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برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج، والميزانيتان العادية والرأسمالية 
، وبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند 2014لمصندوق لعام 

والتقريران  2016-2015وخطته اإلشارية لمفترة  2014إلى النتائج وميزانيته لعام 
المرحميان عن مبادرة ديون البمدان الفقيرة المثقمة بالديون وتنفيذ نظام تخصيص 

 الموارد عمى أساس األداء

العادية كالرأسمالية لمصندكؽ كالميزانيتيف برنامج عمؿ الصندكؽ المستند إلى النتائج  تعرض الكثيقة المرفقة -1
كبرنامج عمؿ مكتب التقييـ المستقؿ في الصندكؽ المستند إلى كتكمفة التسكية غير المتكررة، ، 2014لعاـ 

عف مبادرة ديكف كالتقريريف المرحمييف ، 2016-2015كخطتو اإلشارية لمفترة  2014النتائج كميزانيتو لعاـ 
 البمداف الفقيرة المثقمة بالديكف كتنفيذ نظاـ تخصيص المكارد عمى أساس األداء 

المالية لمصندكؽ، كبناء المكائح ( مف اتفاقية إنشاء الصندكؽ، كالمادة سادسا مف 6مف المادة ) 10طبقا لمبند ك  -2
برنامج عمؿ الصندكؽ  عرض عمى مجمس المحافظيف في ىذه الكثيقةيعمى تكصية المجمس التنفيذم، 

 كتكمفة التسكية غير المتكررةدكؽ لمصنالميزانيتيف العادية كالرأسمالية ، 2014المستند إلى النتائج لعاـ 
 .إلقرارىا 2016-2015لعاـ  مكتب التقييـميزانية ك 

كقد تمت المكافقة عمى بعد المائة.  العاشرةفي دكرتو  2014برنامج العمؿ لعاـ عمى كافؽ المجمس التنفيذم  -3
مميكف دكالر أمريكي( بالقيـ األسمية ألغراض  1.060مميكف كحدة حقكؽ سحب خاصة ) 700مستكل قدره 

 .2014التخطيط شريطة الخضكع الستعراض لممكارد المتاحة لعقد االلتزامات خالؿ عاـ 

كالمكافقة عمى الميزانيتيف العادية يكصي مجمس المحافظيف باعتماد مشركع القرار المرفؽ  يوكبناء عم -2
في الصندكؽ المستقؿ كميزانية مكتب التقييـ ة غير المتكررة كتكمفة التسكي 2014لعاـ كالرأسمالية لمصندكؽ 

 .بالمبالغ المشار إلييا 0292-0292كخطتو اإلشارية لمفترة  0292المستند إلى النتائج كميزانيتو لعاـ 

استعرض المجمس التنفيذم التقارير المرحمية عف مشاركة الصندكؽ في مبادرة البمداف الفقيرة المثقمة بالديكف،  -5
تعرض تنفيذ نظاـ تخصيص المكارد عمى أساس األداء في الصندكؽ كالذم يتضمف الدرجات القطرية كاس
، كأكصى بعرض ىذيف التقريريف عمى مجمس المحافظيف 2015-2013كمخصصات الفترة عاـ  2013لعاـ 
 لمعمـ.
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 موجز تنفيذي

مميارات دكالر أمريكي لفترة  3تقترح إدارة الصندكؽ اإلبقاء عمى برنامج القركض كالمنح المقرر بمبمغ  -6
( 2015-2013 السنكات الثالث التي يستغرقيا التجديد التاسع لمكارد الصندكؽ )التجديد التاسع لممكارد لمفترة

، شامال ميزانية متكقعة بمبمغ 2014مميار دكالر أمريكي تقريبا لعاـ  1.06عمى أف يبمغ المستكل اإلقراضي 
. كباإلضافة إلى ىذا لبرنامج التأقمـ لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةأمريكي مميكف دكالر  100

مف المكارد  2014مميكف دكالر أمريكي أخرل في عاـ  225اسي، يرمي الصندكؽ إلى تعبئة البرنامج األس
 .التي يديرىا الصندكؽ مف مصادر أخرل

مشركعا كبرنامجا، منيا ثالثة قركض كمنح تكميمية لممكافقة عمييا في  44كيجرم حاليا إعداد ما يقرب مف  -7
إلى جانب ثمانية مشركعات كبرامج مف المزمع تمكيميا مف برنامج التأقمـ لصالح زراعة أصحاب  2014عاـ 

في المائة  50ك 40الحيازات الصغيرة. كتتكقع اإلدارة الكفاء بالتزاـ التجديد التاسع بتخصيص ما يتراكح بيف 
اإلقميمية كالقطرية في عاـ /عالميةمف التمكيؿ ألفريقيا جنكب الصحراء الكبرل. كيصؿ العدد التقديرم لممنح ال

 .مميكف دكالر أمريكي 50منحة بمجمكع قيمتو  60إلى  2014

مميار دكالر أمريكي( أف تدعـ  1.696كتتكقع اإلدارة أف تتمكف مف خالؿ جيكدىا لتعبئة مكارد إضافية ) -8
ية لتنمية الحيازات  2.756برنامج عمؿ إجمالي بنحك  مميار دكالر أمريكي مف االلتزامات الجديدة المكجَّ

 1.06. كسكؼ يشمؿ برنامج العمؿ برنامج القركض كالمنح األساسي المقرر بمبمغ 2014الصغيرة في عاـ 
مميار دكالر أمريكي مف التمكيؿ المشترؾ الذم يخضع إلدارة مباشرة مف  0.225مميار دكالر أمريكي؛ ك

كؽ؛ كالرصيد المتبقي مف التمكيؿ المشترؾ الدكلي كالمحمي كالخاص. كتشمؿ ىذه التقديرات سد الصند
 .2013العجز في برنامج عاـ 

كاستجابة لاللتزامات التي تعيد بيا الصندكؽ في سياستو بشأف المساكاة بيف الجنسيف كتمكيف المرأة،  -9
تعمقة بالمساكاة بيف الجنسيف، استحدث كمقتضيات خطة العمؿ عمى نطاؽ منظكمة األمـ المتحدة الم

الصندكؽ منيجية لتكفير بيانات عف حافظة قركض الصندكؽ حسب نكع الجنس كيسعى إلى تكرار ذلؾ 
فيما يتعمؽ بميزانيتو العادية. كترد في ىذه الكثيقة البيانات التفصيمية لقيمة حافظة قركض الصندكؽ مف 

 ميزانيتو العادية لألنشطة المتعمقة بنكع الجنس.حيث مراعاة الفكارؽ بيف الجنسيف كتكزيع 

ككفقا لاللتزامات التي تعيدت بيا اإلدارة، فقد تـ إدراج تكصيات التقييـ عمى مستكل المنظمة لمكفاءة  -:
المؤسسية في الصندكؽ ككفاءة العمميات الممكلة مف الصندكؽ )تقييـ الكفاءة(، الذم أنجز في أكائؿ عاـ 

لتحكيؿ المنظمة إلى مؤسسة أكثر فعالية كأكثر كفاءة. كتقترح خطة عمؿ  كجزء مف خطة عمؿ 0292
، أك "خطة عمؿ تقييـ (EB 2013/109/R.12)الصندكؽ المكحدة لتعزيز الكفاءة التشغيمية كالمؤسسية 

الكفاءة"، إجراءات لتحسيف الفعالية التشغيمية لمصندكؽ، كجكدة تصميـ المشركعات كتقديميا، ككفاءتو 
. كسكؼ يككف لمعديد مف اإلجراءات التي يكصي بيا التقييـ آثار كبيرة عمى الميزانية في األجؿ المؤسسية

القصير، غير أنو يتكقع أف تؤدم إلى تحسيف النتائج/اآلثار التشغيمية كمزايا في الكفاءة في األجؿ المتكسط. 

http://www.ifad.org/climate/asap/
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أك /عمى التكاليؼ الرأسمالية ك 2014كتناقش ىذه الكثيقة اآلثار المحددة لخطة عمؿ تقييـ الكفاءة لعاـ 
 التكاليؼ غير المتكررة فضال عف التكاليؼ المتكررة.

اتخاذ خيارات صعبة لمراعاة العكامؿ المحرِّكة  2014تعيف عمى اإلدارة عند إعداد مقترح الميزانية لعاـ  -;
بقية كاستيعاب الزيادات لمتكاليؼ المتكررة ذات الصمة بتقييـ الكفاءة، كمعالجة مسائؿ الميزانية الييكمية المت

العادية في التكاليؼ المتصمة باألسعار مف أجؿ تقميص زيادة الميزانية اإلجمالية. كالعكامؿ الرئيسية المحركة 
( التكاليؼ المتكررة ذات الصمة بتقييـ 9ىي: ) 0292لمتكاليؼ كالتي تؤثر عمى الميزانية المقترحة لعاـ 

( المتطمبات األخرل المتعمقة 2نظاـ الجديد الستيالؾ القركض كالمنح؛ )( التكاليؼ المتكررة كال0الكفاءة؛ )
( الزيادات في التكاليؼ المتعمقة باألسعار، التي يرد شرح أكثر تفصيال ليا الحقا في 2بالميزانية الييكمية؛ )

 ىذه الكثيقة.

ؿ عنصر مف عناصر ، ك0292في سبتمبر/أيمكؿ  استعرضت اإلدارة، منذ تقديـ كثيقة االستعراض المسبؽك  ->
مميكف دكالر أمريكي، تمثؿ  921922قيمتيا  0292تكاليفيا كىي تقترح اآلف ميزانية عادية صافية أقؿ لعاـ 

مميكف دكالر أمريكي  0. كتشمؿ ىذه الميزانية زيادة قدرىا 0292% عف ميزانية 292زيادة اسمية بنسبة 
مميكف دكالر  0902في المائة(؛ كزيادة قدرىا  992) 0292لمتكاليؼ المتكررة ذات الصمة بتقييـ الكفاءة في 

في المائة(؛ كمبمغ تقديرم  992أمريكي لمتكاليؼ المتكررة المرتبطة بتغيير نظاـ القركض كالمنح القائـ )
في المائة(. كتفترض الميزانية  292مميكف دكالر أمريكي لمكاجية الزيادات األخرل في التكاليؼ ) 9900قيمتو 

المقترحة زيادة قيمتيا صفر في ركاتب المكظفيف كما تفترض استيعاب الزيادات في األسعار الناتجة عف 
 التضخـ.

كفي ظؿ الزيادة اليائمة في حجـ التمكيؿ التكميمي كالمتمـ لممشركعات، يجب أف يحسب بشكؿ منفصؿ  -=
خداـ تمؾ المصادر التمكيمية. كاستحدثت اإلدارة، بدءا مف عاـ عبء العمؿ اإلضافي المرتبط بزيادة است

، مفيـك الميزانية اإلجمالية كالميزانية الصافية لتحسيف المساءلة كالشفافية عند استخداـ المكارد. كتبمغ 0292
ت مميكف دكالر أمريكي، بما في ذلؾ مكارد إلدارة العمميا 155ما قيمتو  2014الميزانية اإلجمالية لعاـ 

مميكف دكالر  149.64مميكف دكالر أمريكي )إلى جانب  5.36الممكلة باألمكاؿ التكميمية كالمتممة بما قيمتو 
أمريكي مف الميزانية العادية الصافية(. كيمكف استرداد ىذا المبمغ اإلضافي بالكامؿ مف الجزء المخصص 

المتممة. كيجرم التماس تصديؽ المجمس سنكيا مف إيرادات الرسـك المحصمة مف إدارة األمكاؿ التكميمية ك 
 149.64التنفيذم كمكافقة مجمس محافظي الصندكؽ بعد ذلؾ فقط عمى الميزانية الصافية المقترحة التي تبمغ 

 مميكف دكالر أمريكي.

مميكف دكالر أمريكي  299مميكف دكالر أمريكي منيا  292الرأسمالية المقترحة  0292كتبمغ ميزانية  -<
 092مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت تتعمؽ تحديدا بخطة عمؿ تقييـ الكفاءة ك لالستثمارات في

مميكف دكالر أمريكي الحتياجات اإلنفاؽ الرأسمالي العادية، بما في ذلؾ إحالؿ كتجديد معدات الحاسكب 
مميكف دكالر  2.1المخطط ليا. كباإلضافة إلى ذلؾ، طمبت اعتمادات غير متكررة لتسكية التكاليؼ البالغة 

نشاء المكاتب القطرية التابعة لمصندكؽ، فضال عف التكاليؼ  أمريكي كالمتصمة أساسا بالبنية األساسية كا 
المتصمة بترشيد العمميات عمى نطاؽ الصندكؽ لتعزيز كفاءتو المؤسسية. كيشمؿ ذلؾ زيادة تعزيز الحضكر 

 القطرم كالتمكيف مف زيادة كفاءة تنفيذ البرامج.
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لجزء الثاني مف ىذه الكثيقة برنامج عمؿ مكتب التقييـ المستقؿ في الصندكؽ المستند إلى النتائج كيتضمف ا -66
؛ كيرد في الجزأيف الثالث كالرابع عمى التكالي 2016-2015كخطتو اإلشارية لمفترة  2014كميزانيتو لعاـ 

فيذ نظاـ تخصيص المكارد عمى أساس التقريراف المرحمياف عف مبادرة ديكف البمداف الفقيرة المثقمة بالديكف كتن
 كترد التكصيات في الجزء الخامس.األداء. 

 .المجمكعات حسب 2014 لعاـ المقترحة العادية الميزانية لمجمكع المستكل رفيع مكجزا 1 الجدكؿ كيعرض -66

 1 الجدكؿ

 2014 لعام الرأسمالية وميزانيته المجموعات حسب الصندوق في النتائج إلى المستندة المقترحة الميزانية

 المؤسسية اإلدارة نتيجة النتائج المجمكعة

 المقترحة الصافية الميزانية
 0292 لعاـ

 المقترحة اإلجمالية الميزانية
 0292 لعاـ

 التشغيمية 
 دكالر مميكف 

 أمريكي

 دكالر مميكف %
 أمريكي

% 

 تنسيؽ كتدابير كطنية، سياسات 1
 مؤسسية كأطر فعالة كبرمجة

 الريفي الفقر مف لمحد كاستثمارية

 البرامج إدارة تحسيف -9 ةالمؤسسي اإلدارة نتيجة
 .القطرية
 تصميـ تحسيف -0 المؤسسية اإلدارة نتيجة

 (.كالمنح القركض) المشركعات

 اإلشراؼ تحسيف -2 المؤسسية اإلدارة نتيجة
 .التنفيذ كدعـ

87.73 58.7 93.09 60.1 

 المكارد لتعبئة داعـ عالمي إطار 2
 الفقر مف بالحد المتعمقة كلمسياسات

 الريفي

 المدخالت تحسيف -2 المؤسسية اإلدارة نتيجة
 الفقر مف لمحد العالمية السياسات حكار في

 الريفي
 المكارد تعبئة زيادة -92 المؤسسية اإلدارة نتيجة

 الريفي الفقر مف الحد ألغراض

12.24 8.2 12.24 7.9 

      المؤسسي الدعـ 

 اإلدارية لمخدمات ككفؤة فعالة قاعدة 3
 كعمى الرئيسي المقر في كالمؤسسية
 النتائج لتحقيؽ القطرم المستكل
 التشغيمية

 المكارد إدارة تحسيف -2 ةالمؤسسي اإلدارة نتيجة
 المالية
 المكارد إدارة تحسيف -2 ةالمؤسسي اإلدارة نتيجة
 البشرية

 إدارة تحسيف -2 ةالمؤسسي اإلدارة نتيجة
 كالنتائج المخاطر

 بيئة كتكفير اإلدارية الكفاءة تحسيف -7 النتيجة
 االتصاالت كلتكنكلكجيا لمعمؿ تمكينية

 كالمعمكمات

37.47 25.0 37.47 24.2 

 لمصندكؽ الرئاسية الييئات عمؿ 4
 ككؼء فعاؿ بشكؿ

 لتسيير كالكفاءة بالفعالية تتسـ قاعدة -1 النتيجة
 الصندكؽ لعمؿ األعضاء

8.72 5.8 8.72 5.6 

 97.8 151.52 97.7 146.16 2-9لممجموعات 2014 لعام المقترحة العادية الميزانية مجموع

 2.2 3.48 2.3 3.48 (لممجمكعات المخصص الجزء خصـ بعد) المؤسسية التكاليؼ مركز

 100 155.00 100 149.64 2014 لعام المقترحة العادية الميزانية مجموع

     :5102 لعام المقترحة األخرى الميزانيات

  5.4  5.4  2014 لعاـ الرأسمالية الميزانية

  2.1  2.1  المتكررة غير التسكية تكاليؼ

 

 األجؿ متكسطة الميزانية تكقعات 2 الجدكؿ في ترد لمصندكؽ، المالية الالئحة مف السابعة بالمادة كعمال -67
 عمى المتكقعة المصركفة كالمبالغ المصادر، جميع مف الصندكؽ إلى المتكقعة اإليرادات تدفقات أساس عمى
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 اإلشارية لألغراض ىنا يرد 2 الجدكؿ أف بالمالحظة كجدير. نفسيا الفترة تغطي التي العمميات خطط أساس
 .فقط كلمعمـ

  2 الجدول

 (المصادر جميع) المتوقعة والخارجة الداخمة التدفقات أساس عمى األجل متوسطة الميزانية توقعات

 (األمريكية الدوالرات بماليين)

 

 الفعمية
 2012 في

 في المتكقعة
0292 

 في المتكقعة
2014 

 في المتكقعة
2015 

 973 1 187 2 287 2 473 2 السنة أكؿ في المرحؿ المكارد رصيد

 الصندوق إلى الداخمة التدفقات
 لمصندوق العائدة التدفقات

    

 310 308 292 271 لمقركض العائدة التدفقات

 22 (18) (34) 72 االستثمار عائد

 5 15 17 5 المتممة/التكميمية األمكاؿ إدارة رسـك

 337 305 275 348 الفرعي المجموع

     

     الصندوق من الخارجة التدفقات

 (159) (155) (146) (143) الصندكؽ في المستقؿ التقييـ مكتب كميزانية العادية الميزانية

 (4) (5) (4) (4) أ األخرل اإلدارية المصركفات

 (5) (5) (10) (4) الرأسمالية الميزانية

لة التكاليؼ  (5) (5) (5) (5) المتممة/التكميمية األمكاؿ إدارة رسـك مف الممكَّ

 - - - 1 الحسابات بيف كالتسكية الصرؼ أسعار تسكية

 (173) (170) (165) (155) الفرعي المجموع

     

 164 135 110 193 والخارجة الداخمة التدفقات صافي

     

     العمل ببرنامج المرتبطة األنشطة

 344 305 366 332 المساىمات

 - 150 180 - (الصغيرة الحيازات أصحاب زراعة لصالح التأقمـ برنامج) المساىمات

 (772) (742) (701) المصركفة المبالغ

() 

(788) 

 (52) (32) (14) (10) بالديكف المثقمة الفقيرة البمداف أثر

 (496) (349) (210) (379) الفرعي المجموع

     

 (332) (214) (100) (186) األنشطة جميع في (الخارجة) الداخمة التدفقات صافي
     

 641 1 973 1 187 2 287 2 السنة نهاية في المرحل الموارد رصيد

 .المرحمة كالمكارد المتكررة غير الميزانيات تشمؿ األخرل اإلدارية النفقات أ
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 توصية بالموافقة

