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 ii موجز تنفيذي

االستعراض المسبق رفيع المستوى لبرنامج عمل الصنــدوق المستند إلـى النتائــج  -الجزء األول 

 1 2022والميزانيتين العادية والرأسماليـــــة للصنـــدوق لعــام 

 1 السياق -أوال 

 3 المنظور الحالي -ثانيا 

 3 الجديدالسياق التشغيلي للصندوق والالمركزية والوضع الطبيعي  –ألف 

 4 2021تحديث بشأن برنامج القروض والمنح لعام  -باء 

 5 2021و 2020استخدام الميزانية العادية الصافية للسنتين  -جيم 

 6 المخصصات المرّحلة - دال
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 موجز تنفيذي

 استراتيجية ، بالسعي إلى تحقيق ثالثة أهداف(2025-2016) إطاره االستراتيجي ، من خالليلتزم الصندوق -1

ي يجنيها السكان ( زيادة الفوائد الت2زيادة القدرة اإلنتاجية للسكان الريفيين الفقراء؛ ) (1): ، وهيمترابطة

 سكان الريفاالقتصادية لاألنشطة  وقدرة( تعزيز االستدامة البيئية 3؛ )الريفيون من المشاركة في األسواق

تحقيق أهداف التنمية لتسع سنوات  من أقلسوى  إذ لم يتبق   ،. واآلنر المناخفي وجه تغيّ على الصمود الفقراء 

اء على الفقر المدقع وتحقيق األمن الغذائي، يتعيَّن على الصندوق القضومع تباطؤ التقدم المحرز في المستدامة 

 .العالمية اإلنمائيةولويات األ هذه في تحقيقيضطلع بدور حاسم يبقى شريكا إنمائيا مضاعفة جهوده كي 

 ماتمنظال قيامالحاجة الملحة إلى  2020 لعام حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم نالتقرير السنوي عويؤكد  -2

على أن التراجع المستمر في معدالت الجوع  وهو يقدم أدلة، أثرها وتسريعمثل الصندوق بمضاعفة جهودها 

ف الصندوق في المرتبة األولى في تقرير جودة المساعدة اإلنمائية وُصنّ لألسف.  توقفقد منذ عقود في العالم 

ذات أثر على األجل األطراف على تقديم مساعدة  بلدا ووكالة من الوكاالت المتعددة 49الرسمية الذي قيّم قدرة 

لمواصلة بناء الزخم، يجب تنظيم الصندوق وتزويده بالموارد المناسبة و. التي تحتاج إليهاالبلدان  الطويل إلى

ة وإعادة البناء من أجل زيادة القدرة على الصمود وحماي ،19-جائحة كوفيدفي عالم ما بعد  التعافي عجلة لدفع

 .إنمائين تقدم ما تحقق م

، دعت الدول األعضاء 2030عام وفي ضوء الهدف الشامل للصندوق المتمثل في مضاعفة أثره بحلول  -3

الصندوق إلى زيادة مشاركته وسد فجوة التنسيق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، واغتنام الفرصة من أجل 

خالل اضطالعه بدور رئيسي في عملية صورته. واستجاب الصندوق لذلك من  إبرازوتعزيز سماته البارزة 

 المؤتمر الثانيومتابعتها، مثل:  2021قمة النظم الغذائية، وعرض العمليات العالمية األخرى في عام مؤتمر 

رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة، بما في ذلك إطالق تقرير حالة اللتمويل المشترك؛ والمنتدى السياسي ل

 بشأن تغيّرقمة قادة مجموعة العشرين؛ ومؤتمر األمم المتحدة و؛ 2020في العالم لعام األمن الغذائي والتغذية 

العالمي للمانحين من أجل  للمنتدى من خالل استضافته أيضا يضطلع الصندوق بدور قياديو. 2021المناخ 

 والتعاون الثالثي. التعاون بين بلدان الجنوب على صعيدمشاركته  وتوسيعالتنمية الريفية 

ت اإلدارة العليا الالمركزية كأولوية حددَّ طويل األجل نحو مضاعفة األثر، الاستنادا إلى المسار االستراتيجي و -4

 –بناء قدرات الموظفين بطريقة شاملة  -"تحديد الحجم السليم"  وذلك بالترافق معقصوى بالنسبة للصندوق، 

 تحقيقه الجهود، يعمل الصندوق على تعزيز . ومن خالل هذ2020دراسة الموارد البشرية لعام ب باالسترشاد

 الدول األعضاء. تطلبهاالنتائج التحويلية وضمان القدرات المناسبة لتقديم الخدمات والمنتجات والخبرات التي 

، سيواصل الصندوق عمله الجاري بالفعل على صعيد اإلصالحات وإدارة الميزانية. 2022وخالل عام  -5

من المستفيدين، ومجموعة أدوات موسعة  رب أكبروقُ ر أكبر من الالمركزية التمتع بهيكل يتسم بقد وسيكون

قوية في تنفيذ عملية إصالح األمم  ةتوفر قدرة تمويلية إضافية، ودور معزز كمجمع للتمويل اإلنمائي، ومشارك

 المتحدة، محوريا لتعزيز قدرة الصندوق على الوفاء بمهمته.

تنفيذ خارطة بالصندوق بإصالح تحويلي لإلطار المالي و بدألصندوق، وأثناء التجديد الحادي عشر لموارد ا -6

إصالح إطار القدرة على تحمل الديون، وسياسة كفاية رأس المال، وإطار إدارة األصول  ويتيح. طريق مالية

والخصوم، والنهج الجديد إلدارة السيولة في الصندوق أدوات جديدة للحفاظ على قدرة الصندوق على عقد 

ويمثّل التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق تطورا لنموذج عمل زامات والحفاظ على استدامته المالية. االلت

الصندوق نحو حزمة برامجية مالية تتسم بقدر أكبر من الشمول والتوجه نحو السياسات وتقوم بتوليد النتائج 

اث آليات ابتكارية لتقديم الموارد، بطريقة تآزرية من أجل تعزيز التغيير المنهجي. وينطوي ذلك على استحد

، وتوسيع نطاق النتائج. وهو يتضمن تركيزا أكبر على مواضيع التعميم )البيئة وتغيّر وتعبئتهوتجميع التمويل 

ة (، والقطاع الخاص والشراكات األخرى الستكمال مشاركوالشباب ،، والتغذيةالمنظور الجنسانيالمناخ، و
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عملية التصنيف  إتمامتعزيز تحويل الهيكلية المالية للصندوق من خالل: ر وسيستم مع الحكومات. دوقنالص

وتنفيذ إطار االقتراض المتكامل واعتماد المبادئ الرئيسية لدعم االستدامة المالية  ؛االئتماني للصندوق

احة لعقد من تنقيح اإلجراءات والتعاريف القائمة لتحديد الموارد المت وتشّكل هذه التحسينات جزءا .للصندوق

 االلتزامات.

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

االنتهاء من تنفيذ برنامج القروض والِمنح لفترة التجديد  الحاجة إلى ويشمل ذلكالتصدي لها بصورة عاجلة، 

التعميم  مواضيع، والنهوض بجدول أعمال التعميم. وال تزال في سياق ما بعد الجائحةللموارد الحادي عشر 

تُشكل عناصر محورية في  - والتغذية، وتغيُّر المناخ ،المنظور الجنسانيوالشباب،  -األربعة في الصندوق 

بتعزيز  2021، سيقوم الصندوق في عام للموارد للتجديد الثاني عشر االستعدادالتحول الريفي. وفي إطار 

ألشخاص ذوي اإلعاقة. ل هإدماج وتفعيلمع الشعوب األصلية،  مشاركتهالتنوع البيولوجي، وتوسيع  نهجه إزاء

على البلدان التي تؤدي هشاشة المؤسسات واالقتصادات فيها في كثير من األحيان  تركيزهوسيزيد أيضا من 

تحقيقا لهذه و. ساء، أفدح األثمانوالنتتكبد فيها الفئات األشد ضعفا، ال سيما الشباب إلى مجتمعات غير متكافئة 

من أجل المشاركة  -بما في ذلك التكنولوجيا والرقمنة  -والجديدة  الحاليةسيستفيد الصندوق من أدواته الغاية، 

 هذه البلدان.بدور تحويلي في 

. اودائم تحويليا أثرا دعمه تولد حزمةأن بنهج البرمجة القطرية لضمان  ، أخذ الصندوقلى مر السنواتوع -8

 مواصلة تعزيزللموارد التجديد الثاني عشر  سيشهد، للموارد نموذج عمل التجديد الحادي عشر وباالستناد إلى

مساعدة الحكومات على تحقيق األهداف اإلنمائية من خالل دعم  من أجلنهج البرمجة القطرية في الصندوق 

زيادة سيشمل أيضا ، بل فحسب جديدة ةمشاركووسائل  أدواتاستخدام على ذلك  ينطوي ن. ولالتغير التحويلي

 وبالبناء على. الوطنية التركيز على دعم الحكومات في تحقيق التحول من خالل خيارات السياسات والبرمجة

ُ نهج البرامج القطرية الموضح في إطار االنتقال الذي  ، سيعمل للموارد في فترة التجديد الحادي عشر عدأ

لصالح  المعزز بما في ذلك برنامج تمويل القطاع الخاص، وبرنامج التأقلم أدوات جديدة، إدماجعلى الصندوق 

جميع التدخالت من أجل ضمان  في صميمعلى الصمود القدرة  كونزراعة أصحاب الحيازات الصغيرة. وست

 .19-االستدامة واألثر حتى في مواجهة أزمات من قبيل جائحة كوفيد

 28 وهو يشململيار دوالر أمريكي،  1.2إلى  2022ع لعام برنامج القروض والِمنح المتوق وتصل قيمة -9

بإتمامه لدورة التجديد الحادي عشر للموارد، . واجاري امشروع عشر ألحد اإضافي مشروعا جديدا، وتمويال

دّ ويُع   مليار دوالر أمريكي. 3.5 والبالغيتوقع الصندوق تحقيق المستوى المستهدف لبرنامج قروضه وِمنحه 

في  19عن أزمة جائحة كوفيدـ الناجمةستثنائية االهاما بالنظر إلى الظروف المحفوفة بالتحديات ذلك إنجازا 

 .العالم

إعادة تحديد الحضور الميداني  - 2.0الالمركزية عملية ( 1للتكاليف: ) المحركة الرئيسية العوامل وتتضمن -10

( التغيرات 3؛ )19-اق ما بعد جائحة كوفيدالتعديالت التشغيلية في سي -( إعادة البناء بشكل أفضل 2للصندوق؛ )

 وتحديد الحجم السليمتكاليف الموظفين الناشئة عن تنفيذ دراسة الموارد البشرية  (4)فات التكنولوجية؛ ييوالتك

( الزيادات في 6بالتزامات التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق؛ ) اإليفاء( 5في الصندوق؛ ) ةملاالعللقوى 

 .أسعار الصرف األجنبيتحركات الناتجة عن السلبية المحتملة  األسعار واآلثار

ميزانية ذات نمو حقيقي صفري، إذا كان للصندوق أن يضاعف  إطاروبعد ثالث سنوات متتالية من العمل في  -11

مع ضمان إدارة مالية قوية حتى في أوقات األزمات، فال بد من زيادة حقيقية في  2030أثره بحلول عام 

واألنشطة اإلنمائية على النحو المبين  المشروعاتز هذه الزيادة على تكلفة البرامج في يجب أن تركّ الميزانية. و

هذا االستعراض لتصنيفات  دَّ في مبادرة تعزيز الكفاءة وإدارة الموارد )التخصيص الذكي للميزانية(. وقد أُعِ 

ية الصندوق وتركيزه على النتائج تعزيز شفاف من أجلالمشروعات تكاليف الصندوق ومنهجية تقدير تكاليف 

وأدائه، وذلك باالسترشاد بالممارسات الجيدة التي تتبعها المصارف اإلنمائية المتعددة األطراف ووكاالت األمم 
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المتحدة. وستؤدي نتائج مبادرة تعزيز الكفاءة وإدارة الموارد إلى تعزيز الشفافية وتمكين حوار أكثر استنارة 

، بصورة مباشرةالموارد إلى األنشطة اإلنمائية  ومن خالل توجيهة إلنجاز مهمة الصندوق. بشأن التكلفة الحقيقي

 سيواصل الصندوق مساره نحو زيادة الكفاءة عن طريق الحد من نمو التكاليف اإلدارية غير المباشرة.

مليون دوالر  151حوالي  2021وبناء على التوقعات الحالية، من المتوقع أن يبلغ استخدام الميزانية في عام  -12

سيوفر وضوحا إضافيا  2021في المائة. وال تزال اإلدارة متفائلة بأن الفصل األخير من عام  94.7أمريكي أو 

بشأن بيئة التشغيل، مما سيسمح بتوقعات أكثر واقعية الستخدام الميزانية في المستقبل. ويتوقع الصندوق عودة 

من نتيجة حالة عدم اليقين الناجمة عن استمرار القيود على السفر، االستخدام إلى مستوياته السابقة. غير أنه 

عند  2022في المائة. ويضع ذلك التوقعات بالنسبة إلى عام  94.7حاليا أن يصل معدل االستخدام إلى  المتوقع

ل بالمقارنة 95نسبة  مع  في المائة تقريبا، األمر الذي سيؤدي إلى انخفاض كبير متوقع في المستوى الُمرحَّ

 ح لالستخدام المتوقع في وثيقة الميزانية النهائية عند توفر المزيد من المعلومات.. وسيُتاح تقدير منقَّ 2021عام 

يورو مقابل  0.885، باستخدام سعر صرف قدره 2022رفيعة المستوى لعام الوتُقدّر الميزانية العادية الصافية  -13

في المائة  4.75 بنسبة حقيقيةريكي، ويمثل ذلك زيادة مليون دوالر أم 169.37 األمريكي، بمبلغ دوالر 1

وذلك بعد استيعاب ضغوط التكلفة إلى أقصى حد ممكن.  ،في المائة 1.5وزيادة متوقعة في األسعار بنسبة 

مدفوعة بشكل رئيسي بتكاليف  2021في المائة خالل عام  6.25وتعتبر الزيادة االسمية الناتجة والتي تبلغ 

الحضور الميداني نتيجة جهود تطبيق الالمركزية، والتي يقابلها انخفاض في الخدمات  الموظفين وتعزيز

 االستشارية وتكاليف السفر. وستجري مراجعة هذه التقديرات بالكامل في إطار إعداد وثيقة الميزانية النهائية.

 ويشمل ذلك، الر أمريكيمليون دو 174.07ميزانية اإلجمالية تبلغ القيمة المقترحة لل، 2022وبالنسبة لعام  -14

 تعتبر خارجالتي  التكميليةتغطية تكاليف إدارة العمليات الممولة من األموال لمليون دوالر أمريكي  4.7مبلغ 

التي يديرها  التكميلية. وبالنظر إلى إمكانية ازدياد األموال مهتتالصندوق ولكنها  والمنح في قروضالبرنامج 

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

 .التكميليةإيرادات الرسوم المتولدة عن إدارة األموال  فيبالكامل من الجزء السنوي القابل للتخصيص 

ها أهمية أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبنيت 19-وأظهرت أزمة جائحة كوفيد -15

صعيد استمرارية األعمال. ومع االنتقال التدريجي إلى الحلول السحابية، من المتوقع حدوث  على األساسية

بما يتراوح  2022ر الميزانية الرأسمالية لعام نقلة من النفقات الرأسمالية إلى النفقات التشغيلية المتكررة. وتُقدَّ 

ريكي، وهي تتألف أساسا من النفقات الرأسمالية الدورية مليون دوالر أم 6.8مليون دوالر أمريكي و 6.25بين 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. ومشروعات
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 المستند الصنــدوق عمل لبرنامج المستوى رفيع المسبق االستعراض -الجزء األول 

 2022 لعــام للصنـــدوق والرأسماليـــــة العادية والميزانيتين النتائــج إلـى

 اقالسي - أوال

 الذي الرسمية اإلنمائية المساعدة جودة تقرير في األولى المرتبة في الصندوق ُصنّف ،2021 أيار/مايو في -1

بلدا ووكالة من الوكاالت المتعددة األطراف على تقديم مساعدة  49 قدرة قيّم ، والذيينوتأثير عالي  بتقدير  يتمتع

مركز التنمية  الصادر عنيها. ويقيس التقرير السنوي ذات أثر على األجل الطويل إلى البلدان التي تحتاج إل

 بينها ويقارن بالنسبة إلى الفعالية اإلنمائية وأثرها األكثر أهميةالعالمية المؤشرات 

 طويل ألثر يُنفق دوالر توليد كل لضمان يوليها التي األهمية على شهادة للصندوق العالي التصنيف ويعتبر -2

 نموذج شفافية على الضوء التقرير ويسلط. ضعفا سكان العالم أشد بين روالفق لجوعل التصدي على األجل

 تنفيذ أن ذلك ويؤكد. عمله تقييم على والتركيز للبلدان اإلنمائية ولوياتاأل مع عمله ومواءمة الصندوق، تمويل

 عاليةالف من مستوياتال أعلى تحقيقبهدف  يجري إلى الصندوق المانحة الجهاتالتي تقدمها  ستثماراتاال

 .اإلنمائية

 االحتياجات تلبيةبهدف  كبيرة وقدراتكبير  إضافي تمويل تعبئةل والمنح للقروض برنامجه الصندوق يتجاوزو -3

صالح ل الخاص التمويل تحفيزب للصندوق الخاص القطاع تمويل برنامج وسيسمح. األعضاء لدوله المتطورة

 العمل فرص استحداث على التركيز مع الحجم، والمتوسطة والصغيرة الصغر البالغة الريفية لمؤسساتا

 سيعززو. الخاص القطاع في الفاعلة الجهات من مجموعة مع مباشرة العمل خالل من والنساء لشبابصالح ال

 المناخي التمويل توجيه على الصندوق قدرة الصغيرة الحيازات أصحاب زراعة لصالح المعزز التأقلم برنامج

 .منتجينال صغار إلى البالغ األهمية

 المستدامة، التنمية أهداف تحقيقمن أجل  التنسيق فجوة القيام بالمزيد لسد إلى الصندوق األعضاء الدول دعتو -4

 خالل من لذلك الصندوق استجابو. سماته البارزة ووضوح صورته من أجل تعزيز الفرصة واغتنام

 مشاركة وضمان العيش سبل أعمال ولجد وتأييد الغذائية، النظم قمةمؤتمر  عملية في رئيسي دورب اضطالعه

 العمليات - وعرض - بصياغة أيضا الصندوق ويلتزم. الريفية المدني المجتمع ومنظمات األعضاء الدول

 رفيعال السياسي المنتدىو ،المشترك لتمويلل الثانية قمةلا في ذلك، بما بعده وما 2021 عام في األخرى العالمية

 قادة قمةو العالم؛ في والتغذية الغذائي األمن حالة تقرير إطالق ذلك في بما ة،المستدام التنمية بشأن المستوى

 قيادي بدور أيضا الصندوق ويضطلع. 2021 المناخ بشأن تغيّر المتحدة األمم ومؤتمر ،العشرين مجموعة

لدول مع ا مشاركته وسعيو ،الريفية التنمية أجل من للمانحين العالمي للمنتدى من خالل استضافته أكبر

 .والتعاون الثالثي الجنوب بلدان بين التعاونب األعضاء فيما يتعلق

 األخرى المتحدة األمم كيانات مع بالتعاون ويعمل ،المتحدة األمم إصالح بعملية بصورة كاملة الصندوق يلتزمو -5

 رلتغيّ  بتهاستجا تسريع( 2) المستدامة؛ التنمية أهداف في للمساهمات مشترك رصد إطار اعتماد( 1: )أجل من

 خالل من الكفاءات تحسين( 3) الريف؛ سكان على 19-آثار جائحة كوفيدو البيولوجي التنوع وفقدان المناخ

 لألمم المستدام اإلنمائي التعاون أطر مثل المتحدة األمم إصالحعملية ب الصلة ذات المنتجات وتنفيذ تطوير

 ونظام والمباني، الخلفية والمكاتب المشتركة، اريةالتج العمليات واستراتيجيات التمويل، واتفاق المتحدة،

 .المعزز المقيم المنسق

 ميزانية أول بوضع أنه يقوم إذ الميزانية، تخطيطعلى صعيد  حاسما 2021 عام يعتبر للصندوق، بالنسبةو -6

 دةإعا نحو هادف بشكل الموارد توجيه ضمان في الهدفيتمثل و. مواردلل عشر الثاني التجديد لفترة سنوية
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 والدعم األعمال استمرارية على التركيز من التحول مع ةالعالمي الجائحة ظل في وأقوى أفضل بشكل البناء

