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 المحتويات 
 iii تنفيذي موجز

  الصندوق عمل لبرنامج المستوى رفيع المسبق االستعراض - األول الجزء

 1 2017 لعام للصندوق والرأسمالية اإلدارية والميزانيتان ،النتائج إلى المستند

  سياق في( 2018- 2016) األجل متوسطة الخطة - أوال

 1 2025-2016 للفترة للصندوق االستراتيجي اإلطار

 3 الحالي المنظور - ثانيا

 3 2016 لعام والمنح القروض لبرنامج تحديث - ألف 

 3 2016و 2015 عامي في الصافية العادية الميزانية ستخداما - باء

 4 2015 عام من المرحلة المخصصات - جيم

 5 الجنساني للمنظور المراعية الصندوق وميزانية قروض – ثالثا

 5 2017 لعام الصندوق عمل رنامجب - رابعا

 7 2017 لعام الصافية العادية الميزانية  - خامسا

 7 العمل لقوة االستراتيجي التخطيط عملية   - ألف

 7 للتكاليف المحركة العوامل  - باء

 10 2017 لعام المقترحة الصافية العادية الميزانية - جيم

 11 2017 لعام المقترحة اإلجمالية الميزانية - دال

 11 2017 لعام الرأسمالية الميزانية  - هاء

 12 الصندوق لموارد عشر الحادي للتجديد الخاصة النفقات ميزانية - واو

  مكتب عمل لبرنامج المسبق االستعراض - الثاني الجزء

  النتائج إلى المستند الصندوق في المستقل التقييم

 13 2019-2018 للفترة اإلشارية وخطته 2017 لعام وميزانيته

 13 مقدمة - أوال
 15 الحالي المنظور - ثانيا

 15 2016 عام أحداث أبرز – لفأ
 16 2015 عام ميزانية استخدام - باء  

 18 2015 عام من المرحل المبلغ استخدام - جيم  

 18 المستقل التقييم لمكتب االستراتيجية األهداف  - ثالثا 

 19 2017 عام عمل برنامج - رابعا  

 23 2016 لعام الموارد مظروف - خامسا  

 23 الموظفين من الموارد – لفأ 
 24 المقترحة الميزانية - باء  

 
 المالحق 

 المستندة الميزنة عمليات ومصفوفة اإلشارية النتائج -الملحق األول 

 30 2017 لعام المقترحة والميزانيات الصندوق في النتائج إلى 
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  الصندوق في المستقل التقييم لمكتب النتائج قياس إطار -الملحق الثاني 

 31 2018-2016 للفترة

  اإلنجازات عن المستقل التقييم مكتب إبالغ  -الملحق الثالث  

 33 (2016 حزيران/يونيو 15 حتى)

  المستقل التقييم لمكتب المقترحة التقييم أنشطة -الملحق الرابع  

 39 2019-2018 للفترة اإلشارية والخطة 2017 لعام الصندوق في

 44 الصندوق في المستقل التقييم مكتب موظفي مستويات -الملحق الخامس  

 45 2017 لعام المستقل التقييم لمكتب المقترحة الميزانية -الملحق السادس  

 48 المستقل التقييم لمكتب االنتقائية إطار -الملحق السابع  
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 موجز تنفيذي

 بقيمةنح والملقروض لبرنامج  تنفيذاإلدارة تقترح ، لموارد الصندوق عاشرلتجديد اللالسنوات الثالث  خالل -1
، وهو العام الثاني من فترة التجديد العاشر لموارد 2017. وفي عام األقل على مليار دوالر أمريكي 3.2

مليار دوالر أمريكي، وهذا  1.5الصندوق ومنتصفها، من المتوقع أن يكون برنامج القروض والمنح بقيمة 
. وسوف يخفف الثالث سنوات التجديد ألن تساوي المخرجات على مدى فترةيعكس جهود إدارة الصندوق 

مجال سنوات في السنة األخيرة، وترك  ذلك من عبء تحقيق المستوى المستهدف لإلقراض لفترة الثالث
ومن أجل  مليار دوالر أمريكي. 3.2لالضطالع بمشروعات لتجاوز المستوى المستهدف الحالي البالغ 

ون الصندوق بحاجة إلى الحصول على تمويل من خالل تحقيق برنامج للقروض والمنح بهذا المستوى، قد يك
 اقتراض إضافي.

مليون  75باإلضافة إلى هذا البرنامج األساسي، سيسعى الصندوق إلى الحصول على مبلغ إضافي قدره  -2
وسيواصل الصندوق  في شكل موارد يديرها الصندوق من مصادر أخرى.  2017دوالر أمريكي في عام 
يجاد ترتيبات تمويل بدجهوده الرامية إلى حشد  يلة موارد إضافية لتحقيق مستوى عال من التمويل المشترك وا 

مليار دوالر  1.5وستجرى محاوالت لرفع البرنامج األساسي للصندوق البالغ برنامج عمله الشامل.  حقيقلت
 مليار دوالر أمريكي. 1.8من أجل تعبئة تمويل مشترك بقيمة  ضعف 1.2 بقدر، 2017أمريكي لعام 

 ةضا ومنحمشروعا وبرنامجا، بما في ذلك تمويل إضافي لسبعة عشر قر  49ويجري حاليا إعداد نحو    -3
على تمويل من برنامج والبرامج . وتحصل أربعة من هذه المشروعات 2017جارية، للموافقة عليها في عام 

لتزامها بتخصيص ما بين التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة. وتتوقع إدارة الصندوق أن تفي با
ويصل العدد التقديري   . 2018-2016في المائة من التمويل ألفريقيا جنوب الصحراء خالل الفترة  50و 45

مليون دوالر  53بما مجموع قيمته  ،ِمنحة 50-40إلى  2017والقطرية في عام  ،اإلقليميةو  ،للِمنح العالمية
 أمريكي.

( 1األهداف االستراتيجية المتمثلة في: ) تنفيذال موضع (2018-2016)خطة متوسطة األجل للفترة التضع  -4
( زيادة فوائد السكان الريفيين الفقراء من المشاركة في 2زيادة القدرات اإلنتاجية للسكان الريفيين الفقراء؛ )

( تعزيز االستدامة البيئية وقدرة األنشطة االقتصادية للسكان الريفيين الفقراء على الصمود في 3األسواق؛ )
ن الخطة . وتمك  2025-2016وجه تغير المناخ، والتي وردت في اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة 

سات واألطر تمكين السيا( 1، وهي: )المنصوص عليهامتوسطة األجل الصندوق أيضا من تحقيق النتائج 
( تحسين 3( زيادة مستويات االستثمار في القطاع الريفي؛ )2التنظيمية على المستويين الوطني والدولي؛ )

 القدرات الوطنية الخاصة بالسياسات الريفية، ووضع وتنفيذ وتقييم البرامج.

طار االستراتيجي. النتائج" الذي أدخل في اإل أعمدة إيصال" ـوتضم الخطة متوسطة األجل المفهوم الجديد ل -5
من تحسين فعالية عمليات التخطيط والميزنة المؤسسية.  عمدةاالنتقال من المجموعات إلى األسوف يزيد و 

زانية بشكل مباشر على النتائج والمخرجات، وربط الميوسوف يسمح هذا التحسن للصندوق بالتركيز أكثر 
 بالمخرجات.
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واألنشطة المرتبطة  مخرجاتبية المتطلبات من الموارد لتحقيق العلى تل 2017وتركز الميزانية المقترحة لعام  -6
بها للسنة الثانية من فترة الخطة متوسطة األجل عن طريق ضمان أن تخصص الموارد وفقا ألولويات 

 والمحافظة في الوقت نفسه على دافع الصندوق لتحقيق المزيد من الفعالية. ،الخطة متوسطة األجل

مريكي في االستعراض المسبق رفيع المستوى لعام األدوالر ال مقابليورو  0.877 قدرهصرف استخدم سعر  -7
منهجية سعر  باستخدام وسوف يعاد النظر في هذا السعر عند إعداد مقترح الميزانية النهائية. 2017

التي تم تحديدها حتى إعداد ضة المحركة للتكاليف يويمكن تقسيم العوامل العر الصرف المتفق عليها. 
( التكاليف المتصلة بالتزامات التجديد العاشر لموارد 1ستعراض المسبق رفيع المستوى للميزانية كما يلي: )اال

لالمركزية ا( 2الصندوق، وأولويات الخطة متوسطة األجل، وتدابير تنفيذ أهداف إطار قياس النتائج؛ )
( 4؛ )ستراتيجي لقوة العملعملية التخطيط اال( 3والتكاليف المتعلقة بالمكاتب القطرية للصندوق؛ )

العوامل المحركة للتكاليف المتعلقة ( 5؛ )لميزانيات الرأسماليةالمتعلقة بااالستهالك والنفقات المتكررة األخرى 
 .باألسعار

مذكورة أعاله، سيتوجب النظر في بعض التدابير الجديدة من أجل العوامل المحركة للتكاليف الباإلضافة إلى  -8
وتمكين الصندوق من تحسين أدائه مقابل مؤشرات قياس  ،ت التجديد العاشر لموارد الصندوقاإليفاء بالتزاما

 النتائج. وبينما تم تحديد بعض هذه التدابير، يبقى أن تحدد آثارها على الميزانية. 

ليون دوالر أمريكي، م 150.78إلى  2017وتصل الميزانية العادية الصافية رفيعة المستوى المقترحة لعام   -9
في  1.7بحوالي ية حقيقوتقدر الزيادة ال. 2016في المائة مقارنة بعام  2.8 انسبته ةاسمي زيادةوهو ما يمثل 

بعملية التخطيط لقوة العمل االستراتيجية، والتكاليف  المرتبطةالتكاليف اإلضافية بأساسا وتتعلق المائة، 
ستهالك والتكاليف المتكررة المرتبطة بالمشروعات الرأسمالية اإلضافية لعملية الالمركزية، وتكاليف اال

لتضخم والزيادات السنوية لمرتبات ل نتيجةفي المائة  1.1بنسبة  األسعار ة فيصافيزيادة هناك المعتمدة. و 
 الموظفين.

خدمة في مليون دوالر أمريكي، بما يشمل الموارد المست 155.28إلى  2017وتصل الميزانية اإلجمالية لعام    -11
مليون دوالر  150.78مليون دوالر أمريكي )عالوة على  4.5تكميلية تصل إلى  أموالالعمليات الممولة بإدارة 

أمريكي(. ويمكن استرداد هذا المبلغ بالكامل من الجزء السنوي القابل للتخصيص من إيرادات الرسوم 
 ةصافيال الميزانية العاديةعلى المجلس التنفيذي  مصادقةلتمس ت  المحصلة من إدارة األموال التكميلية. وس

 مليون دوالر أمريكي. 150.78 بقيمة ةالمقترح

ولم ينته بعد إعداد القائمة . 2017وتعكف إدارة الصندوق حاليا على إعداد مقترح الميزانية الرأسمالية لعام    -11
لوية الستكمال المرحلة الثانية من نظام المقابلة. وسوف تعطى األو النهائية للمشروعات والتكاليف الرأسمالية 

وال يتوقع أن يتخطى مجموع الميزانية (. اآلن اسم بوابة عمالء الصندوقالقروض والمنح )الذي يطلق عليه 
 مليون دوالر أمريكي. 2.5مبلغ  2017الرأسمالية لعام 

افقة على اعتماد ميزانية طلب من المجلس التنفيذي المو ، سي  37-/د181بما يتفق مع قرار مجلس المحافظين  -12
مليون  1.14 ـالنفقات الخاصة لعملية التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق. ومن المقترح مبلغ أولي يقدر ب

دوالر أمريكي للتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق. وسيعاد النظر في التكاليف وسيتم الطلب النهائي 
  للموافقة في الوثيقة النهائية للميزانية في ديسمبر/كانون األول.
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توقعات الميزانية المتوسطة األجل  1وعمال بالمادة السابعة من اللوائح المالية للصندوق، ترد في الجدول   -13
على أساس تدفقات اإليرادات المتوقعة من جميع المصادر، والمبالغ المصروفة المتوقعة استنادا إلى الخطط 
التشغيلية التي تغطي الفترة نفسها. وجدير بالمالحظة أن هذا الجدول يرد هنا لألغراض اإلشارية وللعلم 

العام بالقوائم المالية للصندوق ويتم توقعها على أساس التدفقات النقدية  فقط. وقد تم ربط أرقام جدول هذا
 ألغراض االتساق.

 1الجدول  

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

 

 ة المتوقع  

2016 

 

 

2016 

  المتوقعة  

2017 

  المتوقعة  

2018 

 1637  1642 1447 رصيد الموارد المرحل في بداية السنة   

 التدفقات الداخلة إلى الصندوق   
 التدفقات الداخلة إلى الصندوق  

   

 345 332 315 تدفقات القروض العائدة   

 - - - عائد االستثمار   

 164 219 273 القرض المقدَّم إلى الصندوق  

 5 5 5 رسوم األموال التكميلية   

 514 556 593 المجموع الفرعي

    التدفقات الخارجة من الصندوق

 (152) (150) (147) الميزانية اإلدارية وميزانية مكتب التقييم المستقل في الصندوق   

 (3) (4)  (4) *المصروفات اإلدارية األخرى  

 (2) (4) (8) الميزانية الرأسمالية   

 (4) (2) (2) خدمة الدين للقرض المقدَّم إلى الصندوق   

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

 (166) (165) (166) المجموع الفرعي 

 348 391 427 صافي التدفقات الداخلة والخارجة

     أنشطة تتعلق ببرنامج العمل

 311 335 462 المساهمات

 (750) (718) (683) المصروفةالمبالغ    

 - (13) (11) مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديونأثر  

 (439) (396) (232) المجموع الفرعي 

 (91) (5) 195 صافي التدفقات الداخلة )الخارجة( في جميع األنشطة

 1546 1637 1642 رصيد الموارد المرحل في نهاية السنة

 اإلدارية األخرى الميزانيات غير المتكررة والموارد المرحلة.تشمل المصروفات  *
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االستعراض المسبق رفيع المستوى لبرنامج عمل الصندوق المستند  -الجزء األول 
 2017ن اإلدارية والرأسمالية للصندوق لعام اوالميزانيت ،إلى النتائج

( في سياق اإلطار االستراتيجي 2018- 2016الخطة متوسطة األجل ) -أوال 
 2025-2016للفترة للصندوق 

مع رؤية للمساهمة في التحول الريفي المستدام والشمولي بطريقة أكبر، وأفضل، وأذكى، تم االنتهاء من  -1
. ويعرض اإلطار االستراتيجي الغاية 2016في مايو/أيار  2025-2016اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة 

إيصال النتائج على مدى السنوات الشاملة، ومبادئ االنخراط، واألهداف االستراتيجية، والمخرجات، وأعمدة 
هو يضع الصندوق، مع األخذ باالعتبار السياق العالمي الناشئ، في موقع يمكنه من العشر القادمة. و 

 2030تحقيق أثر أكبر ولعب دور أكبر في مساعدة البلدان على تحقيق أولوياتها المتعلقة بجدول أعمال 
  للتنمية المستدامة.

السنوات الثالث األولى من تنفيذ اإلطار االستراتيجي.  (2018-2016)ل للفترة تغطي الخطة متوسطة األج -2
المتعهد بها في إطار التجديد العاشر لموارد الصندوق، وتوجه جهود الصندوق وهي تستجيب لاللتزامات 

اإلطار أهداف الخطة متوسطة األجل  ترجملتحقيق أثر إنمائي أكبر بصورة تتصف بالكفاءة التكاليفية. وت
( زيادة فوائد 2( زيادة القدرات اإلنتاجية للسكان الريفيين الفقراء؛ )1تمثل في: )ت االستراتيجي إلى إجراءات

( تعزيز االستدامة البيئية وقدرة األنشطة االقتصادية 3السكان الريفيين الفقراء من المشاركة في األسواق؛ )
ن الصندوق أيضا من تمك  ر المناخ. ونتيجة لذلك، فإنها ء على الصمود في وجه تغيللسكان الريفيين الفقرا

( تمكين السياسات واألطر التنظيمية على المستويين الوطني 1تحقيق النتائج المنصوص عليها، وهي: )
( تحسين القدرات الوطنية الخاصة بالسياسات 3( زيادة مستويات االستثمار في القطاع الريفي؛ )2والدولي؛ )

 .نفيذ وتقييم البرامجالريفية، ووضع وت

"أعمدة إيصال النتائج" الذي أدخل في اإلطار االستراتيجي،  ـوتضم الخطة متوسطة األجل المفهوم الجديد ل -3
إيصال البرامج القطرية؛ وبناء المعرفة ونشرها، واالنخراط السياساتي؛ والقدرات واألدوات المالية؛ وهي: 

يزيد االنتقال من المجموعات إلى األعمدة من تحسين فعالية . وسوف والوظائف والخدمات والنظم المؤسسية
عمليات التخطيط والميزنة المؤسسية. وسوف يسمح هذا التحسن بدوره للصندوق بالتركيز أكثر على النتائج 

كعام انتقالي،  2017ومن المقترح التعامل مع عام بالمخرجات. رجات، وربط الميزانية بشكل مباشر والمخ
 الميزانية األولى المستندة إلى نهج المخرجات المرتبطة باألعمدة. 2018انية عام وأن تكون ميز 

 :كما يلي األهداف اإلنمائية والتشغيلية المؤسسية، ستكون الخطة المتوسطة األجل واستنادا إلى -4

)بما في ذلك االقتراض  على األقلدوالر أمريكي  مليار 3.2تحقيق برنامج للقروض والِمنح بمبلغ  (1)
أمريكي دوالر أمريكي من التمويل المشترك مقابل كل دوالر  1.2وتعبئة مبلغ إضافي قدره  السيادي(

 نح الصندوق؛قروض/م تمويل من
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من نح الجديدة إلى المستويات المستهدفة في إطار قياس النتائج دة القروض والمرفع مستوى جو  (2)
 ؛خالل تصاميم أفضل

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

 تحسين جودة الحافظة الجارية من خالل إشراف أفضل على المشروعات؛ (4)

توسيع استخدام أداة المساعدة التقنية المستردة التكاليف للسماح للدول األعضاء بالوصول إلى  (5)
 خبرات الصندوق؛

 الشراكات العامة والخاصة من أجل زياة التمويل من القطاع الخاص؛تعزيز  (6)

جراء  (7)  ؛وفقا لاللتزامات المتخذة لألثر تقييماتتحسين ن ظم الرصد والتقييم وا 

دارة ، بما في ذلك توسيع دور الصندوق كمؤسسة معرفة (8) تعزيز االنخراط في السياسات العالمية، وا 
من أجل اإليفاء بالتزامات التجديد العاشر  التعاون الثالثيالتعاون بين بلدان الجنوب و المعرفة، و 

 لموارد الصندوق؛

ائمة، وتعزيز ، وتحسين المرافق القانتقائي مركزية عمليات الصندوق من خالل توسيعمواصلة ال (9)
 المكاتب القطرية للصندوق. التفويض بالسلطة، ومستويات أنسب من الموظفين في

إلى توسيع النطاق لضمان أن يكون لالبتكارات التي يدخلها أثر كبير  سيواصل الصندوق جهوده الرامية -5
 . وبما يتماشى مع توجه اإلطار االستراتيجيعلى الحد من الفقر الريفي خالل فترة الخطة متوسطة األجل

دور أكبر في تحقيق مهمته وتحقيق أثر أكبر عن طريق  لعبألن يصبح "أكبر"، سيعمل الصندوق على 
 مليار دوالر أمريكي. 3.2أكثر بصورة معتبرة تتجاوز المستوى المستهدف البالغ  تعبئة موارد

في التمكين من تحقيق األهداف التشغيلية  2017وتتمثل أهداف اإلدارة الداخلية المؤسسية للصندوق لعام  -6
تحسين  (2)لموارد، بما في ذلك من خالل االقتراض السيادي؛ لتعبئة الناجحة ال (1)من خالل ما يلي: 

( 4( تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ )3؛ )واالستفادة منها المنتجات المعرفية للصندوقجودة 
( الحد من عدد 5)؛ عند اإلدراجتحسين تصميم المشروعات ودعمها بدراسات خط أساس لتحسين الجودة 

؛ سطة إلدارة الموارد البشريةبيئة عمل محفزة وبناءة، وسياسات مب (6)المشروعات المعرضة للمخاطر؛ 
تحسين الخدمات ( 8؛ )تبسيط عمليات العمل من أجل تقديم الخدمات بصورة أكثر كفاءة وفعالية (7)

المقدمة للعمالء الخارجيين والشركاء من خالل استثمارات استراتيجية في أحدث النظم، مثل بوابة عمالء 
لبيانات في الوقت الحقيقي، والعمليات المؤتمتة تكنولوجيا المعلومات توفر النصة م( 9؛ )الصندوق

 .أعالهتحقيق ما ذكر واالتصاالت الالزمة ل

لالستجابة الداخلية المؤسسية األهداف من خالل الرصد واإلدارة االستباقيين لألداء والمخاطر، سيتم تعديل  -7
 .تحقيق األهداف المنصوص عليها في اإلطار االستراتيجي من أجل مواصلةجهات الداخلية والخارجية و تلل
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من قبل إدارة الصندوق لمعالجة  1خطة عمل الصندوق الموحدة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والمؤسسية تم إعداد  -8
التوصيات المتفق عليها للتقييم المؤسسي بشأن الكفاءة المؤسسية للصندوق وكفاءة العمليات التي يمولها 

 وسوف يقدم تحديث عن اإلجراءات التي اقترحها التقييم المؤسسي في وثيقة الميزانية النهائية.الصندوق. 

