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  المحتويات

 iii تنفيذي موجز

 إلى المستند الصندوق عمل لبرنامج المستوى رفيع المسبق االستعراض - األول جزءال
 0 2014 لعام لمصندوق والرأسمالية العادية والميزانيتين النتائج

 0 2014 لعام الصندوق عمل برنامج - أوال

 4 الجنساني لممنظور المراعية الصندوق ميزانية - ثانيا

  الجديدة الصندوق قروض في الجنسين بين الفوارق مراعاة لمدى المسبَّق التحميل - ألف
 2 (4102 نيسان/أبريل -4104 أيمول/سبتمبر)

  رهاوغي الجنسانية بالشؤون المتصمة األنشطة حصر - باء
 2 العادية الميزانية في الداعمة األنشطة من

 2 المؤسسية واألهداف األجل المتوسطة الخطة - ثالثا

 وكفاءة الصندوق في المؤسسية لمكفاءة المنظمة مستوى عمى التقييم آثار – رابعا
 2 األجل المتوسطة الخطة عمى( الكفاءة تقييم) قالصندو من الممولة العمميات

 2 لمصندوق العادية الميزانية - خامسا

 5 4102و 4104 السنتين في العادية الميزانية صافي استخدام - ألف

 6 4102 عام في لمتكاليف المحرِّكة العوامل - باء

 8 4102 لعام المقترحة الصافية العادية الميزانية - جيم

 9 4102 لعام المقترحة اإلجمالية الميزانية - دال

 77 4102 لعام متكررةال غير والتكاليف الرأسمالية الميزانية - هاء

 الصندوق في المستقل التقييم مكتب عمل لبرنامج المسبَّق االستعراض - الثاني الجزء
-4102 لمفترة اإلشارية وخطته 4102 لعام وميزانيته النتائج إلى المستند
4102 04 

 04 مقدمة - أوال

 02 4102 عام عمل برنامج تنفيذ من الرئيسية الدروس – ثانيا

 02 الحالي المنظور - ثالثا

 72 3172 عاـ أحداث أبرز – ألؼ

 71 3172-3173 الفترة ميزانية استخداـ - باء

 75 3173 عاـ مف المرحؿ المبمغ استخداـ – جيـ
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 02 المستقل التقييم لمكتب االستراتيجية األهداف - رابعا

 01 4102-4102 لمفترة اإلشارية والخطة 2014 عام عمل برنامج - خامسا

 41 4102 لعام الموارد مظروف – سادسا

 31 الموظفيف مف الموارد – ألؼ

 31 المقترحة الميزانية - باء

 

 المالحق

مقارنة  3173 ميزانية عاـ - والدوائر اتدية حسب المجموعالميزانية العا -الممحؽ األوؿ 
 بالميزانية المتوقعة

23 

مقارنة  3172 ميزانية عاـ - والدوائر اتالمجموعالميزانية العادية حسب  -الممحؽ الثاني 
 بالميزانية المتوقعة

24 

 25 مخرجاتاألىداؼ االستراتيجية ونتائج اإلدارة لمكتب التقييـ ونوع ال -الممحؽ الثالث

 3172إنجازات مكتب التقييـ المستقؿ في عاـ   -الممحؽ الرابع

 

26 

 3171أنشطة التقييـ المقترحة لمكتب التقييـ المستقؿ في الصندوؽ لعاـ   -الممحؽ الخامس
 3176-3175والخطة اإلشارية لمفترة 

31 

 36 3171مستويات موظفي مكتب التقييـ المستقؿ لعاـ   -الممحؽ السادس

 37 3171الميزانية المقترحة لمكتب التقييـ المستقؿ في الصندوؽ لعاـ   -الممحؽ السابع

 40 مؤشرات األداء الرئيسية  -الممحؽ الثامف

 42 اإلطار االنتقائي  -الممحؽ التاسع
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 موجز تنفيذي
يكي لفترة السنوات مميارات دوالر أمر  2 تقترح اإلدارة اإلبقاء عمى برنامج القروض والِمنح المقرر بمبمغ -1

( عمى 3175-3172 الثالث التي يستغرقيا التجديد التاسع لموارد الصندوؽ )التجديد التاسع لمموارد لمفترة
مميوف  711 شاماًل ميزانية متوقعة بمبمغ 3171 مميار دوالر أمريكي لعاـ 7.7 أف يبمغ المستوى اإلقراضي

ب الحيازات الصغيرة. وباإلضافة إلى ىذا البرنامج دوالر أمريكي لبرنامج التأقمـ لصالح زراعة أصحا
مف الموارد التي  3171 مميوف دوالر أمريكي أخرى في عاـ 211 األساسي، يرمي الصندوؽ إلى تعبئة
 يديرىا الصندوؽ مف مصادر أخرى.

عمييا في مشروعًا وبرنامجًا، منيا أربعة قروض وِمنح تكميمية لمموافقة  13 ويجري حاليًا إعداد ما يقرب مف -2
إلى جانب تسعة مشروعات وبرامج مف المزمع تمويميا مف برنامج التأقمـ لصالح زراعة أصحاب  3171 عاـ

في المائة  51و 11 الحيازات الصغيرة. وتتوقع اإلدارة الوفاء بالتزاـ التجديد التاسع بتخصيص ما يتراوح بيف
 تقديري لمِمنح العالمية/اإلقميمية والقطرية في عاـمف التمويؿ ألفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ويصؿ العدد ال

 مميوف دوالر أمريكي. 51 ِمنحة بما مجموع قيمتو 61 إلى 3171

مميار دوالر أمريكي( أف تدعـ  7.86وتتوقع اإلدارة أف تتمكف مف خالؿ جيودىا لتعبئة موارد إضافية ) -3
ية لتنمية الحيازات مميار دوالر أمريكي مف االلتزا 3.86 برنامج عمؿ إجمالي بنحو مات الجديدة الموجَّ

 7.7 . وسوؼ يشمؿ برنامج العمؿ برنامج القروض والِمنح األساسي المقرر بمبمغ3171 الصغيرة في عاـ
مميار دوالر أمريكي مف التمويؿ المشترؾ الذي يخضع إلدارة مباشرة مف  1.2مميار دوالر أمريكي؛ و

لمشترؾ الدولي والمحمي والخاص. وتشمؿ ىذه التقديرات سد الصندوؽ؛ والرصيد المتبقي مف التمويؿ ا
 .3172 العجز في برنامج عاـ

واستجابة لاللتزامات التي تعيد بيا الصندوؽ في سياستو بشأف المساواة بيف الجنسيف وتمكيف المرأة،  -4
يف المرأة، ومقتضيات خطة العمؿ عمى نطاؽ منظومة األمـ المتحدة المتعمقة بالمساواة بيف الجنسيف وتمك

يعكؼ الصندوؽ عمى استحداث منيجية لتوفير بيانات عف حافظة قروض الصندوؽ وميزانيتو العادية حسب 
نوع الجنس. وسوؼ ترد في وثيقة الميزانية النيائية في ديسمبر/كانوف األوؿ تفاصيؿ إضافية عف توزيع 

 الميزانية العادية عمى األنشطة المتصمة بالشؤوف الجنسانية.

مت اإلدارة بإدراج توصيات التقييـ عمى مستوى المنظمة لمكفاءة المؤسسية في الصندوؽ وكفاءة والتز  -5
العمميات الممولة مف الصندوؽ )تقييـ الكفاءة( كجزء مف خطة العمؿ المقترحة لتحويؿ المنظمة إلى مؤسسة 

 تعزيز كفاءة الصندوؽ أكثر فعالية وأكثر كفاءة. وتماشيًا مع تقييـ الكفاءة، تتناوؿ خطة العمؿ بشأف 

(EB 2013/109/R.12)  في البداية اإلجراءات المتصمة بتعزيز الفعالية التشغيمية لمصندوؽ وتحسيف جودة
تصميـ وتنفيذ المشروعات؛ ويتناوؿ الجزء الثاني مف خطة العمؿ اإلجراءات المقترحة لتعزيز الكفاءة 

ة عمى الميزانية في المدى القصير بينما ُيتوقع أف المؤسسية. وينطوي العديد مف التوصيات عمى آثار كبير 
تتحقؽ في المدى المتوسط النتائج/اآلثار التشغيمية وتحسينات الكفاءة الناشئة عف اإلجراءات المقترحة. 

عمى التكاليؼ الرأسمالية و/أو  3171 وتناقش ىذه الوثيقة اآلثار المحددة لخطة عمؿ تقييـ الكفاءة لعاـ
 تكررة فضاًل عف التكاليؼ المتكررة.التكاليؼ غير الم
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تحديد خيارات صعبة الستيعاب العوامؿ  3171 وتعيَّف عند إعداد مقترح الميزانية الرفيعة المستوى لعاـ -6
المحركة لمتكاليؼ المتكررة المرتبطة بتقييـ الكفاءة ومعالجة مسائؿ الميزانية الييكمية المتبقية ومواجية 

ة باألسعار لمحد مف أي زيادة في الميزانية اإلجمالية. وتتمثَّؿ العوامؿ الرئيسية الزيادات في التكاليؼ المتصم
( العوامؿ المحركة 7ما يمي: ) 3171 المحركة لمتكاليؼ التي ستحدِّد مخصصات الميزانية النيائية في عاـ

( العوامؿ 2ليؼ؛ )( العوامؿ األخرى الميمة المحركة لمتكا3لمتكاليؼ المتكررة المدفوعة بتقييـ الكفاءة؛ )
 المحركة لمتكاليؼ المتصمة باألسعار التي تتناوليا ىذه الوثيقة بمزيد مف التفصيؿ.

مميوف دوالر أمريكي تمثؿ زيادة  751.29 ميزانية عادية صافية رفيعة المستوى بمبمغ 3171 واقُترحت لعاـ -7
مميوف دوالر أمريكي في  5.35 غ، بما في ذلؾ زيادة بمبم3172 في المائة مقارنة بعاـ 1.2 اسمية بنسبة

مميوف دوالر أمريكي لمواجية  7 في المائة( وما يقدَّر بمبمغ 2.6التكاليؼ المتكررة المتصمة بتقييـ الكفاءة )
في المائة(. وسوؼ ينقَّح مقترح الميزانية النيائية، مع مراعاة تعقيبات  1.7الزيادات األخرى في التكاليؼ )

 .3172 صدرىا في سبتمبر/أيموؿالمجمس التنفيذي التي سي

مميوف دوالر أمريكي. وتشمؿ ىذه الميزانية موارد  751.89 ما قيمتو 3171 وتبمغ الميزانية اإلجمالية لعاـ -8
مميوف دوالر أمريكي )عالوة عمى الميزانية المحددة  1.5 إدارة العمميات الممولة بأمواؿ تكميمية والتي تبمغ

كي(. ويمكف استرداد ىذا المبمغ اإلضافي بالكامؿ مف الجزء المخصص مميوف دوالر أمري 751.29 بمبمغ
سنويًا مف إيرادات الرسـو المحصمة مف إدارة األمواؿ التكميمية. ويجري التماس الموافقة فقط عمى الميزانية 

 مميوف دوالر أمريكي. 751.29 العادية الصافية المقترحة التي تبمغ

مقترح الميزانية الرأسمالية. وبالرغـ مف أف المبالغ النيائية لـ تحدَّد حتى وتعكؼ اإلدارة حاليًا عمى إعداد  -9
مميوف دوالر  2.6 مالييف دوالر أمريكي، منيا 5 اآلف فإف تقديرات اإلدارة تشير إلى ميزانية رأسمالية بمبمغ

اإلضافة إلى ذلؾ، أمريكي لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت المرتبطة تحديدًا بخطة عمؿ تقييـ الكفاءة. وب
مالييف دوالر أمريكي والمتصمة أساسًا بالبنية  2 ُطمبت اعتمادات غير متكررة لتسوية التكاليؼ البالغة

نشاء المكاتب القطرية التابعة لمصندوؽ، فضاًل عف التكاليؼ المتصمة بترشيد العمميات عمى  األساسية وا 
يادة تعزيز الحضور القطري والتمكيف بزيادة كفاءة نطاؽ الصندوؽ لتعزيز كفاءتو المؤسسية. ويشمؿ ذلؾ ز 

 تنفيذ البرامج.

ليًا رفيع المستوى يمخص مجموع الميزانية العادية الصافية المقترحة لعاـ 7 ويتضمف الجدوؿ -10  3171 موجزًا أوَّ
 حسب المجموعات.
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 1انجذول 

 2014صنذوق وانميزانيبث انمقترحت نعبو اننتبئج اإلشبريت ومصفوفت اننتبئج نهميزنت انمستنذة إني اننتبئج في ان

 العممية نتيجة اإلدارة المؤسسية النتائج المجموعة

المقترحة لعاـ 
3171 

المقترحة 
 3171لعاـ 

بمالييف    التشغيمية 
الدوالرات 
 األمريكية

 النسبة المئوية

سياسات وطنية، وتدابير  1
تنسيؽ وبرمجة فعالة وُأطر 

مؤسسية واستثمارية لمحد مف 
 الفقر الريفي

تحسف إدارة البرامج  - 1نتيجة اإلدارة المؤسسية 
 القطرية

تحسف تصميـ  - 2نتيجة اإلدارة المؤسسية 
 المشروعات )القروض والمنح(

تحسيف اإلشراؼ ودعـ  – 3نتيجة اإلدارة المؤسسية 
 التنفيذ

إعداد وتنفيذ البرامج 
 القطرية

89.29 59.4 

إطار عالمي داعـ لتعبئة  2
رد ولمسياسات المتعمقة الموا

 بالحد مف الفقر الريفي

تحسيف المدخالت في  - 8نتيجة اإلدارة المؤسسية 
 حوار السياسات العالمية لمحد مف الفقر الريفي

زيادة تعبئة الموارد  – 10نتيجة اإلدارة المؤسسية 
 ألغراض الحد مف الفقر الريفي

حوار السياسات الرفيع 
المستوى، وتعبئة الموارد، 

 االتصاالت االستراتيجيةو 

12.72 8.5 

     الدعـ المؤسسي 

قاعدة فعالة وكفوءة لمخدمات  3
اإلدارية والمؤسسية في المقر 

الرئيسي وعمى المستوى 
القطري لتحقيؽ النتائج 

 التشغيمية

تحسيف إدارة الموارد  –4نتيجة اإلدارة المؤسسية 
 المالية

الموارد  تحسيف إدارة – 5نتيجة اإلدارة المؤسسية 
 البشرية

تحسيف إدارة المخاطر  –6نتيجة اإلدارة المؤسسية 
 والنتائج

تحسيف الكفاءة اإلدارية  – 7نتيجة اإلدارة المؤسسية 
وتييئة بيئة تمكينية لمعمؿ ولتكنولوجيا المعمومات 

 واالتصاالت

إصالح اإلدارة المؤسسية 
 وتنظيميا

36.78 24.5 

عمؿ الييئات الرئاسية  4
 بشكؿ فعاؿ وكؼء لمصندوؽ 

قاعدة تتسـ بالفعالية  – 9نتيجة اإلدارة المؤسسية 
 والكفاءة لتسيير األعضاء لعمؿ الصندوؽ

دعـ أنشطة التسيير التي 
 يقـو بيا األعضاء

8.64 5.7 

  147.43  4-1لممجموعات  2014مجموع الميزانية العادية المقترحة لعام      

 1.9 2.96   مركز التكاليؼ المؤسسية

 100 150.39  2014مجموع الميزانية العادية الصافية المقترحة لعام      

التسوية غير المتكررة لمتكاليف المتصمة 
 بتقييم الكفاءة 

 2014 الميزانية الرأسمالية لعام  

 )التقديرية(

  3.0 
5.0 

 

 

الميزانية المتوسطة األجؿ توقعات  3 وعمال بالمادة السابعة مف الموائح المالية لمصندوؽ، ترد في الجدوؿ -11
عمى أساس تدفقات اإليرادات المتوقعة مف جميع المصادر، وخطط العمميات المتوقعة والمبالغ المصروفة 

 يرد ىنا لألغراض اإلشارية ولمعمـ فقط. 3 التي تغطي الفترة نفسيا. وجدير بالمالحظة أف الجدوؿ
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 2انجذول 

 بس انتذفقبث انذاخهت وانخبرجت انمتوقعت )جميع انمصبدر(عمهيبث انميزانيت انمتوسطت األجم عهي أس

 )بمالييه انذوالراث األمزيكيت(

 

الفعمية لعاـ 
3173 

المتوقعة لعاـ 
3172 

المتوقعة لعاـ 
3171 

المتوقعة لعاـ 
3175 

 108 2 274 2 290 2 473 2 رصيد الموارد المرحَّؿ في أوؿ السنة

     التدفقات الداخمة إلى الصندوق

 310 296 305 271 فقات القروض العائدةتد

 16 19 22 72 إيرادات االستثمار

 5 15 17 5 رسـو األمواؿ التكميمية

 331 330 344 348 المجموع الفرعي

     التدفقات الخارجة من الصندوق

 (158) (156) (147) (144) الميزانية اإلدارية العادية وميزانية مكتب التقييـ المستقؿ في الصندوؽ

 (1) (3) (3) (4) المصروفات اإلدارية األخرى*

 (5) (5) (10) (4) الميزانية الرأسمالية

 (5) (15) (17) (2) التكاليؼ الممولة مف رسـو األمواؿ التكميمية

 - - - 2 تسوية أسعار الصرؼ والتسوية بيف الحسابات

 (169) (179) (177) (152) المجموع الفرعي 

 162 151 167 196 اخمة والخارجةصافي التدفقات الد

     األنشطة المرتبطة ببرنامج العمل 

 288 333 391 332 المساىمات

 - 153 183 - المساىمات )برنامج التأقمـ لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة(

 (788) (771) (743) (701) المبالغ المصروفة

 (52) (32) (14) (10) ة بالديوفأثر مبادرة تخفيؼ ديوف البمداف الفقيرة المثقم

 (552) (317) (183) (379) المجموع الفرعي 

 (390) (166) (16) (183) صافي التدفقات الداخمة/)الخارجة( في جميع األنشطة

 718 1 108 2 274 2 290 2 رصيد الموارد المرحل في نهاية السنة

 ررة والموارد المرحمة.*تشمؿ المصروفات اإلدارية األخرى الميزانيات غير المتك
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االستعراض المسبق رفيع المستوى لبرنامج عمل الصندوق المستند  -الجزء األول 
 2014ية والرأسمالية لمصندوق لعام عادلى النتائج والميزانيتين الإ

 2014برنامج عمل الصندوق لعام  -أوال 
دارة اإلبقاء عمى برنامج القروض والِمنح المقرر تماشيًا مع التزاـ التجديد التاسع لموارد الصندوؽ، تقترح اإل -1

 مميار دوالر أمريكي لعاـ 7.7 مميارات دوالر أمريكي لفترة السنوات الثالث بمستوى إقراضي يبمغ 2 بمبمغ
، وىو السنة الثانية مف فترة التجديد التاسع لموارد الصندوؽ. وعالوة عمى ىذا البرنامج األساسي، 3171

مميوف دوالر أمريكي أخرى مف الموارد التي يديرىا الصندوؽ مف مصادر  211 تعبئةيرمي الصندوؽ إلى 
 .1أخرى

 7انجذول 

 برنبمج انقروض وانِمنح انفعهي وانمتوقع واألموال األخرى انتي يذيرهب انصنذوق

 )بمالييه انذوالراث األمزيكيت(

 

الفعمية لعاـ 
3171 

الفعمية لعاـ 
3177 

الفعمية لعاـ 
3173 

ة المتوقع
لعاـ 

3172 

ميزانية عاـ 
3171 

التقديرية 
لعاـ 

3175 

أقروض الصندوؽ وِمنح إطار القدرة عمى تحمؿ الديوف
 794 947 968 760 1 050 1 050 

 50 50 40 69 50 51 ِمنح الصندوؽ

 100 1 100 1 800 037 1 998 845 بمجموع برنامج القروض والمنح

 300 300 100 231 191 59 جأمواؿ أخرى تحت إدارة الصندوؽ

مجموع برنامج القروض والمنح )بما في ذلك األموال 
داألخرى(

 

904 1 189 1 268 900 1 400 1 400 

المتوقعة  فيما يتعمؽ ببرنامج القروض والِمنح الحالي؛ ونظاـ إدارة حافظة المشروعات ونظاـ الِمنح الجديدة فيما يتعمؽ بالقروض والِمنح 3173التقرير السنوي لعاـ المصادر: 
 . 3175-3172لمفترة 

كبنود منفصمة في ىذا الجدوؿ  3172ُتعرض أرقاـ برنامج قروض الصندوؽ وِمنح إطار القدرة عمى تحمؿ الديوف عمى المجمس التنفيذي في دورة ديسمبر/كانوف األوؿ   أ
ثة.  وفقًا لمشروط اإلقراضية المحدَّ

 .3173الحيازات الصغيرة اعتبارًا مف عاـ  تشمؿ موارد برنامج التأقمـ لصالح زراعة أصحاب ب
األمواؿ المتوقع تعبئتيا مف مرفؽ البيئة العالمية  3171تشير إلى األمواؿ المتاحة أساسًا مف خالؿ آليات التمويؿ المشترؾ التي يديرىا الصندوؽ مباشرة. وتشمؿ مبالغ عاـ  ج

د لمتمويؿ مف البرنامج العالمي لمزراعة واأل  مف الغذائي والييئة األلمانية الئتمانات التعمير.والطمب المحدَّ
 دوالر أمريكي مقابؿ كؿ دوالر أمريكي مف برنامج قروض ومِنح الصندوؽ. 7.6تشكؿ األمواؿ األخرى التي تخضع إلدارة الصندوؽ جزءًا مف التمويؿ المشترؾ بواقع  د
 
ؿ الديوف والمنح العادية. ويجري حاليا وُينفذ برنامج العمؿ مف خالؿ القروض ومنح إطار القدرة عمى تحم -2

مشروعًا/برنامجًا، بما في ذلؾ أربعة قروض ومنح تكميمية لمموافقة عمييا. ويتوقع الصندوؽ  13 إعداد نحو
في المائة مف التمويؿ ألفريقيا جنوب  51و 11 الوفاء بالتزاـ التجديد التاسع بتخصيص ما يتراوح بيف

مف برنامج  3171 عبئة التمويؿ لتسعة مف المشروعات والبرامج المزمعة لعاـالصحراء الكبرى. ومف المتوقع ت
 التأقمـ لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة.

