميقات مكتب التقييـ عمى تقرير رئيس الصندكؽ عف  
 .كضع تنفيذ تكصيات التقييـ كتدابير اإلدارة

 2013سبتمبر/أيمكؿ  2013حزيراف /يكنيك

تقريػػػر الفعاليػػػة اإلنمائيػػػة تعميقػػػات مكتػػػب التقيػػػيـ عمػػػى  
 .لمصندكؽ

 3124ديسمبر/كانكف األكؿ  3124أكتكبر/تشريف األكؿ 

مجمكعػػػػة مختػػػػارة مػػػػف تعميقػػػػات مكتػػػػب التقيػػػػيـ عمػػػػى  
أعػػػػػػػدتيا إدارة التشػػػػػػػغيمية التػػػػػػػي سياسػػػػػػػات الصػػػػػػػندكؽ 

 الصندكؽ لعرضيا عمى لجنة التقييـ لمنظر فييا

 3124ديسمبر/كانكف األكؿ  3124يناير/كانكف الثاني 

المشػػػػػػػػاركة فػػػػػػػػي جميػػػػػػػػع دكرات لجنػػػػػػػػة التقيػػػػػػػػيـ كفقػػػػػػػػان  
 .التقييـ كنظاميا الداخميلمجنة لالختصاصات المعدلة 

 3124ديسمبر/كانكف األكؿ  3124يناير/كانكف الثاني 

دارة   - 8 أنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػطة االتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت كا 
 .المعرفة

تقػػػػارير التقيػػػػيـ، كالمالمػػػػح البػػػػارزة، كالػػػػرؤل، كالمكقػػػػع 
 الخ.الشبكي لمكتب التقييـ، 

 3124ديسمبر/كانكف األكؿ  3124يناير/كانكف الثاني 

 3124ديسمبر/كانكف األكؿ  3124يناير/كانكف الثاني  .(كصكف المياه)إدارة  تكليفات تقييمية
حضػػػػكر كػػػػؿ اجتماعػػػػات لجنػػػػة اسػػػػتراتيجية العمميػػػػات 
كتكجيػػػػػػػػػػػػو السياسػػػػػػػػػػػػات التػػػػػػػػػػػػي تنػػػػػػػػػػػػاقش السياسػػػػػػػػػػػػات 

ص كاالسػػػػػػػػػػػػػتراتيجيات المؤسسػػػػػػػػػػػػػية، كبػػػػػػػػػػػػػرامج الفػػػػػػػػػػػػػر 
االسػػػػػػػػػتراتيجية القطريػػػػػػػػػة، كمجمكعػػػػػػػػػػة مختػػػػػػػػػارة مػػػػػػػػػػف 

كحضػػػػػػكر ميػػػػػػا مكتػػػػػب التقيػػػػػيـ. المشػػػػػركعات التػػػػػي قيَّ 
اجتماعػػػػات لجنػػػػة إدارة العمميػػػػات، كفريػػػػؽ اإلدارة فػػػػي 
الصػػػػػندكؽ، كاجتماعػػػػػات مختػػػػػارة لفػػػػػرؽ إدارة البػػػػػرامج 

 القطرية.

 3124ديسمبر/كانكف األكؿ  3124يناير/كانكف الثاني 

مػع فريػؽ التعػاكف فػي مجػاؿ التقيػيـ، كشػبكة  الشراكات الشراكات - 9
الشػػبكات المعنيػػة بتقيػػػيـ األثػػر، كفريػػػؽ األمػػـ المتحػػػدة 
 المعني بالتقييـ، كالككالة السكيسرية لمتنمية كالتعاكف.

 3124ديسمبر/كانكف األكؿ  3124يناير/كانكف الثاني 
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 تاريخ اإلنجاز تاريخ البدء 3124األنشطة المقترحة لعاـ  نكع العمؿ
 3124ديسمبر/كانكف األكؿ  3124كف الثاني يناير/كان حكؿ تقييمات األثر. خارجيالمساىمة في نقاش  المنيجية -:
القيػػػػاـ، حسػػػػب الحاجػػػػة، بصػػػػقؿ منيجيػػػػة التثبػػػػت مػػػػف  

  .أداء المشركعات اتتقارير إنجاز المشركعات كتقدير 
 3124ديسمبر/كانكف األكؿ  3124يناير/كانكف الثاني 

مكاصػػمة إدخػػاؿ التعػػديالت عمػػى دليػػؿ التقيػػيـ لمراعػػاة  
 .حسب االقتضاءالقضايا الناشئة الرئيسية، 

 3124ديسمبر/كانكف األكؿ  3124يناير/كانكف الثاني 

دارة  المعػػدؿ تنفيػػذ اتفػػاؽ المكاءمػػة  بػػيف مكتػػب التقيػػيـ كا 
الصػػػػندكؽ بشػػػػأف منيجيػػػػة كعمميػػػػات التقيػػػػيـ المسػػػػتقؿ 

 .الذاتيالتقييـ ك 

 3124ديسمبر/كانكف األكؿ  3124يناير/كانكف الثاني 

تنفيػػػػذ أنشػػػػطة تتعمػػػػؽ بتنميػػػػة القػػػػدرة عمػػػػى التقيػػػػيـ فػػػػي  .تنمية القدرة عمى التقييـ - 21
 البمداف الشريكة.

