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 موجز تنفيذي 

 إلى الصندوق وسيحتاج .2020 عام في المستدامة التنمية أهداف لتحقيق سنوات عشرل الممتد التنازلي العد يبدأ -1
 .هذه العالمية لتنميةا أولويات تلبية في اهام ادور له أن يؤدي  كان إذا جهوده مضاعفة

تدعيم الهيكل ( 1: )ذلك في بما ،2019 عام في الكفاءة لتحسين مؤسسية وعمليات كبرى إصالحات وقد أجريت -2
 جعل( 4) األمامية؛ الخطوط إلى المسؤولية تفويض( 3) األعمال؛ عمليات معايرة إعادة( 2) ؛الالمركزي للصندوق

ر برنامج اإلصالحات وقد غي   .التركيز المؤسسي على النتائجمواصلة تعزيز ( 5) للغرض؛ مالئما الصندوق مقر
طريقة ممارسة الصندوق ألعماله، وأدخل في السنوات األخيرة النتائج  إلحراز التشغيلي التمي زالطموحة لعملية 

 تفعيل على الصندوق سيعمل ،2020 عام فيو عملية أبسط لتصميم المشروعات لتحقيق الكفاءة والجودة في التنفيذ. 
 يستراتيجاال اإلطار سياق في أكبر أثر تحقيقإلى  وسيسعى للتنفيذ األولية المرحلة هذه من المستفادة الدروس

 .2025-2016 للفترة للصندوق

 يتعين متعددة تحديات يواجه الصندوق يزال ال المجاالت، من العديد في المحرز الكبير التقدم من الرغم علىو  -3
 وكفء فعال عمل نموذج تنفيذ الستكمال ارئيسي اعام 2020 عام سيكون: كما يلي السرعة وجه على التصدي لها

 فضلاأل إلى قياسيال مستوىال من الصندوقأداء  مستوى رفع يؤديو . االستثمار حفزوي   المال مقابل قيمةال يحقق
 مع انخراطه عمقيو  عملياته نطاق لصندوقبأن يوسع ا األعضاء الدول بينأكبر  بناء رغبة إلى تهفئ في أداء

 تشملات. و المشروع حافظة جودة لتحسين المزيد من الجهود بذل يلزم. و منتجاته ينوعو  الخاص والقطاع الحكومات
 الصندوق أداء تعزيزو  والشباب؛ والمناخ والتغذية الجنسين بين التمايز عميموت الريفي؛ التحول الرئيسية المسائل
  .القطري المستوى على في العمليات والسياسات االنخراط زيادة من االستفادةو  ي؛استراتيج كشريك

 بما األولويات، رأس الصندوق على لموارد عشر التجديد الثانيهيئة المشاورات الخاصة بب المتعلقة األنشطةوستكون  -4
 من جعل ذلك على يترتب الذي اإلضافي التعقيد أن كما. المصلحة أصحاب من متزايد عدد مع التعامل ذلك في

 عبء أدى إلى زيادة كبيرة في مما ة،يالمؤسس المخاطر إدارةوظيفة و  الداخلية للرقابة شاملة أطر وجود الضروري
ه نموذج الصندوقإلى أن يستعرض  حاجةأن هناك  ذلك وأوضح. المتخصصة الكفاءات على الطلبزيادة و  العمل
 المرتبطة المشاكل لجميع حلول تنفيذ بمكان األهمية من سيكون ذلك، إلى باإلضافةو . البشري المال رأس بشأن
 تههيكلي وتوحيد الطويل، المدى على الصندوق استدامةمن أجل  2020 عام خالل الديون تحمل على القدرة بإطار
 .قوي ائتماني تصنيف لضمان ةالمالي

عددا من  اإلدارة أجرت ،2019 عام فيو . قوة العمل تعزيز لمواصلة عاما 2020 عام يكون أن المتوقع من ،ولذلك -5
وضمان أن يكون الصندوق أقرب لفقراء الريف الذين على أرض الواقع التنفيذ  فرقلتنشيط  تعيينال إعادة اتعملي

. يخدمهم، وبالتالي تعزيز أيضا االنخراط في مجال السياسات وبناء القدرات فضال عن األداء الكلي للمشروعات
 من المناسب العدد يكون أن لضمان المقبل العام خالل الجهود من مزيد بذل سينبغي ،العملية ههذ نتائج على بناءو 

 الحالي العمل برنامج لتنفيذ المناسب التنظيمي الهيكل داخل جيد موقع في المناسبة المهارات ذوي الموظفين
 .والمستقبلي

 الصندوق طموحالمساس ب دون صفري حقيقي نمو على الحفاظ في 2020 عام لميزانية الصندوق ستراتيجيةا تتمثلو  -6
 الحاسمة التدابير في لالستثمار واحدة لمرة التأسيسية الدفعة ميزانية من االستفادة مع أعلى،أداء  لتحقيق المقيد غير
 والتكنولوجيا المهارات من مزيجالو  ،الكافي بشريال مالال رأس أن لديه ضمان على الصندوق ستساعد التي
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 االنتقالية الهيكلية غير الميزانية تحدياتالتصدي ل تطلبوي. المستقبلفي و  احاليالتي يواجهها  لتحدياتل لالستجابة
 الحاجة اإلدارة وتدرك. واحدة مرةلو  مناسبال وقتال في مسبقام قد  مستهدفة ت   استثمارية دفعةعن طريق  تدخلال

 النظرذلك  ويستلزم. والنوعية الكمية تينالناحي من للموظفين، المثلى القدرة نحو الصندوق مستوى رفع إلى الملحة
 بحلول منها االنتهاء سيتم والتي الجارية البشرية الموارد دراسة نتائجلتنفيذ  يكافال تمويلالتوفير ل االستثمار زيادة في

 .2019 عام نهاية

مليار دوالر  1.36برنامجا للقروض والمنح بقيمة يتوقع الصندوق كان هذا االستعراض المسبق، إعداد وقت وحتى  -7
ويتوقع الصندوق . جاريا امشروع 13 يشمل إضافي وتمويل اجديد امشروع 38 من يتألف، 2020أمريكي في عام 
مليار دوالر أمريكي لفترة التجديد  3.5 الذي ال يقل عنبرنامج القروض والمنح ف المتعلق بهدالالوصول إلى 

 متجددالكفاءة الومواصلة الجهود التي يبذلها للحفاظ على معدل  ،(2021-2019الحادي عشر لموارد الصندوق )
في  12.9شهرا والبقاء ضمن الحد األعلى لهدف التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق البالغ  36 علىسليم ال

 المائة.

 فإن ،2019 عام ميزانية المستخدم في 1:0.841 البالغ األمريكي الدوالر مقابل ليورول صرفلا سعر نفس باستخدامو  -8
 زيادة يمثل ما وهو أمريكي، دوالر مليون 160.57 تبلغ 2020 لعام المقترحة المستوى رفيعة الصافية العادية الميزانية
 كل على المطبقة باألسعار المتعلقة التعديالتإلى  ذلك ويرجع ،2019 بعام مقارنة المائة في 1.49 نسبتها اسمية
 أن المتوقع من حيث حقيقية زيادةاالستعراض المسبق  ظهري   الو . الموظفين وغير الموظفين ميزانية مكوني من

 الطفيفة مكاسب في الكفاءة. اإلضافية التكاليف تعوض

جزءا  تالتي شكلفي الخطة و المؤجلة  الوظائف (1: )التقرير هذا إعداد حتى للتكاليف األولية المحركات يلي فيماو  -9
 عملية الوفاء عن ناتجة إضافية تخفيضات اجزئي وتعوضها ،2019دواما كامال لميزانية عام  40من انخفاض يعادل 

 القدرة لتعزيز اإلقليمية المراكز في الموظفين مالك على طفيفة تعديالت (2) ؛2019التي أ جريت في عام  بالغرض
 لموارد عشر عملية التحضير للتجديد الثاني من كجزء الرئاسية الهيئات مع االنخراط زيادة (3) ؛التشغيلية
 محتملةال حقيقيةال زياداتال (5) الرأسمالية؛ بالميزانيات المرتبطة األخرى المتكررة والنفقات االستهالك (4) ؛الصندوق

  .سعاراأل زيادات (6) خرى؛األ

 مليون 4.5 أمريكي دوالر مليون 165.07 البالغ المقترح المبلغ يشمل ،2020 لعاماإلجمالية  لميزانيةبا يتعلق فيماو  -10
 برنامجل مكملة ولكنها خارجية تعد والتي التكميلية، األموال من الممولة العمليات إدارة تكاليف لتغطية أمريكي دوالر

 دخل من للتخصيص القابل السنوي الجزء من بالكامل المبلغ هذا استرداد يمكنو . الصندوق في والمنح القروض
 .التكميلية األموال إدارة من المتولد الرسوم

 2 نطاق ضمنو  السابقة السنوات مع متماشية 2020 لعام اإلجماليةالعادية  الرأسمالية الميزانية تكون أن المتوقع منو  -11
 للوفاء مخصصات تضمين الضروري من يكون قد غير أنه. أمريكي دوالر مليون 2.5 إلى أمريكي دوالر مليون

دارة نظام متطلباتب  .لتنميةإزاء ااالبتكار  متزايد نهج لدعم التكنولوجيا إدخال وعموما المخاطر، الخزانة وا 

 ميزانية اعتماد على الموافقة التنفيذي المجلس من طلبي  ، 37-د/181رقم  المحافظين مجلس قرار مع شيااتمو  -12
 مبدئي تقدير الغرض لهذا قترحوي  . الثاني عشر لموارد الصندوق التجديدات الخاصة بمشاور هيئة الل الخاصة النفقات

 النهائية الميزانية وثيقة في للموافقة محدث طلب وسي قدم التكاليف في النظر وسي عاد. أمريكي دوالر مليون 1.10 قدره
 ./كانون األولديسمبر في تقديمهاالمقرر 
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 على األجل المتوسطة الميزانية توقعات أدناه 1 الجدول في ترد للصندوق، المالية اللوائح من السابعة بالمادة وعمال -13
 الخطط استنادا إلى المتوقعة المصروفات جانب إلى المصادر، جميع من المتوقعة اإليرادات تدفقات أساس

 شكل وجرت مواءمة. العلم ألغراضإال  مخصصةليست و  إشارية التوقعات هذهو . هانفس الفترة تغطي التي التشغيلية
 .االلتزامات لعقد المتاحة الموارد وثيقة فيالوارد مثيله  مع الجدول

 1الجدول    

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

  
2018 

 )الفعلية(*
2019 

 )المتوقعة(
2020 

 )المتوقعة(

 953 037 1 348 1 السيولة في بداية الفترة

 التدفقات الداخلة إلى الصندوق
 

  

 385 364 342 التدفقات العائدة من القروض 

 271 335 296 **تحصيل وثائق المساهمة

 192 244 119 االقتراض

 11 12 1 عائد االستثمار

       التدفقات الخارجة من الصندوق

 (875) (846) (826) الصروفات

 (17) (5) (1) الدين(ورسوم التزامات االقتراض )خدمة 

 (11) (11) (11) أثر مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون 

 (172) (173) (158) *** النفقات اإلدارية وغيرها من بنود الميزانية

 (4) (4) (5) األصول الثابتة

     (68) األموال الداخلة وسعر الصرفتحركات   

       التدفقات النقدية األخرى

 733 953 037 1 السيولة في نهاية الفترة 

دة المالية القوائم: 2018المصدر لعام *   .2018 لعام للصندوق المراجعة الموحَّ
 .الصغيرة الحيازات أصحاب زراعة لصالح التأقلم برنامج باستثناء **

لالميزانيات غير المتكررة والموارد التشمل المصروفات اإلدارية األخرى ***   .ةمرحَّ
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االستعراض المسبق رفيع المستوى لبرنامج عمل الصندوق المستند إلى  -الجزء األول 

 2020والرأسمالية للصندوق لعام  العاديةن االنتائج والميزانيت

 السياق –أوال  
 اأساس ويتركز العالم، في الجوع في امستمر  اارتفاع 2019 لعام العالم في والتغذية الغذائي األمن حالة تقرير ي ظهر -1

 بشدة ضةعرَّ مو  هشة أوضاع في ا ما تكونغالب التي الدنيا الشريحة من الدخل ومتوسطةالدخل  منخفضة البلدان في
 الجنسين، بين المساواة وعدم المدقع، يالريف الفقر في المتمثلة المعقدة التحدياتب الظروف هذه وتقترن. المناخ لتغير
 التنمية ساحة في الطلب يزداد ،الميدان هذا فيو  .المالي االستقرار وعدم الشباب، وبطالة والهجرة، التغذية، وسوء

 مؤسسات من مستمرة اجهود األخرى اإلنمائية الفاعلة والجهات المستفيدة والبلدان األعضاء الدول تطلب: العالمية
 ،هذا المجالفي  وخبرته والمستدام الشامل الريفي التحول في االستثمارعلى  تركيزهل الصندوق يبرزو . التنمية
 سياق في ،2019 عام فيو بفعالية.  االحتياجات هذهلتلبية  رئيسي بدور للقيام استراتيجي وضع في فهو وبالتالي

 دوالر مليار 1.76 بقيمة والمنح للقروض أعلى امستهدف برنامجا يدير الصندوق كان الصفري، النموذات  ميزانيةال
 التحديات مواجهة في حد أقصى إلى أثره لزيادة حجما كبرت األالمشروعا من أقل عدد تصميم خالل من أمريكي

 .المتزايدة الخارجية

 على القضاء يتطلبسو . 2020 عام في المستدامة التنمية أهداف لتحقيق سنوات لعشرالممتد  التنازلي العد يبدأو  -2
حراز الجهود مضاعفة( 2و 1 المستدامة التنمية هدفا) والجوع المدقع الفقر  تكن لم السبب، ولهذا. بكثير أكبر تقدم وا 
تنطوي على  وقدراته وشراكاته المتراكمة تهاخبر  تكن ولمفي أي وقت مضى األهمية  هذا القدر منب الصندوق مهمة

 .مضى وقت أي في العالمية التنمية أولويات تلبية في للمساهمة أكبر إمكانات

 النطاق واسع شامل نهج تنفيذ على قدرته معالجة هي 2020 عام في للصندوق العاجلة اتاألولويإحدى  ستكونو  -3
ز عمل نموذج خالل من والهشاشة المناخ تغير المتمثلة في الكامنة وأسبابه الغذائي األمن انعدام لمواجهة  معزَّ

دارة هاوتحليل واإلبالغ عنها اوتقييمه لقوة العمل يستراتيجاال التخطيط ويعد. مجددة مالية هيكليةو   البشرية الموارد وا 
 نموذج تقييم 2020 عام في سيكون من األهمية بمكانو . أهدافه تحقيق من الصندوق لتمكين أمورا متزايدة األهمية

تحديد "و المتحدة األمم ومنظمات األخرى الدولية المالية المؤسسات مع والمقارنة الحالية، والموارد الالمركزي العمل
 .الطلب لتلبية الكافي بشريال مالال رأستوافر  ضمانل" الحجم المناسب

 المساس دون التنفيذ من قدر أقصى لتحقيق هامةال صالحاتاإل لتدعيم عاما 2019 عام كان للصندوق، بالنسبةو  -4
تدعيم الهيكل الالمركزي ( 1: )شملت ما يلي المؤسسية والمبادرات اإلجراءات من سلسلة ون فذت. والكفاءة بالجودة

 األمامية؛ الخطوط إلى المسؤولية تفويض( 3) ؛الصندوق في األعمال عمليات معايرة إعادة( 2) ؛للصندوق
 ،2020 عام فيو . مواصلة تعزيز التركيز المؤسسي على النتائج( 5) لغرض؛با مالئماالصندوق  مقر جعل (4)

 في أكبر أثر تحقيقإلى  وسيسعى للتنفيذ األولية المرحلة هذه من المستفادة الدروس تفعيل على الصندوق سيعمل
 .2025-2016 للفترة للصندوق يستراتيجاال اإلطار سياق

عادة الالمركزية وت عد -5  ،2019و 2018 عامي فيو . اإلصالح برنامج في نيرئيسي نيعنصر  التنظيمية المواءمة وا 
 المئوية النسبة ارتفعت حيث كبيرة، زيادة للصندوق القطرية المكاتب في الميزانية في المدرجة وظائفال نسبة زادت
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: الشاغرة الوظائف مقابل التعيين في كبير تقدم وأحرز .المائة في 30 إلى المائة في 18 من الميدان في للوظائف
في المائة في نهاية يوليو/تموز  14إلى نحو  2019في المائة في بداية عام  19انخفضت نسبة الشواغر من 

 مع بالتوازيو . وتواصل االنخفاض بشكل مطرد ويجري اآلن االنتهاء من تعيين المجموعة األخيرة من الموظفين
إطار  تنقيح جرى الجديد، العمل نموذج في لشفافيةبا الصندوق لموارد عشر الحادي التجديد اللتزام واستجابة ذلك،

 عالوةو . المناسبة والتوازنات الضوابط خالل من الالمركزية لدعم بالكامل الصندوق في المساءلةو  السلطة تفويض
 عام في لألنشطة أساسية ركيزة من المقرر أن يشكل ،يةالمؤسس المخاطر إلدارة موحد عمل إطار سيزيد ذلك، على

 سياق الناتجة عن المخاطر من يخفف مما الالمركزي، العمل لنموذج الفعال واألداء والمساءلة الثقة تعزيز ،2020
 مخاطرال إدارة وظيفة لتعزيز 2019 عام في المنجز العمل على االعتماد إلى الصندوق يحتاجوس. متطور تشغيلي
 وال المعززة، الداخلية القدرات سيستفيد الصندوق من بذلك، القيام ولدى. الدولية المعايير مع يتماشى بما يةالمؤسس
 المخاطرأثر  لتخفيفالالزمة المؤسسية واآلليات  المخاطر قيادة لوحة تعزيز لمواصلة المخاطر، إدارة وحدة سيما

 .ومخاطر العمليات يةستراتيجواال والتشغيلية المالية

المكاتب  إلى ونقلهم الموظفين تعيين تضمنت والتي التعيين، إعادة عمليات من عدد تنفيذ في اإلدارة نجحتو  -6
 التشغيلية غير المجاالت وتعزيز اإلقليمية المراكز في المناسبة اإلداريةتواجد قوة العمل  وضمان ،القطرية للصندوق

 عن طريق تقريب في الميدان التنفيذ فرق تنشيط على ذلك ساعد وقد. لصندوقل مركزيالال عمالاأل نموذج لدعم
رساء الشراكاتفقراء الريف الذين يخدمهم، وبالتالي تعزيز أيضا االنخراط في مجال السياسات من الصندوق   وا 

 لزيادة األعضاء الدول بينأكبر  رغبة أيضا اإليجابية النتائج هذه حفزت وقد .فضال عن األداء الكلي للمشروعات
 .صالخا القطاع االنخراط معو  المتنوعة والمنتجات يةاإلقراض غير نشطةاأل

 لذلكو . وتعزيزها المتخصصة الخبرة المزيد من إلى حاجة معا التشغيلي األعمال نموذجو  المتزايد الطلب هذاوخلق  -7
معززة وكفؤة  عملية أيضا دعمأن يو  واالبتكار التكنولوجيا يستفيد منو  محددة، كفاءات ستهدفي أن على الصندوق

 المتعددة التنمية بمنظمات مقارنة تقييمها عند وفعالة تنافسية عمل قوة جاهدا إلى بناء ىسعأن يو  داء،األ دارةإل
 مكانفي ال المناسبة المهارات ذوي الموظفين من الصحيحة األعداد ضمان توافر يعني وهذا. األخرى األطراف
 أساسا األخيرة السنوات مدار على أجريت التي اإلصالحات تشكلو . الصحيح التنظيمي الهيكل داخل المناسب

 مستقبله أجل من لغرضمالئما ل لصندوقا تجعل لتحقيق الحجم المناسب من شأنها أن النطاق واسعة لعملية سليما
 .متجددة كمنظمة

 بلدان بين والمعرفة التعاون ومراكز اإلقليمية المراكز إلى المستفادة الدروسالمعنية ب بعثاتال من سلسلة وأ وفدت -8
 عن األولية التعليقات لجمع 2019 آذارمارس/و  2018 الثاني تشرين/نوفمبربين  الفترة في الثالثي والتعاون الجنوب
المستفادة، وضعت األولية وبناء على الدروس . الجديدة الالمركزية الهياكل في للصندوق ةالقطري تباالمك تجارب

من  المستفادة لدروسلمتابعة ا ستجرى عملية ،2020 عام خالل الالمركزية تعميق معخطة عمل ويجري تنفيذها. و 
 وست دمج هذه العملية في خطة منقحة تتناول المسائل الرئيسية بشكل شامل. .إضافية اهتمام مجاالتأي  رصدأجل 

