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 المحتويات 
 iii تنفيذي موجز

 إلى المستند الصندوق عمل لبرنامج المستوى رفيع المسبق االستعراض - األول لجزءا
 0 5102 لعام للصندوق والرأسمالية اإلدارية والميزانيتين النتائج

 0 5102 لعام الصندوق عمل برنامج - أوال

 5 المؤسسية واألهداف األجل ةالمتوسط الخطة - ثانيا

 3 الجنساني للمنظور المراعية الصندوق ميزانية - ثالثا

 4 2014 لعام والمنح القروض لبرنامج تحديث - رابعا

 2 للصندوق العادية الميزانية - خامسا

 5 3102و 3102 السنتين في العادية الميزانية صافي استخدام - ألف

 6 العمل لقوة االستراتيجي التخطيط  - باء

 6 3102 عام في للتكاليف المحركة العوامل - جيم

 9 3102 لعام المقترحة الصافية العادية الميزانية - دال

 71 3102 لعام المقترحة اإلجمالية الميزانية - هاء

 77 3102 لعام المتكررة غير والتكاليف الرأسمالية الميزانية - واو

 الصندوق في المستقل التقييم مكتب عمل لبرنامج المسبَّق االستعراض -الجزء الثاني 
 05 5102-5102 للفترة اإلشارية وخطته 5102 لعام وميزانيته النتائج إلى المستند

 05 مقدمة - أوال

 03 5102 عام عمل برنامج تنفيذ من يةالرئيس الدروس - ثانيا

 04 الحالي المنظور - ثالثا

 72 3102 عام أحداث أبرز – ألف

 75 3102 عام ميزانية استخدام - باء

 76 3102 عام من المرحل المبلغ ماستخدا - جيم

 02 المستقل التقييم لمكتب االستراتيجية األهداف - رابعا

 02 5102 عام عمل برنامج - خامسا

 51 5102 لعام الموارد مظروف - سادسا
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 41 الموظفين من الموارد – ألف

 47 المقترحة الميزانية - باء

 
 المالحق

 لعام والمخرجات المكتبية اإلدارة ونتائج المستقل التقييم لمكتب االستراتيجية األهداف -الملحق األول 
3102 45 

 46 3102 لعام الصندوق في المستقل التقييم لمكتب النتائج قياس إطار -الملحق الثاني 

 41 3102 حزيران/يونيو نهاية حتى اإلنجازات عن المستقل التقييم مكتب إبالغ -الملحق الثالث 

 والخطة 3102 لعام الصندوق في المستقل التقييم لمكتب المقترحة التقييم أنشطة -رابع الملحق ال
 81 3102-3102 للفترة اإلشارية

 28 3102 لعام المستقل التقييم مكتب موظفي مستويات -الملحق الخامس 

 22 3102 لعام المستقل التقييم لمكتب المقترحة يةالميزان -الملحق السادس 

 21 الصندوق في المستقل التقييم لمكتب االنتقائية إطار -الملحق السابع  
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 تنفيذي موجز

مليارات دوالر  2ح المقرر بمبلغ برنامج القروض والِمن من 3102أن يتم االنتهاء في عام تقترح اإلدارة  -1
على أن يبلغ المستوى (، 3102-3102تاسع لموارد الصندوق )أمريكي لفترة السنوات الثالث للتجديد ال

شاماًل التمويل المرتبط ببرنامج التأقلم لصالح زراعة  3102مليار دوالر أمريكي تقريبًا لعام  0.122اإلقراضي 
االقتراض من مصرف نجاح مفاوضات القروض والِمنح  برنامجأصحاب الحيازات الصغيرة. ويفترض 

مليون دوالر  311. وباإلضافة إلى هذا البرنامج األساسي، يرمي الصندوق إلى تعبئة (KfW)التنمية األلماني 
  من الموارد التي يديرها الصندوق من مصادر أخرى. 3102أمريكي أخرى في عام 

ًا وبرنامجًا، بما يشمل تموياًل إضافيًا لسبعة قروض وِمنح جارية مشروع 23ومن المقرر حاليًا عرض نحو  -2
مشروعات وبرامج ممولة من برنامج التأقلم لصالح زراعة  2، إلى جانب 3102للموافقة عليها في عام 

 21ما يتراوح بين  توجيهالتجديد التاسع المتمثل في  تلبية التزامأصحاب الحيازات الصغيرة. وتتوقع اإلدارة 
في المائة من التمويل ألفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ويصل العدد التقديري للِمنح العالمية/اإلقليمية  21و

 مليون دوالر أمريكي. 21ِمنحة بما مجموع قيمته  21إلى  3102والقطرية في عام 

من التمويل  مليار دوالر أمريكي( 0.291وتتوقع اإلدارة أن تتمكن من خالل جهودها لتعبئة موارد إضافية ) -3
مليار دوالر أمريكي من االلتزامات الجديدة  3.222بنحو  3102عام لالمشترك أن تدعم برنامج عمل إجمالي 

هة إلى التحويل الريفي من خالل تنمية الحيازات الصغيرة. وسوف يشمل برنامج العمل برنامج  الموجَّ
مليون دوالر أمريكي من التمويل  311ويكي؛ مليار دوالر أمر  0.122القروض والِمنح األساسي المقرر بمبلغ 

المشترك الذي يخضع إلدارة مباشرة من الصندوق؛ والرصيد المتبقي من التمويل المشترك الدولي والمحلي 
 والخاص.

وتلبية لاللتزامات التي تعهد بها الصندوق في سياسته بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومقتضيات  -4
، يعكف الصندوق على تطوير متحدة بشأن المساواة بين الجنسينطاق منظومة األمم الخطة العمل على ن

، ُعدِّلت 3102منهجية لمراعاة االعتبارات الجنسانية في حافظة قروضه وفي ميزانيته العادية. وخالل عام 
زانية العادية. األنشطة المرتبطة بالمساواة بين الجنسين في المي توزيعالمنهجية كي تعبِّر بشكل أفضل عن 

لة للميزانية العادية، سُيدرج توزيع الميزانية حسب األنشطة المرتبطة بالمساواة بين  وحالما تتوفَّر األرقام المفصَّ
 في وثيقة الميزانية النهائية في ديسمبر/كانون األول.  ينالجنس

ءة المؤسسية في الصندوق توصيات التقييم على مستوى المنظمة للكفا بأن تشكلوال تزال اإلدارة ملتزمة  -5
لتحويل المنظمة إلى  1من خطة العمل المقترحة جزءاً وكفاءة العمليات الممولة من الصندوق )تقييم الكفاءة( 

مؤسسة أكثر فعالية وأكثر كفاءة ورشاقة. وسوف يقدَّم تحديث يتضمن آخر المستجدات بشأن التقدم المحرز 
عة تقييم الكفاءة. وانطوت بعض اإلجراءات على آثار ابفي خطة العمل على حدة كجزء من تقرير مت

)اإلجراءات المقترحة استجابة  كملحق أول فضاًل عن آثارها المتكررة على الميزانية وترد كبيرة رأسمالية
. ويشير أيضًا الملحق األول في وثيقة ميزانية 31022وثيقة الميزانية النهائية لعام للتوصيات تقييم الكفاءة( 

                                                      

1
دة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والمؤسسي    (. EB/2013/109/R.12ة )خطة عمل الصندوق الموحَّ

2
  EB/2013/110/R.2. 
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وسوف يتعين بالتالي تناول . 3102و 3102إلى التكاليف المتكررة لتنفيذ خطة العمل للسنتين  3102عام 
 .  3102في ميزانية عام  3102النفقات المرتبطة بعام 

أن تتحقق في المدى  من المتوقعتطرأ زيادة على متطلبات الميزانية في األجل القصير، بينما س ومن هنا -6
وفي حين أن بعض  مل، واألتمتة، وزيادة االنتقائية.ئة عن ترشيد أساليب العالمتوسط زيادة الكفاءة الناش

اإلجراءات قد تفضي إلى زيادات في الكفاءة فإن الكثير من تلك اإلجراءات مرتبط بالفعالية التشغيلية، وهو 
التكاليف داخل المنظمة، ولكنه سيزيد من  المعرفةعلى  والحفاظ ما سيفضي إلى تحسين جودة تنفيذ البرامج

. وبالنظر إلى ضرورة إدراج هذه الزيادات الحقيقية في الميزانية المقترحة الرفيعة 3102المتكررة في عام 
، فإن التخفيضات الحقيقية التي تقابل تلك الزيادات ينبغي أن توجد داخل المنظمة حتى 3102المستوى لعام 

 ميزانية الشاملة.تقتصر الزيادات الحقيقية على الحد األدنى المطلق في ال

صعبة الستيعاب  مفاضالتإجراء  3102وتعيَّن بالتالي في أثناء إعداد مقترح الميزانية الرفيعة المستوى لعام  -7
، وللتعامل مع مسائل الميزانية 3102الجزء المتعلق بالتكاليف المتكررة الناجمة عن تقييم الكفاءة في عام 

في التكاليف المرتبطة باألسعار من  الطبيعية كبير من الزيادات الهيكلية المتبقية، فضاًل عن استيعاب جزء
. وتتمثل العوامل الرئيسية دنى مستوياتهاأأجل احتواء الزيادة النهائية في الميزانية واإلبقاء عليها عند 

بطة في التكاليف المتكررة المرت 3102المحرِّكة للتكاليف التي ستحدِّد مخصصات الميزانية النهائية في عام 
( التخطيط 2( اإلجراءات المنبثقة عن تقييم الكفاءة؛ )3( مشروع استبدال القروض والِمنح؛ )0بما يلي: )

( العوامل 2( العوامل األخرى المحرِّكة للتكاليف؛ )2االستراتيجي لقوة العمل وعملية تطوير المنظمة؛ )
 بمزيد من التفصيل. المحرِّكة للتكاليف المرتبطة باألسعار التي توضحها هذه الوثيقة

مليون دوالر أمريكي، أي  023.32بمبلغ  3102واقترحت الميزانية العادية الصافية الرفيعة المستوى لعام  -8
في المائة زيادة حقيقية/حجمية، وزيادة  1.9، منها 3102في المائة عن ميزانية عام  0.2زيادة اسمية نسبتها ب

في  1.9التضخم. وسوف تغطي الزيادة الحقيقية التي تبلغ  في المائة بسبب 1.3سعرية صافية بما نسبته 
القروض والِمنح، والتكاليف المتكررة  نظام استبدالمشروع  باإلهالك فيالمائة النفقات اإلضافية المرتبطة 

المرتبطة بتقييم الكفاءة، وتكاليف األعداد اإلضافية من المكافئين المتفرغين، وأثر الوظائف الممولة جزئيًا 
 مشروعات تكنولوجيا المعلوماتفي هالك اإلصيانة و ل، والتكاليف اإلضافية ل3102الميزانية طيلة عام  من

في المائة عن الجزء المتعلق بأثر متوسط التضخم  1.3بنسبة األسعار زيادة الرأسمالية المعتمدة. وتعبِّر 
 تعذَّر استيعابه. الذيفي المائة  3.0المفترض بنسبة 

التراكمي لزيادات التكاليف المرتبطة بالقرارات المؤسسية المذكورة أعاله ومعدل التضخم ويتجاوز المبلغ  -9
في المائة في الميزانية المقترحة، ولذلك سيتعيَّن تخفيض التكاليف  0.2البالغة  إجمالي الزيادةالمفترض 

. وسوف يعاد أعاله عند المستوى المذكورالميزانية  للحفاظ علىبالقيمة الحقيقية في المجاالت األخرى 
لة وستقترح ميزانية نها التعقيبات  ستراعى فيها يةئالنظر في آثار التكاليف خالل مرحلة إعداد الميزانية المفصَّ

 .3102المقدَّمة من المجلس التنفيذي في سبتمبر/أيلول 

زيادات التضخم قد استوعبت  3102و 3102ميزانية السنتين  ، يالحظ أناإلجماليةوعند النظر في الميزانية  -11
نجمت في مجملها عن أنشطة إضافية  3102في المائة )نظرًا ألن الزيادة في عام  3السنوية التي تقترب من 

ذا تسنى أيضًا استيعاب جزء من  ناشئة عن خطة عمل تقييم الكفاءة وتنفيذ نظام القروض والِمنح(، وا 
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 اإلجماليةفي المائة في الميزانية  2لى تحقق زيادات حقيقية إجمالية تزيد عت، س3102التضخم في عام 
 .3102-3102خالل فترة السنوات الثالث 

مليون دوالر أمريكي، بما يشمل الموارد المستخدمة في  022.22إلى  3102وتصل الميزانية اإلجمالية لعام  -11
مليون دوالر  023.32مليون دوالر أمريكي )عالوة على  2.2إدارة العمليات الممولة بموارد تكميلية تصل إلى 

أمريكي(. ويعبِّر هذا االرتفاع الطفيف في التقديرات مقارنة بالسنة السابقة عن متطلبات السنة الثالثة لتنفيذ 
برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة واألموال التكميلية الجديدة األخرى )أي التمويل 

د المبلغ بالكامل من الجزء القابل للتخصيص سنويًا من إيرادات المقدَّم من االتحاد األوروبي(. ويمكن استردا
لة من إدارة األموال التكميلية الميزانية العادية الصافية المقترحة  وال تلتمس الموافقة إال على .الرسوم المحصَّ

 مليون دوالر أمريكي. 023.32التي تبلغ 

المبالغ لم تحدَّد بصورة نهائية  أن بالرغم من. و اليةداد مقترح الميزانية الرأسموتعكف اإلدارة حاليًا على إع -12
فإن اإلدارة تجهِّز طلبات ميزانية رأسمالية تغطي أساسًا تكنولوجيا المعلومات الضرورية، فضاًل عن تكاليف 

رأسمالية  ( ميزانيات0الية إلى فئتين، هما: )األمن والمرافق، واالستثمارات. ويقترح تقسيم الميزانية الرأسم
( ميزانيات رأسمالية 3ويل مشروعات تكنولوجيا المعلومات والمشروعات االستثمارية األخرى الرئيسية؛ )لتم

يزيد عمرها االقتصادي على سنة واحدة )مثل التي سنوية لتغطية النفقات الرأسمالية الدورية أو المنتظمة و 
وال يتوقع أن يتخطى مجموع الميزانية للحواسيب المكتبية والحواسيب المحمولة(.  السنوي االستبدال الطبيعي
 ماليين دوالر أمريكي. 2مبلغ  3102الرأسمالية لعام 

ليًا رفيع المستوى يلخص مجموع الميزانية العادية الصافية المقترحة لعام  0ويتضمن الجدول  -13  3102موجزًا أوَّ
 حسب المجموعات.
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 7الجدول 

 5102عام لدة إلى النتائج في الصندوق والميزانيات المقترحة النتائج اإلشارية ومصفوفة عمليات الميزنة المستن

 العملية نتيجة اإلدارة المؤسسية النواتج عةالمجمو 
المقترحة لعام 

4175 

 

 ةالتشغيلي

بماليين   
الدوالرات 
 األمريكية

سياسةةة وطنيةةةة فعالةةةة، وتنسةةةيق، وبرمجةةةة،  7
استثمارية للحةد مةن الفقةر وُأطر مؤسسية و 

 الريفي

 تحسين إدارة البرامج القطرية -7 النتيجة

تحسةةةةةةةين تصةةةةةةةميم المشةةةةةةةروعات  -4النتيجةةةةةةةة 
 )القروض والمنح(

 تنفيذ الدعم اإلشراف و تحسين  -8النتيجة 

تجهيةةةةز البةةةةرامج القطريةةةةة 
 وتنفيذها

19.11 

إطةةةةةةةةار عةةةةةةةةالمي داعةةةةةةةةم لتعبئةةةةةةةةة المةةةةةةةةوارد  4
وللسياسةةةةةةات المتعلقةةةةةةة بالحةةةةةةد مةةةةةةن الفقةةةةةةر 

 الريفي

ت فةةةةي حةةةةوارات تحسةةةةين المةةةةدخال -1النتيجةةةةة 
 السياسات العالمية للحد من الفقر الريفي

تعزيز تعبئة الموارد للحد من  -71النتيجة 
 الفقر الريفي

حةةةةوار السياسةةةةات الرفيةةةةع 
المسةةةةةةةةةةةةةةةةةةتوى، وتعبئةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
المةةةةةةةةةوارد، واالتصةةةةةةةةةاالت 

 االستراتيجية

74.11 

    مؤسسيال لدعما 

قاعةةةةدة فعالةةةةة وكفةةةةوءة للخةةةةدمات اإلداريةةةةة  8
الرئيسةةةةةي وعلةةةةةى  والمؤسسةةةةةية فةةةةةي المقةةةةةر

المسةةةةةةةةةةةتوى القطةةةةةةةةةةةري لتحقيةةةةةةةةةةةق النتةةةةةةةةةةةائج 
 التشغيلية

 تحسين إدارة الموارد المالية –2النتيجة 

 تحسين إدارة الموارد البشرية –5النتيجة 

 والمخاطر تحسين إدارة النتائج –6النتيجة 

تحسةةةين الكفةةةاءة اإلداريةةةة وتةةةةوفير  –1النتيجةةةة 
المعلومةةةةةات تكنولوجيةةةةةا بيئةةةةة تمكينيةةةةةة للعمةةةةل و 

 تصاالتواال

إصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالح اإلدارة 
 المؤسسية وتنظيمها

81.21 

فعاليةةةةةة وكفةةةةةاءة عمةةةةةل الهيئةةةةةات الرئاسةةةةةية  2
 للصندوق 

قاعةةةةةةةدة فعالةةةةةةةة وكفةةةةةةةوءة لتسةةةةةةةيير  –9النتيجةةةةةةةة 
 األعضاء في الصندوق

دعةةةةةةةم أنشةةةةةةةطة التسةةةةةةةةيير 
 التي يقوم بها األعضاء

1.51 

 044.22  4-0للمجموعات  5102مجموع الميزانية العادية المقترحة لعام   

 8421   مركز التكاليف المؤسسية 

 025.52  5102مجموع الميزانية اإلدارية الصافية المقترحة لعام   

    

الرفيعة  )التقديرية 5102الميزانية الرأسمالية لعام 
 (المستوى

  
4 

متوسطة األجل توقعات الميزانية ال 3وعمال بالمادة السابعة من اللوائح المالية للصندوق، ترد في الجدول  -14
على أساس تدفقات اإليرادات المتوقعة إلى الصندوق من كل المصادر والمبالغ المصروفة المتوقعة على 
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يرد هنا لألغراض اإلشارية وللعلم  3أساس الخطط التشغيلية التي تغطي الفترة نفسها. ويالحظ أن الجدول 
 فقط. 

 3 الجدول

 التدفقات الداخلة والخارجة )جميع المصادر( توقعات الميزانية المتوسطة األجل على أساس
 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 

الفعلية   
4178 

 المتوقعة  
4172 

 المتوقعة  
4175 

 المتوقعة  
4176 

 181 2 362 2 362 2 287 2 رصيد الموارد المرحل في بداية السنة

     التدفقات الداخلة إلى الصندوق

 824 842 874 468 تدفقات القروض العائدة

 71 9 79 (24) عائد االستثمار

 1 415 745 1 القرض المقدَّم إلى الصندوق

 6 6 6 42 رسوم األموال التكميلية

 322 204 454 523 المجموع الفرعي

     

     التدفقات الخارجة من الصندوق

 (162) (157) (152) (145) الميزانية اإلدارية وميزانية مكتب التقييم المستقل في الصندوق

 (2) (3) (4) (5) أ ىالمصروفات اإلدارية األخر 

 (5) (5) (5) (7) الميزانية الرأسمالية

 (4) (4) (1) (0) خدمة الدين للقرض المقدَّم إلى الصندوق

 (6) (6) (5) (5) التكاليف الممولة من رسوم األموال التكميلية

 - - - (26) بين الصناديقتسويات أسعار الصرف األجنبي والتسويات فيما 

 (179) (175) (167) (188) المجموع الفرعي 

     

 042 434 522 22 منهوالخارجة إلى الصندوق صافي التدفقات الداخلة 

     

     األنشطة المتصلة ببرنامج العمل

 245 811 891 826 المساهمات

المساهمات )برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات 
 الصغيرة(

826 1 1 1 

 (817) (777) (754) (672) المبالغ المصروفة 

 (27) (29) (14) (20) مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديونأثر 

               1   المجموع الفرعي 
1 

(371) (506) (419) 

 (233) (67) (114) 22 جميع األنشطةعلى صافي التدفقات الداخلة )الخارجة( 

 0444 5040 5544 5325 رصيد الموارد المرحل في نهاية السنة

 أ النفقات اإلدارية األخرى تشمل الميزانيات غير المتكررة والموارد المرحلة.
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االستعراض المسبق رفيع المستوى لبرنامج عمل الصندوق المستند  -الجزء األول 
 5102لعام  للصندوقإلى النتائج والميزانيتين اإلدارية والرأسمالية 

 5102برنامج عمل الصندوق لعام  -أوال 
الذي وافق عليه مجلس محافظي الصندوق في فبراير/شباط  3102كما جاء في برنامج العمل والميزانية لعام  -1

 متوقع من برنامجعلى الصندوق  حافظ، إلى منتصف مدته التجديد التاسع للموارد وبعد أن وصل، 3102
مليارات دوالر أمريكي. ومن المقرر أن يصل برنامج القروض والِمنح المتوقع  2 ا قيمتهبمِمنح القروض و ال

ضافة إلى هذا البرنامج األساسي، يرمي الصندوق إلى تعبئة  122.0 إلى 3102لعام  مليون دوالر أمريكي. وا 
 موارد إضافية من مصادر أخرى.

 0الجدول 
 برنامج القروض والِمنح الفعلي والمتوقع

 يين الدوالرات األمريكية()بمال

  4171 4177 4174 4178 4172 4175 

 المزمع  المتوقع الفعلي  

قروض الصندوق وِمنح إطار القدرة على 
 تحمل الديون

192 921 961 182 1 010 1 006 

 51 51 51 69 51 57 منح الصندوق

 056 1 060 1 444 037 1 442 442 أ مجموع برنامج قروض ومنح الصندوق  

 411 411 197 487 797 59 بأموال أخرى تحت إدارة الصندوق )تقديرية(

 256 1 260 1 081 1 268 1 188 1 414 المجموع  

نظةام  :4175و 4172 للسةنتينالبرنةامج المتوقةع للقةروض والمةنح و ؛ 4178التقريةر السةنوي لعةام  :البرنامج الفعلةي للقةروض والمةنح المصدر:
 .اريةالمنح والمشروعات االستثم

 تشمل موارد برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة. أ
مرفةق و المرفةق اإلسةباني للتمويةل المشةترك ألغةراض األمةن الغةذائي،  حسةاب أمةوال أمانةة فيهةا بمةا ،األموال األخرى التةي يةديرها الصةندوق ب

واالتحةةاد األوروبةةي، المفوضةةية األوروبيةةة، و عةةالمي للزراعةةة واألمةةن الغةةذائي، البرنةةامج الاالتفاقيةةة الدوليةةة لمكافحةةة التصةةحر، و البيئةةة العالمية/
 الثنائية التكميلية/المتممة.اإلضافة إلى المنح ب

مشروعًا وبرنامجًا، بما في ذلك تمويل إضافي لسبعة قروض وِمنح جارية يجري  23ويجري حاليًا إعداد نحو  -2
. ومن المقرر أن يستفيد زهاء ستة مشروعات وبرامج من 3102إعدادها حاليًا للموافقة عليها خالل عام 

التمويل المقدَّم من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة. ويتوقع الصندوق أن يفي بالتزام 
في المائة من التمويل ألفريقيا جنوب  21و 21ما يتراوح بين  المتمثل في توجيهالتجديد التاسع للموارد 

 لكبرى.الصحراء ا

ويجري تطوير منهجية معززة لرصد التوزيع المتوقع لإلقراض المقترح من الصندوق وبرنامج ِمنح إطار  -3
بين مجاالت االنخراط المواضيعي الثمانية المحددة في اإلطار  3102القدرة على تحمل الديون في عام 
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رنامج العمل المستند إلى النتائج . وسوف ترد النتائج اإلشارية في وثيقة ب3102-3100االستراتيجي للفترة 
 . 3102التي ستعرض على المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول  3102لعام 

 21بما مجموع قيمته  ِمنحة 21إلى  3102لقطرية في عام ويصل العدد التقديري للِمنح العالمية/اإلقليمية وا -4
 لِمنح العادية تتمثل في اآلتي:مليون دوالر أمريكي. وال تزال األهداف الرئيسية لبرنامج ا

 التكنولوجيات والُنهج المبتكرة لدعم الفئة المستهدفة من الصندوق؛  وتطويراالبتكارية  تشجيع األنشطة 

 واسةتقطاب التأييةد وحةوار السياسةات حةول المسةائل التةي تهةم السةكان الةريفيين الفقةةراء  مواصةلة التوعيةة
 والتي تروِّج لها هذه الفئة المستهدفة؛

 تعزيز قدرات المؤسسات الشريكة على تقديم مجموعة من الخدمات لدعم السكان الريفيين الفقراء؛ 

  دارة المعرفةة ونشةر المعلومةات المسةائل المتصةلة بالحةد مةن عةن زيادة التعلم مةن الةدروس المسةتفادة وا 
 الفقر الريفي بين أصحاب المصلحة داخل األقاليم وفيما بينها.

 
 سطة األجل واألهداف المؤسسيةالخطة المتو  -ثانيا 

أساسًا على تحقيق نفس األهداف اإلنمائية  3102سوف تعمل الخطة المتوسطة األجل المتجددة في عام  -5
 :3102-3102المحددة أصاًل للفترة  التالية والتشغيلية المؤسسية

ك إضافي بمعدل مليارات دوالر أمريكي وتعبئة تمويل مشتر  2برنامج للقروض والمنح بما قيمته  تنفيذ (0)
 دوالر أمريكي مقابل كل دوالر أمريكي من قروض وِمنح الصندوق؛ 0.2يصل إلى 

 لعام مستوى جودة المشروعات الجديدة والجارية إلى المستوى المستهدف في إطار قياس النتائج رفع  (3)
3102  المشروعات واإلشراف عليها؛ من خالل تحسين تصميم 

ج تحسين (2)  راء تقديرات لألثر؛ُنظم الرصد والتقييم وا 
اكتساب المزيد من الكفاءة )تخفيض التكاليف التي يتكبدها الصندوق مقابل كل دوالر من القروض  (2)

 أو الِمنح(
وسوف يواصل الصندوق جهود توسيع النطاق بما يكفل أن االبتكارات التي يقوم بإدخالها تحقق أثرًا ملموسًا  -6

ي سيواصل فيه التركيز على البيئة وتغيُّر المناخ. وسوف على الحد من الفقر الريفي في نفس الوقت الذ
 تُبذل في الوقت نفسه جهود أكبر لتعزيز التمويل المشترك من القطاع الخاص.

