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لجنة مراجعة الحسابات حول برنامج ضعمل الصندوق المستند إلى النتائج لعام تقرير 
وميزانيتيه العادية والرأسمالية، وبرنامج ضعمل مكتب التقييم المستقل في  2018

وخطته االستشارية للفترة  2018الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 
2019-2020 

محورية ف   2018مسلطة الضوء على أن ميزانية عام  ،مال هذاعرضت إدارة الصندوق بند جدول األع -1
ف  موقع كبير المؤديين المعترف بهم دوليا ف  جميع  سياق التغييرات المقترحة المطلوبة لوضع الصندوق

وتهدف هذه الميزانية إلى وضع حجر األساس لزيادة قدرة الصندوق وكفاءته. وعلى المدى  مراحل عملياته.
 االقتراحإدارية أقل فيما يتعلق بإيصال البرنامج اإلجمال . ويتضمن  تكاليفع أن تؤدي إلى المتوسط، يتوق

زيادة برنامج الالمركزية مترافقا بالدعم والضوابط المالئمة، ودورة أقصر لإليصال، وصروفات أسرع، 
يصال برنامج أكبر وأكثر توازنا للقروض والمنح مع المستوى المستهدف الموضوع لمو  الصندوق ف   دار وا 

ط برنامج القروض يخطت تم ،2018مليار دوالر أمريك . وبالنسبة لعام  3.2 البالغ ،فترة التجديد العاشر
، 2019مليون دوالر أمريك ، مما يفسح المجال لبناء ذخيرة أكبر بصورة معتبرة لعام  875والمنح بحيث يبلغ 

 للموارد.وهو العام األول من فترة التجديد الحادي عشر 
، فقد 2018مليون دوالر أمريك  لعام  155.54الميزانية العادية المقترحة النهائية البالغة  بصاف وفيما يتعلق  -2

المبلغ المقترح ف  مقارنة ب اكثير مقترح النهائ  ال تقلصالتالية:  النقاطإلى  لفتت إدارة الصندوق انتباه اللجنة
بالمائة )تتألف من زيادة فعلية   4.1المقترح زيادة إسمية بحدود  االستعراض المسبق رفيع المستوى، إذ يمثل

ستخدم ا ، كما2017بالمائة( مقارنة بالميزانية المصادق عليها لعام  1.1بالمائة وزيادة أسعار قدرها  3قدرها 
 .2018دوالر أمريك  عند إعداد مقترح عام  1يورو لكل  0.897وهو  2017سعر صرف عام 

إلى أن هذا  أيضا مليون دوالر أمريك . وأشير 1.95فكانت  ،2018الرأسمالية المقترحة لعام  أما الميزانية -3
 مليون دوالر أمريك . 2.4ي كان بلغ المقترح المبدئ  الذ أقل منح المقتر 

جتماع الخامس واألربعين بعد المائة للجنة مراجعة الحسابات، تم االوبعد التغذية الراجعة المستلمة خالل  -4
لمرة واحدة لعملية التميز اليف المتكبدة والتك الرأـسمالية الت  تضم الميزانيةالميزانية تقليص مراجعة و 

مليون دوالر أمريك ، تستخدم على مدى الفترة  9.65التشغيل  إلحراز النتائج بصورة كبيرة، لتصل إلى 
 .2019إلى  2018

، مركزا على 2018ته لعام يزانمكتب وميالعرض مدير مكتب التقييم المستقل ف  الصندوق برنامج عمل  -5
( التقييم المؤسس  لمساهمة الصندوق ف  تنمية سالسل القيمة 1وه : ) ،2018األنشطة المخطط لها لعام 

لخمس استراتيجيات قطرية وبرامج قطرية )واحد لكل  ات( تقييم2المناصرة للفقراء ذات الصلة بالزراعة؛ )
( استعراض 5االستمرار ف  عملية تبسيط وتعزيز أداء التقييم؛ ) (4( تقارير تقييمية تجميعية؛ )3إقليم(؛ )

 5.91فتبلغ  2018نظراء خارج  لمكتب التقييم المستقل. وأما الميزانية المقترحة لمكتب التقييم المستقل لعام 
 مليون دوالر أمريك .