 التنفيذ من قدر أقصى لتحقيق للصندوق المستمرة التغيير عملية في امهم اعام 2019 عام كان عام، بشكلو  -9
 الداخلي اإلصالح جدول أعمال في الرئيسية البنود نشر( 1: )خالل من وذلك ،النوعية جيدة نتائج تحقيق وضمان
 مع الفعال االنخراط مع تدريجيا التعامل (2) التنظيمية؛ والنظم والعمليات الهياكل داخل األخيرة التغييرات وترشيد
 ذات والسياسات الزراعية لألعمال الرأسمالي الصندوق مثل الناجحة والعمليات المبادرات خالل من الخاص القطاع
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 مالية وأدوات المخاطر إلدارة مناسبة بإجراءات وتزويدها للمنظمة ةالمالي يةالهيكل لتعزيز العمل مواصلة (3) الصلة؛
 لصندوقفي ا الدوائر المعنية مع واالنخراط الحوار تعزيز (4) متنوع؛ رأسمالي وهيكل الحالية االقتراض أنشطة لدعم
 .يالمستقبل العمل ونموذج" 2.0 الصندوق" بشأن طريق وخارطة مشتركة رؤية أجل من

اعتبارات  تعميم في منهجية جهود تذلب   ،2019 عام في اواستمرار  الصندوق لموارد العاشر التجديد فترة خاللو  -10
 استثمارات أثر مضاعفةل للصندوق القطرية شروعاتوالم البرامج فيالمناخ والتمايز بين الجنسين والتغذية والشباب 

دراكا. ةهشاشالو  الغذائي األمن انعدام ذلك في بما إلحاحا، األكثر للتحديات والتصدي الصندوق  الكبيرة للتحديات وا 
 أعمال جدول ويعتبر. األربعة للمواضيع تحولية هجن   لتنفيذ إطار على وضع الصندوق يعمل الصدد، هذا في

 طموحا أكثر تحويلي نهج إلى التعميم من لالنتقال أساسيا األربع التعميم عمل خطط في الوارد النحو على التعميم
 يستند استراتيجيا ميثاقا دماجاإل سيتطلبو . األربعة األولوية مجاالت بين التفاعل عن ةالناتج التآزر يستفيد من أوجه

أيضا  تتناولو  األولويةالتعميم ذات  مجاالت بين تربط التي القطاعات والمتعددة المنسقة التدخالت من مجموعة إلى
 وغير يةاإلقراض هأولويات في والكفاءة األهمية من مزيدال تحقيق من الصندوق ذلك وسيمكن. بينها المفاضالت

 والجديدة الكبيرة األخيرة الداخلية اإلصالحات تسهمو . لمشروعاتفي ا ملموسة نتائجتحقيق  في والمساهمة يةاإلقراض
 أكثر بطريقة الموارد واستخدام تحديد في وكذلك ،اإلدماج لهذا الالزمة سرعة التصرف خلق في الالمركزيةوعملية 

 األهداف تحقيق أجل من الرئيسية لألولويات بفعالية اإلدارية األموال تخصيص ذلك سيضمنو . استراتيجية
 .أقصى أثر ممكنو  االستراتيجية

 اتالمشروع تصميم لعملية 2018 إصالح وأجري. الصندوق مشروعات حافظة جودة لتعزيز متزايدة جهود كرست  و  -11
 .المشروعات عمر طوال مستدام وشامل تقني دعم تقديم يتم ،تطبيقه ومنذ ،في االعتبار الهدف هذا واضعا

جماال،و  -12  ثقافة فإن ،2018-2017 الفترة في األطراف المتعددة المنظمات أداء تقدير شبكة تقدير كما اعترف بذلك ا 
 الثابتة األساسيات ذلك في بما ،متينة والمساءلة التقييم وظائف تزال وال ،قوةوتزداد  قوية الصندوقفي  نتائجال

 ووفورات الكفاءة في مكاسب وتحقيق عالية كفاءة ذات منظمة على الحفاظ سيستمرو . النتائج على القائمة للميزنة
برامج القروض  إلى للصندوق اإلدارية المصروفات نسبة وكانت. 2020 عام في الميزانية دارةإل التوجه العامهو 

 12.2 أو) 8.2 يبلغ هدفب مقارنة الصندوق لموارد العاشر التجديد فترة خالل( المائة في 12.9 أو) 7.8والمنح تبلغ 
 انخفضت النسبة هذه أنإلى  2019 لعام الصندوق ميزانية وثيقة وأشارت(. 2014) 7.9 يبلغ أساس وخط( المائة في

 من المزيد لتحقيقجاهدا  بالسعي الصندوق التزام يؤكد وهذا: تقريبا( المائة في 9 أو) 11.3 إلىأكثر من ذلك لتصل 
وخالل فترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق بأكملها،  .إنمائية فعالية تحقيق أقصىو  المؤسسية الكفاءة

 القويةلتركيز على األهداف ا االتجاه واحتواء الميزانية اإلدارية مع اذسيواصل الصندوق جهوده للحفاظ على ه
 لبرنامج القروض والمنح.

 يتعين متعددة تحديات يواجه الصندوق يزال ال المجاالت، من العديد في المحرز الكبير التقدم من الرغم علىو  -13
 يحقق وكفءفعال  عمل نموذج تنفيذ الستكمال للصندوق بالنسبة رئيسيا اعام 2020 عام سيكون: عاجال مواجهتها

 التجديد فترة من الثانية السنة إلى اآلن ينتقل الصندوق أن وبالنظر إلى. االستثمار ويحفز المال مقابل القيمة
 في بما - اتالمشروع حافظة نوعية لتحسين الجهود من المزيد بذل إلى حاجة هناك فإن ،للموارد عشر الحادي

 ياستراتيج كشريك الصندوق أداء وتعزيز والشباب، والمناخ والتغذية الجنسين بين التمايز وتعميم الريفي التحول ذلك
 .القطري المستوى على والسياساتي التشغيلي من زيادة االنخراط االستفادةو 
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 مرتبطة جدية مخاطر يواجه فإنه قويا، لصندوقحصص رأس مال ا مركز يظل حين في ذلك، على عالوةو  -14
 علىالديون  تحمل على القدرة إلطار الكبير السلبي األثر بسبب الديون، تحمل على القدرة إلطار الحالي بالنموذج
 بالغ أمراالديون  تحمل على القدرة إطار لمسألة األجل طويل حل إيجاد سيكونو . للصندوق المالية االستدامة
 مصادرمحتمل ل لتنويع االستعدادات ذلك في بما للصندوق ةالمالي يةالهيكل تعزيز سياق في ،2020 عام في األهمية
 .التنمية مشروعات على المتزايد الطلب لتلبية التمويل

 العدد انخراط إلى األساسية الحاجة في السابقة الموارد تجديد عمليات من الرئيسية المستفادة الدروس أحد يتمثلو  -15
 زيادة في المتمثل لتحديالتصدي ل يعني وهذا. وبموضوعية أكبر ،مبكر وقت في المصلحة أصحاب من المتزايد
بالتجديد  الصلة ذات األنشطة في 2020 عام فيأحد المحاور الرئيسية  ستتمثلو . أوسع نطاق إلى للوصول النشاط

 .العام طوال وتستمر العام بداية في اتالمشاور هيئة  تبدأس حيث ،لموارد الصندوق الثاني عشر

 تشملس والتي وشاملة، قوية مالية هيكلية متطلبات تلبية في قدما لمضيإلى ا أيضا الصندوق حتاجوسي -16
وسيكون أحد مجاالت التركيز الرئيسية أيضا هو االستفادة من الموارد . يقو  ائتماني تصنيف لضمان االستعدادات

 . 2024-2019القطاع الخاص في الفترة مع نخراط الية الصندوق الجديدة لاستراتيجاألساسية لتنفيذ 

 في الكفاءة لضمان الالزمة والمترابطة الموضوعية التدابير من شاملة مجموعة 2020 لعام العمل برنامجيمثل و  -17
 .بمهمته الوفاء في للنجاح أساسية دفع قوة ويمثل الصندوق، أهداف تحقيق مواصلة

 الموارد ومواءمة التكلفة حيث من فعال نهج بين الجمع طريق عن جدول األعمال الطموح هذا تنفيذ اإلدارة تعتزمو  -18
 لتحدياتالتصدي لو  الفرص الغتنام الصندوق إلعداد واحدة لمرة تأسيسية ميزانية مع يةستراتيجاال األولويات مع

 .تحويلي أثر وتحقيق المقبلة الناشئة التشغيلية

 المنظور الحالي -ثانيا 
 2019تحديث لبرنامج القروض والمنح لعام  -ألف 

، ويشمل 2019يونيو/حزيران  27في  مليار دوالر أمريكي 1.76 قدره 2019لقروض والمنح المتوقع لعام ابرنامج  كان   -19
: ما يلي اإلضافية التمويل مقترحات بين منو  مشروعا جاريا. 12مشروعا جديدا، وتمويال إضافيا من أجل  37
 الجارية؛ العمليات نطاق لتوسيع مقترحات ةثالث (2) بالفعل؛ المحددة التمويل ثغرات لسد مقترحات ةخمس (1)
 50 حوالي الهدف هذا يمثلو . الناجحة العمليات نطاق لتوسيع وخطط التمويل في فجوات تشمل مقترحات ةأربع (3)

 ميزانية وثيقة في الوارد الهدف مع ويتسقللتجديد الحادي عشر في الصندوق  لقروض والمنحابرنامج  من المائة في
 .2018 األول كانون/ديسمبر في المقدمة 2019

 18من أجل  مليون دوالر أمريكي 962 تمويل قدره وافقة علىالم 2019نهاية سبتمبر/أيلول بومن المتوقع أن تصدر   -20
 السلطة تفويض بموجب عليها الموافقة ستتم مشروعات 3 ذلك في بما إضافي، تمويل مقترحات 9و، اجديد امشروع

 .الرئيس إلى

ما يتراوح بين العالمية واإلقليمية والقطرية للصندوق، من المتوقع أن تصدر الموافقة على  المنحوفيما يتعلق ببرنامج  -21
 .2019مليون دوالر أمريكي بحلول نهاية عام  58بقيمة تقريبية تبلغ  منحة 35و 30
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 الحافظة

مليار دوالر  7.8 بقيمة إجمالية قدرهامشروعا  230ما عدده  2019 يونيو/حزيران 27 في لصندوقا شملت حافظة -22
دوالر أمريكي. وتقدَّر المبالغ المتوقع  ماليين 210بقيمة تبلغ منحة  165 من النشطة المنحأمريكي. وتتألف حافظة 

 مليون دوالر أمريكي. 846صرفها خالل السنة 

 واالبتكار واإليصالالتغيير موجز عن  ثتحدي –باء 
 التمي ز عملية اختتمت ،اشهر  18 مدتها وتنفيذ تصميم فترة بعد .النتائج إلحراز التشغيلي التمّيز عمليةاختتام  -23

 التشغيلي التمي ز عمليةعن ميزانية  مفصل تحديث وسي قدم. 2018 األول كانون/ديسمبرفي النتائج  إلحراز التشغيلي
 النتائج تحقيق في الكبير التقدم بفضلو  .النهائية الميزانية وثيقة في الرأسمالية والميزانية واحدة لمرة النتائج إلحراز
 بعض تنتج أن يمكن ،2019 عام نهاية في العملية إغالق بعدو  ،النتائج إلحراز التشغيلي التمي ز لبرنامج المتوقعة
 التشغيلي التمي زعملية  على يعملون الذين لموظفينلألموال لتعيين ا المتوقع من األقل االستخدام عن الوفورات
ذاو . إنهاء الخدمة الطوعي برنامجإلى  الحاجةانخفاض و النتائج  إلحراز  وثيقة ست بين الوفورات، هذه تحققت ا 
 .المستقبلغير المتكررة في  االستثماراتجزء من  لتعويض استخدامها كيفية النهائية الميزانية

 إعادة عملية اكتملت وقد. وتنفيذها لصندوقفي ا المركزيةال خريطة تحديد جرى .السلطة وتفويض الالمركزية -24
 شاغرةال وظائفال لشغل التعيينحاليا  ويجري النتائج إلحراز التشغيلي التمي ز بعملية المتعلقةة الداخلي التعيين

 جرييس المستفادة، األولية الدروس من وانطالقا .والمكاتب القطرية للصندوق اإلقليمية المراكز فيالمتبقية 
عادة التوظيف لمراكز الثابتة المقاييس استعراض  لموارد عشر الحادي التجديد اللتزاما وفقو . لذلك اوفق معايرتها وا 
 العمل نموذج مع المفوضة السلطة مواءمة لتحسين الصندوقفي  سلطةال تفويض إطار اإلدارة نقحت الصندوق،

 .الجديد

 ،اتالمشروع لتصميم التي أ عيدت معايرتها األعمال عملية على الموافقة تمت، 2018في يوليو/تموز  .التنفيذ -25
 الجودةتحسين  ويضمن التصميم، عملية في والمتطلبات الخطوات عدد يقلل المخاطر على تقييم اقائمأدخلت نهجا و 
  اإلنمائية. فعاليةوال

 2018 عام في المنفذة التشغيلية غير للمجاالت ليو األ االستعراض حدد .التشغيلية غير المجاالت استعراض -26
 عام من الثاني النصف خاللو . لترشيدوسائل ل تحديد أو الفعالية لتحسين المؤسسية خدماتال في هيكلية تغييرات

 والخدمات االستشارية السفر مثل األعمال عمليات ذلك في بما األساسية، األعمالسيجري استعراض  ،2019
 .األخرى الدعم وخدمات

 التغيير واإليصال وحدة اإلدارة أنشأت ،2019 الثاني كانون/يناير في .واالبتكار التغيير واإليصال وحدة إنشاء -27
 التغيير واإليصال وحدة تؤديوس. النتائج تنفيذ لتسريع مبتكرة أساليب استخدام من الصندوق لتمكين واالبتكار
 تعزيز الصندوق يواصل وأن في المستقبل وتعزيزها ورصدها التغييرات استدامة ضمان في ارئيسي ادور واالبتكار 
عملية  بدء فيواالبتكار  التغيير واإليصال وحدةل األولى مهامال إحدى وتمثلت. االبتكار خالل من خاصة نتائجه،
 واالحتضان للتقييم جديدة بأفكار بالمساهمة الصندوق لموظفي للسماح الصندوق في االبتكار تحدياتبشأن 

 واتساعها الواردة المقترحات عمق فإن الصندوق، في نوعه من األول هواألمر  هذا أن إلى بالنظرو . واالختبار
 .للغاية مشجعة كانت ،العملية هذه في والمتنوع الواسع واالنخراط ،وثرائها
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 2019و 2018 للسنتيناستخدام صافي الميزانية العادية  - جيم   
في المائة من  94.5مليون دوالر أمريكي، أي  146.95إلى  2018من الميزانية العادية لعام  ةالفعلي النفقات توصل    -28

 97.3 )مقارنة بنسبةاالستخدام البسيط في  تناقصالرجع وي مليون دوالر أمريكي. 155.54الميزانية المعتمدة البالغة 
 الوظائف فتح تأخير إلى أدت التي والالمركزية التعيين إعادة عمليات نتائجإلى ( أساسا 2017في المائة في عام 

 نتيجة والترشيد الكفاءةفي  مكاسبتحقيق  إلى باإلضافة الموظفين ميزانية مكون في وفورات تحقيق وبالتالي الشاغرة
 .النتائج إلحراز التشغيلي التمي ز عملية مبادرات

 97 حوالي مليون دوالر أمريكي، أي 153.5إلى  2019سيصل استخدام ميزانية عام واستنادا إلى التوقعات الحالية،     -29
 في المائة.

 1الجدول  
 2020والمتوقع لعام  2019-2018للفترة الفعلي  -استخدام الميزانية العادية  
 بماليين الدوالرات األمريكية()    

 2019المتوقع لعام  2018عام كامل     2017كامل عام   

 الميزانية الفعلي الميزانية الميزانية الفعلي الميزانية 

 153.5 158.21 146.95 155.54 145.33 149.42 الميزانية العادية  

 97.0  94.5 97.3 الستخدامالمئوية لنسبة ال

 

صالحاتو  انتقالعملية  شهد عام بعدو  -30 الجسور لبرنامج القروض  الهدف لتحقيق المتزايدة الجهود ضوء وفي داخلية ا 
 عام في عادية مستويات إلى الميزانية استخدام يصل أن المتوقع من أمريكي، دوالر مليار 1.76 البالغوالمنح 

عمليات  نم الوظائف الشاغرة ةعو مجم من الوفورات بعض استخالص من المتوقع ،اأيض 2019 عام وفي. 2019
عادة لغرضبا الوفاء  يمكون من لكل) باليورو المقومة االلتزامات على إضافية إيجابية تأثيرات تحدث وقد التعيين، وا 
 من طفيفة وفورات تحقيق أيضا المتوقع منو . الصرف سعر اتجاه نتيجة( الموظفين وغير الموظفين تكاليف

 .الميزنة ألغراض المستخدمة المعيارية بالتكاليف مقارنة الفعلية الموظفين تكاليف انخفاض

 ،2019 لعام المتوقع واالستخدام 2018 لميزانية الفعلي لالستخدام مفصال النهائية توزيعا الميزانية وثيقة وسيرد في -31
 .النتائج ركائز حسب امصنفو 

لالمخصصات ال - دال   2018ة من عام مرحَّ
، على 2004الجاري العمل بها منذ عام في المائة من األموال غير المستخدمة من الميزانية،  3تنص قاعدة ترحيل      -32

في  3ملتزم بها في نهاية السنة المالية يمكن ترحيلها إلى السنة المالية التالية بنسبة ال تتعدى الغير  اتأن االعتماد
 المائة من الميزانية السنوية المعتمدة للسنة السابقة.

 2018 المالية السنة ختام في بها الملتزم غير االعتمادات ترحيل المحافظين على مجلس وافق ،2019وبالنسبة لعام  -33
 وتوفير جديدة مبادرات لتمويل المقابلة االعتمادات من المائة في 6 يتجاوز ال مبلغ حتى 2019 المالية السنة إلى

 .الخدمة إلنهاء اإللزامية السن رفع عملية تنفيذلإلسراع ب الالزمة المرونة
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لفي المائة، كان المبلغ ال 94.5 بلغ 2018في عام  وبالنظر إلى أن االستخدام الفعلي -34 مليون  8.59قدره المتوفر  مرحَّ
 6قل من الحد األقصى البالغ أ، وهي نسبة المصادق عليها 2018في المائة من ميزانية عام  5.5 ، أيدوالر أمريكي
 حوالي واست خدم منه بالفعل أمريكي، دوالر مليون 7.34 حوالي خ ص ص حزيران،/يونيو 30 من اواعتبار  في المائة.