 :يمي ما عمى الموافقة إلى مدعو التنفيذي المجمس

  بشأف برنامج عمؿ الصندوؽ المستند إلى النتائج وميزانيتيو  131و 130التكصيتاف الكاردتاف في الفقرتيف
وميزانية مكتب التقييـ المستقؿ في  2014العادية والرأسمالية وتكاليؼ التعديؿ غير المتكررة لعاـ 

 .2014الصندوؽ لعاـ 
 عمى  عرض فحكل التقرير المرحمي عف مشاركة الصندكؽ في مبادرة ديكف البمداف الفقيرة المثقمة بالديكف

 .132مجمس المحافظيف في دكرتو السابعة كالثالثيف لمعمـ، كفقا لمتكصية الكاردة في الفقرة 
  عرض التقرير المرحمي عف تنفيذ نظاـ تخصيص المكارد عمى أساس األداء عمى مجمس محافظي

بع مف ىذه ، استنادا إلى التقرير الوارد في الجزء الرا2014الصندكؽ في دكرتو السابعة كالثالثيف لعاـ 
 2015-2013ومخصصات الفترة  2013الوثيقة وضميمتيا التي تتضمف الدرجات القطرية لعاـ 

 .133لمتوصية الواردة في الفقرة 
 الصفحة في المتضمف المرفؽ في الوارد القرار مشروع في النظر إلى مدعو التنفيذي المجمس فإف ذلؾ عمى وعالوة

 شباط/فبراير في الصندوؽ محافظي لمجمس والثالثيف السابعة الدورة إلى الشأف بيذا بتوصياتو مشفوعا ورفعو 22
 .واعتماده فيو لمنظر 2014

 والرأسمالية العادية والميزانيتان النتائج، إلى المستند الصندوق عمل برنامج
 المستند الصندوق في المستقل التقييم مكتب عمل وبرنامج ،2014 لعام لمصندوق

 ،2015-2016 لمفترة اإلشارية وخطتو 2014 لعام وميزانيتو النتائج إلى
 نظام وتنفيذ بالديون المثقمة الفقيرة البمدان ديون مبادرة عن المرحميان والتقريران
  األداء أساس عمى الموارد تخصيص

 اإلدارية والميزانيتان النتائج إلى المستند الصندوق عمل برنامج - األول الجزء
 2014 لعام لمصندوق والرأسمالية

 السياق - أوال

  المؤسسية واألىداف األجل متوسطة الخطة

. كترمي الخطة 2014مف غير المزمع إدخاؿ أم تغييرات في الخطة متكسطة األجؿ المتجددة في عاـ  -6
 : 2013-2015متكسطة األجؿ إلى تحقيؽ نفس أىداؼ التنمية المؤسسية كاألىداؼ التشغيمية المحددة لمفترة 

مميارات دكالر أمريكي كتعبئة تمكيؿ مشترؾ إضافي بمعدؿ  3يذ برنامج لمقركض كالمنح قيمتو تنف (9)
 دكالر أمريكي لكؿ دكالر أمريكي مف قركض كمنح الصندكؽ؛ 1.6
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رفع مستكل جكدة المشركعات الجديدة كالجارية إلى المستكل المستيدؼ في إطار قياس النتائج لعاـ  (0)
 مشركعات كاإلشراؼ عمييا؛مف خالؿ تحسيف تصميـ ال 2015

جراء تقديرات لألثر؛ (2)  تحسيف نظـ الرصد كالتقييـ كا 

 زيادة الكفاءة )تقميص التكاليؼ التي يتكبدىا الصندكؽ مقابؿ كؿ دكالر مف القركض أك المنح(. (2)

كسكؼ يضاعؼ الصندكؽ مف الجيكد التي يبذليا لتكسيع النطاؽ بما يكفؿ أف االبتكارات التي يقـك بإدخاليا  -7
 80تحقؽ أثرا أعظـ عمى الحد مف الفقر الريفي. كييدؼ الصندكؽ مف كراء ذلؾ إلى إخراج ما ال يقؿ عف 

ت مف خالؿ المشركعات الممكلة ، كتقديـ الخدما2015-2013مميكنا مف سكاف الريؼ مف الفقر خالؿ الفترة 
مميكف نسمة. كسكؼ يقدـ الصندكؽ دعما منيجيا أكبر لمبرامج  90مف الصندكؽ إلى ما ال يقؿ عف 

الزراعية القطرية. كسكؼ تزداد أىمية التمكيؿ المشترؾ مع القطاع الخاص مف خالؿ التدخالت التي تقدَّـ 
صندكؽ بالفعؿ في األعماؿ المتصمة بالبيئة كتغير عمى طكؿ سالسؿ قيمة السمع. كبالرغـ مف اشتراؾ ال

المناخ، سيزداد التركيز عمى ىذيف المجاليف في فترة التجديد التاسع لمكارد الصندكؽ )التجديد التاسع لمكارد 
برنامج التأقمـ لصالح زراعة أصحاب (. كسكؼ يمكف التمكيؿ اإلضافي المقدـ إلى 2015-2013الصندكؽ 

 لصندكؽ مف تكسيع نطاؽ عممو في ىذا المضمار.ا الحيازات الصغيرة

 يمي: ستبقى أىداؼ اإلدارة الداخمية المؤسسية لمصندكؽ لتحقيؽ األىداؼ التشغيمية كما -8

دارة األصكؿ لتمبية متطمبات برنامج العمؿ؛  (9)  النجاح في تعبئة المكارد كا 

 األساسية؛تحسيف إدارة المكارد البشرية لدعـ الكظائؼ اإلنمائية كاإلدارية  (0)

 مكاصمة عممية التخطيط االستراتيجي لقكة العمؿ سنكيا مف أجؿ تحديد متطمبات مكارد المكظفيف (2)
كالخبرة االستشارية المالئمة مف حيث العدد كالمستكل كالخميط كالمركز التعاقدم مف أجؿ تحقيؽ 

 النتائج المنشكدة لمتجديد التاسع؛

مف -الت تكفر بيانات آنية كآلية مؤتمتة لصرؼ األمكاؿإنشاء منصة لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصا (2)
خالؿ نظـ جديدة لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت تدعـ التغيرات التي تطرأ عمى العمميات 

 كتحسيف االتصاالت في الصندكؽ كفي مكاتبو القطرية.

ح خالؿ فترة السنكات ككما لكحظ في السنة األخيرة، لف تطرأ أم زيادة عمى مجمكع برنامج القركض كالمن -9
الثالث التي سيستغرقيا التجديد التاسع لممكارد. كبدال مف ذلؾ سينصب التركيز عمى تعزيز ما تحقؽ مف 
صالحات مممكسة في فترة التجديد الثامف لممكارد مف أجؿ مكاصمة تعزيز جكدة تصميـ  تغييرات كا 

فعالية؛ كتحقيؽ مستكيات أعمى مف الكفاءة المشركعات كالحافظة؛ كتحسيف نمكذج التنفيذ مف أجؿ زيادة ال
لية لتحقيؽ ىذه النتائج، تشير التكقعات إلى احتماؿ  في األجؿ المتكسط. كفي ظؿ الحاجة إلى استثمارات أكَّ

 زيادة التكاليؼ في المدل القصير.

 آثار الخطة متوسطة األجل الواردة في التقييم المؤسسي عمى كفاءة الصندوق

الخاصة بالتجديد التاسع لمكارد الصندكؽ بدمج تكصيات  المشاكراتأثناء اجتماعات ىيئة تعيدت اإلدارة في  -:
التقييـ المؤسسي لكفاءة الصندكؽ ككفاءة العمميات التي يمكليا الصندكؽ الذم كاف ال يزاؿ جاريا في ذلؾ 

لتقييـ التي كافؽ الكقت ضمف خطة العمؿ المقترحة لتعزيز فعالية الصندكؽ ككفاءتو. كتماشيا مع تكصيات ا
 أجؿ مف لمقرعمييا المجمس التنفيذم، تزمع اإلدارة متابعة اإلجراءات التالية: زيادة القدرة التقنية داخؿ ا

 مديرم عمى الكاقع العمؿ عبء تكزيع كمكازنة االستشارييف؛ الخبراء عمى االعتماد في اإلفراط تقميص
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 بيف أفضؿ كتكامؿ المخاطر؛ عمى كقائمة متباينة أسس عمى المكارد تخصيص كزيادة القطرية؛ البرامج
نتاجيتيـ المكظفيف ميارات كتعزيز التشغيمية؛ العمميات كترشيد اإلقراضية؛ كغير اإلقراضية األنشطة  كيرد. كا 
 الكفاءة لتعزيز المكحدة الصندكؽ عمؿ خطة ممحؽ في اتخاذىا المقترح كاإلجراءات لمتكصيات ممخص
 ".الكفاءة تقييـ عمؿ خطة" أك ،(EB 2013/109/R.12) كالمؤسسية التشغيمية

 كبينما. القصير المدل في الميزانية عمى كبيرة آثار عمى أعاله إلييا المشار التكصيات مف العديد كينطكم -;
 يترتب ال كقد. المتخذة اإلجراءات عف الناشئة الكفاءة كتحسينات الفعالية تحقيؽ المتكسط المدل في يتكقع
 منيا األساسي اليدؼ كلكف الكفاءة، في تحسينات أم الميزانية، عمى آثار ليا التي اإلجراءات، بعض عمى
 اإلجراءات ىذه عف الناشئة المزايا تككف ال قد لذلؾ، كنتيجة. الصندكؽ في التنفيذ كفعالية جكدة تحسيف ىك
 الحيازات أصحاب مف الصندكؽ عمالء عمى مممكسة بمزايا ستعكد كلكنيا المرحمة، ىذه في لمقياس قابمة

 لمتكمفة المحددة اآلثار التكمفة، بمحركات الخاص ،(د) الفرعي القسـ في الخامس، القسـ كيناقش. الصغيرة
 يرد ذلؾ، إلى كباإلضافة. المتكررة كالتكاليؼ المتكررة غير التكاليؼ أك/ك الماؿ رأس حيث مف 0292 لعاـ
 المزايا مع الميزانية عمى إضافية آثار ليا التي الكفاءة تقييـ إجراءات فقط يكضح جدكؿ األكؿ الممحؽ في

 مف الميزانية عمى آثارىا استيعاب يتـ التي األخرل الكفاءة تقييـ إجراءات الجدكؿ يتضمف كال. المتكقعة
 .العادية الميزانية خالؿ

 وميزانيته الصندوق قروض في الجنسين بين المساواة –ثانيا

 المرأة، كتمكيف الجنسيف بيف المساكاة بشأف سياستو في الصندكؽ بيا تعيد التي لاللتزامات استجابة ->
 استحدث الجنسيف، بيف بالمساكاة المتعمقة المتحدة األمـ منظكمة نطاؽ عمى العمؿ خطة كمقتضيات
 ذلؾ تكرار إلى كيسعى الجنس، نكع بحسب الصندكؽ قركض حافظة عف بيانات لتكفير منيجية الصندكؽ

 حافظة في الجنسيف بيف الفكارؽ لمراعاة لمصندكؽ األكلى المحاكلة ىذه كتعد. العادية بميزانيتو يتعمؽ فيما
 تحسيف مف مزيد أجؿ مف لمبيانات كجمعيا نيجيا تحسيف اإلدارة تكاصؿ كسكؼ. العادية كميزانيتو قركضو
 تضطمع التي األخرل المنظمات مف كالتكجيو المدخالت ستطمب كما الجنسيف، بيف المساكاة عف اإلبالغ
 .مشابو بعمؿ

 مراعاة لمدل المسبؽ التحميؿ (1) أجؿ مف إعدادىا تـ التي المنيجية الترتيب عمى 90ك 1 الفقرتاف كتكضح -=
 بيف التمايز بشؤكف المتصمة األنشطة تكزيع تحديد (2) الجديدة الصندكؽ قركض في الجنسيف بيف الفكارؽ
 .العادية الميزانية في ليا كالداعمة الجنسيف

  الجديدة الصندوق قروض في الجنسين بين الفوارق مراعاة لمدى المسبق التحميل

 كؿ تحميؿ تـ الجنسيف، بيف الفكارؽ مراعاة لمدل مسبؽ تحميؿ إلجراء إعدادىا تـ التي المنيجية عمى بناء -<
 عند الجنسيف بيف التمايز اعتبارات مراعاة مدل لتقييـ جنساني منظكر مف القرض مف فرعي مككف أك مككف
 كيكضح. الجنسيف بيف التمايز مسائؿ معالجة مدل تكضح درجة كخصصت. تنفيذه كآليات أنشطتو تشكيؿ
 أيمكؿ/سبتمبر بيف التنفيذم المجمس عمييا كافؽ التي كالثالثيف الخمسة بالقركض الخاصة النتائج 9 الشكؿ
 مجمكعيا كالبالغ ،(الصندكؽ تطكير بفعالية الخاص التقرير تقديـ فترة لتكافؽ) 0292 نيساف/كأبريؿ 0290
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 بدرجة مرضية القركض قيمة مف المائة في 77 مف أكثر أف النتائج ىذه كتكضح. أمريكي دكالر مميكف 202
 .الجنس بنكع يتعمؽ فيما أكثر أك معقكلة

 :1 الشكؿ
 5102إلى أبريل/نيسان  5105توزيع القيمة اإلجمالية لمقروض التي تمت الموافقة عميها من سبتمبر/أيمول  

 بحسب درجة مراعاة الفوارق بين الجنسين

 
 لمقرض الكمية القيمة مف المئوية النسبة

 
-الجنسيف بيف الفكارؽ تعميـ باعتبارىا لمقركض الكمية القيمة مف المائة في 02 تصنيؼ إجماال، كيمكف، -66

 المكارد تخصيص في كينعكس المككف بأنشطة كامال اندماجا الجنسيف بيف بالمساكاة االلتزاـ يندمج حيث
 في تحكال باعتبارىا أخرل المائة في 2 كصؼ كيمكف. التشغيمية كاإلجراءات كالتدابير كالبشرية، المالية
 إلى لتصؿ الجنسيف بيف المساكاة عدـ أعراض معالجة تتجاكز بأنشطة كتقترف الجنسيف بيف المساكاة تحقيؽ
 .االجتماعية كاألنظمة كالسمككيات، كالمكاقؼ، الكامنة، االجتماعية المعايير معالجة

 الجنسيف بيف التمايز لمسألة جزئي تعميـ بأنو( المائة في 22) القرض قيمة مف األكبر الجزء كصؼ كيمكف -66
 محدكد تخصيص مع المككف تصميـ جكانب بعض في الجنسيف بيف التمايز اعتبارات تعميـ فيو جرل ،

 بيف بالتمايز الكعي) الجنسيف بيف المساكاة في أقؿ بدرجة المائة في 92 تبمغ أخرل نسبة كتسيـ. لممكارد
 في القرض قيمة مف المائة في 92 إلى بالنسبة أىمية ذات الجنسيف بيف التمايز مسائؿ تعتبر كلـ(. الجنسيف
 .البذكر اعتماد أك المائية القياس كأنظمة الجكية كاألرصاد التصميـ، مرحمة

 العادية الميزانية في الداعمة األنشطة من وغيرها الجنسين بين التمايز بشؤون المتصمة األنشطة حصر

 المسبقة األنشطة لتحديد جديدة أبكابا لينشئ ميزانيتو نظاـ ،0292 ميزانية إعداد عممية أثناء الصندكؽ، عدؿ -67
 كالمكظفيف المكظفيف، نسبة تعييف كعند. الداعمة األنشطة مف كغيرىا الجنسيف بيف التمايز بشؤكف المتصمة
 التمايز بشؤكف المتصمة األنشطة إلى نسبتيا يمكف التي االستشارييف الخبراء كتكاليؼ األجؿ قصيرة بعقكد
 المتصمة لألنشطة التالية التخصيص طريقة الصندكؽ استخدـ الداعمة، األنشطة مف كغيرىا الجنسيف بيف

 مسائؿ عمى أساسا عمميـ ينصب الذيف المكظفيف تكاليؼ مف المائة في 100: الجنسيف بيف التمايز بشؤكف
 االتصاؿ نقاط تكاليؼ مف المائة في 20ك ،(الجنسيف بيف التمايز شؤكف خبراء مثؿ) الجنسيف بيف التمايز
 الذيف اآلخريف المكظفيف كؿ تكاليؼ مف المائة في 20ك 5 بيف يتراكح كما الجنسيف، بيف بالتمايز المعنية
 كاحتسبت. منيـ كؿ كظيفة الختصاصات تبعا ، الجنسيف بيف التمايز بشؤكف المتصمة األنشطة عمميـ يدعـ
 .اإلمكاف قدر الجنسيف بيف التمايز بأنشطة يتصؿ فيما المكظفيف لغير األخرل التكاليؼ أيضا

Series1, Not 
relevant 

Series1, Gender 
aware (score = 3) 

Series1, Partial g 
mainstreaming 

(score = 4) 

Series1, Gender 
mainstreaming 

(score = 5) 

Series1, Gender 
transformative 

(score = 6) 

تحكؿ في مراعاة الفكارؽ بيف الجنسيف )الدرجة = 
6) 

 (5تعميـ مراعاة الفكارؽ بيف الجنسيف )الدرجة = 

تعميـ جزئي لمراعاة الفكارؽ بيف الجنسيف )الدرجة 
 =4) 

 (الكعي بالفكارؽ بيف الجنسيف )الدرجة =
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لى المحدكد، الكقت إلى كبالنظر -68  ينبغي البيانات، ىذه لحصر لمصندكؽ األكلى المحاكلة تعد ىذه أف كا 
 المنظمة قدرة أف كما الكقت، مركر مع المنيجية في النظر يعاد كسكؼ. التنفيذ قيد عمال النتائج اعتبار
 كمف تتحسف سكؼ أكبر كبدرجة شامؿ بشكؿ الجنسيف بيف التمايز بشؤكف المتصمة البيانات حصر عمى

 .الجنسيف بيف الفكارؽ مراعاة مجاؿ في أعمى مئكية نسب تحقيؽ المتكقع

 تنفؽ لممكظفيف اإلجمالية التكاليؼ مف المائة في 2 نحك أف إلى الرائدة المبادرة ليذه العامة النتائج كتشير -69
( 9: )فئات ثالث إلى الشُّعب بحسب النتائج كتنقسـ. الجنسيف بيف التمايز بشؤكف تتصؿ مباشرة أنشطة عمى
 في 92) كالتقنية لمسياسات االستشارية كالشعبة( المائة في 02) األخالقيات مكتب المائة، في 92 مف أكثر
 كدراسات اإلحصاءات كشعبة ،(المائة في 1) اإلقميمية الشعب أم المائة، في 92 حكالي( 0) ؛(المائة
 الشعب جميع) أقؿ أك المائة في 2( 2) ؛(المائة في 1) االتصاالت كشعبة( المائة في 92) التنمية
 بيف التمايز بشؤكف المتصمة البيانات حصر صعكبة إلى نسبيا المنخفضة النتائج تعزل أف كيمكف(. األخرل
 مباشر بشكؿ المعنية الشعب تحت تندرج ال التي بالشعب يتعمؽ كفيما. التشغيمية غير الشعب في الجنسيف
 يتعيف ،(األخالقيات كمكتب كالتقنية لمسياسات االستشارية الشعبة أم) الجنسانية بالشؤكف المتصمة باألنشطة