( 3؛ )النجاح في تعبئة الموارد( 0ولم تتغيَّر تقريبًا أهداف اإلدارة الداخلية المؤسسية في الصندوق، وهي: ) -7
( إنشاء آلية 2؛ )التخطيط االستراتيجي السنوي لقوة العمل( مواصلة عمليات 2تحسين إدارة الموارد البشرية؛ )

زة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل أتمتة صرف األموال وتحسين االتصاالت.   معزَّ

ال تزال تسترشد باألولويات واألهداف  3102-3102وفي حين أن الخطة التشغيلية المحدَّثة للصندوق للفترة  -8
، سيجري تعديل هذه الخطة التشغيلية استجابة 3102-3102بلورتها الخطة المتوسطة األجل للفترة التي 

. ويرد أدناه عرض موجز للتطورات 3102-3102لالتجاهات الداخلية والخارجية التي تكشفت في السنتين 
 .3102-3102الرئيسية التي كانت حافزًا لتنقيح الخطة التشغيلية للصندوق للفترة 
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دة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والمؤسسية التي تتناول التوصيات المتفق وتم -9 ثل خطة عمل الصندوق الموحَّ
-3102، أحد دوافع التغيير الرئيسية في الخطة التشغيلية للفترة 3عليها المنبثقة عن تقييم الكفاءة المؤسسية

 األجلكبيرة على الميزانية في بها التقييم آثار  أوصى. وسوف يكون للعديد من اإلجراءات التي 3102
ن كان من المتوقع أن تفضي إلى تحسين النتائج  زيادات في الكفاءة على التشغيلية و  واآلثارالقصير، وا 
 (. 0)الملحق  3102األجل المتوسط. ويتجلى ذلك بوضوح في وثيقة الميزانية لعام 

لمؤسسية. وبينما تكشف النتائج التي خرى من األداء المؤسسي وتقييمات المخاطر ااألتغييرات الونبعت  -11
من التقدم في  اً عن إحراز الصندوق مستوى جيد 31024أشار إليها تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام 

، ينبغي التصدي لبعض المجاالت، مثل كفاءة 5تحقيق التزامات التجديد التاسع للموارد ومعظم أهداف األداء
شير التقارير إلى أنها معرَّضة للمخاطر. وسوف تشكل خطة عمل المشروعات، والمشروعات التي ت

دة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والمؤسسية جزءًا مهمًا من جهود الصندوق لمعالجة تلك المسائل،  الصندوق الموحَّ
خاصة مسألة كفاءة المشروعات. ويرتبط بذلك تسريع وتيرة جهود تعزيز نموذج عمل الصندوق في الدول 

 وسيجري إعطاء األولوية لتلك البلدان عند فتح مكاتب قطرية للصندوق.الهشة، 

 إلىفي تدفقات وطرائق تمويل التنمية  المهمةوسوف يؤدي تراجع المساعدة اإلنمائية الرسمية والتحوالت  -11
فرض قيود على الموارد المالية بما يؤثر على تحقيق توسيع نطاق األهداف وتحقيق المستويات المستهدفة 

مويل المشترك. ولذلك سيلزم من الصندوق تكثيف جهوده على صعيد تعبئة الموارد من خالل الشراكات للت
 والوسائل الجديدة.

وكما لوحظ في السنة األخيرة، لن يطرأ أي توسيع على مجموع برنامج القروض والِمنح خالل فترة الثالث  -12
التركيز سينصب بداًل من ذلك على زيادة  سنوات التي تتألف منها فترة التجديد التاسع للموارد، ولكن

الكفاءات في المدى المتوسط وتحسين نموذج التنفيذ حتى يغدو أكثر فعالية، ومواصلة تعزيز جودة تصميم 
 المشروعات والحافظة. ونتيجة لذلك، يمكن توقع زيادة في التكاليف في المدى القصير.

 اني ميزانية الصندوق المراعية للمنظور الجنس -ثالثا 
استجابة لاللتزامات التي تعهد بها الصندوق في سياسته بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة،  -13

ومقتضيات خطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين، وضع الصندوق 
 .منهجية لمراعاة االعتبارات الجنسانية في حافظة قروضه وفي ميزانيته العادية

)أ( التحليل المسبَّق لمراعاة الفروق بين  ما يلي: واسُتحدثت منهجيتان منفصلتان في السنة السابقة من أجل -14
الجنسين في قروض الصندوق؛ )ب( تحديد توزيع الميزانية العادية على األنشطة المرتبطة بالمساواة بين 

 الجنسين على النحو التالي:

                                                      

3
 .EB 2013/109/R.12الوثيقة   

4
 .EB 2013/110/R.12الوثيقة   

5
زيادة في عدد المستفيدين الذين يحصلون على خدمات من المشروعات الممولة من الصندوق؛ وتحسين نواتج المشروعات المقاسة  مثل  

واألثر على الفقر الريفي؛ واإلدارة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية؛ والمساواة بين الجنسين؛  عند اإلنجاز )مثل التكرار وتوسيع نطاق؛

وتطوير األسواق؛ والتمكين البشري ورأس المال االجتماعي(؛ وتسريع تجهيز صرف األموال وتقصير المدة بين الموافقة على 

 المشروعات وصرف أول دفعة من األموال.
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ض الصندوق:مراعاة االعتبارات الجنسانية في قرو (أ ) عام في الصندوق تحليالً3102سيجري

قيمته منالقروضبما المجلسالتنفيذيفي333لمجموعةجديدة مليوندوالرأمريكياعتمدها

،ويتزامنذلكمعالفترةالمشمولةبتقرير3102حتىأبريل/نيسان3102الفترةمنسبتمبر/أيلول

نت وسوفترد للصندوق4 اإلنمائية التيستعرضالفعالية النهائية الميزانية فيوثيقة التحليل ائج

 31024علىالمجلسالتنفيذيفيديسمبر/كانوناألول
ُعرضتأولمحاولةلقياسمراعاة: 6مراعاة االعتبارات الجنسانية في الميزانية العادية للصندوق (ب )

القيامواقتضى43102عامالفروقبينالجنسينفيالميزانيةالعاديةللصندوقفيوثيقةالميزانيةل

إضافيةلرصداألنشطةالمسبَّقةالداعمةوالمرتبطةميادينبذلكتعديلنظامالميزانيةإلنشاءعشرة

البياناتالمتصلة أدقلتجميع أسلوباً الميزانية إعداد عملية وتشملحالياً الجنسين4 بين بالمساواة

ديداإلسناد4ويتوقعأنيرصدذلكبشمولأكبربالمساواةبينالجنسينبمايشملطريقةأفضللتح

المعلوماتالمتاحةحاليا4ً حساسيةالميزانيةالعاديةفيظلالقيودالمفروضةعلىُنظمتكنولوجيا

لمراعاة المئوية النسب ترتفع أن المنتظر ومن التحليل هذا مخرجات ن تتحسَّ أن المتوقع ومن

 الفروقبينالجنسين4

ة الميزانية النهائية في ديسمبر/كانون األول نتائج تحليل مراعاة االعتبارات الجنسانية في وسوف ترد في وثيق -15
قروض الصندوق وميزانيته العادية. وسوف يواصل الصندوق تحسين النهج وجمع البيانات من أجل زيادة 

رى التي ُتجري تعزيز اإلبالغ عن مراعاة االعتبارات الجنسانية، وسوف يلتمس مدخالت من المنظمات األخ
 أعمااًل مماثلة، إن وجدت.

 

 2014 تحديث لبرنامج القروض والمنح لعام -رابعا 
 3102في االتجاه السليم نحو تنفيذ برنامج قروض وَمنح لعام  3102يوليو/تموز  02يمضي الصندوق منذ  -16

ماليين  0 101 بنحومليون دوالر أمريكي تتألف من برنامج استثمارات  060 1بقيمة إجمالية متوقعة قدرها 
مشروعًا جديدًا وبتمويل إضافي لستة مشروعات جارية. وتشير التقديرات إلى أنه  22دوالر أمريكي لدعم 

مشروعًا جديدًا، وعلى تمويل إضافي  31الموافقة على تمويل  3102ستصدر بحلول نهاية سبتمبر/أيلول 
المتبقية ومقترح التمويل اإلضافي، دخلت لخمسة مشروعات. ومن بين المشروعات الجديدة السبعة عشرة 

 تسعة مشروعات مرحلة متقدمة في عملية التصميم.

وفيما يتعلق ببرنامج الِمنح العالمية واإلقليمية والقطرية للصندوق، من المتوقع أن تصدر الموافقة على نحو  -17
 .3102مليون دوالر أمريكي بحلول نهاية عام  21ِمنحة بما قيمته  21

                                                      

6
لتفاصيل عن توزيع الميزانية العادية بين األنشطة المرتبطة بالمساواة بين الجنسين في وثيقة الميزانية النهائية في سيرد المزيد من ا  

 ديسمبر/كانون األول. 
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 الحافظة

في الحافظة  مليار دوالر أمريكي 2.3مشروعًا بما قيمته  329كان هناك ، 3102يوليو/تموز  02ي ف  -18
مليون دوالر أمريكي. وتقدَّر المبالغ  092.3ِمنحة بما قيمته  332، وحافظة ِمنح نشطة تتألف من الجارية

من الموجز  3ن في الجدول مليون دوالر أمريكي على النحو المبيَّ  222خالل السنة التي من المتوقع صرفها 
 التنفيذي. 

 الميزانية العادية للصندوق -خامسا 
5102و 5102استخدام صافي الميزانية العادية في السنتين  -ألف 

في المائة  96.5مليون دوالر أمريكي، أي  029.19إلى  3102وصل اإلنفاق الفعلي من الميزانية العادية لعام  -19
مليون دوالر أمريكي. وتحققت معظم الوفورات من تكاليف  022.02لغت من الميزانية المعتمدة التي ب

الموظفين بسبب الوظائف الشاغرة وانخفاض األرقام الفعلية مقارنة بتكاليف الموظفين المعيارية المستخدمة 
 .حصافة إدارة التكاليفالميزنة. وتحققت أيضًا وفورات في ميزانيتي السفر والخدمات االستشارية بفضل  في

ويشمل أيضًا نقص اإلنفاق عدم استخدام االعتمادات المخصصة للزيادة في مرتبات الوظائف الفنية 
 دوالر أمريكي( على النحو المتفق عليه مع المجلس التنفيذي. 000 679)

في المائة. ولعل عدم  93.2إلى ستصل  3102استخدام ميزانية عام وتشير التوقعات الحالية إلى أن نسبة  -21
في الوظائف العليا وكذلك الوظائف الشاغرة على كل  ل للميزانية راجع إلى بعض الشواغرم الكاماالستخدا

المستويات. وعلى غرار السنوات السابقة، يتوقع تحقيق بعض الوفورات بسبب انخفاض تكاليف الموظفين 
النفقات خالل الفصلين  الفعلية مقارنة بالتكاليف المعيارية المستخدمة في الميزنة. وتشير التوقعات إلى أن

سترتفع كثيرًا عن مستوياتها في النصف األول من السنة نظرًا لطبيعة دورة  3102الثالث والرابع من عام 
البرمجة السنوية. وفي حال تحسن الصورة، سيعدَّل االستخدام المتوقع في نهاية السنة تبعًا لذلك وسوف 

 ُيدرج في وثيقة الميزانية النهائية. 

 3الجدول 

 5102لعام  والمتوقع 5102الفعلي لعام  -استخدام الميزانية العادية 

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 4172المتوقع لعام  4178المدة الكاملة لعام  

 المتوقع الميزانية الفعلي الميزانية 

 721421 729462 789419 722472 الميزانية العادية

 %9145 %9645 الستخداملالنسبة المئوية 

 

اًل الستخدام الميزانية الفعلية لعام  -21 واالستخدام  3102وسوف تتضمن وثيقة الميزانية النهائية توزيعًا مفصَّ
 حسب المجموعة. 3102المتوقع لعام 
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 التخطيط االستراتيجي لقوة العمل  -باء 

يرًا عن ي مبكرًا كثبدأت عملية التخطيط االستراتيجي لقوة العمل لهذا العام في مطلع شهر مايو/أيار، أ -22
لية لمستوى التوظيف المطلوب لعام  موعدها في السنة األخيرة في  3102حتى يمكن االسترشاد بالنتائج األوَّ

  .3102الرفيع المستوى لميزانية عام  المسبق تقدير تكاليف الموظفين في االستعراض

ن قوة العمل الالزمة من حيث العدد ولم يتغيَّر الهدف األساسي للعملية عما كان عليه من قبل، وهو ضما -23
والكفاءة والمهارة لتمكين الصندوق من تحقيق أهدافه االستراتيجية الرئيسية في فترة التجديد التاسع لموارده. 

( تنفيذ البرامج؛ 0في اآلتي:  3102لعام  التخطيط االستراتيجي لقوة العملوُحدِّدت األولويات الخاصة بعملية 
دارة تع3  ( دعم المكاتب القطرية للصندوق.2بئة موارد إضافية؛ ( تنظيم وا 

وال تزال اإلدارة ملتزمة بأن تستوعب في الميزانية العادية تكاليف الموظفين الذين يؤدون وظائف أساسية  -24
ممولة حاليًا من مصادر تمويل مخصصة أخرى. وباإلضافة إلى ذلك، تزمع اإلدارة مواصلة تنظيم الموظفين 

اريين المعيَّنين لفترات قصيرة ممن يؤدون وظائف أساسية ومستمرة. وتم تنظيم عدد كبير من والخبراء االستش
عن الفرق بين  الناشئةالتكلفة اإلضافية  3102ميزانية عام  تالموظفين المعيَّنين بعقود قصيرة واستوعب

جل. ين بعقود قصيرة األالموظفين/الخبراء االستشاريين المعيَّنين بعقود محددة المدة وغيرهم من المعيَّن
فإن الميزانية العادية لن تكون قادرة على استيعاب عدد كبير من الموظفين  ،وبالنظر إلى قيود الميزانية

عندما يتاح المزيد من التفاصيل عن التكاليف في أثناء أنه  غيرالممولين من مصادر مخصصة أخرى. 
ة الستيعابهم )جزئيًا أو كليًا( وتنظيمهم )على أساس كل ، ستُبذل محاول3102اد الميزانية النهائية لعام إعد

 حالة على حدة( بالقدر المستطاع رهنًا بتوفر الميزانية.

 5102العوامل المحركة للتكاليف في عام  -جيم 

الستيعاب العوامل  مفاضالت صعبة إجراء 3102عند إعداد مقترح الميزانية الرفيعة المستوى لعام  تعيَّن -25
اليف المتكررة الناشئة عن تقييم الكفاءة ومعالجة مسائل الميزانية الهيكلية المتبقية، واستيعاب المحركة للتك

جزء كبير من الزيادات الطبيعية في التكاليف المرتبطة باألسعار من أجل احتواء الزيادة في الميزانية النهائية 
ة تتطلب الكثير من موارد الميزانية والموارد واإلبقاء عليها عند مستوياتها الدنيا. وهناك عدة أولويات متنافس

البشرية، وسيتعيَّن إجراء ترتيب دقيق لألولويات من أجل تحقيق أقل نمو في الميزانية. وقد يلزم عند إعداد 
الميزانية النهائية واحتواء الزيادات في الميزانية إعادة النظر في بعض القرارات المؤسسية المتخذة في 

 واختبار تلك القرارات للتأكد من إمكانية تحملها في سيناريو الميزانية الحالية المقيَّدة.السنوات السابقة 

في  3102الرئيسية المحركة للتكاليف التي ستحدِّد مخصصات الميزانية النهائية في عام  وتتمثَّل العوامل -26
؛ الكفاءةتقييم الناشئة عن يف ( العوامل المحرِّكة للتكال3( مشروع استبدال نظام القروض والمنح؛ )0اآلتي: )

( 2( العوامل األخرى المحركة للتكاليف؛ )2العمل وعملية تطوير المنظمة؛ ) ( التخطيط االستراتيجي لقوة2)
 زيادات التكاليف المرتبطة باألسعار.

 التكاليف المرتبطة بمشروع استبدال نظام القروض والِمنح

. وُأدرجت في ميزانية 3102القروض والِمنح في نهاية عام  انطلقت المرحلة األولى لمشروع استبدال نظام -27
مليون دوالر أمريكي وشملت تكاليف الموظفين  3.33التكاليف المتكررة التي وصلت إلى  3102عام 



EB 2014/112/R.2  

1 

 
E

C
 2

0
1
2
/7

2
/W

.P
.4

 
 

تكاليف إهالك إضافية  3102اإلضافية ورسوم الترخيص والصيانة واإلهالك. وقدِّرت في وثيقة ميزانية عام 
للمرحلة التالية من المشروع، وهو ما يشكِّل زيادة حقيقية. وسوف  3102ريكي في عام بلغت مليون دوالر أم

وستوضع تقديرات معدَّلة للتكاليف  في المشروع في ضوء ما سيحرز من تقدميعاد النظر في هذا التقدير 
لميزانية المتكررة، بما في ذلك رسوم الترخيص المرتبطة بالمشروع، وستعرض تكاليف الصيانة في وثيقة ا

 .3102النهائية لعام 

 العوامل المحركة للتكاليف الناشئة عن تقييم الكفاءة

 تنفيذمن أجل  3102و 3102إلى احتياجات كبيرة في الميزانية في السنتين  3102أشارت وثيقة ميزانية عام  -28
ير المتكررة، أشارت التوصيات المنبثقة عن تقييم الكفاءة. وباإلضافة إلى التكاليف الرأسمالية والتكاليف غ

التوقعات إلى عدة تكاليف متكررة مرتبطة بتنفيذ خطة عمل تقييم الكفاءة المرتبطة ارتباطًا مباشرًا بازدياد 
دون  ازدياد الفعالية الشاملة للصندوقالحضور القطري وتحسن جودة الحافظة وتعزيز التنفيذ على األرض و 

 تحقيق تخفيضات فورية في التكاليف.

وتقرر أن يشكل رصيد  3102مليون دوالر أمريكي في ميزانية عام  3التكاليف المتكررة التي بلغت وُأدرجت  -29
على النحو المشار إليه في ، 3102دوالر أمريكي جزءًا من ميزانية عام  211 111الزيادات الحقيقية البالغة 

مكاتب قطرية جديدة في عام  . وباإلضافة إلى ذلك، فإن إنشاء خمسة3102من وثيقة ميزانية عام  0الملحق 
دوالر أمريكي تستبعد منها تكاليف  211 111سيتسبب في تكلفة متكررة إضافية حقيقية بنحو  3102

الموظفين المرتبطة بالمكاتب القطرية الجديدة، بافتراض أن الزيادات في تكاليف الموظفين المعيَّنين في 
ت في تكاليف موظفي المقر. وسوف تنقَّح هذه المكاتب القطرية ستعوضها في نهاية المطاف تخفيضا

 .3102التقديرات في مقترح الميزانية النهائية لعام 

 تطوير المنظمةالتخطيط االستراتيجي لقوة العمل وعملية 

لية لمتطلبات التوظيف الناشئة عن التخطيط االستراتيجي السنوي لقوة العمل لهذا العام  -31 تشير التقديرات األوَّ
فة في أعداد الموظفين، وترتبط أغلبية تلك الزيادة بالمكاتب القطرية واالحتياجات التشغيلية. عن زيادة طفي

وتأثير الوظائف التقنية الجديدة الناشئة عن  3102ويمكن أن تنطوي تكلفة الزيادة في الموظفين في عام 
مليون دوالر أمريكي  0.32على تكلفة إضافية صافية حقيقية تبلغ  3102تقييم الكفاءة طيلة السنة في عام 

ستكون هناك زيادة في األسعار بعد تسويتها لمراعاة التخفيضات المقترحة في الوظائف. وعالوة على ذلك، 
بها التخطيط االستراتيجي  لعملية إعادة تصنيف الوظائف التي أوصى بالتأثير المستمر طوال السنةمرتبطة 

 .3102في عام  وصدرت الموافقة عليهالقوة العمل 

( توخي الشفافية في ترشيد تكاليف الموظفين المتبقين الذين 0وكما لوحظ من قبل، ستواصل اإلدارة ما يلي:  -31
( تنظيم الموظفين/الخبراء االستشاريين 3يؤدون وظائف أساسية وال يزالون يمولون من مصادر مخصصة؛ 

تكلفة االستيعاب من أن تصل ون وظائف أساسية ومستمرة. ويمكن المعيَّنين بعقود قصيرة األجل ويؤد
دوالر  311 111مليون دوالر أمريكي، وتقدَّر تكلفة التنظيم بنحو  0.22مصادر أخرى مخصصة إلى 

أمريكي. وسوف تشكل تكلفة االستيعاب زيادة حقيقية/حجمية في الميزانية العادية، بينما ينبغي النظر إلى 
زيادات في األسعار. وسوف يتوقف مدى إدراج تلك الزيادات، التكلفة اإلضافية للتنظيم باعتبارها جزءًا من ال
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بما فيها متطلبات التوظيف المحددة في التخطيط االستراتيجي لقوة العمل، على الميزانية المتاحة بعد تلبية 
 طلبات الميزانية األخرى ذات األولوية.

 العوامل األخرى المحركة للتكاليف

دعم والترخيص بعد إدخال ُنظم إضافية ناشئة عن الميزانية الرأسمالية ستنشأ زيادة في تكاليف الصيانة وال -32
المعتمدة في السنوات السابقة، فضاًل عن زيادات حقيقية في تكاليف اإلهالك في مشروعات النفقات 
الرأسمالية التي دخلت طور التشغيل. وسوف تقدَّر هذه التكاليف وسُتدرج في مقترح الميزانية النهائية لعام 

ن الزيادة الحقيقية لنمو الميزانية.  3102  كجزء من مكوِّ

 المحركة للتكاليف المتصلة باألسعار العوامل

 :إلى االفتراضات التالية 3102تكاليف الموظفين في ميزانية  تستند  -33

 . 4175موظفي فئة الخدمات العامة ورتب الوظائف الفنية في عام  مرتباتتطرأ أي زيادة في  نل (0)
لتعيينات الجديدة في وظائف فئة الخدمات العامة إلى جدول المرتبات المنخفض الجديد تستند تكلفة ا (3)

لالنخفاض  نظراً وال يزال أثر جدول المرتبات المنخفض غير ملموس  .الذي وافقت عليه اإلدارة
 .الشديد في عدد المعينين خالل السنتين األخيرتين

لمرتبات  4174خصص في عام الذي  بلغبالمسيتسمر االحتفاظ في مركز التكاليف المؤسسية  (2)
 دون موافقة المجلس التنفيذي. هذا المبلغ ولن ينفق دوالر أمريكي، 619 111، وهو الموظفين الفنيين

ستستوعب الميزانية العادية الزيادات الطبيعية في درجات جميع الموظفين التي تشكل زيادة في  (2)
وال يرجح  4174ات فئتي الموظفين منذ عام الزيادة السنوية في درج ويجري استيعاباألسعار. 
ذلك في السنوات المقبلة. وسوف يتعيَّن رصد اعتمادات في الميزانيات المقبلة لتغطية هذه  استمرار

 الزيادة المرتبطة باألسعار.
في المائة في تكاليف غير الموظفين  3.0زيادة تضخمية مرّجحة بما نسبته  3102وتشمل حاليًا ميزانية عام  -34

 استيعابما مقرًا لها. وال يرجح و اًء على معدالت التضخم التي أكدتها الوكاالت األخرى التي تتخذ من ر بن
في  1.3، ولذلك يجري التماس الزيادة بنسبة 2015بالكامل في عام  هذه الزيادة السعرية المرتبطة بالتضخم
نفقات السفر والنفقات الخاصة  وجود العديد من فئات النفقات، مثلالمائة في األسعار. وربما يالحظ 

في  3.0بالمواقع، التي طرأت عليها زيادات سعرية سنوية أعلى كثيرًا من الزيادة المفترضة المحددة بنسبة 
. ويمثل االستيعاب في المائة 3.0مية مرجحة تقدر بنسبة تضختوجد فيه زيادة في الوقت الذي المائة، 

بالفعل تخفيضًا حقيقيًا  3102واالستيعاب الجزئي في عام  3102و 3102الكامل للزيادة السعرية في السنتين 
 في الميزانية الشاملة.

عند  3102وتم اإلبقاء على سعر الصرف المستخدم في إعداد االستعراض المسبَّق الرفيع المستوى لعام  -35
ا السعر عند يورو مقابل الدوالر األمريكي(. وسوف يعاد النظر في هذ 1.233) 3102نفس مستوياته لعام 

 إعداد المقترح النهائي للميزانية. 
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 5102لعام  المقترحة الميزانية العادية الصافية -دال 
لم تطرأ أي زيادة على الميزانية العادية للصندوق أو ظلت هذه الزيادة عند أدنى مستوى لها خالل السنوات  -36

أساسًا بتقييم الكفاءة ونظام  3102م . وارتبطت الزيادة خالل عا3102الثالث األخيرة السابقة على عام 
أكبر عدد ممكن من محركات التكاليف  3102القروض والِمنح. ومن المقرر أن يغطي مقترح ميزانية عام 

التي سبقت اإلشارة إليها أعاله دون أن يؤثر ذلك على المستوى العام لجودة وفعالية تنفيذ البرامج، مع 
الي لمعالجة مسائل الميزانية الهيكلية وتنفيذ األتمتة بما يفضي إلى االحتفاظ في الوقت نفسه بالمحرك الح

 تحقيق المزيد من كفاءة التكاليف.

مليون دوالر  023.32إلى  3102ومن المقترح أن تصل الميزانية العادية الصافية الرفيعة المستوى لعام  -37
في المائة زيادة  1.9ومنها  ،3102في المائة عن ميزانية عام  0.2أمريكي، أي بزيادة اسمية نسبتها 

في المائة زيادة صافية في األسعار بسبب التضخم. وسوف تغطي الزيادة الحقيقية  1.3حقيقية/حجمية، و
في المائة جانبًا من النفقات اإلضافية المرتبطة باإلهالك في مشروع استبدال نظام القروض 0.9 البالغة 

يم الكفاءة، وتكاليف الموظفين المكافئين اإلضافيين المتفرغين، والِمنح، والتكاليف المتكررة المرتبطة بتقي
، وتكاليف الصيانة واإلهالك 3102وتأثير المدة الكاملة للسنة نتيجة للوظائف الممولة جزئيًا من ميزانية عام 

تعبر ة في المائ 1.3زيادة األسعار بنسبة و اإلضافية في مشروعات تكنولوجيا المعلومات الرأسمالية المعتمدة. 
. وينبغي أن يالحظ أيضًا أن الزيادة الذي تعذر استيعابه في المائة 3.0 البالغ التضخممتوسط عن أثر 

، ولذلك فهي تعبِّر بالقيمة المطلقة 3102في المائة تقل عن معدل التضخم في عام  0.2اإلجمالية البالغة 
 عن انخفاض حقيقي في الميزانية.

