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 المحتويات 
 iii مولز تنفيذي

االستعراض المسبق رييع المستوى لبرنامج ضعمل الصندوق المستند إلى النتائج والميزانيتين  -اللز  األول 
 0 6102اإلدارية والرأسمالية للصندوق لعام 

 0 6102برنامج ضعمل الصندوق لعام  -أوال 

 6 الخطة المتوسطة األلل واألهداف المؤسسية -ثانيا 

 3 قروض وميزانية الصندوق المراضعية للمنظور اللنساني –ثالثا  

 4 6102تحديث لبرنامج القروض والمنح لعام  -رابعا  

 2 الميزانية العادية للصندوق -خامسا  
 2 4102و 4102استخدام صافي الميزانية العادية في السنتين  -ألف  
 6 عملية التخطيط االستراتيجي لقوة العمل  -باء  

 6 4106العوامل المحرِّكة للتكاليف في عام  -جيم 
 8 4106الميزانية العادية الصافية المقترحة لعام  -دال 
 9 4106اإلجمالية المقترحة لعام الميزانية  -هاء 
 01 4106الميزانية الرأسمالية لعام  -واو 

االستعراض المسبق لبرنامج ضعمل مكتب التقييم المستقل يي الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام  -ثانيا 
 00 6102-6102وخطته اإلشارية للفترة  6102

 00 مقدمة -أوال 

 06 المنظور الحالي -ثانيا 
 04 4102أبرز أحداث عام  –ألف  
 02 4102استخدام ميزانية عام  -باء  
 06 4102استخدام المبلغ المرحل من عام  -جيم  

 02 األهداف االستراتيلية لمكتب التقييم المستقل  -ثالثا 

 02 6102برنامج ضعمل ضعام  -رابعا  

 60 6102مظروف الموارد لعام  -خامسا  
 40 الموارد من الموظفين –ألف  
 44 الميزانية المقترحة -باء  
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 المالحق

 48 4108-4106ندوق للفترة إطار قياس النتائج لمكتب التقييم المستقل في الص -الملحق األول 

 01 4102إطار قياس النتائج لمكتب التقييم المستقل في الصندوق لعام  -الملحق الثاني  

 ) 4102إبالغ مكتب التقييم المستقل عن اإلنجازات )حتى نهاية يونيو/حزيران  -الملحق الثالث  
 00 واإلبالغ عن مؤشرات األداء الرئيسية للمكتب

 والخطة اإلشارية  4106أنشطة التقييم المقترحة لمكتب التقييم المستقل في الصندوق لعام  -الملحق الرابع  
 21 4108-4102للفترة 

 22 4106مستويات موظفي مكتب التقييم المستقل لعام  -الملحق الخامس  

 26 4106الميزانية المقترحة لمكتب التقييم المستقل لعام  -الملحق السادس  

 44 إطار االنتقائية لمكتب التقييم المستقل -الملحق السابع   
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 مولز تنفيذي 
 يتمثل الهدف من هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوق التي تغطي  -1

والتي اختتمت أعمالها مؤخرا في تمكين الصندوق من تحقيق برنامج تشغيلي مدته ، 4108-4106الفترة 
مليارات دوالر أمريكي. ومن أجل تحقيق برنامج للقروض والمنح بهذا  0ثالث سنوات بقيمة ال تقل عن 

المستوى، قد يكون الصندوق بحاجة إلى الحصول على تمويل من خالل اقتراض إضافي. وباإلضافة إلى 
تم تكليف الصندوق كجزء من مفاوضات تجديد الموارد باالضطالع بعدة أنشطة لمواصلة تعزيز ذلك، 

مليون شخص من الفقر. وفي حين  81عملياته وتقديم تدخالت أكثر تركيزا واستهدافا من أجل انتشال 
اءات سيترتب على بعض هذه االلتزامات تكاليف إضافية، فإن الصندوق سيواصل تبسيط العمليات واإلجر 

 لتعزيز الكفاءة وتحسين الفعالية.

وفي السنة األولى من فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق، يقترح الصندوق برنامجا سنويا للقروض والمنح  -2
مليون دوالر أمريكي. وباإلضافة إلى هذا البرنامج األساسي، سيسعى الصندوق إلى  911تعادل قيمته 

في شكل موارد يديرها الصندوق  4106مليون دوالر أمريكي في عام  011الحصول على مبلغ إضافي قدره 
من مصادر أخرى. والقيمة المستهدفة لبرنامج القروض والمنح في السنة األولى أقل بقليل من متوسط فترة 

 التجديد العاشر للموارد لتعكس النمط العادي لإلقراض.

يجاد موارد إضافية  حشدواصل الصندوق جهوده الرامية إلى يسو  -3 لتحقيق مستوى عال من التمويل المشترك وا 
لصندوق األساسي لبرنامج وتبلغ قيمة ال. 4106في عام  الشاملترتيبات تمويل بديلة لتلبية برنامج عمله 

مليار  0.98برنامج العمل إلى إجمالي  ليصل 0.4 وسُترفع بمقدار 4106عام في مليون دوالر أمريكي  911
 دوالر أمريكي.

قروض ومنح جارية،  ة، بما في ذلك تمويل إضافي لخمسمشروعا وبرنامجا 01 حاليا إعداد نحوويجري  -4
التأقلم لصالح تمويل من برنامج المشروعات على سبعة من هذه وتحصل . 4106للموافقة عليها في عام 

في  22و 21أن تفي بالتزامها بتخصيص ما بين الصندوق الحيازات الصغيرة. وتتوقع إدارة أصحاب  زراعة
لمنح التقديري لعدد ال. و 4108-4106فريقيا جنوب الصحراء خالل الفترة ألتمويل الالمائة من 

 مليون دوالر أمريكي. 21ما مجموعه ب، 21-21 قدره 4106اإلقليمية والقطرية في عام /العالمية

متجددة للفترة  ومن أجل الوفاء بالتزامات التجديد العاشر لموارد الصندوق، وضعت خطة متوسطة األجل -5
لترجمة األهداف االستراتيجية المستمدة من اإلطار االستراتيجي طويل األجل على مستوى  4106-4108

( والذي يحدد اختصاصات الصندوق إلى إجراءات. وخالل فترة تنفيذ الخطة 4142-4106الصندوق )
البرامج لزيادة األثر من حيث الحد توسيع نطاق تدخالت  (0متوسطة األجل، سيتم التركيز على ما يلي: )

زيادة  (0تقوية القدرات المؤسسية لتحقيق أهداف البرامج والسياسات على نحو فعال؛ ) (4من الفقر الريفي؛ )
على تلبية المتطلبات من الموارد لتحقيق  4106الالمركزية. وتركز الميزانية السنوية القائمة على النتائج لعام 

رتبطة بها للسنة األولى من فترة الخطة متوسطة األجل عن طريق ضمان أن تخصص النتائج واألنشطة الم
الموارد وفقا ألولويات الخطة متوسطة األجل والمحافظة في الوقت نفسه على دافع الصندوق لتحقيق المزيد 

 من الفعالية. وترد في هذه الوثيقة أبرز مالمح الخطة االستراتيجية والخطة متوسطة األجل.
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وسيجري تقييم . الكبيرةللبرامج الزراعية القطرية وال مركزيا يقدِّم الصندوق دعما منهجيا أكبر وسوف  -6
دارة  التأثيرات والتغييرات التي تحدثها تدخالت برامج الصندوق واإلبالغ عنها من خالل نظام متين للتعلم وا 

عمال المتصلة بالبيئة وتغيُّر بالفعل في األيشترك الرغم من الصندوق على و  المعرفة يقوم على األدلة.
وسيتم اإلبالغ عن المناخ، سيزداد التركيز على هذين المجالين في فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق. 

 حساسية حافظة قروض البرنامج والميزانية العادية للمنظور الجنساني في وثيقة الميزانية النهائية.

إجراء التسويات كأساس بعد  4102ميزانية  اسُتخدمت، 4106عام لوى المست ةقبل إعداد مقترح الميزانية رفيعو  -7
ميزانية  لتعديلالدوالر األمريكي. وكان سعر الصرف المستخدم الالزمة المتعلقة بسعر صرف اليورو مقابل 

ي تال سعر الصرفمنهجية  استنادا إلى /تموزيوليو 0 فيمريكي األدوالر يورو مقابل ال 1.82قدره  4102
 يةساساألالميزانية على  4106التكاليف اإلضافية المتوقعة في عام جرى تعديل . و الصندوق إدارةأدخلتها 
على نطاق واسع على  4106التي ستحدد ميزانية  المحركة للتكاليفالرئيسية ويمكن تجميع العوامل . ةالمعدل

ات الخطة المتوسطة األجل، وأولوي التجديد العاشر لموارد الصندوقالتزامات  (0)النحو التالي: 
 لقوة العملعملية التخطيط االستراتيجي  (0)للصندوق،  ةالمكاتب القطريو الالمركزية بالتكاليف المتصلة  (4)

، ةمن رسوم إدارة الصندوق التكميلي التي كانت تمول من قبلاألساسية  الوظائف استيعاب تكاليف ارواستمر 
تكاليف محركة لل عوامل (2، )الرأسمالية بالميزانياتخرى ذات الصلة األ المتكررةاالستهالك والنفقات  (2)
 .باألسعارمتعلقة ال

مليون دوالر أمريكي، وهو ما  022.26قدره  4106المقترح لعام  المستوى ةصافي الميزانية العادية رفيعو  -8
في المائة  4.0وتقدر الزيادة الحقيقية بنحو . 4102في المائة مقارنة بعام  4.2يمثل انخفاضا اسميا بنسبة 

حاليا  الممولةاألساسية  استيعاب تكاليف الوظائفالتكاليف اإلضافية المرتبطة بالالمركزية و وتتصل أساسا ب
في المائة ناجم عن التضخم وزيادة األسعار  2.8صاف نسبته انخفاض  وهناكمن مصادر مخصصة. 

 ضات سعر الصرف.لتغيير في افترالمراعاة االمعدلة 

مليون دوالر أمريكي، بما يشمل الموارد المستخدمة في  024.26إلى  4106وتصل الميزانية اإلجمالية لعام   -9
مليون دوالر  022.26ماليين دوالر أمريكي )عالوة على  2العمليات الممولة بموارد تكميلية تصل إلى 

المبلغ بالكامل من الجزء السنوي القابل للتخصيص من إيرادات الرسوم هذا أمريكي(. ويمكن استرداد 
وسُيلتمس تأييد المجلس التنفيذي لصافي الميزانية العادية المقترح المحصلة من إدارة األموال التكميلية. 

  مليون دوالر أمريكي. 022.26والبالغ 

ولم يتم االنتهاء حتى اآلن من إعداد سمالية. حاليا على إعداد مقترح الميزانية الرأالصندوق تعكف إدارة و   -11
، ستعطى األولوية إلكمال المشروعات 4102المشروعات والتكاليف الرأسمالية المقابلة لها. وكما في عام 

  0.2الرأسمالية بموجب خطة عمل الصندوق الموحدة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والمؤسسية )المرحلة 
قبل االضطالع بأي مبادرات رأسمالية كبرى  4102سمالية الموافق عليها في عام ( والميزانيات الرأ4والمرحلة 
 ماليين دوالر أمريكي. 0مبلغ  4106وال يتوقع أن يتخطى مجموع الميزانية الرأسمالية في عام  جديدة.

ليا رفيع المستوى يلخص مجموع الميزانية العادية الصافية المقترحة لع 0ويتضمن الجدول  -11  4106ام موجزا أوَّ
 حسب المجموعات.
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 5الجدول  
 6102النتائج اإلشارية ومصفوية ضعمليات الميزنة المستندة إلى النتائج يي الصندوق والميزانيات المقترحة لعام  
 5151المقترحة لعام   العملية نتيجة اإلدارة المؤسسية الحصيلة المجموعة

 مليون دوالر أمريكي   التشغيل 
فعالة، وتنسيق، وبرمجة، سياسة وطنية   1

وُأطر مؤسسية واستثمارية للحد من الفقر 
 الريفي

تحسن إدارة البرامج  - 5نتيجة اإلدارة المؤسسية 
 القطرية

ن تصميم يتحس - 5نتيجة اإلدارة المؤسسية 
 المشروعات )القروض والمنح(

ن اإلشراف ودعم يتحس – 3نتيجة اإلدارة المؤسسية 
 التنفيذ

القطرية تجهيز البرامج  
 وتنفيذها

87.89 

إطار عالمي داعم لتعبئة الموارد وللسياسات   2
 المتعلقة بالحد من الفقر الريفي

تحسين المدخالت في حوارات السياسات  -8النتيجة 
 العالمية للحد من الفقر الريفي

زيادة تعبئة الموارد  – 51نتيجة اإلدارة المؤسسية 
 ألغراض الحد من الفقر الريفي

السياسات الرفيع حوار  
المستوى، وتعبئة الموارد، 
 واالتصاالت االستراتيجية

11.65 

    الدعم المؤسسي 
قاعدة فعالة وكفوءة للخدمات اإلدارية  3

والمؤسسية في المقر الرئيسي وعلى المستوى 
 القطري لتحقيق النتائج التشغيلية

تحسين إدارة الموارد  –4نتيجة اإلدارة المؤسسية 
 المالية

تحسين إدارة الموارد  – 1نتيجة اإلدارة المؤسسية 
 البشرية

تحسين إدارة المخاطر  –1نتيجة اإلدارة المؤسسية 
 والنتائج

تحسين الكفاءة اإلدارية  –7نتيجة اإلدارة المؤسسية 
المعلومات  ولتكنولوجياوتوفير بيئة تمكينية للعمل 

 واالتصاالت

اإلدارة المؤسسية  
 واإلصالح والتنظيم

36.34 

فعالية وكفاءة عمل الهيئات الرئاسية   4
 للصندوق 

قاعدة فعالة وكفوءة  –9نتيجة اإلدارة المؤسسية   
 لتسيير األعضاء في الصندوق

دعم أنشطة التسيير التي 
 يقوم بها األعضاء

7.88 

 143.76  4-0للملموضعات  6102ملموع الميزانية العادية المقترحة لعام  

 3.70   المؤسسية*مركز التكاليف  

 147.46  6102ملموع الميزانية اإلدارية الصايية المقترحة لعام  

 0011   )التقديرية الرييعة المستوى( 6102الميزانية الرأسمالية لعام  

 
توقعات الميزانية المتوسطة األجل  4وعمال بالمادة السابعة من اللوائح المالية للصندوق، ترد في الجدول  -12

استنادا إلى الخطط على أساس تدفقات اإليرادات المتوقعة من جميع المصادر، والمبالغ المصروفة المتوقعة 
 يرد هنا لألغراض اإلشارية وللعلم فقط. 4التي تغطي الفترة نفسها. وجدير بالمالحظة أن الجدول التشغيلية 

لعام بالقوائم المالية للصندوق ويتم توقعها على أساس التدفقات النقدية ألغراض وقد تم ربط أرقام جدول هذا ا
 االتساق.
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 5الجدول 
 توقعات الميزانية المتوسطة األلل ضعلى أسا  التديقات الداخلة والخارلة المتوقعة )لميع المصادر(

 األمريكية(  )بماليين الدوالرات 

 
المتوقعة لعام 

4102 
المتوقعة لعام 

4106 
المتوقعة لعام 

4102 
 805 1  628 1 أ0 682 رصيد الموارد المرحل في بداية السنة 
 التديقات الداخلة إلى الصندوق 
 التديقات الداخلة إلى الصندوق 

   
 349 319 307 تدفقات القروض العائدة 
 17 15 13 عائد االستثمار 
 182 242 182 القرض المقدَّم إلى الصندوق 
 5 5 5 األموال التكميليةرسوم  

 553 581 507 الملموع الفرضعي
    التديقات الخارلة من الصندوق

 (151) (150) (149) الميزانية اإلدارية وميزانية مكتب التقييم المستقل في الصندوق 
 (2) (4) (4) ب المصروفات اإلدارية األخرى 
 (3) (4) (5) الميزانية الرأسمالية 
 (3) (2) (2) للقرض المقدَّم إلى الصندوقخدمة الدين  
 (5) (5) (5) التكاليف الممولة من رسوم األموال التكميلية 

 (164) (165) (165) الملموع الفرضعي 
 389 416 342 للصندوق صايي التديقات الداخلة والخارلة
    األنشطة المتصلة ببرنامج العمل

 338 465 275 المساهمات
 (728) (679) (653) المصروفةالمبالغ  

 - (25) (21) مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون

 (390) (239) (399) الملموع الفرضعي 
 (1) 177 (57) صايي التديقات الداخلة )الخارلة( يي لميع األنشطة

 804 1 805 1 628 1 رصيد الموارد المرحل يي نهاية السنة
 .4102القوائم المالية المراجعة للصندوق لعام  أ
 تشمل المصروفات اإلدارية األخرى الميزانيات غير المتكررة والموارد المرحلة. ب
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االستعراض المسبق رفيع المستوى لبرنامج عمل الصندوق المستند  -الجزء األول 

 6102والرأسمالية للصندوق لعام  اإلداريةإلى النتائج والميزانيتين 

 6102برنامج عمل الصندوق لعام  -أوال 

برنامج  لوضعهو عام محوري فالتجديد العاشر لموارد الصندوق. ولذلك فترة هو العام األول من  5151عام  -1
خالل  الناتجة عن توسيع النطاقالمكاسب  فيه دعمي سيتم ذالعمل لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق ال

ال لقروض والمنح ا لإعداد هذه الوثيقة، يقترح الصندوق برنامج وحتى وقتلموارد الصندوق.  التاسعالتجديد 
هذا البرنامج  سوف ُيستكملوعالوة على ذلك،  ثالث.السنوات ال لفترةدوالر أمريكي  اتمليار  3 يقل عن

أخرى لتمويل االلتزامات التي  مليون دوالر أمريكي من مصادر 511مبلغ إضافي يصل إلى باألساسي 
ذا لم تلب تعهدات التجديد العاشر للموارد تلك التقديرات، سيجري التماس مصادر تمويل  يديرها الصندوق. وا 

 .5158-5151لفترة لنامج للوصول إلى هدف البر بديلة 

يكي. مليون دوالر أمر  911إلى  5151ومن المقرر أن يصل برنامج القروض والِمنح المتوقع لعام  -2
باإلضافة إلى هذا البرنامج األساسي، سيواصل الصندوق تعبئة موارد إضافية وتمويل مشترك من مصادر و 

تخفيضات في ميزانيات نظرا ألن المتزايدة في تأمين البرامج الثنائية الحالية الصعوبة ال أنأخرى، على الرغم 
 .الصعوبة شترك متزايدمالتمويل هذا التعبئة مثل  تجعلالمساعدة اإلنمائية الرسمية 

  5الجدول  
 برنامج القروض والِمنح الفعلي والمتوقع 
 األمريكية(  )بماليين الدوالرات 

   2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 المخططة  المتوقعة  أ ةالفعلي  
)بما في ذلك منح مكون قروض الصندوق  

وِمنح إطار القدرة على تحمل القروض( 
 الديون

783 952 983 838 714  1 341  850 

 50  65  46 50 50 47 47 منح الصندوق 

 900  406 1   760   888   033 1   999  830 ب ملموع برنامج قروض ومنح الصندوق   

 100  100   110   89   185   222  161 جأموال أخرى تحت إدارة الصندوق 

 1000 506 1 870 977 218 1 221 1 991 ِمنح القروض و الملموع برنامج   

. وتعكس المبالغ الحالية أي زيادة/انخفاض في التمويل أثناء 5151يوليو/تموز  53نظام المنح والمشروعات االستثمارية في  أ
  التنفيذ، بما في ذلك التمويل المحلي والتمويل المشترك اإلضافيين.

 الحيازات الصغيرة.من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب  ديشمل موار  ب

أموال أمانة حساب المرفق اإلسباني للتمويل المشترك ألغراض األمن الغذائي، تشمل  األموال األخرى التي يديرها الصندوق ج 
والبرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي، والمفوضية األوروبية، واالتحاد صندوق أقل البلدان نموا، ومرفق البيئة العالمية/

 .بي، باإلضافة إلى المنح الثنائية التكميلية/المتممةاألورو 
قروض ومنح جارية،  ة، بما في ذلك تمويل إضافي لخمسمشروعا وبرنامجا 31 ويجري حاليا إعداد نحو   -3

تمويل المشروعات والبرامج من سبعة من هذه ومن المقرر أن تستفيد نحو . 5151للموافقة عليها في عام 
في بالتزامه بتخصيص يأن الصندوق توقع يالحيازات الصغيرة. و أصحاب  زراعةالتأقلم لصالح من برنامج 

 . 5158-5151فريقيا جنوب الصحراء خالل الفترة ألتمويل الفي المائة من  41و 41ما بين 
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قيمته  ِمنحة بما مجموع 11-41إلى  5151ويصل العدد التقديري للِمنح العالمية/اإلقليمية والقطرية في عام   -4
وعلى النحو المشار إليه في سياسة الصندوق الجديدة بشأن تمويل المنح التي مليون دوالر أمريكي.  11

  ، ستكون األهداف الرئيسية لبرنامج منح الصندوق هي:5151وافق عليها المجلس التنفيذي في أبريل/نيسان 

والتي يمكن توسيع نطاقها لتحقيق أثر تشجيع النهج والتكنولوجيات المبتكرة المنفذة لصالح الفقراء  (5)

 أكبر؛

 تعزيز القدرات المؤسسية والسياساتية للشركاء؛ (5)

 تعزيز المناصرة واالنخراط في العمل المتصل بالسياسات؛ (3)

 توليد المعرفة وتقاسمها لتحقيق أثر إنمائي. (4)

 الخطة المتوسطة األجل واألهداف المؤسسية -ثانيا 

 5158-5151ثالث المتجددة لفترة السنوات المتوسطة األجل الصندوق خطة  االنتهاء من إعداديجري حاليا  -5
 هيئة مشاورات التجديد العاشر لموارد الصندوق الذي وافق عليه مجلس المحافظين فيمع تقرير  بما يتماشى

الخطة متوسطة األجل برنامج القروض والمنح، وبرنامج العمل الشامل، واألولويات تحدد . و 5151عام 
وفيما يلي األهداف اإلنمائية والتشغيلية المؤسسية انطالقا من الخطة  ثالث سنوات.لفترة التراتيجية االس

 المتوسطة األجل:

وتعبئة مبلغ إضافي قدره على األقل مليارات دوالر أمريكي  3تحقيق برنامج للقروض والِمنح بمبلغ  (5)
 من قروض/ِمنح الصندوق؛ي أمريكدوالر أمريكي من التمويل المشترك مقابل كل دوالر  5.5

رفع مستوى جودة القروض والِمنح الجديدة إلى المستويات المستهدفة في إطار قياس النتائج لعام  (5)
 ؛5158

أكبر من األشخاص وتحقيق فائدة لهم من خالل توسيع النطاق بكفاءة، وبرامج  دالوصول إلى عد (3)
 ذات جودة أعلى، بمزيد من االنتقائية للمشروعات والبلدان؛

 ؛مليون شخص من الفقراء الريفيين من براثن الفقر 81 انتشال (4)

 تحسين جودة الحافظة الجارية من خالل إشراف أفضل على المشروعات؛ (1)

جراء  (1)  لألثر؛ تقييماتتحسين ُنظم الرصد والتقييم وا 

 توسيع دور الصندوق كمؤسسة معرفة؛ (7)

رية للصندوق، وتحسين المرافق مواصلة ال مركزية عمليات الصندوق من خالل توسيع المكاتب القط (8)
 القائمة، ومستويات أنسب من الموظفين، وتحسين المكاتب القطرية للصندوق.

