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تقرير لجنة مراجعة الحسابات عن برنامج عمل 
الصندوق المستند إلى النتائج، والميزانيتين العادية 

، وبرنامج عمل 5102والرأسمالية للصندوق لعام 
مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى 

ه اإلشارية للفترة توخط 5102النتائج وميزانيته لعام 
5102-5102 
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تقرير لجنة مراجعة الحسابات عن برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج، 
، وبرنامج عمل مكتب التقييم 5102والميزانيتين العادية والرأسمالية للصندوق لعام 

ه اإلشارية توخط 5102المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 
 5102-5102للفترة 

جميع التعليقات التي أن ، واسترعت انتباه اللجنة إلى 4151إدارة الصندوق وثيقة الميزانية لعام  عرضت -1
متها لجنة مراجعة الحسابات والمجلس التنفيذي خالل استعراض تل منهما لوثيقة االستعراض المسبق دق

عند إعداد مقترح ، والتوضيحات المطلوبة أخذت بعين االعتبار 4152رفيع المستوى في سبتمبر/أيلول 
  الميزانية النهائية.

 .بالقيمة االسمية عند الحد األدنى وأبلغت اإلدارة اللجنة بالجهود التي تبذلها إلبقاء الزيادة في الميزانية -2
، 4151وبالنسبة لعام  في العامين الماضيين إذ بلغت نسبتها صفر. وأوضح أنه تم احتواء الزيادة التضخمية

ادة دون متوسط معدل التضخم لبعض بنود الميزانية، ولتن من غير المحتمل أن يتون أمتن إبقاء هذه الزي
 باإلمتان استيعاب مثل هذه الزيادات في السنوات القادمة.

 معدلالأقل من  وهوفي المائة  5.9قدره  المستخدمالمرجح دارة إلى أن متوسط معدل التضخم ت اإلوأشار  -3
أن إلى اإلدارة  أشارت. وعالوة على ذلك، ثيقة االستعراض المسبقو في المائة المستخدم في  4.5 البالغ

رواتب جميع الموظفين، باستثناء موظفي الخدمات هو عدم زيادة  4151في ميزانية عام  الرواتبافتراض 
. 4152 /تانون الثانيالذي دخل حيز التنفيذ في يناير للرواتبمن الجدول الجديد  األدنىالعامة في الجزء 

افتراض سعر صرف اليورو مقابل الدوالر األمريتي تغير على أساس متوسط سعر أن بغت اللجنة أيضا بل  وأ  
 . اليورووتبين االتجاهات الالحقة استمرار ضعف  تاريخهالصرف حتى 

 :4151وس لط الضوء على المجاالت الرئيسية التالية في وثيقة الميزانية لعام  -4

مليون دوالر  514.41إلى قيمة أدنى من  4151لمقترح لعام تم تنقيح صافي الميزانية النهائية ا ( أ)
 مليون دوالر أمريتي؛ 515.19أمريتي إلى 

 2 بمبلغمليون دوالر أمريتي مقارنة  4.19تبلغ  4151ميزانية النفقات الرأسمالية المقترحة لعام  ( ب)
مليون  5.4مقدر وقت إعداد وثيقة االستعراض المسبق. وتضمنت الميزانية  ماليين دوالر أمريتي

 991 111دوالر أمريتي ميزانية رأسمالية سنوية ال يمتن تجنبها متعلقة بتتنولوجيا المعلومات و
دوالر أمريتي لتعزيز األمن المادي ولعمليات الصيانة االستثنائية لمرافق مباني المقر. ونتيجة 
لذلك، اقتصر المبلغ الذي خصصه الصندوق لمبادرات تتنولوجيا المعلومات الجديدة على 

دوالر أمريتي من أجل إعطاء األولوية الستبدال مشروعات نظام المنح والقروض  111 111
ا المعلومات المتعلقة بالتقييم المؤسسي لتفاءة الصندوق المؤسسية وتفاءة العمليات التي وتتنولوجي

 يمولها الصندوق، الموافق عليها في السنوات السابقة.

متتب التقييم المستقل في الصندوق النسخة النهائية من برنامج عمله وميزانيته والتي شملت  وعرض -5
و/حزيران وأتتوبر/تشرين األول ولجنة مراجعة الحسابات والمجلس التقييم في يوني لجنةها تمدخالت قدم



 EB 2014/113/R.3  

4 

والحظ متتب التقييم المستقل أن برنامج العمل  .4152التنفيذي في دوراتهما المنعقدتين في سبتمبر/أيلول 
االعتبار المشاورات الداخلية التي جرت مع إدارة الصندوق واالقتراحات المقدمة من  األخذ بعينأعد مع 

تين الرئاسيتين للصندوق. وأعطيت األولوية ألنشطة التقييم المقترحة باستخدام إطار انتقائية مفصل تان الهيئ
 قد عرض في الملحق السابع بالوثيقة.

