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برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج تقرير لجنة مراجعة الحسابات بشأن 

 ، وتوقعات الميزانية للفترة2023العادية والرأسمالية للصندوق لعام والميزانيتان 

، وبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى 2024-2025

والتقريران  2025-2024وخطته اإلرشادية للفترة  2023النتائج وميزانيته لعام 

يون ونظام تخصيص المرحليان عن مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالد

 الموارد على أساس األداء
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 النتائج إلى المستند الصندوق عمل برنامج بشأن الحسابات مراجعة لجنة تقرير

 للفترة الميزانية وتوقعات ،2023 لعام للصندوق والرأسمالية العادية والميزانيتان

 النتائج إلى المستند الصندوق في المستقل التقييم مكتب عمل وبرنامج ،2024-2025

 المرحليان والتقريران 2025-2024 للفترة اإلرشادية وخطته 2023 لعام وميزانيته

 أساس على الموارد تخصيص ونظام بالديون المثقلة الفقيرة البلدان ديون مبادرة عن

 األداء

إجراء بعد  أُعد  النهائي قد  2023 عام قدمت اإلدارة هذا البند من جدول األعمال، مشيرة إلى أن اقتراح ميزانية -1

والمجلس التنفيذي ات الواردة من لجنة مراجعة الحسابات قيبالتع روعيت فيها واسعة النطاقعملية داخلية 

خالل  التي قُدمت تعليقاتال وكذلكفي سبتمبر/أيلول،  الذي أجري بشأن االستعراض المسبق الرفيع المستوى

 .نوفمبر/تشرين الثاني أوائللمجلس التنفيذي في التي عقدها اغير الرسمية  الحلقة الدراسية

بعد عدة سنوات من اإلصالحات ف. ينطوي على بعض الصعوباتالذي سلطت اإلدارة الضوء على السياق و -2

 40 قوامهعددا قياسيا  2023أن يقدم في عام  الصندوق يُتوقع منتعقيدا،  وازديادهاحافظة عقب تنامي الو

مليار دوالر أمريكي، في وقت تتزايد فيه مستويات  1.5مشروعا وبرنامجا جديدا بمستوى التزام إجمالي قدره 

 .انعدام األمن الغذائي

التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، أكدت اإلدارة أن التركيز الرئيسي المندرجة في لتزامات االشيا مع اتمو -3

تخفيضات في عدة ، مع إجراء 2.0الالمركزية على على البرامج القطرية و ينصب 2023عام لميزانية 

اإلدارة من خفض طلب مجاالت أخرى مثل أنشطة البحث وحجم الوثائق. ونتيجة لهذه المفاضالت، تمكنت 

المستوى إلى زيادة  عُرضت في االستعراض المسبق الرفيعفي المائة  3.5الميزانية من زيادة حقيقية بنسبة 

 .في المائة 2.9حقيقية بنسبة 

أثر الدقيق لمستويات األسعار و للرصدنتيجة  هوفي المائة  2.33أن معدل التضخم المركب البالغ  وأشيَر إلى -4

 .الدوالر األمريكي منها الزيادة الكبيرة في قوة ،متغيرات ناجم عن عدة

مليون دوالر أمريكي، وكذلك عودة  6.5 والبالغة 2023الميزانية الرأسمالية المقترحة لعام وجرى تأكيد مقدار  -5

بناء على افتراض ، من الميزانية في المائة 3ترحيل أقل من  المتمثل فيالصندوق إلى مستوى ما قبل الجائحة 

 .في المائة 97.7 سيكون قريبا من 2022 عام االستخدام المتوقع لميزانيةمفاده أن 

مشاورات  في إطار، أبرزت اإلدارة أهمية إجراء هذه المحادثة توقعات على المدى المتوسطق بالفيما يتعلو -6

 .الصندوق مواردثالث عشر لتجديد الال

 النتائج إلى المستند المكتب برنامج عملاالقتراح الخاص ب لصندوقفي اعرض مدير مكتب التقييم المستقل  -7

ُ قد ، و2023 لعام وميزانيته من المناقشة التي دارت مع لجنة مراجعة الحسابات ولجنة  في هذا الصدد ديفاست

الداعمة التي وردت  التعقيباتمن و 2022 تشرين األول/في سبتمبر/أيلول وأكتوبر التنفيذيالتقييم والمجلس 

 .هذه الجهات من

مكتب البرنامج عمل  عملية وضع أشيَر إلى أن، 2023ة لعام قررعند تحديد أنشطة مكتب التقييم المستقل المو -8

المتعددة السنوات، وأن الزيادة المتواضعة في الميزانية  المكتب باستراتيجية استرشدت 2023وميزانيته لعام 

وبذلك  .انخفاض تقديرات تكاليف الموظفينإلى أكبر نظرا ُخفضت بقدر قد  االستعراض المسبقفي  التي قُدمت

 2019عامي في  ما كانت عليهالقيمة االسمية، ممن حيث ، دنىأ 2023لعام  ةالمقترح باتت ميزانية المكتب

 .2010، بل أدنى مما كانت في عام 2020و
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. الشمول واستندت إلى نهج تشاوريو التي اتسمت بالجودةوأعربت اللجنة عن تقديرها لعملية إعداد الميزانية  -9