 3124ديسمبر/كانكف األكؿ  3124يناير/كانكف الثاني 

 
  3انجذول 

 حسب نوع اننشاط 3112-3112انخطت اإلشاريت نًكتب انتقييى انًستقم في انصنذوق نهفترة 

 السنة 3126-3125الخطة اإلشارية لمفترة  نكع العمؿ
 3126-3125 التقييـ المشترؾ لمجنة األمف الغذائي العالمية الذم جرل إصالحيا المؤسسيالتقييـ  -2

 3126-3125 انخراط الصندكؽ مع الدكؿ اليشة 

 3125 بنغالديش تقييـ البرامج القطرية -3

 3125 البرازيؿ 
 3125 ركندمك ب 

 3125 الكاميركف 

 3125 مصر 

 3125 مالكم 

 3125 باكستاف 

 3125 جميكرية فنزكيال البكليفارية 
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 السنة 3126-3125الخطة اإلشارية لمفترة  نكع العمؿ
 3126 أرمينيا 

 3126 بكركينا فاسك 

 3126 بيرك 

 3126 سرم النكا 

 3126 جميكرية تنزانيا المتحدة 

 3126 تركيا 

 3126 الدكؿ الجزرية الصغيرة النامية في المحيط اليندم 

 3126-3125 ر إنجاز المشركعات المتاحة ىذا العاـالتثبت مف جميع تقاري التثبت مف تقارير إنجاز المشركعات -4

 3126-3125 تقديرات في السنة 9حكالي   تقدير أداء المشركعات -5

عداد برنامج العمؿ 3127-3126كالخطة اإلشارية لمفترة  3125استعراض تنفيذ برنامج العمؿ المستند إلى النتائج لعاـ  لجنة التقييـ كالمجمس التنفيذم -6 ، كا 
  3128-3127خطتو اإلشارية لمفترة ك  3126تند إلى النتائج كميزانيتو لعاـ المس

 

عداد برنامج العمؿ 3128-3127كخطتو اإلشارية لمفترة  3126استعراض تنفيذ برنامج العمؿ المستند إلى النتائج لعاـ   ، كا 
  3129-3128كخطتو اإلشارية لمفترة  3127المستند إلى النتائج كميزانيتو لعاـ 

3125 

 3126-3125 عشر مف التقارير السنكية عف نتائج كأثر عمميات الصندكؽكالثالث عشر  الثانيالتقريراف  

 3126-3125 تعميقات مكتب التقييـ عمى تقرير رئيس الصندكؽ عف كضع تنفيذ تكصيات التقييـ كتدابير اإلدارة 

 3126-3125 ؽتعميقات مكتب التقييـ عمى تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندك  

مختارة مف عمميات الصندكؽ أعدتيا إدارة الصندكؽ لعرضيا عمى لجنة التقييـ لمنظر تشغيمية تعميقات مكتب التقييـ عمى سياسات  
 فييا

3125-3126 

 3126-3125 المنقحيف كفقان الختصاصات لجنة التقييـ كنظاميا الداخمي لجنة التقييـدكرات  المشاركة في جميع 

دارة المعرفة أنشطة -7  3126-3125 .كالمكقع الشبكي لمكتب التقييـ، الخالرؤل، ك المالمح البارزة، ك تقارير التقييـ،  االتصاالت كا 

 3125 تكليفات تقييمية عف الشباب 

 3126 تكليفات تقييمية عف التنمية الرعكية 

قش السياسات كاالستراتيجيات المؤسسية، كبرامج الفرص التي تنا لجنة استراتيجية العمميات كتكجيو السياساتحضكر كؿ اجتماعات  
االستراتيجية القطرية، كمجمكعة مختارة مف المشركعات التي قيميا مكتب التقييـ. كالمشاركة في مجمكعة مختارة مف فرؽ إدارة 

 البرامج القطرية 

3125-3126 

 3126-3125الككالة السكيسرية ك ت تقييـ األثر، كفريؽ األمـ المتحدة المعني بالتقييـ، فريؽ التعاكف في مجاؿ التقييـ، كشبكة شبكاالشراكة مع  الشراكات -8
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 السنة 3126-3125الخطة اإلشارية لمفترة  نكع العمؿ
 لمتنمية كالتعاكف

 3126-3125 المساىمة في النقاش الدائر داخؿ الصندكؽ كخارجو حكؿ تقييـ األثر المنيجية -9

 3126-3125 كتقدير أداء المشركعات القياـ، حسب الحاجة، بصقؿ منيجية عمميات التثبت مف تقارير إنجاز المشركعات 

 3126-3125 مكاصمة إدخاؿ التعديالت عمى دليؿ التقييـ لمراعاة القضايا الناشئة الرئيسية حسب االقتضاء 

دارة الصندكؽ بشأف منيجية كعمميات التقييـ المستقؿ كالذاتيالمنقح تنفيذ اتفاؽ المكاءمة    3126-3125 بيف مكتب التقييـ كا 

 3126-3125 عمى التقييـ تنفيذ أنشطة في البمداف الشريكة تتعمؽ بتنمية القدرة التقييـ القدرة عمى تنمية -:
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 4الجدكؿ 
 األنشطة المؤقتة حسب أىداف مكتب التقييم المستقل في الصندوق ونتائج إدارتو

 3126-3125رية المقترحة لمكتب التقييـ لمفترة الخطة اإلشا 3124األنشطة المقترحة لعاـ  المستقؿ نتائج إدارة مكتب التقييـ األىداؼ
: المسػػػػػػاىمة فػػػػػػي 2اليػػػػػدؼ االسػػػػػػتراتيجي 

النيػػػػػػػػكض بػػػػػػػػأداء السياسػػػػػػػػات المؤسسػػػػػػػػية 
 .كالعمميات الممكلة مف الصندكؽ

: تقػػارير سػػػنكية عػػف نتػػػائج 2نتيجػػة اإلدارة 
كأثر عمميات الصػندكؽ كتقييمػات مؤسسػية 
تػػػػػػػكفر الركػػػػػػػائز الالزمػػػػػػػة لتطػػػػػػػكير كتنفيػػػػػػػذ 