كبير التي يدخلها أثر البتكارات يكون لتوسيع النطاق لضمان أن  ه الرامية إلىوسيواصل الصندوق جهود -6
الخدمات من خالل  ستُقدمباإلضافة إلى ذلك، و . 5158-5153على الحد من الفقر الريفي خالل الفترة 

 مليون شخص. 531مليون و 511 التي يمولها الصندوق لتصل إلى ما بين المشروعات
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المشاركة مع القطاع الخاص أكثر أهمية،  للسلع األساسيةالتدخالت على امتداد سالسل القيمة وستجعل  -7
 ة مع القطاع الخاص.بذل المزيد من الجهد لتعزيز الشراكات المالية وغير المالييتم وبالتالي س

وخالل هذه الفترة، . الكبيرةللبرامج الزراعية القطرية وال مركزيا وسوف يقدِّم الصندوق دعما منهجيا أكبر  -8
من شأنه أن يولد أكثر الخيارات فعالية  سيضع الصندوق برنامجا متينا للبحوث والتعلم يقوم على األدلة

التي تعمل على تحقيق مصالح الفقراء، باإلضافة إلى زيادة  لتوسيع نطاق المشروعات والتدخالت السياساتية
وبالرغم من أن الصندوق يشترك بالفعل في الجهود الجارية في مجال البيئة وتغيُّر المناخ، التواصل واألثر. 

 لموارد الصندوق.  العاشرسينصب التركيز بقوة أكبر على تلك المجاالت خالل فترة التجديد 

في التمكين من تحقيق األهداف التشغيلية  5151رة الداخلية المؤسسية للصندوق لعام وتتمثل أهداف اإلدا -9
دارة لتعبئة الناجحة ال (5)من خالل ما يلي:  لموارد، بما في ذلك من خالل تنفيذ إطار االقتراض السيادي، وا 

اإلدارية اإلنمائية و ف وظائالتحسين إدارة الموارد البشرية لدعم  (5)األصول لتلبية متطلبات برنامج العمل؛ 
لتحديد االحتياجات من الموظفين على المدى  لقوة العملممارسة التخطيط االستراتيجي  (3)؛ الرئيسية

تكنولوجيا المعلومات توفر البيانات في لنصة م (4نتائج التجديد العاشر لموارد الصندوق؛ ) الطويل لتحقيق
 مؤشراتبأعاله )مقاسا تحقيق ما ذكر الالزمة ل الوقت الحقيقي، والعمليات المؤتمتة واالتصاالت

 (.1 المستوى

األولويات واألهداف المحددة في الخطة متوسطة بلصندوق لوسوف تسترشد الخطة التشغيلية المحدثة  -11
التجاهات الداخلية والخارجية التي تتكشف في السنوات القادمة وتحقيق لها لالستجابة لسيتم تعديو األجل. 

 ة المنصوص عليها في اإلطار االستراتيجي.األهداف الداخلي

لتقييم لالتوصيات المتفق عليها  1خطة عمل الصندوق الموحدة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والمؤسسيةوستتناول  -11
 توجهمع  بما يتماشىالصندوق،  التي يمولهاالكفاءة المؤسسية للصندوق وكفاءة العمليات  المؤسسي بشأن

المدى المتوسط،  علىمزيد من الكفاءة الالتركيز على تحقيق  سينصبالفعالية. و الصندوق لتحسين الكفاءة و 
 مواصلةمن خالل زيادة الالمركزية، و بكثير الصندوق أكثر فعالية  تقديم الخدمات في مما يجعل نموذج

 . وحافظتهلصندوق ا اتتعزيز جودة تصميم مشروع

 الجنسانيميزانية الصندوق المراعية للمنظور قروض و –ثالثا  

استجابة لاللتزامات التي تعهد بها الصندوق في سياسته بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة،   -12
ومقتضيات خطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين، وضع الصندوق 

 في حافظة قروضه وفي ميزانيته العادية.  الجنساني المنظورمنهجية لمراعاة 

، سيواصل الصندوق استخدام المنهجية التي ُأعِدت لتحديد مدى مراعاة المنظور الجنساني 5151وفي عام  -13
 في قروض الصندوق وتوزيع الميزانية العادية من حيث األنشطة المتعلقة بالمنظور الجنساني.

كما حدث في العام السابق، سيتم إجراء تحليل لعدد  قروض الصندوق المراضعية للمنظور اللنساني. (أ )
وافق عليها المجلس التنفيذي بين سبتمبر/أيلول  –مليون دوالر أمريكي  848.2بمقيمة  –قرضا  00

                                                      
 EB 2013/109/R.12الوثيقة  1
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، والتي تتزامن مع فترة اإلبالغ المشمولة في تقرير الفعالية اإلنمائية 4102وأبريل/نيسان  4102
للصندوق. وسوف ترد نتائج التحليل في وثيقة الميزانية النهائية التي ستعرض على المجلس التنفيذي 

 .4102في ديسمبر/كانون األول 
ميادين إضافية  01سوف يستمر نهج استخدام  2ميزانية الصندوق المراضعية للمنظور اللنساني.   (ب )

لمعرفة األنشطة المتعلقة بالمنظور الجنساني والداعمة في نظام الميزانية، وذلك قبل تنفيذها. وقد 
ثبت أن هذه المنهجية قادرة على رصد مراعاة الميزانية العادية للصندوق للمنظور الجنساني بشكل 

 تاحة حاليا.أنسب في ظل القيود المفروضة على ُنظم تكنولوجيا المعلومات الم

الجنساني في  المنظوروسوف ترد في وثيقة الميزانية النهائية في ديسمبر/كانون األول نتائج تحليل مراعاة   -14
وباإلضافة إلى ذلك، من المقترح إدراج منح في تحليل مدى مراعاة  قروض الصندوق وميزانيته العادية.

وسوف القروض والمنح جزءا من التحليل.  ، ستكون كل من5157المنظور الجنساني. ولذلك، بدء من عام 
تحسين النهج وجمع البيانات من أجل زيادة تعزيز اإلبالغ عن مراعاة  العمل على يواصل الصندوق

 الجنساني، وسوف يلتمس مدخالت من المنظمات األخرى التي ُتجري أعماال مماثلة، إن وجدت. المنظور

 5102تحديث لبرنامج القروض والمنح لعام  -رابعا  

مليار دوالر أمريكي،  5.45، بلغت القيمة المتوقعة لبرنامج القروض والمنح 5151يوليو/تموز  51في  -15
مشروعا جديدا وتمويل  45مليار دوالر أمريكي لدعم  5.34وتتألف من برنامج استثماري قيمته ما يقرب من 

 مشروعا جاريا. 55إضافي لعدد 

مشروعا جديدا،  35الموافقة على تمويل  5151هاية سبتمبر/أيلول وتشير التقديرات إلى أنه ستصدر بحلول ن -16
المتبقية ومقترحات التمويل عشرة الجديدة المشروعات. ومن بين المشروعات  لسبعةوعلى تمويل إضافي 

 مرحلة متقدمة في عملية التصميم. إلى مشروعات سبعة  اإلضافي األربعة، وصلت

ة واإلقليمية والقطرية للصندوق، من المتوقع أن تصدر الموافقة على نحو وفيما يتعلق ببرنامج الِمنح العالمي  -17
 .5151مليون دوالر أمريكي بحلول نهاية عام  11ِمنحة بما قيمته  45

 الحايظة 
مليار دوالر أمريكي في الحافظة  1.5مشروعا بما قيمته  541، كان هناك 5151يوليو/تموز  51في    -18

مليون دوالر أمريكي. وتقدَّر المبالغ  555ِمنحة بما قيمته  517الجارية، وحافظة ِمنح نشطة تتألف من 
من الموجز  5مليون دوالر أمريكي على النحو المبيَّن في الجدول  113المتوقع صرفها خالل السنة 

 ة الحافظة، من المتوقع أن تتحسن عمليات الصرف.ومع زيادة الالمركزية وتحسين جودالتنفيذي. 

                                                      
 ديسمبر/كانون األول.سيرد المزيد من التفاصيل عن توزيع الميزانية العادية بين األنشطة المرتبطة بالمساواة بين الجنسين في وثيقة الميزانية النهائية في    2
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 الميزانية العادية للصندوق -خامسا  

 6102و 6104استخدام صافي الميزانية العادية في السنتين  -ألف  

في المائة  91مليون دوالر أمريكي، أي  545.51إلى  5154وصل اإلنفاق الفعلي من الميزانية العادية لعام  -19
وكانت معظم الوفورات من تكاليف  مليون دوالر أمريكي. 549.14دة التي بلغت من الميزانية المعتم

( فضال عن انخفاض 5154الموظفين نتيجة الوظائف الشاغرة )كان معدل الشواغر أكبر بكثير في بداية 
بموظفين للعمل لفترة قصيرة لملء الوظائف الشاغرة مؤقتا. وباإلضافة إلى  ةالتكاليف المرتبطة باالستعان

ذلك، كانت تكاليف الموظفين الفعلية أقل من تلك المخصصة لها في الميزانية نتيجة االرتفاع الطفيف في 
دة . وعوض جزء من هذه الوفورات زيا5154قيمة الدوالر األمريكي مقابل اليورو في الربع األخير من عام 

جراء أعمال التصميم المسبق من  االستعانة بالخبراء االستشاريين ألداء المهام المرتبطة بالوظائف الشاغرة وا 
. 5151مليارات دوالر أمريكي بحلول عام  3أجل تحقيق هدف التجديد التاسع لموارد الصندوق والبالغ 

 مرتبات الوظائف الفنية ويشمل نقص اإلنفاق أيضا عدم استخدام االعتمادات المخصصة لزيادة 
(111179.على النحو المتفق عليه مع المجلس التنفيذي )دوالر أمريكي 

مليون دوالر أمريكي،  541.8 ستصل إلى 5151وتشير التوقعات الحالية إلى أن نسبة استخدام ميزانية عام   -21
كاس سعر صرف اليورو مقابل واالستخدام غير الكامل للميزانية متوقع، ويستند إلى انعفي المائة.  91.8 أي

الدوالر على التكاليف الفعلية للموظفين، باستخدام منهجية سعر الصرف التي عرضت مؤخرا على لجنة 
 مراجعة الحسابات ووافقت عليها.

مبكر المتوقع للتعيين الونظرا  5154 مقارنة بعام 5151ومع انخفاض عدد الوظائف الشاغرة في بداية عام  -21
باإلضافة إلى ذلك، و رة، ال يتوقع تحقيق وفورات في تكاليف الموظفين في هذا الوقت. لوظائف الشاغفي ا

استخدام بالمكاتب القطرية للصندوق إلى زيادة المتعلقة  المتوقعةبعض التكاليف غير من المرجح أن تؤدي 
ائية باستخدام سعر المتوقع في نهاية العام في وثيقة الميزانية النه االستخدام. وسيتم تعديل 5151ميزانية 
 لنفقات لبقية العام.لوكذلك تقدير أفضل  حديثصرف 

 5الجدول  

 6102والمتوقع لعام  6104الفعلي لعام  -استخدام الميزانية العادية 
 األمريكية(  )بماليين الدوالرات 

 5151المتوقع لعام   بالكامل  5154عام  
 المتوقع ميزانية ال الفعلي  ميزانية ال 

 146.80 151.59 142.15 149.64 الميزانية العادية

 91.8 91.1 الستخدامالمئوية لنسبة ال

 
واالستخدام  5154وسوف تتضمن وثيقة الميزانية النهائية توزيعا مفصَّال الستخدام الميزانية الفعلية لعام   -22

 حسب المجموعة. 5151المتوقع لعام 
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 العملالتخطيط االستراتيجي لقوة عملية   -باء  

قوة أن يكون لدى الصندوق ضمان  فيالهدف األساسي لعملية التخطيط االستراتيجي لقوة العمل  يتمثل  -23
 من تحقيق أهدافه االستراتيجية الرئيسية. ه العمل الالزمة من حيث العدد والكفاءة والمهارة لتمكين

عد إعداد مشروع الخطة ب 5151 /حزيرانفي يونيوعملية التخطيط االستراتيجي لقوة العمل  أجريتو  -24
التالية للتجديد العاشر  ولوياتاألهذا العام استنادا إلى  عمليةوأجريت  .5158-5151 للفترة المتوسطة األجل

ع دور الصندوق كمؤسسة يتوس (5؛ )تحقيق الالمركزية في عمليات الصندوق (5لموارد الصندوق: )
لفعالية مردودية تكاليف اقياس ( 4)؛ لمواردلتعبئة نفيذ إطار االقتراض وما ينتج عنه من ت (3؛ )لمعرفةل

 .ضافية من الموظفيناإلموارد الهذه األولويات تخصيص ستحدد لصندوق. و اإلنمائية ل

بمواصلة معالجة المسائل الهيكلية في قوة العمل بإدراج في الميزانية العادية تكاليف وال تزال اإلدارة ملتزمة   -25
ويجري النظر في الموظفين الذين يؤدون وظائف أساسية ممولة حاليا من مصادر تمويل مخصصة أخرى. 

وسُيحدد . المكاتب القطرية للصندوق نهج ابتكارية أخرى لزيادة تنقل الموظفين، ال سيما في سياق المركزية
التغيرات الهيكلية في وثيقة الميزانية التخطيط االستراتيجي لقوة العمل واستمرار مدى تطبيق نتائج عملية 

 .5151 عن التكاليف في عامتقديرات أخرى أكثر تفصيال  بعد توافرالنهائية 

كة للتكاليف في عام  -جيم   6102العوامل المحرِّ

إجراء كأساس بعد  5151 عام ميزانية اسُتخدمت، 5151عام لمستوى قبل إعداد مقترح الميزانية رفيع ال -26
 ميزانيةإعداد عادة إلالدوالر األمريكي. وسعر الصرف المستخدم اليورو مقابل سعر صرف الالزم ل التعديل
 سعر الصرفعلى أساس منهجية  /تموزيوليو 5 فيمريكي األدوالر مقابل اليورو  1.81قدره  5151 عام
 إلدارة.ا أدخلتهاي تال

 بجانب العوامل المعتادةساس المعدل. و األعلى  5151التكاليف اإلضافية المتوقعة في عام توزيع تم و  -27
التجديد العاشر لموارد الصندوق  هناك بعض المبادرات الجديدة الناشئة عن التزاماتالمحركة للتكاليف، 

العوامل الرئيسية يمكن تصنيف و . اإضافي تمويالوتترتب عليها انعكاسات من حيث الموارد ستتطلب 
التجديد العاشر  التزامات (5)على النحو التالي:  إلى حد بعيد 5151ستحدد ميزانية المحركة للتكاليف والتي 

المتعلقة بالمكاتب القطرية الالمركزية والتكاليف  (5)وأولويات الخطة متوسطة األجل، لموارد الصندوق 
لقوة العمل واالستمرار في استيعاب تكاليف الوظائف األساسية التي  التخطيط االستراتيجي (3للصندوق، )

األخرى  المتكررةاالستهالك والنفقات  (4، )دارة الصندوقكانت تمول في الماضي من الرسوم التكميلية إل
 .باألسعارمتعلقة التكاليف المحركة للالعوامل  (1، )الرأسماليةالمتعلقة بالميزانيات 

سعر الصرف سيتم تحديث التقديرات الحالية وقت إعداد مقترح الميزانية النهائي و  فيسيعاد النظر و  -28
 متفق عليها.اللمنهجية لالمستخدم وفقا 

 وأولويات الخطة متوسطة األللالتلديد العاشر لموارد الصندوق  التزاماتبالتكاليف المرتبطة 

التجديد العاشر لموارد عدة مبادرات جديدة من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب يجري حاليا النظر في  -29
كل هذه  وال يترتب على. 5158-5151المتجددة للفترة  لخطة متوسطة األجللضافية اإلهداف الصندوق واأل
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تعين ومن المجاالت األولى التي ي. حتى اآلنبعضها من  ءلم يتم االنتهاالميزانية و  على المبادرات آثار
عام لرفع جودة القروض والمنح الجديدة إلى مستوى األهداف المحددة في إطار قياس النتائج تناولها هي 

ووضع نظام عالي األداء لرصد  ،استكمال الدراسات األساسيةو ، للمشروعات من خالل تصميم أفضل 5158
الموسعة للتجديد العاشر لموارد الصندوق في لتزامات فقد أدت االوباإلضافة إلى ذلك،  واألثر.نتائج ال

، والتغذية، والمناخ وغيرها من المواضيع والمنظور الجنسانيالضمانات االجتماعية والبيئية، مجاالت 
تشديد الميزانية على مدى السنوات القليلة الماضية إلى الحد وقد أدى تكاليف التصميم. إلى زيادة الشاملة 

التي تم تكييفها وفقا لقدرات البلد وبالتالي تحسين التنفيذ.  المشروعاتلتصميم األموال المتاحة  حجممن 
تصميم مشروع. لكل والر أمريكي د 11 111قدره تصميم القترح تقديم تمويل إضافي لتغطية تكاليف يُ و 

وخاصة للمشروعات الصعبة ، اإلشرافصرف وزيادة البتحسين  المتعلقةخرى األمبادرات ويجري تقييم ال
 في وثيقة الميزانية النهائية.على الموارد ستنعكس  الحوافظ التي تنطوي على مخاطر، وأي آثارو 

 المتعلقة بالمكاتب القطرية للصندوقالالمركزية والتكاليف 

نشاء المكاتبالمركزية لمع إيالء األولوية  بما يتماشى -31 خمسة  ، من المرجح فتحالمكاتب القطرية للصندوق وا 
غير الموظفين لهذه المتكررة ل تكاليفال. وتقدر 5151بين اآلن وعام مكاتب قطرية جديدة على األقل 

 أجرت األمم المتحدةالعام. وباإلضافة إلى ذلك، جزء من عمليات لوالر أمريكي د 111 111 المكاتب بحوالي
اإلنمائي والمتعلقة بالمكاتب  العمل ساهمة الصندوق في دعم أنشطة األمم المتحدة لتنسيقلم تقديرامؤخرا 

هذا المبلغ  والر أمريكي سنويا. ومن المتوقع أن يزيدد 111 111القطرية للصندوق وخلصت إلى أنها تبلغ 
 بعد إنشاء مكاتب قطرية جديدة للصندوق.

من يي المااي وظائف األساسية الممولة استيعاب تكاليف الواستمرار  التخطيط االستراتيلي لقوة العمل
 دارة الصندوق إلرسوم التكميلية ال

زيادة طفيفة إلى  5151تشير تقديرات متطلبات التوظيف الناشئة عن التخطيط االستراتيجي لقوة العمل لعام   -31
وتصل تكاليف  في أعداد الموظفين، وترتبط أغلبية تلك الزيادة بالمكاتب القطرية واالحتياجات التشغيلية.

دوالر أمريكي، معدلة للتخفيضات  111 111إلى ما يقرب من  5151زيادة أعداد الموظفين في عام 
سوف تواصل اإلدارة العمل بصورة شفافة على تعميم تكاليف المقترحة في الوظائف. وباإلضافة إلى ذلك، 

ل من مصادر مخصصة ال تزالوالتي العدد المتبقي من الموظفين الذين يؤدون وظائف أساسية  في عام  تموَّ
دوالر أمريكي. وستشكل تكاليف استيعاب هذا البند زيادة  111 111وتبلغ تكاليف هذه العملية نحو . 5151

وسوف يتوقف مدى إدراج تلك الزيادات، بما فيها متطلبات  حقيقة في الميزانية العادية وفي حجمها.
وة العمل، على الميزانية المتاحة بعد تلبية طلبات الميزانية التوظيف المحددة في التخطيط االستراتيجي لق

 األخرى ذات األولوية.

 االستهالك والنفقات المتكررة األخرى للميزانيات الرأسمالية

تشير التقديرات إلى أن النفقات الرأسمالية لمشروع استبدال نظام القروض والمنح والميزانية الرأسمالية لتقييم  -32
سينتج عنها زيادة في االستهالك  للصندوق وكفاءة العمليات التي يمولها الصندوق الكفاءة المؤسسية

دوالر أمريكي. وباإلضافة إلى ذلك، ستؤدي النفقات الرأسمالية  111 111وتكاليف متكررة تبلغ نحو 
 وسوف يعاد النظردوالر أمريكي.  311 111إلى زيادة تكاليف االستهالك بنحو  5151الروتينية في عام 
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وستوضع تقديرات معدَّلة  ات الرأسماليةالمشروعجميع في ضوء ما سيحرز من تقدم في  اتالتقدير  هفي هذ
 .5151في وثيقة الميزانية النهائية لعام  للتكاليف المتكررة

 العوامل المحركة للتكاليف المتعلقة باألسعار

 إلى االفتراضات التالية: 5151تكاليف الموظفين في ميزانية  تستند    -33

 . 5151الفنية في عام أو الفئة لن تطرأ أي زيادة في مرتبات موظفي فئة الخدمات العامة   (5)

مواصلة  لن يكون باإلمكانالتكاليف المعيارية للموظفين لتعكس سعر الصرف المنقح،  بعد تعديل (5)

وتتراوح زيادة ة العادية. في إطار الميزاني الزيادة العادية للدرجة ضمن نفس الرتبة استيعاب

في المائة لفئة وظائف  4.5إلى  5.5في المائة لفئة الوظائف الفنية و 3.5و 5.1الدرجة ما بين 

في  5حوالي  المرتباتمعدل الزيادة في الخدمات العامة حسب مستوى الرتبة والدرجة. ومتوسط 

 ي.مليون دوالر أمريك 5.1أي حوالي  ،المائة

الفئة الفنية  لمرتبات موظفيمليون دوالر أمريكي المخصص  1.18البالغ د عتمااستمر تجنيب اال (3)

لتعويض جزء من  االعتماد. ومن المقترح استخدام هذا التكاليف المؤسسيةفي مركز  5155في عام 

  بزيادة الدرجة ضمن نفس الرتبة.التكاليف اإلضافية المرتبطة 

إلى سلم المرتبات المنخفض الجديد  الخدمات العامةفئة تستند تكاليف تعيينات الموظفين الجدد في  (4)

مليون دوالر أمريكي استنادا  1.5الذي وافقت عليه اإلدارة. ويبلغ أثر سلم المرتبات المنخفض نحو 

إلى التعيينات الجديدة في السنوات الثالث الماضية. وستعوض الوفورات الزيادة المتعلقة بزيادة 

 الدرجة ضمن نفس الرتبة.

