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 موجز تنفيذي

، بالسعي إلى تحقيق ثالثة أهداف 2025-2016 للفترة يلتزم الصندوق، انطالقا من إطاره االستراتيجي -1

( زيادة الفوائد التي يجنيها السكان الريفيون 2زيادة القدرة اإلنتاجية للسكان الريفيين الفقراء؛ ) (1)مترابطة: 

( تعزيز االستدامة البيئية وصمود األنشطة االقتصادية للسكان الريفيين الفقراء 3؛ )من المشاركة في األسواق

نحو القضاء  والمضيتحقيق أهداف التنمية المستدامة ل. واآلن إذ لم يتبق سوى تسع سنوات تغير المناخفي وجه 

في  ملموس دور يكون لهعلى الفقر المدقع وتحقيق األمن الغذائي، يتعيَّن على الصندوق مضاعفة جهوده كي 

دم صوب القضاء على الجوع والفقر التق في ظل التحديات التي تهددخاصة  -تحقيق أولويات التنمية العالمية 

 حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم نالتقرير السنوي ع. ويؤكد 19-تفشي جائحة كوفيد بعدالمدقع 

، مما يدل على أثرهاب والتعجيلمؤسسات مثل الصندوق بمضاعفة جهودها  قيامالحاجة الملحة إلى  2020 لعام

قد يتوقف لألسف. وال بد من تنظيم الصندوق منذ عقود أن التراجع المستمر في معدالت الجوع في العالم 

، وإعادة البناء من 19-وتزويده بالموارد المناسبة التي تمكنه من مواصلة النهوض عندما تنتهي أزمة كوفيد

 في التنمية. ة ما تحقق من تقدمأجل زيادة القدرة على الصمود وحماي

 ،ةهج تحويلي، يلزم األخذ بن  2030عام وفي ضوء الهدف الشامل للصندوق المتمثل في مضاعفة أثره بحلول  -2

في طريقة تعامل الصندوق مع أصحاب المصلحة. ويتعيَّن بالتالي على ، سواء داخل الصندوق أو خارجه

ن تكون البرامج القطرية تحويلية في ( ينبغي أ1الصندوق أن يطمح إلى تحقيق ثالثة تغييرات رئيسية: )

( يجب أن يكون ذلك مدعوما بتغييرات تحويلية في المؤسسة؛ 2تركيز الصندوق؛ )طموحها وأن ت شكل محور 

ال بد أن يكون ذلك أيضا مصحوبا بإطار تمويلي تحويلي. وفي حين أن التحديات الحالية هائلة فإن  (2( و)1)

والنهوض منها وكذلك بناء  19-دعم االستجابة لجائحة كوفيد أثر فيث الصندوق يتخذ وضعا يمكنه من إحدا

 األشدوخاصة لدى السكان األكثر عرضة للمخاطر والبلدان قدرة أكبر على الصمود في وجه األزمات، 

 احتياجا.

واستنادا إلى المسار االستراتيجي طويل األجل نحو مضاعفة األثر، حددت اإلدارة العليا ثالث أولويات  -3

 وحضوره الميداني وقابليتها للتكيف وقدرتها قوة عمل الصندوق مرونة( تعزيز 1: )2021مؤسسية لعام 

مان المسؤولية المالية من ( ض3( تنويع قاعدة موارد الصندوق وتوسيعها؛ )2وكذلك قربه من المستفيدين؛ )

 خالل زيادة االستدامة المالية وتعزيز إدارة المخاطر المؤسسية. 

وتحسين ممارسات إدارة الميزانية، ويمثل هذا  اإلصالحات الكاسحةوقتا مناسبا لمواصلة  2021وسيكون عام  -4

ة في التنفيذ والحد من الجانب األخير جزءا من التوحيد االستراتيجي الهادف إلى اكتساب مزيد من المرون

 عبء التكاليف اإلدارية دون المساس بالعناية الواجبة المطلوبة في بيئة يسودها التقشف في الميزانية. 

سنة لزيادة تكييف قوة العمل نتيجة لعملية إعادة التعيين  2021وعالوة على ذلك، من المتوقع أن يكون عام  -5

حديد مالك الموظفين وهياكل الدوائر باالستناد إلى نتائج دراسة لقوة العمل من أجل ت االستراتيجي والتخطيط

 .2019في عام  McKinseyمؤسسة الموارد البشرية التي أجرتها 

وأثناء التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، بادر الصندوق بإصالح تحويلي لإلطار المالي وشرع في تنفيذ  -6

إصالح إطار  ويتيح. 2020سلسلة من األنشطة في إطار خارطة الطريق المالية التي قدِّّمت في فبراير/شباط 

صول والخصوم، والنهج الجديد إلدارة القدرة على تحمل الديون، وسياسة كفاية رأس المال، وإطار إدارة األ

السيولة في الصندوق أدوات جديدة للحفاظ على قدرة الصندوق على عقد االلتزامات والحفاظ على استدامته 

الصندوق عنده الحفاظ على نظامه المالي  ىالمالية. وسي مثِّّل التجديد الثاني عشر مفترق طرق حاسم سيتعيَّن عل

تعزيز تحويل الهيكلية المالية للصندوق . وسيستمر 2030ضاعفة أثره بحلول عام الحيوي لتحقيق طموحه في م

من خالل ثالثة تحسينات رئيسية: االنتهاء من عملية التصنيف االئتماني للصندوق، وتنفيذ إطار االقتراض 
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ت والتعاريف المتكامل، واعتماد المبادئ الرئيسية لدعم االستدامة المالية للصندوق كجزء من تنقيح اإلجراءا

 القائمة لتحديد الموارد المتاحة لعقد االلتزامات.

في حاجة من التقدم الكبير الذي تحقق في عدة مجاالت، ال يزال الصندوق يواجه تحديات متعددة وعلى الرغم  -7

نح لفترة التجديد الحادي عإلى معالجة عاجلة شر . وتشمل هذه التحديات االنتهاء من تنفيذ برنامج القروض والمِّ

 مواضيعوبعدها، والنهوض بجدول أعمال التعميم في الصندوق. وال تزال  19-أثناء جائحة كوفيدللموارد 

ت شكل عناصر  - بين الجنسين، والتغذية، والبيئة وتغيُّر المناخ تمايزالشباب، وال -التعميم األربعة في الصندوق 

 2021، سيقوم الصندوق في عام للموارد ني عشرمحورية في التحول الريفي. وفي إطار التحضير للتجديد الثا

إدماج األشخاص ذوي  وتحقيقبتعزيز نهجه إزاء التنوع البيولوجي، وتوسيع عمله مع الشعوب األصلية، 

اإلعاقة. وسيزيد أيضا من التركيز على تصميم عروض منتجاته في البلدان التي تؤدي فيها المؤسسات 

يان إلى مجتمعات غير متكافئة تتكبد فيها الفئات األشد ضعفا، ال سيما واالقتصادات الهشة في كثير من األح

بما في ذلك  -ته القائمة والجديدة اوسيستفيد الصندوق أيضا من أدواته ومبادرالشباب والنساء، أفدح األثمان. 

 هذه البلدان.من أجل المشاركة بدور تحويلي في  -التكنولوجيا والرقمنة 

األخذ بنهج البرمجة القطرية لضمان أن يكون لدعمه أثر عميق  نحولى مر السنوات عوازداد توجه الصندوق  -8

إلى للموارد ، سيسعى التجديد الثاني عشر للموارد وانطالقا من نموذج عمل التجديد الحادي عشرودائم. 

يشمل ذلك فقط  نلدعم التغيير التحويلي. ول هعملج عن طريق االستفادة من برنامج مواصلة تعزيز ذلك النه

زيادة التركيز على دعم الحكومات في تحقيق التحول  وكذلكاستخدام األدوات ووسائل المشاركة الجديدة، بل 

من خالل خيارات السياسات والبرمجة. وباإلضافة إلى ذلك، سيسعى الصندوق إلى االستفادة من نهج البرامج 

، وسيعمل على إدخال للموارد ترة التجديد الحادي عشرالقطرية الموضح في إطار االنتقال الذي تم وضعه في ف

أدوات جديدة، بما في ذلك برنامج تمويل القطاع الخاص، وبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات 

على الصمود محور جميع التدخالت من أجل ضمان االستدامة واألثر حتى في الصغيرة +. وست شكل القدرة 

 . وباإلضافة إلى وضع اللمسات األخيرة على التجديد الحادي عشر19-جائحة كوفيدمواجهة أزمات من قبيل 

سيما تصميم مشروعات  ، الللموارد سنة رئيسية في التحضير للتجديد الثاني عشر 2021، سيكون عام للموارد

ة أكبر من أجل تحقيق استدام اتزيادة التركيز على س بل توسيع نطاق نتائج المشروعجديدة. وسيشمل ذلك 

 والدفع بعجلة عملية ضمان الجودة ووضع استراتيجيات للخروج أثناء التصميم.

نح المتوقع لعام  -9 مليار دوالر أمريكي،  0.68أثناء إعداد هذا االستعراض  2021وبلغ برنامج القروض والمِّ

لثالثة مشروعات جارية. ويتوقع الصندوق تحقيق المستوى  إضافي لوتموي ،مشروعا جديدا 14ي ذلك بما ف

نحه المحدَّد بما ال يقل عن  مليار دوالر أمريكي في فترة التجديد الحادي  3.5المستهدف لبرنامج قروضه ومِّ

 (.2021-2019) للموارد عشر

ك الموظفين في مال تعديالت( 1للتكاليف حتى كتابة هذه السطور: ) المحركة الرئيسية العواملوفيما يلي  -10

المكاتب القطرية للصندوق خالل المرحلة التالية لتحقيق المستوى األمثل للقدرات واإلمكانات والجوانب 

اإلصالحات؛  تدعيم( تكاليف الموظفين الناشئة عن 2التكاملية في الحضور الميداني للصندوق؛ )

( تكاليف غير 4يزانيات الرأسمالية؛ )بالماضمحالل القيمة وغير ذلك من النفقات المتكررة المتصلة  (3)

الموظفين الناشئة عن التعديالت المؤسسية والتشغيلية في سياق العودة إلى األوضاع الطبيعية في أعقاب أزمة 

 الموظفين( التعديالت الكفيلة بضمان تنظيم التكاليف المتكررة األساسية المتصلة بخطة 5؛ )19-كوفيد

 ( الزيادات في األسعار.7الزيادات الحقيقية المحتملة األخرى؛ )( 4التكنولوجيا؛ )ووالعمليات 

نمو حقيقي صفري للسنة الثالثة على على  2021ميزانية عام  استراتيجية الصندوق العامة بشأنوتحافظ  -11

باالقتران مع طموح الصندوق غير المقيَّد نحو والذي تكتنفه تحديات، التوالي. وحتى في إطار هذا الهدف 

 يسودهاتحقيق المزيد دون المساس بالجودة، لم يطرأ أي تغيير على تركيز الصندوق على الكفاءة في حقبة 

في الميزانية. ويعني ذلك إعادة تخصيص األموال بصورة استراتيجية بناء على ما يتحقق من نتائج،  تقشف
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أو إرجائها  من قائمة األولويات أنشطة معيَّنةلحذف المتوقع. وت بذل جهود متضافرة وإجراء تحليل دقيق لألثر 

الحفاظ في الوقت نفسه على نمو حقيقي صفري في وأو تأخيرها من أجل تمكين الصندوق من إنجاز المزيد 

 الميزانية. 

في المائة.  90بنحو  2020اإلنفاق الحالية، يتوقع الصندوق انخفاض استخدام ميزانية عام  وفي ظل مستويات -12

، هو التأثير الصافي لتراجع النفقات في مجاالت مثل 19-المدفوع في جانب منه بأزمة كوفيد االنخفاضوهذا 

السفر والذي يقابله تسارع في نفقات فئات أخرى، مثل إدارة المرافق والتكنولوجيا لتهيئة بيئة عمل حديثة 

إعادة التوازن  قدر ما من. وفي ضوء الحاجة إلى 19-حة كوفيدوتتوفر لها مقومات التمكين في أعقاب جائ

المرحلة في  األرصدة، يتوقع الصندوق اقتراح زيادة 2021و 2020الطفيف في توزيع األنشطة خالل عامي 

 وثيقة الميزانية النهائية. وفيما يلي بعض أهداف الميزانية المقترحة للرجوع إليها: 

تنفيذ التصدي للتهديدات التي تعيق بنجاح من خالل للموارد عشر  السماح بإنجاز التجديد الحادي (1)

 ؛19-البرامج، ال سيما التهديدات الناشئة عن حالة جائحة كوفيد

؛ وتحديد McKinsey مؤسسةاالنتهاء من اإلصالح التنفيذي، بما في ذلك تنفيذ نواتج دراسة  (2)

، وتكميل نتائج خطة المقررةالمقايضات المحتملة والوفورات المتحققة من عمليات إنهاء الخدمة 

نتيجة الزدياد احتياجات التمويل المدفوعة أساسا بالتأخيرات الناجمة  التكنولوجياوالعمليات و الموظفين

 ؛19-عن تفشي جائحة كوفيد

 من عملية التصنيف االئتماني؛األنشطة غير المتكررة المطلوبة لالنتهاء  (3)

حيث من المتوقع ازدياد النشاط  2020الوفاء بااللتزامات التي تم التعهد بها في النصف الثاني من عام  (4)

 ؛19-جائحة كوفيد جراءبعد تخفيف القيود المفروضة 

 تحسين تعميم الموضوعات الرئيسية في عمليات الصندوق.  (5)

سعر صرف قدره على أساس ، 2021ية الصافية رفيعة المستوى لعام ومن المتقرح أن تبلغ الميزانية العاد -13

نسبتها  اسميةمليون دوالر أمريكي، ويمثل ذلك زيادة  159.41مقابل الدوالر األمريكي،  يورو 0.885

، ويرجع ذلك أساسا إلى التعديالت المرتبطة باألسعار المطبقة على 2020في المائة على ميزانية عام  0.96

 انخفاض في تكاليف السفر.من يقابلها ما تكاليف الموظفين وغير الموظفين في الميزانية وعناصر 

مليون دوالر  164.11، تشمل القيمة المقترحة المحددة بمبلغ 2021وفيما يتعلق بالميزانية اإلجمالية لعام  -14

ألموال المتممة التي تخرج مليون دوالر أمريكي لتغطية تكاليف إدارة العمليات الممولة من ا 4.7أمريكي مبلغ 

نحه ولكنها تكمله. وبالنظر إلى إمكانية ازدياد األموال المتممة التي يديرها  عن برنامج قروض الصندوق ومِّ

الصندوق، يمكن أن تشير وثيقة الميزانية النهائية إلى ميزانية إجمالية أعلى قليال. ويمكن استرداد هذا المبلغ 

 إيرادات الرسوم المتولدة عن إدارة األموال المتممة.  فيبل للتخصيص بالكامل من الجزء السنوي القا

عن أهمية ن ظم تكنولوجيا المعلومات وبنيتها التحتية الالزمة الستمرارية العمل.  19-وكشفت أزمة جائحة كوفيد -15

ميزانية ولذلك من المتوقع أن يزداد الطلب على الرقمنة، مما سيتطلب العودة إلى المستويات التاريخية لل

ن الصندوق من مواصلة تحوله  6.74الرأسمالية التي تقدَّر بمبلغ  مليون دوالر أمريكي. ومن شأن ذلك أن يمّكِّ

الرقمي واالنتقال إلى الحلول السحابية. وكما أشار المجلس التنفيذي فإن جزءا من الميزانية الرأسمالية العادية 

والعمليات  الموظفينالتكنولوجيا في خطة ب الخاصالعمل مخصص لتمويل بعض أنشطة مسار  2021لعام 

  والتكنولوجيا.
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المستند إلى  االستعراض المسبق رفيع المستوى لبرنامج عمل الصندوق -الجزء األول 

 2021للصندوق لعام ن اإلدارية والرأسمالية االنتائج والميزانيت

 السياق - أوال

 ستزداد وضوحا 19-آثار جائحة كوفيدأن إلى  2020ي شير تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم لعام  -1

األخيرة من التقرير أدلة تثبت أن تراجع الجوع في العالم اإلصدارات  وتضمنت. المقبلةفي األشهر والسنوات 

ف. وعالوة على ذلك، ال يمثل الجوع وانعدام األمن الغذائي التحدي الحالي على مدى عقود قد توقف لألس

هذا المشهد، تطلب الدول  وإزاءالتغذية.  وسائر أشكال سوءوالسمنة  زيادة الوزن إذ تنتشر أيضاالوحيد، 

األعضاء والبلدان المستفيدة والجهات األخرى صاحبة المصلحة من المؤسسات اإلنمائية مواصلة بذل الجهود. 

يتمتع بوضع ويتميَّز الصندوق بتركيزه وخبرته في االستثمار في التحول الريفي الشامل والمستدام. وهو بذلك 

 لهذه االحتياجات.  بفعاليةي االستجابة يمكنه من أداء دور رئيسي ف استراتيجي

تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ال  من أجلوسيكون طموح الصندوق في السنوات التسع المتبقية من العمل  -2

مدفوعا بمنتجاته  (19-سيما في ضوء التحديات التي يفرضها حاليا تفشي وباء فيروس كورونا المستجد )كوفيد

وقتا مناسبا  2021، وهي فترة التجديد الثاني عشر لموارده. وسيكون عام 2024-2022التشغيلية للفترة 

لالستفادة من ازدياد قرب الصندوق من عمالئه لتلبية احتياجاتهم بمزيد من السرعة والمرونة وضمان التجاوب 

 ت.مع الصدمات والمخاطر عند ظهورها، وتعزيز قدرة الفقراء الريفيين على الصمود في وجه هذه الصدما

تنفيذ نموذج عمل معّزز وإصالح هيكليته المالية. وتزداد أهمية التخطيط ب 2020وبدأ الصندوق في عام  -3

مؤسسة االستراتيجي لقوة العمل وإعادة تعيين الموظفين واإلجراءات المتخذة في إطار االستجابة لدراسة 

McKinsey  رار التقدم في تطبيق ، في مساعدة الصندوق على تحقيق أهدافه. وكان استم2019لعام

ى ومنظمات األمم الالمركزية على نموذج العمل والموارد الحالية، والمقارنة بالمؤسسات المالية الدولية األخر

بالغة األهمية في الكافي لتلبية الطلب من األمور لضمان رأس المال البشري  "الحجم السليم"المتحدة وتحديد 

 .2021وستظل كذلك أيضا في عام  2020عام 

وستشهد زيادة في األنشطة المتصلة بنموذج  للموارد وستكون السنة المقبلة آخر سنة في التجديد الحادي عشر -4

. وسينصب التركيز على مبدأين رئيسيين لزيادة األثر وتعميقه. المبدأ األول للموارد عمل التجديد الثاني عشر

 للموارد أثناء مشاورات التجديد الحادي عشر الميدانيةت نسبة موظفي الصندوق في المكاتب وكانهو القرب. 

الالمركزية القوية للموظفين للموارد فترة التجديد الثاني عشر وستستمر في  .في المائة 16ال تزيد على 

في المائة من الموظفين للعمل في وظائف الخدمة  45في المائة( بهدف نشر  33التشغيليين )والتي تبلغ حاليا 

أيضا أن الحضور  19-القطرية للصندوق. وأظهرت جائحة كوفيدالمراكز اإلقليمية والمكاتب والدعم في 

استجابة فريق األمم المتحدة القطري  تشكيلفي  يضمن قيام الصندوق بدورالميداني للصندوق مهم، فهو 

الشركاء اإلنمائيين  وتنسيق العمل مع الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها والمؤسسات المالية الدولية وسائر

عاما  2021، سيكون عام للموارد األزمات. وباإلضافة إلى االنتهاء من التجديد الحادي عشر أثناءفي الميدان 

رئيسيا في التحضير للتجديد الثاني عشر، ال سيما تصميم المشروعات الجديدة. وسيجري التعجيل باألنشطة 

الكافية التي تمكنه من  المرونةبم من أجل ضمان تحلي الصندوق المرتبطة باألخذ بنهج تكيفي يركز على التعل

أساسية عندما تنشأ مخاطر يمكن أن تقّوِّض األهداف والنواتج  المرونةإجراء التصحيحات بسرعة أكبر. وهذه 

 الفرقاإلنمائية أو عندما تقع صدمات اقتصادية أو غيرها. وسيتعيَّن تخصيص موارد كافية لضمان تزويد 

باألدوات والحوافز للتعلم والتكيُّف بسرعة أكبر. وعن طريق تعزيز عملية ضمان الجودة وصياغة  القطرية

 جاهزا النطالقة قوية. للموارد ، سيكون التجديد الثاني عشر2021في عام تصميم الاستراتيجيات خروج أثناء 
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المستفادة في السنوات القليلة الماضية التي قام فيها بتطبيق ويجري الصندوق حاليا، انطالقا من الدروس  -5

، تحليال شامال لحضوره الميداني المتزايد وقدرته على 19-السريعة لجائحة كوفيد واستجابتهالالمركزية 

وت لبي  ،هذه العملية بالتوازي مع التعزيز العام لقوة عمل الصندوق وتمضيالسليمة.  إلى التشكيلةالوصول 

 إلى االقتراب أكثر من عمالئه. حاجته

م من تعلهو الحاجة إلى تبني نهج تكيفي يركز على ال للموارد والمبدأ الثاني لنموذج عمل التجديد الثاني عشر -6

. والهدف من ذلك هو تحسين القدرة على التعلم واالستجابة والتطور بسرعة. وال "القيام بالعمل اإلنمائي"أجل 

على إجراء التصحيحات بسرعة عندما يواجه مخاطر يمكن أن تقّوِّض األهداف  بد أن يكون الصندوق قادرا

 اإلنمائية أو عندما تنشأ صدمات اقتصادية أو غيرها.