 .كعمميات مؤسسية أفضؿسياسات 

عػػػػػف نتػػػػػائج كأثػػػػػر عمميػػػػػات  الحػػػػػادم عشػػػػػر التقريػػػػػر السػػػػػنكم
  .الصندكؽ

عػف نتػائج كأثػر  الثػاني عشػر كالثالػث عشػر افالسنكي افالتقرير 
  .عمميات الصندكؽ

تقيػػػػػػػػيـ مؤسسػػػػػػػػي عػػػػػػػػف اإلشػػػػػػػػراؼ المباشػػػػػػػػر كدعػػػػػػػػـ التنفيػػػػػػػػػذ 
كتقيػػػػيـ (، 2013يكنيػػػك/حزيراف  – 2012ناير/كػػػانكف الثػػػػاني ي)

 –زات تجديدات المكارد في الصندكؽ )يناير/كانكف الثاني إنجا
كتقيػػػػػػػيـ مؤسسػػػػػػػي عػػػػػػػف نيػػػػػػػج ( 2013ديسػػػػػػػمبر/كانكف األكؿ 

 يناير/كػػػانكف الثػػػانيالصػػندكؽ كنتائجػػػو فػػي حػػػكار السياسػػات )
السياسة (، كتقييـ مؤسسي عف 2014يكنيك/حزيراف   - 2013

 – 2013 ؿسػػبتمبر/أيمك ) فػػي الصػػندكؽلِمػػنح التمكيػػؿ المنقحػػة 
 (.2014 األكؿ ديسمبر/كانكف

التػي تػـ إصػالحيا  ترؾ لمجنة األمػف الغػذائي العػالميتقييـ مش
(؛ كانخػػػػػػػػراط الصػػػػػػػػندكؽ فػػػػػػػػي الػػػػػػػػدكؿ اليشػػػػػػػػة 2014-2015)
(2014-2015). 

 .تعميقات عمى السياسات حسب االقتضاء .تعميقات عمى السياسات حسب االقتضاء
: تقييمػػات لمبػػرامج القطريػػة 3نتيجػػة اإلدارة 

تػػػػػكفر الركػػػػػائز الالزمػػػػػة لمنيػػػػػكض ببػػػػػرامج 
الفرص االسػتراتيجية القطريػة المسػتندة إلػى 

 .النتائج

كمدغشػػػػقر،  كالصػػػػيف،، جميكريػػػػة بكليفيػػػػا المتعػػػػددة القكميػػػػات
 .كالسنغاؿ، كزامبياكجميكرية مكلدكفا، 

كبكركنػػػػدم، بكركينػػػا فاسػػػك، ك كالبرازيػػػػؿ، بػػػنغالديش، ك ا، يػػػأرمين
باكسػػػػتاف، كبيػػػػػرك، كسػػػػػرم كالكػػػػاميركف، كمصػػػػػر، كمػػػػػالكم، ك 
، كتركيػػا، كجميكريػػة فنػػزكيال النكػػا، كجميكريػػة تنزانيػػا المتحػػدة

فػػػػي المحػػػػػيط الناميػػػػػة ، كالػػػػدكؿ الجزريػػػػػة الصػػػػغيرة البكليفاريػػػػة
 اليندم.

: تقييمات مشػركعات تسػيـ 4نتيجة اإلدارة 
فػػػػػػػػي تحسػػػػػػػػيف العمميػػػػػػػػات التػػػػػػػػي يػػػػػػػػدعميا 

 .الصندكؽ

  .تثبت مف تقارير إنجاز المشركعاتال لتثبت مف تقارير إنجاز المشركعات.ا
 تقدير أداء المشركعات  تقدير أداء المشركعات 

  تقييـ األثر )يحدد المشركع فيما بعد( 
مكاصػمة صػقؿ منيجيػػة التثبػت مػف تقػػارير إنجػاز المشػػركعات  : كضع المنيجية.5نتيجة اإلدارة 

 .كتقديرات أداء المشركعات، حسب االقتضاء
يجيػػة التثبػت مػف تقػػارير إنجػاز المشػػركعات مكاصػمة صػقؿ من

 .كتقديرات أداء المشركعات، حسب االقتضاء
حػػػكؿ كخارجػػو المسػػاىمة فػػي النقػػػاش الػػدائر داخػػؿ الصػػػندكؽ حػػػكؿ  كخارجػػو المسػػاىمة فػػي النقػػػاش الػػدائر داخػػؿ الصػػػندكؽ
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 3126-3125رية المقترحة لمكتب التقييـ لمفترة الخطة اإلشا 3124األنشطة المقترحة لعاـ  المستقؿ نتائج إدارة مكتب التقييـ األىداؼ
 .تقييـ األثر .تقييـ األثر

القضػػايا  مكاصػػمة إدخػػاؿ التعػػديالت عمػػى دليػػؿ التقيػػيـ لمراعػػاة
 .الناشئة الرئيسية، حسب االقتضاء

مكاصػػمة إدخػػاؿ التعػػديالت عمػػى دليػػؿ التقيػػيـ لمراعػػاة القضػػايا 
 .الناشئة الرئيسية، حسب االقتضاء

الشراكة: فريؽ التعاكف في مجاؿ التقييـ، كفريؽ األمػـ المتحػدة 
تقييـ األثر، كالرابطة المعنية بشبكات الالمعني بالتقييـ، كشبكة 

كالككالػة السكيسػرية لمتنميػة كالتعػاكف  ،المية لمتقييـ اإلنمػائيالع
 .)مشاركة غير مباشرة في ىذه النتيجة(