 رفع عملية لتنفيذ أمريكي دوالر مليون 0.3خ صص مبلغ قدره و  ،(المائة في 25.1 أي) أمريكي دوالر مليون 1.9
 .الخدمة إلنهاء اإللزامية السن

ل ووفر -35 المتعلقة الدوائر  طلباتالستيعاب المستوى العالي لمجاال إضافيا  2018لعام  قليال األكبر المبلغ المرحَّ
 المهمة يةستراتيجاال المشروعات وشملت وقت إعداد الميزانية.بالمخرجات المهمة والعاجلة التي لم تكن متوقعة 

 وتحسين المالية، والهيكلية ،المراكز مستوى على الحيوية التشغيلية القدرات وتعزيز والمنح، القروض برنامج تنفيذ
لت ذلك، إلى باإلضافةو  .الصندوق موارد تجديدواالستعدادات لعملية  المالية، المخاطر إدارة  لتلبية عمل خطة م وِّ

ل  يإجمال من 2019 لعام للموظفين العالمي للمسح كنتيجة المحددة العاجلة االحتياجات  إلى يصل الذيالمبلغ المرحَّ
 .الموظفين تبادل وبرنامج لصندوقبا الخاصة االبتكار اتتحدي مبادرة ذلك في بما أمريكي، دوالر مليون 1.48

جماال -36  في للصندوق العادية الميزانية على طو الضغ تزيد أن مكنكان من الم عالية أولوية ذات ابنود تشكلفإنها  ،وا 
 مثل أن في السابقة الترحيل دورات من المستفادة المهمة الدروس أحد يتمثلو . األهداف تحقيق وتؤجل 2020 عام
تحديد الغرض  إعادة تتيحو  العام مدار على الوفورات من المزيد لتحقيق حافزا خلقت أن يمكن العملية ههذ

 .السابقة المالية السنوات من بها الملتزم غير للمخصصات االستراتيجي

 2018 عام ميزانية إجمالي من المائة في 5.5 نسبة استخدام يوضح النهائية جدول الميزانيةوثيقة  وسيرد في -37
 نسبةال عن يزيد مبلغ ترحيل في المرونة ثبت أن قدو . بالكامل المبلغ هذا استخدام المتوقع منو . للترحيل المعتمدة
 المتوقعة غير يةستراتيجاال األولويات تنفيذ على اإلدارة مساعدة فيبالغة  أهميةذات  المائة في 3البالغة  ةالمعتاد
 .االستثنائية السنة هذه خالل

 وميزانية الصندوق المراعية للمنظور الجنساني عمليات –ثالثا   
 عملياتاستخدام المنهجية التي أ عدت لتحديد مدى مراعاة المنظور الجنساني في  2020سيواصل الصندوق في عام    -38

 العادية من حيث األنشطة المتعلقة بالمنظور الجنساني. تهالصندوق وتوزيع ميزاني

التنفيذي المجلس المعتمدة من  تحليل للقروض . أجريقروض ومنح الصندوق المراعية للمنظور الجنساني    (أ)
لمدى لع بتحليل وتمشيا مع التزام سابق، اضط  باإلضافة إلى ذلك، و . قرضا 40والبالغ عددها  2018في 

بالتفصيل في تقرير الفعالية لكل من القروض والمنح تحليالت الجنساني. وترد نتائج ال مراعاة المنح للمنظور
 (.EB 2019/127/R.15انظر الوثيقة ) 2019لعام اإلنمائية للصندوق 

المسبق تحديد لسيستمر العمل بالنهج الحالي ل. الصندوق العادية المراعية للمنظور الجنساني ميزانية      (ب)
 مراعاة تقدير على قدرتها المنهجية هذه أثبتت وقدفي نظام الميزانية. المتعلقة بالمنظور الجنساني ألنشطة ل

  .حاليا لديه المتاحة المعلومات تكنولوجيا ن ظم قيود ظل في الجنساني للمنظور للصندوق العادية الميزانية

 كما أن. النهائية الميزانية وثيقة في الجنساني للمنظور للصندوق العادية الميزانية مراعاة تحليل نتائج وست عرض -39
 ،2020 عام ميزانية إعداد في ست ستخدم والتي ،2019 تموز/يوليو في أ طلقت التي الميزانية، إلعداد الجديدة البرمجية
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 بالمنظور المتعلقة األنشطة ذلك في بما الرئيسية، المواضيعية للمجاالت المخصصة المقررة الموارد لجمع مصممة
 .الجنساني

 2020برنامج عمل الصندوق لعام  -رابعا  
 تنفيذ في، سيكون عاما محوريا التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق لفترة الثانيالعام  هباعتبار ، 2020إن عام  -40

 . لموارد الصندوق عشر الحادي التجديد عمل برنامج

 مليار 1.36قدره  2020لعام  الصندوقالخاص ب والمنحقروض لل المتوقع برنامجال وقت إعداد هذه الوثيقة، كانو  -41
 100لتكميل هذا البرنامج األساسي بنحو  ا دؤوبةوباإلضافة إلى ذلك، سيواصل الصندوق بذل جهود .دوالر أمريكي

ليصل بذلك مجموع برنامج  ،مصادر أخرى منوالتي تمت تعبئتها مليون دوالر أمريكي من األموال التي يديرها 
 من ذلك في بما ،2020 عامببناء ذخيرته ل بالفعل الصندوق يقومو  دوالر أمريكي. مليار 1.46إلى  المنحالقروض و 

 على اأيض الصندوق سيعمل ،2020 عام فيو . المقر وفيالفرعية  اإلقليمية المراكز في اإلدارات بين التعاون خالل
 المشروعات إنجاز معدل لتعزيز المتحدة ألممل والزراعة ألغذيةا لمنظمة التابع االستثمار مركز مع التعاون تكثيف

لجميع األطراف  عماود واستراتيجية تنظيما أكثر شراكة هذا التعاون إلى إقامةمثل  ستنديسو  .وجودتها االستثمارية
 لطلباتأكبر  وكفاءة فعاليةب االستجابة مناألغذية والزراعة  لمنظمةالتابع  االستثمار مركز نمك  ت  من شأنها أن 

 .األخرى التشغيلية واألنشطة المشروعات تصميم عملياتل دعم بشأن الحصول على الصندوق

 2الجدول 
 الفعلي والمتوقع المنحبرنامج القروض و    
 بماليين الدوالرات األمريكية()    

 المزمع المتوقع  أالفعلي 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

في  منحالمكون قروض الصندوق )بما في ذلك 
 298 1 701 1  137 1   287 1   741   256 1  إطار القدرة على تحمل الديون ومنحالقروض( 

 58 58  52   51   48   65  الصندوق منح

  189 1   338 1   790   321 1  بالصندوق في منح القروض و المجموع برنامج 
1 759 1 356 

  90   63   69   68  جأموال أخرى تحت إدارة الصندوق 
100 

100 

  280 1   401 1  859  389 1  مجموع برنامج القروض والمنح
1 859 

1 456 

نقصان في التمويل أثناء التنفيذ، بما أو  ت عبِّر المبالغ الحالية عن أي زيادةو . 2019 حزيران/يونيو 27والمشروعات االستثمارية في  المنحنظام المصدر:  أ
 .اإلضافيالمشترك  المحلي والدولييشمل التمويل 

 يشمل الموارد المقدمة من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة.  ب
ومرفق البيئة  ،األموال األخرى التي يديرها الصندوق تشمل أموال أمانة حساب المرفق اإلسباني للتمويل المشترك ألغراض األمن الغذائي ج   

ألخضر والصندوق ا ،واالتحاد األوروبي المفوضية األوروبيةصناديق العالمية/صندوق أقل البلدان نموا، والبرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي، و 
 الثنائية. ، باإلضافة إلى المنح التكميلية/المتممةللمناخ

 خاللللموافقة عليها تمويل إضافي ثالثة عشر مقترحا ل، بما في ذلك وبرنامجامشروعا  38 نحو إعداد احالي ويجري   -42
 موارده األساسيةمن في المائة  60سيقدم تشير التقديرات إلى أن الصندوق  ،2020 عام وبالنسبة إلى .2020عام 

 .ككل في المائة إلى أفريقيا 62و جنوب الصحراءإلى أفريقيا 

 58، بما مجموع قيمته منحة 35و 30ما يتراوح بين  2020اإلقليمية في عام و  العالمية منحويبلغ العدد التقديري لل -43
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 التجديد الحادي عشر للمواردلفترة الصندوق  منحالمجاالت ذات األولوية في برنامج  وستكون مليون دوالر أمريكي.
 :كما يلي

 الدخل؛ وتوليد والتغذية الغذائي األمن أجل من اإلنتاج (1)

 البيئية؛ واالستدامة الصمود المناخ تغير (2)

 المرأة؛ وتمكين الجنسين بين المساواة  (3)

 للشباب؛ فرص (4)

 .الخاص القطاع مع والشراكة األعمال فرص (5)

 المحددة بالنظم المتعلقة الجوانب مثل يةستراتيجاال المؤسسية األولويات لمعالجة أخرى منح مقترحات وضع يمكنو  -44
 واالتصاالت المعلومات وتكنولوجيا والتقييم الرصد ذلك في بما ،التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق التزامات في
 واضحة إمكانات ديهال التي األخرى الناشئة االبتكارات وكذلك والشفافية، المؤسسية مواطنةالو  التنمية أجل من

 .الصندوق عمليات في للمساهمة

 2020الميزانية العادية الصافية لعام   -خامسا  
 يةستراتيجاال األولويات -ألف  

 محسنة عملية 2019 عام في است حدثت ،2018 عام في أنجزت متعددة استعراضات عن الصادرة بالتوصيات عمال -45
 واألولويات الموارد تخصيص قرارات بين أقوى مواءمة تحقيقمن أجل  والميزنة يةستراتيجاال األولويات لتحديد

 العناصر مع يتماشى بما 2019 لعام وعملية الترحيل العام منتصف استعراض أ جري النحو، هذا علىو . يةستراتيجاال
 .اكافي تمويال تتطلب أنها على العليا اإلدارة حددتها التي اإلحاح األكثر األولوية ذات

 سنوات، ثالث لمدة المتجددة واألولويات ي،ستراتيجاال للتوجه شامال تعبيرا هذا ةيستراتيجاال األولوية إطاريمثل و  -46
 طلبات لتقييم عنها غنى ال أداةاإلطار  هذا أن ثبت وقد(. 2020) المقبل العام أولويات من فرعية ومجموعة
 القاعدة لتعزيز الرئيسية التركيز مجاالت المحددة األولويات تغطيو . المختلفة اإلدارات عن الناشئة الميزانية
 الميزنة مكتب اتبع الفردية، المقترحات استعراض عندو . األثر وزيادة الموارد قاعدة وتنويع للصندوق التنظيمية

الحد  طريق عن الوفورات وتعزيز الطلبات بين المشتركة العناصر لتحديد بوضوح امحدد شامال ية نهجاستراتيجاال
 األولويات إدماج ويعمل. أو إلغائها أخرى تمويل مصادر من بالفعل المغطاة أو داخليا المكررة األنشطة من
 ضمان وبالتالي المقترحات، لتقديموبينها  اإلدارات داخل التماسك تعزيز على الميزانية عملية ضمن يةستراتيجاال

 نهاية في أكبر أثر وتحقيق للمنظمة يةستراتيجاال األهداف لتحقيق مطلوب هو ما على المخصصة الموارد تركيز
 .المطاف

 والكفاءات األعداد حيث من الصندوق أولويات مع قوة العمل مواءمة ضمان عملية تبسيط يجري ذلك، على وعالوة -47
 الميزانية مكتب هي ،جهات فاعلة رئيسية ثالث بين قوة العمل مسائل عن تناول مسؤوليةال توزيع أعيدو . والمهارات
التغيير وحدة و  البشرية الموارد وشعبة ية،ستراتيجاال الميزنة مكتببوصفه  تشكيله عيدأ   الذي التنظيمي، والتطوير
ها من احتياجات في التفكير في العام مدار على اإلداراتوتدعم هذه الجهات . حديثا ةالمنشأ واالبتكار واإليصال
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 ميزانيةال إجمالي وضمن األعمال نموذج بما يتماشى مع شامالتحليال  التغيير طلبات وتحليل ،قوة العمل حيث
 .إلداراتل اإلجمالية

 ألولوياتل اوفق اإلدارات في اإلضافية التوظيف متطلبات تقييم سيجري ،2020 عام ميزانية إعداد عملية من كجزءو  -48
 االحتياجاتوستعوض . العمل وخطط األقسام ألنشطة المخصص الحالي التوظيف مكون مراعاة مع ،المؤسسية
 وتقليل الكفاءةفي  مكاسبالو  التكاليف في وفورات تحديد طريق عن ممكن حد أقصى إلى الموظفين من المتزايدة

 .األقل األولوية ذات لألنشطة المخصصات

 العوامل المحركة للتكاليف  -باء  
األعمال التحضيرية لهذا االستعراض المسبق التي تم تحديدها وقت المحرِّكة للتكاليف  األوليةالعوامل  يمكن تجميع -49

 ما يلي:ك

 ،2019دواما كامال لميزانية عام  40التي شكلت جزءا من انخفاض يعادل في الخطة و المؤجلة  الوظائف (1)
 ؛2019التي أ جريت في عام  بالغرض عملية الوفاء عن ناتجة إضافية تخفيضات اجزئي وتعوضها

 ؛التشغيلية القدرة لتعزيز اإلقليمية المراكز في الموظفين مالك على طفيفة تعديالت (2)

 ؛الصندوق لموارد عشر عملية التحضير للتجديد الثاني من كجزء الرئاسية الهيئات مع االنخراط زيادة (3)

 الرأسمالية؛ بالميزانيات المرتبطة األخرى المتكررة والنفقات االستهالك (4)

 خرى؛األ محتملةال حقيقيةال زياداتال (5)

 .سعاراأل زيادات (6)

، مع مراعاة أثر وفيما يتعلق باالستعراض المسبق الرفيع المستوى، أ درجت زيادات التكاليف المحدَّدة والمعروفة -50
 .2020 لعام الحقيقيةالتقديرية  زيادات التكاليف وكذلك ،2019 عام فياإلصالحات والترشيد 

 تفاصيل العوامل المحركة للتكاليف:وفيما يلي  -51

والوفاء  التعيين إعادة عمليات أعقاب في .المقترحةالتغييرات التنظيمية الناشئة عن  تكاليف الموظفين (1)
من الوظائف التي تعادل دواما  40 إلى باإلضافة تعادل دواما كامال من الوظائف التي 15 لغيتأ   ،بالغرض
 في النظر يجري ذلك، موازاةوب. التشغيلي التمي ز نحو الصندوق توجه من كجزء بالفعل إلغاؤها المقرر كامال
 دورة في للتمويل الالمركزية، الوظائف بعض ذلك في بما ،2019 عامفي  شاغرة وظائف تسعشغل  تأجيل
 أمريكي، دوالر 500 000 حوالي تبلغ الموظفين تكاليف في صافية زيادة هذا ويمثل. 2020 عام ميزانية

 .الموظفين غير تكاليف في انخفاض يعوضها

المعنية  بعثاتال أعقاب في .التشغيلية القدرات لتعزيز مراكزال في الموظفينمالك  على الطفيفة التعديالت (2)
 التقني الدعم لتوفير طفيفة تعديالت إدخال يلزم المراكز،المكاتب القطرية للصندوق و  إلى المستفادة الدروسب

جزئيا  وتعوضها، وكثيرة األعمال الكبيرة المراكز في سيما الو  القطري، التواجد لزيادة والتشغيلي والمواضيعي
وفورات محققة متعلقة بتكاليف غير الموظفين نتيجة التوحيد التدريجي لألنشطة التشغيلية والتقنية 

عداد الميزانية في المراكز.  والمواضيعية واالئتمانية في عمليات التخطيط وا 
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عقد  إلى اإلضافية التكاليف ترجع. الصندوقب خاصةاالنخراط ال أنشطة بزيادة المتعلقة اإلضافية التكاليف (3)
للتجديد  التحضيرية األنشطة ذلك في بما ،الرئاسية الهيئات مع رسمية غير وندوات إضافية اجتماعات

وفورات محققة متعلقة بتكاليف جزئيا  وتعوضها، (أمريكي دوالر 300 000) لصندوقالثاني عشر لموارد ا
لألحداث العالمية لالنخراط استنادا إلى النتائج المتوقع تحقيقها  غير الموظفين نتيجة تبسيط الخالصة الوافية

 .وأثرها المقدر

 بوابة تنفيذ تشير التقديرات إلى أن. االستهالك والنفقات المتكررة األخرى المتصلة بالميزانيات الرأسمالية (4)
 وكفاءة المؤسسية لصندوقا لكفاءة المؤسسي التقييم من المستمدة المتبقية والمشروعات الصندوق، عمالء

 ،2019 لعام المعتمدة العادية الرأسماليةو  السنوية األخرى اتالميزانيو  الصندوق، من الممولة العمليات
 الميزانيةناشئة عن  إضافية نظم تطبيق معو . أمريكي دوالر 100 000 بمبلغ االستهالكستؤدي إلى زيادة 

 قدرت  وس. والترخيص والدعم الصيانة تكاليف في زيادة هناك ستكون السابقة، السنوات في المعتمدة الرأسمالية
 نمو في الحقيقية الزيادة مكون من كجزء 2020 عام لميزانية النهائي المقترح في وت درج التكاليف هذه

مشروعات الميزانية الرأسمالية المنجزة  جزء من هذه التكاليف وفورات تعوضومن المتوقع أن  .الميزانية
 نتيجة تطبيق العملية الصارمة لتحقيق الفوائد مؤخرا.

 األولويات من العديد تؤدي أن المرجح من ذلك، إلى باإلضافة. األخرى المحتملة الحقيقية الزيادات (5)
التجديد  بالتزامات المتعلقة التكاليف الزيادات هذه وتشمل. الحقيقية التكاليف زيادة إلى األخرى والمبادرات

 النتائج،على  القائمة اإلقراض ومنهجيات المختلفة المالية المنتجات لتجربة الحادي عشر لموارد الصندوق
 الطريق خارطة في عليها المتفق اإلجراءات وتنفيذ المتحدة، األمم إصالح عملية مع االنخراط وزيادة

 خاص اهتمام إيالء مع المؤسسية، المخاطر إلدارة الحالي اإلطار وتوحيد للصندوق المالية يةستراتيجلال
 تقوم أن المتوقع منو . السوقمن  قتراضالل واالستعداد المالية والمخاطر والتشغيلية، القطرية للمخاطر
 تخفيضاتب اإلضافية التكاليف تعويضعن طريق  العالية األولوية ذات األنشطة هذهل بتدبير موارد اإلدارة

 .وفورات تحقيق يمكن حيث العمل برنامج من أخرى التمجا في

 :العوامل المحرِّكة للتكاليف المتعلقة باألسعار (6)

 إلى االفتراضات التالية: 2020تستند تكاليف الموظفين لميزانية عام  )أ(

 2020 عام في العامة الخدمات فئة موظفياألساسية ل رواتبال فيبسيطة  زيادة تطرأس، 
 بعض على تعديالتلسلم الرواتب، فضال عن ال الدولية المدنية الخدمة لجنة تنقيحنتيجة 
 ،للموظفين الفنيين التقاعدي المعاش حساب في الداخل األجر لتحديد المستخدمة المعايير

وبالنسبة لالستعراض المسبق، . للمنظمةمتعلقة باألسعار  إضافية تكاليف إلى يؤدي قد مما
 زيادةالمليون دوالر أمريكي. وباإلضافة إلى ذلك، ست شكل  0.4تشير التقديرات إلى أنها تبلغ 

مليون دوالر  1.35زيادة في األسعار أيضا تبلغ نحو   الرتبة نفس ضمن الدرجةالعادية في 
 المنقحة المعيارية التكاليف في الحسبان في تؤخذ أن إلىهذه التكاليف  تحتاجوسأمريكي. 

 الموظفين تكاليف مكون في بالكامل العملية نتائج دمجست  و  ودرجاتهم الموظفين فئات لجميع
 .ةالنهائي الميزانية إلعداد المستخدم
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 الناتجة العامة للخدمات المعيارية التكاليف بتخفيض جزئيا وضت عس هذه الزيادات غير أن 
 المنعطف، هذا فيو . اليورو مقابل األمريكي الدوالر صرف سعر في المتوقع االنخفاض عن
 ومقرها العامة الخدمات بفئة المتعلقة الموظفين تكاليف إجمالي على اإليجابي األثر قدري  

 .أمريكي دوالر مليون 0.57 مقداره محتمل توفير وبالتالي المائة في 3 قدره بانخفاض روما

 محددة تضخم أرقام باستخدام عليها، المتفق المنهجية لىإ 2020 ميزانيةفي  التضخم تسوية ستستندو  (ب)
. األخرى التكاليف لجميع اإيطاليفي العالم وفي  المستهلك أسعار مؤشرل مرجح ومتوسط بنود لعدة

 المائة في 1.5: كما يلي التضخم معدالت من المتوقع أن تكون المتاحة، البيانات إلى استناداو 
. األخرى للتكاليف المائة في 1.88 قدره مرجح ومتوسط للسفر؛ المائة في 1.5و االستشاريين؛ للخبراء
. وأدرجت أمريكي دوالر 1 100 000 حوالي تبلغ األسعار في زيادة إلى ذلك يؤدي أن المحتمل ومن

 انظر) واالستشارات السفر االستعراض المسبق لتكاليف تقديرات فيعن التضخم  ةهذه الزيادة الناتج
 .أدناه( 3 الجدول

أمريكي  دوالر 1 إلى يورو 0.841 البالغ الصرف سعر است خدم المستوى، وفيما يتعلق باالستعراض المسبق رفيع -52
وفقا المحدد  الصرف سعر باستخدام 2020 عام ميزانية وثيقة إعداد وسيتم. 2019 عامميزانية  والمستخدم في

 إلى 2018 األول تشرينأكتوبر/ من المتحدة لألمم التشغيلي الشهريالصرف  سعر متوسط للمنهجية المعتمدة )وهي
 (.2019 أيلولسبتمبر/

 الزيادات أساس على نفقاتبند  كل تكلفة تقدير سيتم النهائية، الميزانية وثيقة إعداد عند ،المتبعة لممارسةووفقا ل -53
 وتطبيق ؛األسعار لخفض أخرى عواملو  محددة؛ لعقود بشأنها متفاوضال سعارواأل توافرها؛ عند األسعار في الفعلية
 ،الواردة أعاله التكاليف محركات جميع المترتبة على التكاليف نتيجة ثاراآل تحديد وسيتم. العادي التضخم معدل

 .النهائية الميزانية مقترح إعداد أثناء ،يتم تحديدها جديدة عوامل أي إلى باإلضافة

 2020 الميزانية العادية الصافية المقترحة لعام - جيم
التقديرات الحالية للعوامل المحركة للتكاليف المذكورة أعاله.  2020لميزانية المقترحة لعام االستعراض المسبق لشمل ي  -54

عند إعداد مقترح  ،التضخمو  سعر الصرفذلك افتراضات جميع التقديرات، بما في  ثوسيجري استعراض وتحدي
 .2019الميزانية النهائية في سبتمبر/أيلول 

مليون دوالر  160.57إلى  2020صل الميزانية العادية الصافية رفيعة المستوى المقترحة لعام تفي هذه المرحلة، و  -55
مليون دوالر أمريكي  1.28تتألف من  ،2019في المائة مقارنة بعام  1.49اسمية بنسبة ذلك زيادة أمريكي، ويمثل 

مليون دوالر أمريكي ترجع للتعديالت  1.1قدرها  الرتبة نفس ضمن الدرجةفي  زيادةنتيجة الزيادة في سلم الرواتب و 
  المرتبطة بالتضخم لفئات النفقات الرئيسية لغير الموظفين.