تفاعال أوثق مع للموارد في صميم عملية تنفيذ التجديد الثاني عشر  التحويليةويتطلب وضع البرامج القطرية  -7

ميم؛ ومجموعة أوسع من الحلول، بما في ذلك الوصول إلى طرق ونهجا معمقا حيال التعمجموعة من العمالء؛ 

؛ وتعزيز مشاركة القطاع زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة + جديدة للعمل من خالل برنامج التأقلم لصالح

 الموظفينإحداث تحول في المؤسسة من خالل خطة  يعجلومن شأن دعم تحقيق هذه األهداف أن الخاص. 

االستدامة المالية وفي الوقت نفسه تعظيم والعمليات والتكنولوجيا والهيكلية المالية الجديدة للصندوق )ضمان 

تدخالت  2021في عام  أن يبنيالموارد من أجل البلدان واألشخاص األشد فقرا(. ولذلك يجب على الصندوق 

تجديد للموارد عمل التجديد الثاني عشر نموذج ل لوتكف 19-جائحة كوفيدتساعد على التخفيف من أسوأ آثار 

 االستعداد للمخاطر، والقدرة على الصمود، والن هج التكيفية في التنمية الريفية.على  التركيز

في تصميم إطار موحد إلدارة المخاطر المؤسسية والبدء في تنفيذه. والهدف  تم إحراز تقدموعالوة على ذلك،  -8

عمل الالمركزية والتخفيف أيضا في ة والمساءلة وكفاءة األداء في نموذج من هذا اإلطار هو زيادة تعزيز الثق

الوقت نفسه من المخاطر الناشئة عن تطور السياق التشغيلي. وتتطلب مواءمة وظيفة إدارة المخاطر المؤسسية 

دارة المخاطر مع المعايير الدولية استفادة الصندوق من القدرات الداخلية المعززة، ال سيما الش عبة الجديدة إل

ينه مؤخرا، من أجل زيادة تحسين لوحة المخاطر يرئيس شؤون إدارة المخاطر الذي تم تع يمسك بزمامهاالتي 

 المؤسسية وآليات التخفيف من المخاطر المالية والتشغيلية واالستراتيجية.

عموما بتوحيد عملية التغيير المستمر في الصندوق لتعظيم اإلنجاز وضمان نتائج ذات  2020وتميَّز عام  -9

( استمرار تعميم البنود الرئيسية في جدول اإلصالح 1نوعية جيدة. وتجدر اإلشارة بصفة خاصة إلى ما يلي: )

( ازدياد العمل مع القطاع 2تنظيمية؛ )الداخلي وترشيد التغييرات األخيرة في الهياكل والعمليات والن ظم ال

( استمرار العمل من أجل تعزيز الهيكلية المالية للمنظمة 3الخاص من خالل المبادرات والعمليات الناجحة؛ )

باالقتران مع تحسين إجراءات اإلدارة واألدوات المالية لدعم أنشطة االقتراض الحالية وتنويع هيكل رأس 

 ونموذج العمل المقبل. 2.0الصندوق  ( التقدم في رؤية4المال؛ )

وستستمر خالل عام في فبراير/شباط لموارد الصندوق وبدأت عملية المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر  -10

. وعلى الرغم من الظروف 2021لحين تقديم القرار النهائي إلى مجلس المحافظين العتماده في عام  2020

بلدان بالفعل بإعالن  10رد زخما خالل األشهر القليلة الماضية بعد قيام الحالية الصعبة، اكتسب تجديد الموا

، بما يشمل ثالثة بلدان ضاعفت تعهداتها مقارنة بما كانت عليه في التجديد للموارد تعهداتها للتجديد الثاني عشر

ن دعمهم حتى اآل. وأكد أعضاء جميع القوائم من جديد طوال المشاورات التي درات للموارد الحادي عشر

الصندوق لمواصلة دعم الفقراء  إليها يحتاجالقوي للصندوق ومهمته، وأعربوا عن التزامهم بتعبئة الموارد التي 

الريفيين والحفاظ في الوقت نفسه على استدامته المالية في المدى البعيد. ومن الدروس الرئيسية المستفادة من 

د أكبر من أصحاب المصلحة على المشاركة بدور مبكر عمليات تجديد الموارد السابقة ضرورة تشجيع عد

 وجوهري. 
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المالية تهيئة نفسه للحصول على تصنيف ائتماني قوي. ومن  تهوشمل تحرك الصندوق نحو تعزيز هيكلي -11

نفيذ االستراتيجية االستفادة من الموارد األساسية القائمة لت 2020محاور التركيز الرئيسية األخرى في عام 

. وتمثل هذه االستراتيجية واحدة من ركائز االستدامة 2024-2019الجديدة لالنخراط مع القطاع الخاص للفترة 

 العمل في سبيل تحقيق هذه الغاية.  2021المالية للصندوق في المستقبل. وسيستمر في عام 

مواءمة الموارد ون نهج فعال من حيث التكلفة وتعتزم اإلدارة تنفيذ جدول أعمالها الطموح عن طريق الجمع بي -12

 قدراتفي  الموجهمع األولويات االستراتيجية واستخدام الشريحة الثانية من خطة تنفيذ االستثمار بكفاءة 

 والعمليات والتكنولوجيا. الموظفينلتمويل التمديد المقرر لخطة  الصندوق

 المنظور الحالي - ثانيا

 للجائحة تهواستجابعلى عمليات الصندوق  19-أثر أزمة كوفيد - ألف

على االقتصاد العالمي وأثر ذلك على األمن الغذائي، من المهم للدول  19-في ضوء تأثيرات جائحة كوفيد -13

أشد الحاجة إليها.  فيإلى من هم األعضاء أكثر من أي وقت مضى أن يركز الصندوق على توجيه موارده 

، يتوقع األعضاء من الصندوق رفع مستوى 2030بحلول عام الصندوق من مضاعفة أثره  ولكي يتمكن

والتغذية؛  ،بين الجنسين، والشبابتمايز طموحاته في مواضيع التعميم األربعة المتعلقة بالبيئة والمناخ، وال

وتحسين نموذج عمله، ال سيما قربه من الحكومات والمستفيدين والشركاء؛ والتحلي بقدر أكبر من المرونة في 

أدواته وحلوله التي يمكنه تقديمها. وهناك ثقة في أن الصندوق يمكن أن يلبي هذه التوقعات إلى جانب أنواع 

االعتراف بأن هذه الطموحات سيتعيَّن دعمها بتجديد قوي للموارد يسمح باالستثمار في القدرات على المستويين 

لمسبوقة توخي الدقة في توجيه الموارد القطري واإلقليمي. ويتطلب تقديم استجابة شاملة لهذه األزمة غير ا

 الشحيحة.

نح لعام  -14 مليار دوالر  1.10ما قيمته  2020يونيو/حزيران  25حتى  2020وبلغ البرنامج المتوقع للقروض والمِّ

العمليات التي سيجري تمويلها كليا أو جزئيا من األموال الملغاة من أمريكي، بما في ذلك عدد من 

قة باستخدام سياسة الصندوق بشأن إعادة هيكلة المشروعات. وال ت حتسب هذه البرامج/المشروعات الساب

 الموارد المعاد هيكلتها ضمن الموارد المتاحة لعقد االلتزامات.

نح من  -15 إضافي  وتمويلمشروعا جديدا وعمليتين إقراضيتين إقليميتين  34ويتألف البرنامج الحالي للقروض والمِّ

فجوات تمويلية محددة، بينما  إلى سد مقترحات التمويل اإلضافي أربعة من وتهدفلثمانية مشروعات جارية. 

 لتوسيع نطاق عمليات جارية ناجحة.تستخدم مقترحات التمويل األربعة األخرى 

مليون دوالر أمريكي  680الموافقة على  2020جري بحلول نهاية سبتمبر/أيلول توت شير التقديرات إلى أنه س -16

 من خاللمن هذه العمليات الجديدة، بما يشمل عمليتين من المقرر الموافقة عليهما  19من التمويل من أجل 

 . تفويض سلطة رئيس الصندوق

نح العالمية واإلقليمية والقطرية في الصندوق، من المتوقع الموافقة على ما  -17 وفيما يتعلق ببرنامج تمويل المِّ

. وباإلضافة إلى ذلك، من 2020مليون دوالر أمريكي بحلول نهاية عام  30نحة بقيمة تناهز مِّ  15يقرب من 

لي المقدم  40مليون دوالر أمريكي من أصل  30المتوقع الموافقة على  مليون دوالر أمريكي من التمويل األوَّ

 .اية العامبحلول نه تحفيز فقراء الريفمن الصندوق إلى مرفق 

 الحافظة

مليار دوالر أمريكي. وتألفت حافظة  8.9مشروعا بما قيمته  237يونيو/حزيران من  25الحافظة حتى ت تألف -18

نح النشطة من  نحة بما قيمته  145المِّ صروفات المتوقعة للسنة بمبلغ اليين دوالر أمريكي. وت قدَّر الم 207مِّ

 مليون دوالر أمريكي. 678
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 2020 تحديث بشأن برنامج القروض والمنح لعام - باء

وفورات في الكفاءة، وتكوين صالت بين وسي شكل الحفاظ على منظمة عالية الكفاءة، وتحقيق مكاسب  -19

. وبلغت نسبة 2021األولويات االستراتيجية المؤسسية وتخصيص الموارد، صميم إدارة الميزانية في عام 

نح كفاءة  . وبلغت نسبة للموارد تجديد العاشرفي المائة في ال 12.9النفقات اإلدارية إلى برنامج القروض والمِّ

. وبافتراض 2020في المائة في عام  14في المائة ومن المتوقع أن تبلغ النسبة  9حوالي  2019الكفاءة في عام 

نح اإلجمالي، سينصب  زيادة معقولة في المساهمات األساسية وفرص الرفع المالي لزيادة برنامج القروض والمِّ

ى تكييف الميزانية اإلدارية للصندوق للحفاظ على متوسط نسب كفاءة أحادية الهدف في المدى المتوسط عل

، ستواصل المنظمة للموارد الرقم خالل فترات تجديد الموارد. وخالل السنة األخيرة من التجديد الحادي عشر

لى المستويات السعي إلى تحسين الكفاءات واحتواء الميزانية اإلدارية واالستمرار في الوقت نفسه في التركيز ع

نح على الرغم من التحديات الناشئة عن أزمة كوفيد قييم شبكة . وكما أقر ت19-المستهدفة لبرنامج القروض والمِّ

فإن ثقافة النتائج آخذة عموما في االزدياد في  2018-2017متعددة األطراف للفترة تقييم أداء المنظمات 

 ج. الصندوق، بما في ذلك الميزنة القائمة على النتائ

مليارات دوالر  7وتجدر اإلشارة إلى أن الصندوق يواصل الحفاظ على حافظة نشطة إجمالية تزيد على  -20

في المسار الذي للموارد ، تمضي دورة التجديد الحادي عشر 2021أمريكي. وفي ظل الميزانية المقترحة لعام 

برنامج القروض ذ فيها ينف  صندوق سيفضي بها إلى أن تكون أول دورة تجديد للموارد في التاريخ الحديث لل

نح المقرر  مبادئ ميزانية النمو الحقيقي الصفري. ومما يدل على تحسن الكفاءة أن القيمة  بما يتفق تماما معوالمِّ

مليار دوالر أمريكي وبالتالي فإن قيمة الحافظة كنسبة  7.1بلغت  2018فظة الحالية في نهاية عام االنقدية للح

واحد من نفقات الميزانية. ويقابل ذلك في إطار أمريكي دوالرا أمريكيا لكل دوالر  46للتكاليف اإلجمالية بلغت 

وقعات إلى استمرار التحسن، مما يعني دوالرا أمريكيا. وتشير الت 43( 2015-2013) للموارد التجديد التاسع

. وستعرض التفاصيل في للموارد زيادة أخرى في الحافظة بالدوالر من نفقات الميزانية للتجديد الحادي عشر

 وثيقة الميزانية النهائية.

، وفي سياق الميزانية القائمة على النمو الصفري، قام الصندوق بإدارة برنامج مستهدف 2020وفي عام  -21

نح  للقروض تصميم مشروعات أقل ولكن أكبر من أجل  طريق مليار دوالر أمريكي عن 1.1بما قيمته والمِّ

 التحديات الخارجية المتصاعدة. ةتعظيم أثره في مواجه

الصندوق  ى تزال هناك تحديات متعددة يجب علوعلى الرغم من التقدم الكبير في كثير من المجاالت، ال -22

، وهو 2021المثال أن على الصندوق أن يكون في عام  ن ذلك على سبيلمعالجتها على وجه االستعجال. م

قا في كثير من الجبهات التشغيلية، بما في ذلك التحول ا، سبّ للموارد السنة األخيرة من فترة التجديد الحادي عشر

وق كشريك بين الجنسين، والتغذية، والبيئة والمناخ، والشباب، وتعزيز أداء الصند التمايزالريفي، وتعميم 

على المستوى القطري. ويتعيَّن تحقيق  يالسياسات االنخراطاستراتيجي، واالستفادة من ازدياد الدور التشغيلي و

الذي يعمل فيه عن كثب مع البلدان والمستفيدين للتقليل إلى أدنى حد من تأثيرات أزمة  تذلك كله في نفس الوق

 .19-كوفيد

دِّّدت خارطة الصندوق وتم تنفيذها. ويهدف الصندوق في وفيما يتعلق بالالمركزية وتفويض  -23 السلطة، ح 

السنوات المقبلة إلى مواصلة تعزيز مالك موظفيه وقدراتهم وقدرتهم على التكيُّف وتوزيعهم خارج المقر عن 

في المائة من مجموع عدد الموظفين. وسيكفل ذلك  45طريق رفع مستوى الموظفين الميدانيين إلى حوالي 

كتلة حرجة من الخبراء التقنيين بالقرب من المناطق التي تشتد حاجتها إليهم، وتقديم خدمات الدعم إتاحة 

، تم تنفيذ إطار للموارد المؤسسي في الوقت الحقيقي بفعالية وبكفاءة. ووفقا اللتزامات التجديد الحادي عشر

القطرية سلطة أوسع في اتخاذ القرارات من المراكز اإلقليمية والمكاتب  16تفويض السلطة حيث ي منح لما عدده 
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. ويعكف الصندوق حاليا على إجراء تحليل متعمق لنموذج المراكز القائمة 2020يوليو/تموز  ناعتبارا م

 بغرض االستفادة من الدروس المستخلصة لمواصلة تعزيز حضوره في الميدان. 

 2020و 2019الصافية للسنتين استخدام الميزانية العادية  - جيم

في  95.2مليون دوالر أمريكي، أي  150.56 ما قيمته 2019الميزانية العادية لعام  فيالنفقات الفعلية  بلغت -24

وازداد بالتالي استخدام الميزانية بنسبة  دوالر أمريكي.مليون  158.21، وهي ةالمعتمدالمائة من الميزانية 

 .2018في عام  في المائة 94.5طفيفة على نسبة االستخدام التي بلغت 

، من المتوقع أن 19-واستنادا إلى التوقعات الحالية، وفي ضوء األثر الكبير الناشئ عن أزمة جائحة كوفيد -25

في المائة. ومع ذلك، ال  89 يمليون دوالر أمريكي، أي حوال 140.3إلى  2020يصل استخدام ميزانية عام 

إجراء تقديرات دقيقة في هذه المرحلة  إلى صعوبة أدىالمستوى الحالي لعدم التيقن  بد من اإلشارة إلى أن

الخصائص التشغيلية  توقعات باعتبارها مجرد تقديرات تقريبية. ولكن اإلدارة متفائلة بأن ةوينبغي النظر إلى أي

وسيتسنى بالتالي وضع توقعات أكثر  2020األخير من عام  الفصل لبيئة العمل العالمية الجديدة ستتضح في

 لة في وثيقة الميزانية النهائية.استخدام الميزانية المقبواقعية بشأن 

 1الجدول 

 2020والمتوقع لعام  2019-2018الفعلي للفترة  –استخدام الميزانية العادية 

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 2020المتوقعة لعام  بكاملها 2019 بكاملها 2018 

 ةالمتوقع الميزانية ةالفعلي الميزانية ةالفعلي الميزانية 

 140.30 157.90 150.56 158.21 146.95 155.54 الميزانية العادية

 89.0  95.2 94.5 نسبة االستخدام

نح لعام  -26 وفي عام  2020، سيزداد التركيز في الجزء األخير من عام 2019وبعد تنفيذ برنامج القروض والمِّ

. وخالل 19-على تحقيق الجودة إلى جانب إعادة التوجيه في إطار استجابة الصندوق لجائحة كوفيد 2021

م ميزانية السفر والخبراء ، أدت األزمة إلى انخفاض كبير في استخدا2020األشهر الستة األولى من عام 

االستشاريين. ولكن ذلك تقابله زيادة في اإلنفاق على تطويرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المطلوبة 

للتمكين من العمل عن ب عد. وشمل ذلك تحديد الحجم السليم لمنتجات الصندوق الرقمية وبنيته التحتية 

والسياسات واإلجراءات الالزمة إلدارة األمن. وأ دخلت أيضا التكنولوجية باإلضافة إلى تطوير العمليات 

 تحسينات على الخدمات الطبية وإدارة المرافق والموارد البشرية من أجل تهيئة بيئة عمل آمنة ومأمونة ومنتجة. 

مة باليورو )لكل عنصر من عناصر  -27 ويمكن أن تحدث بعض اآلثار اإليجابية التي تؤثر على االلتزامات المقوَّ

بسبب اتجاهات أسعار الصرف التي يمكن أن تزيد من  2020تكاليف الموظفين وغير الموظفين( في عام 

انخفاض استخدام الميزانية بدوالرات الواليات المتحدة. وستتضمن وثيقة الميزانية النهائية تفاصيل أكثر عن 

نفة حسب ركائز النتائج ومعدلة مص 2021واالستخدام المتوقع لعام  2020استخدام الميزانية الفعلية لعام 

 مالت األجنبية النهائية المؤكدة.لمراعاة أسعار صرف الع

على ميزانيته عن طريق مقارنة استخدام الميزانية في عام  19-وأجرى الصندوق تحليال ألثر جائحة كوفيد -28

في  2زيادة بنسبة حينها ولوحظت يونيو/حزيران(.  -)يناير/كانون الثاني  2019مع استخدامها في عام  2020

في اإلنفاق على السفر والخبرة االستشارية،  هاعلى الرغم من انخفاض استخدام المائة في استهالك الميزانية،

والتدريب وإدارة  الفوريةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخدمات الترجمة  نفقات للزيادة الكبيرة فينتيجة 

ة عمليات تنفيذ الميزانية لضمان قدرة الصندوق على استيعاب عودة المرافق. ويعني ذلك زيادة الدقة في إدار

. وسيكون ذلك مطلوبا 2021ترحيل عالية لعام  ةوللحفاظ على قدر 2020النشاط في الجزء األخير من عام 

، ويتسم ذلك بأهمية كبيرة 2021و 2020للتمكين من االنتقال بسالسة وموازنة مستويات األنشطة خالل عامي 
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، وهي السنة الثالثة على التوالي التي يكشف 2021ق ميزانية قائمة على نمو حقيقي صفري في عام في سيا

التغيير التنظيمي واإلصالح  تشهد مستوى عاليا منفيها الصندوق عن تلك الحصافة في الميزنة خالل فترة 

 والنمو. 