مليون دوالر أمريكي، أي  0.32إلى زيادة حقيقية قدرها  3102يقة ميزانية عام وتشير التوقعات الواردة في وث -38
. 3102في المائة، في رصيد التكاليف المتكررة المرتبطة بنظام القروض والِمنح وتقييم الكفاءة في عام  0.3

يرة. وتحقق في المائة عن توقعات السنة األخ 1.9المقترح الحالي الذي يمثل زيادة حقيقية بنسبة  وينخفض
في  1.3ذلك من خالل تخفيضات حقيقية في مجاالت أخرى. وكما جاء أعاله فإن زيادة األسعار بنسبة 

 في المائة. 3.0 البالغالمائة أقل كثيرًا من معدل التضخم المفترض 

قديرات واستنادًا إلى تعقيبات المجلس التنفيذي بشأن هذا االستعراض المسبَّق الرفيع المستوى، ستنقَّح الت -39
والزيادات المرتبطة باألسعار إلى المجلس للموافقة عليها في النهائية  الحالية وستقدَّم الزيادات الحقيقية

 . 3102ديسمبر/كانون األول 

 الميزانية المقترحة للسنة الحالية. 2ويبين الجدول  -41
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 8الجدول 

 5102و 5102لنتائج، تحليل النسبة المئوية للحصص من الميزانية العادية حسب مجموعات ا 

 األمريكية( )بماليين الدوالرات

 مجموعة النتائج 

المعتمدة لعام 
4172 

المقترحة لعام 
4175 

4172 
% 

4175 
% 

 %5941 %5141 19411 11418 تجهيز البرامج القطرية وتنفيذها 7

حوار السياسات الرفيع المستوى، وتعبئة الموارد، واالتصاالت  4
 االستراتيجية

74442 74.11 144% 149% 

 %4548 %4541 81421 81421 اإلدارة المؤسسية واإلصالح والتنظيم  8

 %546 %541 1451 1414 دعم أنشطة التسيير التي يقوم بها األعضاء 2

 %741 %749 4411 4411 مركز التكاليف المؤسسية  

 4174الزيادة في مرتبات الموظفين الفنيين في عام  
 )محتجزة(

1461 1461 1.2% 142% 

 %011 %011 025952 044924 المجموع 

 

لية للميزانية المقترحة عن زيادة طفيفة في المجموعة  وتكشف -41 المائة من  في 23.2من  0التقديرات األوَّ
المجموعة . وترجع هذه الزيادة الطفيفة إلى 3102المائة في عام  في 29إلى  3102مجموع الموارد في عام 

لية 0 تخصيص التكاليف المتكررة إلى  وكذلك ،لعملية التخطيط االستراتيجي لقوة العمل من النتائج األوَّ
 أساسًا المجال التشغيلي. الذي يستفيد منهلمشروع استبدال نظام القروض والِمنح 

 

 5102الميزانية اإلجمالية المقترحة لعام  -هاء 
دارة عدد من العمليات ألطراف أخرى خارجية -42 ولكنها تكمِّل برنامج قروضه وِمنحه.  يتولى الصندوق تنفيذ وا 

ل هذه العمليات من األموال التكميلية. وينطوي الدخول في أنشطة هذه الشراكات على تكاليف إضافية  وتموَّ
ل هذه التكاليف في العادة من إيرادات رسوم  يتكبدها الصندوق في التصميم والتنفيذ واإلشراف واإلدارة. وتموَّ

 ألموال التكميلية.اإلدارة بموجب اتفاق ا

مليون دوالر أمريكي لتشمل الموارد المستخدمة في إدارة  022.22إلى  3102وتصل الميزانية اإلجمالية لعام  -43
مليون دوالر  023.32مليون دوالر أمريكي )عالوة على  2.2 والتي تبلغالعمليات الممولة بموارد تكميلية 

ديرات مقارنة بالسنة السابقة عن احتياجات السنة الثالثة من تنفيذ أمريكي(. وتعبِّر هذه الزيادة الطفيفة في التق
التمويل  مثلبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة واألموال التكميلية الجديدة األخرى 

دات المقدَّم من االتحاد األوروبي. ويمكن استرداد المبلغ بالكامل من الجزء السنوي القابل للتخصيص من إيرا
الميزانية العادية الصافية المقترحة  وال تلتمس الموافقة إال علىالرسوم المحصلة من إدارة األموال التكميلية. 

 مليون دوالر أمريكي. 023.32التي تبلغ 
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 2 الجدول

 5102الميزانية اإلجمالية اإلشارية والميزانية الصافية لعام 

 األمريكية( )بماليين الدوالرات

 4175 4172 فئة التكاليف

 751415 75541 الميزانية اإلجمالية

 5451 5486 تكاليف دعم أنشطة األموال التكميلية

 025952 044924 الميزانية الصافية

   

 

 5102 الميزانية الرأسمالية والتكاليف غير المتكررة لعام -واو 
ن أنه لم يتم االنتهاء من تحديد المبالغ بالرغم مو تعكف اإلدارة حاليًا على إعداد مقترح الميزانية الرأسمالية.  -44

فإن اإلدارة تجهِّز طلبات الميزانية الرأسمالية التي تغطي أساسًا استثمارات تكنولوجيا المعلومات الجديدة. 
( ميزانيات رأسمالية لتمويل مشروعات تكنولوجيا 7ومن المقترح تقسيم الميزانية الرأسمالية إلى فئتين، هما: )

( ميزانيات رأسمالية سنوية لتغطية النفقات الرأسمالية الدورية 4ئيسية واالستثمارات األخرى؛ )المعلومات الر 
 السنوي أو المنتظمة بطبيعتها والتي يزيد عمرها االقتصادي على سنة واحدة )مثل االستبدال الطبيعي

 4175لرأسمالية في عام للحواسيب المكتبية والحواسيب المحمولة(. وال يتوقع أن يتخطى مجموع الميزانية ا
 ماليين دوالر أمريكي.  2مبلغ 
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االستعراض المسبَّق لبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق  -الجزء الثاني 
 5102-5102وخطته اإلشارية للفترة  5102المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 

 مقدمة -أوال 
 4175 نامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق وميزانيته لعامتحتوي هذه الوثيقة على استعراض مسبَّق لبر  -1

(، فإنه يجري إعداد ميزانية 4177وتمشيا مع سياسة التقييم في الصندوق ) .4171-4176وخطته اإلشارية للفترة 
اضي، في الم جرىكما و  7والميزانية اإلدارية للصندوق بصورة مستقلة عن بعضهما البعض.التقييم المستقل مكتب 

على أساس مشاورات مع إدارة الصندوق،  4175لعام التقييم المستقل مكتب لعمل المقترح الوثيقة برنامج  إعدادتم 
( والمناقشات 4175-4178لتجديد التاسع لموارد الصندوق )لفترة امع األخذ بعين االعتبار أولويات الصندوق 

المقدمة من لجنة التقييم التعليقات  وضعت في االعتبار كما. التجديد العاشر لموارد الصندوقالجارية في سياق 
نوقشت الوثيقة في الدورة باإلضافة إلى ذلك، العام الماضي. و في  والمجلس التنفيذيالحسابات مراجعة ولجنة 

 . وأدرجت االقتراحات الرئيسية للجنة في هذه النسخة.4172تموز /يوليو 4الرابعة والثمانين للجنة التقييم في 

عمل البرنامج  ، يعرض هذا االستعراض المسبق4178تنادا إلى الشكل والهيكل الجديدين المعدين في عام واس -2
"استنادا إلى تقييم نقدي لالحتياجات، بدال من مجرد استخدام المقترحة  تهوميزانيالتقييم المستقل مكتب المقترح ل

 البياناتالمزيد من توفير بين برنامج العمل والنفقات و روابط ال تقويةهدف إلى يكما  8".الميزانية الحالية كخط أساس
عن توزيع التكاليف المدرجة في الميزانية، وخاصة تكاليف غير الموظفين، بما في ذلك تكاليف الخبراء 

 4172 /نيسانأبريل 81 واستخدام الميزانية حتى 4178عن النفقات الفعلية لعام  وترد أيضا بياناتاالستشاريين. 
معلومات محدثة  التي تتضمن. وستقدم الوثيقة النهائية 4172نهاية عام حتى حالية لالستخدام المتوقع وتقديرات 

 .4172 إلى المجلس في ديسمبر/كانون األول 4172عن استخدام الميزانية في عام 

مات عن التقدم معلو ( 7: )وميزانيتهفي وثيقة برنامج عمله  سمتين جديدتينهذا العام التقييم المستقل مكتب  وأدخل -3
اعتمدها حسبما ، المستقل مكتب التقييملمؤشرات األداء الرئيسية الواردة في إطار قياس النتائج  المحرز مقابل

لتوجيه اختيار المشروعات التي يمولها الصندوق  ا( إطارا انتقائي4؛ و)4178كانون األول /المجلس في ديسمبر
: ألف، ثالثافي القسم  تينالجديد هاتين السمتين. وسيتم شرح لمستقلا مكتب التقييم قبلللخضوع لتقييم األثر من 

 . 4172عام  أبرز أحداثالمنظور الحالي: 

الرئيسية الناشئة حتى اآلن من تنفيذ  الدروسبإيجاز  ثانيايصف القسم و هذه الوثيقة إلى ستة أقسام.  تقسيموقد تم  -4
ستخدام ال، وا4172 لعامتقييم عمل ال إنجازات برنامجالضوء على  ثالثاالقسم ويسلط ؛ 4172 عام برنامج عمل

المتوقع لعام االستخدام و  4172 /نيسانحتى نهاية أبريل 4172عام استخدام ميزانية و ، 4178لميزانية عام الشامل 
القسم  ويعرض؛ 4178عام في المستقل من ميزانية مكتب التقييم  الُمرّحلةالمائة نسبة الثالثة في  واستخدام 4172
على أنشطة التقييم المقترحة  خامسا؛ ويركز القسم المستقل وصفا موجزا لألهداف االستراتيجية لمكتب التقييم ارابع
 التي يحتاج إليهاالبشرية الموارد لميزانية و لاألولي  لمحة عامة عن المقترح سادساالقسم  يقدم. وأخيرا، 4175لعام 

                                                      

 .00ندوق، الصفحة "ويتم تحديد مستويات مكون مكتب التقييم المستقل والميزانية اإلدارية للصندوق بصورة مستقلة عن بعضها البعض." سياسة التقييم في الص 7
 من محاضر الدورة السابعة بعد المائة للمجلس التنفيذي.   39انظر الفقرة    8
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نامج عمله وتحقيق أهدافه الرئيسية بطريقة فعالة وفي الوقت لتنفيذ بر  4175عام  المستقل في مكتب التقييم
 المناسب. 

. وسيتم مواصلة تطوير 4175عام للميزانية والبرنامج العمل لالستعراض المسبق تحتوي هذه الوثيقة على ملخص و  -5
. 4172 ر/أيلولهذه الوثيقة، بناء على تعليقات لجنة مراجعة الحسابات والمجلس التنفيذي خالل دوراتهما في سبتمب

المجلس سينظر  ،. وبعد ذلك4172 /تشرين األولأكتوبر 71 فيجنة التقييم لوسوف تناقش الوثيقة المنقحة في دورة 
وفقا  ،لجنة مراجعة الحساباتستنظر  . وقبل ذلك،4172كانون األول /التنفيذي في الوثيقة النهائية في ديسمبر

نب الميزانية اإلدارية ا، إلى ج4172تشرين الثاني /في نوفمبرالمقترحة  للممارسة المتبعة في الماضي، في الميزانية
، إلى دورة 4172كانون األول /قدم الميزانية، بناء على توصية المجلس في ديسمبرتأخيرا، سو . 4175عام لللصندوق 
 تسليط الضوءمهم ، من الاتالعمليوفيما يتعلق بمسألة ذات صلة بللموافقة عليها.  4175المحافظين في عام مجلس 

 يستندلضمان أن  9لصندوقالمنظمة في اعزز حواره مع وحدة الميزانية وتطوير المستقل على أن مكتب التقييم 
إعداد الميزانية  فيإدارة الصندوق  والتي تستخدمهالميزانية الخاصة بإعداد امبادئ والمعلمات الرئيسية اللى المقترح إ

 اإلدارية للصندوق.

 5104س الرئيسية من تنفيذ برنامج عمل عام الدرو  -ثانيا 
من و . 4172عام وميزانيته ل لتنفيذ برنامج عمله اداخلي اتقييمالمستقل مكتب التقييم  أجرىإعداد هذه الوثيقة،  عند -6

 هي: نشأتالرئيسية التي  الدروسبين 

 تقييمات الرئيسية، وخاصة  ووسائل لتبسيط عمليات التقييم، وال سيما لتقصير مدة التقييماتسبل  يتعين إيجاد
 ؛ وجودتهاالتحليلي  هاعمقبمؤسسية، دون المساس التقييمات الالبرامج القطرية و 

 استراتيجية؛ و األولوية محددة حسب مفيدة و  اتيجب أن تكون توصيات التقييم 
  التقييم؛ مجال في  اتفرص أخرى للشراكيتعين استكشاف 
  حوار مع مكتب ال التقييم المستقل وفيشامل داخل مكتب لاالتخطيط المسبق من هناك حاجة إلى مزيد

ثائق الهيئات الرئاسية للصندوق، وخاصة لجنة التقييم والمجلس التنفيذي، لضمان إعداد و  سكرتير الصندوق
 في الوقت المناسب؛  ونشرها

 مية إلى إجراء الرا افي جهودهويدعمها في حوار مع إدارة الصندوق التقييم المستقل مكتب  أن ينخرط ينبغي
 ؛وتعميمها مشروعات(للتقييمات األثر )

  المزيد العام الماضي لضمان  الذي أدخلهطار االنتقائي تطوير اإل التقييم المستقلمكتب يواصل أن ينبغي
قد تم و  10.المستقل مكتب التقييم قبلتقييم األثر من  إلجراءالشفافية في اختيار المشروعات المؤهلة  من

 اتفي تحديد المشروعوفقا لذلك خدم منذ ذلك الحين، واستُ المستقل مكتب التقييم ل النتقائيطار اتطوير اإل
 األخيرة(. النقطةأدناه،  2)انظر الفقرة  3102لتقييم األثر في عام التي ستخضع 

                                                      

 ة السنوية للمنظمة.من بين مهام أخرى، فإن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد الميزانية اإلدارية السنوية للصندوق وتنسيق عملية تخطيط قوة العمل االستراتيجي 9
 وتحديد أولوياتها. 3102لتوجيه اختيار التقييمات التي يتعين إجراؤها في عام  3102ل مكتب التقييم المستقل إطار االنتقائية ألول مرة في عام في هذا الصدد، أدخ 10
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 المنظور الحالي -ثالثا 

 5102أبرز أحداث عام  –ألف 
في برنامج عمل عام  المقررةجميع األنشطة يكون قد نفذ  أنالتقييم المستقل بحلول نهاية السنة، يتوقع مكتب  -7

قطرية لجمع الزيارات مثل الالعديد من األنشطة اإلضافية،  أجرىقد المكتب . وباإلضافة إلى ذلك، سيكون 4172
 لبلدان المتوسطة الدخل الذي أعد فيفي االصندوق  انخراطعن  لتقييميةا التوليفات تقريراألدلة ميدانيا في سياق 
 . وتشتمل اإلنجازات الرئيسية المختارة حتى اآلن على ما يلي:4172الجزء األول من عام 

  ناقشتهاحاسمة مؤسسية تقييم قضايا ال وقد أثارموارد الصندوق.  اتتجديدلاالنتهاء من التقييم المؤسسي 
 عاشر لموارد الصندوقات الخاصة بالتجديد الالمشاور  هيئةأيضا ناقشتها لجنة التقييم والمجلس التنفيذي، و 

 ؛ 3102 /حزيرانفي يونيوالمنعقدة الثانية  افي دورته
  كانون األول. /المجلس في ديسمبر ناقشهسيو الصندوق، في سياسة تمويل المنح لتقييم مؤسسي إجراء

منح ومواصلة جديدة للسياسة  بوضعلصندوق تتمثل في قيام ان هذا التقييم عالتوصية الرئيسية الناشئة و 
 هامة لتحقيق والية الصندوق؛الداة األتفادة من هذه االس

  هذا التقييم ويسير عمل الصندوق في الدول واألوضاع الهشة والمتأثرة بالصراعات. لإطالق التقييم المؤسسي
 اآلن على قدم وساق؛ 

  الصندوق في البلدان المتوسطة الدخل؛  انخراط عن يةلتقييما التوليفاتاالنتهاء من تقرير 
 التابعومكتب التقييم المستقل مكتب التقييم أجراها  التنمية الرعوية عن ةمشترك يةتقييمتوليفة  أول إطالق 

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة؛ ل
  هذا تقرير شمل ي. وسوف جارياعن نتائج وأثر عمليات الصندوق  3102 السنوي لعام تقريرالإعداد ال يزال

 والتحديات التي تواجه إدارة المشروعات؛الفرص  عن امخصص االعام قسم
 ي أدخل ذباستخدام إطار االنتقائية ال المختارة العمليةو ألثر. الثاني ل تقييمه المستقل مكتب التقييم أطلق

 مع المستقل التقييم مكتب ويتعاون تشهاتيسجاره في الهند.-هي برنامج التنمية القبلية جهارخاند مؤخرا
 .هذا األثر تقييم في الهند لحكومة التابعة المستقلة التقييم منظمة

 وترد أيضا؛ 4172لعام  المقررةالثالث التقدم المحرز في تنفيذ أنشطة التقييم  من الملحق 7ويلخص الجدول  -8
األداء من مؤشرات هداف لكل مؤشر األ مقابلالثالث( عن التقدم المحرز  من الملحق 4معلومات )في الجدول 

وتكشف البيانات أن األنشطة تسير  4172.11لعام المستقل مكتب التقييم لقياس النتائج  مدرج في إطارالرئيسية 
يقدم تقرير محدث في بعض الحاالت. وسوف  األهداف تحققت بالفعل و/أو تم تجاوزها ، وأنالطريق الصحيحعلى 
 الرئيسية لمكتب التقييمأنشطة التقييم المقررة ومؤشرات األداء من نجازات )فيما يتعلق بكل عن اإلالمجلس  إلى

 . 4172كانون األول /( في ديسمبرالمستقل

لعام  نتائجالقياس ل هتطوير إطار المستقل مكتب التقييم وكما طلب مكتب التقييم أيضا في يوليو/تموز، يواصل  -9
بشكل ء دااألقياس بتسمح  أكثر دقة، بما في ذلك كفاءة مكتب التقييم المستقل،شمل مؤشرات أداء رئيسية يل 4175
المتوقعة حسب الهدف  إطار قياس النتائج المعزز النواتج كما سيحدد المكتبية.دارة اإلنتائج واإلبالغ مقابل  أفضل

                                                      

 والذي وافق عليه المجلس في الملحق الثاني.  3102يرد إطار قياس النتائج لمكتب التقييم المستقل لعام  11
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 المنقحأكثر تماسكا بين النتائج واألهداف االستراتيجية. وسيتم إدراج إطار قياس النتائج  صلة مما يقيماالستراتيجي، 
 . 4172 إلى المجلس في ديسمبر/كانون األولالميزانية التي ستقدم و عمل الج برنامالنهائية من وثيقة  النسخةفي 

واستعراضات األداء الفصلية  المتواصلأكثر انتظاما للرصد  انهجالمستقل مكتب التقييم  أدخلوباإلضافة إلى ذلك،  -11
براز من أجل تقييم التقدم المحرز و  تهبرنامج عمله وميزاني في تنفيذ  أوثق.إليها بشكل  نتباهاالق القضايا التي تستحا 

 5102استخدام ميزانية عام  -باء 
، فضال عن استخدام 4178في عام المستقل للميزانية أدناه معلومات عن استخدام مكتب التقييم  7يقدم الجدول  -11

 المتوقع بحلول نهاية العام.  االستخدامو  4172 /نيسانبريلحتى أالميزانية 

 7الجدول 
 5104واستخدامها المتوقع في عام  5103في عام التقييم المستقل ب استخدام ميزانية مكت

 أعمال التقييم

 استخدام الميزانية في 
 4178عام 

 )بالدوالرات األمريكية(

 

 4172التزامات عام 
حتى نهاية 
أبريل/نيسان 
)بالدوالرات 
 *(األمريكية

االستخدام المتوقع 
 حتى نهاية عام

4172 
الميزانية المعتمدة 

 4178 لعام

الميزانية المعتمدة 
 4172لعام 

 000 345 139 157 000 345 492 332 000 330 سفر الموظفين

 000 465 1 615 950 000 465 1 763 685 1 362 525 1 أتعاب الخبراء االستشاريين

سفر وبدل إعاشة الخبراء 
 االستشاريين

352 007 428 719 395 000 199 052 395 000 

القطرية في مجال  أحداث التعلم
 امج القطرينتقييم البر 

30 000 35 690 35 000 28 963 35 000 

نشر التقييمات وتدريب 
 الموظفين وتكاليف أخرى

109 342 192 560 155 992 53 089 155 992 

 992 395 2 858 388 1 992 395 2  224 675 2 711 346 2 تكاليف غير الموظفين

 933 526 3 071 063 3 690 586 3 962 098 3 268 667 3 تكاليف الموظفين

  855 922 5 929 451 4 682 982 5 186 774 5 979 013 6 المجموع

 النسبة المئوية من االستخدام

 

96% 
 

74% 99% 

 *استناداإلىتكاليفالموظفينالملتزمبهاحتىنهايةالسنة4



مليون دوالر أمريكي،  5 112قدره  4178لعام قييم المستقل التالنفقات الفعلية مقارنة بميزانية مكتب  مجموع وكان -12
والتي (، الشواغروفورات في تكاليف الموظفين )أساسا بقل األستخدام االيتصل و . من الميزانية في المائة 96أي 
ام تكاليف الموظفين للقي وفوراتبعض كما استخدمت قابلها جزئيا زيادة في االحتياجات من الخدمات االستشارية. ت

 إضافية لضمان نشر دروس التقييم والبرامج التدريبية على نطاق أوسع خالل العام. ترويجيةبأعمال 

مليون دوالر أمريكي، بلغ االستخدام )من حيث االلتزامات(  5 918 ، ومقارنة بميزانية معتمدة قدرها4172وفي عام  -13
عالي في هذا الوقت الستخدام اال ويعزىمائة. في ال 12 يأ ،مليون دوالر أمريكي 2 254 حتى نهاية أبريل/نيسان
على نطاق  ةالمتبع الممارسةكامل، وهو ما يتماشى مع بالسنة للتكاليف الموظفين بلتزام االمن العام أساسا إلى 

االستشاريين كجزء من /الخبراء الموظفينتكاليف سفر و وااللتزامات األعلى لتعيين الخبراء االستشاريين الصندوق، 
 في الجزء األول من العام.تبدأ معظم التقييمات  نظرا ألنالعادية، عمال دورة األ
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مليون  5 948 إلى 4172في نهاية عام التقييم المستقل ميزانية مكتب لومن المتوقع أن يصل االستخدام الشامل  -14
في سيكون المتوقع قل من األستخدام واال. ةالمعتمد الميزانيةفي المائة من  99 وهو ما يقابل نحودوالر أمريكي، 

مدير مكتب  وظيفة، بما في ذلك بعض الوفورات من حاليا التي يجري شغلها الشواغرتكاليف الموظفين نتيجة 
 جزء منها لتكاليف التوظيف بما يتماشى مع قواعد الموارد البشرية في الصندوق.التي سيستخدم  المستقل التقييم

 5102استخدام المبلغ المرحل من عام  -جيم 
على أن  4112في المائة من األموال غير المستخدمة من الميزانية المطبقة منذ عام  8نص قاعدة ترحيل ت -15

في  8االعتمادات غير الملتزم بها في نهاية السنة المالية يمكن ترحيلها إلى السنة المالية التالية بنسبة ال تتعدى 
 المائة من الميزانية السنوية المعتمدة للسنة السابقة.

دوالرا  711 279قدرها  4178من عام  التقييم المستقل المرحلةمكتب من ميزانية في المائة  8 انت النسبة البالغةكو  -16
الصندوق في الدول واألوضاع الهشة والمتأثرة  النخراطومن المقرر أن تستخدم إلكمال التقييم المؤسسي  أمريكيا؛

 تقدير لم يكن باإلمكان نظرا ألنه 4172عام ميزانية في  ةمدرجا بطريقة مالئمهذا التقييم  يكنلم و بالصراعات. 
 .4172االنتهاء من تصميم التقييم في أوائل عام إال بعد متطلبات هذه العملية المهمة بالكامل 

 األهداف االستراتيجية لمكتب التقييم المستقل -رابعا 
فإن (، 4177ياسة التقييم في الصندوق )تمشيا مع سو ، 4178 /كانون األولكما اتفق عليه مع المجلس في ديسمبر -17

التجديد التاسع السنتين المتبقيتين من فترة  - 4175و 4172 يلعامالمستقل مكتب التقييم ل يناالستراتيجي الهدفين
 :كما يلي هما - 12لموارد الصندوق

 ؛ة عن النتائجالهدف االستراتيجي األول: المساهمة، من خالل عمل التقييم المستقل في تعزيز المساءل (1) 
االستراتيجي الثاني: تشجيع اإلدارة الفعالة للتعلم والمعرفة لمواصلة النهوض بأداء عمليات  الهدف (2) 

 .الصندوق
لتقييم مجموعة األهداف الشاملة المحددة لتحقيق المستقل بمكتب التقييم ل اناالستراتيجيالهدفان  انهذويسمح  -18

التعلم لتحسين أداء السياسات واالستراتيجيات والعمليات المؤسسية ب النهوضتعزيز المساءلة و ي المستقل، وه
 العمليات التي يدعمها الصندوق.و 

والمخرجات التي يقترح  يةدارة المكتباإلونتائج المستقل االستراتيجية لمكتب التقييم  األهدافويلخص الملحق األول  -19
 .4175المكتب تحقيقها في 

 5102 برنامج عمل عام -خامسا 

 4175في عام المستقل ألنشطة التقييم المقترحة لمكتب التقييم الكاملة الرابع القائمة  من الملحق 7الجدول  رضيع -21
لمحة إال تقدم الفقرات أدناه وال . 4171-4176للفترة الخطة اإلشارية  الرابع الملحق من 4الجدول  حين يعرضفي 

                                                      

، بإعادة تقييم أهدافه االستراتيجية لفترة التجديد العاشر لموارد 3102، عند إعداد برنامج عمل وميزانية عام 3102مكتب التقييم المستقل سيقوم في عام اتفق أيضا مع المجلس أن  12
 (.3103-3102الصندوق )
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في  4175الرئيسية المقررة لعام  للمخرجاتلخص م يردو  .4175أنشطة التقييم الرئيسية المتوقعة لعام  عنعامة 
 أدناه.  4الجدول 

الصندوق في الدول واألوضاع الهشة والمتأثرة النخراط  التقييم المؤسسيمكتب سُيكمل ال، 4175في عام و  -21
 . وبناء على طلب العديد من الدول األعضاء في اجتماع4175نيسان /لعرضه على المجلس في أبريل بالصراعات
تموز، سوف يبدأ مكتب التقييم //حزيران واجتماع لجنة التقييم في يوليوولصندوق في يونيلموارد االعاشر التجديد 

األداء في الصندوق، الموارد على أساس لنظام تخصيص  4175نيسان /المستقل تقييما مؤسسيا جديدا بعد أبريل
. 4114في عام اصة بالتجديد السادس لموارد الصندوق هيئة المشاورات الخوالذي أدخل بناء على قرار اتخذ أثناء 

. ويمكن 4176األداء في عام الموارد على أساس التقييم المؤسسي لنظام تخصيص  يتم االنتهاء منوسوف 
-4176في الخطة اإلشارية للفترة  4175بعد عام  امؤقت المقرر إجراؤهااالطالع على التقييمات المؤسسية األخرى 

4171. 