 المتصمة غير باألنشطة المتعمقة المكظفيف تكاليؼ دقة أكثر بصكرة تحدد أف يمكف حتى المنيجية تنقيح
ذا. الجنسيف بيف التمايز بشؤكف مباشرة  أنشطة كامؿ بشكؿ تحصر أف تستطع لـ التي الشعب استبعاد أريد كا 
 المئكية النسبة ستبمغ الراىنة، المنيجية إلى استنادا معنى ذات بطريقة تكاليفيا في الجنسيف بيف التمايز
 المنيجية أف إلى كنظرا. المائة في 192 الجنسيف بيف التمايز بأنشطة الصمة ذات المكظفيف لتكاليؼ الشاممة

 المتصمة البيانات حصر أجؿ مف دقة أكثر عممية القادـ العاـ أكائؿ في تبدأ فسكؼ العاـ، ىذا إال تنشأ لـ
 .أفضؿ بشكؿ التكاليؼ جميع إلى بالنسبة الجنسيف بيف الفكارؽ بمراعاة

 الحالي المنظور - ثالثا

 2013 لعام والمنح القروض برنامج

 قركض مف كيتألؼ أمريكي دكالر مميكف 219 قيمتو ما 2013 لعاـ اإلقراض مستكل يبمغ أف المتكقع مف -:6
 اإلدارة تتكقع ذلؾ، إلى كباإلضافة. أمريكي دكالر مميكف 22 قيمتيا كمنح أمريكي دكالر مميكف 229 بمبمغ
 لمقركض اإلجمالي البرنامج ليصؿ أمريكي، دكالر مميكف 900 لمبمغ الصندكؽ إدارة ظؿ في إضافية أمكاال
 260 الحالية الحافظة مشركعات عدد كبمغ. 0292 لعاـ متكقعة أمريكي دكالر مميار 99292 إلى كالمنح
 المصركفات كتقدر. أمريكي دكالر مميار 5.7 مجمكعيا يبمغ بقيمة ،2013 أيمكؿ/سبتمبر 30 حتى مشركعا
 .التنفيذم المكجز في 2 الجدكؿ في المبيف النحك عمى أمريكي دكالر مميكف 720 بمبمغ العاـ خالؿ المتكقعة

 العاـ في الطبيعي االتجاه إلى 0292 لعاـ المتكقعة كالمنح القركض برنامج في النسبي االنخفاض كيرجع -;6
لى لممكارد تجديد كؿ مف األكؿ  ،0292 عاـ كفي. الصندكؽ سيطرة عف خارجة ألسباب المشركعات تأخر كا 
 التي المطكلة لممفاكضات نتيجة كأكركغكام كالفمبيف، كاليند، كجكرجيا، بكركندم، في المشركعات تأخرت
 اإلبقاء الصندكؽ كيتكقع. 0292 عاـ أكائؿ في المشركعات ىذه تنفيذ كيتكقع البمداف؛ ىذه مف كؿ في جرت
-0292) الصندكؽ لمكارد التاسع التجديد لفترة أمريكي دكالر مميارات 2 البالغ العاـ اإلقراض مستكل عمى

0292.) 
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 العمل لقوة االستراتيجي التخطيط

 لعاـ التكظيؼ مستكل لتحديد 2013 عاـ منتصؼ مف بدءا العمؿ لقكة االستراتيجي التخطيط عممية أجريت ->6
 المطمكبة العمؿ قكة لديو الصندكؽ أف مف التأكد لمعممية األساسي اليدؼ كاف قبؿ، مف حدث ككما. 0292
 التاسع التجديد في المحددة الرئيسية االستراتيجية األىداؼ لتنفيذ كالميارات كالكفاءات، األعداد، حيث مف

 .لمصندكؽ

 بيف أكضح بشكؿ لمتمييز خاصة عناية 0292 لعاـ العمؿ لقكة ستراتيجياال التخطيط عممية في كأكليت -=6
 مف المكارد احتياجات مقابؿ مستمرة بصفة المطمكبة الكظائؼ في األساسييف لممكظفيف المكممة االحتياجات
 تعمؿ عمؿ قكة استخداـ كيشكؿ. االستشارييف الخبراء فئة كمف األجؿ كالقصيرة المنتظمة غير الكظائؼ
 مف الرغـ كعمى. ميمة" خفية عمؿ قكة" لممكظفيف مخصصة غير تكاليؼ مف كتستفيد األجؿ قصيرة بعقكد
 يمـز فإنو الصندكؽ، عمؿ برنامج لتنفيذ التكمفة جدكل تحقؽ مشركعة طريقة يعد المكارد ىذه استخداـ أف

 تنظيـ مع أيضا ذلؾ كيتفؽ. العمؿ برنامج عف الناشئة المتغيرة كاالحتياجات األساسية الكظائؼ بيف التمييز
 الترشيد ىذا كيعكس. 2012 عاـ مف اعتبارا األساسية الكظائؼ ألداء تكميمية بأمكاؿ الممكليف المكظفيف

 زيادة إلى ىذا يؤدم كسكؼ. التكظيؼ مكارد مف المستمرة المنظمة الحتياجات كشفافية دقة أكثر تمثيال
 ينطكم كسكؼ العمؿ لقكة االستراتيجي التخطيط في المدة محددة بعقكد المعينيف لممكظفيف اإلجمالي العدد
 المدة محددة بعقكد المعينيف المكظفيف بيف الكحدة تكاليؼ في الفرؽ بسبب التكاليؼ عمى آثار عمى

 .االستشارييف كالخبراء األجؿ قصيرة بعقكد المعيَّنيف كالمكظفيف

 2013و 2012 لمسنتين العادية لمميزانية والتقديري الفعمي االستخدام

 المائة في 96 أم أمريكي، دكالر مميكف 138.3 إلى 2012 لعاـ العادية الميزانية مف الفعمي اإلنفاؽ كصؿ -<6
 الشاغرة الكظائؼ عف كبيرة كفكرات كتحققت. أمريكي دكالر مميكف 144.14 البالغة المعتمدة الميزانية مف

 حسب المينييف المكظفيف مرتبات لزيادة المخصصة االعتمادات استخداـ كعدـ المكظفيف تكاليؼ كانخفاض
 .عميو االتفاؽ تـ ما

 عاـ في المائة في 98 إلى 2013 ميزانية استخداـ يصؿ أف المتكقع مف الحالية، التقديرات إلى كاستنادا -76
 كاالتصاالت المعمكمات تكنكلكجيا نظـ صيانة تكاليؼ زيادة إلى االستخداـ مستكل ارتفاع كيرجع. 2013
 إلجراءات نتيجة الكظائؼ شغؿ نسبة في الكبير كالتحسف ،2014 عاـ مشركعات ببرمجة كالتبكير الجديدة
 2013 عاـ مف الثاني النصؼ نفقات أف إلى التكقعات تشير السابقة، السنكات غرار كعمى. المتطكرة التعييف
 .السنكية البرمجة دكرة طبيعة بسبب السنة مف األكؿ النصؼ في مثيالتيا عف كثيرا ستزيد
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 1الجدول

 2013والمتوقع لعام  2012الفعمي لعام -استخدام الميزانية العادية

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 2013 متوقع بالكامؿ 2012 
 المتوقع الميزانية فعمية الميزانية 

 141.0 144.14 138.3 144.14 العادية الميزانية
 %98 %96 المستخدمة المئوية النسبة

 

 لعاـ كالمتكقعة الميزانية في المخصصة كالمصركفات 0290 لعاـ الفعمية المصركفات 0 الجدكؿ كيكضح -76
 المؤسسية الخدمات دعـ مجمكعة جانب مف المتكقع االستخداـ في االنخفاض ككاف. القسـ بحسب 0292
 إلى االتصاالت شعبة مف المكظفيف مكارد نقؿ عف رئيسية بصفة ناتجا المعتمدة بالمكازنة مقارنة 0292 في
لى البرامج إدارة دائرة دارة االستراتيجية دائرة كا   لتنفيذ نتيجة األميف مكتب في الكبيرة كالكفكرات المعرفة؛ كا 

 في االنخفاض كيرجع. المكظفيف كبار كظائؼ خمك إلى باإلضافة الكثائؽ طكؿ في عميو المتفؽ التخفيض
دارة االستراتيجية دائرة في االستخداـ  خدمات قسـ تكقعات في االرتفاع كيرتبط. الشكاغر إلى المعرفة كا 
 .كترخيصو الجديد النظاـ لصيانة اإلضافية بالتكاليؼ تقريبا كامال ارتباطا المنظمة

 2الجدول 

 2013والتوقعات لعام  2013وميزانية عام  2012الفعمية لعام  :استخدام الميزانية العادية حسب الدوائر
 )بماليين الدوالرات األمريكية( 

 2013 متوقع 2013 ميزانية 2012 فعمي الدائرة
 2.56 2.74 2.63 الرئيس ونائب الرئيس مكتب

 17.13 17.47 15.13  المؤسسية الخدمات دعـ مجموعة
 3.46 4.08 2.89  الموارد وتعبئة الشراكات مكتب
دارة االستراتيجية دائرة  5.42 6.32 3.88  المعرفة وا 
 72.35 72.57 69.11 البرامج إدارة دائرة
 10.15 10.67 9.93 المالية العمميات دائرة
 26.60 25.03 27.05  المنظمة خدمات دائرة
 3.33 2.30 7.64 *المؤسسية التكاليؼ مركز

 141.00 144.14 138.26 المجموع
 .القانكنية لمحاالت مخصصات عمى المؤسسية التكاليؼ مركز في المسجؿ 0290 لعاـ الفعمية التكاليؼ مبمغ يشتمؿ المعتادة، المؤسسية التكاليؼ إلى باإلضافة* 

 كيتضمف. المجمكعات حسب 2012 عاـ لميزانية الفعمي لالستخداـ مفصال تكزيعا الثالث الممحؽ كيعرض -77
 .المائة في 98 إلى يصؿ أف المتكقع 2013 عاـ ميزانية استخداـ يبيف مماثال جدكال الرابع الممحؽ

 لمميزانية أفضل إدارة نحو

 :منيا كاالستفادة الميزانية عمى اإلشراؼ لتحسيف التالية اإلجراءات اتخاذ تـ -78



 GC 37/L.7/Rev.1 

2 

 كمراقبة الشاغرة الكظائؼ بمعاممة يتعمؽ فيما الماضي العاـ في المنفذة الجديدة اإلجراءات عمى بناء (9)
 بعقكد المكظفيف تعيينات بمتابعة كذلؾ المكظفيف تكاليؼ إدارة في آخر تحسيف إدخاؿ تـ الكظائؼ،
 كمكف. الشاغرة الكظائؼ بند مف الممكلة االستشارييف بالخبراء المتعمقة كالترتيبات األجؿ قصيرة
 كغير األساسية الكظائؼ مف االحتياجات تحديد مف العمؿ لقكة االستراتيجية الخطة عممية ذلؾ

 الشاغرة الكظائؼ مف المحققة الكفكرات تخصيص إعادة كاستمرت. كضكحا أكثر بشكؿ األساسية
 استعراض أثناء المعمكمات تكنكلكجيا احتياجات كلتمكيؿ رئيسية بصفة التشغيمية المجاالت في

 العاـ؛ منتصؼ

 االستخداـ أساس عمى العاـ منتصؼ باستعراض االضطالع تـ ،0290 في حدث ما غرار عمى (0)
 أكلكية ذات لمجاالت أمريكي دكالر مالييف 2 مف أكثر تخصيص إعادة كتـ. أيار/مايك نياية حتى
 المعمكمات؛ لتكنكلكجيا اإلضافية المتطمبات كلتمكيؿ كالمنح لمقركض الصندكؽ برنامج لدعـ

 المباشرة متابعتو المنظمة كتطكير الميزانية كحدة كاصمت العاـ، منتصؼ استعراض إلى باإلضافة (2)
 استباقي بشكؿ االستجابة مف يتمكف لكي العاـ نصؼ بعد الميزانية مف الفعمية لالستفادة

 مف إضافية أمكاؿ تحديد كتـ. األخير  الربع في تنشأ قد التي الممحة التشغيمية لالحتياجات
 أال المتكقع مف كاف التي الدكائر كمف 0292 مف الثاني النصؼ في شاغرة ظمت التي الكظائؼ
 المستخدمة، غير األمكاؿ ىذه تكجيو إعادة كتـ. العاـ نياية قبؿ بالكامؿ ميزانياتيا استخداـ تستطيع
 كدعـ اإلشراؼ تنفيذ إلى ترمي عمميات إلى العاـ نصؼ بعد أمريكي دكالر مميكف 992 كالبالغة
 ؛0292 عاـ مشركعات ذخيرة في التصميـ أنشطة

 كنفذ. الميزانية بنكد كمراقبة المقابمة التمكيؿ بمصادر المصركفات لربط محسنة طريقة استحداث تـ (2)
 ميزانيتي استخداـ بيف أكضح بشكؿ كالتمييز اإلجمالية الميزانية اعتماد خالؿ مف جزئيا ذلؾ

 عمى أفضؿ كمساءلة لمميزانية أفضؿ إدارة إلى ىذا يؤدم كسكؼ. االستشارييف كالخبراء المكظفيف
 .المنظمة مستكل

مة المخصصات  2012 عام في المرحَّ

 في 2 الػ بنسبة كالمتعمؽ كالعشريف، السابعة دكرتو في المحافظيف مجمس تبناه الذم 133/27 القرار ينص -79
 المخصصات ترحيؿ يجكز أف عمى لمصندكؽ، المالية الالئحة مف 6 المادة مف 2 الفقرة في المتكقعة المائة
 مف المائة في 3 الػ يتجاكز ال بمقدار الالحقة المالية السنة إلى المالية السنة نياية حتى بيا الممتـز غير

 .السابقة المالية لمسنة المعتمدة الميزانية

 المبادئ” المعنكنة الصندكؽ رئيس نشرة في حددت التي لمتنفيذ التكجييية كالمبادئ األىمية معايير كاتبعت -:7
 في الثالثة نسبة تخصيص في( PB/2012/06) “المائة في 3 بنسبة المرحمة األمكاؿ الستخداـ التكجييية

 تخصيص عممية كُأجريت. أمريكي دكالر مميكف 4.324 بمغت كالتي 2013 عاـ في المرحمة لألمكاؿ المائة
 مقارنة جدا مبكر كقت في آذار/مارس في األكلى الشريحة عف اإلعالف كتـ. شريحتيف عمى المرحمة األمكاؿ
 أمريكي دكالر مميكف 29102 البالغة األكلى، الشريحة تخصيص عمى المكافقة كتمت. الماضي بالعاـ

 في الطمبات لتقديـ الثاني اإلعالف صدر الصندكؽ، رئيس لنشرة ككفقا. 0292 نيساف/أبريؿ في كتكفيرىا
 مف االستفادة مدل الثانية، الشريحة مخصصات تعييف عند اإلدارة، كاستعرضت. 0292 أيمكؿ/سبتمبر
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 في 2 الػ نسبة كخصصت. استخدامو يتكقع ال الذم الجزء الشريحة لتخصيص كأتيحت األكلى الشريحة
 (.عشر الحادم الممحؽ انظر) العاـ لذلؾ كميا المرحمة المائة

 2014 لعام العمل برنامج - رابعا

 كالمنح القركض برنامج عمى اإلبقاء اإلدارة تقترح الصندكؽ، لمكارد التاسع بالتجديد االلتزاـ مع تماشيا -;7
 أمريكي دكالر مميار 1.06 يبمغ إقراضي بمستكل الثالث السنكات لفترة أمريكي دكالر مميارات 3 بمبمغ المقرر
 األساسي، البرنامج ىذا عمى كعالكة. الصندكؽ لمكارد التاسع التجديد فترة مف الثانية السنة كىك ،2014 لعاـ
 مصادر مف الصندكؽ يديرىا التي المكارد مف أخرل أمريكي دكالر مميكف 225 تعبئة إلى الصندكؽ يرمي
 .أخرل

 3الجدول 

 (5102-5102( والمتوقع )5105-5112برنامج العمل الفعمي )

 األمريكية( الدوالرات )بماليين 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 المخططة المخططة المتكقعة فعمية 

  29 835 694 658 731 628 454 الصندكؽ قركض
  70  75 137 315 216 150 190 الديكف تحمؿ عمى القدرة إطار منح
  0 50 60 69 50 50 47 أالصندكؽ منح

 ومنح قروض برنامج مجموع
 1.049 1.060 891 1.042 997 828 691 بالصندوق

( تقديرية) الصندكؽ يديرىا أخرم أمكاؿ
 225 225 122 188 261 166 68 جمنح أك كقركض الصندكؽ قدميا

          1.274 1.285  1.013  1.230  1.258  994 759 المجموع
 االستثمارية كالمشركعات المنح نظاـ المشركعات؛ حافظة إدارة نظاـ ؛0290 لمصندكؽ، السنكم التقرير :المصادر

 الديكف تحمؿ عمى القدرة إطار منح باستثناء المنح أنكاع جميع إلى تشير أ

  كالمنح القركض لبرنامج القديـ كالتعريؼ الصغيرة الحيازات أصحاب زراعة لصالح التأقمـ برنامج مكارد تشمؿ ب

 لتغير الخاص الصندكؽ/ العالمية البيئة مرفؽ الغذائي، األمف ألغراض المشترؾ لمتمكيؿ اإلسباني المرفؽ أمانة أمكاؿ كتشمؿ) الصندكؽ يديرىا التي األخرل األمكاؿ ج
 التعريؼ جمعيا، عند تشكؿ، التي ،(الثنائية كالمتممة التكميمية المنح إلى باإلضافة األكركبي، كاالتحاد األكركبية المفكضية كالغذائي، الزراعي لألمف العالمي البرنامج المناخ،
 .مشترؾ كتمكيؿ األمكاؿ ىذه إدراج المعتاد مف ككاف. كالمنح لمقركض الجديد

 

. العادية كالمنح الديكف تحمؿ عمى القدرة إطار بمكجب كالمنح القركض خالؿ مف العمؿ برنامج تنفيذ كيجرم ->7
 كمنح قركض ثالثة منيا( الثاني الممحؽ انظر( كمشركعا برنامجا 44 مف يقرب ما إعداد حاليا كيجرم
 التمكيؿ تعبئة الصندكؽ كيتكقع(. احتياطية مشركعات ذلؾ في بما) 2014 عاـ في عمييا لممكافقة تكميمية،
 .الصغيرة الحيازات أصحاب زراعة لصالح التأقمـ برنامج خالؿ مف كمشركعات برامج لثمانية لممنح الالـز

 بيف الديكف تحمؿ عمى القدرة إطار كمنح القركض برنامج لقيمة المتكقع التكزيع التالي البياني الشكؿ كيبيف -=7
 .0292-0299 لمفترة االستراتيجي اإلطار في المحددة الثمانية المكاضيعي االلتزاـ عمؿ مجاالت
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 2الشكل 
 حسب مجال العمل المواضيعي 2014التوزيع اإلشاري لإلقراض ومنح إطار القدرة عمى تحمل الديون في عام  

 
 يزيد كسكؼ. 0292 عاـ في الصندكؽ مف تقديمو المزمع الصغيرة الحيازات أصحاب زراعة لصالح التأقمـ لبرنامج المشترؾ التمكيؿ مبمغ المئكية النسبة ىذه تشمؿ أ

 فإف كلذلؾ،. 0292 عاـ في عممو برنامج ثمث مف ألكثر المناخ أماـ الصمكد عمى القدرة مف الصغيرة، الحيازات أصحاب زراعة لصالح التأقمـ برنامج خالؿ مف الصندكؽ،
 .المئكية النسبة ترسميا التي الصكرة مف كثيرا أكسع 0292 عاـ في المناخ تغير بمسائؿ المكاضيعي الصندكؽ التزاـ

 

قميمية عالمية منحة 22 يقدـ أف الصندكؽ كيتكقع -<7 . أمريكي دكالر مميكف 22 مجمكعيا يبمغ 0292 عاـ في كا 
 التي كالمنح القركض بيف التآزر أكجو تعظيـ مع استراتيجيا، المنح كسيمة استخداـ إلى الصندكؽ كيرمي
 مف الممكلة االبتكارات نطاؽ منيجية بطريقة ليكسع اإلقراض برنامج يستخدـ سكؼ فإنو كلذلؾ،. يقدميا
 .المقترضيف قدرة كلبناء لالبتكار أداة باعتبارىا استباقية بطريقة المنح كيستخدـ المنح،

 لمصندوق الصافية العادية الميزانية مقترح - خامسا

 مقدمة - ألف

كات لـ تطرأ أم زيادة عمى الميزانية العادية لمصندكؽ أك ظمت الزيادة عند أدنى مستكل ليا خالؿ السن -86
عمى كجو الخصكص زيادة اسمية صفرية مقارنة بعاـ  2013الثالث األخيرة. كسجؿ مقترح الميزانية لعاـ 

، كتنظيـ 2012بالرغـ مف استيعاب التكمفة السنكية لمتحديثات الناشئة عف مراجعة الكظائؼ في عاـ  2012
الطبيعية األخرل في األسعار. عدد المكظفيف الذيف كانكا يمكلكف مف قبؿ مف مصادر مخصصة، كالزيادات 

كىكذا، فإنو حتى بدكف التكاليؼ المتكررة ذات الصمة بتقييـ الكفاءة كالنظاـ الجديد لمقركض كالمنح، سكؼ 
عمى األقؿ لمكاجية جزء مف محركات  2014تككف ىناؾ حاجة إلى طمب زيادة معقكلة في ميزانية عاـ 

 التكمفة األخرل.