 المنظور الحالي -ثانيا 

 2016تحديث لبرنامج القروض والمنح لعام  -ألف  

مليون دوالر أمريكي لعام  945، بلغت القيمة المتوقعة لبرنامج القروض والمنح 2016يوليو/تموز  19في   -9
، مشروعا جديدا 30مليون دوالر أمريكي لدعم  890وتتألف من برنامج استثماري قيمته ما يقرب من ، 2016

 مشروعات جارية. لسبعةتمويل إضافي ك وتقديم المبلغ المتبقي

مشروعات  10الموافقة على تمويل  2016وتشير التقديرات إلى أنه ستصدر بحلول نهاية سبتمبر/أيلول  -11
 ينمتبقية ومقترحالالجديدة  العشرين جديدة، وعلى تمويل إضافي لخمسة مشروعات. ومن بين المشروعات

 لتمويل اإلضافي، دخلت تسعة مشروعات مرحلة متقدمة في عملية التصميم.ل

والقطرية للصندوق، من المتوقع أن تصدر الموافقة على نحو  ،واإلقليمية ،وفيما يتعلق ببرنامج الِمنح العالمية   -11
 .2016مليون دوالر أمريكي بحلول نهاية عام  66 حوالي ِمنحة بما قيمته 45-50

 الحافظة   

يكي في الحافظة مليار دوالر أمر  6.74مشروعا بما قيمته  244، كان هناك 2016يوليو/تموز  19ي ف -12
المبالغ مليون دوالر أمريكي. وتقدَّر  205نحة بما قيمته م 238من  ح نشطة تتألفمنالجارية، وحافظة 

 . مليون دوالر أمريكي 686 بمبلغ عامالمتوقع صرفها خالل ال

 2016و 2015 في عامي ةصافيالخدام الميزانية العادية ستا -باء 

في  93.4مليون دوالر أمريكي، أي  141.56إلى  2015وصل اإلنفاق الفعلي من الميزانية العادية لعام    -13
شكل ب منخفضمليون دوالر أمريكي. ويرجع هذا االستخدام ال 151.59البالغة عتمدة المائة من الميزانية الم

يورو  0.735سعر صرف قدره ومقابل  .صرف فيما يتعلق بتكاليف الموظفينالسعر أثر ير أساسا إلى بك
يورو مقابل  0.904داد الميزانية، كان متوسط المعدل الفعلي للعام المستخدم في إعو مقابل الدوالر األمريكي 

الدوالر األمريكي، والذي أثر بصورة معتبرة على تكاليف الموظفين وغير الموظفين المعينة باليورو. 
فضال عن انخفاض ، وباإلضافة إلى ذلك، كانت هناك وفورات من تكاليف وظائف الموظفين الشاغرة

الوظائف بعض لملء  وبالخبراء االستشاريين بموظفين للعمل لفترة قصيرة ةباالستعان التكاليف المرتبطة
جزئيا عن الموارد اإلضافية المطلوبة للتعويض عن النقص في السنة هذه الوفورات  تالشاغرة مؤقتا. وعوض

والمنح لفترة األولى من التجديد التاسع لموارد الصندوق، ولتحقيق المستوى المستهدف لبرنامج القروض 

                                                      

 .EB 2013/109/R.12الوثيقة:  1
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ويشمل نقص اإلنفاق أيضا عدم استخدام االعتمادات المخصصة لزيادة . التجديد التاسع لموارد الصندوق
   .على النحو المتفق عليه مع المجلس التنفيذي ،دوالر أمريكي( 679 000مرتبات الوظائف الفنية )

مليون دوالر  144.10إلى  2016زانية عام استخدام مييصل أن ، من المتوقع التوقعات الحاليةاستنادا إلى و    -14
ن يالمكافئ، نتيجة لوظائف الكاملبلميزانية ااستخدام توقع أنه لن يتم من المو في المائة.  98.2أمريكي، أي 

وهذا  والتأخيرات العادية في التعيين(. تلتبداللة غير المستخدمة )الوظائف الشاغرة جزئيا كنتيج نيالمتفرغ
في أي في المائة  100بة تشغيل أقل من الذي ينتج عنه نس النتهاء الخدمة والتعيين يعكس النمط القياسي

وقت من السنة. ومن المتوقع حدوث وفورات من فرق طفيف في سعر الصرف الفعلي للعام مقارنة بسعر 
 .2016يورو للدوالر األمريكي المستخدم وقت إعداد ميزانية عام  0.877صرف 

استخدام في االعتبار في وثيقة الميزانية النهائية المعروض ع في نهاية العام المتوق االستخدامسيأخذ  -15
باستخدام سعر  لنفقات لبقية العاملتقدير أفضل توفير كذلك وسيتم  ،2016 حتى سبتمبر/أيلول ميزانيةال

 .محدثصرف 

 1الجدول  
 2016والمتوقع لعام  2015الفعلي لعام  -استخدام الميزانية العادية 

 األمريكية(  )بماليين الدوالرات 

 2016المتوقع لعام    2015كامل عام  

 المتوقعة  الميزانية  الفعلي   الميزانية  

 144.10 146.71 141.56 151.59 الميزانية العادية  

 %98.2 %93.4 نسبة االستخدام   

واالستخدام  2015وسوف تتضمن وثيقة الميزانية النهائية توزيعا مفصَّال الستخدام الميزانية الفعلية لعام    -16
 تكاليف. الالدائرة وفئة حسب  2016المتوقع لعام 

 2015عام  منلة المخصصات المرح -جيم 

على أن ، 2004المطبقة منذ عام  ،في المائة من األموال غير المستخدمة من الميزانية 3قاعدة ترحيل  تنص    -17
 االعتمادات غير الملتزم بها في نهاية السنة المالية يمكن ترحيلها إلى السنة المالية التالية بنسبة ال تتعدى

 .في المائة من الميزانية السنوية المعتمدة للسنة السابقة 3

 4.55، والتي بلغت 2015ن عام تم تخصيص الشريحة األولى من مجموع نسبة الثالثة في المائة المرحلة م -18
ددت في نشرة رئيس الصندوق مليون دوالر أمريكي، وفقا ل معايير األهلية والخطوط التوجيهية للتنفيذ التي ح 

لة بنسبة ” التي صدرت تحت اسم . (PB/2012/06) “في المائة 3الخطوط التوجيهية الستخدام األموال المرحَّ
تاحتو  ،مليون دوالر أمريكي 2.94 لشريحة األولى، البالغل المقابل تخصيصالوتمت الموافقة على  في  ها 

-عملية الشريحة الثانية في سبتمبر/أيلول ستجرى. ووفقا لنشرة رئيس الصندوق، 2016أبريل/نيسان 
الشريحة األولى، وست درج أي مبالغ ال يتوقع استخدام وسيستمر استعراض . 2016أكتوبر/تشرين األول 
 تخصيصها مقابل طلبات الشريحة الثانية.استخدامها إلعادة 
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 قروض وميزانية الصندوق المراعية للمنظور الجنساني –ثالثا 

ت لتحديد مدى مراعاة المنظور الجنساني ندوق استخدام المنهجية التي أ عد، سيواصل الص2017وفي عام   -19
 ظور الجنساني.في قروض الصندوق وتوزيع الميزانية العادية من حيث األنشطة المتعلقة بالمن

المعتمدة من قبل  38ـأجري تحليل للقروض ال .الصندوق المراعية للمنظور الجنساني نحقروض وم  (أ )
، والتي يبلغ مجموع 2015سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون األول  الفترة بين المجلس التنفيذي في

وثيقة الميزانية في وباإلضافة إلى ذلك، وكما تم االلتزام به في  مليون دوالر أمريكي. 935قيمتها 
. وسوف يتم اإلبالغ عن ، أجري أيضا تحليل لمراعاة المنظور الجنساني في المنحالعام الماضي

نتائج مراعاة المنظور الجنساني في كل من القروض والمنح بالتفصيل في تقرير الفعالية اإلنمائية 
 للصندوق.

 10ستخدام الحالي النهج ال. سوف يستمر 2المراعية للمنظور الجنسانيالعادية  الصندوقميزانية     (ب )
ميادين إضافية 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 

 .احة حالياالجنساني بشكل أنسب في ظل القيود المفروضة على ن ظم تكنولوجيا المعلومات المت

الميزانية العادية وسوف ترد في وثيقة الميزانية النهائية في ديسمبر/كانون األول نتائج تحليل مراعاة    -21
الجنساني. وسوف يواصل الصندوق العمل على تحسين النهج وجمع البيانات من أجل  للصندوق للمنظور

تعزيز اإلبالغ عن مراعاة المنظور الجنساني، وسوف يلتمس مدخالت من المنظمات األخرى التي ت جري 
 وجدت. متى وحيثماأعماال مماثلة، 

 2017برنامج عمل الصندوق لعام  -رابعا 
وق في العام الثاني من فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق ومنتصفها. وبما ، سيكون الصند2017في عام  -21

مليار دوالر أمريكي على األقل خالل فترة  3.2أن الصندوق يقترح تنفيذ برنامج قروض ومنح مزمع بقيمة 
 ث سنوات هذه، من المهم أن تكون ذخيرة المشروعات المطلوبة جاهزة. الثال

مليار  1.50إلى  2017لعام  لقروض والمنحا برنامجوصلت القيمة المتوقعة لإعداد هذه الوثيقة،  حتى وقت -22
 برنامجالمزمع ل المستوىو  .2015، وهي أعلى بقدر بسيط من تلك التي تم تحقيقها في عام دوالر أمريكي

د العاشر لموارد جهود إدارة الصندوق ألن توزع مخرجات التجديهو جزء من  2017لعام  لقروض والمنحا
الصندوق بشكل أكثر تساويا على مدى فترة السنوات الثالث للتجديد. وسوف يخفف ذلك من عبء تحقيق 
المستوى المستهدف لإلقراض لفترة الثالث سنوات في السنة األخيرة من التجديد العاشر للموارد، وترك 

مليار دوالر أمريكي، واإلعداد  3.2بالغ المجال لالضطالع بمشروعات لتجاوز المستوى المستهدف الحالي ال
)السنة األولى من  2019من أجل مستوى إقراض أعلى في عام  2018لذخيرة مشروعات أقوى في عام 

 900هو  2018لعام  منحالقروض و البرنامج والتقدير الحالي ل التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق(.
 مليون دوالر أمريكي.

                                                      

سيرد المزيد من التفاصيل عن توزيع الميزانية العادية بين األنشطة المرتبطة بالمساواة بين الجنسين في وثيقة الميزانية النهائية في   2
 ديسمبر/كانون األول.
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 نحو بقيمةمبلغ إضافي بهذا البرنامج األساسي يبذل الصندوق جهودا موحدة لردف سوباإلضافة إلى ذلك،  -23
، على الرغم من الصعوبات مصادر أخرىمعبأة من و يديرها الصندوق أموال مليون دوالر أمريكي من  75

 .المساعدة اإلنمائية الرسميةمن ميزانيات لتمويل المتزايدة المتوقعة في تأمين ا

 2الجدول   

 علي والمتوقعفمج القروض والِمنح البرنا  
 األمريكية(  )بماليين الدوالرات 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 متوقعة   ةزمعم   متوقعة  أ يةفعل 

 الصندوق نحبرنامج قروض وم    
 اتقروض الصندوق )بما في ذلك منح مكون
القروض( وِمنح إطار القدرة على تحمل 

 الديون

838 713 1425  890 1447 850 

 50 53 53 66 46 50 منح الصندوق  

برنامج قروض ومنح الفرعي ل مجموعال 
 ب الصندوق

 888   760  1491  943 1500 900 

 75 75 75  67  110  89 ج أموال أخرى تحت إدارة الصندوق 

 975 1575 1018 1558 870 976  برنامج القروض والِمنح مجموع 

 نطبقيال  نطبقيال  6400 6400 6000 5700 قيمة الحافظة الحالية

وتعكس المبالغ الحالية أي زيادة/انخفاض في التمويل أثناء التنفيذ، بما في ذلك التمويل المحلي والتمويل  .2016/تموز يوليو15نظام المنح والمشروعات االستثمارية في أ   
 المشترك اإلضافيين. 

 

 يشمل موارد من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة. ب 

لعالمية/صندوق أقل البلدان نموا، األموال األخرى التي يديرها الصندوق تشمل أموال أمانة حساب المرفق اإلسباني للتمويل المشترك ألغراض األمن الغذائي، ومرفق البيئة ا ج  
 نح الثنائية التكميلية/المتممة.والبرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي، والمفوضية األوروبية، واالتحاد األوروبي، باإلضافة إلى الم

 

منح الض و و قر من ال 17ـمشروعا وبرنامجا، بما في ذلك تمويل إضافي ل 49ويجري حاليا إعداد نحو    -24
. ومن المقرر أن تستفيد أربعة من هذه المشروعات والبرامج من 2017عام خالل جارية، للموافقة عليها ال

 وفيرب الحيازات الصغيرة. ويتوقع الصندوق أن يفي بالتزامه بتتمويل من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحا
 .2018-2016في المائة من التمويل ألفريقيا جنوب الصحراء خالل الفترة  50و 45ما بين 

بما مجموع قيمته  ،نحةم 50-40إلى  2017نح العالمية/اإلقليمية والقطرية في عام ويصل العدد التقديري للم   -25
 كما يلي: 2017وستكون مجاالت األولوية بالنسبة لبرنامج منح الصندوق في عام يكي. مليون دوالر أمر  53

 ليها؛إحقوق أكثر السكان هشاشة في الموارد ووصولهم  (1)
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت االبتكارية للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، ومعالجة الفاقد  (2)

 من األغذية على طول سالسل القيمة؛
دارة أفضل للنتائج؛تحسين  (3)  جمع البيانات، وا 
منح البحوث الزراعية لزيادة اإلنتاج واإلنتاجية بشكل مستدام من أجل األمن الغذائي والتغذوي،  (4)

 وتوليد الدخل.
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 2017الميزانية العادية الصافية لعام   -خامسا 

 عملية التخطيط االستراتيجي لقوة العمل   -ألف 
في دوائر  الوظائفاستعراضات  بالتزامن مع 2017يجي لقوة العمل لعام أجريت عملية التخطيط االسترات -26

اء العمل ة وتحليل أعبيمينظالت كلاهيالتم القيام بها لتحسين عمليات العمل. وقد مثل استعراض مختارة 
مخرجات لعملية التخطيط االستراتيجي لقوة العمل. وكنتيجة  راضات الوظائفعالمضطلع بهما كجزء من است

، لذلك، ضمنت عملية التخطيط االستراتيجي لقوة العمل أن قوة العمل متوائمة بشكل أوثق من حيث األعداد
 لتنفيذ برنامج عمل الصندوق بصورة فعالة وكفؤة.  المطلوب يمينظالت والكفاءات، والمهارات مع الهيكل

للخطة متوسطة  ولويات التاليةاألاستنادا إلى  2017 لعامالتخطيط االستراتيجي لقوة العمل أجريت عملية  -27
توسيع دور الصندوق كمؤسسة للمعرفة؛  (2تحقيق الالمركزية في عمليات الصندوق؛ ) (1): األجل

الفعالية ( قياس مردودية تكاليف 4وما ينتج عنه من تعبئة للموارد؛ )السيادي تنفيذ إطار االقتراض  (3)
التخطيط رفيعة المستوى  معاييروتم استعراض طلبات التوظيف اإلضافي في ضوء  اإلنمائية للصندوق.

عطاء األولوية للوظائف المتعلقة بالمكاتب  القائمة، أي اإلبقاء على الحد األدنى من األثر على الميزانية، وا 
 القطرية للصندوق. 

أمام المجلس التنفيذي، سيتم استعياب جميع الموظفين الذين يقومون إدارة الصندوق  به التزمتوكما  -28
. 2016بوظائف أساسية ولكن يمولون من مصادر تمويل مخصصة أخرى في الميزانية العادية بنهاية عام 

وسي حدد مدى تطبيق نتائج عملية التخطيط االستراتيجي لقوة العمل في وثيقة الميزانية النهائية بعد توافر 
 .2017ات أخرى أكثر تفصيال عن التكاليف في عام تقدير 

 لتكاليفل ةمحركالعوامل ال  -باء 

يمكن تقسيم العوامل العريضة المحركة للتكاليف التي تم تحديدها حتى إعداد االستعراض المسبق رفيع  -29
رد الصندوق، ( التكاليف المتصلة بالتزامات التجديد العاشر لموا1كما يلي: ) 2017لعام المستوى للميزانية 

( الالمركزية والتكاليف 2وأولويات الخطة متوسطة األجل، وتدابير تنفيذ أهداف إطار قياس النتائج؛ )
االستهالك والنفقات ( 4؛ )االستراتيجي لقوة العمل يطخط( عملية الت3المتعلقة بالمكاتب القطرية للصندوق؛ )

 .العوامل المحركة للتكاليف المتعلقة باألسعار( 5؛ )لميزانيات الرأسماليةابة قلالمتعألخرى المتكررة ا

إضافة إلى أي عوامل جديدة سيتم تحديد مضامين التكاليف اإلجمالية للعوامل المحركة للتكاليف أعاله،  -31
نهائية المقترحة. وسوف يعاد النظر في الوقت المحركة للتكاليف يتم تحديدها، خالل فترة إعداد الميزانية 

لمقدرة حاليا. وسوف تستند الميزانية المقترحة إلى سعر صرف محد ث وفقا للمنهجية ذاته في التكاليف ا
ضافة إلى ذلك، قد تكون هناك تكاليف إضافية ضرورية لتحقيق برنامج القروض والمنح  المتفق عليها. وا 

 .2017المزمع واألكبر بكثير لعام 
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، وأولويات الخطة متوسطة األجل، وتدابير التكاليف المتصلة بالتزامات التجديد العاشر لموارد الصندوق
 تنفيذ أهداف إطار قياس النتائج

سيتوجب النظر في بعض التدابير الجديدة من أجل اإليفاء بالتزامات التجديد العاشر لموارد الصندوق  -31
 وتمكين الصندوق من تحسين أدائه مقابل مؤشرات قياس النتائج. وبينما تم تحديد بعض هذه التدابير، يبقى
أن تحدد آثارها على الميزانية. وباإلضافة إلى ذلك، قد تلزم زيادة في التخصيص القياسي الحالي لبعض 

 المخرجات.

( إعداد تقارير إنجاز برامج الفرص 1وحتى تاريخه، تشمل المخرجات الجديدة التي تم تحديدها ما يلي: ) -32
دمج المعرفة الناجمة عن  (2؛ )ارد الصندوق(التجديد العاشر لمو  االستراتيجية القطرية )متطلب جديد يوجهه

المشروعات وقد ازداد عدد  .في تصميم المشروعات الجديدة بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثيالتعاون 
مقارنة بالسنوات السابقة وسيلزم تمويل إضافي لإلشراف األكثر كثافة وتواترا، وال سيما  المعرضة للمشكالت

الهشة والبلدان ذات القدرات األقل في مجال التنفيذ. ونظرا لألهمية االستراتيجية  في البلدان ذات األوضاع
والتعقيد المتزايد لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية، فإن تكلفة تنفيذها قد تحتاج للتعديل باتجاه األعلى. 

دراجها حسب لكل ما ذكر أعاله خالل إعداد وثيقة الميزاوسيتم تقدير مضامين الموارد بالنسبة  نية النهائية وا 
 زانية المقترحة.ياالقتضاء في الم

 عملية التخطيط االستراتيجي لقوة العمل 

يونيو/حزيران. وتتوقع العملية -في مايو/أيار 2017لعام  أجريت عملية التخطيط االستراتيجي لقوة العمل -33
زيادة صغيرة جدا في عدد الموظفين مرتبطة أساسا بالمكاتب القطرية للصندوق والمتطلبات التشغيلية. وتقدر 

لتخفيضات بسبب ادوالر أمريكي، معدلة  900 000تكلفة هذه الزيادات في عدد الموظفين حاليا بمبلغ 
زيادة الحقيقية الوسنوات الموظفين االستشاريين. وسيتم إعادة النظر في  الموظفين مناصبالمقترحة في 

اإلضافية المرتبطة بتكاليف الموظفين عند إعداد الميزانية النهائية المقترحة. وقد يتغير التقدير تبعا لمدى 
 إمكانية تحقيق المزيد من التخفيضات في عدد الموظفين واالستشاريين. 

 ف المتعلقة بالمكاتب القطرية للصندوقالالمركزية والتكالي  

بما يتفق مع األولوية المعطاة إلنشاء مكاتب قطرية للصندوق وعملية الالمركزية المستمرة، من المزمع إنشاء  -34
وتقدر التكاليف المتكررة لغير  .2017مكتبين قطريين جديدين على األقل، ورفع سوية ثالثة مكاتب في عام 

عام كامل من التشغيل. وعند إعداد دوالر أمريكي لعمليات  250 000والي الموظفين لهذه المكاتب بح
الميزانية، سيتم تقدير مساهمات الصندوق لدعم أنشطة التنسيق اإلنمائي لألمم المتحدة فيما يتصل بالمكاتب 

 القطرية للصندوق في سياق مكاتب الصندوق القطرية الجديدة التي سيتم إنشاؤها.

 ات المتكررة األخرى المتعلقة بالميزانيات الرأسمالية الجديدة والجاريةاالستهالك والنفق  

واالنتهاء المتوقع من المرحلة  نظام القروض والمنحكنتيجة إلنجاز المرحلة األولى من مشروع استبدال  -35
حلة الثانية، سوف تكون هناك زيادة في االستهالك والتكاليف المتكررة. وقد أعيدت تسمية عملية تنفيذ المر 

وسع نطاقها بشكل كبير. ويتوقع  لتصبح بوابة عمالء الصندوق، والتينظام القروض والمنح  الثانية من
. وباإلضافة إلى عمليتي الصرف واإلبالغ 2011المشروع منصة أكثر شموال مما كان متصورا في عام 

سيتم تبسيط وتيسير العمل اإللكترونيتين المزمعتين أصال، سيتم إدخال نسخ لعدة لغات وتحسينات أمنية. و 
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، وتحسين الرؤية والوصول إلى البيانات. ةالدور  زمن قصيرالتشغيلي من خالل تحسين إيصال الخدمات، وت
ون والمتلقون من تمويل ضبوابة عمالء الصندوق هم المقتر رئيسيون من تنفيذ الالمستفيدون سيكون و 

 الصندوق.