ثيوبيا والهند ونيجيريا وتركيا، ةقطريلبرامج خمسة تقييمات جديدة التقييم المستقل بدء تب كويعتزم م -22 : في البرازيل وا 
في بنغالديش وسيراليون وجمهورية تنزانيا  4172في عام بدأت تقييمات البرامج القطرية التي  إكمالفضال عن 
نتائج وآثار الشراكة بين الصندوق والحكومة  تقدير فية الهدف الرئيسي من تقييمات البرامج القطريويتمثل المتحدة. 

المستندة  الجديدةالقطرية الحد من الفقر الريفي، وتوفير اللبنات األساسية إلعداد برامج الفرص االستراتيجية  على
 القائمة.  تنقيح تلكأو  إلى النتائج

م المستقلة في المنظمات اإلنمائية المتعددة وتمشيا مع سياسة التقييم في الصندوق واتساقا مع دور مكاتب التقيي -23
وبالتالي، كمنتج جديد.  4178تقييمات األثر في برنامج عمله لعام  مكتب التقييم المستقلاألطراف األخرى، أدخل 

)سيحدد المشروع على أساس إطار االنتقائية(. وسوف يستند تقييم  4175تقييم واحد لألثر في عام سيتم إجراء 
من المهم . و 4172و 4178إجراؤه إلى تجربة مكتب التقييم المستقل في إجراء تقييمات األثر في عامي  األثر المزمع

إدارة  تجريهاليست جزءا من تقييمات األثر التي المستقل مكتب التقييم  التي يجريهااألثر  اتالتأكيد على أن تقييم
وأن المشروعات التي يختارها مكتب التقييم ، (4175-4178التجديد التاسع لموارد الصندوق ) فترةالصندوق في 

مات األثر ال تتداخل مع المشروعات التي تختارها إدارة الصندوق. والهدف الرئيسي من مشاركة يالمستقل إلجراء تقي
مبتكرة، وتقدير األثر بطريقة تعتمد على تقييم مكتب التقييم المستقل في تقييمات األثر هو تجربة منهجيات وعمليات 

في عمليات الصندوق، وكذلك توليد األدلة  الكيفيةقياس الكمي بدرجة أكبر مع االهتمام في الوقت نفسه بالجوانب ال
مكتب التقييم المستقل في  المقرر أن يجريهاقييمات البرامج القطرية وتقييمات المستويات األعلى لتالمطلوبة 

 المستقبل القريب. 

لتوليفات تقييمية تركز أساسا على إدرار الدروس بإعداد ثالثة تقارير لمستقل امكتب التقييم سيقوم ، 4175في عام و  -24
األسواق: منظور دون الوصول إلى  (7)ثالث هي: للتوليفات التقييمية الالمواضيع المقترحة و . والممارسات الجيدة

ي سياق التعاون بين بلدان األنشطة غير اإلقراضية ف (8)الموارد الطبيعية واإلدارة البيئية؛ إدارة ( 4) 13إقليمي؛
ما . وفي4171-4176لفترة المقررة بصفة مبدئية لاألخرى  التوليفات الرابعالملحق  من 4الجنوب. وترد في الجدول 

القرار بطريقة أكثر  ة صنعالتقييم في عمليالمستفادة من دروس ال، وبغية السماح بإدخال يتعلق بهذا الموضوع

                                                      

و دون الفرعية التي ستغطيها التوليفة التقييمية المقترحة؛ وسيدرج مقترح نهائي في في األسابيع القادمة، سيشترك مكتب التقييم المستقل مع إدارة الصندوق في تحديد المنطقة الفرعية أ 13
 .3102وثيقة برنامج العمل والميزانية المقرر مناقشتها مع لجنة التقييم في أكتوبر/تشرين األول 
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التي يعدها مكتب التقييم المستقل من  التوليفات تقارير ق إعداد رد كتابي على جميعلب من إدارة الصندو فعالية، طُ 
 اآلن فصاعدا.

 14المشروعات إنجازوسيجري مكتب التقييم المستقل تقييمات للمشروعات في شكل عمليات تحقق من تقارير  -25
جميع تقييمات أداء المشروعات ، ستشمل بالتوليفاتوفيما يتعلق  15في عمليات مختارة. وتقييمات أداء المشروعات

 ى. وستجر الصندوقمن اآلن فصاعدا أيضا ردا كتابيا من إدارة الصندوق يركز على التوصيات المرفوعة إلى إدارة 
تم اإلبالغ عن حالة تنفيذها في تقرير رئيس الصندوق عن الصندوق وسيمتابعة للتوصيات التي توافق عليها إدارة 

المؤسسية وتقييمات البرامج  التقييماتالمتبعة مع  ةوتدابير اإلدارة، على غرار الممارسوضع تنفيذ توصيات التقييم 
 .القطرية

وهو من التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق،  4175 عام إعداد طبعةب المستقل مكتب التقييم وسيقوم -26
المستقل وُيصدر مكتب التقييم  ف ُيكملسو . وعالوة على ذلك، المستقل مكتب التقييمالرئيسي للتقرير السنوي ا

، والتي تتضمن اتفاقية مواءمة جديدة بين مكتب التقييم المستقل واإلدارة بشأن نظم الطبعة الثانية من دليل التقييم
 يعززو  ؛( في أنشطة بناء قدرات التقييمةانتقائيبصورة دعم البلدان المتلقية )يو  التقييم المستقلة والذاتية في الصندوق؛

الجمهور الرئيسي توعية  يضمنالتقييم، و مجال مع وكاالت األمم المتحدة التي تتخذ من روما مقرا لها في  اتالشراك
 16سلسلة من األنشطة لالحتفال بالسنة الدولية للتقييم. منظيفي الوقت المناسب، و عليه النتائج والدروس ونشرها ب
لدور المركزي ل يالعالم ةلفت انتباه مجتمع التنميفي ة أمور، جمل ضمن، يتمثلالهدف من السنة الدولية للتقييم و 

وصياغة  والنهوض به إلى األدلة ات المستندلسياساتقييم  إلىلتقييم في مجال التعاون اإلنمائي، والدعوة الذي يؤديه ا
عداد  اتستراتيجياال  المستويات الدولية واإلقليمية والوطنية والمحلية.  علىبرامج وا 

تقييمات هي اللى لجنة التقييم والمجلس التنفيذي المستقل عمكتب التقييم  التي سيعرضهالوثائق ومن بين ا -27
تقييمات البرامج القطرية المختارة والتعليقات على و نتائج وأثر عمليات الصندوق، عن مؤسسية، والتقرير السنوي ال

مكتب التقييم المستقل  سيعرضضافة إلى ذلك، باإلو اإلدارة.  وتدابيرتنفيذ توصيات التقييم  وضعتقرير الرئيس عن 
تعليقات على برامج الفرص االستراتيجية ويبدي لى لجنة التقييم عأيضا تقييم األثر والطبعة الثانية من دليل التقييم 

يم، المجلس التنفيذي. وتمشيا مع سياسة التقي فيهانظر يلبرامج القطرية للتقييمات  اسبقهكانت تالقطرية الجديدة التي 
تقييمات بال تسترشدالسياسات واالستراتيجيات المؤسسية الجديدة التي التقييم المستقل مكتب يستعرض سوف 

 إلى لجنة التقييم والمجلس التنفيذي. مكتوبةتعليقات سيقدم و  الرئيسيةمؤسسية ال

تمويل لالجديدة  المؤسسية سياسةالتعليقات مكتوبة على التقييم المستقل مكتب وفيما يتعلق بالموضوع األخير، سيعد  -28
نب اإلى جالتعليقات للعلم وسيتم توفير هذه . 4175، والمتوقع تقديمها إلى المجلس في عام في الصندوق المنح

 السياسة الجديدة المقترحة لنظر اللجنة والمجلس. 

                                                      

في  21-32ألداء المشروعات في  وتقديراتفي المائة من تقارير إنجاز المشروعات  011تمشيا مع األحكام الواردة في سياسات التقييم، سيقوم مكتب التقييم المستقل بالتحقق من  14
 المائة من المشروعات المنجزة في أي عام.

تكرة في المشروعات؛ الُنهج المب (3( الفجوات في المعلومات في تقارير إنجاز المشروعات؛ )0يختار مكتب التقييم المستقل المشروعات التي ستخضع لتقديرات األداء مع مراعاة: ) 15
 .إمكانيات توسيع النطاق (2( التوازن الجغرافي؛ )2االحتياجات من المعلومات لتقييمات البرامج القطرية والتقييمات المؤسسية القادمة؛ ) (2)

 – EvalPartners، أعلنت حركة 3102أكتوبر/تشرين األول  3سبتمبر/أيلول إلى  39او باولو، البرازيل من المنعقد في س المؤتمر الدولي الثالث بشأن قدرات التقييم الوطنيةفي  16
وا فيه، سيكون السنة الدولية للتقييم. وانضم فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم، الذي يعد مكتب التقييم المستقل عض 3102أن عام  –الحركة الدولية لتعزيز قدرات التقييم الوطنية 

قليمية أخرى معنية بالتقييم إلى   بوصفه السنة الدولية للتقييم. 3102واعتمدت أيضا عام  EvalPartnersوشبكات ورابطات دولية وا 

http://www.nec2013.org/
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ظر فيها من قبل لجنة بإعداد تعليقات مكتوبة للنالتقييم المستقل مكتب يقوم سوف  17،ةالمتبع الممارسةتمشيا مع و  -29
 خالل فترةوالمقرر تقديمه ألثر ل تقييما 81 بشأندارة الصندوق إل التوليفيتقرير على الالتقييم والمجلس التنفيذي 

، فضال عن متانة النتائج المتخذ. وستركز هذه التعليقات على المنهجية والنهج العام التجديد التاسع لموارد الصندوق
 . المبلغ عنها

، وكما جرى السنةجنة التقييم خالل لفي تنظيم جميع دورات  سكرتير الصندوقمكتب التقييم المستقل مكتب وسيدعم  -31
أمام  ويقدم عرضا، 4175، سيشارك المكتب في الزيارة القطرية السنوية للمجلس التنفيذي في عام 4172في عام 

 رة. أعضاء المجلس، أثناء الزيارة، عن دروس التقييم في البلدان المختا
 

 4الجدول 
 5102المخرجات الرئيسية المقررة لمكتب التقييم المستقل في عام 

 المخرجات يةدارة المكتباإلنتائج  األهداف االستراتيجية

الهدف االستراتيجي األول: 
المساهمة، من خالل عمل 
التقييم المستقل في تعزيز 

 المساءلة عن النتائج

وية : تقارير سن7نتيجة اإلدارة المكتبية 
عن نتائج وأثر عمليات الصندوق 
وتقييمات مؤسسية تقدم لبنات بناء 
ملموسة لتطوير وتنفيذ سياسات 

 وعمليات مؤسسية أفضل

 التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق

عمل الصندوق في الدول واألوضاع الهشة والمتأثرة بالصراعات لتقييم مؤسسي 
 كملسيست –

يبدأ بعد  –األداء في الصندوق الموارد على أساس تخصيص نظام ل تقييم مؤسي
 انتهاء التقييم المؤسسي للدول الهشة

: تقييمات 4نتيجة اإلدارة المكتبية 
البرامج القطرية التي تشكل لبنات بناء 
ملموسة لبرامج الفرص االستراتيجية 

 القطرية األفضل المستندة إلى النتائج

سيراليون وجمهورية تنزانيا و  بنغالديشفي  طريةتقييمات للبرنامج الق ثمانية
ثيوبياو  ستستكمل؛ والبرازيل -المتحدة   ستبدأ -نيجيريا وتركيا و  الهندو  ا 

: تقييمات 8نتيجة اإلدارة المكتبية 
لمشروعات تسهم في تحسين العمليات 

 التي يدعمها الصندوق

 المتاحة خالل العام كل تقارير إنجاز المشروعاتمن  التثبت

 *ثمانية تقديرات ألداء المشروعات

 مشروع ممول من الصندوقل ألثرلتقييم واحد 

: وضع 2نتيجة اإلدارة المكتبية 
 المنهجية

 دليل التقييمإصدار الطبعة الثانية من 

وعمليات التقييم المستقل والتقييم شأن طرائق ب جديدةمواءمة اتفاقية إعداد 
دارة الصندوقالذاتي بين مكتب التقييم ال  مستقل وا 

والخبراء االستشاريين على الطبعة الثانية التقييم المستقل موظفي مكتب  تدريب
 من دليل التقييم

 تقييمات األثرالمساهمة في نقاش خارجي حول 

: العمل المتعلق 5نتيجة اإلدارة المكتبية 
بالهيئتين الرئاسيتين للصندوق لضمان 

 المساءلة والتعلم

 اتتقييم عن التوليفيوالتقرير ، يقات على تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوقالتعل
، وتقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات الصندوقمن إدارة األثر 

 وبرامج الفرص االستراتيجية القطرية المختارةالتقييم وتدابير اإلدارة، 
تمويل ية الجديدة لالمؤسسسياسة ال)مثل المؤسسية االستراتيجيات /سياساتالو 
عداد برنامج عمل مكتب التقييم و الصندوق(؛ في منح ال ؛ تهوميزانيالمستقل ا 

المحافظين مجلس والمشاركة في جميع دورات لجنة التقييم والمجلس التنفيذي و 
 جنة مراجعة الحسابات مختارة للوكذلك اجتماعات 

الهدف االستراتيجي الثاني: 
تشجيع اإلدارة الفعالة 

م والمعرفة لمواصلة للتعل
النهوض بأداء عمليات 

 الصندوق

: إعداد توليفات 6نتيجة اإلدارة المكتبية 
تقييمية وموضوعات للتعلم من التقارير 
السنوية عن نتائج وأثر عمليات 

 الصندوق

الوصول إلى األسواق من منظور دون إقليمي،  بشأن) توليفات تقييميةثالث 
دارة و  ارة البيئية، واألنشطة غير اإلقراضية في سياق الموارد الطبيعية واإلدا 

 التعاون بين بلدان الجنوب(

في سياق التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق  واحدموضوع تعلم 
 )يحدد الموضوع فيما بعد( 4175لعام 

                                                      

سنويا بشأن تقرير الفعالية اإلنمائية بة على سبيل المثال، بما يتماشى مع سياسة التقييم في الصندوق واختصاصات لجنة التقييم، يقوم مكتب التقييم المستقل بإعداد تعليقات مكتو  17
 للصندوق.
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: أنشطة 1نتيجة اإلدارة المكتبية 
منتظمة لالتصال والتواصل فيما يتعلق 

 تقييم المستقلبعمل مكتب ال

 المشاركة في المنابر الداخلية )لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه السياسات،
في دارة اإل ةفرقوألجنة إدارة العمليات، و  ودورات التعلم بشأن ضمان الجودة،

 (وما إلى ذلك، المختارة، وأحداث التعلم القطريةفريق إدارة البرامج و الصندوق، 

قطرية لمناقشة النتائج الرئيسية الناتجة عن تقييمات  تنظيم حلقات عمل تعلم
البرامج القطرية كركائز إلعداد برامج فرص استراتيجية قطرية جديدة، فضال عن 
أحداث تعلم في الصندوق تستند إلى تقييمات أخرى )مثال التقييمات المؤسسية 

الدروس  لتبادلوالتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق(  والتوليفات
 والممارسات الجيدة

التقييم، المعني باألمم المتحدة  وفريقالتعاون في مجال التقييم،  فريقشراكات )ال
الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، و شبكة الشبكات المعنية بتقييم األثر، و 

العالمي ومنظمة  برنامج األغذية -والوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها 
 (/الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدوليةوالزراعةاألغذية 

: تنمية قدرات 1نتيجة اإلدارة المكتبية 
 التقييم في البلدان الشريكة

عمل  حلقات دراسية وحلقاتتنظيم  عن طريقاالنخراط في تنمية قدرات التقييم 
)مثل  العاديةتقييمات ال( 7منهجية وعمليات التقييم في سياق ما يلي: ) بشأن

عند ( 4تقييمات البرامج القطرية أو تقديرات أداء المشروعات الجارية(؛ و)
 ت.تقييماالمستقل مكتب التقييم فيها  يجريطلب، في البلدان التي ال ال

 بشأن تنمية قدرات التقييم.نوايا مع الصين التنفيذ بيان 

إال بعد أن تقدم دائرة إدارة البرامج تقرير إنجاز المشروعات وعملية التثبت الالحقة )إعداد تقارير التثبت( التي * ال يمكن تحديد المشروعات التي ستخضع لتقديرات أداء المشروعات 
 يجريها مكتب التقييم المستقل.

 5102مظروف الموارد لعام  -سادسا 

 الموارد من الموظفين –ألف 
يط االستراتيجي الشامل لقوة العمل، والتي ستند متطلبات مكتب التقييم المستقل من الموظفين إلى عملية التخطت -31

تجرى على أساس سنوي. وبناء على الحوار الذي جرى العام الماضي، تشاور مكتب التقييم المستقل مع مجلس 
المنهجية  نفسالمستقل هي مكتب التقييم  التي يستخدمهاالمنهجية تكون المحافظين في هذه المبادرة لضمان أن 

نتائج عملية التخطيط  وستدرجالصندوق. في  لقوة العملشامل الستراتيجي االطيط تخالمستخدمة لعملية ال
لجنة التقييم  هنظر فيتفي المقترح النهائي المقدم ل 4175لعام  المستقل االستراتيجي الشامل لقوة عمل مكتب التقييم

تيجي لقوة العمل، من المتوقع أن لحين االنتهاء من عملية التخطيط االستراو من هذا العام.  /تشرين األولفي أكتوبر
تقييم أولي ويشير الخامس(.  الملحق)انظر  4172على نفس عدد الموظفين في عام  4175المكتب في عام يبقي 

جميع األنشطة التقييم المستقل ينبغي أن يكون في وضع يسمح له بتنفيذ إلى أن مكتب  4175 عام لبرنامج عمل
 ن الفنيين إلى موظفيموظفيمعدل الأن وتجدر اإلشارة إلى من الموظفين.  الحالي بالعددالمقررة في الوقت المناسب 

 الصندوق. المعدالت في شعب بين أفضل ، وهو من 1.26إلى  7يبلغ نحو الخدمات العامة 

معرفة الموظف وظيفة  أي سيتم تحويل، 4175في السنة من الموظفين لعام  1.5ويجري النظر في زيادة قدرها  -32
 /كانون الثانييناير 7بدءا  18كامل،إلى وظيفة بدوام  وظيفة بدوام جزئي( من 4-في مجال التقييم )ف تصالاالو 

إلى  الوظيفةتحويل ويتسق . المستقل إلى زيادة طفيفة في تكاليف موظفي مكتب التقييمذلك سوف يؤدي و . 4175
المتفق عليه مع المجلس،  19،المستقل ممكتب التقييلمع الهدف االستراتيجي الثاني  وظيفة بدوام كامل يكافئما 

                                                      

، ولكنها تحولت إلى دوام جزئي لتلبية طلب مقدم من الموظفين نتيجة أسباب شخصية 3112تجدر اإلشارة أيضا إلى أن هذه الوظيفة كانت وظيفة مكافئ دوام كامل حتى عام  18
 قهرية.

 هوض بأداء عمليات الصندوق.تشجيع اإلدارة الفعالة للتعلم والمعرفة لمواصلة الن 19
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على التقييم وتعزيز حلقة التعلم الداخلية  ةالمزيد من االهتمام والموارد لتعزيز نشر المعرفة القائم والمتمثل في إيالء
 أداء مؤسسي وتشغيلي أفضل. تحقيق ل

 الميزانية المقترحة -باء 
الميزانية المقترحة حسب نوع النشاط وفئة اإلنفاق  وُتعرض. لالتقييم المستق هذا القسم متطلبات ميزانية مكتب يبين -33

والميزانية  4172عام لالميزانية المعتمدة على كل جدول ويحتوي أدناه(.  5-8الهدف االستراتيجي )انظر الجداول و 
لها مسبق  تسهيل المقارنة بين العامين. وستخضع الميزانية المقترحة التي أجري لها استعراضل 4175المقترحة لعام 

الواردة من لجنة المرتدة المعلومات على إلى المزيد من التطوير بناء على التطورات في النصف الثاني من العام و 
 .4172 مراجعة الحسابات والمجلس التنفيذي في سبتمبر/أيلول

ف غير أثر التضخم على تكالي (7هي: ) 4175محركات التكاليف األولية لميزانية عام . محركات التكاليف -34
 افتراضات التضخم.  متوسطزيادة تكاليف السفر نتيجة زيادة األسعار عن  (4)الموظفين؛ 

نفس  هي 4175 لعام الميزانية المقترحة إعدادالمعايير المستخدمة في ستكون في الماضي، كما جرى  االفتراضات: -35
معدل  (7: ). وتشتمل على4175وق لعام الميزانية اإلدارية للصند إلعدادالصندوق المعايير التي استخدمتها إدارة 

الفئة الفنية وموظفي  ( ال توجد زيادة في مرتبات موظفي4في المائة لتكاليف غير الموظفين؛ ) 4.7تضخم نسبته 
اإلبقاء على  (8؛ )4172ولذلك ستستخدم نفس تكاليف الموظفين المستخدمة عام  4175فئة الخدمات العامة لعام 

 .4175لعام  4172المستخدم في عام  –يورو  1.14يكي = دوالر أمر  7سعر الصرف 

تكاليف  مجموعمليون دوالر أمريكي من  7.85يخصص مبلغ أدناه،  8لجدول وفقا ل. الميزانية حسب نوع النشاط -36
ات الموظفين، لتقييم في المائة من تكاليف غير 51أكثر من  ي، أأمريكي مليون دوالر 4.2 البالغةغير الموظفين 

ى إحداث إلهذه التقييمات ومن المحتمل أن تؤدي مؤسسية وتقييمات البرامج القطرية(. التقييمات العلى )األ مستوىال
على و على المستوى المؤسسي وكذلك في البرامج القطرية التي يدعمها الصندوق.  ومنهجيةتغييرات بعيدة المدى 

استعراضات  ةيجية القطرية الجديدة وتغذيبرامج الفرص االسترات االسترشاد في إعدادوجه الخصوص، من أجل 
لبرامج القطرية ا لواحد المستقل تقييمامكتب التقييم سيجري الفرص االستراتيجية القطرية، لبرامج منتصف المدة 

ات تخصيصذلك يتطلب سو  .عمليات الصندوقالتي تغطيها من المناطق الجغرافية الخمس منطقة جديدة في كل ال
بعض تقييمات البرامج إكمال ي شمل ذال - 4172عام ب، مقارنة 4175ج القطرية في عام لتقييمات البرامأكبر 
 لبرامج القطرية. لتقييمات الجديدة التطلب موارد أقل من ي ، مماالقطرية

االنتهاء من  قام بتأجيلإلعداد دليل التقييم. وهذا ضروري ألن مكتب التقييم المستقل  4175وخصص مبلغ في عام  -37
يغطي هذا سليل إلى العام القادم إلتاحة الفرصة لمدير المكتب الجديد لتقديم مدخالته في هذه العملية. و إعداد الد

نشرها، وتوزيعها. وسوف تستخدم أي مدخرات من فضال عن المبلغ تكلفة إكمال الوثيقة، وتحريرها، وترجمتها، 
 .4172إضافية غير متوقعة في عام  لالضطالع بأي أنشطة 4172المخصصات األصلية لدليل التقييم في عام 

. وتعزى الزيادة في 4172عام بمقارنة  4175زيادة طفيفة في تكاليف غير الموظفين لعام  فياألثر الصافي ويتمثل  -38
 على النحو المشار إليه، إلى وظيفة بدوام كامل من وظيفة بدوام جزئي 4-الوظيفة فتحويل إلى تكاليف الموظفين 

 أعاله. 84في الفقرة 
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 8الجدول 
 النشاط(نوع )حسب  5102الميزانية المقترحة لعام 

 السادس لمزيد من التفاصيل( من الملحق 4)انظر الجدول 
 4175الميزانية المقترحة لعام  4172 الميزانية المعتمدة لعام األنشطةنوع  

 000 150 000 150 التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق

  000 350 000 410 سسيةالتقييمات المؤ 

 000 005 1 000 760 تقييمات البرامج القطرية

 000 50 000 50 عمليات التثبت من تقارير إنجاز المشروعات

 000 230 000 230 أداء المشروعات اتتقدير 

 000 200 000 210 تقييم األثر

 000 120 000 120 التوليفات التقييمية

 000 40 000 150 يمالطبعة الثانية من دليل التقي

 000 188 000 198 المعرفة والشراكات ونشر التقييمات وتبادل أنشطة االتصال

اإلدارية ذات تكاليف التنمية قدرات التقييم وتدريب الموظفين و 
 الصلة

117 992 122 892 

 892 455 2 992 395 2 تكاليف غير الموظفين

 075 641 3 690 586 3 تكاليف الموظفين

 967 096 6 682 982 5 عالمجمو 



غير الموظفين موزعة حسب فئة المقترحة لالميزانية  2يعرض الجدول  .الميزانية موزعة حسب فئات النفقات -39
جماال. اإلنفاق ويخصص ما ، 4172عام بمقارنة  4175، هناك اختالفات طفيفة في مخصصات الميزانية في عام وا 

فيما و التقييم.  عملدعم من أجل تعاب الخبراء االستشاريين ألظفين في المائة من ميزانية غير المو  61يزيد عن 
ضمان المساواة بين الجنسين والتنوع الرامية إلى  جهودهالمستقل مكتب التقييم ، يواصل االستشاريينبالخبراء يتعلق 

االستشاريين من  الخبراءاألفضلية لتوظيف  تعطى. وعالوة على ذلك، اتجميع أنواع التقييم المناسب عبراإلقليمي 
وتقييمات البرامج القطرية، أو  اتأداء المشروع اتخاصة لتقييمو ، فيها إجراء تقييم المقررنفس البلد أو المنطقة 

عداد تقارير التقييمات الزيارات قطرية في سياق يكون هناك احتمال القيام بعندما   20.التوليفات التقييميةمؤسسية وا 
التي األثر الصافي للزيادات في تكاليف السفر  ينستشارياال والخبراءالموظفين تكاليف سفر تعكس الزيادة في و 
نفقات السفر. وفي هذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى أن لكثر صرامة األرصد القابلها جزئيا الوفورات الناتجة عن ت

جراءات السفر المطبقة على الموظفين والخبراء االستشاريين التابعين لمكتب التقييم المستقل يخضعون لنفس قواعد وا  
مبلغ ، يقترح تخصيص 4172كما هو الحال في عام و  جميع الموظفين والخبراء االستشاريين التابعين للصندوق.