الشراكة: فريؽ التعاكف في مجاؿ التقييـ، كفريؽ األمػـ المتحػدة 
تقييـ األثر، كالرابطة المعنية بشبكات الالمعني بالتقييـ، كشبكة 
كيسػرية لمتنميػة كالتعػاكف كالككالػة الس ،العالمية لمتقييـ اإلنمػائي

 .)مشاركة غير مباشرة في ىذه النتيجة(
دارة الصندكؽ بيف مك المعدؿ تنفيذ اتفاؽ المكاءمة تب التقييـ كا 

 .منيجية كعمميات التقييـ المستقؿ كالتقييـ الذاتيبشأف 
دارة الصندكؽ بيف مك المعدؿ تنفيذ اتفاؽ المكاءمة تب التقييـ كا 

 .التقييـ المستقؿ كالتقييـ الذاتيمنيجية كعمميات بشأف 
تعميقػػات عمػػى تقريػػر الفعاليػػة اإلنمائيػػة لمصػػندكؽ كعمػػى تقريػػر 
رئػػػيس الصػػػندكؽ عػػػف كضػػػع تنفيػػػذ تكصػػػيات التقيػػػيـ كتػػػدابير 

 .اإلدارة

تعميقػػات عمػػى تقريػػر الفعاليػػة اإلنمائيػػة لمصػػندكؽ كعمػػى تقريػػر 
رئػػػيس الصػػػندكؽ عػػػف كضػػػع تنفيػػػذ تكصػػػيات التقيػػػيـ كتػػػدابير 

 .إلدارةا
فػػػػي البمػػػػداف  تنفيػػػػذ أنشػػػػطة تتعمػػػػؽ بتنميػػػػة القػػػػدرة عمػػػػى التقيػػػػيـ

 .الشريكة
تنفيػػػػذ أنشػػػػطة تتعمػػػػؽ بتنميػػػػة القػػػػدرة عمػػػػى التقيػػػػيـ فػػػػي البمػػػػداف 

 .الشريكة
المتعمػػؽ بييئػػات  األعمػػاؿ: 6نتيجػػة اإلدارة 

 .الصندكؽ الرئاسية
لالختصاصػػات المشػػاركة فػػي جميػػع دكرات لجنػػة التقيػػيـ كفقػػان 

 .التقييـ كنظاميا الداخميلمجنة دلة المع
لالختصاصػػات المشػػاركة فػػي جميػػع دكرات لجنػػة التقيػػيـ كفقػػان 

 .التقييـ كنظاميا الداخميلمجنة المعدلة 
 3124استعراض تنفيذ برنامج العمؿ المستند إلى النتائج لعاـ 

عػداد برنػػامج العمػػؿ 3126-3125كخطتػو اإلشػػارية لمفتػػرة  ، كا 
كخطتػػػو اإلشػػػارية  3125ائج كميزانيتػػػو لعػػػاـ المسػػػتند إلػػػى النتػػػ

 .3127-3126لمفترة 

 3125استعراض تنفيذ برنامج العمؿ المستند إلى النتائج لعاـ 
عػداد برنػػامج العمػػؿ 3127-3126كخطتػو اإلشػػارية لمفتػػرة  ، كا 
كخطتػػػو اإلشػػػارية  3126لعػػػاـ  كميزانيتػػػوالمسػػػتند إلػػػى النتػػػائج 

 .3128-3127لمفترة 
 3126نامج العمؿ المستند إلى النتائج لعاـ استعراض تنفيذ بر 

عػداد برنػػامج العمػػؿ 3128-3127كخطتػو اإلشػػارية لمفتػػرة  ، كا 
كخطتػػػو اإلشػػػارية  3127لعػػػاـ  كميزانيتػػػوالمسػػػتند إلػػػى النتػػػائج 

 .3129-3128لمفترة 
(، كالتنميػػػػػػػػػة الرعكيػػػػػػػػػة 2014) تكليفػػػػػػػػػات تقييميػػػػػػػػػة )الشػػػػػػػػػباب .(المياه حفظك )إدارة  تكليفة تقييميةات تكليفيػػػة : إعػػػداد ممخصػػػ7نتيجػػة اإلدارة اإلدارة  تعزيػػػػػػػػز: 3اليػػػػػػػػدؼ االسػػػػػػػػتراتيجي 
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 3126-3125رية المقترحة لمكتب التقييـ لمفترة الخطة اإلشا 3124األنشطة المقترحة لعاـ  المستقؿ نتائج إدارة مكتب التقييـ األىداؼ
لمتقييمػػػػػػات كمكضػػػػػػكعات الػػػػػػتعمـ لمتقػػػػػػارير   .الفعالة لمتعمـ كالمعرفة

 .السنكية عف نتائج كأثر عمميات الصندكؽ
(2015)). 