مميار دوالر أمريكي( دعـ برنامج عمؿ  7.86وتتوقع اإلدارة مف خالؿ جيودىا لتعبئة موارد إضافية ) -3
ية لتنمية الحيازات الصغيرة في مميار دوالر أمريكي تقريبًا مف االل 3.86 إجمالي بمبمغ تزامات الجديدة الموجَّ

مميار دوالر أمريكي مف برنامج القروض والِمنح األساسي؛  7.7 . وسوؼ يشمؿ برنامج العمؿ3171 عاـ
                                                   

 انصىذوق نذيه أيضبً أمىال إضبفيت محذودة مه مزفك انبيئت انعبنميت كبوج حشكم في انمبضي مصذراً مهمبً نهخمىيم انخبرجي. 1
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مميار دوالر أمريكي مف التمويؿ المشترؾ الذي يخضع إلدارة مباشرة مف الصندوؽ؛ والرصيد المتبقي  1.2و
 الدولي والمحمي والخاص.مف التمويؿ المشترؾ 

ويبيف الشكؿ البياني التالي التوزيع المتوقع لقيمة برنامج قروض الصندوؽ وِمنح إطار القدرة عمى تحمؿ  -4
-3177 بيف مجاالت العمؿ المواضيعية المحددة في اإلطار االستراتيجي لمصندوؽ لمفترة 3171 الديوف لعاـ

3175. 

حسب المجاالت المواضيعية )في  4102قدرة عمى تحمل الديون لعام التوزيع اإلشاري لمقروض ومنح إطار ال
 (4102يوليو/تموز  01

 

 
 51 منحة بما مجموع قيمتو 61 إلى 3171 ويصؿ العدد التقديري لممنح العالمية/اإلقميمية والقطرية في عاـ -5

تكارية؛ ونشر الوعي مميوف دوالر أمريكي. وتشمؿ النتائج الرئيسية لبرنامج الِمنح العادي األنشطة االب
دارة المعرفة  واستقطاب التأييد، وحوار السياسات؛ وبناء قدرات المؤسسات الشريكة؛ والدروس المستفادة، وا 
دارة المعرفة ونشر المعمومات عف القضايا المتصمة بالحد مف  الخاصة بالخدمات الداعمة لفقراء الريؼ؛ وا 

 الفقر الريفي.

 عية لممنظور الجنسانيميزانية الصندوق المرا -ثانيا 
تمبية لاللتزامات التي تعيد بيا الصندوؽ في سياستو بشأف المساواة بيف الجنسيف وتمكيف المرأة ومقتضيات  -6

خطة العمؿ عمى نطاؽ منظومة األمـ المتحدة المتعمقة بالمساواة بيف الجنسيف، يعكؼ الصندوؽ عمى 
 وفي ميزانيتو العادية حسب نوع الجنس. تطوير منيجية لتوفير بيانات عف حافظة قروض الصندوؽ

( التحميؿ المسبَّؽ لمدى مراعاة الفوارؽ 7ويرد أدناه توضيح لممنيجية التي جرى استحداثيا بشأف ما يمي: ) -7
( تحديد توزيع األنشطة المتصمة بالشؤوف الجنسانية في الميزانية 3بيف الجنسيف في قروض الصندوؽ؛ )

 العادية.

دعـ منظمات المنتجيف 
 الريفييف 

13% 

تنمية الميارات التقنية 
 والمينية 

3% 

التأقمـ مع تغيُّر المناخ 
 والتخفيؼ مف آثاره 

تطوير المشروعات  15%
الريفية وفرص العمالة 

 خارج المزرعة

17% 

التكنولوجيات الزراعية المحسَّنة 
 وخدمات اإلنتاج الفعالة 

16% 

مات المالية الخد
 الشاممة 

5% 

دمج السكاف الريفييف الفقراء في 
 سالسؿ القيمة 

13% 

األراضي،  -الموارد الطبيعية 
 والمياه، والتنوع البيولوجي 

18% 
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ق لمففدى مراعففاة الفففوارق بففين الجنسففين فففي قففروض الصففندوق الجديففدة التحميففل المسففبَّ  -ألففف 
 (4102أبريل/نيسان  -4104)سبتمبر/أيمول 

مميوف دوالر أمريكي صدرت الموافقة عمييا مف  835 قرضًا بما قيمتو 25 ُأجري تحميؿ تناوؿ تصميـ -8
ويتزامف ذلؾ مع الفترة . 3172 حتى أبريؿ/نيساف 3173 المجمس التنفيذي في الفترة مف سبتمبر/أيموؿ
 المشمولة بتقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوؽ.

وُحمِّمت كؿ العناصر الرئيسية والعناصر الفرعية في القروض مف منظور جنساني لموقوؼ عمى مدى مراعاة  -9
انية البعد الجنساني في تصميـ األنشطة وآليات التنفيذ. وُحدِّدت درجة تعبِّر عف مدى مراعاة المسائؿ الجنس

 عند وضع تصميـ تمؾ العناصر.

حصر األنشطة المتصمة بالشؤون الجنسانية وغيرها من األنشطة الداعمة في الميزانية  -باء 
 2العادية

إمكانية تعديؿ نظاـ ميزنة تكنولوجيا المعمومات  3171 سيتناوؿ الصندوؽ في عممية إعداد ميزانية عاـ -10
نشطة المسبَّقة المتصمة بالشؤوف الجنسانية وغيرىا مف واالتصاالت إليجاد مجاالت جديدة لحصر األ

 األنشطة الداعمة.

وعند تحديد أجزاء تكاليؼ الموظفيف والموظفيف المعيَّنيف بعقود قصيرة األجؿ والخبراء االستشارييف التي  -11
لية تغطي األنشطة المتصمة بالشؤوف الجنسانية وغيرىا مف األنشطة الداعمة، يقترح تخصيص الموارد التا

في المائة مف تكاليؼ الموظفيف الذيف ينصّب عمميـ أساسًا عمى  711 لألنشطة المتصمة بالُبعد الجنساني:
في المائة تكاليؼ نقاط االتصاؿ الجنسانية، وما  31المسائؿ الجنسانية )مثؿ خبراء الشؤوف الجنسانية(، و

ذيف يدعـ عمميـ األنشطة المتصمة في المائة مف تكاليؼ كؿ الموظفيف اآلخريف ال 71و 5 يتراوح بيف
بالشؤوف الجنسانية، تبعًا الختصاصات وظيفة كؿ منيـ. وسوؼ ُتحتسب أيضًا التكاليؼ األخرى لغير 

 الموظفيف فيما يتصؿ باألنشطة الجنسانية.

 الخطة المتوسطة األجل واألهداف المؤسسية -ثالثا 

. وترمي الخطة 3171 ألجؿ المتجددة في عاـمف غير المزمع إدخاؿ أي تغييرات في الخطة المتوسطة ا -12
-3172 المتوسطة األجؿ إلى تحقيؽ نفس أىداؼ التنمية المؤسسية واألىداؼ التشغيمية المحددة لمفترة

3175: 

دوالر  7.6 مميارات دوالر أمريكي وتعبئة مبمغ إضافي قدره 2 تحقيؽ برنامج لمقروض والِمنح بمبمغ  (7)
 بؿ كؿ دوالر مف قروض/ِمنح الصندوؽ؛أمريكي مف التمويؿ المشترؾ مقا

                                                   

مشيذاً مه انخفبصيم عه حىسيع األوشطت انمخصهت ببنشؤون انجىسبويت في  3172سخخضمه وثيقت انميشاويت انىهبئيت في ديسمبز/كبوىن األول  2

 انميشاويت انعبديت.
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رفع مستوى جودة المشروعات الجارية والجديدة إلى المستوى المستيدؼ في التجديد التاسع لموارد   (3)
مف خالؿ تحسيف تصميـ المشروعات واإلشراؼ  3175 الصندوؽ وفي إطار قياس النتائج لعاـ

 عمييا؛

جراء تقديرات لألثر  (2)  ؛تحسيف ُنظـ الرصد والتقييـ وا 

 زيادة الكفاءة )تخفيض التكاليؼ التي يتكبدىا الصندوؽ مقابؿ كؿ دوالر مف القروض أو الِمنح(. (1)

وسوؼ يشترؾ الصندوؽ في جيود كبيرة لتوسيع النطاؽ بما يكفؿ أف االبتكارات التي يقـو بإدخاليا تحقؽ  -13
مميونًا  81 نتشاؿ ما ال يقؿ عفأثرًا ممموسًا عمى الحد مف الفقر الريفي. وييدؼ الصندوؽ مف وراء ذلؾ إلى ا

لة مف 3175-3171 مف سكاف الريؼ مف الفقر خالؿ الفترة ، وتقديـ الخدمات مف خالؿ المشروعات المموَّ
مميوف نسمة. وسوؼ يقدِّـ الصندوؽ دعمًا منيجيًا أكبر لمبرامج الزراعية  91 الصندوؽ إلى ما ال يقؿ عف

ـ القطرية الواسعة. وسوؼ تزداد أىمية التم ويؿ المشترؾ مع القطاع الخاص مف خالؿ التدخالت التي تقدَّ
عمى طوؿ سالسؿ قيمة السمع. وبالرغـ مف اشتراؾ الصندوؽ بالفعؿ في األعماؿ المتصمة بالبيئة وتغيُّر 
المناخ، سيزداد التركيز عمى ىذيف المجاليف في فترة التجديد التاسع لموارد الصندوؽ. وسوؼ يستفيد التمويؿ 

في المقدَّـ إلى برنامج التأقمـ لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة مف سياسات الصندوؽ الجديدة اإلضا
 في ىذا المجاؿ.

 يمي:  وسوؼ تساعد أىداؼ اإلدارة الداخمية المؤسسية لمصندوؽ عمى تحقيؽ األىداؼ التشغيمية مف خالؿ ما -14

دارة األصوؿ لتمبية متطمبات  (7)  برنامج العمؿ؛ النجاح في تعبئة الموارد وا 

 تحسيف إدارة الموارد البشرية لدعـ الوظائؼ اإلنمائية واإلدارية األساسية؛  (3)

مواصمة عممية التخطيط االستراتيجي لقوة العمؿ سنويًا مف أجؿ تحديد متطمبات موارد الموظفيف   (2)
تحقيؽ  والخبرة االستشارية المالئمة مف حيث العدد والمستوى والخميط والمركز التعاقدي مف أجؿ

 النتائج المنشودة لمتجديد التاسع؛

إنشاء منصة لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت توفر بيانات آنية وآلية مؤتمتة لصرؼ األمواؿ مف  (1)
خالؿ تغييرات جديدة في عممية دعـ ُنظـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وتحسيف االتصاالت في 

 الصندوؽ وفي مكاتبو القطرية.

في السنة األخيرة، لف تطرأ أي زيادة عمى مجموع برنامج القروض والِمنح خالؿ فترة السنوات وكما لوحظ  -15
الثالث التي سيستغرقيا التجديد التاسع لمموارد. وبداًل مف ذلؾ سينصب التركيز عمى تعزيز ما تحقؽ مف 

صالحات ممموسة في فترة التجديد الثامف لمموارد مف أجؿ مواصمة تعزيز ج ودة تصميـ تغييرات وا 
المشروعات والحافظة؛ وتحسيف نموذج التنفيذ مف أجؿ زيادة الفعالية؛ وتحقيؽ مستويات أعمى مف الكفاءة 
لية لتحقيؽ ىذه النتائج، تشير التوقعات إلى  عمى األجؿ المتوسط. وفي ظؿ الحاجة إلى استثمارات أوَّ

 احتماؿ زيادة التكاليؼ في المدى القصير.

مميوف دوالر أمريكي، وسيرتفع  811 ما قيمتو 3172 ع لبرنامج القروض والِمنح في عاـويبمغ المستوى المزم -16
مميوف  711 ، بما في ذلؾ3175و 3171 مميار دوالر أمريكي سنويًا في عامي 7.7 ىذا المستوى ليصؿ إلى

النخفاض دوالر أمريكي متوقعة سنويًا لبرنامج التأقمـ لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة. ويرجع ا
( مف دورة التجديد التاسع لمموارد إلى عممية 3172النسبي في برنامج القروض والِمنح خالؿ السنة األولى )

لي المنخفض في  االستعداد الطبيعي المطموبة في السنة األولى مف تجديد الموارد. وال يختمؼ المستوى األوَّ
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( مف التجديد الثامف 3171خالؿ السنة األولى )عف المستوى المنخفض لبرنامج القروض والِمنح  3173 عاـ
لمموارد مع ما سيصحب ذلؾ مف زيادات في السنتيف الثانية والثالثة مف دورة تجديد الموارد لموصوؿ إلى 

 مميارات دوالر أمريكي. 2 المستوى المستيدؼ المحدد بمبمغ

ب خارجة عف نطاؽ سيطرة ألسبا 3172 وعالوة عمى ذلؾ، فقد تأخر تنفيذ المشروعات المقررة لعاـ -17
الصندوؽ. وتأخرت مشروعات بوروندي وجورجيا واليند ونيجيريا والفمبيف وأوروغواي بسبب طوؿ فترة 
 المفاوضات في كؿ بمد مف ىذه البمداف. ويتوقع الصندوؽ تنفيذ بعض ىذه المشروعات في مطمع عاـ

التي سيستغرقيا التجديد التاسع  ، وسوؼ تعرض جميعيا عمى المجمس خالؿ فترة السنوات الثالث3171
بالكامؿ مف خالؿ زيادة المستوى اإلقراضي  3172 لمموارد. وبالتالي سيجري تعويض نقص اإلقراض في عاـ

عف ىذه  7 . ويعبِّر البرنامج المعدَّؿ في الجدوؿ3175و 3171 عف المستوي اإلقراضي المقرر في السنتيف
مميارات دوالر أمريكي  2 الِمنح عند مستوياتو المحددة بمبمغالحالة حيث سيظؿ مجموع برنامج القروض و 

 خالؿ فترة التجديد التاسع لمموارد. 

آثار التقييم عمى مستوى المنظمة لمكفاءة المؤسسية في الصندوق وكفاءة  –رابعا 
 العمميات الممولة من الصندوق )تقييم الكفاءة( عمى الخطة المتوسطة األجل

ء اجتماعات ىيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوؽ بدمج توصيات تعيدت اإلدارة في أثنا -18
التقييـ الذي كاف ال يزاؿ جاريا في ذلؾ الوقت ضمف خطة العمؿ المقترحة لتعزيز فعالية الصندوؽ وكفاءتو. 

جراءات التالية: زيادة وتماشيا مع توصيات التقييـ التي وافؽ عمييا المجمس التنفيذي، تزمع اإلدارة متابعة اإل
القدرة التقنية داخؿ المقر مف أجؿ تقميص اإلفراط في االعتماد عمى الخبراء االستشارييف؛ وموازنة عبء 
العمؿ الواقع عمى مديري البرامج القطرية؛ زيادة تخصيص الموارد عمى أسس متباينة وقائمة عمى المخاطر؛ 

اإلقراضية؛ وترشيد العمميات التشغيمية؛ وتعزيز ميارات وتحسيف التكامؿ بيف األنشطة اإلقراضية وغير 
نتاجيتيـ.   الموظفيف وا 

وينطوي العديد مف التوصيات المشار إلييا أعاله عمى آثار كبيرة عمى الميزانية في المدى القصير، بينما  -19
ويتناوؿ القسـ  ُيتوقع في المدى المتوسط تحقيؽ الفعالية وتحسينات الكفاءة الناشئة عف اإلجراءات المتخذة.

مف حيث التكاليؼ الرأسمالية  3171 المتعمؽ بالعوامؿ المحركة لمتكاليؼ أدناه آثار التكاليؼ المحددة في عاـ
 و/أو التكاليؼ غير المتكررة فضاًل عف التكاليؼ المتكررة.

 الميزانية العادية لمصندوق -خامسا 

 4102و 4104استخدام صافي الميزانية العادية في السنتين  -ألف 

في المائة  96 مميوف دوالر أمريكي، أي 728.2 إلى 3173 وصؿ اإلنفاؽ الفعمي مف الميزانية العادية لعاـ -20
مميوف دوالر أمريكي. ونشأت الوفورات الكبيرة عف الوظائؼ  711.71 مف الميزانية المعتمدة التي بمغت

خصصة لزيادة مرتبات الموظفيف الشاغرة وانخفاض تكاليؼ الموظفيف وعدـ استخداـ االعتمادات الم
 المينييف حسب ما تـ االتفاؽ عميو.
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 في المائة في عاـ 98 إلى 3172 وانطالقًا مف التقديرات الحالية، مف المتوقع أف يصؿ استخداـ ميزانية -21
. ويرجع ارتفاع مستوى االستخداـ إلى زيادة تكاليؼ صيانة ُنظـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 3172
، والتحسف الكبير في نسبة َشغؿ الوظائؼ نتيجة إلجراءات 3171 ة والتبكير ببرمجة مشروعات عاـالجديد

التعييف المتطورة. وعمى غرار السنوات السابقة، تشير التوقعات إلى أف نفقات الفصميف الثالث والرابع مف 
 رة البرمجة السنوية.ستزيد كثيرًا عف مثيالتيا في النصؼ األوؿ مف السنة بسبب طبيعة دو  3172 عاـ

 3 انجذول

 4102 وانمتوقع نعبو 4104 انفعهي نعبو -استخذاو انميزانيت انعبديت 

 )بمالييه انذوالراث األمزيكيت(

 3172المتوقع لعاـ  بالكامؿ 3173 

 المتوقع الميزانية الفعمي الميزانية 

 141.0 144.14 138.3 144.14 الميزانية العادية

 98 96 ستخدمةالنسبة المئوية الم

 

حسب المجموعات. ويتضمف  3173 ويعرض الممحؽ األوؿ توزيعًا مفصاًل لالستخداـ الفعمي لميزانية عاـ -22
 في المائة. 98 المتوقع أف يصؿ إلى 3172 الممحؽ الثاني جدواًل مماثاًل يبيف استخداـ ميزانية عاـ

 4102العوامل المحرِّكة لمتكاليف في عام  -باء 
اتخاذ خيارات صعبة الستيعاب  3171 دارة عند إعداد مقترح الميزانية الرفيعة المستوى لعاـتعيَّف عمى اإل -23

كة لمتكاليؼ المدفوعة بتقييـ الكفاءة ومعالجة مسائؿ الميزانية الييكمية ومراعاة الزيادات العادية  العوامؿ المحرِّ
مالية. وسوؼ تُبذؿ جيود في في التكاليؼ المتصمة باألسعار مف أجؿ تقميص زيادة الميزانية اإلج

االستعراض المسبَّؽ وفي مقترح الميزانية النيائية الستيعاب الزيادات في المرتبات والزيادات المتصمة 
بالتضخـ والحد في الوقت ذاتو مف المصروفات المتكررة اإلضافية كي تقتصر أساسًا عمى التكاليؼ 

ذه التكاليؼ أنشطة إضافية وبالتالي فيي مدفوعة في المرتبطة بتنفيذ خطة عمؿ تقييـ الكفاءة. وتشكؿ ى
األغمب بالحجـ. وفيما يمي تفاصيؿ العوامؿ الرئيسية المؤثرة عمى التكاليؼ التي يتحدد عمى أساسيا 

 تخصيص الموارد.

 العوامل المحرِّكة لمتكاليف المدفوعة بتقييم الكفاءة
تقييـ والمجمس التنفيذي ال يمكف تنفيذ توصيات تقييـ وفقًا لما تـ االتفاؽ عميو في أثناء مناقشات لجنة ال -24

الكفاءة دوف تكاليؼ. وسوؼ يشمؿ ذلؾ تكاليؼ رأسمالية متصمة بتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، 
وتكاليؼ التسوية غير المتكررة، وسوؼ تسفر ىذه التكاليؼ في نياية المطاؼ عف تحسيف الكفاءة والفعالية، 

في التكاليؼ المتكررة. ونتيجة لذلؾ، بينما يتوقع تحقيؽ النتائج/األثر وزيادات الكفاءة كما ستؤدي إلى زيادة 
 3171 في المدى المتوسط، سيمـز في المدى القصير رصد اعتمادات كبيرة في الميزانية في السنتيف

ا مف تكاليؼ . وال بد مف اإلشارة إلى أف االستثمار في تكاليؼ التسوية غير المتكررة وما يرتبط بي3175و
كة لمتكاليؼ المدفوعة بتقييـ  متكررة، فضاًل عف العديد مف بنود التكاليؼ المتكررة المدرجة كعوامؿ محرِّ
الكفاءة )مثؿ تأثير التغييرات في الُرتب المرتبطة بمراجعة الوظائؼ بعد انقضاء سنة كاممة وزيادة التدريب 



EB 2013/109/R.2  

7 

 
E

C
 2

0
1
2
/7

2
/W

.P
.4

 
 

اشرة بتحسيف الجودة والتنفيذ عمى األرض وزيادة فعالية وتحسيف المؤىالت والخبرة وما إلى ذلؾ(، يرتبط مب
 .3الصندوؽ، وقد ال يسفر بالتالي عف زيادات فورية في الكفاءة

لية التي أجرتيا إدارة الصندوؽ إلى ما يمي: ) -25 ( التكاليؼ الرأسمالية المتصمة 7وتشير التقديرات األوَّ
مميوف دوالر أمريكي، بما  2.6 مؼ الُنظـ وأتمتتيا تبمغبتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الالزمة لتطوير مخت

 2 ( تكاليؼ التسوية غير المتكررة تبمغ تقريباً 3في ذلؾ رصد اعتمادات طبيعية لتكاليؼ إدارة المشروعات؛ )
مميوف دوالر أمريكي.  5.35 تبمغ 3171 ( الزيادة في التكاليؼ المتكررة في عاـ2مالييف دوالر أمريكي؛ )

ء كبير مف ىذه التكاليؼ بتكمفة التشغيؿ والصيانة وتكاليؼ استيالؾ مشروع استبداؿ نظاـ ويرتبط جز 
تكاليؼ  3175 مميوف دوالر أمريكي في عاـ 3.3 القروض والِمنح. وتشمؿ الزيادات األخرى البالغة

متصؿ االستيالؾ الناشئة عف نشر مشروع استبداؿ نظاـ القروض والِمنح بيف المقترضيف واالستيالؾ ال
( أعاله. وتتضمف 7بالتكاليؼ الرأسمالية المرتبطة بتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت المشار إلييا في البند )

خطة عمؿ الصندوؽ بشأف تعزيز الكفاءة التشغيمية والمؤسسية توزيعًا مفصاًل لكؿ أنواع التكاليؼ الثالثة، 
 وستتضمف وثيقة الميزانية النيائية ممخصًا تفصيميًا. 