التكٌف مع تغٌر المناخ والتخفٌف 
 %16من حدته 

تكنولوجٌات زراعٌة أفضل 
 %13وخدمات إنتاج فعالة 

 %16خدمات مالٌة شاملة 

إدماج فقراء الرٌف فً سالسل 
 %16القٌمة 

األراضً  -الموارد الطبٌعٌة 
والمٌاه والطاقة والتنوع 

 %13البٌولوجً 

الدعم لمنظمات المنتجٌن 
 %10الرٌفٌٌن 

تنمٌة المشروعات الرٌفٌة 
وفرص العمل خارج 

 %10الزراعة 

تنمٌة المهارات التقنٌةوالتؤهٌل 
 %6المهنً 

 أ
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 الميزانية عممية-باء

 العمؿ، لقكة االستراتيجية التخطيط إلى ،0292 عاـ ميزانية عممية في المكظفيف، تعييف مستكيات تستند -86
 لعاـ العمؿ لقكة االستراتيجية الخطة في بو المسمكح المكظفيف تعييف بمستكل االلتزاـ الدكائر إلى كطمب
 عمييا المتفؽ المكظفيف ألعداد كفقا كذلؾ الميزانية، إعداد نمكذج في المكظفيف، تكاليؼ سمفا كعينت .0292
 بتكاليؼ المتعمؽ الجزء تغيير عدـ الدكائر إلى كُطمب. التكميمية كاألعداد العمؿ لقكة االستراتيجية لمخطة كفقا

 االتفاؽ حالة كفي. اإلدارة مع مسبقا ذلؾ عمى االتفاؽ يتـ لـ ما بالميزانية الخاص المظركؼ في المكظفيف
 فإف كالمنح، لمقركض الجديد كالنظاـ الكفاءة تقييـ عمؿ خطة لتنفيذ ممكظفيفل إضافية كظائؼ إنشاء عمى
 .المكظفيف تكاليؼ في المالئـ بالشكؿ يظير ذلؾ

 أنو المؤسسية، كاألكلكيات الكفاءة تقييـ أكلكيات باستثناء الميزانية، لطمبات إعدادىا عند الدكائر، إبالغ كتـ -87
 منفصؿ طمب تقديـ كطمب. 0292 عاـ في بالمكظفيف المتعمقة غير التكاليؼ في زيادة أم ىناؾ تككف لف

 الميزانية ستشكؿ التي كالمتممة، التكميمية اإلدارة رسـك مف قيمتيا تحصيؿ يمكف التي اإلضافية لألنشطة
 .0292 لعاـ اإلجمالية

 المؤسسية األكلكيات سياؽ في المقدمة الطمبات جميع المنظمة كتطكير الميزانية كحدة كاستعرضت -88
 االنتظاـ، مف عالية درجة عمى نيجا الكحدة طبقت العممية، ىذه كفي. اإلدارة كضعتيا التي كالتكجييات

 التكاليؼ بتنقيح قاـ الكفاءة، بتقييـ الصمة ذات لمتكاليؼ استعراضو أعقاب كفي. كالنتائج المكارد بيف يربط
 األكلية التقديرات مف تنازلية بطريقة الكفاءة تقييـ في الرأسمالية كالتكاليؼ المتكررة، غير كالتكاليؼ المتكررة،
 بيف لممكاءمة الجيكد تتكاصؿ الكقت، نفس كفي. 1المستكل رفيع االستعراض في الميزانية كثيقة في المقدمة
 مف تمكؿ كانت التي المتكررة التكاليؼ لترشيد الصندكؽ جيكد إطار في المالئمة، التمكيؿ كمصادر النفقات

 .خاصة مصادر مف قبؿ

 الموظفين تعيين - جيم

 5102 في المتخذة اإلجراءات

 التخطيط لعممية األساس خط متفرغ، مكافئ 600 كىك ،2012 عاـ في المتفرغيف المكافئيف مستكل يمثؿ -89
 مف آخريف 29ك العادية، الميزانية مف بتمكيؿ متفرغا مكافئا 571 ذلؾ كشمؿ. العمؿ لقكة االستراتيجي
 أف العمؿ لقكة االستراتيجية الخطة كتقترح. أخرل مصادر مف ممكلة أساسية كظائؼ يؤدكف الذيف المكظفيف

 بتمكيؿ متفرغا مكافئا 564) متفرغا مكافئا 577 مف يقرب ما 2013 عاـ في التكظيؼ مستكل مجمكع يككف
 بنحك إجماليا تخفيضا ذلؾ كيمثؿ ،(أخرل مصادر مف بتمكيؿ متفرغا مكافئا 13.5ك العادية، الميزانية مف
 فإف متفرغ مكافئ 7.4 ىك العادية الميزانية إطار في الصافي االنخفاض أف حيف كفي. متفرغا مكافئا 23
ؿ كانت لمصندكؽ أساسية كظائؼ يؤدكف متفرغ، مكافئ 15.5 استيعاب يشمؿ ذلؾ  رسـك مف قبؿ مف تمكَّ

 مميكف 097 تقريبا تكمفتو بمغت كالذم متفرغا، مكافئا 92 مف ألكثر التنظيـ ىذا كيعتبر. المتممة األمكاؿ

                                                      

، 0292، االستعراض رفٌع المستوى لبرنامج العمل والمٌزانٌتٌن العادٌة والرأسمالٌة القائم على النتائج لعام EB2013/109/R.2الوثٌقة  1

-0292والخطة اإلشارٌة للفترة  0292واستعراض المكتب المستقل للتقٌٌم لبرنامج عمل ومٌزانٌة الصندوق القائم على النتائج لعام 

02929 
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. صفرا االسمية زيادتيا كانت التي 0292 ميزانية نطاؽ في تنفيذه كتـ كاحد لعاـ كبيرا إنجازا أمريكي دكالر
 أساسية كظائؼ يؤدكف الذيف المكظفيف مف متفرغ مكافئ 13.5 كىك المتبقي، العدد استيعاب كسيجرم
 .المقبمة السنكات خالؿ العادية الميزانية في أخرل مصادر مف بتمكيؿ

 في التنفيذم المجمس بدأ كالتي) 0292 في كالمنفذة البشرية لممكارد األخرل اإلصالحية اإلجراءات كتشمؿ -:8
عادة( أمريكي دكالر 722 222 بمغت تقديرية بتكمفة) الكظائؼ مراجعة نتائج تنفيذ( بعضيا تنفيذ  تحديد كا 
 بتكمفة) ليا مقرا ركما مف تتخذ التي األخرل المتحدة األمـ ككاالت مع لتتفؽ العامة الخدمة مكظفي ركاتب
 زيادتيا كانت التي 0292 ميزانية في المبمغيف ىذيف استيعاب كتـ(. أمريكي دكالر 222 222 تبمغ تقديرية
 .صفرا االسمية

 2014 لعام المقترح الوظائف مستوى

 العمؿ، لقكة االستراتيجي لمتخطيط شمكال أكثر عممية خالؿ مف 0292 في المكظفيف تعييف مستكل تحديد تـ -;8
 لالستخداـ االعتبار بإيالء كذلؾ الالزمة اإلجمالية المكارد ترشيد في تقدـ كأحرز. 0292 أيار/مايك في بدأت
 تحديد عند االستشارييف الخبراء ككذلؾ المؤقتيف كالمكظفيف األجؿ قصيرة بعقكد المعينيف لممكظفيف المالئـ

 عدد في أكبر تخفيض إلحداث محاكلة كجرت. التكظيؼ مكارد مف 0292 لعاـ الشاممة االحتياجات
 لـ المحاكلة ىذه أف رغـ خاصة، مصادر مف الكظائؼ تمكؿ تزاؿ كال أساسية كظائؼ يؤدكف الذيف المكظفيف

 الكظائؼ لتنفيذ المقترحة التكظيؼ احتياجات كتصؿ. 0292 عاـ في جرت التي المحاكلة بأىمية تكف
 أك 0292 عاـ في متفرغ مكافئ 277.0 بػ مقارنة متفرغ مكافئ 27192 إلى 0292 في لمصندكؽ األساسية
 اإلدارة رسـك مف كظائؼ 2 نفقات اقتضاء يتـ ذلؾ، إلى كباإلضافة. متفرغ مكافئ 092 قدرىا صافية بزيادة

 العدد ليصؿ( أخرل بمنح كاثنتاف الصغيرة الحيازات أصحاب زراعة لصالح التأقمـ ببرنامج منيا أربع تتعمؽ)
 .متفرغ مكافئ 22292 إلى المتفرغيف المكافئيف المكظفيف مف اإلجمالي

 2 الجدكؿ

 5102و 5102و 5105متطمبات التوظيف اإلشارية لألعوام 

 )المكافئون المتفرغون( 

 الدائرة

 المعتمدة
 0290لعاـ

 المعتمدة
 0292لعاـ

 
 

 لعاـ المقترحة
0292  

 مجمكع
 التغييرات

 عاـ في
0292 
 بعاـ مقارنة
0292 

 كنسبة) التغير
 عاـ في( مئكية

 مقارنة 0292
 0292 بعاـ

 %292 2922 99922 99922 90922 الرئيس كنائب الرئيس مكتب

 %(792) 7992 27922 12922 11910 المؤسسية الخدمات دعـ مجمكعة

 %292 9922 91922 92922 99922 المكارد كتعبئة الشراكات مكتب

دارة االستراتيجية دائرة  %9292 0922 07922 02922 92922 المعرفة كا 

 %299 92922 022922 022922 012922 .البرامج إدارة دائرة

 %(292) (2921) 21972 22922 22922 .المالية العمميات دائرة

 %092 0929 11997 12922 12922 المنظمة خدمات دائرة

 %112 2122 222115 222112 210100 العادية الميزانية من الممولين الموظفين مجموع
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 %(0092) 2922 92927 92927 02917 أخرل تمكيؿ مصادر مف الممكلكف المتفرغكف المكافئكف

 تمويل ومصادر العادية الميزانية من الممولين الموظفين مجموع
 أخرى

211115 211150 212122 5122 112% 

      

 %22 0922 2922 2922 - *اإلدارة رسـك مف الممكلكف المتفرغكف المكافئكف

 %0.75 2122 252122 250150 211115 الصندوق في المتفرغين المكافئين مجموع

 .اإلدارة رسـك مف تمكيميا يتـ مشتركة بعقكد مكظفكف* 

 عف ناشئة العادية الميزانية مف الممكليف المكظفيف مف متفرغ مكافئ 292 بمغت التي الصافية الزيادة ككانت ->8
 المعد البرنامج مع يتماشى بما العمؿ لقكة االستراتيجية الخطة خالؿ مف المنفذة المكظفيف في التخفيضات

 تقييـ عمؿ خطة عف الناشئة المكظفيف عدد في الزيادات( 9: )التالية الزيادات كتعكضيا ،0292 عاـ في
 نظاـ إحالؿ لمشركع الالزمكف اإلضافيكف المكظفكف( 0) ؛(التقنية كالمشكرة السياسات شعبة مثال،) الكفاءة

 الصندكؽ رسـك مف قبؿ مف تمكؿ كانت لممكظفيف كظائؼ ثالث تحكيؿ( 2) الجديد؛ كالمنح القركض
 يؤدكف الذيف) المؤقتيف كالمكظفيف األجؿ قصيرة بعقكد العامميف المكظفيف مف عدد ترشيد( 2) التكميمية؛
 .عادية مكظفيف كظائؼ لتصبح( مستمرة أساسية كظائؼ

 :بالدكائر مكظفيف تعييف في الميمة التغيرات بعض يمي فيما كيرد -=8

 المكظفيف عدد لخفض صافية كنتيجة كظائؼ 7 بحكالي المؤسسية الخدمات دعـ مجمكعة خفضت (9)
 إلى المالية العمميات دائرة مف المنظمة كتطكير الميزانية كحدة نقؿ كقابميا األجؿ، قصيرة بعقكد

 المؤسسية؛ الخدمات دعـ مجمكعة

 األجؿ؛ قصير بعقد كظيفة ترشيد نتيجة المكارد كتعبئة الشراكات مكتب في كاحد متفرغ مكافئ زيادة (0)

دارة االستراتيجية دائرة في المتفرغيف المكافئيف مف 0922 قدرىا زيادة حدثت (2)  السبب كيرجع. المعرفة كا 
 المؤقتيف، كالمكظفيف األجؿ القصيرة العقكد كظائؼ مف كظائؼ ثالث ترشيد إلى ذلؾ في الرئيسي
 العاـ؛ مف جزء في الكظائؼ في المتكقع الخمك جزئيا ذلؾ كيعكض

 ذات متفرغيف مكافئيف ستة منيا كظائؼ عشر مف بأكثر البرامج إدارة دائرة في الكظائؼ عدد زاد (2)
 المكظفيف ترشيد عف الناتج كالتكازف الكفاءة لتقييـ نتيجة المعينيف اإلضافييف بالمكظفيف صمة

 المؤقتيف؛ كالمكظفيف األجؿ قصيرة بعقكد العامميف

 إلى المنظمة كتطكير الميزانية كحدة نقؿ رئيسية بصفة المالية العمميات دائرة في التخفيض يعكس (2)
 المؤسسية؛ الخدمات دعـ مجمكعة

 كاالتصاالت المعمكمات تكنكلكجيا بكظائؼ رئيسية بصفة المنظمة خدمات دائرة في الزيادات تتصؿ (2)
 .كالمنح لمقركض الجديد النظاـ لدعـ

 مف الممكلة الدرجة كبحسب القسـ بحسب اإلشارية التكظيؼ مستكيات كالثامف السابع الممحقيف في كترد -<8
 .فقط العادية الميزانية

 2014 لعام الموظفين مرتبات تكاليف افتراضات

 :التالية الرئيسية االفتراضات إلى 0292 ميزانية في المكظفيف تكاليؼ تستند -96

 المينية؛ الفئة أك العامة الخدمة لكظائؼ 0292 في المكظفيف ركاتب في زيادة تحدث لف (9)
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 العادية؛ الميزانية في الدرجة داخؿ الطبيعية الزيادة استيعاب يتـ سكؼ (0)

 الركاتب ىيكؿ يستخدـ سكؼ العامة، الخدمة في المعينيف الجدد المكظفيف بجميع يتعمؽ فيما (2)
 مع مطردة زيادة الميزانية في الجديد المخفضة الركاتب ىيكؿ أثر يزيد كسكؼ. المنقح المخفضة

 المعينيف؛ الجدد المكظفيف عدد عمى كيعتمد السنكات مركر

 الفئة مكظفي ركاتب ىيكؿ في المدنية لمخدمة الدكلية المجنة تقررىا إضافية زيادة أم أف المتكقع مف (2)
 ميزانية زيادة عدـ إلى يؤدم مما العمؿ، مقر تسكية في بيا مرتبط انخفاض سيعكضيا الفنية

 دكالر 271 222 بمبمغ االحتفاظ يتـ كسكؼ. االستقطاعات بعد الصافية ركاتبيـ أك المكظفيف
 مصادقة بدكف ينفؽ كلف المؤسسة تكاليؼ مركز في 0290 في الفنية الفئة مكظفي لركاتب أمريكي
 ذلؾ؛ عمى التنفيذم المجمس

 في الكظائؼ بعض درجة رفع فيو تـ الذم كمو، لمعاـ الكظائؼ مراجعة مف االنتياء تأثير إدراج تـ (2)
0290 األكؿ كانكف/ديسمبر في التنفيذم المجمس ُأبِمغ حسبما ،0292 عاـ

 ؛2

 تـ كبالتالي( التاسع الممحؽ انظر) 0292 عاـ في المكظفيف تعكيضات في تغيرات حدكث يتكقع ال (2)
 ؛0292 لمعاـ 0292 في المستخدمة القياسية المكظفيف تكاليؼ نفس عمى اإلبقاء

 أساسية كظائؼ يؤدكف الذيف المؤقتيف المكظفيف أك األجؿ قصيرة بعقكد المكظفيف تنظيـ تـ حيثما (7)
 لممكظفيف القائمة الركاتب تكمفة خالؿ مف بالمكظفيف المتعمقة غير الميزانية تخفيض تـ مستمرة،
 تكمفة بيف الفرؽ ىك الميزانية عمى لذلؾ الصافي كاألثر. المؤقتيف المكظفيف أك األجؿ قصيرة بعقكد
 .المؤقت المكظؼ أك األجؿ قصير بعقد كالمكظؼ المدة محدد بعقد لممكظؼ الكحدة

 2014العوامل المحركة لمتكاليف في عام  -دال 

اتخاذ خيارات صعبة الستيعاب العوامؿ المحركة  2014داد مقترح الميزانية لعاـ تعيف عمى اإلدارة عند إع -96
لمتكاليؼ المدفوعة بتقييـ الكفاءة ومعالجة مسائؿ الميزانية الييكمية ومراعاة الزيادات العادية في التكاليؼ 