تحميؿ أحد مكضكعات التعمـ لمتقػارير السػنكية عػف نتػائج كأثػر 
 .عمميات الصندكؽ

يؿ أحد مكضكعات التعمـ لمتقػارير السػنكية عػف نتػائج كأثػر تحم
 .عمميات الصندكؽ

: أنشػػطة منتظمػة لالتصػػاؿ 8نتيجػة اإلدارة 
 .كالتكاصؿ فيما يتعمؽ بعمؿ مكتب التقييـ

، كالمكقػػػع الشػػػػبكي كالػػػػرؤلتقػػػارير التقيػػػيـ، كالمالمػػػػح البػػػارزة، 
 .لمكتب التقييـ

، كالمكقػػػع الشػػػػبكي لػػػػرؤلكاتقػػػارير التقيػػػيـ، كالمالمػػػػح البػػػارزة، 
 .لمكتب التقييـ

المنابر الداخمية )لجنة استراتيجية العمميات كتكجيو السياسات، 
إدارة  كفػػػػػرؽكلجنػػػػػة إدارة العمميػػػػػات، كفريػػػػػؽ إدارة الصػػػػػندكؽ، 

 .البرامج القطرية(

المنابر الداخمية )لجنة استراتيجية العمميات كتكجيو السياسات، 
إدارة  كفػػػػػرؽيػػػػػؽ إدارة الصػػػػػندكؽ، كلجنػػػػػة إدارة العمميػػػػػات، كفر 

 .البرامج القطرية(
 حمقات تعمـ قطرية حمقات تعمـ قطرية

الشراكة: فريؽ التعاكف في مجاؿ التقييـ، كفريؽ األمػـ المتحػدة 
، كالككالة بتقييـ األثرالمعني بالتقييـ، كشبكة الشبكات المعنية 

 .السكيسرية لمتنمية كالتعاكف

ف في مجاؿ التقييـ، كفريؽ األمػـ المتحػدة الشراكة: فريؽ التعاك 
، كالككالة بتقييـ األثرالمعني بالتقييـ، كشبكة الشبكات المعنية 

 .السكيسرية لمتنمية كالتعاكف
 .المشاركة في مناسبات التعمـ أك اجتماعات جمعيات التقييـ .المشاركة في مناسبات التعمـ أك اجتماعات جمعيات التقييـ

 .أنشطة التعمـ كالتكاصؿ األخرل .ـ كالتكاصؿ األخرلأنشطة التعم
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 3112يستوياث يوظفي يكتب انتقييى انًستقم نعاو 

 3123مستكل عاـ  3122مستكل عاـ  3121مستكل عاـ  :311مستكل عاـ 
3124 

 المجمكع العامة اتمكظفك الخدم المكظفكف الفنيكف
 

2:06 
 

2:06 
 

2:06 
 

 
2:06 

 
1322* 

 
6 

 
1822 

 
 

 فئة الموارد البشرية
 3124  3123 الفئة

 2 2 مدير

 2 2 نائب مدير

 5 5 كبار مكظفي التقييـ

 6 5 مكظفك التقييـ

 - 2 مسؤكؿ الماليةالتقييـ/
 106 106 مكظؼ معرفة كاتصاؿ في مجاؿ التقييـ

 *2 - محمؿ بحكث تقييـ
 1322 1122 الفنيةإجمالي الموظفين في الفئة 

 2 2 مساعد إدارم

 2 2 مساعد مدير

 2 2 مساعد نائب مدير

 *4 6 مساعدك التقييـ
 6 8 إجمالي الموظفين في فئة الخدمات العامة

 1822 1922 المجموع العام

 في السنكات المقبمة.  المكتبجرييا ية المستكل التي سغميا محمؿ بحكث تقييـ لدعـ العدد المتزايد مف التقييمات الرفيعالمكتب إلغاء كظيفتيف مف كظائؼ فئة الخدمات العامة، كاستخداـ بعض المكارد إلنشاء كظيفة جديدة يش يقترحاستعراض التكظيؼ،  بناء عمى *
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 العامة في مكتب التقييم اتمستوى موظفي الخدم

المستكل المقترح لعاـ  3123 3122 3121 :311 3119 3118 3117 3116
3124 

:06 :06 :06 906 906 9 9 9 7 
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  3112انًيسانيت انًقترحت نًكتب انتقييى انًستقم في انصنذوق نعاو 

 2الجدكؿ 
 3112الميزانية اإلجمالية لمكتب التقييم لعام 

 )بالدكالرات األمريكية(

 أ 3122ميزانية  أ 3121ميزانية  أ :311ميزانية  أعماؿ التقييـ
 أ 3123ميزانية 
(2) 

 3124الميزانية المقترحة لعاـ 
زيادة/)النقص( ال

 القيمة الحقيقية
(3) 

 زيادة
 بسعرال

 (4) 

زيادة/انخفاض سعر 
 جالصرؼ

(5) 

بسعر صرؼ  3124مجمكع ميزانية عاـ 
 1083= لمدكالر األمريكي مقابؿ اليكرك 

(6(=)2(+)3(+)4/+)-(5) 
التكاليؼ مف غير 

 د 711 346 2 0 237 57 0 474 289 2 000 238 2 000 600 2 000 696 2 المكظفيف

 االستشارييفتكاليؼ 
 األتعاب 
        السفر 

 ق 369 877 1
 1 525 362 

352 007 

 268 667 3 0 398 15 -660 82 530 734 3 576 645 3 204 620 3 851 157 3 تكاليؼ المكظفيف

 د 979 013 6 0 635 72 -660 82 004 024 6 576 883 5 204 220 6 851 853 5 المجموع

 
 (.  3123ك 3122ك 3121 في السنكات 10833= لمدكالر األمريكي مقابؿ اليكرك كسعر صرؼ :311عاـ  :108مجمس المحافظيف )بسعر صرؼ لمدكالر األمريكي مقابؿ اليكرك = المعتمدة مف  أ
كمػا كفرتيػػا  3124ك 3123التكػػاليؼ المعياريػة اإلجماليػة لعػػامي  فػػإف ىػذه الزيػادة تمثػػؿ الفػرؽ بػيف لممػكظفيفكبالنسػػبة فػي المائػة.  306 ؼ غيػر المػػكظفيف. كتبمػغ نسػػبة الزيػادة فػي أسػػعار تكػاليفػي الصػػندكؽ كحػػدة الميزانيػة أعمنتػوكمػا ىػك الحػػاؿ بالنسػبة لسػائر الصػػندكؽ كمػا  ب