القروض والمنح/بوابة عمالء الصندوق من المتوقع أن يستكمل المشروع الموسع للمرحلة الثانية من نظام  -36
مليون دوالر أمريكي. ولكن إذا كانت هناك تكاليف  15.76ضمن الميزانية الرأسمالية المعتمدة بقيمة 

مل، فقد يتطلب األمر ميزانية رأسمالية إضافية زائدة عن الميزانية المعتمدة الستكمال النطاق الجديد للع
 .2018رأسمالية إضافية في عام 

 2016بحلول ديسمبر/كانون األول  اإلنجازبعد النظر في جميع النفقات الرأسمالية المزمعة حاليا من أجل  -37
فقات لن، واالتقييم المؤسسي لكفاءة الصندوق وكفاءة العمليات التي يمولها الصندوقمكونات مثل  –

قدرت التكاليف المتكررة اإلضافية  -روتينية، والمرحلة الثانية من نظام القروض والمنح الرأسمالية ال
مليون دوالر أمريكي. وسيعاد النظر في هذه التقديرات استنادا إلى التقدم  1.3بمبلغ  2017واالستهالك لعام 

ة في وثيقة الميزانية المحرز في جميع المشروعات الرأسمالية. وسوف يقدم تقدير منقح للتكاليف المتكرر 
 . 2017النهائية لعام 

 العوامل المحركة للتكاليف المتعلقة باألسعار 

 إلى االفتراضات التالية: 2017 عام تكاليف الموظفين في ميزانية تستند      -38

 .2017تطرأ أي زيادة أو تخفيض في مرتبات موظفي فئة الخدمات العامة أو الفئة الفنية في عام ن ل (1)
عددا من التغييرات على هيكل مرتبات موظفي الفئة الفنية  لجنة الخدمة المدنية الدوليةوقد اقترحت 

من شأنها أن تخفض صافي المرتب على مدى عدة سنوات قادمة. ولكن لن يكون هنلك أي أثر 
 نظرا إلى أن العالوات المؤقتة ستغطي بالكامل أي نقص مقترح. 2017بالنسبة لعام 

قدره  صرفلتعكس سعر قد خفضت بالفعل  لتكاليف المعيارية للموظفين، كانت ا2016عام بالنسبة ل (2)
من أجل وثيقة  2017لعام  تكاليف الموظفين. وفي تقدير مريكياألدوالر يورو مقابل ال 0.877

حيث أن الفرق كان عند حده  2016لعام االستعراض المسبق، استخدمت نفس التكاليف المعيارية 
دوالر يورو مقابل ال 0.877األدنى بين سعر الصرف )وفق المنهجية المتفق عليها( وسعر صرف 

. غير أن تكاليف الموظفين في وثيقة الميزانية النهائية ستستند إلى التكاليف المعيارية التي مريكياأل
( 2016إلى سبتمبر/أيلول  2015ول شهرا )أكتوبر/تشرين األ 12تعكس متوسط سعر الصرف لفترة 

 عند وضع اللمسات األخيرة على وثيقة الميزانية.
وفي حين أنه لن تطرأ زيادة في المرتبات، فإن زيادة الدرجة ضمن نفس الرتبة ستشكل زيادة في  (3)

في  4.2إلى  2.1في المائة لفئة الوظائف الفنية و 3.2و 1.6وتتراوح زيادة الدرجة ما بين األسعار.  
متوسط معدل الزيادة في يبلغ لمائة لفئة وظائف الخدمات العامة حسب مستوى الرتبة والدرجة. و ا

وبالنسبة للميزانية النهائية،  مليون دوالر أمريكي. 1.3في المائة، أي حوالي  2المرتبات حوالي 
 لكل رتبة.سيستند التقدير إلى عدد الموظفين الفعلي 

مليون دوالر أمريكي المخصص لمرتبات موظفي الفئة الفنية  0.68تمر تجنيب االعتماد البالغ يسس  (4)
، ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك مع المجلس في مركز التكاليف المؤسسية 2012في عام 
 .التنفيذي
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المرتبات المنخفض الجديد  سلمتستند تكلفة التعيينات الجديدة في وظائف فئة الخدمات العامة إلى   (5)
مليون دوالر أمريكي  0.4نحو بأثر سلم المرتبات المنخفض قد قدر الذي وافقت عليه اإلدارة. و 

وسوف يعدل هذا التقدير التعيينات الجديدة في السنوات األربع الماضية. تكاليف استنادا إلى 
وستعوض الوفورات الزيادة المتعلقة ئية. باستخدام تكاليف الموظفين الفعلية قبل اقتراح الميزانية النها

 بزيادة الدرجة ضمن نفس الرتبة.
مليون دوالر  0.9( حوالي 5( و )3استنادا إلى التقديرات الحالية، سيكون صافي أثر البندين ) (6)

 أمريكي.

 التيو إلى المنهجية الجديدة التي وافقت عليها اإلدارة  2017عام  وسيستند التعديل التضخمي لميزانية  -39
 يلعالمامؤشر أسعار المستهلكين لوالمتوسط المرجح  ،ت ستخدم فيها أرقام محددة للتضخم لعدة بنود

عند أدنى ومن المقترح اإلبقاء على زيادة األسعار الناجمة عن التضخم  اإليطالي لجميع التكاليف األخرى.و 
 .قدر اإلمكان حد

كي في االستعراض المسبق رفيع المستوى لعام يورو مقابل الدوالر األمري 0.877استخدم سعر صرف قدره  -41
دام منهجية سعر خباست النظر في هذا السعر عند إعداد مقترح الميزانية النهائية وسوف يعاد . 2017

 .الصرف المتفق عليها

 2017الميزانية العادية الصافية المقترحة لعام  - جيم

وسيجري  التقديرات الحالية للعوامل المحركة للتكاليف المذكورة أعاله. 2017تشمل الميزانية المقترحة لعام  -41
وافتراضات التضخم عند إعداد مقترح  ،استعراض وتحديث جميع التقديرات، بما في ذلك سعر الصرف

 .2016الميزانية النهائية في سبتمبر/أيلول 

مليون دوالر أمريكي،  150.78إلى  2017وتصل الميزانية العادية الصافية رفيعة المستوى المقترحة لعام   -42
في  1.7وتقدر الزيادة الحقيقية بحوالي . 2016في المائة مقارنة بعام  2.8 ةنسبب ةاسمي زيادةوهو ما يمثل 

المائة، وتتعلق أساسا بالتكاليف اإلضافية المرتبطة بعملية التخطيط االستراتيجي لقوة العمل، والتكاليف 
ة، وتكاليف االستهالك والتكاليف المتكررة المرتبطة بالمشروعات الرأسمالية اإلضافية لعملية الالمركزي

في المائة ناجمة عن التضخم والزيادات السنوية لمرتبات  1.1بنسبة  في األسعارالزيادة صافي المعتمدة. و 
  الموظفين. 

الحقيقية المتعلقة باألسعار، في وثيقة الميزانية النهائية استعراض كل بند وتنقيحه لكي يعكس الزيادات سيتم  -43
شهرا. وستأخذ الميزانية النهائية المقترحة باالعتبار  12 ـوتعديله بحسب متوسط سعر الصرف لفترة ال

بشأن االستعراض المسبق رفيع المعلومات االرتجاعية الواردة من لجنة مراجعة الحسابات والمجلس التنفيذي 
 المستوى.

 .2017الميزانية رفيعة المستوى المقترحة لعام و  2016نية الموافق عليها لعام مقارنة بين الميزا أدناهوترد   -44
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 3الجدول 
 2017و 2016تكاليف الموظفين وغير الموظفين في السنتين  –الميزانية العادية الصافية 

 األمريكية(  )بماليين الدوالرات 

 فئة التكاليف

المعتمدة   
2016 

المقترحة 
2017 

 88.01 85.91 الموظفون  

 33.56 33.34 االستشاريون والتكاليف التقديرية 

 29.21 27.46 أخرى 

 150.78 146.71 المجموع

 

تظهر التقديرات األولية التي تم إعدادها من أجل الميزانية المقترحة زيادة ضئيلة جدا في تكاليف  -45
االستشاريين والتكاليف التقديرية. واالرتفاع في مرتبات الموظفين عائد للزيادات في عدد الموظفين الناجم 

تعكس الزيادة في التكاليف األخرى ، بينما زيادة الدرجة ضمن نفس الرتبةوأثر  خطة العمل االستراتيجيةعن 
المرتبطة بالمكاتب القطرية الجديدة للصندوق، والتكاليف المتكررة اإلضافية للمشروعات نفقات زيادة ال

مجموع الميزانية العادية الصافية لرفيع المستوى ولي أ موجزفي الملحق األول  الرأسمالية المعتمدة. ويرد
 حسب المجموعات. 2017المقترحة لعام 

 2017الميزانية اإلجمالية المقترحة لعام  - دال

دارة عدد من العمليات ألطراف أخرى خارجي   -46 نحه. ة ولكنها تكمِّل برنامج قروضه وميتولى الصندوق تنفيذ وا 
وت مول هذه العمليات من األموال المتممة. وينطوي الدخول في أنشطة هذه الشراكات على تكاليف إضافية 

ل هذه التكاليف في العادة من إيرادات  ،واإلشراف ،والتنفيذ ،بدها الصندوق في التصميميتك واإلدارة. وتموَّ
 مليون دوالر أمريكي. 4.5، والتي تقدر حاليا بقيمة رسوم اإلدارة بموجب اتفاقيات األموال التكميلية

ية اإلجمالية إلدراجه في وثيقة وسيخضع هذا التقدير لالستعراض قبل االنتهاء من إعداد مقترح الميزان  -47
الميزانية النهائية. ويمكن استرداد المبلغ بالكامل من الجزء السنوي القابل للتخصيص من إيرادات الرسوم 

مليون  155.28وبالتالي فإن التقدير الحالي للميزانية اإلجمالية هو  ة.متممموال الالمحصلة من إدارة األ
لتمس الموافقة إال على . وال ت  إدارة العمليات الممولة بأموال تكميلية ، بما في ذلك موارددوالر أمريكي

 مليون دوالر أمريكي. 150.78الميزانية العادية الصافية المقترحة التي تبلغ 

 4الجدول    
 2017الميزانية اإلجمالية اإلشارية والميزانية الصافية لعام   
 األمريكية(  )بماليين الدوالرات 

 2017 2016 التكاليففئة 

 155.28 151.31 الميزانية اإلجمالية   

 (4.50) ((4.60 ةمتممكاليف دعم أنشطة األموال الت

 150.78 146.71 الميزانية الصافية

 

 2017الميزانية الرأسمالية لعام   - هاء

القائمة النهائية ولم يتم حتى اآلن االنتهاء من . 2017لعام  الرأسمالية الميزانيةإعداد مقترح  يتم حاليا -48
مشروع من  الثانيةالمرحلة ستعطى األولوية الستكمال و . لهاوالتكاليف الرأسمالية المقابلة لمشروعات ل

 .بوابة عمالء الصندوق/استبدال نظام المنح والقروض
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ميزانية رأسمالية سنوية  (1إلى فئتين، هما: )، سيتم تقسيم الميزانية الرأسمالية السنوات السابقة وكما اقت رح في  -49
لتغطية النفقات الرأسمالية الدورية أو المنتظمة الطابع، ويكون لها عمر اقتصادي يزيد عن سنة واحدة )مثال 

، والذي قد يشكل هذه السنة االستبدال العادي ألجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة كل عام
ميزانية رأسمالية لتمويل مشروعات تكنولوجيا  (2(؛ )كبات في المكاتب القطرية للصندوقاستبدال المر 

مثل هذه المعلومات الكبيرة أو المشروعات االستثمارية األخرى رهنا بتوافر القدرات الالزمة لالضطالع ب
 ضافية.اإلمشروعات ال

المتعلقة  مشروعاتالافقة على جميع المو  تمالرأسمالية وت مشروعاتتم االنتهاء من وضع قائمة الومتى  -51
ون تكنولوجيا المعلومات، ال يتوقع أن تتجاوز الميزانية ا المعلومات من قبل لجنة تسيير شؤ بتكنولوجي

مليون دوالر أمريكي، بما في ذلك الميزانية الرأسمالية للبنود  2.5 مبلغ 2017الرأسمالية اإلجمالية لعام 
 الدورية أو المنتظمة.

 ميزانية النفقات الخاصة للتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق - واو

ميزانية  اعتماد، سيطلب من المجلس التنفيذي الموافقة على 37-/د181بما يتفق مع قرار مجلس المحافظين  -51
يوفر أدناه تقدير أولي يشمل تكلفة رئيس النفقات الخاصة لعملية التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق. و 

كانت التكاليف الفعلية لعملية التجديد العاشر لموارد و ورات التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق. هيئة مشا
مليون دوالر أمريكي للتجديد الحادي  1.14ميزانية بقيمة قترح ، بينما تيمليون دوالر أمريك 1.05الصندوق 

الوثيقة النهائية للميزانية في  لموافقة فياطلب وسيعاد النظر في التكاليف وسيتم عشر لموارد الصندوق. 
 ديسمبر/كانون األول.

 5الجدول    
 الميزانية التقديرية للنفقات الخاصة

 األمريكية(  )بماليين الدوالرات 

 الوصف

التجديد العاشر 
 فعلي

التجديد 
الحادي عشر 

 مقترح

 0.51 0.51 التكاليف المتصلة باللغات، والمترجمين، وتنظيم المؤتمرات

 0.17 0.13 الموظفينتكاليف 

 0.09 0.07 تكاليف إدارية

 0.28 0.26 تكاليف االستشارات )بما في ذلك رئيس هيئة المشاورات(

 0.08 0.07 استعراض منتصف المدة

 0.01 0.01 ةمتفرقتكاليف طارئة/

 1.14 1.05 المجموع
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االستعراض المسبق لبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في  -الجزء الثاني 
-2018وخطته اإلشارية للفترة  2017الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 

2019  

 مقدمة -أوال 

 2017تتضمن هذه الوثيقة استعراضا مسبقا لبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق وميزانيته لعام   -52
، أعدت ميزانية المكتب بشكل 3. وتمشيا مع سياسة التقييم في الصندوق2019-2018وخطته اإلشارية للفترة 

ق في االعتبار المعلومات االرتجاعية ويأخذ هذا االستعراض المسب .4مستقل عن الميزانية اإلدارية للصندوق
، والتي وضعت بالتشاور مع إدارة 2015واألولويات التي عبرت عنها الهيئات الرئاسية في الصندوق في عام 

 الصندوق.

مليار دوالر أمريكي في شكل قروض ومنح خالل فترة التجديد  3.2يخطط الصندوق لتقديم ما قيمته  السياق. -53
( من موارده الخاصة. وتنطوي عملية التجديد العاشر لموارد الصندوق 2018- 2016) العاشر لموارد الصندوق

للتحول الريفي. وهي تشمل تنمية الزراعة المستدامة والشمولية  الغاية الشاملةعلى عدة أولويات تشغيلية لتحقيق 
مساواة بين الجنسين ألصحاب الحيازات الصغيرة، والتغذية، والتكيف مع تغير المناخ، وتوسيع النطاق، وال

. 2025-2016وتمكين المرأة. وتنعكس مجاالت األولوية هذه في اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة 
واالستدامة المالية مجالين رئيسيين لالنتباه من أجل زيادة تعزيز  الالمركزية المؤسسيةوباإلضافة إلى ذلك، تعد 

 فعالية الصندوق اإلنمائية والمؤسسية.

هذه الخطط واألولويات الخلفية لبرنامج عمل التقييم المستقل في الصندوق. وقد وضع االستعراض وتوفر  -54
المسبق استنادا إلى تطبيق إطار االنتقائية لمكتب التقييم المستقل في الصندوق بعد دراسة متأنية لألولويات التي 

. ومن المهم أيضا الرؤية 2018-2016ة للفتر  األجل الخطة متوسطةو ، 5حددها التجديد العاشر لموارد الصندوق
، المستندة إلى الرؤية االستراتيجية 2018-2016االستراتيجية متوسطة األجل لمكتب التقييم المستقل للفترة 

، والتي توفر إطارا أعرض ألنشطة مكتب التقييم المستقل في العامين القادمين 2025-2016للصندوق للفترة 
  (.1)انظر اإلطار 

 1اإلطار  
 بيانا مهمة ورؤية مكتب التقييم المستقل  

 المهمة 
 تعزيز المساءلة والتعلم من خالل تقييمات مستقلة وموثوقة ومفيدة لعمل الصندوق. 
 الرؤية 
 من خالل التميز في التقييم. يلو زيادة أثر عمليات الصندوق من أجل تحقيق تحول ريفي مستدام وشم 

                                                      
 https://webapps.ifad.org/members/eb/102/docs/EB-2011-102-R-7-Rev-3.pdf الصندوق متاحة على: سياسة التقييم في    3
يات اإلدارية للصندوق بصورة مستقلة عن من سياسة التقييم في الصندوق. "ويتم تحديد مستويات مكون مكتب التقييم المستقل والميزان 38الفقرة انظر  4

 بعضها البعض".
  .https://webapps.ifad.org/members/gc/38/docs/GC-38-L-4-Rev-1.pdf التقرير النهائي للتجديد العاشر لموارد الصندوق متاح على: 5

https://webapps.ifad.org/members/eb/102/docs/EB-2011-102-R-7-Rev-3.pdf
https://webapps.ifad.org/members/gc/38/docs/GC-38-L-4-Rev-1.pdf
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يته، نظر مكتب التقييم المستقل في ضرورة االستمرار في توفير تقييمات عالية أثناء وضعه لبرنامج عمله وميزان -55
الجودة. فالمنهجية المتينة والتحليل المحسن أساسيان من أجل تحقيق مهمة مكتب التقييم المستقل الخاصة 

من  اإلصدار الثاني ، والمكتب يقوم بتنفيذ المنهجية الواردة في2016بالمساءلة والتعلم. ومنذ يناير/كانون الثاني 
  دليل التقييم في جميع أنواع التقييمات.

يصنف دليل التقييم األساليب والعمليات لجميع أنواع التقييم التي يجريها مكتب التقييم المستقل، بما في ذلك  -56
تقييمات التقييمات المؤسسية، وتقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية، وتقييمات المشروعات، بما في ذلك 

األثر، والتوليفات التقييمية. لقد بس ط الدليل منهجية وعمليات تقييم مكتب التقييم المستقل، مما أدى إلى زيادة 
الصرامة المنهجية، وتحسين التحليل، وخفض من تكاليف الوحدات إلى أدنى حد. والدليل الجديد هو بمثابة 

لمواءمة المنهجيات المستخدمة في نظم التقييم المستقل األساس لوضع اتفاق مواءمة جديد مع إدارة الصندوق 
والتقييم الذاتي في الصندوق. وهدف االتفاق هو ضمان مساهمة كل من النظامين في تحقيق غايات وأهداف 

 الصندوق من خالل التعزيز المتبادل.

بين تو  6لحالية كخط أساس.هذه الوثيقة إلى تقييم نقدي لالحتياجات، بدال من مجرد استخدام الميزانية ا ندتست  -57
مزيد من التفصيل توزيع التكاليف المدرجة في الميزانية، وخاصة بعرض تالروابط بين برنامج العمل والنفقات، و 

ضافة إلى ذلك، توفر الوثيقة بيانات  مثلتكاليف غير الموظفين،  عن مفصلة تكاليف الخبراء االستشاريين. وا 
وتقديرات حالية لالستخدام المتوقع ، 2016يونيو/حزيران  15ام الميزانية حتى ، واستخد2015النفقات الفعلية لعام 

وسوف توفر معلومات محدثة في نسخ مستقبلية من الوثيقة حالما تتوفر حتى عرضها  .2016نهاية عام ب
 . 2016النهائي على المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول 

في أعقاب دمج تعليقات لجنة التقييم في دورتها الثالثة والتسعين في سيتم تطوير هذا االستعراض المسبق أكثر  -58
، واستنادا إلى المعلومات االرتجاعية من لجنة مراجعة الحسابات والمجلس التنفيذي خالل 2016سبتمبر/أيلول 

تقييم في وتماشيا مع سياسة التقييم، ستناقش الوثيقة المنقحة مع لجنة ال .2016اجتماعاتهما في سبتمبر/أيلول 
 . 2016أكتوبر/تشرين األول  13دورتها المعقودة في 

. وقبل ذلك، ستنظر لجنة مراجعة 2016سينظر المجلس التنفيذي في الوثيقة النهائية في ديسمبر/كانون األول  -59
، إلى جانب الميزانية اإلدارية للصندوق لعام 2016الحسابات في الميزانية المقترحة في نوفمبر/تشرين الثاني 

على مجلس  2016وسيتم عرضها بناء على توصية من المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول  .2017
تستند الميزانية المقترحة لمكتب التقييم المستقل إلى نفس . و 2017المحافظين للمصادقة عليها في فبراير/شباط 

وعامل التضخم( التي  ،الموظفينوالتكاليف القياسية لوظائف  ،)مثال، سعر الصرف الميزنة مبادئ ومعايير
 .2017استخدمتها إدارة الصندوق في إعداد ميزانيتها اإلدارية لسنة 

القسم الثاني يلقي الضوء على ما يلي: إنجازات برنامج عمل التقييم وقد تم تقسيم هذه الوثيقة إلى خمسة أقسام.    -61
 15حتى  2016استخدام ميزانية عام ؛ و 2015حتى اآلن؛ واالستخدام الشامل لميزانية عام  2016لعام 

مكتب من ميزانية في المائة  3 ؛ واستخدام النسبة البالغة2016، واالستخدام المتوقع لعام 2016يونيو/حزيران 

                                                      
 من محاضر الدورة السابعة بعد المائة للمجلس التنفيذي.   29 انظر الفقرة    6
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ويعرض القسم الثالث وصفا موجزا لألهداف االستراتيجية للمكتب، في  .2015 من عام التقييم المستقل المرحلة
يقدم القسم الخامس لمحة عامة عن المقترح و . 2017حين يركز القسم الرابع على أنشطة التقييم المقترحة لعام 

نامج عمله لتنفيذ بر  2017األولي للميزانية والموارد البشرية التي يحتاج إليها مكتب التقييم المستقل في عام 
 وتحقيق أهدافه الرئيسية بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب.