 .التنفيذتسريع  إلى

 الصندوق عمل نموذج في تطورا 2022 عام في تبدأ التي الصندوق لموارد عشر الثاني التجديد فترة تمثلو -7

 المنهجي التغيير تعزيزب وتقوم السياسات نحو والتوجه مولالش من أكبر بقدر تتسم مالية برامجية حزمة نحو

. في الميدان النتائج تحقيق على مواردلل عشر الثاني التجديد فيوسينصب التركيز الشامل . الريفسكان لصالح 

جميع  سيتطلبهو و ،التي قام بها الصندوق األخيرة والمؤسسية المالية اإلصالحات إلى التطور هذا ويستند

 ضمن الصندوق دور تعزيز وسيجري. األثر نطاق وتوسيع النتائج من أجل تحقيق لصندوقل المتاحة تاألدوا

 .الحكومات مع مشاركته الستكمال االستراتيجية الشراكات واستخدام الدولية اإلنمائية المساعدة يةهيكل

 لموارد عشر الثاني التجديد يف المتخذ التوجه يُعدّ  ،على مستوى العالم واألزمات اليقين عدم تزايد سياق فيو -8

 وزيادة مداخيل ،2030 عام بحلول أثره لمضاعفة الصحيح المسار على الصندوق بقاءإل األهمية بالغ الصندوق

 المال مقابل قيمةال وتعزيز واالستدامة، الكفاءة زيادة بالترافق مع الريفيين والرجال النساء من مليون 40

 .المنفق

 الصندوقمبدأين اثنين من أجل ضمان تعميق  إلى الصندوق لموارد عشر الثاني دالتجدي عمل نموذج يستندو -9

قادر على  مالي إطار وإعداد المؤسسي، التغيير وتحقيق التحويلية، القطرية البرامج وتنفيذ ،لألثر وتوسيعه

 والمكاتب قليميةاإل المكاتب في الموظفين المركزية زيادة ذلك ويشمل. القرب في األول المبدأويتمثل . الصمود

 الصندوق حاجة في القرب، رهييسّ  الذي الثاني، المبدأيتمثل و. المائة في 45 إلى 32 نسبة من للصندوق القطرية

 ظهور عند بسرعة والتطور واالستجابة التعلم على القدرة على التكيفية اإلدارة تؤكدو. تكيفي نهج اعتماد إلى

 بعد ما عالم في أفضل بشكل البناء إعادة وستشكّل. اإلنمائية نتائجال تقوض أن يمكن التي والصدمات المخاطر

 .القادمة السنوات خالل للصندوق أحد المبادئ اإلرشادية 19-كوفيدجائحة 

 مع أوثق تفاعل: على ما يلي للموارد عشر الثاني التجديد صميم في التحويلية القطرية البرامج إبقاء وسينطوي -10

 من للعمل جديدة طرق ذلك في بما الحلول، من أوسع وقائمة التعميم؛ على رّكزم نهجو الشركاء؛ من مجموعة

. الخاص القطاع مشاركة وتعزيز برنامج التأقلم المعزز لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، خالل

 والعمليات الموظفين خطة خالل من تحولهسيواصل الصندوق  ،األهداف هذه حقيقعن طريق دعم تو

 .ةالناضج ةالمالي وهيكليته ياوالتكنولوج

 من + AA ائتماني تصنيف على الحصول( 1: )خالل من المالية هيكليته تعزيز في قدما الصندوق مضىو -11

الجديدة  ليةاآل وإطالق فيه المتكامل االقتراض إطار تنقيح( 2) التصنيف؛ وكاالت من معروفتين عالميا وكالتين

 لتمويل حجر األساسبمثابة  الموارد تجديد عمليات تبقى نوفي حي. ضةالمقتر   الموارد لىع الحصول

. المتاح التمويل إلى الوصول نقص مع بالتوازي ترتفع قد التمويل احتياجات أن المفهوم من فإنه الصندوق،

من  االقتراض بات الصندوق، من المستفيدين على كبير أثر إلحداث الالزم الدعم مستوى إلى وبغية الوصول

 .الصندوق في تمويل ضروريةال عناصرواستثماراته من ال صالقطاع الخا

 هذا يقدمو. على نطاق صغير الزراعة في االستثمار زيادة الخاص القطاع تمويلالصندوق ل برنامج وسيعزز -12

 الخدمات تقديم أو االستثمار أو اإلقراض من أجل إعادة الماليين والوسطاء للشركات مباشرة التمويل المرفق

 .اآلخرين الفقراء الريف وسكان والمتوسطة والصغيرة الصغر البالغة والشركات ،مزارعينال إلى صغار
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 المنظور الحالي - ثانيا

 الجديد الطبيعي وضعوالوالالمركزية السياق التشغيلي للصندوق  – ألف

 انيةالث للمرحلة الطريق تمهيدمن أجل  فيه اتالسلط تفويض إطار الصندوق حدَّث ،2021 نيسان/أبريل في -13

 ؛التوريد( 1: )أجل من لةمعدَّ  أو جديدة تفويضات وجرى إعداد. 2.0 الالمركزية - الالمركزية عملية من

 .والميزانية المالية( 5) والبروتوكول؛ الحوكمة( 4) الميدانية؛ العمليات( 3) البشرية؛ الموارد (2)

الحجم،  الرئيسي على صعيد حضوره خارج المقر تعزيز الصندوق سيواصل بالالمركزية، يتعلق وفيما -14

 فيو. المائة في 45 إلى الميدانيين الموظفين مستوى رفع طريق عنوالقدرات، والقابلية للتكيف والتوزيع 

 من سيتألف والذي المعزز، الميداني لحضوره األمثل السيناريو الصندوق دحدّ  ،2.0 الالمركزية عملية نطاق

 .2024 عام بحلول إقليمية تبمكا أربعة ذلك في بما ميدانيا، مكتبا 50

 المكاتب بإنشاء المرتبطة والمتكررة المتكررة غير التكاليف ستُدرج األمثل، السيناريو تحقيق من أجلو -15

على  سنوية مراحل على االنتقالية، والتكاليف الموظفين نقل تكاليف عن فضال الجديدة، والقطرية اإلقليمية

 أمريكي دوالر مليون 18ومليون  16 إجمالي يتراوح بين إلى يؤديس ذياألمر ال المقبلة، الثالث السنوات مدى

خالل  عام كل للصندوق جديدة قطرية مكاتب ثالثة إضافة إلى الحالية التوقعات تشيرو. الكامل ق األثريلتحق

 في حاليا بها المعمول الترتيبات باستخدام التقديرات هذه وأُعدّت. 2024 عام حتى القادمة الثالث السنوات

 جاهدة اإلدارة تسعىو(. إقليم أفريقيا الشرقية والجنوبية) ونيروبي( أفريقيا الغربية والوسطى إقليم) أبيدجان

 منممكن أقل قدر  وضمان التكاليف أدنى حد ممكن من على الحفاظ مع بالالمركزية الخاص هدفها تحقيقإلى 

 .البرمجة تعطيل

 في به المرتبطة والتكاليف السفر على أثرا وشركاء التنفيذ تفيدينالمس من القرب زيادة تولد أن المتوقع منو -16

 اإلقليمية المكاتب في ساسيةاأل دعمال وفرق المدراء اإلقليميين وجود سيؤدي المثال، سبيل فعلى. 2022 عام

تتجاوز س وفورات ، مما سيحققالقارات عبر السفر المطلوب من مستوىال في كبير تراجع إلى والقطرية

 حاسما األساسية وفرقهم اإلقليميين للمدراء المتواصل الوجود عدّ يُ و. المطلوب السفر في المحتملة دةالزيا

أفريقيا الغربية  يإقليم   في بالفعل التحول هذايحدث و. 2030 عام بحلول الصندوق أثر مضاعفة هدف لتحقيق

 آسيا إقليما اموسيتبعه ،2021 عام في انتقالية بمرحلة اللذين يمران ،وأفريقيا الشرقية والجنوبية ،والوسطى

ائحة ج زالت وال. 2022 عام في سيبدآن بعملية االنتقال اللذان الكاريبيو الالتينية وأمريكا يالهاد والمحيط

 السفر تكاليف لتقليل جهده قصارى سيبذل الصندوق غير أن ،رالسف نفقات على كبير بشكل تؤثر 19-كوفيد

 وثيقة في التحديثات ، كما ستُتاححةالمنقّ  السفر تكلفة تقديرات تقييم يتواصلوس. الجائحة ما بعد سياق في

 .النهائية الميزانية

 الصرف مثل) الميدانية ومبانيه الرئيسي مقره في كبيرة باستثمارات 19-لجائحة كوفيد الصندوق استجابو -17

 واألمن المعلومات لتكنولوجيا يةاألساس البنية جانب إلى ،(الحرارة درجة مسح وأجهزة ،التهوية ونظم ،الصحي

 لغالبية سمحت التيالحاسمة  النجاح عوامل أحد الجائحة أثناء السريع تكيف الصندوق وشّكل. السيبراني

 كذلك االستثمار وجرى. تهبالتزاما والوفاء األداء من عالية مستويات على الحفاظ مع بعد عن العملب هموظفي

 ذلك وسيبقى. الموظفين مستشار من موسع ودعم إضافي طبيب ذلك في بما ،ورفاههم الموظفين صحة في

 – للصندوق التابعة القطرية والمكاتب اإلقليمية والمكاتب ،الرئيسي المقر في - 2022 عام في رئيسية أولوية

 المرونة زيادةمن أجل  فيه البشرية الموارد سياسات بتنقيح الصندوق قامو. امناسب تمويال بالتاليوسيتطلب 

 األخير الفصل في شهرا 12 مدته تجريبي برنامج إطالق المتوقع منو. ةالجائح بعد ما بيئة في صالح موظفيهل

 السياسة وتأخذ. المكتبي العمل ومزايا بُعد عن العمل مزايا بين يجمع مختلط نموذج باستخدام 2021 عام من



EB 2021/133/R.3 

 4 

 وذلك بالقياس مع لجائحة،ل الالحقة الجديدة بيئةال في على صعيد العمل الموظفين توقعات االعتبار في الجديدة

 .األخرى الدولية المنظمات المتبعة في الممارسات وأفضل السياسات

لحصول ل التنفيذي المجلس لطلب واستجابة المتحدة، األمم إصالح عملية في الصندوق مشاركة من كجزءو -18

 بماها تقدير ومنهجية للتكاليف تصنيفاته الصندوق يستعرض الكفاءة، نسب بشأنعلى المزيد من التوضيح 

وسيشرع الصندوق، (. للميزانية الذكي التخصيص) الموارد وإدارة الكفاءة مبادرة تعزيز مع يتماشى

 ثالث من تتألف عمليةب ،الزمن بمرور التنظيمية الكفاءة تعزيز من أجلو االستعراض، بهذا باالسترشاد

 عنها، واإلبالغ المباشرة وغير المباشرة التكاليف ديدتح عن طريق الشفافية سيجري تعزيز أوال،. خطوات

 نتائجال ه علىتركيز الصندوق سيعزز ثانيا،و. التكاليف تصنيف وأطر الجيدة الممارساتب وذلك باالسترشاد

 تحديدل التكاليف إدارةمن أجل  محّسنة منهجية باستخدام المشروعات إلى المباشرة التكاليف إسناد طريق عن

 الكفاءة، تدابير صقل خالل من األداء الصندوق سيعزز ثالثا،و. محددة بإجراءات المرتبطة كاليفوالت الجهود

 األمم ووكاالت األطراف المتعددة اإلنمائية المصارف المتبعة في الجيدة الممارساتب وذلك باالسترشاد

 .2021 عام من الثاني النصف خالل األعضاء الدول مع المشاورات من المزيد ستُعقدو. المتحدة

 ذلك في بما األعمال، إلدارة التنظيمي النضج من متزايدا مستوى للصندوق المتطور العمل نموذج يتطلبو -19

 الستعراضل واستجابة المتحدة األمم إصالح عملية في الصندوق مشاركة من كجزءو. والميزنة التكاليف إدارة

 ،المتحدة األمم منظومة بها تضطلع التي ةالتنفيذي األنشطة لسياسة سنوات أربع كل يجري الذي الشامل

. المتحدة ألممل مختارة تابعة ووكاالت األطراف متعددة مصارف إنمائية في الكفاءة تدابير الصندوق يستعرض

 مجموعة التزام كان السياق، هذا وفي. المنظمات بين تختلف والتسميات األداء مقاييس أن االستعراض كشفو

 تصنيفات بين المقارنة قابلية لتحسين األهمية بالغ التمويل، اتفاق خالل من لمستدامة،ا للتنمية المتحدة األمم

 زيادة إلى( للميزانية الذكي التخصيص) الموارد وإدارة تعزيز الكفاءةمبادرة  نتائج وستؤدي. وتعاريفها التكلفة

 .ومشروعاته وبرامجه الصندوق مةمه إلنجاز الحقيقية كلفةتال بشأن حوار أكثر استنارة وتمكين الشفافية تعزيز

 األساسيةوبنيتها  واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا نظم أحدث أهمية 19-جائحة كوفيد أزمة وأظهرت -20

واالنتقال  ،االفتراضي والتعاون ،الرقمنة ستتطلب الجائحة، بعد لما الجديد السياق فيو. األعمال الستمرارية

. 2030 عام بحلول ألثره الصندوق مضاعفة لضمان متجددا اهتماما نيالسيبرا واألمن ،ةيالسحابالشبكة إلى 

 الميزانية مخصصات في تعديالت إجراء االشتراك على القائمة للخدمات المتكررة الطبيعة وستستدعي

 .الرأسمالية

 2021تحديث بشأن برنامج القروض والمنح لعام  - باء

مليار دوالر  1.2ما قيمته  2021للقروض والِمنح لعام  البرنامج المتوقع بلغ، 2021يونيو/حزيران  23حتى  -21

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

 .المشروعاتسياسة إعادة هيكلة  بالتماشي معسابقة 

 امشروعا جاري عشرألحد ضافي وتمويل إ ،مشروعا جديدا 28من  هذا قروض والِمنحال برنامجويتألف  -22

 تمويل فجوات لسد مقترحات ثمانية( 1: )اإلضافية التمويل مقترحات وتتضمن. عمليتين إقراضيتين إقليميتينو

 مخصصات وضع ويجري كذلك. ناجحة جارية عمليات نطاق لتوسيع مقترحات ثالثة( 2) بالفعل؛ محددة

 حسب من أجل تلقي التمويل اإلقليميتين يتيناإلقراض نيتيعملال في المحددةو مسبقا الموافق عليها للفجوات

 .االقتضاء

مليون دوالر أمريكي  632.7الموافقة على  2021جري بحلول نهاية سبتمبر/أيلول توتُشير التقديرات إلى أنه س -23

من  ستجري الموافقة عليها ثالث عملياتمن هذه العمليات الجديدة، بما يشمل عملية  26من التمويل من أجل 

 .تفويض سلطة رئيس الصندوقخالل 
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 ثمانيوفيما يتعلق ببرنامج تمويل الِمنح العالمية واإلقليمية والقطرية في الصندوق، من المتوقع الموافقة على  -24

 مليون دوالر أمريكي. 11.1تناهز  إجمالية بقيمة 2021بحلول نهاية عام منح 

 تنفيذ في المتمثل هدفه الصندوق يحقق أن المتوقع من الصندوق، لموارد عشر الحادي التجديد فترة نهاية يوف -25

المحفوفة بالتحديات  الظروف إلى بالنظرو. لهذه الفترة أمريكي دوالر مليار 3.5 بقيمة والمنح لقروضل برنامج

 األعضاء الدول اعترفتو. كبيراإنجازا  تبريعفإن ذلك  ،العالمية 19-جائحة كوفيد أزمة عن الناجمة الجمة

 القروض برنامج وتنفيذ األعمال استمرارية وضمان بفعالية، األزمة مع التعامل على الصندوق درةبق رسميا

 في هعملعالوة على  الماضي، العام في السفر ميزانية تخصيص إعادة فيه ت، في الوقت الذي جروالمنح

 .للموارد عشر الحادي التجديد فترة طوال صفري حقيقي نمو سياق

 الحافظة

مليار دوالر  8.8 بقيمةمشروعا  213 ، تضمنت الحافظة النشطة في الصندوق2021 و/حزيرانيوني 15 حتى -26

دوالر أمريكي. وتُقدَّر الصروفات  مليون 201 بقيمةِمنحة  130أمريكي. وتألفت حافظة الِمنح النشطة من 

 مليون دوالر أمريكي. 858بمبلغ  2021لعام المتوقعة 

 2021و 2020الصافية للسنتين ادية استخدام الميزانية الع - جيم

 مليون 142.43 قيمته ما 2020 لعام العادية الميزانية مقابل الفعلية النفقات بلغت السابقة، التوقعات مع شيااتم -27

  هذاعدّ يُ و. أمريكي دوالر مليون 157.9 البالغةو المعتمدة الميزانية من المائة في 90.2 أو أمريكي دوالر

 السفر تكاليف انخفاض وكان. المائة في 95.2 والبالغة 2019 لعام االستخدام نسبة من أقل نيةللميزا ستخداماال

 .االستخدام لتراجع الرئيسية األسباب أحد الجائحة عن الناتج والتدريب

المستمرة على  19-عن أزمة جائحة كوفيد الناجمواستنادا إلى التوقعات الحالية، وفي ضوء األثر الكبير  -28

، تقريبا مليون دوالر أمريكي 151إلى  2021من المتوقع أن يصل استخدام ميزانية عام  صندوق،عمليات ال

 المزيد من الوضوح سيوفر 2021 عام من األخير الفصل بأن متفائلة اإلدارة تزال والفي المائة.  94.7 وأ

 وثيقة في في المستقبل الميزانية الستخدام واقعية أكثر اتبتوقع يسمحس مما الجديد، التشغيل سياق بشأن

ُ  متوقعة غير إضافية قيود وجود عدم حال فيو. النهائية الميزانية  المتأخرة، الصندوق عمليات تسريععيق ت

 .المرحلة هذه في متوقعا كان مما بشكل طفيف أعلىقد يكون  2021 لعام الميزانية استخدام فإن

 1الجدول 

 2021والمتوقع لعام  2020-2019الفعلي للفترة  –استخدام الميزانية العادية 

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 2021المتوقعة لعام  هبكامل 2020 هبكامل 2019 

 ةالمتوقع الميزانية ةالفعلي الميزانية ةالفعلي الميزانية 

 151.0 159.41 142.43 157.90 150.56 158.21 الميزانية العادية

 94.7  90.2 95.2 نسبة االستخدام

 واالستشارات السفر على 19-جائحة كوفيد أزمة رت تبعاتأثَّ  ،2021 عام من األولى الستة األشهر فيو -29

 تحديثات على اإلنفاق زيادة قابلته جزئيا االستخداماالنخفاض في غير أن هذا . اإلدارية الميزانية واستخدام

 بالكفاءة تتسم عدبُ  عن عمل يئةب تمكينمن أجل  المرافق إدارة وتكاليف واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا

 ،في الصندوق للتكنولوجيا األساسية والبنية الرقمية للعروض" الحجم السليم تحديد" ذلك وشمل. والموثوقية

 والموارد المرافق وإدارة ،الطبية والخدمات ،باألمن المتعلقة واإلجراءات والسياسات العمليات مستوى ورفع

 .ومنتجة ومأمونة آمنة عمل بيئة أجل من البشرية
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 تكاليف يلمكون وذلك  باليورو، مةالمقوَّ  لتزاماتعلى اال السلبية اآلثار بعض تطرأ قد، 2022 عام فيو -30

 استخدام زيادة إلى يؤدي قد األمر الذي الصرف، سعر اتجاه نتيجة على حد سواء الموظفين وغير الموظفين

الزيادة  انخفاض خالل من جزئيا السلبية اآلثار هذه ستيعابا جريي أن المتوقع ومن. بالقيمة الدوالرية الميزانية

 من الصندوق الصرف أسعار لتقلبات اإليجابية اآلثار نتمكّ  السابقة، السنوات فيو. الصافية في األسعار

 من إال أنه. الميزانية في االسمية الزيادات من األدنى الحد ولّد مما صفري، حقيقي نمو سيناريو على الحفاظ

 جزئية استيعاب عمليات إلى المعاكس االتجاه في الصرف أسعار في األخيرة التحركات تؤدي أن حالمرج

 تفاصيلالمزيد من ال تاحيُ وس. مستدامة غير للميزانية الحقيقي الصفري النمو سيناريوهات مما يجعل فقط،

 ركائز حسب فةمصنَّ ) 2022 لعام المتوقع واستخدامها 2021 لعام للميزانية الفعلي االستخدام حول الدقيقة