 مليون دوالر أمريكي. 1.15( نحو 4( و)3( و)5لي، سيكون أثر صافي الزيادة في )وبالتا (1)

ستخدم تُ التي دارة اإللى المنهجية الجديدة التي وافقت عليها إ 5151 عام وسيستند التعديل التضخمي لميزانية -34
يطالي لجميع اإل ينلتضخم لعدة بنود والمتوسط المرجح للعالم ومؤشر أسعار المستهلكمحددة لفيها أرقام 

الموظفين معظم الزيادات التضخمية غير المتعلقة بقترح استيعاب في هذه المرحلة، يُ و التكاليف األخرى. 
تفاوض معقود الالو العمليات مكاسب الكفاءة المتوقعة الناتجة عن تبسيط  مقابلالميزانية المقترحة  ضمن
 باإلمكانيكون  المرجح أنغير أنه من غير . يمكنبشكل أفضل مع الموردين الخارجيين، حيثما بشأنها 

 االستمرار في استيعاب هذه الزيادات التضخمية في السنوات المقبلة.

 5151يورو مقابل الدوالر إلعداد االستعراض المسبق رفيع المستوى لعام  1.81واستخدم سعر صرف قدره  -35
لميزانية السعر عند إعداد مقترح وسوف يعاد النظر في هذا اوفقا لمنهجية سعر الصرف الموافق عليها. 

 .ةالنهائي

 6102الميزانية العادية الصافية المقترحة لعام  -دال 

للعوامل المشار إليها أعاله المحركة للتكاليف بعد التقديرات الحالية  5151تشمل الميزانية المقترحة لعام  -36
التقديرات، بما في ذلك وسيجري استعراض وتحديث جميع الفرق في سعر الصرف.  إجراء التعديل لمراعاة

 .5151 /أيلولفي سبتمبر ةإعداد مقترح الميزانية النهائي عند سعر الصرف وافتراضات التضخم
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مليون دوالر أمريكي،  547.41إلى  5151عام لالمقترحة المستوى  ةرفيعالصافية الميزانية العادية  وتصل -37
في  5.5. وتقدر الزيادة الحقيقية بنحو 5151عام مقارنة بفي المائة  5.7ا نسبته وهو ما يمثل انخفاضا اسمي

 الممولةاألساسية استيعاب تكاليف الوظائف لتكاليف اإلضافية المرتبطة بالالمركزية و وتتعلق أساسا باالمائة 
خم التض نتيجةفي المائة  4.8صاف في األسعار نسبته انخفاض  وهناكحاليا من مصادر مخصصة. 

 لتغيير في افتراضات سعر الصرف. مراعاة اوزيادة األسعار المعدلة ل

واستنادا إلى تعقيبات لجنة مراجعة الحسابات والمجلس التنفيذي بشأن هذا االستعراض المسبق رفيع  -38
وثيقة  الحالية وستقدم الزيادات الحقيقية وتلك المتعلقة باألسعار للموافقة عليها فيستنقَّح التقديرات المستوى، 

 الميزانية النهائية.

الميزانية رفيعة المستوى المقترحة لعام  5151مقارنة بين الميزانية الموافق عليها لعام  3وترد في الجدول  -39
 حسب المجموعات. 5151

 3الجدول  

 6102و 6102تحليل النسبة المئوية للحصص من الميزانية العادية حسب ملموضعات النتائج،  
 األمريكية(  الدوالرات)بماليين  

 مجموعة النتائج 
المعتمدة لعام  

5151 
لعام  المقترحة 

5151 
2015 ،
% 

2016 ،
% 

 59.6 58.7 87.89 88.74 تجهيز البرامج القطرية وتنفيذها  1

حوار السياسات الرفيع المستوى، وتعبئة الموارد، واالتصاالت   2
 االستراتيجية

12.77 11.65 8.2 7.9 

 24.6 25.0 36.34 37.48 اإلدارة المؤسسية واإلصالح والتنظيم  3

 5.3 5.8 7.88 8.52 دعم أنشطة التسيير التي يقوم بها األعضاء 4

 2.5 1.9 3.70 3.40 مركز التكاليف المؤسسية  

 - 0.4 - 0.68 )محتجزة( 5155الزيادة في مرتبات الموظفين الفنيين في عام   

 100 100 147.46 151.59 الملموع 

لية للميزانية المقترحة عن زيادة في المجموعة  وتكشف   -41 المائة من مجموع  في   18.7من  5التقديرات األوَّ
وترجع الزيادة إلى الموارد اإلضافية المطلوبة . 5151المائة في عام  في   19.1إلى  5151الموارد في عام 

  .5 وتكاليف التصميم الجارية، وبالتالي توضع في المجموعةلالمركزية، وتكاليف المكاتب القطرية للصندوق 

 6102الميزانية اإلجمالية المقترحة لعام  -هاء 

دارة عدد من العمليات ألطراف أخرى خارجية ولكنها تكمِّل برنامج قروضه وِمنحه.   -41 يتولى الصندوق تنفيذ وا 
. وينطوي الدخول في أنشطة هذه الشراكات على تكاليف إضافية المتممةوُتمول هذه العمليات من األموال 

ل هذه التكاليف في العادة من إيرادات رسوم  يتكبدها الصندوق في التصميم والتنفيذ واإلشراف واإلدارة. وتموَّ
 اإلدارة بموجب اتفاقات األموال التكميلية. 

الموارد المستخدمة ، بما في ذلك ر أمريكيمليون دوال 515.41إلى  5151وتصل الميزانية اإلجمالية لعام   -42
 )عالوة على تقريبا ماليين دوالر أمريكي 1في إدارة العمليات الممولة بموارد تكميلية والتي تبلغ 

وسيخضع هذا التقدير لالستعراض قبل االنتهاء من إعداد مقترح الميزانية  مليون دوالر أمريكي(. 547.41
ويمكن استرداد المبلغ بالكامل من الجزء السنوي القابل ميزانية النهائية. اإلجمالية إلدراجه في وثيقة ال
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للتخصيص من إيرادات الرسوم المحصلة من إدارة األموال التكميلية. وال تلتمس الموافقة إال على الميزانية 
 مليون دوالر أمريكي. 547.41العادية الصافية المقترحة التي تبلغ 

 4الجدول  
 6102مالية اإلشارية والميزانية الصايية لعام الميزانية اإلل 
 األمريكية(  )بماليين الدوالرات 

 2016 2015 فئة التكاليف

 152.46 156.72 الميزانية اإلجمالية 

 (5.00) (5.13) تكاليف دعم أنشطة األموال التكميلية

 147.46 151.59 الميزانية الصايية

 

 6102الميزانية الرأسمالية لعام  -واو 

والتكاليف ولم يتم حتى اآلن االنتهاء من المشروعات الرأسمالية.  الميزانيةدارة بصدد إعداد مقترح ال تزال اإل -43
الرأسمالية  المشروعات، ستعطى األولوية الستكمال 5151كما هو الحال في عام و . لهاالرأسمالية المقابلة 

مشروع و الصندوق،  التي يمولهااءة العمليات الكفاءة المؤسسية للصندوق وكفتقييم في إطار خطة عمل 
قبل  5151في عام  الميزانيات الرأسمالية الموافق عليها( و 5و 5.1 تاناستبدال نظام المنح والقروض )المرحل

 أي مبادرات رأسمالية كبرى جديدة.االضطالع ب

سنوية رأسمالية ميزانية  (5)الرأسمالية إلى فئتين، هما:  الميزانية، سيتم تقسيم 5151رح في عام وكما اقتُ  -44
مثال ن سنة واحدة )يزيد ع اقتصاديعمر ، ويكون لها الطابعمنتظمة الدورية أو اللتغطية النفقات الرأسمالية 

 يةميزانية رأسمال (5)جهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة كل عام(؛ االستبدال العادي أل
لقدرات رهنا بتوافر ااالستثمارية األخرى مات الكبيرة أو المشروعات مشروعات تكنولوجيا المعلو لتمويل 

 مبلغ 5151عام لوال يتوقع أن يتخطى مجموع الميزانية الرأسمالية . إضافيةالالزمة لالضطالع بمشروعات 
 ماليين دوالر أمريكي. 3
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 م المستقل في الصندوقمكتب التقيياالستعراض المسبق لبرنامج عمل  -ثانيا 

 6102-6102وخطته اإلشارية للفترة  6102المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 

 مقدمة -أوال 
 4106وميزانيته لعام في الصندوق تتضمن هذه الوثيقة استعراضا مسبقا لبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل  -1

أعدت ميزانية المكتب بشكل  3وتمشيا مع سياسة التقييم في الصندوق، .4108-4102وخطته اإلشارية للفترة 
في الحسبان التعقيبات واألولويات التي أعربت هذه الوثيقة أخذ تو  4مستقل عن الميزانية اإلدارية للصندوق.

المنعقدة الثامنة والثمانين وتعليقات لجنة التقييم في دورتها ، 4102عنها الهيئات الرئاسية للصندوق في عام 
وأعد على أساس مشاورات مع إدارة الصندوق. وعلى وجه الخصوص، أعد ، 4102يونيو/حزيران  46في 

 هذا االستعراض المسبق بعد دراسة متأنية ألولويات الصندوق في فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق
(4106-4108.)5 

التجديد العاشر لموارد مقبلة إلى بداية فترة ويستند برنامج التقييم المستقل في الصندوق في السنوات ال -2
دخال رؤية استراتيجية للصندوق لعام 4106في عام الصندوق  ، ووضع إطار استراتيجي مؤسسي 4142، وا 
، وخطة التنمية لما بعد ، واالعتماد القادم ألهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة4142-4106جديد للفترة 

 ة برنامج عمل مكتب التقييم المستقل للسنوات القادمة.، مما يوفر خلفي4102عام 

، والتي سوف المدىرؤيته متوسطة بوضع  4102ولتحقيق هذه الغاية، يقوم مكتب التقييم المستقل في عام  -3
نتائج؛ القياس ل هإطار  (4صياغة األهداف االستراتيجية للشعبة؛ ) (0تكون بمثابة المرجع الشامل لما يلي: )

وستدمج رؤية مكتب  .4108-4102والخطة اإلشارية للفترة  4106تحديد أنشطة التقييم المستقل لعام  (0)
واألحكام األوسع نطاقا من  4142-4106التقييم المستقل بعناية في الرؤية االستراتيجية للصندوق للفترة 

 سياسة التقييم في الصندوق.

لالحتياجات، بدال من مجرد استخدام الميزانية الحالية كخط  وتستعرض هذه الوثيقة "استنادا إلى تقييم نقدي -4
المزيد من التفصيل عن توزيع التكاليف تعرض و  ،روابط بين برنامج العمل والنفقاتال وتبين 6أساس".

وباإلضافة المدرجة في الميزانية، وخاصة تكاليف غير الموظفين، بما في ذلك تكاليف الخبراء االستشاريين. 
لتقييم المستقل، بناء على طلب لجنة التقييم في العام الماضي، بمحاولة امكتب  يقوموألول مرة، إلى ذلك، 

للمنظور الجنساني من الناحية الكمية. وفي هذا الصدد، ينبغي اعتبار  4106لتحديد حساسية ميزانيته لعام 
ضافة إلى ذلك، توفر الوثيقة بيانالوثيقة كعمل جار. و  واستخدام ، 4102ية لعام ات عن النفقات الفعلا 

في هذا و . 4102ام المتوقع حتى نهاية عام وتقديرات حالية لالستخد 4102أبريل/نيسان  01الميزانية حتى 
الصدد، ستوفر معلومات محدثة، حسبما تتوافر، في النسخ القادمة من الوثيقة حتى تقدم بصيغتيها النهائية 

 .4102 إلى المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول
                                                      

 .www.ifad.org/gbdocs/eb/102/a/EB-2011-102-R-7-Rev-2.pdfسياسة التقييم في الصندوق متاحة على:  3
 من سياسة التقييم في الصندوق. "ويتم تحديد مستويات مكون مكتب التقييم والميزانيات اإلدارية للصندوق بصورة مستقلة عن بعضها البعض." 00 الصفحةانظر  4
  التقرير النهائي لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوق متاح على: 5

https://webapps.ifad.org/members/gc/38/docs/arabic/GC-38-L-4-Rev-1.pdf. 
 من محضر الدورة السابعة بعد المائة للمجلس التنفيذي.   92انظر الفقرة    6
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بعد إدراج تعليقات لجنة مراجعة الحسابات والمجلس التنفيذي  الميزانيةو برنامج العمل وثيقة وسيجري تحديث  -5
وتماشيا مع سياسة التقييم، ستناقش الوثيقة المنقحة  .4102في سبتمبر/أيلول الصادرة عن دورة كل منهما 
وبعد ذلك، سينظر المجلس التنفيذي . 4102أكتوبر/تشرين األول  9في  المعقودةمع لجنة التقييم في دورتها 

. وقبل ذلك، ستنظر لجنة مراجعة الحسابات، في الميزانية 4102في الوثيقة النهائية في ديسمبر/كانون األول 
. وأخيرا، ستقدم 4106، إلى جانب الميزانية اإلدارية للصندوق لعام 4102المقترحة في نوفمبر/تشرين الثاني 

، إلى دورة مجلس المحافظين في عام 4102الميزانية، بناء على توصية المجلس في ديسمبر/كانون األول 
ميزانية مكتب التقييم المستقل مقترح ة ذات صلة بالعمليات، يستند ألوفيما يتعلق بمسللموافقة عليها.  4106

قياسية لوظائف الموظفين وعامل )مثل سعر الصرف والتكاليف ال معاييرإلى نفس المبادئ والفي الصندوق 
 التضخم( التي استخدمتها إدارة الصندوق في إعداد ميزانيتها اإلدارية للسنة القادمة.

يسلط القسم الثاني الضوء على اإلنجازات التي تحققت حتى و أقسام.  خمسةوقد تم تقسيم هذه الوثيقة إلى   -6
، واستخدام ميزانية عام 4102، واالستخدام الشامل للميزانية في عام 4102اآلن في برنامج عمل التقييم لعام 

، فضال عن استخدام النسبة المرحلة 4102واالستخدام المتوقع لعام  4102حتى نهاية أبريل/نيسان  4102
في المائة. ويعرض القسم الثالث وصفا موجزا  0والبالغة  4102من ميزانية مكتب التقييم المستقل لعام 

وأخيرا،  .4106اف االستراتيجية للمكتب، في حين يركز القسم الرابع على أنشطة التقييم المقترحة لعام لألهد
لمحة عامة عن المقترح األولي للميزانية والموارد البشرية التي يحتاج إليها مكتب التقييم  الخامسيقدم القسم 

 سية بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب.لتنفيذ برنامج عمله وتحقيق أهدافه الرئي 4106المستقل في عام 

 المنظور الحالي -ثانيا 

 6102أبرز أحداث ضعام  –ألف  
بحلول نهاية السنة، يتوقع مكتب التقييم المستقل أن يكون قد نفذ جميع األنشطة المقررة في برنامج عمل   -7

 . وتشتمل اإلنجازات الرئيسية المختارة حتى اآلن على ما يلي:4102عام 

  فقد  التقييم المؤسسي لعمل الصندوق يي الدول واألوااع الهشة والمتأثرة بالصراضعات. إكمال
. ومن المتوقع أن نيسان /رض التقييم المؤسسي على لجنة التقييم في مارس/آذار والمجلس في أبريلعُ 

تسترشد اإلدارة بنتائجه وتوصياته في إعداد أول سياسة واستراتيجية مؤسسية للصندوق بشأن هذا 
 .4106الموضوع، حيث إنه من المقرر إعدادهما وعرضهما على المجلس في أبريل/نيسان 

 د فق .تخصيص الموارد ضعلى أسا  األدا  يي الصندوقمؤسسي لنظام التقييم الاالاطالع ب
وُأدِمجت  4102الخاصة بالتقييم المؤسسي على لجنة التقييم في مارس/آذار  7ضت ورقة النهجرِ عُ 

نهاية عام حلول تماما اآلن وسيستكمل ب زالجنة بالفعل. وأصبح التقييم جاهفيها تعليقات أعضاء ال
 .4106لعرضه على المجلس في أبريل/نيسان  4102

  الذي ضعرض مشروع منه ضعلى حلقة دراسية  8الثانية من دليل التقييم يي الصندوق الطبعةإضعداد
وقت وستنظر اللجنة في النسخة النهائية في  يونيو/حزيران. 64غير رسمية لللنة التقييم يي 

                                                      

 .https://webapps.ifad.org/members/ec/87/docs/EC-2015-87-W-P-4.pdfالوثيقة متاحة على:  7
 .4119وصدر في عام  4118ييم في عام ل دليل بشأن التقو أعد أ 8
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حيث إنه  مكتبية. ويمثل هذا الدليل عمال بعيد المدى وناقدا يكتسي بأهمية الحق من هذا العام
يحتوي على الطرائق والعمليات الرئيسية لمختلف أنواع التقييمات التي يجريها مكتب التقييم المستقل. 

دارة  مواءمةوسيوفر الدليل أيضا األساس الالزم إلعداد اتفاق  معدل بين مكتب التقييم المستقل وا 
ناقش اتفاق المواءمة مع لجنة سوف يُ و  الصندوق بشأن وظائف التقييم المستقلة والذاتية في المنظمة.

 ة من الدليل واتفاق المواءمة فييالثان الطبعةالنهائي، وستنفذ  شكلهالتقييم قبل وضعه في 
 .4106يناير/كانون الثاني 

 .إطالق أول توليفة تقييمية مشتركة عن التنمية  وهذا يتضمن  االنتها  من توليفتين تقييميتين
، األغذية والزراعة لألمم المتحدة الرعوية أجراها مكتب التقييم المستقل ومكتب التقييم التابع لمنظمة

وثاني توليفة تقييمية بشأن عمل الصندوق على دعم الشعوب األصلية. وكما اتُفق عليه مع المجلس 
أخرى بشأن التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون  تقييمية عملية إعداد ثالث توليفاتالتنفيذي، أطلقت 

دارة الموارد الطبيعية والبيئة، على   .التواليالثالثي، والوصول إلى األسواق، وا 
   بما في ذلك ضعن نتائج وأثر ضعمليات الصندوق لاريا 6102ال يزال إضعداد التقرير السنوي لعام ،

فإن ة والتحليل اإلحصائي. وباإلضافة إلى ذلك، كما تم االتفاق عليه مع المجلس، البيانات الضروري
عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لهذا العام هو استدامة الفوائد،  موضوع التعلم في التقرير السنوي

الذي يهدف إلى تحديد المسائل الشاملة والنظامية والدروس التي يمكن استخدامها لمواصلة تعزيز 
ويعمل مكتب التقييم المستقل في شراكة مع مركز . ميم وتنفيذ المشروعات التي يمولها الصندوقتص

االستثمار في منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة على إعداد ورقة قضايا بشأن موضوع التعلم 
 عن نتائج وأثر عمليات الصندوق. 4102للتقرير السنوي لعام 

 تمت مناقشة و  .لين قطريين يي لمهورية تنزانيا المتحدة وبنغالديشاالنتها  من تقييمين لبرنام
في يونيو/حزيران، المعقودة تقييم البرنامج القطري لتنزانيا مع لجنة التقييم في دورتها الثامنة والثمانين 

في المعقودة في حين سُيناقش تقييم البرنامج القطري لبنغالديش في الدورة التاسعة والثمانين للجنة 
 مكتب لبرنامج عملوفقا  أخرى قطريةتقييمات لبرامج ويجري تنفيذ . 4102أكتوبر/تشرين األول 

 .التقييم المستقل
  وكما اتُفق عليه مع المجلس، بدأ ،ألثر )يي الهند(الثاني ل تقييمهالتقييم المستقل أكمل مكتب 

 وتمت مناقشة. 4102يوليو/تموز يمولها الصندوق في موزامبيق في التي عملية للألثر آخرا ل اتقييم
وكان قد نوقش قبل ذلك أيضا في  .4102 /حزيرانالهند في لجنة التقييم في يونيوفي تقييم األثر 

الحكومة والشركاء القطريين مع  (4إدارة الصندوق وموظفيه في روما؛ )مع  (0حدثين للتعلم: )
 اآلخرين في دلهي.

 ثيوبيا. التقييمقدرات تنمية  تلربة لهود مكتب التقييم المستقل في كال البلدين، يجري ف يي الصين وا 
 التي تقوم بهامبادرات التقييم ل التحديد قدرات التقييم على المستوى القطري وتقييم رسم خرائطعملية 

نهج وأنشطة المكتب في دعم ذلك في توجيه المنظمات األخرى في القطاع الزراعي. وسوف يساعد 
 لسياسات وبرامج التنمية اتتقييم إجراءمن  اوعمليات التقييم، وتمكينه لطرائق از فهمهتعزي، لالبلدان
 .بنفسها

  باالشتراك مع مكاتب مكتب التقييم المستقل، ، ينظم 4102ضمن السياق العام للسنة الدولية للتقييم
الهدف حول "تعزيز قابلية تقييم  حلقة دراسية تقنية، التقييم للوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها
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وهو القاا  ضعلى اللوع وتويير األمن الغذائي والتغذية  -الثاني من أهداف التنمية المستدامة 
عد الهدف األوسع لهذه المبادرة هو المساهمة في تعزيز بُ و . "المحسنة وتعزيز الزراضعة المستدامة

 هداف التنمية المستدامة.ألتقييم ال

طاره لقيا  النتائجو يم المستقل مكتب التقيرؤية  -8 االنتهاء  المقرر، لمكتباوضع رؤية  علىعمل يجري ال. ا 
الغرض عن ، في بيان مقتضب، التعبيرالهدف من الرؤية هو و منها في الجزء الثاني من هذا العام. 
لى جو والية الصندوق.  تنفيذمساهمته في  عنلصندوق و في االرئيسي من وظيفة التقييم المستقل  نب اا 

النظم هذه و معلومات عن الرؤية  وسُتدرجاألداء. ورصد الداخلية إلدارة  نظمهالمكتب تعزيز يتعزم ، الرؤية
في  لجنةالعرضها على دورة المقرر ، 4106برنامج عمل وميزانية عام المنقحة لوثيقة اللمكتب في ل ةالداخلي

 .أكتوبر/تشرين األول

لمكتب التقييم القائمة سلسلة النتائج وفي موازاة ذلك، كما هو متفق عليه مع المجلس التنفيذي وبناء على  -9
التجديد العاشر لموارد الصندوق وأدخل تحسينات على  لفترة قام المكتب بتنقيح إطاره لقياس النتائج، المستقل

طالع على إطار قياس النتائج المنقح للفترة االيمكن و ومؤشرات األداء الرئيسية.  المكتبيةنتائج اإلدارة 
مؤشرات لتقييم كفاءة  من بينها أموراألول. ويشتمل إطار قياس النتائج على جملة  الملحقفي  4106-4108

 .4102نهاية عام حلول واالنتهاء منه بفي األشهر المقبلة  وسيستمر تطويرهالمكتب. 

