
 

 ممثمي الدول األعضاء في المجمس التنفيذيالسادة مذكرة إلى 
 :األشخاص المرجعيون

 :نشر الوثائق :األسئمة التقنية

tnRrrathhtuRr

 ومدير المالي المراقب

 شعبة المراقب والخدمات المالية

 + ?9 >6 ?;:; 2<88 رقم الهاتف:

  aar..ri@tnarraf.r. اإللكتروني:البريد 

  

asuhtdrrnotr

 المالي واالبالغالمحاسبة  مدير

 شعبة المراقب والخدمات المالية

 +?9 >6 ?;:; 2<82 الهاتف: رقم

  geo.dafi@asel.c البريد اإللكتروني:

annhdhnr erhnuht 

 شؤون الهيئات الرئاسية مديرة مكتب

 +?9 >6 ?;:; :=89 رقم الهاتف:

 crol@@ig.fi@asel.c البريد اإللكتروني:

 

 

 الدورة العاشرة بعد المائة –المجمس التنفيذي 
 8629 ديسمبر/كانون األول 28-26 روما،

 
rلالستعراض

 

 

 
 
 
 

 

 

 الصندوق عمل برنامجتقرير لجنة مراجعة الحسابات عن 

 لمصندوق والرأسمالية العادية نيوالميزانيت النتائج، إلى المستند

 الصندوق في المستقل التقييم مكتب عمل وبرنامج ،4102 لعام

 اإلشارية وخطتو 4102 لعام وميزانيتو النتائج إلى المستند

 ديون مبادرة عن نيالمرحمي نيوالتقرير  4102-4102 لمفترة

 الموارد تخصيص نظام وتنفيذ بالديون المثقمة الفقيرة البمدان

 األداء أساس عمى

r

Document: EB 2013/110/R.3 

Ar
Agenda: 3 

Date: 10 December 2013 

Distribution: Public 

Original: English 

 
 

mailto:r.farrant@ifad.org
mailto:c.lesa@ifad.org
mailto:gb_office@ifad.org


 EB 2013/110/R.3 

2 
 

ر
ش
ع
ي 

ق الثان
ح
المل

 

 
2
0
1
3
/1

2
9
/R

.
 

 نيوالميزانيت النتائج، إلى المستند الصندوق عمل برنامج عن الحسابات مراجعة لجنة تقرير
 الصندوق في المستقل التقييم مكتب عمل وبرنامج ،4102 لعام لمصندوق والرأسمالية العادية
 نيوالتقرير  4102-4102 لمفترة اإلشارية وخطتو 4102 لعام وميزانيتو النتائج إلى المستند
 عمى الموارد تخصيص نظام وتنفيذ بالديون المثقمة الفقيرة البمدان ديون مبادرة عن نيالمرحمي
 األداء أساس

 التي قدمتيا التعميقاتجميع  أن إلى المجنة انتباه واسترعت ،2014 عامل الميزانية وثيقةالصندوق  إدارة قدمت -1
 رفيعالمسبق  االستعراض وثيقةل اممني كل استعراض خالل التنفيذي والمجمسالحسابات  مراجعة لجنة

 مقترح إعداد دعن االعتبار بعين خذتأ  والتوضيحات المطموبة  ،2013 عام /أيمولسبتمبر في المستوى
 .النيائية الميزانية

. حد من الزيادة أدنىب 2014لعام  ميزانية تقديمفي يتمثل  كان األصمي القصد أنالصندوق  إدارة أبرزتو  -2
 لتقييم استجابة اإلدارة التي اقترحتيا العمل خطةعمى الميزانية الناتجة عن  اآلثار يتعين مراعاةغير أنو 

 الجديد نظامال وتنفيذالصندوق )تقييم الكفاءة(، يموليا  التي العمميات وكفاءة المؤسسية الصندوق كفاءة
 ىناك كنت لم وأن الصندوق أيضا إلى إدارة وأشارت. 2014 عامل الميزانية مقترح إعدادقبل  والمنح، مقروضل