 كحدة الميزانية في الصندكؽ.
مػػع المقارنػة، عمػى أف يحػػدد سػعر الصػػرؼ النيػائي  كذلػؾ لتيسػػير، لمػدكالر األمريكػػي مقابػؿ اليػػكرك 1083كىػك  3123ي كاليػػكرك ىػك نفػػس السػعر المطبػؽ عمػػى ميزانيػة عػػاـ كحػدة الميزانيػػة فػإف سػعر الصػػرؼ الػذم سػػيطبؽ فػي ىػػذه المرحمػة بػيف الػػدكالر األمريكػ أعمنتػػوكفقػان لمػا ج 

 نياية العاـ.
 لمزيد مف التفاصيؿ عف تكاليؼ غير المكظفيف. 3انظر الجدكؿ د 
فػػي المائػػة لمسػػفر. كأمػػا تكػػاليؼ غيػػر المػػكظفيف األخػػرل فتتضػػمف، مػػف بػػيف جممػػة أمػػكر أخػػرل، تػػكفير  26فػػي المائػػة لألتعػػاب، كحػػكالي  76فػػي المائػػة مػػف تكػػاليؼ غيػػر المػػكظفيف بنػػاء عمػػى األرقػػاـ التاريخيػػة، كمنيػػا حػػكالي  91د يتكقػػع أف تكػػكف تكػػاليؼ االستشػػارييف بحػػدك  ق

  المكظفيف.كسفر ، كأنشطة تقاسـ معارؼ التقييـ، ريةتقييمات البرامج القطالمنظمة لحمقات التعميـ القطرية في نياية 
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 3الجدكؿ 
 غير الموظفين  بتكاليففيما يتعمق  3112توزيع الميزانية المقترحة لمكتب التقييم المستقل في الصندوق لعام 

 المطمؽ العدد فئة التكاليؼ
كحدات مكافئة عدد 

 أ لمكظائؼ المتفرغة
)دكالر  بتكاليؼ الكحدة المعيارية

 يكي(أمر 
غير المكظفيف لعاـ لالتكاليؼ المقترحة 

 )دكالر أمريكي( 3124
 000 150 261 111 2 2 التقرير السنكم عف نتائج كأثر عمميات الصندكؽ

نطاؽ كطبيعة القضايا ل تبعان  متغايرةتكمفة  302 5 التقييمات عمى مستكل المؤسسة
 المزمع تقديرىا:

111 311-111 561 

430 000 

حجـ الحافظة، كمساحة ل تبعان  متغايرةتكمفة  606 9 امج القطريةتقييمات البر 
البمد، كتكمفة السفر، كتكافر األدلة التقييمية: 

111 346-111 426 

1 300 000  

 000 30 - 41نحك  41نحك  عمميات التثبت مف تقارير إنجاز المشركعات   

 000 200 36 111 9نحك  9نحك  عمميات تقدير أداء المشركعات

 000 50 61 111 2 2 التكليفات التقييمية

 000 108  - - المعرفة كالشراكة كتبادؿكالتكاصؿ  تأنشطة االتصاال

 000 20  - - التدريب

 711 58  - - التكاليؼ العامة كالنثرية

 711 346 2    المجموع

 .3124عاـ في العمميات  لتمؾيكرسو مكتب التقييـ ؿ النسبة المئكية مف الكقت الذم سلسنة التالية. كىذا الرقـ يمثتبدأ عمميات التقييـ في كثير مف األحياف في سنة معيَّنة كلكنيا تُنجز في ا أ
 تشمؿ تكاليؼ الكحدة المعيارية أيضان تكاليؼ سفر المكظفيف عند الضركرة. ب
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 4الجدكؿ 
 ن( حسب األىداف ونتائج اإلدارة التخصيص المقترح لميزانية مكتب التقييم )تكاليف الموظفين وغير الموظفي

 )بالدكالرات األمريكية(

 نتائج اإلدارة المكتبية لمكتب التقييـ أىداؼ مكتب التقييـ المستقؿ
الميزانية المقترحة )تكاليؼ المكظفيف كمف 

 غير المكظفيف(
النسبة المئكية مف مجمكع الميزانية 

 المقترحة
: المساىمة في 2اليدؼ االستراتيجي 

بأداء السياسات المؤسسية النيكض 
 كالعمميات الممكلة مف الصندكؽ

: تقارير سنكية عف نتائج كأثر عمميات الصندكؽ كتقييمات مؤسسية 2نتيجة اإلدارة 
 تكفر الركائز الالزمة لتطكير كتنفيذ سياسات كعمميات مؤسسية أفضؿ 

1 142 960 19 

ائز الالزمة لمنيكض ببرامج : تقييمات لمبرامج القطرية تكفر الرك3نتيجة اإلدارة 
 الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج

2 225 605 37 

العمميات التي يدعميا في تحسيف مشركعات تسيـ تقييمات : 4نتيجة اإلدارة 
 الصندكؽ

793 988 13 

 6 673 383 : كضع المنيجيات5نتيجة اإلدارة 

 4 620 224 ييئات الصندكؽ الرئاسية: األعماؿ المتعمقة ب6نتيجة اإلدارة 

 79 846 752 4 1المجموع لميدف االستراتيجي 

: تشجيع اإلدارة 3اليدؼ االستراتيجي 
 الفعالة لمتعمـ كالمعرفة 

: إعداد ممخصات تكليفية لمتقييمات كمكضكعات التعمـ لمتقارير 7نتيجة اإلدارة 
 السنكية عف نتائج كأثر عمميات الصندكؽ 