 .النهائية الميزانية وثيقة في( المؤكدة النهائية األجنبية العمالت صرف أسعار لمراعاة لةومعدَّ  النتائج

 المخصصات المرّحلة - دال

 غير 2020 لعام العادية الميزانية ألموال استثنائي ترحيل على المحافظين مجلس وافق ،2021 لعام بالنسبة -31

 نيسان/أبريل دورتي في األموال هذه حول استخدام تحديثا وطلب المائة، في 10 إلى تصل بةبنس المستخدمة

 لالمرحّ  المبلغ فإن المائة، في 90.2 بلغ 2020 لعام الفعلي االستخدام ألن ونظرا. 2021 أيلول/وسبتمبر

 .2020 لعام تمدةالمع الميزانية إجمالي من المائة في 9.8 أو أمريكي، دوالر مليون 15.47 بلغ المتاح

 والعديد 19-جائحة كوفيد ألزمة ستجابةاال أنشطة لتمويل إضافيا مجاال 2020 من عام لالمرحّ  ويفسح المبلغ -32

 بعثاتو ؛والتنفيذ واإلشراف ،التصميم بعثات: العاجلة األنشطة هذه وتشمل. األخرى الهامة المخرجات من

 الالتينية؛ وأمريكا وآسيا أفريقيا في األثر تقييمات وإتمام ؛الجائحة بسبب المؤجلة والمشاركة التواصل

 .2.0 الالمركزيةعملية ب المتعلقة المتكررة غير والتكاليف

 أمريكي دوالر مليون 4.8 منها أمريكي، دوالر مليون 10.4 حوالي صُخصّ  ،2020 حزيران/يونيو 24 وحتى -33

 ألموالل الكامل االستخدام اإلدارة توقعت ،نحزيرا/يونيوشهر  نهاية فيو. بالفعل استُخدمت( المائة في 46.2)

لة الميزانية استخدام يوضح جدول وسيُتاح. 2020 عاممن  الُمرّحلة  وثيقة في 2020 لعام الموافق عليها الُمرحَّ

 .النهائية الميزانية

 ،2020 عام من المرّحلة األموال استخدام بشأن تحديث التي تحمل عنوان الوثيقة في المبين النحو وعلى -34

: من أجل 2020 عاممن  الُمرّحلة األموال استُخدمت ،2021 مارس/آذار في األعضاء الدول إلى المقدمة

. االستراتيجي االحتياطي( 3) ؛2.0 الالمركزيةعملية ( 2) والعاجلة؛ االستراتيجية التشغيلية المسائل (1)

لة الموارد استخدام أدناه الواردة البنود توضحو  إلى باإلضافة ،2021حزيران /نيويو 30 حتى الُمرحَّ

 .الهامة على األجل القصير االلتزامات

 -( أمريكي دوالر مليون 7.2 - أمريكي دوالر مليون 4.7) والعاجلة االستراتيجية التشغيلية لمسائلا (1)

 تأجلت أو تأخرت التي األنشطة فيالمحرز  التقدم استئناف: أجل من األموال هذه استخدام المتوخى من

 نشطةاأل تنفيذ من والتأكد الصلة؛ ذات والتحديات وتسريعه، 19-كوفيد جائحة نتيجة غيتأُل أو

 ودعم البرامجية، التدخالت ذلك على األمثلة وتتضمن. واالمتثال التشغيل االستراتيجية على صعيد

 توتدخال الرئيسية األثر تقييمات واستكمال األعمال، من أجل استمرارية القدرات وبناء التوظيف،

 .التكميلية الدعم وخدمات والمشاركة المؤسسية الجودة، تعزيز

 عملية تكاليف تشمل - (أمريكي دوالر ماليين 3 - أمريكي دوالر مليون 2) 2.0 لالمركزيةا عملية (2)

على  متكررة تكاليف بدون أو من التكاليف المتكررة أدنى حدمع  متكررة غير نفقات الالمركزية

 يناإلقليمي   للمركًزين المؤقتة الترتيبات األمثلة تشمل الالمركزية، صعيد لىوع. المستقبل فياإلطالق 

 قدو. الدعم ةفرقأو اإلقليميين المدراء ونقل ،الشرقية والجنوبية أفريقياو ألفريقيا الغربية والوسطى
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 اإلقليمي السفر وزيادة القارات عبر السفر تراجع نتيجة السفر تكاليف في التخفيضات صافي يساهم

 .المركزي هيكل في صاف   انخفاض في ،مختلطة عمل طرائق وتصميم والمحلي،

 تعزيز يضمن - (أمريكي دوالر ماليين 4 - أمريكي دوالر مليون 2) االستراتيجي االحتياطي (3)

من  اإضافي يادفاع اخط ويوفر المؤسسية ولوياتاأل مع الواضحة المواءمة االستراتيجي االحتياطي

ُ . الميزانية غير المتوقعة على ضغوطال رمخاط من أجل التخفيف  الطريق على حاسمة خطوة هذه عدّ وت

 جاهزية في الشريكة الحكومات اتريتأخ: المخاطر تشملو. الصندوق في الالمركزية من مزيد نحو

 البشرية الموارد وتكاليف ؛وأفريقيا الشرقية والجنوبية ،أفريقيا الغربية والوسطى في يناإلقليمي   ينالمكتب  

 المتوخى من ذلك، على عالوةو. المركزيةعملية الل نتيجة االنتقالية الترتيبات عن الناشئة المتوقعة غير

 التنمية مصرف مع المستوى رفيعال للحوار افتراضية ومنصة يةائالغذ نظمال قمة مؤتمر حوارات دعم

 .األفريقي

 عام نهاية في المائة في 95 بنسبة المتوقع واالستخدام الميزانية ستخدامال الحالية مستوياتال إلى بالنظرو -35

 تفصيلية ميزانية وثيقة ستقومو. كبير بشكلالترحيل فيه  مستويات الصندوق ضيخفِّ  أن المتوقع من ،2021

 يةحتمالال وتقييم االستخدام أرقام أحدث ذلك في بما العام، من الحق وقت في األعضاء لدولل بتوفير تحديث

 .للتوقعات الموارد استخدام تجاوز

 وميزانيتهعمليات الصندوق تعميم  –ثالثا 

 رفع مستوىبانتظام على  وعملعلى مواضيع التعميم،  بقوةالصندوق  رّكزتاريخيا، وال سيما في العقد األخير،  -36

ر البيئة وتغيّ  مواضيعجميع برامج الفرص االستراتيجية القطرية تراعي الطموح وتحقيق النتائج. وحاليا، 

التي تشّكل جزءا من  المشروعاتوالتغذية، والشباب في تحليالتها. وتعمم جميع  ،منظور الجنسانيالوالمناخ، 

في المائة على األقل من  50وتراعي  ،المنظور الجنسانيوالبيئة والمناخ، برنامج القروض والمنح قضايا 

في المائة على  25تثمار قضايا التغذية والشباب. وعالوة على ذلك، يجري اس في مرحلة التصميم المشروعات

األقل من برنامج القروض والمنح لفترة التجديد الحادي عشر للموارد في األنشطة التي ترّكز على المناخ، 

مثبتة على ق عليها في فترة التجديد الحادي عشر للموارد المواف  المشروعات في المائة على األقل من  25و

لمنظور ل الميزانية العادية وستُعرض نتائج تحليل مراعاة .الجنساني المنظور في تحول إلى تفضيأنها 

 في وثيقة الميزانية النهائية. الجنساني

الموارد المخطط لها والمخصصة للمجاالت  القتناص، مصمم 2019فذ في عام ، الذي نُ الميزنةونظام  -37

 .الجنساني منظوربالالمواضيعية الرئيسية، بما في ذلك األنشطة المتعلقة 

 2022برنامج عمل الصندوق لعام  -رابعا 

 القروض برنامج يبلغ أن المتوقع من كان الصندوق، لموارد عشر الثاني التجديد فترة من األولى السنة بوصفها -38

. أمريكي دوالر مليار 1.2ما قيمته  2021 حزيران/يونيو شهر نهايةفي  2022 عامل للصندوق والمنح

 من األول، كانون/ديسمبر في دورته في التنفيذي المجلس إلى مسيُقدَّ  الذي النهائي، الرقمسيجري تحديد و

 نظام خالل من المتاحة األساسية للموارد النهائي التأكيد( 2) ؛لعقد االلتزامات المتاحة الموارد( 1: )خالل

 تالتحديا تتمثلو. ضةالمقتر   الموارد على الحصول آلية تنفيذ وتيرة( 3) األداء؛ أساس على تخصيص الموارد

 االعتبارفي واألخذ  سالسة التوزيع ضمان يف والمنح لقروضل اإلشاري برنامجال تحقيق تواجه التي الرئيسية

 .التنفيذ دورة من مبكر وقت في فقط المضمونة االقتراض مبالغ
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 مليون 100 بحوالي األساسي برنامجه الستكمال متضافرة جهود بذل الصندوق سيواصل ذلك، إلى وباإلضافة -39

تصل القيمة  وبذلك أخرى، مصادر من حشدها يجري والتي الصندوق يديرها التي األموال من أمريكي دوالر

 .أمريكي دوالر مليار 1.3 إلى والمنح القروض برنامجل اإلجمالية

 2الجدول 

 والمتوقع الفعلي والِمنح القروض برنامج

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 المزمع ب المتوقع أ الفعلي 

 
2019 2020 2021 2022 

قروض الصندوق )بما في ذلك منح مكونات 

 القروض( ومنح إطار القدرة على تحمل الديون

1 635 783 1 031 1 167 

 33 11 30 25 منح الصندوق

 - - 40 - جمرفق تحفيز فقراء الريف 

 - - 25 - دالعلميات غير السيادية 

إجمالي برنامج القروض والمنح في 

 الصندوق 

1 660 878 1 042 1 200 

 100 184 26 120 هأموال أخرى تحت إدارة الصندوق 

 300 1 226 1 904 780 1 إجمالي برنامج القروض والمنح

 

 في (نقصان)/زيادة أي عن الحالية المبالغ تُعبّر -2021 حزيران/يونيو 23 حتى االستثمارية والمشروعات المنح نظامالمصدر:  أ

 .المحلي والدولي اإلضافي المشترك التمويلو، تمويل الصندوق
 .الصغيرة الحيازات أصحاب زراعة لصالح التأقلم برنامجيشمل موارد من المرحلة األولى من  ب

 .المانحين متعددال فقراء الريف تحفيز مرفق إلى جرى تحويلها أمريكي دوالر مليون 40 ج
 .ةالسيادي غير للعمليات مخصصة أمريكي دوالر مليون 25 د

 البيئة مرفق، ومساهمات الجهات المانحة في مرفق تحفيز فقراء الريف األموال األخرى التي يديرها الصندوق، بما في ذلكه 

، والمفوضية األوروبية، واالتحاد الغذائي واألمن للزراعة العالمي البرنامج، ونموا البلدان بأقل الخاص الصندوق/العالمية

 .الثنائية المتممة/التكميلية المنحو، الدولية للتنمية األوبك وصندوقلمناخ، األوروبي، والصندوق األخضر ل

 

 المشروعات الفرص لسد الفجوات وتوسيع نطاق تحديدمن أجل  الحكومات مع اإلقليمية المكاتب وتعمل -40

 وتفاصيل اإلجمالي العدد وسيجري التعبير عن. المخطط لها اإلضافي التمويل ومقترحات والبرامج

 كانون/ديسمبر في التنفيذي المجلس لىع ستعرض التي الكاملة الميزانية وثيقة في لها المخطط ماراتاالستث

 .األول

 25و 20 بين 2022 عام في المنح من وغيرها اإلقليمية/العالمية للمنح التقديري العدد اإلجمالي يتراوحو -41

 .أمريكي دوالر مليون 33 تبلغ تقريبية بقيمةوذلك  ،منحة
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 2022لميزانية العادية الصافية لعام ا -خامسا 

 األولويات االستراتيجية تحديد -ألف 

على  الصندوق لموارد عشر الثاني التجديد فترة وخالل كامل 2022 عام في، 2.0 الالمركزية عملية ستظل -42

 تنادباالس الموظفين قدراتل" السليم الحجم تحديد" جانب إلى ، وذلكللصندوق بالنسبة قصوى أولوية ،األرجح

 وضمان التحويلية النتائج تحقيق بتعزيز الصندوق يقوم الجهود، وبهذه. 2020 لعام البشرية الموارد دراسة إلى

 .األعضاء الدول تتطلبها التي والخبرات والمنتجات ،الخدمات لتقديم المناسبة القدرات

 على المترتبة التبعات جميع راعيوأن ي تكامال أكثر العاملة القوة تخطيطأن يكون  إلى الحاجة اإلدارة حددتو -43

 لذلك، ونتيجة. شامل مؤسسي منظور من المواهب وإدارة الموظفين، ونقص الوظيفي، والهيكل الميزانية،

 للتغيير الصندوق استجابة تعزيزمن أجل  2021 عام في العاملة القوة لتخطيط جديد دينامي نهج جرى تنفيذ

 .مهمته مع يتماشى بما يليةالتشغ االحتياجات مع التكيف على وقدرته

 المناسبين األشخاصب تزويده ضمان في الصندوق دعم في العاملة للقوة الدينامي التخطيط من الغرضيتمثل و -44

على األجل  وسيناريوهات القوة العاملة لقدرة تقييمات وهو يشمل. المناسب الوقت في المناسبة الوظائف في

 العاملة القوة هيكل مواءمة أيضا االعتبارفي العملية  وتأخذ. العاملة ةللقو ةالمطلوب التركيبة لتحقيق المتوسط

 مبادرات توجه مستدامة عاملة قوة خطة تطويرمن أجل  المتوسط المدى على التكاليف تحمل على والقدرة

 غلبش لإلدارة ذلك وسيسمح. الموظفين قدرات نميةوت والتوظيف ،الوظيفي التعاقب تخطيط مثل المواهب إدارة

 المؤسسية، األولويات ودعم الصندوق، في المواهب لتعاقب التخطيط وتحسين أكبر، بسرعة الشاغرة الوظائف

 .الموظفين قدرات مع الوظيفية الفرص ومواءمة

 المشروعات على زتركّ  التي البرامجية الوظائف النمو يستهدف أن المهم من التوظيف، احتياجات ازدياد معو -45

ترتبط  المستحدثة الوظائف من المائة في 70 من أكثر أن إلى الحالية التقديرات وتشير. الصندوق يمولها التي

 مع سعي المستفيدين من القرب تعزيز جريي ذلك، على عالوةو. الصندوق برامج بتنفيذ مباشرة بصورة

 .الفنيين الموظفين إلى العامة خدماتاألمثل لموظفي ال النسبة تحقيق إلى الصندوق

 العاملة والقوة المالئم الميداني الهيكل إنشاء إلى البشرية الموارد دراسة وتنفيذ 2.0 الالمركزية ةعملي تهدفو -46

 تدابير الجهود هذه وليست. المستقبل فيمنه  يضمن مواءمة الصندوق مع الغرض مما ،2024 عام بحلول

 تحقيق سيتطلب الذي األمر ،المتوسط المدى على فيلاالتك ات فيزياد ولكنها ستنطوي على التكاليف، لتوفير

 .على نحو سليم تنفيذها إذا أريد   الحقيقية الميزانية في لعتدم نمو

 الترحيل خالل من 2.0 الالمركزيةعملية ب المتعلقة المتكررة غير التكاليف من كبيرة نسبة استيعاب وجرى -47

 إلى الصندوق يعود أن المتوقع من ،2022 لعام وبالنسبة. 2021 لعام الممنوح المائة في 10 بنسبة االستثنائي

 .الحالية وتيرته على الميزانية استخدام حفاظ شريطة المائة، في 5 ترحيل تعادل نسبة

 صارم بشكل القادمة السنوات في المتوقعة األنشطة موازنة وإعادة األنشطة أولويات تحديد الصندوق قوسيطبِّ  -48

 واإلصالحات النتائج إدارة إلطار وفقا الصندوق مواردل عشر الثاني التجديدب الخاصة بالتزاماته للوفاء

 األولويات تحديدب سيسمح األمر الذي واضحة، بمظروفات الوحدات جميع تزويد وسيجري. الكاملة التنظيمية

 االستشاريينب استعانته باستعراض كذلك الصندوق وسيقوم. للصندوق االستراتيجي التوجه مع يتماشى بما

 تعيين بين التوازن وإعادة الطويل، المدى على االستشاريين وتقييم ،(االستشاريين ىإل الموظفين ونسبة)

 .الدوليين الموظفين مقابل الوطنيين الموظفين
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 العوامل المحركة للتكاليف -باء 

 أثر مراعاة مع المستوى، رفيعالا االستعراض المسبق هذ في التكاليف في المحددة الزيادات أُدرجت -49

 المحركة األولية العوامل وتشمل. 2022 لعام رةالمقدَّ  الحقيقية الزيادات عن فضال ،2021 امع في اإلصالحات

 :يلي ما التي جرى تحديدها للتكاليف

 الجديد؛ الميداني والحضور للصندوق الميداني الحضور طبيعة تحديد إعادة - 2.0 الالمركزيةعملية  (1)

 ؛19-بعد جائحة كوفيد ما سياق يف التشغيلية التعديالت - أفضل بشكل البناء إعادة (2)

 ؛التكنولوجية فاتيوالتكي راتيالتغي (3)

 البشرية؛ الموارد دراسة تنفيذ عن الناشئة الموظفين تكاليف (4)

 الصندوق؛ لموارد عشر الثاني التجديد التزامات تنفيذ (5)

 .جنبياأل الصرف أسعار تحركات عن الناتجة المحتملة السلبية واآلثار األسعار في الصافية الزيادات (6)

 :المحركة للتكاليف العوامل تفاصيل يلي فيماوترد  -50

 يتطلب. الجديد الميداني والحضور للصندوق الميداني الحضور طبيعة تحديد إعادة - 2.0 الالمركزية (1)

 من القرب وزيادة 2024 عام بحلول الميدان في المائة في 45 نسبةتحقيق المتمثل ب هدفال بلوغ

 إلى الصندوق موارد من كبير جزء لسيُنق   ،2024 عام بحلولو. افيةتعديالت إضإجراء  المستفيدين

 الصلة ذات المتكررة غير التكاليف تغطية تتطلب القادمة، سنوات الثالث أو لسنتينوخالل ا. الميدان

 والمكاتب ثةوالمحدّ  الجديدة اإلقليمية مكاتبمن أجل ال الميزانية من المائة في 60 بحوالي يقدر ما

 زالمعزّ  الميداني الحضور وسيتمتع. الموظفين نقلغراض أل المائة في 30و صندوق،لل القطرية

 الخبرة توفر ضمانمع  ،إلى أقصى حد ممكن إداريا تحسينهسيجري و بالتمكين التكنولوجي للصندوق

(. السلطة تفويض خالل من) البرنامج تنفيذل وعدم إعاقة هذا الدعم إليها، الحاجة تشتد حيث التقنية

 في األعضاء الدول مع ةمشاركال ضمانل الصندوقالتي يضطلع بها  التواصل نشطةأ تعزيز جريوسي

 شموال أكثر حضور تحقيق في ذلك من الهدفيتمثل و. األعضاء الدول في الحكومات مع وكذلك المقر،

 لوتمثي( اإلفرادية البرامجبدال من العمل فقط من خالل ) واحد كصندوق العملأجل من  األرض على

 .البالد في بصورة كاملة الصندوق

 آثار تزال . ال19-جائحة كوفيد بعد ما سياق في التشغيلية التعديالت - أفضل بشكل البناء إعادة (2)

 أخذ يجبو. الميزانية على الضرورية بالتعديالت التنبؤ الصعب ومن ملحوظةة العالمي الجائحة

 االبتكار وتيسير الرقمية، التكنولوجيا إلى االنتقالو ،عن بُعد العمل إجراءات بتنقيح المتعلقة التكاليف

 تُخفَّض أن المتوقع منو. االعتبار في اآلخرين الرئيسيين المصلحة وأصحاب الشركاء مع والمشاركة

 .األخرى الدولية المالية المؤسسات مع يتماشى بما 2021 لعام النهائية الميزانية في السفر تكاليف

 تكنولوجيا حلول أصبحت الماضية، القليلة السنوات مدى على. كنولوجيةالت فاتيوالتكي التغييرات (3)

 االستثمارات تحولت لذلك، نتيجةو. ةمتزايد بصورة السحابية الخدمات تشمل واالتصاالت المعلومات

 الحاالت، من كثير فيو. من أجل الدفع االشتراك أسلوب ذلك في بما ،السحابي النموذج نحو الصلة ذات

 ه يجب علىأن غير. بشكل أفضل التشغيلية والمتطلبات العمل احتياجات االشتراك نموذج يناسب