يائي، تـ استيعاب . كفي مقترح الميزانية النالمتصمة باألسعار مف أجؿ تقميص زيادة الميزانية اإلجمالية
الزيادات في الركاتب كالزيادات المتصمة بالتضخـ ككانت المصركفات المتكررة اإلضافية محدكدة نتيجة 

وترد أدناه العوامؿ الرئيسية المؤثرة تنفيذ خطة عمؿ تقييـ الكفاءة أساسا كالنظاـ الجديد لمقركض كالمنح. 
 رد.عمى التكاليؼ التي يتحدد عمى أساسيا تخصيص الموا

 العوامل المحركة لمتكاليف في تقييم الكفاءة 

وفقا لما تـ االتفاؽ عميو أثناء مناقشات لجنة التقييـ والمجمس التنفيذي، ال يمكف تنفيذ توصيات تقييـ الكفاءة  -97
وسوؼ يشمؿ ذلؾ تكاليؼ رأسمالية متصمة بتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، وتكاليؼ . دوف تكاليؼ
المتكررة، وسوؼ تسفر ىذه التكاليؼ في نياية المطاؼ عف تحسيف الكفاءة والفعالية، كما التسوية غير 

ونتيجة لذلؾ، بينما يتوقع تحقيؽ النتائج/األثر وزيادات الكفاءة في . ستؤدي إلى زيادة في التكاليؼ المتكررة
. 2015و 2014لسنتيف المدى المتوسط، سيمـز في المدى القصير رصد اعتمادات كبيرة في الميزانية في ا

وتجدر اإلشارة إلى أف االستثمارات الرأسمالية وتكاليؼ التسوية غير المتكررة، فضال عف عدة تكاليؼ 

                                                      

 .، تحدٌث عن تنفٌذ التغٌٌر واإلصالحEB 2012/107/R.41انظر  2
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متكررة مرتبطة بتنفيذ خطة عمؿ تقييـ الكفاءة تتصؿ مباشرة بزيادة الحضور القطري وتحسيف جودة الحافظة 
لية الكمية لمصندوؽ، وبالتالي ربما ال تترجـ إلى زيادة وتعزيز تقديـ الخدمات عمى أرض الواقع وزيادة الفعا

عمى رفع كفاءة  تأثيرافي مكاسب الكفاءة. وبالطبع سيكوف لمنتائج واألثر األعمى عمى المدى المتوسط 
 /األثر )أي التكاليؼ فيما يتعمؽ باألثر عمى الفقر(.النتائجالصندوؽ عمى مستوى 

عراض المسبؽ بعناية في التكاليؼ المتصمة بخطة عمؿ تقييـ الكفاءة. ونظرت اإلدارة منذ تقديـ وثيقة االست -98
ونتيجة لذلؾ، تـ تنقيح التكاليؼ المتكررة لتقييـ الكفاءة والتكاليؼ غير المتكررة والتكاليؼ الرأسمالية إلى قيـ 

جمس التنفيذي، قررت أقؿ مف التقديرات األولية الواردة في تمؾ الوثيقة. واستنادا إلى التعميقات الواردة مف الم
اإلدارة فصؿ التكاليؼ المتعمقة بالنظاـ الجديد لمقروض والمنح عف تكاليؼ تنفيذ خطة عمؿ تقييـ الكفاءة. 

التكاليؼ الرأسمالية المتصمة بتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت  (1)وتشير أحدث تقديرات لإلدارة إلى أف: 
مميكف دكالر أمريكي في  3.6أتمتة مختمؼ النظـ )مقارنة بمبمغ مميوف دوالر أمريكي لتطوير و  3.09البالغة 

تكاليؼ تسكية  (0كثيقة االستعراض المسبؽ(، بما في ذلؾ مخصصات عادية لتكاليؼ إدارة المشركعات؛ )
مالييف دكالر أمريكي في كثيقة االستعراض  3مميكف دكالر أمريكي )مقارنة بمبمغ  2.1غير متكررة قدرىا 

 2.25مميكف دكالر أمريكي )مقارنة بمبمغ  2قدرىا  2014زيادة في التكاليؼ المتكررة في عاـ  (2المسبؽ(؛ )
 مميكف دكالر أمريكي في كثيقة االستعراض المسبؽ(.

مميكف دكالر  1.5مميكف دكالر أمريكي، ىناؾ مبمغ  2.1ومف أصؿ تكاليؼ التسوية غير المتكررة البالغة  -99
قطرية لمصندكؽ كتعزيزىا كتحقيؽ الالمركزية اإلدارية فييا. كيتألؼ الرصيد أمريكي يتصؿ بإنشاء المكاتب ال

مف تكاليؼ استشارات غير متكررة لمساعدة اإلدارة في إعداد إجراءات كتطكيرىا تتصؿ بتحسيف العمميات 
دارة المعرفة.  كتطكير مصفكفة مف منتجات االستجابة كا 

غير المتكررة، يخصص مبمغ مميكف دكالر أمريكي مميكف دكالر أمريكي مف التكاليؼ  2.5ومف أصؿ  -:9
لصافي تكاليؼ المكظفيف اإلضافية لرفع الخبرة التقنية الداخمية كيتعمؽ الرصيد أساسا بتكاليؼ الصيانة 

 كالتراخيص كتكنكلكجيا المعمكمات كتكاليؼ التشغيؿ اإلضافية.

يبرز إال توصيات تقييـ الكفاءة التي ويرد في الممحؽ األوؿ توزيع تفصيمي لفئات التكاليؼ الثالث وال  -;9
تكاليؼ رأسمالية و/أو غير متكررة و/أو متكررة. وربما تستمر عدة مشروعات  إجراءاتياسيترتب عمى 

. 2015كستككف ىناؾ تكاليؼ متكررة )أساسا استيالؾ( ليذه المشركعات في عاـ  2015رأسمالية في عاـ 
. غير أف ىذه التكاليؼ ال تؤثر عمى 2015المتكررة في عاـ كيرد في الممحؽ أيضا مبمغ إشارم لمتكاليؼ 

 مقترح الميزانية الحالي.

 التكاليف المرتبطة بالنظام الجديد لمقروض والمنح

التكجيو الذم أصدره المجمس التنفيذم، يجرم استبداؿ النظاـ الحالي لمقركض كالمنح. كمف استنادا إلى  ->9
. كستككف تكاليؼ 2013ظاـ الجديد لمقركض كالمنح في نياية عاـ المتكقع أف تبدأ المرحمة األكلى مف الن

 التشغيؿ كالصيانة كاالستيالؾ كبيرة في ىذا النظاـ.

مميوف دوالر أمريكي واردة في وثيقة االستعراض المسبؽ إلى جانب تكاليؼ  3ومقارنة بتقديرات أولية قدرىا  -=9
مميكف دكالر.  2.28نظاـ الجديد لمقروض والمنح قدره تقييـ الكفاءة، اقترح تقدير نقح لمتكاليؼ المتكررة لم

مميكف  1.4دكالر أمريكي لالستيالؾ )مقارنة بمبمغ تقديرم سابؽ قدره  000 750كمف ىذا المبمغ، يخصص 
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رسـك متكررة  000 970لتكاليؼ المكظفيف ك 000 560دكالر أمريكي يستند إلى جدكؿ استيالؾ أقصر( ك
 لمتراخيص كالصيانة.

وىناؾ زيادة أخرى متوقعة قدرىا مميوف دوالر أمريكي لالستيالؾ ترتبط بنشر مشروع النظاـ البديؿ لمقروض  -<9
. كىناؾ تكاليؼ صيانة كرسـك تراخيص إضافية متكقعة لممرحمة 2015والمنح عمى المقترضيف في عاـ 

 الثانية كلكنيا غير معمكمة في الكقت الحالي.

 ة لمتكاليفالعوامل األخرى الميمة المحرك

اشتممت عممية التخطيط االستراتيجي لقوة العمؿ عمى إجراء تقييـ دقيؽ إلجمالي متطمبات الصندوؽ مف  -6:
الموارد البشرية، يميز بشكؿ أوضح بيف احتياجات استماؿ الموظفيف األساسييف لموظائؼ المطموبة بشكؿ 

ييف. ويتسؽ ذلؾ أيضا مع اإلجراءات مستمر واالحتياجات مف الموظفيف لمدة قصيرة أو الخبراء االستشار 
مف مصادر تموؿ وظائفيـ لتثبيت المكظفيف الذيف يؤدكف كظائؼ أساسية كلكف  2012التي بدأت في عاـ 
(. كسيترتب عمى ىذا الترشيد آثار عمى التكاليؼ نتيجة فرؽ تكاليؼ الكحدات بيف 51تكميمية )انظر الفقرة 

رة كالخبراء االستشارييف. كمف المتكقع أف يككف مجمكع تكاليؼ عممية المكظفيف الثابتيف كالعامميف لمدة قصي
 دكالر أمريكي. 000 300قدره  2014الترشيد ىذه في عاـ 

العمؿ بصورة شفافة عمى تعميـ تكاليؼ العدد المتبقي مف الموظفيف  2014وسوؼ تواصؿ اإلدارة في عاـ  -6:
ومف المتوقع أف يكوف مجموع . مصادر مخصصة الذيف يؤدوف وظائؼ أساسية وال تزاؿ وظائفيـ تموؿ مف

. كال يتضمف ىذا المبمغ إدراج كظيفتيف 2014دكالر أمريكي في عاـ  000 170عممية الترشيد ىذه قدره نحو 
 ممكلتيف مف المصادر التكميمية في الميزانية العادية.

وسوؼ تنشأ زيادة كبيرة في وفي أعقاب إدخاؿ النظـ الجديدة باإلضافة إلى نظاـ القروض والمنح، نشأت  -7:
تكاليؼ صيانة ودعـ وترخيص تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وتكاليؼ االستيالؾ الناشئة عف 

التي  2014وأدرجت ىذه التكاليؼ كجزء مف الميزانية العادية المقترحة لعاـ . مشروعات اإلنفاؽ الرأسمالي
ررة المرتبطة بتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في لمبادرة بشأف تجميع كؿ التكاليؼ المتك اتعد استمرار

وبعد استيعاب جزء كبير مف االستيالؾ اإلضافي وتكاليؼ الصيانة الناشئة عف مشروعات . الميزانية العادية
مركز األمـ المتحدة الدكلي لمحكسبة،  اإلنفاؽ الرأسمالي السابقة باإلضافة إلى تعميـ جميع تكاليؼ استضافة

دكالر أمريكي. كال يتضمف  000 400رات إلى أف صافي الزيادة في التكاليؼ اإلجمالية يبمغ نحك تشير التقدي
 ىذا المبمغ التكاليؼ المتكررة لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت الناشئة عف تنفيذ خطة عمؿ تقييـ الكفاءة.

 رفالعوامل المحركة لمتكاليف المتصمة باألسعار واالفتراض المتعمق بسعر الص

في المائة  1.2زيادة إجمالية في األسعار نسبتيا  (1)الزيادات التالية في األسعار:  2014تشمؿ ميزانية عاـ  -8:
؛ 2014لمراعاة التضخـ في تكاليؼ غير المكظفيف، التي تـ استيعابيا في الميزانية المقترحة لعاـ 

تكاليؼ تنفيذ إطار جديد لمجكائز كالتقدير عمى النحك الذم طمبو المجمس التنفيذم، يشمؿ مبمغا ال يدخؿ  (0)
 000 330في حساب المعاش التقاعدم لحكافز األداء لعدد محدكد مف أصحاب األداء المتميز، قدره نحك 

 دكالر أمريكي.
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يورو  0.722 ) 2013س مستوياتو لعاـ عند نف 2014ظؿ سعر الصرؼ المستخدـ في إعداد ميزانية عاـ  -9:
 مقابؿ الدوالر األمريكي(.

 2014الميزانية العادية الصافية المقترحة لعام  -هاء 

استنادا إلى التعميقات الواردة مف المجمس التنفيذي بشأف وثيقة االستعراض المسبؽ، جرى تنقيح التقديرات  -::
 2014. كصافي الميزانية العادية المقترح لعاـ 2014حة لعاـ الحالية وتعديميا إلى قيـ أقؿ مف الميزانية المقتر 

في  3.8مميكف دكالر أمريكي أك  5.5مميكف دكالر أمريكي، كىك ما يمثؿ زيادة اسمية قدرىا  149.64قدره 
 .2013المائة مقارنة بعاـ 

ررة تتصؿ بتقييـ مميكف دكالر أمريكي تكاليؼ متك 2مميكف دكالر أمريكي مف  5.5كتتألؼ الزيادة البالغة  -;:
مميكف دكالر أمريكي لمتكاليؼ المتكررة المرتبطة  2.28في المائة(؛ كزيادة قدرىا  1.4) 2014الكفاءة في عاـ 

مميكف دكالر أمريكي لتغطية  1.22في المائة(؛ كما يقرب مف  1.6باستبداؿ نظاـ القركض كالمنح القائـ )
 في المائة(. 0.8الزيادات األخرل في التكاليؼ )

 حسب الدوائر 2014الميزانية المقترحة لعام 

 .الدوائر حسب الحالية لمسنة المقترحة الميزانية 5 الجدوؿ يبيف ->:

 5الجدول 

 2014و 2013الميزانية العادية حسب الدوائر، 
 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 الدائرة

المعتمدة لعاـ 
0292 

المقترحة لعاـ 
0292 

مجموع 
 التغييرات

 التغير
 )نسبة مئوية(

 %999 2922 0977 0972 مكتب الرئيس ونائب الرئيس

 %299 2979 92992 97927 مجموعة دعـ الخدمات المؤسسية

 %992 2922 2992 2922 مكتب الشراكات وتعبئة الموارد

دارة المعرفة  %292 2902 2922 2920 دائرة االستراتيجية وا 

 %992 9922 72927 70927 دائرة إدارة البرامج

 %(292) (2921) 92992 92927 دائرة العمميات المالية

 %9290 2929 02922 02922 دائرة خدمات المنظمة

 %292 2922 0922 0922 تكاليؼ مركز التكاليؼ المؤسسية )الموزعة بيف المجموعات(*

     مركز التكاليؼ المؤسسية )الجزء غير الموزع بيف المجموعات(:

 %2 2 2922 2922 0290مرتبات المكظفيف الفنييف المحتجزة في عاـ الزيادات في  - 

 %0092 2920 0922 0902 التكاليؼ المؤسسية األخرل - 

 %292 2922 921922 922992 المجموع

 2014التعييف/التكميؼ كاستيالؾ نظاـ القركض كالمنح كتكاليؼ الجكائز كالتقدير المدرجة في مركز التكاليؼ المؤسسية في عاـ * الزيادات المتصمة بتكاليؼ 
 خصصت بشكؿ مناسب عبر المجمكعات.
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 ?2013 بعاـ مقارنة 2014 عاـ في لمدوائر الموارد تخصيص عمى طرأت التي التغييرات بأسباب بياف يمي وفيما -=:

تعزى الزيادة الطفيفة لمغاية في ميزانية المكتب إلى  الصندوق ونائب رئيس الصندوق: مكتب رئيس (أ )
 ؛2014تكاليؼ السفر وتكاليؼ غير الموظفيف نتيجة لشغؿ جميع مناصب كبار الموظفيف في عاـ 

تعزل الزيادة في ميزانية المجمكعة أساسا إلى نقؿ كحدة  مجموعة دعم الخدمات المؤسسية: (ب )
لى المكارد اإلضافية المقدمة إلى مكتب الشؤكف األخالقية كمكتب الميزانية، كت طكير المنظمة، كا 

المراجعة كاإلشراؼ، التي تعكضيا جزئيا الكفكرات المحددة في مكتب سكرتير الصندكؽ كالتخفيضات 
 في شعبة االتصاالت؛

اليؼ اإلضافية الناتجة تعكس الزيادة الطفيفة في ميزانية المكتب التك مكتب الشراكات وتعبئة الموارد: (ج )
 عف تنظيـ الموظفيف المؤقتيف؛

دارة المعرفة: (د ) تعزى الزيادة في ميزانية الدائرة إلى التكاليؼ اإلضافية الناتجة عف  دائرة االستراتيجية وا 
 تنظيـ الموظفيف المؤقتيف وتخصيص التكاليؼ المتكررة المتصمة بتقييـ الكفاءة؛

شعبة في ميزانية الدائرة أساسا إلى الوظائؼ الجديدة المستحدثة في  تعزى الزيادة دائرة إدارة البرامج: (ق )
السياسات كالمشكرة التقنية كجزء مف خطة عمؿ تقييـ الكفاءة فضال عف تنظيـ عدة كظائؼ مؤقتة، 

 كتعكضيا جزئيا التخفيضات في تكاليؼ الخدمات االستشارية كالسفر؛

نقؿ كحدة الميزانية كتطكير  انية الدائرة أساسا إلىيعزى االنخفاض في ميز  دائرة العمميات المالية: (ك )
المنظمة إلى مجمكعة دعـ الخدمات المؤسسية كخفض كظيفة في المكتب األمامي. كيعكض ذلؾ 
جزئيا عف طريؽ: زيادة في شعبة المراقب كالخدمات المالية لكظيفة جديدة لدعـ نظمـ القركض 

لمشركعات؛ كصافي التكاليؼ اإلضافية المرتبطة كالمنح؛ كالزيادة في تكاليؼ السفر المتصمة با
 بتنظيـ الكظائؼ المؤقتة؛ كتحديث الكظائؼ في شعبة خدمات الخزانة؛

الجديد  لمنظاـتعزى الزيادة الكبيرة في ميزانية الدائرة إلى التكاليؼ المتكررة  دائرة خدمات المنظمة: (ز )
اءة، وتكاليؼ تكنولوجيا المعمومات اإلضافية لمقروض والمنح، والتكاليؼ المتكررة المرتبطة بتقييـ الكف

الناتجة عف استيعاب ارتفاع رسـو الصيانة والترخيص في الميزانية العادية، واستيعاب تكاليؼ 
تكنولوجيا المعمومات التي كانت تحمؿ مف قبؿ عمى المصادر المخصصة، وزيادة في تكاليؼ 

 ؛2.1لبالغة المرافؽ الي زادت كثيرا عف نسبة التضخـ المفترضة ا

تنقسـ التكاليؼ تحت ىذا العنواف بيف التكاليؼ المخصصة عبر  مركز التكاليف المؤسسية: (ح )
واالستيالؾ المتعمؽ بنظاـ القروض والمنح، وتكاليؼ ، أي تكاليؼ التعييف والتكميؼالمجموعات )

ؼ الطبية بعد وتمؾ التي تدار مركزيا )مثؿ تكاليؼ االستيالؾ األخرى والتكالي الجوائز والتقدير(
الخدمة ورسـو المراجعة الخارجية(. وال يوجد أي تغير كبير في التكاليؼ المؤسسية المخصصة عبر 
المجموعات نظرا ألف تكاليؼ االستيالؾ لمنظاـ الجديد لمقروض والمنح يعوضيا االنخفاض في 

مركزيا بزيادة مخصصات تحديث وظائؼ المراجعة. وتتعمؽ الزيادة في التكاليؼ المؤسسية المدار 
 تكاليؼ االستيالؾ المتصمة بتكنولوجيا المعمومات.
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 حسب المجموعات 2014الميزانية المقترحة لعام 

حسب  2014كالميزانية المتكقعة لعاـ  2013مقارنة بيف الميزانية المعتمدة لعاـ  6 الجدول في ترد -<:
 مصفكفة تبيف تكزيع نفقات الدكائر حسب المجمكعات. 2المجمكعة. كيعرض الممحؽ 

 2الجدول 

 5102و 5102تحميل النسبة المئوية لمحصص من الميزانية العادية حسب مجموعات النتائج، 

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 مجموعة النتائج 

المعتمدة 
لعاـ 

0292 

المقترحة 
لعاـ 

0292 

0292 

% 

0292 

% 

 %2297 %2192 27972 22992 البرامج القطريةإعداد وتنفيذ  9

 %290 %297 90902 90922 حوار السياسات الرفيع المستوى وتعبئة الموارد واالتصاالت االستراتيجية 0

 %0292 %0290 27927 22912  إصالح اإلدارة المؤسسية وتنظيميا 2

 %292 %292 2970 2920 دعـ أنشطة التسيير التي يقـو بيا األعضاء 2

 %092 %099 2922 0912 مركز التكاليؼ المؤسسية )الجزء غير المخصص لممجموعات( 

 %011 %011 022122 022102 المجموع 

مف الموجز التنفيذي بعد تخصيص موارد إضافية مف برنامج التأقمـ لصالح  1في المائة حسب ما ىو مبيف في الجدوؿ   60.1لتصؿ إلى  1*  ستزداد حصة المجمكعة 
 زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة والتمويؿ المتمـ.