في مكتب  4102والذي يمثل إطار الرصد واإلبالغ لعام ، 4102يرد إطار قياس النتائج لعام . تقديم التقارير -11
 4102لعام المقررة لتقدم المحرز في تنفيذ أنشطة التقييم للخص يرد مالثاني. و  الملحقالتقييم المستقل في 

ملخصا للتقدم المحرز  االستعراض المسبقتضمن يلى ذلك، باإلضافة إالثالث. و  الملحقمن  0في الجدول 
)انظر  4102 لعام مدرج في إطار قياس النتائجمن مؤشرات األداء في تحقيق األهداف لكل مؤشر رئيسي 

أن معظم األنشطة تسير على الطريق الصحيح. عن الثالث(. وتكشف البيانات  الملحقفي  4الجدول 
كل من أنشطة التقييم المقررة ومؤشرات وسوف يقدم تقرير محدث إلى المجلس عن اإلنجازات )فيما يتعلق ب

 .4102األداء الرئيسية لمكتب التقييم المستقل( في ديسمبر/كانون األول 

 6102استخدام ميزانية ضعام  -با   
، فضال عن استخدام 4102معلومات عن استخدام مكتب التقييم المستقل للميزانية في عام  0يقدم الجدول   -11

 واالستخدام المتوقع بحلول نهاية العام. 4102الميزانية حتى أبريل/نيسان 
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  0الجدول  
  6102واستخدامها المتوقع يي ضعام  6104استخدام ميزانية مكتب التقييم المستقل يي ضعام  

 )بالدوالرات األمريكية(

 أعمال التقييم

 

استخدام الميزانية 
 4102عام  في

 
 4102التزامات عام  

حتى نهاية 
 *نيسان/أبريل

االستخدام المتوقع 
 حتى نهاية عام

4102 

 
 الميزانية المعتمدة

 4102لعام 

الميزانية 
لعام  المعتمدة

4102 
 000 355 404 107 000 355 099 280 000 345 سفر الموظفين

 000 485 1 758 893 000 485 1 611 979 1 000 465 1 أتعاب الخبراء االستشاريين 

سفر وبدل إعاشة الخبراء  
 االستشاريين

395 000 379 948 410 000 187 229 410 000 

أحداث التعلم القطرية في 
االستراتيجيات مجال تقييم 

 البرامج القطريةو 

35 000 30 853 40 000 1 864 40 000 

نشر التقييمات وتدريب  
 الموظفين وتكاليف أخرى

155 992 202 351 165 892 102 008 165 892 

 892 455 2 263 292 1 892 455 2 862 872 2 992 395 2 الموظفينتكاليف غير 

 342 393 3 965 350 3 041 614 3 138 815 2 690 586 3 تكاليف الموظفين

 234 849 5 228 643 4 933 069 6 000 688 5 682 982 5 الملموع

 الستخداماتا
 (النسبة المئوية)ب

 
92.0  26.2 96.2 

 .4102أبريل/نيسان  01على أساس تكاليف الموظفين الملتزم بها المعدلة وفقا ألسعار الصرف حتى *
 

مليون دوالر  2.69 اقدره 4102لعام  التقييم المستقل وكانت المصروفات الفعلية مقارنة بميزانية مكتب -12
ويرجع انخفاض االستخدام إلى حد كبير إلى تحقيق وفورات في المائة.  92.0 استخدام نسبته أمريكي، أي

في تكاليف الموظفين، أساسا من الوظائف الشاغرة واسميا نتيجة ارتفاع قيمة الدوالر األمريكي مقابل اليورو 
نحو الجزء األخير من السنة. والوفورات في التكاليف الموظفين عوضتها جزئيا زيادة في االحتياجات من 

ستشارية إلنجاز بعض المهام المتعلقة بالوظائف الشاغرة. واستخدم جزء من تكاليف الموظفين الخدمات اال
المستفادة. وفي هذا الصدد، أعد المكتب على الدروس بما في ذلك تقاسم أيضا للمساهمة في إدارة المعرفة 

المتعلق بالشعوب بشأن عمل الصندوق  4102سبيل المثال توليفة تقييمية ثالثة لم تكن مقررة في عام 
 األصلية.

االستخدام )من حيث  كانمليون دوالر أمريكي،  6.12، ومقارنة بميزانية معتمدة قدرها 4102وفي عام   -13
ويرجع في المائة.  26.2مليون دوالر أمريكي، أي  2.62قدره  4102 االلتزامات( حتى نهاية أبريل/نيسان

إلى االلتزام بتكاليف الموظفين للسنة الكاملة، وهو ما ارتفاع االستخدام في هذا الوقت من العام أساسا 
يتماشى مع الممارسة المعمول بها على نطاق الصندوق، فضال عن زيادة رسوم االستشارات وتكاليف سفر 

 الموظفين/الخبراء االستشاريين في الجزء األول من العام، تمشيا مع دورة األعمال العادية.

 2.82إلى  4102م الشامل لميزانية مكتب التقييم المستقل في نهاية عام ومن المتوقع أن يصل االستخدا  -14
واالستخدام األقل من في المائة من الميزانية المعتمدة.  96.2مليون دوالر أمريكي، وهو ما يقابل نحو 

المتوقع سيكون في تكاليف الموظفين نتيجة الوظائف الشاغرة، والتي يجري حاليا شغلها، فضال عن أثر 



EB 2015/115/R.2 

51 

. وفيما يتعلق بالتوظيف، يقوم المكتب حاليا بالتعاقد مع موظف من الجزء األول من العام الصرف في سعر
الفئة الفنية من ذوي الخبرة والدراية في مجال التحليل اإلحصائي، لزيادة تعزيز الطابع الكمي للتقييمات 

كما بدأ عملية  .الصندوقر عمليات المستقلة، بما في ذلك التحليل الوارد في التقرير السنوي عن نتائج وأث
 .4102وظيفة كبير موظفي التقييم التي أصبحت شاغرة في نهاية يونيو/حزيران  لشغل

 6104استخدام المبلغ المرحل من ضعام  -ليم  
على أن ، 4112منذ عام  ،في المائة من األموال غير المستخدمة من الميزانية المطبقة 0تنص قاعدة ترحيل   -15

 غير الملتزم بها في نهاية السنة المالية يمكن ترحيلها إلى السنة المالية التالية بنسبة ال تتعدىاالعتمادات 
 في المائة من الميزانية السنوية المعتمدة للسنة السابقة. 0

  4102ونسبة الثالثة في المائة من األموال غير المستخدمة من ميزانية مكتب التقييم المستقل في عام  -16
دوالرا أمريكيا. وخصصت هذه األموال لتقييم البرنامج القطري في الهند. ولم يكن هذا التقييم  029 281قدرها 

، نظرا ألن المكتب خطط في األصل بدء تقييم البرنامج القطري في 4102مدرجا بالكامل في ميزانية عام 
كماله في  4102الهند في أكتوبر/تشرين األول  أنه بعد المزيد من . غير 4106عام النصف الثاني من وا 
وحكومة الهند، قرر المكتب تقديم موعد تنفيذ  ية اإلقليمية آلسيا والمحيط الهادالمشاورات واالتفاق مع الشعب

حة باستخدام نتائج تقييم البرنامج القطري لتوجيه عملية إعداد قلمنهذا التقييم. وستسمح األطر الزمنية ا
يد في الهند في وقت أنسب، وبالتالي تعزيز فائدة تقييم البرنامج برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الجد

 القطري.

 األهداف االستراتيلية لمكتب التقييم المستقل  -ثالثا 
، يعتزم مكتب التقييم المستقل 4100كما تم االتفاق عليه مع المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول  -17

مان إقامة روابط أكثر تماسكا بين الهدفين ضل وارد الصندوقمتنسيق هدفيه االستراتيجيين مع فترات تجديد 
للفترة  الهدفان االستراتيجيان التاليان. وبالتالي ُيقترح للصندوق االستراتيجيين للمكتب واألولويات المؤسسية

 )أي فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق(: 4106-4108

ل تقييمات مستقلة ألداء الصندوق ونتائجه إدرار أدلة كافية، من خال: 0 الهدف االستراتيجي (0)
 لتعزيز المساءلة 

لزيادة الكفاءة تشجيع التعلم القائم على التقييم وتعزيز ثقافة النتائج والمعرفة : 4الهدف االستراتيجي  (4)
 اإلنمائية.

ستقل، ويسمح هذان الهدفان لمكتب التقييم المستقل بتحقيق مجموعة األهداف الشاملة المحددة للتقييم الم  -18
العمليات التي أداء فضال عن األداء المؤسسي للصندوق  لتحسين وهي تعزيز المساءلة والنهوض بالتعلم

 يدعمها الصندوق.

 6102برنامج ضعمل ضعام  -رابعا  
 في  4106يمكن االطالع على القائمة المقترحة ألنشطة التقييم التي سيجريها مكتب التقييم المستقل في عام  -19

ال و من نفس الملحق.  4في الجدول  4102-4106من الملحق الرابع، وترد خطة اإلشارية للفترة  0الجدول 
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ويشمل تعزيزا ، 4102عام  الذي كان عليه فينفس المستوى على  4106لعام برنامج العمل المقترح يزال 
الطبعة الثانية من دليل التقييم. ومن المهم التأكيد  الناتج عنويدفعه تبسيط المنهجيات والعمليات لجودة، ل

يوفر األساس الالزم لتعزيز  4106المكتب في عام  هعلى أن هذا المزيج من منتجات التقييم الذي يقترح
 .اإلنمائيةالمؤسسية و لزيادة الكفاءة لصندوق والتعلم نطاقا في اوسع األالمساءلة 

طبقه ي ذعن طريق استخدام إطار االنتقائية، الوتحديد أولوياتها قلة اختيار التقييمات المست وتُيسر عملية -21
تعزيز الشفافية  علىإطار االنتقائية أداة تساعد أيضا يعد . و 4100ألول مرة في عام التقييم المستقل مكتب 
االطالع المكتب هذا العام، ويمكن في إطار االنتقائية جرت زيادة تعزيز . و المكتبيعمل الامج نوضع بر  عند

 إدراجوسيتم  ويجري مواصلة تحسين اإلطارالسابع.  الملحقمن اإلطار المنقح في  ةالحالي على النسخة
/تشرين المقدمة إلى لجنة التقييم في أكتوبر 4106لعام عمل والميزانية الالمقترح النهائي في وثيقة برنامج 

 )انظر أيضا  4106عام قييم الرئيسية ل. وتقدم الفقرات التالية لمحة عامة عن أنشطة الت4102 األول
 (.4الجدول 

مكتب التقييم المستقل استكمال التقييم المؤسسي لنظام تخصيص الموارد على أساس األداء أوال، يقترح  -21
المقدم مكتوب الرد الفي  سينظر المجلس. كما 4106 /نيسانوتقديم نتائجه إلى المجلس التنفيذي في أبريل

لجنة إلى تقييم سُيقدم القبل ذلك، و . للتقييم المؤسسي ا إلى جنب مع التقرير النهائيإدارة الصندوق، جنبمن 
نتائج وتوصيات لدعم إدارة الصندوق  يقدم هذا التقييم. ومن المتوقع أن وفقا للممارسة المتبعة التقييم

 ستقبل.، في الماالقتضاء، حسب نظام تخصيص الموارد على أساس األداءوالمجلس في مواصلة تطوير 

هو و ، تجربة الالمركزية في الصندوقلسيضطلع مكتب التقييم المستقل بتقييم إرشادي في العام المقبل، و  -22
المكتب مساهمات المكاتب القطرية  مقيِّ سيُ . وفي هذا الصدد، للمنظمة بالغ األهميةموضوع لتقييم رئيسي 

من نموذج تشغيل الصندوق في تحقيق نتائج الحد من  أساسيللصندوق كمكون ودون اإلقليمية واإلقليمية 
 الفقر الريفي على أرض الواقع.

. 4106الصندوق في عام في لالمركزية يجري مكتب التقييم المستقل تقييما مؤسسيا وقد آن األوان ألن  -23
زيز تعالتجديد العاشر لموارد الصندوق من أجل  في فترة المركزية المنظمة "مجال إصالح" مهموتعتبر 

على الرغم من أن سياسة ، ذلك، من المفيد أن نالحظ وباإلضافة إلىالفعالية والكفاءة المؤسسية والتشغيلية. 
رسميا بالبرنامج  بدأت عملية الالمركزية في الصندوق ،4100 ترجع إلى عامواستراتيجية الحضور القطري 

. غير 4110ذي في ديسمبر/كانون األول التجريبي بشأن الحضور الميداني الذي وافق عليه المجلس التنفي
وجرى تقييمها  .أنه وضعت عدة ترتيبات قبل ذلك للحضور القطري في مطلع العقد األول من األلفية الثالثة

لكفاءة( التي أجراها لكجزء من مختلف تقييمات البرامج القطرية والتقييمات األخرى )مثل التقييم المؤسسي 
طار زمني مناسب لتقييم النتائج مكتب التقييم المستقل منذ  ذلك الحين. وبالتالي هناك أدلة تقييمية كافية وا 

 واستخالص دروس للمستقبل.

، 9برامج قطريةستراتيجيات و وباإلضافة إلى ذلك، يعتزم مكتب التقييم المستقل بدء خمسة تقييمات جديدة ال -24
تقييمات لصندوق. وتشمل في االخمس اإلقليمية  مجموعة من المجموعاتبحيث يجري تقييما واحدا في كل 

                                                      

تغيير اسم تقييمات البرامج القطرية  بعد إدخال الطبعة الثانية من دليل التقييم ومن أجل التعبير عن األهداف الشاملة واألسلوب المنهجي المتبع، قرر مكتب التقييم المستقل 9
 رات أداء المشروعات ليصبح تقييمات أداء المشروعات.لتصبح تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية وتغيير اسم تقدي
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 سوف يستكملذلك،  باإلضافة إلىجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وموزامبيق ونيكاراغوا والفلبين. و ل
تقييم الهدف الرئيسي من ويتمثل في الهند ونيجيريا.  4102بدأت في التي المكتب تقييمات البرامج القطرية 

نتائج وآثار الشراكة بين الصندوق والحكومات على الحد من الفقر في تقييم  البرامج القطريةاالستراتيجيات و 
برامج الفرص االستراتيجية القطرية /إلعداد االستراتيجيات القطريةالريفي، وأيضا توفير اللبنات األساسية 

 .يةتقييمات البرامج القطرية/تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطر إكمال في كل بلد عقب للصندوق 

سيطلق مكتب التقييم المستقل في العام القادم تقييما جديدا  10واستنادا إلى خبرته في إجراء تقييمات األثر، -25
على أساس إطار االنتقائية. ومن المهم التأكيد على أن تقييمات األثر التي يجريها المكتب سُيحدد لمشروع 

الهدف و  تلك التي تجريها اإلدارة في فترتي التجديد التاسع والعاشر لموارد الصندوق. نليست جزءا م
إجراء تقييمات األثر هو اختبار المنهجيات والعمليات المبتكرة لتقييم نتائج عمليات  منمكتب لالرئيسي ل

خبرة عملية كتساب ابلمكتب ل. كما أنها تسمح ، مع التشديد على التحليل الكميالصندوق بمزيد من الصرامة
والخارجي الجاري بشأن  همة بشكل أفضل في النقاش الداخلياألثر، وبالتالي المسا اتهامة في تنفيذ تقييم

 هذا الموضوع.

على النحو المتفق عليه مع لجنة التقييم  توليفتين تقييميتينمكتب التقييم المستقل سيعد لى ذلك، وباإلضافة إ -26
، وتعمل على القائمةلى األدلة التقييمية إإلى حد كبير  التوليفاتهذه  . وتستند4102في يونيو/حزيران 
وضع وتنفيذ  االسترشاد بها فيالدروس والممارسات الجيدة بشأن مواضيع محددة يمكن استخالص وتنظيم 

إعداد في أكثر صرامة  امنهجي أسلوباالمكتب يعتمد سوف و . هوعمليات هسياسات الصندوق واستراتيجيات
ليل أو االتحواستعراض المنهجية،  االستعراضاتمبتكرة مثل  طرائقاستخدام مثال عن طريق ، التوليفات

يعزز الصرامة التحليلية ومصداقية هذه  ومن شأن ذلك أنالتحليل المقارن النوعي، حسب االقتضاء. 
 المنتجات.

مشاركة الصندوق في صياغة السياسات ( 0: )هم القادملعام ل ةالتقييمي اتللتوليف ةالمقترح توالموضوعا -27
على المستوى القطري، والتي كانت من المجاالت ذات األولوية التي اتفقت عليها الدول األعضاء في فترة 

 اعتبر أساسييي ذالو ، توسيع النطاق التي تقودها البلدان عمليات (4)؛ التجديد العاشر لموارد الصندوق
ويمتلك الصندوق  .وأيضا إحدى أولويات التجديد العاشر لموارد الصندوق على الفقر الريفيأكبر  أثرلتحقيق 

بشأن  مؤسسيا. وعلى سبيل المثال، أجرى مكتب التقييم المستقل تقييما ينالموضوع عن هذينأدلة وفيرة 
وباإلضافة إلى ذلك، من  4101.11/نيسان أبريل فيالمجلس التنفيذي  دورةعلى  عرضو توسيع النطاق 

المطلوب أن يشتمل كل مشروع من مشروعات مكتب التقييم المستقل وتقييماته للبرامج القطرية على تقييم 
 وتصنيف لجهود الصندوق ونتائجه في مجال توسيع النطاق.

التقييم في  المطلوبة من لجنة مصايد األسماك/تربية األحياء المائيةبشأن توليفات الوتجدر اإلشارة إلى أن  -28
نظرا ألن مكتب التقييم المستقل ليس لديه األدلة  5157أدرجت في الخطة المستقبلية لعام  5154عام 

وبالتالي، يعتزم مكتب التقييم المستقل تعزيز  التقييمية الالزمة إلجراء مثل هذه التوليفة التقييمية العام القادم.
جراءو  5151أدلته التقييمية بشأن هذا الموضوع في عام  . وعلى سبيل المثال، في العام التاليتوليفة تقييمية  ا 

                                                      

 .التواليمكتب التقييم المستقل تقييمين لألثر في سري النكا والهند على  أكمل 10
 .EB 2010/99/R.7انظر الوثيقة  11
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لمشروع مصايد األسماك الحرفية لمصرف صوفاال في  5151/5151مكتب تقييما لألثر في السيجري 
 موزامبيق، الذي سيزيد من قاعدة األدلة للتوليفة التقييمية.

ووفقا للممارسة المتبعة، سيتحقق مكتب التقييم المستقل من جميع تقارير إنجاز المشروعات ويضطلع  -29
منها. ويعتزم المكتب زيادة عدد تقييمات أداء المشروعات في  ةمختار  لحاالتبتقييمات أداء المشروعات 

فر أدلة تقييمية مستقلة فصاعدا. وتهدف هذه الزيادة الى تعزيز توا 4106في عام  01إلى نحو 8السنة من 
على األداء التشغيلي للصندوق، التي ستعمل أيضا بمثابة مدخل بالغ األهمية للتقرير السنوي عن نتائج وأثر 

ومن  ، والتوليفات التقيميةالبرامج القطريةاالستراتيجيات و عمليات الصندوق، والتقييمات المؤسسية، وتقييمات 
وعات أن يسمح للمكتب بتوسيع نطاق تغطية عمليات الصندوق في شأن زيادة عدد تقييمات أداء المشر 

جميع المناطق، مما سيسهم أيضا في تعزيز إطار المساءلة األوسع نطاقا في الصندوق. ويعتبر هذا األمر 
أساسيا، نظرا ألن معظم الموارد اإلنمائية في الصندوق توجه من خالل مشروعات وبرامج استثمارية إلى 

 بلدان النامية.األعضاء من ال

على و في الماضي. الحال عليه  مما كانأكبر  استراتيجيتقييمات أداء المشروعات بشكل  وسيتم اختيار -31
البرامج االستراتيجيات و قييمات لت للمشروعات التي تشمل مدخال فورياسبيل المثال، سوف تعطى األولوية 

تقييمات أداء ل الشاملالمكتب تعزيز النهج  يعتزملك، ذ وباإلضافة إلى. ية المقررةلتقييمأو التوليفات االقطرية 
البلد، ، ال سيما من خالل زيادة التفاعل مع المستفيدين وأصحاب المصلحة اآلخرين في ومتانتهاالمشروعات 

الزيارات  أكبر منمجموعة و  تشاركيةريفية  تقديراتالتقييم فرصة إلجراء  فرقيكون لدى ضمان أن وكذلك 
وكلما وحيثما  -على أساس كل حالة على حدة و في المناطق الريفية النائية. المشروعات الميدانية ألنشطة 

من خالل  مثالجمع البيانات )سيتعاقد مكتب التقييم المستقل على تنفيذ أنشطة أكثر تنظيما ل –لزم األمر 
تقييمات لاألدلة والصرامة التحليلية قاعدة زيز ( لتعتقييم أداء المشروعاتقبل بعثات  تنفذمسوحات صغيرة 
 .أداء المشروعات

التقرير السنوي عن نتائج وأثر من  4106الشعبة بإعداد طبعة  ستقوموكما هو محدد في سياسة التقييم،  -31
شمل يالحال في السنوات السابقة، س كانكما و . الرئيسي للشعبةر السنوي وهو التقري، عمليات الصندوق

التقييم المستقل مكتب  وسيقترحتعلم رئيسي واحد. ا بشأن موضوع ليال مفصال وفصال مخصصتح التقرير
 /كانون األول، بالتشاور مع إدارة الصندوق للموافقة عليه في ديسمبر4106لعام  موضوع التعلمعلى المجلس 

التقرير السنوي عن وبالتشاور مع اإلدارة، سُيعرض  4102ورهنا بموافقة المجلس في سبتمبر/أيلول  .4102
على المجلس في دورته المعقودة في سبتمبر/أيلول )بدال من ديسمبر/كانون  نتائج وأثر عمليات الصندوق

ذلك هو خفض عبء العمل لدورة المجلس المعقودة لفصاعدا. ومن األسباب الرئيسية  4106األول( من عام 
 في ديسمبر/كانون األول.