 ،الخصوصية ذلك في بما) المخاطر إدارة لضمان أن تكون حصيفة السحابية الحوسبة في االستثمارات

 الوفورات في مثل المحتملة الفوائد مراعاة مع مناسب،على نحو ( التهيئة وإدارة يالسيبران واألمن

 .اليفالتك
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 جميع تقييم أثناء السحابية الخدمات توفرها التي الفرص االعتبار في يأخذ أن الصندوق على جبيو (4)

 المال رأس تحويل مثل) الحلول لهذه المتزايد لالستخدام الميزانية إعداد عند سيما ال المترتبة، التبعات

 قدرا أقل من واالتصاالت علوماتالم تكنولوجيا حلول تنفيذيتطلب  حين فيو(. اإلدارية الميزانية نحو

المستمرة  االشتراك والصيانة السنوية تكاليف اإلداريةالميزانية أن تتحمل فال بد ،استثمار رأس المال

 عدم حالة في تلقائيا السحابية الخدماتتوقف  إمكانية إلى بالنظر األهمية بالغ أمرا ذلك عدّ يُ و. علىاأل

 .منهجية أكثر بطريقة معالجته ويجب نفسه تحديال النظيرة المنظمات تواجهو. الدفع

ذات  التكلفة في متوقعة زيادات توجد. البشرية الموارد دراسة تنفيذ عن الناشئة الموظفين تكاليف (5)

 قدرات ضمان على تركز والتي البشرية، الموارد دراسة من المستمدة للمبادرات الجاري بالتنفيذ صلة

 التغييرات جانب إلى ،أيضا لموظفينل ات المناسبةقدرال ضمان وسيكفل. الكافية الموظفين ومهارات

 نسبة توازن وإعادة ،2024 عام بحلول الصندوق في العاملة قوةلل الحجم المالئم والنظم، السياسات في

 .االستشاريين إلى الموظفين

 الصندوق دلموار عشر الثاني التجديديعتبر . الصندوق لموارد عشر الثاني التجديد التزامات تنفيذ (6)

 تهدد هامة قضايا مع يتزامن ولكنه ،2024-2022 للفترة فيه النظر يجري للتكلفة آخر عامال محركا

 الحرجة، الصدمات آثار: وهي تتضمن. والجوع الفقر على القضاء في الصندوق الذي يحرزه تقدمال

 والفترة ؛19-كوفيد جائحة الناتجة عن واالجتماعية االقتصادية واآلثار المناخ تقلب زيادة ذلك في بما

ال يمكن تحقيق  أنه الواضح منو. والتي تقل عن تسع سنوات المستدامة التنمية أهداف لتحقيق متبقيةال

 ويزيد بمهمته الصندوق يفي ولكي. الريف سكان في االستثمار زيادة أهداف التنمية المستدامة من دون

 الذي تقدمه المالي الدعم زيادة الضروري من سيكون المستدامة، التنمية أهداف تحقيق في مساهمته

 .األعضاء الدول

 .األجنبي الصرف أسعار تحركاتالناتجة عن  السلبية واآلثار األسعار صافي في الزيادات (7)

 األساسية الرواتب في متوقعة زيادة وجود عدم افتراض إلى 2022 لعام الموظفين تكاليف تستند 

 الخدمة لجنة أن من الرغم علىو. 2022 عام في لفنيينا الموظفين أو العامة الخدمة لموظفي

 إال أنه سيجري التقاعدي، المعاش لتحديد المستخدمة المعايير بعض تعدل قد الدولية المدنية

 تُدرجكي  الصندوق موظفي فئات لجميع المعدلة المعيارية التكاليف في الزيادة تضمين هذه

 أن المتوقع منو. النهائية الميزانية إعداد في المستخدم الموظفين تكاليف عنصر في بالكامل

 والترقيات ،التنظيمية للتغييرات نتيجة الموظفين تكاليف عنصر على التسعير صافي أثر يرتفع

 .الرتبة ضمن نفس الدرجات في والزيادات

  المتفق المنهجية إلى 2022 عاممكونات ميزانية غير الموظفين ل في التضخم تسوية تستندسوف 

 في المستهلك أسعار اتلمؤشر مرجح ومتوسط بنود لعدة محددة تضخم أرقام باستخدام ،عليها

 الميزانية في بنود على التسويات هذه تؤثر وسوف .األخرى التكاليف لجميع 1إيطاليا وفي العالم

 المتوقع ومن. أخرى وتكاليف واالتصاالت، المعلومات وتكنولوجيا والسفر، االستشاريين، مثل

 الزيادات لجميع عام استعراض 3 الجدول في ويرد. السفر وحدات أسعار في داتزيا حصول

 .األسعار في

 البالغ صرفال سعرعلى  الصندوق يحافظ ،المستوى رفيعال المسبق باالستعراض يتعلق فيما 

 أنه،اإلشارة إلى  األهمية بمكان منو. المقارنة ألغراض أمريكي دوالر 1 إلى يورو 0.885

 مما السعر، هذاعلى  تعديل إجراء المحتمل من الصرف، لسعر الحالية اهاتاالتج ضوء في

م الجزء قيمة ارتفاع نتيجة طفيفة اسمية زيادة إلى يؤدي قد . الصندوق ميزانية من باليورو المقوَّ

                                         
 .istat.it( prices Consumer(المصدر:  1

https://www.istat.it/en/archivio/258561
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 تنعكس لنو. الصرف سعر آثار الستيعاب الميزانية إعداد أثناء التدابير اتخاذ اإلدارة ستضمنو

 إعداد وسيجري. االعتبارفي  االستيعاب عمليات أخذ بعد إال الميزانية في عاراألس زيادات

 المعتمدة لمنهجيةل وفقا يُحدَّد ثمحدَّ  صرف سعر باستخدام لذلك وفقا 2022 عام ميزانية وثيقة

إلى  2020متوسط سعر الصرف الشهري التشغيلي لألمم المتحدة من أكتوبر/تشرين األول )

 .(2021سبتمبر/أيلول 

 ةتبعات جميع العوامل المحركة للتكاليف المذكورة أعاله، باإلضافة إلى أي دستُحدَّ وفقا للممارسة العادية، و -51

تكلفة كل إنفاق على أساس  وستُقدّرتحديدها حديثا، خالل إعداد وثيقة الميزانية المقترحة النهائية.  جرىعوامل 

واألسعار المتفاوض بشأنها من أجل عقود محددة، وعوامل  ،ممكناالزيادات في األسعار الفعلية حيثما كان ذلك 

ذات استيعاب العوامل المحركة للتكاليف  ،قدر اإلمكان وسيجري،التضخم العادي. وخفض األسعار األخرى، 

 .باألسعار جزئيا لتحقيق النمو الحقيقي، والحد األدنى من النمو االسمي في الميزانية الصلة

 2022الصافية المقترحة لعام  الميزانية العادية -جيم 

 دوالر مليون 169.37إلى  2022 لعام المستوى رفيعةال الصافية العادية الميزانية تصل من المقترح أن -52

 التكاليف استيعاب بعد) األسعار في متوقعة وزيادة المائة في 4.75 بنسبة حقيقية زيادة ويمثّل ذلك أمريكي،

 مليون 9.9) المائة في 6.25 البالغةو الناتجة االسمية الزيادةتُعدّ و. ئةالما في 1.5 بنسبة( ممكن حد أقصى إلى

 تخفيض المتوقع منو. للصندوق الميداني الوجودتعزيز و الموظفين بتكاليف أساسا مدفوعة( أمريكي دوالر

 أيضا يُتوخىو. بالمشروعات المتعلق غير السفر على التعديالت تركيز مع ،2021 بعام مقارنة السفر تكاليف

أخرى  مكونات أيضا تزداد قدو. العاملة ةالقو تكاليف عن تعويضالمن أجل  االستشارات في تخفيضات إجراء

 .الالمركزية عملية استمرار نتيجة( اإلدارية التكاليف مثل) للتكاليف

 لمائةا في 4.75 بنسبة حقيقية زيادةتظهر  التي الميزانية توقعات شأن من فإن ،2021 تموز/يوليو 31 حتىو -53

 ؤدي إلىأن ت المائة، في 6.25 بنسبة اسمي نمو أي ما مجموعه ،المائة في 1.5 بنسبة األسعار في وزيادة

 لعام الصندوق إدارة تتوقعها التي التكاليف تقديرات جميع إلى بالنظر أمريكي دوالر ماليين 7 تقارب فجوة

 صفرية فجوة أن تؤدي إلى 2021 لعام سميةاال الميزانية مقابل المائة في 10 بنسبة زيادة ومن شأن. 2022

 في الضرورية الزيادات الستيعاب النظر فيها يجب التي الخيارات تشملو. الميزانية في فجوةالحد األدنى لل أو

 :يلي ما الميزانية

 العاملة؛ للقوة الدينامي للتخطيط نتيجة 2022 لعام الجديدة الوظائف عدد في التخفيضات (1)

بالنسبة إلى  الميزانية مرونة من يحدُّ  قد ذلك غير أن) الشواغر مجمع من حاليا تاحةالم الموارد تحديد (2)

 ؛(لميزانيةل الحالية سنةال

 الصندوق؛ موظفيل عقود إلى اإلنمائي المتحدة األمم برنامج عقود تحويل إرجاء (3)

 تكاليف من التحويل المتوخى من كان إذا سيما ال ،الخدمات االستشارية تكاليف في كبيرة تخفيضات (4)

 الموظفين؛ تكاليف إلى االستشارية الخدمات

  السفر؛ تكاليف خفض (5)

 الموظفين لغير واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تكاليف مثل األخرى الميزانية فئات تخفيض (6)

 .األخرى اإلدارية والتكاليف

 زيادة إلى ندوقالص يحتاج ،صفري حقيقي نمو ذات ميزانية ظل في العمل من متتالية سنوات ثالث وبعد -54

 إظهار في االستمرار مع 2030 عام بحلول أثره سيضاعف كان إذا المقبلة السنوات في الميزانية في حقيقية

 على الموظفين عدد في الزيادات إدماج وسيجري. األزمات أوقات في حتى الصمود، على والقدرة المرونة
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 الصندوق في العاملة لقوةل الصحيحة األعداد إدخال وسيجري ،سنوات عدة تدريجيا على مدى األمثل النحو

 .والمستفيدين الشركاء من والقرب الالمركزية زيادة عن الغالب في اإلضافات نتج هذهوت  . المناسب الوقت في

 إدارية تعتبر التي األنشطة إلى التحديد وجه على الخدمات االستشارية تكاليف في التخفيضات هوستوجَّ  -55

 نهج وسيُستخدم. اتبالمشروع المتعلقة األنشطة على توزيعه ليجري لالمعدَّ  وفالمظر ترك مع بطبيعتها،

 المرتبط وغير الضروري غير السفر الحد من على التركيز مع السفر، تكاليف في تعديالت إلجراء مماثل

 .ذلك أمكن كلما ،اتبالمشروع

 اإلدارية والنفقات والتحريرية، فوريةلا الترجمة وخدمات والتدريب، المرافق، بإدارة األخرى التكاليف وتتعلق -56

 التكاليف 2022 عام في الفئة هذه ستشمل العادية، اإلدارية النفقات إلى باإلضافةو. المتعاونة والمؤسسات

 الخدماتو والدائمة؛ المؤقتة اإلقليمية بالمكاتب الخاصة الترتيبات: ذلك في بما الالمركزية،عملية ب المتعلقة

 .المتحدة لألمم المقيم المنسق نظامو ؛المتحدة األمم في واألمن السالمة ودائرة الشريكة؛ اتالمؤسس تقدمها التي

 حدوث المتوقع من ،جرى التكليف بها التي األخرى واألنشطة والمنح القروض برنامج زيادة مع شيااوتم -57

 زيادة وستضمن. الصندوق لموارد عشر الثاني التجديد فترة خالل كامل مشابهة متواضعة حقيقية زيادات

 اوتنفيذه اتالمشروع تصميم أثناء المرونة وتعزيز المصلحة أصحاب مع االستراتيجي التخطيط تواتر

 التكاليف على الحقيقية الزيادات هذه زوستركّ . 2030 عام بحلول لصندوقأثر ا مضاعفة على التركيز استمرار

 تعزيزمبادرة  في عليه المنصوص النحو على ،ئيةواألنشطة اإلنما اتالمشروع أنشطة إلى المنسوبة البرامجية

 ،اإلنمائية األنشطة إلى الموارد توجيهوعن طريق (. لميزانيةل التخصيص الذكي) الموارد إدارةو الكفاءة

 أمكن كلما المباشرة غير اإلدارية التكاليف نمو من الحد من خالل الكفاءة زيادة نحوسيواصل الصندوق مساره 

 .ذلك

 رصد الصندوق يواصل الفنيين، والموظفين العامة الخدمة موظفي بين مالئمة نسبة على فاظالح أجل منو -58

 فيها العثور يمكن ال التي االستثنائية الظروف باستثناء) الخارجيين العامة الخدمات فئة موظفي تعيين تجميد

 بما للموظفين اإلجمالية يفالتكال إدارة من الصندوق ويمّكن ذلك(. داخليا المطلوبة والخبرات المهارات على

 .العاملة ةللقو الدينامي التخطيط عملية مع يتماشى

 الحقيقية الزيادات ر عنكي تعبّ  وتنقيحها بند كل تكاليف استعراض سيجري النهائية، الميزانية وثيقة فيو -59

. باليورو مةقوَّ الم بالنسبة إلى النفقات شهرا 12 لمدة الصرف سعر متوسط حسب وتعديلها ،باألسعار والمتعلقة

لجنة مراجعة الحسابات والمجلس التنفيذي على هذا  الواردة من التعقيباتتؤخذ في الحسبان أيضا  وسوف

 .فيع المستوىالر االستعراض المسبق

رفيعة المستوى المقترحة لعام الوالميزانية  2021مقارنة بين الميزانية المعتمدة لعام  3ويعرض الجدول  -60

الصندوق  وسيستفيدر اإلدارة إعادة ترتيب الموارد المخصصة لفئات التكلفة الرئيسية. قرا عرضي ووه. 2022

في المشهد العالمي ذات الصلة والتغييرات  - 19-أزمة جائحة كوفيد أتاحتهاالتي غير المسبوقة من الفرصة 

 ممارسات العملعادة تنظيم تعزيز موارد الموظفين وإ ويمكن من خاللكفاءة. ال من أجل تحسين – لألعمال

 تحقيق أثر أكبر بعدد أكبر من الموظفين ولكن بموارد أقل من غير الموظفين.
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 3الجدول 

 2022و 2021 للسنتين الموظفين وغير الموظفين تكاليف – الصافية العادية الميزانية

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 فئة اإلنفاق
الميزانية 

المعتمدة لعام 
2021 

قترحة لعام الميزانية الم
2022 

 105.83 95.46 الموظفون

 21.40 24.34 االستشاريون

 6.39 6.96 سفريات العمل

 غيرتكاليف 

 الموظفين

 بطةتالمر

 بتكنولوجيا

 المعلومات

 واالتصاالت

5.94 6.31 

 29.44 26.71 تكاليف أخرى

 169.37 159.41 المجموع

مجموعات المخرجات ركائز وحسب فئات اإلنفاق، م توزيع مفصل للميزانية العادية للصندوق بقدَّ سيُ  -61

 وثيقة الميزانية الرئيسية. في والوحدات ،المؤسسية

 2022الميزانية اإلجمالية المقترحة لعام  -دال 

مخارجية ولكنها  ، وهي عملياتيتولى الصندوق تنفيذ وإدارة عدد من العمليات ألطراف ثالثة -62 برنامج  تتّمِ

 في هذه الشراكات على تكاليف االنخراط. وينطوي التكميليةالعمليات من األموال  ل هذهقروضه ومنحه. وتموَّ 

ل هذه التكاليف في العادة إضافية يتكبدها الصندوق في التصميم، والتنفيذ، واإلشراف، واإلدارة. وتموَّ  تراكمية

 مليون دوالر أمريكي. 4.7 بقيمةر حاليا ، وتقدَّ التكميليةمن إيرادات رسوم اإلدارة بموجب اتفاقيات األموال 

وكذلك الموارد المطلوبة إلدارة ودعم أعمال إضافية  ،لميزانية اإلجمالية الميزانية العادية الصافيةوتشمل ا -63

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

عادية الصافية. ويضمن الفصل بين الميزانيتين اإلجمالية والصافية عدم ال الميزانيةواألنشطة ذات الصلة من 

. وال ويعلى الميزانية العادية على أساس سن تكميليةل بأموال تأثير التقلبات الناجمة عن عبء العمل المموَّ 

أجل برنامج من  تكميليةتدرج في الميزانية اإلجمالية سوى التكاليف اإلضافية لدعم األنشطة الممولة بأموال 

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

 ، وحساب األمانة اإلسباني.ة الدولية(ستشارية للبحوث الزراعياال

لمقترحة ا ةإلجمالياميزانية ال وضع اللمسات األخيرة علىجري استعراض التقديرات المذكورة أعاله قبل سيو -64

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

حاليا بمبلغ  ر الميزانية اإلجمالية. وبناء عليه، تقدَّ التكميليةإيرادات الرسوم المحصلة من إدارة األموال 

نظرا إلى . وتكميليةلة بأموال وارد إلدارة العمليات المموَّ مليون دوالر أمريكي، ويشمل هذا المبلغ م 174.07

التي يديرها الصندوق قد يزداد، فقد تشير وثيقة الميزانية النهائية إلى ميزانية إجمالية  التكميليةاألموال حجم أن 

ُ أعلى بنحو طفيف. و يمتها ق إال على الميزانية العادية الصافية المقترحة التي تبلغ المصادقةلتمس ال ت

 مليون دوالر أمريكي. 169.37
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 4الجدول 

 2022 لعام تاناإلشاري الصافيةو اإلجمالية تانالميزاني

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 2021 لعامالميزانية المعتمدة  فئة اإلنفاق

 لعامة قترحالميزانية الم
2022 

 174.07 164.1 الميزانية اإلجمالية

 (4.7) (4.7) ال التكميليةتكاليف دعم أنشطة األمو

 169.37 159.4 الميزانية الصافية

 2022الميزانية الرأسمالية لعام  -هاء 

بصورة  حلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت العروض السحابية تشملعلى مدى السنوات القليلة الماضية،  -65

، من أجل الدفعاالشتراك  سلوبوأ ي. ونتيجة لذلك، تحول استثمار الصندوق نحو النموذج السحابمتزايدة

تجاه  حصيفا نهجاسيتخذ الصندوق وكون أكثر مالءمة لتلبية احتياجات العمل والمتطلبات التشغيلية. يقد  والذي

الحوسبة السحابية لضمان إدارة المخاطر بشكل مالئم بما يتماشى مع الفوائد المحتملة المتوقعة )بما في ذلك 

 (.التكاليففي وفورات ال

على صعيد  المتزايد لهذه الحلول المتعلقة باالستخدامجوانب الجة لذلك، يجب على الصندوق أن ينظر في ونتي -66

 لتراخيصإلى االحاجة األكبر  ةيالسحابالشبكة يعكس االعتماد المتزايد للتكنولوجيا المستندة إلى و. الميزانية

هذا  أيضا المنظمات النظيرةوتواجه دارية. والتكاليف المتكررة األخرى، مما يزيد الضغط على الميزانيات اإل

 .بطريقة أكثر منهجيةمعالجته  التحدي وقد تحتاج إلى

في التحسينات الدورية  اجيد تقدماوحدات الصندوق  تحرز، 2021الميزانية الرأسمالية لعام  مظروفمن و -67

على  واإلبالغإدارة النتائج حة وتعميم استراتيجيات قطرية منقَّ  استحداثوغيرها من المبادرات الحاسمة مثل 

في  أيضا يجري إحراز تقدموالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق(.  أحد التزاماتالمستوى القطري )

فريق تعبئة الموارد يضطلع بها ، مثل نظام السفر، وتجربة األعمال عملياتالتحليالت المؤسسية، وتحسين 

 .(بنجاح تُنفذما ات أخرى في الصندوق عندعلى وحد مستُعمَّ دارة العالقات مع العمالء )إل

( ميزانية رأسمالية سنوية تغطي 1) :تقسيم الميزانية الرأسمالية إلى جريعلى غرار السنوات السابقة، سيو -68

سنة واحدة )مثل االستبدال  يتجاوزالدورية أو المنتظمة بطبيعتها ويكون لها عمر اقتصادي  الرأسماليةالنفقات 

( ميزانية 2، واستبدال المركبات في المكاتب القطرية للصندوق(؛ )عامذي يجري كل العادي للحواسيب ال

رأسمالية لتمويل مشروعات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الكبيرة والمشروعات االستثمارية األخرى، 

 رهنا بتوفر القدرات الالزمة.