 2الجدول 

 يونيو/حزيران( –ناير/كانون الثاني )ي 2019مقابل  2020عام في ر في استخدام الميزانية التغي  

 (النسبة المئوية لالستخدام)

 

 استخدام الميزانية

  - يناير/كانون الثاني

 يونيو/حزيران

 نسبة التغيير 

 في استخدام الميزانية

 2019مقابل  2020 2020 2019 فئة اإلنفاق

 -27% 14%  41% تكاليف السفر

 -9% 29%  38% المؤسسات المتعاونة

 -3% 74%  77% الخبراء االستشاريون

 +1% 90%  89% تكاليف الموظفين

 +3% 21%  18% تكاليف اإلداريةال

 +7% 206%  199% إدارة المرافق

 +11% 41%  30% التدريب

 +19% 98%  79% المترجمون الفوريون

 %42% 104%  63% تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 +2% 81%  79% إجمالي نفقات الصندوق

 المرّحلة المخصصات - دال

 ،2004 عام منذ بها العمل الجاري الميزانية، من المستخدمة غير األموال من المائة في 3 ترحيل قاعدة تنص -29

 ال بنسبة التالية المالية السنة إلى ترحيلها يمكن المالية السنة نهاية في بها الملتزم غير االعتمادات أن على

 .السابقة للسنة المعتمدة السنوية الميزانية من المائة في 3 تتعدى

لضمان أن الموارد يمكنها دائما أن تطابق األنشطة  إليها الحاجة تشتدوقد وفرت هذه القاعدة تاريخيا مرونة  -30

، وافق مجلس المحافظين على ترحيل االعتمادات غير الملتزم بها في ختام السنة 2020المقررة. وبالنسبة لعام 

في المائة من االعتمادات المقابلة لدعم تنفيذ  5حتى مبلغ ال يتجاوز  2020إلى السنة المالية  2019المالية 

مؤسسية معينة. وقد أظهر ذلك بوضوح أهمية زيادة المرونة: فبالنظر إلى طموح الصندوق ألن  أولويات

، كان لفرض سقف على عنصر الترحيل المقترح أن يعيق قدرة المنظمة على 2030يضاعف أثره بحلول عام 

 االستجابة بشكل سريع وفعال لالحتياجات الجديدة.

. وأثبتت الموافقة على ترحيل وضوحا أكثر ترحيلعلى ال أكبر قدرة ىإل الحاجة ذهه 19-أزمة كوفيد جعلتلقد  -31

أنها محورية في مساعدة اإلدارة على معالجة  في المائة 5في المائة المعتادة أو حتى  3مبالغ تزيد على نسبة الـ 

األولويات االستراتيجية غير المتوقعة خالل هذه السنة االستثنائية. فقد أثبت االعتماد المرحل في السنوات 

تقرير  في إعداد المخرجات الرئيسية التي ال تحدث سنويا، مثل المطبوعة الرائدة بثمن ريقدّ  الاألخيرة أنه 

المبادرات االستراتيجية الجديدة  من العديد لبدءالذي يصدر كل ثالث سنوات. وقد تم استخدامه  التنمية الريفية

، والعمل بشأن منع االستغالل الثالثي والتعاون الجنوب بلدان بين التعاون مرفقمثل التحدي االبتكاري، وإنشاء 

، والعودة المرحلية 19-، استفادت استجابة الصندوق السريعة لكوفيداألخيرة اآلونة وفيواالعتداء الجنسيين. 

السلسة إلى المكاتب من المرونة التي وفرها االعتماد المرحل. وفي خضم األزمة، تشاور الصندوق بشكل 
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وسع مع أعضاء شبكة التخطيط، والميزنة، وإدارة األداء، التي غالبا ما زودت الصندوق، في فترات تجديد م

 رد السابقة، بخيار موازنة األنشطة حول برنامج عمله عبر سنوات. الموا

عاما هاما بالنسبة لإلعداد  2021وباإلضافة إلى استكمال فترة التجديد الحادي عشر للموارد، سيكون عام  -32

ة لفترة التجديد الثاني عشر للموارد، وال سيما فيما يتعلق بتصميم المشروعات الجديدة. وهذا يعني أن األنشط

 الكفاية فيه بما االصندوق رشيق يكون سيتم تسريعها لضمان أن التعلم على يركز تكيفي نهجالمرافقة لتنفيذ 

إلجراء تصحيحات في المسار بسرعة عندما تنشأ مخاطر كبيرة، أو عندما تنشأ صدمات اقتصادية أو غيرها 

 هذه الرشاقة والقابلية للتكيف.من الصدمات. ووجود اعتماد مرحل مرن ووافر أمر ال غنى عنه لضمان 

غير  2020في المائة من ميزانية عام  10، يتم اقتراح اعتماد مرحل بنسبة 2021بالنسبة لميزانية عام  -33

المستخدمة، مما يسمح باستكمال ناجح لفترة التجديد الحادي عشر للموارد، وال سيما في االستجابة للمخاطر 

. وباإلضافة إلى ذلك، تزيد األنشطة غير المتكررة 19-كوفيد بعد مال افتراضي مشهدالتي تهدد البرامج في 

الالزمة الستكمال عملية التصنيف االئتماني، وتعزيز مواضيع التعميم، واستكمال اإلصالحات المؤسسية مثل 

تعقيد إدارة االحتياجات المتزايدة بموجب ميزانية النمو  ، منMcKinseyشركة تلك التي تدعو إليها دراسة 

في  لألنشطة السريع نجازاإل، كان 2020الحقيقي الصفري المقترحة، للسنة الثالثة على التوالي. وفي عام 

 الميزانية بنود توظيف إعادةبين  الجمع خالل من ممكنا، على سبيل المثال، الريف فقراء تحفيز مرفقتصميم 

 .الترحيلواالستفادة من أوجه المرونة التي وفرتها زيادة مخصصات  الستخداما منخفضة

، وال سيما الفصل األخير، بعض الزيادة في النشاط، 2020وتتوقع اإلدارة أن يشهد النصف الثاني من عام  -34

في  10لـ نسبة امما يعني اعتماد انضباط مالي أكثر صرامة وتدابير العناية الواجبة في الميزانية لضمان أن 

المرحلة المقترحة ممكنة. وسوف يساعد هذا بصورة كافية عملية إعادة البناء، واإلنعاش، وبناء الصمود  المائة

 .19-في أعقاب أزمة كوفيد

مليون  7.65المتاح  الترحيلفي المائة، بلغ مخصص  95.2بنسبة  2019ولما كان االستخدام الفعلي لعام  -35

، كان قد 2020يونيو/حزيران  30. وفي 2019في المائة من الميزانية المعتمدة لعام  4.8دوالر أمريكي، أو 

مليون دوالر أمريكي. ومن أصل  2.5، استخدم منها بالفعل أمريكي دوالرمليون  7.44خصص حوالي 

 خطةأمريكي لتمويل بنود محددة من مبادرة  مليون دوالر 0.95األموال المخصصة، تم الحقا إعادة توجيه 

 .والتكنولوجيا والعمليات الموظفين

حيل في وثيقة الميزانية النهائية. ومن ريبين استخدام الميزانية المعتمدة لمخصصات الت جدولسيتم توفير  -36

 المتوقع أن يستخدم هذا المبلغ بالكامل.

 بين الجنسين للتمايزعمليات وميزانية الصندوق المراعية  -ثالثا 

تاريخيا، وال سيما في العقد األخير، وضع الصندوق تركيزا قويا على مواضيع التعميم، عامال بانتظام على  -37

البيئة وتغير  مواضيعجميع برامج الفرص االستراتيجية القطرية تراعي زيادة الطموح وتحقيق النتائج. وحاليا، 

والتغذية، والشباب في تحليالتها. وجميع المشروعات التي تشكل جزءا من  التمايز بين الجنسين،المناخ، و

في المائة على األقل من  50و التمايز بين الجنسين،البيئة والمناخ، وبرنامج القروض والمنح تعمم قضايا 

في  25مراعية لقضايا التغذية والشباب. وعالوة على ذلك، يجري استثمار  المشروعات في مرحلة التصميم

المائة على األقل من برنامج القروض والمنح لفترة التجديد الحادي عشر للموارد في األنشطة التي تركز على 

في المائة على األقل من المشروعات المعتمدة في فترة التجديد الحادي عشر للموارد ليست  25المناخ، و

التمايز بين نتائج تحليل لمراعاة  ن وحسب، بل وتحويلية جنسانيا. وسيتم عرضيالجنس تمايز بينمراعية لل

 في وثيقة الميزانية النهائية. نيجنسال
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، مصمم الستقاء الموارد المخطط لها والمخصصة للمجاالت 2019ونظام الميزانية، الذي تم تنفيذه في عام  -38

 .تمايز بين الجنسينالمواضيعية الرئيسية، بما في ذلك األنشطة المتعلقة بال

 2021لصندوق لعام برنامج عمل ا -رابعا 

. ويتوقع الصندوق أن يتوصل إلى 2021تنتهي فترة السنوات الثالث للتجديد الحادي عشر للموارد في عام  -39

 مليار دوالر أمريكي المحدد للفترة. 3.5هدف برنامج القروض والمنح البالغ 

مليون دوالر  629ما قيمته  2021، كان مبلغ برنامج القروض والمنح المزمع للصندوق لعام الكتابة وقتفي  -40

مليون دوالر أمريكي من األموال  50سيحاول رفد هذا البرنامج األساسي بحوالي  الصندوقأمريكي. ولكن 

إلى من مصادر أخرى، بحيث يصل إجمالي برنامج القروض والمنح  ةوالمعبأالتي يديرها الصندوق 

 مليون دوالر أمريكي. 679

  3الجدول 

 والمتوقع الفعلي والِمنح القروض برنامج

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 المزمع المتوقع الفعلي 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

قروض الصندوق )بما في ذلك منح مكونات 

 أ القروض( ومنح إطار القدرة على تحمل الديون

 726   1 257   1 137   1 640   1 056   589  

 30  30   25   52   51   48  منح الصندوق

  10   30   -   -   -   -  مرفق تحفيز فقراء الريف )ممول من الصندوق(

إجمالي برنامج القروض والمنح في 

 بالصندوق 

 774   1 308   1 189   1 665   1 116   629  

 50  25   32   132   63   84  جأموال أخرى تحت إدارة الصندوق 

  679   141 1   697 1   321 1   370 1   858  إجمالي برنامج القروض والمنح

 في (نقصان)/زيادة ةأي عن الحالية المبالغ ت عبِّّر .2020 حزيران/يونيو 25 في االستثمارية والمشروعات المنح نظامالمصدر:  أ

 .المحلي والدولي اإلضافي المشترك التمويل يشمل بما، التمويل

 .الصغيرة الحيازات أصحاب زراعة لصالح التأقلم برنامجيشمل موارد من المرحلة األولى من  ب

 الغذائي األمن ألغراض المشترك للتمويل اإلسباني المرفق أمانة حساباألموال األخرى التي يديرها الصندوق، بما في ذلك ج 

، الغذائي واألمن للزراعة العالمي البرنامج، ونموا البلدان بأقل الخاص الصندوق/العالمية البيئة مرفق)حساب األمانة اإلسباني(، و

 المنح إلى باإلضافة، الدولية للتنمية األوبك وصندوقوالمفوضية األوروبية، واالتحاد األوروبي، والصندوق األخضر للمناخ، 

 .الثنائية المتممة/التكميلية

 .2021مشروعا وبرنامجا، وثالثة مقترحات لتمويل إضافي للموافقة عليها خالل عام  14 حوالييتم إعداد  -41

منحة،  20و 15ما يتراوح بين  2021 عام فيوالمنح القطرية  قليميةاإل/العالمية للمنح التقديري العدد ويبلغ -42

 لفترة الصندوق منح برنامج في ولويةألا ذات تالمجاال وستكونمليون دوالر أمريكي.  30بما مجموع قيمته 

 للتجديد الثاني عشر للموارد كالتالي: االستراتيجية التوجيهية المذكرةمتوائمة مع  للموارد عشر الحادي التجديد

 ؛الدخل وتوليد ،تغذية، والالغذائي األمنمن أجل  نتاجاإل (1)

  ، والصمود، واالستدامة البيئية؛المناخ تغيّر  (2)
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 بين الجنسين وتمكين المرأة؛ المساواة (3)

 فرص للشباب؛ (4)

 فرص األعمال والشراكة مع القطاع الخاص؛ (5)

 األولويات االستراتيجية المصادق عليها من قبل اإلدارة. (6)

مكن وضع مقترحات منح أخرى لمعالجة األولويات المؤسسية االستراتيجية مثل الجوانب المتعلقة بالنظم وي -43

الرصد والتقييم،  على سبيل المثال بما في ذلك)حادي عشر لموارد الصندوق المحددة في التزامات التجديد ال

االبتكارات الناشئة  وأ، (والشفافية ،والمواطنة المؤسسية ،ألغراض التنمية واالتصاالت المعلوماتوتكنولوجيا 

 .األخرى التي لديها إمكانات واضحة للمساهمة في عمليات الصندوق

 2021الصافية لعام الميزانية العادية  -خامسا 

 األولويات االستراتيجية تحديد -ألف 

سوف يضع الصندوق تركيزا أكبر على إدخال المزيد من الكفاءات في التخطيط االستراتيجي، والميزنة،  -44

. وسوف تزود الش عب بمظاريف واضحة، لتمكينها من تحديد 2021في عام  األخرىوعمليات التنظيم اإلداري 

تجاه االستراتيجي المؤسسي. وتعالج عمليات استعراض عملية العمل الجارية الجوانب األولويات وفقا لال

التقنية، والثقافية، واإلجرائية إلدارة الميزانية. ويشمل ذلك تعزيز الممارسات التي تولد القيمة مقابل المال 

، واستضافة رسمية مهام في السفرالمنفق، والمسؤولية االئتمانية في ميزنة مجاالت أساسية مثل إدارة 

 )والمشاركة في( األحداث المؤسسية والرئيسية األخرى.

المتمثلة  الشاملة الغايةثالثة مجاالت تركيز رئيسية تساهم في  2021المؤسسية المحددة لعام  األولوياتوتغطي  -45

 :2030في مضاعفة أثر الصندوق بحلول عام 

وحضوره الميداني، باإلضافة إلى قربها من  ، وقدرات، وقابلية تكيف قوة عمل الصندوقمرونةتعزيز  (1)

 المستفيدين؛

 تنويع وتوسيع قاعدة موارد الصندوق؛ (2)

 .المؤسسية المخاطر إدارةالمسؤولية المالية من خالل استدامة مالية أكبر، وتعزيز  (3)

إلى أن األداء العام كان مرضيا أو مرضيا  2020لعام  الصندوق عمليات وأثر نتائج عن السنوي التقريرأشار  -46

إلى حد ما. وشملت المجاالت التي أحرزت فيها اإلدارة تقدما جيدا البيئة وتغير المناخ، والكفاءة واالستدامة، 

وقدرة برامج الصندوق على التأقلم بشكل جيد مع السياقات المتغيرة. وفي نفس الوقت، سلط التقرير الضوء 

االت التي تحتاج إلى المزيد من الجهود المتواصلة، مثل تعزيز الروابط بين الحافظة اإلقراضية على المج

على قدرات التنفيذ، ودعم وحدات إدارة المشروعات خالل التنفيذ  التركيز معوغير اإلقراضية، والتصميم 

ة من الموارد الموجودة والجديدة لتحسين أداء الحكومة، وال سيما بشأن االستدامة والكفاءة. وسوف تستفيد اإلدار

 للتركيز على المجاالت ذات األداء األضعف التي أبرزها التقرير، بما فيها:

تعزيز قدرات ونظم الرصد والتقييم على المستوى المركزي والميداني إليضاح أثر برامج ومشروعات  (1)

 الصندوق بشكل أفضل؛

غير اإلقراضية في البرامج القطرية. وسيتطلب هذا موارد تشغيلية أكبر  لألنشطةتكريس موارد أكبر  (2)

 لى االنخراط على مستوى السياسات؛للمدراء القطريين للتركيز ع الوقت من المزيد لتوفير
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استدامة وكفاءة المشروعات، مع التركيز على أداء الحكومة. وسوف تتطلب  لتحسينوضع خطط عمل  (3)

 هذه الخطط موارد مخصصة تستند إلى األنشطة المقترحة؛

تحسين نظم وقدرات القياس والرصد، وال سيما بالنسبة للشباب والتغذية، والتي قد تتطلب المزيد من  (4)

 ت في النظم؛الموارد لبناء القدرات، باإلضافة إلى بعض التحديثا

مع مكتب التقييم المستقل في الصندوق، مع استخدام خبرات خارجية،  مشتركإجراء استعراض  (5)

 لمنهجيات التقييم في الصندوق )المستقلة والذاتية( لكي تستنير بها التنقيحات المتوقعة لدليل التقييم.

 بالنسبةعلى الميزانية سيتم استيعابها،  من المتوقع أن يكون الستجابات اإلدارة لألولويات المدرجة أعاله تبعات -47

على الرغم من أن األنشطة التي تمتد إلى السنوات المقبلة قد تكون  – 2021األكبر منها، في عام  للجزء

عوامل محركة للتكاليف لزيادات حقيقية في المستقبل. وتنبع إمكانية استيعاب مثل هذه األنشطة ضمن ميزانية 

من حقيقة أن معظمها جزء من التغييرات المؤسسية الجارية وأساسية  2021نمو حقيقي صفري في عام 

 ، مثل:2030لمضاعفة األثر بحلول عام 

 تعزيز حضور شامل خارج المقر وزيادة القرب من الشركاء والمستفيدين القطريين؛ (1)

مة مشاركة عمالء الصندوق في مرحلة تصميم المشروعات، يساعد على بناء الملكية، ويضمن المالء (2)

 وزيادة التزام الحكومات خالل التنفيذ؛

 بناء قدرات وحدات إدارة المشروعات، على الرغم من التحديات الكبيرة المتعلقة بدوران الموظفين؛ (3)

ومن شأن هيكل للمراكز اإلقليمية يضم موظفين تقنيين ويوفر المزيد من الوقت للمدراء القطريين  (4)

يعزز أوجه التآزر بين األنشطة اإلقراضية وغير اإلقراضية، للتركيز على األنشطة غير اإلقراضية أن 

 ويزيد من تحسين األداء هنا؛

االستمرار في التركيز على مواضيع التعميم لضمان ليس مجرد إتاحة النتائج، بل التحقيق الناجح  (5)

لتدخالت  لألهداف والنواتج المتوقعة أيضا. ولن تتوفر بيانات كافية للتمكين من إجراء تقييمات مناسبة

 التعميم في السنوات القليلة القادمة، حتى إنجاز المشروعات الحالية؛

 غير الخاص القطاع عمليات إطار، والخاص القطاع مع لالنخراط الصندوق استراتيجيةقدما بالمضي  (6)

 غير الخاص القطاع عمليات ى. ستهدف أول19-، بما في ذلك االستجابة لكوفيدالصندوق في السيادية

المستهدفة التمويل الخاص دعما للمجموعات الرئيسية  مخاطر خفضللصندوق إلى اجتذاب و ةالسيادي

من الصندوق. وسوف يتم تحقيق ذلك من خالل نشر أدوات وحلول مالية جديدة مكيفة لتلبية احتياجات 

تصبح  أن توقعي الطويل، المدى علىصغيرة ومتوسطة الحجم. والصغار المنتجين والمشاريع الريفية 

 .ا من الناحية الماليةذاتيمتلقين، مستدامة ال متناول، التي هي في العمليات هذه

لتحديد االستخدام  العمل لقوة االستراتيجي التخطيطوفي نفس الوقت، تقوم شعبة الموارد البشرية بإجراء عملية  -48

األعداد، والكفاءات، األمثل لقوة عمل الصندوق، وضمان مواءمتها مع أولويات الصندوق من حيث 

 الميزنة مكتب -جهات رئيسية  ئل المتعلقة بقوة العمل بين ثالثوقد تم توزيع المسؤولية عن المسا والمهارات.

. وسيرد وصف مفصل لتوزيع واالبتكار واإليصال، التغيير، وحدة، وشعبة الموارد البشرية، واالستراتيجية

 مل في وثيقة الميزانية النهائية.قوة الع

كجزء من  2021تجري حاليا معالجة النتائج الرئيسية لدراسة الموارد البشرية، وسيستمر تنفيذها في عام و -49

مهارات قوة عمله لتحقيق مزيج  ملف موازنةالصندوق  عيد. وبهذا، يوالتكنولوجيا والعمليات الموظفين خطة

 أفضل من الخبرات اإلدارية والوظيفية.
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استخدامه للخبراء االستشاريين، ونسبة الموظفين إلى االستشاريين، وال سيما سيستعرض الصندوق بعناية  -50

، وتعيين الموظفين الوطنيين مقابل الموظفين الدوليين. ومن األجل طويلة بعقود فيما يتعلق باالستشاريين

 المزمع تعديل السياسات القائمة لتحسين التوازن.