558 760 9 

 12 737 702 : أنشطة منتظمة لالتصاؿ كالتكاصؿ فيما يتعمؽ بعمؿ مكتب التقييـ8نتيجة اإلدارة 

 31 133 261 1 3المجموع لميدف االستراتيجي 

 100 979 013 6  المجموع الكمي
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 5الجدكؿ 

 3113استخدام الميزانية اإلجمالية لمكتب التقييم عام 

  عمؿ التقييـ

 2012عتمدة الميزانية الم

 )بالدكالرات األمريكية(

المستخدمة حتى تاريخ 
24/10/2012 

 )بالدكالرات األمريكية( 

 المستخدمة حتى تاريخ

24/10/2012 
 ()نسبة مئكية

 92.5%  258 118  2 474 289 2  تكاليؼ غير المكظفيف

 99.0% 344 697 3* 530 734 3  تكاليؼ المكظفيف

 96.5% 602 815 5 004 024 6  المجموع

 0بما يتسق مع ممارسة سائر الصندوق، تدرج التزامات جميع تكاليف الموظفين لكامل السنة في بداية العام 
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 يؤشراث األداء انرئيسيت

 مؤشرات األداء الرئيسية أىداؼ مكتب التقييـ المستقؿ
 أ بنتائج إدارة المكت

 كسائؿ التحقؽ
سػػػػػنة األسػػػػػػاس 

2011 
اليػػػػػػػػػػػػػػدؼ عػػػػػػػػػػػػػػاـ  3123إنجاز سنة 

3125 
: 2اليػػػػػػػػػػػػػػػػػدؼ االسػػػػػػػػػػػػػػػػػتراتيجي 

المسػػػاىمة فػػػي النيػػػكض بػػػأداء 
السياسات المؤسسية كالعمميات 

 الممكلة مف الصندكؽ.
 

النسػػبة المئكيػػة لمتقييمػػات المنجػػزة التػػي تمتثػػؿ تمامػػان  - 2
لسياسػػػػػة التقيػػػػػيـ فػػػػػي الصػػػػػندكؽ كمنيجيػػػػػة التقيػػػػػيـ التػػػػػػي 

 يستخدميا مكتب التقييـ.

األقػػػػػػػػػػراف اسػػػػػػػػػػتعراض  4ك  3ك 2نتائج اإلدارة 
الػػػػػداخمي فػػػػػػي مكتػػػػػػب 

 التقييـ

211% 211% 211% 

تصػػػػديؽ كبػػػػار المستشػػػػاريف المسػػػػتقميف عمػػػػى جػػػػكدة  - 3
عمميػػػػػػة التقيػػػػػػيـ كالمنيجيػػػػػػػة المسػػػػػػتخدمة فػػػػػػي التقييمػػػػػػػات 
المؤسسػػػػية كفػػػػي مجمكعػػػػة مختػػػػارة مػػػػف تقييمػػػػات البػػػػرامج 

 القطرية.

تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارير كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار  4ك  3ك 2نتائج اإلدارة 
 المستشاريف المستقميف 

 %211 بينطبؽال  211%

عدد األنشطة المرتبطػة بػالتقييـ الػذاتي كتنميػة القػدرة  - 4
 عمى التقييـ التي يشارؾ فييا مكظفك مكتب التقييـ.

ندكنيسيا( حدثاف حدث كاحد سجؿ مكتب التقييـ 5نتيجة اإلدارة   أحداث 3 )الصيف كا 

عػػدد مػػكظفي مكتػػب التقيػػيـ المبعػػكثيف بالتنػػاكب إلػػى  - 5
 دريبية عمى التقييـ سنكيا.دكرات ت

 مكظفيف 6 مكظفيف 4 سجؿ مكتب التقييـ 5نتيجة اإلدارة 

 
 مكظفيف 6

عػػػػػدد الػػػػػدكرات المقػػػػػرر عقػػػػػدىا لمجنػػػػػة التقيػػػػػيـ كفقػػػػػا  - 6
 الختصاصات المجنة.

دكرات  5 سجؿ مكتب التقييـ 6نتيجة اإلدارة 
 عادية

 دكرات عادية 5 دكرات عادية 5

حسػػب االقتضػػاء فػػػي دكرات مشػػاركة مكتػػب التقيػػػيـ  - 7
لجنػػػػػة مراجعػػػػػة الحسػػػػػابات كالمجمػػػػػس التنفيػػػػػذم كمجمػػػػػس 
محػافظي الصػندكؽ كالزيػارة القطريػة السػنكية التػي تجرييػا 

 لجنة التقييـ.

 %211 %211 %211 سجؿ مكتب التقييـ 6نتيجة اإلدارة 

 تعزيػػز: 3اليػػدؼ االسػػتراتيجي 
 اإلدارة الفعالة لمتعمـ كالمعرفة. 

الػػػػتعمـ الرئيسػػػػية التػػػػي ينظميػػػػا مكتػػػػب دد أنشػػػػطة عػػػػ - 8
 التقييـ داخؿ الصندكؽ.

أحداث )حكار السياسات، االنخراط  6 حدثاف سجؿ مكتب التقييـ 8ك 7نتائج اإلدارة 
التنمية أثناء مع التعاكنيات، 

برامج الفرص  الصراعات،
ة إلى االستراتيجية القطرية المستند

النتائج، التقرير السنكم عف نتائج كأثر 

 أحداث 5
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 مؤشرات األداء الرئيسية أىداؼ مكتب التقييـ المستقؿ
 أ بنتائج إدارة المكت

 كسائؿ التحقؽ
سػػػػػنة األسػػػػػػاس 

2011 
اليػػػػػػػػػػػػػػدؼ عػػػػػػػػػػػػػػاـ  3123إنجاز سنة 

3125 
 يات الصندكؽ(عمم

عػػػػدد أنشػػػػطة الػػػػتعمـ الرئيسػػػػية التػػػػي ينظميػػػػا مكتػػػػب  - 9
 التقييـ داخؿ البمداف باالشتراؾ مع الحككمات.