 دوالر مليون 6.8و أمريكي دوالر مليون 6.25 بين يتراوح بما 2022 لعام الرأسمالية الميزانية رقدّ تُ و -69

 المعلومات تكنولوجيا ومشروعات الدورية الرأسمالية النفقات من رئيسي بشكل تتألفهي و ،أمريكي

 النفقات من تحول حدوث المتوقع من السحابية، الحلول إلى التدريجي النتقال الصندوق ونظرا. واالتصاالت

. التأثير لهذا الدقيق الحجم معاينة أنه ال يزال يتعين من الرغم على تكررة،الم التشغيلية النفقات إلى الرأسمالية

 األخرى المنظمات أن أخرى دولية مالية مؤسسات مع والميزانية المالية منتدى في الصندوق مشاركة كشفتو

. سليم على نحو االنتقال هذا إلدارة نُهجا ،نظرائها غرار على، الصندوق إدارة تستطلعو. شبيهة تحديات تواجه

 الميزانية وثيقة في الرأسمالية الميزانية إطار في المواضيعية المجاالت حول التفاصيل من مزيدال عرضسيُ و

 .النهائية

لمساعدة الصندوق في تقييم المشروعات الرأسمالية المستقبلية، تخضع جميع المبادرات المقترحة لعملية و -70

 من أجل المعلومات تكنولوجيا حوكمة لجنةمي عليها من خالل إضفاء الطابع الرس جرياستعراض دقيقة، وي
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 حوكمة لجنة تعمل. والمنفقمع األولويات المؤسسية، والقيمة مقابل المال  وتواؤمهاتقييم مالءمتها، وتصميمها، 

 مناقشة وتجري حاليا. لالستثمارات المقترحة استعراضاتها ودقة جودة تحسين على المعلومات تكنولوجيا

 بصورة واضحة منها التثبت يجري الفوائد تحقيقل خطط مع ،بصورة مسبقة وتأمينها المسبقة فقاتالموا

 .المتكررة التكاليف في محتملة زيادات ةأيعن  تعويضال على تساعدو
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 في المستقل التقييم مكتب عمل لبرنامج المسبق االستعراض -الجزء الثاني 

 للفترة اإلشارية وخطته 2022 عامل وميزانيته النتائج إلى المستند الصندوق

2023-2024 

 المقدمة -أوال

 2020بشكل عميق على العالم بأسره، وأدت منذ عام  19-. أثرت جائحة كوفيدالتقييمات خالل األزمة العالمية -71

. وكان أيضا 2021 ، وال تزال األزمتان مستمرتين في عامإلى أزمتين صحية واقتصادية على حد سواء

ضا على طريقة وصول الصندوق إلى الفئات التي يستهدفها من خالل برامجه، وعلى الطريقة للجائحة أثر أي

تقييماته. غير أن التقييم يبقى أولوية على الرغم من األزمة.  الصندوقفي التي يُجري فيها مكتب التقييم المستقل 

ضها على  19-ائحة كوفيدج وأعدّ مكتب التقييم المستقل مذكرة حول تجربته على صعيد التقييم في إطار وعر 

وسيواصل مكتب التقييم المستقل تكييف تقييماته مع تطور األوضاع خالل  2021.2لجنة التقييم في أوائل عام 

 .2021عام 

وما بعده، وكيفية ارتباطها  2022. توضح هذه الوثيقة أولويات مكتب التقييم المستقل في عام األولويات الناشئة -72

اته من الموارد. واستندت هذه الوثيقة إلى المشاورات المكثفة التي أجراها مكتب التقييم ببرنامج عمله ومتطلب

المستقل مع الهيئات الرئاسية وإدارة الصندوق، بما في ذلك دائرة إدارة البرامج ودائرة االستراتيجية وإدارة 

م المستقل كذلك بإعداد المعرفة، وبصورة داخلية مع موظفي مكتب التقييم المستقل. ويقوم مكتب التقيي

لوظيفة  2019استراتيجية تقييم متعددة السنوات على النحو الذي أوصى به استعراض األقران الخارجي لعام 

التقييم في الصندوق. وستُعرض مسودة االستراتيجية على الدورة الرابعة عشرة بعد المائة للجنة التقييم والدورة 

. وأُعدّ برنامج العمل والميزانية 2021س التنفيذي في سبتمبر/أيلول الثالثة والثالثين بعد المائة للمجل

واستراتيجية التقييم المتعددة السنوات بطريقة تكرارية. وقد استفاد برنامج العمل والميزانية واستراتيجية التقييم 

وصول مدير جديد  المتعددة السنوات على حد سواء من القيادة الجديدة لمكتب التقييم المستقل، وذلك في أعقاب

. وتُحدَّد االتجاهات االستراتيجية الرئيسية في االستراتيجية المتعددة السنوات 2021في شهر مارس/آذار 

 ويجري تلخيصها في هذه الوثيقة.

، واستخدام 2021توفر هذه الوثيقة تحديثا بشأن التقدم المحرز في عام  إعداد برنامج العمل والميزانية. -73

. وتماشيا مع سياسة 2021واستخدامها المتوقع حتى نهاية عام  2021يونيو/حزيران  الميزانية حتى شهر

أُعدت ميزانية المكتب بشكل مستقل عن الميزانية اإلدارية للصندوق. وتستند  3التقييم المعدلة في الصندوق،

ة لمناصب الميزانية المقترحة إلى نفس مبادئ ومعايير الميزنة )مثل سعر الصرف، والتكاليف القياسي

 .2022الموظفين( التي استخدمتها إدارة الصندوق في إعداد ميزانيتها اإلدارية لعام 

                                         
2-in-ifad-of-evaluation-of-office-independent-the-of-experience-/the-https://www.ifad.org/en/web/ioe/ 

oten-learning-19-covid-during-evaluations-conducting. 
R-132-2021-https://webapps.ifad.org/members/eb/132/docs/arabic/EB-5- 2021انظر سياسة التقييم في الصندوق،  3

1.pdf-Rev 

 

 

 

https://www.ifad.org/en/web/ioe/-/the-experience-of-the-independent-office-of-evaluation-of-ifad-in-conducting-evaluations-during-covid-19-learning-note
https://www.ifad.org/en/web/ioe/-/the-experience-of-the-independent-office-of-evaluation-of-ifad-in-conducting-evaluations-during-covid-19-learning-note
https://webapps.ifad.org/members/eb/132/docs/arabic/EB-2021-132-R-5-Rev-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/132/docs/arabic/EB-2021-132-R-5-Rev-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/132/docs/arabic/EB-2021-132-R-5-Rev-1.pdf


EB 2021/133/R.3 

18 

 2021التقدم المحرز في األنشطة في عام  -ثانيا

 19-إجراء التقييمات في سياق جائحة كوفيد -ألف

. ووفقا لذلك، أُدخلت أثرا ال يمكن إنكاره على تنفيذ برنامج عمل مكتب التقييم المستقل 19-خلفت جائحة كوفيد -74

تعديالت على النُهج المعيارية لجمع البيانات وتحليلها والمشاورات مع أصحاب المصلحة، وجرى اعتماد 

ممارسات جديدة للتعبير عن ذلك. ويواصل مكتب التقييم المستقل جمع البيانات من خالل استعراض الوثائق، 

، كما أنه يجري المزيد Skypeو Zoomوتطبيق ي  والمشاورات عن بُعد مع أصحاب المصلحة عبر الهاتف

من التحليل باستخدام البيانات الخاصة برصد المشروعات وتقييمها. وعلى النحو المحدد في المذكرة 

طبّق المكتب الممارسات الواردة أدناه في  2021،4المعروضة على لجنة التقييم في يناير/كانون الثاني 

 :2021ويواصل تطبيقها في عام  2020التقييمات التي أجراها في عام 

المصغرة حيثما كان ذلك ممكنا. واستخدم المكتب في جميع  واالستقصاءاتإجراء المقابالت عن بعد  (1)

المصغرة )عن  االستقصاءات (. وكانتZoom ،Skypeنماذج تفاعل افتراضية ) الحاالت الممكنة

عبية )مثل تعاونيات المنتجين( مفيدة في الش القاعدة طريق الهاتف والبريد اإللكتروني( مع منظمات

 .الحاالت التي لم يكن من الممكن إجراء زيارات ميدانية فيها

اختبار أساليب بديلة لجمع األدلة األولية والثانوية والتثبت من صحتها. واستُخدمت البيانات الجغرافية  (2)

لطرق ومواقع األسواق، كما في والمكانية للمشروعات التي تستثمر في البنية التحتية المادية )مثل ا

أيضا التقييم السريع لألدلة، وهي تقنية تقوم  حالة أحد المشروعات في بنغالديش(. واختبر المكتب

 .بتوليف األدلة الثانوية المتعلقة بأحد التقييمات من األدبيات المنشورة والمواقع اإللكترونية

نا ومسموحا به بموجب القواعد الوطنية، بإجراء تكليف االستشاريين الوطنيين، في حال اعتبار ذلك آم (3)

االستشاريين  زيارات ميدانية مختارة للتحقق من النتائج المتاحة من مصادر أخرى. وطُلب من

التوجيهات والمعايير الصحية الخاصة  ، باإلضافة إلىالوطنيين االلتزام بجميع قيود السفر المحلية

من الهام التأكد من المشاركة الكاملة للفريق بأسره، بما في  بالصندوق وبمنظمة الصحة العالمية. وكان

ذلك موظفو مكتب التقييم المستقل واالستشاريون الدوليون، في مناقشة البيانات والمعلومات المجمعة 

 .والتحقق منها

تعيين مستعرض أقران للتقييمات. وباإلضافة إلى االستعراض المكتبي الشامل واستخدام البيانات  (4)

ن مكتب التقييم المستقل مستعرض أقران أو هيئة مستعرضين من ذوي الخبرة والمعرفة وية، عيَّ الثان

 .على دراية بعمليات الصندوقممن هم الجيدة بسياق التنمية الزراعية الريفية للبالد، وبصورة مثالية، 

اضح مسبقا، بشكل و 19-التقييمات خالل جائحة كوفيد ذُكرت محدوديات. المحدودياتالصراحة بشأن  (5)

مع اإلشارة، حيثما أمكن، إلى مستوى الثقة في النتائج، باإلضافة إلى النتائج التي كان من الممكن أن 

 فيها إجراء المزيد من الزيارات الميدانية.  يفيد

 2021التقدم المحرز في أنشطة تقييم مختارة في عام  -باء

 د أدناه التقدم المحرز بشأن أنشطة تقييم مختارة:ير -75

 جرت . تقييم مواضيعي لمساهمة الصندوق في تكيف أصحاب الحيازات الصغيرة مع تغيّر المناخ

. ويخطط مكتب التقييم 2020مع إدارة الصندوق في يونيو/حزيران مشاركة مسودة تقرير التقييم 

                                         
4-of-evaluation-of-office-independent-the-of-experience-/the-https://www.ifad.org/en/web/ioe/ 

note-learning-19-covid-during-evaluations-conducting-in-ifad. 

https://www.ifad.org/en/web/ioe/-/the-experience-of-the-independent-office-of-evaluation-of-ifad-in-conducting-evaluations-during-covid-19-learning-note
https://www.ifad.org/en/web/ioe/-/the-experience-of-the-independent-office-of-evaluation-of-ifad-in-conducting-evaluations-during-covid-19-learning-note
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خامسة عشرة بعد المائة للجنة التقييم في أكتوبر/تشرين المستقل لعرض التقرير النهائي على الدورة ال

، وعلى الدورة الرابعة والثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول 2021األول 

 .نتائج التقييم بشأن. وسينظم المكتب حدثا تعليميا داخليا 2021

 لبدء بالتقييم المؤسسي في النصف الثاني . من المزمع اتقييم مؤسسي لتجربة الالمركزية في الصندوق

ِضعت اللمسات األخيرة عليها . وأُعدت ورقة النهج الخاصة بالتقييم المؤسسي، ووُ 2021من عام 

باالستناد إلى التعليقات الواردة من دائرة إدارة البرامج، ومن المقرر عرضها على الدورة الخامسة 

. وقد بدأ مكتب التقييم المستقل كذلك 2021تشرين األول عشرة بعد المائة للجنة التقييم في أكتوبر/

 .2022بالمشاورات مع أصحاب المصلحة وبجمع البيانات. ومن المتوقع إتمام التقييم في نهاية عام 

 اضطلع مكتب التقييم المستقل بجمع البيانات، وإجراء المشاورات مع توليفة تقييمية ألداء الحكومة .

، وأحال مسودة التقرير إلى إدارة 2021في النصف األول من عام  أصحاب المصلحة، والتحليل

 .نتائج التقييم في الوقت المناسب بشأنالصندوق للتعليق عليها. وسيُنظم حدث تعليمي داخلي 

  لبرنامج األغذية العالمي ومنظمة األغذية والزراعة  ينالتقييم التابع مكتبيتقييم مؤسسي مشترك مع

ن التقييم المؤسسي جمع تضمّ  لتعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها.لألمم المتحدة بشأن ا

. وجرت مشاركة مسودة التقرير 2021والنصف األول من عام  2020البيانات وتحليلها في أواخر عام 

، وعُقدت حلقة عمل للتشاور مع أصحاب المصلحة في 2021مع إدارة الصندوق في يونيو/حزيران 

من أجل تلقي تعقيبات اإلدارة. وسيُعرض التقرير على الدورة الخامسة عشرة بعد المائة يوليو/تموز 

وعلى الدورة الرابعة والثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذي  2021للجنة التقييم في أكتوبر/تشرين األول 

 .2021في ديسمبر/كانون األول 

  يقوم مكتب التقييم المستقل 2021في عام  .إقليمي لألوضاع الهشة في أفريقيا الغربية دونتقييم ،

إقليمية على النحو الذي أوصى به استعراض األقران الخارجي لوظيفة  دونبتجريب إجراء تقييمات 

التقييم في الصندوق. وبالتشاور مع شعبة أفريقيا الغربية والوسطى، اختار المكتب بعض البلدان 

ومالي، ، قة الساحل، وهي: بوركينا فاسو، وتشادالمشاركة في برنامج المجموعة الخماسية لمنط

اإلقليمي.  دونإدماجها في التقييم  من أجلوموريتانيا، والنيجر، باإلضافة إلى برامج في شمال نيجيريا، 

اإلقليمي وتشاطرها مع شعبة أفريقيا الغربية والوسطى، دون وأعدّ المكتب ورقة النهج الخاصة بالتقييم 

اء المقابالت، وجمع البيانات، والقيام بالزيارات الميدانية من خالل وهو حاليا في طور إجر

 .2022عام أوائل االستشاريين الوطنيين. ومن المتوقع إتمام التقرير النهائي في 

 .أُجريت حلقات عمل وطنية بنظام المائدة  تقييمات االستراتيجيات القطرية والبرامج القطرية

وأوغندا عن طريق الفيديو. وسمح ذلك بتبادل  ،لنيجر، وباكستانالمستديرة لبوروندي، والمغرب، وا

وأصحاب المصلحة اآلخرين. وعُرض تقييم  اتوجهات النظر وإجراء المناقشات مع الحكوم

مدغشقر وأوغندا على لجنة التقييم في دورتها الثانية كل من االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري ل

، فيما عُرضت التقييمات الخاصة بالمغرب 2021ت في مارس/آذار عشرة بعد المائة التي انعقد

والنيجر وباكستان على اللجنة في دورتها الثالثة عشرة بعد المائة التي انعقدت في يونيو/حزيران 

تحليل بالعمل المكتبي وإجراء المشاورات مع أصحاب المصلحة و. ويضطلع المكتب حاليا 2021

القطرية والبرامج القطري الجارية إلسواتيني، وإندونيسيا، ومالوي  اتجيالبيانات لتقييمات االستراتي

السفر في البلدان، كما قام بزيارات  المفروضة على قيودالوأوزبكستان. ويرصد المكتب باستمرار 

ويشمل ذلك بعثة في أوزبكستان في  5ميدانية من خالل استشاريين وطنيين حيثما سمح الوضع بذلك.

                                         
كبير خبراء التقييم في مكتب التقييم المستقل ل الوثيق شرافاإليضطلع استشاريون وطنيون بإجراء البعثات، وذلك تحت  5

 . (االستشاريين الدولييناالستشاري الدولي )و
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. ومن المتوقع تنظيم بعثات محلية مماثلة في إسواتيني وإندونيسيا ومالوي بحلول 2021يوليو/تموز 

سمح الوضع بذلك. وسيبدأ المكتب بتقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري  إذاسبتمبر/أيلول، 

تشرين /متعددة القوميات كما كان مخططا له، اعتبارا من أكتوبرالفي كولومبيا، بدال من دولة بوليفيا 

. وجرى اتخاذ هذا القرار بالتشاور مع شعبة أمريكا الالتينية والكاريبي نظرا لموافقة 2021األول 

متعددة القوميات في الالمجلس التنفيذي على برنامج جديد للفرص االستراتيجية القطرية لدولة بوليفيا 

مع مراعاة الحاجة إلى إعداد ، و2020دورته الحادية والثالثين بعد المائة في ديسمبر/كانون األول 

 برنامج جديد للفرص االستراتيجية القطرية في كولومبيا.

 انتهى مكتب التقييم المستقل من إعداد التقرير السنوي التاسع عشر التقرير السنوي عن النتائج واألثر .

ير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق، وتشاطره مع إدارة الصندوق للتعليق عليه. ويرّكز التقر

الهشاشة وكفاءة  ن رئيسي ين وهماعلى موضوعي 2021عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام 

المشروعات، ويعبّر عن االهتمام الخاص الذي يبديه المجلس التنفيذي في الصندوق وإدارة الصندوق 

 .على هذا الصعيد، عالوة على األولويات المحددة للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق

  أعدّ مكتب التقييم المستقل ع األعمال الريفية في الصندوقيرامشتتناول تقييم لمجموعة مشروعات .

، 2021مذكرة تحديد نطاق تعرض اختيار المشروعات المحتملة ومسودة ورقة النهج في يوليو/تموز 

هذه  ادإعدوحدد القضايا التي ستجري تغطيتها والمشروعات التي ستكون موضع تركيز. وحتى وقت 

الوثيقة، تتواصل المقابالت عن بُعد مع أصحاب المصلحة، وجمع البيانات، والزيارات الميدانية من 

 .2022خالل االستشاريين الوطنيين. ومن المتوقع إتمام التقرير في النصف األول من عام 

 وبسبب . يتقدم إجراء تقييمات أداء المشروعات على النحو المخطط لهتقييمات أداء المشروعات .

يقوم االستشاريون الوطنيون بزيارات ميدانية )حيثما وسالجائحة، من غير المزمع القيام ببعثات دولية: 

سمحت األحكام الوطنية بذلك(. وباإلضافة إلى ذلك، سيقوم مكتب التقييم المستقل بإجراء استعراضات 

تشجيع استخدام مصادر  مكتبية للوثائق المتاحة ومقابالت عن بعد مع أصحاب المصلحة. وسيتم

، يقوم مكتب التقييم 2021البيانات األخرى، مثل نظم المعلومات الجغرافية، الستكمال األدلة. وفي عام 

 المستقل بإجراء تقييمات ألداء المشروعات في غامبيا، والهند، وجمهورية تنزانيا المتحدة وأوزبكستان.

  .رة بمناقشة المسودة األولى من دليل التقييم المعدل وجرى قام مكتب التقييم المستقل واإلدادليل التقييم

الدوليين الذين يمثلون شبكات التقييم الرئيسية ويتمتعون بالخبرة  األخصائيينتشاطرها مع مجموعة من 

في بحوث التقييم التطبيقية واإلدارة القائمة على النتائج. وسيواصل مكتب التقييم المستقل واإلدارة 

 .2022في أوائل عام  إتمامها، ويُتوقع 2021يقة في عام إعداد هذه الوث

 قام المكتب، تماشيا مع توصية استعراض استراتيجية مكتب التقييم المستقل المتعددة السنوات .

 2022األقران الخارجي، بصياغة استراتيجية متعددة السنوات تمتد على مدى ست سنوات من عام 

يجية من المشاورات المكثفة مع دائرة إدارة البرامج والهيئات . وقد استفادت االسترات2027إلى عام 

الرئاسية وأصحاب المصلحة الخارجيين في التقييم. وتأكد مكتب التقييم المستقل أيضا من التنسيق 

والمواءمة مع عملية إعداد اإلطار الجديد للفعالية اإلنمائية في الصندوق. ومن المزمع عرض 

 .2021لدورة الرابعة عشرة بعد المائة للجنة التقييم في سبتمبر/أيلول استراتيجية التقييم على ا

 عرض مكتب التقييم المستقل، بالتعاون مع إدارة الصندوق، سياسة التقييم سياسة التقييم في الصندوق .