ري تقييم متطلبات التوظيف اإلضافية في الدوائر وفقا ، سيج2021وكجزء من عملية إعداد ميزانية عام  -51

. وبالنظر إلى سيناريو النمو العمل لقوة االستراتيجي التخطيطلألولويات المؤسسية والنتائج التقديرية لعملية 

 التكاليف في وفورات، يتعين التعويض عن متطلبات زيادة التوظيف بال2021الحقيقي الصفري لميزانية عام 

 ، والحد من المخصصات لألنشطة األقل أولوية.الكفاءة ومكاسب

 للتكاليف المحركةالعوامل  -باء 

يمكن تجميع العوامل األولية المحركة للتكاليف التي تم تحديدها وقت األعمال التحضيرية لهذا االستعراض  -52

 المسبق كما يلي:

المرحلة القادمة من تعزيز في مالك الموظفين في المكاتب القطرية للصندوق من أجل تعديالت  (1)

 الحضور الميداني، واإلمكانات، والقدرات التشغيلية؛

 ؛تدعيم مبادرات اإلصالحتكاليف الموظفين الناجمة عن  (2)

 االستهالك والنفقات المتكررة األخرى المتصلة بالميزانيات الرأسمالية؛ (3)

 ؛19-سياق ما بعد كوفيدتكاليف غير الموظفين الناجمة عن التعديالت المؤسسية والتشغيلية في  (4)

 التعديالت من أجل ضمان تنظيم التكاليف المتكررة األساسية لخطة الموظفين والعمليات والتكنولوجيا؛ (5)

 الزيادات الحقيقية المحتملة األخرى؛ (6)

 زيادات األسعار. (7)

اعاة وفيما يتعلق باالستعراض المسبق رفيع المستوى، أدرجت زيادات التكاليف المحددة والمعروفة، مع مر -53

 .2021، وكذلك زيادات التكاليف الحقيقية التقديرية لعام 2020أثر اإلصالحات والترشيد في عام 

 وفيما يلي تفاصيل العوامل المحركة للتكاليف: -54

في مالك الموظفين في المكاتب القطرية للصندوق المتعلقة بتعزيز القدرات التشغيلية من التعديالت  (1)

. يلزم إدخال تعديالت لتوفير الدعم التقني، ة القرب من العمالءأجل المرحلة القادمة من زياد

في  45والمواضيعي، والتشغيلي لزيادة الحضور القطري بما يتماشى مع هدف الوصول إلى نسبة 

. ويجري الصندوق حاليا تحليال شامال حول في السنوات القليلة القادمة المائة من الموظفين في الميدان

قوى على األرض ووصول أوسع. وسوف يكون الحضور الميداني المعزز كيفية تحقيق حضور أ

ال يعيق أممكَّنا تكنولوجيا ومحسَّنا إداريا، مما يضمن توافر الخبرة التقنية حيث تشتد الحاجة إليها، و

الدعم المعني تنفيذ البرامج )التفويض بالسلطة(. وهذا يعني زيادة تمكين الموظفين في المكاتب القطرية 

ندوق، مع مستويات الموافقة ذات الصلة التي تمكنهم من االستجابة بشكل أسرع لطلبات البرامج للص

الوثيق مع الدول األعضاء في المقر، ه تعزيز وصول الصندوق لضمان انخراطالقطرية. وسف يتم 

باإلضافة إلى الحكومات على المستوى القطري. والهدف هو إيجاد حضور أكثر تكامال على األرض، 

وفي نفس الوقت تحقيق رؤية وحدة العمل في الصندوق الممثلة بالكامل في البلدان )وليس الحضور 

 البرامجي فقط(.

من المتوقع أن تزداد تكاليف الموظفين بسبب  .الموظفين الناجمة عن تدعيم مبادرات اإلصالحتكاليف  (2)

نولوجيا، وتعزيز إدارة ، وخطة الموظفين والعمليات والتكMcKinseyتنفيذ توصيات دراسة شركة 
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المخاطر المؤسسية، ووظائف االمتثال. وترتبط هذه التكاليف المتوقعة بعملية التخطيط االستراتيجي 

لقوة العمل، وانتقال الصندوق إلى هيكل للموظفين أكثر مالءمة، وتخفيف المخاطر التي يمثلها نموذج 

 االستشارات طويلة األجل.

من  19-. لقد زادت أزمة كوفيداألخرى المتصلة بالميزانيات الرأسمالية االستهالك والنفقات المتكررة (3)

مخاطر البنية األساسية والنظم، وأظهرت الحاجة إلى تعزيز األمن السيبراني. وذلك ألن البنية األساسية 

للبرمجيات والمعدات الحالية ليست بالحجم والتهيئة اللذين يسمحان لها بالتعامل مع الطلب المتزايد 

لى طرائق العمل عن بعد االفتراضية بالكامل والهجينة. وسوف تولد االستثمارات الالزمة استهالكا ع

إضافيا وتكاليف متكررة. وباإلضافة إلى ذلك، فإن استخدام العمل عن بعد واالبتكار الرقمي في تقديم 

يذ عدد أكبر من الخدمات البرامجية والمؤسسية هما على رأس جدول األعمال التحويلي. ويتوقع تنف

وفي نفس الوقت، ستساهم األنشطة التي  .2021مشروعات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عام 

تشكل جزءا من مسار عمل التكنولوجيا لخطة الموظفين، والعمليات، والتكنولوجيا أيضا في رقم أعلى 

ومع تطبيق نظم إضافية ناشئة دوالر أمريكي.  200 000لالستهالك، المقرر حاليا أن يرتفع بمقدار 

عن مشروعات الميزانية الرأسمالية المعتمدة في السنوات السابقة، ستكون هناك زيادة في تكاليف 

الصيانة، والدعم، والترخيص. وسيتم تقدير هذه التكاليف وإدراجها في المقترح النهائي لميزانية عام 

وفورات مشروعات نية. ومن المتوقع أن تعوض كجزء من مكون الزيادة الحقيقية في نمو الميزا 2021

من هذه التكاليف نتيجة لتطبيق عملية تحقيق الفوائد التي أ دخلت  اجزءالميزانية الرأسمالية المنجزة 

 مؤخرا.

. ما 19-غير الموظفين الناجمة عن التعديالت المؤسسية والتشغيلية في سياق ما بعد كوفيد تكاليف (4)

الجائحة العالمية وكيف سينعكس على التسويات في الميزانية. والحاجة زال من الصعب التنبؤ بأثر 

إلنشاء فضاءات عمل جديدة تستجيب لالحتياجات التكنولوجية والمتعلقة بالسالمة الصحية، مثل مرافق 

المؤتمرات وقاعات االجتماعات المختلطة، وتعزيز األمن، والتنظيف األكثر عمقا وتواترا ألماكن 

لة ألنواع التكاليف التي يجب أن تؤخذ في االعتبار. ومع الزيادة المتوقعة في تكاليف العمل، هي أمث

، سيتم عقد المزيد من البعثات عن بعد، وتطبيق تدقيق صارم لضمان 2021وحدات السفر في عام 

 2020القيمة مقابل المال المنفق على سفر البعثات. ونتيجة لذلك، ال يمكن استخدام تكاليف السفر لعام 

 ، ويهدف الصندوق إلى تخفيض التكاليف اإلجمالية للسفر.2021كخط أساس لعام 

من المرجح أيضا أن تؤدي األولويات والمبادرات األخرى إلى . الزيادات الحقيقية المحتملة األخرى (5)

زيادة التكاليف الحقيقية. وتشمل هذه المنتجات المالية المتباينة، ومنهجيات اإلقراض المستندة إلى 

النتائج، واالنخراط مع عملية إصالح األمم المتحدة. وسيواصل الصندوق تنفيذ اإلجراءات المتفق 

عليها في خارطة الطريق لالستراتيجية المالية للصندوق وتدعيم اإلطار الحالي إلدارة المخاطر 

تعداد المؤسسية، مع إيالء اهتمام خاص للمخاطر القطرية والتشغيلية، والمخاطر المالية، واالس

لألنشطة الرامية إلى توسيع وتنويع قاعدة موارد الصندوق. ومن المتوقع أن تقوم اإلدارة بتدبير موارد 

لهذه األنشطة ذات األولوية العالية عن طريق التعويض عن التكاليف اإلضافية بتخفيضات في مجاالت 

 أخرى من برنامج العمل حيث يمكن تحقيق وفورات.

 .المحركة للتكاليف المتعلقة باألسعار العوامل (6)

 إلى االفتراضات التالية: 2021تستند تكاليف الموظفين لميزانية عام  (أ)

 زيادة في الرواتب األساسية سواء لموظفي فئة الخدمات  ةمن غير المتوقع حدوث أي

، على الرغم من أن لجنة الخدمة المدنية 2021العامة أو الموظفين الفنيين في عام 

الدولية التابعة لألمم المتحدة قد تدخل تعديالت على بعض المعايير المستخدمة لتحديد 
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ي إلى تكاليف إضافية للمنظمة. المرتب الداخل في حساب المعاش التقاعدي، مما قد يؤد

وسيتعين أخذ هذه التكاليف في االعتبار في التكاليف المعيارية المنقحة لجميع فئات 

الموظفين ودرجاتهم، ودمج نتائج العملية بالكامل في مكون تكاليف الموظفين المستخدم 

 . إلعداد الميزانية النهائية

 مليون  2.51تكاليف الموظفين بحوالي ن ومن المتوقع أن يرتفع تأثير التسعير على مكو

دوالر أمريكي كنتيجة للتغييرات، والترقيات، وزيادة الدرجات ضمن نفس الرتب في 

 المنظمة.

إلى المنهجية المتفق عليها، باستخدام أرقام تضخم  2021تستند تسوية التضخم في ميزانية عام  (ب)

العالم وفي إيطاليا لجميع التكاليف  محددة لعدة بنود ومتوسط مرجح لمؤشر أسعار المستهلك في

األخرى. وسوف تؤثر هذه التسويات على بنود في الميزانية مثل الخبراء االستشاريين، 

والسفر، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتكاليف أخرى. ومن المتوقع أن يعوض 

استعراض  4انخفاض نشاط السفر عن الزيادات في أسعار وحدات السفر. ويرد في الجدول 

 عام لجميع الزيادات في األسعار.

يورو إلى  0.885خدم سعر الصرف البالغ ما يتعلق باالستعراض المسبق رفيع المستوى الحالي، است  وفي -55

باستخدام سعر  2021. وسيتم إعداد وثيقة ميزانية عام 2020دوالر أمريكي والمستخدم في ميزانية عام  1

تمدة )وهي متوسط سعر الصرف الشهري التشغيلي لألمم المتحدة من الصرف المحدد وفقا للمنهجية المع

(. وكمؤشر، كان متوسط سعر الصرف لألمم المتحدة 2020إلى سبتمبر/أيلول  2019أكتوبر/تشرين األول 

دوالر أمريكي، مما ينتج عنه  1يورو إلى  0.905يساوي  2020من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران 

 ي الميزانية االسمية بسبب القيمة األقل للجزء المعين باليورو في ميزانية الصندوق.انخفاض طفيف ف

 ةوفقا للممارسة العادية، سيتم تحديد تبعات جميع العوامل المحركة للتكاليف المذكورة أعاله، باإلضافة إلى أي -56

م تقدير تكلفة كل إنفاق على عوامل تم تحديدها حديثا، خالل إعداد وثيقة الميزانية المقترحة النهائية. وسيت

أساس الزيادات في األسعار الفعلية حيثما كان ذلك متاحا، واألسعار المتفاوض بشأنها من أجل عقود محددة، 

وعوامل خفض األسعار األخرى، وتطبيق التضخم العادي. وسيتم قدر اإلمكان استيعاب العوامل المحركة 

 النمو الحقيقي الصفري، والحد األدنى من النمو االسمي في الميزانية.للتكاليف المتعلقة باألسعار جزئيا لتحقيق 

س فقط في المقر، بل أيضا في مكاتبه القطرية، يويبادر الصندوق حاليا في استعراض شامل لمرافقه وأصوله، ل -57

 وذلك لتقييم استمرار مالءمتها وكفاءتها التكاليفية في بيئة العمل "الطبيعية الجديدة".

الهامة ومن المعترف به أن تطبيق وتنفيذ التوصيات المنبثقة عن دراسة الموارد البشرية هو أحد العوامل  -58

يكون التنفيذ تدريجيا لإلبقاء على ميزانية نمو حقيقي صفري في عام  أن. ولذلك يتوقع للتكاليف المحركة

2021. 

 2021 لعام المقترحة الصافية العادية الميزانية -جيم 

مليون  159.4إلى  2021المرحلة، تصل الميزانية العادية الصافية رفيعة المستوى المقترحة لعام  في هذه -59

مليون دوالر أمريكي( مقارنة بعام  1.51في المائة ) 0.96دوالر أمريكي، ويمثل ذلك زيادة اسمية بنسبة 

الب، الذي يمثل مليون دوالر أمريكي س 2.5، ومبلغ الموظفين، مدفوعة أساسا بمكون تكاليف 2020

التخفيضات في مكونات تكاليف السفر وغير ذلك من التكاليف )مثل التكاليف اإلدارية(. وللمزيد من خفض 

 2021التكاليف في المدى المتوسط إلى الطويل، يتحرى الصندوق إمكانية عقد دورة مجلس المحافظين لعام 

ة إلى إيجابيات وسلبيات عقد اجتماعات فعلية أقل في شكل افتراضي، ويقيم التبعات اإلجمالية لذلك، باإلضاف

 انتظاما في المستقبل.
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في المدى المتوسط، وبما يتماشى مع زيادة مستوى تنفيذ البرامج وبرنامج القروض والمنح، باإلضافة إلى  -60

عندما األنشطة المقررة، يتوقع تحقيق زيادات حقيقية متواضعة في فترة التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، 

الفرق القطرية األدوات والحوافز للتعلم بصورة أسرع تملك كافية بطريقة تضمن أن  موارديتعين تكريس 

وأكثر فعالية عما يصلح وعما ال يصلح، والتكيف بشكل أكمل. وسوف يتطلب هذا تخطيطا استراتيجيا أكثر 

وتنفيذها، من أجل اإلبقاء على التركيز تواترا مع أصحاب المصلحة، ورشاقة أكبر خالل تصميم المشروعات 

 .2030المستمر على مضاعفة أثر الصندوق بحلول عام 

يدرك الصندوق أنه في البيئة المحدودة لميزانية النمو الصفري ال بد من بعض المفاضالت الصعبة. ويقوم  -61

على  –نظرا للحاجة إلى إعادة ترتيب األولويات  منتقدمجاالت العمل المختلفة بشكل  بتقييمرؤساء الدوائر 

سبيل المثال، تحقيق المستوى األمثل من الموارد المخصصة لألنشطة المتعلقة بالسفر عن طريق اختيار ما 

يمكن تأخيره أو تحويله إلى بيئة افتراضية. ويتم النظر أيضا في مستويات البحوث، واإلبالغ، والمطبوعات، 

التخطيط  عمليةلمجاالت التركيز الرئيسية كجزء من  شاملة اث. وقد تم إجراء مراجعةوالمشاركة في األحد

حديثا. وفي معظم الحاالت، تعتبر التقارير والمطبوعات  امتبسيطهوتحديد األولويات االستراتيجيين التي تم 

مما يعني أن الوفورات  امتدادات طفيفة للعمل البحثي المنتهي بالفعل، مع الحد األدنى من التكاليف اإلضافية،

األنشطة الصحيحة من المصادر  يتم تمويلالمحتملة محدودة. ومع ذلك، يواصل الصندوق ضمان أن 

 الصحيحة، وتخفيف الضغط على الميزانية اإلدارية.

، أن الدورة القادمة لمجلس المحافظين يمكن أن تنعقد 19-ويبدو في هذه المرحلة، ونظرا للقيود المتعلقة بكوفيد -62

بشكل افتراضي، كما ذكر أعاله. وهذا يعني أن الصندوق قد يحقق بعض الوفورات الصافية للتعويض عن 

الترجمة والتكنولوجيا. وقد أظهرت التجربة الحديثة الستضافة اجتماعات  بتكاليفالزيادات المرتبطة 

والتحريرية.  الفوريةرجمة افتراضية مختلفة للهيئات الرئاسية تكاليف متكافئة، وفي بعض الحاالت أعلى، للت

ولذلك قد ال تكون الوفورات كبيرة كالتي تم تحقيقها مثال عندما تم نقل دورة مجلس المحافظين من مبنى 

الصندوق إلى مبنى منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة. ومع ذلك، يمكن توقع بعض الوفورات في تكاليف 

 السفر وتلك المتعلقة بالضيافة.

نسبة مناسبة بين موظفي الخدمة العامة والموظفين الفنيين، يواصل الصندوق عن كثب  علىحفاظ من أجل ال -63

رصد التجميد الحالي الذي يقتصر فيه تعيين موظفين خارجيين من فئة الخدمة العامة على الظروف االستثنائية 

اخليا. وهذا يساعد على إدارة والنادرة للغاية، أي عندما ال يمكن العثور على المهارات والخبرات الالزمة د

التكاليف اإلجمالية للموظفين. كما أن الصندوق يتحرى بشكل منتقد إمكانية تنفيذ مراكز لدعم العمل اإلداري 

 المكتبي في المقر والمكاتب القطرية للصندوق حيث تثبت كفاءتها التكاليفية.

النهائية كي تعبر عن الزيادات الحقيقية وسيجري استعراض تكاليف كل بند وتنقيحها في وثيقة الميزانية  -64

المتعلقة باألسعار، وسيجري تعديل ذلك حسب متوسط سعر الصرف لفترة االثني عشر شهرا بالنسبة للنفقات 

تؤخذ في الحسبان أيضا تعليقات لجنة مراجعة الحسابات والمجلس التنفيذي على هذا  وسوفالمقومة باليورو. 

 وى.االستعراض المسبق رفيع المست

والميزانية رفيعة المستوى المقترحة لعام  2020أدناه مقارنة بين الميزانية المعتمدة لعام  4ويعرض الجدول  -65

وهي تحدد قرار اإلدارة إعادة ترتيب مستويات الموارد المخصصة لفئات التكلفة الرئيسية بشكل . 2021

تي وفرتها األزمة والتغييرات في المشهد استراتيجي. ويتوقع الصندوق أن يتمكن من االستفادة من الفرصة ال

 عادة تنظيم ممارسات العمللتحقيق كفاءة أكبر. وسوف يشمل هذا تعزيز موارد الموظفين وإ لألعمالالعالمي 

 على أساس أنه يمكن تحقيق أثر أكبر بعدد أكبر من الموظفين ولكن بموارد أقل من غير الموظفين.
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 4الجدول 

 2021و 2020 للسنتين الموظفين وغير الموظفين تكاليف – الصافية العادية الميزانية

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 فئة اإلنفاق
الميزانية المعتمدة 

 2020لعام 

الميزانية المقترحة لعام 

2021 

 98.34 94.32 الموظفون

 22.80 22.51 الخبراء االستشاريون

 6.72 9.6 سفريات العمل

 الموظفين غيرتكاليف 

 بتكنولوجيا بطةتالمر

 واالتصاالت المعلومات

5.45 5.65 

 25.90 26.02 تكاليف أخرى

 159.41 157.9 المجموع

مجموعات المخرجات ركائز وسيتم تقديم توزيع مفصل للميزانية العادية للصندوق بحسب فئات اإلنفاق،  -66

 المؤسسية، والدوائر في وثيقة الميزانية الرئيسية.

التي تبلغ مدتها الشريحة الثانية لخطة الموظفين والعمليات والتكنولوجيا  2021ستشمل الميزانية المقترحة لعام  -67

 مرحلي تقريرثالث سنوات لمواصلة مسار الصندوق في تعزيز قدرات وإمكانات الموظفين، واألتمتة. وسيقدم 

إلى المجلس التنفيذي بصورة منفصلة عن االستعراض والعمليات والتكنولوجيا  الموظفينخطة  وضع عن

 خطةالمسبق رفيع المستوى. ومن المتوقع أن تضم وثيقة الميزانية النهائية بشكل كامل تحديثا مفصال عن 

 في الموجه االستثمار ميزانيةمن  الشريحة الثانية، ومقترح طلب سحب والتكنولوجيا والعمليات الموظفين

، ولموافقة 2020الستعراضه من قبل لجنة مراجعة الحسابات في نوفمبر/تشرين الثاني الصندوق  قدرات

 المجلس التنفيذي عليه في ديسمبر/كانون األول.

 2021 لعام المقترحة اإلجمالية الميزانية -دال 

ّمل ب ، وهي عملياتيتولى الصندوق تنفيذ وإدارة عدد من العمليات ألطراف ثالثة -68 رنامج خارجية ولكنها تكِّ

ل هذه العمليات من األموال التكميلية. وينطوي الدخول في أنشطة هذه الشراكات على قروضه ومنحه. وتموّ 

ول هذه التكاليف  يتكبدهاإضافية  تراكمية تكاليف الصندوق في التصميم، والتنفيذ، واإلشراف، واإلدارة. وتمَّ

مليون دوالر  4.7 بقيمةال التكميلية، وتقدر حاليا في العادة من إيرادات رسوم اإلدارة بموجب اتفاقيات األمو

 أمريكي.

