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رفامج ضعمل الصفدوق نقرذر للفة مرالعة الحسابات ضعن ب
المسنفد إلى الفنائج، والمذزافذنان العادذة والرأسمالذة 

، وبرفامج ضعمل مكنب النقذذم 2020للصفدوق لعام 
المسنقل يي الصفدوق المسنفد إلى الفنائج ومذزافذنه لعام 

 2022-2021وخطنه اإلشارذة للينرة  2020
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الفنائج، والمذزافذنان نقرذر للفة مرالعة الحسابات ضعن برفامج ضعمل الصفدوق المسنفد إلى 
، وبرفامج ضعمل مكنب النقذذم المسنقل يي الصفدوق 2020العادذة والرأسمالذة للصفدوق لعام 
 2022-2021وخطنه اإلشارذة للينرة  2020المسنفد إلى الفنائج ومذزافذنه لعام 

بعد عملية  تُأعد 2020 عامل ةمقترحال ةالنهائي ميزانيةلامشيرة إلى أن  ،قدمت اإلدارة بند جدول األعمال -1
 مراجعة الحساباتمع األخذ في االعتبار التعليقات الواردة من لجنة  ،لميزانيةاعداد إلداخلية واسعة 

اإلدارة  سلطت. و /أيلولفي سبتمبرالذي أجري رفيع المستوى  االستعراض المسبقوالمجلس التنفيذي بشأن 
 توضع جانباميزانية استثمار منفصلة مقترحا بشأن تتضمن  2020أن ميزانية عام الضوء على كذلك 

 .عامانعلى مدى فترة زمنية مدتها وُتستخدم 

 مليار دوالر 1.062 بقيمة ،2020لعام المتوقع لقروض والمنح الفتت اإلدارة انتباه اللجنة إلى برنامج و  -2
أمريكي مليار دوالر  3.5وهو ما يتماشى مع هدف التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق البالغ  ،أمريكي

 .اتالمشروع لذخيرةوالطموح لضمان التنفيذ الفعال والجودة العالية 

اإلدارة  وسلطت. 2020عام في ميزانية  المحركة للتكاليفاألساسية  والعواملتم تحديد األولويات الرئيسية و  -3
 :ما يلي الموجهة نحو ،2020 عام أهمية ميزانيةالضوء على 

 على تعزيز أداء وجودة البرنامج بهدف تحقيق أهداف التجديد الحادي عشرمستمر بشكل التركيز  (1)
 ؛الصندوق لموارد

بما في ذلك الهيئات الرئاسية كجزء من  ،أكبر وفعال مع عدد متزايد من أصحاب المصلحة انخراط (2)
 الصندوق؛ ات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لمواردمشاور هيئة ال

 ؛ةالمالي يةوتجديد الهيكليد اإلصالحات الداخلية طتو   (3)

 عامين.والممتدة ل الموجه لبناء القدراتالشامل  االستثمارتنفيذ خطة  (4)

من خالل ألنشطة االستراتيجية تدبير الموارد الكافية للالحقيقية استوعبت جميع الزيادات في التكاليف و  -4
فيما يتعلق و . الدوائر تخفيضات في فئات تكاليف الموظفين وغير الموظفين عقب استعراض منهجي لطلبات

الضوء اإلدارة  سلطت ،2020مليون دوالر أمريكي لعام  157.9بالميزانية العادية الصافية المقترحة البالغة 
رفيع  االستعراض المسبقفي  ةالمقترحالميزانية كان أقل من  ةأن مبلغ الميزانية النهائية المقترحعلى 

التغير في سعر صرف  إلىإلى حد كبير  يرجعفي المائة  0.19وأن االنخفاض االسمي البالغ  ،المستوى
 الدوالر األمريكي.مقابل اليورو 

تغطي عمليات و  ،مليون دوالر أمريكي 4.445بلغ ت 2020ُأشير إلى الميزانية الرأسمالية المقترحة لعام و  -5
ندوق واالستثمارات في المكاتب القطرية للصالتعزيزات في المقر و في صيانة الو  ،تكنولوجيا المعلومات الدورية

 .ةالمالي يةالنظم المالية المتعلقة بإعادة التشكيل االستراتيجي للهيكل

 ،مليون دوالر أمريكي 17مؤقتا بمبلغ  التي تُقدر ،القدرات بناءل الموجهأقرت اإلدارة بأن ميزانية االستثمار و  -6
ستسعى اإلدارة إلى تحقيق التوازن  ،الدور المحوري لهذه الميزانية إقراركانت كبيرة وشددت على أنه عند 
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والحاجة إلى  وصارمتحليل شامل  جراءوالحاجة إلى تكريس وقت إل ،الصحيح بين الحاجة إلى العمل اآلن
 ألعضاء.إلى اتقديم تفاصيل في الوقت المناسب 