الستعراضها،  2021في الصندوق على الدورة الثانية عشرة بعد المائة للجنة التقييم في مارس/آذار 

بعد ذلك على المجلس التنفيذي الذي وافق عليها في دورته الثانية والثالثين بعد المائة المنعقدة وعرضها 

 .2021في أبريل/نيسان 
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 شكّل مكتب التقييم المستقل فريقا استشاريا للتقييم يقوم باإلبالغ إلى مدير الفريق االستشاري للتقييم .

ية مكتب التقييم، ومصداقيته وفائدته. ويتألف الفريق مكتب التقييم المستقل للمساعدة في تعزيز استقالل

، المدير السابق لمكتب التقييم المستقل Rob van den Berg( 1من أخصائيين معروفين دوليا، وهم: )

، أستاذة فخرية Donna Mertens (2في مرفق البيئة العالمية ورئيس الرابطة الدولية لتقييم التنمية؛ )

احثة دولية في مجال البحوث المتعددة األساليب والتقييم والعدالة ، وبGallaudetفي جامعة 

، أستاذة في جامعة بوتسوانا، وأخصائية دولية في تقييم الشعوب Bagele Chilisa (3االجتماعية؛ )

، مدير شبكة األقران المتعددة Gonzalo Hernández Licona (4األصلية والتقييم المالئم ثقافيا؛ )

مكافحة الفقر في جامعة أكسفورد، واألمين التنفيذي السابق للمجلس الوطني لتقييم  األبعاد في مجال

، الرئيس السابق لوحدة التقييم في Hans E. Lundgren (5سياسة التنمية االجتماعية في المكسيك؛ )

 مديرية التعاون اإلنمائي في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي.

 أصدر مكتب التقييم المستقل سبعة تقارير 2021. اعتبارا من يونيو/حزيران تواصلالإدارة المعرفة و ،

وخمسة  7مادة إخبارية؛ 17؛ ووخمسة مالمح بارزة؛ وخمس رؤى ثاقبة؛ وخمسة رسوم بيانية 6تقييم،

ونشرها على جمهور داخلي وخارجي. وباإلضافة إلى ذلك، نشر المكتب  8تقارير عن حلقات العمل،

الدروس المستفادة والممارسات الجيدة فيما يخص دعم البنية التحتية في أربعة بلدان تشملها  تقريرا عن

، 19-دراسات الحالة، ومذكرة تعلم واحدة عن تجربة المكتب في إجراء التقييمات أثناء جائحة كوفيد

عات مالمجت تعقيباتونشرتين إخباريتين. وأعدّ المكتب كذلك ثالث مدونات إلكترونية حول جمع 

في أوقات التقييم عن بعد، وتقييم النتائج البيئية للتدخالت اإلنمائية والتمعن في عمليات اإلبالغ  المحلية

تيبين، يعرض أحدهما السمات البارزة لموظفي مكتب التقييم المستقل فيما يعرض اآلخر عن التقييم؛ وكُ 

ن إنشاء الفريق االستشاري للتقييم؛ السمات البارزة للفريق االستشاري للتقييم؛ ومذكرة واحدة بشأ

، وحول 19-وفلمي فيديو حول تجربة مكتب التقييم المستقل في إجراء التقييمات أثناء جائحة كوفيد 

البيئة في التقييمات؛ وستة مقتطفات فيديو من أحداث متعلقة بالتوليفة التقييمية للبنية  قضايا تعميم

 األساسية.

  يقوم مكتب التقييم المستقل، تماشيا مع الممارسات لتقييم المستقلمكتب ال الشبكي موقعالتجديد .

بهدف تحسين  الشبكي المتبعة في مكاتب التقييم المستقلة في المنظمات الدولية األخرى، بتجديد موقعه

 فرص الوصول إلى المعرفة المتعلقة بالتقييم.

 كتب خمس حلقات عمل عبر شبكة ، نظم الم2021يونيو/حزيران  حتى. األحداث الداخلية والخارجية

 ،اإلنترنت حول تقييمات االستراتيجيات القطرية والبرامج القطرية في بوروندي، والمغرب، والنيجر

للبنية األساسية.  قرير التقييم التجميعيتوأوغندا؛ وندوة شبكية لحدث تعليمي حول  ،وباكستان

عديد من األحداث الخارجية: االجتماع العام وباإلضافة إلى ذلك، شارك مكتب التقييم المستقل في ال

؛ والحدث الجانبي االفتراضي لتقييم وحدة 2021السنوي لفريق األمم المتحدة المعني بالتقييم لعام 

التقييم المستقل التابعة للصندوق األخضر للمناخ لحافظة التكيف ونهجه في الصندوق األخضر للمناخ: 

بصورة مشتركة بين مكاتب  gLOCALخمسة أحداث  تّظمف؛ ونُ النتائج والتوصيات من تقييم التكي

                                         
ع في بنغالديش، وتقييم أداء مشروع في الجمهورية تقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري إلكوادور، وتقييم أداء مشرو 6

ء الدومينيكية، وتقييم أداء مشروع في طاجيكستان، وتوليفة تقييمية للبنية األساسية الريفية، وتقييم أداء مشروع في أوغندا، وتقييم أدا

 مشروع في إندونيسيا.
جاري لمكتب التقييم المستقل ويجري إصدارها دوريا على المواد اإلخبارية هي عبارة عن منتجات اتصال موجزة توضح العمل ال 7

 .https://www.ifad.org/en/web/ioe/newsصفحة الموقع االشبكي لمكتب التقييم المستقل. 
ت العمل المعقودة عبر شبكة اإلنترنت. وشّكلت التقارير عن حلقات العمل هي منتج اتصال جديد يلخص المالمح البارزة لحلقا 8

ج التوليفة التقييمية للبنية األساسية، وتقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري للمغرب، وتقييم االستراتيجية القطرية والبرنام

جية القطرية والبرنامج القطري القطري للنيجر، وتقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري لبوروندي، وتقييم االستراتي

 .2021لباكستان، تقارير حلقات العمل الخمسة التي جرى إصدارها حتى يونيو/حزيران 

https://www.ifad.org/en/web/ioe/news
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التقييم التابعة للصندوق ومنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي؛ وندوة شبكية واحدة من 

EvalForward .حول الممارسات الجيدة في التقييم المراعي للمنظور الجنساني 

مكتب التقييم المستقل مع مكاتب التقييم األخرى التابعة لألمم المتحدة . يتعاون التعاون مع مكاتب التقييم األخرى -76

من خالل فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم بشأن تبادل المعلومات واستخالص األدلة التقييمية المتعلقة 

بالتدخالت اإلنمائية التي تدعم المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة وصغار المنتجين في أوقات 

 األزمات.

ومكتب التقييم المستقل عضو في مبادرة التقييم العالمية التي يقودها فريق التقييم المستقل في البنك الدولي  -77

في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. ومن المتوقع أن تعزز المبادرة الطلب المستقل بالتعاون مع مكتب التقييم 

ي البلدان النامية، وستُنفذ بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية فضال عن القدرات المؤسسية والتقنية للتقييم ف

ووكاالت األمم المتحدة. وينوي مكتب التقييم المستقل تقديم دعم ملموس لهذه المبادرة من أجل المساهمة في 

عرفته فرصة مشاركة م لمكتب التقييم المستقل تعزيز القدرات التقييمية في الدول األعضاء. وسيتيح ذلك أيضا

 .واالستفادة من الممارسات األخرى

ويُِعدّ مكتب التقييم المستقل، بالتنسيق مع فريق التقييم المستقل في البنك الدولي ودائرة التقييم المستقل في  -78

مصرف التنمية اآلسيوي ومكتب التقييم المستقل في مرفق البيئة العالمية، عروض أفرقة ألسبوع التقييم 

الخبرة  ستُناقشاالفتراضية السنوية لجمعية التقييم األمريكية. وتشمل الموضوعات التي اآلسيوي والفعاليات 

 التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق وإعداد 19-في إجراء التقييمات في ظل جائحة كوفيد

 .والتقارير الرئيسية المماثلة التي أعدّت في البنك الدولي ومصرف التنمية اآلسيوي

اور مع مكتب التقييم المستقل في مرفق البيئة العالمية، يستعد مكتب التقييم المستقل لعمليات التثبت وبالتش -79

المستقبلية من تقارير التقييم الذاتي التي أعدتها إدارة الصندوق بشأن أداء ونتائج المشروعات التي مولها مرفق 

 ها الصندوق.البيئة العالمية وجرى تنفيذها في إطار المشروعات التي يمول

 2021استخدام ميزانية عام  -جيم

حتى  2021و 2020معلومات عن استخدام ميزانية مكتب التقييم المستقل في عامي  1يعرض الجدول  -80

دم مكتب ، استخ2020، فضال عن معدل االستخدام المتوقع بحلول نهاية العام. وفي عام 2021يونيو/حزيران 

في المائة من ميزانيته الخاصة بغير الموظفين إلنجاز برنامج عمله، وذلك على الرغم  97.8التقييم المستقل 

ببعض الوظائف  2021. وسيتأثر استخدام الميزانية في عام 19-من االضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيد

المستقل، والذي كان شاغرا في أوائل عام ، بما في ذلك منصب مدير مكتب التقييم 2021الشاغرة خالل عام 

2021. 

  



EB 2021/133/R.3 

23 

 1الجدول 

 (2021)حتى يونيو/حزيران  2021واستخدامها المتوقع في عام  2020استخدام ميزانية مكتب التقييم المستقل في عام 

 )بالدوالرات األمريكية(

 أعمال التقييم

الميزانية 
المعتمدة لعام 

2020 

استخدام 
الميزانية في عام 

2020  

الميزانية المعتمدة 
 2021لعام 

االلتزامات حتى 
يونيو/حزيران 

2021 

االستخدام المتوقع 
حتى نهاية عام 

2021 

      تكاليف غير الموظفين

 000 150 954 26 - 590 140 000 820 تكاليف السفر

 000 750 1 148 228 1 - 327 799 1 000 390 1 أتعاب االستشاريين

وتدريب نشر التقييمات، 

 000 500 719 93 - 617 486 390 270 الموظفين وتكاليف أخرى

 000 400 2 822 348 1 000 430 2 534 426 2 390 480 2 المجموع الفرعي

استخدام ميزانية غير الموظفين 

 98.75% 55.5%  97.8%  )بالنسبة المئوية(

 3 136 193  193 163 3 338 388 3 9 2 693 907 338 388 3 تكاليف الموظفين
10

 

 193 563 5 015 512 4 338 818 5 441 120 5 728 868 5 المجموع

االستخدام اإلجمالي للميزانية 

 6 .95% 5 .77%  87.25%  )بالنسبة المئوية(

  -  533 82 000 137 تعيين مدير مكتب التقييم المستقل

  -  000 50 000 50 سياسة التقييم

 193 563 5 015 512 4  974 252 5 728 055 6 الميزانية اإلجمالية 

  2022برنامج عمل مكتب التقييم المستقل لعام  -ثالثا

  2022برنامج العمل المقترح لعام  -ألف

أعدّ مكتب التقييم المستقل، على النحو الذي أوصى به استعراض األقران الخارجي، وبالتشاور مع لجنة التقييم  -81

استراتيجية تقييم متعددة السنوات، وعرضها على لجنة التقييم في عام  والمجلس التنفيذي وإدارة الصندوق،

وما بعده )تعتبر قائمة التقييمات  2022. وستوجه االستراتيجية المتعددة السنوات اختيار التقييمات لعام 2021

 2022مل لعام الواردة في الملحق الرابع من هذه الوثيقة قائمة مبدئية(. ويُعدّ برنامج الع 2024و 2023لعامي 

، 2027-2022أول برنامج يقوم بتفعيل األهداف المنصوص عليها في االستراتيجية المتعددة السنوات للفترة 

 :وهي

كمنظمة شفافة وموجهة نحو التعلم وخاضعة المساهمة في صياغة الثقافة المؤسسية في الصندوق  (أ)

وإدارته، والحكومات، والشركاء ، وذلك عن طريق تزويد الهيئات الرئاسية في الصندوق، للمساءلة

 اإلنمائيين القطريين بتقييمات ومعارف ذات أهمية حاسمة لتحقيق االلتزامات المتعهد بها في إطار

                                         
في المائة.  97.8في المائة بينما بلغ معدل استخدام تكاليف غير الموظفين  79.5 نسبة 2020بلغ معدل استخدام تكاليف الموظفين في عام  9

الميزانية بالمعدالت القياسية التي يحددها مكتب الميزنة االستراتيجية والمستخدمة لحساب معدل استخدام تكاليف  وتُدرج تكاليف الموظفين في

ين الموظفين خالل سنة معينة. ويعتمد االستخدام الفعلي على سعر صرف اليورو مقابل الدوالر األمريكي، والشروط التعاقدية للموظفين الحالي

. 2021في مايو/أيار  2020أ. وأتاح مكتب الميزنة االستراتيجية أرقام االستخدام الفعلي لتكاليف الموظفين لعام وأية وظائف شاغرة قد تنش

المقدمة إلى  2021وبالتالي يختلف معدل االستخدام المبلغ عنه هنا عن معدل االستخدام المبلغ عنه في وثيقة برنامج العمل والميزانية لعام 

 الرابعة واألربعين. مجلس المحافظين في دورته
ة. يجري االلتزام بتكاليف الموظفين في بداية أي عام للعام بأسره، وذلك باستخدام المعدل المعياري الذي يوفره مكتب الميزنة االستراتيجي 10

 وبالتالي، من المتوقع أن يكون معدل االستخدام في نهاية العام مماثال لمعدل منتصف العام.
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التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق والتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق والتجديد الثالث عشر 

 لموارد الصندوق؛

يمات التحويلية التي تعبّر عن حجم عمليات الصندوق ونطاقها، التقييم وتعزيز التقي تغطيةتحسين  (ب)

وضمان الصرامة المنهجية، وإيالء االهتمام للشمولية والمالءمة الثقافية والمرونة والفعالية من ناحية 

 التكاليف؛

واستخدامها  القدرات التقييميةمع اإلدارة، والدول األعضاء والشركاء الخارجيين بهدف دعم  العمل (ج)

 الصندوق وخارجه؛  ضمن

في تقييم البرامج  كجهة رائدة معترف بها دوليا مكتب التقييم المستقل وترسيخه الحفاظ على موقع (د)

هج عمله، والترويج للنُ  أهميةوالسياسات واالستراتيجيات اإلنمائية الريفية عن طريق مواصلة تعزيز 

تعاون مع وظائف التقييم في المنظمات االبتكارية، واعتماد التكنولوجيا ألغراض التقييم، وتشجيع ال

 .األخرى ومع مراكز الفكر والجامعات

كمنظمة شفافة وموجهة نحو التعلم وخاضعة وعلى صعيد المواضيع التي تساهم في موقع الصندوق  -82

إلجراء تقييم مواضيعي بشأن القضايا الجنسانية.  2022، يخطط مكتب التقييم المستقل في عام للمساءلة

( كيفية تكييف الهيكل التنظيمي للصندوق لالستجابة للسياسة الجنسانية 1التقييم المواضيعي بتقييم: ) وسيقوم هذا

( كيفية قيام الصندوق والحكومات الشريكة بتصميم المشروعات لتفعيل أهداف السياسة 2؛ )2012لعام 

ا هي النتائج التي جرى تحقيقها؛ ( م3الجنسانية وكيفية دعم الصندوق وشركائه اإلنمائيين لتنفيذ المشروعات؛ )

وما  2030( ما هي التغييرات الواجب اتخاذها من أجل تعزيز النتائج التحويلية بما يتماشى مع خطة عام 4)

ينص عليه التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق والتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق. ويعتبر المنظور 

ة في الصندوق، وهو ال يزال يشّكل أولوية مستمرة بالنسبة إلى الدول الجنساني أحد مواضيع التعميم األربع

األعضاء واإلدارة كما يتضح من المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق والتجديد الثاني 

 .عشر لموارد الصندوق

اصة بتطبيق الالمركزية أيضا التقييم المؤسسي لإلصالحات الخ مكتب التقييم المستقل ، سينجز2022وفي عام  -83

الموضوع نفسه وأُنجز في عام  في الصندوق. وسيعتبر هذا التقييم بمثابة متابعة للتقييم المؤسسي الذي تناول

، وسوف يشمل التغييرات الحاصلة في السنوات الخمس الماضية على صعيد التغيير التنظيمي وأثرها 2016

التشغيلي واالستراتيجي )بما يشمل األنشطة غير اإلقراضية(  على المشاركة مع البلدان الشريكة ودعم العمل

 .ونتائجها

. أثر عمليات الصندوقالتقرير السنوي عن نتائج و إصدار مجدد من مكتب التقييم المستقل بإعداد وسوف يقوم -84

ئج وسيواصل هذا التقرير الجديد توفير النوع نفسه من تحليالت البرامج القطرية وأداء المشروعات والنتا

باالستناد إلى تقييمات مستقلة. وباإلضافة إلى ذلك، سيتيح هذا التقرير استعراضا أكثر شموال لوظيفة التقييم 

في الصندوق، وسيعبّر بشكل أوسع عن نتائج التقييمات المؤسسية والمواضيعية ودون اإلقليمية والتقييمات 

 مكتب التقييم المستقل المستفادة من مشاركة لمجموعات المشروعات، كما أنه سيوفر موجزا للدروس الرئيسية

 .في تطوير القدرات التقييمية والمناقشات الدولية التي تتناول التقييم اإلنمائي

 مكتب التقييم المستقل ، سيقومبتحسين تغطية التقييم لتعبّر عن حجم عمليات الصندوق ونطاقهاوفيما يتعلق  -85

. وسيجري 2022تعاني من أوضاع هشة في منطقة الساحل في عام  لبلدان صغيرة تقييم دون إقليمي بإتمام أول

. ومن المزمع 2022األعمال الريفية في عام  اريعتتناول مش أيضا االنتهاء من تقييم لمجموعة مشروعات

 .تتناول مشروعات التمويل الريفي في إقليم أفريقيا الشرقية والجنوبية لمجموعة مشروعات جديد تقييم إجراء
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بتجريب التوليفة التقييمية بتنسيق جديد يتمثل في المذكرة  أيضا، 2022كتب التقييم المستقل، في عام وسيقوم م -86

التي عُرضت على لجنة التقييم في دورتها الحادية  11التجميعية. وتقوم المذكرة المتعلقة بمنتجات التقييم المنقحة

دلة على موضوع محدد بطريقة موجزة استجابة عشرة بعد المائة بتعريف المذكرة التجميعية على أنها توفر األ

أو لمتابعته، أو إليجاز األدلة المحدودة المتاحة. وهي  نطاقا لطلب مخصص، وذلك بهدف اإلعداد لتقييم أوسع

أيضا، سيقوم مكتب التقييم المستقل بإعداد مذكرة  2022تتيح إمكانية توفير تعقيبات شبه فورية. وفي عام 

وسيجري االسترشاد بذلك مباشرة في جهود الصندوق الرامية إلى تنقيح سياسة تجميعية لالستهداف. 

 االستهداف فيه كجزء من التزاماته بموجب التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق.

تقييمات االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري، والتي تسترشد بها  على مكتب التقييم المستقل وسيعمل -87

تقييمين لالستراتيجية القطرية  بإتمام مكتب التقييم المستقل ، سيقوم2022رية. وفي عام االستراتيجيات القط

جديدة لالستراتيجية  تقييمات . وستبدأ خمسة2021والبرنامج القطري لكولومبيا ومالوي بدأ بهما في عام 

تقييمات  ري هيكلةبيساو، وهايتي وقيرغيزستان. وتج-القطرية والبرنامج القطري للصين، وإثيوبيا، وغينيا

أكثر استراتيجية، باستخدام تنسيق جديد وتطبيق أكثر انتقائية  االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري بصورة

بيساو وهايتي وقيرغيزستان لتقييم -لمعايير التقييم. وتجدر اإلشارة إلى أنه لم يسبق أن خضعت غينيا

بيساو وهايتي تُصنفان باعتبارهما من الدول الجزرية -ينياوأن غ االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري،

 12الصغيرة النامية.