جماال سيتجه مسار -56  بمكونات المرتبطة اإلضافية التكاليف أما نحو النمو الحقيقي الصفري. 2020 عام ميزانية وا 
 الرأسمالية للمشروعات المتكررة والنفقات االستهالك، مثل الموظفين،ب غير المتعلقةالمتعلقة بالموظفين و  الميزانية
األخرى للتجديد الحادي عشر  تلتزاماباال للوفاءالمنفذة  واألنشطة الرئاسية الهيئات مع االنخراط وزيادة المنفذة،

المماثلة  السفر تكاليف في التكاليف هذه تتحقق أن المرجح ومن. الكفاءة في مكاسب فستعوضها ،لموارد الصندوق
 .تطبيقا كامال الالمركزي الهيكل لتطبيق كنتيجة أو األقل
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 إلى الحالية التوقعات تشير ،2020 لعام المقترحة اإلدارية والميزانية المتوقع وفي ضوء برنامج القروض والمنح -57
 يذوال شهرا، 36المعدل المتجدد على  أن حين في العام، لهذا اإلدارية الكفاءة معدل في طفيفة زيادة حدوث احتمال

الحد األقصى لهدف التجديد  حدود فيسيكون  ،السنوية الميزانية لعملية إعداد رئيسيال وضع على أنه المعيار
 .المائة في 12.9 البالغو  الصندوقالحادي عشر لموارد 

عن الزيادات الحقيقية المتعلقة  عبرتفي وثيقة الميزانية النهائية كي  اكل بند وتنقيحهتكاليف وسيجري استعراض  -58
بالنسبة للنفقات المقومة  لفترة االثني عشر شهرا ر الصرفباألسعار، وسيجري تعديل ذلك حسب متوسط سع

االستعراض  على هذا. وسوف تؤخذ في الحسبان أيضا تعليقات لجنة مراجعة الحسابات والمجلس التنفيذي باليورو
 المسبق رفيع المستوى.

 .2020والميزانية رفيعة المستوى المقترحة لعام  2019المعتمدة لعام مقارنة بين الميزانية  3الجدول  ويعرض   -59
 3الجدول  
 2020و 2019 للسنتينتكاليف الموظفين وغير الموظفين  –الميزانية العادية الصافية  
 بماليين الدوالرات األمريكية()     

2019المعتمدة     فئة التكاليف  2020المقترحة    

 94.59 93.31 الموظفون   

 23.28 22.94 الخبراء االستشاريون   

 9.52 9.38 السفر في مهام رسمية

 المرتبطةتكاليف غير الموظفين 
 بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

5.45 5.55 

 27.63 27.12 تكاليف أخرى

 160.57 158.21 المجموع

 

 2020الميزانية اإلجمالية المقترحة لعام  - دال
دارة عدد من العمليات ألطراف     -60 خارجية ولكنها تكمِّل برنامج قروضه ومنحه. وت مول  ثالثةيتولى الصندوق تنفيذ وا 

هذه الشراكات على تكاليف إضافية يتكبدها أنشطة . وينطوي الدخول في التكميليةهذه العمليات من األموال 
ل هذه التكاليف في العادة من إيرادات رسوم اإلدارة  الصندوق في التصميم، والتنفيذ، واإلشراف، واإلدارة. وتموَّ

  .دوالر أمريكيماليين  4.5 بالبقاء دون تغيير عندتقدر حاليا و ، التكميليةات األموال ياتفاق بموجب

 المرتبطة اإلضافية األعمال ودعم إلدارة المطلوبة الموارد وكذلك الصافية العادية الميزانية اإلجمالية الميزانية وتشمل -61
 الصلة ذات واألنشطة والمنح للقروض األساسي الصندوق برنامج تنفيذ أعمال تمويل وسيستمر. التكميلية باألموال

 الناجمة التقلبات تأثير عدم والصافية اإلجمالية الميزانيتين بين الفصل يضمن وسوف. الصافية العادية الميزانية من
ل العمل عبء عن  الميزانية في ت درج وال. أخرى إلى سنة أساس على العادية الميزانية على تكميلية بأموال المموَّ

 زراعة لصالح التأقلم برنامج أجل من تكميلية بأموال الممولة األنشطة لدعم اإلضافية التكاليف سوى اإلجمالية
 ،(الدولية الزراعية للبحوث االستشارية الجماعةتمويل  ذلك في بما) األوروبي واالتحاد الصغيرة، الحيازات أصحاب
 .اإلسباني األمانة وحساب
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 زيادة بهدف التكميلية األموال من التكاليف استرداد بشأن للصندوق التوجيهية المبادئ بتحديث اإلدارة قد قامتو  -62
 الصندوق في الموارد تعبئة أهداف دعمو  األخرى المتحدة األمم ووكاالت الدولية المالية المؤسسات مع التنسيق
 .ذات الصلة المحافظين مجلس قرارات مع يتماشى بما التكاليف استرداد وضمان

إلجمالي الميزانية المقترحة إلدراجها في وسيجري استعراض التقديرات المذكورة أعاله قبل إعداد الصيغة النهائية  -63
الرسوم إيرادات وثيقة الميزانية النهائية. ويمكن استرداد المبلغ بالكامل من الجزء السنوي القابل للتخصيص من 

لة من إدارة األموال  مليون دوالر أمريكي،  165.07، تقدر حاليا الميزانية اإلجمالية بمبلغ وبناء عليه. التكميليةالمحصَّ
. وال تلتمس الموافقة إال  على الميزانية العادية تكميليةالممولة بأموال  موارد إلدارة العمليات ويشمل هذا المبلغ

 مليون دوالر أمريكي. 160.57الصافية المقترحة التي تبلغ 

 4الجدول  
 2020و 2019ي الميزانية اإلجمالية اإلشارية والميزانية الصافية لعام   
 )بماليين الدوالرات األمريكية(     

 2020 المقترحة 2019ة المعتمد فئة التكاليف 

 165.07 162.91 الميزانية اإلجمالية    

 (4.50) (4.50) التكميليةتكاليف دعم أنشطة األموال  

 160.57 158.21 الميزانية الصافية 

 

 2020الميزانية الرأسمالية لعام   - هاء
( ميزانية رأسمالية سنوية تغطي 1: )وهما فئتينعلى غرار السنوات السابقة، سيتم تقسيم الميزانية الرأسمالية إلى   -64

ويكون لها عمر اقتصادي يزيد على سنة واحدة )مثل االستبدال  بطبيعتها النفقات الرأسمالية الدورية أو المنتظمة
( 2(؛ )في المكاتب القطرية للصندوق المركباتالذي يجري كل سنة واستبدال المحمولة و  المكتبية لحواسيبل العادي
والمشروعات االستثمارية األخرى، رهنا )إن وجدت( ية رأسمالية لتمويل مشروعات تكنولوجيا المعلومات الكبيرة ميزان

 .بمشروعات إضافية عالالزمة لالضطال بتوفر القدرات

 تكنولوجيا حوكمة لجنة في الفوائد لتحقيق صارمة ية عمليةستراتيجاال الميزنة مكتب استحدث ،2018 عام فيو  -65
 لتكنولوجيا الرأسمالية المشروعات مختلف من االنتهاء عند الواعدة والكفاءات الوفورات وتحقيق لرصد المعلومات،
 في منها االنتهاء المقرر المشروعات من لعدد دقيق يجري استعراض أن المتوقع منو . واالتصاالت المعلومات

 .الالحقة الميزانية دورات على المحققة والوفورات اتالكفاء وتطبيق ،2020و 2019 عامي

 المتوقع منو . السابقة السنوات مع امتماشي كوني أن ويتوقع 2020ويجري حاليا إعداد مقترح الميزانية الرأسمالية لعام  -66
 شيااتم غير أنه. أمريكي دوالر مليون 2.5 إلىأمريكي  دوالر مليون 2 حدود في المقترحة الميزانية إجمالي يظل أن
)بخالف  إضافية أموال توفير يلزم قد ،Alvarez & Marsal االستشارات شركة أجرتها التي الدراسة توصيات مع

 5إلى  3التكاليف المتكررة التي سيكون من المطلوب استيعابها من خالل الميزانية اإلدارية العادية( في حدود 
 يستراتيجاال التشكيل إعادةللسيناريوهات المتعلقة بوفقا  والمخاطر الخزانة إدارةماليين دوالر أمريكي لتناول مسائل 

. وستتضمن وثيقة الميزانية النهائية المزيد من التفاصيل عن هذه الموضوع باإلضافة إلى لصندوقل المالية للهيكلية
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 تقدير قابلية إدخال الخطط والتكاليف على العديد من السنوات.

متزايد  نهج اتباع لدعم التكنولوجيا إدخال إلى الحاجة ستثماراتاال تستهدف أن المتوقع من ذلك، إلى وباإلضافة -67
 تستهدف أن المتوقع منو  .جديدة تنظيمية وثقافة لالبتكار متنام أعمال جدول استنادا إلى لتنمية،إزاء ا بتكاراال

 الجديد واإلطار حديثة أنها تتناسب مع قوة عمل لضمان البشرية الموارد تحديث نظم إلى الحاجة أيضا االستثمارات
 .المواهب إلدارة

 الصندوق قاعدة لتعزيز واحدة لمرة تأسيسية دفعة -واو 
 أنواع التي يقوم بها بأعماله ووسع نطاق طريقةال رغي   األخيرة السنوات في ةطموح اتإصالح مسار الصندوق اتبع -68

جدول أعمال  لقيادة 2017 عام في النتائج إلحراز التشغيلي التمي ز عمليةوقد أطلقت . لبلدانإلى ا يقدمه يذال الدعم
 التغييرات من عدد إدخال تم الصندوق، في األساسية الوظائف لجميع شامل استعراض وعقب ،اهذ اإلصالح
 .الصندوق داخل التمي ز دمج بهدف المهمة

. التنفيذ وجودة كفاءة وتحسين تبسيطها بهدف اتالمشروع تصميم عملية تنقيح على العمل ركز البداية، فيو  -69
 الميدان في الوظائف زادت حيث بالالمركزية، يتعلق فيما مهمة مراحل رئيسية إلى الوصول تم ذلك، مع وبالتوازي

 إعادة عمليات خالل من المكاتب الميدانية للصندوق إلى ونقلهم الموظفين تعيين وتم المائة في 30 إلى 18 من
 التنظيمي الهيكل تنقيح على األخيرة الجهود ركزت هذا، الالمركزي العمل نموذج االعتبار في أخذ معو . التعيين

عادة للصندوق  .العامة المؤسسية الكفاءة لتحسين التشغيلية غير المجاالت وتعزيز األعمال عمليات معايرة وا 

 فضلاأل إلى قياسيال مستوىال من الصندوق مستوى رفع إلى النتائج إلحراز التشغيلي التمي زعملية  مبادرات تهدفو  -70
عادة التنظيمية الفعالية وتعزيز فئته، في أداء الحالية للتجديد الحادي عشر لموارد  ولوياتلتحقيق األ هيكله مواءمة وا 

 والبلدان األعضاء الدول رغبة أكبر بين إلى ذلك وأدى. البشري المال رأس نفس على الحفاظ معالصندوق 
 .منتجاته نوعيو  الخاص والقطاع الحكومات مع انخراطه عمقيو  عملياته نطاق لصندوقبأن يوسع ا المستفيدة

 إدارةأطر و  الشاملة الداخلية الضوابط إلى أن تصبح يترتب على ذلك الذي والطموح اإلضافي التعقيدكما أدى  -71
. وعاجلة جديدة مخرجات توليد وبالتالي المستقبلية، التشغيلية األعمال ألنشطة األساسية الركيزة ةيالمؤسس المخاطر
 وضع مما المتخصصة، الكفاءات على اطلبأنشأ و  كبير بشكل العمل عبء إلى زيادة األخير المسار وأدى هذا
 البشري المال رأس نموذج الصندوقوأوضح ذلك الحاجة إلى أن يستعرض . الحاليين الموظفين على كبيرا ضغطا
عادة التي  لتحدياتل الستجابةالالزمة ل التكنولوجية والقدرة المهارات لديهأن و  اكافي حجمهأن يكون  لضمان تكييفه وا 
 .المستقبل ا وفيحالي يواجهها

 حول المنظمة مستوى على البشرية للمواردتحليلية  دراسةإجراء  في الشروع الصندوق إدارة من ط لب السبب، ولهذا -72
 لتنفيذ وميزانية أنشطةيلزم من ما  وتوقع كفايتهامدى  وتحليل للصندوق، والمستقبلية الحالية قوة العمل تكوين

 هذا إلجراء استشارية شركة مع التعاقد تمو . 2020 عام ما يناسب الغرض فيل المصممة البشرية الموارد إجراءات
 مشاورات وبعد الدراسة هذه نتائج إلى استناداو . /أيلولسبتمبر نهاية االنتهاء تاريخ ومن المقرر أن يكون ،التقدير
 اإلجراءات تنفيذ الصندوق يعتزم الخارجيين، االستشاريين والخبراء التنفيذي المجلس أعضاء بين رسمية غير

لتنفيذ فعالة  آليات وجود وضمان ،قوة العمل تكوين: يلي بما يتعلق فيما محتملةحل المشاكل ال بهدف بها الموصى
 الحالي والتعويضات الرواتب هيكل وجاذبية المهارات، ومزيج التوظيف ومستوى ،داءاأل دارةمعززة وكفؤة إل عملية
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 وفرص القرار صنع عملية لدعم الموثوقة البشرية الموارد بيانات استرجاع على التكنولوجية والقدرة للصندوق،
 لمواءمة أساسية اإلجراءات هذه ستكونو . المناسب الوقت وفي المناسب المكان في المواهب أفضل في االستثمار

 المستقبلية وطموحاته الحالية التشغيلية احتياجاته مع العمل مكان في التنافسية وقدرته لصندوقفي ا العمل قوة
 .2.0 الصندوق مسار ضمن

وبناء على نتيجة الدراسة، ستكون اإلدارة في وضع يسمح لها بإجراء تقدير دقيق آلثار جميع أنشطة المتابعة  -73
تتناول األنشطة التأسيسية  واحدة لمرةمحددة زمنيا  استثماراتالمستمدة من تقدير الخبراء على الميزانية. وهي تمثل 

ة اإلدارية الجارية. ولهذه األسباب، سيترتب على نهج الصندوق التي ال يمكن استيعابها كزيادات حقيقية في الميزاني
 :يلي بماللموارد التجديد الحادي عشر  دورة خالل ،للمنظمة ستسمحللميزانية." و  واحدة لمرة تأسيسية دفعةالمقترح "

 مخاطرال إلدارة شامل إطار جانب إلىعملية تحديد الحجم المناسب ومزيج المهارات األمثل  تناول (1)
 تشكل تزال ال التي الخارجية القوى إلدارة ضروريأمر  وهذا. يالمؤسس دعمال هيكلية لتعزيز يةؤسسالم

 ؛األطراف المتعددة التنمية مجال في التنافسية وقدرته الصندوق لعمليات تحديات

 التقرير توصيات مع يتماشى بما الجودة على الحفاظ وضمان البرنامج، مسار لتسريع باستثمارات القيام (2)
 ؛للصندوق اإلنمائية الفعالية تقريرو  الصندوق عمليات وأثر نتائج عن السنوي

 األنشطة متابعة في االستمرار ،2019 عام في أجري الذي االئتماني التصنيف لتقييم الناجح البدء أعقاب في (3)
 ؛للصندوق ةالجديد ةالمالي يةللهيكل استعدادا مؤسسي، ائتماني تصنيف على الحصول عملية في الحيوية

 داخل المواضيعية لمجاالتل أفضل تعميممن أجل  متصميال الستعراض بسيطة وعملية الكافية القدرة ضمان (4)
 .اتالمشروع تصميم

 إعادة يمكن ،2019 عام نهاية في النتائج إلحراز التشغيلي التمي ز عملية لميزانية اإلجمالي االستخدام على بناءو  -74
 إنهاء وبرنامج الموظفين بتعيين المرتبطة المتوقعة التكاليف انخفاض عن الناتجة المحتملةتحديد غرض الوفورات 

 .البشرية الموارد دراسة نتائج لتنفيذالالزمة  الموارد لتدبير الطوعي الخدمة

( والعمليات قوة العمل) مصمم خصيصا له هيكل الصندوقلدى  يكون أن في الدفعة هلهذ العامة النتيجة تتمثلو  -75
 لتجديد دورتين مدار على المرحلي التنفيذ من بدال الصندوق،التجديد الثاني عشر لموارد  في بالفعل به معمولو 

 .المحققة لنتائجل األثر من قدر أقصى وتحقيق هاوتوسيع األعمال فرص إلدارة ،الموارد

 

 الصندوق لموارد عشر الثاني لتجديدل الخاصة النفقات ميزانية -زاي 

 ميزانيةل عتماداال على الموافقة التنفيذي المجلس من ي طلب ،37-د/181 رقم المحافظين مجلس قرار مع تماشيا -76
 التكلفة تبلغ أن المتوقع منو . الصندوق لموارد عشر الثاني التجديدات الخاصة بمشاور هيئة الل الخاصة النفقات
. الميزانية في المدرج المبلغ مع شيااتم ،أمريكي دوالر مليون 1.04للموارد  عشر الحادي التجديد لعملية الفعلية

 لميزانية بالنسبة الحال هو كما الميزانية مستوى نفس على الحفاظ ي قترح ،للموارد عشر الثاني التجديد إلى بالنسبةو 
 الثاني لتجديدل أولي تقدير ويرد أدناه. التضخم لمراعاة المعدلةو  ،للموارد التجديد الحادي عشر في ةالخاص النفقات
. للموارد عشر الثاني التجديدالخاصة ب المشاورات هيئةل الخارجي رئيسال ليفاتك يشمل والذي - للموارد عشر
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/كانون ديسمبر في المقدمة النهائية الميزانية وثيقة في للموافقة محدث طلب قدموسي   التكاليف في النظر وسي عاد
 .األول

 5الجدول 
 الصندوق مواردلثاني عشر ال تجديدال لعملية الخاصة لنفقاتل التقديرية ميزانيةال

 )بماليين الدوالرات األمريكية(
المعتمدة لفترة التجديد الحادي  الوصف

 للموارد عشر
المتوقعة لفترة التجديد 

 للموارد الحادي عشر
المقترحة لفترة التجديد 

 للموارد الثاني عشر

 0.40 0.37 0.45 التكاليف المتعلقة بخدمات اللغات والمؤتمرات

 0.22 0.20 0.13 تكاليف الموظفين

 0.10 0.11 0.09 التكاليف اإلدارية

 والسفر االستشارية الخدمات تكاليف
 0.30 0.30 0.28 (المشاورات هيئةلالخارجي  رئيسال ذلك في بما) 

 0.07 0.06 0.08 استعراض منتصف المدة

 0.01 0.00 0.01 متنوعةالتكاليف الالطوارئ/تكاليف 

 1.10 1.04 1.04 المجموع 
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المستند إلى  التقييم المستقل في الصندوقاالستعراض المسبق لبرنامج عمل مكتب 
  2022-2021وخطته اإلشارية للفترة  ،2020النتائج وميزانيته لعام 

 مقدمة -أوال 
االستعراض المسبق لبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى الوثيقة هذه  تعرض  -1

استرشادا وقد أعدت هذه الوثيقة  .2022-2021 ، وخطته اإلشارية للفترة2020النتائج وميزانيته لعام 
دار للصندوق و  ةالرئاسي الهيئاتمع  بالمشاورات المكثفة التي أجراها مكتب التقييم المستقل  .تها 

لرؤية إلى ا ن تستندانا، اللتلمكتب التقييم المستقل في الصندوق تانالمهمة والرؤية االستراتيجي وتوفر -2
 في العام القادموأنشطته مكتب التقييم المستقل  ألولويات، إطارا 2025-2016االستراتيجية للصندوق للفترة 

في  2020و 2019 يويؤكد مكتب التقييم المستقل من جديد إطاره االستراتيجي لعام (.1 )انظر اإلطار
وقت  التقييم في الصندوق، الذي سيتم االنتهاء منه في استعراض النظراء الخارجيين لوظيفةضوء نتائج 
ستعراض النظراء التوصيات األولية الطابعها، في ضوء ب مؤقتةوثيقة هذه الوتعتبر . 2019 عام الحق من

 2020سُتدخل تغييرات في عام الخارجيين لوظيفة التقييم في الصندوق. ورهنا بموافقة المجلس التنفيذي، 
هداف بنفس األ 2020في عام ، سيحتفظ مكتب التقييم المستقل يهعل وبناء. 2021وتُنفذ ابتداء من عام 

 )انظر القسم الثالث(. 2019 لعاماالستراتيجية 
 1اإلطار   
 مهمة ورؤية مكتب التقييم المستقل   

 المهمة 
 تعزيز المساءلة والتعلم من خالل تقييمات مستقلة وموثوقة ومفيدة لعمل الصندوق. 
 الرؤية 
 ز في التقييم.من خالل التمي   يلو من أجل تحقيق تحول ريفي مستدام وشالصندوق مزيادة أثر عمليات  
 

 1."لالحتياجات، بدال من مجرد استخدام الميزانية الحالية كخط أساس ناقدإلى تقييم  ندتست"وهذه الوثيقة   -3
مزيد من التفصيل توزيع التكاليف بعرض ت، و هونفقاتمكتب التقييم المستقل بط بين برنامج عمل بين الرواتو 