 العوامل األخرى المهمة المحركة لمتكاليف

قدرت الخطة االستراتيجية لقوة العمؿ مجموع الموارد البشرية التي يحتاجيا الصندوؽ وحددت بوضوح الفرؽ  -26
بيف مالؾ الموظفيف األساسييف المطموبيف ألداء الوظائؼ التي مف الواضح أنيا مطموبة بصورة مستمرة 

ة االستشارية. ويتفؽ ذلؾ أيضًا مع تنظيـ الموظفيف المموليف بأمواؿ تكميمية والوظائؼ القصيرة األجؿ والخبر 
)انظر أدناه(. وسوؼ ينطوي ىذا الترشيد الذي قد يؤدي إلى  3173 ألداء الوظائؼ األساسية اعتبارا مف عاـ

قوة العمؿ عمى آثار زيادة العدد اإلجمالي لمموظفيف المعيَّنيف بعقود محدَّدة المدة وفقًا لمخطة االستراتيجية ل
عمى التكاليؼ بسبب الفرؽ في تكاليؼ الوحدة بيف الموظفيف المعيَّنيف بعقود محددة المدة والموظفيف 

 المعيَّنيف بعقود قصيرة األجؿ والخبراء االستشارييف.

وفي أعقاب إدخاؿ الُنظـ الجديدة، نشأت وسوؼ تنشأ زيادة كبيرة في تكاليؼ صيانة ودعـ وترخيص  -27
جيا المعمومات واالتصاالت وتكاليؼ االستيالؾ الناشئة عف مشروعات اإلنفاؽ الرأسمالي. وسيتعيَّف تكنولو 

التي تعد استمرارًا لمبادرة شممت تكاليؼ  3171 إدراج ىذه التكاليؼ في الميزانية العادية المقترحة لعاـ
 تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في الميزانية العادية.

العمؿ بصورة شفافة عمى تعميـ تكاليؼ العدد المتبقي مف الموظفيف الذيف  3171 دارة فيوسوؼ تواصؿ اإل -28
يؤدوف وظائؼ أساسية ال تزاؿ تموَّؿ مف مصادر مخصصة. ويتوقؼ مدى تنفيذ ذلؾ عمى الميزانية المتاحة 

 بعد الوفاء بالمطالب األخرى ذات األولوية.

 العوامل المحركة لمتكاليف المتصمة باألسعار

( زيادة تكاليؼ الموظفيف الفنييف بسبب تأثير 7الزيادات التالية في األسعار: ) 3171 تشمؿ ميزانية عاـ -29
االنتياء مف مراجعة الوظائؼ بعد سنة كاممة ازدادت فييا ُرتب بعض الوظائؼ حسب ما أشار إليو المجمس 

                                                   

3
سخفضي انىخبئج واآلثبر انزفيعت انمسخىي في انمذي انمخىسط بطبيعت انحبل إنً سيبدة كفبءة انصىذوق عهً مسخىي انىخبئج/األثز )مثم    

 انخكبنيف انمخصهت ببألثز عهً انفقز(.
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3173 التنفيذي في ديسمبر/كانوف األوؿ
ت والتقديرات الجديد الذي طمبو ( تكمفة تنفيذ إطار المكافآ3؛ )4

المجمس التنفيذي ويشمؿ مدفوعات غير داخمة في حساب المعاش التقاعدي كعالوات لعدد محدود مف 
في المائة في  3.5 ( زيادة محتممة في تكاليؼ التعويضات بما نسبتو2الموظفيف مف ذوي األداء المتميِّز؛ )

 مرتبات الموظفيف الفنييف لـ يستخدـ ويجري تجنيبو منذ عاـكؿ المجاالت )منيا جزء كبير مف الزيادات في 
في المائة لمراعاة التضخـ في تكاليؼ غير  3.7 ( زيادة إجمالية في األسعار بما نسبتو1(؛ )3177

 الموظفيف.

عند نفس مستوياتو  3171 وظؿ سعر الصرؼ المستخدـ في إعداد االستعراض المسبؽ الرفيع المستوى لعاـ -30
يورو مقابؿ الدوالر األمريكي(. وسوؼ يراجع ىذا السعر عند إعداد المقترح النيائي  1.733) 3172 لعاـ

 لمميزانية. 

 4102الميزانية العادية الصافية المقترحة لعام  -جيم 

لـ تطرأ أي زيادة عمى الميزانية العادية لمصندوؽ أو ظمت الزيادة عند أدنى مستوى ليا خالؿ السنوات  -31
 عمى وجو الخصوص زيادة اسمية صفرية مقارنة بعاـ 3172 وسجَّؿ مقترح الميزانية لعاـالثالث األخيرة. 

، وتنظيـ 3173 بالرغـ مف استيعاب التكمفة السنوية لمتحديثات الناشئة عف مراجعة الوظائؼ في عاـ 3173
ي األسعار. عدد الموظفيف الذيف كانوا يمّولوف مف قبؿ مف مصادر مخصصة، والزيادات الطبيعية األخرى ف

، حتى بدوف التكاليؼ المتكررة 3171 وبالتالي لف تكوف ىناؾ حاجة لطمب زيادة معقولة في ميزانية عاـ
المتصمة بتقييـ الكفاءة، لموفاء عمى األقؿ بجزء مف محركات تكاليؼ األسعار وغيرىا مف محركات التكاليؼ 

 الممموسة التي سبقت اإلشارة إلييا.

مميوف دوالر  751.29 إلى 3171 ميزانية العادية الصافية الرفيعة المستوى لعاـومف المقترح أف تصؿ ال -32
، وتستند ىذه الميزانية إلى 3172 في المائة مقارنة بعاـ 1.2 أمريكي، أي ما يمثؿ زيادة اسمية نسبتيا

 افتراضات رئيسية تتصؿ بزيادات األسعار عمى النحو التالي:

بنفس الطريقة التي ُعوممت بيا في  3171 لفنييف في عاـيفترض أف تعامؿ مرتبات الموظفيف ا  (7)
. وسوؼ تقابؿ أي زيادة إضافية تقررىا لجنة الخدمة المدنية الدولية في ىيكؿ 3172و 3173 السنتيف

المرتبات بتخفيض في تسوية مقر العمؿ، وبالتالي لف تنشأ أي زيادة في ميزانية الموظفيف أو األجر 
دوالر أمريكي في مركز  679 111 يف األخيرتيف، يجري تجنيب مبمغالمقبوض. وعمى غرار السنت

التكاليؼ المؤسسية )لمواجية أي احتماالت مستبعدة القتراح زيادة في ىيكؿ المرتبات مف جانب 
لجنة الخدمة المدنية الدولية دوف أف يقابؿ ذلؾ تخفيض في تسوية مقر العمؿ( ولكف ىذا المبمغ لف 

 مجمس.ينفؽ دوف موافقة مف ال

 سيجري استيعاب الزيادة الطبيعية في درجات جميع الموظفيف في حدود مظروؼ الميزانية العادية.  (3)

في  3.7 فيما يتعمؽ بالتكاليؼ غير المرتبطة بالموظفيف، افترضت زيادة عامة في األسعار بنسبة (2)
 المائة لمراعاة التضخـ.

                                                   

4
 ، ححذيث عه حىفيذ انخغييز واإلصالح.EB 2012/107/R.41اوظز    
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مميوف دوالر  5.35 مميوف دوالر أمريكي 751.29 المحددة بمبمغ 3171 وتشمؿ الميزانية المقترحة لعاـ -33
مميوف دوالر أمريكي أخرى لتغطية  7أمريكي لمتكاليؼ المتكررة المتصمة بتقييـ الكفاءة، وما يقدَّر بنحو 

زيادات التكاليؼ الناشئة عف محركات التكاليؼ الكبيرة األخرى المحددة أعاله. واستنادًا إلى تعقيبات 
ا االستعراض المسبؽ الرفيع المستوى، ستنقَّح التقديرات الحالية وسُتعرض كميزانية المجمس التنفيذي بشأف ىذ

 لمموافقة النيائية عمييا. 3171 مقترحة لعاـ

 الميزانية المقترحة لمسنة الحالية. 2 ويبيف الجدوؿ -34

 2 انجذول

 4102و 4102 تحهيم اننسبت انمئويت نهحصص من انميزانيت انعبديت حسب مجموعبث اننتبئج،

 )بمالييه انذوالراث األمزيكيت(

 مجموعة النتائج 

المعتمدة لعاـ 
3172 

المقترحة لعاـ 
3171  

النسبة المئوية 
لحصة الميزانية 

 3172لعاـ 

النسبة المئوية 
لحصة الميزانية 

 3171لعاـ 

 59.4 59.0  89.29 85.10 تجييز وتنفيذ البرامج القطرية 1

 8.5 8.7  12.72 12.56 تعبئة الموارد، واالتصاالت االستراتيجيةحوار السياسات الرفيع المستوى، و  2

 24.5 24.2  36.78 34.90 إصالح اإلدارة المؤسسية وتنظيميا 3

 5.7 6.0  8.64 8.62 دعـ أنشطة التسيير التي يقـو بيا األعضاء 4

 1.5 1.6  2.28 2.28 مركز التكاليؼ المؤسسية 

 0.4 0.5  0.68 0.68 )محتجزة( 2012نييف في عاـ الزيادة في مرتبات الموظفيف الف 

 100 100  150.39 144.14 المجموع 

 
لية لمميزانية المقترحة عف زيادة طفيفة في المجموعة -35 في المائة مف مجموع  59 مف 7 وتكشؼ التقديرات األوَّ

المخصصة لتغطية  . وترجع الزيادة إلى الموارد3171 في المائة في عاـ 59.1 إلى 3172الموارد في عاـ 
التكاليؼ اإلضافية المرتبطة بتقييـ الكفاءة التي تعزى مباشرة إلى دائرة إدارة البرامج فضاًل عف التخصيص 
المالئـ لمتكاليؼ المتكررة في مشروع استبداؿ نظاـ القروض والِمنح الذي يستفيد منو بالدرجة األولى المجاؿ 

كنولوجيا المعمومات واالتصاالت، قد يمـز في وثيقة الميزانية التشغيمي. وفي ضوء التكاليؼ المتزايدة لت
 النيائية استعراض طريقة توزيع تكاليؼ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بيف المجموعات.

 4102الميزانية اإلجمالية المقترحة لعام  -دال 
مكمِّمة لبرنامج قروضو ينفذ الصندوؽ عددًا مف العمميات ويديرىا لصالح أطراؼ ثالثة خارجية ولكنيا  -36

وِمنحو. وُتموؿ ىذه العمميات مف األمواؿ المتممة. وينطوي الدخوؿ في أنشطة ىذه الشراكات عمى تكاليؼ 
إضافية يتكبدىا الصندوؽ في التصميـ والتنفيذ واإلشراؼ واإلدارة. وتموَّؿ ىذه التكاليؼ في العادة مف 

 التكميمية. إيرادات رسـو اإلدارة بموجب اتفاقات األمواؿ 

مميوف دوالر  1.5 مميوف دوالر أمريكي، منيا 751.89 ما قيمتو 3171 وتبمغ الميزانية اإلجمالية المقترحة لعاـ -37
موجز الميزانية  1 أمريكي لتغطية تكاليؼ دعـ األعماؿ المتصمة باألمواؿ التكميمية. ويرد في الجدوؿ

الغ المبيَّنة عند ىذه المرحمة ليست سوى مبالغ مؤقتة اإلجمالية والميزانية العادية الصافية. عمى أف المب
لية. وسوؼ تتضح الصورة تمامًا حالما تعرؼ األنشطة المتصمة باألمواؿ التكميمية وحجـ التمويؿ  وأوَّ

 التكميمي.
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 1 انجذول

 4102 انميزانيت اإلجمبنيت اإلشبريت وانميزانيت انصبفيت نعبو

 )بمالييه انذوالراث األمزيكيت(

 2014 2013 لتكاليؼفئة ا

 154.89 149.43 الميزانية اإلجمالية

تكاليف دعم أنشطة األموال 
 التكميمية

(5.29) (4.50) 

 150.39 144.14 الميزانية الصافية

 

 نسبة الكفاءة

ظمت نسبة كفاءة الصندوؽ حتى فترة التجديد الثامف لمموارد تقاس بتقسيـ النفقات اإلدارية الفعمية عمى  -38
في المائة عمى أساس الميزانية  72.7 إلى 3171 قروض والِمنح السنوي. ووصمت نسبة الكفاءة لعاـبرنامج ال

. وينبغي مالحظة أف ىذا المقياس التقميدي 3171 العادية المقترحة وبرنامج القروض والِمنح المقرر لعاـ
قياس جديد متفؽ عميو لمكفاءة حسب لمكفاءة ال يجري تتبعو إاّل لفترة التجديد التاسع لمموارد وجرى استبدالو بم
 أدناه. 5 ما ىو مبيَّف أدناه. ونتيجة لذلؾ فإف ىذه النسبة غير موضَّحة في الجدوؿ

وسجمت في فترة التجديد التاسع لمموارد نسبة جديدة لمكفاءة اإلدارية، واحُتسبت ىذه النسبة عف طريؽ تقسيـ  -39
مولة مف رسـو اإلدارة( عمى برنامج القروض والِمنح السنوية النفقات اإلدارية الفعمية )بما فييا النفقات الم

المموَّؿ مف الصندوؽ مضافًا إليو قيمة البرامج والمشروعات التي يديرىا الصندوؽ ولكنيا ممولة مف وكاالت 
في المائة عمى أساس الميزانية العادية المقترحة،  77.7 إلى 3171 أخرى. ووصمت نسبة الكفاءة في عاـ

مميوف دوالر أمريكي وبرنامج معّزز لمقروض والِمنح  751.9 ـو اإلدارة التقديرية المحددة بمبمغشاممة رس
 .5 في الجدوؿ 7 مميار دوالر أمريكي. ويعرَّؼ ذلؾ بأنو نسبة الكفاءة 7.1 بمبمغ

ة مقارنة بالتوقعات األصمي 3172 وكما أوضحنا مف قبؿ فإف الصندوؽ يتوقع نقصًا في برنامج العمؿ لعاـ -40
خالؿ فترة التجديد التاسع لمموارد، ومف المتوقع أف يبمغ مجموع عناصر البرامج في برنامج القروض والِمنح 

ىبوطًا مرحميًا  3172 مميارات دوالر أمريكي. ويمكف اعتبار نسبة الكفاءة المنخفضة المتوقعة في عاـ 2 إلى
متوسط نسبة الكفاءة خالؿ السنوات الثالث ومؤقتًا بسبب انخفاض مستوى برنامج القروض والِمنح. عمى أف 

في المائة وتتفؽ بالتالي  73.1 ، تبمغ5 التي تستغرقيا فترة التجديد التاسع لمموارد، كما ىو مبيَّف في الجدوؿ
 مع المستوى المستيدؼ المحدَّد.

مجموع برنامج  ، كما ىو محدَّد أعاله، عف مدى وأثر عنصر التمويؿ المشترؾ في7 وال تعبِّر نسبة الكفاءة -41
دخاؿ نسبة كفاءة ثانية تعرَّؼ بأنيا النفقات اإلدارية الفعمية )بما ، سيجري إ3171 العمؿ. واعتبارًا مف عاـ

لة مف رسـو اإلدارة( مقسومة عمى برنامج العمؿ )أي برنامج القروض والِمنح مضافًا إليو  فييا النفقات المموَّ
مرة  3 لصندوؽ باستخداـ الميزانية المقترحة. وتكشؼ نسبة الكفاءةالتمويؿ المشترؾ( لمراعاة كؿ ما ينفذه ا

في المائة في  5.9 وتتحسَّف في السنوات الالحقة لتسفر عف متوسط نسبتو 3172 أخرى عف تراجع في عاـ
 فترة التجديد التاسع لمموارد.
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 5 انجذول

 نسبت انكفبءة

 )بمالييه انذوالراث األمزيكيت(

 

الفعمية لعاـ 
3171 

عمية لعاـ الف
3177 

الفعمية لعاـ 
3173 

المتوقعة لعاـ 
3172 

الميزانية لعاـ 
3171 

الميزانية لعاـ 
3175 

فترة التجديد 
 التاسع لمموارد

 000 3 100 1 100 1 800 037 1 998 845 برنامج القروض والِمنح

 700 300 300 100 231 191 59 أمواؿ أخرى يديرىا الصندوؽ

بما في ذلك برنامج القروض والمنح )
 أي أموال أخرى(

904 1 189 1 268 900 1 400 1 400 3 700 

 100 4 460 1 460 1 180 1 828 056 1 552 1 أالتمويؿ المشترؾ

 800 7 860 2 860 2 080 2 096 2 245 2 456 2 مجموع برنامج العمل 

 444.0 152.6 150.4 141.0 138.3 135.1 116.5 الميزانية العادية

 14.3 4.5 4.5 5.3 1.6 3.5 5.2 ـ أنشطة األمواؿ التكميميةتكاليؼ دع

 458.3 157.1 154.9 146.3 139.9 138.6 121.7 مجموع التكاليف

مقابؿ برنامج : 0نسبة الكفاءة 
القروض والِمنح شاماًل األمواؿ األخرى 

 بالتي يديرىا الصندوؽ

%13.5 %11.7 %11.0 %16.3 %11.1 %11.2 %12.4 

 5.9% 5.5% 5.4% 7.0% 6.7% 6.2% 5.0% مقابؿ برنامج العمؿ : 4 نسبة الكفاءة
فػػي  7.6المبػالغ المبيَّنػة كتمويػػؿ مشػترؾ إلػػى جانػب األمػػواؿ األخػرى التػػي يػديرىا الصػندوؽ تعبِّػػر عػف المسػػتوى المسػتيدؼ المحػػدَّد بنسػبة  أ

 .3175-3172المائة مف برنامج القروض والِمنح لمفترة 
 فؽ عميو كجزء مف التجديد التاسع لمموارد.مقياس الكفاءة المت ب
 

 4102الميزانية الرأسمالية والتكاليف غير المتكررة لعام  -هاء 
سيقـو الصندوؽ، عمى غرار ما حدث في السنوات السابقة، باإلبالغ عف أداء المشروعات الممولة مف  -42

. وسُتطرح المقترحات المتعمقة الميزانية الرأسمالية في دورة المجمس التنفيذي في ديسمبر/كانوف األوؿ
 5 مبمغ 3171 بالمشروعات الرأسمالية الجديدة في الوقت ذاتو. وال يتوقع أف تتخطى الميزانية الرأسمالية لعاـ

مالييف دوالر أمريكي، بما فييا التكاليؼ الرأسمالية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت المرتبطة باإلجراءات 
 لكفاءة.المتخذة في إطار تقييـ ا

 مالييف دوالر أمريكي لعاـ 2 وباإلضافة إلى ذلؾ، ستقترح تسوية غير متكررة متصمة بتقييـ الكفاءة بمبمغ -43
نشاء مكاتب الصندوؽ القطرية، فضاًل 3171 ، ويرتبط ىذا المبمغ في المقاـ األوؿ بتكاليؼ البنية األساسية وا 

 عف تكاليؼ ترشيد عمميات الصندوؽ.

نية النيائية توزيعًا مفصاًل لمتكاليؼ الرأسمالية وتكاليؼ التسوية غير المتكررة اميز وسوؼ تتضمف وثيقة ال -44
  المتصمة بخطة عمؿ تقييـ الكفاءة.
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 مكتب التقييم المستقل في الصندوقاالستعراض المسبَّق لبرنامج عمل  -الجزء الثاني 
 4102-4102وخطته اإلشارية لمفترة  4102المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 

 مقدمة -أوال 

وخطتو اإلشارية  2014وميزانيتو لعاـ التقييـ المستقؿ تتضمف ىذه الوثيقة استعراضا مسبقا لبرنامج عمؿ مكتب  -1
و يجري إعداد الميزانية اإلدارية لممكتب والميزانية ع سياسة التقييـ في الصندوؽ، فإنوتمشيا م .5116-5115 لمفترة

كاف الحاؿ عميو في السابؽ، فقد تـ إعداد برنامج وكما  5تقمة عف بعضيما البعض.مس بصورةاإلدارية لمصندوؽ 
مراجعة لجنتي بناء عمى توجيو مف المجمس التنفيذي و و عمؿ مكتب التقييـ المقترح بالتشاور مع إدارة الصندوؽ 

أولويات وتوقعات كؿ  لفيـ ومراجعة الحساباتالتقييـ رئيسي لجنتي اجتمع المكتب أيضا مع و التقييـ. و الحسابات 
غير رسمية مع األعضاء قبؿ وضع الصيغة  ةتوجيو مف لجنة التقييـ في مشاور الُتمس أفضؿ. وأخيرا، بشكؿ ا ممني

 النيائية ليذه الوثيقة.

، توميزانيو برنامج عممو وثيقة مكتب شكؿ وىيكؿ ال التي يغير فيياسنوات  71وىذه ىي المرة األولى منذ أكثر مف  -2
قدر أكبر مف االتساؽ مع وثيقة الميزانية اإلدارية لمصندوؽ. وتعرض ىذه الوثيقة مف بينيا ة أمور، ممجضماف، ل

الحتياجات، بدال مف مجرد استخداـ الميزانية الحالية كخط لبرنامج العمؿ والميزانية "استنادا إلى تقييـ نقدي 
التكاليؼ  عف توزيعمزيد مف التفصيؿ الات و أفضؿ بيف برنامج العمؿ والنفق روابطكما تيدؼ إلى توفير  6أساس".