 المنظور الحالي -ثانيا 

  2016أبرز أحداث عام  –ألف 

 ه، يتوقع مكتب التقييم المستقل أن يكون قد نفذ جميع األنشطة المقررة في برنامج عملعامال ابحلول نهاية هذ   -61
 وتشمل إنجازات مختارة حتى تاريخه ما يلي: .2016عام ل

   است كمل التقييم  .7التقييم المؤسسي لنظام تخصيص الموارد على أساس األداء في الصندوقإكمال
في التنفيذي المجلس  ، وعلىع رض على لجنة التقييم في مارس/آذارو  المؤسسي في الوقت المحدد

من  لنظام تخصيص الموارد على أساس األداءومن المتوقع أن يستنير التصميم المنقح  .2016أبريل/نيسان
 .2016نتائجه وتوصياته، والذي ستعرضه اإلدارة على المجلس في ديسمبر/كانون األول 

  ورقة النهج الخاصة  ع ِرضت .بشأن تجربة الالمركزية في الصندوق الناشئالبدء في التقييم المؤسسي
وأ دِمجت فيها تعليقات أعضاء اللجنة. والتقييم  2016على لجنة التقييم في مارس/آذار  8مؤسسيبالتقييم ال

في ديسمبر/كانون األول التنفيذي لعرضه على المجلس  2016اآلن وسيستكمل بحلول سبتمبر/أيلول  ر  جا
دف اإلدارة إلى وسوف يستنير إعداد خطة الالمركزية المؤسسية من نتائج هذا التقييم، والتي ته .2016

  .2016في ديسمبر/كانون األول عرضها على المجلس 
 بين نظامي الصندوق للتقييم  مواءمةووضع اتفاق  9اإلصدار الثاني من دليل التقييم في الصندوق تطبيق

وفقا لشروط  2016ينفذ مكتب التقييم المستقل أنشطة التقييم الخاصة به لعام  .المستقل والتقييم الذاتي
من دليل التقييم. وبما أن هذه الوثيقة تتبنى المصطلحات المستخدمة في الدليل الجديد، فإن  اإلصدار الثاني

يشار إليها اآلن كتقييمات أداء المشروعات، وتقييمات البرامج القطرية كتقييمات  تقديرات أداء المشروعات
لالزم إلعداد اتفاق المواءمة المعدل بين مكتب ويوفر الدليل أيضا األساس ااالستراتيجيات والبرامج القطرية. 

دارة الصندوق بشأن   التقييم المستقلة والذاتية في المنظمة.  أنظمةالتقييم المستقل وا 
 كما قرر المجلس التنفيذي في  .2016لعام  االنتهاء من التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق

تقرير الفعالية ، و عن نتائج وأثر عمليات الصندوق، سيتم عرض كل من التقرير السنوي 2015سبتمبر/أيلول 
. ووفقا لسياسة التقييم في 2016المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول  على دورةاإلنمائية للصندوق 

قة قبل مناقشتها الصندوق، واختصاصات لجنة التقييم ونظامها الداخلي، ستتابع لجنة التقييم النظر في الوثي
هذا العام هو إدارة  عن نتائج وأثر عمليات الصندوقمن قبل المجلس التنفيذي. وموضوع التقرير السنوي 

                                                      

  .pdf-R-117-2016-https://webapps.ifad.org/members/eb/117/docs/EB.5التقرير النهائي متاح على:  7
  .pdf-Rev-3-P-W-91-2016-https://webapps.ifad.org/members/ec/91/docs/EC.1: علىمتاح  8
يل التقييم على الرابط: ويتاح كل من اإلصدارين لدل .2009وصدر في عام  2008م في عام أعد أول دليل بشأن التقيي9

https://www.ifad.org/evaluation/policy_and_methodology/overview.  

https://webapps.ifad.org/members/eb/117/docs/EB-2016-117-R-5.pdf
https://webapps.ifad.org/members/ec/91/docs/EC-2016-91-W-P-3-Rev-1.pdf
https://www.ifad.org/evaluation/policy_and_methodology/overview
https://www.ifad.org/evaluation/policy_and_methodology/overview


EB 2016/118/R.2 

16 

المعرفة، مع التركيز على التعلم لتحسين أداء عمليات الصندوق. وهذه هي النسخة الثانية من التقرير التي 
مات جمع البيانات، والتحليل، وكتابة التقرير. وهذا يتولى فيها موظفو مكتب التقييم المستقل بالكامل مه

وفورات في يعكس عزم المكتب على زيادة استعانته في أعمال التقييم على مصادره الداخلية من أجل تحقيق 
  التكاليف وتحسين الجودة.

  .ي سياق تم إكمال توليفتين تقييميتين عن األنشطة غير اإلقراضية ف االنتهاء من توليفتين تقييميتين
. وعرضت 2016في عام  إدارة البيئة والموارد الطبيعية، وعن التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي

، في حين ستعرض 2016التوليفة التقييمية عن األنشطة غير اإلقراضية على لجنة التقييم في يونيو/حزيران 
. وكما تم 2016اللجنة في أكتوبر/تشرين األول  على إدارة البيئة والموارد الطبيعيةالتوليفة التقييمية عن 

( دعم 1عن: ) 2016االتفاق عليه مع المجلس التنفيذي، يتم إعداد ثالث توليفات تقييمية إضافية في عام 
( تحقيق المساواة بين 3( حوار السياسات على المستوى القطري؛ )2الصندوق لتوسيع نطاق النتائج؛ )

 استعراض الممارسات والنتائج.  –الجنسين وتمكين المرأة 
 وباإلضافة 2016على لجنة التقييم في مارس/آذار  في البرازيل وتركيا تقييمين لبرنامجين قطريين عرض .

في الهند ونيجيريا في أعقاب حلقات عمل المائدة المستديرة لبرنامجين قطريين استكمل تقييمان  إلى ذلك،
، على 2016أبريل/نيسان  7، وفي أبوجا في 2016ايو/أيار م 12الوطنية التي عقدت في نيودلهي في 

الخاص بنيجيريا الذي سيعرض على لجنة التقييم في االتفاق عند نقطة اإلنجاز التوالي. وقد تم التوقيع على 
سبتمبر/أيلول. وتجري تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، 

 ونيكاراغوا، والفلبين وفقا لخطة عمل مكتب التقييم المستقل. وموزامبيق،
  .سيبدأ تقييم أثر آخر لعملية أكمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق تقييم األثر الثالث له في موزامبيق

سيناقش تقييم األثر لموزامبيق في لجنة التقييم في و  .2016ممولة من الصندوق في النصف الثاني من عام 
 .2016بر/تشرين األول أكتو 

، الذي يضم إطار الرصد واإلبالغ لمكتب 2018-2016إطار قياس النتائج للفترة  الثانييرد في الملحق  .اإلبالغ  -62
موجز للتقدم المحرز في تنفيذ  الثالثمن الملحق  1. ويرد في الجدول 2018-2016التقييم المستقل للفترة 

يونيو/حزيران  15. كما يشمل االستعراض المسبق موجزا للتقدم المحرز حتى 2016أنشطة التقييم المزمعة لعام 
 2)الجدول  2018-2016في تحقيق أهداف كل مؤشر أداء رئيسي مدرج في إطار قياس النتائج للفترة  2016

المجلس إبالغ م تالبيانات أن معظم األنشطة تسير على الطريق الصحيح. وسوف ي ظهروت(. الثالثفي الملحق 
ومؤشرات األداء الرئيسية لمكتب التقييم  مزمعة،)فيما يتعلق بكل من أنشطة التقييم الالمحدثة عن اإلنجازات 

 .2016المستقل( في ديسمبر/كانون األول 

 2015استخدام ميزانية عام  -باء   

، فضال عن استخدام 2015معلومات عن استخدام ميزانية مكتب التقييم المستقل في عام  6الجدول  وفري   -63
 واالستخدام المتوقع بحلول نهاية العام.، 2016 حزيران/يونيو 15من يناير/كانون الثاني وحتى الميزانية 
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  6الجدول  
  2016واستخدامها المتوقع في عام  2015استخدام ميزانية مكتب التقييم المستقل في عام   

 أعمال التقييم

الميزانية  
عام المعتمدة ل

2015 
استخدام الميزانية 

  2015في عام 

الميزانية  
عام المعتمدة ل

2016 
 2016التزامات عام 

 أيونيو/حزيران 15حتى 

االستخدام المتوقع  
حتى نهاية عام 

2016 
 000 376 092 230 000 376 277 432 000 355 سفر الموظفين  

 000 495 1 689 070 1 000 495 1 956 638 1 000 485 1 أتعاب الخبراء االستشاريين  

الخبراء  عالواتسفر و   
 000 440 650 211 000 440 724 445 000 410 االستشاريين

أحداث التعلم القطرية حول  
تقييم البرنامج 

تقييمات القطري/
االستراتيجيات والبرامج 

 القطرية

40 000 1 864 45 000 14 996 45 000 

نشر التقييمات وتدريب   
 520 185 638 93 520 185 700 249 892 165 أخرىالموظفين وتكاليف 

 520 541 2 065 621 1 520 541 2 521 768 2 892 455 2 تكاليف غير الموظفين 

 172 003 3 318 854 2 899 127 3 558 199 3 041 614 3 تكاليف الموظفين

 692 544 5 383 475 4 419 669 5 079 968 5 933 069 6 المجموع

)بالنسبة  االستخدامات  
 %97.8 %78.9  %98.3  المئوية(

 
أ 

 .2116يونيو/حزيران  15على أساس تكاليف الموظفين الملتزم بها المعدلة وفقا ألسعار الصرف حتى 

 

مليون دوالر أمريكي،  5.97قدرها  2015كانت المصروفات الفعلية مقارنة بميزانية مكتب التقييم المستقل لعام   -64
االستخدام إلى حد كبير إلى تحقيق  الضئيل في نخفاضاالفي المائة. ويرجع  98.3نسبته تعادل أي استخدام 

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

 الوفورات في تكاليف الموظفينواستخدمت بعض االستشارية إلنجاز بعض المهام المتعلقة بالوظائف الشاغرة. 
 المستفادة من التقييم خالل العام.أيضا للقيام بالتدريب واالنتشار اإلضافي من أجل ضمان تعميم أوسع للدروس 

مليون دوالر أمريكي، كان االستخدام )من حيث  5.67، ومقارنة بميزانية معتمدة قدرها 2016وفي عام    -65
في المائة. ويرجع ارتفاع  78.9مليون دوالر أمريكي، أي  4.47قدره  2016 حزيران/يونيو 15االلتزامات( حتى 

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

وهذا يتماشى مع الدورة العادية للعمل نظرا إلى أن  الموظفين/الخبراء االستشاريين في الجزء األول من العام.
 التقييمات تنطلق في الجزء األول من العام. معظم

مليون  5.54إلى  2016لميزانية مكتب التقييم المستقل في نهاية عام  جماليمن المتوقع أن يصل االستخدام اإل   -66
واالستخدام األقل المتوقع هو في في المائة من الميزانية المعتمدة.  97.8دوالر أمريكي، وهو ما يقابل نحو 

فين كنتيجة للوظائف الشاغرة التي ستمأل بين فبراير/شباط وسبتمبر/أيلول، بما في ذلك وظيفة تكاليف الموظ
 نائب المدير.
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 2015استخدام المبلغ المرحل من عام  -جيم   

، على أن 2004في المائة من األموال غير المستخدمة من الميزانية، المطبقة منذ عام  3تنص قاعدة ترحيل     -67
في  3االعتمادات غير الملتزم بها في نهاية السنة المالية يمكن ترحيلها إلى السنة المالية التالية بنسبة ال تتعدى 

 المائة من الميزانية السنوية المعتمدة للسنة السابقة.

خصصت هذه  وقددوالرا أمريكيا.  182 098 ما قيمته 2015رحلة من عام نسبة الثالثة في المائة المبلغت و   -68
 األموال ألنشطة التقييم التالية: 

 2016جزئيا في ميزانية عام  أدرجت التوليفة التقييميةالمنظور الجنساني. توليفة تقييمية عن تقرير  (1)
نظرا إلى أنه كان من المخطط إجراؤها بصورة مشتركة مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، 

اآلن من استيعاب هذه التكلفة بالكامل من قبل مكتب التقييم  وبرنامج األغذية العالمي؛ وال بد
  المستقل. 

يتم إجراء هذا التقييم في فترة زمنية قصيرة جدا. ولم يكن  تقييم مؤسسي بشأن الالمركزية.   (2)
. 2016باإلمكان تقدير مضامين الموارد لذلك بالكامل إال عندما انتهى تصميم التقييم في أوائل عام 

نسبة الثالثة في المائة المرحلة لتعزيز قاعدة األدلة وجودة التقييم بإجراء مشاورات إقليمية واستخدمت 
لتسجيل آراء الشركاء والمستفيدين القطريين. وسيتم تثليث هذه البيانات مع البيانات األخرى التي يتم 

 جمعها من خالل المسوح، والمقابالت، ودراسات الحالة.

 راتيجية لمكتب التقييم المستقلاألهداف االست  -ثالثا  

في الصندوق  المستقلمكتب التقييم يوائم ، 2013 /كانون األولفي ديسمبر التنفيذي كما اتفق عليه مع المجلس -69
أهدافه االستراتيجية مع فترات تجديد موارد الصندوق. والغرض هو ضمان رابط أكثر تماسكا بين األهداف 

التاليان للفترة  اناالستراتيجي ل واألولويات المؤسسية. وقد اقترح الهدفاناالستراتيجية لمكتب التقييم المستق
)فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق( وتم اعتمادهما من قبل المجلس في ديسمبر/كانون األول  2016-2018
2015: 

لتعزيز : إدرار أدلة من خالل تقييمات مستقلة ألداء الصندوق ونتائجه 1الهدف االستراتيجي  (1)
 المساءلة؛

: تشجيع التعلم القائم على التقييم وتعزيز ثقافة النتائج لزيادة الفعالية 2الهدف االستراتيجي  (2)
  اإلنمائية.

تعزيز المساءلة  ووه :ويسمح هذان الهدفان لمكتب التقييم المستقل بتحقيق الهدف الشامل المحدد للتقييم المستقل   -71
 والنهوض بالتعلم لتحسين أداء العمليات التي يدعمها الصندوق. 

عزز مكتب التقييم المستقل نظمه الداخلية إلدارة ورصد األداء على مدى السنتين الماضيتين بتطوير وتنفيذ  -71
واإلبالغ عن أدائه  بطاقات رصيد الدرجات. وتمك ن هذه األداة القي مة مكتب التقييم المستقل من رصد، وتقدير،

جراء تعديالت حسب االقتضاء لتحقيق أهدافه االستراتيجية بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب.  طوال السنة، وا 
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 2017برنامج عمل عام  -رابعا   

في  2017يمكن االطالع على القائمة المقترحة ألنشطة التقييم التي سيجريها مكتب التقييم المستقل في عام   -72
وتم  من نفس الملحق. 2في الجدول  2019-2018خطة اإلشارية للفترة ال، وترد الرابعمن الملحق  1الجدول 

من حيث الصرامة المنهجية والتنفيذ الداخلي ألنشطة التقييم، وهو موجه  2017تعزيز برنامج العمل المقترح لعام 
أن هذا المزيج من ب نويهالمهم أيضا التومن لدليل التقييم.  اإلصدار الثانيبمنهجية وعملية مبسطة مشتقة من 

يوفر األساس الالزم لتعزيز المساءلة والتعلم األوسع نطاقا  2017منتجات التقييم الذي يقترحه المكتب في عام 
 .أفضل فعالية إنمائيةلتمكين من في الصندوق ل

في الملحق الوارد طار االنتقائية، وت يسر عملية اختيار التقييمات المستقلة وتحديد أولوياتها عن طريق استخدام إ  -73
 اعرضوتوفر الفقرات التالية  إطار االنتقائية أيضا الشفافية عند وضع برنامج العمل المكتبي. عزز. ويبعالسا
 .2017ألنشطة التقييم الرئيسية لمكتب التقييم المستقل لعام  اعام

المالية للصندوق، والذي  يةهيكلي جديد للأن يضطلع العام القادم بتقييم مؤسس يقترح مكتب التقييم المستقل -74
. وقد آن األوان لمكتب التقييم المستقل 2018سيستكمل في نهاية العام ويعرض على المجلس التنفيذي في عام 

ألن ينظر في مدى كفاية واستدامة األدوات المالية المستخدمة من قبل الصندوق لتمويل برنامج قروضه ومنحه، 
  صادر تمويل ابتكارية غير المصادر التقليدية لتجديد الموارد.والمساهمة في تحديد م

، الذي يؤثر على مستوى التمويل المعبأ من خالل دورات المساعدة اإلنمائية الرسميةنظرا لالنخفاض الكبير في  -75
تجديد الموارد، ال يمكن للصندوق االعتماد فقط على مساهمات الجهات المانحة من خالل تجديدات الموارد 

، سمح المجلس للصندوق أن يبدأ باقتراض أموال من المصادر السيادية 2015لدورية في المستقبل. وفي عام ا
لزيادة توافر موارده. وفي ضوء هذا، سينظر التقييم في قدرة الصندوق على استقطاب موارد مالية إضافية للحد 

 من الفقر الريفي.

غير لصندوق تقييما رئيسيا بشأن موضوع حاسم وسيكون عملية يشكل التقييم المؤسسي بشأن الهيكلية المالية ل -76
التابعة للبنك الدولي هي الجهة الوحيدة التي أجرت تقييما مماثال في  مؤسسة التمويل الدوليةة؛ حيث أن مسبوق

في الخطة  2017ويمكن االطالع على التقييمات المؤسسية األخرى المقرر إجراؤها مؤقتا بعد عام الماضي. 
 (.2، الجدول الرابع)الملحق  2018-2017رية للفترة اإلشا

ثر الشراكة بين أتقييم نتائج و  ما يلي:االستراتيجيات والبرامج القطرية في اتويتمثل الهدف الرئيسي من تقييم -77
وتوفير اللبنات األساسية إلعداد االستراتيجيات القطرية  ؛الصندوق والحكومات على الحد من الفقر الريفي

، سوف يستكمل 2017 عام للصندوق في كل بلد عقب إكمال تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية. وفي
وباإلضافة إلى في مصر وموزامبيق.  2016 عام المكتب تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية التي بدأت في

واحد في كل  –الستراتيجيات والبرامج القطرية مكتب التقييم المستقل للبدء بخمسة تقييمات جديدة ل ذلك، يخطط
 2017من الشعب اإلقليمية الخمس للصندوق. وسوف يضطلع بتقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية لعام 

ه لم يجر أي تقييم لالستراتيجيات في أنغوال، وكمبوديا، والكاميرون، وجورجيا، وبيرو. وتجدر اإلشارة إلى أن
لعام تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية والبرامج القطرية في أي من هذه البلدان في الماضي. لذا فإن 

 سوف تزيد من تعزيز التعلم والمساءلة في الصندوق. 2017
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آخر لألثر في العام القادم تقييما  سيطلق مكتب التقييم المستقل 10واستنادا إلى خبرته في إجراء تقييمات األثر،  -78
لمشروع سي حدد على أساس إطار االنتقائية. ومن المهم التأكيد على أن تقييمات األثر التي يجريها مكتب التقييم 

ها اإلدارة في فترتي التجديد التاسع والعاشر لموارد الصندوق. تجر أتلك التي  مثلالمستقل في الصندوق ليست 
اختبار المنهجيات والعمليات المبتكرة لتقييم  في الواقع كتب من إجراء تقييمات األثر هووالهدف الرئيسي للم

نتائج عمليات الصندوق بمزيد من الصرامة. كما أنها تسمح للمكتب باكتساب خبرة عملية هامة في تنفيذ 
 موضوع.بشأن هذا ال ينتقييمات األثر، وبالتالي المساهمة في النقاش الداخلي والخارجي الجاري

اتان وتستند ه. 2017وباإلضافة إلى ذلك، سيعد مكتب التقييم المستقل تقريري توليفتين تقييميتين في عام  -79
والممارسات  المستفادة الدروس توثيق وتقاسم إلى حد كبير إلى األدلة التقييمية القائمة، وتعمل على ناوليفتالت

والموضوعان  الصندوق واستراتيجياته وعملياته.الجيدة بشأن مواضيع يمكن االسترشاد بها في سياسات 
، وتنمية المناطق تربية األحياء المائية( مصايد األسماك، و 1هما: ) 2017المقترحان للتوليفتين التقييميتين لعام 

  ( الشراكات على المستوى القطري، بما في ذلك مع القطاع الخاص.2الساحلية؛ )

من قبل لجنة التقييم. إال أنه من  تربية األحياء المائيةن مصايد األسماك، و تم طلب تقرير التوليفة التقييمية بشأ -81
من التقييمات الماضية بشأن هذا  األدلة التقييميةالمهم اإلشارة إلى أن الصندوق ال يملك إال القليل من 

ن قبل الموضوع. لذا فإن مكتب التقييم المستقل يقترح تضمين أدلة من تقييمات بشأن الموضوع أجريت م
وظائف التقييم في منظمات إنمائية متعددة األطراف وثنائية أخرى. وفيما يتعلق بالتوليفة التقييمية بشأن 
الشراكات، فلدى مكتب التقييم المستقل أدلة تقييمية بشأن الموضوع بما أن جميع تقييمات االستراتيجيات 

لقطري. وفضال على ذلك، أجرى مكتب التقييم والبرامج القطرية تقدر وتصنف إرساء الشراكات على المستوى ا
رساء عالقات الشراكة في الصندوقا بشأن مؤسسيالمستقل تقييما  والذي  ،استراتيجية تنمية القطاع الخاص وا 

 . 2011عرض على المجلس التنفيذي في مايو/أيار 

في أعقاب التبسيط المنهجي الذي أدخله اإلصدار الثاني لدليل التقييم، اعتمد مكتب التقييم المستقل نهجا أكثر  -81
على سبيل المثال، بتطبيق تحليل منهجي للبيانات الثانوية النوعية  –صرامة في إعداد التقارير التوليفية 

 هذه المنتجات. ومن شأن ذلك أن يعزز الصرامة التحليلية ومصداقية والكمية.