وعند إعداد توزيع التكاليؼ حسب المجموعات، اعتمدت إدارة الصندوؽ في األساس نفس المنيجية المعتمدة  -6;
رة لمشروع استبداؿ نظاـ القروض والمنح، الذي يعود في السنوات السابقة باستثناء تخصيص التكاليؼ المتكر 
إلى جانب التكاليؼ اإلضافية لتقييـ الكفاءة التي  9بالفائدة أساسا عمى المجاؿ التشغيمي، تحت المجموعة 

ومع وضع الزيادات الكبيرة في التكاليؼ األخرى لتكنولوجيا المعمومات  تعزل مباشرة إلى دائرة إدارة البرامج.
كعدـ تكزيعيا عمى المجمكعات حسبما اقترح في البداية، مف المتكقع أف تككف حصة   2موعة تحت المج
أقؿ نسبيا مف الحصة المقترحة في كثيقة االستعراض المسبؽ. كبالمثؿ مف المتكقع أف تككف  1المجمكعة 
 .2013مقارنة بعاـ  2014حصة أكبر مف مجمكع الميزانية العادية في عاـ  3لممجمكعة 

ء مف خطة عمؿ تقييـ الكفاءة، يتعيف عمى إدارة الصندوؽ أف تبحث عف مكاسب في الكفاءة عبر وكجز  -6;
المنظمة. وىناؾ بعض المكاسب في الكفاءة التي ال يمكف تحقيقيا إال بعد تحسيف العممية واالنتياء مف 

المدل القصير كال إلى أف تككف ثابتة عمى  1التغييرات. وتميؿ معظـ التكاليؼ التي تقع خارج المجموعة 
تسمح إال بتحقيؽ مكاسب محدكدة مف حيث الكفاءة. كيمكف تحقيؽ مكاسب كبيرة مف حيث الكفاءة مف 
خالؿ االنتقائية التشغيمية، أك في الحاالت التي تككف فييا التكاليؼ متغيرة كتعتمد عمى برنامج القركض 

خفض حصة دائرة اإلدارة بشكؿ كبير مع تخفيض كالمنح. غير أنو في حالة تنفيذ االنتقائية التشغيمية، ستن
 ، مما قد يؤدم إلى ضركرة إعادة النظر في مفيـك المجمكعات بأكممو.1الحؽ في المجمكعة 

 بعاـ مقارنة 2014 عاـ في لممجموعات التخصيص عمى طرأت التي لمتغييرات المحددة األسباب يمي وفيما -7;

2013? 

مف مجمكع المكارد،  1تبيف الميزانية المقترحة انخفاضا طفيفا في حصة المجموعة  :9المجموعة  (أ )
. كىذه النسبة أقؿ أيضا بشكؿ 2014في المائة في عاـ  58.7إلى  2013في المائة في عاـ  21مف 
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في المائة. كتعزل الحصة  59.4طفيؼ عف النسبة المقدرة في كثيقة االستعراض المسبؽ كالبالغة 
لألسباب المكضحة أدناه. غير أنو عمى  3ى زيادات أكبر مف التكقعات في المجمكعة األصغر إل

مميكف دكالر  85.10، فقد زادت النفقات بالقيمة المطمقة مف 1الرغـ مف انخفاض حصة المجمكعة 
 مميكف دكالر أمريكي؛ 87.73أمريكي إلى 

 2013في المائة في عاـ  8.7بة في المائة مقارنة بنس 8.2نسبتيا  2حصة المجموعة : 5المجموعة  (ب )
في المائة في كثيقة االستعراض المسبؽ. كتعزل الحصة األقؿ إلى انخفاض في تخصيصات  8.7ك

مف مكتب الرئيس كنائب الرئيس، كمجمكعة دعـ الخدمات المؤسسية، كدائرة  2المجمكعة 
دارة المعرفة، كدائرة إدارة البرامج التي تعكضيا جزئيا زيادة في التخصيص مف مكتب  االستراتيجية كا 

 الشراكات كتعبئة المكارد؛

 24.2مكارد، مف مف مجمكع ال 3تبيف الميزانية المقترحة زيادة في حصة المجموعة  :2المجموعة  (ج )
. كىذه الحصة أيضا أعمى بقميؿ مف تمؾ 2014عاـ  في في المائة 02إلى  2013في المائة في عاـ 

 3في المائة. كتعزل الزيادة في المجمكعة  24.5المتكقعة في كثيقة االستعراض المسبؽ كالبالغة 
المرتبطة بتكنكلكجيا  أساسا إلى زيادة في التكاليؼ المتصمة بتقييـ الكفاءة كالتكاليؼ األخرل

 المعمكمات؛

أساسا إلى الوفورات المحددة في مكتب سكرتير  4االنخفاض في المجمكعة : يعزل 2المجموعة  (د )
الشراكات كتعبئة فضال عف إعادة تصنيؼ تكاليؼ مكتب  الرئيسالصندوؽ ومكتب الرئيس ونائب 

 .2المكارد إلى المجمكعة 

 الموضحة لألسباب 2014 عاـ في ستنخفض البرامج إدارة ودائرة 1 المجموعة مف كؿ حصة أف مف وبالرغـ -8;

 تشمؿ التي اإلجمالية الميزانية في 1 المجموعة حصة مجموع زيادة مالحظة ينبغي أنو إلى اإلشارة تجدر أعاله،

 مـالتأق وبرنامج المتممة األمواؿ إدارة أنشطة عف الناجـ اإلضافي بالعمؿ المتصمة الميزانية موارد في زيادة

 .المائة في 60.1 إلى بذلؾ ليصؿ 1 الجدوؿ في المبيف النحو عمى الصغيرة الحيازات أصحاب زراعة لصالح

 حسب فئات التكاليف الموجزة 2014الميزانية المقترحة لعام 

 2. ويعرض الممحؽ 7يرد توزيع الميزانية المقترحة لمسنة الحالية عمى فئات التكاليؼ الرئيسية في جدوؿ  -9;
 حسب فئات التكاليؼ المفصمة كحسب الدائرة. 2014تحميال لمميزانية المقترحة لعاـ 

 1الجدول 

 5102و 5102تحميل الميزانية حسب فئات التكاليف الموجزة، 

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 فئة التكاليؼ

المعتمدة لعاـ 
0292 

المقترحة لعاـ 
0292 

مجموع 
 التغييرات

 التغير
 )نسبة مئوية(

 %092 9971 12902 19929 الموظفوف

 %299 2921 00922 09922 الخبراء االستشاريوف

 %(9291) 9992 1902 92922 السفر في مياـ رسمية

 %2292 9922 2922 2922 تكاليؼ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت غير المرتبطة بالمكظفيف

 %9292 0929 91902 92922 تكاليؼ أخرى

 %215 2121 022122 022102 المجموع
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نتيجة الزيادات في عدد المكظفيف  2013مقارنة بعاـ  2014وكانت الزيادة في تكاليؼ الموظفيف في عاـ  -:;
الناتجة عف خطة عمؿ تقييـ الكفاءة، كالنظاـ الجديد لمقركض كالمنح، كتكاليؼ تنظيـ الكظائؼ، التي 

 .0292تعكضيا انخفاضات في عدد المكظفيف نتيجة عممية التخطيط االستراتيجي لقكة العمؿ لعاـ 

كاليؼ االستشارات في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات وتعزى الزيادة في تكاليؼ االستشارات جزئيا إلى ت -;;
عادة تصنيؼ البنود  المتصمة بتقييـ الكفاءة؛ والتصنيؼ السميـ لقوة العمؿ غير األساسية وغير المستمرة؛ وا 
بيف ميزانيات السفر واالستشارات في بعض شعب دائرة إدارة البرامج لكي ينعكس بشكؿ أفضؿ االستخداـ 

ىذه الزيادات أثر تنظيـ الموظفيف العامميف لفترة قصيرة والمؤقتيف والوفورات الناشئة  الفعمي لمنفقات. وعوض
 عف إدارة تكاليؼ االستشارات بصورة أفضؿ.

وتعكس تكاليؼ السفر األقؿ في األساس إعادة تصنيؼ تكاليؼ السفر في بعض شعب دائرة إدارة البرامج،  ->;
 تكاليؼ السفر اإلضافية لدعـ المكاتب القطرية لمصندوؽ.عمى النحو المشار إليو أعاله، ويعوضيا جزئيا 

نتيجة التكاليؼ وكانت الزيادة الكبيرة في تكاليؼ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت غير المرتبطة بالموظفيف  -=;
اإلضافية المتصمة بخطة عمؿ تقييـ الكفاءة كالنظاـ الجديد لمقركض كأثر ترشيد تكاليؼ تكنكلكجيا 

 الميزانية العادية.المعمكمات في 

وتعزى الزيادة الكبيرة لمتكاليؼ األخرى أساسا إلى تكاليؼ االستيالؾ الناشئة عف النظاـ الجديد لمقروض  -<;
والمنح فضال عف الزيادات في تكاليؼ االستيالؾ الناشئة عف النفقات الرأسمالية السابقة وتكاليؼ التدريب 

عادة تص نيؼ رسـو المراجعة مف االستشارات إلى التكاليؼ األخرى، اإلضافية المتصمة بتقييـ الكفاءة، وا 
 وتكاليؼ البرامج المؤسسية األخرى ذات األولوية.

 2014الميزانية اإلجمالية المقترحة لعام  -واو 
مة لبرنامجو الخاص  اينفذ الصندوؽ عدد -6> مف العمميات ويديرىا لصالح أطراؼ ثالثة خارجية ولكنيا مكمِّ

وينطوي الدخوؿ في أنشطة الشراكة . وُتموؿ ىذه العمميات مف األمواؿ التكميمية والمتممة. بالقروض والمنح
ؿ ىذه التكاليؼ في . ىذه عمى تكاليؼ إضافية يتكبدىا الصندوؽ في التصميـ والتنفيذ واإلشراؼ واإلدارة وتموَّ

 . العادة مف إيرادات رسـو اإلدارة بموجب اتفاقات األمواؿ التكميمية أو المتممة

مميكف دكالر  5.36مميكف دكالر أمريكي كتتضمف  155إلى  2014الميزانية اإلجمالية المقترحة لعاـ وتصؿ  -6>
موجز الميزانية  8التكميمية أو المتممة. ويرد في الجدوؿ أمريكي تكاليؼ لدعـ العمؿ المتصؿ باألمكاؿ 

 .الصافية العادية يزانيةاإلجمالية والم

 5الجدول 

 2014لية اإلشارية والميزانية الصافية لعام الميزانية اإلجما

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 0292 0292 فئة التكاليؼ

 92292 921922 الميزانية اإلجمالية

 2922 2901 تكاليؼ دعـ أنشطة األمواؿ التكميمية

 921922 922992 الميزانية الصافية
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 معدل الكفاءة

كاف معدؿ كفاءة الصندوؽ يقاس حتى نياية فترة التجديد الثامف لمموارد عف طريؽ تقسيـ النفقات اإلدارية  -7>
الفعمية بالبرنامج السنوي لمقروض والمنح )ما عدا األمواؿ األخرى التي يديرىا الصندوؽ(. ومعدؿ الكفاءة 

قترحة كبرنامج القركض كالمنح المقرر لعاـ في المائة استنادا إلى الميزانية العادية الم 14.1المقابؿ قدره 
. كيتـ تتبع مقياس الكفاءة التقميدم ىذا في التجديد التاسع لمكارد الصندكؽ ألغراض اإلبالغ فقط. 2014

ونتيجة لذلؾ فإف ىذا المعدؿ غير كاستعيض عنو بمقاييس الكفاءة الجديدة المتفؽ عمييا الكاردة أدناه. 
ح في الجدوؿ   أدناه. 9موضَّ

وسجؿ في فترة التجديد التاسع لمموارد معدؿ جديد لمكفاءة اإلدارية، واحتسب ىذا المعدؿ عف طريؽ تقسيـ  -8>
النفقات اإلدارية الفعمية )بما فييا النفقات الممولة مف رسـو اإلدارة( عمى برنامج القروض والِمنح السنوية 

يديرىا الصندوؽ ولكنيا ممولة مف وكاالت  المموؿ مف الصندوؽ مضافا إليو قيمة البرامج والمشروعات التي
في المائة عمى أساس الميزانية العادية المقترحة،  12.1إلى  2014في عاـ  معدؿ الكفاءةووصؿ . أخرى

مميوف دوالر أمريكي وبرنامج معزز لمقروض والمنح بمبمغ  155شاممة رسـو اإلدارة التقديرية المحددة بمبمغ 
 . 9في الجدوؿ  1 معدؿ الكفاءةويعرؼ ذلؾ بأنو . مميار دوالر أمريكي 1.285

مقارنة بالتوقعات األصمية  2013في برنامج العمؿ لعاـ  اوكما أوضحنا مف قبؿ، يتوقع الصندوؽ عجز -9>
خالؿ فترة التجديد التاسع لمموارد، ومف المتوقع أف يبمغ مجموع عناصر البرامج في برنامج القروض والمنح 

مرحميا  اىبوط 2013المنخفض المتوقع في عاـ  معدؿ الكفاءةويمكف اعتبار . كيمميارات دوالر أمري 3إلى 
خالؿ السنوات الثالث  معدؿ الكفاءةأف متوسط . غير ومؤقتا بسبب انخفاض مستوى برنامج القروض والِمنح

في المائة، متفقا بشكؿ  12.8، يبمغ 9التي تستغرقيا فترة التجديد التاسع لمموارد، كما ىو مبَيف في الجدوؿ 
 .في المائة 12.5كبير مع المستوى المستيدؼ المحدد بػ 

التمويؿ المشترؾ في مجموع برنامج  عنصر، كما ىو محدد أعاله، عف مدى وأثر 1 معدؿ الكفاءةوال يعِبر  -:>
)بما فييا  ، سيتـ إدخاؿ معدؿ كفاءة ثاف يعرؼ بأنو النفقات اإلدارية الفعمية2014مف عاـ  اواعتبار. العمؿ

النفقات الممولة مف رسـو اإلدارة( مقسومة عمى برنامج العمؿ )أي برنامج القروض والمنح مضافا إليو 
وينتج عف معدؿ الكفاءة الثاني . التمويؿ المشترؾ( لمراعاة كؿ ما ينفذه الصندوؽ باستخداـ الميزانية المقترحة

 يد التاسع لممكارد.في المائة في المتكسط عمى مدار فترة التجد 5.9نسبة 
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 9الجدول 

 معدالت الكفاءة

 (األمريكية الدوالرات بماليين)

 

 فعمية

0292 

 فعمية 

0299 

 فعمية

0290 

 المتوقعة

0292 

 الميزانية

0292 

 الميزانية

0292 

فترة التجديد  
 التاسع

 000 3 049 1 060 1 891 042 1 997 828 برنامج القروض والمنح

 572 225 225 122 188 261 166 الصندوؽأمواؿ أخرى يديرىا 

برنامج القروض والمنح )بما 
 في ذلك أي أموال أخرى(

994 1 258 1 230 1 013 1 285 1 274 3 572 

 228 4 453 1 471 1 304 1 871 985 445 1 أ التمويؿ المشترؾ

 800 7 727 2 756 2 317 2 101 2 243 2 439 2 مجموع برنامج العمل

        

 442.0 151.5 149.6 141.0 138.3 135.1 116.5 الميزانية العادية

تكاليؼ دعـ أنشطة األمواؿ 
 التكميمية

5.2 3.5 1.6 5.3 5.4 5.5 16.2 

 458.3 157.0 155.0 146.3 139.9 138.6 121.7 مجموع التكاليف

مقابل برنامج : 1معدل الكفاءة 

القروض والِمنح شامال األموال 

األخرى التً ٌدٌرها الصندوق
 ب

12.2% 11.0% 11.4% 14.4% 

 

12.1% 

 

12.3% 

 

12.8% 

مقابل برنامج  :2معدل الكفاءة 

 العمل

5.0% 6.2% 6.7% 6.3% 5.6% 5.8% 5.9% 

في المائة مف برنامج القروض والمنح  992المبالغ المبينة كتمويؿ مشترؾ إلى جانب األمواؿ األخرى التي يديرىا الصندوؽ تعبر عف المستوى المستيدؼ المحدد بنسبة  أ
 .0292-0292لمفترة 

 مقياس الكفاءة المتفؽ عميو كجزء مف التجديد التاسع لموارد الصندوؽ. ب

 2014الرأسمالية والتكاليف غير المتكررة لعام الميزانية  -زاي 

مميكف دكالر  5.4إلى  2014قيمة الميزانية الرأسمالية لعاـ  تصؿ. 2014طمب الميزانية الرأسمالية لعام  -;>
مميكف دكالر أمريكي لمتطمبات النفقات الرأسمالية العادية المتصمة بتكنكلكجيا المعمكمات  2.3أمريكي، منيا 

مميكف دكالر أمريكي  3.1في ذلؾ إحالؿ كتجديد معدات الحاسكب المخطط ليا، ككاالتصاالت بما 
 (.10لالستثمارات في تكنكلكجيا المعمكمات كخاصة المتصمة بخطة عمؿ تقييـ الكفاءة )الجدكؿ 

 01الجدول 

 5102طمب الميزانية الرأسمالية لعام 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 

المقترحة لعاـ 
0292 

 مبادرات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 

 إصالح الموارد البشرٌة 

 

222 

 727 الكفاءة المإسسٌة 

 292 إدارة المعرفة 

 217 البنٌة األساسٌة لتكنولوجٌا المعلومات 

 017 0 المجموع الفرعي  

 219 2 مشروعات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت المتصمة بتقييم الكفاءة