االستشارييف. وتقدـ الوثيقة الخبراء تكاليؼ غير الموظفيف، بما في ذلؾ تكاليؼ  وخاصةالمدرجة في الميزانية، 
حتى وقت إعداد ىذه الوثيقة. وستتاح  3172تفاصيؿ عف النفقات الفعمية لمسنة السابقة، فضال عف استخداـ ميزانية 

 .3172كانوف االوؿ /إلى المجمس في ديسمبرالمقدـ النيائي  التقريردثة مماثمة في معمومات مح

لجنة التقييـ في دورتيا السابعة والسبعيف في يونيو/حزيراف المقدمة مف تعميقات ال، بعد إدراج مكتبالسيقـو و  -3
مس التنفيذي خالؿ دورتييما التي ستقدميا لجنة مراجعة الحسابات والمج المعمومات المرتدة، وباالستناد إلى 2013

وخطة  2014وميزانية عاـ المستند إلى النتائج  نيائيالمقترح العمؿ ال، بإعداد برنامج 2013في سبتمبر/أيموؿ 
 أكتوبر/تشريف األوؿبداية ، لمناقشتيا مع لجنة التقييـ في دورتيا التاسعة والسبعيف في 3176-3175 لمفترةة يإشار 

. وستنظر لجنة مراجعة 3172تنفيذي الوثيقة النيائية في ديسمبر/كانوف األوؿ . وسيناقش المجمس ال5113
، إلى 3172الحسابات، قبؿ ذلؾ ووفقا لمممارسة المتبعة في الماضي، في مقترح الميزانية في نوفمبر/تشريف الثاني 

 3171فظيف في عاـ مجمس المحا . وأخيرا، ستقدـ الميزانية إلى3171جانب الميزانية اإلدارية لمصندوؽ لعاـ 
 .لمموافقة عمييا

                                                   
 ا البعض."موالميزانية اإلدارية لمصندوؽ بصورة مستقمة عف بعضيالمستقؿ "ويتـ تحديد مستويات مكوف مكتب التقييـ  :مف سياسة التقييـ في الصندوؽ 13 الصفحةانظر  5
 جمس التنفيذي.مف محاضر الدورة السابعة بعد المائة لمم 22الفقرة  انظر 6
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 3102الدروس الرئيسية من تنفيذ برنامج عمل عام  –ثانيا 

بعض  ونشأتقبؿ إعداد ىذه الوثيقة.  توميزانيو  3172عاـ لداخمية لتنفيذ برنامج عممو بتقديرات مكتب ال اضطمع -4
والميزانية  3171عاـ لج العمؿ المقترح إعداد برنام عندبعيف االعتبار  وُأخذت الدروس األساسية خالؿ ىذه العممية

 :3176-3175مفترة ية لر خطة اإلشاالو 

  لجنة التقييـ والمجمس التنفيذي و  مع إدارة الصندوؽتقاسـ المعرفة والتواصؿ واالتصاؿ تعزيز استمرار أىمية
المرتدة لتحسيف  المعموماتالتقييـ وحمقة  في مجاؿتعزيز التعمـ الجيات األخرى لمواصمة والبمداف الشريكة و 

 الفعالية اإلنمائية لمصندوؽ؛

  مصندوؽ: منيجية وعمميات لضماف أف تتماشى مع الممارسات الجيدة لأىمية مواصمة تطوير دليؿ التقييـ
 األولويات المتطورة لمصندوؽ؛ومراعاة الدولية 

  تقديريز عمى لعمميات الحالية، مع التركعف ارؤى أعمؽ عمى أيضا  لمحصوؿالحاجة إلى تقييـ مستقؿ 
ستراتيجيات في السياسات واالمناسب دروس الماضي بشكؿ تأصمت إلى أي مدى تحديد أىميتيا وكذلؾ 
 ؛والعمميات الجديدة

  وفقا وجو أمثؿ عمى لميزانية المتاحة ااستخداـ  مف أجؿلمميزانية والمستمر أىمية ضماف الرصد الدقيؽ
عادة تخصيص الالمحددةنشطة األلألولويات و  التي تتطمب تمويال إضافيا  لممجاالتموارد بشكؿ مناسب ، وا 

 أو ألنشطة إضافية.

 المنظور الحالي -ثالثا 

 3102أبرز أحذاث عام  –ألف 

وباإلضافة إلى ضماف  3173.7يمر المكتب بمرحمة انتقالية منذ رحيؿ مديره السابؽ في نياية أكتوبر/تشريف األوؿ  -5
صالح داخمية.  بفعالية 5113تنفيذ برنامج عممو لعاـ  وكفاءة، بدأ المكتب في ىذه الفترة االنتقالية عممية تغيير وا 

 وتشتمؿ بعض الخطوات الرئيسية لضماف تقييمات رفيعة الجودة وبيئة عمؿ مواتية عمى:

  لموظفي المكتب وتوزيعيا عمييـ في وقت مبكر 3172عاـ لبرنامج عمؿ التقييـ السنوي  أنشطةتخصيص ،
 ؛في المستقبؿاألنشطة الفردية بشكؿ أفضؿ  لتمكينيـ مف تخطيط

  داخؿ المكتب مف خالؿ إزالة طبقات الييكؿ التنظيمي بشكؿ أقوى والشفافية  االتصاؿزيادة التركيز عمى
وستُبذؿ مف أجؿ تعزيز الكفاءة. أكبر سالسة بأسرع و بشكؿ الداخمي، مما يؤدي أيضا إلى صنع القرار 

عمى سبيؿ و لمتاحة لتحقيؽ مكاسب في الكفاءة ووفورات في التكاليؼ. مزيد مف الجيود لتحديد الفرص اال
 ؛يابسطيو  ياحمموي تقييـو في مجاؿ المكتب عممياتسيستعرض الدليؿ التقييـ،  تنقيحالمثاؿ، في سياؽ 

  بعمؿ لجنة  المتعمقةلتنفيذ األنشطة  سكرتير الصندوؽ بشكؿ أوضحومكتب  المكتبتقسيـ العمؿ بيف تحديد
 ؛سمس وفي الوقت المناسببشكؿ  التقييـ

                                                   
 تعييف نائب مدير مكتب التقييـ المستقؿ كقائـ بأعماؿ المدير حتى يتولى مدير جديد لممكتب منصبو. 3173قرر المجمس في سبتمبر/أيموؿ  7
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  فضال عف فيما بينيـ التوازف بيف الجنسيفوتحقيؽ  والخبراء االستشارييفتنوع الموظفيف  لزيادةجيود بذؿ ،
 تحسيف التوازف بيف العمؿ/الحياة.

 ، فضال عف3172في برنامج عمؿ عاـ  المزمعةتنفيذ جميع األنشطة يتـ ، يتوقع المكتب أف السنةوبحموؿ نياية  -6
 ما يمي:عمى حتى اآلف  المختارةاإلنجازات الرئيسية وتشتمؿ أنشطة إضافية. عدة 

  التقييـ كفاءة الصندوؽ المؤسسية وكفاءة العمميات التي يموليا الصندوؽ، وىو لاالنتياء مف التقييـ المؤسسي
 في المنظمات اإلنمائية المتعددة األطراؼ والثنائية؛المنفذ األوؿ مف نوعو 

  برنامج الشراكة ودعـ السبؿ المعيشية في مكتب في سري النكا )في ال لألثرتقييـ األوؿ ال فيذتنتصميـ و
 (؛المنطقة الجافة

  العاـ، ىذا المكتب  يبذؿ، و جاريا عف نتائج وأثر عمميات الصندوؽ 3172 لعاـ إعداد التقرير السنويال يزاؿ
في  إدراجياالتي سيتـ  المشروعات دفعة جنبا إلى جنب مع إدارة الصندوؽ، المزيد مف الجيود لتنسيؽ

الفعالية اإلنمائية لمصندوؽ، وذلؾ لتقديـ المتعمؽ بتقرير الو التقرير السنوي عف نتائج وأثر عمميات الصندوؽ 
 أوضح عف أداء عمميات الصندوؽ؛عامة نظرة 

  والزراعة لألمـ  ومنظمة األغذية مجماعة االستشارية لمبحوث الزراعية الدوليةلإصدار أوؿ بياف مشترؾ
 المتحدة والصندوؽ وبرنامج األغذية العالمي لتعزيز التعاوف في مجاؿ التقييـ؛

  لجنة التقييـ والمجمس التنفيذي والمنظمات المتعددة و  مع إدارة الصندوؽبدرجة أكبر لالنخراط جيود مكثفة
 الدروس والممارسات الجيدة أفبشالقطري لتعزيز التعمـ والحوار  الصعيدالثنائية والشركاء عمى و األطراؼ 

في  3172 /أيموؿفي سبتمبرسيستضيؼ المكتب ، عمى سبيؿ المثاؿفي ىذا الصدد، و التقييـ.  المستندة إلى
لمناقشة االستراتيجية فريؽ األمـ المتحدة المعني بالتقييـ ل ااستثنائي اعام اسنوي االصندوؽ، اجتماع مقر

 ؛ـ المتحدة المعني بالتقييـفريؽ األملواألولويات المتوسطة األجؿ 

  صدار كتيب مخصص لالحتفاؿ بالذكرى السنوية لصندوؽ، في اوظيفة التقييـ المستقؿ العاشرة لإعداد وا 
مزيد مف ال. ومف المزمع القياـ ب3172 /نيساففي أبريؿالمعقودة دورة المجمس التنفيذي  في ي أطمؽذال

دور التقييـ في الحد مف  بشأف يذلؾ تنظيـ حدث تعمـ رئيس، بما في البارزاألنشطة لالحتفاؿ بيذا اإلنجاز 
 .3172في نياية عاـ  هعقدمف المقرر الفقر الريفي، 

مف  3في الجدوؿ  يرد بالتفصيؿو  7في الجدوؿ  3172لعاـ  المزمعةمتقدـ في تنفيذ أنشطة التقييـ ل ويرد موجز -7
 2في الجدوؿ  المزمعةشطة اإلضافية التي أجريت أو يذه الوثيقة. ويمكف االطالع عمى قائمة األنبالثاني الممحؽ 

 الثاني. الممحؽمف 

 3102-3103الفترة  استخذام هيسانيت -باء 

 .5113و 5115يعرض الجدوؿ التالي معمومات عف استخداـ المكتب لمميزانية في عامي  -8
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  1الجدوؿ  -45

 4102واستخدامها المتوقع في عام  4104استخدام ميزانية المكتب في عام  -46

 عماؿ التقييـأ
 

 في يزانيةالماستخداـ 
)بالدوالرات  2012عاـ 

 األمريكية(

 
حتى  2013التزامات عاـ 

)بالدوالرات  منتصؼ يوليو/تموز
 أ*األمريكية

االستخداـ المتوقع 
 عاـ حتى نياية
2013 

الميزانية المعتمدة 
 2012لعاـ 

الميزانية المعتمدة 
 2013لعاـ 

 000 340 382 348 000 330 817 323 000 350 سفر الموظفيف
 000 510 1 293 456 1 362 525 1 467 469 1 000 431 1 أتعاب الخبراء االستشارييف

 000 395 587 352 007 352 760 354 000 350 االستشارييفالخبراء سفر وبدؿ إعاشة 
أحداث التعمـ القطرية في مجاؿ تقييـ 

 البرامج القطرية
25 000 24 670 30 000 36 525 45 000 

تدريب الموظفيف ات و التقييم نشر
 وتكاليؼ أخرى

133 474 92 669 109 342 200 661 130 000 

 000 420 2 448 394 2 711 346 2 383 265 2 474 289 2 تكاليف غير الموظفين
 246 354 3 821 197 3 268 667 3 753 575 3 530 734 3 تكاليف الموظفين

 246 774 5 269 592 5 979 013 6 136 841 5 004 024 6 المجموع
 النسبة المئوية من االستخدام

 

69.69 % 

  

69 % 

 استنادا إلى جميع تكاليؼ الموظفيف الممتـز بيا حتى نياية السنة. *

في المائة.  96.96مميوف دوالر أمريكي، أي  5.81قدره  3173كاف االستخداـ الفعمي مقارنة بميزانية المكتب لعاـ و  -9
مميوف دوالر أمريكي، بمغ االستخداـ )مف حيث االلتزامات(  6.17ومقارنة بميزانية معتمدة قدرىا ، 3172عاـ  وفي

مميوف دوالر أمريكي. ويشمؿ ىذا المبمغ االلتزاـ الكامؿ في بداية السنة بتكاليؼ  5.59حتى منتصؼ يوليو/تموز 
لثابتة عمى نطاؽ الصندوؽ. ويرجع ارتفاع معدؿ بأكممو، وىو ما يتماشى مع الممارسة ا 3172الموظفيف لعاـ 

في ىذه المرحمة إلى دورة األعماؿ العادية، التي تشمؿ إطالؽ عدد كبير مف  3172استخداـ سفر الموظفيف في عاـ 
التقييمات في الجزء األوؿ مف السنة. ومف المتوقع أف يصؿ االستخداـ الشامؿ لمجموع ميزانية المكتب في نياية 

 في المائة مف المبمغ المعتمد. 96مميوف دوالر أمريكي، أي  5.77إلى  3172عاـ 

ويعكس اإلنفاؽ األقؿ مف الميزانية لتكاليؼ الموظفيف وظيفة مدير المكتب الشاغرة أثناء السنة والتي يجري التعييف  -10
أو غير المتوقعة فييا حاليا. واستخدـ وسيستخدـ جزء مف وفورات تكاليؼ الموظفيف لتمويؿ األنشطة اإلضافية و/

 مف الممحؽ الثاني(. 2)انظر الجدوؿ 

 3103استخذام الوبلغ الورحل هن عام  –جين 

عمى أف  2004عاـ  منذفي المائة مف األمواؿ غير المستخدمة مف الميزانية المطبقة  3تنص قاعدة ترحيؿ  -11
في  3المالية التالية بنسبة ال تتعدى  االعتمادات غير الممتـز بيا في نياية السنة المالية يمكف ترحيميا إلى السنة

 المائة مف الميزانية السنوية المعتمدة لمسنة السابقة.

لتمويؿ دوالرا أمريكيا وخصصت  781 179قدرىا  3173مف عاـ  ةالمرحمو في المائة  2وكانت ىذه النسبة البالغة  -12
دوالرا أمريكيا  767 738ما يقرب مف فاؽ تـ إن كاف قد حزيراف،/بنياية يونيوو تدعـ أعماؿ التقييـ. ة أنشطة مختمف

 :ويتوقع المكتب استخداـ المبمغ بأكممو مف أجؿ
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صداركامؿ و  يؤدي إلى تنقيح، مما الخاصة بالمكتب التقييـ تمواصمة تعزيز منيجية وعمميا )أ( -47  ا 
إطار ليذه الميمة في لـ تكف ىناؾ أي مبالغ مخصصة . و 3171الطبعة الثانية مف دليؿ التقييـ في عاـ 

 ؛3172ميزانية عاـ 

 ؛3172عاـ لفي ميزانية المكتب  كامؿبال تكاليفو تُدرج، الذي لـ لألثرتقييـ  االضطالع بأوؿ )ب( -48

تقييـ البرنامج القطري لمدغشقر  مثال) 3173مف عاـ  المرحمة اليامةأنشطة التقييـ  االنتياء مف )ج( -49
 الصيف(.في مشروع التقييـ أداء و 

 ستراتيجية لمكتب التقييم المستقلاألهداف اال -رابعا 

أف أىدافو االستراتيجية ينبغي أف تتماشى مف اآلف فصاعدا بشكؿ أفضؿ مع أولويات الصندوؽ إلى المكتب  يشير -13
عاد المكتب تعريؼ أىدافو االستراتيجية لمجزء المتبقي مف أعمى ىذا النحو، و المقابمة. الموارد في فترات تجديد 
 لدى، 3175في عاـ سيقـو المكتب . وعالوة عمى ذلؾ، 3175و 3171 يلعام أي 8،الصندوؽ مواردالتجديد التاسع ل

مع األولويات  تماشيياأىدافو االستراتيجية لضماف استمرار  تقدير بإعادة، 3176عاـ لبرنامج عممو ل هإعداد
 (.3178-3176العاشر لموارد الصندوؽ ) لمتجديدالمؤسسية 

 :3175-3171يف لمفترة يدفيف االستراتيجييف التاليمكتب الالوفقا لذلؾ، يقترح و  -14

 ؛تعزيز المساءلة عف النتائجفي  ،مستقؿالتقييـ ال: المساىمة، مف خالؿ عمؿ األوؿاليدؼ االستراتيجي  (7)
أداء عمميات مواصمة النيوض بلتشجيع اإلدارة الفعالة لمتعمـ والمعرفة : الثانياليدؼ االستراتيجي  (3)

 الصندوؽ.

اليدؼ )انظر  3175-3171وتـ زيادة توضيحيما لمفترة  9مكتب التقييـ ىدفيف استراتيجييف.لكاف  ،3171منذ عاـ و  -15
بشكؿ أفضؿ مستقؿ المتقييـ لالمحدد  الشامؿأعاله( لتحقيؽ اليدؼ  االستراتيجي األوؿ واليدؼ االستراتيجي الثاني

أداء السياسات لمنيوض ب التعمـ وحفز مساءلةالتعزيز  المتمثؿ فيسياسة التقييـ في الصندوؽ، عمى النحو الوارد في 
بتنمية  متعمقةأنشطة عمى أيضا ويشتمؿ اليدؼ االستراتيجي الثاني الصندوؽ.  العمميات التي يدعمياو المؤسسية 

الزراعي والريفي في البمداف  يفقدرات التقييـ، نظرا لمحاجة المتزايدة إلى تعزيز قدرات التقييـ الوطنية في القطاع
التجديد التاسع  فينطاقا مع التزامات المنظمة األوسع ويتسؽ االىتماـ بتنمية قدرات التقييـ الوطنية أيضا  10ية.المتمق

الرصد والتقييـ شمؿ، مف بيف أنشطة أخرى، تعزيز قدرات الذي ي لموارد الصندوؽ لمنيوض بنموذج عمؿ الصندوؽ
 11.الوطنية

التي يقترح المكتب  والمخرجات المكتبكتب التقييـ ونتائج إدارة مل يفاالستراتيجي اليدفيفاألوؿ  الممحؽيمخص و  -16
 .3175-3171فترة تحقيقيا في ال

                                                   
 .2015إلى  2013الذي يغطي الفترة مف  8
 .: تشجيع اإلدارة الفعالة لمتعمـ والمعرفةالثانياليدؼ االستراتيجي  ؛الممولة مف الصندوؽ: المساىمة في النيوض بأداء السياسات المؤسسية والعمميات األوؿاليدؼ االستراتيجي  9

 تولي مجموعات التقييـ في عدة منظمات إنمائية أخرى أولوية كبيرة ليذا اليدؼ )مثال البنؾ الدولي وبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي(. 10
 .التجديد التاسع لموارد الصندوؽخاصة بىيئة المشاورات ال: تقرير REPL.IX/3/R.5أنظر  11
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 3102-3102 والخطة اإلشارية لمفترة 2014برنامج عمل عام  -خامسا 

: مساىمة تشمؿحجـ وطبيعة برنامج العمؿ المقترح بعناية مع األخذ بعيف االعتبار مجموعة مف العوامؿ،  تـ تحديد -17
والحاجة  ؛نظاـ التقييـ الذاتي في الصندوؽ ، فضال عف قدرةأدائو األفضؿمصندوؽ و ل لمؤسسيالتحوؿ في اكتب مال

سياسة التقييـ في الصندوؽ بالوفاء بيا فيما يتعمؽ يتعيف االلتزامات التي و ؛ مكتبمليف االستراتيجياليدفيف قيؽ إلى تح
 لديياوتوافر الموارد  والييئتيف الرئاسيتيف بالصندوؽارة الصندوؽ دإلوالقدرة االستيعابية  ؛واختصاصات لجنة التقييـ

ىذه  تقدميامتوصيات التي سريع للالنخراط بشكؿ منيجي في عمميات التقييـ المستقؿ واالستجابة عمى نحو فعاؿ و 
 التقييمات.