التقييم المستقل مكتب أن يكون لدى لضمان  ةالمستمر  ةالمهني للتنميةضروري أمر صغير لتدريب الموظفين، وهو 
ويرد مور، تقييمات األثر ودعم تنمية قدرات التقييم في البلدان الشريكة. جملة أ ضمن، إلجراءالخبرة المطلوبة 

 لزيادة الطفيفة في فئة تكاليف الموظفين في الفقرة السابقة.توضيح ل


                                                      

خبراء االستشاريين. وُيطلب من الخبراء للجدير بالذكر أن مكتب التقييم المستقل لديه سياسة متسقة فيما يتعلق بعدم تعارض المصالح بالنسبة  20
 ون.االستشاريين الوطنيين االلتزام بنفس األحكام والمعايير التي يلتزم بها االستشاريون الدوليون واإلقليمي
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 2 الجدول
 )حسب فئة النفقات( 5102الميزانية المقترحة لعام 

 فئة اإلنفاق   

 الميزانية المعتمدة لعام
4172 

م الميزانية المقترحة لعا
4175 

 000 355 000 345 سفر الموظفين

 000 485 1 000 465 1 أتعاب الخبراء االستشاريين

 000 410 000 395 سفر وبدل إعاشة الخبراء االستشاريين

 000 40 000 35 امج القطرينأحداث التعلم القطرية في مجال تقييم البر 

 892 165  992 155 نشر التقييمات وتدريب الموظفين وتكاليف أخرى

 892 455 2 992 395 2 تكاليف غير الموظفين

 075 641 3 690 586 3  تكاليف الموظفين

 967 096 6 682 982 5 المجموع



التقييم المستقل مكتب  كيفية تخصيص مجموع ميزانيةأدناه  5. يبين الجدول االستراتيجي الهدفالميزانية حسب  -41
 لمكتب التقييممقابل الهدفين االستراتيجيين  فين وتكاليف غير الموظفينالموظتكاليف كل من ل، 4175المقترحة لعام 

نتيجة من نتائج اإلدارة لكل المبلغ المخصص مزيد من التفاصيل بما في ذلك ويمكن االطالع على ال. المستقل
 السادس.  من الملحق 8في الجدول المكتبية 

الخدمات جزء أكبر من موارد نه سيتعين حشد نظرا ألتخصيص أكبر  ويحصل الهدف االستراتيجي األول على -41
تقديرات أداء و تقييمات البرامج القطرية، و مؤسسية، التقييمات الألنشطة )مثل المستقل لمكتب التقييم في  االستشارية

( التي تسهم في تحقيق هذا الهدف. وعالوة على ذلك، فإن معظم األنشطة المضطلع بها وما إلى ذلكالمشروعات، 
في المنفذة العديد من األنشطة  يعني أن. وهذا تحقيق الهدف االستراتيجي الثاني سهم أيضا فيتالهدف ضمن هذا 

دارة المعرفة الهدف االستراتيجي األول إطار  الهدف االستراتيجي هو في صميم و )على نحو فعال تعزز التعلم وا 
في الميزانية  المدرجة -ييمات البرامج القطرية في نهاية تق القطريةعمل توفر حلقات العلى سبيل المثال، و (. الثاني
حول أهم الدروس المستفادة وأفضل الممارسات  اآلراءفرصة فريدة لتبادل  -الهدف االستراتيجي األول تحت 

 لصندوق وأصحاب المصلحة اآلخرين. في ا ينوالموظفين التشغيلي اتالقرار و السياسات  ناعصالمتصلة مع 


 5الجدول 
 رح للميزانية )حسب الهدف االستراتيجي(التخصيص المقت

 الهدف االستراتيجي

 4175الميزانية المقترحة لعام   4172 الميزانية المعتمدة لعام

المبلغ )بالدوالرات 
 األمريكية(

المبلغ )بالدوالرات  %
 األمريكية(

% 

الهدف االستراتيجي األول: 
المساهمة، من خالل عمل التقييم 

ساءلة عن المستقل في تعزيز الم
 النتائج

4 358 525 73 4 421 254 72 

الهدف االستراتيجي الثاني: تشجيع 
اإلدارة الفعالة للتعلم والمعرفة 

لمواصلة النهوض بأداء عمليات 
 الصندوق

1 624 157 27 1 675 713 28 

 100 967 096 6 100 682 982 5 المجموع
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 نسبتهاعكس زيادة اسمية وتمليون دوالر أمريكي،  6 191قدرها  4175 لعام . الميزانية المقترحةالمقترحة الميزانية -42
أقل وهي نسب ، 4178عام  أكثر من ميزانيةفي المائة  7.2 ونسبتها 4172عام لمقارنة بالميزانية المعتمدة  7.9

زيادة حقيقية على  4175في المائة في عام  7.9 البالغة نسبتها مل الزيادةتبكثير من افتراض التضخم الشامل. وتش
التقييم الذي يعمل حاليا  في مجال االتصالو المعرفة موظف أن إلى ة يحقيقالزيادة الرجع تفي المائة. و  1.9 تهانسب

في و تكاليف غير الموظفين. في زيادة حقيقية  وال توجد .4175عمل بدوام كامل ابتداء من عام يس بدوام جزئي
مكتب لالميزانية السنوية المقترحة التي تشتمل فيها ( 4119)منذ عام  الواقع، هذه هي المرة األولى في ست سنوات

 . جدا صغيرزيادة حقيقية، ولو بهامش المستقل على التقييم 

د وضع حد أقصى لميزانية مكتب التقييم ق، ف4111كانون األول /وأخيرا، وكما قرر المجلس التنفيذي في ديسمبر -43
وكانت الميزانية السنوية لمكتب التقييم المستقل تقل  21عمل الصندوق. في المائة من برنامج 1.9المستقل بنسبة 

الميزانية المقترحة لمكتب  فإن، 4175كثيرا عن هذا الحد األقصى منذ اتخذ القرار السالف الذكر. وفيما يتعلق بعام 
المؤشر في إطار قياس في المائة من البرنامج المتوقع للقروض والمنح. وسيدرج هذا  1.21 نسبتها التقييم المستقل

تدابير الكفاءة األخرى التي سيتم إعدادها وعرضها على  إلى جانب، 4175ب التقييم المستقل لعام تمكلالنتائج 
 .4172كانون األول /المجلس التنفيذي في ديسمبر

في  4177عام  المقترحة بما في ذلك االتجاهات التاريخية منذالمستقل وتقدم لمحة عامة عن ميزانية مكتب التقييم  -44
السادس. من الملحق 7الجدول 

 

                                                      

 برنامج القروض والمنح".برنامج العمل"، فإن المقصود هو "أن القرار يشير إلى "من رغم على ال 21
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 األهداف االستراتيجية لمكتب التقييم المستقل ونتائج اإلدارة المكتبية والمخرجات 
 5102لعام 



 المخرجات أنواع المستقل مية لمكتب التقييدارة المكتباإلنتائج  المستقل األهداف االستراتيجية لمكتب التقييم

لمساهمة، من خالل : ا7الهدف االستراتيجي 
عمل التقييم المستقل في تعزيز المساءلة عن 

 النتائج

: تقارير سنوية عن نتائج 7نتيجة اإلدارة المكتبية 
وأثر عمليات الصندوق وتقييمات مؤسسية تقدم 

لبنات بناء ملموسة لتطوير وتنفيذ سياسات 
 وعمليات مؤسسية أفضل

التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات 
 قالصندو 

 التقييمات المؤسسية

: تقييمات البرامج القطرية 4نتيجة اإلدارة المكتبية 
التي تشكل لبنات بناء ملموسة لبرامج الفرص 

 االستراتيجية القطرية األفضل المستندة إلى النتائج

 
 تقييمات البرامج القطرية

: تقييمات لمشروعات 8نتيجة اإلدارة المكتبية 
 التي يدعمها الصندوقتسهم في تحسين العمليات 

 تقدير أداء المشروعات
 التثبت من تقارير إنجاز المشروعات

 تقييم األثر

 الخطوط التوجيهية ودليل التقييم : وضع المنهجية2نتيجة اإلدارة المكتبية 
 اتفاقية مواءمة جديدة

: العمل المتعلق بالهيئتين 5نتيجة اإلدارة المكتبية 
 المساءلة والتعلمالرئاسيتين للصندوق لضمان 

 دورات لجنة التقييم
 لجنة مراجعة الحساباتاجتماعات 

 المجلس التنفيذيدورات 
 مجلس المحافظيندورة 

: تشجيع اإلدارة الفعالة 4الهدف االستراتيجي 
للتعلم والمعرفة لمواصلة النهوض بأداء عمليات 

 الصندوق

توليفات تقارير : إعداد 6نتيجة اإلدارة المكتبية 
ية وموضوعات للتعلم من التقارير السنوية تقييم

 عن نتائج وأثر عمليات الصندوق

 التوليفات التقييمية
لتقارير السنوية عن من اموضوعات التعلم 

 نتائج وأثر عمليات الصندوق

: أنشطة منتظمة 1نتيجة اإلدارة المكتبية 
لالتصال والتواصل فيما يتعلق بعمل مكتب 

 التقييم المستقل

 عن قضايا مواضيعية حلقات عمل
 منشورات
 للتعلمأحداث 

 إدارة الموقع الشبكي

: تنمية قدرات التقييم في 1نتيجة اإلدارة المكتبية 
 البلدان الشريكة

 عمل قطرية حول منهجية وعمليات التقييم  ةحلق
 تقييمات مشتركة مع الشركاء القطريين المعنيين
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 5102في الصندوق لعام مكتب التقييم المستقل لإطار قياس النتائج 

 مؤشرات األداء الرئيسية

 التثبتوسائل  أنتائج اإلدارة المكتبية لمكتب التقييم المستقل  مؤشرات األداء الرئيسية أهداف مكتب التقييم المستقل

سنة األساس 
 4172الهدف عام  4177

: المساهمة، من خالل عمل 7الهدف االستراتيجي 
 مساءلة عن النتائجالتقييم المستقل في تعزيز ال

تعليقات على برامج الفرص التي بها . عدد المذكرات 7
 االستراتيجية القطرية ووثائق السياسات

   ب سجالت مكتب التقييم المستقل  5و 4و 7 المكتبية نتائج اإلدارة

المبعوثين بالتناوب المستقل . عدد موظفي مكتب التقييم 4
 اإلى دورات تدريبية على التقييم سنوي

 موظفين 8 موظفين 8 سجالت مكتب التقييم المستقل  2 المكتبية نتيجة اإلدارة

. عدد الدورات المقرر عقدها للجنة التقييم وفقا 8
 الختصاصات اللجنة

دورات  2 سجالت مكتب التقييم المستقل  5 المكتبية نتيجة اإلدارة
 عادية

وفقا لبرنامج عمل 
 4172عام 

حسب االقتضاء في المستقل  . مشاركة مكتب التقييم2
اجتماعات لجنة مراجعة الحسابات ودورات المجلس التنفيذي 

ومجلس محافظي الصندوق والزيارة القطرية السنوية التي 
 يجريها المجلس التنفيذي

 %711 %711 سجالت مكتب التقييم المستقل  5 المكتبية نتيجة اإلدارة

لة للتعلم : تشجيع اإلدارة الفعا4الهدف االستراتيجي 
 والمعرفة لمواصلة النهوض بأداء عمليات الصندوق

. عدد أنشطة التعلم الرئيسية التي ينظمها مكتب التقييم 5
 داخل الصندوقالمستقل 

 أحداث 2 حدثان سجالت مكتب التقييم المستقل  1و 6 المكتبية اإلدارة نتيجتا

 . عدد أنشطة التعلم الرئيسية التي ينظمها مكتب التقييم6
 داخل البلدان باالشتراك مع الحكوماتالمستقل 

 أحداث 5 أحداث 2 سجالت مكتب التقييم المستقل  1 المكتبية نتيجة اإلدارة

التي يشارك فيها موظفو  الداخلية. عدد أنشطة التعلم 1
 لتبادل المعرفة المستقل مكتب التقييم

 أحداث 2 دثانح سجالت مكتب التقييم المستقل  1 المكتبية نتيجة اإلدارة

. عدد أنشطة المعرفة الخارجية التي يشارك فيها موظفو 1
 لتبادل الدروس المستفادة من التقييمالمستقل مكتب التقييم 

 أحداث 5 أحداث 8 سجالت مكتب التقييم المستقل  1 المكتبية نتيجة اإلدارة

 والدروس. عدد منتجات إدارة المعرفة )المالمح البارزة 9
تقييمات البرامج القطرية و مؤسسية التقييمات ل( لالمستخلصة

التي تنشر في غضون ثالثة أشهر من تاريخ اإلنجاز 
المحدد وتوزع على الجمهور داخل الصندوق وخارجه )ما أن 

 يتم توقيع االتفاق عند نقطة اإلنجاز(

 %711 %11 سجالت مكتب التقييم المستقل  1و 6 المكتبية اإلدارة نتيجتا

وفقا لبرنامج عمل    سجالت مكتب التقييم المستقل  6 المكتبية نتيجة اإلدارةلتقارير من اوموضوعات التعلم  يةلتقييمات اتوليفال عدد. 71
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 التثبتوسائل  أنتائج اإلدارة المكتبية لمكتب التقييم المستقل  مؤشرات األداء الرئيسية أهداف مكتب التقييم المستقل

سنة األساس 
 4172الهدف عام  4177

 4172عام  السنوية عن نتائج وأثر عمليات الصندوق

. عدد حلقات العمل حول تنمية قدرات التقييم التي يتم 77
لمعرفة حول منهجية تنظيمها في البلدان الشريكة لتبادل ا
 وعملية تقييم مكتب التقييم المستقل

  متاحغير  سجالت مكتب التقييم المستقل  1نتيجة اإلدارة 

 اتبالتقييم الذاتي وتنمية قدر  المتصلة. عدد األنشطة 74
 المستقل التقييم التي يشارك فيها موظفو مكتب التقييم

 سجالت مكتب التقييم المستقل  1نتيجة اإلدارة 
 

 أحداث 8 حدث واحد
 

 الهدفان االستراتيجيان األول والثاني بصورة مشتركة  
)الجمع بين وظيفتي التعلم والمساءلة في التقييم 

 المستقل(

التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق وعدد  .78
 اتتقدير و تقييمات البرامج القطرية، و التقييمات المؤسسية، 

ت التثبت من تقارير إنجاز أداء المشروعات، وعمليا
 المشروعات وتقييمات األثر

 

وفقا لبرنامج عمل    سجالت مكتب التقييم المستقل  8و 4و 7 نتائج اإلدارة المكتبية 
 4172عام 

: تقييمات البرامج القطرية التي تشكل لبنات بناء ملموسة لبرامج الفرص االستراتيجية 4وتنفيذ سياسات وعمليات مؤسسية أفضل؛ نتيجة اإلدارة المكتبية : تقارير سنوية عن نتائج وأثر عمليات الصندوق وتقييمات مؤسسية تقدم لبنات بناء ملموسة لتطوير 7نتيجة اإلدارة المكتبية  أ
: العمل المتعلق بالهيئتين الرئاسيتين للصندوق لضمان المساءلة والتعلم؛ نتيجة 5؛ نتيجة اإلدارة المكتبية ة: وضع المنهجي2 المكتبية صندوق؛ نتيجة اإلدارة: تقييمات لمشروعات تسهم في تحسين العمليات التي يدعمها ال8القطرية األفضل المستندة إلى النتائج؛ نتيجة اإلدارة المكتبية 

 : تنمية قدرات التقييم في البلدان الشريكة1نتيجة اإلدارة المكتبية ؛ : أنشطة منتظمة لالتصال والتواصل فيما يتعلق بعمل مكتب التقييم المستقل1يجة اإلدارة المكتبية : إعداد توليفات تقييمية وموضوعات للتعلم من التقارير السنوية عن نتائج وأثر عمليات الصندوق؛ نت6اإلدارة المكتبية 
 ع.نفس المواضيعن لتالية لتقييمات تقييمات البرامج القطرية أو عدد وثائق السياسات العدد برامج الفرص االستراتيجية القطرية التالية  حسب ب
 الطلبات المقدمة من الدول األعضاء. حسب ج
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  5102 /حزيراننهاية يونيو حتىاإلنجازات  المستقل عنإبالغ مكتب التقييم 

 المزمعةاألنشطة  محدث مقابل(. وسيتم إدراج تقرير مرحلي أدناه 3ت األداء الرئيسية )الجدول ( مؤشرا3و) ؛أدناه( 0)الجدول  المزمعة( األنشطة 0: )بشأنتقريرا  3102للمرة األولى في عام  المستقل مكتب التقييمسيقدم 
المجلس التنفيذي في دورة  ميزانية إلىالو عمل الوثيقة برنامج لالنهائي  التقديمهذه المصفوفة حتى تحديث ستمر ي. وسوف 3102 /تشرين األولومؤشرات األداء الرئيسية في الوثيقة المنقحة المقدمة إلى لجنة التقييم في أكتوبر

 . 3102كانون األول /ديسمبر
 

  0الجدول 
  (5102 /حزيرانيونيو-/كانون الثاني)يناير التقييم المستقللمكتب المزمعة نشطة األ اإلبالغ عن 

 الوضع الراهن وضع التنفيذ المزمع أنشطة التقييم نوع العمل

لجنة  علىوقد عرض تقرير التقييم  2114في فبراير/شباط  أنجز 4178ديسمبر/كانون األول  سينجز في لصندوقتجديدات موارد ا التقييمات المؤسسية .7
المجلس  على، ثم 4172التقييم لالستعراض في مارس/آذار 
ونوقش أيضا في الدورة  .4172التنفيذي في ديسمبر/كانون األول 

 (.4172 الثانية للتجديد العاشر لموارد الصندوق )يونيو/حزيران

لى لجنة التقييم في أكتوبر/تشرين األول إقدم تقرير التقييم سيو  .أنجز 4172سينجز في يونيو/حزيران  السياسة المنقحة لتمويل المنح في الصندوق 
 .4172المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول  إلى، ثم 4172

 4175ينجز في منتصف س تعمل الصندوق في الدول واألوضاع الهشة والمتأثرة بالصراعا 
 

بدأ في الموعد المحدد. ونوقشت وثيقة النهج في دورة لجنة التقييم 
 .4172الثانية والثمانين في مارس/آذار 

وسيقدم عرض بشأن النتائج الناشئة إلى الدورة الثالثة للتجديد العاشر 
 .4172لموارد الصندوق في أكتوبر/تشرين األول 

 بدأ في الموعد المحدد. 4172سيبدأ في أبريل/نيسان  بنغالديش رية. تقييمات البرامج القط4

 أنجز 4172سينجز في مارس/آذار  دولة بوليفيا المتعددة القوميات 

وعقدت حلقة عمل نهائية في وضع التقرير في شكله النهائي.  4172سينجز في مارس/آذار  الصين 
تقييم في وسوف يعرض تقرير النهائي على لجنة اليوليو/تموز. 

 . 2114نوفمبر/تشرين الثاني 

 2114قبل الموعد المقرر في يناير/كانون الثاني  أنجز 4172سينجز في مارس/آذار  السنغال 

. غير أنه من المحتمل أن تكون هناك بدأ في الموعد المحدد 4172سيبدأ في أبريل/نيسان  سيراليون 
 تأخيرات نتيجة تفشي اإليبوال في البلد.

 بدأ في الموعد المحدد 4172سيبدأ في يناير/كانون الثاني  ية تنزانيا المتحدةجمهور  

  أنجز 4172سينجز في مارس/آذار  زامبيا 
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 الوضع الراهن وضع التنفيذ المزمع أنشطة التقييم نوع العمل

التثبت من تقارير إنجاز  . 8
 المشروعات

 كما هو مزمعيجري االضطالع به  4172سينجز في ديسمبر/كانون األول  التثبت من جميع تقارير إنجاز المشروعات المتاحة هذا العام

 يجري االضطالع به كما هو مزمع  4172موعد اإلنجاز ديسمبر/كانون األول  تقديرات ألداء المشروعات 1حوالي  تقدير أداء المشروعات .2

تشهاتيسجاره -رخاندبرنامج التنمية القبلية جهاتم اختيار المشروع ) 4172سيبدأ في أبريل/نيسان   المشروع الذي سيغطيه تقييم األثر تقييم األثر .5
( باستخدام إطار االنتقائية الجديد. وبعثة تحضيرية في في الهند

عداد ورقة عن النهج وبدء التقييم. وسينجز التقييم  يونيو/حزيران وا 
 4175في بداية عام 

االنخراط مع الهيئات  .6
 الرئاسية

، بما في ذلك إعداد ورقة قضايا يجري االضطالع به كما هو مزمع 4172ديسمبر/كانون األول سينجز في  التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق الثاني عشر
مخصصة بشأن موضوع التعلم في التقرير السنوي عن نتائج وأثر 

سُيعرض )أي إدارة المشروعات(. و  4172عمليات الصندوق لعام 
في نهاية  والمجلس التنفيذي التقرير النهائي على لجنة التقييم

 .4172ل/نيسان أبري

والخطة  4172استعراض تنفيذ برنامج العمل المستند إلى النتائج لعام  
عداد برنامج العمل المستند إلى 4176-4175اإلشارية للفترة  ، وا 

 4171-4176والخطة اإلشارية للفترة  4175النتائج والميزانية لعام 

 و مزمع.يجري االضطالع به كما ه 4172سينجز في ديسمبر/كانون األول 

تعليقات مكتب التقييم المستقل على تقرير رئيس الصندوق عن وضع  
 تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة

تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم  نوقش. أنجز 4172ستنجز في سبتمبر/أيلول 
م وتدابير اإلدارة وتعليقات مكتب التقييم المستقل عليه في لجنة التقيي

 .4172 سبتمبر/أيلولثم في المجلس في 

سيتم االضطالع به كما هو مزمع. وسُيناقش تقرير الفعالية اإلنمائية  4172سينجز في ديسمبر/كانون األول  تعليقات مكتب التقييم المستقل على تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق 
 نهايةوتعليقات مكتب التقييم المستقل عليه في لجنة التقييم في 

نوفمبر/كانون الثاني ثم في المجلس في ديسمبر/كانون األول 
4172. 

على مجموعة مختارة من سياسات المستقل تعليقات مكتب التقييم  
الصندوق التشغيلية التي أعدتها إدارة الصندوق لعرضها على لجنة 

 التقييم للنظر فيها

 غير متاح حتى اآلن 4172سينجز في ديسمبر/كانون األول 

تعليقات مكتب التقييم المستقل المكتوبة على ورقة الصندوق بشأن  
 االنتقائية القطرية والمواضيعية

االضطالع بأنشطة إضافية غير متوقعة بناء على طلب لجنة 
 4172التقييم في دورتها الرابعة والثمانين في يوليو/تموز 

ستقدم تعليقات مكتب التقييم المستقل إلى دورة المجلس في 
 تمبر/أيلول.سب

المشاركة في جميع دورات لجنة التقييم وفقا الختصاصات اللجنة  
 ونظامها الداخلي

عقدت ثالث دورات رسمية للجنة )مارس/آذار ويونيو/حزيران  4172سينجز في ديسمبر/كانون األول 
( ودورة غير رسمية )يناير/كانون الثاني 4172ويوليو/تموز 

في أكتوبر/تشرين األول  أخريين دورتينومن المزمع عقد  (.4172
 ونوفمبر/تشرين الثاني
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 الوضع الراهن وضع التنفيذ المزمع أنشطة التقييم نوع العمل

 
 
 

 4172الزيارة الميدانية للمجلس التنفيذي في عام 
 

شارك الموظف المسؤول عن مكتب التقييم المستقل وكبير موظفي  
إلى جمهورية  4172التقييم في زيارة المجلس التنفيذي في عام 
  تنزانيا المتحدة التي جرت في مايو/أيار.

تعليقات مكتب التقييم المستقل في برامج الفرص االستراتيجية القطرية  
 عند توفر تقييمات البرامج القطرية ذات الصلة

غير متاح حتى اآلن. ولم ُيسترشد بأي برنامج فرص استراتيجية  4172ديسمبر/كانون األول  –يناير/كانون الثاني 
بتقييم  4172قطرية جديد معروض على المجلس في أبريل/نيسان 

 قريب العهد لبرنامج قطري.

مشاركة مكتب التقييم المستقل في الصندوق في التجديد العاشر لموارد  
 الصندوق

قدم مكتب التقييم المستقل عرضا عن التقرير  يجري االضطالع به: 4172ديسمبر/كانون األول  –يناير/كانون الثاني 
عشر في الدورة  السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق الحادي

األولى لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوق 
في فبراير/شباط، ونوقش التقييم المؤسسي لتجديدات موارد الصندوق 

والتقرير التوليفي للتقييمات الخاصة بالبلدان المتوسطة الدخل في 
تب وُطلب من مك .4172الدورة الثانية المنعقدة في يونيو/حزيران 

بنشاط غير متوقع آخر وهو استعراض  عالتقييم المستقل االضطال
عداد تعليقات على إطار قياس النتائج الجديد للدورة الثالثة للتجديد  وا 

 العاشر لموارد الصندوق في أكتوبر/تشرين األول

دارة  .1 أنشطة االتصاالت وا 
 المعرفة

، بما في ذلك عقد 2114قبل الموعد المحدد في أبريل/نيسان  أنجز 4172سينجز في يونيو/حزيران  طة الدخلتوليفة تقييمية عن انخراط الصندوق في البلدان المتوس
ُعرض على لجنة التقييم وهيئة حلقة عمل داخلية بشأن التعلم. و 

المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوق في 
 يونيو/حزيران

، وأجري باالشتراك مع مكتب يجري االضطالع به كما هو مزمع 4172جز في ديسمبر/كانون األول سين تقييمية عن التنمية الرعوية ةتوليف 
 التقييم في منظمة األغذية والزراعة.