قدرات ( في أنشطة تنمية ةنتقائياالالبلدان المتلقية )التقييم المستقل مكتب سيدعم ذلك،  وباإلضافة إلى -32
التي تتخذ من روما مقرا لها،  الوكاالتمع  اتالتركيز على تعزيز الشراكمن  المزيد. وسيكرس التقييم

وتوزيع النتائج والدروس على المكتب أيضا نشر يضمن سوف و وخاصة في إجراء التقييمات المشتركة. 
 .في الوقت المناسب ووفقا لما يناسبهم الرئيسيلجمهور ا
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والتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات ، المؤسسيةالتقييمات وسيقدم مكتب التقييم المستقل جميع  -33
إلى كل من لجنة التقييم والمجلس التنفيذي،  المختارةالبرامج القطرية االستراتيجيات و وتقييمات  الصندوق،

لى المجلس أيضا و جنة التقييم، والتوليفات التقييمية إلى ل وسيقدم تقييمات األثرمن بين غيرها من الوثائق.  ا 
 لب ذلك.إذا طُ 

 وسيعد مكتب التقييم المستقل تعليقات مكتوبة على برامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديدة التي تسبقها -34
البرامج القطرية لينظر فيها المجلس التنفيذي. وتمشيا مع سياسة التقييم في لالستراتيجيات و تقييمات 

الصندوق، سيقدم المكتب تعليقات مكتوبة بشأن السياسات واالستراتيجيات المؤسسية الجديدة التي اسُترشد 
لمكتب باستعراض السياسة ، سيقوم اوجه الخصوصفي إعدادها بالتقييمات المؤسسية الرئيسية. وعلى 

 واالستراتيجية القادمة المتعلقة باألوضاع الهشة ويعد تعليقات مكتوبة عليها.

سوف يعد مكتب التقييم المستقل تعليقات مكتوبة  12وباإلضافة إلى ذلك، بما يتماشى مع الممارسة المتبعة، -35
لتنظر فيها  جديد التاسع لموارد الصندوقبشأن مبادرة تقييم األثر للتإلدارة الصندوق  التقييمية التوليفة عن

. وستركز تعليقات مكتب التقييم المستقل على المنهجية والنهج العام المتبع والمجلس التنفيذي لجنة التقييم
النهائية في التقييمية تناقش اللجنة والمجلس التعليقات إلى جانب التوليفة لغ عنها. وسومتانة النتائج المب

 13 .4106أبريل/نيسان 

لتوفير ضمان لجودة  وأخيرا، سوف يتعاون مكتب التقييم المستقل مع الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها -36
 التقييم للجنة األمن الغذائي العالمي المعاد تشكيلها.

 4 الجدول 
  6102مكتب التقييم خالل ضعام لأنشطة التقييم المزمعة 

 المخرجات المكتبيةنتائج اإلدارة   األهداف االستراتيجية

: 0 الهدف االستراتيلي
إدرار أدلة كايية، من 
خالل تقييمات مستقلة 

ألدا  الصندوق ونتائله 
 لتعزيز المسا لة

تحسين : 0 نتيجة اإلدارة المكتبية
السياسات والعمليات المؤسسية من خالل 

  تقييمات مستقلة

 التقرير السنوي ضعن نتائج وأثر ضعمليات الصندوق
 الصندوق في الالمركزية تجربة بشأن التقييم المؤسسي

تقرير رئيس الصندوق و  عن تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق تعليقات
عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة وبرامج الفرص 

الجديدة  استراتيجية الصندوق المؤسسيةو  المختارة االستراتيجية القطرية
 الهشةبشأن األوضاع 

تعزيز : 4نتيجة اإلدارة المكتبية 
االستراتيجيات القطرية/برامج الفرص 

من خالل تقييمات  االستراتيجية القطرية
 قطرية

يستكمالن )الهند ونيجيريا  البرامج القطريةاالستراتيليات و  تقييمات
جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وموزامبيق ونيكاراغوا و ؛ فيما بعد
 والفلبين(

معالجة المسائل : 0نتيجة اإلدارة المكتبية 
  النظامية والفجوات المعرفية في الصندوق

التي  مشاركة الصندوق في صياغة السياسات – التوليفات التقييمية
 النطاق وتوسيع على المستوى القطري تقودها البلدان

: تحسين العمليات 2نتيجة اإلدارة المكتبية 
خالل التي يدعمها الصندوق من 

 التقييمات المستقلة للمشروعات

 تقييمات أدا  المشروضعات
 المتاحة في السنة تم التحقق منها لميع تقارير إنلاز المشروضعات

                                                      

تقرير الفعالية اإلنمائية على سبيل المثال، بما يتماشى مع سياسة التقييم في الصندوق واختصاصات لجنة التقييم، يعد مكتب التقييم المستقل تعليقات مكتوبة بشأن  12
 .للصندوق

 .4106إلى أبريل/نيسان  4102ل قامت اإلدارة بتأجيل مناقشة توليفة تقييمية في لجنة التقييم والمجلس التنفيذي من ديسمبر/كانون األو  13
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 المخرجات المكتبيةنتائج اإلدارة   األهداف االستراتيجية

: 6الهدف االستراتيلي 
تشليع التعلم القائم 
ضعلى التقييم وتعزيز 

ثقاية النتائج والمعرية 
 لزيادة الكفا ة اإلنمائية

تنفيذ دليل التقييم : 2نتيجة اإلدارة المكتبية 
 وتجربة طرائق ومنتجات تقييم جديدة

  أكملت وبدأ تقييم جديد المشروع تقييمات أثر

 تقييمات األثرالمساهمة في نقاش داخلي وخارجي حول  

مكتب التقييم الصندوق و موظفي  تدريبتنفيذ دورات تدريبية و  
 دليل التقييم المستقل والخبراء االستشاريين على الطبعة الثانية من

 وتنفيذ اتفاق مواءمة جديد

: تعزيز وزيادة 6نتيجة اإلدارة المكتبية 
التوعية والمعرفة بالدروس القائمة على 

 التقييمات وجودة المنتجات

في سياق التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات  مواوع تعلم واحد 
 )يحدد الموضوع فيما بعد( 4106الصندوق لعام 

 قطرية للتعلم بشأن النتائج الرئيسية لتقييماتحلقات عمل  
رامج البرامج القطرية لتوفير اللبنات األساسية إلعداد باالستراتيجيات و 

وأحداث تعلم في الصندوق من  ؛فرص استراتيجية قطرية جديدة
التقييمات األخرى )مثال التقييمات المؤسسية والتوليفات والتقرير 

الصندوق( لتبادل الدروس السنوي عن نتائج وأثر عمليات 
 والممارسات الجيدة

شراكات )فريق التعاون في مجال التقييم، وفريق األمم المتحدة المعني 
بالتقييم، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، والوكاالت التي تتخذ 

 من روما مقرا لها(

: تنمية قدرات 2نتيجة اإلدارة المكتبية 
 الشريكةالتقييم في البلدان 

إدراج تنمية قدرات التقييم في حلقات دراسية وحلقات عمل شاملة 
التقييمات المنتظمة  (0بشأن منهجية وعمليات التقييم في سياق: )

تقييمات أداء  وأالبرامج القطرية االستراتيجيات و )مثل تقييمات 
عند الطلب في البلدان التي ال يضطلع  (4(؛ )الجارية المشروعات
 التقييم المستقل بتقييماتفيها مكتب 

 تنفيذ بيان النوايا مع الصين بشأن تنمية قدرات التقييم

 تنفيذ بيان النوايا مع الصين بشأن تنمية قدرات التقييم. 

 الهديان االستراتيليان  
 614و 0

ضمان كفاءة : 8نتيجة اإلدارة المكتبية 
وظيفة التقييم المستقل والتواصل مع 

 الهيئات الرئاسية

؛ والمشاركة في كتب التقييم المستقلإعداد برنامج عمل وميزانية م
، والمجلس التنفيذي، ومجلس المحافظين، التقييمجميع دورات للجنة 

فضال عن لجان مختارة للجنة مراجعة الحسابات؛ والمشاركة في 
رشادات السياسات،  ات العملياتاستراتيجي لجانالمنصات الداخلية ) وا 

إدارة البرامج  وفرقاإلدارة في الصندوق،  وفرقمليات، ولجان إدارة الع
 وما إلى ذلك( ،القطرية

 6102 مظروف الموارد لعام -خامسا  

 الموارد من الموظفين –ألف  
، شامل لقوة العملسنوي تستند متطلبات مكتب التقييم المستقل من الموظفين إلى عملية تخطيط استراتيجي   -37

مع وحدة الميزانية وتطوير المنظمة لضمان أن تكون المنهجية التي  شاملةأعدت بناء على مشاورات 
وستدرج نتائج عملية التخطيط يستخدمها المكتب هي نفس المنهجية المستخدمة على نطاق الصندوق. 

في المقترح النهائي المقدم لتنظر فيه لجنة التقييم في  4106عمل لعام الاالستراتيجي الشامل لقوة 
 4106من المتوقع أن يبقي المكتب على نفس عدد الموظفين في عام و ين األول من هذا العام. أكتوبر/تشر 

                                                      

 .8تسهم في نتيجة اإلدارة المكتبية و  تندرج تحت الهدفين االستراتيجيين هناك عدد من المخرجات التي 14
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إلى أن معدل الموظفين الفنيين إلى موظفي الخدمات العامة  أيضا )انظر الملحق الخامس(. وتجدر اإلشارة
 ، وهو من بين أفضل المعدالت في شعب الصندوق.1.26إلى  0يبلغ حوالي 

يشير إلى أن الشعبة ستكون في وضع يسمح لها بتنفيذ جميع  4106لي لبرنامج عمل ويشير تقييم أو  -38
األنشطة المقررة في مواعيدها المحددة، بما في ذلك توليفة تقييمية ثالثة، بمستواها الحالي من الموظفين، 

البرامج االستراتيجيات و على الرغم من المستوى اإلجمالي األعلى قليال من الجهد الالزم إلجراء تقييمات 
في الصفحة التالية(. وقد أصبح ذلك ممكنا من خالل  0القطرية وتقييمات أداء المشروعات )انظر الجدول 

الطبعة الثانية من التعزيز المنهجي الكبير لتقييمات المكتب وتبسيط العمليات المضطلع به في سياق إعداد 
في الشهور المقبلة تحليل إجمالي مستوى الجهد المطلوب وعلى أي حال، سيواصل المكتب  .دليل التقييم

، وسوف يجري تعديالت، حسب االقتضاء، على النسخة المنقحة من 4106لتنفيذ برنامج عمله المقترح لعام 
 الوثيقة التي ستعرض على لجنة التقييم في أكتوبر/تشرين الثاني.

 الميزانية المقترحة -با   
زانية مكتب التقييم المستقل. وُتعرض الميزانية المقترحة حسب نوع النشاط وفئة يبين هذا القسم متطلبات مي  -39

 4102(. ويحتوي كل جدول على الميزانية المعتمدة لعام 2-0اإلنفاق والهدف االستراتيجي )انظر الجداول 
ميزانية تراعي  بوباإلضافة إلى ذلك، أعد المكتلتسهيل المقارنة بين العامين.  4106والميزانية المقترحة لعام 

المساواة بين الجنسين لتحديد توزيع الميزانية لألنشطة المتعلقة بمسألة المساواة بين الجنسين )انظر الجدول 
وستخضع الميزانية المقترحة التي أجري لها  (. وكما أشير أعاله فإن هذا العمل ال يزال عمال جاريا.6

على التطورات في النصف الثاني من العام وعلى استعراض مسبق لها إلى المزيد من التطوير بناء 
قبل  4102المعلومات المرتدة الواردة من لجنة مراجعة الحسابات والمجلس التنفيذي في سبتمبر/أيلول 

 .4106االنتهاء من الميزانية المقترحة لعام 

 4106كما جرى في الماضي، ستكون المعايير المستخدمة في إعداد الميزانية المقترحة لعام   .االيترااات -41
وحتى . 4106هي نفس المعايير التي استخدمتها إدارة الصندوق إلعداد الميزانية اإلدارية للصندوق لعام 

توقعة في رواتب عدم وجود زيادة م (0إعداد وثيقة االستعراض المسبق هذه، كانت المعايير كالتالي: )
في المائة  0.2معدل تضخم عام نسبته  (4؛ )4106الموظفين الفنيين وموظفي الخدمات العامة لعام 

دوالر  0سعر صرف قدره  (0لتكاليف غير الموظفين و/أو زيادات محددة في األسعار حيثما ينطبق؛ )
 م مقترح الميزانية النهائية.يورو. واالفتراضان األخيران سيخضعان لمراجعة حتى تقدي 1.86أمريكي = 

دوالر أمريكي من إجمالي  201 111، خصص مبلغ 0كما يتضح من الجدول . الميزانية حسب نوع النشاط  -41
في المائة من تكاليف غير الموظفين،  06.2مليون دوالر أمريكي، أي  4.290تكاليف غير الموظفين البالغة 

ويمكن (. المؤسسية التقييماتو  نتائج وأثر عمليات الصندوقالتقرير السنوي عن مستوى )ات األعلى لتقييمل
ترجع الزيادة الطفيفة في تغييرات بعيدة المدى ونظامية على المستوى المؤسسي. و أن ُتحدث هذه التقييمات 

في إجراء المبذول جهد العلى من األالمستوى اإلجمالي  إلى البرامج القطريةاالستراتيجيات و تقييم ميزانية 
في هذا و (. 4106في عام  2.0 مقابل، 4102وحدة في عام  2.2البرامج القطرية )االستراتيجيات و ت تقييما

البرامج االستراتيجيات و في تقييمات وحدة الإعادة تقييم تكاليف التقييم في العام المقبل عتزم مكتب يالصدد، 
من  غير أنهتقييم. اللثانية من دليل لطبعة المحسنة المنهجية العلى أساس الخبرة األولية في تنفيذ  القطرية
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إلى انخفاض تكاليف بدورها الكفاءة قد تؤدي من حيث مكاسب  إلى إدرارعملية يؤدي تعميم الالمتوقع أن 
 التوضيحاتمع  بما يتماشى. وأخيرا، 4102في عام البرامج القطرية االستراتيجيات و تقييمات الوحدة في 

عدد هذه ترجع إلى فإن الزيادة الطفيفة في تكاليف تقييمات أداء المشروعات ، 00و 01 تينالواردة في الفقر 
الوحدة  تكاليفطفيفة في الزيادة لل ويرد توضيحبشكل عام. الجهود األكبر الالزمة لتعزيز متانتها التقييمات و 

 .46 في الفقرة للتوليفات التقييمية

 0الجدول  
 15)حسب النشاط( 6102الميزانية المقترحة لعام 

 نوع العمل 

الميزانية  
المعتمدة لعام 

4102  
)بالدوالرات 
 األمريكية(

العدد المطلق 
 4102في عام 

مستوى الجهد 
 4102في عام 

الميزانية  
المقترحة لعام 

4106 
)بالدوالرات 
 األمريكية(

العدد 
المطلق في 

 4106عام 

مستوى 
الجهد في 

 4106عام 

وأثر عمليات التقرير السنوي عن نتائج 
 1 1 000 100 1 1 000 100 الصندوق

 1 2 000 310 1 2 000 370 التقييمات المؤسسية

 5.3 7 000 070 1 4.5 8 000 035 1 البرامج القطريةاالستراتيجيات و  تقييمات

 5 5 000 110 3 3 000 120 التوليفات التقييمية 

 10 10 000 315 8 8 000 230 تقييمات أداء المشروعات

عمليات التثبت من تقارير إنجاز  
 30 30 000 50 30 30 000 50 المشروعات

 1 2 000 200 1 2 000 200 تقييمات األثر

 0 0 0 0.3 1 000 40 الطبعة الثانية من دليل التقييم

تقاسم المعرفة، واالتصال، ونشر 
 - - 000 195  - - 000 188 التقييمات، وأنشطة الشراكة

 ، والتدريب التقييمقدرات تنمية 
122 892 - - 141 520 - - 

      520 491 2     892 455 2 تكاليف غير الموظفين 

     442 156 3     041 614 3 تكاليف الموظفين

     962 647 5     933 069 6 الملموع

 من الملحق السادس. 4 لملحوظة: يرد توضيح أكثر تفصيال للتوزيع في الجدو 

، سيعتمد مكتب التقييم المستقل أسلوبا منهجيا أكثر صرامة في إعداد التوليفات 46وكما أشير في الفقرة  -42
، مقارنة بمبلغ 4106دوالر أمريكي لكل منتج في عام  22 111التقييمية. وبالتالي فإنه يقترح تخصيص مبلغ 

 .دوالر أمريكي في الماضي 21 111

إعداد التوليفات التقييمية في السنوات الخمس الماضية أن عمقها التحليلي وقد أظهرت الخبرة المتراكمة من  -43
تقيد بالموارد المحدودة. وستسمح المخصصات اإلضافية للمكتب بتوسيع مكون استعراض الدراسات التي 
 تقوم عليها هذه المنتجات، فضال عن استخدام أساليب أكثر صرامة في مجال تدوين األدلة التقييمية الحالية

 وستشتمل التوليفات التقييمية أيضا على توصيات كما طلبته لجنة التقييم. واستخراجها وتحليلها.
                                                      

يوما  21وبرنامج قطري، و الستراتيجية يوما إلجراء تقييم  022وشخصا )موظفا( إلجراء تقييم مؤسسي،  061استنادا إلى الخبرة المتراكمة واألرقام التاريخية، تم تخصيص  15
يوما لتقارير إنجاز المشروعات. وتستخدم هذه األرقام لتقدير مستوى الجهد حسب  00ويوما لتقييمات أداء المشروعات،  21ويوما لتقييمات األثر،  81و، للتوليفات التقييمية

 .0النشاط على النحو الوارد في الجدول 
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، والشراكات، واالتصاالت، ونشرها التقييم القدرة علىتنمية في مخصصات بسيطة الزيادات التهدف أخيرا، و  -44
 التقييم المستقل فيع مساهمة مكتب ، وتوسيالمرتدة منهالتعلم من التقييم والتغذية حلقات تعزيز إلى والتوعية 

التي تتخذ من روما  الوكاالتاألنشطة المشتركة مع  حفز، و المختارةبناء قدرات التقييم في البلدان المتلقية 
األمم المتحدة المعني بالتقييم  فريقفي سياق  مثالمقرا لها ومكاتب التقييم في المنظمات اإلنمائية األخرى )

 المتعددة األطراف(.التابع للمصارف اإلنمائية ل التقييم وفريق التعاون في مجا

الميزانية المقترحة لغير الموظفين موزعة حسب فئة  2. يعرض الجدول النفقاتالميزانية حسب يئات    -45
دعما لعمل التقييم،  اتفي المائة من ميزانية غير الموظفين ألجور االستشار  61. وخصصت نسبة النفقات

وفيما يتعلق بالخبراء  .4102وهي نسبة مماثلة لنسبة التكاليف الكلية لغير الموظفين المخصصة في عام 
االستشاريين، يواصل مكتب التقييم المستقل جهوده الرامية إلى ضمان المساواة بين الجنسين والتنوع اإلقليمي 

على ذلك، تعطى األفضلية لتوظيف الخبراء االستشاريين من المناسب عبر جميع أنواع التقييمات. وعالوة 
االستراتيجيات نفس البلد أو المنطقة المقرر إجراء تقييم فيها، وخاصة لتقييمات أداء المشروعات وتقييمات 

عداد و  البرامج القطرية، أو عندما يكون هناك احتمال القيام بزيارات قطرية في سياق التقييمات المؤسسية وا 
جميع االستشاريين اآلخرين، سيكون على االستشاريين الوطنيين وكما هو الحال مع  يفات التقييمية.التول
 منين أيضا االلتزام بسياسة تعارض المصالح لمكتب التقييم المستقل لضمان الموضوعية في مساهماتهيالمع

 في تقييمات المكتب.