)مقارنة بأربعة تقييمات  2022القيام بخمس تقييمات ألداء مشروعات في عام  مكتب التقييم المستقل ويقترح -88

االستراتيجية  (، يجري إتمامها في نهاية العام. وكما هو الحال بالنسبة لتقييمات2021ألداء مشروعات في عام 

القطرية والبرنامج القطري، ستُبذل الجهود الختيار مشروعات في بلدان وسياقات حظيت بتغطية تقييم أقل في 

 .الماضي

وأخيرا، سيجري مكتب التقييم المستقل، من أجل دعم التثبت من التقييم الذاتي ضمن الصندوق وخارجه،  -89

متواصل. ومن المتوقع لعمليات التثبت من تقارير إنجاز  بشكل عمليات التثبت من تقارير إنجاز المشروعات

لدائرة  أقصر، مع التركيز على المعايير التي تنطوي على انقطاع بين التصنيف الذاتي المشروعات أن تصبح

عمليات التثبت من تقارير إنجاز  مكتب التقييم المستقل. وفي المستقبل، قد تُدمج وتصنيف إدارة البرامج

ضا مع نظام إدارة النتائج التشغيلية لضمان اإلبالغ الشامل عن نتائج التقييمات الذاتية والتقييمات أي المشروعات

من أجل استعراض منتجات التقييم  دائرة إدارة البرامج مع مكتب التقييم المستقل المستقلة للصندوق. وسيعمل

م ذلك في تشكيل فهم مشترك لألسس الذاتي ونشر دليل التقييم الجديد وأنشطة التدريب ذات الصلة. وسيسه

 .المنهجية. وسيكون مكتب التقييم المستقل متاحا كذلك للمشاورات المتعلقة بالمنهجية

مع شبكات القدرات التقييمية ذات الصلة  مكتب التقييم المستقل ، سيشاركبناء القدرات التقييميةوعلى صعيد  -90

وتنفيذه بهدف تحسين قدرة الدول األعضاء على من أجل تصميم برنامج قدرات تقييمية خاص بالصندوق 

في الصندوق مبادرة  رصد برامج التنمية الريفية الخاصة بها وتقييمها. وستكون مبادرة تنمية القدرات التقييمية

مكتب التقييم المستقل وإدارة الصندوق وستُصمم خصيصا لتالئم إطار نتائج الصندوق على  مشتركة بين

قليمي والقطري والعمل التعاوني مع بلدان البرنامج. وهي ستنهض بثقافة التقييم عبر المستوى المؤسسي واإل

، كما أنها ستولد مستويات أعلى من التعلم والشفافية والمساءلة 2021الصندوق وستعبّر عن سياسة التقييم لعام 

يز القدرات التقييمية على على المستويات كافة. وسيواصل الصندوق المشاركة في مبادرة التقييم العالمية لتعز

 .المستوى القطري

                                         
.https://webapps.ifad.org/members/ec/111/docs/EC-2020-111-W-P-5.pdf 11  

.https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sids/list 12  

https://webapps.ifad.org/members/ec/111/docs/EC-2020-111-W-P-5.pdf
https://webapps.ifad.org/members/ec/111/docs/EC-2020-111-W-P-5.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sids/list
https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sids/list
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المكتب مواصلة العمل مع  ، يزمعبتعزيز الدور القيادي لمكتب التقييم المستقل في مجال التقييموفيما يتعلق  -91

المساهمة بنشاط في أحداث التقييم والمناقشات  المكتب في الشبكات الدولية للتقييم والمبادرات الدولية. وسيستمر

المكتب العمل أيضا مع الفريق االستشاري الخارجي  ى القطري واإلقليمي والعالمي. وسيواصلعلى المستو

للتقييم الذي أُنشئ بهدف تقديم المشورة فيما يتعلق بتعزيز جودة عمله ومساعدته على البقاء في طليعة مجال 

 .التقييم

في الملحق الثالث، بينما  2022ل لعام وترد القائمة المقترحة ألنشطة التقييم الخاصة بمكتب التقييم المستق -92

 .2024-2023يعرض الملحق الرابع الخطة اإلشارية للفترة 

 2022مظروف الموارد لعام  -رابعا 

 الموارد من الموظفين -ألف 

، بما 2021، يقترح مكتب التقييم المستقل الحفاظ على نفس عدد الموظفين كما في عام 2022بالنسبة لعام  -93

لعمل المتوقع. وبعد الموافقة على استراتيجية التقييم المتعددة السنوات لمكتب التقييم المستقل، يتماشى مع عبء ا

سيعمل المكتب على تحديد اآلثار المترتبة لتنفيذ االستراتيجية على الموارد. ويتوقع مكتب التقييم المستقل العمل 

، مع عرض النتيجة في برنامج العمل 2022مع لجنة التقييم والمجلس التنفيذي بشأن هذه المسألة خالل عام 

 .2023والميزانية المقترحة لعام 

 2 الجدول

 2022ومستوى الموظفين المقترح لعام  2021مستوى الموظفين لعام 

 2022 2021 الفئة
 )المستوى المقترح(

   الموظفون الفنيون

 1 1 المدير

 1 1 نائب المدير

 3 3 13كبار موظفي التقييم

 7 7 يمموظفو التقي

 1 1 محلل بحوث تقييم

 1 1 موظف معرفة وتواصل في مجال التقييم

 14 14 المجموع الفرعي للموظفين الفنيين

   موظفو الخدمات العامة

 1 1 مساعد إداري

 1 1 مساعد المدير

 1 1 مساعد نائب المدير

 3 3 مساعدو التقييم

 6 6 المجموع الفرعي لموظفي الخدمة العامة

 20 20 موع الكليالمج

 متطلبات الميزانية -باء 

، وحسب األهداف االستراتيجية في 3تُعرض الميزانية المقترحة حسب نوع النشاط أو التقييم في الجدول  -94

ميزانية مكتب التقييم المستقل المراعية للمنظور الجنساني، والتي تحدد توزيع  5. ويتضمن الجدول 4 الجدول

 انية.الميزانية لألنشطة الجنس

                                         
. (4 (. غير أن درجة شاغل إحدى الوظائف هي )ف5لدى مكتب التقييم المستقل أربع وظائف معتمدة لكبار موظفي التقييم من الدرجة )ف  13

( ووظيفة لموظف تقييم واحد من 5وبالتالي، أدرج مكتب التقييم المستقل في مقترحه ثالثة وظائف لكبار موظفي التقييم من الدرجة )ف 

 (.4)ف  الدرجة
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متاحة بعد. وسيجري  2022حتى وقت إعداد هذه الوثيقة، لم تكن تكاليف الموظفين المعيارية لعام   االفتراضات. -95

تحديث مقترح الميزانية للتعبير عنها في النسخ الالحقة من وثيقة برنامج عمل مكتب التقييم المستقل وميزانيته. 

من غير المتوقع  (1فيما يلي: ) 2022الحالية المقترحة لعام  وتتمثل المعايير المستخدمة في إعداد الميزانية

سيجري استيعاب  (2؛ )2022حدوث زيادة في رواتب الموظفين الفنيين وموظفي الخدمات العامة لعام 

 0.885دوالر أمريكي =  1( سيُستخدم سعر صرف للدوالر األمريكي قدره 3التضخم إلى أقصى حد ممكن؛ )

ر للتغيير بمجرد قيام مكتب الميزنة االستراتيجية بتزويد مكتب التقييم المستقل بسعر يورو. وستخضع المعايي

 الصرف المحدَّث وتكاليف الموظفين المعيارية المحدَّثة.

يقترح مكتب التقييم المستقل إجراء خمسة تقييمات جديدة لالستراتيجيات القطرية  الميزانية حسب نوع النشاط. -96

أثر عمليات تقييمات جديدة ألداء المشروعات، والتقرير السنوي الجديد عن نتائج و والبرامج القطرية، وخمسة

. وسيقوم المكتب بإجراء تقييم واحد جديد لمجموعة 2022وتقييم مواضيعي واحد جديد في عام  الصندوق

وهي  . وباإلضافة إلى ذلك، سيُعد المكتب مذكرة تجميعية،2021، بشكل مماثل لعام 2022مشروعات في عام 

 منتج جديد.
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 3 الجدول

 ومقارنة بالميزانيات السابقة حسب نوع النشاط 2022الميزانية المقترحة لعام 

 نوع النشاط

الميزانية 

المعتمدة لعام 

2019 

)بالدوالرات 

 األمريكية(

الميزانية المعتمدة 

 2020لعام 

)بالدوالرات 

 األمريكية(

الميزانية المعتمدة 

 2021لعام 

والرات )بالد

 األمريكية(

العدد 

المطلق في 

 2021عام 

مستوى الجهد 

 2021في عام 

الميزانية 

المقترحة لعام 

2022 

)بالدوالرات 

 األمريكية(

العدد 

المطلق في 

 2022عام 

مستوى 

الجهد في 

عام 

2022 

         تكاليف غير الموظفين

التقرير السنوي عن 

نتائج وأثر عمليات 

 الصندوق 

80 000 80 000 80 000 1 1 120 000 1 1 

تقييمات مؤسسية، 

وتقييمات مواضيعية 

 التقييمات تقاريرو

 التجميعية

485 000 455 000 320 000 4 1.8 450 000 3 2 

إقليمية  دون تقييمات

وتقييمات االستراتيجيات 

البرامج والقطرية 

 القطرية

1 000 000 1 000 000 1 140 000 8 5.7 950 000 8 5.2 

تقييمات األثر، وتقييمات 

لمجموعة مشروعات، 

وتقييمات أداء 

المشروعات، وعمليات 

التثبت من تقارير إنجاز 

 المشروعات

550 000 485 000 340 000 40 39.7 14 420 000 42 15 41.2 

 - - 000 30 - - 000 80 - - دليل التقييم

استراتيجية مكتب التقييم 

متعددة الالمستقل 

 السنوات

  10 000   - - - 

المعرفة،  تبادلأنشطة 

، ونشر والتواصل

 التقييمات، والشراكات

260 000 260 000 270 000 - - 270 000   

تنمية القدرات التقييمية،  

والتدريب وتكاليف 

 أخرى

135 390 120 390 120 000 - - 200 000   

احتياطي ألعمال التقييم 

 غير المتوقعة

- 80 000 70 000 - - 20 000   

مجموع تكاليف غير 

 الموظفين

2 510 390 2 480 390 2 430 000 - - 2 460 000   

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

   338 848 5 - - 338 818 5 728 868 5 611 983 5 المجموع

استعراض األقران 

 الخارجي

200 000  -   -   

ب التقييم تعيين مدير مكت

 المستقل

 137 000  - -  - - 

 - -  - -  000 50  سياسة التقييم الجديدة

 - - 338 848 5 - - 338 818 5 728 055 6 611 183 6 الميزانية اإلجمالية 

 

                                         
يعتمد على عدد تقارير إنجاز المشروعات التي  عمليات التثبت من تقارير إنجاز المشروعات يعتبر هذا الرقم إشاريا بالنظر إلى أن عدد 14

 .يتلقاها مكتب التقييم المستقل كل عام. وقد يختلف العدد الفعلي لعمليات التثبت من تقارير إنجاز المشروعات التي يتم إجراؤها
 .مرجع نفسهال 15
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تخصيص إجمالي الميزانية المقترحة لمكتب التقييم المستقل لعام  4يبين الجدول  الميزانية حسب األهداف. -97

في ذلك تكاليف الموظفين وتكاليف غير الموظفين مقابل األهداف االستراتيجية لمكتب التقييم ، بما 2022

 المستقل.

 4الجدول 

 حسب الهدف االستراتيجي  2022التخصيص المقترح لميزانية عام 

 النسبة المئوية من إجمالي الميزانية الميزانية األهداف االستراتيجية

كمنظمة شفافة وموجهة ؤسسية في الصندوق المساهمة في صياغة الثقافة الم

، وذلك عن طريق تزويد الهيئات الرئاسية في نحو التعلم وخاضعة للمساءلة

الصندوق، وإدارته، والحكومات، والشركاء اإلنمائيين القطريين بتقييمات 

ومعارف ذات أهمية حاسمة لتحقيق االلتزامات المتعهد بها في إطار التجديد 

د الصندوق والتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق والتجديد الحادي عشر لموار

 الثالث عشر لموارد الصندوق

1 372 215 23.5 % 

التقييم وتعزيز التقييمات التحويلية التي تعبّر عن حجم عمليات  تغطيةتحسين 

الصندوق ونطاقها، وضمان الصرامة المنهجية، وإيالء االهتمام للشمولية 

 المرونة والفعالية من ناحية التكاليفوالمالءمة الثقافية و

3 138 510 53.7 % 

القدرات مع اإلدارة، والدول األعضاء والشركاء الخارجيين بهدف دعم العمل 

 واستخدامها ضمن الصندوق وخارجه التقييمية

571 780 9.8 % 

كجهة رائدة معترف بها المحافظة على موقع مكتب التقييم المستقل وترسيخه 

قييم البرامج والسياسات واالستراتيجيات اإلنمائية الريفية عن طريق في تدوليا 

عمله، والترويج للنهج االبتكارية، واعتماد التكنولوجيا أهمية مواصلة تعزيز 

ألغراض التقييم، وتشجيع التعاون مع وظائف التقييم في المنظمات األخرى 

 ومع مراكز الفكر والجامعات

765 835 13.1 % 

 % 100 338 848 5 المجموع

 مالحظة: تم تقريب النسب المئوية.

رّكزت تقييمات مكتب التقييم المستقل بشكل قوي تاريخيا على دراسة  الميزانية المراعية للمنظور الجنساني. -98

القضايا الجنسانية في عمليات الصندوق. ويجري التعبير عن الوعد التحويلي المركزي لخطة التنمية المستدامة 

والمتمثل في عدم ترك أحد يتخلف عن الركب، بشكل كامل في دليل التقييم الجديد وفي استراتيجية ، 2030لعام 

مكتب التقييم المستقل المتعددة السنوات، وسيتخذ مكتب التقييم المستقل من اآلن فصاعدا نظرة أكثر موضوعية 

تقييمات االستراتيجيات القطرية  للقضايا الجنسانية في التقييمات. وعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تصبح

والبرامج القطرية أكثر انتقائية في مجاالت تركيزها، ومن المزمع تعميم تحليل القضايا الجنسانية في العديد 

من المعايير األخرى. ومن المتوقع أن يؤدي إجراء إعادة هيكلة مماثلة لتقييمات أداء المشروعات إلى زيادة 

وقضايا اإلنصاف في جميع المعايير. وسيُجري مكتب التقييم المستقل  ةالجنساني التركيز على تغطية القضايا

 .2022أيضا تقييما مواضيعيا مخصصا للقضايا الجنسانية في عام 
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 5الجدول 

 المراعية للمنظور الجنساني 2022ميزانية مكتب التقييم المستقل لعام 

 نوع النشاط
الميزانية المقترحة 

 2022لعام 

 منظورالمكون 

)نسبة الجنساني 

 مئوية(

بالدوالرات 

 األمريكية

    تكاليف غير الموظفين

 400 14 12 000 120 التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق

تقارير /16التقييمات المواضيعية/التقييمات المؤسسية

 000 135 30 000 450 التقييمات التجميعية

يمات االستراتيجيات القطرية تقي/اإلقليمية دونالتقييمات 

 000 114 12 000 950 البرامج القطريةو

تقييمات أداء /التقييمات لمجموعة مشروعات 

 000 42 10 000 420 عمليات التثبت من تقارير إنجاز المشروعات/المشروعات

 000 3 10 000 30 دليل التقييم

    

، التقييمات، ونشر والتواصلالمعرفة،  تبادلأنشطة 

 900 18 7 000 270 اكاتوالشر

 000 14 7 000 200 تنمية القدرات التقييمية، والتدريب، وغير ذلك من تكاليف

 400 1 7 000 20 احتياطي ألعمال التقييم غير المتوقعة

 700 342  000 460 2 مجموع تكاليف غير الموظفين

    تكاليف الموظفين

 000 30 20 000 150 جهة االتصال المعنية بالشؤون الجنسانية

 570 10 10 700 105 جهة االتصال البديلة المعنية بالشؤون الجنسانية

 490 159 5 800 189 3 جميع موظفي التقييم

 060 200 6 338 388 3 مجموع تكاليف الموظفين

 760 542 9.2 338 848 5 المجموع

 ت للنظر فيها في المستقبلالميزانية المقترحة لمكتب التقييم المستقل واعتبارا -خامسا 

مليون دوالر أمريكي، بزيادة  5.84ما قيمته  2022. يبلغ إجمالي الميزانية المقترحة لعام المقترح الحالي -99

. ويمثّل ذلك زيادة اسمية بنسبة 2021دوالر أمريكي بالمقارنة مع الميزانية المعتمدة لعام  000 30قدرها 

 6.02، والتي بلغت قيمتها 2012ة التي ُطلبت قبل عشر سنوات في عام في المائة، وهو أقل من الميزاني 0.51

مليون  5.86، والتي بلغت قيمتها 2020مليون دوالر أمريكي، كما أنه أقل من الميزانية المطلوبة في عام 

 17دوالر أمريكي.

صندوق وميزانية وتسمح قواعد الميزانية في الصندوق بترحيل مبلغ بقيمة محدودة من الميزانية اإلدارية لل -100

بالتوافق مع المبادئ  2022مكتب التقييم المستقل من عام إلى العام التالي. وسيُستخدم المبلغ الُمرّحل إلى عام 

 التوجيهية لميزانية الصندوق ذات الصلة.

 . شهدت ميزانية مكتب التقييم المستقل كنسبة مئوية من الميزانية اإلداريةتبسيط العمليات وتعزيز الكفاءة -101

وعلى مر السنوات، سعى مكتب  18(.1للصندوق انخفاضا مستمرا على مدى العقد الماضي )انظر الشكل 

 التقييم المستقل إلى تبسيط العمليات والمنتجات واستيعاب الزيادات في التكلفة إلى أقصى حد ممكن.

                                         
 .الجنسانيةالقضايا في المائة من الميزانية لدراسة  100، فإنه من المتوقع تخصيص الجنساني المنظورنظرا ألن التقييم المواضيعي سيتناول  16
دوالر  187 000يمثل ذلك المبلغ المطلوب بالنسبة إلى الميزانية العادية. وجرى طلب تمويل إضافي للميزانية تحت بند التكلفة بقيمة  17

 أمريكي ألغراض تعيين مدير مكتب التقييم المستقل وإعداد سياسة التقييم. 
متاحة في تاريخ تقديم هذه الوثيقة. وسيجري التعبير عن نسبة ميزانية مكتب التقييم المستقل  2022لم تكن الميزانية اإلدارية للصندوق لعام  18

 من النسخة المقبلة. 1في الشكل  2022لعام مع الميزانية اإلدارية للصندوق  بالمقارنة
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 1الشكل 

 (2021-2010ية للصندوق )ميزانية مكتب التقييم المستقل كنسبة مئوية من الميزانية اإلدارية العاد

 

 

في المائة من برنامج القروض والمنح في الصندوق.  0.9وجرى تحديد سقف ميزانية مكتب التقييم المستقل عند  -102

ووفقا لما قرره المجلس التنفيذي في دورته الحادية والثالثين بعد المائة، سيحسب مكتب التقييم المستقل ميزانيته 

ج القروض والمنح على مدى ثالث سنوات من إحدى فترات تجديد الموارد. كنسبة مئوية من متوسط برنام

وبالنسبة لفترة التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، من المتوقع أن تبلغ قيمة إجمالي برنامج القروض والمنح 

ر مليار دوال 1.13مليار دوالر أمريكي، وتبلغ القيمة عند توزيعها على ثالث سنوات  3.4في الصندوق 

مليون دوالر أمريكي  5.84وبالتالي، فإن الميزانية المقترحة لمكتب التقييم المستقل البالغة  19أمريكي سنويا.