وكذلك الموارد المطلوبة إلدارة ودعم أعمال إضافية  ،لميزانية اإلجمالية الميزانية العادية الصافيةوتشمل ا -69

مرتبطة باألموال التكميلية. وسيستمر تمويل أعمال تنفيذ برنامج الصندوق األساسي للقروض والمنح محددة 

العادية الصافية. وسوف يضمن الفصل بين الميزانيتين اإلجمالية والصافية  الميزانيةواألنشطة ذات الصلة من 

ول بأموال تكميلية عل . ويى الميزانية العادية على أساس سنعدم تأثير التقلبات الناجمة عن عبء العمل الممَّ

وال تدرج في الميزانية اإلجمالية سوى التكاليف اإلضافية لدعم األنشطة الممولة بأموال تكميلية من أجل برنامج 

، واالتحاد األوروبي )بما في ذلك تمويل الجماعة + التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

 ، وحساب األمانة اإلسباني.الدولية(ة ستشارية للبحوث الزراعياال

في السنتين الماضيتين، استثمر الصندوق في تحسين نظمه إلدارة هذه الصناديق، ويتم اآلن دمج جميع البيانات  -70

المتعلقة باتفاقيات التمويل التكميلي في النظم المؤسسية للصندوق. وقد نتج عن ذلك تعزيز الكفاءة، وتعزيز 

 ومات واإلبالغ.االمتثال، وتحسين المعل
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المقترحة  ةإلجماليالميزانية لجري استعراض التقديرات المذكورة أعاله قبل إعداد الصيغة النهائية سيو -71

إلدراجها في وثيقة الميزانية النهائية. ويمكن استرداد المبلغ بالكامل من الجزء السنوي القابل للتخصيص من 

حاليا بمبلغ  إيرادات الرسوم المحصلة من إدارة األموال التكميلية. وبناء عليه، تقدر الميزانية اإلجمالية

نظرا إلى ارد إلدارة العمليات الممولة بأموال تكميلية. ومليون دوالر أمريكي، ويشمل هذا المبلغ مو 164.1

أن عدد األموال التكميلية التي يديرها الصندوق قد يزداد، فقد تشير وثيقة الميزانية النهائية إلى ميزانية إجمالية 

ا قيمته ال تلتمس الموافقة إال على الميزانية العادية الصافية المقترحة التي تبلغأعلى بنحو طفيف. و

 مليون دوالر أمريكي. 159.4

 5الجدول 

 2021 لعام تاناإلشاري الصافيةو اإلجمالية تانالميزاني

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 20221 لعامة قترحالميزانية الم 2020 لعامالميزانية المعتمدة  فئة اإلنفاق

 164.11 162.60 الميزانية اإلجمالية

 (4.70) (4.70) التكميليةتكاليف دعم أنشطة األموال 

 159.41 157.90 الميزانية الصافية

 2021لعام  الرأسماليةالميزانية  -هاء 

لقد تم اإلبقاء على الميزانية الرأسمالية للصندوق عند مستوى منخفض جدا لعدة سنوات اآلن. وكان أحد أسباب  -72

ذلك هو تخفيض حجم المشروعات الجديدة وتحويل التركيز نحو تنفيذ المشروعات. وأدى ذلك إلى حقيقة أنه 

تمويل في الميزانية الرأسمالية لعام يوجد حاليا عدد من المشروعات في ذخيرة المشروعات ال يتوفر لها ال

، باإلضافة إلى الطلبات 2021. وسوف تحتاج تلك المشروعات إلى تمويل من الميزانية الرأسمالية لعام 2020

أهمية النظم والبنية األساسية الحديثة لتكنولوجيا  19-الجديدة المتوقعة للعام القادم. وقد أظهرت أزمة كوفيد

من أجل استمرار العمل. لذلك، من المتوقع أن يزداد الطلب على الرقمنة، األمر الذي المعلومات واالتصاالت 

يتطلب العودة إلى المستويات التاريخية للميزانية الرأسمالية. وسوف يمّكن هذا الصندوق من االستمرار في 

لتمويل  2021ية لعام تحوله الرقمي وانتقاله إلى الحلول السحابية. كما ستلزم أجزاء من الميزانية الرأسمال

 .والتكنولوجيا والعمليات الموظفين خطةفي  التكنولوجياب من مسار العمل المتعلقاألنشطة بعض 

( ميزانية رأسمالية سنوية 1) :على غرار السنوات السابقة، سيتم تقسيم الميزانية الرأسمالية إلى فئتين وهما -73

الدورية أو المنتظمة بطبيعتها ويكون لها عمر اقتصادي يزيد على سنة واحدة )مثل  الرأسماليةتغطي النفقات 

االستبدال العادي للحواسيب المكتبية والمحمولة الذي يجري كل سنة، واستبدال المركبات في المكاتب القطرية 

بيرة )إن وجدت( ( ميزانية رأسمالية لتمويل مشروعات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الك2للصندوق(؛ )

 والمشروعات االستثمارية األخرى، رهنا بتوفر القدرات الالزمة لالضطالع بمشروعات إضافية.

مليون  7.5ومليون دوالر أمريكي  6.5ستتراوح بين  2021يقدر بأن الميزانية الرأسمالية المقترحة لعام  -74

الرأسمالية الدورية، ومشروعات تكنولوجيا المعلومات  النفقاتدوالر أمريكي، وستتألف بشكل رئيسي من 

 واالتصاالت.

للحفاظ على تلك الحلول تحديا  جزء النفقات الرأسمالية من الميزانية الرأسمالية دون قدرة مكافئةزيادة  وتشكل -75

ة العمل ، المناسبة لمنظمة المركزية، مع زيادالحلول السحابيةمن حيث االستدامة. واالنتقال المتزايد إلى 

االفتراضي وعن بعد، سيؤدي النتقال تدريجي في المدى المتوسط إلى الطويل إلى نفقات تشغيلية أعلى ونفقات 

  رأسمالية أقل.

التطبيق المرحلي  إلمكانية باإلضافة إلى تقدير ئيةنهافي وثيقة الميزانية السيتم عرض المزيد من التفاصيل  -76

 على مدى عدة سنوات. والتكاليف لخططل
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، استحدث مكتب الميزنة االستراتيجية عملية صارمة لتحقيق الفوائد في لجنة حوكمة تكنولوجيا 2018عام في  -77

دة عند االنتهاء من مختلف المشروعات الرأسمالية موعوالمعلومات، لرصد وتحقيق الوفورات والكفاءات ال

نتهاء الالمقرر ا من مشروع ألي ت. ومن المتوقع أن يجري استعراض دقيقتصاالواال المعلوماتلتكنولوجيا 

 ، وتطبيق الكفاءات والوفورات المحققة على دورات الميزانيات الالحقة.2020و 2019عامي منه في 

نحو نموذج االشتراك، يدرك الصندوق بأنه  فأكثر كثرمع توجه تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أ -78

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المنفذة تكاليف متكررة مع مرور الوقت سيكون لنسبة أكبر من مشروعات 

العادية المستقبلية. وتبقى التكاليف المتكررة من االستثمارات الرأسمالية عامال محركا  الميزانياتتؤثر على 

 بعناية. له، يتعين تقييم االستثمارات المستقبليةتحم يمكنللتكاليف، ولكن لضمان مستوى 

في تقييم المشروعات الرأسمالية المستقبلية بشكل صارم، تخضع جميع المبادرات المقترحة  الصندوقلمساعدة  -79

من  المعلومات تكنولوجيا حوكمة لجنةلعملية استعراض دقيقة، ويتم إضفاء الطابع الرسمي عليها من خالل 

 قابل المال المنفق.أجل تقييم مالءمتها، وتصميمها األمثل، ومواءمتها مع األولويات المؤسسية، والقيمة م
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 المقدمة -أوال

 2019-2018 في أ جري الذي الصندوق في التقييم لمهمة الخارجي النظراء استعراض دمق. التغييرمن  عام -1

(EB 2018/124/R.8 )في  المستقل التقييم مكتب منتجات ومجموعة عمليات تحسين لمواصلة توصيات

 التقييمات مثل جديدة منتجات شملتل منتجاته مجموعة بتنقيح المستقل التقييم مكتب التزمو. لصندوقا

 أول هذا وكان. 2020 لعام المستقل التقييم مكتب وميزانية عمل برنامج في تنعكس أن على، المواضيعية

 مكتب إجراءات ستصبح، 2021 عام خاللو. النظراء استعراض توصيات تنفيذ نحو انتقالي عمل برنامج

 ويضع، لتغييرمن ا عاما 2021 عام سيكون، وبالتالي. تماما فعالة بها الموصى التغييرات لتنفيذ المستقل التقييم

 الرئاسية للهيئات موالتعلّ  المساءلةمن حيث  حتياجاتاال لتلبية استراتيجية أكثرفي مكانة  المستقل التقييم مكتب

 تلك، وال سيما المستدامة التنمية أهداف إطار في المحددة الغايات تحقيق نحو التقدم سياق في الصندوق وإدارة

 العمل برنامج فإن، 2020 لعام والميزانية العمل برنامج غرار لى. وع2 التنمية المستدامة هدفب المتعلقة

 متعددة تقييم ستراتيجيةال المستقل التقييم مكتبتنفيذ  هوسيتبع. أيضا انتقاليذو طابع  سيكونهذا  والميزانية

خ المتوسط المدى على السنوات خطة  سياق في للصندوق اإلنمائية فعاليةال في مساهمته بقوة من شأنها أن ت رسِّ

 .المستدامة التنمية

استرشادا بالمشاورات المكثفة التي أجراها مكتب التقييم عدت هذه الوثيقة أ   إعداد برنامج العمل والميزانية. -2

. وباإلضافة إلى وموظفو مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستقل مع الهيئات الرئاسية للصندوق وإدارته

خطة العمل المشتركة والتقييم في الصندوق،  لمهمةالخارجي  النظراءذلك، تسترشد هذه الوثيقة باستعراض 

المعروضة على لجنة التقييم في دورتها وإدارة الصندوق المتفق عليها في وقت الحق مع ييم المستقل لمكتب التق

 1.الثامنة بعد المائة

وما بعده وكيف تتصل ببرنامج عمله ومتطلباته  2021أولويات مكتب التقييم المستقل لعام هذه الوثيقة  وتبين -3

واستخدام الميزانية  2020تحديثا بشأن التقدم المحرز في عام . وباإلضافة إلى ذلك، توفر الوثيقة من الموارد

النفقات الفعلية  . وتوضح أيضا أرقام2020حتى نهاية عام المتوقع واستخدامها  2020حزيران /يونيوحتى 

أ عدت ميزانية المكتب بشكل مستقل عن الميزانية اإلدارية  2وتمشيا مع سياسة التقييم في الصندوق،. 2019لعام 

ندوق. وتستند الميزانية المقترحة إلى نفس مبادئ ومعايير الميزنة )مثل سعر الصرف، والتكاليف القياسية للص

  2021.3لوظائف الموظفين( التي استخدمتها إدارة الصندوق في إعداد ميزانيتها اإلدارية لعام 

 2020ألنشطة في عام المحرز في اتقدم ال -ثانيا

 19-كوفيد إجراء التقييمات في سياق -ألف

 إلى ياوشف تحديثا المستقل التقييم مكتب دم. قالمستقل التقييم مكتب عمل برنامج تنفيذ على 19-كوفيد تفشي أثر -4

 ت جرى، المثال سبيل لىعف. الفردية التقييمات تكييف خطط بشأن المائة دالتاسعة بع دورتها في التقييم لجنة

 ويجري اعتماد، المصلحة أصحاب ومشاورات وتحليلها البيانات لجمع المعيارية هجالن   على تعديالت

مع  ومشاورات، استعراض الوثائق خالل من البيانات بجمع المستقل التقييم مكتب قوم. ويجديدة ممارسات

 التحليل من مزيديجري الو، Skypeتطبيق و Zoomتطبيق و الهاتف عبر ب عد عن المصلحة أصحاب

                                           
1 5.pdf-P-W-108-2020-https://webapps.ifad.org/members/ec/108/docs/EC. 
. )pdf-Rev-7-R-102-2011-https://webapps.ifad.org/members/eb/102/docs/EB.3(انظر سياسة التقييم في الصندوق  2

ن بعد المائة في ديسمبر/كانون األول جديدة بشأن التقييم لموافقة المجلس التنفيذي عليها في دورته الحادية والثالثي ويجري حاليا إعداد سياسة

2020. 
مثل تكاليف الموظفين المعيارية المحدثة وسعر الصرف  2021معايير جديدة لعام  2020ستتاح لمكتب التقييم المستقل في سبتمبر/أيلول  3

 المعياري للدوالر األمريكي مقابل اليورو.

https://webapps.ifad.org/members/ec/108/docs/EC-2020-108-W-P-5.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/102/docs/EB-2011-102-R-7-Rev-3.pdf
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 إمكانية الستكشافجارية  جهودهناك ، ذلك إلى اإلضافة. وبمهايات وتقيالمشروعرصد  بيانات باستخدام

كما . بذلك الظروف تسمح حيثما الموجهة القصيرة البعثات إلجراء محليين استشاريين خبراءاالستعانة ب

 والمناخ البيئةشعبة  مع ويتعاون، الجغرافية المعلومات نظم استخدامالتقييم المستقل إمكانية  مكتب ستكشفي

. تدخلها مواقعل الجغرافية المرجعية ذات لمشروعاتل جرد إلعداد االجتماعي والشمول الجنسين بين والتمايز

 :أدناه المبين النحو على، باتباعها يلتزم التي المبادئ من اعدد المستقل التقييم مكتب وضع، عام شكلوب

 والبلدان والصندوق العالمية الصحة منظمة من المقدمة والتوجيهات الصحية السالمة أولويات احترام (1)

 .برامجالتي ت نفذ فيها ال بلدانال في المطبقة والمحلية الدولية السفر بقيود وااللتزام، المعنية

 وموظفي التقييمالمعنيين ب المصلحة ألصحاب الثقافية والقيم األخالقية والمبادئ والرفاه الصحة احترام (2)

 .التقييمات إجراء عند المستقل التقييم مكتب

 عن ذلك في بما) عدب   عن البيانات وجمع التقييم أحداث إجراء. وحد ممكن أدنىإلى  الدولي السفر تقليل (3)

 األخرى الثانوية والبيانات القائمة البيانات وقواعد الوثائق استخدام(. واالفتراضية االجتماعات طريق

 .على أمثل وجه

، ممكن حد أقصى إلى صحتها من والتحقق عدب   عن البيانات لجمعللتعديل  القابلة التكنولوجيات استخدام (4)

 .حيثما تكون ذات صلة الجغرافية المرجعية ذات للتدخالت المكانية الجغرافية البيانات تحليل مثل

 إجراءب الوطنيين تكليف الخبراء االستشاريين، الوطنية القواعدآمنه ومسموح بها بموجب  اعتبرت إذا (5)

الخبراء  من ي طلب. وسأخرى مصادر عن طريق النتائج من للتحقق مختارة ميدانية زيارات

 .الصحية التوجيهاتو المحلية السفر قيود بجميع االلتزام الوطنيين االستشاريين

 الخبرات تبادل لتعزيز التقييمالمعنية ب األخرى المهنية والمنظمات والشبكات مكاتبال مع التعاون (6)

 والمخاطر الجيدة الممارسات بشأن الجماعية الحكمة هذه من دروس صاستخالو. والممارسات

 في للتفكير كفرصة هذه األزمة تجربة استخدمو. األزمة أثناء الكفاءة مكاسب لتعزيز والصعوبات

 .رشادهاوإ المستقبلية التقييم ممارسات

 2020عام  فيتقييم مختارة في أنشطة المحرز التقدم  -باء

 :يرد أدناه التقدم المحرز بشأن أنشطة تقييم مختارة -5

  الحيازات أصحاب لزراعة اإلنتاجية ونمو لالبتكار الصندوق دعملاالنتهاء من التقييم المؤسسي 

دورتها على لجنة التقييم في  نتائج وتوصيات التقييم من المقرر عرض. والمستدامة الشاملة الصغيرة

 أيلول/في سبتمبرفي دورته الثالثين بعد المائة المقرر عقدها وعلى المجلس التنفيذي  العاشرة بعد المائة

لموظفي الصندوق والوكاالت األخرى التي تتخذ من روما مقرا لها قد حدث تعلم داخلي سي ع. و2020

 .2020في أواخر سبتمبر/أيلول 

 رضت ع  . المناخ تغير مع الصغيرة الحيازات ابأصح تكيف في الصندوق مساهمةتقييم مواضيعي ل

في التي ع قدت بعد المائة  الثامنة دورتهاعلى لجنة التقييم في  المواضيعيالخاصة بالتقييم  4وثيقة النهج

 والمقابالت المشاورات أتوبد حالة دراسات إعدادو ويجري حاليا تنفيذ التقييم. 2020 نيسان/أبريل

 السفر على المفروضة القيود رفع حالة في إال الميدانية الزيارات ت جرىولن . المصلحة أصحاب مع

  .والمحلي الدولي

                                           
  .pdf-P-W-108-2020-https://webapps.ifad.org/members/ec/108/docs/EC.4 انظر  4

https://webapps.ifad.org/members/ec/108/docs/EC-2020-108-W-P-4.pdf
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 جمع دأوب. النهج ورقةإعداد  من المستقل التقييم مكتب انتهى .الريفية ساسيةاأل للبنيةتجميعي  تقييم 

 المختارة الميدانية الزيارات ت جرى لن ،19-كوفيدالتي تفرضها جائحة  قيودا للنظرو. وتحليلها البيانات

 .المكتبية األدلة الستكمال المقررة

 والزراعة األغذية ومنظمة العالمي األغذية لبرنامج التابعة التقييم مكاتب مؤسسي مشترك مع تقييم 

ضعت .التي تتخذ من روما مقرا لها الوكاالت بين التعاون بشأن المتحدة لألمم  التقييم اختصاصات و 

 لجنة إلى وستقدم التي تتخذ من روما مقرا لها الثالث للوكاالت التقييم مكاتب باالشتراك مع المؤسسي

 يبدأ أن المتوقع من ،البداية مرحلة وبعد. 2020 أيلول/سبتمبر في العاشرة بعد المائة دورتها في التقييم

 .2021 عام في التقييم من االنتهاء يتموس. 2020 عاممن  الثاني النصف في وتحليلها البيانات جمع

  .حلقات عمل المائدة المستديرة  تم االنتهاء منتقييمات االستراتيجيات القطرية والبرامج القطرية

تقييم  وع رض. والسودان لمدغشقر ب عد عن عمل تاحلق وع قدت، والسودان ومدغشقر إلكوادور الوطنية

 التي الثامنة بعد المائة دورتها في التقييم لجنة على سيراليوناالستراتيجية القطرية والبرنامج القطري ل

 المائة بعد التاسعة دورتها في اللجنة على ونيبال إكوادور اتقييم ع رض كما، نيسان/أبريل في ع قدت

 أصحاب مع مشاوراتيجري و مكتبي بعمل المستقل التقييم مكتب قوم. ويحزيران/يونيو في عقدت التي

 بوروندي في الجارية القطرية والبرامج القطرية االستراتيجيات تقييمات مشروعات أجل من المصلحة

 البلدان في السفر قيود باستمرار مكتب التقييم المستقل ويرصد. وأوغندا وباكستان والنيجر والمغرب

 5.بذلك الوضع سمح متىو إذا البلدان في وموجهة قصيرة ببعثات القيام عتزميو

 غير أنه ال ي توقع إجراء. لها مقرر هو كما المشروعاتتقييمات أداء  تقدمت. المشروعات أداء تقييمات 

بالتحقق  المستقل التقييم مكتب سيقوم، ذلك من وبدال. المشروعات أداء تقييمات لمعظم دولية بعثات

التي  الميدانية والزيارات المصلحة أصحاب مع ب عد عن مقابالت خالل من المكتبية االستعراضات من

 األخرى مصادرال واستخدام( الوطنية اللوائح سمحت إذا) نوالوطني االستشاريونيقوم بها الخبراء 

التقييم المستقل  مكتب يجري، 2020 عام ي. وفنطبقت حيثما الجغرافية المعلومات نظم مثل لبياناتل

 وطاجيكستان والسنغال وإندونيسيا يةالدومينيك جمهوريةالو بنغالديش في تقييمات أداء المشروعات

 .وأوغندا

  .المجتمعية اإلدارة مشروعتقييم أثر  من 2020 عام من الثاني النصف في االنتهاء يتمستقييمات األثر 

 المقرر الجديدتقييم األثر  إلى بالنسبة أما. 2019 عام في بدأ الذي إثيوبيا في الطبيعية للموارد المتكاملة

 سارية السفر قيود ال تزال. وبه االضطالع عدممكتب التقييم المستقل  يقترح، 2020 عام في يبدأ أن

 أنه إلى خلص فقد، تقييم األثرل بديلة خيارات في المستقل التقييم مكتب نظر ينما. وبالبلدان معظم في

 تصميم جدا الصعب من سيكون، ميدانية ومقابالت مكثفة ميدانية زيارات وجود عدم حالة في

 يؤدي أن أيضا ذلك شأن ومن. مرض   مستوىب الجودة مراقبة وإجراء موثوقة أخذ عينات ستراتيجيةا

، ذلك من دال. وبالمستقل التقييم مكتب وموظفي المصلحة وأصحاب لمستفيدينل صحية مخاطر إلى