؛ وعالوة عمى أو كانت الزيادة طفيفة لمغاية الماضية الثالث السنوات لفترة العادية الميزانيةفي  زيادة أي
 فإنو ال مفر من طمبنظام القروض والمنح، و بتقييم الكفاءة  المتصمة المتكررة التكاليف دونب حتى ذلك،
 .2014 عام في الميزانية في طفيفة زيادة

وىي:  ،الميزانية وثيقة من النيائية النسخة في الواردة الجديدة المعموماتكما استرعي انتباه المجنة إلى  -3
بيانات عن و  ؛العادية تووميزاني القروض فيما يتعمق بحافظة الصندوق من الجنس نوع عمى ةالقائم البيانات

 من بيا يرتبط وما الماضيين العاميناالستراتيجي لقوة العمل في  بالتخطيطالمتخذة فيما يتعمق  اإلجراءات
عن  مفصمة وجداول ؛تقييم الكفاءة عمل خطة منافعمعمومات عن تكاليف و و  ؛التكاليف من حيث آثار

لجنة  رئيس من محدد طمب عن ناشئةالصندوق  إدارة من مقدمة توضيحاتو  ؛مالية وتحميالت التوظيف
 .مراجعة الحسابات

 :2014لعام  الميزانية وثيقة ضمن التالية الرئيسية المجاالتوسمط الضوء عمى  -4

 بمستوى إقراضمقارنة  ،مميار دوالر أمريكي 1.06قدره  2014لعام  زمعالمنح برنامج القروض والم (أ )
مميون دوالر أمريكي. وسيتم تغطية العجز في اإلقراض لعام  891قدره  2013لعام  متوقع منقح

لموصول إلى اليدف المحدد في التجديد التاسع  2015و 2014 يبزيادة اإلقراض في عام 2013
 .أمريكي مميارات دوالر 3لموارد الصندوق والبالغ 

 إدارةنقحت  التكاليف، مكونات من مكون لكل مفصل استعراض بعدو  العادية، الميزانيةب يتعمق فيما (ب )
 رفيع وثيقة االستعراض المسبق في المعروض المبمغ من أقلإلى  2014 عام ميزانية الصندوق
 إلى( 2013عن عام  المائة في 4.3 زيادة نسبتيا أو) أمريكي دوالر مميون 150.39 من المستوى
و أن إلىالصندوق  إدارة وأشارت(. المائة في 8.3 زيادة نسبتيا أو) أمريكي دوالر مميون 149.64

الزيادات في  تحملوأنو سيتم  2014 عام في مقترح ميزانية الموظفين رواتب زيادة افت رض عدم
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تستأثر  المائة، في 3.8 والبالغة 2014 لعام المقترحة الزيادة مجموع من بالتالي،و  األسعار والتضخم.
 في 1.4تقييم الكفاءة بنسبة  عمل خطةو  المائة في 1.6بنسبة  نظام القروض والمنح استبدالعممية 

 .المائة في 0.8بنسبة  التكاليف في األخرى والزيادات المائة
فيما يتعمق بالميزانية الرأسمالية، اقترحت إدارة الصندوق ميزانية رأسمالية متصمة بتقييم الكفاءة قدرىا  (ج )

ريكي. وباإلضافة إلى ذلك، مميون دوالر أم 3.6مميون دوالر أمريكي مقارنة بتقدير أصمي يبمغ  3.1
مميون دوالر أمريكي لتغطية النفقات الرأسمالية العادية المتصمة  2.3اقترحت ميزانية رأسمالية قدرىا 

مميون دوالر  5.4بتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، مما يؤدي إلى طمب ميزانية رأسمالية مجموعيا 
 .2014أمريكي لعام 

المجنة أن المبمغ المقترح  تغير المتكرر المتصل بتقييم الكفاءة، أ بمغ فيما يتعمق بتعديل الميزانية (د )
 الواردةماليين دوالر أمريكي  3مميون دوالر أمريكي مقارنة بالتقديرات األصمية البالغة  2.1اآلن قدره 