الصندوق ألنها أدرجت التغذية أثناء مداولتها عن برنامج العمل والميزانية المقترحين، أثنت اللجنة على إدارة  -6
سبتمبر/أيلول. وقد أثيرت  ف  الراجعة المتوفرة على وثيقة االستعراض المسبق رفيع المستوى الت  عرضت
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الميدان ضمن عملية إلى بعض الشواغل بشأن تحقيق التوازن المالئم بين الموظفين الذين سيتم إرسالهم 
وتم التشديد على الحاجة لضمان أن تترافق عملية  ر،واإلبقاء على مركز قوي ف  المق الالمركزية،

وسلط بعض األعضاء الضوء على الحاجة لمستويات توظيف  الالمركزية برصد مالئم لجميع أبعادها.
يزانية وأما الزيادة لمرة واحدة ف  الم من االلتزامات المقبلة. هامالئمة لتتطابق مع االلتزامات المالية وغير 

فقد أكد  ،بة "استثمار" يتوجب اإلبالغ عن عوائده بصورة مالئمة ف  المستقبل. وكذلكافيجب أن تعتبر بمث
أساس أعلى تقاس عليه  الزيادة لمرة واحدة ف  التكاليف اإلدارية خط ضرورة أال تخلقاألعضاء على 

الزيادة المقترحة ف  الميزانية كانت أعلى مقارنة مع المؤسسات  أن إلىأيضا وأشير  الميزانيات المستقبلية.
 األخرى.

وأكد معظم األعضاء على الحاجة لتحديثات منتظمة عن التقدم المحرز نحو اإليفاء بأهداف إطار إدارة  -7
 .النتائج والفوائد المتأتية عنها وتنفيذ عملية التميز التشغيل  إلحراز ،النتائج، ومكاسب الكفاءة

وفرت إدارة الصندوق توضيحات عن الكفاءات المتوقعة وعن مراحل تنفيذ عملية التميز التشغيل  إلحراز  -8
عناصر الجوهرية. إضافة إلى ذلك، فقد قتناص الالتوضع سالنتائج، وأوضحت بأن مؤشرات األداء األساسية 
ملية التميز التشغيل  إلحراز عغير متكررة للميزانية طبيعة الأكدت إدارة الصندوق مجددًا للجنة على أن 

ولن يتم إدراجها ضمن خطوط أساس وضع الميزانيات المستقبلية. كذلك فقد  وعلى أنه سوف يتم النتائج،
الناجمة عن  المتوقعةوضحت أيضا أن الميزانيات المستقبلية سوف لن تتعدى ف  العادة الزيادات أ

يصال البرنامج. مع مستويات مشابهة بصورة عريض ،االلتزامات السابقة إدارة  وطمأنتة لتجديد الموارد وا 
 وارتكازتحقيق التوازن الصحيح بين المقر والمكاتب القطرية للصندوق،  يةأيضا كيف األعضاء الصندوق

 أسعار صرف العمالت األجنبية المستخدم وصيغة الميزانية الجديدة إلى أركان النتائج.

 نوالميزانيتي 2018تعرضت برنامج العمل المستند إلى النتائج لعام وبعد المناقشات، اعتبر بأن اللجنة قد اس -9
، إضافة إلى برنامج العمل المستند إلى النتائج لمكتب التقييم المستقل وميزانيته العادية والرأسمالية للصندوق

. واتفق على عرض الوثيقة على المجلس التنفيذي التماسًا 2020-2019، وخطته اإلشارية للفترة 2018لعام 
 .2017لموافقته عليها ف  دورته الثانية والعشرين بعد المائة ف  ديسمبر/كانون األول 

 