ضافة  بما في ذلكالمدرجة في الميزانية، وخاصة تكاليف غير الموظفين،  تكاليف الخبراء االستشاريين. وا 
 يونيو/حزيرانالميزانية حتى ، واستخدام 2018عن النفقات الفعلية لعام مفصلة إلى ذلك، توفر الوثيقة بيانات 

  .2019نهاية عام بم المتوقع وتقديرات حالية لالستخدا، 2019

فقد تم إعداد ميزانية مكتب التقييم المستقل بصورة مستقلة  2،وبما يتماشى مع سياسة التقييم في الصندوق -4
الميزانية المقترحة تستند إلى نفس مبادئ ومعايير الميزنة )ومنها  غير أن 3.عن الميزانية اإلدارية للصندوق

لوظائف الموظفين، وعامل التضخم( التي استخدمتها إدارة  المعياريةمثال سعر الصرف، والتكاليف 
 .2019الصندوق إلعداد ميزانيتها اإلدارية لعام 

                                                      
  .29انظر محاضر الدورة السابعة بعد المائة للمجلس التنفيذي، الفقرة   1
 .(pdf-Rev-7-R-102-2011-https://webapps.ifad.org/members/eb/102/docs/EB.3سياسة التقييم في الصندوق )انظر  2
والميزانية اإلدارية للصندوق بصورة من سياسة التقييم في الصندوق: "ويتم تحديد مستويات مكون مكتب التقييم المستقل  38انظر الفقرة  3

 مستقلة عن بعضها البعض".

https://webapps.ifad.org/members/eb/102/docs/EB-2011-102-R-7-Rev-3.pdf
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 المنظور الحالي -ثانيا 

  2019أبرز أحداث عام  –ألف 
 همل، يتوقع مكتب التقييم المستقل أن يكون قد نفذ جميع األنشطة المقررة في برنامج ععامال ابحلول نهاية هذ   -5

 مختارة حتى تاريخه ما يلي:النجازات اإلوتشمل  .2018عام ل

  لفقراء.المناصرة لالقيمة  سالسل تنميةالصندوق في  انخراطبالمتعلق  المؤسسياالنتهاء من التقييم 
تنمية سالسل القيمة المناصرة ( تقييم أداء الصندوق في دعم 1: )في التقييم المؤسسيأهداف  وتتمثل
في تحقيق والية الصندوق  سالسل القيمة المناصرة للفقراء تنمية تساهم كيفم يقيت( 2؛ )للفقراء

تحديد  (3والمستدامة؛ ) للجميع التنمية الريفية الشاملةتحقيق المتمثلة في الحد من الفقر الريفي، و 
من القيمة  سالسلتنمية إزاء تعزيز نهج الصندوق بشأن وتقديم توصيات  اتتحسينجراء إل فرص
في  لجنة التقييمنتائج التقييم والتوصية إلى  توقدملتنمية الريفية والحد من الفقر. تحقيق اأجل 
 .2019 /أيلولإلى المجلس التنفيذي في سبتمبرستُقدم و  2019 /حزيرانيونيو

 زراعة من أجل البتكار ونمو اإلنتاجية الصندوق لبدعم المتعلق مؤسسي التقييم الاالضطالع ب
أداء الصندوق تقييم  (1: )إلىتقييم ال يهدف .والمستدامةللجميع أصحاب الحيازات الصغيرة الشاملة 

المتمثلة في تحقيق والية الصندوق  فيهذا العمل  أسهم، وكيف االبتكار ونمو اإلنتاجيةفي دعم 
المتاحة فرص تحديد ال (2؛ )الشاملة والمستدامة يفيةالتنمية الر تحقيق لحد من الفقر الريفي و ا

تحقيق كوسيلة ل االبتكار ونمو اإلنتاجية الزراعيةإزاء وتقديم توصيات لتعزيز نهج الصندوق  للتحسين
في الدورة الخامسة الخاصة بالتقييم المؤسسي  4وثيقة النهجوُعرضت لتنمية الريفية والحد من الفقر. ا

تعليقات  إدراج وضع في صيغتها النهائية عندستُ و  2019 يونيو/حزيرانجنة التقييم في للبعد المائة 
 .التقييم تنفيذ ويجري حاليا. فيها أعضاء اللجنة

 ستعراض ال سُيعرض التقرير النهائي التقييم في الصندوق. استعراض النظراء الخارجيين لوظيفة
على الدورة السادسة بعد المائة للجنة التقييم والدورة التقييم في الصندوق  النظراء الخارجيين لوظيفة

 .2019السابعة والعشرين بعد المائة للمجلس التنفيذي في سبتمبر/أبلول 
  المائدة  ُعقدت حلقات عمل ة.البرامج القطريو  اتالستراتيجيلتقييمات اوضع الصيغة النهائية

تقييمات االستراتيجيات والبرامج ونوقشت  .في بداية العامسري النكا لمكسيك و لالمستديرة الوطنية 
يجري تنفيذ و  .المعقودة في مارس/آذارفي دورة لجنة التقييم  وتونس وكينيا ،لبوركينا فاسوالقطرية 

 التي اكتسبهاواستنادا إلى الخبرة  مقرر.كما هو  2019لعام تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية 
الدورتين في ، شارك مكتب التقييم المستقل أيضا والبرامج القطريةتقييمات االستراتيجيات من إجراء 

تقييمات غير الرسميتين للمجلس التنفيذي المتعلقتين ببرامج الفرص االستراتيجية القطرية و 
 اللتين عقدتا في مارس/آذار ويوليو/تموز على التوالي.  االستراتيجيات والبرامج القطرية

  على وسُيعرض التقرير . جار   في النيجر ماراديمشروع دعم األمن الغذائي في منطقة  ثراأل تقييم
تقييم لدورة لجنة التقييم المعقودة في أكتوبر/تشرين األول. وقد بدأ مكتب التقييم المستقل التحضيرات 

                                                      

 .pdf-Rev-6-P-W-100-2018-https://webapps.ifad.org/members/ec/100/docs/EC.1انظر  4

https://webapps.ifad.org/members/ec/100/docs/EC-2018-100-W-P-6-Rev-1.pdf
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مع المعهد  في إثيوبيا بالتعاون اإلدارة المجتمعية المتكاملة للموارد الطبيعيةاألثر التالي لمشروع 
 الدولي لبحوث السياسات الغذائية.

طار الرصد واإلبالغ لمكتب و ، 2018-2016يرد في الملحق األول إطار قياس النتائج للفترة  .اإلبالغ  -6 ا 
من الملحق الثاني موجز للتقدم المحرز في تنفيذ أنشطة  1. ويرد في الجدول ةلفتر تلك االتقييم المستقل ل

موجزا للتقدم المحرز حتى يونيو/حزيران  من الملحق الثاني 2ويشمل الجدول . 2019التقييم المزمعة لعام 
 إطار قياس النتائج. وتظهر البيانات أن   من مؤشراتفي تحقيق أهداف كل مؤشر أداء رئيسي  2019

 األنشطة تسير على الطريق الصحيح.
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 2019استخدام ميزانية عام  -باء   
حتى  2019و 2018 يمكتب التقييم المستقل في عامميزانية معلومات عن استخدام  1الجدول  يعرض -7

 االستخدام المتوقع بحلول نهاية العام.فضال عن ، 2019 أبريل/نيسان

  1الجدول   

)حسب الوضع في يونيو/حزيران  2019واستخدامها المتوقع في عام  2018استخدام ميزانية مكتب التقييم المستقل في عام   
2019)5 

 أعمال التقييم

الميزانية  
عام المعتمدة ل

2018 

استخدام 
الميزانية في 

  2018عام 

الميزانية  
عام المعتمدة ل

2019 

حسب الوضع لتزامات اال
يونيو/حزيران  في

2019* 

االستخدام المتوقع حتى  
 2019نهاية عام 

      تكاليف غير الموظفين

 000 440 075 170 000 440 075 419 000 460 سفر الموظفين

 000 430 1 979 255 1 000 1440 575 480 1 000 400 1 أتعاب الخبراء االستشاريين  

 000 360 379 213 000 360 608 335 000 380 الخبراء االستشاريين عالواتسفر و   

أحداث التعلم القطرية حول تقييمات  
 - - - 714 37 000 45 االستراتيجيات والبرامج القطرية

نشر التقييمات وتدريب الموظفين   
 000 265 557 55 390 270 876 197 390 220 وتكاليف أخرى

 000 495 2 990 694 1 390 510 2 848 470 2 390 505 2 المجموع الفرعي

 307 369 3 307 369 3 221 473 3 299 260 3 259 307 3 تكاليف الموظفين

 939 863 5 297 064 5 611 983 5 174 731 5 649 821 5 المجموع

 98 84.63  98.46  )بالنسبة المئوية(االستخدامات 

  استعراض النظراء الخارجيين

 000 105 343 104 000 200 404 99 000 100 من إجمالي التكاليف( 2018)جزء عام 

   611 183 6   2019الميزانية اإلجمالية لعام 

 .2019يونيو/حزيران  منتصفعلى أساس تكاليف الموظفين الملتزم بها المعدلة وفقا ألسعار الصرف حتى  *
 

 مليون دوالر أمريكي 5.73قدره  2018ميزانية مكتب التقييم المستقل لعام مقابل المصروفات  إجمالي كانو   -8
 في المائة. 98.4أي استخدام نسبته  -

، كان االستخدام )من حيث االلتزامات( 2019لعام  مليون دوالر أمريكي 5.98ميزانية معتمدة قدرها ومن    -9
 يرجع ارتفاعو في المائة.  84.63مليون دوالر أمريكي، أي  5.06قدره  2019 حزيران/يونيومنتصف تى ح

مع وهو ما يتماشى ، للسنة بأكملها إلى االلتزام بتكاليف الموظفينأساسا االستخدام في هذا الوقت من السنة 

                                                      

تكاليف  قد يتم اإلبالغ عن :الميزانية ذلك في المستقبل بسبب التغيير في عملية اإلبالغ عنعن  معلوماتتقديم لن يكون باإلمكان  5
 .بصورة مستقلة الموظفين وغير الموظفين

في هذا النظام، يتم حساب معدل الصرف باستخدام و األعمال في الصندوق.  معلوماتنظام إلى بيانات من معدل االستخدام هذا يستند  6
الميزانية مكتب  غير أنللموظفين وتكاليف غير الموظفين حيث تنعكس المعامالت باليورو بسعر الصرف الحالي.  المعياريةاليف التك

شير إلى أن والتي ت، ةاألمريكي اتاالستخدام الفعلي لتكاليف الموظفين وغير الموظفين بالدوالر  في الصندوق قدم بياناتوتطوير المنظمة 
إلى  أساسامليون دوالر أمريكي. ويعزى ذلك  5.91 ةالبالغة له و المخصص الميزانيةمن  في المائة 92.8استخدم تقل المسمكتب التقييم 

في المائة( بسبب الغياب الطويل للموظفين وانخفاض تكاليف الموظفين الفعلية  86.5استخدام تكاليف الموظفين بنسبة أقل من المتوقع )
 3وقدم إلى مكتب التقييم المستقل النسبة المرحلة بالكامل والبالغة . (األعمال معلوماتفي نظام  )الواردة المعياريةمقارنة بتكاليف الموظفين 

 في المائة.
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لرسوم الخدمات االستشارية وتكاليف السفر  الكبيرعن االستخدام  الممارسات المتبعة في الصندوق، فضالا 
نظرا العادية  عمالمع دورة األأيضا يتماشى ذلك و . السنةللموظفين واالستشاريين في الجزء األول من 

ستخدام اإلجمالي لميزانية من المتوقع أن يصل االو . السنةمعظم التقييمات في الجزء األول من  إلطالق
في  98مليون دوالر أمريكي، وهو ما يمثل  5.86إلى  السنةفي نهاية  2019لعام  التقييم المستقل مكتب

 .المعتمدةالمائة من الميزانية 

 2018استخدام المبلغ المرحل من عام  -جيم   

 2019في بداية يونيو/حزيران إال لمكتب التقييم المستقل الستخدامه  2018المبلغ المرحل من عام  لم يتح    -10
المبلغ المرحل من عام معلومات عن المزيد من التاح يولم ُيلتزم به ألي أنشطة وقت إعداد هذه الوثيقة. وس

 في النسخة التالية من هذه الوثيقة. 2018

 األهداف االستراتيجية لمكتب التقييم المستقل  -ثالثا  

أهدافه  المستقلمكتب التقييم يوائم ، 2013 /كانون األولفي ديسمبر التنفيذي اتفق عليه مع المجلس كما -11
أكثر تماسكا بين األهداف  ارتباطضمان  من أجل ،االستراتيجية مع فترات تجديد موارد الصندوق

ن للفترة التاليا ناتراتيجياالس نالهدفا حاقتر االستراتيجية لمكتب التقييم المستقل واألولويات المؤسسية. وقد 
وتم اعتمادهما من قبل المجلس في ديسمبر/كانون التجديد العاشر لموارد الصندوق( فترة ) 2016-2018
 :2020و 2019وتمديدهما لعامي  2015األول 

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

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

 :للتقييم المستقل الهدف الشامل المحددلمكتب التقييم المستقل بتحقيق  االستراتيجيان يسمح هذان الهدفانسو    -12
. تعزيز المساءلة والتعلمزيادة أثر عمليات الصندوق من أجل التحول الريفي المستدام والشامل من خالل 

يوضع إطار استراتيجي  حتى 2020عام االستراتيجيين لوسيحتفظ مكتب التقييم المستقل بهذين الهدفين 
 جديد.

 2020برنامج عمل عام  -رابعا   
استجابة  ويأتي ذلكجديد للتقييم المواضيعي. ال نتجتنفيذ الم 2020في عام  مكتب التقييم المستقل سيبدأ -13

 المسائلالتركيز على مزيد من الذي ينصح ب 2019لعام  ينللتوصيات األولية الستعراض النظراء الخارجي
نتائج الصندوق وأدائه في مجال بحث التقييمات المواضيعية  وستتناولالشاملة والمواضيعية في الصندوق. 

. ااالستراتيجي فيه هانخراطركز على القطاعات والمواضيع التي تهم الصندوق و تسوف و مواضيعي معين. 
ستركز و التعلم عالية.  فرصالتي تكون فيها هذه التقييمات لفي المجاالت المواضيعية أيضا سيتم النظر و 

 لصندوق.لستراتيجيات المؤسسية االسياسات و العلى أداء  ةالمؤسسي اتالتقييم
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دارة الصندوق و  هيئات الرئاسيةالوقد أبرزت المشاورات مع  -14 مواضيعي لمساهمة الحاجة إلى إجراء تقييم ا 
على وجه التحديد هذا التقييم  وسيبحثالصندوق في تكيف أصحاب الحيازات الصغيرة مع تغير المناخ. 

تغير المناخ؛ الناتجة عن مخاطر الأصحاب الحيازات الصغيرة إلدارة دعم  (1: )دور الصندوق في
ستراتيجيات االسياسات و الالدعوة إلى  (3؛ )روعاتهتعميم التكيف مع تغير المناخ في برامجه ومش (2)

 .هاللمناخ وتوسيع نطاق المراعيةهج اختبار النُ  (4الوطني والعالمي؛ )المستويين لمناخ على ل المراعية

أهمية التعاون بين وكاالت األمم المتحدة التي أيضا  الرئاسيةهيئات الالمشاورات مع إدارة الصندوق و  وأبرزت -15
الجوع وتحقيق األمن  القضاء على: 2 التنمية المستدامة هدف غاياتتتخذ من روما مقرا لها في تحقيق 

 لمستوى القطري بالغ األهميةالتعاون على ا وسيكونالزراعة المستدامة.  تعزيزالغذائي وتحسين التغذية و 
مشترك مؤسسي تقييم  الشروع في 2020في عام يقترح مكتب التقييم المستقل ، وبالتالي. الغاياتلتحقيق هذه 

برنامج األغذية العالمي بشأن التعاون و لألمم المتحدة لمنظمة األغذية والزراعة  ينالتقييم التابع يمكتبمع 
سيتم االنتهاء من هذا التقييم في عام و التي تتخذ من روما مقرا لها. الوكاالت على المستوى القطري بين 

2021. 

مع الصندوق  اتثر شراكأتقييم نتائج و  االستراتيجيات والبرامج القطرية في اتويتمثل الهدف من تقييم -16
ق في كل بلد. للصندو  ةتيجيتوفير اللبنات األساسية إلعداد استراو  ؛الحكومات على الحد من الفقر الريفي

التي بدأت االستراتيجيات والبرامج القطرية تقييمات التقييم المستقل ، سوف يستكمل مكتب 2020 عام وفي
بدء مكتب التقييم المستقل  يعتزمدارة، اإلوبناء على مشاورات شاملة مع  .مدغشقر ونيبالفي  2019 عام في

 ،وباكستان متعد دة القوميات، بوليفيادولة  في  الستراتيجيات والبرامج القطريةخمسة تقييمات جديدة ل
 .وأوغندا ، وباكستانوالنيجر ،والمغرب

ولم ُتدرج التقييمات  .إثيوبيافي  2019وسينتهي مكتب التقييم المستقل في العام القادم من تقييم األثر لعام  -17
دارة الصندوق في فترتي مجموعة التقييمات التي اضطلعت بها إالمستقل في مكتب التقييم  التي اضطلع بها

التجديدين التاسع والعاشر لموارد الصندوق. وتتمثل األهداف الرئيسية لمكتب التقييم المستقل من إجراء 
تقييمات األثر في اختبار المنهجيات والعمليات المبتكرة لتقييم عمليات الصندوق بصرامة أكبر والمساهمة 

مكتب التقييم  وسيضطلع .الدولي المستوىالصندوق وعلى  في تقييم األثرُنهج في الحوار الجاري بشأن 
. ومع ذلك، في 2020تحديد المشروع في أوائل عام  سيتملمشروع  2020تقييم جديد لألثر في عام المستقل ب

 النظراءلجنة التقييم والمجلس التنفيذي بشأن نتائج وتوصيات استعراض  الجارية فيانتظار المداوالت 
ُيضطلع بها تغييرات في الطريقة التي  المستقل مكتب التقييم يتوخىلوظيفة التقييم في الصندوق،  ينالخارجي

تقييم المستقل بتقييمات األثر لسد فجوات محددة في المعرفة وتمهيد لوسيضطلع مكتب ا. بتقييمات األثر
تقارير و  والبرامج القطرية الطريق لتقييمات أعلى مستوى مثل التقييمات المؤسسية وتقييمات االستراتيجيات

 .التوليفات التقييمية

 الدروس توحيد األدلة التقييمية القائمة، وتعمل علىإلى حد كبير إلى تقارير التوليفات التقييمية وتستند  -18
 سياسات الصندوق واستراتيجياته وعملياته. وضع وتنفيذيمكن االسترشاد بها في  التيوالممارسات الجيدة 
. وسيستكمل 2020واحد في عام  تقرير توليفمكتب التقييم المستقل  سُيعد، 2019في عام وكما كان الحال 

بشأن التنمية التي تقودها المجتمعات المحلية.  2019مكتب التقييم المستقل تقرير التوليفات التقييمية لعام 
 اتتقييموتوفر البنية التحتية الريفية.  عن، يقترح مكتب التقييم المستقل إعداد تقرير توليفي 2020وفي عام 
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القطاع  هذا علىقاعدة أدلة المختارة وتقييمات المشروعات وتقييمات األثر االستراتيجيات والبرامج القطرية 
 8 ،7مليار دوالر أمريكي. 7.9لصندوق البالغ الحالي لتمويل المليار دوالر أمريكي من  1.1الذي يشكل 

تتمثل أهداف و  .لمشروعات مختارة داء المشروعاتألتقييمات   ثمانيةإجراء ستقل ويعتزم مكتب التقييم الم -19
توليد نتائج وتوصيات لتصميم وتنفيذ  (2تقييم نتائج المشروعات؛ ) (1في: ) تقييمات أداء المشروعات

تحديد القضايا ذات األهمية المؤسسية أو التشغيلية أو  (3العمليات الجارية والمستقبلية في البلد؛ )
وتعمل هذه التقييمات أيضا بمثابة مدخالت حرجة للتقييمات االستراتيجية التي تستحق المزيد من التقييم. 

 والتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق. االستراتيجيات والبرامج القطرية اتتقييمالمؤسسية و 
ومع . تقارير إنجاز المشروعات جميع من ثبتالترسة الحالية، سيقوم مكتب التقييم المستقل بواتباعا للمما

 النظراءلجنة التقييم والمجلس التنفيذي بشأن نتائج استعراض  الجارية فيذلك، في انتظار المداوالت 
عينة عشوائية من في التثبت من  المستقل مكتب التقييم قد ينظرلوظيفة التقييم في الصندوق،  ينالخارجي

 .التي يختارها المكتب تقارير إنجاز المشروعات

لمكتب التقييم المستقل إجراء تغطية واسعة لعمليات  تقييمات أداء المشروعاتويتيح العدد المقترح من  -20
هذا  عد  الصندوق في جميع األقاليم، مما يساعد على تعزيز إطار المساءلة األوسع نطاقا في الصندوق. ويُ 

 مشروعاتألن معظم موارد التنمية في الصندوق توجه إلى الدول األعضاء النامية من خالل  اأساسياألمر 
 ية.تثمار وبرامج اس

ين، سيتولى مكتب التقييم المستقل قيادة عملية صياغة سياسة الخارجي النظراءتوصيات استعراض بوعمال  -21
سوف عند صياغة السياسة، بأكملها في الصندوق. و جديدة بشأن التقييم من المقرر أن تشمل وظيفة التقييم 

إدارة البرامج، واإلدارة العليا، وممثلي  دائرة بما في ذلكأصحاب المصلحة،  ُيشرك مكتب التقييم المستقل
تقديم  وينبغي. األوسعومجتمع التقييم مكتب التقييم المستقل المجلس التنفيذي ولجنة التقييم، وموظفي 

 . 2020 /كانون األولالمجلس التنفيذي للموافقة عليها في ديسمبر السياسة الجديدة إلى

من التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق،  2020 نسخةبإعداد التقييم المستقل  مكتبقوم يسو  -22
. وكما كان الحال في السنوات السابقة، سيشمل التقرير تحليال تقرير التقييم الرئيسي في الصندوقوهو 

مع الهيئات الرئاسية  دارتتمشيا مع المشاورات التي و  تعلم رئيسي.مفصال وفصال مخصصا بشأن موضوع 
دار للصندوق  يقترح ن التقارير السنوية السابقة عن أثر نتائج وعمليات الصندوق، المستفادة موالدروس  تهوا 
في عام  لتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقلخيارين لموضوع التعلم ييم المستقل مكتب التق

 . والكفاءة هي مقياس لطريقة تحويل المواردالكفاءة (2)؛ وجودة اإلشراف ودعم التنفيذ (1: )2020
 الوقت( إلى نتائج.و الخبرة و المدخالت )األموال و  االقتصادية

المكتب واصل يسو . يةقدرات التقييمالبلدانا متلقية في أنشطة تنمية أيضا قل سيدعم مكتب التقييم المستو  -23
بناء القدرات بين  من أجل تقييمات األثرالتقييم والنتائج بشأن بشأن مراكز التعلم  العمل معالمشاركة 

 وغيرهم من الموظفين داخل البلد. اتموظفي المشروع

                                                      

 .2018ديسمبر/كانون األول  31في  7
 .2018التقرير السنوي للصندوق لعام  8
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التابعة للوكاالت التي ستواصل مكاتب التقييم وسيواصل مكتب التقييم المستقل التماس فرص التعاون. كما  -24
التقييم من أجل األمن  -النهوض بالتقييم الممارسة المعني بالتعاون في مجتمع  تتخذ من روما مقرا لها

أكاديمية والقطاع الخاص وحكومات هيئات ، الذي يشمل منظمات دولية و الغذائي والزراعة والتنمية الريفية
يهدف مجتمع الممارسة هذا إلى تبادل المعارف والخبرات التي تعزز تقييمات و ومنظمات غير حكومية. 

أقام مكتب ، 2019في عام و  والبرامج التي تركز على الزراعة واألمن الغذائي والتنمية الريفية. مشروعاتال
لرابطة الدولية إطار اجائزة في  لمنحيم المستقلة التابعة للبنك الدولي، مجموعة التقي التقييم المستقل شراكة مع

التقييمات التي تعزز التغيير  الضوء علىسنتين التي تمنح كل جائزة الهذه  وستسلط. للتقييم اإلنمائي
بطة لراامع  سيعمل مكتب التقييم المستقلتحقيقا لهذه الغاية، و التحويلي نحو أهداف التنمية المستدامة. 

 مستمر. بشكل مجموعة التقييم المستقلةو  الدولية للتقييم اإلنمائي

على الجمهور الرئيسي بصورة مفصلة وتعميمها نشر النتائج والدروس التقييم المستقل وسيضمن مكتب  -25
التقييمات المؤسسية والتقرير السنوي عن جميع وسيعرض المكتب  وفي الوقت المحدد لها. ،لتوائم احتياجاته

والوثائق األخرى  االستراتيجيات والبرامج القطرية من تقييمات مختارةوتقييمات  أثر عمليات الصندوقنتائج و 
على لجنة التقييم والمجلس التنفيذي. كما سيعرض المكتب تقييمات األثر وتقارير التوليفات التقييمية على 

ذا ُطلب يم المستقل تنفيذ ممارسته التي أصبحت كما سيواصل مكتب التقي المجلس. على ،لجنة التقييم، وا 
 لتوسيع نطاق ترويج نتائج التقييمات ونشرها. الرسائل الصوتية الرقمية راسخة والمتمثلة في بث  

بإعداد تعليقات مكتوبة على برامج الفرص المستقل وفقا للممارسات المتبعة، سيقوم مكتب التقييم و  -26
يتم عرضها على التي و  الستراتيجيات والبرامج القطريةل تقييماتستراتيجية القطرية الجديدة التي سبقتها الا

 علىقدم مكتب التقييم المستقل تعليقات مكتوبة تماشيا مع سياسة التقييم، سيُ و المجلس التنفيذي للنظر فيها. 
وأخيرا، التقييمات المؤسسية الرئيسية. في إعدادها بالتي اسُترشد الجديدة المؤسسية ستراتيجيات الالسياسات وا

توصيات  استنادا إلىوعملياته  اتهمصفوفة منتج استعراض، 2020في عام يعتزم مكتب التقييم المستقل 
، قد يتم تقديم منتجات جديدة، إذا مكتب التقييم المستقل نتيجة الستعراضو . ينالنظراء الخارجياستعراض 
 لزم األمر.

 الملحقمن  1في الجدول  2020التقييم المستقل لعام وترد القائمة المقترحة ألنشطة التقييم الخاصة بمكتب  -27
يتيسر اختيار التقييمات و . الملحقمن ذلك  2في الجدول  2022-2021الخطة اإلشارية للفترة ترد الثالث و 

في تعزيز  اأساسي الذي يعدالسادس(،  الملحقالمستقلة وتحديد أولوياتها عن طريق استخدام إطار االنتقائية )
 الشعب.وضع برنامج عمل  عندالشفافية 

 2020مظروف الموارد لعام  -خامسا   

 الموارد من الموظفين –ألف  

شامل لقوة السنوي الستراتيجي االتخطيط التستند متطلبات مكتب التقييم المستقل من الموظفين إلى عملية    -28
في الوقت  ةالمقرر  كون في وضع يسمح له بتنفيذ جميع األنشطةيينبغي أن  المكتبالتي أكدت أن  العمل

 المناسب بمستواها الحالي من الموظفين )انظر الملحق الرابع(.



EB 2019/127/R.2 

9 

 الميزانية متطلبات  –باء   

لوظيفة التقييم  ينالخارجي النظراءُتعرض وثيقة برنامج العمل والميزانية هذه باالقتران مع اختتام استعراض    -29
والعمليات، كما ذكر  اتعلى مصفوفة المنتج سيكون الستنتاجات استعراض النظراء آثارو في الصندوق. 

 وآثارهاأي تغييرات في المنتجات والعمليات وستنعكس . مؤقتة بطابعهاهذه الميزانية فإن ، ولذلك. بالفعل
 .2021على الميزانية بالكامل في عام 

وع النشاط، وتعرض الميزانية المقترحة حسب ن ت ميزانية مكتب التقييم المستقل.يبين هذا القسم متطلباو  -30
، 2019كال من الميزانية المعتمدة لعام  ويشمل كل جدول من الجداول .والهدف االستراتيجي، وفئة اإلنفاق

ميزانية مكتب على أيضا  5لتيسير المقارنة بين السنتين. ويحتوي الجدول  2020والميزانية المقترحة لعام 
د توزيع الميزانية لألنشطة المتصلة بالقضايا ، والتي تحدالمراعية للمنظور الجنساني التقييم المستقل

  الجنسانية.

 2020كما جرى في الماضي، ستكون المعايير المستخدمة في إعداد الميزانية المقترحة لعام   االفتراضات.  -31
من غير المتوقع حدوث زيادة في مرتبات  (1): وهي. 2019المستخدمة في عام هي نفس المعايير 
، وبالتالي استخدمت نفس التكاليف المعيارية لعام 2020لعام موظفي الخدمات العامة و الموظفين الفنيين 

 أقصىإلى  ب التضخماعياستسيتم  (2)؛ الدوالر األمريكياليورو و سعر الصرف بين حسب المعدلة  2019
التكاليف  تنقيحتم يسو  9يورو. 0.841=  دوالر أمريكي 1 قدرهلدوالر األمريكي ل سعر صرف( 3حد ممكن؛ )

وتطوير المنظمة في مكتب الميزانية وسيقدم  2019نهاية عام  بالقرب منللموظفين وسعر الصرف  المعيارية
من  ةالحق نسخةفي  2020لعام المنقحة  تكاليف الموظفين وستدرج. 2020لصندوق معايير الميزانية لعام ا

 هذه الوثيقة.

حسب  2020لعام المقترحة مكتب التقييم المستقل  زانيةمي 2يعرض الجدول  الميزانية حسب نوع النشاط.   -32
 ةالداخلي ونفس األعمال التحضيريةنفس الصرامة المنهجية المستقل التقييم مكتب سيطبق و نوع النشاط. 

لحفاظ على العدد امكتب اليقترح و . 2019دون زيادة تكلفة التقييمات الفردية مقارنة بعام  يةالتقييم هلمنتجات
. تقرير واحد عندتقارير التوليفات التقييمية وعدد تقييمات ثمانية  عند تقييمات أداء المشروعات مناإلجمالي 

عما كانت عليه في  2020عام في أقل قليال  واالتصال والنشروُيقترح أن تكون التكاليف المرتبطة بالمعرفة 
لوظيفة التقييم في الصندوق، يعتزم مكتب  ينالخارجي النظراءتمشيا مع توصية استعراض . و 2019عام 

الحتياجات التنظيمية بشكل ا تلبيةالحفاظ على بعض المرونة في ميزانيته حتى يتمكن من  المستقلالتقييم 
دوالر أمريكي  20 000قدره  مكتب التقييم المستقل أن يبدأ بهامش تحقيقا لهذه الغاية، يقترحو أفضل. 

 أدناه. 2في الجدول  ينعكسكما  ،المنتظرةألعمال التقييم غير 
 2 الجدول   

 *النشاط نوع حسب 2020الميزانية المقترحة لعام 

 نشاطنوع ال 

الميزانية   
لعام  المعتمدة
2019 

)بالدوالرات  

العدد المطلق  
في عام 

2019 

مستوى  
الجهد في 

عام 
2019 

الميزانية   
المقترحة لعام 

2020 
)بالدوالرات  

العدد المطلق  
في عام 

2020 

مستوى  
الجهد في 

عام 
2020 

                                                      

 .2020ر الصرف المحسوب لعام وسيجري تنقيحه عند توفر سع 2019هذا هو نفس سعر الصرف المستخدم لعام  9
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 األمريكية( األمريكية(

    تكاليف غير الموظفين
   

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

 0.5 2 000 100 1 2 000 430 التقييمات المؤسسية

 0.8 1 000 300 - - - التقييمات المواضيعية

 5.2 7 000 000 1 5.2 7 000 000 1 االستراتيجيات والبرامج القطريةتقييمات  

 1 1 000 55 1 1 000 55 التوليفات التقييميةتقارير   

 8 8 000 320 8 8 000 320 تقييمات أداء المشروعات 

 30 30 000 45 30 30 000 30 عمليات التثبت من تقارير إنجاز المشروعات  

 1 2 000 200 1 2 000 200 تقييمات األثر  

المعرفة، واالتصال، ونشر التقييمات،  قاسمت 
  000 250   000 260 اتوأنشطة الشراك

 

تكاليف تنمية القدرات التقييمية، والتدريب، وغير  
  ذلك من تكاليف

135 390 

  

110 390   

  المنتظرةهامش ألعمال التقييم غير 
  

20 000   

   390 480 2   390 510 2 الموظفينمجموع تكاليف غير   

   221 473 3   221 473 3 تكاليف الموظفين

   611 953 5   611 983 5 المجموع

   -   000 200 استعراض النظراء الخارجيين

   000 150   - تعيين مدير مكتب التقييم المستقل

   000 50    سياسة التقييم الجديدة

   611 153 6   611 183 6 2019الميزانية اإلجمالية لعام 

 لخامس.من الملحق ا 2ملحوظة: يرد توضيح أكثر تفصيال للتوزيع في الجدول 
يوما إلجراء تقييم  130و، يشخص )موظف( إلجراء تقييم مؤسسيوما ل 140تم تخصيص التاريخية،  التراكمية واألرقاماستنادا إلى التجربة * 

 ةعملييوما ل 11ويوما لتقييم أداء المشروعات،  50ويوما لتقييم األثر،  80ولتوليفات التقييمية، ا لتقريريوما  40والستراتيجية وبرنامج قطري، 
 .النشاط على النحو الوارد نوع هذه األرقام لتقدير مستوى الجهد حسب استخدمتتقارير إنجاز المشروعات. و التثبت من 

 

 قدرها خارج الميزانيةعلى طلب للموافقة على تخصيص تكاليف  2020وتشتمل الميزانية المقترحة لعام  -33
مدير جديد لمكتب لتعيين دوالر أمريكي  150 000 سيخصص، المبلغمن هذا و  .دوالر أمريكي 200 000

في عام دوالر أمريكي  189 000طلب مماثل بمبلغ قدره  مدقُ وكان قد . 2020في عام  المستقلالتقييم 
، بشأن التقييمدوالر أمريكي إلعداد سياسة جديدة  50 000ُيطلب مبلغ إضافي قدره و . التعيينلعملية  2014

 لوظيفة التقييم في الصندوق. ينالخارجي النظراءعلى النحو الموصى به في استعراض 

. نفاقموزعة حسب فئة اإل 2020لعام الميزانية المقترحة  3يعرض الجدول  .قنفااإل  ةالميزانية حسب فئ -34
وهي  - عمل التقييم دعملاالستشارات تعاب في المائة أل 56صصت نسبة خُ ، غير الموظفين من ميزانيةو 

. وفيما يتعلق بالخبراء االستشاريين، 2019في عام غير الموظفين تكاليف لالمخصصة  نفس النسبةتقريبا 
 يناإلقليمي المناسبوالتنوع التوازن بين الجنسين  يواصل مكتب التقييم المستقل جهوده الرامية إلى ضمان

المقرر  اإلقليمعطى األفضلية لتوظيف الخبراء االستشاريين من نفس البلد أو تُ و عبر جميع أنواع التقييمات. 
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زيارات والوتقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية،  ،إجراء تقييم فيه، وخاصة لتقييمات أداء المشروعات
عداد و  ،المؤسسيةالتقييمات  في سياقالمضطلع بها قطرية ال   .التوليفات التقييمية تقاريرا 

 3الجدول 

 قنفاحسب فئة اإل  2020الميزانية المقترحة لعام   

 قنفافئة اإل   

الميزانية المعتمدة   
 2019لعام 

الميزانية المقترحة   
 2020لعام 

   تكاليف غير الموظفين

 000 450 000 460 سفر الموظفين  

 000 390 1 000 400 1 االستشاريينأتعاب الخبراء   

 000 370 000 380 الخبراء االستشاريين وعالواتسفر   

 - - أحداث التعلم القطرية حول تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية 

 390 270 390 270 وتدريب الموظفين وتكاليف أخرى ،نشر التقييمات  

 390 480 2 390 510 2 مجموع تكاليف غير الموظفين  

 614 381 3 614 381 3  تكاليف الموظفين

 611 953 5 611 983 5 المجموع

 - 000 200 استعراض النظراء الخارجيين

 000 150 - تعيين مدير مكتب التقييم المستقل

 000 50 - سياسة التقييم الجديدة

 611 153 6 611 183 6 2019الميزانية اإلجمالية لعام 

السفر العالوات و سفر الموظفين وأتعاب الخبراء االستشاريين ونفقات  تكاليف تخفضمن المتوقع أن و  -35
الحال في الماضي،  كان. وكما من المنتظر أن تنخفض تكاليف غير الموظفيننظرا ألنه انخفاضا طفيفا 

ي لتطوير المهنلبالغ األهمية لتدريب الموظفين، وهو أمر  15 000قدره  صغير مبلغتخصيص  المنتظرمن 
 المستمر. 

ميزانية مكتب التقييم المستقل المقترحة  اتخصصم 4يبين الجدول  الميزانية حسب الهدف االستراتيجي.   -36
تكاليف الموظفين وتكاليف غير الموظفين مقابل الهدفين االستراتيجيين لمكتب  بما في ذلك، 2020لعام 

 4الموضح في الجدول نتائج، على النحو ال حسبأهدافه  بتوزيعوقام مكتب التقييم المستقل  التقييم المستقل.
 الميزانية على أساس األهداف فقط.التي كانت توضع فيها عن السنوات السابقة  اهذا تغيير ويعد . أدناه

من موارد االستشارات لمكتب التقييم  كبيرانظرا إلى أن جزءا  1 لهدف االستراتيجيويخصص أكبر مبلغ ل
لتقييمات المؤسسية، وتقييمات ا بما في ذلكي تحقيق هذا الهدف )المستقل مخصصة ألنشطة تسهم ف

نحو األنشطة المضطلع بها  الكثير من ويسهمتراتيجيات والبرامج القطرية، وتقييمات أداء المشروعات(. االس
ز التعلم المستند إلى التقييم وثقافة يتعز  عن طريق 2هذا الهدف أيضا في تحقيق الهدف االستراتيجي  تحقيق

وعلى سبيل المثال، توفر حلقات العمل القطرية في نهاية تقييمات االستراتيجيات والبرامج  النتائج المؤسسية.
فرصة فريدة لتبادل الدروس المستفادة وأفضل  - 1المدرجة في ميزانية الهدف االستراتيجي  -القطرية 

وأصحاب المصلحة  ،لصندوقوالموظفين التشغيليين في ا ،الممارسات مع صناع السياسات والقرارات
 اآلخرين.



EB 2019/127/R.2 

12 

 4الجدول    
 والنتيجة حسب الهدف االستراتيجي 2020عام التخصيص المقترح لميزانية 

 الهدف االستراتيجي 
  2020لعام  المقترحةالميزانية   2019لعام المعتمدة الميزانية 

 % المبلغ )بالدوالرات األمريكية(  % المبلغ )بالدوالرات األمريكية( 

: إدرار أدلة من خالل تقييمات 1 الهدف االستراتيجي
أداء الصندوق ونتائجه لتعزيز بشأن مستقلة 
 65 697 860 3 66 180 957 3 المساءلة

المساهمة في إدرار أدلة على أداء عمليات الصندوق 
  723 233 1   ونتائجها

توفير معرفة تقنية يمكن اتخاذ إجراءات على أساسها 
تقييمات لتحسين تصميم وتنفيذ السياسات من خالل 

  975 626 2   واالستراتيجيات والبرامج

: تشجيع التعلم القائم على 2الهدف االستراتيجي 
 30 947 799 1 27 969 624 1 ة اإلنمائيةلياعالتقييم وتعزيز ثقافة النتائج لزيادة الف

  584 338 1   المساهمة في التعلم داخل الصندوق

لدى الدول األعضاء في الصندوق المساهمة في التعلم 
  363 461   وفي الحوارات الدولية بشأن منهجية التقييم

 5 967 292 7 461 401 2و 1الهدفان االستراتيجيان    

 100 611 953 5 100 611 983 5 المجموع

  --  000 200 استعراض النظراء لمكتب التقييم المستقل

  150,000  - التقييم المستقل تعيين مدير مكتب

  50,000  - سياسة التقييم الجديدة

  611 183 6 إجمالي الميزانية
6 153 611  

 تم تقريب النسب المئوية.مالحظة: * 

 إلعداد لتي يتبعها مكتب التقييم المستقليترتب على المنهجية ا الميزانية المراعية للمساواة بين الجنسين.  -37
نسبة تكاليف الموظفين وغير الموظفين المخصصة لتحليل  تحديدالميزانية المراعية للمساواة بين الجنسين 

أن مكتب التقييم المستقل لديه  وتجدر اإلشارة إلىالقضايا الجنسانية في تقييمات المكتب واإلبالغ عنها. 
تقارير السنوية عن نتائج وأثر معيار مخصص للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يطبق في جميع ال

عمليات الصندوق، وتقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية، وتقييمات أداء المشروعات، وعمليات التثبت 
 اتوتقييمات األثر. وأوليت عناية أيضا للقضايا الجنسانية في التقييم ،من تقارير إنجاز المشروعات

عن وأخيرا، تم تجميع بيانات أولية كثيرة  التوليفات التقييمية.ر تقاريو  ،األخرى، مثل التقييمات المؤسسية
في المائة  7.2أن  5ويبين الجدول  والنساء المستفيدات في سياق تقييمات األثر. امرأه ااألسر التي ترأسه

 مخصصة بشكل مباشر لدراسة القضايا الجنسانية. 2020من إجمالي ميزانية المكتب المقترحة لعام 
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  5الجدول    
 المراعية للمساواة بين الجنسين 2020ميزانية مكتب التقييم المستقل لعام  