 .في المائة تقريبا من برنامج القروض والمنح في الصندوق 0.51تمثّل 

ة السنوات، بمناقشة وكما ذُكر، سيقوم مكتب التقييم المستقل، في انتظار الموافقة على استراتيجية التقييم المتعدد -103

 .2022التبعات التفصيلية على موارده البشرية والمالية خالل عام 

                                         
مليار دوالر أمريكي. إال  3.4، بلغت قيمة برنامج القروض والمنح المتوقع للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق 2021في يوليو/تموز  19

الرقم النهائي لبرنامج القروض أن ذلك قد يتغير وفقا اللتزامات التجديد اإلضافية الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق. وسيُعرض 

؛ )ب( التأكيد النهائي للموارد اتاللتزامعقد االموارد المتاحة لد على أساس: )أ( والمنح على المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول، وسيُحدَّ 

 لموارد المقترضة.األساسية المتاحة بموجب نظام تخصيص الموارد على أساس األداء؛ )ج( وتيرة تنفيذ آلية الوصول إلى ا
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 2022لعام إطار إدارة النتائج لمكتب التقييم المستقل 

20 

 1الجدول 

 2022مؤشرات األداء الرئيسية لمكتب التقييم المستقل لعام 

 مالحظات فالمستوى المستهد خط األساس مؤشر األداء الرئيسي

 العمل بنتائج التقييم وتوصياته

)تقرير رئيس الصندوق عن  % 99 عليها جزئيا أو كليا يُت فقالنسبة المئوية للتوصيات التي  .1

وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير 

 (2020اإلدارة لعام 

متاح من خالل تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم  % 95

 رةوتدابير اإلدا

رفيعة المستوى العليها بشأن التقييمات  يُتفقالنسبة المئوية للتوصيات التي  .2

 والمنفذة بشكل مرض وفي الوقت المناسب

باالستناد إلى التثبت نصف السنوي الذي يجريه مكتب التقييم المستقل على  % 90 ال ينطبق

 رفيعة المستوى الالتقييمات 

 تغطية برامج الصندوق

)التقييمات المؤسسية، التوليفات التقييمية،  عالية المستوىالتقييم عدد تقارير ال .3

 اإلقليمية(دون تقييمات االستراتيجيات القطرية والبرامج القطرية، التقييمات 

 المنشورة في العام

 محتسب على أساس سنوي 8-7 6

 اإلقليمية والقطرية، وتقييمات دوننسبة البلدان النشطة التي تغطيها التقييمات  .4

أداء المشروعات، وتقييمات األثر، وتقييمات لمجموعة مشروعات على 

 أساس سنتين

25 % 

 (2020-2019)عامي 

 محتسبة على أساس نصف سنوي % 33-28

 الواردة التعقيباتو والتواصلالمشاركة 

 من الناحية النوعيةنها سيجري اإلبالغ ع قيد التتبع ال ينطبق الواردة من المجلس التنفيذي والهيئات الفرعية التعقيبات .5

 من الناحية النوعيةسيجري اإلبالغ عنها  قيد التتبع ال ينطبق الواردة من الفريق االستشاري للتقييم بشأن جودة التقييمالتعقيبات  .6

                                         
 متعددة السنوات.المستمدة من استراتيجية مكتب التقييم المستقل  20
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 الواردةوالتعقيبات أحداث المشاركة مع إدارة الصندوق والحكومات  .7

 

 يتين الكمية والنوعيةمن الناحسيجري اإلبالغ عنه  قيد التتبع ال ينطبق

 مكتب التقييم المستقلل الشبكي موقعالعدد الزيارات إلى  .8

 

77 380 

 (2019)عام 

 بيانات متاحة من شعبة االتصاالت في الصندوق 000 80

 لمفتوحة للجمهوريشمل األحداث الداخلية وتلك ا 10 (2019)عام  8 عدد أحداث التعلم التي نظمها مكتب التقييم المستقل أو شارك في تنظيمها .9

النتيجة التي وضعها االستعراض السنوي لخطة العمل على نطاق منظومة  .10

األمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لمكتب التقييم 

 21المستقل

درجة مساوية أو   (2020)عام  10.4/12درجة 

 9/12أعلى من

)العتبة الالزمة 

"لتجاوز 

 المتطلبات"(

 

 لموارد والفعالية من ناحية التكاليفاستخدام ا

   % 95-100 % 98.7 النسبة المئوية المستخدمة من ميزانية غير الموظفين .11

 % 0.62 برنامج القروض والمنح نسبة ميزانية مكتب التقييم المستقل إلى .12

 (2020)عام 

≥ 0.9 % 

 

 2008في عام  % 0.9قام المجلس التنفيذي بتحديد سقف 

  قيد التتبع % 3.64 ب التقييم المستقل إلى الميزانية التي يديرها الصندوقنسبة ميزانية مكت .13

 

 

                                         
وعة مشتركة من المعايير التي لمتحدة جرى تصميمه لقياس، ورصد، ودفع التقدم نحو مجمتُعدّ خطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إطارا للمساءلة على مستوى منظومة األمم ا 21

 ا ومكاتبها.يتم التطلع إليها وااللتزام بها بغية تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وهي تنطبق على جميع كيانات األمم المتحدة ودوائره
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 2021في عام تقدم مكتب التقييم المستقل في تحقيق أهداف إطار إدارة النتائج 
22 

 1الجدول 

 23(2120)من يناير/كانون الثاني حتى يونيو/حزيران اإلبالغ عن مؤشرات األداء الرئيسية لمكتب التقييم المستقل 

 اإلنجاز مؤشرات األداء الرئيسية أهداف المكتب
 المستوى المستهدف

 )لكل سنة(
 وسائل التحقق

ضمان وجود أدلة مستقلة وذات مصداقية : 1 الهدف
لتحسين أداء الصندوق على المستوى المؤسسي، 

 واإلقليمي، والقطري، وعلى مستوى المشروعات

يمات المؤسسية، وتقييمات معدل العمل بالتوصيات الصادرة عن التقي -1
 التقييمات تقاريروالبرامج القطرية، واالستراتيجيات القطرية 

 ، وتقييمات أداء المشروعاتالتجميعية

  24ال ينطبق 
%90 

 

 

تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ 
توصيات التقييم وتدابير اإلدارة، وبرنامج 

 عمل وميزانية مكتب التقييم المستقل

 

حوار التقييم المعزز ضمن  المساهمة في: 2 هدفال
 الصندوق وعلى المستوى العالمي واإلقليمي والقطري

لجميع التقييمات الموزعة من خالل أدوات  التواصلعدد منتجات  -2

 التواصل االجتماعي واإلنترنت

57 60 

 سجالت مكتب التقييم المستقل

باالشتراك  عدد أحداث التعلّم القطرية التي نظمها مكتب التقييم المستقل -3
 مع الحكومات

525 526 

 عدد مشاهدات صفحات تقارير مكتب التقييم المستقل -4
43 270 

55 000 

 عدد األشخاص الذين يتلقون النشرات اإلخبارية لمكتب التقييم المستقل-5
2 200 

2 500 

 5 7 عدد أحداث التقييم التي شارك فيها موظفو مكتب التقييم المستقل  -6

 2 2 جريب وإدخال منتجات تقييم جديدة ت -7

 1 1 مسودة دليل التقييم  -8

مسودة إرشادات بشأن منتجات التقييم الجديدة: التقييمات لمجموعة  -9
 اإلقليمية والتقييمات المواضيعيةدون مشروعات والتقييمات 

3 3 

لوكاالت إجازات التفرغ وتبادالت الموظفين مع مكاتب التقييم التابعة  -10
 األمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية األخرى

- 1 

 

تعزيز ثقافة النتائج والتعلّم من التقييمات في  :3 هدفال
 الصندوق

 بشأنعدد األحداث التي شارك فيها موظفو مكتب التقييم المستقل  -11

 التقييميةالتقييم الذاتي وتنمية القدرات 
2 3 

 لسجالت مكتب التقييم المستق

 1 1 متعددة السنواتالوثيقة استراتيجية مكتب التقييم المستقل  -12

 1 سقف الميزانية -13
في المائة من  0.9> 

 برنامج القروض والمنح

 1:0.46 1:0.46 نسبة موظفي الفئة الفنية إلى موظفي فئة الخدمات العامة -14

 97% 77% معدل تنفيذ الميزانية في نهاية العام -15

                                         
 . 2021حتى شهر يونيو/حزيران  22
 .2021حزيران /يونيو شهرحتى  23
 توفره. فورهذا المؤشر  وسيُحدّثيكن إعداد تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة قد انتهى. حتى وقت تقديم هذه الوثيقة، لم  24
 تنظيمها على المستوى القطري. جرىكانت هذه أحداث افتراضية  25
  سمح الوضع الصحي وأحكام السفر بذلك. إذا 26
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  2022لعام  أنشطة التقييم المقترحة لمكتب التقييم المستقل

 1الجدول 

 حسب نوع النشاط 2022لعام لمكتب التقييم المستقل برنامج العمل المقترح 

 تاريخ االنتهاء المتوقع تاريخ البدء 2022األنشطة المقترحة لعام  نوع العمل

 2022ديسمبر/كانون األول  2021يونيو/حزيران  )إتمام( التقدم المحرز في اإلصالحات الخاصة بتطبيق الالمركزية في الصندوق لمؤسسيةالتقييمات ا -1

 2023ديسمبر/كانون األول  2022يونيو/حزيران  الجنساني المنظور التقييمات المواضيعية -2

 2022يونيو/حزيران  2021يناير/كانون الثاني  ريقيا )إتمام(األوضاع الهشة في غرب أف اإلقليمية دون التقييمات -3

تقييمات االستراتيجيات القطرية  -4

 البرامج القطريةو

 2022أكتوبر/تشرين األول  2021أكتوبر/تشرين األول  )إتمام( 27كولومبيا 

 2022مايو/أيار  2021مايو/أيار  مالوي )إتمام(

 2022مبر/كانون األول ديس 2022يناير/كانون الثاني  الصين

 2022ديسمبر/كانون األول  2022يناير/كانون الثاني  إثيوبيا

 2023يونيو/حزيران  2022يونيو/حزيران  بيساو-غينيا

 2023سبتمبر/أيلول  2022سبتمبر/أيلول  هايتي

 2022ديسمبر/كانون األول  2022يناير/كانون الثاني  قيرغيزستان

قارير إنجاز عمليات التثبت من ت -5

 المشروعات

 التثبت من جميع تقارير إنجاز المشروعات المتاحة هذا العام
 2022ديسمبر/كانون األول  2022يناير/كانون الثاني 

المذكرة /التجميعية التقييمات تقارير -6

 التجميعية

 االستهداف
 2022سبتمبر/أيلول  2022يناير/كانون الثاني 

 2022ديسمبر/كانون األول  2022يناير/كانون الثاني  خمسة تقييمات ألداء المشروعات تقييمات أداء المشروعات -7

 2022يونيو/حزيران  2021 كانون الثاني/يناير تنمية األعمال الريفية )إتمام( مشاريع التقييمات لمجموعة مشروعات -8

 2023يونيو/حزيران  2022ران يونيو/حزي مشروعات التمويل الريفي في إقليم أفريقيا الشرقية والجنوبية 

 االنخراط مع الهيئات الرئاسية -9
وإعداد برنامج عمل  2022استعراض تنفيذ برنامج عمل مكتب التقييم المستقل المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 

  2025-2024وخطته اإلشارية للفترة  2023مكتب التقييم المستقل المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 
 2022ديسمبر/كانون األول  2022يناير/كانون الثاني 

                                         
 .2021متعددة القوميات في وثيقة برنامج العمل والميزانية لعام الوالبرنامج القطري لدولة بوليفيا  أُدرج استبدال تقييم االستراتيجية القطرية 27
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 تاريخ االنتهاء المتوقع تاريخ البدء 2022األنشطة المقترحة لعام  نوع العمل

 2022سبتمبر/أيلول  2022يناير/كانون الثاني  التقرير السنوي العشرون عن نتائج وأثر عمليات الصندوق  

 2022سبتمبر/أيلول  2022انون الثاني يناير/ك تعليقات مكتب التقييم المستقل على تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة 

 2022سبتمبر/أيلول  2022يناير/كانون الثاني  تعليقات مكتب التقييم المستقل على تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق 

 2022 لديسمبر/كانون األو 2022يناير/كانون الثاني  تعليقات مكتب التقييم المستقل على سياسات واستراتيجيات إدارة الصندوق 

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

 2021الحسابات، والزيارة القطرية للمجلس التنفيذي في عام 

 2022يناير/كانون الثاني 
 2022ديسمبر/كانون األول 

 
رص االستراتيجية القطرية عند توفر تقييمات االستراتيجيات القطرية تعليقات مكتب التقييم المستقل على برامج الف

 البرامج القطرية ذات الصلةو

 2022ديسمبر/كانون األول  2022يناير/كانون الثاني 

 2022ديسمبر/كانون األول  2022يناير/كانون الثاني  المستقل، وما إلى ذلك، والموقع الشبكي لمكتب التقييم والمالمح البارزة، والنظرات الثاقبةتقارير التقييم،  أنشطة االتصاالت وإدارة المعرفة -10

 2022ديسمبر/كانون األول  2022يناير/كانون الثاني  المستفادةنتائج التقييم ونشر الدروس  إبالغ

 2022ديسمبر/كانون األول  2022يناير/كانون الثاني  الترويج الستخدام التقييمات

gLocal وEvalForward 2022ديسمبر/كانون األول  2022يناير/كانون الثاني  ومنصات إدارة المعرفة األخرى 

 الشراكات - 11

 

 2022ديسمبر/كانون األول  2022يناير/كانون الثاني  فريق التعاون في مجال التقييم، وفريق األمم المتحدة المعني بالتقييم 

 2022ديسمبر/كانون األول  2022ني يناير/كانون الثا مبادرة التقييم العالمية

 2022ديسمبر/كانون األول  2022يناير/كانون الثاني  أكاديمية التقييم التابعة للوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها .التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها

 2022ر/كانون األول ديسمب 2022يناير/كانون الثاني  الفكر جامعالتعاون مع الجامعات وم

لمساهمة كمستعرض أقران خارجي في التقييمات التي تجريها المنظمات الثنائية والمتعددة األطراف األخرى حسب ا

 الطلب

 2022ديسمبر/كانون األول  2022يناير/كانون الثاني 

 2022مارس/آذار  2021يناير/كانون الثاني  وضع مسودة لدليل تقييم جديد المنهجية -12

 2022ديسمبر/كانون األول  2022يناير/كانون الثاني  األنشطة التدريبية المتعلقة بدليل التقييم الجديد 

 تنمية القدرات التقييمية -13
 2022ديسمبر/كانون األول  2022يناير/كانون الثاني  في تنمية القدرات التقييمية في سياق مبادرة التقييم العالميةالمشاركة 

 2022ديسمبر/كانون األول  2022يناير/كانون الثاني  عمل في البلدان الشريكة حول منهجية وعمليات التقييم )عند الطلب( تنظيم حلقات
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 2024-2023خطة العمل اإلشارية لمكتب التقييم المستقل للفترة 

 1الجدول 

 حسب نوع النشاط* 2024-2023خطة العمل اإلشارية لمكتب التقييم المستقل للفترة 

 مالحظات السنة 2024-2023الخطة اإلشارية للفترة  وع العملن

 التقييمات المؤسسية -1

  2023 الكفاءة المؤسسية في الصندوق

كمتابعة للتقييم األخير حول الكفاءة المؤسسية الذي نُشر في 

م التغييرات في الكفاءة المؤسسية التي ، وسيقي2012ّعام 

 .عقد الماضيأحدثتها اإلصالحات المؤسسية في ال

 2024 آليات ضمان الجودة في الصندوق

ساهم في تعزيز آلية التقييم المسبق لنظم تمن المتوقع أن 

التقييم الذاتي في الصندوق. ويتماشى ذلك مع أولوية سياسة 

 التقييم المتمثلة في تعزيز نظم التقييم الذاتي في الصندوق.

 2024-2025 الهيكلية المالية للصندوق )متابعة(

قدم تقييما محدثا للهيكلية المالية للصندوق في تمن المتوقع أن 

ضوء اإلصالحات مثل التغييرات في نافذة إطار القدرة على 

تحمل الدين، ونافذة تمويل المنح، وإدخال االقتراض من 

 األسواق ونافذة تمويل القطاع الخاص.

 التقييمات المواضيعية -2

 ()مرّحل 2023 الشؤون الجنسانية

. 2011الجنساني في عام  للمنظورأُنجز أحدث تقييم مؤسسي 

وسيوفر هذا التقييم المؤسسي تقييما لنهج الصندوق األحدث 

 .الجنساني للمنظورفي المجال المواضيعي 

 2023 التغذية واألمن الغذائي في عمليات الصندوق
تشّكل التغذية أحد مجاالت التعميم في الصندوق وهي المجال 

 تقييمه بعد. يجريالذي لم  الوحيد

 2024-2025 دعم الصندوق للقطاع الخاص والعمليات غير السيادية

الموافقة على استراتيجية الصندوق بشأن االنخراط مع  جرت

. وسيوفر هذا التقييم 2019القطاع الخاص في عام 

المواضيعي تقييما لمنتصف المدة لعمليات الصندوق مع 

 غير السيادية.لقطاع الخاص والعمليات ا

 اإلقليمية دونالتقييمات  -3

  2023 بلدان الممر الجاف في أمريكا الوسطى أو دول األنديز

  2024 الدول المتأثرة بالنزاعات في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا

جزر المحيط الهادي )فيجي، وكيريباس، وساموا، وجزر 

 سليمان، وتونغا(
2025-2024 

 

 البرامج القطريةواالستراتيجيات القطرية  تقييمات - 4

  2023 بيساو )مرّحل(-غينيا

  2023 أنغوال

  2023 جيبوتي

  2023 الهند

  2023 رواندا

  2023 الجمهورية الدومينيكية أو األرجنتين
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 مالحظات السنة 2024-2023الخطة اإلشارية للفترة  وع العملن

  2023 هايتي )مرّحل(

  2023 موريتانيا

  2024 غينيا

  2024 األردن

  2024 فييت نام

  2024 زمبابوي

  2023-2024 تقارير إنجاز المشروعات المتاحة هذا العامجميع التثبت من  التثبت من تقارير إنجاز المشروعات -5

  2023-2024 تقييمات ألداء المشروعات في السنة 5-4حوالي  تقييمات أداء المشروعات -6

 االنخراط مع الهيئات الرئاسية -7

ن والتقرير السنوي الثاني ووالعشر التقرير السنوي الحادي

 ن عن نتائج وأثر عمليات الصندوق ووالعشر
2024-2023 

 

  2023 االستعراض الالحق لتنفيذ توصيات تقييمات استراتيجية مختارة

استعراض تنفيذ برنامج عمل مكتب التقييم المستقل المستند إلى 

المستقل  النتائج وميزانيته وإعداد برنامج عمل مكتب التقييم

وخطته اإلشارية للفترة  2024المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 

2025-2026 

2024-2023 

 

تعليقات مكتب التقييم المستقل على تقرير رئيس الصندوق عن 

 وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة

2024-2023  

نمائية تعليقات مكتب التقييم المستقل على تقرير الفعالية اإل

 للصندوق
2024-2023  

تعليقات مكتب التقييم المستقل على مجموعة مختارة من 

سياسات واستراتيجيات وعمليات الصندوق التشغيلية التي 

 أعدتها إدارة الصندوق لعرضها على لجنة التقييم للنظر فيها

2024-2023  

المشاركة في جميع دورات لجنة التقييم، وفي دورات المجلس 

التنفيذي ومجلس المحافظين، والزيارة القطرية السنوية للمجلس 

 التنفيذي

2024-2023  

تعليقات مكتب التقييم المستقل على برامج الفرص االستراتيجية 

البرامج القطرية/تقييمات القطرية عند توفر تقييمات 

 القطرية ذات الصلةواالستراتيجيات القطرية البرامج 

2024-2023  

 وإدارة المعرفة التواصل طةأنش -8

، والموقع والمالمح البارزة، والنظرات الثاقبةتقارير التقييم، 

 الشبكي، وما إلى ذلك
2024-2023  

  2023-2024 المستفادةنتائج التقييم ونشر الدروس  إبالغ

  2023-2024 الترويج الستخدام التقييمات

gLocal وEvalForward  2023-2024 األخرىومنصات إدارة المعرفة  

 الشراكات -9
الشراكات مع فريق التعاون في مجال التقييم، وفريق األمم 

 المتحدة المعني بالتقييم
2024-2023  
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 مالحظات السنة 2024-2023الخطة اإلشارية للفترة  وع العملن

  2023-2024 مبادرة التقييم العالمية

أكاديمية  .التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها

 تتخذ من روما مقرا لها التابعة للوكاالت التي المشتركة التقييم
2024-2023  

المساهمة كمستعرض أقران خارجي في التقييمات الرئيسية التي 

 متعددة األطراف والثنائية حسب الطلبالتقوم بها المنظمات 
2024-2023 

 

  2024-2023 الفكر مجامعالتعاون مع الجامعات و

  2023-2024 لدول األعضاءتنمية القدرات لصالح ا  تنمية القدرات التقييمية -10

 تقاريرواإلقليمية دون البرامج القطرية، وتقييمات لمجموعة مشروعات، والتقييمات وإن مواضيع وعدد التقييمات المواضيعية، والتقييمات المؤسسية، وتقييمات االستراتيجيات القطرية * 

 على التوالي. 2023و 2022في عامي  2024و 2023د الفعلية لألنشطة المقرر االضطالع بها في عامي د األولويات واألعداد أو تحدَّ أولية؛ وستؤكَّ  التجميعية التقييمات
 

 

 

 

 