الرفيع المستوى. وتستأثر تكاليف إنشاء المكاتب القطرية لمصندوق بما  المسبق في ورقة االستعراض
 مميون دوالر أمريكي من ىذا المبمغ. 1.5يمتو ق

شمل والذي ي، 2014ميزانيتو لعام في الصندوق التقرير النيائي المتعمق بمكتب التقييم المستقل  وقدم -5
. وباإلضافة إلى ذلك، 2013 /أيمولالمجمس التنفيذي المقدمة في سبتمبرلجنة مراجعة الحسابات و  مدخالت

أن لجنة التقييم استعرضت الوثيقة في دورتيا المعقودة في أكتوبر/تشرين إلى مكتب التقييم المستقل  أشار
 عمل والميزانية.عربت عن دعميا لمقترحي برنامج الوأ 2013األول 

في إعداد برنامج لممساعدة إطار جديد لالنتقائية  مراجعة الحسابات بإنشاءوأبمغ مكتب التقييم المستقل لجنة  -6
عمى سبعة تقييمات لمبرامج القطرية وثمانية تقييمات عمى مستوى المقترح عمل برنامج ال لواشتمالعمل. 
التحقق من  سيتم ،؛ وباإلضافة إلى ذلكوتقييمين تجميعيين 2014وتقييم واحد لألثر في عام  اتالمشروع

 .التي ستتاح إنجاز المشروعاتجميع تقارير 

ستراتيجي لقوة العمل وخمص إلى أنو لن يكون وأ بمغت المجنة بأن مكتب التقييم اضطمع بعممية تخطيط ا -7
، من المتوخى إجراء تغيير في مكون الموظفين لضمان أن . ومع ذلكىناك أي تغيير في أعداد الموظفين

 .من الموظفين يكون لدى مكتب التقييم المزيج الصحيح من الموارد

، مقارنة بميزانية 2014مميون دوالر أمريكي في عام  5.98واقترحت ميزانية لمكتب التقييم المستقل قدرىا  -8
في المائة مقابل الميزانية الموافق  0.5تخفيض نسبتو  أي – 2013مميون دوالر أمريكي في عام  6.01قدرىا 

 .2013عمييا في عام 

. التقييم مكتب مدير توظيف عمى المترتبة التكاليفو يجري حاليا النظر في أنالتقييم المستقل  مكتب وأبرز -9
البالغة  المقترحة الميزانية تغيير عدم ضمانييدف إلى  المقترح النيج كان التقييم، لجنة وحسبما أوصت

 الجدول في النظر إعادة عن طريق وفورات لتوليد خياراتبحث ؛ ولذلك سيتم أمريكي دوالر مميون 5.98
 في التقييم لجنة وفي نظرتل مقترح إعدادبالتقييم المستقل  مكتب وسيقوم. المختارة التقييم ألنشطة الزمني
 .والثمانين الحادية دورتيا

، إضافيةمن عروض وتوضيحات  هوأشاد الرئيس بإدارة الصندوق ومكتب التقييم المستقل عمى ما قدما -11
زيادة المقترحة في الميزانية العادية حسبما يتضح من تخفيض ال وبالجيود المبذولة الحتواء التكاليف
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إلى خرين المجنة اآلفي المائة. ثم دعا الرئيس أعضاء  3.8في المائة إلى  4.3من  2014عام للمصندوق 
 .تقديم تعميقاتيم

مفصل الوارد في الوثيقة، اللتحميل عمى اوتضمنت التعميقات المقدمة من األعضاء ردود فعل إيجابية  -11
دراج فقرة تحدد االفتراضات  وموثوقية دراج بيانات ة بالمتعمقالميزانية المقترحة، وا  تكاليف الموظفين، وا 

ومنافع خطة عمل تقييم تكاليف  بشأنعمى نوع الجنس في الوثيقة، والمعمومات اإلضافية المقدمة  ةقائم
 الكفاءة.

