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 لالستعراض

 

 

تقرير لجنة مراجعة الحسابات عن برنامج عمل الصندوق المستند إلى 
، 1026 والميزانيتين العادية والرأسمالية للصندوق لعامالنتائج، 

وبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج 
 1028-1027للفترة ه اإلشارية توخط 1026وميزانيته لعام 
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تقرير لجنة مراجعة الحسابات عن برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج، 
، وبرنامج عمل مكتب التقييم 1026والميزانيتين العادية والرأسمالية للصندوق لعام 

وخطته اإلشارية  1026المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 
 1028-1027للفترة 

جديدة مسلطا الضوء على أن اإلدارة قد تبنت منهجية  ،الوثيقة المنظمةوتطوير  زانيةمدير متتب الميعرض  -1
تغييرات تبيرة ف  سعر صرف الدوالر األمريت   وجودأيضا إلى  ارلتضخم، وأشواسعر الصرف حتساب ال

دوالر أمريت   6 =يورو  13811، إلى 5162عام  دوالر أمريت  6 =يورو  131.2من  الذي تحركواليورو 
 6.131المقترحة  5161ميزانية عام  تبلغ ،وبناء عليه .. وتان لذلك أثر تبير على مقترح الميزانية5161عام 

 مليون دوالر أمريت .  626321، وقدرها 5162عام لمليون دوالر أمريت ، مقارنة بالميزانية المصادق عليها 

ع بموجب التجديد العاشر للموارد، معدلة األرقام الواردة وفرت إدارة الصندوق تحديثا لحجم اإلقراض المتوق -2
لفترة  2016ف  هذه الوثيقة بتوجه تصاعدي، وقد غدت إسقاطات برنامج القروض والمنح ف  الصندوق لعام 

وأما مليار دوالر أمريت  مع إدراج جميع األموال الت  يديرها الصندوق.  3.2، 2016-2018السنوات الثالث 
ه  تتعلق أساسا بالمتاتب القطرية، واستيعاب ، ف6.32 تافئ المناصب المتفرغة، وقدرهاالزيادة ف  م

المناصب الرئيسية الت  تانت ف  السابق تمول من األموال التتميلية. وتراجعت الميزانية اإلجمالية بحدود 
ف  المائة ف  االستعراض  536ف  حين أن الزيادة الحقيقية ف  الميزانية قد تقلصت من  ،ف  المائة 35.

وبهذا الصدد تم توفير معلومات ف  المائة ف  مقترح الميزانية النهائ .  631المسبق رفيع المستوى إلى 
إضافية عن مؤشرات األسعار المستخدمة للخصم ف  أرقام الميزانية بما يتماشى مع المنهجية الجديدة المتفق 

 .53بحدود  5161قيمة الميزانية الرأسمالية المقترحة لعام وتبلغ عليها لتقدير أسعار الصرف والتضخم. 

 مليون دوالر أمريت .

التقييم المستقل ف  الصندوق برنامج عمل المتتب المستند إلى النتائج وميزانيته لعام متتب وعرض مدير  -3
خمسة  (5) ،الالمرتزية ف  الصندوق لتجربةتقييم واحد على مستوى المؤسسة ( 6) :. وهو يتألف من5161

تقريرين تجميعيين تقييميين عن توسيع النطاق ( .)تقييمات لبرامج واستراتيجيات قطرية )واحد لتل إقليم(، 
عن  ( تقرير.)وتقرير تجميع  تقييم  مشترك عن المساواة بين الجنسين  ،وحوار السياسات على التوال 

وتصل  .ير إنجاز المشروعات المتوفرةتثبتات من تقار  (2) ،تقييم األثر. وعشرة تقييمات ألداء مشروعات
، 5162، مقارنة بعام مليون دوالر أمريت  231إلى  5161الميزانية المقترحة لمتتب التقييم المستقل لعام 

 مليون دوالر أمريت . 136حيث تانت 

بعضها أيضا يتعلق بالتزام إدارة  ،وطلب العديد من أعضاء اللجنة إيضاحات تتعلق بتتاليف الالمرتزية -4
ومستويات االقتراض المتوقع خالل فترة التجديد الصندوق األصل  بتحقيق وفورات من خالل الالمرتزية، 