جراء تقارير إنجاز المشروعات جميع من ثبتالتواتباعا للممارسة المقبولة، يهدف مكتب التقييم المستقل إلى  -82 ، وا 
من تقييمات أداء المشروعات وقد ازداد عدد  11لمشروعات مختارة كل سنة. داء المشروعاتألتقييمات  عشرة 

أدلة التقييم المستقلة والميدانية بشأن األداء التشغيلي للصندوق.  ثمانية في السنة إلى عشرة من أجل تعزيز توافر
، التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقوسوف تكون هذه البيانات بمثابة مدخالت حاسمة من أجل 

عمليات ؛ وتسمح لمكتب التقييم المستقل بتغطية تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطريةوالتقييمات المؤسسية، و 
ويعتبر هذا األمر أساسيا، أكثر للصندوق في جميع األقاليم؛ وتزيد من تعزيز إطار المساءلة في الصندوق. 

نظرا ألن معظم الموارد اإلنمائية في الصندوق توجه من خالل مشروعات وبرامج استثمارية إلى األعضاء من 
 البلدان النامية. 

                                                      
 .وموزامبيق في سري النكا والهند لألثر ثالثة تقييماتأجرى مكتب التقييم المستقل    10
. وقام مكتب التقييم المستقل بتغيير االسم إلى تقييمات أداء المشروعات، نظرا إلى أن االسم تقديرات أداء المشروعاتكانت هذه التقييمات تدعى سابقا  11

 األخير يعبر بشكل مناسب عن األهداف والنهج المنهجي المتبع.
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والصرامة التحليلية لتقييمات أداء المشروعات عن طريق: ة األدلة تعزيز قاعدبالمكتب  قومعالوة على ذلك، ي -83
اآلخرين، وضمان أن يكون لدى فرق التقييم فرصة القطريين المستفيدين وأصحاب المصلحة  زيادة التعاون مع

 في المناطق الريفية النائية.  المواقعلزيارات نطاق أوسع و أكثر تنظيما، إلجراء تقديرات ريفية تشاركية 

من التقرير السنوي عن نتائج وأثر  2017 نسخةبإعداد  مكتبقوم اليوكما هو محدد في سياسة التقييم، س  -84
. وكما كان الحال في السنوات السابقة، سيشمل التقرير تحليال مكتبعمليات الصندوق، وهو التقرير السنوي لل

يم المستقل على المجلس مفصال وفصال مخصصا بشأن موضوع تعلم رئيسي واحد. وسيقترح مكتب التقي
 .2016 أيلولر/بتمبللموافقة عليه في س ،، بالتشاور مع إدارة الصندوق2017موضوع التعلم لعام 

سيدعم مكتب التقييم المستقل بلدانا متلقية مختارة في أنشطة تنمية القدرات التقييمية. وسيكون هنالك زيادة في  -85
رى التي توجد مقارها في روما، وال سيما في التقييمات التركيز على تعزيز الشراكات مع الوكاالت األخ

في الوقت  ةر الرئيسييهاوسوف يضمن المكتب أيضا نشر وتوزيع النتائج والدروس على الجم المشتركة.
 . االمناسب ووفقا لما يناسبه

لمصارف اإلنمائية التابع ل فريق التعاون في مجال التقييمأخيرا، تم انتخاب مدير مكتب التقييم المستقل كرئيس ل -86
 –، مما يعطي الصندوق فرصة كي يبرز للشركاء دوره الحاسم في التعاون اإلنمائي الدولي المتعددة األطراف

وال سيما العمل الهام لمكتب التقييم المستقل في الترويج للتغيير داخل المنظمة. وستكون هنالك زيادة في االنتباه 
رى التي توجد مقارها في روما، ومع مكاتب التقييم في المنظمات إلى تعزيز الشراكات مع الوكاالت األخ

لجنة األمن الغذائي اإلنمائية األخرى، وال سيما في التقييمات المشتركة، وضمان جودة التقييم الخارجي ل
في الوقت المناسب  ةر الرئيسييهاوسوف يضمن المكتب أيضا نشر وتوزيع النتائج والدروس على الجم. العالمي

 .اقا لما يناسبهووف

وسيقدم مكتب التقييم المستقل جميع التقييمات المؤسسية، والتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق،   -87
ستراتيجيات وبرامج قطرية مختارة إلى كل من لجنة التقييم والمجلس التنفيذي. وسيقدم تقييمات األثر اوتقييمات 
لى المجلس أيضا  التوليفات التقييمية إلى لجنة وتقارير  سيعد مكتب التقييم  ،أخيرا و. عند الطلبالتقييم، وا 

برامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديدة التي تسبقها تقييمات لالستراتيجيات  بشأنالمستقل تعليقات مكتوبة 
المكتب تعليقات شيا مع سياسة التقييم في الصندوق، سيقدم اوالبرامج القطرية لينظر فيها المجلس التنفيذي. وتم

مكتوبة بشأن السياسات واالستراتيجيات المؤسسية الجديدة التي است رشد في إعدادها بالتقييمات المؤسسية 
 .2017أنشطة التقييم المزمعة لمكتب التقييم المستقل في عام  7ويلخص الجدول  الرئيسية.
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 7الجدول 
  2017عام في  المستقل أنشطة التقييم المزمعة لمكتب التقييم 

 المخرجات  نتائج اإلدارة المكتبية   األهداف االستراتيجية 

: إدرار 1الهدف االستراتيجي  
أدلة من خالل تقييمات مستقلة 

أداء الصندوق ونتائجه بشأن 
 لتعزيز المساءلة 

 
 
 
 

: تحسين السياسات 1نتيجة اإلدارة المكتبية  
 والعمليات المؤسسية من خالل تقييمات مستقلة 

 تقييم مؤسسي بشأن الهيكلية المالية للصندوق  
   الخامس عشر عن نتائج وأثر عمليات الصندوق  التقرير السنوي 
  تقرير رئيس ، و تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوقتعليقات على

، الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة
وسياسات واستراتيجيات وبرامج فرص استراتيجية قطرية مختارة، 

مؤسسية، بما في ذلك تعليقات على استراتيجيات وسياسات 
 الصندوق الجديدة

: تعزيز االستراتيجيات 2نتيجة اإلدارة المكتبية 
القطرية/برامج الفرص االستراتيجية القطرية من 

 خالل تقييمات قطرية
   تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية 

 وكمبوديا، والكاميرون، وجورجيا، وبيروأنغوال، 

: معالجة المسائل 3نتيجة اإلدارة المكتبية 
 النظامية والفجوات المعرفية في الصندوق 

  تقارير توليفات تقييمية عن: مصايد األسماك، وتربية األحياء
المائية، وتنمية المناطق الساحلية؛ وبناء الشراكات على المستوى 

 مع القطاع الخاصالقطري، بما في ذلك 
: تحسين العمليات التي 4نتيجة اإلدارة المكتبية 

يدعمها الصندوق من خالل التقييمات المستقلة 
 للمشروعات

  تقييمات أداء المشروعات 

  منها ثبتجميع تقارير إنجاز المشروعات المتاحة في السنة تم الت 

: تشجيع 2الهدف االستراتيجي 
التقييم التعلم القائم على 

وتعزيز ثقافة النتائج لزيادة 
 الفعالية اإلنمائية.

: تنفيذ دليل التقييم 5نتيجة اإلدارة المكتبية 
 وتجربة طرائق ومنتجات تقييم جديدة

 استكمل تقييم أثر مشروع، وتم البدء بتقييم جديد 

  المساهمة في نقاش داخلي وخارجي حول تقييمات األثر 
تعزيز وزيادة التوعية  : 6 نتيجة اإلدارة المكتبية

والمعرفة بالدروس القائمة على التقييمات وجودة 
 المنتجات

    موضوع تعلم واحد في سياق التقرير السنوي عن نتائج وأثر
 )يحدد الموضوع فيما بعد( 2117عمليات الصندوق لعام 

    حلقات عمل قطرية للتعلم بشأن النتائج الرئيسية لتقييمات
والبرامج القطرية لتوفير اللبنات األساسية إلعداد  االستراتيجيات

برامج فرص استراتيجية قطرية جديدة؛ وأحداث تعلم في الصندوق 
 ،والتوليفات ،من تقييمات أخرى )مثال التقييمات المؤسسية

 قاسموالتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق( لت
 الدروس والممارسات الجيدة

  فريق ، و فريق التعاون في مجال التقييمشراكات بما في ذلك مع
الوكالة السويسرية للتنمية ، و األمم المتحدة المعني بالتقييم

 ، والوكاالت التي توجد مقارها في روماوالتعاون
: تنمية القدرات 7نتيجة اإلدارة المكتبية 

 في البلدان الشريكة التقييمية
 من خالل ندوات وحلقات عمل عن  تنمية القدرات التقييمية

( تقييمات منتظمة )مثل 1منهجية وعمليات التقييم في سياق: )
تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية، وتقييمات أداء 

( تقييمات حسب الطلب في بلدان ال 2المشروعات الجارية(؛ )
 يجري فيها مكتب التقييم المستقل تقييمات 

   يةقدرات التقييمالبيان النوايا مع الصين بشأن تنمية  مديدت 

  2و 1الهدفان االستراتيجيان   

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

   إعداد برنامج عمل وميزانية مكتب التقييم المستقل؛ والمشاركة في
التقييم، والمجلس التنفيذي، ومجلس جميع دورات لجنة 

المحافظين، فضال عن اجتماعات مختارة للجنة مراجعة 
الحسابات؛ والمشاركة في المنصات الداخلية )لجنة استراتيجية 

العمليات وتوجيه السياسات، ولجنة إدارة العمليات، وفرق اإلدارة 
ة، أحداث تعلم مختار في الصندوق، وفرق إدارة البرامج القطرية، و 

 ما إلى ذلك(و 
 وتتعلق بالهدفين االستراتيجيين. 8هناك عدد من المخرجات التي تسهم في نتيجة اإلدارة المكتبية *
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 2016مظروف الموارد لعام  -خامسا   

 الموارد من الموظفين –ألف  

 لقوة العمل.تستند متطلبات مكتب التقييم المستقل من الموظفين إلى عملية تخطيط استراتيجي سنوي شامل    -88
في أعقاب عرض وثيقة  2017لعام  ستراتيجي لقوة العملاالتخطيط وسيتم وضع اللمسات األخيرة على عملية ال

هذا االستعراض المسبق على لجنة التقييم في سبتمبر/أيلول. وسيقوم مكتب التقييم المستقل طوال هذه العملية 
أن تكون المنهجية المستخدمة من قبل مكتب التقييم لضمان  وحدة الميزانية وتطوير المنظمةبالتشاور مع 

في المقترح النهائي  2017المستقل هي نفس المنهجية المستخدمة في الصندوق ككل. وستدرج نتائج عملية عام 
تخطيط . وبانتظار االنتهاء من عملية ال2016 الذي ستنظر فيه لجنة التقييم في دورة أكتوبر/تشرين األول

إلى وظيفة إضافية لكبير  2017، من المتوقع أن مكتب التقييم المستقل سيحتاج في عام العمل ستراتيجي لقوةاال
 . ويتم توفير األساس المنطقي للموظف اإلضافي في الفقرات أدناه.4-موظفي التقييم من درجة ف

فة لموظف ، استفاد مكتب التقييم المستقل من إعارة من غير تكل2016إلى مايو/أيار  2014من مايو/أيار  -89
، والذي اضطلع بتقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية، الوكالة السويسرية للتنمية والتعاونمن  5-بمرتبة ف

وتقييمات أداء المشروعات. وقد كانت اإلعارة حاسمة بالنسبة لتنفيذ برنامج العمل في الوقت المناسب نظرا إلى 
قييم الجديد قصرت فترة التقييمات الرئيسية )وال سيما تقييمات أن تبسيط عمليات التقييم تماشيا مع دليل الت

، ارتفع عدد تقييمات 31شهرا. وكما جاء ذكره في الفقرة  12إلى  18البرامج القطرية والتقييمات المؤسسية( من 
وتتماشى  البرامج القطرية من ثمانية إلى عشرة، ورافق ذلك زيادة في استعانة أعمال التقييم بالمصادر الداخلية.

هذه التغييرات مع تركيز دليل التقييم الجديد على تحسين الجودة، وتعزيز التعلم، والحد من تكاليف الوحدات. 
وتنعكس الزيادة في االستعانة بالمصادر الداخلية في انخفاض أتعاب، وعالوات، وسفر الخبراء االستشاريين، 

  يزانية المقترحة.كما تمت مناقشته في القسم باء، الذي يحتوي على الم

من أجل كل من التقييمات رفيعة المستوى مثل التقييمات المؤسسية،  وتنطوي زيادة االستعانة بالمصادر الداخلية -91
، والتقييمات على مستوى المشروعات، بما في ذلك تقييمات التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقو 

ات، على مستوى أعلى من الجهد بالنسبة لموظفي ر إنجاز المشروعرياالتثبت من تقأداء المشروعات، وعمليات 
مكتب التقييم المستقل مما كان عليه في السنوات الماضية. لذا فإن تعيين موظف رفيع المستوى سيكون حاسما 

من لدعم إجراء تقييمات رئيسية )مثل تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية( وضمان إمكانية إعداد عدد أكبر 
وصاعدا.  2017ات داخليا من عام رير إنجاز المشروعاالتثبت من تقتقييمات أداء المشروعات، وعمليات 

  . 3-وف 2-التوجيه المناسب للموظفين المبتدئين بمستويات ف 4-وسوف يقدم موظف بمستوى ف

الموظفين اء في فئة أية وظائف جديدة سو  2009وباإلضافة إلى ذلك، لم يطلب مكتب التقييم المستقل منذ عام  -91
الموظفين الفنيين إلى موظفي الخدمات  نسبةوتجدر اإلشارة إلى أن  .موظفي الخدمات العامة أو فئةالفنيين 
 لصندوق. ا ة فيشعب ألي نسبمن بين أفضل ال ي، وه0.46إلى  1نحو عند  تبقىالعامة 

شهر سيواصل المكتب في األ. و الخامسفي الملحق  2017يمكن النظر إلى مستويات الموظفين المعدلة لعام  -92
، وسوف يجري تعديالت، 2016المقبلة تحليل إجمالي مستوى الجهد المطلوب لتنفيذ برنامج عمله المقترح لعام 

 .ولحسب االقتضاء، على النسخة المنقحة من الوثيقة التي ستعرض على لجنة التقييم في أكتوبر/تشرين األ
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 الميزانية المقترحة -باء   

وتعرض الميزانية المقترحة بحسب نوع النشاط، وفئة  بين هذا القسم متطلبات ميزانية مكتب التقييم المستقل.ي   -93
، والميزانية 2016كال من الميزانية المعتمدة لعام  6إلى  3اإلنفاق، والهدف االستراتيجي. وتشمل الجداول من 

 ميزانية مكتب التقييم المستقلعلى  7الجدول لتيسير المقارنة بين السنتين. ويحتوي  2017المقترحة لعام 
  ، والتي تحدد توزيع الميزانية لألنشطة المتصلة بالقضايا الجنسانية. المراعية للمنظور الجنساني

ستخضع ميزانية االستعراض المسبق المقترحة للمزيد من االستعراض، وستأخذ في االعتبار مدخالت لجنة  -94
على  وضع اللمسات األخيرةقبل  2016، والمجلس التنفيذي في سبتمبر/أيلول التقييم، ولجنة مراجعة الحسابات

 .2017الميزانية المقترحة لعام 

هي  2017كما جرى في الماضي، ستكون المعايير المستخدمة في إعداد الميزانية المقترحة لعام   االفتراضات.  -95
وحتى كتابة هذه . 2017نفس المعايير التي استخدمتها إدارة الصندوق إلعداد الميزانية اإلدارية للصندوق لعام 

موظفي و الموظفين الفنيين ( من غير المتوقع حدوث زيادة في مرتبات 1الوثيقة، من المفترض ما يلي: )
سعر المعدلة بحسب  2015معيارية لعام ، وبالتالي استخدمت نفس التكاليف ال2017لعام الخدمات العامة 

سعر ( سيستخدم 3إلى أبعد حد ممكن؛ ) ب التضخماعياست( سيتم 2؛ )الصرف بين الدوالر األمريكي واليورو
وستخضع هذه االفتراضات للمراجعة حتى عرض مقترح  .0.877لدوالر األمريكي مقابل اليورو = ل صرف

 الميزانية النهائي.

لضمان استمرار وحدة الميزانية وتطوير المنظمة لعام، سيتصل مكتب التقييم المستقل بمن اآلن وحتى نهاية ا -96
في استخدام نفس معايير الميزانية التي تتبعها اإلدارة في وضع الميزانية اإلدارية للعام القادم. وفي حال  الشعبة

م المستقل بتطبيقها وعرض ، سيقوم مكتب التقيي2017حدوث أية تغييرات في معايير ميزانية الصندوق لعام 
 .2017ميزانية معدلة على لجنة مراجعة الحسابات والمجلس التنفيذي قبل نهاية عام 

دوالر أمريكي من إجمالي  465 000، خصص مبلغ 8الجدول  يظهر فيكما  الميزانية حسب نوع النشاط.   -97
في المائة من تكاليف غير الموظفين،  18.7مليون دوالر أمريكي، أي  2.490تكاليف غير الموظفين البالغة 

والتقييمات المؤسسية(. ويمكن  ،التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقأي مستوى ) رفعللتقييمات األ
ي. والزيادة في ميزانية التقييمات على المستوى المؤسس عامةأن ت حدث هذه التقييمات تغييرات بعيدة المدى و 

هي نتيجة للطبيعة الفريدة للتقييم المؤسسي بشأن الهيكلية المالية  2016زانية عام المؤسسية مقارنة مع مي
للصندوق. وسيحتاج مكتب التقييم المستقل إلى تعبئة خبراء تقنيين في مجالي التمويل وتعبئة الموارد رفيعي 

الذين يعبئهم مكتب  المستوى، والذين يحصلون عادة على أجور أعلى بكثير من تلك التي يتقاضاها المستشارون
  التقييم المستقل من أجل أنواع أخرى من التقييمات المؤسسية.
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 8الجدول 
  *النشاط( نوع )حسب 2017الميزانية المقترحة لعام 

 نشاطنوع ال 
الميزانية المقترحة   

 2016لعام 
 )بالدوالرات األمريكية( 

العدد المطلق  
 2016في عام 

مستوى  
الجهد في 

 2016عام 

الميزانية المقترحة   
 2017لعام 

 )بالدوالرات األمريكية( 

العدد  
المطلق في 

 2017عام 

مستوى  
الجهد في 

 2017عام 
       تكاليف غير الموظفين

التقرير السنوي عن نتائج وأثر 
 1 1 000 80 1 1 000 100 عمليات الصندوق

 1 2 000 385 1 2 000 310 التقييمات المؤسسية

تقييمات االستراتيجيات والبرامج  
 5.2 7 000 000 1 5.6 7 000 090 1 القطرية

 2 2 000 110 3 3 000 140 التوليفات التقييميةتقارير   

 10 10 000 315 10 10 000 315 تقييمات أداء المشروعات 

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

 1 2 000 200 1 2 000 200 تقييمات األثر  

المعرفة، واالتصال، ونشر  قاسمت 
 اتالتقييمات، وأنشطة الشراك

195 000 - - 225 000   

 اتالتدريب في مجال تنمية القدر  
   861 145 - - 520 141  ية وتكاليف أخرىالتقييم

تكاليف غير الفرعي لمجموع ال  
   861 490 2   520 541 2 الموظفين

   797 272 3   899 127 3 تكاليف الموظفين
   658 763 5   419 669 5 المجموع

 .لسادسمن الملحق ا 2ملحوظة: يرد توضيح أكثر تفصيال للتوزيع في الجدول 

يوما إلجراء تقييم الستراتيجية  130و، يشخص )موظف( إلجراء تقييم مؤسسيوما ل 140تم تخصيص استنادا إلى التجربة والبيانات التاريخية، * 
عمليات التثبت من يوما ل 11ويوما لتقييمات أداء المشروعات،  40ويوما لتقييمات األثر،  80ويوما للتوليفات التقييمية،  40ووبرنامج قطري، 

 .3في الجدول النشاط على النحو الوارد  نوع تقارير إنجاز المشروعات. وتستخدم هذه األرقام لتقدير مستوى الجهد حسب

تقييمات ، و لتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقبالنسبة لتكلفة الوحدة يمكن عزو االنخفاض في  -98
، إلى زيادة االستعانة بالمصادر عمليات التثبت من تقارير إنجاز المشروعات، و االستراتيجيات والبرامج القطرية
أن  3فيها بشكل قوي. ويبين الجدول  4-والتي يساهم تعيين موظف من فئة ف –الداخلية في هذه التقييمات 

، 2016سيبقى كما كان في عام  2017في عام  عمليات التثبت من تقارير إنجاز المشروعاتالعدد المطلق ل
يه في دوالر أمريكي. ومستوى الجهد أقل بقليل مما كان عل 90 000بينما ستنخفض التكلفة اإلجمالية بما قيمته 

الخمسة  عمليات التثبت من تقارير إنجاز المشروعاتألن حلقات عمل المائدة المستديرة الثنتين من  2016عام 
 .2018سيتم تنظيمها في أوائل عام  2017المزمعة لعام 

والتوعية إلى تعزيز حلقات التعلم من  ،لنشرألنشطة الشراكات، واالتصال، واة طفيفوأخيرا، تهدف الزيادات ال  -99
األنشطة المشتركة مع الوكاالت  تعزيزو بناء قدرات التقييم على المستوى الوطني، التقييم والتغذية المرتدة منه، و 