 المجنة أعضاء من العديد. غير أن 2014لعام  المقترحة مميزانيةل مجنةال من واسع تأييد ىناك كانو  -12
 بما مبكر وقت في تقدم لم ،منيا المترجمة النسخ الخصوص وجو وعمى الميزانية، وثيقة أنأشاروا إلى 
 لتجنب اتخاذىا المقرر اإلجراءات بشأن توضيحات تمبوط  . إجراء استعراض مفيد لتسييل فيو الكفاية
المتعمقة  الداخمية القاعدة أن تضمن احترامالصندوق  إدارة من الرئيس طمبو . المستقبل فيحدوث ذلك 

 .الدورة من أسابيع أربعة قبل المجنةأعضاء  مىع الوثائق توزيعب

أن تحتوي ميزانية السنة المقبمة عمى مقارنة بين بيانات طمب  (1: )عمى خرىاأل تعميقاتال واشتممت -13
 لتمتمسالصندوق  إدارةإلى  طمب( 2) األخرى؛ المؤسسات وبياناتبين الجنسين  تمايزالالصندوق المتصمة ب

 االنتقائية" مصطمح توضيح (3) الموارد؛ تجديد لفترة الثالث السنوات خالل توازنا أكثرعمل  برنامج
 يبدو لذلك، نتيجة وأنو، تقييم الكفاءة عمل خطة تنفيذل ةضروري الميزانية زيادة بأن اإلقرار( 4) ؛التشغيمية"

تقييم  عمل خطة أثر لتقييم وسيمة لتحديد إلدارةإلى ا طمب( 5) ؛معقولة 2014المطموبة في عام  زيادةال أن
توضيح بشأن ما إذا كانت  (7)بين الجنسين يرتبط باألىداف؛  تمايزلم تحميلطمب إلجراء ( 6)الكفاءة؛ 

استفسار عن توزيع الوظائف الجديدة بين ( 8)عممية سنوية؛  عممية التخطيط االستراتيجي لقوة العمل ستكون
 أخيرا،و . الموظفينخاص بشأن البيانات الواردة في جدول  توضيحطمب الحصول عمى ( 9)الميدان والمقر؛ 

 األىداف االستراتيجية لمكتب التقييم المستقل.يتعمق بط رح استفسار محدد 

 التي بالبنود يتعمق فيماو . طرحت التي االستفسارات عمى وردتالتي أبديت  التعميقاتجميع  اإلدارة وتناولت -14
 إلى وثائقتقدم ال أن لضمان تدابير بحثو يتم أن :إلىالصندوق  إدارة أشارت المستقبل، في العمل تتطمب
 المؤسسات مع الجنس نوع عمى ةالقائم مبياناتل مقارنة إلجراء محاولة وستجرى أنسب؛ وقت في المجنة

يتعين وس ؛المجال ىذا في قوي نيج لدييا المنظمات عددا قميال من أنإلى  أيضا أشير أنو غير األخرى،
الييئتين اجتماعات  ذلك في بما المنتديات مختمف في التشغيمية االنتقائية بشأن مستفيضة مناقشةإجراء 

 .وتصحيح سيتم التوظيفجدول  في امطبعي خطأىناك  وأن ؛القريب المستقبل في مصندوقل الرئاسيتين

األعضاء الذين وأعرب  .الواسع لمقترح الميزانيةالمجنة ولخص الرئيس المناقشات باإلشارة إلى تأييد  -15
تناول جميع القضايا التي طرحتيا المجنة في وللمتفاصيل المقدمة، عن التقدير استعرضوا الوثيقة 

أىمية تقدير أثر خطة عمل تقييم الكفاءة في ضوء االستثمارات . وأشار الرئيس إلى 2013 /أيمولسبتمبر
طمب كما أشار الرئيس إلى  .لمتكررةالكبيرة المشمولة من حيث التكاليف الرأسمالية وغير المتكررة وا

وأخيرا، شدد  عمى نوع الجنس. إجراء مقارنة مع المؤسسات األخرى فيما يتعمق بالبيانات القائمةبالمجنة 
وفقا لمقواعد  –ضرورة توزيع وثيقة الميزانية عمى أعضاء المجنة في الوقت المناسب الرئيس عمى 

 .تياميملمسماح لمجنة بتنفيذ  بالنظر إلى أنو شرط مسبق أساسي –السارية 