سياسته بشكل أكبر بشأن االستعانة بالخبراء ، 4102ومن الجدير بالمالحظة أيضا أن الصندوق أوضح، في  -46
االستشاريين، مشيرا إلى أنه ال يحق لهم المطالبة بإعفاءات من الضرائب التي تفرضها بلدان التي يحملون 
جنسيتها أو البلدان التي يقيمون فيها بناء على االمتيازات أو اإلعفاءات التي يفترض حصولهم عليها من 

وعالوة على ذلك، لن يكون الخبراء االستشاريون مؤهلين بعد ذلك للمشاركة في خالل خدماتهم للصندوق. 
خطط العالج أو التأمين على الحياة المتاحة لموظفي الصندوق. وسوف يتعين القيام برصد دقيق على مدار 

مستقل العام القادم آلثار هذه اإليضاحات للسياسة على هيكل أجور الخبراء االستشاريين بمكتب التقييم ال
  والتأثيرات ذات الصلة بها.
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  2الجدول  
 )حسب يئة النفقات(  6102الميزانية المقترحة لعام  

الميزانية المعتمدة لعام   النفقاتفئة   
4102 

الميزانية المقترحة لعام  
4106 

 000 366 000 355 سفر الموظفين 

 000 480 1 000 485 1 أتعاب الخبراء االستشاريين 

 000 435 000 410 وبدل إعاشة الخبراء االستشاريينسفر  

 000 40 000 40 البرامج القطريةاالستراتيجيات و أحداث التعلم القطرية في مجال تقييم 

 520 170 892 165 نشر التقييمات وتدريب الموظفين وتكاليف أخرى 

 520 491 2 892 455 2 تكاليف غير الموظفين 

 442 156 3 041 614 3  تكاليف الموظفين

 962 647 5 933 069 6 الملموع

 

وتعكس الزيادات في سفر الموظفين والخبراء االستشاريين تأثير الزيادات في أسعار السفر وتكاليف اإلقامة،  -47
وكذلك الزيادة الصافية في تقييمات أداء المشروعات والتوليفات التقييمية لتعزيز جودتها الشاملة. وكما هو 

ظفين، وهو أمر بالغ األهمية في المقترح تخصيص مبلغ صغير لتدريب المو من  ،4102الحال في عام 
التطوير المهني المستمر. ويرجع انخفاض التكاليف الكلية للموظفين إلى انخفاض التكاليف القياسية في 

التي عوضها  –العامة الذي تسببت فيه تعديالت أسعار الصرف  ةفئتي الوظائف الفنية ووظائف الخدم
 الواحدة. داخل الدرجةللخطوة  السنوي الرفعجزئيا تأثير 

تخصيص مجموع ميزانية مكتب التقييم المستقل  2. يبين الجدول الميزانية حسب الهدف االستراتيلي  -48
، لكل من تكاليف الموظفين وتكاليف غير الموظفين مقابل الهدفين االستراتيجيين 4106المقترحة لعام 

ي ذلك المبلغ المخصص لكل نتيجة لمكتب التقييم المستقل. ويمكن االطالع على المزيد من التفاصيل بما ف
 من الملحق السادس. 0من نتائج اإلدارة المكتبية في الجدول 

في  اتعلى مخصصات أكثر كثيرا، ألن جانبا أكبر من موارد االستشار  0يحصل الهدف االستراتيجي و  -49
التقييمات المؤسسية، وتقييمات نشطة تسهم في تحقيق هذا الهدف )مثل أل ةمكتب التقييم المستقل مخصص

البرامج القطرية، وتقييمات أداء المشروعات، والتوليفات التقييمية(. كما يسهم كثير من االستراتيجيات و 
. أي أن أنشطة عديدة ضمن 4األنشطة المضطلع بها ضمن هذا الهدف في تحقيق الهدف االستراتيجي 

ائم على التقييم وثقافة تقوم على نتائج التطوير المؤسسي. على التعلم القأيضا تشجع  0الهدف االستراتيجي 
 -البرامج القطرية االستراتيجيات و وعلى سبيل المثال، توفر حلقات العمل القطرية في نهاية تقييمات 

فرصة فريدة لتبادل اآلراء حول أهم الدروس المستفادة  - 0المدرجة في الميزانية تحت الهدف االستراتيجي 
رسات المتصلة مع صناع السياسات والقرارات والموظفين التشغيليين في الصندوق وأصحاب وأفضل المما

 المصلحة اآلخرين.
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 2الجدول  
 التخصيص المقترح للميزانية )حسب الهدف االستراتيلي(

 الهدف االستراتيلي 

 6102الميزانية المقترحة لعام   6102الميزانية المعتمدة لعام  
المبلغ )بالدوالرات 

المبلغ )بالدوالرات  % األمريكية(
 % األمريكية(

: إدرار أدلة كافية، 0الهدف االستراتيجي
من خالل تقييمات مستقلة ألداء 
 الصندوق ونتائجه لتعزيز المساءلة

 4 394 220 72   4 020 876 71 

تشجيع التعلم : 4الهدف االستراتيجي 
القائم على التقييم وتعزيز ثقافة النتائج 

 والمعرفة لزيادة الكفاءة اإلنمائية

1 675 713  28   1 322 063 24 

 5 023 305    4و 0الهدفان االستراتيجيان  

 100 962 647 5 100 933 069 6 الملموع

 

. ألول مرة، حاول مكتب التقييم المستقل أن يظهر مراعاة ميزانيته الميزانية المراضعية للمساواة بين اللنسين -51
(. وكان ذلك بمثابة عملية تنطوي على تحد، خاصة التاليةفي الصفحة  6ة بين الجنسين )الجدول اللمساو 

وأن مكتب التقييم المستقل لم يكن قادرا على العثور على أمثلة للميزانيات التي تراعي المساواة بين الجنسين 
ومكتب التقييم  الجنسانية الخاصة.من وظائف التقييم األخرى الستخدامها كأساس عند إعداد ميزانيته 

يقوم بذلك.  يالمستقل هو بالفعل مكتب التقييم الوحيد من بين مكاتب المنظمات المتعددة األطراف الذ
مع ممثلين من إدارة الصندوق للتعلم من أحدث تجاربهم في إعداد ميزانية مراعية للمساواة مشاورات عقدت و 

 ندوق.بين الجنسين للميزانية اإلدارية للص

ويترتب على المنهجية التي يتبعها مكتب التقييم المستقل تقرير نسبة تكاليف الموظفين وغير الموظفين  -51
المخصصة لتحليل القضايا الجنسانية في تقييمات المكتب واإلبالغ عنها. ومن المهم، في هذا الصدد، أن 

مكين المرأة يطبق في جميع نذكر أن مكتب التقييم المستقل لديه معيار مخصص للمساواة بين الجنسين وت
البرامج القطرية، وتقييمات أداء االستراتيجيات و التقارير السنوية عن نتائج وأثر عمليات الصندوق، وتقييمات 
. وأوليت عناية إضافية أيضا وتقييمات األثر المشروعات، وعمليات التحقق من تقارير إنجاز المشروعات

 األخرى، مثل التقييمات المؤسسية والتوليفات التقييمية. للقضايا الجنسانية في منتجات التقييم 

جماال،  -52  في المائة من إجمالي الميزانية المقترحة لمكتب التقييم المستقل  6وضح الجدول أن ما يقرب من يوا 
وهو تقدير متحفظ ال يحلل إلى عوامل في  .خصص بشكل مباشر لفحص القضايا الجنسانية 4106لعام 

لمتعلقة بالجنسانية التي يسعى مكتب التقييم المستقل إلى تنفيذها لمرة واحدة، مثل كثير من األنشطة ا
التي تتخذ من روما  الوكاالتمع وظائف التقييم في  4102التدريب المخصص للموظفين الذي نظم في عام 

الشعبة على صقل  لمقرا لها لتعزيز تقييم قضايا الجنسانية، أو إعداد الطبعة الثانية من دليل التقييم. وستعم
 .دقة التحليل في األشهر القادمة منهجيتها لتحسين

 دوالر أمريكي، أو بنقص اسمي  يونمل 2.62حوالي  4106. تبلغ الميزانية المقترحة لعام الميزانية المقترحة  -53
دوالر أمريكي. ويمكن أن يعزى  يونمل 6.12وقدرها  4102في المائة مقارنة بالميزانية المعتمدة لعام  2قيمته 

هذا النقص إلى خفض تكاليف الموظفين نتيجة لضعف اليورو أمام دوالر الواليات المتحدة، والذي عوضته 
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في المائة في تكاليف غير الموظفين بسبب النشاط الزائد وتطبيق  1.6جزئيا زيادة حقيقية حدية جدا بلغت 
وعات والتوليفات التقييمية. وتم استيعاب الزيادات في األسعار منهجيات أكثر دقة في تقييمات أداء المشر 

في فئات نفقات معينة مثل تكاليف السفر والخبراء االستشاريين وذلك من خالل مراقبة التكاليف واستخدام 
 منهجيات أكثر كفاءة.

في المائة من  1.26تمثل  4106ومن المهم التأكيد على أن الميزانية المقترحة لمكتب التقييم المستقل لعام  -54
وهي نسبة تقل كثيرا عن سقف ميزانية مكتب  16،برنامج القروض والمنح المتوقع للصندوق في العام القادم

وتقدم لمحة عامة عن ميزانية مكتب   17في المائة والمعتمد من المجلس التنفيذي. 1.9التقييم المستقل البالغ 
من الملحق  0في الجدول  4104ت التاريخية منذ عام التقييم المستقل المقترحة بما في ذلك االتجاها

 السادس.
 6الجدول  

   المراضعية للمساواة بين اللنسين 6102ميزانية مكتب التقييم المستقل لعام 

الميزانية المقترحة لعام   نوع العمل 
4106 

 مكون المساواة بين الجنسين
 ةاألمريكي اتدوالر بال )نسبة مئوية(

       الموظفينتكاليف غير 
 000 10 01 000 100 التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق

 500 15 2 000 310 التقييمات المؤسسية
 000 107 01 000 070 1 البرامج القطريةاالستراتيجيات و  تقييمات

 500 2 2 000 50 عمليات التثبت من تقارير إنجاز المشروعات 
 050 22 2 000 310 تقييمات أداء المشروعات

 000 14 2 000 200 تقييمات األثر
 500 5 2 000 110 التوليفات التقييمية 
     000 200 أنشطة االتصال ونشر التقييمات وتبادل المعرفة والشراكات 

 076 7 2 520 141 تكاليف تنمية قدرات التقييم والتدريب وغير ذلك من التكاليف

 076 186  2.4   520 491 2 الموظفينتكاليف غير  ملموع 

       تكاليف الموظفين
 106 33 41 534 165 جهة االتصال المعنية بالمساواة بين الجنسين

 645 10 01 451 106 جهة اتصال بديلة معنية بالمساواة بين الجنسين

 562 93 2 250 871 1 كبار موظفي التقييم
 313 137 4.3   442 156 3 ملموع تكاليف الموظفين

 389 323  2.2   962 647 5 الملموع

 

                                                      
تمشيا مع التزامات التجديد العاشر  5151دوالر أمريكي في شكل قروض ومنح جديدة في عام  مليارمبلغ من المتوقع أن يخطط الصندوق االلتزام ب 16

 لموارد الصندوق.
 . 5118هذا القرار اتخذه المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول  17
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 6102-6102 للفترةإطار قيا  النتائج لمكتب التقييم المستقل يي الصندوق 

 (5151)سيجري تنقيحه في نهاية عام 

خط األساس  مؤشرات األداء الرئيسية نتائج اإلدارة المكتبية  األهداف االستراتيجية
 4100لعام 

 المستوى المستهدف.
 )لكل سنة(

 وسائل التحقق

     

: 0 الهدف االستراتيجي
إدرار أدلة كافية، من 
خالل تقييمات مستقلة 

ألداء الصندوق ونتائجه 
  لتعزيز المساءلة

تحسين السياسات : 0 نتيجة اإلدارة المكتبية
  من خالل تقييمات مستقلة والعمليات المؤسسية

معدل العمل بالتوصيات الصادرة عن التقييمات المؤسسية، وتقييمات  0
وتقييمات أداء  يةالبرامج القطرية، والتوليفات التقييماالستراتيجيات و 

 المشروعات
  تقييمات الرئيسيةالمعدل تنفيذ  4

 
 ال ينطبق

 
 
 
 
 
 

 ال ينطبق
 
 
 

91%  

تنفيذ  تقرير رئيس الصندوق عن وضع
وثيقة توصيات التقييم وتدابير اإلدارة، و 

برنامج عمل وميزانية مكتب التقييم المستقل 
 في الصندوق

تعزيز االستراتيجيات : 4نتيجة اإلدارة المكتبية 
من  القطرية/برامج الفرص االستراتيجية القطرية

  خالل تقييمات قطرية

النظامية معالجة المسائل : 0نتيجة اإلدارة المكتبية 
  والفجوات المعرفية في الصندوق

 
 
 

92% 
تحسين العمليات التي : 2نتيجة اإلدارة المكتبية 

يدعمها الصندوق من خالل التقييمات المستقلة 
  للمشروعات

: 4الهدف االستراتيجي 
تشجيع التعلم القائم على 

التقييم وتعزيز ثقافة 
النتائج والمعرفة لزيادة 

 اإلنمائيةالكفاءة 

: تنفيذ دليل التقييم وتجربة 2نتيجة اإلدارة المكتبية 
 طرائق ومنتجات تقييم جديدة

 المستقل أنشطة تقييم مكتب التقييم  2 ال ينطبق الجديدة الطرائق والتصميماتمجموعة من تطبيق  0
  

     
 األثر اتتقييم  )في كامل الفترة( 0 ال ينطبق كميالتقييمات المصحوبة بتحليل  2

: تعزيز وزيادة التوعية 6نتيجة اإلدارة المكتبية 
والمعرفة بالدروس القائمة على التقييمات وجودة 

 المنتجات

 
لجميع التقييمات الموزعة من خالل أدوات  عدد منتجات النشر 2

 التواصل االجتماعي والويب
 

التقييم القضايا، وتقارير مكتب تقارير  81               ال ينطبق
واألفكار والمالمح البارزة، ، المستقل

 والرسائل اإلخبارية، المستخلصة

عدد أنشطة التعلم الرئيسية التي ينظمها مكتب التقييم داخل البلدان  6
 4 4 باالشتراك مع الحكومات

عدد أنشطة المعارف الداخلية والخارجية التي ينظمها مكتب التقييم  7 
 المستقل
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خط األساس  مؤشرات األداء الرئيسية نتائج اإلدارة المكتبية  األهداف االستراتيجية
 4100لعام 

 المستوى المستهدف.
 )لكل سنة(

 وسائل التحقق

     
المستخلصة من الدراسة االستقصائية للعمالء على جودة منتجات  التعقيبات 8

 مكتب التقييم المستقل
 

شخص )على  011  ال ينطبق
% 61األقل 

 تعقيبات إضافية(
 واألفكار المستخلصةوالمالمح عدد تنزيالت المطبوعات  9
 

 411  ال ينطبق

عدد األشخاص الذين يتلقون النشرات اإلخبارية لمكتب التقييم  01
 المستقل 

 
 ال ينطبق

 
611 

 
: تنمية قدرات التقييم في 2نتيجة اإلدارة المكتبية 

 البلدان الشريكة

 
عدد الحلقات النقاشية/حلقات العمل الخاصة بتنمية قدرات التقييم  00

 التي نظمت مع البلدان الشريكة

 
 ال ينطبق

 
 
 

 ال ينطبق

1 

عدد األنشطة التي شارك فيها موظفو مكتب التقييم المستقل حول التقييم  12   سجالت مكتب التقييم المستقل  
 درات التقييمقالذاتي وتنمية 

 
3 

 الهدفان االستراتيجيان  
 4و 0

: ضمان كفاءة وظيفة 8نتيجة اإلدارة المكتبية 
 والتواصل مع الهيئات الرئاسية التقييم المستقل

 
 سقف الميزانية 13
 

% من 1.9 >
برنامج 

القروض 
والمنح في 
 الصندوق

% من 1.9 >
برنامج القروض 

والمنح في 
 الصندوق

 سجالت مكتب التقييم المستقل 

 نسبة الموظفين التقنيين إلى موظفي الخدمات العامة 14
 

 ال ينطبق
 

1/0.46 
 

   %92على األقل  ال ينطبق الميزانية في نهاية العاممعدل تنفيذ  02 
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 6102 النتائج لمكتب التقييم المستقل يي الصندوق لعام إطار قيا  
 خط األسا  مؤشرات األدا  الرئيسية أ نتائج اإلدارة المكتبية  المستقل أهداف مكتب التقييم

(6100) 
 الهدف

(6102) 
 وسائل التحقق

المساهمة، من : 0الهدف االستراتيجي 
خالل عمل التقييم المستقل في تعزيز 

 النتائجالمساءلة عن 

 0نتيجة اإلدارة  
 
 4نتيجة اإلدارة  
 
 0نتيجة اإلدارة  

 
 
معدل العمل بالتوصيات الصادرة عن التقييمات . 0

المؤسسية، وتقييمات البرامج القطرية، والتوليفات 
 وتقييمات أداء المشروعات التقييمية

 
 

 
 

 ال ينطبق
 
 
 

 
 

90% 
 
 
 

التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات 
تقارير و التقييمات المؤسسية، و الصندوق، 
تقرير رئيس الصندوق عن وضع و التقييم، 

تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة، تقرير 
خطة وثيقة و عالية اإلنمائية للصندوق، فال
 ينالمستشار كبير تقرير و عمل والميزانية، ال

 )بالنسبة للتقييمات المؤسسية( ينالمستقل
 

 2نتيجة اإلدارة  
 

 معدل تنفيذ أنشطة التقييم الرئيسية .4
 
عدد موظفي مكتب التقييم المستقل المدربين  .0

 همين في إعداد المنهجيةاالمس

 ال ينطبق
 
 
0 
 

 وفقا لوثيقة العمل والميزانية
 
 
2 
 

 تقارير التقييم وسجالت مكتب التقييم المستقل

  
 2نتيجة اإلدارة  

 
عدد الدورات المقرر عقدها للجنة التقييم وفقا  .2

 الختصاصات اللجنة

 
دورات  2

 عادية

 
 دورات عادية  2 

 

 

 
تشجيع اإلدارة : 4الهدف االستراتيجي 

الفعالة للتعلم والمعرفة لمواصلة النهوض 
 بأداء عمليات الصندوق

 
 
 
 
 
 
 6نتيجة اإلدارة  
 
 2نتيجة اإلدارة  
 
 
 
 

 
عدددددد أنشددددطة الددددتعلم الرئيسددددية التددددي ينظمهددددا مكتددددب  .2

التقيددددددديم داخدددددددل الصدددددددندوق )بمدددددددا فدددددددي ذلدددددددك التوليفدددددددات 
ومواضددديع الدددتعلم فدددي التقريدددر السدددنوي عدددن نتدددائج وأثدددر 

 عمليات الصندوق(
 
عدددددد أنشددددطة الددددتعلم الرئيسددددية التددددي ينظمهددددا مكتددددب  .6

 باالشتراك مع الحكوماتل البلدان التقييم داخ
 
عدد أنشطة التعلم الرئيسية التي يشارك فيها موظفو  .2

عرفدددددة داخدددددل المقدددددر الرئيسدددددي مكتدددددب التقيددددديم لتبدددددادل الم
 للصندوق

 

 
4 
 
 
 
 
4 
 
 
2 
 
 
 

 
8 
 
 
 
 
5 
 
 
5 
 
 
 

 
القضايا،  وورقةالتوليفات التقييمية، 

واألفكار ، والتقارير، والمالمحالسجالت و 
، والنشرات اإلخبارية التي المستخلصة

 مكتب التقييم المستقل يصدرها
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 خط األسا  مؤشرات األدا  الرئيسية أ نتائج اإلدارة المكتبية  المستقل أهداف مكتب التقييم
(6100) 

 الهدف
(6102) 

 وسائل التحقق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8نتيجة اإلدارة  

عدددددد أنشددددطة المعرفددددة الخارجيددددة التددددي يشددددارك فيهددددا  .8
موظفددددو مكتددددب التقيدددديم لتبددددادل الدددددروس المسددددتفادة مددددن 

 التقييم
 
عدد منتجات إدارة المعرفة مدن التقييمدات المؤسسدية  .9

وتقييمات البرامج القطرية التي تنشر وتوزع فدي غضدون 
 ثالثة أشهر من تاريخ اإلنجاز المحدد

 
عدد حلقات العمدل حدول تنميدة قددرات التقيديم التدي  .01

يددتم تنظيمهددا فددي البلدددان الشددريكة لتبددادل المعرفددة حدددول 
 ب التقييم المستقلمنهجية وعمليات تقييم مكت

 
عددددددد األنشدددددطة المتصدددددلة بدددددالتقييم الدددددذاتي وتنميدددددة  .00

قددددرات التقيددديم التدددي يشدددارك فيهدددا موظفدددو مكتدددب التقيددديم 
 المستقل

3 
 
 
 

81% 
 
 
 
 

 ال ينطبق
 
 
2 

5 
 
 
 

011% 
 
 
 
 
1 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 سجالت مكتب التقييم المستقل  
 
 

 
بصورة  4و 0الهدفان االستراتيجيان   

 مشتركة
)الجمع بين وظيفتي التعلم والمساءلة في  

 التقييم المستقل(

  
التقرير السدنوي عدن نتدائج وأثدر عمليدات الصدندوق  .04

المؤسسددية، وتقييمددات  تالتقييمدداومواضدديع الددتعلم، وعدددد 
وعمليددات ، وتقييمددات أداء المشددروعات البددرامج القطريددة،

، والتوليفددددددات لتحقدددددق مددددددن تقدددددارير إنجدددددداز المشدددددروعاتا
 التقييمية

 
 
 
 
 
 

 سقف الميزانية .00
 
 
 

 
وفقا لخطة 

 4100عمل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
% من 1.9 >

برنامج 
القروض 
والمنح في 

 
تقرير سنوي واحد عن نتائج وأثر عمليات 

تقييمات  2الصندوق، وتقييمان مؤسسيان، و
تقييمات ألداء  8و لبرامج قطرية،
عملية تحقق من  42/01و ،المشروعات

 ،تقارير إنجاز المشروعات
 توليفات تقييمية، وتقييم أثر واحد  0و
 
% من برنامج القروض والمنح في 1.9 >

 الصندوق
 
 
 
 
 

1/0.46 

 
 سجالت مكتب التقييم المستقل  
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 خط األسا  مؤشرات األدا  الرئيسية أ نتائج اإلدارة المكتبية  المستقل أهداف مكتب التقييم
(6100) 

 الهدف
(6102) 

 وسائل التحقق

 
 

إلى موظفي فئة  الفنيةنسبة موظفي الفئة  .02
 الخدمات العامة 

 
 معدل تنفيذ الميزانية عند نهاية العام .02

 الصندوق
 

 ال ينطبق
 
 

 ال ينطبق

 
 

92% 
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 ) 6102يونيو/حزيران حتى نهاية )إبالغ مكتب التقييم المستقل ضعن اإلنلازات  

وسيتم إدراج تقرير مرحلي محدث مقابل األنشطة المزمعة ومؤشرات  (.46صفحة الب 4( مؤشرات أدائه الرئيسية )الجدول 4(؛ )0( األنشطة المقررة )الجدول 0غ مكتب التقييم المستقل على أساس كل من: )بلِ ، يُ 4102في عام 
  حتى التقديم النهائي لوثيقة برنامج العمل والميزانية إلى دورة لجنة التقييم . وسوف يستمر تحديث هذه المصفوفة4102األداء الرئيسية في الوثيقة المنقحة المعروضة على لجنة التقييم في أكتوبر/تشرين األول 

 .4102في نوفمبر/تشرين الثاني والمجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول 
  0الجدول  
 (6102يونيو/حزيران  -اإلبالغ ضعن األنشطة المزمعة لمكتب التقييم المستقل )يناير/كانون الثاني 

 الوضع الراهن وضع التنفيذ المزمع أنشطة التقييم نوع العمل
، ثم على 2115وقد عرض تقرير التقييم على لجنة التقييم لالستعراض في مارس/آذار  أنجز.  4102موعد اإلنجاز أبريل/نيسان  عمل الصندوق في الدول واألوضاع الهشة والمتأثرة بالصراعات  التقييمات المؤسسية 0

 2115 نيسان/أبريلفيذي في المجلس التن

ووضعت  2115بدأ. ونوقشت وثيقة النهج في دورة لجنة التقييم السابعة والثمانين في مارس/آذار  4102سيبدأ في يناير/كانون الثاني   نظام تخصيص الموارد على أساس األداء في الصندوق 
 في شكلها النهائي بعد ذلك. يجري التقييم بكامل الحرية 

في يونيو/حزيران  عقدتوحلقة عمل وطنية تشمل موائد مستديرة وضع التقرير في شكله النهائي.   4102في يوليو/تموز  سينجز بنغالديش  البرامج الُقْطريةتقييمات  4
 2115قييم في أكتوبر/تشرين األول تقرير النهائي على لجنة التالوسوف يعرض في دكا. 