. ويتضمف 3171عاـ ل مج عممو( لممساعدة في بناء برناالتاسع الممحؽ)انظر  ‘اانتقائي اإطار ’مكتب ىذا العاـ ال وأعد -18
تقييمات البرامج القطرية و  اتالتقييم والتقارير التجميعية عفمؤسسية المتقييمات ل التوجيييةاإلطار قائمة مف األسئمة 

تحديد وترتيب أولويات التقييمات التي ستجرى في سنة معينة بشكؿ بمكتب موتقديرات أداء المشروعات، مما يسمح ل
طار االنتقائي، استعرض المكتب تجربة المنظمات األخرى التي أدخمت بالفعؿ أداة ىذا اإل إعداد وعندأفضؿ. 
 التقييـ المستقؿ التابع لمبنؾ الدولي(. فريؽ مثؿعداد برامج عمؿ كؿ منيا )إل مماثمة

اـ وؽ في الدوؿ اليشة في عالصندانخراط بشأف  تقييـ مؤسسيفي االعتبار، يقترح المكتب إجراء  ومع وضع ذلؾ -19
البرامج القطرية تقييمات مف البمداف مف أجؿ  اجيد امزيجكفؿ مع اإلطار االنتقائي،  وبما يتماشى ،3171

الصندوؽ في البمداف  عف التقييمات المتعمقة بانخراطأيضا إعداد تقرير تجميعي  المكتب. ويقترح المشروعاتو 
 قطرية مف ىذا القبيؿ. في سياقات يايجنُ دور المنظمة و النيوض ب، بيدؼ ة الدخؿالمتوسط

مع لجنة التقييـ والمجمس  تياالمكتب عرض التقييمات الرئيسية ومناقش سيواصؿ، اإلفراديةالتقييمات  وفيما يتجاوز -20
وتوفير التوجيو االستراتيجي إلدارة الصندوؽ  اإلشرافي ماممارسة دورىمف  الييئتيف الرئاسيتيفالتنفيذي لتمكيف 

مف خالؿ تقديـ نتائج  3171في عاـ التجديد العاشر لموارد الصندوؽ أيضا في  بالمكتشارؾ يسوؼ و مكتب. الو 
عمى سبيؿ المثاؿ، قرر المجمس في و . الموارد تجديدعممية مشاورات مف في مراحؿ رئيسية  ات المختارةالتقييم
ند دائـ في كب عف نتائج وأثر عمميات الصندوؽ التقرير السنويالمكتب يقدـ أف  3173 /كانوف األوؿديسمبر

. 3171في عاـ التجديد العاشر لموارد الصندوؽ المستقبؿ، بدءا مف الموارد في مشاورات تجديد لاألوؿ االجتماع 
الصندوؽ في  عف التقييمات المتعمقة بانخراطالتقرير التجميعي بعرض وعالوة عمى ذلؾ، أوصت لجنة التقييـ 

الخاصة بالتجديد العاشر لموارد  مشاورةال عمى ىيئةلمقبؿ العاـ ا مفمناسب وقت البمداف المتوسطة الدخؿ في 
 .الصندوؽ

قدـ لى النتائج، المستندة إأنو مف أجؿ مواصمة تحسيف عممية الميزنة  ىنا عمىمف الضروري تسميط الضوء و  -21
 لحالةاسيناريو كؿ مف  لتقييـ فيلجنة اإلى برنامج عممو االستعراض المسبؽ ل ،ىذا العاـ، لممرة األولىالمكتب 

لى مستوى األولوية األفضؿ إسيناريو الحالة لضافية اإل المخرجات. واستند اختيار األفضؿ األساسية وسيناريو الحالة
لجنة التقييـ  تلإلطار االنتقائي. ومع ذلؾ، نصح التوجيييةالردود عمى األسئمة  في المخرجاتالمعطاة ليذه 

الحالة األساسية( لعرضو عمى لجنة مراجعة الحسابات والمجمس المضي قدما في سيناريو النمو الصفري )بمكتب ال
ما إذا كاف يمكف إدراج بعض المخرجات  بتقديرمكتب اليموؿ. كما نصح أعضاء المجنة /أالتنفيذي في سبتمبر

 النمو االسمي الصفري.ذات في سيناريو الحالة األساسية لمميزانية  األفضؿفي سيناريو الحالة  المزمعة
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مكتب نشاطيف مف ، سيدرج المزيد مف المشاورات مع إدارة الصندوؽاللى ىذه النصيحة، وبعد إجراء إ واستنادا -22
التنمية المتعمقة ب اتلتقييمعف اي إعداد تقرير تجميع (7: )3171عاـ ل في برنامج عممو األفضؿسيناريو الحالة 

عمؿ )حمقات(  حمقة، بما في ذلؾ تنظيـ يـقدرات التقياألنشطة فيما يتعمؽ بتنمية مف أوسع  مجموعة (3) ؛الرعوية
التنمية الرعوية  اتتجميع تقييم وينبغي أف ينتج عفتدريبية في البمداف الشريكة عمى أساليب وعمميات التقييـ. 
ؿ و الدخ لزيادةباستخداـ التنمية الرعوية  القادمة والجاريةدروس وممارسات جيدة لتعزيز تصميـ وتنفيذ العمميات 

مف بشكؿ أكبر الحكومات المتمقية مف االستفادة  قدرات التقييـتنمية  سُتمّكفف الغذائي، في حيف األمتحسيف و 
 األداء عمى أرض الواقع.والنيوض بتعمـ مالتقييمات في المستقبؿ ل

االستعانة مف خالؿ  مثال) ةعام صفةخفض التكاليؼ ب جاىدا إلىمكتب السعى يكما ذكر في وقت سابؽ، سو  -23
( ومواصمة تبسيط العمميات الداخمية لتحقيؽ يف وما إلى ذلؾ/الوطنييفاالستشارييف اإلقميميخبراء بالمزيد مف ال

في سيناريو الحالة  ادماجا كامال األفضؿمحالة ىذيف النشاطيف لدمج ذلؾ المكتب مف ف مكّ الكفاءة. وسيُ في مكاسب 
ليذيف لضماف التنفيذ الكامؿ وفي الوقت المناسب إال عند الحاجة مكتب األمواؿ التكميمية ال ولف يستخدـ. األسوأ

 شبو)أي تقييـ  األفضؿالنشاط الثالث المتوخى أصال في إطار سيناريو الحالة وسيدرج . 3171في عاـ  النشاطيف
-3175مفترة ل اإلشارية المستقبميةالكاريبي الناطقة بالمغة اإلنكميزية( في الخطة في اإلقميمي في البمداف الجزرية 

3176. 

عمى القائمة الكاممة ألنشطة التقييـ  االطالعيمكف و . 3171لعاـ  المزمعةالرئيسية  المخرجات 3يمخص الجدوؿ و  -24
 .3176-3175مفترة ل اإلشاريةالذي يتضمف أيضا خطة العمؿ  الخامس الممحؽالزمنية في  ياالمقترحة وجداول
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 3 الجدول

 4102انمخرجبث انرئيسيت انمزمعت نعبو 

 المخرجات  المكتبنتائج إدارة  ستراتيجيةاألىداؼ اال

اليدؼ االستراتيجي األوؿ: 
المساىمة، مف خالؿ عمؿ 

في تعزيز  ،التقييـ المستقؿ
 المساءلة عف النتائج

: تقارير سنوية عف 1نتيجة اإلدارة 
نتائج وأثر عمميات الصندوؽ وتقييمات 

 إلعدادمؤسسية توفر الركائز الالزمة 
ات مؤسسية وتنفيذ سياسات وعممي

 أفضؿ

 التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمميات الصندوق

 -تمويؿ المنح في الصندوؽ  بشأف سياسةمؤسسي )تقييـ  تقييمان مؤسسيان
 سيبدأ( -سيستكمؿ؛ تقييـ مؤسسي بشأف انخراط الصندوؽ في الدوؿ اليشة 

لبرامج ا: تقييمات 2نتيجة اإلدارة 
سيف لتحتوفر الركائز التي القطرية 

برامج الفرص االستراتيجية القطرية 
 المستندة إلى النتائج

 ستستكمؿ؛ بنغالديش -السنغاؿ وزامبيا و  الصيفو  )بوليفيا لمبرامج القطرية تقييمات 7
 ستبدأ( -وجميورية تنزانيا المتحدة  سيراليوفو

: تقييمات مشروعات 3نتيجة اإلدارة 
تسيـ في تحسيف العمميات التي يدعميا 

 وؽالصند

 المتاحة خالؿ العاـ تقارير إنجاز المشروعاتالتثبت مف كؿ 

 أ تقديرات ألداء المشروعات 8

 بلمشروع يمولو الصندوؽ )يحدد المشروع فيما بعد( تقييم لألثر 0

وضع المنيجية: 4نتيجة اإلدارة 
  

 دليل التقييمإصدار الطبعة الثانية مف 

: العمؿ المتعمؽ 5نتيجة اإلدارة 
الييئتيف الرئاسيتيف لمصندوؽ لضماف ب

 المساءلة والتعمـ

رئيس الصندوؽ عف وضع تنفيذ تعميقات بشأف الفعالية اإلنمائية لمصندوؽ وتقرير 
والسياسات  الفرص االستراتيجية القطرية وبرامج توصيات التقييـ وتدابير اإلدارة

عداد برنامج عمؿ مكتب التقييـ المستقؿ وميزانيت و؛ والمشاركة في مجمس المؤسسية؛ وا 
المحافظيف والتجديد العاشر لموارد الصندوؽ؛ وجميع دورات لجنة التقييـ والمجمس 

 التنفيذي واجتماعات مختارة لمجنة مراجعة الحسابات

اليدؼ االستراتيجي الثاني: 
تشجيع اإلدارة الفعالة لمتعمـ 

مواصمة النيوض والمعرفة ل
 أداء عمميات الصندوؽب

 

 تقارير تجميعية: إعداد 6ارة نتيجة اإلد
لتقييمات وموضوعات التعمـ عف ا

لمتقارير السنوية عف نتائج وأثر عمميات 
 الصندوؽ

انخراط الصندوؽ في البمداف المتوسطة الدخؿ؛ والتنمية  :تقريران تجميعيان عن التقييم
 الرعوية

لعاـ  وؽالسنوي عف نتائج وأثر عمميات الصند التقرير في سياؽ موضوع تعمم 0
 )يحدد الموضوع فيما بعد( 3171

إجراء عمميات اتصاؿ  :7نتيجة اإلدارة 
وتواصؿ منيجية بشأف الدروس 
والممارسات الجيدة المستندة إلى 

 التقييمات

المشاركة في منابر الصندوؽ الداخمية )لجنة استراتيجية العمميات وتوجيو السياسات، 
وما إلى إدارة البرامج القطرية،  وفريؽصندوؽ، إدارة ال وفريؽلجنة إدارة العمميات، و 

 ( ذلؾ

تنظيـ حمقات عمؿ تعمـ قطرية لمناقشة النتائج الرئيسية الناتجة عف تقييمات البرامج 
جديدة، فضال عف أحداث تعمـ  فرص استراتيجية قطرية برامج القطرية كركائز إلعداد

المؤسسية والتقارير التجميعية  في الصندوؽ تستند إلى تقييمات أخرى )مثال التقييمات
 والتقرير السنوي عف نتائج وأثر عمميات الصندوؽ( لتقاسـ الدروس والممارسات الجيدة

وشبكة  فريؽ األمـ المتحدة المعني بالتقييـو  التقييـ في مجاؿالتعاوف  فريؽشراكات )
الجماعة ة العالمي/الشبكات المعنية بتقييـ األثر ومنظمة األغذية والزراعة/برنامج األغذي

 التي تتخذ مف روما مقرا ليا( االستشارية لمبحوث الزراعية الدولية

: تنمية قدرات التقييـ في 8نتيجة اإلدارة 
 البمداف الشريكة

االنخراط في تنمية قدرات التقييـ في سياؽ التقييمات )مثال تنظيـ حمقات دراسية بشأف 
ت البرامج القطرية أو تقديرات إداء المشروعات أساليب وعمميات التقييـ في إطار تقييما

الجاري تنفيذىا( وفي البمداف األخرى ال يضطمع فييا المكتب المستقؿ بتقييمات، عند 
 الطمب

الالحقة التي يجرييا مكتب التقييـ  التثبتية وعمم ال يجوز تحديد اختيار المشروعات التي ستخضع لتقدير أداء المشروع إال بعد أف تقدـ دائرة إدارة البرامج تقارير إنجاز المشروعات أ
 المستقؿ.

 أو بعد ذلؾ بوقت قصير(. 5115األولوية إلى مشروع معيف في بمد ما مقرر فيو إجراء تقييـ لمبرنامج القطري في المستقبؿ القريب )عاـ  ىتول ب
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 3102مظروف الموارد لعام  –سادسا 

 نانموظفيالووارد هن  –ألف 

. لمقوة العاممةداخمية  ةتخطيط استراتيجيبعممية مكتب ال، قاـ 3171عداد مقترح ميزانية عاـ كخطوة أولى في إ -25
مجموع عبء العمؿ المقدر )مف حيث قارنيا ب، و حسب الفئةالموظفيف تكويف واستعرض أعداد الموظفيف الحالييف و 

 ع.بشكؿ فعاؿ وسري 3171ألياـ( لتنفيذ برنامج العمؿ الشامؿ المقترح لعاـ اعدد 

. 3172عاـ  مثؿ 3171لحفاظ عمى نفس عدد الموظفيف في عاـ امكتب الواستنادا إلى نتائج ىذه العممية، يقترح  -26
المزيج الصحيح مف  يكوف لدى المكتبالموظفيف، لضماف أف توزيع رات في مستوى يتغيمف المتوخى إجراء و 

مدى و  ياونوع 3171درجة في برنامج عمؿ عاـ المالتقييمات الموارد مف الموظفيف، مع األخذ بعيف االعتبار عدد 
 .السادس الممحؽفي  3171أي تغييرات مقترحة لعاـ و الموارد البشرية المطموبة ويمكف االطالع عمى . ىاتعقيد

 الويسانيت الوقترحت -باء 

لروابط بيف ، وضع المكتب في اعتباره الحاجة إلى مواصمة تحسيف ا5112. عند إعداد ميزانية عاـ عممية الميزانية -27
 الميزانية والنتائج فضال عف الحاجة إلى تحسيف الكفاءة.

باستخداـ و . 3175-3171ونتائجو بشأف اإلدارة لمفترة  االستراتيجية أىدافوالمكتب  عممية التخطيط، حددسير أثناء و  -28
العمؿ عبء جـ حجرى تقدير نوع التقييـ، حسب التكاليؼ التاريخية ومستوى الجيد معيارية تستند إلى معامالت 

وال تشتمؿ . 3171ميزانية عاـ  إلعدادحسب أنواع التقييمات لتشكؿ أساسا  والتكاليؼشخص(  يـو عمؿ)
وفقا لذلؾ. تكاليفيا الموارد المتاحة مف الموظفيف وحسبت عمى  مف الخبراء االستشارييفاالحتياجات مف الموارد 

 المقابمةالتقييـ  وعممياتتقييـ نشاط النوع  استنادا إلىشارييف االستالخبراء وقدرت تكاليؼ السفر لكؿ مف الموظفيف و 
 .فييا عمميات تقييـ إجراءالبمداف المتوقع  مزيجو  مع دليؿ التقييـ بما يتماشىوذلؾ 

موظفي الصندوؽ مثؿ الرواتب،  زيادات (7ىي: ) 3171لميزانية محركات التكاليؼ األساسية . محركات التكاليف -29
 عف متوسطزيادة األسعار  نتيجةزيادة تكاليؼ السفر  (2) ؛لتضخـ عمى تكاليؼ غير الموظفيفأثر ا (3)اآلخريف؛ 

 التضخـ.بشأف فتراضات اال

الصندوؽ، في وحدة الميزانية  اقترحتيا 3171 لعاـ ميزانيتو إعدادمكتب في ال التي يستخدميا المعايير. االفتراض -30
في المائة  3.7 نسبتومعدؿ تضخـ  (7) :3171 لعاـ اإلدارية لميزانيتوالصندوؽ  تمؾ التي سيستخدميامع  وتتسؽ

سعر اإلبقاء عمى  (2؛ )في المائة لتكاليؼ الموظفيف 3.5 نسبتيازيادة في األسعار  (3لتكاليؼ غير الموظفيف؛ )
 .3171لعاـ  3172عاـ المستخدـ في  –يورو  1.73دوالر أمريكي =  7صرؼ ال

تكاليؼ الموظفيف وغير الموظفيف( وفقا لثالثة معايير مختمفة:  مف )كؿ 3171 لعاـ المكتب ميزانية ويعرض مجموع -31
ف )الجدوؿ اف االستراتيجيااليدف (2؛ )(1)الجدوؿ  النفقاتفئة  (3؛ )(2)الجدوؿ  المقرر تنفيذهالتقييـ  نشاطنوع  (7)
5.) 

أف  2الجدوؿ يبيف ، 3171عة في عاـ ؼ التاريخية حسب نوع نشاط التقييـ وعدد التقييمات المزمواستنادا إلى التكالي -32
، بما ةتقييـ البرامج القطريالتقييـ المؤسسي و ) مستوىعمى ات األمتقييملتكاليؼ غير الموظفيف مخصص ل مبمغأكبر 

مثؿ ىذه التقييمات بمع االىتماـ المتزايد ذلؾ  ويتسؽ(. التقرير السنوي عف نتائج وأثر عمميات الصندوؽفي ذلؾ 
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لية الدولية األخرى، نظرا لدورىا الفريد في المساىمة في التغييرات والتحسينات المنيجية. في المؤسسات الما
عداد الطبعة الثانية مف دليؿ التقييـ و موليمشروع لألثر لجديد واحد تقييـ ل محددةووضعت مخصصات  الصندوؽ وا 

 (.لمرة واحدة تكاليؼ)

 3الجدوؿ 
 ()حسب النشاط 2014لمقترحة لعام الميزانية ا

 2014الميزانية المقترحة لعام  3102لعام الميزانية المعتمدة  نوع النشاط

 000 150 000 150 التقرير السنوي عف نتائج وأثر عمميات الصندوؽ
 000 350 000 430 ةيالتقييمات المؤسس

 000 790 000 300 1 تقييمات البرامج القطرية
 000 50 000 30 عمميات التثبت مف تقارير إنجاز المشروعات

 000 230 000 200 أداء المشروعات اتتقدير 
 000 200 أ0 تقييـ األثر

 000 100 000 50 اتالتقييم التقارير التجميعية عف
 000 150 *0 الثانية مف دليؿ التقييـ الطبعة

 000 188 000 108 أنشطة االتصاالت ونشر التقييمات وتقاسـ المعرفة والشراكات
 522 116 711 78 والتدريب وتكاليؼ أخرى ت التقييـقدرا تطويرتكاليؼ 

 522 324 2 711 346 2 مجموع تكاليف غير الموظفين
 319 684 3 268 667 3 تكاليف الموظفين

 841 008 6 979 013 6 المجموع
تقدير أداء المشروع ليذه العممية التقييمية. وموؿ زانية مف بند ميدوالر أمريكي  050 000بما أف تقييـ األثر ىو تقييـ عمى مستوى المشروع، تقرر تخصيص مبمغ  *

 في المائة، فضال عف أمواؿ تكميمية. 3والبالغة  0000الرصيد المتبقي مف خالؿ النسبة المرحمة مف عاـ 

عاـ ل. وبالنسبة لمميزانية المقترحة النفقاتالميزانية )تكاليؼ غير الموظفيف( موزعة حسب فئة  1الجدوؿ  ويعرض -33
 عمى( وما إلى ذلؾمنفقات )مثؿ أتعاب الخبراء االستشارييف، وسفر الموظفيف، ل اإلفراديةالفئات  تشتمؿ، 3171

. وتشمؿ تكاليؼ بشكؿ مرض 3171في برنامج عمؿ عاـ  مزمعالتكاليؼ التراكمية الالزمة الستكماؿ كؿ نشاط 
بشكؿ منفصؿ. كما تـ فصؿ إعاشتيـ  سفرىـ وبدالتتكاليؼ  تظيرفقط، في حيف الخبراء االستشارييف األتعاب 

كافية موارد يتـ رصدىا بعناية لضماف تخصيص نفقات حمقات عمؿ التعمـ القطرية بشأف تقييـ البرامج القطرية وس
، بالنظر مكتبالتكاليؼ تدريب موظفي تخصيص مبمغ مستقؿ لوفعالة ليذا النشاط الياـ. وباإلضافة إلى ذلؾ، تـ 

ال لكنيا و ، والنشر تكاليؼ االتصاؿىذه أيضا ميزانية الفئة  لموظفيف. وتشمؿالتنمية  ىميةبالغ األإلى أف التدريب 
، 3171استنادا إلى الخبرة المكتسبة في عاـ و الذي ينعكس بشكؿ مناسب في سفر الموظفيف.  مكوف السفر،تشمؿ 

 كتب.أولويات المبشكؿ أكبر عف  لتعبرالمخصصات تعديؿ ىذه سيتـ تحميؿ ىذه التكاليؼ و 

مف  جممة أمورعف طريؽ  يتـ ذلؾأتعاب الخبراء االستشارييف. وس لمسيطرة عمىالجيود المبذولة  1يوضح الجدوؿ و  -34
االستشارييف  عف طريؽ االستعانة بالخبراء 12،يفالوطنييف/اإلقميمي الخبراء االستشارييفتعبئة عدد أكبر مف  بينيا

بعض األنشطة لتنفيذ ، واالستعانة بمصادر داخمية لمغايةائي انتق مرتفعة بشكؿأتعاب يومية  الذيف يحصموف عمى
طفيفة جدا في  اتأف ىناؾ زياد 1و 2ف الجدواليبيف في الماضي. وأخيرا، كاف يقـو بيا الخبراء االستشاريوف التي 

 مستوى في األسعار. ويرجع ذلؾ إلى التغيرات التي طرأت عمىالمقابمة تكاليؼ الموظفيف، عمى الرغـ مف الزيادات 
 .(36و 35في الفقرتيف  المشار إليوالموظفيف )عمى النحو  توزيع

                                                   

فيو تقييـ المشروع أو البرنامج القطري. وعالوة عمى ذلؾ، ستبذؿ  سيجريالمنطقة الجغرافية أو البمد الذي  الموجودوف فيالخبراء االستشاريوف  12
 منيجية لمواصمة زيادة عدد الخبراء االستشارييف مف النساء. دجيو 
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 4الجدوؿ 
 )حسب فئة النفقات( 2014الميزانية المقترحة لعام 

 2014الميزانية المقترحة لعام  2013 لعام الميزانية المعتمدة فئة اإلنفاق 

 000 345 000 330 سفر الموظفيف

 000 410 1 362 525 1 أتعاب الخبراء االستشارييف

 000 380 007 352 االستشارييفالخبراء سفر وبدؿ إعاشة 

 000 35 000 30 أحداث التعمـ القطرية في مجاؿ تقييـ البرامج القطرية

 522 154 342 109 تدريب الموظفيف وتكاليؼ أخرىات و التقييم نشر

 522 324 2 711 346 2 تكاليف غير الموظفين

 319 684 3  268 667 3  تكاليف الموظفين

 841 008 6 979 013 6 المجموع

 دفيفيلتحقيؽ ال( والموظفيفغير الموظفيف  تكاليؼ توزيع مجموع الميزانية المقترحة )مكونا 5ويبيف الجدوؿ  -35
 كؿلتخصيص المزيد مف التفاصيؿ، بما في ذلؾ ويمكف االطالع عمى المكتب. الا ماقترحي المذيف يفاالستراتيجي

وخصص مبمغ أكبر لميدؼ االستراتيجي األوؿ،  .السابع مف الممحؽ 2في الجدوؿ ، ئج إدارة المكتبنتيجة مف نتا
في تحقيؽ  تسيـألنشطة  هسيتـ حشدمف الخبراء االستشارييف موارد الالجزء األكبر مف إلى أف ويرجع ذلؾ أساسا 

تحقيؽ اليدؼ االستراتيجي في سيـ أيضا ستمعظـ األنشطة المضطمع بيا ضمف ىذا اليدؼ  غير أفىذا اليدؼ. 
اليدؼ االستراتيجي إعداد الطبعة الثانية مف دليؿ التقييـ )المدرج في الميزانية تحت  فإفعمى سبيؿ المثاؿ، الثاني. و 
 في البمداف المتمقية.عمميات تطوير قدرات التقييـ ساعد أيضا في سي األوؿ(

. 3171ممكتب في عاـ ل بالمخرجات المزمعة باطا مباشراارترتبط ت 3171 عاـ أيضا أف ميزانية 5ويبيف الجدوؿ  -36
و لف يتسنى ، مع األخذ في االعتبار أنبالنواتجمكتب البذؿ المزيد مف الجيد لربط مخرجات يُ ، سالقادمةفي السنوات و 

في ربة تجعمى النحو الذي أظيرتو ال – بعد االنتياء مف التقييمات بعدة سنوات قابمة لمقياس إال نواتجالحصوؿ عمى 
 .المنظمات المماثمة