وفريق  ،فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم مثلوالمنظمات اإلنمائية األخرى )، روما توجد مقارها فيالتي 
، سوف توجه هذه 2017وفي عام  لمتعددة األطراف(.التعاون في مجال التقييم التابع للمصارف اإلنمائية ا

. وسوف ينطوي ذلك فريق التعاون في مجال التقييمالتكاليف أيضا بوظيفة مدير مكتب التقييم المستقل كرئيس ل
 على المشاركة في االجتماعات، والندوات، واألحداث رفيعة المستوى.
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المستقل بمصادره الداخلية على مخصصات الميزانية لكل أثر الزيادة في استعانة مكتب التقييم  9يبين الجدول  -111
نشاط تقييم. ويبين أيضا مستوى جهد موظفي مكتب التقييم المستقل وخبرائه االستشاريين، والسفر، واألتعاب، 

 (.2017- 2016( وبعد نشر اإلصدار الثاني من دليل التقييم )2015- 2014والعالوات قبل )
  9دول جال     
 استعانة أنشطة التقييم بالمصادر الداخلية  

 الثاني لدليل التقييم  صداراإل بعد استخدام الثاني لدليل التقييم  صداراإل استخدام قبل 

 نوع 
 النشاط

ميزانية ال
المعتمدة لعام 

2014 

العدد 
 المطلق

في عام 
2014 

مستوى  
الجهد 

في عام 
2014 

ميزانية ال
المعتمدة لعام 

2015 

العدد 
في  المطلق
عام 

2015 

مستوى  
الجهد 

في عام 
2015 

ميزانية ال
المعتمدة لعام 

2016 

العدد 
في  المطلق

 عام

2016 

مستوى  
الجهد 

في عام 
2016 

الميزانية   
المقترحة لعام 

2017 

العدد 
 المطلق

 في عام

2017 

مستوى  
الجهد 

في عام 
2017 

التقرير السنوي عن 
نتائج وأثر عمليات 

 الصندوق

150 000 1 1 100 000 1 1 100 000 1 1 80 000 1 1 

تقييم البرامج 
القطرية/تقييم 
االستراتيجيات 
 والبرامج القطرية

760 000 7 3.3 1 035 000 8 4.5 1 090 000 7 5.6 1 000 000 7 5.2 

تقييم أداء 
 المشروعات

230 000 8 8 230 000 8 8 315 000 10 10 315 000 10 10 

عمليات التثبت من   
تقارير إنجاز 
 المشروعات

50 000 30 30 50 000 30 30 50 000 30 30 30 000 30 30 

الخبراء   أتعاب 
 نياالستشاري

1 465 000   1 485 000   1 495 000   1 400 000   

الخبراء   عالوات سفر 
 نياالستشاري

395 000   410 000   440 000   380 000   

 

. نفاقالميزانية المقترحة لغير الموظفين موزعة حسب فئة اإل 10يعرض الجدول  .قنفااإل  ةالميزانية حسب فئ    -111
االستشارات دعما لعمل التقييم، وهي نسبة تعاب في المائة من ميزانية غير الموظفين أل 56وخصصت نسبة 

. وفيما يتعلق بالخبراء 2016غير الموظفين في عام تكاليف المخصصة لفي المائة  60ـالنسبة  أقل من
االستشاريين، يواصل مكتب التقييم المستقل جهوده الرامية إلى ضمان التوازن بين الجنسين والتنوع اإلقليمي 

البلد أو المنطقة  تعطى األفضلية لتوظيف الخبراء االستشاريين من نفسو المناسب عبر جميع أنواع التقييمات. 
وتقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية،  ،المقرر إجراء تقييم فيها، وخاصة لتقييمات أداء المشروعات

  التوليفات التقييمية. تقاريرو  ،إعداد التقييمات المؤسسية في سياقالمضطلع بها قطرية الزيارات وال
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 10الجدول 

  (قنفافئة اإل  )حسب 2017الميزانية المقترحة لعام   

 بدوالرات الواليات المتحدة األمريكية

 2017الميزانية المقترحة لعام    2016الميزانية المعتمدة لعام    قنفافئة اإل   
 000 440 000 376 سفر الموظفين  

 000 400 1 000 495 1 أتعاب الخبراء االستشاريين  

 000 380 000 440 الخبراء االستشاريين وعالواتسفر   

 000 45 000 45 أحداث التعلم القطرية حول تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية 

 861 225 520 185 وتدريب الموظفين وتكاليف أخرى ،نشر التقييمات  

 861 490 2 520 541 2 مجموع تكاليف غير الموظفين  

 797 272 3 889 127 3  تكاليف الموظفين

 658 763 5 419 669 5 المجموع

 

( أثر استعانة أنشطة التقييم 2( تكلفة السفر للموظف الجديد؛ )1تعكس الزيادة في سفر الموظفين ما يلي: ) -112
( تكاليف السفر المترتبة 3بالمصادر الداخلية؛ التي سيقضي موظفو المكتب من أجلها وقتا أطول في الميدان؛ )

. وهناك انخفاض كبير في أتعاب، وعالوات، جال التقييمفريق التعاون في م على األنشطة التي يقوم بها رئيس
وكما كان الحال في الماضي، من المقترح تخصيص مبلغ صغير لتدريب  وسفر الخبراء االستشاريين.

وارتفاع مجموع تكاليف الموظفين هو نتيجة  الموظفين، وهو أمر بالغ األهمية في التطوير المهني المستمر.
 .4-لتعيين موظف بمستوى ف

ميزانية مكتب التقييم المستقل المقترحة لعام  اتخصصم 11يبين الجدول  الميزانية حسب الهدف االستراتيجي.   -113
تكاليف الموظفين وتكاليف غير الموظفين مقابل الهدفين االستراتيجيين لمكتب التقييم  بما في ذلك، 2017

بما في ذلك المبلغ المخصص لكل نتيجة من نتائج اإلدارة  ،المستقل. ويمكن االطالع على المزيد من التفاصيل
 .السادسمن الملحق  3في الجدول  ،المكتبية

نظرا إلى أن جزءا أكبر من موارد  2مخصصا أكبر بكثير من الهدف االستراتيجي  1يتلقى الهدف االستراتيجي  -114
لهدف )مثل التقييمات المؤسسية، االستشارات لمكتب التقييم المستقل مخصصة ألنشطة تساهم في تحقيق هذا ا

األنشطة المضطلع  الكثير منغير أن وتقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية، وتقييمات أداء المشروعات(. 
ويشمل ذلك أنشطة الهدف االستراتيجي  .2بها ضمن هذا الهدف ستسهم أيضا في تحقيق الهدف االستراتيجي 

وعلى سبيل المثال، توفر حلقات العمل  تقييم وثقافة تحسين النتائج المؤسسية.التي تعزز التعلم المستند إلى ال 1
 1المدرجة في الميزانية تحت الهدف االستراتيجي  -القطرية في نهاية تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية 

اع السياسات فرصة فريدة لتبادل اآلراء حول أهم الدروس المستفادة وأفضل الممارسات المتصلة مع صن -
 وأصحاب المصلحة اآلخرين. ،والموظفين التشغيليين في الصندوق ،والقرارات
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 11الجدول    
 التخصيص المقترح للميزانية )حسب الهدف االستراتيجي(

 الهدف االستراتيجي 
 2017الميزانية المقترحة لعام    2016الميزانية المعتمدة لعام   
المبلغ )بالدوالرات  

المبلغ )بالدوالرات   % األمريكية(
 % األمريكية(

: إدرار أدلة من خالل تقييمات 1الهدف االستراتيجي
 70 638 008 4 71 049 057 4 أداء الصندوق ونتائجه لتعزيز المساءلةبشأن مستقلة 

: تشجيع التعلم القائم على التقييم 2 الهدف االستراتيجي
 25 272 446 1 24 250 322 1 ة اإلنمائيةلياعوتعزيز ثقافة النتائج لزيادة الف

 5 748 308 5 120 290 2و 1الهدفان االستراتيجيان    

 100 658 763 5 100 419 669 5 المجموع

 

يترتب على المنهجية التي يتبعها مكتب التقييم المستقل عند بناء  الميزانية المراعية للمساواة بين الجنسين.  -115
الميزانية المراعية للمساواة بين الجنسين تقرير نسبة تكاليف الموظفين وغير الموظفين المخصصة لتحليل 

يم ذكر أن مكتب التقيتالقضايا الجنسانية في تقييمات المكتب واإلبالغ عنها. ومن المهم، في هذا الصدد، أن ن
المستقل لديه معيار مخصص للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يطبق في جميع التقارير السنوية عن نتائج 
وأثر عمليات الصندوق، وتقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية، وتقييمات أداء المشروعات، وعمليات التثبت 

ية إضافية أيضا للقضايا الجنسانية في منتجات وتقييمات األثر. وأوليت عنا ،من تقارير إنجاز المشروعات
في المائة من  6.3أن  12ويبين الجدول  التوليفات التقييمية.تقارير و  ،التقييم األخرى، مثل التقييمات المؤسسية
مخصصة بشكل مباشر لدراسة القضايا الجنسانية، وهي نسبة أعلى  2017إجمالي ميزانية المكتب المقترحة لعام 

 .2016في المائة المحتسبة في ميزانية عام  5.8من نسبة 
 12الجدول    
  المراعية للمساواة بين الجنسين 2017ميزانية مكتب التقييم المستقل لعام  

 2017الميزانية المقترحة لعام    نشاطنوع ال 
مكون المساواة بين  

)نسبة  الجنسين 
 مئوية(

 بالدوالرات األمريكية 

    تكاليف غير الموظفين 
 000 8 10 000 80 التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق

 500 15 5 000 385 التقييمات المؤسسية

 000 100 10 000 000 1 تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية 

 500 1 5 000 30 عمليات التثبت من تقارير إنجاز المشروعات  

 050 22 7 000 315 تقييمات أداء المشروعات 

 000 14 7 000 200 تقييمات األثر  

 500 5 5 000 110 التوليفات التقييميةتقارير   

   340 225 والشراكات ،وتقاسم المعرفة ،أنشطة االتصاالت، وانتشار التقييم 
 276 7 5 521 145 والتدريب وغير ذلك من التكاليف يةقدرات التقييمالتكاليف تنمية  

 827 173 7 861 490 2 الموظفينمجموع تكاليف غير   

    تكاليف الموظفين
 106 33 20 579 165 جهة االتصال المعنية بالمساواة بين الجنسين 

 645 10 10 320 106 جهة اتصال بديلة معنية بالمساواة بين الجنسين 

 045 150 5 898 000 3 موظفي التقييم جميع 

 796 193 5.9 797 272 3 تكاليف الموظفينالفرعي لمجموع ال 

 623 367 6.3 658 763 5 المجموع
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مليون دوالر أمريكي، أي بزيادة اسمية  5.76ما قيمته  2017تبلغ الميزانية المقترحة لعام  .الميزانية المقترحة  -116
مليون دوالر أمريكي. وتتألف الزيادة  5.67والبالغة  2016في المائة عن الميزانية المعتمدة لعام  1.6قدرها 

في المائة، يمكن إسنادها إلى تكاليف أعلى للموظفين،  0.3من زيادة فعلية بنسبة  في المائة 1.6االسمية البالغة 
 في المائة. 1.3وزيادة األسعار بنسبة 

في المائة من  0.39تمثل  2016ومن المهم التأكيد على أن الميزانية المقترحة لمكتب التقييم المستقل لعام   -117
عام ل في المائة 0.6 من نسبة أقل وهي نسبة 12برنامج القروض والمنح المتوقع للصندوق في العام القادم،

المجلس  قبل في المائة والمعتمد من 0.9ميزانية مكتب التقييم المستقل البالغ ، وأقل بكثير من سقف 2015
بما  ،لمحة عامة عن ميزانية مكتب التقييم المستقل المقترحة دسالسامن الملحق  1الجدول  ويقدم. 13التنفيذي

 .2013في ذلك االتجاهات التاريخية منذ عام 

 

                                                      
شيا مع التزامات التجديد اتم 2017ر أمريكي في شكل قروض ومنح جديدة في عام دوالمليار  1.1من المتوقع أن يخطط الصندوق االلتزام بمبلغ    12

 العاشر لموارد الصندوق. 
 . 2008هذا القرار اتخذه المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول    13
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 2017النتائج اإلشارية ومصفوفة عمليات الميزنة المستندة إلى النتائج في الصندوق والميزانيات المقترحة لعام 

 العملية نتيجة اإلدارة المؤسسية الحصيلة المجموعة

 2016المعتمدة لعام 
)بماليين الدوالرات 

 األمريكية(

 2017المقترحة لعام   
)بماليين الدوالرات 

 األمريكية(

      التشغيل 

سياسة وطنية فعالة، وتنسيق، وبرمجة،     1
وأ طر مؤسسية واستثمارية للحد من الفقر 

 الريفي

تحسن إدارة البرامج  - 1اإلدارة المؤسسية نتيجة  
 القطرية

تحسن تصميم  - 2نتيجة اإلدارة المؤسسية  
 المشروعات )القروض والمنح(

تحسين اإلشراف ودعم  – 3نتيجة اإلدارة المؤسسية  
 التنفيذ

تجهيز البرامج القطرية    
 وتنفيذها

85.91 88.32 

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

تحسين المدخالت في  -8اإلدارة المؤسسية  نتيجة
 حوارات السياسات العالمية للحد من الفقر الريفي

زيادة تعبئة الموارد  – 10نتيجة اإلدارة المؤسسية  
 ألغراض الحد من الفقر الريفي

حوار السياسات الرفيع 
لموارد، المستوى، وتعبئة ا

 التصاالت االستراتيجيةوا

12.39 12.87 

     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

إدارة الموارد تحسين  – 5نتيجة اإلدارة المؤسسية  
 البشرية

تحسين إدارة المخاطر  –6نتيجة اإلدارة المؤسسية  
 والنتائج

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

 واالتصاالت

اإلدارة المؤسسية    
 واإلصالح والتنظيم

35.80 36.43 

عمل الهيئات الرئاسية للصندوق بشكل فعال   4
 وكفؤ 

فعالة وكفوءة  منصة –9نتيجة اإلدارة المؤسسية    
 لصندوقفي التسيير األعضاء 

دعم أنشطة التسيير التي 
 يقوم بها األعضاء

7.63 7.78 

 145.40 141.73  4-1للمجموعات  2017مجموع الميزانية العادية المقترحة لعام 

 5.38 4.98   التكاليف المؤسسيةمركز  

 150.78 146.71  2017مجموع الميزانية اإلدارية الصافية المقترحة لعام 
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 2018-2016إطار قياس النتائج لمكتب التقييم المستقل في الصندوق للفترة 

 خط األساس  مؤشرات األداء الرئيسية نتائج اإلدارة المكتبية   األهداف االستراتيجية 
 2011لعام 

 ستهدفمالالمستوى 
 )لكل سنة(

 وسائل التحقق

 :1ي االستراتيجالهدف 
إدرار أدلة من خالل 

بشأن تقييمات مستقلة 
أداء الصندوق ونتائجه 

 لتعزيز المساءلة

تحسين السياسات  : 1نتيجة اإلدارة المكتبية 
 والعمليات المؤسسية من خالل تقييمات مستقلة 

معدل العمل بالتوصيات الصادرة عن التقييمات المؤسسية،  -1
، وتقييمات البرامج القطرية، والتوليفات التقييميةاالستراتيجيات و وتقييمات 

  أداء المشروعات
 %90 نطبقيال 

تقرير رئيس 
الصندوق عن وضع 

تنفيذ توصيات 
التقييم وتدابير 

وثيقة اإلدارة، و 
برنامج عمل وميزانية 

مكتب التقييم 
المستقل في 

 الصندوق

تعزيز االستراتيجيات : 2نتيجة اإلدارة المكتبية 
من  القطرية/برامج الفرص االستراتيجية القطرية

  خالل تقييمات قطرية
: معالجة المسائل النظامية 3نتيجة اإلدارة المكتبية 

 والفجوات المعرفية في الصندوق 
تحسين العمليات التي  : 4نتيجة اإلدارة المكتبية 

يدعمها الصندوق من خالل التقييمات المستقلة 
 للمشروعات

 :2الهدف االستراتيجي 
تشجيع التعلم القائم على 

التقييم وتعزيز ثقافة 
النتائج والمعرفة لزيادة 

 الفعالية اإلنمائية.

: تنفيذ دليل التقييم وتجربة 5نتيجة اإلدارة المكتبية 
 طرائق ومنتجات تقييم جديدة

مكتب  اتتقييم   2 ال ينطبق  تطبيق مجموعة من الطرائق والتصميمات الجديدة -2
 التقييم المستقل

 تقييمات األثر   )في كامل الفترة( 3  نطبقيال  التقييمات المصحوبة بتحليل كمي -3

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

 المنتجات

لجميع التقييمات الموزعة من خالل أدوات  عدد منتجات النشر -4
 80 ال ينطبق    نترنتالتواصل االجتماعي واإل

 

المستقل ية التي ينظمها مكتب التقييم قطر التعلم ال حداثعدد أ -5
 باالشتراك مع الحكومات

4 5 

عدد أنشطة المعارف الداخلية والخارجية التي ينظمها مكتب التقييم  -6
 7 5 لالمستق

التعقيبات المستخلصة من الدراسة االستقصائية للعمالء على جودة  -7
 منتجات مكتب التقييم المستقل

شخص )على األقل  100   نطبقيال 
 ة(يجابي% تعقيبات إ60

 200 نطبقيال   مكتب التقييم المستقلعدد تنزيالت مطبوعات  -8

عدد األشخاص الذين يتلقون النشرات اإلخبارية لمكتب التقييم  -9
 600 نطبقيال  المستقل

 

 : تنمية القدرات التقييمية7نتيجة اإلدارة المكتبية 
 في البلدان الشريكة

التي  يةقدرات التقييمال/حلقات العمل الخاصة بتنمية ندواتعدد ال -10
 1 نطبقيال  البلدان الشريكة فينظمت 

سجالت مكتب    
 التقييم المستقل
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التي شارك فيها موظفو مكتب التقييم المستقل حول  حداثعدد األ  -11
  يةقدرات التقييمالالتقييم الذاتي وتنمية 

 
 3 نطبقيال 

 

الهدفان االستراتيجيان    
 2و 1

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

من برنامج %  0.9>   لميزانيةا سقف -12
القروض والمنح في 

 الصندوق

من برنامج %  0.9>  
 القروض والمنح في الصندوق

 
 1/0.46 طبقينال  العامة اتنسبة موظفي الفئة الفنية إلى موظفي فئة الخدم  -13
 %97 نطبقيال  في نهاية العام معدل تنفيذ الميزانية  -14
  %95 نطبقيال  معدل تنفيذ أنشطة التقييم الرئيسية  -15
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 (2016يونيو/حزيران  15حتى إبالغ مكتب التقييم المستقل عن اإلنجازات )  

 (. 23بالصفحة  2( مؤشرات أدائه الرئيسية )الجدول 2(؛ )1)الجدول  زمعة( األنشطة الم1، ي بِلغ مكتب التقييم المستقل على أساس كل من: )2016في عام  
  1الجدول  
 (2016يونيو/حزيران  15 -اإلبالغ عن األنشطة المزمعة لمكتب التقييم المستقل )يناير/كانون الثاني  

 الوضع الراهن وضع التنفيذ المزمع أنشطة التقييم نوع العمل

 2016موعد اإلنجاز ديسمبر/كانون األول  تجربة الالمركزية في الصندوق   التقييمات المؤسسية -1

ووضعت في شكلها النهائي بعد  2016لجنة التقييم في مارس/آذار ل الحادية والتسعين دورةالنوقشت وثيقة النهج في  .جار
عقدت مشاورات بين ممثلي المجلس ودائرة إدارة البرامج. تم عقد حلقتي عمل قطريتين إقليميتين مع ممثلي البلدان ذلك. 

يران ويوليو/تموز. وسيكون التقرير النهائي جاهزا بحلول نهاية سبتمبر/أيلول المتلقية في مايو/أيار، واثنتين في يونيو/حز 
 .2016لعرضه على المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول 

تقييمات االستراتيجيات   -2
 والبرامج القطرية

 .التقرير قيد اإلعداد .2016تم إيفاد البعثة الرئيسية في أبريل/نيسان  .جار 2016موعد اإلنجاز ديسمبر/كانون األول  جمهورية الكونغو الديموقراطية  

  .2016يونيو/حزيران -بعثة اإلعداد في مايو/أيار .جار 2016موعد اإلنجاز ديسمبر/كانون األول  مصر 

 2016في مايو/أيار  كما هو مزمع سوف يكتمل الهند  
االتفاق عند نقطة يجري حاليا إعداد  .2016مايو/أيار  12 الوطنية فيعقدت حلقة عمل المائدة المستديرة أنجز. 
 التي سيستنير بها برنامج الفرص االستراتيجية القطرية.   – اإلنجاز

 .2016في يوليو/تموز  تحضيريةبعثة الال .جار 2016موعد اإلنجاز ديسمبر/كانون األول  موزامبيق 

 .التفاق عند نقطة اإلنجاز. تم التوقيع على ا2016أبريل/نيسان  7ية في وطنأنجز. عقدت حلقة عمل المائدة المستديرة ال 2016 نيسان/أبريلفي  كما هو مزمعسوف يكتمل  نيجيريا  
 .2016يونيو/حزيران -مايو/أياروالبعثة الرئيسية في  2016 نيسان/أبريلفي  تحضيريةبعثة ال. جرت الجار 2016موعد اإلنجاز ديسمبر/كانون األول  نيكاراغوا 
  .التقرير قيد اإلعدادنيسان. /والبعثة الرئيسية في أبريل كانون الثاني،/ينايرفي  تحضيريةبعثة ال. جرت الجار 2016موعد اإلنجاز ديسمبر/كانون األول  الفلبين 

 2016اكتمل في يناير/كانون الثاني  تركيا  
نوقش في دورة لجنة التقييم الحادية والتسعين  .2016مستديرة وطنية في يناير/كانون الثاني أنجز. وتنظم حلقة عمل مائدة 

وسوف يعرض على المجلس في سبتمبر/أيلول التفاق عند نقطة اإلنجاز . تم التوقيع على ا2016في مارس/آذار 
2016. 