 222 2 المجموع  
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الموضح أعاله أساسا عمى  كاالتصاالتلمبادرات تكنولوجيا المعمومات  المؤسسيةويركز مكوف الكفاءة  ->>
مشركعات تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت المتصمة بتقييـ الكفاءات اإلدارية، في حيف يتصؿ مكوف 

المعمكمات كاالتصاالت المتصمة بإدارة المعرفة بػ الكفاءة بالكفاءة التشغيمية. كتـ تحديد نفقات تكنكلكجيا 
 دكالر أمريكي( بشكؿ مستقؿ. 000 613)

 (2008-2013المبادرات المعتمدة )

مميكف دكالر. كمف  32إلى  2013إلى  2008تصؿ الميزانية الرأسمالية المتراكمة الموافؽ عمييا لمفترة مف  -=>
وباستبعاد ىذا  كع استبداؿ نظاـ القركض كالمنح.مميكف دكالر أمريكي لمشر  15.76ىذا المبمغ، يخصص 

مالييف دوالر أمريكي، تمثؿ  5و 3المبمغ يصؿ متوسط طمب اإلنفاؽ مف الميزانية الرأسمالية السنوية بيف 
العاشر جدوال يبيف بإيجاز الموافقات التي  الممحؽويتضمف . بالدرجة األولى تكاليؼ تكنولوجيا المعمومات

 ى النفقات الرأسمالية.صدرت حتى تاريخو عم

 5102لعام  تكاليف التسوية غير المتكررة

مميوف دوالر أمريكي،  2.1باإلضافة إلى ذلؾ، طمبت اعتمادات غير متكررة لتسوية التكاليؼ البالغة  -<>
والمتصمة أساسا بالبنية األساسية وتكاليؼ إنشاء المكاتب القطرية التابعة لمصندوؽ، فضال عف التكاليؼ 

ومف شأف ىذه التكاليؼ غير . ترشيد العمميات عمى نطاؽ الصندوؽ لتحسيف كفاءتو المؤسسيةالمتصمة ب
المتكررة أف تحسف الحضور القطري بصورة أكبر وتشجع عمى تقديـ البرامج بكفاءة أكبر. ويرد التوزيع 

 التفصيمي في الممحؽ األوؿ.
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المستند إلى  في الصندوق التقييم المستقلبرنامج عمل مكتب  -الجزء الثاني 
 5102-5102وخطتو اإلشارية لمفترة  2014النتائج وميزانيته لعام 

 مقدمة -أوال 

اإلشارية  توطخو  2014 مكتب التقييـ المستقؿ في الصندوؽ وميزانيتو لعاـ عمؿتتضمف ىذه الوثيقة برنامج  -6=
وتمشيا مع سياسة التقييـ في الصندوؽ، يجري إعداد الميزانية اإلدارية لممكتب والميزانية  0292-0292لمفترة 

. وكما كاف الحاؿ عميو في السابؽ، فقد تـ إعداد 3اإلدارية لمصندوؽ بصورة مستقمة عف بعضيما البعض
لمجمس التنفيذي وبناء عمى توجيو مف ا ،برنامج عمؿ مكتب التقييـ المقترح بالتشاور مع إدارة الصندوؽ

ولجنتي مراجعة الحسابات والتقييـ. واجتمع المكتب أيضا مع رئيسي لجنتي التقييـ ومراجعة الحسابات 
لتقييـ في مشاورة ولويات وتوقعات كؿ منيما. وأخيرا، الُتمس توجيو مف لجنة األ لموصوؿ إلى فيـ أفضؿ

 قة. قبؿ وضع الصيغة النيائية ليذه الوثي ئياأعضاغير رسمية مع 

سنوات التي يغير فييا المكتب شكؿ وىيكؿ وثيقة برنامج عممو  10وىذه ىي المرة األولى منذ أكثر مف  -6=
قدر أكبر مف االتساؽ مع وثيقة الميزانية اإلدارية لمصندوؽ.  ،وميزانيتو، لضماف، جممة أمور، مف بينيا

وتعرض ىذه الوثيقة برنامج العمؿ والميزانية "استنادا إلى تقييـ نقدي لالحتياجات، بدال مف مجرد استخداـ 
كما تيدؼ إلى توفير روابط أفضؿ بيف برنامج العمؿ والنفقات والمزيد مف  4الميزانية الحالية كخط أساس".

تفصيؿ عف توزيع التكاليؼ المدرجة في الميزانية، وخاصة تكاليؼ غير الموظفيف، بما في ذلؾ تكاليؼ ال
الخبراء االستشارييف. وتقدـ الوثيقة تفاصيؿ عف النفقات الفعمية لمسنة السابقة، فضال عف استخداـ ميزانية 

 حتى وقت إعداد ىذه الوثيقة.  2013

المستند إلى النتائج وميزانيتو  المستقؿ توى لبرنامج عمؿ مكتب التقييـونوقش االستعراض المسبؽ رفيع المس -7=
أثناء الدورة السابعة والسبعيف لمجنة التقييـ في  0292-0292والخطة اإلشارية لمفترة  2014لعاـ 

وكذلؾ أثناء اجتماع لجنة مراجعة الحسابات ودورة المجمس التنفيذي في سبتمبر/أيموؿ  ،2013يونيو/حزيراف 
 بداية في التاسعة كالسبعيفمزيد مف المداكالت مع لجنة التقييـ في دكرتيا ال. كبعد إجراء 2013

والخطة  4114سيناقش برنامج العمؿ المستند إلى النتائج وميزانيتو لعاـ ، 0292أكتكبر/تشريف األكؿ 
دورة و  2013لجنة مراجعة الحسابات في نوفمبر/تشريف الثاني  اجتماع 4116و 4115اإلشارية لمفترة 

إلى جانب الميزانية اإلدارية  0292ديسمبر/كانوف األوؿ  في بعد المائة تو العاشرةالمجمس التنفيذي في دور 
 لمموافقة عمييا. 2014. كأخيرا، ستقدـ الميزانية إلى مجمس المحافظيف في عاـ 0292لمصندوؽ لعاـ 

                                                      

من سٌاسة التقٌٌم فً الصندوق. "وٌتم تحدٌد مستوٌات مكون مكتب التقٌٌم والمٌزانٌة اإلدارٌة للصندوق  13انظر الفقرة  3

 بصورة مستقلة عن بعضها البعض."
 ي.محاضر الدورة السابعة بعد المائة للمجلس التنفٌذ مسودة من 29انظر الفقرة  4
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 2013روس الرئيسية من تنفيذ برنامج عمل عام الد –ثانيا 

قبؿ إعداد ىذه الوثيقة. ونشأت  2013لعاـ  وميزانيتو اضطمع المكتب بتقديرات داخمية لتنفيذ برنامج عممو -8=
 الميزانيةو بعض الدروس األساسية خالؿ ىذه العممية وُأخذت بعيف االعتبار عند إعداد برنامج العمؿ المقترح 

 :0292-0292والخطة اإلشارية لمفترة  2014لعاـ 

  تقاسـ المعرفة والتواصؿ واالتصاؿ مع إدارة الصندوؽ ولجنة التقييـ والمجمس و أىمية استمرار تعزيز
لمواصمة تعزيز التعمـ في مجاؿ التقييـ وحمقة المعمومات المرتدة  وغيرىاالتنفيذي والبمداف الشريكة 

 لتحسيف الفعالية اإلنمائية لمصندوؽ؛

 لضماف أف تتماشى مع الممارسات  استمرار أىمية تطكير دليؿ التقييـ في الصندكؽ كمنيجيتو كعممياتو
 األكلكيات المتطكرة لمصندكؽ؛ يكتراعالجيدة الدكلية 

  الحاجة إلى تقييـ مستقؿ لمحصوؿ أيضا عمى رؤى أعمؽ عف العمميات الحالية، مع التركيز عمى تقدير
في السياسات  الدروس السابقة بصورة مالئمةأي مدى تأصمت وكذلؾ تحديد إلى  ،أىميتيا

 واالستراتيجيات والعمميات الجديدة؛

  أىمية ضماف الرصد الدقيؽ والمستمر لمميزانية مف أجؿ استخداـ الميزانية المتاحة عمى أمثؿ وجو وفقا
عادة تخصيص الموارد بشكؿ  لممجاالت التي تتطمب تمويال  مالئـلألولويات واألنشطة المحددة، وا 

 إضافيا أو ألنشطة إضافية.

 المنظور الحالي -ثالثا 

 2013أبرز أحداث عام  - ألف

. كباإلضافة إلى 2012يمر المكتب بمرحمة انتقالية منذ رحيؿ مديره السابؽ في نياية أكتوبر/تشريف األوؿ  -9=
عممية تغيير  تب في ىذه الفترة االنتقاليةبفعالية وكفاءة، بدأ المك 2013ضماف تنفيذ برنامج عممو لعاـ 

صالح داخمية. وتش  :ما يميمؿ بعض الخطوات الرئيسية لضماف تقييمات رفيعة الجودة وبيئة عمؿ مواتية وا 

  لموظفي المكتب وتوزيعيا عمييـ في وقت  2013تخصيص أنشطة برنامج عمؿ التقييـ السنوي لعاـ
 ة بشكؿ أفضؿ في المستقبؿ؛مبكر، لتمكينيـ مف تخطيط األنشطة الفردي

  قات الييكؿ التخفيؼ مف طبزيادة التركيز عمى االتصاؿ والشفافية بشكؿ أقوى داخؿ المكتب مف خالؿ
التنظيمي الداخمي، مما يؤدي أيضا إلى صنع القرار بشكؿ أسرع وبسالسة أكبر مف أجؿ تعزيز الكفاءة. 

قيؽ مكاسب في الكفاءة ووفورات في التكاليؼ. وستُبذؿ المزيد مف الجيود لتحديد الفرص المتاحة لتح
وعمى سبيؿ المثاؿ، في سياؽ تنقيح دليؿ التقييـ، سيستعرض المكتب عممياتو في مجاؿ التقييـ ويحمميا 

 ويبسطيا؛

  تحديد تقسيـ العمؿ بيف المكتب ومكتب سكرتير الصندوؽ بشكؿ أوضح لتنفيذ األنشطة المتعمقة بعمؿ
 في الوقت المناسب؛لجنة التقييـ بشكؿ سمس و 
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  بذؿ جيود لزيادة تنوع الموظفيف والخبراء االستشارييف وتحقيؽ التوازف بيف الجنسيف فيما بينيـ، فضال
 عف تحسيف التوازف بيف العمؿ/الحياة.

، فضال 2013وبحموؿ نياية السنة، يتوقع المكتب أف يتـ تنفيذ جميع األنشطة المزمعة في برنامج عمؿ عاـ  -:=
 إضافية. وتشتمؿ اإلنجازات الرئيسية المختارة حتى اآلف عمى ما يمي: عف عدة أنشطة

 مف التقييـ المؤسسي لكفاءة الصندوؽ المؤسسية وكفاءة العمميات التي يموليا الصندوؽ، وىو  االنتياء
 التقييـ األوؿ مف نوعو المنفذ في المنظمات اإلنمائية المتعددة األطراؼ والثنائية؛

  المكتب في سري النكا )برنامج الشراكة ودعـ السبؿ المعيشية في  يجريوتقييـ لألثر أوؿ تصميـ وتنفيذ
 المنطقة الجافة(؛

  ويبذؿ المكتب ىذا  .عف نتائج وأثر عمميات الصندوؽ جاريا 2013ال يزاؿ إعداد التقرير السنوي لعاـ
لمشروعات التي سيتـ ا مجموعة العاـ، جنبا إلى جنب مع إدارة الصندوؽ، المزيد مف الجيود لتنسيؽ
فعالية اإلنمائية لمصندوؽ، وذلؾ  إدراجيا في التقرير السنوي عف نتائج وأثر عمميات الصندوؽ وتقرير

 لتقديـ نظرة عامة أوضح عف أداء عمميات الصندوؽ؛

  إصدار أوؿ بياف مشترؾ لمجماعة االستشارية لمبحوث الزراعية الدولية ومنظمة األغذية والزراعة لألمـ
 حدة والصندوؽ وبرنامج األغذية العالمي لتعزيز التعاوف في مجاؿ التقييـ؛المت

 والمنظمات المتعددة  ،والمجمس التنفيذي ،ولجنة التقييـ ،جيود لالنخراط مع إدارة الصندوؽتكثيؼ ال
والشركاء عمى الصعيد القطري لتعزيز التعمـ والحوار بشأف الدروس والممارسات  ،األطراؼ والثنائية

ستضاؼ المكتب في سبتمبر/أيموؿ اعمى سبيؿ المثاؿ، و دة المستندة إلى التقييـ. وفي ىذا الصدد، الجي
في مقر الصندوؽ، اجتماعا سنويا عاما استثنائيا لفريؽ األمـ المتحدة المعني بالتقييـ لمناقشة  2013

 ؛ االستراتيجية واألولويات المتوسطة األجؿ لفريؽ األمـ المتحدة المعني بالتقييـ

 صدار كتيب مخصص لال وظيفة التقييـ المستقؿ في  إلنشاءحتفاؿ بالذكرى السنوية العاشرة إعداد وا 
 .2013 أبريؿ/نيساف في دورة المجمس التنفيذي المعقودة في بدأالصندوؽ، الذي 

ويرد بالتفصيؿ في  ،1في الجدوؿ  2013في تنفيذ أنشطة التقييـ المزمعة لعاـ  المحرز ويرد موجز لمتقدـ -;=
مف الممحؽ الثاني بيذه الوثيقة. ويمكف االطالع عمى قائمة األنشطة اإلضافية التي أجريت أو  2الجدوؿ 

 مف الممحؽ الثاني. 3المزمعة في الجدوؿ 

 5102-5105 استخدام الميزانية -باء 

 .2013و 2012يعرض الجدوؿ التالي معمومات عف استخداـ المكتب لمميزانية في عامي  ->=
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 1الجدوؿ 
 2013واستخداميا المتوقع في عام  2012استخدام ميزانية المكتب في عام 

 أعماؿ التقييـ

 

استخداـ الميزانية 
 2012عاـ  في

)بالدكالرات 
 األمريكية(

 

 2013التزامات عاـ 
 نياية حتى

)بالدوالرات سبتمبر/أيموؿ
  *(األمريكية

االستخداـ 
المتوقع حتى 

 2013 نياية عاـ

الميزانية المعتمدة 
2012 

الميزانية المعتمدة 
2013 

 000 380 391 359 000 330 817 323 000 350 سفر الموظفيف

 000 590 1 864 576 1 362 525 1 467 469 1 000 431 1 أتعاب الخبراء االستشارييف

 000 405 463 398 007 352 760 354 000 350 سفر وبدؿ إعاشة الخبراء االستشارييف

أحداث التعمـ القطرية في مجاؿ تقييـ 
 البرامج القطرية

25 000 24 670 30 000 36 257 45 000 

فيف نشر التقييمات وتدريب الموظ
 تكاليؼ أخرىو 

133 474 92 669 109 342 138 869 160 000 

 000 580 2 844 509 2 711 346 2 383 265 2 474 289 2 تكاليف غير الموظفين

 821 243 3 821 197 3 268 667 3 753 575 3 530 734 3 الموظفين تكاليف

 821 823 5 665 707 5 979 013 6 136 841 5 004 024 6 المجموع

 96.8%   96.96%  النسبة المئوية من االستخدام

 * استنادا إلى جميع تكاليؼ المكظفيف الممتـز بيا حتى نياية السنة.

 
في  96.96مميوف دوالر أمريكي، أي  5.84 إلى 2012االستخداـ الفعمي مقارنة بميزانية المكتب لعاـ  ووصؿ -==

مميوف دوالر أمريكي، بمغ االستخداـ )مف  6.01، ومقارنة بميزانية معتمدة قدرىا 2013المائة. وفي عاـ 
ىذا المبمغ االلتزاـ الكامؿ في  مميوف دوالر أمريكي. ويشمؿ 5.71 نياية سبتمبر/أيموؿحيث االلتزامات( حتى 

. المتبعة في الصندوؽ ككؿبأكممو، وىو ما يتماشى مع الممارسة  2013بداية السنة بتكاليؼ الموظفيف لعاـ 
في ىذه المرحمة إلى دورة األعماؿ العادية، التي  2013ويرجع ارتفاع معدؿ استخداـ سفر الموظفيف في عاـ 

مات في الجزء األوؿ مف السنة. ومف المتوقع أف يصؿ االستخداـ عدد كبير مف التقيي استيالؿتشمؿ 
في المائة  96.8مميوف دوالر أمريكي، أي  5.82إلى  2013الشامؿ لمجموع ميزانية المكتب في نياية عاـ 

 مف المبمغ المعتمد.

وسيستخدـ . واستخدـ الوظائؼ الشاغرة في المكتبويعكس اإلنفاؽ األقؿ مف الميزانية لتكاليؼ الموظفيف  -<=
مف الممحؽ  3متوقعة )انظر الجدوؿ  إضافية و/أو غيرأنشطة وفورات تكاليؼ الموظفيف لتمويؿ جزء مف 
 الثاني(.

 2012استخدام المبمغ المرحل من عام  -جيم 

عمى ، 2004المطبقة منذ عاـ  ،في المائة مف األمواؿ غير المستخدمة مف الميزانية 3تنص قاعدة ترحيؿ  -6<
 3االعتمادات غير الممتـز بيا في نياية السنة المالية إلى السنة المالية التالية بنسبة ال تتعدى  جواز ترحيؿ

 في المائة مف الميزانية السنوية المعتمدة لمسنة السابقة.