نشاط إضافي غير متوقع، أدرج في برنامج عمل مكتب التقييم  4172سينجز في ديسمبر/كانون األول  توليفة تقييمية عن الشعوب األصلية 
 .4172وبدأ في مارس/آذار  4172المستقل لعام 

 تقارير التقييم، والمالمح البارزة، والرؤى، والموقع الشبكي لمكتب التقييم 
 .وما إلى ذلك، المستقل

 يجري االضطالع به كما هو مزمع. 4172ديسمبر/كانون األول  –يناير/كانون الثاني 

إلضافة تنظيم حلقات عمل تعلم قطرية عن تقييمات البرامج القطرية، با 
 إلى أحداث تعلم في الصندوق

تم تنظيم حلقات عمل بشأن التعلم في مجال تقييم البرنامج القطري  4172ديسمبر/كانون األول  –يناير/كانون الثاني 
 في دولة بوليفيا المتعددة القوميات والصين والسنغال وزامبيا.

اعات المشاركة في منتديات خارجية مختارة مثل أحداث التعلم واجتم 
 المعرفة من خاللها وتبادلمجموعات التقييم 

 يجري االضطالع به كما هو مزمع. 4172ديسمبر/كانون األول  –يناير/كانون الثاني 

زمع. عقد االجتماع األول في يجري االضطالع به كما هو م 4172ديسمبر/كانون األول  –يناير/كانون الثاني  ومكتب الرئيس ونائب الرئيسالمستقل اجتماعات فصلية لمكتب التقييم  
. وستعقد عدة اجتماعات مخصصة مع مكتب 4172مايو/أيار 
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 الوضع الراهن وضع التنفيذ المزمع أنشطة التقييم نوع العمل

 الرئيس ونائب الرئيس بشأن تقييمات محددة.

الصندوق، ولجنة استراتيجية  في دارةاإلحضور اجتماعات فريق  
العمليات التي تناقش السياسات واالستراتيجيات المؤسسية، وبرامج 

 لقطرية ومشروعات مختارة قيمها مكتب التقييمالفرص االستراتيجية ا
، والمشاركة بشكل انتقائي في اجتماعات فريق إدارة البرامج المستقل

، ودورات القطرية، وحضور اجتماعات لجنة إدارة العمليات )كمراقب(
 التعلم بشأن ضمان الجودة

 هو مزمع.يجري االضطالع به كما  4172ديسمبر/كانون األول  –يناير/كانون الثاني 

الشراكة مع فريق التعاون المعني بالتقييم وشبكة الشبكات وفريق األمم  الشراكات . 1
 المتحدة والرابطة السويسرية للتنمية والتعاون

والمشاركة في االجتماع العام يجري االضطالع به كما هو مزمع.  4172ديسمبر/كانون األول  –يناير/كانون الثاني 
في مارس/آذار واجتماع  لمتحدة المعني بالتقييمفريق األمم االسنوي ل

الربيع لفريق التعاون في مجال التقييم في أبريل/نيسان. وحضر 
موظفو مكتب التقييم المستقل المؤتمرات السنوية لرابطة التقييم 
األفريقية ومجتمع التقييم في المملكة المتحدة. وأعارت الوكالة 

ر موظفي التقييم إلى مكتب السويسرية للتنمية والتعاون أحد كبا
 .4172التقييم المستقل بداء من مايو/أيار 

خارجي في تقييمات رئيسية داخلي و  نظراءالمساهمة كمستعرض  
 منظمات متعددة/ثنائية األطرافحسبما يطلب الصندوق و 

ء الستعراض منتصف المستقل استعراضا للنظرا مأجرى مكتب التقيي 4172ديسمبر/كانون األول  –يناير/كانون الثاني 
، وتقييم األثر التشاركي الئتالف الدولي لألراضيالذي قام به ا المدة

ونهج التعلم من قبل شعبة السياسات والمشورة التقنية في الصندوق، 
وورقتين عن نهج التقييم أعدتهما إدارة التقييم المستقل لمصرف 

وتجديدات الزيادة الرأسمالية العامة  (7التنمية األفريقي بشأن: )
النتائج )نواتج وأثر دعم  (4موارد صندوق التنمية األفريقي و)

صندوق التنمية األفريقي( إلى البلدان العميلة. واستعرض مكتب 
التقييم المستقل وثيقة التوجيهات بشأن تقييم األثر التي أعدتها إدارة 

فضال عن استعراض منتصف المدة لعملية مولها مرفق الصندوق 
شعبة أفريقيا الشرقية المية في إريتريا، بناء على طلب البيئة الع
 وقدم تعليقات عليهما.شعبة البيئة والمناخ و  والجنوبية

تنفيذ البيان المشترك بين الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية  
ومنظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج 

 تعزيز التعاون في مجال التقييماألغذية العالمي ل

واألمثلة على األنشطة حتى يجري االضطالع به كما هو مزمع.  4172ديسمبر/كانون األول  –يناير/كانون الثاني 
( تجميع ألنشطة التنمية الرعوية المضطلع 7اآلن تشتمل على: )

تدريب على كيفية  (4بها باالشتراك مع منظمة األغذية والزراعة؛ )
لجماعة لقضايا الجنسانية في التقييمات لموظفي امعالجة ا

ومنظمة األغذية والزراعة  االستشارية للبحوث الزراعية الدولية
والصندوق وبرنامج األغذية العالمي. وعالوة على ذلك، شارك 

مكتب التقييم المستقل في حلقة نقاش مع منظمة األغذية والزراعة 
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 الوضع الراهن وضع التنفيذ المزمع أنشطة التقييم نوع العمل

المتحدة للمرأة( بشأن خطة وبرنامج األغذية العالمي )وهيئة األمم 
عمل التمايز بين الجنسين على نطاق القطاعات في برنامج تبادل 

 في مارس/آذار. فريق األمم المتحدة المعني بالتقييمالتقييمات ل

وسيتم االنتهاء من إعداد الدليل مزمع. يجري االضطالع به كما هو  4172ديسمبر/كانون األول  –يناير/كانون الثاني  الطبعة الثانية من دليل التقييم المنهجية .9
صداره في عام  . وعقدت حلقة عمل مكتبية بشأن 4175المنقح وا 

هذا الموضوع في يونيو/حزيران بمشاركة ممثلين من الصندوق 
( شعبة الدراسات واإلحصائيات اإلنمائيةو  )دائرة إدارة البرامج

 اإلنمائي.ومنظمة األغذية والزراعة والوكالة السويسرية للتعاون 

 يجري االضطالع به كما هو مزمع. 4172ديسمبر/كانون األول  –يناير/كانون الثاني  المساهمة في نقاش خارجي حول تقييمات األثر 

دارة الصندوق المستقل تنفيذ اتفاق المواءمة المعدل بين مكتب التقييم   وا 
 بشأن منهجية وعمليات التقييم المستقل والتقييم الذاتي

 

 يجري االضطالع به كما هو مزمع. 4172ديسمبر/كانون األول  –/كانون الثاني يناير

تنظيم حلقات عمل في البلدان الشريكة )حسب الطلب( حول منهجية  قدرات التقييم تنمية. 71
 وعمليات التقييم

مل عن منهجية وعقدت حلقة عيجري االضطالع به كما هو مزمع.  4172ديسمبر/كانون األول  –يناير/كانون الثاني 
وعملية التقييم في بيجين في يوليو/تموز بالتزامن مع حلقة عمل 

المائدة المستديرة الوطنية لتقييم البرنامج القطري للصين )انظر البند 
 التالي(.

دت حلقة عمل بشأن تقييم البرنامج القطري في الصين في عق 4172ديسمبر/كانون األول  –يناير/كانون الثاني  تنفيذ بيان النوايا مع حكومة الصين بشأن تنمية قدرات التقييم 
 يوليو/تموز.
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 ( 5104 /حزيرانإلى يونيو /كانون الثاني)من ينايرالمستقل مكتب التقييم لاإلبالغ عن مؤشرات األداء الرئيسية 
 المتفق عليهامؤشرات األداء الرئيسية  مقابل 3102عام من في الفصل األول التقييم المستقل أدناه لمحة عامة عن إنجازات مكتب لواردة اوفر مصفوفة اإلبالغ ت، 3102 المستقل لعاممكتب التقييم إطار قياس نتائج لاستنادا إلى 

ومؤشرات األداء الرئيسية ونتائج اإلدارة المكتبية  األهداف االستراتيجية أنغير (؛ 02-02 الصفحتين)انظر الجدول على  3102 لعام قياس النتائج المعتمدإطار أدناه عن الواردة هيكل المصفوفة ويختلف مع المجلس التنفيذي. 
بالنظر و داء الرئيسية. مؤشرات األب)أول عمودين على الجانب األيسر(  االستراتيجية ونتائج اإلدارة المكتبية اآلناألهداف ترتبط أفضل: المستقل بشكل مكتب التقييم سلسلة نتائج مصفوفة لتوضيح هيكل التغير. وأعيد تشكيل ت لم

 مقابل مؤشرات األداء الرئيسية بكل نتيجة من نتائج اإلدارة المكتبية.اإلنجازات  ارتباطلتسليط الضوء على كيفية سهام تستخدم مؤشرات األداء الرئيسية بمكن أن تسهم في نتيجة أو أكثر من نتائج اإلدارة المكتبية،  إلى أن
 

  3الجدول 
 (5102 /حزيرانإلى يونيو /كانون الثاني)من يناير المستقلمكتب التقييم لاألداء الرئيسية  اإلبالغ عن مؤشرات

األهداف 
 المكتبية نتائج اإلدارة االستراتيجية

 
 االستهداف الوصف اإلنجازات مؤشرات األداء الرئيسية

الهدف االستراتيجي 
األول: المساهمة، 

من خالل عمل 
التقييم المستقل في 

اءلة تعزيز المس
 عن النتائج

: تقارير 0نتيجة اإلدارة المكتبية 
سنوية عن نتائج وأثر عمليات 
الصندوق وتقييمات مؤسسية 

تقدم لبنات بناء ملموسة لتطوير 
وتنفيذ سياسات وعمليات 

 مؤسسية أفضل

 

. عدد المذكرات التي بها تعليقات على 0
برامج الفرص االستراتيجية القطرية 

 ووثائق السياسات
1 

عدم تقديم بسبب  3102 سبتمبر/أيلولحتى يوجد  ال
/استراتيجيات مؤسسية أو برامج فرص قطرية استراتيجية سياسات
 التقييم المستقل. لتقييمات مكتبكمتابعة لمجلس إلى ا جديدة

  

التقرير السنوي عن نتائج وأثر  .02
عمليات الصندوق وعدد التقييمات 
ية، المؤسسية، وتقييمات البرامج القطر 

وتقديرات أداء المشروعات، وعمليات 
التثبت من تقارير إنجاز المشروعات 

 وتقييمات األثر

تسير على المسار 
  الصحيح

يجري إنتاج التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق. 
وأنجز تقييمان مؤسسيان )تجديد الموارد والمنح(؛ ويجري تنفيذ 

تقييمات  2لخطة، من بين تقييم ثالث )الدول الهشة(. ووفقا ل
تقييمات. وأطلق  2تقييمات وبدأت  2للبرامج القطرية، أنجزت 

وتسير تقديرات أداء المشروعات والتثبت  3102تقييم األثر لعام 
 من تقرير إنجاز المشروع على المسار الصحيح.

وفقا لبرنامج  
عمل عام 

3102 

    
  

    
: 3نتيجة اإلدارة المكتبية 

لبرامج القطرية التي تقييمات ا
تشكل لبنات بناء ملموسة 
لبرامج الفرص االستراتيجية 

القطرية األفضل المستندة إلى 
 النتائج

 

عدد المذكرات التي بها تعليقات على  .0
برامج الفرص االستراتيجية القطرية 

 ووثائق السياسات
   0انظر وصف مؤشر األداء الرئيسي  1

ائج وأثر التقرير السنوي عن نت .02
عمليات الصندوق وعدد التقييمات 

المؤسسية، وتقييمات البرامج القطرية، 

تسير على المسار 
  الصحيح

 02انظر وصف مؤشر األداء الرئيسي 
وفقا لبرنامج  

عمل عام 
3102 
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وتقديرات أداء المشروعات، وعمليات 
التثبت من تقارير إنجاز المشروعات 

 وتقييمات األثر
            

: 2تيجة اإلدارة المكتبية ن
تقييمات لمشروعات تسهم في 
تحسين العمليات التي يدعمها 

 الصندوق

 

التقرير السنوي عن نتائج وأثر  .02
عمليات الصندوق وعدد التقييمات 

المؤسسية، وتقييمات البرامج القطرية، 
وتقديرات أداء المشروعات، وعمليات 
التثبت من تقارير إنجاز المشروعات 

 يمات األثروتقي

تسير على المسار 
  الصحيح

انظر المالحظة الواردة في العمود المقابل لمؤشر األداء الرئيسي 
 أعاله 02

وفقا لبرنامج  
عمل عام 

3102 

: وضع 2نتيجة اإلدارة المكتبية 
 المنهجية

المستقل عدد موظفي مكتب التقييم  .3 
المبعوثين بالتناوب إلى دورات تدريبية 

 م سنوياعلى التقيي
4+ 

 حضر موظف مؤتمر رابطة التقييم األفريقية 
حضر موظف مؤتمر التقييم السنوي لمجتمع التقييم في المملكة 

 المتحدة
شارك موظفان في البرنامج الدولي للتدريب في مجال التقييم 

 اإلنمائي
حضر عدد من موظفي التقييم التدريب الذي نظم باالشتراك مع 

 بشأن تقييم التمايز بين الجنسين. منظمة األغذية والزراعة

 موظفين 2

األهداف 
 المكتبية نتائج اإلدارة االستراتيجية

 
 االستهداف الوصف اإلنجازات مؤشرات األداء الرئيسية 

الهدف االستراتيجي 
األول: المساهمة، 

من خالل عمل 
التقييم المستقل في 

تعزيز المساءلة 
 عن النتائج

العمل  :2نتيجة اإلدارة المكتبية 
المتعلق بالهيئتين الرئاسيتين 
للصندوق لضمان المساءلة 

 والتعلم

 

عدد المذكرات التي بها تعليقات على  .0
برامج الفرص االستراتيجية القطرية 

 ووثائق السياسات
   0انظر وصف مؤشر األداء الرئيسي  1

 

عدد الدورات المقرر عقدها للجنة  .2
 ةالتقييم وفقا الختصاصات اللجن

2 
 دورة( و /تموزويوليو /حزيرانويونيو /آذاررسمية )مارس دورات 2

رسمية  دورة(. وهذا يشمل /كانون الثاني)ينايرواحدة غير رسمية 
 حزيران./إضافية غير متوقعة عقدت في يونيو

وفقا لبرنامج  
عمل عام 

3102 
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حسب المستقل مشاركة مكتب التقييم  
االقتضاء في دورات لجنة مراجعة 

لحسابات والمجلس التنفيذي ومجلس ا
محافظي الصندوق والزيارة القطرية 

 السنوية التي تجريها لجنة التقييم

011% 

  3102دورة المجلس التنفيذي في شهر أبريل/نيسان 
 جمهورية تنزانيا المتحدةإلى لمجلس التنفيذي القطرية لزيارة ال 
  3102دورة مجلس المحافظين في فبراير/شباط 
 ديد العاشر في فبراير/شباط ويونيو/حزيراندورات التج 

011% 

              

الهدف االستراتيجي 
الثاني: تشجيع 
اإلدارة الفعالة 

للتعلم والمعرفة 
لمواصلة النهوض 

بأداء عمليات 
 الصندوق

: إعداد 2نتيجة اإلدارة المكتبية 
توليفات تقييمية وموضوعات 

للتعلم من التقارير السنوية عن 
 ثر عمليات الصندوقنتائج وأ

 

. عدد أنشطة التعلم الرئيسية التي 2
داخل المستقل ينظمها مكتب التقييم 

 الصندوق
2 

  توليفة تقييمية عن انخراط الصندوق في البلدان المتوسطة
 الدخل

 في الصندوق حول القضايا والدروس المستفادة  حلقة دراسية
 ألثر )سري النكا( لتقييم األول المن 

  جتماع العالمي للموظفين: "دور التقييم ي االالتعلم فحدث
المستقل ومساهمته في تحسين األداء التشغيلي والمؤسسي في 

 "الصندوق
  من المقرر تنظيم حلقة عمل التعلم بشأن التقرير السنوي عن

 نتائج وأثر عمليات الصندوق في سبتمبر/أيلول

 أحداث 2

 

عدد منتجات إدارة المعرفة )المالمح . 9
رزة والدروس المستخلصة( للتقييمات البا

المؤسسية وتقييمات البرامج القطرية التي 
تنشر في غضون ثالثة أشهر من تاريخ 
اإلنجاز المحدد وتوزع على الجمهور 

 داخل الصندوق وخارجه

39 

على  المستقل ووزع، نشر مكتب التقييم 3102 /حزيرانيونيو حتى
منتجات منتجا من  39الداخلي والخارجي ما مجموعه  الجمهور

 2و، دروس 2وتقارير التقييم، من  02إدارة المعرفة بما في ذلك: 
مؤسسية التقييمات تين عن العام ولمحتينصحفية، نشرات 
 تينفصلي تينإخباري ورسالتين

  
011% 

 

 
عدد التوليفات التقييمية  .01

وموضوعات التعلم من التقارير السنوية 
 قعن نتائج وأثر عمليات الصندو 

 

)تشمل توليفات  2
توليفة إضافية/غير 
متوقعة عن الشعوب 

 األصلية(
واحد  موضوع تعلمو 

سنوي التقرير من ال
نتائج وأثر عن 

التنمية الرعوية؛ والشعوب و التوليفات: البلدان المتوسطة الدخل؛ 
 األصلية. 

نتائج وأثر عمليات عن التقرير السنوي من موضوع التعلم 
 .اتوق: إدارة المشروعالصند

وفقا لبرنامج  
عمل عام 

3102 
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 عمليات الصندوق 

األهداف 
 نتائج اإلدارة االستراتيجية

 
 االستهداف الوصف اإلنجازات مؤشرات األداء الرئيسية 

الهدف االستراتيجي 
الثاني: تشجيع 
اإلدارة الفعالة 

للتعلم والمعرفة 
لمواصلة النهوض 

بأداء عمليات 
 الصندوق

 

: 2بية نتيجة اإلدارة المكت
أنشطة منتظمة لالتصال 

والتواصل فيما يتعلق بعمل 
 مكتب التقييم المستقل

 

عدد أنشطة التعلم الرئيسية التي  .2
 المستقل ينظمها مكتب التقييم داخل

 الصندوق
   0انظر وصف مؤشر األداء الرئيسي  انظر أعاله

 

. عدد أنشطة التعلم الرئيسية التي 2
داخل  تقلالمس ينظمها مكتب التقييم

 البلدان باالشتراك مع الحكومات
2 

 حلقات عمل تقييم البرنامج القطري
  السنغال  -يناير/كانون الثاني 
  دولة بوليفيا المتعددة القوميات -أبريل/نيسان 
  زامبيا  -أبريل/نيسان 
  الصين -يوليو/تموز 

 

 أحداث 2

 

التي  الداخليةعدد أنشطة التعلم  .2
 تب التقييميشارك فيها موظفو مك

 لتبادل المعرفة المستقل
 +2 

  لصندوقلالرؤية االستراتيجية 
  حث موظفي الصندوق الجدد 
  حث ممثلي الدول األعضاء الجدد 
  عدة دورات خالل االجتماع العالمي للموظفين 
  تقييم األثر من قبل منظمة أوكسفام 
 أداة تقييم الفقر المتعددة األبعاد 
 الجودة في يوليو/تموز دورة تعلم نهائية بشأن ضمان 

 أحداث 2

عدد أنشطة المعرفة الخارجية التي  .3
 يشارك فيها موظفو مكتب التقييم

لتبادل الدروس المستفادة من  المستقل
 التقييم

2 
فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم، و منظمة األغذية والزراعة، 

ومجتمع  ،يقيةرابطة التقييم األفر و فريق التعاون في مجال التقييم، و 
 التقييم في المملكة المتحدة

 أحداث 2
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. عدد منتجات إدارة المعرفة )المالمح 9
البارزة والدروس المستخلصة( للتقييمات 
المؤسسية وتقييمات البرامج القطرية التي 
تنشر في غضون ثالثة أشهر من تاريخ 
اإلنجاز المحدد وتوزع على الجمهور 

 داخل الصندوق وخارجه

  أعالهانظر 
مقابل مؤشر األداء  في هذا العمودالواردة نظر المالحظة ا 

 أعاله 09الرئيسي 
011% 

: تنمية 3نتيجة اإلدارة المكتبية 
قدرات التقييم في البلدان 

 الشريكة

 

عدد حلقات العمل حول تنمية  .00
قدرات التقييم التي يتم تنظيمها في 
البلدان الشريكة لتبادل المعرفة حول 

ية وعملية تقييم مكتب التقييم منهج
 المستقل

0 
تنظيم حلقة عمل تدريبية بشأن منهجية وعمليات التقييم في بيجين 

 في يوليو/تموز
  

عدد األنشطة المتصلة بالتقييم  .03
التقييم التي يشارك  اتالذاتي وتنمية قدر 

 فيها موظفو مكتب التقييم المستقل
2  

  دعم تقييم للقطاع الخاص منح ا بشأن مقترحمناقشة المجلس
 األثر 

  الفصليتقرير األداء  بشأنمناقشة لجنة اإلدارة التنفيذية 
 للصندوق 

  مقترحات  المسبق للجودة فيمان بشأن الضجلسة مكرسة
 المشروعات الجديدة

 دورة تعلم نهائية بشأن ضمان الجودة 
  

 أحداث 2
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 5102-5102والخطة اإلشارية للفترة  5102صندوق لعام أنشطة التقييم المقترحة لمكتب التقييم المستقل في ال

7الجدول
حسب نوع النشاط  5102برنامج العمل المقترح لمكتب التقييم المستقل في الصندوق لعام 

 تاريخ االنتهاء المتوقع تاريخ البدء 4175األنشطة المقترحة لعام  نوع العمل

 * التاريخ المتوقع للتنفيذ

اني يناير/كانون الث
مارس/آذار  -

4175 

أبريل/نيسان 
- 

يونيو/حزيران 
4175 

 -يوليو/تموز 
سبتمبر/أيلول 

4175 

أكتوبر/تشرين 
 -األول 

ديسمبر/كانون 
 4176 4175األول 

    X  4175 أبريل/نيسان 4172يناير/كانون الثاني  انخراط الصندوق مع الدول الهشة . تقييم مؤسسي7

 X     4176سبتمبر/أيلول  4175أبريل/نيسان  األداء في الصندوق نظام تخصيص الموارد على أساس 

   X   4175يوليو/تموز  4172مايو/أيار  بنغالديش تقييم برنامج قطري .4

 X     4176مارس/آذار  4175يناير/كانون الثاني  البرازيل

 X     4176مارس/آذار  4175يناير/كانون الثاني  إثيوبيا

رين األول أكتوبر/تش الهند
4175 

 األولديسمبر/كانون 
4176 

    X 

 X     4176مارس/آذار  4175يناير/كانون الثاني  نيجيريا

   X   4175مارس/آذار  4172يناير/كانون الثاني  سيراليون

 X     4176مارس/آذار  4175يناير/كانون الثاني  تركيا

     X 4175مارس/آذار  4172يناير/كانون الثاني  جمهورية تنزانيا المتحدة

التثبت من جميع تقارير إنجاز المشروعات المتاحة هذا  . التثبت من تقارير إنجاز المشروعات8
 العام

ديسمبر/كانون األول  4175يناير/كانون الثاني 
4175 

X X X X  

يسمبر/كانون األول د 4175يناير/كانون الثاني  داء المشروعاتات ألتقدير  1حوالي  تقدير أداء المشروعات  2
4175 

  X X  

 X     4176يونيو/حزيران  4175يونيو/حزيران  واحد )يحدد المشروع فيما بعد( . تقييم األثر5

استعراض تنفيذ برنامج العمل المستند إلى النتائج لعام  االنخراط مع الهيئات الرئاسية. 6
عداد 4176-4171اإلشارية للفترة  ةخطالو  4175 ، وا 
 4176لعام  ةميزانياللعمل المستند إلى النتائج و برنامج ا

 4171-4171وخطته اإلشارية للفترة 

ديسمبر/كانون األول  4175يناير/كانون الثاني 
4175 

  X X  

التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق الثالث 
 عشر

ديسمبر/كانون األول  4175يناير/كانون الثاني 
4175 

   X  
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 تاريخ االنتهاء المتوقع تاريخ البدء 4175األنشطة المقترحة لعام  نوع العمل

 * التاريخ المتوقع للتنفيذ

اني يناير/كانون الث
مارس/آذار  -

4175 

أبريل/نيسان 
- 

يونيو/حزيران 
4175 

 -يوليو/تموز 
سبتمبر/أيلول 

4175 

أكتوبر/تشرين 
 -األول 

ديسمبر/كانون 
 4176 4175األول 

على تقرير رئيس الصندوق المستقل تب التقييم تعليقات مك
 عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة

   X   4175سبتمبر/أيلول  4175يونيو/حزيران 

على تقرير الفعالية اإلنمائية المستقل تعليقات مكتب التقييم 
 للصندوق

أكتوبر/تشرين األول 
4175 

ديسمبر/كانون األول 
4175 

   X  

المستقل على سياسات واستراتيجيات قات مكتب التقييم تعلي
وعمليات تشغيلية مختارة في الصندوق أعدتها إدارة 

الصندوق للنظر من قبل لجنة التقييم والمجلس، بما في 
ذلك تعليقات على السياسة المؤسسية الجديدة لتمويل المنح 

في الصندوق وعلى التقرير التوليفي عن تقييمات األثر 
 عده الصندوقالذي أ

ديسمبر/كانون األول  4175يناير/كانون الثاني 
4175 

X X X X  

المشاركة في جميع اجتماعات دورات الهيئات الرئاسية 
)لجنة التقييم والمجلس التنفيذي ومجلس المحافظين( 