 5الجدوؿ 
 التخصيص المقترح لمميزانية )حسب الهدف االستراتيجي(

 الهدف االستراتيجي

 

 2014الميزانية المقترحة لعام  2013 لعام الميزانية المعتمدة

 (ةاألمريكي اتالمبمغ )بالدوالر 
النسبة 
 (ةاألمريكي اتالمبمغ )بالدوالر  المئوية

النسبة 
 المئوية

المساىمة، مف خالؿ عمؿ ليدؼ االستراتيجي األوؿ: ا
 93 652 379 4 92 846 752 4 في تعزيز المساءلة عف النتائج ،التقييـ المستقؿ

تشجيع اإلدارة الفعالة لمتعمـ اليدؼ االستراتيجي الثاني: 
 29 189 629 1 21 133 1261 أداء عمميات الصندوؽمواصمة النيوض بوالمعرفة ل
 011 841 008 6 011 979 013 6 المجموع

 مقابؿ ةصفري ةالر أمريكي، وىو ما يمثؿ زيادة اسميمميوف دو  6.119قدرىا  3171 لعاـ الميزانية المقترحةوقيمة  -37
 الخبراءتكاليؼ خفض  (7: )لمواصمةذلت جيود إعداد ىذه الميزانية، بُ  وعند. 3172عاـ لالميزانية المعتمدة 

استيعاب  (3؛ )مكتبالموظفي ات التي لدى أكثر كفاءة لمميارات والكفاءات والخبر  ، مف خالؿ استخداـيفستشارياال
كما ذكر أعاله، ىناؾ زيادة طفيفة في و في المائة.  3.7 البالغة نسبتوتكاليؼ غير الموظفيف أثر معدؿ تضخـ 

جزئيا التغييرات في  االتي تعوضيفي المائة،  3.5 بنسبة عكس افتراض زيادة الرواتبتتكاليؼ الموظفيف،  اتتقدير 
 الموظفيف.توزيع مستوى 
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 2102الميزانية الفعمية مقارنة بالميزانية لعام  -الميزانية العادية حسب المجموعات والدوائر 

 )بمالييف الدوالرات األمريكية(
 المجموع 4المجموعة  3المجموعة  2المجموعة  1المجموعة  

 الدائرة

ميزانية 
2012 

الفعمية 
 ييرالتغ 2012

ميزانية 
2012 

الفعمية 
 التغيير 2012

ميزانية 
2012 

الفعمية 
 التغيير 2012

ميزانية 
2012 

الفعمية 
 التغيير 2012

ميزانية 
2012 

الفعمية 
 التغيير 2012

 (0.74) 2.63 3.37 (0.63) 0.25 0.88 0.04 1.00 0.96 0.14 1.17 1.03 (0.29) 0.21 0.50 مكتب الرئيس ونائب الرئيس

 (3.01) 15.13 18.14 (1.54) 6.73 8.27 0.32 2.30 1.98 (1.16) 3.07 4.23 (0.63) 3.03 3.66 عـ الخدمات المؤسسيةمجموعة د

 (0.10) 2.89 2.99 (0.51) 0.15 0.66 (0.02) 0.34 0.36 0.49 2.29 1.80 (0.06) 0.11 0.17 مكتب الشراكات وتعبئة الموارد

دارة المعرفة  (0.14) 3.88 4.02 0 0 0 0.07 0.93 0.86 (1.71) 1.45 3.16 1.50 1.50 0 دائرة االستراتيجية وا 

 (11.59) 69.11 80.70 0 0 0 0.19 0.24 0.05 1.02 1.05 0.03 (12.80) 67.82 80.62 دائرة إدارة البرامج

 1.46 9.93 8.47 (0.02) 0.09 0.11 (0.07) 5.16 5.23 0.04 0.04 0 1.51 4.64 3.13 دائرة العمميات المالية

 2.70 27.05 24.35 (0.04) 0.12 0.16 2.49 25.55 23.06 (0.04) 0.16 0.20 0.29 1.22 0.93 دائرة خدمات المنظمة

 5.54 7.64 2.10               التكاليؼ المؤسسية

 (5.88) 138.26 144.14 (2.74) 7.34 10.08 3.02 35.52 32.50 (1.22) 9.23 10.45 (10.48) 78.53 89.01 المجموع

النسبة المئوية لممجموع )الميزانية مقارنة 
 باألرقاـ الفعمية(

%61.8 %56.8  %7.2 %6.7  %22.5 %25.7  %7.0 %5.3     
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 مقارنة بالميزانية المتوقعة 4102 ميزانية عام - والدوائر اتالميزانية العادية حسب المجموع

 )بمالييف الدوالرات األمريكية(

 المجموع 4المجموعة  3المجموعة  2 المجموعة 1المجموعة  

 الدائرة

ميزانية 
2013 

متوقع 
 التغيير 2013

ميزانية 
2013 

متوقع 
 التغيير 2013

ميزانية 
2013 

متوقع 
 التغيير 2013

ميزانية 
2013 

متوقع 
 التغيير 2013

ميزانية 
2013 

متوقع 
 التغيير 2013

 (0.18) 2.56 2.74 (0.04) 0.23 0.27 (0.17) 0.93 1.10 0.03 1.40 1.37 - - - مكتب الرئيس ونائب الرئيس

 (0.74) 16.73 17.47 (0.19) 7.15 7.34 (0.01) 2.98 2.99 (0.25) 2.98 3.23 (0.29) 3.62 3.91 مجموعة دعـ الخدمات المؤسسية

 (0.62) 3.46 4.08 (0.07) 0.15 0.22 (0.06) 0.28 0.34 (0.48) 2.87 3.35 (0.01) 0.16 0.17 مكتب الشراكات وتعبئة الموارد

دارة المعرفة  (0.90) 5.42 6.32 0.06 0.11 0.05 (0.23) 1.26 1.49 (0.28) 1.58 1.86 (0.45) 2.47 2.92 دائرة االستراتيجية وا 

 (0.67) 71.90 72.57 - - - - - - 0.31 2.56 2.25 (0.98) 69.34 70.32 دائرة إدارة البرامج

 0.28 10.95 10.67 - 0.11 0.11 0.30 5.38 5.08 (0.01) 0.05 0.06 (0.01) 5.41 5.42 دائرة العمميات المالية

 1.62 26.65 25.03 0.13 0.56 0.43 1.45 24.75 23.30 (0.05) 0.07 0.12 0.09 1.27 1.18 دائرة خدمات المنظمة

 (2.30) 0 2.30 (0.20) 0 0.20 (0.60) 0 0.60 (0.32) 0 0.32 (1.18) - 1.18 التكاليؼ المؤسسية )المخصصة لممجموعات(

مركز التكاليؼ المؤسسية )غير المخصصة 
 لممجموعات(

-   - 0  - 0  - -  2.96 3.33 0.37 

 (3.14) 141.0 144.14 (0.31) 8.31 8.62 0.68 35.58 34.90 (1.05) 11.51 12.56 (2.83) 82.27 85.10 المجموع

     5.9% 6.0%  25.2% 24.2%  8.2% 8.7%  58.3% 59.0% قعة(النسبة المئوية لممجموعة )الميزانية مقارنة بالمتو 
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 ب التقييم ونوع المخرجاتتاألهداف االستراتيجية ونتائج اإلدارة لمك 

 

 نوع المخرجات نتائج اإلدارة لمكتب التقييـ األىداؼ االستراتيجية لمكتب التقييـ

اليدؼ االستراتيجي األوؿ: المساىمة، مف خالؿ 
المستقؿ في تعزيز المساءلة عف  عمؿ التقييـ

 النتائج

: تقارير سنوية عف نتائج وأثر 1نتيجة اإلدارة 
عمميات الصندوؽ، وتقييمات مؤسسية تقدـ لبنات 

بناء ممموسة لتطوير وتنفيذ سياسات وعمميات 
 مؤسسية أفضؿ 

 التقرير السنوي عف نتائج وأثر عمميات الصندوؽ

 التقييمات المؤسسية

: تقييمات لمبرامج القطرية تشكؿ 2ة نتيجة اإلدار 
لبنات بناء ممموسة لبرامج فرص استراتيجية قطرية 

 أفضؿ مستندة إلى النتائج

 

 تقييمات البرامج القطرية

: تقييمات مشروعات تسيـ في 3نتيجة اإلدارة 
  تحسيف العمميات التي يدعميا الصندوؽ

 تقدير أداء المشروعات

 روعاتالتثبت مف تقارير إنجاز المش

 تقييـ األثر

الطبعة الثانية مف دليؿ التقييـ ومبادئ توجييية  : وضع المنيجية. 4نتيجة اإلدارة 
 أخرى ذات صمة

: األعماؿ المتعمقة بييئات الصندوؽ 5نتيجة اإلدارة 
 الرئاسية

دورات التجديد العاشر لموارد الصندوؽ، مجمس 
ة المحافظيف، لجنة التقييـ/المجمس التنفيذي لجن

 مراجعة الحسابات

تشجيع اإلدارة الفعالة اليدؼ االستراتيجي الثاني: 
لمتعمـ والمعرفة لمواصمة النيوض بأداء عمميات 

 الصندوؽ

 

 تجميعية: إعداد ممخصات 6نتيجة اإلدارة 
لمتقييمات وموضوعات التعمـ لمتقارير السنوية عف 

 نتائج وأثر عمميات الصندوؽ 

 تجميع التقييمات

لتعمـ لمتقارير السنوية عف نتائج وأثر موضوعات ا
 عمميات الصندوؽ

: أنشطة منتظمة لالتصاؿ 7نتيجة اإلدارة 
 والتواصؿ فيما يتعمؽ بعمؿ مكتب التقييـ.

 حمقات عمؿ عف قضايا مواضيعية

 المطبوعات

 أحداؼ لمتعمـ

: وتنمية قدرات التقييـ في البمداف 8نتيجة اإلدارة 
 الشريكة؛

ة حوؿ منيجية وعمميات التقييـ قطريحمقات عمؿ 
 وأنشطة ذات صمة
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 4102إنجازات مكتب التقييم المستقل في عام 

 1الجدوؿ 
 مهام مختارة -  2013برنامج عمل المكتب لعام 

 (موجز اإلنجازات المتوقعة والحالية في منتصؼ المدة)

 مخرجات نياية السنة الحالية توقعات بداية السف الميمة

ويستكمؿ في  2013سيبدأ في   2013سيُنجز في   نوع النشاط
2014 

 اإلنجاز المتوقع في نياية السنة 3102الوضع في منتصؼ عاـ 

 انجز 2 2 3 التقييـ عمى مستوى المؤسسة

 بدأ 2

 أجؿ 1

 أنجز 3

 جار 1

 انجز 1 4 2 تقييمات البرامج القطرية

 جار 5

 انجز 2

 جار 4

ميع تقارير إنجاز المشروعات متوفرة ج التثبت مف تقارير إنجاز المشروعات
 في دائرة إدارة البرامج في السنة

 أنجز  18 

 

جميع تقارير إنجاز المشروعات متوفرة في 
 دائرة إدارة البرامج في السنة

 جار 6  8 تقدير أداء المشروعات

 سيبدأ 2

 أنجز  8

 تقييـ األثر اكتمؿ  بدأ كما ىو مقرر وجار 1  1 تقييـ األثر

 4: دروات لجنة التقييـ لتقييـ والمجمس التنفيذيلجنة ا

 3: دورات المجمس التنفيذي

 زيارة قطرية لمجنة التقييـ 

   4:دورات لجنة التقييـ ال تنطبؽ

 1: دورات المجمس التنفيذي

 1مجمس المحافظيف: 

زيارة قطرية سنوية لمكتب التقييـ )فييت ناـ  
3172 

 6: دورات لجنة التقييـ

 تاف()دورتاف إضافي

 3المجمس التنفيذي: 

 1مجمس المحافظيف: 

 زيارة قطرية واحدة لمجنة التقييـ

 1 بدأ كما ىو مقرر وجار  1 الشبابتوليفة تقييمية: إدارة وحفظ المياه؛ 

 أنجزت توليفات تقييمية عف المياه والشباب

ي عف نتائج وأثر عمميات بدأ التقييـ السنو  ال تنطبؽ 1 التقييـ السنوي عف نتائج وأثر عمميات الصندوؽ
 الصندوؽ كما ىو مقرر وما زاؿ جاريا

1 

تقرير رئيس الصندوؽ عف  تعميقات مكتب التقييـ عمى
 وضع تنفيذ توصيات التقييـ وتدابير اإلدارة وتقرير الفعالية

 اإلنمائية لمصندوؽ

 أنجز 1 ال تنطبؽ 2

 سيبدأ 1

2 

 .0ترد تفاصيؿ إضافية في الجدوؿ ممحوظة: 
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 2ؿ الجدو 

 3102التقدم المحرز في األنشطة المزمعة لعام 

 الوضع الراىف وضع التنفيذ المزمع أنشطة التقييـ نوع العمؿ

التقييـ عمى مستوى  - 1 
 الصندوؽ

تقدير لكفاءة الصندوؽ المؤسسية وكفاءة العمميات التي يموليا 
 الصندوؽ

 نيساف/أبريؿقييـ والمجمس التنفيذي في أنجز. سُيعرض عمى لجنة الت 2013موعد اإلنجاز أبريؿ/نيساف 
2013 

 2013في يونيو/حزيراف  ينجز اإلشراؼ المباشر ودعـ التنفيذ 

 

تـ مناقشة تقرير التقييـ النيائي مف قبؿ لجنة التقييـ في أنجز. 
ومف قبؿ المجمس التنفيذي في سبتمبر/ايموؿ  5113يونيو/حزيراف 

5113. 

 يجري االضطالع بو كما ىو مزمع 2013في ديسمبر/كانوف األوؿ  ينجز ارد الصندوؽتقييـ إنجازات عممية تجديد مو  

 2014في عاـ ينجز بدأ كما ىو مزمع و 2013الثاني  كانوف/ينايرسيبدأ في  السياسة المنقحة لتمويؿ المنح في الصندوؽ 

ت مناقشتو مع إدارة الصندوؽ، أجؿ لمسماح لمكتب التقييـ كما تم 2013سيبدأ في سبتمبر/أيموؿ  نيج الصندوؽ تجاه حوار السياسات ونتائجو 
الصندوؽ مع الدوؿ اليشة  النخراطالمستقؿ بالبدء بالتقييـ المؤسسي 

، وىو موضوع يستحؽ االىتماـ وذو 5112في يناير/كانوف الثاني 
 أولوية عالية في ىذه المرحمة.

 2014في  ينجزو بدأ كما ىو مزمع 2013اني الث كانوف/ينايرسيبدأ في  بوليفيا تقييـ برنامج قطري -2

 2014في  ينجزو بدأ كما ىو مزمع 2013الثاني كانوف /ينايرسيبدأ في   الصيف 

وتنظـ حمقة عمؿ مائدة مستديرة وطنية في أنجز قبؿ موعده.  2013في سبتمبر/أيموؿ ينجز  مدغشقر 
 5113مايو/أيار 

يجري االضطالع بو كما ىو مزمع. وتـ إيفاد البعثة الرئيسية في  2013في ديسمبر/كانوف األوؿ عاـ ينجز  مولدوفا 
 2013 آذار/مارس

بدأ في الموعد المحدد. تـ إيفاد البعثة الرئيسية في أبريؿ/نيساف  2013سيبدأ في يناير/كانوف الثاني  السنغاؿ 
 2014في ينجز ؛ و2013

وعد المحدد. تـ إيفاد البعثة الرئيسية في يوليو/تموز بدأ في الم 2013سيبدأ في يناير/كانوف الثاني  زامبيا 
 2014في ينجز ؛ و2013

 المشروعات  - 3 

التثبت مف تقارير إنجاز 
 المشروعات

 يجري االضطالع بو كما ىو مزمع 2013في ديسمبر/كانوف األوؿ ينجز  التثبت مف جميع تقارير إنجاز المشروعات المتاحة خالؿ العاـ

  يجري االضطالع بو كما ىو مزمع. 2013تنجز في ديسمبر/كانوف األوؿ  تقديرات ألداء المشروعات 8حوالي  لمشروعاتتقدير أداء ا - 4

ثيقة نيج مف قبؿ نوقشت و يجري االضطالع بو كما ىو مزمع.  2013سيبدأ في يناير/كانوف الثاني  برنامج الشراكة ودعـ السبؿ المعيشية في المنطقة الجافة :اال نكسري  تقييـ األثر - 5
. ويعرض التقرير النيائي عمى 5113لجنة التقييـ في أبريؿ/نيساف 
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 الوضع الراىف وضع التنفيذ المزمع أنشطة التقييـ نوع العمؿ

 .5113لجنة التقييـ بنياية عاـ 

لجنة التقييـ والمجمس  -6
 التنفيذي

والخطة  2013استعراض تنفيذ برنامج العمؿ المستند إلى النتائج لعاـ 
عداد برنامج العمؿ المست3175-3171اإلشارية لمفترة  ند إلى ، وا 

  .5116-5115 والخطة اإلشارية لمفترة 2014النتائج والميزانية لعاـ 

 يجري االضطالع بو كما ىو مزمع 2013في ديسمبر/كانوف األوؿ ينجز 

 يجري االضطالع بو كما ىو مزمع 2013في ديسمبر/كانوف األوؿ عاـ ينجز  التقرير السنوي الحادي عشر عف نتائج وأثر عمميات الصندوؽ 

تعميقات مكتب التقييـ المستقؿ عمى تقرير رئيس الصندوؽ عف وضع  
 تنفيذ توصيات التقييـ وتدابير اإلدارة

 أنجز 2013في سبتمبر/أيموؿ ينجز 

 تعميقات مكتب التقييـ المستقؿ عمى تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوؽ 

  
ع. وسُيناقش تقرير الفعالية اإلنمائية سيتـ االضطالع بو كما ىو مزم 2013في ديسمبر/كانوف األوؿ ينجز 

وتعميقات مكتب التقييـ المستقؿ عميو في لجنة التقييـ ثـ في المجمس 
 2013في دورة ديسمبر/كانوف األوؿ عاـ 

تعميقات مكتب التقييـ عمى مجموعة مختارة مف سياسات الصندوؽ  
لمنظر التشغيمية التي أعدتيا إدارة الصندوؽ لعرضيا عمى لجنة التقييـ 

 فييا

 ال تنطبؽ 2013تنجز في ديسمبر/كانوف األوؿ 

المشاركة في جميع دورات لجنة التقييـ وفقا الختصاصات المجنة  
 ونظاميا الداخمي

أجريت أربع دورات رسمية ومف المزمع عقد دورتيف أخرييف في  2013تنجز في ديسمبر/كانوف األوؿ 
شارؾ مى التوالي أكتوبر/تشريف األوؿ ونوفمبر/تشريف الثاني ع

مكتب التقييـ في الزيارة الميدانية لمجنة التقييـ إلى فييت ناـ وقدـ 
 عرضا عف نتائج تقييـ البرنامج القطري

دارة  - 7 أنشطة االتصاالت وا 
 المعرفة

تقارير التقييـ، والمالمح البارزة، واألفكار المستخمصة، والموقع الشبكي 
 لمكتب التقييـ، الخ

 يجري االضطالع بو كما ىو مزمع 2013ديسمبر/ كانوف األوؿ  –ثاني يناير/كانوف ال

بدأت توليفة أخرى عف الشباب يجري االضطالع بو كما ىو مزمع.  2013في ديسمبر/كانوف األوؿ عاـ ينجز  توليفة تقييمية عف إدارة وحفظ المياه 
 5112كاف مف المخطط أصال أف تبدأ في يناير/كانوف الثاني  –

جتماعات فريؽ إدارة الصندوؽ، ولجنة استراتيجية العمميات حضور ا 
التي تناقش السياسات واالستراتيجيات المؤسسية، وبرامج الفرص 

االستراتيجية القطرية ومشروعات مختارة قيميا مكتب التقييـ، والمشاركة 
بشكؿ انتقائي في اجتماعات فريؽ إدارة البرامج القطرية، وحضور 

 ة العمميات )كمراقب(اجتماعات لجنة إدار 

 يجري االضطالع بو كما ىو مزمع. 2013ديسمبر/ كانوف األوؿ  –يناير/كانوف الثاني 

اجتماعات ربع سنوية لمكتب التقييـ المستقؿ في الصندوؽ ومكتب  
 الرئيس ونائب الرئيس 

 يجري االضطالع بو كما ىو مزمع. 2013ديسمبر/ كانوف األوؿ  –يناير/كانوف الثاني 
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 الوضع الراىف وضع التنفيذ المزمع أنشطة التقييـ نوع العمؿ

الشراكة مع فريؽ التعاوف المعني بالتقييـ وشبكة الشبكات وفريؽ األمـ  الشراكات - 8
 المتحدة والرابطة السويسرية لمتنمية والتعاوف

شارؾ مكتب التقييـ في يجري االضطالع بو كما ىو مزمع.  2013ديسمبر/ كانوف األوؿ  –يناير/كانوف الثاني 
التقييـ وفي االجتماع اجتماعات الربيع لفريؽ التعاوف في مجاؿ 

العاـ السنوي لفريؽ األمـ المتحدة المعني بالتقييـ. أرسيت شراكة 
جديدة بشكؿ رسمي مع الوكالة السويسرية لمتنمية والتعاوف لتعزيز 

 التعاوف في مجاؿ التقييـ

تحسيف منيجية التثبت مف تقارير إنجاز المشروعات وتقديرات أداء  المنيجية - 9
 االقتضاءالمشروعات حسب 

 يجري االضطالع بو كما ىو مزمع 2013ديسمبر/ كانوف األوؿ  –يناير/كانوف الثاني 

 يجري االضطالع بو كما ىو مزمع. 2013ديسمبر/ كانوف األوؿ  –يناير/كانوف الثاني  المساىمة في نقاش خارجي حوؿ تقييمات األثر 

ضايا الناشئة مواصمة إدخاؿ التعديالت عمى دليؿ التقييـ لمراعاة الق 
 الرئيسية، حسب االقتضاء

بدأت عممية اإلعداد لمنسخة الثانية مف دليؿ التقييـ الذي سينشر في  2013ديسمبر/ كانوف األوؿ  –يناير/كانوف الثاني 
5112. 