للتعاون بين  المشترك التقييم المؤسسيب المتعلقة األنشطة من جزءتبكير  المستقل التقييم مكتب يقترح

 .2020 عام من الثاني الجزء إلى 2021 عام منالوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها 

 محدثة سياسة مشروع إعداد (1: )يلي بما المجال هذا في األنشطة تعلقت .الخارجي النظراء استعراض تابعةم -6

 مذكرة إعداد (3) التقييم؛ للجنة المحدثة االختصاصاتالمتعلقة ب للمناقشة مدخالت توفير (2؛ )تقييمبشأن ال

 مع بالتشاور المستقل التقييم مكتب عمل، الغاية لهذه وتحقيقا. المستقل التقييم مكتب منتجات مجموعة بشأن

                                           
براء استشاريين في مكتب التقييم المستقل وخالرئيسي التقييم  خبيرسيقوم بالبعثات خبراء استشاريون وطنيون، تحت إشراف دقيق من  5

 دوليين. وفي وقت إعداد هذه الوثيقة، كانت هناك بعثة جارية في أوغندا.
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 دورتها في التقييم لجنة على الصلة ذات المخرجات عرض المقرر ومن. الرئاسية والهيئات الصندوق إدارة

 .2020 تشرين األول/أكتوبر في ستعقد التي الحادية عشرة بعد المائة

 تسعة: والخارجية الداخلية الجماهير على ونشرالتقييم المستقل  مكتب أصدر .التقييمالمتعلقة ب االتصال أنشطة -7

 وثالث، واحد إعالمي وتنبيه، ينصحفي وبيانين، نظرات ثاقبة وخمس، مالمح بارزة وخمسة، تقييم تقارير

 وثالث فصليتين تينإخباري تينونشر، بيانية رسوم وخمسة، ةواحد ةموجزة تعليمي نشرةو، عامة لمحات

 األدلة على القائمة النتائج إطار بشأن مللتعلّ  داخليين حدثين المستقل التقييم مكتب نظم كما. صوتية تدوينات

 جائحة أثناء الجنسين بين التمايز تراعي التي التقييمات إدارةمن أجل  جيبلل وأداة الدولية اإلنقاذ للجنة

 األمم هيئة) المرأة وتمكين الجنسين بين للمساواة المتحدة األمم لهيئة التابع التقييم مكتب اقدمه 19-كوفيد

 شاركو. القيمة سلسال هجون   يةالمجتمع التنمية تقييم بشأن مدونتينمكتب التقييم المستقل  شر(. ونللمرأة المتحدة

 لفريق الربيع اجتماع مثل، عدب   عن معظمها، الخارجية األحداث من العديد في أيضا المستقل التقييم مكتب

 للصندوق التابعة التقييم مكاتب في تنظيمه تشتركا الذي gLOCAL وحدث، التقييممجال  في التعاون

 بشأن للبنك الدولي السنوي والمؤتمر، العالمي األغذية وبرنامج لألمم المتحدة والزراعة األغذية ومنظمة

 .الهند في التقييم مجتمعل ومؤتمر أريزونا وجامعة الدولي البنك استضافه الذي التنمية اقتصادات

. اللوحية واألجهزة الذكية للهواتف IFAD Leaf يسمى تطبيق وإطالق بتطوير المستقل التقييم مكتب قام كما -8

 محّسن في شكلمكتب التقييم المستقل  تقارير بجميع يحتفظ مضغوط مرجعي مركز هو IFAD Leafو

مكتب التقييم المستقل  تقييمات خالل من للبحث مخصصة مراشيح على ويحتويهزة المتنقلة جباأل لالستخدام

 .دقةبو بسرعة

 المتحدة لألمم التابعة األخرى التقييم مكاتب مع المستقل التقييم مكتب تعاوني .األخرى التقييم مكاتب مع التعاون -9

المتعلقة  التقييمية األدلة واستخالص المعلومات تبادل بشأن التقييمالمعني ب المتحدة ألمما فريق خالل من

. األزمات أوقات في المنتجين وصغار الصغيرة الحيازات أصحاب المزارعين تدعم التي اإلنمائية التدخالتب

 التقييم مكتب يعد يذوال، األطراف متعددة التنمية التابع لمصارف التقييمفي مجال  التعاون فريق نظم كما

 .19-كوفيد خالل للتقييمات األدلة جمع بشأن 2020 نيسان/أبريل في افتراضية ندوة، فيه عضوا المستقل

 للوكاالت التابعة التقييم مكاتب مع، مشتركة سريعة يةتوليف عملية في التعاون إلى المستقل التقييم مكتب د عيو -10

 التدخالت نوع على األدلة تحديد بشأن، الصناعية للتنمية المتحدة األمم ومنظمة التي تتخذ من روما مقرا لها

 هذه النشاط قتصرت ن. ولاألزمات أوقات في الغذائي واألمن الريفية العيش سبل حماية في فعالة كانت التي

 أيضا شملست بل، فحسب األخرى المتحدة األمم ومنظمات التي تتخذ من روما مقرا لها الوكاالت عمليات على

 .األخرى التنمية ومنظمات شركاء من عددا

 الدولي لبنكفي ا التقييم امكتب قودهاي التي العالمية التقييم مبادرة في التعاون إلى المستقل التقييم مكتب د عيو -11

 والتقنية المؤسسية اتالقدر فضال عن الطلب المبادرة تعزز أن المتوقع ومن. اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج

وستتيح . المتحدة األمم ووكاالت الدولية المالية المؤسسات مع بالتعاون نفذت  وس، النامية البلدان في للتقييم

 .األخرىالجهات  ممارسات من االستفادة وكذلك التقييمية معرفته لتقاسم فرصة المستقل التقييم لمكتب المبادرة

 2020استخدام ميزانية عام  -جيم

حتى  2020و 2019معلومات عن استخدام ميزانية مكتب التقييم المستقل في عامي  1يعرض الجدول  -12

 استخدام يكون أن المتوقع ناالستخدام المتوقع بحلول نهاية العام. وممعدل ، فضال عن 2020 يونيو/حزيران

الناتجة عن  السفر لقيود نتيجة السفر تكاليف في الحاد اضلالنخف نظرا نسبيا منخفضا 2020 عام في الميزانية

 .19-كوفيد
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 1الجدول 

 6(2020يونيو/حزيران )حتى  2020واستخدامها المتوقع في عام  2019استخدام ميزانية مكتب التقييم المستقل في عام 

 أعمال التقييم

الميزانية 

المعتمدة لعام 

2019 

استخدام 

الميزانية في عام 

2019  

الميزانية المعتمدة 

 2020لعام 

االلتزامات حتى 

يونيو/حزيران 

2020 

االستخدام المتوقع 

حتى نهاية عام 

2020 

      تكاليف غير الموظفين

 000 360 669 133 000 820 704 684 000 840 تكاليف السفر

 000 390 1 363 225 1 000 390 1 371 517 1 000 400 1 أتعاب الخبراء االستشاريين

نشر التقييمات وتدريب الموظفين 

 000 350 700 320 390 270 742 287 390 270 وتكاليف أخرى

 000 100 2 732 679 1 390 480 2 817 489 2 390 510 2 المجموع الفرعي

 000 200 3 8 2 772 056 338 388 3 7 2 542 136 221 473 3 تكاليف الموظفين

 000 300 5 788 451 4 728 868 5 953 031 5 611 983 5 المجموع

 90.3 75.86  9 84.10  )بالنسبة المئوية(االستخدامات 

 الخارجي  النظراءاستعراض 

من إجمالي  2019)جزء عام 

 - - - 392 115 000 200 التكاليف(

 11 100 000 10 0 000 137   تعيين مدير مكتب التقييم المستقل

 000 50 000 50 000 50   سياسة التقييم

 000 450 5 788 501 4 728 055 6 345 147 5 611 183 6 الميزانية اإلجمالية 

 األهداف االستراتيجية لمكتب التقييم المستقل -ثالثا

 2021 لعام الشعبة أهداف تنقيحب المستقل التقييم مكتب قام، الخارجي النظراء استعراض متابعة من كجزء -13

 دور على متزايد بشكل األهداف وتركز. بها يضطلع التي األنشطة من الواسعة المجموعة أفضل بشكل لتعكس

 على التقييم حوار في تهومساهم وخارجه الصندوق داخل والنتائج مالتعلّ  ثقافة تعزيز في المستقل التقييم مكتب

                                           
ين من المتوقع تغيير شكل هذا الجدول نتيجة إدخال تعديالت محتملة على عملية اإلبالغ عن الميزانية حيث قد يتم اإلبالغ عن تكاليف الموظف 6

ض وغير الموظفين بشكل منفصل. ولن يتم إعداد هذا الجدول اعتبارا من العام المقبل لتبسيط عملية اإلبالغ، على النحو الذي اقترحه استعرا

 الخارجي. النظراء
كان لدى مكتب التقييم المستقل عدة وظائف شاغرة على مدار العام، وتم شغلها بشكل مستمر. ووفقا للممارسات المعيارية في الصندوق،  7

االستخدام ت حسب تكاليف الموظفين في الميزانية على أساس التكاليف المعيارية التي يقدمها مكتب الميزنة االستراتيجية. ويمكن أن يكون 

 الفعلي أقل من التكاليف المعيارية.
هذه الوثيقة،  إعدادوقت  وحتى. بشأنها تحميل تكاليفالتي تم شغلها أو التي تم  الوظائفمقابل إال بأموال  يلتزم مكتب الميزنة االستراتيجيةال  8

. 2-ووظيفة من الدرجة ف 3-وثالث وظائف من الدرجة ف 2-ة، وظيفة من الدرجة مدشاغروظائف مكتب التقييم المستقل في  ت هناككان

، ومن المقرر عودة موظف معار من 2-ووظيفة الدرجة ف 3-وظيفتي الدرجة فو 2-وتجري حاليا عملية التوظيف لوظيفة الدرجة مد

 في وقت الحق من العام. 3-الدرجة ف
ت درج تكاليف الموظفين وفي المائة.  99.18ي المائة بينما بلغ معدل استخدام تكاليف غير الموظفين ف 73بلغ معدل استخدام تكاليف الموظفين  9

الدوالر مقابل يعتمد االستخدام الفعلي على سعر صرف اليورو وفي الميزانية بالمعدالت القياسية التي يحددها مكتب الميزنة االستراتيجية. 

أرقام االستخدام الفعلي  أتاح مكتب الميزنة االستراتيجيةو. تنشأالحاليين وأي وظائف شاغرة قد  األمريكي، والشروط التعاقدية للموظفين

معدل االستخدام المبلغ عنه هنا عن معدل االستخدام المبلغ عنه في وثيقة برنامج  يختلف. وبالتالي 2020 شباط/لتكاليف الموظفين في فبراير

 في دورته الثالثة واألربعين. المحافظينمجلس  المقدمة إلى 2020العمل والميزانية لعام 
تعيين مدير مكتب التقييم المرتبطة ببموجبه النفقات الفعلية  ست حولالموارد البشرية  شعبةتوصل مكتب التقييم المستقل إلى اتفاق مع  10

 الموارد البشرية في نهاية العملية.   شعبةبالكامل إلى المستقل 
، من المتوقع أن يتم إنفاق مبلغ أقل على العملية. ومع 19-جائحة كوفيدنظرا ألن المرشحين قد ال يتمكنون من السفر إلى روما في ضوء  11

 .إال في نهاية العمليةمعروفا االستخدام الفعلي  يكونذلك، لن 



EB 2020/130/R.3 

6 

 

 الخارجي النظراء استعراض توصية مع ذلك ويتماشى. والقطري اإلقليمي المستويين وعلى العالمي المستوى

 :هي األهدافو. وخارجه الصندوق داخل استراتيجية أكثر دورا المستقل التقييم مكتب يؤدي بأن

 واإلقليمي المؤسسي مستوىال على وشراكاته الصندوق أداء لتحسين ومستقلة موثوقة أدلة ضمان (1)

 ؛اتالمشروع مستوى وعلى والقطري

 والقطري؛ واإلقليمي العالمي المستوى وعلى الصندوق داخل التقييم حوار تعزيز في المساهمة (2)

 .الصندوق داخل التقييمات من موالتعلّ  النتائج ثقافة تعزيز (3)

 متعددة استراتيجية صياغة عملية من كجزء االستراتيجية أهدافه في التفكير المستقل التقييم مكتب وسيواصل -14

 .2021 لعام مقررة السنوات

  2021برنامج عمل عام  -رابعا

وميزانيته  المستقل التقييم مكتب عمل برنامجوثيقة  هيكل بتبسيط أيضا الخارجي النظراء استعراض وصىأ -15

 إيجازا. أكثر وجعلها 2021 هذه الوثيقة لعام تبسيط تم وبالتالي،. وعملية اإلبالغ

 2021 لعام المقترح العمل رنامجب -ألف

 السنوات متعددة تقييم استراتيجيةالمستقل  التقييم مكتب سيعد الخارجي، النظراء استعراض به أوصى كما -16

. الصندوق وإدارة التنفيذي والمجلس التقييم لجنة مع بالتشاوروذلك  ،2021 عام في التقييم لجنة على لعرضها

 بعده وما 2022 لعام قييماتالت قائمةتعتبر ) بعده وما 2022 لعام التقييمات اختيارهذه االستراتيجية  وستوجه

 الوثيقة قائمة أولية(. هذهب بعالرا الملحق فيالواردة 

 بمكتب التقييم المستقل، الخاص الداخلي االستعراضو النظراء، استعراض وتوصيات نتائج إلى واستنادا -17

: ما يلي بعده وما 2021 عام في التقييمات أولويات ستشمل واإلدارة، والتغذية الراجعة من الهيئات الرئاسية

 الهيكلية واإلصالحات التغييرات وتعكس للتنمية الريفية كبرى تحديات لتمثّ  التي التقييم مواضيعتناول ( 1)

 الصادرة عن التعلّم الحتياجات االستجابة( 3) ؛التقييم الجديدة منتجات تجريب( 2) الصندوق؛ في الرئيسية

 بأداء المتعلقة النتائج توحيد (4) ؛اتالمشروع ومستوى االستراتيجي المستوى على واإلدارة الرئاسية الهيئات

 .الذاتي التقييم جودة تحسين في المساهمة( 5) ؛اونتائجه الصندوق حافظة

 المستقل التقييم مكتب يخطط ،الريفية للتنمية عالمية رئيسية تحديات لتمثّ  التي الموضوعات يخص وفيما -18

 رتغيّ  مع الصغيرة الحيازات أصحاب تأقلم في الصندوق مساهمةل المواضيعي التقييم الستكمال 2021 عام في

المزارعين من  جهود دعم فيونتائجه  الصندوق أداء تقييم( 1: )يلي بما التقييم المواضيعي سيقومو. المناخ

 وتقديم الرئيسية الدروس تحديد( 2) ؛(التجميعي المكون) المناخ تغيّر مع للتأقلم أصحاب الحيازات الصغيرة

 (.اإلرشادي المكون) المجال هذا في أدائه وتحسين نهجه تعزيزب للصندوق تسمح التي السبل بشأن توصياتال

 تقييم إجراءب 2021 عام في المستقل التقييم مكتب سيبدأ ،ةالهيكلي واإلصالحات التغييرات بإرشاد يتعلق فيماو -19

 وسيشّكل ذلك. 2022 عام في إلتمامه الصندوق في الالمركزية يتناول اإلصالحات الخاصة بتطبيق مؤسسي

 التغييراتالتقييم  غطي، وسي2016 عام في الذي تناول الموضوع ذاته وتم استكماله المؤسسي تقييملل متابعة

 الشريكة البلدان مع االنخراط على واألثر التنظيمية التغييرات جهة من الماضية، الخمس السنوات في الحاصلة

 .ونتائجه( اإلقراضية غير األنشطة ذلك في بما) واالستراتيجي التشغيلي العمل ودعم

 سيتم استكمال ،2021 عام فيو. األخرى الوكاالت مع مؤسسيةال شراكاتال أيضا التنظيمية التغييرات وتشمل -20

 لألمم المتحدة والزراعة األغذية ومنظمة العالمي األغذية برنامج في التقييم لمكاتب المشترك المؤسسي التقييم

 .2020 عام في بدأ والذي ،التي تتخذ من روما مقرا لها الوكاالت بين التعاون بشأن والصندوق
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دون  تقييم إجراء 2021 عام في المستقل التقييم مكتب يقترح ،الجديدة التقييم منتجات بتجريب يتعلق فيماو -21

 التقييمات دون اإلقليمية تقوم أن المتوقع ومن. أفريقيا غرب في أوضاع هشة صغيرة تعاني من لبلدان يإقليم

 تخرجأن و ،بارزة خصائصب تشترك التي البلدان في التنظيمي وهيكله ون هجه الصندوق ستراتيجيةبتقييم ا

تكون هذه  أن كما ي توقع. المنطقة دون اإلقليمية المعنية في الصندوق عملياتصالح ل ودروس بتوصيات

 التي البلدان قائمة تحديد سيتمو. نظيميةت جوانب تغطيأن و ،مواضيعي أو استراتيجي تركيز التقييمات ذات

 البرنامج إدارة دائرة أعربت وقد. اإلقليمية الشعبة مع بالتشاورفي بدايته، وذلك  التقييم هذا في إدراجها سيتم

أفريقيا الغربية  في هشة أوضاع التي تعاني من للبلدان الواسع االنتشار ضوء في التقييم بهذا اهتمامها عن

 12.ككل والصندوق للدائرة بالنسبة ومن هنا أهميته ،والوسطى

. الريفية األعمال تنمية مشروعات يتناول من المشروعات لمجموعة تقييم إجراء من المقترح، 2021وفي عام  -22

 قدكما  وخارجها، المزرعة داخل األعمال تنمية على تعمل التي الصندوق مشروعات التقييم هذا وسيشمل

 بسالسل والروابط التنفيذ مرحلةو الجغرافية، المنطقة مثل مماثلة خصائصب تتسم التي المشروعات يشمل

 االستراتيجي إطاره في الريفي للتحول الصندوق يوليها التي األولوية عن الموضوع اختيار ويعبّر. القيمة

 الجارية تغطي التقييمات المذكورة المشروعات أن يمكنو. 2 االستراتيجي الهدف ضمن 2025-2016 للفترة

 .اإلفرادية المشروعات تقييمات بالمقارنة مع أوسع صلة ذات ودروس نتائج توليدوأن تؤدي إلى 

القطرية  تتقييمات االستراتيجيا على المستقل التقييم مكتب سيعمل ،التعلّم الحتياجات باالستجابة يتعلق وفيما -23

 مكتب التقييم المستقل ختتميس ،2021 عام فيو. القطرية ستراتيجياتاال تستنير بها التيو ،والبرامج القطرية

 عام فيتم البدء بهما  اللذين وبوروندي باكستانوالبرنامجين القطريين لالقطريتين تقييمي االستراتيجيتين 

 ،وإسواتيني ،بوليفيا في وبرامج قطريةقطرية تقييمات جديدة الستراتيجيات  خمسة إجراء المزمع ومن. 2020

والبرامج  قطريةال إجراء تقييمات لالستراتيجيات المتوقع غير منو 13.وأوزبكستان ومالوي ،وإندونيسيا

 يضطلع قدو. فيه تقييم دون إقليمي إجراء إلى نظرا 2021 عام في إقليم أفريقيا الغربية والوسطى في القطرية

 شعبة في والبرنامج القطري قطريةال تقييم واحد لالستراتيجية من بأكثر في المستقبل المستقل التقييم مكتب

 اإلقليمية الش عب من والطلب الجديدة القطرية االستراتيجية الفرص برامج على بناء معين عام في ة معينةإقليمي

 أكثر بصورة ةوالبرامج القطريقطرية التتم هيكلة تقييمات االستراتيجيات سو. البرامج إدارة دائرةالتابعة ل

 بصورة أكثر انتقائية. التقييم معايير وتطبيقا جديد شكالإعطائها  مع استراتيجية،

 مشروعات في اتالحكوم أداء حول جديد توليفة تقييمية تقريرإعداد ب المستقل التقييم مكتب وسيضطلع -24

 عمليات وأثر نتائج عن السنوي التقرير في الواردة النتائج ضوء في الموضوع هذا اختيار تمو. الصندوق

ويعتبر . اتالحكوم أداء من حيث الصندوق مشروعات أداء في تراجعا تظهر والتي ،2020لعام  الصندوق

 عال مستوى وأثر عمليات الصندوق من نتائج عن السنوي التقرير هوجد بالنظر إلى ما خاص بشكل هاما ذلك

 .للمشروع اإلجمالي واإلنجازأداء الحكومة، و ،الفعالية بين االرتباط من

 ذلك كان وإن ،تقييمات أداء المشروعات إجراء المستقل التقييم مكتب سيواصل المشروع، مستوى علىو -25

 مستوى على التقييمات بين التوازن إعادة من اجزء ويعتبر ذلك. السابقة السنوات بالمقارنة مع أقل بأعداد