واجتماعات مختارة للجنة مراجعة الحسابات وزيارة المجلس 
 4175القطرية في عام 

ديسمبر/كانون األول  4175اني يناير/كانون الث
4175 

X X X X  

تعليقات مكتب التقييم المستقل في برامج الفرص 
االستراتيجية القطرية عند توفر تقييمات البرامج القطرية 

 ذات الصلة

ديسمبر/كانون األول  4175يناير/كانون الثاني 
4175 

 X X X  

دارة المعرفة .1 ة عن الوصول إلى األسواق: منظور دون توليفة تقييمي أنشطة االتصاالت وا 
 إقليمي

  X    4175يونيو/حزيران  4175يناير/كانون الثاني 

ديسمبر/كانون األول  4175يونيو/حزيران  توليفة تقييمية عن إدارة الموارد الطبيعية والموارد البيئية
4175 

   X  

توليفة تقييمية عن األنشطة غير اإلقراضية في سياق 
 بين بلدان الجنوبالتعاون 

     X  

، والموقع الشبكي والدروستقارير التقييم، والمالمح البارزة، 
 .وما إلى ذلك، المستقل لمكتب التقييم

ديسمبر/كانون األول  4175يناير/كانون الثاني 
4175 

X X X X  

تنظيم حلقات عمل تعلم قطرية عن تقييمات البرامج 
 لم في الصندوق القطرية، باإلضافة إلى أحداث تع

ديسمبر/كانون األول  4175يناير/كانون الثاني 
4175 

X X X X  
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 تاريخ االنتهاء المتوقع تاريخ البدء 4175األنشطة المقترحة لعام  نوع العمل

 * التاريخ المتوقع للتنفيذ

اني يناير/كانون الث
مارس/آذار  -

4175 

أبريل/نيسان 
- 

يونيو/حزيران 
4175 

 -يوليو/تموز 
سبتمبر/أيلول 

4175 

أكتوبر/تشرين 
 -األول 

ديسمبر/كانون 
 4176 4175األول 

ديسمبر/كانون األول  4175يناير/كانون الثاني  أنشطة تتعلق بالسنة الدولية للتقييم 
4175 

X X X X  

 وأالمشاركة في منتديات خارجية مختارة مثل أحداث التعلم 
 لمعرفة من خاللهاا وتبادلاجتماعات مجموعات التقييم 

ديسمبر/كانون األول  4175يناير/كانون الثاني 
4175 

X X X X  

ومكتب الرئيس  المستقل اجتماعات فصلية لمكتب التقييم
 ونائب الرئيس

ديسمبر/كانون األول  4175يناير/كانون الثاني 
4175 

X X X X  

حضور كل اجتماعات لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه 
التي تناقش السياسات واالستراتيجيات السياسات 

المؤسسية، وبرامج الفرص االستراتيجية القطرية، ومجموعة 
. المستقل مختارة من المشروعات التي قيمها مكتب التقييم

ودورات التعلم وحضور اجتماعات لجنة إدارة العمليات، 
وفريق اإلدارة في الصندوق، بشأن ضمان الجودة، 

 إدارة البرامج القطرية واجتماعات مختارة لفرق

ديسمبر/كانون األول  4175يناير/كانون الثاني 
4175 

X X X X  

الشراكة مع فريق التعاون في مجال التقييم، وشبكة شبكات  الشراكة: .1
تقييم األثر، وفريق األمم المتحدة المعني بالتقييم، والوكالة 

 السويسرية للتنمية والتعاون

ديسمبر/كانون األول  4175يناير/كانون الثاني 
4175 

X X X X  

خارجي في تقييمات رئيسية  نظراءالمساهمة كمستعرض  
 تقوم بها منظمات متعددة/ثنائية األطراف حسب الطلب

ديسمبر/كانون األول  4175يناير/كانون الثاني 
4175 

X X X X  
 

تنفيذ البيان المشترك بين الجماعة االستشارية للبحوث 
ة ومنظمة األغذية والزراعة والصندوق الزراعية الدولي

الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالمي لتعزيز 
 التعاون في مجال التقييم

ديسمبر/كانون األول  4175يناير/كانون الثاني 
4175 

X X X X  

    X   4175أبريل/نيسان  4172يناير/كانون الثاني  الطبعة الثانية من دليل التقييم  المنهجية .9

     X 4175مارس/آذار  4175يناير/كانون الثاني  إعداد اتفاقية جديدة بشأن المواءمة 

الموظفين/الخبراء تدريب )الطبعة الثانية من دليل التقييم(  
 االستشاريين لمكتب التقييم المستقل

ديسمبر/كانون األول  4175يونيو/حزيران 
4175 

 X X X  

  X X X Xديسمبر/كانون األول  4175يناير/كانون الثاني  خارجي حول تقييمات األثرو داخلي المساهمة في نقاش  
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 تاريخ االنتهاء المتوقع تاريخ البدء 4175األنشطة المقترحة لعام  نوع العمل

 * التاريخ المتوقع للتنفيذ

اني يناير/كانون الث
مارس/آذار  -

4175 

أبريل/نيسان 
- 

يونيو/حزيران 
4175 

 -يوليو/تموز 
سبتمبر/أيلول 

4175 

أكتوبر/تشرين 
 -األول 

ديسمبر/كانون 
 4176 4175األول 

4175 

قدرات التقييم في سياق عملية التقييم  تنميةالمشاركة في  قدرات التقييم تنمية. 71
 المنتظمة

ديسمبر/كانون األول  4175يناير/كانون الثاني 
4175 

X X X X  

الشريكة )حسب الطلب( تنظيم حلقات عمل في البلدان  
 حول منهجية وعمليات التقييم

ديسمبر/كانون األول  4175يناير/كانون الثاني 
4175 

X X X X  

تنفيذ بيان النوايا مع حكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن  
 تنمية قدرات التقييم في البلد

ديسمبر/كانون األول  4175يناير/كانون الثاني 
4175 

X X X X  

*
فيمكانتاريخالتنفيذالفعليفقطمنأجلمخرجمحددمتوقع4Xععالمةيتموض






4الجدول
حسب نوع النشاط 5102-5102الخطة اإلشارية لمكتب التقييم المستقل في الصندوق للفترة 

*
 

 السنة 4171-4176الخطة اإلشارية للفترة  نوع العمل

دارة المعرفة؛ وحشد موارد إضافيةنموذج وتجربة الالمركزية؛ وجهود  مؤسسيتقييم  .7  4171-4176 اإلدارة في تقييمات األثر؛ وا 

 حوار السياسات؛ وبرنامج التأقلم لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة 
 تقييم مشترك مع منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي للجنة األمن الغذائي العالمي المعاد تشكيلها 

4176-4171 

 الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهندي بوركينا فاسو وبورندي والفلبين  م برنامج قطري. تقيي4
 تقييمات شبه إقليمية في بلدان الكاريبي الجزرية الناطقة باإلنكليزية

4176 

 4171 التثبت من جميع تقارير إنجاز المشروعات المتاحة هذا العام . التثبت من تقارير إنجاز المشروعات8

  الكاميرون ومالوي 
 4171-4176 تقديرات في السنة 1حوالي  . تقدير أداء المشروعات 2

 4171-4176 لألثر في السنة )يحدد المشروع فيما بعد(واحد تقييم   . تقييم األثر5

  4171-4176 الصندوق التقرير السنوي الثالث عشر والرابع عشر عن نتائج وأثر عمليات   . االنخراط مع الهيئات الرئاسية6

عداد برنامج العمل المستند إلى 4171-4171اإلشارية للفترة  ةخطالو  4176استعراض تنفيذ برنامج العمل المستند إلى النتائج لعام   ، وا 
 4179-4171اإلشارية للفترة  ةخطالو  4171لعام  ةميزانيالالنتائج و 

عداد برنامج العمل المستند إلى 4179-4171والخطة اإلشارية للفترة  4171ام استعراض تنفيذ برنامج العمل المستند إلى النتائج لع ، وا 

4176 
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 السنة 4171-4176الخطة اإلشارية للفترة  نوع العمل

 4171 4141-4179والخطة اإلشارية للفترة  4171لعام والميزانية النتائج 

عالية اإلنمائية وتقرير الف تعليقات مكتب التقييم المستقل على تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة 
 للصندوق

4176-4171 

 4171-4176 االستراتيجية القطرية عند توفر تقييمات البرامج القطرية ذات الصلةبرنامج الفرص تعليقات مكتب التقييم المستقل على  

تي أعدتها إدارة الصندوق الصندوق التشغيلية الواستراتيجيات وعمليات تعليقات مكتب التقييم المستقل على مجموعة مختارة من سياسات 
 لعرضها على لجنة التقييم للنظر فيها

4176-4171 

مشاركة في اجتماعات المجلس التنفيذي المشاركة في جميع دورات لجنة التقييم وفقا لالختصاصات المنقحة والنظام الداخلي للجنة. وال
 .للمجلس القطريةمشاركة في الزيارة . والومجلس المحافظين

4176-4171 

دارة المعرفة1  4171-4176 .وما إلى ذلك، المستقل ، والموقع الشبكي لمكتب التقييموالدروستقارير التقييم، والمالمح البارزة،  . أنشطة االتصاالت وا 

 وتحويالت العاملين سالسل القيمةفي مجال تنمية سالسل القيمة للسلع األساسية بشأن توليفة تقييمية عن خبرة الصندوق 
 نطاق التقييم الذاتي واألنشطة المتصلة بالزراعة خارج المزارعتوسيع 

4176-4171 

حضور كل اجتماعات لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه السياسات التي تناقش السياسات واالستراتيجيات المؤسسية، وبرامج الفرص 
فرق و لجنة إدارة العمليات المستقل. وحضور اجتماعات  قييماالستراتيجية القطرية، ومجموعة مختارة من المشروعات التي قيمها مكتب الت

 وفرق إدارة البرامج القطرية ودورات التعلم بشأن ضمان الجودة  إدارة البرامج القطرية

4176-4171 

ييم، والوكالة السويسرية للتنمية الشراكة مع فريق التعاون في مجال التقييم، وشبكة شبكات تقييم األثر، وفريق األمم المتحدة المعني بالتق الشراكة: .1
 والتعاون

4176-4171 

تنفيذ البيان المشترك بين الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية ومنظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية 
 وبرنامج األغذية العالمي لتعزيز التعاون في مجال التقييم

4176-4171 

 4171-4176 خارجي حول تقييم األثرداخلي و المساهمة في نقاش  . المنهجية9

دارة الصندوق بشأن منهجية وعمليات التقييم المستقل والتقييم الذاتي المستقل تنفيذ اتفاق المواءمة المعدل بين مكتب التقييم   4171-4176 وا 

 4171-4176 قدرات التقييم بتنميةتنفيذ أنشطة في البلدان الشريكة تتعلق  التقييمات . تنمية قدر 71

21154،علىالتوالي،فيعام2117و2116سُيضطلعبهافيعامي*مواضيعوعددالتقييماتالمؤسسيةوتقييماتالبرامجالقطريةوالتوليفاتالتقييميةإرشاديةوستحدداألولوياتواألعدادالفعليةالتي
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 5102مستويات موظفي مكتب التقييم المستقل لعام 
 4175 4172مستوى عام  4178مستوى عام  4174مستوى عام  4177مستوى عام 

 المجموع موظفو الخدمات العامة الموظفون الفنيون

7945 7945 7145 7145 03
 

2 04 


فئة الموارد البشرية

 4175 4172 الفئة

 7 7 مدير

 7 7 نائبمدير

 *3 *3 كبارموظفيالتقييم

 6 6 موظفوالتقييم

 7 7 محللبحوثتقييم

 7 145 موظفمعرفةواتصالفيمجالالتقييم

 03 0592  الموظفين في الفئة الفنية مجوع

 7 7 مساعدإداري

 7 7 مساعدمدير

 7 7 مساعدنائبمدير

 8 8 مساعدوالتقييم

 2 2 الموظفين في فئة الخدمات العامة مجموع

 04 0492 الكليالمجموع 

منالوكالةالسويسريةللتنميةوالتعاونإلىمكتبالتقييمالمستقلدونأنيكونلذلكأيأثرعلىتكاليفموظفيالمكتب4موظفآخرمنكبارموظفيالتقييمتمانتداب*

 

 المستقل مستوى موظفي الخدمات العامة في مكتب التقييم

 )المقترحة(4175 4172 4178 4174 4177 4171 4119 4111 4111

945 145 145 1 1 1 6 6 6 
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 5102لعام  المستقل الميزانية المقترحة لمكتب التقييم
 

7الجدول
  5102لعام  المستقل الميزانية المقترحة لمكتب التقييم

)بالدوالراتاألمريكية(

 (7) أ 4172ميزانية  أ 4178ميزانية  أ 4174ميزانية  أ 4177ميزانية  أعمال التقييم

 4175رحة لعام الميزانية المقت

الزيادة/)النقص( القيمة 
 الحقيقية

(4) 

 بزيادة السعر 

(8) 

زيادة/انخفاض سعر 
 ج الصرف

(2) 

بسعر  4175مجموع ميزانية عام 
صرف للدوالر األمريكي مقابل 

 1414اليورو = 
(5(=)7(+)4(+)8/+)-(2) 

892 455 2 0 900 59 0 992 395 2 711 346 2 474 289 2 000 238 2 تكاليف غير الموظفين
 

 075 641 3 0 0 385 54 690 586 3 268 667 3 530 734 3 576 645 3 تكاليف الموظفين

 967 096 6 0 900 59 385 54 682 982 5 979 013 6 004 024 6 576 883 5 المجموع


أ
(21144و2113و2112و2111السنواتفي1.722مجلسالمحافظين)بسعرصرفللدوالراألمريكيمقابلاليورو=حسبمااعتمدها
ب
فيالمائةوالتوجدزيارةسعريةلتكاليفالموظفين4445وتبلغنسبةالزيادةالسعريةلتكاليفغيرالموظفينكماهوالحالبالنسبةلسائرالصندوقوماأعلنتهوحدةالميزانية4


ج
يورو،وذلكلتيسيرالمقارنة41.72وهودوالراألمريكيمقابل2114يطبقفيهذهالمرحلةبينالدوالراألمريكيواليوروهونفسالسعرالمطبقعلىميزانيةعاموفقالماأعلنتهوحدةالميزانيةفإنسعرالصرفالذيس
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4الجدول
 فيما يتعلق بتكاليف غير الموظفين 5102توزيع الميزانية المقترحة لمكتب التقييم المستقل لعام 

 العددالمطلق ملنوعالع
العددالنسبيكنسبةمئويةللعمل

 (ةمريكيبالدوالراتاأل)بتكاليفالوحدةالمعيارية أالمنجز
التكاليفالمقترحةلغيرالموظفينلعام

 (ةمريكياألبالدوالرات)4175

 000 150 000 150 7 7 التقريرالسنويعننتائجوأثرعملياتالصندوق

المؤسسيالتقييم

اطالصندوقفيالدولالهشةانخر

 نظامتخصيصالمواردعلىأساساألداءفيالصندوق

4

7

 7

7

1445

1415 

تكلفةمتغايرةتبعالنطاقوطبيعةالقضاياالمزمع
تقديرها:
 251411-111111

350 000  

تكلفةمتغايرةتبعالحجمالحافظة،ومساحةالبلد، 247 1 تقييمبرنامجقطري
،وتوافراألدلةالتقييمية:وتكلفةالسفر

111 445-111 811 

1 005 000  

 000 50 - 81حوالي 81حوالي عملياتالتثبتمنتقاريرإنجازالمشروعات

 000 230 81 111-45 111 1حوالي 1حوالي تقديراتأداءالمشروعات

  000 200 811 111-411 111 141 7 تقييماألثر

 000 120 65 111-21 1111 8 8 التقييماتتوليفة

 000 40 - 148 7 مكتبالتقييمالمستقللتقييمالتحديثدليل

  000 188  - - المعرفةوالشراكةوتبادلأنشطةاالتصاالتوالتواصل

تنميةقدراتالتقييم،والتدريب)بمافيذلكالتدريب
تكاليفاإلداريةذاتالعلىدليلالتقييمالمنقح(،و

 الصلة

- -  122 892 

 892 455 2    المجموع

أ
41754عامتلكالتقييماتفيليمثلهذاالرقمالنسبةالمئويةللعملالمنجزعادةماتمتدالتقييماتلمدةسنتين4و
ب
تشملتكاليفالوحدةالمعياريةأيضاتكاليفسفرالموظفينعندالضرورة4
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8الجدول
 المكتبية اإلدارةالهدف ونتيجة )تكاليف الموظفين وغير الموظفين( حسب تقل المسالتخصيص المقترح لميزانية مكتب التقييم 

)بالدوالراتاألمريكية(

 يةدارة المكتباإلنتائج  أهداف مكتب التقييم المستقل

الميزانية المقترحة )تكاليف الموظفين 
 غير الموظفين(و 

النسبة المئوية من مجموع الميزانية 
 المقترحة

: الهدف االستراتيجي 7الهدف االستراتيجي 
األول: المساهمة، من خالل عمل التقييم 
 المستقل في تعزيز المساءلة عن النتائج

: تقارير سنوية عن نتائج وأثر عمليات الصندوق وتقييمات 7نتيجة اإلدارة المكتبية 
 مؤسسية تقدم لبنات بناء ملموسة لتطوير وتنفيذ سياسات وعمليات مؤسسية أفضل 

752 413  12  

: تقييمات البرامج القطرية التي تشكل لبنات بناء ملموسة 4نتيجة اإلدارة المكتبية 
 لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية األفضل المستندة إلى النتائج

2 034 156 34 

: تقييمات لمشروعات تسهم في تحسين العمليات التي 8نتيجة اإلدارة المكتبية 
 يدعمها الصندوق

1 034 773  17 

 5 005 339 : وضع المنهجية2نتيجة اإلدارة المكتبية 

: العمل المتعلق بالهيئتين الرئاسيتين للصندوق لضمان 5نتيجة اإلدارة المكتبية 
 المساءلة والتعلم

260 907 4 

 72  254 421 4 0المجموع للهدف االستراتيجي 

: الهدف االستراتيجي 4الهدف االستراتيجي 
دارة الفعالة للتعلم والمعرفة الثاني: تشجيع اإل

 لمواصلة النهوض بأداء عمليات الصندوق

: إعداد توليفات تقييمية وموضوعات للتعلم من التقارير 6نتيجة اإلدارة المكتبية 
 السنوية عن نتائج وأثر عمليات الصندوق

708 514 12 

لق بعمل : أنشطة منتظمة لالتصال والتواصل فيما يتع1نتيجة اإلدارة المكتبية 
 المستقل مكتب التقييم

729 008  12 

  4 191 238 : تنمية قدرات التقييم في البلدان الشريكة1نتيجة اإلدارة المكتبية 

 28 713 675 1 5المجموع للهدف االستراتيجي 

 100 967 096 6  المجموع الكلي
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 إطار االنتقائية لمكتب التقييم المستقل في الصندوق 


7الجدول

 المستقل ألسئلة التوجيهية الختيار وتحديد أولويات التقييمات المقرر إدراجها في برنامج عمل مكتب التقييما
 

 *قديرات أداء المشروعات تقييمات البرامج القطرية التقييمية تالتوليفاالتقييمات المؤسسية/

هل هذا المجال من المجاالت ذات االهتمام/األولوية  .0
 صندوق؟ألصحاب المصلحة في ال

هل يتماشى ذلك مع األولويات االستراتيجية للصندوق  .3
 والتزامات تجديد الموارد؟

 هل يسد ذلك فجوة معرفية في الصندوق؟ .2
 ما هو األثر المتوقع للتقييم؟ .2
هل هناك نقطة قرار حاسمة في الصندوق من شأنها أن  .2

 توجه توقيت هذا التقييم؟ 
تيجية لمكتب كيف سيسهم هذا التقييم في األهداف االسترا .2

 التقييم المستقل؟
األخرى التي يستند التقييم المستقل ما هي مخرجات مكتب  .2

 إليها هذا التقييم و/أو يساهم فيها؟
هل لدى مكتب التقييم المستقل موارد )مالية وبشرية( إلجراء  .3

 هذا التقييم؟
 

هل هذا البلد من البلدان ذات األهمية/األولوية  .0
 للمكتب اإلقليمي؟

التوازن الجغرافي على هذا التقييم  رسيؤثكيف  .3
 ؟التقييم المستقل لحافظة التقييم في مكتب

هل هناك نقطة قرار حاسمة في الصندوق من  .2
 شأنها أن توجه توقيت هذا التقييم؟

كيف سيسهم هذا التقييم في األهداف االستراتيجية  .2
 ؟لمكتب التقييم المستقل

ما هي مخرجات مكتب التقييم المستقل األخرى  .2
 التي يستند إليها هذا التقييم و/أو يساهم فيها؟ 

هل لدى مكتب التقييم المستقل موارد )مالية  .2
 وبشرية( إلجراء هذا التقييم؟

 

هل حدد مكتب التقييم المستقل أي فجوات رئيسية في  .0
المعلومات أو أوجه عدم اتساق أو أوجه ضعف تحليلية 

 في تقرير إنجاز المشروعات خالل عملية التثبت؟
هل يشتمل المشروع على ُنهج مبتكرة ناجحة يمكن  .3

 توسيع نطاقها في أماكن أخرى؟
هل هناك فرق كبير بين التصنيفات الواردة في تقارير  .2

 إنجاز المشروعات وتلك الناتجة عن مكتب التقييم
 أثناء عملية التثبت؟ المستقل

التوازن الجغرافي لحافظة على هذا التقييم  سيؤثركيف  .2
 ؟التقييم المستقل كتبالتقييم في م

األخرى التي التقييم المستقل ما هي مخرجات مكتب  .2
تقييم مثال يستند إليها هذا التقييم و/أو يساهم فيها )

 البرنامج القطري(؟
هل لدى مكتب التقييم المستقل موارد )مالية وبشرية(  .2

 إلجراء هذا التقييم؟
21154منهافيعامالمشروعاتفيهذهالمرحلة،نظراألنمكتبالتقييمالمستقللميحصلحتىاآلنعلىقائمةتقاريرإنجازالمشروعاتالتيسيتعينالتثبت*اليمكنتطبيقإطاراالنتقائيةعلىتقديراتأداء
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4الجدول
تطبيق إطار االنتقائية على تقييمات البرامج القطرية
*

 
 

األسئلة التوجيهية للتقييمات 
 المؤسسية

نظام تخصيص الموارد القائم على  نموذج وتجربة الالمركزية حشد موارد إضافية إدارة المعرفة
 األداء

 جهود اإلدارة في تقييمات األثر

هل هذا المجال من المجاالت  .0
ذات االهتمام/األولوية ألصحاب 

 المصلحة في الصندوق؟

2 2 2 2 2 

هل يتماشى ذلك مع األولويات  .3
مات االستراتيجية للصندوق والتزا

 تجديد الموارد؟

2 2 2 2 2 

هل يسد ذلك فجوة معرفية في  .2
 الصندوق؟

 2 نعم  نعم نعم نعم

إدارة نهج الصندوق إزاء  ما هو األثر المتوقع للتقييم؟ .2
 المعرفة

جهود الصندوق لحشد الموارد 
خارج إطار عمليات تجديد 

 الموارد

نهج الصندوق في تعزيز قدرات 
عظيم أثر الهياكل الالمركزية لت

 المنظمة على المستوى القطري

آليات الصندوق لتخصيص 
الموارد، مع مراعاة والية الصندوق 
بالحد من الفقر الريفي في جميع 

 المناطق

منهجيه الصندوق ونهجه في 
 االضطالع بتقييمات األثر

هل هناك نقطة قرار حاسمة في  .2
الصندوق من شأنها أن توجه توقيت 

 هذا التقييم؟

ي الوقت الراهن، ألن ليس ف
 اجديد االصندوق وضع إطار 

، 3102إلدارة المعرفة في عام 
ويتطلب المزيد من الوقت 

 للتنفيذ.