فيذ سلطت اإلدارة الضوء على التزام الصندوق باالمتثال لطلب ممثلي المجلس التنفيذي لوضع خطة تنو  -7
مشيرة إلى أنه  ،تكاليفالعلى  متطلبات رأس المال البشري لتلبيةآثار الخيارات المختارة  عنتفاصيل  تشمل

. وتم األعمالعمليات  استعراضمن دراسة الموارد البشرية و  تجميع الرؤىقد تم بالفعل بذل جهد خاص في 
على اإلدارة  وشددتلتنفيذ اإلصالحات الضرورية. الذي تحقق الزخم  البناء علىالتأكيد على الحاجة إلى 

 التكاليف.آثار على أن يكون لذلك دون إحداث تغيير أمكن  كلماتتخذ إجراء فوريا  اأنه

المستند إلى  المستقل برنامج عمل مكتب التقييم ،لصندوقفي امكتب التقييم المستقل نائب المدير، قدم و  -8
 االستعراض المسبقوالتي تم تنقيحها منذ  ،2020لعام  المقررةمع التركيز على األنشطة  ،تهوميزاني النتائج

 وال سيما: ،ينالخارجي األقرانلمراعاة مدخالت استعراض 

 ؛اتستة تقييمات ألداء المشروع (1)

 ؛تقييم مواضيعي لمساهمة الصندوق في تكيف أصحاب الحيازات الصغيرة مع تغير المناخ (2)

لوحدات التقييم في وكاالت األمم المتحدة التي تتخذ من روما  المؤسسيمستوى لاتقييم مشترك على  (3)
 ؛مقرا لها

رير إنجاز اوالتحقق من تق ،ألثرلواحد وتقييم  ،القطريةوالبرامج  اتالستراتيجيلالتقييمات الجديدة  (4)
 .اتالمشروع

 بدون ،وتمثل مليون دوالر أمريكي 6.05قدرها  2020لمكتب التقييم المستقل لعام المقترحة الميزانية اإلدارية و  -9
انخفاضا اسميا  ،المستقلمكتب التقييم جديد لدوالر أمريكي لتعيين مدير  187 000 تحت الخط قدرهطلب 
لسعر صرف  األثر الخافضإلى حد كبير عن  وترجع ،2019في المائة مقارنة بميزانية عام  1.91 قدره

في المائة من برنامج القروض والمنح  0.55هذه الميزانية المقترحة  وتبلغالدوالر األمريكي. مقابل  اليورو
 في المائة. 0.9وتبقى دون الحد األقصى البالغ  ،2020المتوقع للصندوق لعام 

االسمي في  النخفاضبا ،برنامج العمل والميزانية المقترحين للصندوقشأن بخالل مداوالتها  ،رحبت اللجنةو  -10
بالعمل والجهود المبذولة  وأقرت ،التغيير في الصندوقجدول أعمال ن دعمها لوأعربت ع 2020ميزانية عام 

الموارد البشرية والحاجة إلى إجراء إصالحات هيكلية في الوقت المناسب من أجل المتعلقة بدراسة الفي 
 كافية.وجود قوة عمل وضمان الذي تحقق البناء على الزخم 

اإلجراءات عن بما في ذلك تفاصيل  ،القدراتبناء ل الموجهمار طلبت اللجنة توضيحا بشأن ميزانية االستثو  -11
وتساءلت فيما لو كان بإمكان اإلدارة تمويل بعض التكاليف غير  ،المحددة التي ستمولها هذه الميزانية

والفوائد  ،الممتد لعامينوتوقيت هذه اإلجراءات على مدى اإلطار الزمني المتكررة من الموارد المرحلة، 
الميزانية اإلدارية العادية ضمن  وليسواألساس المنطقي لتمويلها في إطار ميزانية منفصلة  ،المتوقعة

تتعلق بالمهام الجوهرية للمؤسسة، ويتوقع وأشير أيضا إلى أن بعض النفقات المقدرة  والميزانية الرأسمالية.
نية االستثمار الموجه لبناء إدراجها في الميزانية األساسية إلبقاء تكاليف الموظفين المتكررة خارج ميزا

 القدرات.
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قرار  بوصول المجلس التنفيذي إلىلسماح المعلومات للتوفير مستوى كاف من  مطلوباكان هذا التوضيح و  -12
 .المحافظينمجلس  على المقترح عرضقبل   مستنير

بذلك كآلية  أقرتو  ،2020في عام من الميزانية في المائة  5صل إلى ما يترحيل لأعربت اللجنة عن دعمها و  -13
ما  بشأنسؤال  ُطرح ،القدراتبناء ل الموجهفيما يتعلق بميزانية االستثمار و والكفاءات.  الوفوراتفعالة لتشجيع 

وهنالك  .ةمرّحلال ميزانيةالمن االستراتيجية غير المتكررة  متطلبات النفقاتإذا كان يمكن تمويل جزء من 
 أيضا بشأن معدالت الكفاءة المبلغ عنها في وثيقة الميزانية.وُطرح سؤال حاجة لمزيد من وضع األولويات. 