 يقترحو. 2019 لعام الخارجي النظراء استعراض وفقا لما أوصى به األكثر استراتيجية التقييماتو المشروع

 يأخذو. العام نهاية في وإتمامها ،2021 عام في أربعة تقييمات ألداء المشروعات إجراء المستقل التقييم مكتب

 وإدخال ،التقييم واستراتيجية ،التقييم دليل في المطلوب العمل حجم في الزيادة أيضا االعتبار بعين التخفيض هذا

 .جديدةال منتجاتال

                                           
 . 2016ضاع هشة في عام تمت المصادقة على استراتيجية الصندوق لالنخراط في البلدان التي تعاني من أو 12
 .2021في حالة بوليفيا، من المتوقع إعداد ورقة نهج فقط لعام  13
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في عام  المستقل التقييم مكتب سيعد ،اونتائجه الصندوق حافظة بأداء المتعلقة النتائج بتوحيد يتعلق وفيما -26

في  التقرير يتضمن وقد. عمليات الصندوق وأثر نتائج عن السنوي التقرير من عشر التاسع اإلصدار 2021

عالوة  ،(اإلقراضية غير واألنشطة المشروعات حافظة أداءالفصول المتعلقة ب مثل) معيارية فصوال المستقبل

. استراتيجية أكثر تقييمات لنتائج اتجميع أو اجديد تحليال وتتضمن آخر إلى تختلف من عامعلى فصول 

 القابلة التقييمية الدروس من المزيد وإتاحة التنظيمي التعلّم الحتياجات االستجابة تحسين على ذلك سيساعدو

 ،وهيكله عمليات الصندوق، وأثر نتائج عن السنوي التقرير محتوى في التمعن بصورة أكبر وسيشّكل. للتنفيذ

  .التقييم دليل مراجعة من جزءا ومنهجيته

 التثبت عمليات ،الذاتي التقييم جودة تعزيزالرامي إلى  دعمه إطار في ،المستقل التقييم مكتب سيجري ،وأخيرا -27

عمليات التثبت من تقارير إنجاز  تصبح أن المتوقع منو. ةمستمر ات بصورةالمشروع إنجاز تقارير من

لدائرة إدارة البرامج  الذاتي التقييم تباعدا بين تصنيف التي تشهد المعايير على تركيزها مع أقصر، المشروعات

عمليات التثبت من تقارير إنجاز  أن يتم إدماج يمكن المستقبل، وفيف مكتب التقييم المستقل. وتصني

 للصندوق الذاتية التقييمات نتائج عن اإلبالغ لضمانأيضا  التشغيلية النتائج إدارة نظام في المشروعات

 فيما يخص دائرة إدارة البرامج مع المستقل التقييم مكتب سيتفاعلكما . متكامل على نحو المستقلة والتقييمات

 .المنهجية حول إلجراء مشاورات متاحا وسيكون ،الذاتي التقييم منتجات مراجعة

 الحالية، التقييم لمنتجات اعتماد ن هج أكثر حداثةو جديدة منتجات إدخال مع المنتجات، مجموعة تنقيح تطلبوي -28

 تقييم دليل صياغةب للبدء المستقل التقييم مكتب يخططو. جديدة تقييم منهجية المستقل التقييم مكتب أن يصيغ

. جديدة منتجات وإدخال الحالية المنتجات في التغييرات الحسبان في المنهجية وستأخذ. 2021 عام في جديد

 .الدولية التقييم وشبكات ،الصندوق وإدارة ،الرئاسية الهيئات مع مشاورات إجراء المسعى هذا وسيتضمن

 بينما الثالث، الملحق في 2021 لعام المستقل التقييم مكتبب الخاصة التقييم ألنشطة المقترحة القائمة تردو -29

 .2023-2022 للفترة اإلشارية الخطة يعرض الملحق الرابع
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 2021مظروف الموارد لعام  - خامسا

 الموارد من الموظفين - ألف

تستند متطلبات مكتب التقييم المستقل من الموظفين إلى عملية التخطيط االستراتيجي السنوي الشامل لقوة  -30

المكتب أن يكون في وضع يسمح له بتنفيذ جميع األنشطة المقررة في  ه ينبغي علىأنعلى  تؤكدالتي ، والعمل

 سب بمستواه الحالي من الموظفين.الوقت المنا

 2الجدول 

 2021ومستوى الموظفين المقترح لعام  2020 لعام نموظفيال مستوى
 2021 2020 الفئة

 )المستوى المقترح(

   الموظفون الفنيون

 1 1 مديرال

 1 1 نائب المدير

 3 3 كبار موظفي التقييم

 6 7 موظفو التقييم

 2 2 محلل بحوث تقييم

 1 - معرفة واتصال في مجال التقييمموظف 

 14 14 المجموع الفرعي للموظفين الفنيين

   موظفو الخدمة العامة

 1 1 مساعد إداري

 1 1 مديرالمساعد 

 1 1 مساعد نائب المدير

 3 3 مساعدو التقييم

 6 6 المجموع الفرعي لموظفي الخدمة العامة

 20 20 المجموع الكلي

 الميزانيةمتطلبات  - باء

 فيو. الميزانية وعلى اتوالعملي اتالمنتج مصفوفة على تبعات وتنفيذها األقران استعراض توصياتسيكون ل -31

تقييمات و التقييمات دون اإلقليمية مثل جديدة منتجات مكتب التقييم المستقل على استخدام سيعمل ،2021 عام

 مكتب تقديرات أفضل إلى التقييمات لهذه عنها اإلبالغالتي يتم  الموارد متطلبات تستندو. مجموعة مشروعات

 في الجديدة المنتجات هذه من أجل استخدام الالزمة للموارد الفعلي المستوى يتضح لنو. المستقل التقييم

 .2021 عام نهاية بحلول إال المستقبل

 في المكتبية الغايات وحسب ،3 الجدول في التقييم أو النشاط نوع حسب المقترحة الميزانية عرضويتم  -32

 عرض بتبسيط المستقل التقييم مكتب قامالخارجي،  األقرانوبما يتماشى مع توصيات استعراض . 4 الجدول

 ميزانيةمع  الصلة ذات 2021ميزانية عام  الجداول تقارن االقتضاء، عندو. المالحق عدد وتخفيض الميزانية

، والتي للتمايز بين الجنسينميزانية مكتب التقييم المستقل المراعية  5الجدول  ويتضمن .السابقة( األعوام) العام

 تحدد توزيع الميزانية لألنشطة المتصلة بالقضايا الجنسانية.

التي هي نفس المعايير  2021المقترحة لعام  الحالية المعايير المستخدمة في إعداد الميزانية إن  االفتراضات. -33

 رواتبمن غير المتوقع حدوث زيادة في  (1. وهي كما يلي: )2020إعداد ميزانية عام في  تم استخدامها

سيتم استيعاب التضخم إلى أقصى حد ممكن؛  (2؛ )2021الموظفين الفنيين وموظفي الخدمات العامة لعام 

 ييرالمعا تخضعوس يورو. 0.885دوالر أمريكي =  1( سيتم استخدام سعر صرف للدوالر األمريكي قدره 3)

 والتغيير المحدث الصرف بسعر المستقل التقييم مكتب بتزويد مكتب الميزنة االستراتيجية قيام بمجرد للتغيير

 المعيارية. الموظفين تكاليف في الناتج
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سيطبق مكتب التقييم المستقل نفس الصرامة المنهجية ونفس األعمال التحضيرية  الميزانية حسب نوع النشاط. -34

. ويقترح المكتب تقليل العدد 2020التقييمية دون زيادة تكلفة التقييمات الفردية مقارنة بعام الداخلية لمنتجاته 

 ،2021إلى أربعة تقييمات في عام  2020في عام  ستة تقييمات مناإلجمالي من تقييمات أداء المشروعات 

 عام في التقييم المستقلمكتب  كما سي جريعند تقرير واحد.  التوليفات التقييميةوالحفاظ على عدد تقارير 

العدد الذي تم إعداده من  نفس وهو ،القطريةالستراتيجيات وا لبرامج القطريةلتقييمات جديدة  مسةخ 2021

واحد  تقييم دون إقليمي مكتب التقييم المستقل بإجراء قوميس أخرى، ناحية منو .2020 عام فيهذه التقييمات 

وتمشيا مع توصيات . 2021 عام في تقديمهما سيتم جديدان نتجانم وكالهما ،تقييم واحد لمجموعة مشروعاتو

يتمكن  كيعلى بعض المرونة في ميزانيته  الحفاظ مكتب التقييم المستقل يعتزمالخارجي،  األقراناستعراض 

باحتياطي  البدء. وتحقيقا لهذه الغاية، يقترح المكتب الناشئة من االستجابة بشكل أفضل لالحتياجات التنظيمية

 أدناه. 3رد في الجدول اوهو دوالر أمريكي ألعمال التقييم غير المتوقعة كما  000 70قدره 
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 3الجدول 

 ومقارنة بالميزانيات السابقة النشاطحسب نوع  2021الميزانية المقترحة لعام 

 نوع النشاط

الميزانية المعتمدة 

 2018لعام 

)بالدوالرات 

 األمريكية(

الميزانية المعتمدة 

 2019لعام 

)بالدوالرات 

 األمريكية(

الميزانية المعتمدة 

 2020لعام 

)بالدوالرات 

 األمريكية(

العدد 

المطلق في 

 2020عام 

مستوى الجهد 

 2020في عام 

الميزانية 

المقترحة لعام 

2021 

)بالدوالرات 

 األمريكية(

العدد 

المطلق في 

 2021عام 

مستوى 

الجهد في 

عام 

2021 

         غير الموظفينتكاليف 

التقرير السنوي عن 

نتائج وأثر عمليات 

 الصندوق

80 000 80 000 80 000 1 1 80 000 1 1 

 1 2 000 210 1 2 000 100 000 430 000 430 التقييمات المؤسسية

 0.3 1 000 50 0.7 1 000 300 - - التقييمات المواضيعية

تقييمات البرامج 

القطرية 

واالستراتيجيات 

 القطرية

1 000 000 1 000 000 1 000 000 7 5.2 840 000 7 5 

 0.7 1 000 300 - - - - - تقييمات دون إقليمية

تقارير التوليفات 

 التقييمية

110 000 55 000 55 000 1 1 60 000 1 0.5 

تقييمات لمجموعة 

 مشروعات

- - - - - 130 000 1 1 

تقييمات أداء 

 المشروعات

320 000 320 000 240 000 6 6 160 000 4 4 

عمليات التثبت من 

تقارير إنجاز 

 المشروعات

30 000 30 000 45 000 30 30 50 000 35 3514 

   - - - 000 200 000 200 000 200 تقييمات األثر 

 -  000 80 - - - - - دليل التقييم

استراتيجية مكتب 

التقييم المستقل متعددة 

 السنوات

     10 000   

أنشطة تقاسم المعرفة، 

واالتصال، ونشر 

التقييمات، 

 والشراكات

200 000 260 000 260 000 - - 270 000   

تنمية القدرات  

التقييمية، والتدريب 

 وتكاليف أخرى

135 390 135 390 120 390 - - 120 000   

احتياطي ألعمال 

 التقييم غير المتوقعة

- - 80 000 - - 70 000   

تكاليف غير مجموع 

 الموظفين

2 505 390 2 510 390 2 480 390 - - 2 430 000   

   338 388 3 - - 338 388 3 221 473 3 259 307 3 تكاليف الموظفين

   338 818 5 - - 728 868 5 611 983 5 649 812 5 المجموع

استعراض األقران 

 الخارجي

100 000 200 000 -   -   

تعيين مدير مكتب 

 التقييم المستقل

  *137 000 - -  - - 

 - -  - - 000 50   سياسة التقييم الجديدة

 - - 338 818 5 - - 728 055 6 611 183 6 649 912 5 الميزانية اإلجمالية 

  الكفاءات.* تقديرات مستندة إلى المناقشات مع شعبة الموارد البشرية في الصندوق، على افتراض االستعانة بوكالة للبحث عن 

                                           
 التثبت لعمليات الفعلي العدد يختلف وقد. سنويا المستقل التقييم مكتب يتلقاها التي المشروع إنجاز تقارير عدد إلى ببساطة الرقم هذا يشير 14

 .إجراؤها يتم التي اتالمشروع إنجاز تقارير من
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 ،األقران استعراض توصيات تنفيذ في 2021 عام في للتكلفة األساسية محركاتال أحد كمني محركات التكاليف. -35

. ذلك الناتجة عن المنهجية في والتغييرات إدخالها يتمس التي الجديدة والعمليات المنتجات إلى بالنظروذلك 

 بعدد ونوع التقييمات التي يضطلع بها في سنة معينة.ت حد د تكاليف مكتب التقييم المستقل إلى حد كبير و

تخصيص إجمالي الميزانية المقترحة لمكتب التقييم المستقل  4يبين الجدول  الغايات المكتبية.الميزانية حسب  -36

الغايات المكتبية في مكتب التقييم ، بما في ذلك تكاليف الموظفين وتكاليف غير الموظفين مقابل 2021لعام 

 15.المستقل

 4الجدول 

 حسب الهدف االستراتيجي  2021 عام التخصيص المقترح لميزانية

 النسبة المئوية من إجمالي الميزانية الميزانية األهداف االستراتيجية

 على وشراكاته الصندوق أداء لتحسين مصداقية ذاتو مستقلة أدلة وجود ضمان

 اتالمشروع مستوى وعلى ،والقطري ،واإلقليمي المؤسسي، مستوىال

3 869 282 66.5 

 العالمي المستوى وعلى الصندوق ضمن المعزز التقييم حوار في المساهمة

 والقطري واإلقليمي

677 603 11.6 

 21.9 453 271 1 الصندوق في التقييمات من والتعلّم النتائج ثقافة تعزيز

 100 338 818 5 المجموع

 .مالحظة: تم تقريب النسب المئوية

يترتب على المنهجية التي يتبعها مكتب التقييم المستقل إلعداد  بين الجنسين. للتمايزالميزانية المراعية  -37

بين الجنسين تحديد نسبة تكاليف الموظفين وغير الموظفين المخصصة لتحليل  للتمايزالميزانية المراعية 

القضايا الجنسانية في تقييمات المكتب واإلبالغ عنها. وتجدر اإلشارة إلى أن مكتب التقييم المستقل لديه معيار 

عمليات  مخصص للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يطبق في جميع التقارير السنوية عن نتائج وأثر

، وتقييمات أداء المشروعات، وعمليات التثبت القطريةاالستراتيجيات و الصندوق، وتقييمات البرامج القطرية

وسيتم استخدام نفس المعيار في المنتجين الجديدين، وهما من تقارير إنجاز المشروعات، وتقييمات األثر. 

وليت عناية أيضا للقضايا الجنسانية في التقييمات وأالتقييمات لمجموعة مشروعات والتقييمات دون اإلقليمية. 

في المائة من إجمالي  7.1أن  5األخرى، مثل التقييمات المؤسسية، وتقارير التوليفات التقييمية. ويبين الجدول 

 .مخصصة بشكل مباشر لدراسة القضايا الجنسانية 2021ميزانية المكتب المقترحة لعام 

                                           
 .2021غاياته/أهدافه االستراتيجية لعام  بمراجعةقام مكتب التقييم المستقل  15
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 بين الجنسين للتمايزالمراعية  2020المستقل لعام  ميزانية مكتب التقييم

 نوع النشاط
الميزانية المقترحة 

 2021لعام 

مكون التمايز بين 

)نسبة الجنسين 

 مئوية(

بالدوالرات 

 األمريكية

    تكاليف غير الموظفين

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

 000 21 10 000 210 المؤسسيةالتقييمات 

 000 5 10 000 50 التقييمات المواضيعية

 000 84 10 000 840 تقييمات البرامج القطرية واالستراتيجيات القطرية

 000 30 10 000 300 التقييمات دون اإلقليمية

 200 4 7 000 60 تقارير التوليفات التقييمية

 100 9 7 000 130 التقييمات لمجموعة مشروعات

 200 11 7 000 160 تقييمات أداء المشروعات

 600 5 7 000 80 دليل التقييم

 500 5 000 10 استراتيجية مكتب التقييم المستقل متعددة السنوات

 500 2 5 000 50 عمليات التثبت من تقارير إنجاز المشروعات

، التقييماتتقاسم المعرفة، واالتصال، ونشر أنشطة 

 900 18 7 000 270 والشراكات

 000 6 5 000 120 تنمية القدرات التقييمية، والتدريب، وغير ذلك من تكاليف

 500 2 5 000 50 احتياطي ألعمال التقييم غير المتوقعة

 200 210 8.6 000 430 2 مجموع تكاليف غير الموظفين

    تكاليف الموظفين

 280 32 20 400 161 جهة االتصال المعنية بالتمايز بين الجنسين

 570 10 10 700 105 جهة اتصال بديلة معنية بالتمايز بين الجنسين

 370 162 5 400 247 3 جميع موظفي التقييم

 220 205 6 338 388 3 المجموع الفرعي لتكاليف الموظفين

 420 415 7.1 338 818 5 المجموع

 واعتبارات للنظر فيها في المستقبل الميزانية المقترحة لمكتب التقييم المستقل - سادسا

. وتقل مليون دوالر أمريكي 5.81ما قيمته  2021. يبلغ إجمالي الميزانية المقترحة لعام المقترح الحالي -38

 المعتمدة الميزانية عن اأمريكي ادوالر 390 50 بمقدار( أسفل الخط بنود ال تتضمن التي) المقترحة الميزانية

 اسميا انخفاضا 2021 لعام المقترحة الميزانية ت ظهرو. أمريكي دوالر مليون 5.86 بلغت والتي ،2020 لعام

 ويرجع ذلك إلى ،2020 عامفي  المستقل التقييم لمكتب المعتمدة الميزانية بالمقارنة مع المائة في 0.85 بنسبة

 .الموظفين غير تكاليف في طفيف انخفاض

رّحل من  من المستقل التقييم مكتب يستفيد قد ،2021 عام فيو -39  من مئوية كنسبة 2020 عام ميزانيةمبلغ م 

رحَّ  المبلغ  .2020 لعام للصندوق اإلدارية للميزانية التنفيذي المجلس الذي وافق عليه لالم 

 اإلدارية الميزانية من مئوية كنسبة المستقل التقييم مكتب ميزانية شهدت. الكفاءة وتعزيز العمليات تبسيط -40

في  االتجاه استمرار هذا المتوقع ومن(. 1 الشكل انظر) الماضي العقد مدى على مستمرا انخفاضا للصندوق

 المقترحة اإلدارية الميزانية من المائة في 3.64 المستقل التقييم مكتب ميزانية تبلغ أن ي توقع إذ ،2021 عام

 زيادة تعقيد من الرغم على المذكور االنخفاض طرأ وقد. أمريكي دوالر مليون 159.41 البالغةو للصندوق

 ،السنوات مر علىو. األخيرة السنوات في التقييمات تعقيد ترتب على ذلك من تزايد وما ،الصندوق عمليات

 حد أقصى إلى التكلفة في الزيادات واستيعاب والمنتجات العمليات تبسيط إلى ى مكتب التقييم المستقلسع

 .ممكن
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 (2021-2010) التقييم المستقل كنسبة مئوية من الميزانية اإلدارية العادية للصندوقميزانية مكتب 

 

 

 ميزانية سقف تحديد تم. المستقبلية واالعتبارات التنفيذي المجلس الذي فرضه الميزانية لسقف المتثالا -41

القروض  برنامج قيمةق. وتبلغ الصندو ومنح قروض برنامج من المائة في 0.9 نسبة عند المستقل التقييم مكتب

 لمكتب المقترحة الميزانية تبلغ وبالتالي،. أمريكي دوالر مليون 679 ما يعادل 2021 لعام المتوقع والمنح

لمعظم  في البداية الصندوق ويرجع ذلك إلى إنفاق والمنح، القروض برنامج من المائة في 0.86 المستقل التقييم

يزيد  وقد. 2020و 2019 عامي في التجديد الحادي عشر للمواردبرنامج القروض والمنح الخاص به لفترة 

 توزيع باإلضافة إلى أن أي ،أكبر مشروعات نحو تدريجيا الصندوق مع توجه المستقبل في االتجاه هذا وضوح

 مكتب تجاوز إلى يؤدي قد لمواردا تجديدما من فترات  فترة خالل المعتمدة المشروعات لعدد متكافئ غير

 مكتب ميزانيات مجموع أخذ تم إذاو. السنوات تلك من أكثر أو واحدة سنة في الميزانية لسقف المستقل التقييم

 إجمالي على خلفية االعتبار بعين( 2021-2019) الصندوق لموارد عشر الحادي التجديد لفترة المستقل التقييم

 الذي السقف من بكثير أقل وهي المائة، في 0.5 الناتجة النسبة فستبلغ نفسها، للفترة القروض والمنح برنامج

 .التنفيذي المجلس حدده

 ةأي خالل المستقل، التقييم مكتب يقترح أعاله، الموصوف النحو على في البداية اإلنفاق ممارسة ضوء فيو -42