العاشر للموارد، وأيضا بعض اإليضاحات الت  تتعلق بتعزيز إدارة المعرفة، والتعاون بين بلدان الجنوب 
 ،لجنة على حساسية التمايز بين الجنسين ف  قروض ومنح الصندوقوالتعاون الثالث . وأثنى أحد أعضاء ال

 وتساءل عضو آخر عن درجات الرتب الت  تستخدم للحسابات المعيارية لتتاليف الموظفين.
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، يظهر قيمة الحافظة قيد التنفيذ مقابل تل دوالر ن هنالك معدل تفاءة إضاف علمت اإلدارة اللجنة بأأتذلك   -5
وف   ،خاله لرفد المعلومات الموفرة من خالل معدالت التفاءة األخرى. وأشير إلى أنهتم إد ف  الميزانية،

، ف  حين أنه، وف  نفس ف  المائة 61 بحدود حافظة الصندوق اإلجمالية ازدادتالسنوات الثالث األخيرة، 
أشارت إدارة  ،ف  المائة فقط. وفيما يتعلق بالالمرتزية .التتاليف اإلدارية بحدود  الفترة، تانت زيادة

، مما سيجعل العدد اإلجمال  للمتاتب 5161عام  إضافية الصندوق إلى أنه سيتم فتح خمسة متاتب قطرية
سيتم تعيينهم ف  هذه المتاتب القطرية.  نموظفا محليا مم 11ف  حين هنالك حوال   ،متتبا 2.القطرية 

تستضيف المتاتب  ،بغية احتواء التتاليفو  ،ذلكلجمع، و موأشير أيضا إلى أن الصندوق يتجه نحو مفهوم ال
الدعم توفير القطرية للصندوق وتاالت أخرى من وتاالت األمم المتحدة، وه  الت  تقوم بالتوريد واإلدارة و 

أشارت إدارة  ،المحل  لتتنولوجيا االتصاالت والمعلومات. وفيما يتعلق بحساسية التمايز بين الجنسين
وأتد بعض األعضاء، ف  الوقت الذي . ف  المستقبل المنح ف  هذا التحليلدراج إل الصندوق إلى نيتها

عبروا فيه عن تقديرهم إلدخال معدل تفاءة ثالث، على أن هذا المعدل يجب أن يرفد ال أن يحل محل 
الراتب ضمن الدرجة الوظيفية وعلى وجه المؤشرين اآلخرين التقليديين. وتساءل أحد األعضاء عن زيادة 

يما لو تان احتسابه يأخذ بعين االعتبار تعديل أثر هذه الوفورات الت  تحدث ف  أية منظمة الخصوص ف
عندما يتم استبدال موظف ما ممن يغادر المنظمة بشخص جديد أقل خبرة براتب أقل. وتلقى أعضاء اللجنة 

 .شرحا الستخدام الدرجات ضمن الفئة الوظيفية عند احتساب التتاليف المعيارية للموظفين

دارة المعرفة -6  مجموعةلتحريك جاء تنتيجة  أوضحت إدارة الصندوق أن الحد من ميزانية دائرة االستراتيجية وا 
ضمان الجودة لتغدو ضمن مجموعة الدعم والخدمات المؤسسية، وبالتال  زيادة ميزانية هذه المجموعة. 

عاشر للموارد، تشير التوقعات إلى أن فترة التجديد الف  و  .أية زيادة ف  الرواتب هنالك وأشير أنه لن تتون
 مليار دوالر أمريت .  35.برنامج القروض والمنح سوف ينمو ليصل إلى 

والميزانيتين الرأسمالية والعادية للصندوق، وبرنامج  5161برنامج العمل المستند إلى النتائج لعام أن واعتبر  -7
، 5168ـ-5161وخطته اإلشارية للفترة  5161لعام  عمل متتب التقييم المستقل المستند إلى النتائج وميزانيته

قد خضعت لالستعراض، وستعرض على المجلس التنفيذي للموافقة عليها ف  دورته السادسة عشرة بعد 
 . 5162تانون األول /المائة المقررة ف  ديسمبر

 