 أحداث 6 أحداث )أرمينيا، مالي، أكغندا( 4 أحداث 5 سجؿ مكتب التقييـ 8نتيجة اإلدارة 

عدد أنشطة التعمـ الرئيسية التي يشارؾ فييا مكظفػك  - :
تقيػػػػػيـ لتبػػػػػػادؿ المعرفػػػػػة داخػػػػػػؿ المقػػػػػر الرئيسػػػػػػي مكتػػػػػب ال
 لمصندكؽ.

أحداث )المجمكعات المرجعية  5 حدثاف سجؿ مكتب التقييـ 8نتيجة اإلدارة 
لسياسات التمايز بيف الجنسيف 
كالشراكات، جدكؿ أعماؿ التعمـ بشأف 
األمف الغذائي، حمقات عمؿ إقميمية 

 7، مع الصندكؽ كالسكاف األصمييف(
استعراضات  8فظ، كاستعراضات حكا

لمجنة استراتيجية العمميات كتكجيو 
 السياسات

 أحداث 5

عػػدد أنشػػػطة المعرفػػػة الخارجيػػة التػػػي يشػػػارؾ فييػػػا  - 21
 مكظفك مكتب التقييـ لتبادؿ الدركس المستفادة مف التقييـ.

)فريؽ التعاكف في مجاؿ أحداث  6 أحداث 4 سجؿ مكتب التقييـ 8نتيجة اإلدارة 
األمـ المتحدة المعني  التقييـ، فريؽ

بالتقييـ، شبكة الشبكات المعنية بتقييـ 
التقييـ األكركبية،  جمعيةاألثر، 

استعراض األقراف لمكتب التقييـ في 
 برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي( 

 أحداث 6

تقػػػػػارير التقيػػػػػيـ كالمنتجػػػػػات األخػػػػػرل ذات الصػػػػػمة  - 22
ل المؤسسػة لتقييمات عمى مستك )المالمح البارزة كالرؤل( 

التي تنشػر فػي غضػكف ثالثػة أك تقييمات البرامج القطرية 
أشػػير مػػف تػػػاريخ اإلنجػػاز المحػػدد كتػػػكزع عمػػى الجميػػػكر 

)مػػا أف يػػتـ تكقيػػع االتفػػاؽ عنػػد  داخػػؿ الصػػندكؽ كخارجػػو
 نقطة اإلنجاز(

 سجؿ مكتب التقييـ 8ك 7نتائج اإلدارة 
 

91% 211% :1% 

 %211 جال ينطبؽ  جال ينطبؽ  سجؿ مكتب التقييـ 8ك 7نتائج اإلدارة التػػػػي تنشػػػػر فػػػػػي أداء المشػػػػػركعات  تقػػػػديرتقػػػػارير  - 23 
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 مؤشرات األداء الرئيسية أىداؼ مكتب التقييـ المستقؿ
 أ بنتائج إدارة المكت

 كسائؿ التحقؽ
سػػػػػنة األسػػػػػػاس 

2011 
اليػػػػػػػػػػػػػػدؼ عػػػػػػػػػػػػػػاـ  3123إنجاز سنة 

3125 
غضػػػكف ثالثػػػة أشػػػير مػػػف تػػػاريخ اإلنجػػػاز المحػػػدد كتػػػكزع 

 عمى الجميكر داخؿ الصندكؽ كخارجو
 

: تقييمات لمبرامج القطرية تكفر الركائز الالزمة لمنيكض ببرامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة 3طكير كتنفيذ سياسات كعمميات مؤسسية أفضؿ؛ نتيجة اإلدارة : تقارير سنكية عف نتائج كأثر عمميات الصندكؽ كتقييمات مؤسسية تكفر الركائز الالزمة لت2نتيجة اإلدارة أ 
كمكضكعات التعمـ لمتقارير  ممخصات تكليفية لمتقييـ: إعداد 7: األعماؿ المتعمقة بييئات الصندكؽ الرئاسية؛ نتيجة اإلدارة 6نتيجة اإلدارة  ؛: كضع المنيجيات5: تقييمات مشركعات تسيـ في تحسيف العمميات التي يدعميا الصندكؽ؛ نتيجة اإلدارة 4إلى النتائج؛ نتيجة اإلدارة 

 .تقييـأنشطة منتظمة لالتصاؿ كالتكاصؿ فيما يتعمؽ بعمؿ مكتب ال: 8؛ نتيجة اإلدارة ندكؽالسنكية عف نتائج كأثر عمميات الص
 تدخؿ كبار المستشاريف المستقميف. 3123تستدع أم مف تقييمات البرامج القطرية التي أنجزت في عاـ لـ  ب
 كصاعدا. 3124داء مف عاـ ىذا مؤشر جديد استحدث ىذه السنة لرصد نشر منتج جديد لمكتب التقييـ المستقؿ في الكقت المناسب. كسكؼ يتـ اإلبالغ عف األ ج
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 نتائج الصندكؽ كأىدافو االستراتيجية كتكجياتو

 نتائج اإلدارة المؤسسية في الصندكؽ

 أىداؼ مكتب التقييـ المستقؿ

 ينشدىا المكتب اإلدارة التينتائج 

 أنشطة مكتب التقييـ المستقؿ

 المدخالت )المكارد البشرية كالمالية(