 نشاطنوع ال 
الميزانية المقترحة   

 2020لعام 

مكون المساواة بين  
 )نسبة مئوية( الجنسين 

بالدوالرات  
 األمريكية

    تكاليف غير الموظفين 

 000 8 10 000 80 التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق

 000 10 10 000 100 التقييمات المؤسسية

 000 30 10 000 300 التقييمات المواضيعية

 000 100 10 000 000 1 تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية 

 750 2 5 000 55 التوليفات التقييميةتقارير   

 050 22 7 000 320 تقييمات أداء المشروعات 

 250 2 5 000 45 التثبت من تقارير إنجاز المشروعاتعمليات   

 000 30 15 000 200 تقييمات األثر  

المعرفة، واالتصال، ونشر التقييمات، وأنشطة  قاسمت 
 000 10 4 000 250 اتالشراك

تكاليف تنمية القدرات التقييمية، والتدريب، وغير ذلك من  
 519 5 5 390 110 تكاليف

 000 1 5 000 20 التقييم غير المنتظرةهامش ألعمال 

 569 221 8.9 390 480 2 مجموع تكاليف غير الموظفين  

    تكاليف الموظفين

 875 33 20 377 169 جهة االتصال المعنية بالمساواة بين الجنسين 

 244 11 10 444 112 جهة اتصال بديلة معنية بالمساواة بين الجنسين 

 161 166 5 221 323 3  موظفي التقييم جميع 

 280 211 6 221 473 3 تكاليف الموظفينالفرعي لمجموع ال 

 849 432 7.3 611 953 5 المجموع

 لمكتب التقييم المستقل الميزانية المقترحة -سادسا

دوالر  200 000ويشمل ، مليون دوالر أمريكي 6.15 ما قيمته 2020الميزانية المقترحة لعام إجمالي بلغ ي  -38
 للتكاليف غير المنتظرة المتعلقة بتعيين مدير جديد لمكتب التقييم المستقلبند خارج الميزانية ك أمريكي

، خارج الميزانيةمن  هذا المخصصالتكاليف  بندوفي حالة استبعاد وإلعداد سياسة جديدة بشأن التقييم. 
دوالر  30 000بمقدار  2019المقترحة لعام أقل من الميزانية  2020المقترحة لعام يكون إجمالي الميزانية 

 .في المائة 0.5قدره  انخفاضا اسمياما يمثل مليون دوالر أمريكي، وهو  5.95بلغ يأمريكي، إذ س
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في المائة من برنامج القروض والمنح  0.43تمثل  2020ميزانية المقترحة لمكتب التقييم المستقل لعام الو  -39
في  0.9 نية مكتب التقييم المستقل البالغميزامن سقف ، وأقل بكثير 10المتوقع للصندوق في العام القادم

لمحة عامة عن ميزانية  الخامسمن الملحق  1الجدول  ويقدم. 11المجلس التنفيذي قبل من المائة والمعتمد
 .2014بما في ذلك االتجاهات التاريخية منذ عام  ،مكتب التقييم المستقل المقترحة

 

                                                      
 . 2020دوالر أمريكي في شكل قروض ومنح جديدة في عام مليار  1.356الصندوق بمبلغ  يلتزممن المتوقع أن   10
 . 2008هذا القرار اتخذه المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول   11



 

 

1
5

 
1
5

 
1
5

 

E
B

 2
0
1
9
/1

2
7
/R

.2 
ل
ألو

ق ا
ح
 المل

 (2020 تم تمديده حتى عام) 2018-2016إطار قياس نتائج مكتب التقييم المستقل في الصندوق للفترة 

 مؤشرات األداء الرئيسية نتائج اإلدارة المكتبية   األهداف االستراتيجية 
 خط األساس 

 2011لعام 
 المستوى المستهدف

 وسائل التحقق )لكل سنة(

إدرار أدلة  :1ي االستراتيجالهدف 
بشأن من خالل 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
البرامج القطرية، والتوليفات االستراتيجيات و وتقييمات 
 ، وتقييمات أداء المشروعاتالتقييمية

 %90 ال ينطبق

تقرير رئيس الصندوق عن 
وضع تنفيذ توصيات 
التقييم وتدابير اإلدارة، 

برنامج عمل وثيقة و 
وميزانية مكتب التقييم 

 المستقل 

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

 خالل تقييمات قطرية 

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

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

 للمشروعات

تشجيع  :2الهدف االستراتيجي 
التعلم القائم على التقييم وتعزيز 

ثقافة النتائج والمعرفة لزيادة 
 الفعالية اإلنمائية.

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

تقييمات مكتب التقييم  2 ال ينطبق  والتصميمات الجديدةتطبيق مجموعة من الطرائق  -2
 المستقل

  3 ال ينطبق التقييمات المصحوبة بتحليل كمي -3
 )في كامل الفترة(

 تقييمات األثر

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

 المنتجات

لجميع التقييمات الموزعة من خالل  النشرعدد منتجات  -4
  نترنتأدوات التواصل االجتماعي واإل

 70 ال ينطبق 

 

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

4 5 

الداخلية والخارجية التي ينظمها مكتب  أحداث المعرفةعدد  -6
 لالتقييم المستق

5 5 

 000 55 ال ينطبق  مكتب التقييم المستقل تقارير صفحاتمشاهدات عدد  -7

  500 2 ال ينطبقعدد األشخاص الذين يتلقون النشرات اإلخبارية لمكتب التقييم  -8
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 المستقل

: تنمية القدرات التقييمية 7نتيجة اإلدارة المكتبية 
 في البلدان الشريكة

 يةقدرات التقييمال/حلقات العمل الخاصة بتنمية ندواتعدد ال -9
 البلدان الشريكة فيالتي نظمت 

1 1 

سجالت مكتب التقييم 
 المستقل

التي شارك فيها موظفو مكتب التقييم  حداثعدد األ  -10
  يةقدرات التقييمالالمستقل حول التقييم الذاتي وتنمية 

 

 3 ال ينطبق

 2و 1الهدفان االستراتيجيان 
 مهمةضمان كفاءة  : 8نتيجة اإلدارة المكتبية 

 التقييم المستقل والتواصل مع الهيئات الرئاسية

% من برنامج  0.9>   لميزانيةا سقف -11
 القروض والمنح في الصندوق

% من برنامج  0.9>  
 القروض والمنح في الصندوق

 0.46:1 ال ينطبق العامة اتنسبة موظفي الفئة الفنية إلى موظفي فئة الخدم  -12 

 %97 ال ينطبق في نهاية العام معدل تنفيذ الميزانية  -13

  %95 ال ينطبق معدل تنفيذ أنشطة التقييم الرئيسية  -14
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 إبالغ مكتب التقييم المستقل عن اإلنجازات  

 1الجدول   
 (2019 حتى منتصف يونيو/حزيران الثانيمن يناير/كانون اإلبالغ عن األنشطة المزمعة لمكتب التقييم المستقل )  

 الوضع الراهن وضع التنفيذ المزمع التقييم أنشطة نوع العمل

 التقييمات المؤسسية -1

 2019في مايو/أيار  أنجز انخراط الصندوق في سالسل القيمة المناصرة للفقراء
وعلى المجلس  2019لعرضه على لجنة التقييم في يونيو/حزيران  2019في أبريل/نيسان  النهائي استكمل التقريرأنجز. 

 .2019التنفيذي في سبتمبر/أيلول 

لالبتكار ونمو اإلنتاجية من أجل زراعة الصندوق  دعم
 والمستدامة للجميع أصحاب الحيازات الصغيرة الشاملة

 2020في منتصف  ينجزسوف 
 يونيو/حزيرانبين القطرية . وستجرى البعثات 2019 يونيو/حزيرانفي دورة لجنة التقييم في  وثيقة النهج نوقشتجار. 

 .2019 أكتوبر/تشرين األولو 

تقييمات االستراتيجيات   -2
 والبرامج القطرية

 .2019في يونيو/حزيران أنجز  2019أبريل/نيسان في  أنجز المكسيك 

 .2019 مارس/آذارفي أنجز  2019أبريل/نيسان في  أنجز سري النكا 
 .2019في مايو/أيار  . وبدأت البعثة الرئيسيةورقة النهجأنجزت . جار 2019موعد اإلنجاز ديسمبر/كانون األول  إكوادور  

 2020مارس/آذار موعد اإلنجاز  مدغشقر 
. 2019. ومن المقرر إجراء البعثة الرئيسية في سبتمبر/أيلول 2019جار. أجريت البعثة التحضيرية في أبريل/نيسان 

 .2020 ومن المقرر عقد حلقة عمل وطنية في مارس/آذار

 2020أبريل/نيسان موعد اإلنجاز  نيبال  
. وأجريت البعثة الرئيسية 2019أبريل/نيسان -جار. تم االنتهاء من ورقة النهج. وأجريت البعثة التحضيرية في مارس/آذار

 .2020مطلع عام ومن المقرر عقد حلقة عمل وطنية في . 2020يونيو/حزيران في 

 2019موعد اإلنجاز ديسمبر/كانون األول  سيراليون 
. وأجريت البعثة الرئيسية 2019أبريل/نيسان -جار. تم االنتهاء من ورقة النهج. وأجريت البعثة التحضيرية في مارس/آذار

 .2019نهاية عام ومن المقرر عقد حلقة عمل وطنية في . 2019في مايو/أيار 

 2019ول موعد اإلنجاز ديسمبر/كانون األ السودان  
. 2019إجراء البعثة الرئيسية في سبتمبر/أيلول . ومن المقرر 2019في أبريل/نيسان  التحضيريةجار. أجريت البعثة 

 .2019نهاية عام ومن المقرر عقد حلقة عمل وطنية في 
لتثبت من تقارير إنجاز ا –3

 المشروعات
 يجري االضطالع به كما هو مزمع.   2019موعد اإلنجاز ديسمبر/كانون األول  التثبت من كل تقارير إنجاز المشروعات المتاحة خالل العام 

 جميع تقييمات أداء المشروعات إما أنجزت أو جارية حسب الجدول المزمع. 2019بحلول ديسمبر/كانون األول موعد اإلنجاز  تقييمات ألداء المشروعات ثمانية تقييمات أداء المشروعات  - 4

 األثرتقييمات   - 5

في منطقة  والتنمية مشروع دعم األمن الغذائي -النيجر 
 مارادي

  .2019جار. مسودة التقرير قيد اإلعداد وسيتم االنتهاء منها في يوليو/تموز  2018في يوليو/تموز موعد اإلنجاز   

مشروع اإلدارة المجتمعية  -إثيوبيا تقييم جديد لألثر: 
 المتكاملة للموارد الطبيعية 

في  اإلنجازموعد و  2019 حزيرانيو/نفي يو  البدءموعد 
 2020 حزيرانيو/نيو 

 كما هو مزمع. 2019 حزيرانيو/نيو سيبدأ في 
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 الوضع الراهن وضع التنفيذ المزمع التقييم أنشطة نوع العمل

االنخراط مع الهيئات  - 6
 الرئاسية

 2019في يوليو/تموز موعد اإلنجاز     عن نتائج وأثر عمليات الصندوق عشر السابع السنوي ريرالتق 
. وستُناقش لجنة التقييم والمجلس 2019حزيران /يونيوجار. يتم إرسال مسودة التقرير إلى اإلدارة للتعليق عليها في 

 .أهمية تدخالت مشروعات الصندوقموضوع التعلم بشأن  ك، بما في ذل2019التنفيذي التقرير النهائي في سبتمبر/أيلول 
المستند مكتب التقييم المستقل استعراض تنفيذ برنامج عمل 

عداد برنامج  ،2019إلى النتائج لعام  مكتب التقييم عمل وا 
وخطته  2020المستند إلى النتائج وميزانيته لعام المستقل 

 2022-2021اإلشارية للفترة 

 2019موعد اإلنجاز ديسمبر/كانون األول 
االستعراض سابات والمجلس التنفيذي مراجعة الحنة لجالتقييم و  ستستعرض لجنةيجري االضطالع به كما هو مزمع.   

 .2019 في سبتمبر/أيلول 2020لعام برنامج عمل مكتب التقييم المستقل وميزانيته المسبق ل

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

 2019سبتمبر/أيلول موعد اإلنجاز 
 المستقل عليه، التقييم مكتبتعليقات و  ،صيات التقييم وتدابير اإلدارةتقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ تو  مناقشة ستتم

 .2019سبتمبر/أيلول في التنفيذي لجنة التقييم والمجلس  في دورتي
تعليقات مكتب التقييم المستقل على تقرير الفعالية اإلنمائية   

 للصندوق
 2019سبتمبر/أيلول موعد اإلنجاز 

التقرير السنوي عن المستقل عليه، جنبا إلى جنب مع  التقييم مكتبوتعليقات  ،تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق سيعرض
 .2019في دورتي لجنة التقييم والمجلس التنفيذي في سبتمبر/أيلول  نتائج وأثر عمليات الصندوق

على استراتيجيات الصندوق  المستقلتعليقات مكتب التقييم 
الهيئات والمسائل المؤسسية التي تقدمها اإلدارة في اجتماعات 

 الرئاسية
 2019 ديسمبر/كانون األولموعد اإلنجاز 

سيقوم مكتب التقييم المستقل بإعداد تعليقات على استراتيجية القطاع الخاص في الصندوق وبشأن مبادرة تقييم أثر التجديد 
 موارد الصندوق.العاشر ل

 ،والمجلس التنفيذي ،دورات لجنة التقييم المشاركة في جميع  
واجتماعات مختارة للجنة مراجعة  ،ومجلس المحافظين

إلى  2019القطرية لعام  التنفيذي وزيارة المجلس ،الحسابات
 معتكف المجلس التنفيذيو ، الكاميرون

 2019موعد اإلنجاز ديسمبر/كانون األول 
لجنة  تيدور  (2( دورة مجلس المحافظين في فبراير/شباط؛ )1مشاركة مكتب التقييم المستقل حتى اآلن على: )تشتمل 
 معتكف المجلس التنفيذي (4؛ )مايو/أيارفي  المجلس التنفيذيدورة  (3؛ )2019ويونيو/حزيران  في مارس/آذار التقييم
 .2019 مايو/أيار في

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

 تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية ذات الصلةالقطرية/
 2019ديسمبر/كانون األول موعد اإلنجاز 

تعليقات مكتب التقييم المستقل على برامج الفرص االستراتيجية القطرية  نوقشت يجري االضطالع به كما هو مزمع.
برامج الفرص  ةمشاور في  ذات الصلةاالستراتيجيات والبرامج القطرية  اتإلى جانب تقييم لبوركينا فاسو وغامبيا وتونس

ُتعرض المزيد من التعليقات . وس2019أيار/مايو دورة المجلس التنفيذي في و  2019في مارس/آذار االستراتيجية القطرية 
 على المجلس في دورتيه في سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون األول.

دارة  - 7 أنشطة االتصاالت وا 
 المعرفة

الخدمات المالية الشاملة للجميع لفقراء توليفات تقييمية عن  
 الريف

 .2019عرض على لجنة التقييم في يونيو/حزيران  2019أنجز في مارس/آذار 

 .2019من المقرر عرضه على لجنة التقييم في أكتوبر/تشرين األول  2019أنجز في مارس/آذار  االبتكارات التقنيةتوليفة تقييمية عن 

، والموقع نظرات الثاقبةتقارير التقييم، والمالمح البارزة، وال
 وما إلى ذلك، المستقل الشبكي لمكتب التقييم

 2019ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني  
، مالمح بارزة ثالثةتقارير تقييمية، و  تسعةقام مكتب التقييم المستقل بنشر وتعميم يجري االضطالع به كما هو مزمع.   
ط ، وشريرسومات بيانية ثالثلمحات عامة، و  ثالثوتنبيه إعالمي واحد، و ، واحد نظرات ثاقبة، وبيان صحفي ثالثو 

  على جمهور داخلي وخارجي. رسائل صوتية رقمية خمسواحدة و فصلية ونشرة إخبارية  فيديو واحد،
االستراتيجيات تقييمات  تنظيم حلقات عمل تعلم قطرية عن 

، والمشاركة في أحداث تعلم في الصندوقو والبرامج القطرية، 
 2019ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني  

في  سري النكا( 1حلقات عمل مائدة مستديرة وطنية خاصة بتقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية في كل من: )عقدت 
 . 2019المكسيك مع السلطات الحكومية في مارس/آذار ( 2؛ )2019مارس/آذار 
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 الوضع الراهن وضع التنفيذ المزمع التقييم أنشطة نوع العمل

 وشارك مكتب التقييم المستقل أيضا في أحداث داخلية مختلفة. أحداث التعلم

المشاركة في منتديات خارجية مختارة مثل أحداث التعلم   
 المعرفة من خاللها قاسماجتماعات مجموعات التقييم وتو 

 2019ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني  

المناطق التدريب في مجال الرصد والتقييم في برنامج  شارك مكتب التقييم المستقل في يجري االضطالع به كما هو مزمع.  
مراكز بالتعاون مع مبادرة  2019في مايو/أيار  الريفية بشأن تقييم أثر مشروعات التنمية الريفية الذي ُنظم في اسطنبول

تبادل مكتب التقييم المستقل المعرفة المتراكمة لديه بشأن تقييمات أثر برامج . وفي هذا الحدث، التعلم بشأن التقييم واألثر
حدثا بشأن أيضا استضاف مكتب التقييم المستقل . و برنامج تدريب بشأن تقييم أثر برامج التنمية الريفيةالتنمية الريفية ونشر 

 .مراكز التعلم بشأن التقييم واألثرمبادرة  الذي تنظمه gLOCALتقييم األثر في سياق أسبوع 
حضور كل اجتماعات لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه 

السياسات واالستراتيجيات المؤسسية،  لمناقشةالسياسات 
وبرامج الفرص االستراتيجية القطرية، ومجموعة مختارة من 

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

واجتماعات فريق إدارة الصندوق، واجتماعات مختارة لفرق 
 بصفة مراقب امج القطريةإدارة البر 

 2019ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني  

يجري االضطالع به كما هو مزمع. توفر هذه المنتديات لمكتب التقييم المستقل فرصا لتقاسم الدروس المستفادة من التقييم   
مكتب  وموظفشارك و عمليات الجديدة. مع إدارة الصندوق وموظفيه من أجل تعزيز تصميم السياسات، واالستراتيجيات، وال

 1وفي الرصد والتقييم. ذات الصلة ب من اجتماعات لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه السياسات العديدالتقييم المستقل في 
لجنة ، بدأ المكتب في تقديم وثيقة من صفحة واحدة تحتوي على تعليقات المكتب قبل اجتماعات 2017يونيو/حزيران 

. وشارك المكتب أيضا في اجتماعات تقييم الحوافظ التي نظمتها الشعب اإلقليمية استراتيجية العمليات وتوجيه السياسات
 في اجتماعات فرق إدارة الصندوق.مكتب ونائبه المدير في الصندوق. وأخيرا شارك 

 الشراكات  - 8

فريق التعاون في مجال التقييم، وفريق األمم المتحدة المعني  
 بالتقييم

 2019ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني  

 يجري االضطالع به كما هو مزمع.  
المتعددة األطراف التنمية لمصارف التعاون في مجال التقييم التابع في اجتماع الربيع لفريق شارك مكتب التقييم المستقل سي

كما شارك ارة في البحر األسود في ثيسالونيكي، اليونان. والتج التنمية مصرف يستضيفه، والذي 2019 /حزيرانفي يونيو
. 2019في نيروبي في أيار/مايو  2019فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم لعام لتقييم المكتب التقييم المستقل في أسبوع 

 .من العام وقت الحقفي  التعاون في مجال التقييم المقرر عقدهسيشارك مكتب التقييم المستقل في اجتماع الخريف لفريق و 
 

في الخارجيين  كعضو في استعراض النظراء ةالمساهم 
 تقييمات تقوم بها منظمات دولية أخرى حسب الطلب

 2019ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني  
المستقل في مصرف التنمية مسودة استعراض التقييم السنوي لدائرة التقييم لنظراء لل ااستعرضأجرى و . يجري االضطالع به

 اآلسيوي.