 التي بذلتها جهودالورحبت اللجنة بالتحسينات التي أدخلت على الوثيقة منذ سبتمبر/أيلول. وأثنى األعضاء على 

اإلدارة لتعزيز التركيز على تحديد األولويات والمواءمة مع إصالحات الصندوق والتوجه االستراتيجي 

لصندوق األساسية المتمثلة في تحقيق النتائج من خالل ااء األولوية ألعمال المتطور. وأكد األعضاء أهمية إعط

 .برامجه القطرية، وأعربوا عن تقديرهم لتحديد وفورات إضافية في التكاليف

 المنظمات جميع أخذأن ت أنهم يتوقعون مجددا وا، أكدخاصا اوضع لصندوقللى أن إ بعض األعضاءإذ أشار و -10

أن  واطلب ،الالمركزية تطبيق شجعوا على مواصلة التركيز على إذالحقيقي الصفري. والنمو بمبدأ  دوليةال

واآلثار المترتبة على  ةاألولوي التي ستولى درجة أدنى من مجاالتيكون هناك مزيد من الوضوح في تحديد ال

دوق دور الصنتقليص بشأن  شواغلهم. وأعرب بعض األعضاء عن في هذه المجاالت الصندوق خفض أنشطة

 األطراف المتعدد للتعاون قررالم الدور قليصوت البلدان، داخل السياسات في بالمشاركة المتصلة األنشطة في

 أعضاء كان مجال وهو) امله مقرا روما من انتتخذ نتيلال لتينالوكا مع ذلك في بما الوكاالت، بين والمشترك

  (.أقوى مشاركة الماضي في فيه طلبوا قد المجلس

العالمي يستلزم ترشيد على الصعيد نشطة المشاركة أل ولىالتي ست خفض درجة األولويةوأوضحت اإلدارة أن  -11

للتعاون وتعبئة الموارد.  الكبرىمشاركة الصندوق في اجتماعات ومنتديات معينة، دون المساس بالفرص 

 .باألهمية الالمركزية استمرار اتسامعلى  أيضا وافقت اإلدارةو

في هذا  األعضاء والتمسفي الصندوق،  وتصنيفها التكاليفعمليات تحديد توضيحات فيما يتعلق بوطُلبت  -12

 منها أمور جملة بشأن المؤسسات المالية الدوليةسائر مع مزيدا من المعلومات لتسهيل مقارنات التكلفة  الصدد

 .(المباشرة غير التكاليف مقابل المباشرة التكاليف) الذكية الميزنة مبادرة

 في بما الميزانية، في ذلك إدراج كيفية عن وتساءلوا، معدل الشواغر في ديدشالرتفاع الاإلى األعضاء  شاروأ -13

خفض ل األولوية يالءإلاإلدارة  التي تبذلها جهودلعن تقديرهم لوأعربوا . أخرى وظائف إضافة ضوء في ذلك

 الشواغرمعدل  خفضأن مجددا للجنة أكدت ، في هذا المجال تحدياتإذ أقرت اإلدارة بوجود و معدل.هذا ال

لصندوق وأنه عند القيام بذلك، سيولى االهتمام الواجب للتوازن الجغرافي والجنساني. ا لدىيمثل أولوية قصوى 

جميع الوظائف الحالية  إذ إنعلى الميزانية  يكون له أثرلن  2023خالل عام  شواغرأن ملء ال وأكدت أيضا

 .إدراجا تامافي الميزانية قد أُدرجت 

 2023في الميزانية المقترحة لعام  اتبشأن ارتفاع نفقات االستشار شواغلهموأعرب بعض األعضاء عن  -14

 وأشاروا .واألسباب الكامنة وراء ارتفاع تكاليف السفر على الرغم من زيادة حضور الصندوق في الميدان

 أن يبدو وأنه االستشاريين تكاليف خفض على ستساعد الجديدة الوظائف بأن الماضي في قالت اإلدارة أن إلى

 تكاليف في الكبيرة والزيادات( الالمركزية ميزانيات زيادة ذلك في بما) الالمركزية زيادة بين تناقضا هناك

  .السفر

 على الصندوق األعضاء بعض وشجع، 2022رحب األعضاء بالتوقعات اإليجابية الستخدام ميزانية عام و -15

 .ترحيل كأداة لتغطية النفقات غير المتوقعةال أكدت أهمية الحفاظ علىاإلدارة  ولكن .الترحيل تخفيض مواصلة

خطة الموظفين ب المتعلقةالكفاءة  ياب مكاسبغ بشأن الشواغلبعض  أيضا وفي الختام، أثار األعضاء -16

 في إضافية تكاليف متكررة تقترحفي حين أنه في الواقع، وعلى عكس التوقعات،  والتكنولوجياوالعمليات 

 .والتكنولوجياخطة الموظفين والعمليات لالميزانية اإلدارية 

17-  ُ العادية والرأسمالية،  تينوالميزاني 2023برنامج العمل المستند إلى النتائج لعام  استعراض جرى أنه برواعت

على تقديم  اتُّفقو .2023النتائج وميزانيته لعام  المستند إلىبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل  فضال عن

 .في ديسمبر/كانون األول التي ستُعقد الوثيقة إلى المجلس التنفيذي في دورته