 2115يوليو/تموز  في . والبعثة الرئيسية ستكونالتحضيريةأوفدت البعثة و بدأ. وأعدت وثيقة النهج  4102الثاني سيبدأ في يناير/كانون   البرازيل  
 وحلقة عمل نهائية في أكتوبر/تشرين األول

 وحلقة عمل نهائية في نوفمبر/تشرين الثاني بدأ. أنجزت البعثة الرئيسية 4102سيبدأ في يناير/كانون الثاني   إثيوبيا  

وحلقة عمل نهائية في ديسمبر/كانون  البعثة الرئيسية . أنجزتيجري االضطالع به كما هو مزمع  4102في ديسمبر/كانون األول  سينجز غامبيا 
 األول

. /حزيرانيونيوفي  التحضيريةالبعثة  وأوفدت إعداد وثيقة النهج وتم االنتهاء منبدأ قبل موعده.  4102سيبدأ في سبتمبر/أيلول  الهند  
 أكتوبر/كانون األول-البعثة الرئيسية في سبتمبر/أيلول وتوفد

 البعثة الرئيسية في سبتمبر/أيلول وتوفد /حزيرانيونيوفي  التحضيريةالبعثة  وأوفدتبدأ  4102 مارس/آذارسيبدأ في   نيجيريا  

 البعثة الرئيسية في يوليو/تموزتوفد . و التحضيريةبدأ. وأعدت وثيقة النهج وأوفدت البعثة  4102سيبدأ في مارس/آذار   تركيا  

 /حزيرانيونيوفي دورة لجنة التقييم الثامنة والثمانين في  نوقشو أنجز.  4102سينجز في مارس/آذار  جمهورية تنزانيا المتحدة   

التثبت من تقرير إنجاز  0
 المشروع

 يجري االضطالع به كما هو مزمع  4102في ديسمبر/كانون األول  سينجز التثبت من جميع تقارير إنجاز المشروعات المتاحة هذا العام

  يجري االضطالع به كما هو مزمع  4102في ديسمبر/كانون األول  سينجز تقديرات ألداء المشروعات ثمانيةحوالي  تقدير أداء المشروعات 2

. /حزيرانيونيوفي دورة لجنة التقييم الثامنة والثمانين في ونوقش  وضع التقرير في شكله النهائي  4102سينجز في يونيو/حزيران   ، الهندشاتيسغار للتنمية القبلية –برنامج جاركاند  تقييم األثر 2
يونيو/حزيران في  55 وباإلضافة إلى ذلك، عقد حدثان للتعلم بشأن تقييم أثر هذا البرنامج في

 يونيو/حزيران في مقر الصندوق 59نيودلهي و

 إعداد وثيقة النهج يجري  4102سيبدأ في يونيو/حزيران  مشروع مصايد األسماك الحرفية لمصرف صوفاال في موزامبيق 
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 الوضع الراهن وضع التنفيذ المزمع أنشطة التقييم نوع العمل
االنخراط مع الهيئات   6

 الرئاسية
 التقرير السنوي الثالث عشر عن نتائج وأثر عمليات الصندوق 
عمليات الصندوق )التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات 

 الصندوق(

، بما في ذلك إعداد ورقة قضايا مخصصة حول استدامة الفائدة. يجري االضطالع به كما هو مزمع 4102في ديسمبر/كانون األول عام  سينجز
 2115وسُيعرض التقرير النهائي على لجنة التقييم والمجلس التنفيذي في نهاية 

 4102استعراض تنفيذ برنامج العمل المستند إلى النتائج لعام  
عداد برنامج العمل 4102-4106وخطته اإلشارية للفترة  ، وا 

وخطته اإلشارية للفترة  4106المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 
4102-4108. 

 يجري االضطالع به كما هو مزمع  4102في ديسمبر/كانون األول عام  سينجز
 

على تقرير رئيس الصندوق عن  المستقل تعليقات مكتب التقييم 
 نفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارةوضع ت

تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة وتعليقات مكتب نوقش أنجز.  4102في سبتمبر/أيلول  سينجز
المجلس التنفيذي . وسيناقش كذلك في 2115في يونيو/حزيران التقييم المستقل عليه في لجنة التقييم 

 2115في سبتمبر/أيلول 

تعليقات مكتب التقييم المستقل على تقرير الفعالية اإلنمائية   
 للصندوق

سُيناقش تقرير الفعالية اإلنمائية وتعليقات مكتب التقييم المستقل عليه في لجنة التقييم في نهاية  4102في ديسمبر/كانون األول عام  سينجز
 .5151ثم في المجلس في ديسمبر/كانون األول نوفمبر/كانون الثاني 

تعليقات مكتب التقييم المستقل على سياسات تشغيلية مختارة في   
الصندوق أعدتها إدارة الصندوق للنظر من قبل لجنة التقييم 

، بما في ذلك تعليقات على السياسة المؤسسية التنفيذي والمجلس
رير التوليفي عن الجديدة لتمويل المنح في الصندوق وعلى التق

 تقييمات األثر الذي أعده الصندوق

التي عرضت على لجنة التقييم في  الجديدة تعليقات مكتب التقييم المستقل على سياسة المنح 4102في ديسمبر/كانون األول عام  سينجز
. وقامت اإلدارة بتأجيل مناقشة التوليفة التقييمية مارس/آذار وعلى المجلس التنفيذي في أبريل/نيسان

عن تقييمات األثر التي أعدها الصندوق إلى دورتي لجنة التقييم والمجلس التنفيذي المقرر عقدهما 
 .5151في أبريل/نيسان 

المشاركة في جميع اجتماعات دورات لجنة التقييم والمجلس   
ة للجنة مراجعة التنفيذي ومجلس المحافظين واجتماعات مختار 

  4102الحسابات وزيارة المجلس القطرية إلى المغرب في عام 

حلقة دراسية أخرى غير  وعقدت(. 2115 ويونيو/حزيران للجنة )مارس/آذار تانرسمي دورتانعقدت  4102تنجز في ديسمبر/كانون األول عام 
. وشارك مدير مكتب قييميونيو/حزيران لمناقشة مسودة الطبعة الثانية من دليل الت 24رسمية في 

 .2115التقييم المستقل في زيارة المجلس التنفيذي للمغرب في يونيو/حزيران 

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

 اآلنال ينطبق حتى  4102تنجز في ديسمبر/كانون األول عام 

دارة  2 أنشطة االتصاالت وا 
 المعرفة

 جاري إعداد وثيقة نهج  4102في يونيو/حزيران  تنجز  توليفة تقييمية عن الوصول إلى األسواق: منظور دون إقليمي 

 جاري إعداد وثيقة نهج  4102تنجز في ديسمبر/كانون األول عام  توليفة تقييمية عن إدارة الموارد الطبيعية والموارد البيئية   

توليفة تقييمية عن األنشطة غير اإلقراضية في سياق التعاون بين   
 بلدان الجنوب

 وثيقة نهج  تعدأ 4102تنجز في ديسمبر/كانون األول عام 

، والموقع والمالمح البارزة، واألفكار المستخلصةتقارير التقييم،  
 الشبكي لمكتب التقييم، الخ

ديسمبر/ كانون األول  –الثاني يناير/كانون 
4102 

 يجري االضطالع به كما هو مزمع 

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

ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني 
4102 

ة تنزانيا المتحدة في يناير/كانون الثاني تعقد حلقة عمل حول تعلم تقييم البرامج القطرية في جمهوري
في بنغالديش في يونيو/حزيران. ويزمع عقد عدة حلقات عمل كهذه في النصف الثاني من ت عقدو 
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 الوضع الراهن وضع التنفيذ المزمع أنشطة التقييم نوع العمل
عقد حدثان للتعلم م المتعلق بتقييم البرامج القطرية أعاله(. وباإلضافة إلى ذلك، )انظر القس 2115

 يونيو/حزيران في نيودلهي  55في  للتنمية القبليةشاتيسغار  –برنامج جاركاند بشأن تقييم أثر 
 يونيو/حزيران في مقر الصندوق 59و

ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني  أنشطة تتعلق بالسنة الدولية للتقييم  
4102 

للوكاالت التي تتخذ من تنظيم نشاط مشترك مع مكاتب التقييم يجري االضطالع به كما هو مزمع.  
حول إمكانية تقييم الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة في نوفمبر/تشرين  مقرا لهاروما 
عداد كتيب يوثق تطور وظيفة التقييم في الصندوق منذ إنشائهو . 2115الثاني   ا 

 المشاركة في منتديات خارجية مختارة مثل أحداث التعلم   
 خاللهاأو اجتماعات مجموعات التقييم وتبادل المعرفة من 

ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني 
4102 

 يجري االضطالع به كما هو مزمع 

حضور كل اجتماعات لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه  
السياسات التي تناقش السياسات واالستراتيجيات المؤسسية، 
وبرامج الفرص االستراتيجية القطرية، ومجموعة مختارة من 

قيمها مكتب التقييم. وحضور اجتماعات لجان المشروعات التي 
إدارة العمليات، وفرق اإلدارة في الصندوق، واجتماعات مختارة 

 لفرق إدارة البرامج القطرية

ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني 
4102 

 يجري االضطالع به كما هو مزمع 

المتحدة المعني فريق التعاون في مجال التقييم، وفريق األمم  الشراكات  8
 بالتقييم، والشراكة مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون

ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني 
4102 

المشاركة في االجتماع العام السنوي لفريق األمم المتحدة يجري االضطالع به كما هو مزمع.  
 مستقل عروضا حول االبتكار في التقييمالمعني بالتقييم في مارس/آذار، حيث قدم مكتب التقييم ال

اجتماع فريق وشارك مكتب التقييم المستقل أيضا في واالرتقاء به وحول أنشطة االتصال والنشر. 
 في يونيو/حزيران الذي عقد التعاون في مجال التقييم 

المساهمة كمستعرض أقران خارجي في تقييمات رئيسية تقوم بها  
 األطراف حسب الطلبمنظمات متعددة/ثنائية 

ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني 
4102 

( التزامات الصندوق اإلنمائي األفريقي 2( زيادة رأس المال العام؛ )1) :استعراض األقران لتقييمات
 تجاه شعبة تقييم التنمية المستقلة بالصندوق اإلنمائي األفريقي

لشعبة البيئة وتغير المناخ التابعة  ةلتقييم مرفق البيئة العالمياستعراض األقران لعدة تقارير نهائية 
 للصندوق

تنفيذ البيان المشترك بين الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية  
الدولية، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، وبرنامج 

 األغذية العالمي لتعزيز التعاون في مجال التقييم

ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني 
4102 

 يجري االضطالع به كما هو مزمع 

وسوف  .يونيو/حزيران 54 لجنة التقييم فيلغير رسمية  دراسيةفي حلقة  ونوقشمشروع التقرير  ُأعد 4102أبريل/نيسان في  سينجز الطبعة الثانية من دليل التقييم  المنهجية 9
 2115 نهاية عام قبلتناقش الوثيقة النهائية في لجنة التقييم 

ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني  المساهمة في نقاش داخلي وخارجي حول تقييمات األثر  
4102 

 يجري االضطالع به كما هو مزمع 

ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني  إعداد اتفاقية جديدة بشأن المواءمة   
4102 

 الثانية لدليل التقييم في شكلها النهائييزمع إعدادها بعد وضع الطبعة 
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 الوضع الراهن وضع التنفيذ المزمع أنشطة التقييم نوع العمل
تدريب )الطبعة الثانية من دليل التقييم( الموظفين/الخبراء   

 االستشاريين لمكتب التقييم المستقل
ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني 

4102 
 يجري االضطالع به كما هو مزمع 

ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني  قدرات التقييم في سياق عملية التقييم المنتظمة  تنميةالمشاركة في  تنمية القدرة على التقييم 01
4102 

ثيوبيا بمجموعة من األنشطة مشروعاتيجري تنفيذ   تجريبية في الصين وا 

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

ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني 
4102 

 2انظر الصفحة الثانية من الجدول 

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

ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني 
4102 

ننكيسيا تقييم أداء للمشروع حول مشروع برنامج الحفاظ على البيئة والتخفيف من وطأة الفقر في 
 وشانكسي. وأنجزت البعثة الرئيسية 

 تقديم عرض حول منهجية التقييم في برنامج شنغهاي الدولي للتدريب على تقييم التنمية
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 (6102يونيو/حزيران  اإلبالغ ضعن مؤشرات األدا  الرئيسية لمكتب التقييم المستقل )من يناير/كانون الثاني إلى 
مقابل مؤشرات األداء الرئيسية المتفق عليها  4102، توفر مصفوفة اإلبالغ الواردة أدناه لمحة عامة عن إنجازات مكتب التقييم المستقل في الفصل األول من عام 4102نتائج لمكتب التقييم المستقل لعام الاستنادا إلى إطار قياس  

 مع المجلس التنفيذي. 
 4الجدول  
 (6102اإلبالغ ضعن مؤشرات األدا  الرئيسية لمكتب التقييم المستقل )من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران  

المكتبية لمكتب  نتائج اإلدارة األهداف االستراتيلية
 االستهداف  الوصف اإلنلازات مؤشرات األدا  الرئيسية التقييم

 
الهدف 

: 0 االستراتيجي
المساهمة، من خالل 

التقييم المستقل عمل 
في تعزيز المساءلة 

 عن النتائج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: تقارير 5 نتيجة اإلدارة المكتبية
سنوية عن نتائج وأثر عمليات 

الصندوق وتقييمات مؤسسية تقدم 
لبنات بناء ملموسة لتطوير وتنفيذ 
 سياسات وعمليات مؤسسية أفضل

 
 
معدل العمل بتوصيات التقييمات المؤسسية،  1

البرامج القطرية، االستراتيجيات ووتقييمات 

 وتقييمات أداء المشروعات

 
 
 

 توصية 558من  551
في المائة من توصيات مكتب التقييم  94تم تجاوز الهدف باعتماد 

 المستقل

 
90% 

  

: تقييمات 5نتيجة اإلدارة المكتبية 
تشكل لبنات البرامج القطرية التي 

بناء ملموسة لبرامج الفرص 
االستراتيجية القطرية األفضل 

 المستندة إلى النتائج
: تقييمات 3نتيجة اإلدارة المكتبية 

لمشروعات تسهم في تحسين 
 العمليات التي يدعمها الصندوق

: وضع 4نتيجة اإلدارة المكتبية 
 المنهجية

 الرئيسيةمعدل تنفيذ أنشطة التقييم  2
تسير على المسار  

 الصحيح
 

  

 
وفقا لبرنامج العمل والميزانية 

 4102لعام 
 
 

عدد موظفي مكتب التقييم المستقل  3

 همين في إعداد المنهجيةاالمدربين المس

 
 

5  
 

البرنامج الدولي للتدريب على تقييم التنمية وبرامج عديدة أخرى حول 
 وجني الحصائل  المساواة بين الجنسين

 موظفين  2
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المكتبية لمكتب  نتائج اإلدارة األهداف االستراتيلية
 االستهداف  الوصف اإلنلازات مؤشرات األدا  الرئيسية التقييم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: األعمال 1نتيجة اإلدارة المكتبية 
 المتعلقة بهيئات الصندوق الرئاسية

عدد الدورات المقرر عقدها للجنة التقييم  4
 وفقا الختصاصات اللجنة.

 دورات عادية  2 دورتان رسميتان )مارس/آذار ويونيو/حزيران( 2

 
الهدف االستراتيجي 

تشجيع اإلدارة : 4
الفعالة للتعلم 

والمعرفة لمواصلة 
النهوض بأداء 

 عمليات الصندوق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: إعداد 1نتيجة اإلدارة المكتبية 
توليفات تقييمية وموضوعات تعلم 
من التقرير السنوي عن نتائج وأثر 

 عمليات الصندوق
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عددددد أنشدددطة الدددتعلم الرئيسدددية التدددي ينظمهدددا  5
)بمددا فددي ذلددك مكتددب التقيدديم داخددل الصددندوق 

التوليفات ومواضيع التعلم في التقرير السدنوي 
 عن نتائج وأثر عمليات الصندوق(

 
 
 
 
 
 
 
 
عدد أنشطة التعلم الرئيسية التي ينظمها  6

ل البلدان باالشتراك مع مكتب التقييم داخ
 الحكومات

 
2 
 
 
 
 
 

 ت البنك نشاط لتبادل المعارف حول النتائج والتعلم في عمليا
 يتعلم البنك الدولي: كيف

 التقييم المؤسسي حلقات عمل داخلية : 

 وضاع الهشة والمتأثرة بالصراعاتالدول واألفي  الصندوقانخراط 
   حلقة عمل حول النتائج الجديدة التي توصل إليها مكتب التقييم

مع الشعوب المستقل: توليفة تقييمية عن انخراط الصندوق 
 األصلية

  شاتيسغار  –جاركاند برنامج حدث تعلم داخلي بشأن تقييم أثر
 للتنمية القبلية

 حدث تعلم داخلي بشأن توليفية تقييمية عن التنمية الرعوية 

 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0 
 
 

 :فيبشأن تقييمات البرامج القطرية عقدت حلقات عمل 
  جمهورية تنزانيا المتحدة –يناير/كانون الثاني 
  بنغالديش  -يونيو/حزيران 

  حدث تعلم يغطي بدء تقييم البرنامج القطري في  –يونيو/حزيران
شاتيسغار للتنمية  –جاركاند برنامج الهند وعرض تقرير تقييم أثر 

 القبلية

 
2 
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المكتبية لمكتب  نتائج اإلدارة األهداف االستراتيلية
 االستهداف  الوصف اإلنلازات مؤشرات األدا  الرئيسية التقييم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: أنشطة 7نتيجة اإلدارة المكتبية 
منتظمة لالتصال والتواصل فيما 

 يتعلق بعمل مكتب التقييم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التي يشارك عدد أنشطة التعلم الرئيسية  2
فيها موظفو مكتب التقييم لتبادل المعرفة 

 داخل المقر الرئيسي للصندوق.
 
عدد أنشطة المعرفة الخارجية التي يشارك  8

فيها موظفو مكتب التقييم لتبادل الدروس 
 المستفادة من التقييم.

 
 التي تنشر عدد منتجات إدارة المعرفة  9

ثة أشهر من تاريخ في غضون ثال وتوزع
 جاز المحدداإلن

 
2 

 المنتدى العالمي الثاني للشعوب األصلية 

 حوار بشأن السياسات على المستوى القطري 

  للحوافظ نمستشارينظلم للتقييم الذاتي مع 

  دور الصندوق في "األغذية للجميع: المؤسسات الدولية وتحويل
 الزراعة"

2 
 

0 
 

 في منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي المؤتمر الرابع  
Red de Seguimiento evaluacion y systematizacion 

de America Latina y el Caribe (ReLAC) 

 االجتماع العام السنوي لفريق األمم المتحدة المعني بالتقييم 
 )مارس/آذار(

 يونيو/حزيران( فريق التعاون في مجال التقييماجتماع الربيع ل( 
 

2 
 

 

نشر مكتب التقييم المستقل ووزع على الجمهور الداخلي والخارجي ما 
بيانات  3و، مالمح وأفكار مستخلصة 8وتقارير تقييم،  6مجموعه: 
 ونشرتان، معلوماتية رسوم 4و لتقييم مؤسسي،واحد استعراض و صحفية، 

ومقابلتان عن طريق الفيديو أفالم فيديو،  7وربع سنوية،  تانإخباري
وظيفة التقييم المستقل في كتيب عن تطور يجري إعداد و )غامبيا والهند(. 

 الصندوق
 

011% 

 
: شعبة 8نتيجة اإلدارة المكتبية 

 البيئة والمناخ في بلدان شريكة
 

 
معنية  شعبالبلدان التي لديها عدد  01
 البيئة والمناخ ب

موظفو عدد األحداث التي يحضرها  00
مكتب التقييم المستقل المتعلقة بالتقييم الذاتي 

 وشعبة البيئة والمناخ

 
 
ثيوبيا الصين  2  1 وا 
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 6102-6102والخطة اإلشارية للفترة  6102أنشطة التقييم المقترحة لمكتب التقييم المستقل يي الصندوق لعام  

 0الجدول  
 حسب نوع النشاط  6102برنامج العمل المقترح لمكتب التقييم المستقل يي الصندوق لعام  

 المتوقعتاريخ االنتهاء  تاريخ البدء 4106األنشطة المقترحة لعام  نوع العمل

 أالتاريخ المتوقع للتنفيذ 
يناير/كانون 

 -الثاني 
مارس/آذار 

4106 

أبريل/نيسان 
- 

يونيو/حزيران 
4106 

 يوليو/تموز
سبتمبر/  – 

 4106أيلول 

أكتوبر/تشرين 
 -األول 

ديسمبر/كانون 
 4102 4106األول 

 X     4106ديسمبر/كانون األول  4106يناير/كانون الثاني  الالمركزية في الصندوقتجربة  ةالمؤسسي اتالتقييم 0
ات االستراتيجيات والبرامج تقييم 4
 ةقطريال

  X    4106ديسمبر/كانون األول   4106يناير/كانون الثاني   مصر

  X    4106ديسمبر/كانون األول  4106يناير/كانون الثاني  جمهورية الكونغو الديمقراطية 
    X  4106أبريل/نيسان   4102أبريل/نيسان   الهند  
  X    4106ديسمبر/كانون األول  4106يناير/كانون الثاني  موزامبيق  
    X  4106مارس/آذار  4102يناير/كانون الثاني  نيجيريا   
  X    4106ديسمبر/كانون األول  4106يناير/كانون الثاني  نيكاراغوا 
  X    4106ديسمبر/كانون األول  4106يناير/كانون الثاني  الفلبين 
التثبت من تقرير إنجاز عمليات  0

 المشروع
  X X X X 4106ديسمبر/كانون األول  4106يناير/كانون الثاني  التثبت من جميع تقارير إنجاز المشروعات المتاحة هذا العام

الصندوق في صياغة السياسات على المستوى مشاركة و توسيع النطاق،  التوليفات التقييمية  2
 القطري

  X    4106ديسمبر/كانون األول  4106يناير/كانون الثاني 

  X X   4106ديسمبر/كانون األول  4106يناير/كانون الثاني  تقييمات ألداء المشروعات 01 اتأداء المشروع اتتقييم 2
 )موزامبيق( 4102لعام تقييم األثر  األثر اتتقييم 6

 
 تقييم جديد لألثر )يحدد المشروع فيما بعد(

 4102يوليو/تموز 
 

 4106يوليو/تموز 

 4106يونيو/حزيران 
 

 4102يونيو/حزيران 

  X 
 

 
 
 

X 

وخطته اإلشارية  4106استعراض تنفيذ برنامج العمل المستند إلى النتائج لعام  االنخراط مع الهيئات الرئاسية 2
عداد برنامج العمل المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 4108-4102للفترة  ، وا 
 4109-4108وخطته اإلشارية للفترة  4102

  X X   4106ديسمبر/كانون األول  4106يناير/كانون الثاني 

   X   4106سبتمبر/أيلول  4106يناير/كانون الثاني  التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق الخامس عشر  
   X   4106سبتمبر/أيلول  4106يونيو/حزيران تعليقات مكتب التقييم على تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات  
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 المتوقعتاريخ االنتهاء  تاريخ البدء 4106األنشطة المقترحة لعام  نوع العمل

 أالتاريخ المتوقع للتنفيذ 
يناير/كانون 

 -الثاني 
مارس/آذار 

4106 

أبريل/نيسان 
- 

يونيو/حزيران 
4106 

 يوليو/تموز
سبتمبر/  – 

 4106أيلول 

أكتوبر/تشرين 
 -األول 

ديسمبر/كانون 
 4102 4106األول 

 التقييم وتدابير اإلدارة
  X X   4106ديسمبر/كانون األول  4106أكتوبر/تشرين األول  تعليقات مكتب التقييم المستقل على تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق 
المتعلقة باألوضاع على استراتيجية الصندوق  تعليقات مكتب التقييم المستقل 

توليفة تقييمية تعدها إدارة الصندوق عن مبادرة تقييم األثر في  وعلىالهشة 
 التجديد التاسع لموارد الصندوق

    X  4106ديسمبر/كانون األول  4106يناير/كانون الثاني 

دورات الهيئات الرئاسية )لجنة التقييم والمجلس المشاركة في جميع اجتماعات  
التنفيذي ومجلس المحافظين(، واجتماعات مختارة للجنة مراجعة الحسابات، 

 4106في عام  التنفيذي والزيارة القطرية للمجلس

    X X X 4106ديسمبر/كانون األول  4106يناير/كانون الثاني 

تعليقات مكتب التقييم المستقل على برامج الفرص االستراتيجية القطرية عند   
 البرامج القطرية ذات الصلةاالستراتيجيات و توفر تقييمات 

  X X X  4106ديسمبر/كانون األول  4106يناير/كانون الثاني 

دارة المعرفة 8 ، وما ، والموقع الشبكيواألفكار المستخلصةوالمالمح البارزة، تقارير التقييم،   أنشطة االتصاالت وا 
 إلى ذلك.