دارة الصندوؽ بشأف   تنفيذ اتفاؽ المواءمة المعدؿ بيف مكتب التقييـ وا 
 يـ الذاتيمنيجية وعمميات التقييـ المستقؿ والتقي

 يجري االضطالع بو كما ىو مزمع. 2013ديسمبر/ كانوف األوؿ  –يناير/كانوف الثاني 

دوة عف منيجية التقييـ عقدت نيجري االضطالع بو كما ىو مزمع.  2013ديسمبر/ كانوف األوؿ  –يناير/كانوف الثاني  تنفيذ أنشطة في البمداف الشريكة تتعمؽ بتنمية القدرة عمى التقييـ تطوير قدرات التقييـ -10
في إطار تقييـ البرنامج القطري لمدغشقر، ويتـ إعداد بياف نوايا مع 

 حكومة الصيف

 
 

 3الجدوؿ 

 2102أنشطة إضافية رئيسية في 

 الخط الزمني وصف األنشطة

متحدة، وبرنامج األغذية العالمي لتعزيز التعاوف في مجاؿ التقييـ. ويشمؿ األنشطة التعاونية التي بياف مشترؾ بيف الجماعة االستشارية لمبحوث الزراعية الدولية، ومنظمة األغذية والزراعة لألمـ ال
مف  ( المشاركة في عممية تعييف موظؼ فني3في مكتب التقييـ؛ ) 0-( المشاركة في عممية تعييف موظؼ مف الفئة ؼ0( تقاسـ قواعد بيانات الخبراء االستشارييف؛ )0اتخذت بالفعؿ ما يمي: )

 ( مشاركة المقيميف مف الوكاالت التي تتخذ مف روما مقرا ليا في حدث تعمـ عف تقييـ األثر نظمو مكتب التقييـ. 4في الجماعة االستشارية لمبحوث الزراعية الدولية؛ ) 0-الفئة ؼ

 0003أبريؿ/نيساف  0بياف مشترؾ نافذ المفعوؿ في 

 0003سبتمبر/أيموؿ  07-06 فريؽ األمـ المتحدة المعني بالتقييـ لمناقشة استراتيجية وأولويات فريؽ األمـ المتحدة المعني بالتقييـاستضافة االجتماع العاـ السنوي االستثنائي ل

 2013يونيو/حزيراف  –يناير/كانوف الثاني  اي أفريقيدراسة متابعة الستعراض تنفيذ التوصيات المتفؽ عمييا في التقييـ المشترؾ مع مصرؼ التنمية األفريقي بشأف الزراعة والتنمية الريفية ف

 2013أبريؿ/نيساف  -يناير/كانوف الثاني  سنوات عمى وضيفة التقييـ المستقؿ في الصندوؽ التي انطمقت في دورة أبريؿ/نيساف لممجمس التنفيذي 00إعداد كتيب مكرس إلحياء ذكرى مرور 

 2013 نوفمبر/تشريف الثاني سنوات عمى وظيفة التقييـ المستقؿ في الصندوؽ( 00الريفي )في سياؽ مرور المؤتمر المزمع حوؿ دور التقييـ في الحد مف الفقر 

 : 0003مناقشة تقارير تقييـ البرامج القطرية في دورات المجمس التنفيذي المقررة في 

  أوغندا في أبريؿ/نيساف؛ 

 2013ديسمبر/ كانوف األوؿ  –يناير/كانوف الثاني 
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 الوضع الراىف وضع التنفيذ المزمع أنشطة التقييـ نوع العمؿ

  كينيا، نيباؿ ورواندا في سبتمبر/أيموؿ؛ 

 0003ديسمبر/كانوف األوؿ  أخرى )تحدد الحقا( في 

 إعداد مذكرات مف قبؿ مكتب التقييـ عف برامج الفرص االستراتيجية القطرية لممجمس التنفيذي:

 كينيا، ونيباؿ، ورواندا في سبتمبر/أيموؿ؛ 

  2013أخرى في ديسمبر/كانوف األوؿ 

 2013ر/ كانوف األوؿ ديسمب –يناير/كانوف الثاني 

 :ةاألقراف الخارجي اتاستعراض

  مصرؼ التنمية اآلسيوي لاستعراض التقييـ السنوي تقرير 

 الدراسة الخامسة لألداء الشامؿ لمرفؽ البيئة العالمية 

 2013ديسمبر/ كانوف األوؿ  –يناير/كانوف الثاني 

 0003ار نشرت لمجميور في مايو/أي نشر قاعدة بيانات تصنيفات التقييـ
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 4102-4102والخطة اإلشارية لمفترة  2014المقترحة لمكتب التقييم المستقل في الصندوق لعام التقييم نشطة أ

 1الجدوؿ 

 حسب نوع النشاط  2014برنامج العمل المقترح لمكتب التقييم المستقل في الصندوق لعام 

 أالتاريخ المتوقع لمتنفيذ النتياء المتوقعتاريخ ا تاريخ البدء 2014األنشطة المقترحة لعاـ  نوع العمؿ

يناير/كانوف     
 -الثاني 

مارس/آذار 
2014 

أبريؿ/نيساف 
- 

يونيو/حزيراف 
2014 

 -يوليو/تموز 
سبتمبر/أيموؿ 

2014 

أكتوبر/تشريف 
 -األوؿ 

ديسمبر/كانوف 
 2015 2014األوؿ 

    X  3171يونيو/حزيراف  2013يناير/كانوف الثاني  ي الصندوؽالسياسة المنقحة لتمويؿ المنح ف التقييـ عمى مستوى الصندوؽ - 1

 X     2015يونيو/حزيراف  2014يناير/كانوف الثاني  انخراط الصندوؽ مع الدوؿ اليشة 

     X 2014مارس/آذار  2013يناير/كانوف الثاني  بوليفيا  تقييـ برنامج قطري: - 2

 X     2015يوليو/تموز  2014مايو/أيار  بنغالديش

     X 2014مارس/آذار  2013يناير/كانوف الثاني  الصيف

     X 2014مارس/آذار  2013يناير/كانوف الثاني  السنغاؿ

 X     2015مارس/آذار  2014يناير/كانوف الثاني  سيراليوف

 X     2015مارس/آذار  2014يناير/كانوف الثاني  جميورية تنزانيا المتحدة

     X 2014مارس/آذار  2013ر/كانوف الثاني يناي زامبيا

التثبت مف جميع تقارير إنجاز المشروعات المتاحة  التثبت مف تقارير إنجاز المشروعات - 3
 ىذا العاـ

  X X X X 2014ديسمبر/كانوف األوؿ  2014يناير/كانوف الثاني 

  X X   2014ديسمبر/كانوف األوؿ  2014يناير/كانوف الثاني  عمميات لتقدير أداء المشروعات 8حوالي  تقدير أداء المشروعات  - 4

  X    2014ديسمبر/كانوف األوؿ  2014يناير/كانوف الثاني  يحدد المشروع فيما بعد(واحد ) تقييـ األثر - 5

 االنخراط مع الييئات الرئاسية -6

 

استعراض تنفيذ برنامج العمؿ المستند إلى النتائج لعاـ 
، 3176-3175لمفترة شارية والخطة اإل 2014

عداد برنامج العمؿ المستند إلى النتائج لعاـ   2015وا 
 3177-3176لمفترة  والخطة اإلشارية

      2014ديسمبر/كانوف األوؿ  2014يناير/كانوف الثاني 

التقرير السنوي الثاني عشر عف نتائج وأثر عمميات 
 الصندوؽ 

  X    2014ألوؿ ديسمبر/كانوف ا 2014يناير/كانوف الثاني 

تعميقات مكتب التقييـ عمى تقرير رئيس الصندوؽ عف 
 وضع تنفيذ توصيات التقييـ وتدابير اإلدارة

   X   2014سبتمبر/أيموؿ  2014يونيو/حزيراف 

تعميقات مكتب التقييـ عمى تقرير الفعالية اإلنمائية 
 لمصندوؽ

  X    2014ديسمبر/كانوف األوؿ  2014أكتوبر/تشريف األوؿ 

تعميقات مكتب التقييـ عمى مجموعة مختارة مف 
سياسات الصندوؽ التشغيمية التي أعدتيا إدارة 
 الصندوؽ لعرضيا عمى لجنة التقييـ لمنظر فييا

      2014ديسمبر/كانوف األوؿ  2014يناير/كانوف الثاني 

المشاركة في جميع دورات لجنة التقييـ وفقا 
 التقييـ ونظاميا الداخمي لالختصاصات المعدلة لمجنة

  X X X  2014ديسمبر/كانوف األوؿ  2014يناير/كانوف الثاني 

مذكرات مكتب التقييـ المستقؿ عف برامج الفرص 
االستراتيجية القطرية عند توفر تقييمات البرامج 

  X X X  2014ديسمبر/كانوف األوؿ  2014يناير/كانوف الثاني 
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 أالتاريخ المتوقع لمتنفيذ النتياء المتوقعتاريخ ا تاريخ البدء 2014األنشطة المقترحة لعاـ  نوع العمؿ

يناير/كانوف     
 -الثاني 

مارس/آذار 
2014 

أبريؿ/نيساف 
- 

يونيو/حزيراف 
2014 

 -يوليو/تموز 
سبتمبر/أيموؿ 

2014 

أكتوبر/تشريف 
 -األوؿ 

ديسمبر/كانوف 
 2015 2014األوؿ 

 القطرية ذات الصمة

كتب التقييـ المستقؿ في التجديد العاشر مشاركة م
 لموارد الصندوؽ

 )تحدد األنشطة الحقا(

      2014ديسمبر/كانوف األوؿ  2014يناير/كانوف الثاني 

دارة المعرفة-  7 الصندوؽ في البمداف  انخراطتوليفة تقييمية عف  أنشطة االتصاالت وا 
 المتوسطة الدخؿ

    X  2014اف يونيو/حزير  2014يناير/كانوف الثاني 

  X    2014ديسمبر/كانوف األوؿ  2014يونيو/حزيراف  توليفات تقييمية عف التنمية الرعوية

تقارير التقييـ، والمالمح البارزة، والرؤى، والموقع 
 الشبكي لمكتب التقييـ، الخ.

  X X X X 2014ديسمبر/كانوف األوؿ  2014يناير/كانوف الثاني 

ـ قطرية عف تقييمات البرامج تنظيـ حمقات عمؿ تعم
 الصندوؽ القطرية، باإلضافة إلى أحداث تعمـ في

      2014ديسمبر/كانوف األوؿ  2014يناير/كانوف الثاني 

المشاركة في منتديات خارجية مختارة مثؿ أحداث 
التعمـ واجتماعات مجموعات التقييـ وتقاسـ المعرفة 

 مف خالليا

  X X X X 2014بر/كانوف األوؿ ديسم 2014يناير/كانوف الثاني 

لمكتب التقييـ ومكتب الرئيس  فصميةاجتماعات 
 ونائب الرئيس

  X X X X 2014ديسمبر/كانوف األوؿ  2014يناير/كانوف الثاني 

حضور كؿ اجتماعات لجنة استراتيجية العمميات 
وتوجيو السياسات التي تناقش السياسات 

لفرص واالستراتيجيات المؤسسية، وبرامج ا
االستراتيجية القطرية، ومجموعة مختارة مف 

المشروعات التي قيميا مكتب التقييـ. وحضور 
اجتماعات لجنة إدارة العمميات، وفريؽ اإلدارة في 
الصندوؽ، واجتماعات مختارة لفرؽ إدارة البرامج 

 القطرية

  X X X X 2014ديسمبر/كانوف األوؿ  2014يناير/كانوف الثاني 

الشراكات مع فريؽ التعاوف في مجاؿ التقييـ، وشبكة  الشراكات– 8
الشبكات المعنية بتقييـ األثر، وفريؽ األمـ المتحدة 
 المعني بالتقييـ، والوكالة السويسرية لمتنمية والتعاوف

  X X X X 2014ديسمبر/كانوف األوؿ  2014يناير/كانوف الثاني 

المساىمة كمستعرض أقراف خارجي في تقييمات  
تقـو بيا منظمات متعددة/ثنائية األطراؼ  رئيسية

 حسب الطمب

      2014ديسمبر/كانوف األوؿ  2014يناير/كانوف الثاني 

تنفيذ البياف المشترؾ بيف الجماعة االستشارية لمبحوث 
الزراعية الدولية، ومنظمة األغذية والزراعة لألمـ 

المتحدة، والصندوؽ الدولي لمتنمية الزراعية، وبرنامج 
  غذية العالمي لتعزيز التعاوف في مجاؿ التقييـاأل

  X X X X 2014ديسمبر/كانوف األوؿ  2014يناير/كانوف الثاني 

  X    2014ديسمبر/كانوف األوؿ  2014يناير/كانوف الثاني  الثانية مف دليؿ التقييـ  الطبعة المنيجية- 9
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 أالتاريخ المتوقع لمتنفيذ النتياء المتوقعتاريخ ا تاريخ البدء 2014األنشطة المقترحة لعاـ  نوع العمؿ

يناير/كانوف     
 -الثاني 

مارس/آذار 
2014 

أبريؿ/نيساف 
- 

يونيو/حزيراف 
2014 

 -يوليو/تموز 
سبتمبر/أيموؿ 

2014 

أكتوبر/تشريف 
 -األوؿ 

ديسمبر/كانوف 
 2015 2014األوؿ 

حوؿ تقييمات  الداخمي والخارجينقاش الالمساىمة في  
 راألث

  X X X X 2014ديسمبر/كانوف األوؿ  2014يناير/كانوف الثاني 

دارة   تنفيذ اتفاؽ المواءمة المعدؿ بيف مكتب التقييـ وا 
الصندوؽ بشأف منيجية وعمميات التقييـ المستقؿ 

 والتقييـ الذاتي

  X X X X 2014ديسمبر/كانوف األوؿ  2014يناير/كانوف الثاني 

مشاركة في تطوير قدرات التقييـ في سياؽ عممية ال تطوير قدرات التقييـ 10
 التقييـ المنتظمة

  X X X X 2014ديسمبر/كانوف األوؿ  2014يناير/كانوف الثاني 

تنظيـ حمقات عمؿ في البمداف الشريكة )حسب  
 الطمب( حوؿ منيجية وعمميات التقييـ

  X X X X 2014ديسمبر/كانوف األوؿ  2014يناير/كانوف الثاني 

 في مكاف تاريخ التنفيذ الفعمي فقط مف أجؿ مخرج محدد متوقع. Xوضع عالمة يتـ 
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 2الجدوؿ 

 حسب نوع النشاط 2015-2016الخطة اإلشارية لمكتب التقييم المستقل في الصندوق لمفترة 

 السنة 3176-3175الخطة اإلشارية المقترحة لمفترة  نوع العمؿ

 2015-2016 ترؾ مع منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي لمجنة األمف الغذائي العالمي المعاد تشكيمياتقييـ مش التقييـ عمى مستوى الصندوؽ -1

 2015-2016 نيج الصندوؽ تجاه حوار السياسات ونتائجو  

 2015-2016 جيود الصندوؽ في إجراء تقييمات لألثر 

 2016-2017 االستيداؼ 

 2015-2016 زيؿالبرا تقييـ برنامج قطري -2

 2015 بوركينا فاسو 

 2015 بوروندي 

 2016 الكاميروف 

 2016 اليند 

 2015 مالوي 

 2015 باكستاف 

 2015 الدوؿ الجزرية الصغيرة النامية في المحيط اليندي 

 2015-2016 تقييمات شبو إقميمية في بمداف الكاريبي الجزرية الناطقة باإلنكميزية 

 2015-2016 التثبت مف جميع تقارير إنجاز المشروعات المتاحة ىذا العاـ رير إنجاز المشروعاتالتثبت مف تقا -3

 2015-2016 تقديرات في السنة 8حوالي  تقدير أداء المشروعات  -4

  )يحدد المشروع فيما بعد(في السنة تقييـ لألثر  1 تقييـ األثر -5

عداد 2016-2017وخطتو اإلشارية لمفترة  2015ذ برنامج العمؿ المستند إلى النتائج لعاـ استعراض تنفي االنخراط مع الييئات الرئاسية -6 ، وا 
 3178-3177وخطتو اإلشارية لمفترة  2016برنامج العمؿ المستند إلى النتائج وميزانيتو لعاـ 

عداد 2018-2017وخطتو اإلشارية لمفترة  2016استعراض تنفيذ برنامج العمؿ المستند إلى النتائج لعاـ  ، وا 
 2018-2019وخطتو اإلشارية لمفترة  2017برنامج العمؿ المستند إلى النتائج وميزانيتو لعاـ 

2015 

 

 

2016 

 

 2015-2016 التقرير السنوي الثالث عشر والرابع عشر عف نتائج وأثر عمميات الصندوؽ  

 2015-2016 لتقييـ وتدابير اإلدارةتعميقات مكتب التقييـ عمى تقرير رئيس الصندوؽ عف وضع تنفيذ توصيات ا 

 2016-2015 تعميقات مكتب التقييـ عمى تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوؽ 

تعميقات مكتب التقييـ عمى مجموعة مختارة مف سياسات الصندوؽ التشغيمية التي أعدتيا إدارة الصندوؽ 
 لعرضيا عمى لجنة التقييـ لمنظر فييا

2016-2015 

 2015-2016 جميع دورات لجنة التقييـ وفقا الختصاصات المجنة ونظاميا الداخمي المشاركة في

 2015-2016مذكرات مكتب التقييـ المستقؿ في برامج الفرص االستراتيجية القطرية عند توفر تقييمات البرامج القطرية ذات 



 

 

الممحؽ 
الخامس

 
E

B
 2

0
1
3
/1

0
9
/R

.2
 

 

3
5

 

 السنة 3176-3175الخطة اإلشارية المقترحة لمفترة  نوع العمؿ

  الصمة

دارة المعرفة -7  2015-2016 ارزة، والرؤى، والموقع الشبكي لمكتب التقييـ، الخ.تقارير التقييـ، والمالمح الب أنشطة االتصاالت وا 

 2015 (الشعوب األصميةتوليفة تقييمية )عف 

 2015 (5115أنشطة تتعمؽ بالسنة الدولية لمتقييـ )

حضور كؿ اجتماعات لجنة استراتيجية العمميات وتوجيو السياسات التي تناقش السياسات واالستراتيجيات 
برامج الفرص االستراتيجية القطرية، ومجموعة مختارة مف المشروعات التي قيميا مكتب التقييـ. المؤسسية، و 

 والمشاركة في مجموعة مختارة مف فرؽ إدارة البرامج القطرية

2016-2015 

المتحدة المعني الشراكات مع فريؽ التعاوف في مجاؿ التقييـ، وشبكة الشبكات المعنية بتقييـ األثر، وفريؽ األمـ  الشراكات -8
 بالتقييـ، والوكالة السويسرية لمتنمية والتعاوف

2016-2015 

تنفيذ البياف المشترؾ بيف الجماعة االستشارية لمبحوث الزراعية الدولية، ومنظمة األغذية والزراعة والصندوؽ 
 الدولي لمتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالمي لتعزيز التعاوف في مجاؿ التقييـ

2016-2015 

 2015-2016 المساىمة في نقاش خارجي حوؿ تقييمات األثر. المنيجية -9

 2015 تدريب موظفي المكتب والخبراء االستشارييف عمى الطبعة الثانية مف دليؿ التقييـ 

دارة الصندوؽ بشأف منيجية وعمميات التقييـ المستقؿ وال  تقييـ تنفيذ اتفاؽ المواءمة المعدؿ بيف مكتب التقييـ وا 
 الذاتي

2016-2015 

 2015-2016 التقييـ بتطوير قدراتتنفيذ أنشطة في البمداف الشريكة تتعمؽ  تطوير قدرات التقييـ -10
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 2014مستويات موظفي مكتب التقييم المستقل لعام 

 2013مستوى عاـ  2012مستوى عاـ  2011مستوى عاـ  2010مستوى عاـ 

2014 

 المجموع و الخدمات العامةموظف الموظفوف الفنيوف

 

19.5 

 

19.5 

 

19.5 
 

 

18.5 

 

12.5 

 

6 

 

18.5 

 

 فئة الموارد البشرية

 2014  2013 الفئة

 1 1 مدير

 1 1 نائب مدير

 3 4 كبار موظفي التقييـ

 6 5 موظفو التقييـ

 1 1 محمؿ بحوث تقييـ

 0.5 0.5 موظؼ معرفة واتصاؿ في مجاؿ التقييـ

 12.5 12.5 الفئة الفنية إجمالي الموظفين في

 1 1 مساعد إداري

 1 1 مساعد مدير

 1 1 مساعد نائب مدير

 3 3 مساعدو التقييـ

 6 6 إجمالي الموظفين في فئة الخدمات العامة

 18.5 18.5 المجموع العام

 مستوى موظفي الخدمات العامة في مكتب التقييم

2006 2007 2008 2009 2010 

 

2011 2012 

 

2013 
 (المقترحة)2014 

9.5 9.5 8.5 8.5 8 8 8 6 6 
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    2014الميزانية المقترحة لمكتب التقييم المستقل في الصندوق لعام 

 

 1الجدوؿ 

 2014الميزانية المقترحة لمكتب التقييم لعام 

 )بالدوالرات األمريكية(

  

   أ 2012ميزانية  أ 2011ميزانية  أ 2010ميزانية  أعماؿ التقييـ

 أ 2013ميزانية 
(1) 

 2014الميزانية المقترحة لعاـ 

الزيادة/)النقص( القيمة 
 الحقيقية

(2) 

زيادة السعر 
  ب

(3) 

زيادة/انخفاض 
سعر الصرؼ 

 ج

(4) 

بسعر صرؼ  2014مجموع ميزانية عاـ 
 0.72لمدوالر األمريكي مقابؿ اليورو = 

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

 522 324 2 0 811 47 000 70- 711 346 2 474 289 2 000 238 2 000 600 2 التكاليؼ مف غير الموظفيف

 319 684 3 0 861 89 810 72- 268 667 3 530 734 3 576 645 3 204 620 3 تكاليؼ الموظفيف

 841 008 6 0 672 137 810 142- 979 013 6 004 024 6 576 883 5 204 220 6 المجموع

 
  (.2013و 2012و 2011و 0000 في السنوات 0.722رؼ لمدوالر األمريكي مقابؿ اليورو =  المعتمدة مف مجمس المحافظيف )بسعر ص أ