 

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

 وبرنامج األغذية العالمي لتعزيز التعاون في مجال التقييم
 2019ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني  

 اتلتبادل المعرفة والخبرات لتعزيز تقييم ةالممارس مجتمعمن خالل التعاون  التي تتخذ من روما مقرا لهاالوكاالت  تواصل
 ة.المشروعات والبرامج التي تركز على الزراعة واألمن الغذائي والتنمية الريفي

إلى جانب التفاعالت غير تفاعالت منتظمة  التي تتخذ من روما مقرا لهاالوكاالت إدارات التقييم في جري رؤساء يُ و 
لتبادل اآلراء والخبرات والمعرفة بشأن مسائل التقييم، وتحديد فرص التعاون  االرسمية بين موظفي مكاتب التقييم التابعة له

 المشترك.
 به كما هو مزمع. يجري االضطالع   2019ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني   يةالتدريبالبرامج  المنهجية - 9
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 الوضع الراهن وضع التنفيذ المزمع التقييم أنشطة نوع العمل

بشأن تقييم األثر،  ةوالخارجي ةالداخلي اتالمساهمة في النقاش
 أهداف التنمية المستدامةالتقييمية، بما في ذلك  اتوالتوليف

 .2019المشاركة في البرنامج التدريبي في اسطنبول في مايو/أيار  2019ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني  

 يةقدرات التقييمالتنمية  - 10

التقييم  اتفي سياق عملي يةقدرات التقييمالفي تنمية  نخراطاال 
 المنتظمة 

 2019ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني  
جار. االنخراط في برنامج التدريب في مجال الرصد والتقييم في المناطق الريفية بشأن تقييم أثر مشروعات التنمية الريفية 

 في اسطنبول.الذي ُنظم 
وعمليات  اتل منهجيو تنظيم حلقات عمل في بلدان شريكة ح

 التقييم )عند الطلب(
 .مراكز التعلم بشأن التقييم واألثرالذي تنظمه مبادرة  gLOCALفي أسبوع  المشاركةجار.  2019ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني  

 .2019من المزمع عرضه على لجنة التقييم في سبتمبر/أيلول جار.  2019 سبتمبر/أيلولموعد اإلنجاز  لمكتب التقييم المستقلاستعراض النظراء الخارجيين  نشاط غير متكرر
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 2الجدول  
 (2019 يونيو/حزيراناإلبالغ عن مؤشرات األداء الرئيسية لمكتب التقييم المستقل )من يناير/كانون الثاني إلى   

 2019يونيو/حزيران منتصف  15حتى  اإلنجازات مؤشرات األداء الرئيسية نتائج اإلدارة المكتبية األهداف االستراتيجية

المستوى 
المستهدف 

(2019)  

  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 تقييمات مستقلةمؤسسية ال

عن التقييمات المؤسسية، وتقييمات معدل العمل بالتوصيات الصادرة  -1 
 االستراتيجيات والبرامج القطرية، والتوليفات التقييمية، وتقييمات أداء المشروعات

 90% ال ينطبق

تقرير رئيس الصندوق 
عن وضع تنفيذ 
توصيات التقييم 
وتدابير اإلدارة، 

برنامج عمل وثيقة و 
وميزانية مكتب التقييم 

 المستقل

ستراتيجيات تعزيز اال: 2نتيجة اإلدارة المكتبية 
من خالل برامج الفرص االستراتيجية القطرية /قطريةال

 ةتقييمات قطري

النظامية  المسائلمعالجة : 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 

التقييم وتعزيز ثقافة النتائج 
من أجل فعالية إنمائية 

 أفضل

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

 الطرائق والتصميمات الجديدةتطبيق مجموعة من    -2
مكتب  اتتقييم   2 2

 التقييم المستقل

 4 2 التقييمات المصحوبة بتحليل كمي -3

 تقييمات األثر  
وتقييمات 

االستراتيجيات 
 والبرامج القطرية

والمعرفة  التوعيةوزيادة  تعزيز: 6نتيجة اإلدارة المكتبية 
 وجودة المنتجات  اتبالدروس القائمة على التقييم

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

24 70 

سجالت مكتب التقييم 
 المستقل

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

2 5 

 3 3 المستقلنظمها مكتب التقييم يالتي  الداخلية والخارجيةمعرفة عدد أحداث ال -6

 000 55 677 7 عدد مشاهدات صفحات تقارير مكتب التقييم المستقل -7

  500 2 355 2 عدد األشخاص الذين يتلقون النشرات اإلخبارية لمكتب التقييم المستقل   -8

التقييمية في تنمية القدرات : 7نتيجة اإلدارة المكتبية 
 البلدان الشريكة

عدد الندوات/حلقات العمل الخاصة بتنمية القدرات التقييمية التي نظمت في  - 9
 البلدان الشريكة

1 1 
سجالت مكتب التقييم 

 المستقل
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عدد األحداث التي شارك فيها موظفو مكتب التقييم المستقل حول التقييم  - 10
 الذاتي وتنمية القدرات التقييمية

1 3 

 

 1الهدفان االستراتيجيان 
 2و

التقييم  مهمةضمان كفاءة : 8نتيجة اإلدارة المكتبية 
 مع الهيئات الرئاسية والتواصلالمستقل 

% من  0.9>   0.3% من برنامج القروض والمنح في الصندوق سقف الميزانية -11
برنامج القروض 

والمنح في 
سجالت مكتب التقييم  الصندوق

 المستقل
 0.46:1 0.46:1  نسبة موظفي الفئة الفنية إلى موظفي فئة الخدمات العامة -12

%98   معدل تنفيذ الميزانية في نهاية العام -13  

%65  معدل تنفيذ أنشطة التقييم الرئيسية -14  98%   

مقابل مؤشرات األداء الرئيسية المتفق  2018 /حزيرانمنتصف يونيو حتىمكتب العامة على إنجازات  لمحةقدم مصفوفة اإلبالغ التالية ، تُ 2018-2016استنادا إلى إطار قياس نتائج مكتب التقييم المستقل للفترة مالحظة: * 
 عليها مع المجلس التنفيذي.
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 2022-2021والخطة اإلشارية للفترة  2020أنشطة التقييم المقترحة لمكتب التقييم المستقل في الصندوق لعام   
 1الجدول  
 حسب نوع النشاط  2020برنامج العمل المقترح لمكتب التقييم المستقل في الصندوق لعام   

 
 نوع العمل تاريخ االنتهاء المتوقع  تاريخ البدء  2020األنشطة المقترحة لعام 

 2020 يونيو/حزيران  2019 أبريل/نيسان  لزراعة أصحاب الحيازات الصغيرة الشاملة والمستدامة اتدعم الصندوق لالبتكار  التقييمات المؤسسية -1

 
لمنظمة األغذية والزراعة وبرنامج تقييم مؤسسي مشترك مع مكتبي التقييم التابعين 

األغذية العالمي بشأن التعاون على المستوى القطري بين الوكاالت التي تتخذ من روما 
 مقرا لها

 2021 ديسمبر/كانون األول 2020سبتمبر/أيلول 

 2021مارس/آذار  2020يناير/كانون الثاني  مساهمة الصندوق في تكيف أصحاب الحيازات الصغيرة مع تغير المناخ التقييمات المواضيعية -2

 تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية  -3

 2021نيسان /أبريل   2020نيسان /أبريل   بوليفيا
 2020 ديسمبر/كانون األول 2020يناير/كانون الثاني  باكستان

 2020 ديسمبر/كانون األول 2020يناير/كانون الثاني  المغرب  
 2021نيسان /أبريل   2020نيسان /أبريل   النيجر
 2020 ديسمبر/كانون األول 2020يناير/كانون الثاني  أوغندا

 2020 ديسمبر/كانون األول 2020يناير/كانون الثاني  التثبت من جميع تقارير إنجاز المشروعات المتاحة هذا العام  التثبت من تقارير إنجاز المشروعاتعمليات  -4
 2020 ديسمبر/كانون األول 2020يناير/كانون الثاني  البنية التحتية الريفية التوليفات التقييمية   -5
 2020 ديسمبر/كانون األول 2020يناير/كانون الثاني  داء المشروعاتألتقييمات ثمانية  تقييمات أداء المشروعات  -6

 تقييمات األثر  -  7
 2020يونيو/حزيران  2019يوليو/تموز   في إثيوبيا تقييم لألثر

 2021يونيو/حزيران  2020يوليو/تموز   تقييم جديد لألثر 

 االنخراط مع الهيئات الرئاسية -8

لعام وميزانيته المستند إلى النتائج مكتب التقييم المستقل استعراض تنفيذ برنامج عمل  
عداد برنامج عمل 2021-2020اإلشارية للفترة  تهوخط 2019 مكتب التقييم ، وا 
  2022-2021اإلشارية للفترة  تهوخط 2020لعام وميزانيته المستند إلى النتائج المستقل 

 2020 ديسمبر/كانون األول 2020يناير/كانون الثاني 

 2020سبتمبر/أيلول  2020يناير/كانون الثاني  عشر عن نتائج وأثر عمليات الصندوق  الثامن التقرير السنوي  
على تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات المستقل تعليقات مكتب التقييم  

 التقييم وتدابير اإلدارة
 2020سبتمبر/أيلول  2020يناير/كانون الثاني 

 2020سبتمبر/أيلول  2020يناير/كانون الثاني  تعليقات مكتب التقييم المستقل على تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق 
 2020 ديسمبر/كانون األول 2020يناير/كانون الثاني  سياسات واستراتيجيات إدارة الصندوق تعليقات مكتب التقييم المستقل على

ومجلس المحافظين، واجتماعات  ،والمجلس التنفيذي ،لجنة التقييمدورات المشاركة في  
 2020ي في عام مختارة للجنة مراجعة الحسابات، والزيارة القطرية للمجلس التنفيذ

 2020 ديسمبر/كانون األول 2020يناير/كانون الثاني 
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 نوع العمل تاريخ االنتهاء المتوقع  تاريخ البدء  2020األنشطة المقترحة لعام 

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

 2020 ديسمبر/كانون األول 2020يناير/كانون الثاني 

دارة المعرفةأنشطة  -9  االتصاالت وا 

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

 2020 ديسمبر/كانون األول 2020يناير/كانون الثاني 

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

 2020 ديسمبر/كانون األول 2020يناير/كانون الثاني 

اجتماعات و المعرفة من خالل منتديات خارجية مختارة مثل أحداث التعلم  قاسمالمشاركة وت  
 مجموعات التقييم

 2020 ديسمبر/كانون األول 2020يناير/كانون الثاني 

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

إدارة العمليات،  نةوحضور اجتماعات لج المستقل، المشروعات التي قيمها مكتب التقييم
 .ق إدارة الصندوقيوفر 

 2020 نون األولديسمبر/كا 2020يناير/كانون الثاني 

 الشراكات - 10

 2020 ديسمبر/كانون األول 2020يناير/كانون الثاني  فريق التعاون في مجال التقييم، وفريق األمم المتحدة المعني بالتقييمالشراكات مع  
تقوم بها الرئيسية التي تقييمات الفي  كعضو في استعراض النظراء الخارجيينالمساهمة  
 حسب الطلبالمتعددة األطراف والثنائية منظمات ال

 2020 ديسمبر/كانون األول 2020يناير/كانون الثاني 

ومنظمة األغذية  الستشارية للبحوث الزراعية الدوليةللجماعة ا تنفيذ البيان المشترك
 والزراعة والصندوق وبرنامج األغذية العالمي لتعزيز التعاون في مجال التقييم

 2020 ديسمبر/كانون األول 2020الثاني يناير/كانون 

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

 التقييم
 2020 ديسمبر/كانون األول 2020يناير/كانون الثاني 

 المنهجية -11
 2020 ديسمبر/كانون األول 2020يناير/كانون الثاني  تقييمات األثر بشأن ةخارجيالو  ةداخليال اتنقاشالالمساهمة في  

 2020 ديسمبر/كانون األول 2020يناير/كانون الثاني  صياغة سياسة التقييم الجديدة

 تنمية القدرات التقييمية -12
 2020 ديسمبر/كانون األول 2020يناير/كانون الثاني  التقييم المنتظمة اتفي سياق عملي يةالتقييمقدرات ال نميةفي ت االنخراط

 2020 ديسمبر/كانون األول 2020يناير/كانون الثاني  تنظيم حلقات عمل في البلدان الشريكة حول منهجية وعمليات التقييم )عند الطلب(
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 2الجدول   
 *حسب نوع النشاط 2022-2021الخطة اإلشارية لمكتب التقييم المستقل في الصندوق للفترة   

 السنة  2022-2021الخطة اإلشارية للفترة   نوع العمل

 التقييمات المؤسسية - 1
القطري بين الوكاالت التي تتخذ من  على المستوى التعاون بشأنالتقييم في برنامج األغذية العالمي ومنظمة األغذية والزراعة  تبيع مكالمشترك مالمؤسسي التقييم 

 روما مقرا لها
2021  

 )اإلنجاز(

 2021 التقدم بشأن إصالح الالمركزية في الصندوق

 2022-2021 إدراج الشباب في التنمية الريفية التقييمات المواضيعية -2

 تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية - 2

 2021 بوروندي

 2021  كولومبيا

 2021 إندونيسيا

 2021 ساو تومي وبرينسيبي

 2021 أوزبكستان
 2022 بنن

 2022 الصين
 2022 قيرغيزستان

 2022 مالوي
 2022 باراغواي

 2021 تنمية المشروعات الريفية التوليفات التقييمية
 2022-2021 تقارير إنجاز المشروعات المتاحة هذا العام التثبت من جميع  التثبت من تقارير إنجاز المشروعاتعمليات  -3

 2022-2021 ألداء المشروعات  اتقييم 20-16 تقييمات أداء المشروعات - 4

 االنخراط مع الهيئات الرئاسية -5

 2022-2021 عن نتائج وأثر عمليات الصندوق والتقرير السنوي العشرون عشر  التاسعالتقرير السنوي    

 ؛2022-2021اإلشارية للفترة  والخطة 2020لعام والميزانية استعراض تنفيذ برنامج العمل المستند إلى النتائج  
عداد برنامج العمل المستند إلى النتائج و    2023-2022اإلشارية للفترة  والخطة 2021لعام  والميزانيةا 

2021-2022 

 2022-2021 على تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة المستقل تعليقات مكتب التقييم 

 2022-2021 تعليقات مكتب التقييم المستقل على تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق 

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

2021-2022 

 2022-2021 الزيارة القطرية السنوية للمجلس، و المجلس التنفيذي ومجلس المحافظيني دورات ، وفجميع دورات لجنة التقييمالمشاركة في   

 2022-2021 تعليقات مكتب التقييم المستقل على برامج الفرص االستراتيجية القطرية عند توفر تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية ذات الصلة   

دارة المعرفة -6  أنشطة االتصاالت وا 
 2022-2021 مستقل، وما إلى ذلك، والموقع الشبكي لمكتب التقييم النظرات الثاقبةوالمالمح البارزة، والتقارير التقييم،  

 2021 ُنهج تنمية المشروعات الريفيةعن توليفة تقييمية 
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 السنة  2022-2021الخطة اإلشارية للفترة   نوع العمل
 2021 األمن الغذائي أوالمساهمة في زيادة دخول األسر واألصول؛ توليفة تقييمية عن 

واالستراتيجيات المؤسسية، وبرامج الفرص االستراتيجية القطرية، حضور كل اجتماعات لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه السياسات التي تناقش السياسات 
ق إدارة الصندوق، واجتماعات مختارة لفرق إدارة يإدارة العمليات، وفر  نةوحضور اجتماعات لج المستقل، ومجموعة مختارة من المشروعات التي قيمها مكتب التقييم

 البرامج القطرية
2021-2022 

 الشراكات -7

 2022-2021 فريق التعاون في مجال التقييم، وفريق األمم المتحدة المعني بالتقييمع الشراكات م 

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

2021-2022 

 2022-2021 حسب الطلبالمتعددة األطراف والثنائية منظمات التقوم بها الرئيسية التي تقييمات الفي  كعضو في استعراض النظراء الخارجيينالمساهمة 

 2022-2021 تقييمات األثر بشأن ةخارجيالو  ةداخليال اتنقاشالالمساهمة في    المنهجية -8

 2022-2021 يةالتقييمات أنشطة في البلدان الشريكة تتعلق بتنمية القدر تنفيذ   تنمية القدرات التقييمية -9

 

.2019في عام  2021و 2020بها في عامي  واألعداد الفعلية لألنشطة المقرر االضطالع األولويات ؛ وستؤكد أو تحددتقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية، وتقارير التوليفات التقييمية مؤقتةو التقييمات المؤسسية،  وعددإن مواضيع *
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 2020لعام مكتب التقييم المستقل في الصندوق  وموظف

 1الجدول 

 2020مستويات موظفي مكتب التقييم المستقل في الصندوق لعام   

 2017مستوى  2016مستوى  2015مستوى  2014مستوى  2013مستوى 

 )المقترح( 2020  
 المجموع الخدمات العامة وموظف نو ن الفنيو الموظف 2019 2018مستوى 

18.5 18.5 19 19 20 20 20 14 6 20 
 

 2الجدول 

 البشريةفئة الموارد 

 )المقترح( 2020  2019 2018 2017 الفئة

     نون الفنيوالموظف

 1 1 1 1 مدير
 1 1 1 1 نائب مدير  
 3 3 3 3 ر موظفي التقييميكب 
 7 7 7 7 تقييمو الموظف 
 2 2 2 1 تقييمالمحلل بحوث   
 - - - 1 موظف معرفة واتصال في مجال التقييم  

 14 14 14 14 ينفنيموظفين الالفرعي للمجموع ال

     الخدمات العامة وموظف

 1 1 1 1 مساعد إداري  
 1 1 1 1 مساعد مدير  
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 1 1 1 1 مساعد نائب مدير  
 3 3 3 3 تقييم ومساعد  

 6 6 6 6 العامة اتموظفي الخدمالفرعي لمجموع ال

 المجموع الكلي
20 20 20 20 

 
 3الجدول 

 مكتب التقييم المستقل الخدمات العامة في مستويات موظفي

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2020 

 )مقترح(
8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 



 

  

2
9

 
2
9

 

E
B

 2
0
1
9
/1

2
7
/R

.2 
س
خام

ق ال
ح
 المل

 2020الميزانية المقترحة لمكتب التقييم المستقل لعام   

 1الجدول  
 2020الميزانية المقترحة لمكتب التقييم المستقل لعام   

 )بالدوالرات األمريكية(

 
 2017ميزانية  2016ميزانية  2015ميزانية  2014ميزانية 

 2019الميزانية المقترحة لعام   

 2018ميزانية 

(1) 
 2019ميزانية 

(2) 
/ االنخفاض الزيادة الحقيقية

 الحقيقي

(3) 
 الزيادة/االنخفاض في السعر

(4) 

الميزانية اإلجمالية لعام 
2020* 

 390 480 2  (000 30) 390 510 2 390 505 2 861 490 2 520 541 2 892 455 2 992 395 2 تكاليف غير الموظفين 

 221 473 3   221 473 3 259 307 3 056 235 3 899 127 3 041 614 3 690 586 3 تكاليف الموظفين

 611 953 5   611 983 5 649 812 5 917 725 5 419 669 5 933 069 6 682 982 5 المجموع

 *(4(=)1(+)2(+)3) 
 

 مكتب التقييم المستقل تعيين مدير

 صياغة سياسة التقييم الجديدة في الصندوق

 2019اإلجمالية لعام الميزانية 

150 000 

50 000 

6 153 611 
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 2الجدول   
 فيما يتعلق بتكاليف غير الموظفين 2020توزيع الميزانية المقترحة لمكتب التقييم المستقل لعام   

 )بالدوالرات األمريكية(

 بالدوالرات األمريكية(( ب تكاليف الوحدة المعيارية أالعدد النسبي كنسبة مئوية للعمل العدد المطلق نوع العمل
التكاليف المقترحة لغير الموظفين لعام 

 )بالدوالرات األمريكية( 2020

 000 80 150 000-80 000 1 1 التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق

 التقييمات المؤسسية
  تقييم مؤسسي مشترك مع مكتبي التقييم التابعين لمنظمة األغذية

األغذية العالمي بشأن التعاون على المستوى والزراعة وبرنامج 
 القطري بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها

 لالبتكارات من أجل أصحاب الحيازات الصغيرة الصندوق  دعم

 نجز(الشاملة للجميع والمستدامة )أ  

2 

 0.3 
 

 0.2 

التي يتعين تقييمها:  المسائلمتباينة على أساس نطاق وطبيعة  تكاليف
000 200-000 450 

50 000 

50 000 

 التقييمات المواضيعية
  الحيازات الصغيرة مع تغير  أصحابمساهمة الصندوق في تكيف

 المناخ

 

0.8 

 

حسب نطاق وطبيعة المسائل التي سيجري تقييمها: متباينة تكاليف  0.8
000 200-000 450 

000 300 

 5.2 7 تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية
حجم الحافظة، وحجم البلد، وتكاليف السفر، متباينة على أساس  تكاليف

 2000 000-180 000: وتوافر األدلة
1 000 000 

 التوليفات التقييمية
 1 البنية التحتية الريفية 

 

1 

 

000 40-000 65 55 000 

 000 320 40-000-30 000 8 8 تقييمات أداء المشروعات

 000 45 - 30حوالي  30حوالي  المشروعاتعمليات التثبت من تقارير إنجاز 

 000 200 - 1 1 تقييمات األثر

 000 250 - - - تقاسم المعرفة، واالتصال، ونشر التقييمات، وأنشطة الشراكات  

 390 110 - - - تكاليف تنمية القدرات التقييمية، والتدريب، وغير ذلك من تكاليف 

 000 20 - - - هامش ألعمال التقييم غير المنتظرة

 2 480 390    المجموع

 . 2020التقييم في عام  من العمل حسب نشاطويمثل هذا الرقم النسبة المئوية  .يستغرق إنجاز بعض التقييمات سنتينأ 
  تشمل تكاليف الوحدة المعيارية أيضا تكاليف سفر الموظفين عند الضرورة. ب
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 إطار االنتقائية لمكتب التقييم المستقل  

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

 
 المؤسسيةالتقييمات  

 
 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

 
الموضوع المختار في تعزيز  يسهمالمساءلة.  -2 

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

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

 المناسب إلعداد السياسات المؤسسية في الوقت
 العمليات المؤسسيةو  الستراتيجياتاو 
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