 X  X X X 4106ديسمبر/كانون األول  4106يناير/كانون الثاني 

البرامج القطرية، االستراتيجيات و تنظيم حلقات عمل تعلم قطرية عن تقييمات  
 باإلضافة إلى أحداث تعلم في الصندوق 

  X X X X 4106ديسمبر/كانون األول  4106يناير/كانون الثاني 

 المشاركة في منتديات خارجية مختارة مثل أحداث التعلم   
 أو اجتماعات مجموعات التقييم وتبادل المعرفة من خاللها

  X X X X 4106ديسمبر/كانون األول  4106يناير/كانون الثاني 

  X X X X 4106ديسمبر/كانون األول  4106يناير/كانون الثاني  الرئيسومكتب الرئيس ونائب المستقل اجتماعات فصلية لمكتب التقييم  
حضور كل اجتماعات لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه السياسات التي  

تناقش السياسات واالستراتيجيات المؤسسية، وبرامج الفرص االستراتيجية 
وحضور  القطرية، ومجموعة مختارة من المشروعات التي قيمها مكتب التقييم.

اجتماعات لجان إدارة العمليات، وفرق اإلدارة في الصندوق، واجتماعات 
 مختارة لفرق إدارة البرامج القطرية

  X X X X 4106ديسمبر/كانون األول  4106يناير/كانون الثاني 

فريق التعاون في مجال التقييم، وفريق األمم المتحدة المعني بالتقييم، والشراكة  الشراكات 9
 الوكالة السويسرية للتنمية والتعاونمع 

  X X X X 4106ديسمبر/كانون األول  4106يناير/كانون الثاني 

المساهمة كمستعرض للجنة األمن الغذائي. و  ضمان جودة التقييم الخارجي 
أقران خارجي في تقييمات رئيسية تقوم بها منظمات متعددة/ثنائية األطراف 

 حسب الطلب

  X X X X 4106ديسمبر/كانون األول  4106يناير/كانون الثاني 
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 المتوقعتاريخ االنتهاء  تاريخ البدء 4106األنشطة المقترحة لعام  نوع العمل

 أالتاريخ المتوقع للتنفيذ 
يناير/كانون 

 -الثاني 
مارس/آذار 

4106 

أبريل/نيسان 
- 

يونيو/حزيران 
4106 

 يوليو/تموز
سبتمبر/  – 

 4106أيلول 

أكتوبر/تشرين 
 -األول 

ديسمبر/كانون 
 4102 4106األول 

تنفيذ البيان المشترك بين المجموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية  
ومنظمة األغذية والزراعة والصندوق وبرنامج األغذية العالمي لتعزيز التعاون 

 في مجال التقييم

  X X X X 4106ديسمبر/كانون األول  4106يناير/كانون الثاني 

    X X 06-يونيو/حزيران  4106يناير/كانون الثاني  تدريب )الطبعة الثانية من دليل التقييم(   المنهجية 01
  X X X X 4106ديسمبر/كانون األول  4106يناير/كانون الثاني  المساهمة في نقاش داخلي وخارجي حول تقييمات األثر  
  X X X X 4106ديسمبر/كانون األول  4106يناير/كانون الثاني  التقييم في سياق عملية التقييم المنتظمة المشاركة في تنمية قدرات تنمية قدرات التقييم 00
تنظيم حلقات عمل في البلدان الشريكة )حسب الطلب( حول منهجية وعمليات   

 التقييم
  X X X X 4106ديسمبر/كانون األول  4106يناير/كانون الثاني 

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

  X X X X 4106ديسمبر/كانون األول  4106يناير/كانون الثاني 

  فقط من أجل مخرج محدد متوقع.الفصلي في مكان تاريخ التنفيذ  Xيتم وضع عالمة  أ
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 4الجدول  
 18حسب نوع النشاط 6102-6102الخطة اإلشارية لمكتب التقييم المستقل يي الصندوق للفترة  

 السنة 4108-4102الخطة اإلشارية للفترة  نوع العمل
 4108-4102 نهج الصندوق تجاه حوار السياسات ونتائجه   ةالمؤسسي اتالتقييم 0
 4108-4102 جهود الصندوق في إجراء تقييمات لألثر  
 4108-4102 تقييم مشترك مع منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي للجنة األمن الغذائي العالمي المعاد تشكيلها   
 4108-4102 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا ةقطريات االستراتيجيات والبرامج التقييم 4
 4102 الكاميرون  
 4102 باكستان  
 4102 غواتيماال 
 4108-4102 الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهندي 
 4108-4102 التثبت من جميع تقارير إنجاز المشروعات المتاحة هذا العام التثبت من تقرير إنجاز المشروععمليات  0
 4108-4102 /العامتقييمات ألداء المشروعات 01نحو  اتأداء المشروع اتتقييم 2
 4108-4102 تقييم واحد لألثر في السنة )يحدد المشروع فيما بعد( األثر اتتقييم 2
 4108-4102 التقرير السنوي الرابع عشر والخامس عشر عن نتائج وأثر عمليات الصندوق    االنخراط مع الهيئات الرئاسية 6
 4109-4108وخطته اإلشارية للفترة  4102استعراض تنفيذ برنامج العمل المستند إلى النتائج لعام  

 4141-4109وخطته اإلشارية للفترة  4108إعداد برنامج العمل المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 
4102 
4108 

 4108-4102 تعليقات مكتب التقييم على تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة 
 4108-4102 اإلنمائية للصندوقتعليقات مكتب التقييم على تقرير الفعالية  

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

4102-4108 

المنقحة والنظام الداخلي للجنة. والمشاركة في دورات المجلس التنفيذي المشاركة في جميع دورات لجنة التقييم وفقا لالختصاصات  
 . التنفيذي ومجلس المحافظين. والمشاركة في الزيارة القطرية للمجلس

4102-4108 

 4108-4102 البرامج القطرية ذات الصلة االستراتيجيات و تعليقات مكتب التقييم المستقل على برامج الفرص االستراتيجية القطرية عند توفر تقييمات  
دارة المعرفة 2  4108-4102 ، وما إلى ذلك.، والموقع الشبكيواألفكار المستخلصةوالمالمح البارزة، تقارير التقييم،    أنشطة االتصاالت وا 

 4102 مصايد األسماك وتربية األحياء المائية توليفة تقييمية عن
 4102 العاملين توليفة تقييمية عن تحويالت 

  
  

                                                      
 . 4106، على التوالي، في عام 4108و 4102البرامج القطرية والتوليفات التقييمية إرشادية وستحدد األولويات واألعداد الفعلية التي سُيضطلع بها في عامي االستراتيجيات و مواضيع وعدد التقييمات المؤسسية وتقييمات   18
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 السنة 4108-4102الخطة اإلشارية للفترة  نوع العمل
حضور كل اجتماعات لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه السياسات التي تناقش السياسات واالستراتيجيات المؤسسية، وبرامج الفرص 

اإلدارة  االستراتيجية القطرية، ومجموعة مختارة من المشروعات التي قيمها مكتب التقييم. وحضور اجتماعات لجان إدارة العمليات، وفرق
 في الصندوق، واجتماعات مختارة لفرق إدارة البرامج القطرية

4102-4108 

 4108-4102 والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، الشراكة مع فريق التعاون في مجال التقييم، وفريق األمم المتحدة المعني بالتقييم الشراكات 8
االستشارية للبحوث الزراعية الدولية ومنظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية تنفيذ البيان المشترك بين الجماعة  

 وبرنامج األغذية العالمي لتعزيز التعاون في مجال التقييم
4102-4108 

 4108-4102 المساهمة في نقاش داخلي وخارجي حول تقييمات األثر  المنهجية 9
دارة الصندوق بشأن منهجية وعمليات التقييم المستقل والتقييم الذاتيتنفيذ اتفاق المواءمة    4108-4102 المعدل بين مكتب التقييم وا 
 4108-4102 تنفيذ أنشطة في البلدان الشريكة تتعلق بتنمية القدرة على التقييم تنمية القدرات التقييمية 01
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 6102 مستويات موظفي مكتب التقييم المستقل لعام 

 4100مستوى عام  4104مستوى عام  4100مستوى عام 
  4106 

 المجموع موظفو الخدمة العامة الموظفون المهنيون 4102مستوى عام  4102مستوى عام 
19.5 19.5 18.5 18.5 09 03 2 04 

 
 يئة الموارد البشرية

 4106 4102 الفئة
 0 0 مدير

 0 0 نائب مدير 
 3* 4 كبار موظفي التقييم

 6 2 موظفو التقييم
 0 0 محلل بحوث تقييم 
 0 0 موظف معرفة واتصال في مجال التقييم 

 03 03 ملموع الموظفين المهنيين
 0 0 مساعد إداري 
 0 0 مديرمساعد  
 0 0 مساعد نائب مدير 
 0 0 مساعدو التقييم 

 2 2 ملموع موظفي الخدمة العامة
 04 04 الملموع الكلي

، بدون أي تأثير على 4106حتى مايو/أيار  4102من مايو/أيار  تم انتداب أحد كبار موظفي التقييم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون للعمل في مكتب التقييم المستقل، 2-باإلضافة إلى ثالث وظائف من الفئة الفنية ف
 تكاليف موظفي مكتب التقييم المستقل.

 مستوى موظفي الخدمات العامة يي مكتب التقييم

4112 4118 4119 4101 4100 4104 4100 4102  4102  
4106  

 (المقترحة)
9.5 8.5 8.5 8 8 8 6 6 6 6 
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 6102الميزانية المقترحة لمكتب التقييم المستقل لعام  
 

 0الجدول  
  6102الميزانية المقترحة لمكتب التقييم المستقل لعام  

 األمريكية( )بالدوالرات

 4106الميزانية المقترحة لعام            

   
 

  
   

     
الزيادة الحقيقية/ 

 االنخفاض الحقيقي
الزيادة/ االنخفاض في 

 السعر
 4106مجموع ميزانية عام 

(2( = )0(+)4)-(0) 

        

ميزانية  أعمال التقييم
4104 

ميزانية 
4100 

ميزانية 
4102 

ميزانية 
4102 (0) (2) (3) 

تكاليف غير  
 الموظفين

2 289 474 2 346 711 2 395 992 2 455 892 35 628 
 

2 491 520 

تكاليف 
 الموظفين

3 734 530 3 667 268 3 586 690 3 614 041 0 (457 599)  3 156 442 

 962 647 5 ( 599 457 ) 628 35 933 069 6 682 982 5 979 013 6 004 024 6 الملموع
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 4الجدول  
 ييما يتعلق بتكاليف غير الموظفين 6102توزيع الميزانية المقترحة لمكتب التقييم المستقل لعام  

 المطلق العدد نوع العمل 
العدد النسبي كنسبة مئوية للعمل 

 (بالدوالرات األمريكية) ب تكاليف الوحدة المعيارية أ المنجز
التكاليف المقترحة لغير الموظفين  

 )بالدوالرات األمريكية( 4102لعام 
 000 100 000 150 1 1 التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق

 التقييمات المؤسسية
  التقييمات المؤسسية لنظام تخصيص الموارد على

 أساس األداء
 ال مركزية التقييمات المؤسسية 

2   1 
0.2 
0.8 

تكاليف متغايرة تبعا لنطاق وطبيعة القضايا المزمع  
 تقديرها:
111 411-111 221 

310 000 

تكاليف متغايرة بناء على حجم الحافظة، ومساحة البلد،  5.3 7 يةر البرامج القطاالستراتيجيات و  تقييمات
 وتكاليف السفر، وتوافر األدلة التقييمية:

111 442-111 012 

1 070 000 

 000 50 - 01حوالي  01حوالي  عمليات التثبت من تقارير إنجاز المشروعات 

 000 315 21 111-01 111 01حوالي  01حوالي  تقييمات أداء المشروعات

 تقييم األثر
  4102المرحلة من عام 
 )تقييم واحد لألثر )يحدد المشروع فيما بعد 

1  
0.7 
0.3 

111 411-111 011 200 000 

 000 110 62 111-21 111 4 4 التوليفات التقييمية 

 000 200  - - التقييم وتقاسم المعرفة والشراكاتأنشطة االتصاالت، وانتشار 

تنمية قدرات التقييم، والتدريب )بما في ذلك التدريب على  
 الطبعة الثانية من دليل التقييم(، والتكاليف األخرى

- -  141 520 

 520 491 2    الملموع

 .4106للعمل المنجز لتلك التقييمات في عام  أ عادة ما تمتد التقييمات لمدة سنتين. ويمثل هذا الرقم النسبة المئوية 
 تشمل تكاليف الوحدة المعيارية أيضًا تكاليف سفر الموظفين عند الضرورة. ب
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  0الجدول  
 المكتبية التخصيص المقترح لميزانية مكتب التقييم )تكاليف الموظفين وغير الموظفين( حسب األهداف ونتائج اإلدارة

 )بالدوالرات األمريكية(

 المكتبية لمكتب التقييم المستقلدارة اإلنتائج  أهداف مكتب التقييم
الميزانية المقترحة )تكاليف الموظفين 

 وغير الموظفين(
النسبة المئوية من مجموع الميزانية 

 المقترحة
إدرار أدلة كافية، من : 0 الهدف االستراتيجي

خالل تقييمات مستقلة ألداء الصندوق 
 لةونتائجه لتعزيز المساء

تحسين السياسات والعمليات المؤسسية من خالل : 0 نتيجة اإلدارة المكتبية
 تقييمات مستقلة

670 917 12 

تعزيز االستراتيجيات القطرية/برامج الفرص االستراتيجية : 4نتيجة اإلدارة المكتبية 
 القطرية

2 018 549 36 

والفجوات المعرفية في معالجة المسائل النظامية : 0نتيجة اإلدارة المكتبية 
 من خالل تقييمات قطرية الصندوق

495 207 10 

تحسين العمليات التي يدعمها الصندوق من خالل : 2نتيجة اإلدارة المكتبية 
 التقييمات المستقلة للمشروعات

836 203 13 

 71 876 020 4 0الهدف االستراتيلي  ملموع
تشجيع التعلم القائم : 4الهدف االستراتيجي 

على التقييم وتعزيز ثقافة النتائج والمعرفة 
 لزيادة الكفاءة اإلنمائية

 9 611 466  تنفيذ دليل التقييم وتجربة طرائق ومنتجات تقييم جديدة: 2نتيجة اإلدارة المكتبية 
تعزيز وزيادة التوعية والمعرفة بالدروس القائمة على : 6نتيجة اإلدارة المكتبية 

 المنتجاتالتقييمات وجودة 
557 892 10 

 5 560 297 تنمية قدرات التقييم في البلدان الشريكة: 2نتيجة اإلدارة المكتبية 
   

 24 063 322 1 6ملموع الهدف االستراتيلي 
بصورة  6و 0الهديان االستراتيليان   

 مشتركة
 5 023 305 ضمان كفاءة وظيفة التقييم المستقل: 8نتيجة اإلدارة المكتبية 

 100 962 647 5  الملموع الكلي
 
 



  

  

الملحق السابع
 

E
B

 2
0
1

5
/1

1
5
/R

.2
 

4
9

 

  إطار االنتقائية لمكتب التقييم المستقل  
 0الجدول  
 اختيار وتحديد أولويات التقييمات المقرر إدرالها يي برنامج ضعمل مكتب التقييم المستقلمعايير  

 تقييمات األثر تقييمات أداء المشروعات التوليفات التقييمية البرامج القطريةاالستراتيجيات و تقييمات  التقييمات المؤسسية
التقييمات سهم ت. األولوية االستراتيلية -0

ألولويات في تحديد االمؤسسية 
 االستراتيجية للصندوق والتزامات تجديد

 موارده

المختار في الموضوع يسهم . المسا لة -4
 تعزيز المساءلة المؤسسية في الصندوق

تقييمات ال تسهم. يلوة المعرية -0
 حرجةمعرفية فجوة مؤسسية في سد ال

 في الصندوق

التقييمات نتائج ُيسترشد ب. حسن التوقيت -2
في الوقت المناسب إلعداد المؤسسية 
 و/أو واالستراتيجيات السياسات 

 المؤسسية ذات الصلةو/أو العمليات 

على التقييم  يعمل. المؤسسيةمخاطر ال -2
المؤسسية تقليل المخاطر  فيمساعدة ال

 الحرجة إلى أدنى حد

الفرص االستراتيلية الربط ببرامج   -0
. ُيسترشد بالنتائج في إعداد القطرية

االستراتيليات/ برامج الفرص 
 في الصندوق االستراتيلية القطرية

 :التغطية -4

التغطية اإلقليمية والقطرية  (أ )
البرامج االستراتيجيات و  لتقييمات
 القطرية

من حيث إجمالي  الحافظةحجم  (ب )
 االستثمارات وعدد العمليات

إطار القدرة على تحمل تصنيف  (ج )
 ()أحمر، أصفر، أخضرالديون 

شروط اإلقراض )بشروط ميسرة  (د )
 (مزيج أو عاديةأو للغاية، 

. توافر األدلة التقييمية األدلة التقييمية  -0
ووظائف  التقييم المستقل من مكتب ةالكافي

 التقييم في المنظمات اإلنمائية األخرى

تسهم التوليفات التقييمية في . يلوة المعرية -4
 في الصندوق حرجةفجوة معرفية سد 

تسهم التوليفات . األولوية االستراتيلية -0
في تحديد األولويات االستراتيجية  التقييمية

 للصندوق والتزامات تجديد موارده

. ُيسترشد بنتائج التوليفات حسن التوقيت -2
التقييمية في الوقت المناسب إلعداد السياسات 
و/أو واالستراتيجيات و/أو العمليات المؤسسية 

 ذات الصلة

التوليفات التقييمية  تعمل. اللبنات األساسية -2
التقييم المستقل  كمدخل لمنتجات مكتب

 األخرى

سوف . تقارير إنلاز المشروضعات تواير  -0
 عند توافرتقييمات أداء المشروعات  تجرى

 فقط تقارير إنلاز المشروضعات

تقييمات سيتم اختيار  .التغطية اللغرايية -4
لضمان التوازن اإلقليمي أداء المشروعات 

 التقييم المستقل مكتبفي تقييم اللبرنامج 

األولوية  . سوف تعطىاللبنات األساسية -0
توفر مدخال  التيتقييمات أداء المشروعات ل
أو  البرامج القطريةاالستراتيجيات و ييمات تقل
 تجميعيةالتوليفات المؤسسية أو التقييمات ال

إنجاز . ال توفر تقارير يلوة المعرية -2
 اتداء المشروعيا ألكاف تحليالالمشروعات 

 هاونتائج

تقارير  تقييماتال تتسق . ضعدم االتساق -2
 مع النص السرديإنجاز المشروعات 

 اهجالمشروع نُ يشمل . مبتكرةالهج ن  ال -6
عمق بشكل أتحليل المبتكرة تستحق 

 التوثيقو 

. تقييمات أدا  المشروضعاتالتعلم من  -2
 الذي كانما أدلة على هناك حاجة إلى 
 قابال للتنفيذ ولماذا

 إدارة الصندوقلن تجري . ازدواليةضعدم ولود  -0
 نفس العمليةتقييمات أثر ل

هناك حاجة إلى أدلة . تقييمات األثر التعلم من -4
في سياق يمكن أن يكون قابال للتنفيذ ما على 
 معين

. سوف تعطى األولوية اللبنات األساسية -0
تقييمات لتقييمات األثر التي توفر مدخال ل

أو التقييمات  البرامج القطريةاالستراتيجيات و 
 المؤسسية أو التوليفات التجميعية

في  سوف ُتنفذ تقييمات األثر. اإلنلازتاريخ  -2
 اإلنجازتاريخ  منغضون ثالث سنوات 

. توافر خطوط األساس بيانات خط األسا  -2
ضروري لتحديد وسهولة استخدامها أمر 

 تقييمات األثريتم تطبيقها في التي سمنهجية ال

 تقارير إنجاز المشروعات . ال توفريلوة المعرية -6
 معينة تدخالت وأثرلفعالية  تحليال كافيا

المشروع ُنهجا مبتكرة  . يشملهج المبتكرةالن   -2
 تستحق التحليل بشكل أعمق والتوثيق

 