أعربت اللجنة عن دعمها  ،تهوميزاني المستند إلى النتائج المستقل رنامج عمل مكتب التقييمبفيما يتعلق بو  -14
والتعليقات الواردة من لجنة  المستقلميزانية مكتب التقييم  من مرّحلالمبلغ البشأن  توضيحاوطلبت  للمقترح

 التقييم بشأن الميزانية.

إعداد خطة شاملة  يجري ،لقدراتبناء الالموجه أنه في سياق ميزانية االستثمار بطمأنت اإلدارة اللجنة و  -15
 سيتمين بشأن اإلجراءات التي تمفصلة وسيتم إبالغ األعضاء بها من أجل توفير شفافية ومساءلة كامل

 المتكررة. النفقاتعن بوضوح الرأسمالية  فصل االستثماراتمع  ،اتخاذها وفوائدها المتوقعة

 ،إلى أن تشكل هذه االستثمارات جزءا من حزمة شاملة ومخصصة بإحكام على الحاجة وأّكدت اإلدارة مجددا -16
وقت. نفس الفي بعضها البعض وستُنفذ موارد ألنشطة تعزز  ُتدبرنظرا ألن المكونات المختلفة لهذه الميزانية 

جراءاتها يزانيةالستخدام الم سليمتتبع وجود سيتم ضمان  ،وعالوة على ذلك كما حدث في الماضي  ،وا 
مثل ميزانية  ،بالنسبة للميزانيات المماثلة المنفصلة عن الموارد اإلدارية العادية والمخصصة ألغراض محددة

 .المؤسسةالتقييم والفعالية على مستوى 

عادة غرضا مختلفا عن الغرض المتوخى لالستثمار  ة تخدممرّحلأوضحت اإلدارة كذلك أن األموال الو  -17
 الميزانية غير المتوقعة لتغطية متطلبات ىاألولاألموال في الحالة خصص حيث تُ  ،اتالقدر الموجه لبناء 

وأقرت إدارة الصندوق بالحاجة لتخصيص الوقت لتقرير أي التكاليف . الناشئة خالل العام بصورة استراتيجية
الكفاءة على مدار فترة ثالث  عن معدالت غاإلبال ه يتمأن ضحو أُ كما ستكون متكررة وأيها غير متكررة. 

مما يوفر مقياسا أفضل للكفاءة التشغيلية للصندوق فيما يتعلق  ،سنوات لكل دورة من دورات تجديد الموارد
 برنامج القروض والمنح. بمسار

قد اتبع قواعد الصندوق فيما يتعلق المكتب  أن ،لتقييم المستقل في الصندوقامكتب  ،مديرالأوضح نائب و  -18
الذي يمكن تخصيصه ويتوقع اتباع نفس القواعد التي اعتمدتها إدارة الصندوق في المستقبل.  مرّحلبالمبلغ ال

القطرية بالتعاون مع فريق  برامجتقييم بشأن تقييمات الإلجراء  2019في عام  ةمرّحلالميزانية الخدمت استُ و 
ولتعزيز تقييم األثر المستمر وإلصدار  ،المتعددة األطراف اإلنمائيةمصارف للالتابع لتقييم في مجال االتعاون 

ييم لتقامتابعة لمؤتمر دولي نظمه مكتب ك ،كتاب عن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التقييم
 .2017المستقل في عام 
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برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج، والميزانيتان العادية تم استعراض اعتُبر أنه  ،وعقب المناقشات -19
، وبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج 2020والرأسمالية للصندوق لعام 

إلى المجلس التنفيذي في  ةعلى تقديم الوثيق واتُفق. 2022-2021وخطته اإلشارية للفترة  2020وميزانيته لعام 
إلى جانب الوثائق اإلضافية  ،2019 /كانون األولفي ديسمبرالمعقودة دورته الثامنة والعشرين بعد المائة 

 .بناء القدراتل الموجهالستثمار لالمقترحة ميزانية البخطة العمل التفصيلية المتعلقة ب ذات الصلة

 