استكشاف أشكال جديدة يمثل 
موارد إضافية أولوية  لحشد

بالنسبة لالستدامة المالية 
للصندوق ولفترة التجديد التاسع 

. ومع لموارد الصندوق وبعدها
فضل ذلك، قد يكون من األ
أو  3102االنتظار حتى عام 

هناك كون تعندما  3102
 مجموعة كبيرة من األمثلة
)مثل قرض بنك التنمية 

 على حشد( للصندوق األلماني
 .هاموارد إضافية لتقييم

 أولوية لفترة إنه يمثلنعم، 
التجديد التاسع لموارد الصندوق 

ومع ذلك، سيكون وما بعدها. 
من المالئم االنتظار حتى عام 

 بعد إنشاء، ذلك أو بعد 3102
جميع المكاتب القطرية 

)بحلول نهاية عام  الخمسين
، على النحو المتفق 3102

 إلدارة(.اعليه مع 

أولوية عالية  إنه يمثلنعم، 
أدخل هذا لألسباب التالية: )أ( 

التجديد السادس النظام في فترة 
، ولم 3113في عام للموارد 

أو  استعراضأي إلى خضع ي
( سيسهم التقييم 3؛ )ملتقييم شا

أيضا في زيادة دقة ُنهج 
الصندوق في مجال حشد 

سياق االنتقائية الموارد في 
لتحسين الكفاءة  القطرية

سيسهم المؤسسية. ولذلك، 
تقييم أيضا في تحقيق أهداف ال

التجديد  أولوية لفترة إنه يمثل
التاسع لموارد الصندوق وما 

من  . ومع ذلك، سيكونبعدها
المالئم االنتظار حتى عام 

تم االنتهاء من يعندما  3102
 إدارةستجريها ألثر لتقييما  21

االنتهاء من التقرير و  الصندوق
 .عن مبادرة تقييم األثرالتوليفي 
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 أخرى.مؤسسية 

. كيف يمكن أن يسهم هذا التقييم 2
في األهداف االستراتيجية لمكتب 

 التقييم المستقل؟

المساهمة في الهدفين 
 3و 0جيين االستراتي

المساهمة في الهدفين 
 3و 0االستراتيجيين 

المساهمة في الهدفين 
 3و 0االستراتيجيين 

المساهمة في الهدفين 
 3و 0االستراتيجيين 

المساهمة في الهدفين 
 3و 0االستراتيجيين 

ما هي مخرجات مكتب التقييم . 2
المستقل األخرى التي يستند إليها هذا 

 التقييم و/أو يساهم فيها؟

االستناد إلى تقييمات البرامج 
القطرية والتقييمات على 

 .مستوى المشروع
المساهمة في التقييمات 

المؤسسية وتقييمات البرامج 
القطرية والتقييمات على 

مستوى المشروع األخرى فضال 
 عن تقرير التوليفات التقييمية

التقييمات االستناد إلى  ليس بصورة مباشرة
امج المؤسسية وتقييمات البر 
القطرية والتقييمات على 
 مستوى المشروع األخرى 

التقييمات االستناد إلى 
المؤسسية وتقييمات البرامج 

القطرية والتقييمات على مستوى 
 المشروع األخرى 

تقييمات األثر االستناد إلى 
 على مستوى المشروع 

هل لدى مكتب التقييم المستقل . 3
موارد )مالية وبشرية( إلجراء هذا 

 قييم؟الت

ال يمكن إجراء إال تقييم 
مؤسسي واحد في السنة نظرا 

للقيود على قدرات وموارد 
مكتب التقييم المستقل والقدرة 
االستيعابية إلدارة الصندوق 

 وهيئاته الرئاسية

ال يمكن إجراء إال تقييم 
مؤسسي واحد في السنة نظرا 

للقيود على قدرات وموارد 
مكتب التقييم المستقل والقدرة 

ستيعابية إلدارة الصندوق اال
 وهيئاته الرئاسية

ال يمكن إجراء إال تقييم 
مؤسسي واحد في السنة نظرا 

للقيود على قدرات وموارد مكتب 
التقييم المستقل والقدرة 

االستيعابية إلدارة الصندوق 
 وهيئاته الرئاسية

ال يمكن إجراء إال تقييم  نعم
مؤسسي واحد في السنة نظرا 

ت وموارد مكتب للقيود على قدرا
التقييم المستقل والقدرة 

االستيعابية إلدارة الصندوق 
 وهيئاته الرئاسية

أقلدرجة47تمثلأعلىدرجةو5نقاط،حيثإن5*عندبناءبرنامجالعمل،تمالتثبتمنكلتقييممقترحمقابلاألسئلةالتوجيهية،باستخداممقياسمن
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8الجدول

للتوليفات التقييميةية تطبيق إطار االنتقائ

التوليفات األسئلة التوجيهية للتقييمات المؤسسية/
 التقييمية

الوصول إلى األسواق: منظور دون  تقييمية عن تحويالت العاملين ةتوليف توليفة تقييمية عن آلية التقييم الذاتي في الصندوق  توليفات تقييمية عن توسيع النطاق
 إقليمي

لمجاالت ذات هل هذا المجال من ا .0
االهتمام/األولوية ألصحاب المصلحة في 

 الصندوق؟

)ألن الموضوع جرى دراسته إلى حد ما في  2 2
التقييم المؤسسي للفعالية والتقييم المؤسسي 

 .)لتجديدات موارد الصندوق

2  2 

هل يتماشى ذلك مع األولويات االستراتيجية  .3
 للصندوق والتزامات تجديد الموارد؟

2 2 2  2 

نعم بدرجة أقل نظرا ألن إدارة  هل يسد ذلك فجوة معرفية في الصندوق؟ .2
 الصندوق أجرت دراسات أخرى

 نعم نعم نعم

من  نهج الصندوق لتوسيع النطاق ما هو األثر المتوقع للتقييم؟ .2
أجل تحقيق أثر أوسع نطاقا على 

 الفقر

لتحقيق قياس  التقييم الذاتي في الصندوق اتآلي
 ج واإلبالغ عنهاأفض للنتائ

انخراط الصندوق ونهجه بشأن تحويالت 
 العاملين في سياق التمويل اإلنمائي

دور الصندوق في تعزيز الوصول 
إلى األسواق لزيادة الدخول واألمن 

 الغذائي

هل هناك نقطة قرار حاسمة في الصندوق  .2
 من شأنها أن توجه توقيت هذا التقييم؟

وية نعم إنه من المسائل ذات األول
في فترة التجديد التاسع لموارد 

 الصندوق

نعم إنه من المسائل ذات األولوية  إلى حد ما نعم
في فترة التجديد التاسع لموارد 

 الصندوق 

. كيف يمكن أن يسهم هذا التقييم في األهداف 2
 االستراتيجية لمكتب التقييم المستقل؟

المساهمة في الهدف االستراتيجي 
3 

المساهمة في الهدف االستراتيجي  3المساهمة في الهدف االستراتيجي  3االستراتيجي  المساهمة في الهدف
3 

ما هي مخرجات مكتب التقييم المستقل . 2
األخرى التي يستند إليها هذا التقييم و/أو يساهم 

 فيها؟

التقييمات المؤسسية االستناد إلى 
تقييمات البرامج القطرية و 

 والتقييمات على مستوى المشروع 

تقييمات التقييمات المؤسسية و االستناد إلى 
 البرامج القطرية والتقييمات على مستوى المشروع 

االستناد إلى تقييمات البرامج القطرية 
حيثما  والتقييمات على مستوى المشروع

تكون هناك أنشطة ذات صلة بتحويالت 
 العاملين

االستناد إلى تقييمات البرامج 
توى القطرية والتقييمات على مس
ذات المشروع حيثما تنفذ أنشطة 
 صلة بالوصول إلى األسواق

هل لدى مكتب التقييم المستقل موارد )مالية . 8
 وبشرية( إلجراء هذا التقييم؟

 نعم نعم نعم نعم
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األسئلة التوجيهية للتقييمات 
 التوليفات التقييميةالمؤسسية/

األنشطة غير اإلقراضية في سياق تقييمية عن  ةتوليف إدارة الموارد الطبيعية وسالسل القيمةتقييمية عن  ةتوليف سالسل القيمةتوليفات تقييمية عن 
 التعاون بين بلدان الجنوب

هل هذا المجال من المجاالت ذات  .7
االهتمام/األولوية ألصحاب المصلحة في 

 الصندوق؟

 5 5 (4171)سيكون هذا المجال أكثر أهمية في عام  2

ع األولويات هل يتماشى ذلك م .4
االستراتيجية للصندوق والتزامات تجديد 

 الموارد؟

في  4175-4178)يشتمل تقييم البرنامج القطري للفترة  5 5
الصندوق على مؤشرات جديدة وأهداف أكثر طموحا لدعم تعزيز 

األداء في اإلدارة البيئية. وباإلضافة إلى ذلك، فإن إجراءات 
المستدامة عرضت على المجلس الصندوق لإلدارة البيئية والتنمية 

 (.4119التنفيذي في عام 

5 

هل يسد ذلك فجوة معرفية في  .8
 الصندوق؟

نعم إلى درجة أقل نظرا ألن إدارة الصندوق أجرت دراسات 
 أخرى

 نعم نعم

انخراط الصندوق نحو بيئات أعمال ريفية مواتية بقدر أكبر  ما هو األثر المتوقع للتقييم؟ .2
لحيازات الصغيرة وفقراء الريف من الوصول لتمكين أصحاب ا

 إلى األسواق وسالسل القيمة بشكل أفضل.

األنشطة غير اإلقراضية انخراط الصندوق ونهجه بشأن  نهج الصندوق بشأن إدارة الموارد الطبيعية واإلدارة البيئية
 في سياق التعاون بين بلدان الجنوب

هل هناك نقطة قرار حاسمة في  .5
شأنها أن توجه توقيت هذا الصندوق من 

 التقييم؟

 نعم نعم إلى حد ما

. كيف يمكن أن يسهم هذا التقييم في 6
األهداف االستراتيجية لمكتب التقييم 

 المستقل؟

 4المساهمة في الهدف االستراتيجي  4المساهمة في الهدف االستراتيجي  4المساهمة في الهدف االستراتيجي 

 ما هي مخرجات مكتب التقييم. 1
المستقل األخرى التي يستند إليها هذا 

 التقييم و/أو يساهم فيها؟

تقييمات البرامج القطرية التقييمات المؤسسية و االستناد إلى 
. والمساهمة في التقييم والتقييمات على مستوى المشروع

المؤسسي لحوار السياسات المدرج في الخطة اإلشارية لعام 
4171. 

ج القطرية والتقييمات على مستوى االستناد إلى تقييمات البرام
 المشروع 

االستناد إلى تقييمات البرامج القطرية والتقييمات على 
عندما تكون هناك أنشطة ذات صلة مستوى المشروع 
 بتحويالت العاملين

هل لدى مكتب التقييم المستقل موارد . 4
 )مالية وبشرية( إلجراء هذا التقييم؟

 نعم نعم السنةتوليفات تقييمية في  8ال، حتى 
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2الجدول
 تطبيق إطار االنتقائية على تقييمات البرامج القطرية



 تركيا نيجيريا  الهند إثيوبيا البرازيل تقييمات البرامج القطريةلاألسئلة التوجيهية 

هل هذا البلد من البلدان ذات 
االهتمام/األولوية للشعبة اإلقليمية مع وضع 

 تند إلى النتائج؟في االعتبار تخصيصه المس

5 5 5 5 8  

اإلقليمي  نكيف سيؤثر هذا التقييم على التواز 
 لحافظة تقييمات مكتب التقييم المستقل؟

5 5 5 5 5 

هل هناك نقطة قرار حاسمة في الصندوق 
 من شأنها أن توجه توقيت هذا التقييم؟

نعم )برنامج الفرص االستراتيجية 
القطرية الحالي يغطي الفترة 

؛ سيسهم تقييم 4111-4174
البرنامج القطري في صياغة برنامج 
 جديد للفرص االستراتيجية القطرية(

في عام تعتزم الشعبة إعداده 
تقييم  إجراءوسيكون (. 4176

له ما في البرازيل للبرنامج القطري 
في المائة  81أيضا ألن نحو يبرره 

من الفقراء في أمريكا الالتينية 
اك. هنيعيشون ومنطقة الكاريبي 

تقييم البرنامج وأخيرا، فإن توقيت 
ألن البرنامج ، القطري مناسب جدا

انتهاء االنتخابات الرئاسية  سيبدأ بعد
 .حكومة جديدةوستكون هناك 

نعم )برنامج الفرص 
االستراتيجية القطرية الحالي 

-4111يغطي الفترة 
؛ سيسهم تقييم 4172

البرنامج القطري في صياغة 
برنامج جديد للفرص 

تعتزم  ستراتيجية القطريةاال
في عام الشعبة إعداده 

وعالوة على ذلك،  .(4176
سيتقاعد مدير البرنامج 

إثيوبيا في نهاية  القطري في
ومن شأن تقييم ، 4172عام 

البرنامج القطري أن يساعد 
جديد مدير البرنامج القطري ال

لنتائج لمستقل و تحليل شامل ب
والدروس المستفادة من أجل 

ثيوبيا و لمستقبل. لالتخطيط  ا 
ي لديه أكبر ذال البلدهي 

شعبة أفريقيا حافظة في 
 .الشرقية والجنوبية

نعم )برنامج الفرص 
االستراتيجية القطرية الحالي 

-4171يغطي الفترة 
؛ سيسهم تقييم 4175

البرنامج القطري في صياغة 
برنامج جديد للفرص 
وطلبت  االستراتيجية القطرية(

ادي شعبة آسيا والمحيط اله
مكتب التقييم أن يجري أيضا 

تقييما للبرنامج المستقل 
في الهند في القطري 
وسيكون . 4175-4176

تقييم البرنامج القطري مهمًا 
أيضا ألن الهند في البلد 

لديها أكبر عدد من 
وقروض الصندوق  مشروعات

الصندوق من حيث التزامات 
 في جميع المناطق الجغرافية.

تراتيجية نعم )برنامج الفرص االس
القطرية الحالي يغطي الفترة 

؛ سيسهم تقييم 4171-4175
البرنامج القطري في صياغة برنامج 
 جديد للفرص االستراتيجية القطرية

نيجيريا هي . و (4171-4176في 
في شعبة أفريقيا الغربية  حافظةأكبر 

تقييم والوسطى وبالتالي يعكس 
أيضا تحديد القطري  جالبرنام

مكتب موارد  خداماألولويات في است
 .التقييم المستقل

برنامج الفرص االستراتيجية الحالي 
، وبالتالي فإن 4111تاريخه 

الوقت مناسب إلجراء تقييم 
برنامج للبرنامج القطري تحضيرا ل
جديد للفرص االستراتيجية 

. وقام الصندوق بتمويل القطرية
تسعة مشروعات في تركيا، ولكن 

أبدا  لم يجر مكتب التقييم المستقل
 تقييما للبرنامج القطري.

في تحقيق األهداف هذا التقييم كيف سيسهم 
 ؟التقييم المستقل لمكتباالستراتيجية 

المساهمة في الهدفين االستراتيجيين 
 4و 7

المساهمة في الهدفين 
 4و 7االستراتيجيين 

المساهمة في الهدفين 
 4و 7االستراتيجيين 

 المساهمة في الهدفين االستراتيجيين
 4و 7

المساهمة في الهدفين 
 4و 7االستراتيجيين 

االستناد إلى التقييم على مستوى االستناد إلى التقييم السابق للبرنامج االستناد إلى تقييمات على االستناد إلى تقييمات على االستناد إلى التقييم السابق للبرنامج ما هي مخرجات مكتب التقييم المستقل 
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األخرى التي يستند إليها هذا التقييم و/أو 
 يساهم فيها؟

القطري وتقييمات المشروعات التي 
 جرت منذ ذلك الحين

 إثيوبياع في مستوى المشرو 
لى تقييم سابق للبرنامج  وا 

 القطري 

 الهندمستوى المشروع في 
)بما في ذلك التقييمات 

لى تقييم سابق المؤقتة(  وا 
 للبرنامج القطري 

 المشروع في تركيا القطري

ى مكتب التقييم المستقل موارد )مالية هل لد
 وبشرية( إلجراء هذا التقييم؟

 نعم نعم نعم نعم  نعم
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5الجدول
 إطار االنتقائية لتقييمات األثر التي يجريها مكتب التقييم المستقل

أ المعايير األساسية -ألف
 

 نظام التصنيف لتقييمات األثراألسئلة التوجيهية  الرمز المعايير
 خمس درجات( )مقياس من

 التثبتوسائل 

نتائج التقييم من أجل 
 التعلم

A.01  برنامج العمل المتجدد اإلشاري لمكتب  = ال 7  = نعم 5 ب ؟4175/4176هل من المزمع إجراء تقييم للبرنامج القطري في هذا البلد في
 التقييم المستقل

A.02 قدم نتائج تستخدم أيضا في تقارير توليفات بما أن هذا التقييم يغطي قسما فرعيا من المشروع، فهل سي
 التقييمات الجارية أو المزمعة أو في التقييمات المؤسسية؟

برنامج العمل المتجدد اإلشاري لمكتب  = ال 7  = نعم 5
 التقييم المستقل

 سنوات 5=<  7 سنوات سابقة؟ 8هل انتهى تنفيذ المشروع ما بين سنة و A.03 وضع المشروع
 سنوات 5=  4
 سنوات 2 ≥ 8 ≥سنوات  5
 سنوات 8=  2
 سنة واحدة ≥ 5 ≥سنوات  8

 نظام إدارة حافظة المشروعات

 التوزيع الجغرافي

A.04  هل أجرى مكتب التقييم المستقل تقييما مؤقتا أو تقييما لإلنجاز أو تقديرات ألداء هذا المشروع في
 الماضي؟

 مستقلتقارير/برنامج عمل مكتب التقييم ال = نعم 7  = ال 5

A.05  دائرة إدارة البرامج: دائرة االستراتيجية  = نعم 7  = ال 5  ؟4175هل تعتزم إدارة الصندوق إجراء تقييم ألثر هذا المشروع بحلول نهاية عام
دارة المعرفة   وا 

أ
اييراألساسيةعلىالنحوالواردبالتفصيلفيالقسمباءمنالجدول4لنيتمالتثبتمنالمشروعاتمقابلالمعاييرالمرغوبفيهاإالفيحالةالمشروعاتالتيتستوفيالمع
ب
لضماناالسترشادبنتائجتقييماتالبرامجالقطريةوالدروسالمستفادةمنهافيتقييماتالبرامجالقطريةوالتقييماتالمؤسسية4
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أ المعايير المرغوب فيها
 لتصنيفنظام ا لتقييمات األثراألسئلة التوجيهية  الرمز 

 )مقياس من خمس درجات(

 التثبتوسائل 

 حجم المشروع

B.01 المستندة إلى األداء للفترة اإلقليمية، مع األخذ بعين االعتبار أداء مخصصاته للشعبةاألولوية  من البلدان ذات هل هذا بلد 
 ؟ 4178-4175

  تقرير نظام تخصيص الموارد على أساس األداء B.01انظر نظام التصنيف للفئة 

B.02
ب

 نظام تخصيص الموارد على أساس األداء = أكبر فاصل 5 لموارد على أساس األداء؟ للديه أعلى تخصيص ما هو البلد الذي البلدان المختارة، بين من  

B.03 والبرامجنظام إدارة المشروعات  = أكبر فاصل 5 تكاليف المشروع؟  و مجموعما ه 

B.04  والبرامجنظام إدارة المشروعات  = أكبر فاصل 5 قرض الصندوق؟  حجمما هو 

B.05  وثيقة المشروع = أكبر فاصل 5 ستفيد مباشرة من دعم المشروع؟ تأن  المتوقعالتصميم  عندما هو حجم المشروع من حيث عدد األسر 

 نظام القروض والمنح = أعلى فاصل 5 إغالق المشروع؟  عندصرف الما هو معدل  B.06 معدل الصرف

 المشروع وثيقة = ال 7  = نعم 5 ؟ يمكن توسيع نطاقهاخصائص مبتكرة على مل المشروع تشهل ي B.07 بتكار وتوسيع النطاقاال

الحكومة في باالشتراك مع المؤسسات الوطنية ذات الصلة )مثل مكتب التقييم المستقل  لألثرهناك إمكانية إجراء تقييم هل  B.08 التقييمات المشتركة 
 (؟وما إلى ذلكتقييم وطنية،  ةجمعي أو(، كنيم)حيثما 

تفاعل مكتب التقييم المستقل مع البلد ومدير  = ال 7  = نعم 5
 البرنامج القطري

أ
سمجيممنالجدول4لتفصيلفيالقلنيتمالتثبتمنالمشروعاتمقابلالمعاييرالتقنيةإالفيحالةالمشروعاتالتيتستوفيالمعاييرالمرغوبفيهاعلىالنحوالواردبا
ب
سيتموضعنظامالتصنيفبعداختيارالبلدانبمايتسقمعالمعاييراألساسيةالواردةفيالقسمألفمنالجدول4
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(4175-4178للفترةنظامتخصيصالمواردعلىأساساألداء)أدنىوأقصىتخصيصفيB.01نظامالتصنيففيحالة

)بماليين الدوالرات األمريكية(

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

 مليون 4644 ≥ 7 ≥ماليين  8
 مليون 5445 ≥ 4 ≥مليون  4648
 مليون 1141 ≥ 8 ≥مليون  5446
 مليون 71547 ≥ 2 ≥مليون  1149
 مليون 78742 ≥ 5 ≥ون ملي 71544

 مليون 7144 ≥ 7 ≥ماليين  8
 مليون 4245 ≥ 4 ≥مليون  7148
 مليون 5442 ≥ 8 ≥مليون  4246
 مليون 6941 ≥ 2 ≥مليون  5445
 مليون 11 ≥ 5 ≥مليون  6941

 مليون 945 ≥ 7 ≥مليون  7
 مليون 7947 ≥ 4 ≥مليون  946
 مليون 4141 ≥ 8 ≥مليون  7944
 مليون 81.8 ≥ 2 ≥مليون  4141
 مليون 2149 ≥ 5 ≥مليون  8142

 مليون 78 ≥ 7 ≥مليون  7
 مليون 4647 ≥ 4 ≥مليون  7847
 مليون 8944 ≥ 8 ≥مليون  4644
 مليون 5448 ≥ 2 ≥مليون  8948
 مليون 65 ≥ 5 ≥مليون  5442

 مليون 76 ≥ 7 ≥ماليين  8
 مليون 8447 ≥ 4 ≥مليون  7647
 مليون 2144 ≥ 8 ≥مليون  8444
 مليون 6248 ≥ 2 ≥يون مل 2148
 مليون 1142 ≥ 5 ≥مليون  6242
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 المعايير التقنية -جيم

 التثبتوسائل  درجات( 5نظام التصنيف )مقياس من  األسئلة التوجيهية لتقييمات األثر المعايير

تقدير مدى القابلية 
 للتقييم

C.01 

01.1 

01.2 

01.3 

ن كان متاحا:  هل هناك مسح أساسي متاح؟ وا 
 جودة تصنيفه؟ما هي 

 هل اشتمل على مجموعات مراقبة أو مقارنة؟
 هل هناك قاعدة بيانات إلكترونية متاحة؟

المكتب األمامي لدائرة إدارة البرامج؛  C.01 = ال 7  = نعم 5
؛ شعبة الدراسات واإلحصائيات اإلنمائيةو 

 ومدير البرنامج القطري
 تقييم مكتب التقييم المستقل 01.1
 التقييم المستقلتقييم مكتب  01.2
 مدير البرنامج القطري 01.3

C.02 

02.1 

02.1 

02.3 

ن كان متاحا:  هل هناك مسح أساسي متاح لنظام إدارة النتائج واألثر؟ وا 
 ما هي جودة تصنيفه؟

 هل اشتمل على مجموعات مراقبة أو مقارنة؟
 هل هناك قاعدة بيانات إلكترونية متاحة؟

مامي لدائرة إدارة البرامج؛ المكتب األ C.02 = ال 7  = نعم 5
؛ شعبة الدراسات واإلحصائيات اإلنمائيةو 

 ومدير البرنامج القطري
 تقييم مكتب التقييم المستقل 02.1
 تقييم مكتب التقييم المستقل 02.2
 مدير البرنامج القطري 02.3

C.03 

03.1 

03.2 

03.3 

ن   كان متاحا:هل هناك مسح أساسي إلنجاز نظام إدارة النتائج واألثر؟ وا 
 ما هي جودته؟

 هل اشتمل على مجموعات مراقبة أو مقارنة؟
 هل هناك قاعدة بيانات إلكترونية متاحة؟

المكتب األمامي لدائرة إدارة البرامج؛  C.03 = ال 7  = نعم 5
؛ شعبة الدراسات واإلحصائيات اإلنمائيةو 

 ومدير البرنامج القطري
 تقييم مكتب التقييم المستقل 03.1
 تقييم مكتب التقييم المستقل 03.2
 مدير البرنامج القطري 03.3

C.04 

04.1 

04.2 

04.3 

ن كانت متاحة:  هل هناك مسوحات أخرى متاحة؟ وا 
 ما هي جودة تصنيفها؟

 هل اشتملت على مجموعات مراقبة أو مقارنة؟
 هل هناك قاعدة بيانات إلكترونية متاحة؟

رة إدارة البرامج؛ المكتب األمامي لدائ C.04 = ال 7  = نعم 5
؛ شعبة الدراسات واإلحصائيات اإلنمائيةو 

 ومدير البرنامج القطري
 تقييم مكتب التقييم المستقل 04.1
 تقييم مكتب التقييم المستقل 04.2
 مدير البرنامج القطري 04.3

تقدير مدى القابلية 
 للتقييم

C.05  جودة عالية 5  لبيانات وتحليلها على األثر؟بما في ذلك من حيث ا جودة تقرير إنجاز المشروعاتكيف تقيم = 
 = جودة منخفضة 7

 تقييم مكتب التقييم المستقل

C.06  مدير البرنامج القطري = ال 7  = نعم 5  استعراض منتصف المدة؟يتوافر هو 
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C.07  جودة/كمية عالية 5  لمشروع؟وتقييم ارصد  ولدها نظامكيف تقيم كمية ونوعية البيانات التي = 
 = جودة/كمية منخفضة 7

 مدير البرنامج القطري؛ وسلطات المشروع

C.08 إطار منطقي متاح/عالي الجودة 5  ؟وما هي جودته لمشروع في تقرير الرئيسلتوافر إطار منطقي هل ي = 
 = إطار منطقي غير متاح/منخفض الجودة 1

 تقييم مكتب التقييم المستقل

C.09 مدير البرنامج القطري = دراسات مواضيعية متاحة 5  وعية؟عية نيضادراسات مو  هل تتوافر 

C.10  نظام تخصيص الموارد على أساس األداء = ال توجد تأخيرات خطيرة في التنفيذ 5  ؟لتأخيرات في التنفيذ المشروعهل تعرض 

توافر الخبرة التقنية 
 المحلية

C.11  مكتب التقييم المستقل )البحث على  = متاحة/عالية الجودة 5 ؟هاكمية والنوعية وتحليلوطنية في مجال جمع البيانات التقنية خبرة هل تتوافر
 اإلنترنت(
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 تطبيق إطار االنتقائية 
 

ويجمع ألثر. ا لتقييم المشروعات التي سيجري لها مكتبتوجيه تحديد لرئيسية الداة األإطار االنتقائية لتقييم األثر هو إن 
ال ( 0اإلطار العمليات على النحو التالي: )وُيرِشح والتقنية.  ا،مرغوب فيهو ، أساسيةجموعات: مفي ثالث معايير الاإلطار 

تقّيم المشروعات التي ( 3وبعد ذلك، ) تخضع للمعاير المرغوب فيها إال المشروعات التي تستوفي بالمعايير األساسية،
بليتها للتقييم، وهو ما يوجه القرار النهائي لمكتب تحصل على أعلى درجات وفقا للمعايير التقنية وتخضع لتقدير مدى قا

 التقييم المستقل بشأن المشروع المقرر تقييمه.
 

)نتائج التقييم من أول معيارين فرعيين متطلبات معايير مشروعات ثمانية  استوفت، 3102عام في تقييم األثر وفيما يتعلق ب
ذان المعياران الفرعيان أساسيان لتحقيق أقصى قدر من التعلم وهلمعايير األساسية. تحت االمشروع(  وضعأجل التعلم و 

ألثر واالستدامة. لمن أجل الحصول على فهم كاف وضمان أنه يمكن تقييم المشروع مع إيالء االعتبار الواجب للسياق 
ذلك إلى انخفاض حجم  وأدىاألسئلة التوجيهية المتبقية في إطار المعايير األساسية.  مقابلثمانية المشروعات التقييم  وجرى

وأدى ذلك بدوره إلى خفض االختيار . امرغوب فيهالالمعايير العينة من ثمانية إلى ثالثة مشروعات، جرى تقييمها مقابل 
في  درنةفي إنتاج الجذور والالتوسع وبرنامج تشهاتيسجاره في الهند -التنمية القبلية جهارخاندإلى مشروعين، وهما مشروع 

 . التقنية()أي المعايير مقرر أن يخضعا لتقدير مدى القابلية للتقييم من ال(، نيجيريا
 
موثوقية البيانات وفعالية كل من للتقييم من حيث  هو األنسبأن مشروع الهند إلى أشارت نتائج تقدير مدى القابلية للتقييم و 

 التكاليف.
 

 