لتثبت من تقارير إنجاز ا –3
 المشروعات

 يجري االضطالع به كما هو مزمع.   2016موعد اإلنجاز ديسمبر/كانون األول  المشروعات المتاحة خالل العامالتثبت من كل تقارير إنجاز  

 المزمع.جميع تقييمات أداء المشروعات إما أنجزت أو جارية حسب الجدول  2016سيكتمل بحلول ديسمبر/كانون األول  عشرة تقييمات ألداء المشروعات تقييمات أداء المشروعات  - 4

 تقييمات األثر  - 5

 . 2016ين في أكتوبر/تشرين األول تسعستناقش في دورة لجنة التقييم الرابعة وال .التقرير قيد اإلعداد 2016سينجز في يوليو/تموز   مشروع مصايد األسماك الحرفية في ضفة سوفاال موزامبيق، 

 جار  2016يوليو/تموز بدأ في  تقييم جديد لألثر )يحدد المشروع فيما بعد( 
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 الوضع الراهن وضع التنفيذ المزمع أنشطة التقييم نوع العمل

االنخراط مع الهيئات  - 6
 الرئاسية

 2016سينجز في يوليو/تموز    عن نتائج وأثر عمليات الصندوق الرابع عشر السنوي ريرالتق 
، بما في ذلك موضوع 2016. التقرير قيد اإلعداد لعرضه على لجنة التقييم والمجلس التنفيذي في سبتمبر/أيلول جار

  إدارة المعرفة.التعلم بشأن 
استعراض تنفيذ برنامج العمل المستند إلى النتائج لعام 

عداد 2018-2017وخطته اإلشارية للفترة  2016 ، وا 
 2017برنامج العمل المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 

 2019-2018وخطته اإلشارية للفترة 

 2016موعد اإلنجاز ديسمبر/كانون األول 
وسوف يستعرض االستعراض المسبق رفيع المستوى لبرنامج عمل مكتب التقييم يجري االضطالع به كما هو مزمع.   

المستقل في الصندوق وميزانيته من قبل لجنتي التقييم ومراجعة الحسابات، والمجلس التنفيذي في سبتمبر/أيلول 
 ونوفمبر/تشرين الثاني.

تقرير رئيس الصندوق  علىالمستقل تعليقات مكتب التقييم 
 بشأن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة

 2016ستنجز في سبتمبر/أيلول 
مع  المستقل عليه، التقييم مكتبوتعليقات  ،سي ناقش تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة

تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات وأكد المجلس على أهمية  .2016سبتمبر/أيلول لجنة التقييم والمجلس في 
 المستقل عليه كأداة لتعزيز المساءلة والتعلم. التقييم مكتبالتقييم وتدابير اإلدارة وتعليقات 

تعليقات مكتب التقييم المستقل على تقرير الفعالية اإلنمائية   
 للصندوق

 2016موعد اإلنجاز ديسمبر/كانون األول 
التقرير السنوي عن المستقل عليه، جنبا إلى جنب مع  التقييم مكتبوتعليقات  ،تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوقسيناقش 

 .2016في دورتي لجنة التقييم والمجلس التنفيذي في سبتمبر/أيلول  نتائج وأثر عمليات الصندوق
على نهج الصندوق بشأن  تعليقات مكتب التقييم المستقل

وعلى توليفة  ؛األوضاع الهشةفي البلدان ذات  النخراطا
تقييمية أعدتها اإلدارة عن الدروس المستفادة من مبادرة تقييم 

 األثر في التجديد التاسع لموارد الصندوق

 2016اكتمل في أبريل/نيسان 
البلدان التي تعاني من  ( تحديث لنهج االنخراط في1) :كل من تعليقات مكتب التقييم المستقل في الصندوق علىعرضت 

( توليفة عن الدروس المستفادة من مبادرة تقييم أثر التجديد التاسع لتجديد موارد الصندوق على لجنة 2أوضاع هشة؛ )
  ..2016التقييم في مارس/آذار، وعلى المجلس في أبريل/نيسان 

 ،والمجلس التنفيذي ،المشاركة في جميع دورات لجنة التقييم  
واجتماعات مختارة للجنة مراجعة  ،افظينومجلس المح

 2016وزيارة المجلس القطرية إلى البرازيل في  ،الحسابات
 2016موعد اإلنجاز ديسمبر/كانون األول 

  .2016نيسان /أبريلالمجلس التنفيذي: عقدت دورة رسمية في . 2016لجنة التقييم: عقدت دورة رسمية في مارس/آذار 
 .2016رسمي في مارس/آذار  اجتماعلجنة مراجعة الحسابات: عقدت 

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

 تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية ذات الصلةالقطرية/
 2016موعد اإلنجاز ديسمبر/كانون األول 

التقييم المستقل تعليقاته الخطية على برامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديدة للبرازيل وتنزانيا إلى المجلس قدم مكتب 
 .2016للنظر فيها في أبريل/نيسان 

دارة  - 7 أنشطة االتصاالت وا 
 المعرفة

  وثيقة النهج. التقرير قيد اإلعداد. . استكملتجار 2016موعد اإلنجاز ديسمبر/كانون األول  توليفات تقييمية عن توسيع النطاق 

 .نهجالأعدت وثيقة   .جار 2016موعد اإلنجاز ديسمبر/كانون األول  توليفة تقييمية عن حوار السياسات

 –المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة توليفة تقييمية عن 
 استعراض للممارسات والنتائج

 .نهجالأعدت وثيقة   .جار  2016موعد اإلنجاز ديسمبر/كانون األول 

، والموقع نظرات الثاقبةتقارير التقييم، والمالمح البارزة، وال
 ، الخالمستقل الشبكي لمكتب التقييم

 2016ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني  
من  16تقييميا، وتقريرا  12قام مكتب التقييم المستقل بنشر وتعميم ما مجموعه يجري االضطالع به كما هو مزمع.   
معلوماتية، رسوم  9نظرات عامة، وكتيب، و 3بيانات صحفية، و 5، والنظرات الثاقبة، والمواجيز، ومالمح البارزةال

  أشرطة فيديو على جمهور داخلي وخارجي. 3ونشرتين إخباريتين فصليتين، و
( تركيا في يناير/كانون الثاني؛ 1حلقات عمل مائدة مستديرة وطنية خاصة بتقييمات برامج قطرية في كل من: )عقدت  2016ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني   البرامج القطرية/ تنظيم حلقات عمل تعلم قطرية عن تقييمات 
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 الوضع الراهن وضع التنفيذ المزمع أنشطة التقييم نوع العمل

االستراتيجيات والبرامج القطرية، باإلضافة إلى تقييمات 
 أحداث تعلم في الصندوق

في مايو/أيار. سيعقد حدث تعلم عن تقييم األثر الخاص بموزامبيق في ( الهند 3( نيجيريا في أبريل/نيسان؛ )2)
في مابوتو. وتبذل جهود خاصة في كل حلقة عمل لدعوة ممثلي المستفيدين، والمجتمع المدني،  2016سبتمبر/أيلول 

 والمنظمات غير الحكومية.
 لنظام تخصيص الموارد على أساس األداء التقييم المؤسسي( حدث تعلم داخلي حول 1شملت األحداث الداخلية ما يلي: )

 ( حدث في االجتماع العام لموظفي الصندوق عن مكتب التقييم المستقل ووظيفة التقييم المستقل.2في الصندوق؛ )
المشاركة في منتديات خارجية مختارة مثل أحداث التعلم أو   

 المعرفة من خاللها قاسماجتماعات مجموعات التقييم وت
 2016ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني  

بقيادة مكتب التقييم المستقل،  - فريق األمم المتحدة المعني بالتقييمندوة شبكية ل يجري االضطالع به كما هو مزمع.  
  حول تجذير استقاللية التقييم في سياق المنظمات اإلنمائية المتعددة األطراف.

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

حضور . المستقل المشروعات التي قيَّمها مكتب التقييم
، ودورات تعلم ضمان الجودة، لجنة إدارة العملياتاجتماعات 

رة الصندوق، واجتماعات مختارة لفرق واجتماعات فريق إدا
 إدارة البرامج القطرية

 2016ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني  

توفر هذه المنتديات لمكتب التقييم المستقل فرصا لتقاسم الدروس المستفادة من التقييم  يجري االضطالع به كما هو مزمع.  
ميم السياسات، واالستراتيجيات، والعمليات الجديدة. شارك مكتب التقييم مع إدارة الصندوق وموظفيه من أجل تعزيز تص

حيث تم إجراء تقييمات، وأحيانا في  لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه السياساتالمستقل في عدد من اجتماعات 
عددا من االجتماعات وحضر مدير مكتب التقييم المستقل ونائبه اجتماعات أخرى لتقديم تعليقات بشأن الرصد والتقييم. 

 مدير مكتب التقييم المستقل في اجتماع فريق إدارة. وشارك لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه السياساتاألسبوعية ل
مكتب التقييم . كما شارك 2016؛ ومن المزمع عقد اجتماع ثان في نوفمبر/تشرين الثاني 2016الصندوق في مايو/أيار 

 تارة لفريق إدارة البرامج القطرية.المستقل أيضا في اجتماعات مخ

 الشراكات  - 8

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

 2016ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني  

 يجري االضطالع به كما هو مزمع.   
ويونيو/حزيران  2016في يناير/كانون الثاني  فريق التعاون في مجال التقييمالتقييم المستقل في اجتماعات لمكتب شارك 
التمويل المخصص لتغير المناخ مكتب التقييم المستقل جلسة عن . وفي اجتماع يناير/كانون الثاني ترأس مدير 2016
  .التمويل المخصص لتغير المناخمشروعات في قياس أثر  المصارف اإلنمائية المتعددة األطرافوتعاون 

المنعقد في أبريل/نيسان،  فريق األمم المتحدة المعني بالتقييمل مكتب التقييم المستقل في االجتماع العام السنويكما شارك 
( تنمية القدرات التقييمية الوطنية من أجل تقييم 2العدالة والمساواة؛ ) –( ال أحد يتخلف 1حيث قدم عروضا حول: )

( قابلية أهداف التنمية المستدامة للتقييم. 3؛ )سبل المضي قدماالدروس المستفادة و  –أهداف التنمية المستدامة والشراكات 
 ية بين الشركاء.جار من خالل التفاعالت العاد الوكالة السويسرية للتنمية والتعاونالتعاون مع 

المساهمة كمستعرض أقران خارجي في تقييمات تقوم بها  
 منظمات دولية أخرى حسب الطلب

 2016ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني  
، قاد مدير مكتب التقييم فريق األمم المتحدة المعني بالتقييمبصفته رئيس المجموعة الفرعية الستعراض األقران التابعة ل

. يتم االنتهاء من مسودة التقرير بحلول يونيو/حزيران مركز التجارة الدوليةالمستقل استعراض األقران لوحدة التقييم في 
2016. 

تنفيذ البيان المشترك بين المجموعة االستشارية للبحوث  
 ،والصندوق ،ومنظمة األغذية والزراعة ،الزراعية الدولية

 وبرنامج األغذية العالمي لتعزيز التعاون في مجال التقييم
 2016ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني  

تقديم تقرير التوليفة التقييمية المشتركةعن انخراط منظمة األغذية والزراعة لألمم يجري االضطالع به كما هو مزمع.   
 .2016يونيو/حزيران المتحدة والصندوق في التنمية الرعوية في 

حدث تعلم عن دليل التقييم في االجتماع العام لموظفي الصندوق لتقاسم المنهجية يجري االضطالع به كما هو مزمع.    2016ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني   التدريب على اإلصدار الثاني من دليل التقييم المنهجية - 9
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 الوضع الراهن وضع التنفيذ المزمع أنشطة التقييم نوع العمل

 اإلصدار الثاني لدليل التقييم مع موظفي الصندوق.المعدلة المستخدمة في 

المساهمة في النقاش الداخلي والخارجي بشأن تقييم األثر، 
 أهداف التنمية المستدامةوالتوليفة التقييمية، بما في ذلك 

 2016ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني  

تم تمثيل مكتب التقييم المستقل في مؤتمر رئيسي في مارس/آذار حول تقييم أهداف  يجري االضطالع به كما هو مزمع.  
 ، وهيئة األمم المتحدة للمرأةالتنمية المستدامة من منظور يركز على العدالة ويراعي القضايا الجنسانية، نظم من قبل 

EvalPartners ييم التنمية الذي استضافه فريق التقييم ، ووكاالت أخرى. كما شارك مكتب التقييم المستقل في: أسبوع تق
اإلنمائي المستقل التابع لمصرف التنمية األفريقي؛ والمؤتمر السنوي لجمعية التقييم البريطانية؛ والمؤتمر الوطني لجمعية 

  التقييم الكندية.

 2016سيكتمل بحلول ديسمبر/كانون األول  بشأن المواءمة  اتفاق جديد وضع  
االتفاقية الجديدة على لجنة التقييم في دورتها المنعقدة في أكتوبر/تشرين األول  المزمع أصال عرض. كان من جار

من أجل إخراج إطار الفعالية اإلنمائية خالل عام  2017، إال أن اإلدارة اقترحت تأخير العرض حتى عام 2016
2016.  

 يةقدرات التقييمالتنمية  - 10

التقييم  اتفي سياق عملي يةالتقييمقدرات الفي تنمية  نخراطاال 
 المنتظمة 

 2016ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني  
. تم عرض اإلصدار الثاني لدليل التقييم في نيودلهي في أعقاب حلقة المائدة المستديرة الوطنية الخاصة بتقييم جار

  .2016البرنامج القطري للهند في مايو/أيار 
في بلدان شريكة حزل منهجية وعمليات تنظيم حلقات عمل 
 التقييم )عند الطلب(

 2016ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني  
تم عرض اإلصدار الثاني لدليل التقييم في نيودلهي في أعقاب حلقة المائدة المستديرة الوطنية الخاصة بتقييم البرنامج   

 .2016القطري في مايو/أيار 

قدرات التنفيذ بيان النوايا مع حكومة الصين بشأن تنمية   
 في البلد يةالتقييم

 2016ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني  
آسيا والمحيط أجرى مكتب التقييم المستقل تدريبات في الصين على التقييم ومنهجية التقييم في معهد التمويل والتنمية في 

 .الهادي
 .منهجية التقييم في برنامج شنغهاي الدولي للتدريب على تقييم التنميةتقديم عرض حول  
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 (2016يونيو/حزيران  15حتى اإلبالغ عن مؤشرات األداء الرئيسية لمكتب التقييم المستقل )من يناير/كانون الثاني  
مقابل مؤشرات األداء  2016التقييم المستقل في الفصل األول من عام  ، توفر مصفوفة اإلبالغ الواردة أدناه لمحة عامة عن إنجازات مكتب2018-2016 للفترةاستنادا إلى إطار قياس النتائج لمكتب التقييم المستقل   

 الرئيسية المتفق عليها مع المجلس التنفيذي.

 2الجدول 
 (2016يونيو/حزيران  15اإلبالغ عن مؤشرات األداء الرئيسية لمكتب التقييم المستقل )من يناير/كانون الثاني إلى  

المكتبيةنتائج اإلدارة  األهداف االستراتيجية 2016يونيو/حزيران  15حتى  اإلنجازات مؤشرات األداء الرئيسية   

المستوى 
المستهدف 

(2016)  

  وسائل التحقق

   :1الهدف االستراتيجي 
 إجراءمن خالل إدرار أدلة 

ة ألداء مستقل اتتقييم
تعزيز ونتائج الصندوق ل

 المساءلة

عمليات السياسات و تحسين ال: 1نتيجة اإلدارة المكتبية 
 من خالل التقييمات المستقلةمؤسسية ال

معدل العمل بالتوصيات الصادرة عن التقييمات المؤسسية، وتقييمات  -1 
تقييمات أداء التوليفات التقييمية، و  يرار وتق، البرامج القطريةاالستراتيجيات و 

 المشروعات

ال ينطبق )سيتاح تقرير رئيس الصندوق في 
 سبتمبر/أيلول(

%90 

رئيس الصندوق تقرير 
عن وضع تنفيذ 
توصيات التقييم 
وتدابير اإلدارة، 

برنامج عمل وثيقة و 
وميزانية مكتب التقييم 

المستقل في 
 الصندوق

 /قطريةالستراتيجيات تعزيز اال: 2نتيجة اإلدارة المكتبية 
من خالل التقييمات برامج الفرص االستراتيجية القطرية 

 على المستوى القطري

معالجة القضايا النظامية : 3نتيجة اإلدارة المكتبية 
 والثغرات المعرفية في الصندوق

حسين العمليات التي يدعمها : ت4نتيجة اإلدارة المكتبية 
 الصندوق من خالل التقييمات المستقلة للمشروعات

 :2الهدف االستراتيجي 
التعلم القائم على تشجيع 

النتائج التقييم وتعزيز ثقافة 
من أجل فعالية إنمائية 

 أفضل

تنفيذ دليل التقييم وتجربة طرائق : 5نتيجة اإلدارة المكتبية 
 ومنتجات تقييم جديدة

 تطبيق مجموعة من الطرائق والتصميمات الجديدة   -2
مكتب  اتتقييم   2 1

 التقييم المستقل
 تقييمات األثر   1 1 التقييمات المصحوبة بتحليل كمي -3

تحسين وزيادة الوعي والمعرفة : 6نتيجة اإلدارة المكتبية 
 بالدروس القائمة على التقييم وجودة المنتجات 

عدد منتجات النشر لجميع التقييمات الموزعة من خالل أدوات التواصل  -4
 االجتماعي واإلنترنت

مالمح بارزة ونظرات ثاقبة  16تقرير تقييم،  12
 1عروض عامة،  3بيانات صحفية،  5ومواجيز، 
نشرات إخبارية فصلية،  2رسوم بيانية،  9كتيب، 

 أشرطة فيديو 3و

80 

 

باالشتراك مع التي نظمها مكتب التقييم المستقل القطرية عدد أحداث التعلم  -5
 الحكومات  

3 5 

 7 3 المستقلالتي نظمها مكتب التقييم  معرفة الداخلية والخارجيةعدد أحداث ال -6

شخص  100 ال ينطبقالتعقيبات المستخلصة من الدراسة االستقصائية للعمالء على جودة منتجات  -7
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)على األقل  مكتب التقييم المستقل
% تعقيبات 60

 إيجابية(

 200 ال ينطبق عدد تنزيالت مطبوعات مكتب التقييم المستقل -8

  600 ال ينطبق التقييم المستقلعدد األشخاص الذين يتلقون النشرات اإلخبارية لمكتب    -9

تنمية القدرات التقييمية في : 7نتيجة اإلدارة المكتبية 
 البلدان الشريكة

عدد الندوات/حلقات العمل الخاصة بتنمية القدرات التقييمية التي نظمت  - 10
 في البلدان الشريكة

1 1 
سجالت مكتب التقييم 

 المستقل

موظفو مكتب التقييم المستقل حول التقييم  عدد األحداث التي شارك فيها - 11
 الذاتي وتنمية القدرات التقييمية

2 3 

 

2+1الهدفان االستراتيجيان   
ضمان كفاءة وظيفة التقييم : 8نتيجة اإلدارة المكتبية 

 المستقل واالتصال مع الهيئات الرئاسية

% من  0.9>   0.6% من برنامج القروض والمنح في الصندوق سقف الميزانية -12
برنامج القروض 

والمنح في 
 الصندوق

 
1/0.46  نسبة موظفي الفئة الفنية إلى موظفي فئة الخدمات العامة -13  1/0.46 

 97.8% 78.9%  معدل تنفيذ الميزانية في نهاية العام -14

  95% ال ينطبق  معدل تنفيذ أنشطة التقييم الرئيسية -15
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 2019-2018والخطة اإلشارية للفترة  2017أنشطة التقييم المقترحة لمكتب التقييم المستقل في الصندوق لعام   

 1الجدول  
 حسب نوع النشاط  2017برنامج العمل المقترح لمكتب التقييم المستقل في الصندوق لعام   

 

 تاريخ االنتهاء المتوقع  تاريخ البدء  2017األنشطة المقترحة لعام 

 التاريخ المتوقع للتنفيذ 

 نوع العمل

يناير/كانون 
 -الثاني 

مارس/آذار 
2017 

 -أبريل/نيسان 
يونيو/حزيران 

2017 

 -يوليو/تموز 
سبتمبر/أيلول 

2017 

أكتوبر/تشرين األول 
ديسمبر/كانون  -

 2018 2017األول 

 التقييمات المؤسسية -1
 الهيكلية المالية للصندوق

 2017يناير/كانون الثاني  
ديسمبر/كانون األول  

2017 
   X  

تقييمات   -2
االستراتيجيات والبرامج 

 القطرية

 أنغوال
 2017يناير/كانون الثاني  

ديسمبر/كانون األول  
2017 

   X  

 كمبوديا
 2017يناير/كانون الثاني  

ديسمبر/كانون األول  
2017 

   X  

 X     2018يونيو/حزيران  2017يوليو/تموز   الكاميرون  
 X     2018يونيو/حزيران  2017يوليو/تموز   جورجيا
 بيرو

 2017يناير/كانون الثاني  
ديسمبر/كانون األول  

2017 
   X  

التثبت من عمليات  -3
 التثبت من جميع تقارير إنجاز المشروعات المتاحة هذا العام  تقارير إنجاز المشروعات

 2017يناير/كانون الثاني  
ديسمبر/كانون األول  

2017 
X X X X  

 التوليفات التقييمية   -4
 وتربية األحياء المائية، وتنمية المناطق الساحلية مصايد األسماك،

 بناء الشراكات على المستوى القطري بما في ذلك مع القطاع الخاص
 2017يناير/كانون الثاني  