  في المائة. 2.5في المائة ولتكاليؼ الموظفيف  2.1كما ىو الحاؿ بالنسبة لسائر الصندوؽ وما أعمنتو وحدة الميزانية. وتبمغ نسبة الزيادة السعرية لمتكاليؼ مف غير الموظفيف  ب

لمدوالر األمريكي مقابؿ اليورو، وذلؾ لتيسير المقارنة، عمى أف يحدد سعر الصرؼ  0.72وىو  2013منتو وحدة الميزانية فإف سعر الصرؼ الذي سيطبؽ في ىذه المرحمة بيف الدوالر األمريكي واليورو ىو نفس السعر المطبؽ عمى ميزانية عاـ وفقا لما أع ج
 .النيائي خالؿ مرحمة إعداد الميزانية المفصمة
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 2الجدوؿ 

 فيما يتعمق بتكاليف غير الموظفين  2014توزيع الميزانية المقترحة لمكتب التقييم المستقل في الصندوق لعام 

 العدد المطمؽ النشاطنوع 

العدد النسبي كنسبة مئوية 
 )دوالر أمريكي( بتكاليؼ الوحدة المعيارية أ لمعمؿ المنجز

التكاليؼ المقترحة لغير 
)دوالر  2014الموظفيف لعاـ 

 أمريكي(

 000 150 000 150 1 1 التقرير السنوي عف نتائج وأثر عمميات الصندوؽ

تكمفة متغايرة تبعا لنطاؽ وطبيعة القضايا المزمع  1 2 التقييـ عمى مستوى الصندوؽ
 تقديرىا:

111 311–111 151 

350 000 

احة البمد، تكمفة متغايرة تبعا لحجـ الحافظة، ومس 3.3 7 تقييـ برنامج قطري
 وتكمفة السفر، وتوافر األدلة التقييمية

235 000-315 000 

790 000 

 000 50 - 30حوالي  30حوالي  عمميات التثبت مف تقارير إنجاز المشروعات  

PPA  000 220 21 111–35 111 8حوالي  8حوالي 

 000 200 000 300-000 200 1 1 تقييـ األثر

 000 100 000 50 2 2 تجميع التقييمات

 000 150 - 1 1 تحديث دليؿ تقييـ مكتب التقييـ المستقؿ

 000 188  - - أنشطة االتصاالت، وانتشار التقييـ

 تقاسـ المعرفة والشراكات
 تكاليؼ تطوير قدرات التقييـ والتدريب وغير ذلؾ مف التكاليؼ

- -  116 522 

 522 324 2    المجموع
 .5112ويمثؿ ىذا الرقـ النسبة المئوية لمعمؿ المنجز بتمؾ التقييمات في  ف األحياف في سنة معيَّنة ولكنيا ُتنجز في السنة التالية.تبدأ عمميات التقييـ في كثير م أ

  تشمؿ تكاليؼ الوحدة المعيارية أيضا تكاليؼ سفر الموظفيف عند الضرورة. ب
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 3الجدوؿ 

 ظفين وغير الموظفين( حسب األهداف ونتائج اإلدارة التخصيص المقترح لميزانية مكتب التقييم )تكاليف المو 

 )بالدوالرات األمريكية(

 نتائج اإلدارة  أىداؼ مكتب التقييـ المستقؿ

الميزانية المقترحة )تكاليؼ الموظفيف وغير 
 الموظفيف(

النسبة المئوية مف مجموع الميزانية 
 المقترحة

المساىمة مف خالؿ  :1 اليدؼ االستراتيجي
ييمي المستقؿ في تعزيز المساءلة العمؿ التق
 عف النتائج

: تقارير سنوية عف نتائج وأثر عمميات الصندوؽ وتقييمات مؤسسية 1نتيجة اإلدارة 
 توفر الركائز الالزمة لتطوير وتنفيذ سياسات وعمميات مؤسسية أفضؿ 

903 018 15 

منيوض ببرامج : تقييمات لمبرامج القطرية توفر الركائز الالزمة ل2نتيجة اإلدارة 
 الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج

1 649 589 27 

: عمميات لمتثبت مف تقارير إنجاز المشروعات وتقديرات ألداء 3نتيجة اإلدارة 
 المشروعات تسيـ في النيوض بالعمميات التي يدعميا الصندوؽ

1 112 059 19 

 8 556 476 : وضع المنيجية4نتيجة اإلدارة 

 4 430 238 : األعماؿ المتعمقة بييئات الصندوؽ الرئاسية5نتيجة اإلدارة 

 73 652 379 4 1المجموع لمهدف االستراتيجي 

الترويج لمتعميـ : 3اليدؼ االستراتيجي 
دارة المعرفة لزيادة تعزيز أداء  الفعاؿ وا 

 عمميات الصندوؽ

موضوعات التعمـ لمتقارير لمتقييمات و  تجميعية: إعداد ممخصات 6نتيجة اإلدارة 
 السنوية عف نتائج وأثر عمميات الصندوؽ 

496 350 8 

 14 642 822 : أنشطة منتظمة لالتصاؿ والتواصؿ فيما يتعمؽ بعمؿ مكتب التقييـ7نتيجة اإلدارة 

 5 197 310 قدرات التقييـ في البمداف الشريكة تطوير: 8نتيجة اإلدارة 

 27 189 629 1 2المجموع لمهدف االستراتيجي 

 100 841 008 6  المجموع الكمي
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 مؤشرات األداء الرئيسية

 
  0003. وسوؼ يتـ اإلبالغ عف التقدـ المحرز عمى خمفية ىذه المؤشرات في تقرير نيائي يعرض عمى المجمس التنفيذي في ديسمبر/كانوف األوؿ 0000تـ تبني مؤشرات األداء الرئيسية ىذه في  -

 

دورتيا المقرر عقدىا في مع مؤشرات أداء رئيسية ستحسف مف ربط المدخالت بالمخرجات والنواتج. وسيتـ ذلؾ في الوثيقة المنقحة التي ستنظر فييا لجنة التقييـ في  إطار نتائج جديديـ المستقؿ لوضع يخطط مكتب التقي -
  .0003أكتوبر/تشريف األوؿ  4

 ةمؤشرات األداء الرئيسي أىداؼ مكتب التقييـ المستقؿ

 

 وسائؿ التحقؽ أ نتائج االدارة 

2011 

 2014اليدؼ عاـ  سنة األساس

: 1اليدؼ االستراتيجي 
المساىمة مف خالؿ العمؿ 
التقييمي المستقؿ في تعزيز 

 المساءلة عف النتائج

 

النسبة المئوية لمتقييمات المنجزة التي تمتثؿ تماما لسياسة التقييـ في  -1
 يستخدميا مكتب التقييـالصندوؽ ومنيجية التقييـ التي 

استعراض األقراف الداخمي في مكتب  3و 2و 1نتائج اإلدارة 
 التقييـ

711 % 711 % 

تصديؽ كبار المستشاريف المستقميف عمى جودة عممية التقييـ والمنيجية  -2
المستخدمة في التقييمات المؤسسية وفي مجموعة مختارة مف تقييمات البرامج 

 القطرية

 % 711 % 711 تقارير كبار المستشاريف المستقميف 3و 2و 1 نتائج اإلدارة

عدد األنشطة المرتبطة بالتقييـ الذاتي وتنمية القدرة عمى التقييـ التي يشارؾ  -3
 فييا موظفو مكتب التقييـ

 أحداث 3 حدث واحد سجؿ مكتب التقييـ 4نتيجة اإلدارة 

ى دورات تدريبية عمى التقييـ عدد موظفي مكتب التقييـ المبعوثيف بالتناوب إل -4
 سنويا

 موظفيف 3 موظفيف 3 سجؿ مكتب التقييـ 4نتيجة اإلدارة 

 دورات عادية 4 دورات عادية 4 سجؿ مكتب التقييـ 5نتيجة اإلدارة  عدد الدورات المقرر عقدىا لمجنة التقييـ وفقا الختصاصات المجنة -5

ات لجنة مراجعة الحسابات مشاركة مكتب التقييـ حسب االقتضاء في دور  -6
والمجمس التنفيذي ومجمس محافظي الصندوؽ والزيارة القطرية السنوية التي 

 تجرييا لجنة التقييـ

 % 711 % 711 سجؿ مكتب التقييـ 5نتيجة اإلدارة 

الترويج  :2اليدؼ االستراتيجي 
دارة المعرفة  لمتعميـ الفعاؿ وا 
لزيادة تعزيز أداء عمميات 

 الصندوؽ

 

 أحداث 4 حدثاف سجؿ مكتب التقييـ 7و 6نتائج اإلدارة  د أنشطة التعمـ الرئيسية التي ينظميا مكتب التقييـ داخؿ الصندوؽعد -7

عدد أنشطة التعمـ الرئيسية التي ينظميا مكتب التقييـ داخؿ البمداف باالشتراؾ  -8
 مع الحكومات

 أحداث 5 أحداث 4 سجؿ مكتب التقييـ 7نتيجة اإلدارة 

عدد أنشطة التعمـ الرئيسية التي يشارؾ فييا موظفو مكتب التقييـ لتبادؿ  -9
 المعرفة 

 أحداث 4 حدثاف سجؿ مكتب التقييـ 7نتيجة اإلدارة 

عدد أنشطة المعرفة الخارجية التي يشارؾ فييا موظفو مكتب التقييـ لتبادؿ  -10
 الدروس المستفادة مف التقييـ

 أحداث 5 أحداث 3 قييـسجؿ مكتب الت 7نتيجة اإلدارة 

تقارير التقييـ والمنتجات األخرى ذات الصمة )المالمح البارزة والرؤى(  -11
لتقييمات عمى مستوى المؤسسة أو تقييمات البرامج القطرية التي تنشر في 

 % 711 % 81 سجؿ مكتب التقييـ 7و 6نتائج اإلدارة 
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 ةمؤشرات األداء الرئيسي أىداؼ مكتب التقييـ المستقؿ

 

 وسائؿ التحقؽ أ نتائج االدارة 

2011 

 2014اليدؼ عاـ  سنة األساس

غضوف ثالثة أشير مف تاريخ اإلنجاز المحدد وتوزع عمى الجميور داخؿ 
 االتفاؽ عند نقطة اإلنجاز(الصندوؽ وخارجو )ما أف يتـ توقيع 

تقارير تقدير أداء المشروعات التي تنشر في غضوف ثالثة أشير مف تاريخ  -12
 اإلنجاز المحدد وتوزع عمى الجميور داخؿ الصندوؽ وخارجو

 % 711 غير منطبؽ سجؿ مكتب التقييـ 7و 6نتائج اإلدارة 

دد حمقات العمؿ التي يتـ تنظيميا في البمداف الشريكة لتقاسـ المعرفة حوؿ ع-13
 منيجية وعممية تقييـ مكتب التقييـ المستقؿ

  غير منطبؽ سجؿ مكتب التقييـ 8نتيجة اإلدارة 

: تقييمػػات لمبػػرامج القطريػػة تػػوفر الركػػػائز الالزمػػة لمنيػػوض ببػػرامج الفػػرص االسػػتراتيجية القطريػػػة 2طػػوير وتنفيػػذ سياسػػات وعمميػػات مؤسسػػية أفضػػػؿ؛ نتيجػػة اإلدارة : تقػػارير سػػنوية عػػف نتػػائج وأثػػر عمميػػػات الصػػندوؽ وتقييمػػات مؤسسػػية تػػوفر الركػػائز الالزمػػػة لت1نتيجػػة اإلدارة  أ
لمتقيػيـ وموضػػوعات  تجميعيػة: إعػداد ممخصػات 6: األعمػاؿ المتعمقػة بييئػات الصػندوؽ الرئاسػية؛ نتيجػة اإلدارة 5: وضػع المنيجيػات؛ نتيجػة اإلدارة 4: تقييمػات مشػروعات تسػيـ فػي تحسػيف العمميػات التػي يػدعميا الصػندوؽ؛ نتيجػة اإلدارة 3المسػتندة إلػى النتػائج؛ نتيجػة اإلدارة 

 .قدرات التقييـ في البمداف الشريكة تطوير: 8نتيجة اإلدارة  ؛تقييـ: أنشطة منتظمة لالتصاؿ والتواصؿ فيما يتعمؽ بعمؿ مكتب ال7التعمـ لمتقارير السنوية عف نتائج وأثر عمميات الصندوؽ؛ نتيجة اإلدارة 
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 اإلطار االنتقائي

 

 1الجدوؿ 

 األسئمة التوجيهية الختيار وتحديد أولويات التقييمات المقرر إدراجها في برنامج عمل مكتب التقييم

 

 ت أداء المشروعاتتقديرا تقييمات البرامج القطرية التقارير التجميعيةة/يالمؤسس اتالتقييم

االىتماـ/األولوية ألصحاب المصمحة المجاؿ مف المجاالت ذات ىذا ىؿ  -0
 الصندوؽ؟في 

 مع األولويات االستراتيجية لمصندوؽ والتزامات تجديدذلؾ ىؿ يتماشى  -0
 ؟الموارد

 ة في الصندوؽ؟يفجوة المعرفىؿ يسد ذلؾ ال -3

 ؟لمتقييـالمتوقع األثر ما ىو  -4

توقيت ىذا  توجوفي الصندوؽ مف شأنيا أف  ةنقطة قرار حاسم ىناؾىؿ  -5
 التقييـ؟

 ىداؼ المكتب؟بالنسبة ألىذا التقييـ ما ىو وضع  -6

يساىـ  /أووىذا التقييـ  التي يستند إليياالمكتب األخرى  ىي مخرجاتما  -7
 ؟يافي

 ىؿ لدى المكتب موارد )مالية وبشرية( إلجراء ىذا التقييـ؟ -8

 اإلقميمي؟ لممكتباألولوية مف البمداف ذات األىمية/بمد الىؿ ىذا  -0

في تقييـ ال لحافظةىذا التقييـ التوازف الجغرافي  يناسبكيؼ -0
 مكتب؟ال

 توجوفي الصندوؽ مف شأنيا أف  ةىناؾ نقطة قرار حاسمىؿ  -3
 توقيت ىذا التقييـ؟

 ىداؼ المكتب؟بالنسبة ألىذا التقييـ ما ىو وضع  -4

 /أووىذا التقييـ  التي يستند إليياالمكتب األخرى  جاتىي مخر ما  -5
 ؟يافييساىـ 

 ىؿ لدى المكتب موارد )مالية وبشرية( إلجراء ىذا التقييـ؟ -6

كبيرة في المعمومات وتضارب  عف فجواتكتشؼ مكتب التقييـ ىؿ ا -0
 تقارير إنجاز المشروعات؛ فيوضعؼ تحميمي 

ناجحة يمكف توسيع نطاقيا في  ىؿ يشتمؿ المشروع عمى ُنيج مبتكرة -0
 أماكف أخرى؟ 

ىؿ ىناؾ فرؽ كبير بيف التصنيفات الواردة في تقارير إنجاز المشروعات  -3
 وتمؾ الناتجة عف مكتب التقييـ أثناء عممية التثبت؟

لمتوازف الجغرافي في حافظة التقييـ ما ىو وضع ىذا التقييـ بالنسبة  -4
 الخاصة بمكتب التقييـ المستقؿ؟

ما ىي مخرجات المكتب األخرى التي يستند إلييا ىذا التقييـ و/أو يساىـ  -5
 فييا؟

 ىؿ لدى المكتب موارد )مالية وبشرية( إلجراء ىذا التقييـ؟ -6
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 2الجدوؿ 

أتطبيؽ إطار االنتقائية لمتقييمات المؤسسية والتقارير التجميعية عف التقييمات 
 

تقييـ مؤسسي بشأف انخراط  ية/التقارير التجميعيةاألسئمة التوجييية لمتقييمات المؤسس
 الدوؿ اليشة فيالصندوؽ 

تقييـ مؤسسي بشأف ُنيج حوار 
 السياسات ونتائجو في الصندوؽ 

تجميع التقييمات المتعمقة بانخراط 
الصندوؽ في البمداف المتوسطة 

 الدخؿ

لتنمية باتجميع التقييمات المتعمقة 
 الرعوية

االىتماـ/األولوية ألصحاب المصمحة لمجاالت ذات المجاؿ مف اىذا ىؿ  -0
 الصندوؽ؟في 

5 4 5 3 

 مع األولويات االستراتيجية لمصندوؽ والتزامات تجديدذلؾ ىؿ يتماشى  -0
 ؟الموارد

5 4 5 4 

نعـ بدرجة أقؿ، نظرا ألف التقرير  نعـ ة في الصندوؽ؟يفجوة المعرفىؿ يسد ذلؾ ال -3
 السنوي عف نتائج وأثر عمميات

تضمف  0000الصندوؽ لعاـ 
 موضوع تعمـ بشأف حوار السياسات

 نعـ نعـ

في  انخراطونيج الصندوؽ بشأف  ؟لمتقييـالمتوقع األثر ما ىو  -4
 الدوؿ اليشة

انخراطو في  نيج الصندوؽ إزاء نيج الصندوؽ إزاء حوار السياسات 
 البمداف المتوسطة الدخؿ

عمميات الصندوؽ المتعمقة بالتنمية 
 يةالرعو 

توقيت ىذا  توجوفي الصندوؽ مف شأنيا أف  ةىناؾ نقطة قرار حاسمىؿ  -5
 التقييـ؟

 ال نعـ إلى حد ما نعـ

المساىمة في اليدفيف  ىداؼ المكتب؟بالنسبة ألىذا التقييـ ما ىو وضع  -6
 0و 0االستراتيجييف 

المساىمة في اليدفيف 
 0و 0االستراتيجييف 

 0المساىمة في اليدؼ االستراتيجي  0المساىمة في اليدؼ االستراتيجي 

يساىـ  /أووىذا التقييـ  التي يستند إليياالمكتب األخرى  ىي مخرجاتما  -7
 ؟يافي

االستناد إلى تقييمات البرامج 
القطرية والتقييمات عمى مستوى 

  المشروع

االستناد إلى تقييمات البرامج 
القطرية والتقييمات عمى مستوى 

وع المشروع، فضال عف موض
التقرير السنوي عف نتائج وأثر 

 0000لعاـ  عمميات الصندوؽ
 بشأف حوار السياسات

االستناد إلى تقييمات البرامج القطرية 
والتقييمات عمى مستوى المشروع 

المضطمع بيا في البمداف المتوسطة 
 الدخؿ.

المساىمة في تقييـ مؤسسي مستقبمي 
 بشأف ىذا الموضوع

مج القطرية االستناد إلى تقييمات البرا
والتقييمات عمى مستوى المشروع 
 حيثما تنفذ أنشطة التنمية الرعوية

يساىـ  /أووىذا التقييـ  التي يستند إليياالمكتب األخرى  ىي مخرجاتما  -8
 ؟يافي

ال يمكف إجراء إال تقييـ مؤسسي  نعـ
 واحد في السنة

 نعـ نعـ

 أدنى درجة. 0ىي أعمى درجة و 5مقترح مقابؿ األسئمة التوجييية، باستخداـ درجة مف خمس نقاط، حيث عند إعداد برنامج العمؿ، جرى التثبت مف كؿ تقييـ  أ
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 3الجدوؿ 

 تطبيق إطار االنتقائية عمى تقييمات البرامج القطرية

يبي الجزرية الناطقة بالمغة بمداف الكار  جميورية تنزانيا المتحدة سيراليوف بنغالديش بتقييمات البرامج القطرية ةالتوجييية الخاصاألسئمة 
 اإلنكميزية

 3 5 5 5 اإلقميمي؟ لممكتباألولوية مف البمداف ذات األىمية/بمد الىؿ ىذا  .0

 5 5 5 5 مكتب؟في التقييـ ال لحافظةىذا التقييـ التوازف الجغرافي  يناسبكيؼ  .0

توقيت  توجوفي الصندوؽ مف شأنيا أف  ةىناؾ نقطة قرار حاسمىؿ  .3
 ىذا التقييـ؟

برنامج الفرص االستراتيجية عـ )ن
الحالي يغطي الفترة  القطرية
(؛ سيسيـ تقييـ 0000-0008

البرنامج القطري في استعراض 
برنامج الفرص منتصؼ المدة ل

 (االستراتيجية القطرية

برنامج الفرص االستراتيجية نعـ )
الحالي يغطي الفترة  القطرية
(؛ سيسيـ تقييـ 0000-0005

صياغة  البرنامج القطري في
مفرص االستراتيجية جديد ل برنامج
 (القطرية

برنامج الفرص االستراتيجية نعـ )
الحالي يغطي الفترة  القطرية
(؛ سيسيـ تقييـ 0007-0003

البرنامج القطري في صياغة 
مفرص االستراتيجية جديد ل برنامج
 (القطرية

ليس لدى الصندوؽ في الوقت الحالي 
استراتيجية شبو إقميمية في ىذه 

 المنطقة

المساىمة في اليدفيف االستراتيجييف  ىداؼ المكتب؟بالنسبة ألىذا التقييـ ما ىو وضع  .4
 0و 0

المساىمة في اليدفيف 
 0و 0االستراتيجييف 

المساىمة في اليدفيف 
 0و 0االستراتيجييف 

المساىمة في اليدفيف االستراتيجييف 
 0و 0

 /أووذا التقييـ ى التي يستند إليياالمكتب األخرى  ىي مخرجاتما  .5
 ؟يافييساىـ 

االستناد إلى تقييمات عمى مستوى 
لى  تقييـ المشروع في بنغالديش وا 

لعاـ  سابؽ لمبرنامج القطري
 ؛0005

المساىمة في التقييـ المؤسسي بشأف 
 حوار السياسات

المساىمة في التقييمات المؤسسية 
بشأف الدوؿ اليشة وحوار 

 السياسات

مستوى  االستناد إلى تقييمات عمى
المشروع في جميورية تنزانيا 

لى تقييـ سابؽ لمبرنامج  المتحدة وا 
 ؛0003القطري في 

المساىمة في التقييـ المؤسسي 
 بشأف حوار السياسات

المساىمة في التقييـ المؤسسي بشأف 
 حوار السياسات

مف المقترح إدراج ىذا  ال وبالتالي نعـ نعـ نعـ ىؿ لدى المكتب موارد )مالية وبشرية( إلجراء ىذا التقييـ؟ .6
التقييـ في برنامج عمؿ إشاري 

 0006-0005مستقبمي في الفترة 

 

 