 :4151وسلط متتب التقييم المستقل الضوء على مجاالت التقييم التالية في برنامج عمل عام  -6

 ة؛إتمال التقييم المؤسسي الخاص بالدول الهش )أ(

 الشروع في تقييم مؤسسي بشأن نظام تخصيص الموارد على أساس األداء؛ )ب(

برامج الفرص االستراتيجية القطرية  عدد من تقييمات البرامج القطرية، التي تعمل تأساس إلعداد )ج(
 الجديدة؛

عدة تقييمات للمشروعات في شتل عمليات تحقق من تقارير إنجاز المشروعات وتقييمات أداء  )د(
 المشروعات؛

حدد وفقا إلطار والشروع في تقييم آخر لألثر في بلد ما ي   إتمال التقييم الثاني لألثر في الهند )ه(
 االنتقائية.

مليون دوالر أمريتي، وهو ما يمثل  1.10قدرها  4151رح أن تتون ميزانية متتب التقييم المستقل لعام واقت   -7
. 4152في المائة( مقارنة بتخصيصات عام  1.9)زيادة حقيقية نسبتها  في المائة 5.21زيادة اسمية نسبتها 

وتم التأتيد على أن هذه الزيادة هي أول زيادة في ميزانية متتب التقييم المستقل في ست سنوات وأن 
والمنح المقترح وبالتالي  ضفي المائة من برنامج القرو  1.12الميزانية المقترحة لمتتب التقييم المستقل تمثل 

 في المائة التي اعتمدها المجلس التنفيذي. 1.9فهي ضمن الحدود المرجعية البالغة 

الشتر إلى إدارة الصندوق ومتتب التقييم المستقل على عروضهما. وعموما، أيدت اللجنة اللجنة ووجه رئيس  -8
ضيحات والت مست تو  مقارنة بوثيقة االستعراض المسبق 4151على نطاق واسع التخفيض في ميزانية عام 

 :4151بشأن البنود التالية في ميزانية الصندوق المقترحة لعام 

مليار  5.21إلى أمريتي مليار دوالر  5.19ضافية والتمويل المشترك من اإلموارد النخفاض في اال )أ(
 أمريتي؛ دوالر

مقارنة في زيادة الميزانية في الميزانية النهائية مليون دوالر أمريتي  1.11البالغ أسباب االنخفاض  )ب(
 االستعراض المسبق؛وثيقة ب

أتثر من ضعف الذي يمثل  –التخفيض في الميزانية الرأسمالية من الممتن تحمل ما إذا تان  )ج(
مليون دوالر أمريتي في مقترح الميزانية الصافية مقارنة بوثيقة االستعراض  1611البالغ نخفاض اال

 تأجيل نفقات رأسمالية أو إلغاء مشروعات؛ يعني أي ما إذا تان هذا التخفيض - المسبق

بين جميع الوتاالت التي تتخذ من  امعدل التضخم وسعر الصرف مشترتتنقيح إلى أي مدى تان  )د( 
 ؛ روما مقرا لها

 ؛هاخطة التقاط وفورات التفاءة واإلبالغ عن )ه( 
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 التضخم وأسعار الصرف؛ المنهجية المستخدمة لتحديد معدل )و(

دارة المعرفةالنسبة من ميزانية توضيح  )ز( إلدارة المعرفة وما إذا  المخصصة دائرة االستراتيجية وا 
 مع انتقالزيادات أخرى في مالك موظفي دائرة العمليات المالية سيتون من الضروري إجراء 

 .الصندوق نحو االقتراض

 ووفرت البياناتاالستفسارات التي طرحت، جميع التعليقات وردت على بعين االعتبار دارة اإل وأخذت -9
ومع مالحظة الحاجة إلى إدخال معايير متسقة متفق عليها لتوجيه اختيار معدل واإليضاحات الالزمة. 

من اإلدارة وضع منهجية لتحديد عوامل  اللجنة رئيسالتضخم وأسعار الصرف في الميزانية اإلدارية، طلب 
اإلدارة  ووافقت عار وافتراضات اسعار الصرف التي ستستخدم اعتبارًا من دورة الميزانية المقبلة.تضخم األس

 على هذا الطلب.

برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج، والميزانيتين العادية للجنة ال وعلى هذا النحو، انتهى استعراض -11
ييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج ، وبرنامج عمل متتب التق4151والرأسمالية للصندوق لعام 

للتقديم إلى الدورة الثالثة عشرة بعد المائة للمجلس  4150-4151ه اإلشارية للفترة توخط 4151وميزانيته لعام 
 التنفيذي للموافقة.

 

 