ديسمبر/كانون األول  
2017 

   X  

تقييمات أداء   -5
 المشروعات

 تقييمات ألداء المشروعات 10 
 2017يناير/كانون الثاني  

ديسمبر/كانون األول  
2017 

  X X  

 X     2018يونيو/حزيران  2017يوليو/تموز   تقييم جديد لألثر )يحدد المشروع فيما بعد(  تقييمات األثر  -  6

االنخراط مع الهيئات  -7
 الرئاسية

والخطة اإلشارية  2017استعراض تنفيذ برنامج العمل المستند إلى النتائج لعام  
عداد برنامج العمل المستند إلى النتائج والميزانية لعام 2019-2018للفترة  ، وا 

   2020-2019والخطة اإلشارية للفترة  2018
 2017يناير/كانون الثاني  

ديسمبر/كانون األول  
2017 

  X X  

   X  ديسمبر/كانون األول   2017يناير/كانون الثاني   الخامس عشر عن نتائج وأثر عمليات الصندوق  السنوي التقرير  
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 تاريخ االنتهاء المتوقع  تاريخ البدء  2017األنشطة المقترحة لعام 

 التاريخ المتوقع للتنفيذ 

 نوع العمل

يناير/كانون 
 -الثاني 

مارس/آذار 
2017 

 -أبريل/نيسان 
يونيو/حزيران 

2017 

 -يوليو/تموز 
سبتمبر/أيلول 

2017 

أكتوبر/تشرين األول 
ديسمبر/كانون  -

 2018 2017األول 

2017 
على تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات المستقل تعليقات مكتب التقييم  

 التقييم وتدابير اإلدارة
   X   2017سبتمبر/أيلول   2017يناير/كانون الثاني  

   X   2017سبتمبر/أيلول   2017يونيو/حزيران   تعليقات مكتب التقييم المستقل على تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق 
 سياسات واستراتيجيات إدارة الصندوق تعليقات مكتب التقييم المستقل على

 2017يناير/كانون الثاني  
ديسمبر/كانون األول  

2017 
X X X X  

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

 2017القطرية للمجلس التنفيذي في عام 
 2017يناير/كانون الثاني  

ديسمبر/كانون األول  
2017 

X X X X  

عند توفر  ،المستقل على برامج الفرص االستراتيجية القطرية تعليقات مكتب التقييم  
 تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية ذات الصلة

 2017يناير/كانون الثاني  
ديسمبر/كانون األول  

2017 
 X X X  

أنشطة االتصاالت  -8
دارة المعرفة  وا 

والموقع الشبكي لمكتب التقييم ، النظرات الثاقبةوالمالمح البارزة، واتقارير التقييم،  
 المستقل، وما إلى ذلك

 2017يناير/كانون الثاني  
ديسمبر/كانون األول  

2017 
X X X X  

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

 2017يناير/كانون الثاني  
األول  ديسمبر/كانون 

2017 
X X X X  

المشاركة في منتديات خارجية مختارة مثل أحداث التعلم أو اجتماعات مجموعات   
 المعرفة من خاللها قاسمالتقييم وت

 2017يناير/كانون الثاني  
ديسمبر/كانون األول  

2017 
X X X X  

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

وحضور  المستقل، ومجموعة مختارة من المشروعات التي قيمها مكتب التقييم
ق إدارة الصندوق، واجتماعات مختارة لفرق يإدارة العمليات، وفر  نةاجتماعات لج

 إدارة البرامج القطرية 

 2017ي يناير/كانون الثان 
ديسمبر/كانون األول  

2017 
X X X X  

 الشراكات - 9

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

 2017يناير/كانون الثاني  
ديسمبر/كانون األول  

2017 
X X X X  

 مجال التقييمفريق التعاون في رئيس 
 2017يناير/كانون الثاني  

ديسمبر/كانون األول  
2017 

X X X X  
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 تاريخ االنتهاء المتوقع  تاريخ البدء  2017األنشطة المقترحة لعام 

 التاريخ المتوقع للتنفيذ 

 نوع العمل

يناير/كانون 
 -الثاني 

مارس/آذار 
2017 

 -أبريل/نيسان 
يونيو/حزيران 

2017 

 -يوليو/تموز 
سبتمبر/أيلول 

2017 

أكتوبر/تشرين األول 
ديسمبر/كانون  -

 2018 2017األول 

المساهمة كمستعرض   .ضمان الجودة للتقييم الخارجي للجنة األمن الغذائي العالمي
 حسب الطلب إنمائية أخرىأقران خارجي في تقييمات تقوم بها منظمات 

 2017يناير/كانون الثاني  
ديسمبر/كانون األول  

2017 
X X X X  

بيان مشترك بين الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، ومنظمة تنفيذ 
وبرنامج األغذية العالمي لتعزيز والصندوق، األغذية والزراعة لألمم المتحدة، 

 التعاون في مجال التقييم
 2017يناير/كانون الثاني  

ديسمبر/كانون األول  
2017 

X X X X  

 المنهجية -10

 خارجي حول تقييمات األثرالداخلي و النقاش الالمساهمة في  
 2017يناير/كانون الثاني  

ديسمبر/كانون األول  
2017 

X X X X  

 تنفيذ اتفاق المواءمة الجديد بين التقييم الذاتي والتقييم المستقل
 2017يناير/كانون الثاني  

أكتوبر/تشرين األول  
2017 

X X X X  

تنمية القدرات  -11
 التقييمية

 التقييم المنتظمة اتفي سياق عملي يةقدرات التقييمال نميةفي ت االنخراط
 2017يناير/كانون الثاني  

ديسمبر/كانون األول  
2017 

X X X X  

 تنظيم حلقات عمل في البلدان الشريكة حول منهجية وعمليات التقييم )عند الطلب(
 2017يناير/كانون الثاني  

ديسمبر/كانون األول  
2017 

X X X X  

 في البلد يةقدرات التقييمالتنفيذ بيان النوايا مع حكومة الصين بشأن تنمية   
 2017يناير/كانون الثاني  

ديسمبر/كانون األول  
2017 

X X X X  

 فقط من أجل مخرج محدد متوقع. يلفصفي مكان تاريخ التنفيذ ال  Xيتم وضع عالمة حوظة: مل
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 2الجدول   
 *حسب نوع النشاط 2019-2018الخطة اإلشارية لمكتب التقييم المستقل في الصندوق للفترة   

 السنة  2018-2017الخطة اإلشارية للفترة   نوع العمل

 التقييمات المؤسسية - 1
 2018 مساهمة الصندوق في تنمية سالسل القيمة المتصلة بالزراعة

 2019 نظام التقييم الذاتي للصندوق

 تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية - 2

 2018 باكستان، سري النكا

 2018 بلدان يتم اختيارها في شعبة أفريقيا الشرقية والجنوبية 

 2018 المكسيك/إكوادورو السلفادور، 

 2018 السودان

 2018 النيجر، سيراليون

 2019-2018 التثبت من جميع تقارير إنجاز المشروعات المتاحة هذا العام  التثبت من تقارير إنجاز المشروعاتعمليات  -3

 2019-2018 تقييمات ألداء المشروعات في السنة 10حوالي  تقييمات أداء المشروعات - 4

 2019-2018 تقييم لألثر في السنة )يحدد المشروع فيما بعد( 1 تقييمات األثر -  5

 االنخراط مع الهيئات الرئاسية -6

 2019-2018 عشر عن نتائج وأثر عمليات الصندوق  بعاسعشر والسادس التقرير السنوي ال   

 ؛2020-2019وخطته اإلشارية للفترة  2018استعراض تنفيذ برنامج العمل المستند إلى النتائج لعام  
 2021-2020 وخطته اإلشارية للفترة 2019إعداد برنامج العمل المستند إلى النتائج وميزانيته لعام  

2018 

2019 

 2019-2018 على تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة المستقل تعليقات مكتب التقييم 

 2019-2018 تعليقات مكتب التقييم المستقل على تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق 

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

2018-2019 

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

2018-2019 

 2019-2018 تعليقات مكتب التقييم المستقل على برامج الفرص االستراتيجية القطرية عند توفر تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية ذات الصلة   

دارة المعرفةأنشطة  -7  االتصاالت وا 

 2019-2018 ، والموقع الشبكي لمكتب التقييم المستقل، وما إلى ذلك.نظرات الثاقبةوالمالمح البارزة، والتقارير التقييم،  

 2018 اإلنتاجية الزراعيةو األمن الغذائي  بشأنتوليفة تقييمية 

 2018 عن التنمية التي يوجهها المجتمعتوليفة تقييمية 

 2019 توليفة تقييمية عن تغير المناخ

 2019 مساهمة الصندوق في تحسين دخل وأصول األسر توليفة تقييمية عن

جية القطرية، حضور كل اجتماعات لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه السياسات التي تناقش السياسات واالستراتيجيات المؤسسية، وبرامج الفرص االستراتي
ق إدارة الصندوق، واجتماعات مختارة لفرق إدارة يإدارة العمليات، وفر  نةوحضور اجتماعات لج المستقل، ن المشروعات التي قيمها مكتب التقييمومجموعة مختارة م

2018-2019 
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 السنة  2018-2017الخطة اإلشارية للفترة   نوع العمل
 البرامج القطرية

 الشراكات -8
 2019-2018 الوكالة السويسرية للتنمية والتعاونو فريق التعاون في مجال التقييم، وفريق األمم المتحدة المعني بالتقييم، الشراكات مع  

وبرنامج األغذية العالمي لتعزيز التعاون في والصندوق، بيان مشترك بين الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، 
 مجال التقييم

2018-2019 

 2019-2018 داخلي وخارجي حول تقييمات األثرالمساهمة في نقاش    المنهجية -9

 2019-2018 يةالتقييمات تنفيذ أنشطة في البلدان الشريكة تتعلق بتنمية القدر   تنمية القدرات التقييمية -10

 

في وقت الحق من عام  2018و 2017التوليفات التقييمية مؤقتة. ستحدد المواضيع واألعداد الفعلية المضطلع بها في عامي إن مواضيع وأعداد التقييمات المؤسسية، والتقييمات القطرية/تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية، وتقارير *
2016.  
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 مستويات موظفي مكتب التقييم المستقل في الصندوق  

 1الجدول 

 2017مستويات موظفي مكتب التقييم المستقل في الصندوق لعام   

 المجموع موظفي الخدمات العامة الموظفين المهنيين  العام

2007 10.5 9.5 20 

2008 10 8.5 18.5 

2009 11 8.5 19.5 

2010 11.5 8 19.5 

2011 11.5 8 19.5 

2012 11.5 8 19.5 

2013 12.5 6 18.5 

2014 12.5 6 18.5 

2015 13 6 19 

2016 13 6 19 

2017 14 6 20 

 
 

 2الجدول 

 فئة الموارد البشرية

 2017 2016  الفئة

    الموظفين المهنيين

 1 1  مدير

 1 1  نائب مدير  

 3 3  موظفي التقييمر يكب 

 7 6  موظف تقييم 

 1 1  محلل بحوث تقييم  

 1 1  موظف معرفة واتصال في مجال التقييم  

 14 13  موظفين المهنيينالفرعي للمجموع ال

    موظفي الخدمات العامة

 1 1  مساعد إداري  

 1 1  مساعد مدير  

 1 1  مساعد نائب مدير  

 3 3  مساعد تقييم  

 6 6  العامة اتموظفي الخدمالفرعي لمجموع ال

 20 19  المجموع الكلي
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 2017الميزانية المقترحة لمكتب التقييم المستقل لعام   

 

 1الجدول  
 2017الميزانية المقترحة لمكتب التقييم المستقل لعام   

 )بالدوالرات األمريكية(

 2014ميزانية  2013ميزانية   أعمال التقييم

  

 2016ميزانية  
(1) 

 2017الميزانية المقترحة لعام   

 
/ االنخفاض الزيادة الحقيقية

 الحقيقي
الزيادة/االنخفاض في 

 2017الميزانية اإلجمالية لعام   السعر

    

 (3(+)2(+)1)=(4) (3) (2)  2015ميزانية 

تكاليف غير  
 الموظفين

 2 346 711 2 395 992 2 455 892 2 541 520 (125 000) 74 341 2 490 861 

تكاليف 
 الموظفين

 3 667 268 3 586 690 3 614 041 3 127 899 144 898 0 3 272 797 

 658 763 5 341 74 898 19 419 669 5 933 069 6 682 982 5 979 013 6  المجموع

 



 

  

4
6

 

الملحق 
س
الساد

 
E

B
 2

0
1

6
/1

1
8
/R

.2
 

4
6

 

  

 2الجدول   
 فيما يتعلق بتكاليف غير الموظفين 2017توزيع الميزانية المقترحة لمكتب التقييم المستقل لعام   

 )بالدوالرات األمريكية(

 المطلق لعددا نوع العمل 
العدد النسبي كنسبة مئوية للعمل 

 أ المنجز

 بالدوالرات األمريكية 
   

  ب تكاليف الوحدة المعيارية
التكاليف المقترحة لغير الموظفين لعام 

2017 
 000 80 150 000-80 000 1 1 الصندوقالتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات 

 التقييمات المؤسسية
 الصندوق في الالمركزية  تجربة 
 الهيكلية المالية للصندوق 

1 1 

0.2 

0.8 

 تكلفة متغايرة تبعا لنطاق وطبيعة القضايا المزمع تقديرها: 
000 250-000 450 

385 000  

متغايرة بناء على حجم الحافظة، ومساحة البلد، وتكلفة تكلفة  5.2 7 تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية 
 السفر، وتوافر األدلة التقييمية

000 180-000 200 

1 000 000  

 التوليفات التقييمية
  مصايد األسماك، وتربية األحياء المائية، وتنمية الكناطق

 الساحلية

 2 بناء الشراكات، بما في ذلك مع القطاع الخاص 

0.7 

 

0.3 000 40-000 65 110 000 

 000 315 40 000-30 000 10 10 تقييمات أداء المشروعات

 000 30 - 30حوالي   30حوالي   عمليات التثبت من تقارير إنجاز المشروعات  

 000 200  1 2 تقييمات األثر 

  340 225  - - والشراكات ، ،أنشطة االتصاالت، وانتشار التقييم ،تقاسم المعرفة  

 521 145  - - وغير ذلك من التكاليف ،والتدريب ية،قدرات التقييمالتكاليف تنمية  

 861 490 2    المجموع

 . 2017يستغرق إنجاز بعض التقييمات سنتين؛ ويمثل هذا الرقم النسبة المئوية لعمل كل نوع من أنشطة التقييم في عام أ 
  تشمل تكاليف الوحدة المعيارية أيضًا تكاليف سفر الموظفين عند الضرورة. ب
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  3الجدول     
 المكتبية )تكاليف الموظفين وغير الموظفين( حسب األهداف ونتائج اإلدارة المستقل التخصيص المقترح لميزانية مكتب التقييم

 )بالدوالرات األمريكية( 

 مكتبيةدارة الاإلنتائج  أهداف مكتب التقييم
الميزانية المقترحة )تكاليف الموظفين وغير  

 الموظفين(
النسبة المئوية من مجموع الميزانية 

 المقترحة

إدرار أدلة من خالل تقييمات مستقلة ألداء  : 1يالهدف االستراتيج
 الصندوق ونتائجه لتعزيز المساءلة

 13 610 723 لمؤسسية من خالل تقييمات مستقلةتحسين السياسات والعمليات ا: 1نتيجة اإلدارة المكتبية 

تعزيز االستراتيجيات القطرية/برامج الفرص االستراتيجية القطرية : 2نتيجة اإلدارة المكتبية 
 من خالل تقييمات قطرية

2 011 910 34 

 7 162 450 معالجة المسائل النظامية والفجوات المعرفية في الصندوق: 3نتيجة اإلدارة المكتبية 

تحسين العمليات التي يدعمها الصندوق من خالل التقييمات : 4نتيجة اإلدارة المكتبية 
 المستقلة للمشروعات

822 956 15 

 70 638 008 4 1مجموع الهدف االستراتيجي  

: تشجيع التعلم القائم على التقييم وتعزيز ثقافة 2الهدف االستراتيجي 
 اإلنمائيةالنتائج والمعرفة لزيادة الكفاءة 

 8 180 495  : تنفيذ دليل التقييم وتجربة طرائق ومنتجات تقييم جديدة5نتيجة اإلدارة المكتبية 

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

613 477 13 

 5 615 337 التقييمية في بلدان شريكة: تنمية القدرات 7لنتيجة اإلدارة المكتبية 

 25 272 446 1 2مجموع الهدف االستراتيجي  

 5 748 308 والتنسيق مع الهئيات الرئاسية : ضمان كفاءة وظيفة التقييم المستقل8نتيجة اإلدارة المكتبية  2و 1الهدفان االستراتيجيان     

 100 658 763 5  المجموع الكلي
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 إطار االنتقائية لمكتب التقييم المستقل  

 1الجدول  
 التقييم المستقل معايير اختيار وتحديد أولويات التقييمات المقرر إدراجها في برنامج عمل مكتب  
 
 التقييمات المؤسسية 

 
 تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية 

 
 التوليفات التقييمية تقارير 

 
 تقييمات أداء المشروعات 

 
 تقييمات األثر  

 
 
تسهم التقييمات  األولوية االستراتيجية. -1 

المؤسسية في تحديد األولويات االستراتيجية 
 .للصندوق والتزامات تجديد موارده

 
يسهم الموضوع المختار في تعزيز المساءلة.  -2 

  .المساءلة المؤسسية في الصندوق
 
تسهم التقييمات المؤسسية في فجوة المعرفة.  -3 

 .سد فجوة معرفية حرجة في الصندوق
 
ي سترشد بنتائج التقييمات حسن التوقيت.  -4 

 ،المؤسسية في الوقت المناسب إلعداد السياسات
و/أو العمليات المؤسسية  ،الستراتيجياتاو/أو 

 .ذات الصلة
 
يعمل التقييم على المخاطر المؤسسية.  -5 

المخاطر المؤسسية الحرجة  تقليلالمساعدة في 
 .إلى أدنى حد

 
االستراتيجية الربط ببرامج الفرص  -1 

ي سترشد بالنتائج في إعداد  .القطرية
/ برامج الفرص القطرية االستراتيجيات

  .االستراتيجية القطرية في الصندوق
 :التغطية -2 
التغطية اإلقليمية والقطرية لتقييمات )أ(  

 االستراتيجيات والبرامج القطرية
 
حجم الحافظة من حيث إجمالي )ب(  

 لياتاالستثمارات وعدد العم
 
تصنيف إطار القدرة على تحمل الديون )ج(  

 )أحمر، أصفر، أخضر(
 
ة للغاية، ير ييستشروط اإلقراض )بشروط )د(  

 أو عادية( مختلطة،أو 
 

 
توافر األدلة التقييمية الكافية األدلة التقييمية.  -1 

من مكتب التقييم المستقل ووظائف التقييم في 
 .المنظمات اإلنمائية األخرى

 
التوليفات التقييمية تقارير تسهم فجوة المعرفة.  -2 

 .في سد فجوة معرفية حرجة في الصندوق
 
التوليفات التقييمية  تسهماألولوية االستراتيجية.  -3 

في تحديد األولويات االستراتيجية للصندوق 
 .والتزامات تجديد موارده

 
ي سترشد بنتائج التوليفات حسن التوقيت.  -4 

وقت المناسب إلعداد السياسات و/أو التقييمية في ال
واالستراتيجيات و/أو العمليات المؤسسية ذات 

 .الصلة
 
تعمل التوليفات التقييمية اللبنات األساسية.  -5 

 .كمدخل لمنتجات مكتب التقييم المستقل األخرى

 
  سوف تجرىتقارير إنجاز المشروعات.   توافر -1 
تقارير إنجاز    تقييمات أداء المشروعات عند توافر 

 .المشروعات فقط
 
سيتم اختيار تقييمات أداء التغطية الجغرافية.  -2 

المشروعات لضمان التوازن اإلقليمي لبرنامج التقييم في 
 .مكتب التقييم المستقل

 
سوف تعطى األولوية لتقييمات  اللبنات األساسية. -3 

 أداء المشروعات التي توفر مدخال لتقييمات االستراتيجيات
تقارير والبرامج القطرية أو التقييمات المؤسسية أو 

 .التوليفات
 
ال توفر تقارير إنجاز المشروعات المعرفة.  اتفجو  -4 

  .تحليال كافيا ألداء المشروعات ونتائجها
 
تقارير إنجاز    ال تتسق تقييماتعدم االتساق.  -5 

 المشروعات مع النص السردي 
 
مشروع ن هجا مبتكرة تستحق يشمل الالُنهج المبتكرة.  -6 

 .التحليل بشكل أعمق والتوثيق
هناك حاجة  التعلم من تقييمات أداء المشروعات. -7

 .إلى أدلة على ما الذي كان قابال للتنفيذ ولماذا

 
لن تجري إدارة الصندوق  عدم وجود ازدواجية. -1 

 .تقييمات أثر لنفس العملية
 
حاجة إلى أدلة على . هناك تقييمات األثر  التعلم من  -2

 .ما يمكن أن يكون قابال للتنفيذ في سياق معين
 
سوف تعطى األولوية لتقييمات أداء اللبنات األساسية.  -3 

المشروعات التي توفر مدخال لتقييمات االستراتيجيات 
والبرامج القطرية أو التقييمات المؤسسية أو التوليفات 

 .التجميعية
 
فذ تقييمات األثر في غضون سوف ت نتاريخ اإلنجاز.  -4 

 .ثالث سنوات من تاريخ اإلنجاز
 
توافر خطوط األساس وسهولة بيانات خط األساس.  -5 

استخدامها أمر ضروري لتحديد المنهجية التي سيتم 
 .تطبيقها في تقييمات األثر

 
  ال توفر تقارير إنجاز المشروعاتالمعرفة.  اتفجو  -6 
 .الت معينةتحليال كافيا لفعالية وأثر تدخ 
 
يشمل المشروع ن هجا مبتكرة تستحق الُنهج المبتكرة.  -7 

 .التحليل بشكل أعمق والتوثيق

 