 القروض لبرنامج سنوات ثالث متوسط على المائة في 0.9 نسبة يتم حساب أن ،الموارد تجديدمن فترات  فترة

 16.والمنح

 

                                           
مليار دوالر أمريكي، فسيتم حساب النسبة السنوية لميزانية مكتب التقييم  3.3برنامج القروض والمنح يعادل  كانعلى سبيل المثال، إذا  16

 مليار دوالر أمريكي، وهو متوسط ثالث سنوات لبرنامج القروض والمنح. 1.1المستقل على أساس قاسم مشترك يعادل 
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 2021ق لعام الصندو في المستقل التقييم لمكتب النتائج قياس إطار

17 

 1الجدول 

 2021لعام  المستقل التقييم لمكتب الرئيسية األداء مؤشرات

 المستوى المستهدف مؤشرات األداء الرئيسية الغايات المكتبية

 )لكل سنة(
 وسائل التحقق

 مصداقية ذاتو مستقلة أدلة وجود ضمان: 1الغاية 

 المؤسسي، مستوىال على وشراكاته الصندوق أداء لتحسين

 اتالمشروع مستوى وعلى ،والقطري ،واإلقليمي

معدل العمل بالتوصيات الصادرة عن التقييمات المؤسسية، وتقييمات  -1

، والتوليفات التقييمية، القطرية االستراتيجياتوالبرامج القطرية 

 وتقييمات أداء المشروعات

تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة،  %90

 برنامج عمل وميزانية مكتب التقييم المستقلو

 ضمن المعزز التقييم حوار في المساهمة: 2الغاية 

 والقطري واإلقليمي العالمي المستوى وعلى الصندوق

 التواصل أدوات خالل من الموزعة التقييمات لجميع النشر منتجات عدد -2

 واإلنترنت االجتماعي

60 

 المستقل التقييم مكتب سجالت

 باالشتراك المستقل التقييم مكتب نظمها التي القطرية التعلّم أحداث عدد -3

 الحكومات مع

518 

 المستقل التقييم مكتب تقارير صفحات مشاهدات عدد -4
55 000 

 المستقل التقييم لمكتب اإلخبارية النشرات يتلقون الذين األشخاص ددع-5
2 500 

 5  المستقل التقييم مكتب موظفو فيها شارك التيالتقييم  أحداث عدد -6

 2  تجريب وإدخال منتجات تقييم جديدة -7

 1 دليل التقييم الجديد -8

 لوكاالت التابعة التقييم مكاتب مع ات التفرغ وتبادالت الموظفينإجاز -9

 األخرى الدولية المالية والمؤسسات المتحدة األمم
1 

بتنمية القدرات التقييمية التي  الخاصةعدد الندوات/حلقات العمل  -10

 نظمت في البلدان الشريكة
1 

 

 في التقييمات من والتعلّم النتائج ثقافة تعزيز :3الغاية 

 الصندوق

عدد األحداث التي شارك فيها موظفو مكتب التقييم المستقل حول  -11

 التقييميةالتقييم الذاتي وتنمية القدرات 
3 

 سجالت مكتب التقييم المستقل

من في المائة  0.9>  سقف الميزانية -12

 برنامج القروض والمنح

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

 97% العام نهاية في الميزانية تنفيذ معدل -14

                                           
 ستراتيجية متعددة السنوات.قد تتم مراجعة هذه المؤشرات في المستقبل عند إعداد اال 17

  في حال سمح الوضع الصحي وأحكام السفر بذلك. 18
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 2020تقدم مكتب التقييم المستقل في تحقيق األهداف مقابل إطار إدارة النتائج لعام 

 1الجدول 

 19(2020اإلبالغ عن مؤشرات األداء الرئيسية لمكتب التقييم المستقل )يناير/كانون الثاني حتى يونيو/حزيران 

 مؤشرات األداء الرئيسية نتائج اإلدارة المكتبية األهداف االستراتيجية
منتصف نجازات إلا

 2020يونيو/حزيران 

 المستوى المستهدف

(2020) 
 وسائل التحقق

 توليد :1الهدف االستراتيجي 

أدلة من خالل تقييمات مستقلة 

بشأن أداء الصندوق ونتائجه 

 لتعزيز المساءلة

تحسين السياسات : 1نتيجة اإلدارة المكتبية 

 والعمليات المؤسسية من خالل تقييمات مستقلة 

معدل العمل بالتوصيات الصادرة عن التقييمات المؤسسية،  -1

، القطريةاالستراتيجيات والبرامج القطرية  وتقييمات

 والتوليفات التقييمية، وتقييمات أداء المشروعات

 %90 20ال ينطبق

تقرير رئيس الصندوق عن 

وضع تنفيذ توصيات التقييم 

وتدابير اإلدارة، وبرنامج عمل 

 التقييم المستقلوميزانية مكتب 

: تعزيز االستراتيجيات 2نتيجة اإلدارة المكتبية 

القطرية/برامج الفرص االستراتيجية القطرية من 

 خالل تقييمات قطرية 

: معالجة المسائل 3نتيجة اإلدارة المكتبية 

 النظامية والفجوات المعرفية في الصندوق 

العمليات التي تحسين : 4نتيجة اإلدارة المكتبية 

يدعمها الصندوق من خالل التقييمات المستقلة 

 للمشروعات

تشجيع  :2الهدف االستراتيجي 

التعلّم القائم على التقييم وتعزيز 

ثقافة النتائج لزيادة الفعالية 

 اإلنمائية.

: تنفيذ دليل التقييم 5نتيجة اإلدارة المكتبية 

 وتجربة طرائق ومنتجات تقييم جديدة

 تقييمات مكتب التقييم المستقل 2 221 تطبيق مجموعة من الطرائق والتصميمات الجديدة -2

 3 122 كمي بتحليلالتقييمات المصحوبة  -3

تقييمات األثر وتقييمات 

البرامج القطرية 

 القطرية االستراتيجياتو

: تعزيز وزيادة التوعية 6نتيجة اإلدارة المكتبية 

على التقييمات وجودة والمعرفة بالدروس القائمة 

 المنتجات

التقييمات الموزعة من خالل أدوات  لجميع عدد منتجات النشر -4

  التواصل االجتماعي واإلنترنت

107 70 

 مكتب التقييم المستقل سجالت
عدد أحداث التعلّم القطرية التي نظمها مكتب التقييم المستقل  -5

 باالشتراك مع الحكومات
323 5 

                                           
 .2020حزيران /يونيو 25 تاريخحتى  19

 .2020لم يتم نشر تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة لعام  2020يونيو/حزيران  شهرحتى  20

 من خالل المقابالت الهاتفية. بعدالجغرافية والبعثات عن  المعلوماتنظم  21

المقرر البدء به في عام  تقييم األثر الذي كان من تأجيل ، من غير المزمع إجراء زيارات ميدانية لمعظم التقييمات. وبالتالي، فإن األساليب الكمية لجمع البيانات مثل المسوحات غير ممكنة. وتم19-ضوء تفشي جائحة كوفيد في 22

 .في إثيوبيا قبل فرض قيود السفر قد تم االنتهاء من جمع البيانات الخاصة بتقييم األثر . غير أنه كان2020

   .في كيتو 2020وادور في فبراير/شباط تم تنظيم حلقتي عمل وطنيتين عن بعد لتقييم البرنامج القطري واالستراتيجية القطرية في مدغشقر والسودان. وع قدت ورشة عمل وطنية لإلك 23
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 مؤشرات األداء الرئيسية نتائج اإلدارة المكتبية األهداف االستراتيجية
منتصف نجازات إلا

 2020يونيو/حزيران 

 المستوى المستهدف

(2020) 
 وسائل التحقق

عدد أحداث المعرفة الداخلية والخارجية التي نظمها مكتب  -6

 المستقلالتقييم 
2 5 

 000 55 680 25 عدد مشاهدات صفحات تقارير مكتب التقييم المستقل  -7

عدد األشخاص الذين يتلقون النشرات اإلخبارية لمكتب التقييم  -8

 المستقل
2 403 2 500 

 

تنمية القدرات التقييمية : 7نتيجة اإلدارة المكتبية 

 في البلدان الشريكة

عدد الندوات/حلقات العمل الخاصة بتنمية القدرات التقييمية  -9

 الشريكةالتي نظمت في البلدان 
 سجالت مكتب التقييم المستقل 1 1

عدد األحداث التي شارك فيها موظفو مكتب التقييم المستقل  -10

 القدرات التقييمية  وتنميةحول التقييم الذاتي 

 

4 3 

 

 2و 1الهدفان االستراتيجيان 
ضمان كفاءة مهمة : 8نتيجة اإلدارة المكتبية 

 التقييم المستقل والتواصل مع الهيئات الرئاسية

% من برنامج القروض  0.54 الميزانيةسقف  -11

 والمنح في الصندوق

% من برنامج القروض  0.9> 

 والمنح في الصندوق
 التقييم المستقل سجالت مكتب

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

 24 97% 75.86% معدل تنفيذ الميزانية في نهاية العام -13

  95% 50% معدل تنفيذ أنشطة التقييم الرئيسية -14

 .وفقا لما تم االتفاق عليه مع المجلس التنفيذي مقابل مؤشرات األداء الرئيسية 2019حتى يونيو/حزيران اإلبالغ التالية نظرة عامة على إنجازات المكتب  ، تقدم مصفوفة2018-2016المستقل للفترة مكتب التقييم لنتائج المالحظة: استنادا إلى إطار قياس 

 

                                           
حيث ي شار  1. وينعكس ذلك في الجدول 19-. غير أنه من غير المرجح أن يتم تحقيق هذا الهدف في ضوء االختالالت المرتبطة بجائحة كوفيد2020لميزانيته لعام  2019الهدف الذي حدده مكتب التقييم المستقل في عام هذا هو  24

  في المائة. 90.3 إلى نسبة 2020الميزانية في عام إلى أنه في حالة عدم السفر من أجل البعثات، ي توقع أن يصل استخدام 
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  2021أنشطة التقييم المقترحة لمكتب التقييم المستقل في الصندوق لعام 

 1الجدول 

 حسب نوع النشاط 2021برنامج العمل المقترح لمكتب التقييم المستقل في الصندوق لعام 

 تاريخ االنتهاء المتوقع تاريخ البدء 2021األنشطة المقترحة لعام  نوع العمل

 التقييمات المؤسسية -1

تقييم مؤسسي مشترك مع مكاتب التقييم التابعة لبرنامج األغذية العالمي ومنظمة األغذية والزراعة بشأن التعاون 

 بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها
 2021ديسمبر/كانون األول  2020يونيو/حزيران 

 2022ديسمبر/كانون األول  2021يونيو/حزيران  التقدم المحرز في اإلصالحات الخاصة بتطبيق الالمركزية في الصندوق

 2021يونيو/حزيران  2020يناير/كانون الثاني  ر المناخف أصحاب الحيازات الصغيرة مع تغيّ مساهمة الصندوق في تكيّ  التقييمات المواضيعية -2

 2022مارس/آذار  2021يناير/كانون الثاني  البلدان الصغيرة التي تعاني من أوضاع هشة في غرب أفريقيا دون اإلقليمية التقييمات -3

 االستراتيجياتوتقييمات البرامج القطرية  -4

 القطرية

 2021مايو/أيار  2020مايو/أيار  بوروندي

 2021مايو/أيار  2020مايو/أيار  باكستان

 2022سبتمبر/أيلول  2021سبتمبر/أيلول  بوليفيا

 2021ديسمبر/كانون األول  2021يناير/كانون الثاني  إسواتيني

 2021ديسمبر/كانون األول  2021يناير/كانون الثاني  إندونيسيا

 2022مايو/أيار  2021مايو/أيار  مالوي

 2021ديسمبر/كانون األول  2021يناير/كانون الثاني  أوزبكستان

عمليات التثبت من تقارير إنجاز  -5
 المشروعات

 التثبت من جميع تقارير إنجاز المشروعات المتاحة هذا العام
 2021ديسمبر/كانون األول  2021يناير/كانون الثاني 

 2022يونيو/حزيران  2021يونيو/حزيران  أداء الحكومات تقارير التوليفات التقييمية -6

 2021ديسمبر/كانون األول  2021يناير/كانون الثاني  تقييمات ألداء المشروعات أربعة تقييمات أداء المشروعات -7

 2021ديسمبر/كانون األول  2021يناير/كانون الثاني  مشروعات تنمية األعمال الريفية لمجموعة مشروعاتتقييمات ال -8

 االنخراط مع الهيئات الرئاسية -9
وإعداد برنامج عمل  2021استعراض تنفيذ برنامج عمل مكتب التقييم المستقل المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 

  2024-2023وخطته اإلشارية للفترة  2022مكتب التقييم المستقل المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 
 2021 ديسمبر/كانون األول 2021يناير/كانون الثاني 

 2021سبتمبر/أيلول  2021يناير/كانون الثاني  عشر عن نتائج وأثر عمليات الصندوق  التاسعالتقرير السنوي  

 2021سبتمبر/أيلول  2021يناير/كانون الثاني  تعليقات مكتب التقييم المستقل على تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة 

 2021 سبتمبر/أيلول 2021يناير/كانون الثاني  التقييم المستقل على تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق تعليقات مكتب 

 2021ديسمبر/كانون األول  2021يناير/كانون الثاني  تعليقات مكتب التقييم المستقل على سياسات واستراتيجيات إدارة الصندوق 
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 تاريخ االنتهاء المتوقع تاريخ البدء 2021األنشطة المقترحة لعام  نوع العمل

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

 2021الحسابات، والزيارة القطرية للمجلس التنفيذي في عام 
 2021ديسمبر/كانون األول  2021يناير/كانون الثاني 

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

 ذات الصلةالقطرية االستراتيجيات و
 2021ديسمبر/كانون األول  2021 كانون الثاني/يناير

 2021ديسمبر/كانون األول  2021يناير/كانون الثاني  ، والموقع الشبكي لمكتب التقييم المستقل، وما إلى ذلكوالنظرات الثاقبةوالمالمح البارزة، تقارير التقييم،  أنشطة االتصاالت وإدارة المعرفة -10

 2021ديسمبر/كانون األول  2021يناير/كانون الثاني  ، وأحداث تعلّم في الصندوق القطريةاالستراتيجيات وتنظيم حلقات عمل تعلّم قطرية عن تقييمات البرامج القطرية 

 2021ديسمبر/كانون األول  2021يناير/كانون الثاني  المشاركة وتقاسم المعرفة من خالل منتديات خارجية مختارة مثل أحداث التعلّم واجتماعات مجموعات التقييم

واالستراتيجيات حضور كل اجتماعات لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه السياسات التي تناقش السياسات 

المؤسسية، وبرامج الفرص االستراتيجية القطرية، ومجموعة مختارة من المشروعات التي قيمها مكتب التقييم 
 المستقل في الفترة األخيرة، وحضور اجتماعات لجنة إدارة العمليات، وفريق إدارة الصندوق.

 2021ديسمبر/كانون األول  2021يناير/كانون الثاني 

 الشراكات - 11

 

 2021ديسمبر/كانون األول  2021يناير/كانون الثاني  الشراكات مع فريق التعاون في مجال التقييم، وفريق األمم المتحدة المعني بالتقييم

متعددة األطراف والثنائية رئيسية التي تقوم بها المنظمات خارجي في التقييمات ال أقرانالمساهمة كمستعرض 

 حسب الطلب

 2021ديسمبر/كانون األول  2021يناير/كانون الثاني 

 2022 آذار/مارس 2021يناير/كانون الثاني  جديد تقييم لدليلوضع مسودة  المنهجية -11

 2021سبتمبر/أيلول  2020ديسمبر/كانون األول  استراتيجية مكتب التقييم المستقل متعددة السنوات االستراتيجية -13

 التقييميةتنمية القدرات  -14
 2021ديسمبر/كانون األول  2021يناير/كانون الثاني  االنخراط في تنمية القدرات التقييمية في سياق عمليات التقييم المنتظمة

 2021ديسمبر/كانون األول  2021يناير/كانون الثاني  تنظيم حلقات عمل في البلدان الشريكة حول منهجية وعمليات التقييم )عند الطلب(
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 2023-2022 خطة العمل اإلشارية لمكتب التقييم المستقل للفترة

 1الجدول 

 حسب نوع النشاط* 2023-2022خطة العمل اإلشارية لمكتب التقييم المستقل للفترة 

 السنة 2023-2022الخطة اإلشارية للفترة  نوع العمل

 التقييمات المؤسسية -1
 )مرّحل( 2022 إلصالحات الخاصة بتطبيق الالمركزية في الصندوقمتابعة ل

 2023 متابعة للكفاءة في الصندوق

 التقييمات المواضيعية -2

 2022 المساواة بين الجنسين

 أو الصندوق؛ عمليات في الغذائي واألمن التغذية( 1: )المتاحة الخيارات

 أو السيادية؛ غير والعمليات الخاص للقطاع الصندوق دعم( 2)

 الدولي الصعيد على ووضوح صورته الصندوق شراكة (3)

2023 

 2023 وأوروبا أفريقيا وشمال األدنى الشرق شعبةفي  يدون إقليم تقييم قليميةاإلدون التقييمات  -3

 القطرية االستراتيجياتوتقييمات البرامج القطرية  - 4

 2022 بوليفيا )مرّحل(

 2022 مالوي )مرّحل(

 2022 بنن

 2022 الهند

 2022 قيرغيزستان

 2023 جيبوتي

 2023 رواندا

 2023 فييت نام

 2023 زامبيا

 مذكرة موجزة/التوليفات التقييمية -5
 2022 أداء الحكومة )مرّحل(

 2022 19-االستجابة لجائحة كوفيد/الريف فقراء لتحفيز الصندوق مرفق

 2022-2023 مشروعات التمويل الريفي التقييمات لمجموعة مشروعات -6

 2022-2023 المتاحة هذا العام إنجاز المشروعات تقاريركافة التثبت من  المشروعات إنجاز قاريرالتثبت من ت -7

 2022-2022 في السنة المشروعات داءأل تقييمات 5-4حوالي  المشروعات أداء تقييمات -8

 االنخراط مع الهيئات الرئاسية -9

 2022-2023 عن نتائج وأثر عمليات الصندوق  نوالحادي والعشروالتقرير السنوي  نوالعشرالتقرير السنوي 

وإعداد برنامج عمل مكتب التقييم المستقل المستند إلى النتائج وميزانيته  2020استعراض تنفيذ برنامج عمل مكتب التقييم المستقل المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 

 2024-2023وخطته اإلشارية للفترة  2022لعام 
2023-2022 
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 السنة 2023-2022الخطة اإلشارية للفترة  نوع العمل

 2022-2023 الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارةتعليقات مكتب التقييم المستقل على تقرير رئيس 

 2022-2023 تعليقات مكتب التقييم المستقل على تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق

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

 للنظر فيها

2023-2022 

 2022-2023 التنفيذي المشاركة في جميع دورات لجنة التقييم، وفي دورات المجلس التنفيذي ومجلس المحافظين، والزيارة القطرية السنوية للمجلس

 2022-2023 ذات الصلة القطرية االستراتيجيات وتعليقات مكتب التقييم المستقل على برامج الفرص االستراتيجية القطرية عند توفر تقييمات البرامج القطرية 

 إدارة المعرفةونشطة االتصاالت أ -10

 2022-2023 التقييم المستقل، وما إلى ذلك، والموقع الشبكي لمكتب والمالمح البارزة، والنظرات الثاقبةتقارير التقييم، 

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

لجنة إدارة العمليات، وفريق إدارة الصندوق، واجتماعات مختارة لفرق ومجموعة مختارة من المشروعات التي قيمها مكتب التقييم المستقل؛ وحضور اجتماعات 

 إدارة البرامج القطرية

2023-2022 

 الشراكات -11

 2022-2023 الشراكات مع فريق التعاون في مجال التقييم، وفريق األمم المتحدة المعني بالتقييم

 2022-2023 والصندوق وبرنامج األغذية العالمي لتعزيز التعاون في مجال التقييمتنفيذ البيان المشترك بين منظمة األغذية والزراعة 

 2022-2023 خارجي في التقييمات الرئيسية التي تقوم بها المنظمات متعددة األطراف والثنائية حسب الطلب أقرانالمساهمة كمستعرض 

 2022-2023 تتعلق بتنمية القدرات التقييميةتنفيذ أنشطة في البلدان الشريكة  تنمية القدرات التقييمية -12

؛ أولية ،وتقارير التوليفات التقييميةوتقييمات مجموعة مشروعات، والتقييمات دون اإلقليمية،  ،القطريةاالستراتيجيات و إن مواضيع وعدد التقييمات المواضيعية، والتقييمات المؤسسية، وتقييمات البرامج القطرية* 

 على التوالي. 2022و 2021في عامي  2023و 2022وستؤكد أو تحدد األولويات واألعداد الفعلية لألنشطة المقرر االضطالع بها في عامي 
 

 

 

 