دوالرا أمريكيا وخصصت  922 291 بحدود 2012في المائة والمرحمة مف عاـ  3 وقدرىاىذه النسبة  وبمغت -6<
ويفي نمط األنشطة الممولة بمعايير األىمية الواردة في نشرة رئيس التقييـ. تتعمؽ بتمفة لتمويؿ أنشطة مخ
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بتاريخ  PB/2012/06)) في المائة مف األمواؿ المرحمة 3الصندوؽ الخاصة بالمبادئ التوجييية الستخداـ 
 دوالر أمريكي عمى: 179 411 ينفؽ حوالأ/أيموؿ، سبتمبر. وبنياية شير 4114مايو/أيار  11

صدار  (أ ) مواصمة تعزيز منيجية وعمميات التقييـ الخاصة بالمكتب، مما يؤدي إلى تنقيح كامؿ وا 
. كلـ تكف ىناؾ أم مبالغ مخصصة ليذه الميمة في 2014الثانية مف دليؿ التقييـ في عاـ  النسخة

 ؛2013إطار ميزانية عاـ 

 ؛2013ليفو بالكامؿ في ميزانية المكتب لعاـ االضطالع بأوؿ تقييـ لألثر، الذي لـ ُتدرج تكا (ب )

)مثال تقييـ البرنامج القطرم لمدغشقر  2012االنتياء مف أنشطة التقييـ اليامة المرحمة مف عاـ  (ج )
 في الصيف(.  اتأداء المشركع ديركتق

 األهداف االستراتيجية لمكتب التقييم -رابعا 

مف اآلف فصاعدا بشكؿ أفضؿ مع أولويات الصندوؽ أىدافو االستراتيجية  وجوب أف تتماشىالمكتب  يقترح -7<
في فترات تجديد الموارد المقابمة. وعمى ىذا النحو، أعاد المكتب تعريؼ أىدافو االستراتيجية لمجزء المتبقي 

كعالكة عمى ذلؾ، سيقـك المكتب في عاـ  .2015ك 2014أي لعامي  5،مف التجديد التاسع لموارد الصندوؽ
، بإعادة تقدير أىدافو االستراتيجية لضماف استمرار تماشييا مع 2016عمؿ لعاـ ال، لدى إعداد برنامج 2015

 (.0292-0292األولويات المؤسسية لمتجديد العاشر لموارد الصندوؽ )

 :0292-0292ووفقا لذلؾ، يقترح المكتب اليدفيف االستراتيجييف التالييف لمفترة  -8<

في تعزيز المساءلة عف  ،لمساىمة، مف خالؿ عمؿ التقييـ المستقؿاليدؼ االستراتيجي األوؿ: ا (9)
 النتائج

اليدؼ االستراتيجي الثاني: تشجيع اإلدارة الفعالة لمتعمـ والمعرفة لمواصمة النيوض بأداء عمميات  (0)
 .الصندوؽ

)انظر  0292-0292وتـ زيادة توضيحيما لمفترة  6، كاف لمكتب التقييـ ىدفيف استراتيجييف.2010ومنذ عاـ  -9<
اليدؼ االستراتيجي األكؿ كاليدؼ االستراتيجي الثاني أعاله( لتحقيؽ اليدؼ الشامؿ المحدد لمتقييـ المستقؿ 

ز التعمـ يحفتبشكؿ أفضؿ عمى النحك الكارد في سياسة التقييـ في الصندكؽ، المتمثؿ في تعزيز المساءلة ك 
الصندكؽ. كيشتمؿ اليدؼ االستراتيجي الثاني لمنيكض بأداء السياسات المؤسسية كالعمميات التي يدعميا 

بتنمية قدرات التقييـ، نظرا لمحاجة المتزايدة إلى تعزيز قدرات التقييـ الكطنية في  تتعمؽأيضا عمى أنشطة 
كيتسؽ االىتماـ بتنمية قدرات التقييـ الكطنية أيضا مع  7القطاعيف الزراعي كالريفي في البمداف المتمقية.

األكسع نطاقا في التجديد التاسع لمكارد الصندكؽ لمنيكض بنمكذج عمؿ الصندكؽ الذم  التزامات المنظمة
 8يشمؿ، مف بيف أنشطة أخرل، تعزيز قدرات الرصد كالتقييـ الكطنية.

                                                      

5
 20159إلى  2013الذي ٌغطً الفترة من   
 : المساهمة فً النهوض بؤداء السٌاسات المإسسٌة والعملٌات الممولة من الصندوق؛1الهدف االستراتٌجً  6

 : تشجٌع اإلدارة الفعالة للتعلم والمعرفة2الهدف االستراتٌجً   
 تولً مكاتب التقٌٌم فً عدة منظمات إنمائٌة أخرى أولوٌة كبٌرة لهذا الهدف )مثال البنك الدولً وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائً(9 7
 تقرٌر عن وضع مساهمات التجدٌد التاسع لموارد الصندوق REPL.IX/3/R.5انظر:  8
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اليدفيف االستراتيجييف لمكتب التقييـ ونتائج إدارة المكتب والمخرجات التي يقترح  الثالثويمخص الممحؽ  -:<
 .0292-0292المكتب تحقيقيا في الفترة 

 5102-5102والخطة اإلشارية لمفترة  2014 لعام عملالبرنامج  -خامسا 

 بعيف االعتبار جممة مف العوامؿ بما فييا: خذتقرر حجـ وطبيعة برنامج العمؿ المقترح بصورة دقيقة مع األ -;<
قدرة نظاـ التقييـ ب النيوض ، فضال عفوتحسيف أدائومساىمة المكتب في التحوؿ المؤسسي لمصندوؽ 

الذاتي في الصندوؽ؛ والحاجة إلى تحقيؽ اليدفيف االستراتيجييف لممكتب؛ وااللتزامات التي يتعيف الوفاء بيا 
والموارد المتاحة في الصندوؽ واختصاصات لجنة التقييـ؛ والقدرة االستيعابية فيما يتعمؽ بسياسة التقييـ 

الصندوؽ لالنخراط بشكؿ منيجي في عمميات التقييـ المستقؿ في إلدارة الصندوؽ والييئتيف الرئاسيتيف 
 واالستجابة عمى نحو فعاؿ وسريع لمتوصيات التي تقدميا ىذه التقييمات.

. 2014)انظر الممحؽ التاسع( لممساعدة في بناء برنامج عممو لعاـ  "ارا انتقائياإط"وأعد المكتب ىذا العاـ  -><
كيتضمف اإلطار قائمة مف األسئمة التكجييية لمتقييمات المؤسسية كالتقارير التجميعية عف التقييمات 

التقييمات كتقييمات البرامج القطرية كتقديرات أداء المشركعات، مما يسمح لممكتب بتحديد كترتيب أكلكيات 
التي ستجرل في سنة معينة بشكؿ أفضؿ. كعند إعداد ىذا اإلطار االنتقائي، استعرض المكتب تجربة 
المنظمات األخرل التي أدخمت بالفعؿ أداة مماثمة إلعداد برامج عمؿ كؿ منيا )مثؿ فريؽ التقييـ المستقؿ 

 التابع لمبنؾ الدكلي(.

جراء تقييـ مؤسسي بشأف انخراط الصندوؽ في الدوؿ اليشة ومع وضع ذلؾ في االعتبار، يقترح المكتب إ -=<
ألغراض مزيجا جيدا مف البمداف  تضمف لممكتبفقد ، وبما يتماشى مع اإلطار االنتقائي، 2014في عاـ 

المتعمقة  توليؼ التقييماتتقييمات البرامج القطرية والمشروعات. ويقترح المكتب أيضا إعداد تقرير  إجراء
بانخراط الصندوؽ في البمداف المتوسطة الدخؿ، بيدؼ النيوض بدور المنظمة وُنيجيا في سياقات قطرية 

 مف ىذا القبيؿ. 

وفيما يتجاوز التقييمات اإلفرادية، سيواصؿ المكتب عرض التقييمات الرئيسية ومناقشتيا مع لجنة التقييـ  -<<
يف مف ممارسة دورىما اإلشرافي وتوفير التوجيو االستراتيجي والمجمس التنفيذي لتمكيف الييئتيف الرئاسيت

 2014إلدارة الصندوؽ والمكتب. وسوؼ يشارؾ المكتب أيضا في التجديد العاشر لموارد الصندوؽ في عاـ 
تجديد. وعمى سبيؿ المثاؿ، المف خالؿ تقديـ نتائج التقييمات المختارة في مراحؿ رئيسية مف مشاورات عممية 

أف يقدـ المكتب التقرير السنوي عف نتائج وأثر عمميات  2012س في ديسمبر/كانوف األوؿ قرر المجم
مشاورات تجديد الموارد في المستقبؿ، بدءا مف التجديد  اتييئالصندوؽ كبند دائـ في االجتماع األوؿ ل

ليؼ تقرير تك . كعالكة عمى ذلؾ، أكصت لجنة التقييـ بعرض 2014العاشر لموارد الصندوؽ في عاـ 
المتعمقة بانخراط الصندكؽ في البمداف المتكسطة الدخؿ في كقت مناسب مف العاـ المقبؿ عمى  التقييمات

المجمس عف أىمية مناقشة ىيئة  رعبّ  كذلؾالخاصة بالتجديد العاشر لمكارد الصندكؽ.  اتىيئة المشاكر 
 لصندكؽ.مكارد ا اتيجريو المكتب لتجديد الذمالمشاكرات أيضان لمتقييـ المؤسسي 

ومف الضروري تسميط الضوء ىنا عمى أنو مف أجؿ مواصمة تحسيف عممية الميزنة المستندة إلى النتائج،  -666
لجنة التقييـ في كؿ مف  عمىلممرة األولى، االستعراض المسبؽ لبرنامج عممو و المكتب ىذا العاـ،  عرض
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لمخرجات اإلضافية لسيناريو الحالة سيناريو الحالة األساسية وسيناريو الحالة األفضؿ. واستند اختيار ا
األفضؿ إلى مستوى األولوية المعطاة ليذه المخرجات في الردود عمى األسئمة التوجييية لإلطار االنتقائي. 
ومع ذلؾ، نصحت لجنة التقييـ المكتب بالمضي قدما في سيناريو النمو الصفري )الحالة األساسية( لعرضو 

س التنفيذي في سبتمبر/أيموؿ. كما نصح أعضاء المجنة المكتب بتقدير عمى لجنة مراجعة الحسابات والمجم
ما إذا كاف يمكف إدراج بعض المخرجات المزمعة في سيناريو الحالة األفضؿ في سيناريو الحالة األساسية 

 لمميزانية ذات النمو االسمي الصفري.

واالتفاؽ مع المجمس  رة الصندوؽواستنادا إلى ىذه النصيحة، وبعد إجراء المزيد مف المشاورات مع إدا -666
: 0292 ف سيناريو الحالة األفضؿ في برنامج عممو لعاـمدرج المكتب نشاطيف أ، التنفيذي في سبتمبر/أيموؿ

مجمكعة أكسع مف األنشطة فيما يتعمؽ بتنمية  (2عف التنمية الرعكية؛ ) تكليؼ التقييماتعداد تقرير ا (9)
أساليب كعمميات  عفقدرات التقييـ، بما في ذلؾ تنظيـ حمقة )حمقات( عمؿ تدريبية في البمداف الشريكة 

كممارسات جيدة لتعزيز تصميـ  ان دركس 9التنمية الرعكية عف تكليؼ التقييمات التقييـ. كينبغي أف ينتج عف
ة كالجارية باستخداـ التنمية الرعكية لزيادة الدخكؿ كتحسيف األمف الغذائي، في حيف كتنفيذ العمميات القادم

سُتمّكف تنمية قدرات التقييـ الحككمات المتمقية مف االستفادة بشكؿ أكبر مف التقييمات في المستقبؿ لمتعمـ 
 كالنيكض باألداء عمى أرض الكاقع. 

ى خفض التكاليؼ بصفة عامة )مثال مف خالؿ وكما ذكر في وقت سابؽ، سيسعى المكتب جاىدا إل -667
االستعانة بالمزيد مف الخبراء االستشارييف اإلقميمييف/الوطنييف وما إلى ذلؾ( ومواصمة تبسيط العمميات 

دماجا إالداخمية لتحقيؽ مكاسب في الكفاءة. وسُيمّكف ذلؾ المكتب مف دمج ىذيف النشاطيف لمحالة األفضؿ 
األسوأ. ولف يستخدـ المكتب األمواؿ التكميمية إال عند الحاجة لضماف التنفيذ كامال في سيناريو الحالة 

. كسيدرج النشاط الثالث المتكخى أصال في 2014الكامؿ وفي الوقت المناسب ليذيف النشاطيف في عاـ 
في  الناطقة بالمغة االنكميزية إطار سيناريك الحالة األفضؿ )أم تقييـ شبو إقميمي في البمداف الجزرية

 .0292-0292الكاريبي( في الخطة اإلشارية المستقبمية لمفترة 

. كيمكف االطالع عمى القائمة الكاممة ألنشطة 2014المخرجات الرئيسية المزمعة لعاـ  2ويمخص الجدوؿ  -668
التقييـ المقترحة كجداكليا الزمنية في الممحؽ الخامس الذم يتضمف أيضا خطة العمؿ اإلشارية لمفترة 

0292-0292. 

  

                                                      

 منظمة األغذٌة والزراعة لألمم المتحدةالمناقشات جارٌة لتحضٌر هذا التولٌف مع مكتب التقٌٌم الخاص ب 9
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 2الجدوؿ 
 2014المخرجات الرئيسية المزمعة لعام 

 المخرجات  يةدارة المكتباإلنتائج  األىداؼ االستراتيجية

اليدؼ االستراتيجي األوؿ: 
المساىمة، مف خالؿ عمؿ 

في تعزيز  ،التقييـ المستقؿ
 المساءلة عف النتائج

سنكية عف التقارير ال: 1المكتبية  نتيجة اإلدارة
تقييمات العمميات الصندكؽ ك نتائج كأثر 

مؤسسية تكفر الركائز الالزمة لتطكير كتنفيذ ال
 سياسات كعمميات مؤسسية أفضؿ

 التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمميات الصندوق

تمويؿ ل لمسياسة المنقحةمؤسسي التقييـ ال) تقييمان مؤسسيان
نخراط المؤسسي التقييـ السيستكمؿ؛  -في الصندوؽ  المنح

 سيبدأ( -الصندوؽ في الدوؿ اليشة 

 لبرامج القطريةا: تقييمات 2 المكتبية نتيجة اإلدارة
تكفر الركائز الالزمة لمنيكض ببرامج  التي

 الفرص االستراتيجية القطرية المستند إلى النتائج

 -)بوليفيا والصيف والسنغاؿ وزامبيا  لبرامج قطريةتقييمات  7
 -ستستكمؿ؛ بنغالديش وسيراليوف وجميورية تنزانيا المتحدة 

 ستبدأ(

 مشركعاتال: تقييمات 3 المكتبية نتيجة اإلدارة
تسيـ في تحسيف العمميات التي يدعميا  التي

 الصندكؽ

 المتاحة خالؿ العاـ كل تقارير إنجاز المشروعاتالتثبت مف 

 أ تقديرات ألداء المشروعات 8

 بيمولو الصندوؽ )يحدد المشروع فيما بعد( ألثر مشروعتقييم  1

 دليل التقييمالثانية مف  النسخةإصدار  : كضع المنيجية4 المكتبية نتيجة اإلدارة

 ات: العمؿ المتعمؽ بالييئ5 المكتبية نتيجة اإلدارة
 لمصندكؽ لضماف المساءلة كالتعمـ ةالرئاسي

الفعالية اإلنمائية لمصندوؽ وتقرير رئيس  تقرير تعميقات بشأف
الصندوؽ عف وضع تنفيذ توصيات التقييـ وتدابير اإلدارة وبرامج 
عداد  الفرص االستراتيجية القطرية والسياسات المؤسسية؛ وا 
برنامج عمؿ مكتب التقييـ المستقؿ وميزانيتو؛ والمشاركة في 

شر لموارد الصندوؽ؛ وجميع مجمس المحافظيف والتجديد العا
دورات لجنة التقييـ والمجمس التنفيذي واجتماعات مختارة لمجنة 

 مراجعة الحسابات

اليدؼ االستراتيجي الثاني: 
تشجيع اإلدارة الفعالة لمتعمـ 

والمعرفة لمواصمة النيوض بأداء 
 عمميات الصندوؽ

 

 تكليفات: إعداد 6 المكتبية نتيجة اإلدارة
كمكضكعات التعمـ لمتقارير السنكية لتقييمات ا

 عف نتائج كأثر عمميات الصندكؽ

عف انخراط الصندوؽ في البمداف  توليفان عن التقييمات
 المتوسطة الدخؿ؛ والتنمية الرعوية

: إجراء عمميات اتصاؿ 7 المكتبية نتيجة اإلدارة
كتكاصؿ منيجية بشأف الدركس كالممارسات 

 التقييماتالجيدة المستندة إلى 

المشاركة في منابر الصندوؽ الداخمية )لجنة استراتيجية العمميات 
وتوجيو السياسات، ولجنة إدارة العمميات، وفريؽ إدارة الصندوؽ، 

 وفريؽ إدارة البرامج القطرية، وما إلى ذلؾ(

تنظيـ حمقات عمؿ تعمـ قطرية لمناقشة النتائج الرئيسية الناتجة 
فرص العف تقييمات البرامج القطرية كركائز إلعداد برامج 

جديدة، فضال عف أحداث تعمـ في القطرية الستراتيجية اال
الصندوؽ تستند إلى تقييمات أخرى )مثال التقييمات المؤسسية 

عف نتائج وأثر عمميات  والتقارير التجميعية والتقرير السنوي
 الصندوؽ( لتقاسـ الدروس والممارسات الجيدة

الشراكات )فريؽ التعاوف في مجاؿ التقييـ، فريؽ األمـ المتحدة 
المعني بالتقييـ، الوكالة السويسرية لمتنمية والتعاوف والوكاالت 

منظمة األغذية والزراعة لألمـ )التي تتخذ مف روما مقرا ليا 
برنامج األغذية العالمي، الجماعة االستشارية لمبحوث المتحدة، 

 الزراعية الدولية(.

)في  تنمية قدرات التقييـ: 8 المكتبية نتيجة اإلدارة
 البمداف الشريكة(

 

االنخراط في تنمية قدرات التقييـ في سياؽ التقييمات )مثال تنظيـ 
ت حمقات دراسية بشأف أساليب وعمميات التقييـ في إطار تقييما

داء المشروعات الجاري تنفيذىا( وفي أالبرامج القطرية أو تقديرات 
ال يضطمع فييا المكتب المستقؿ بتقييمات، عند  بمداف أخرى

 الطمب

التثبت الالحقة التي يجرييا ممية أ ال يجوز تحديد اختيار المشروعات التي ستخضع لتقدير أداء المشروع إال بعد أف تقدـ دائرة إدارة البرامج تقارير إنجاز المشروعات وع
 مكتب التقييـ المستقؿ.

 أو بعد ذلؾ بوقت قصير(. 2015ب تولى األولوية إلى مشروع معيف في بمد ما مقرر فيو إجراء تقييـ لمبرنامج القطري في المستقبؿ القريب )عاـ 
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 2014مظروف الموارد لعام  -سادسا 

 الموارد من الموظفين -ألف 

 ؿلقوة العم، قاـ المكتب بعممية تخطيط استراتيجية داخمية 2014كخطوة أولى في إعداد مقترح ميزانية عاـ  -669
، وقارنيا بعبء العمؿ المقدر )مف حيث مجموع عدد ودرجاتيـ أعداد الموظفيف الحالييف كاستعرض .فيو

 بشكؿ فعاؿ وسريع. 2014المقترح لعاـ  الكمياألياـ( لتنفيذ برنامج العمؿ 

مثؿ عاـ  2014واستنادا إلى نتائج ىذه العممية، يقترح المكتب الحفاظ عمى نفس عدد الموظفيف في عاـ  -:66
ف لدل المكتب المزيج المكظفيف، لضماف أف يكك  عمى مستكل درجاتإجراء تغييرات  المتصكر. كمف 2013

 2014ي برنامج عمؿ عاـ مكارد المكظفيف، مع األخذ بعيف االعتبار عدد التقييمات المدرجة فالصحيح مف 
إلى  ىجراء تغييرات عمى مستوى درجات الموظفيف قد أدإومف الجدير بالذكر، أف ونوعيا ومدى تعقيدىا. 

ويمكف االطالع عمى الموارد البشرية المطموبة وأي تغييرات  تحقيؽ وفورات في إجمالي تكاليؼ الموظفيف
 في الممحؽ السادس. 2014مقترحة لعاـ 

 الميزانية المقترحة -باء 

، وضع المكتب في اعتباره الحاجة إلى مواصمة تحسيف 2014عند إعداد ميزانية عاـ  عممية الميزانية. -;66
 فضال عف الحاجة إلى تحسيف الكفاءة. ،الروابط بيف الميزانية والنتائج

. 2014-2015لمفترة  اإلدارة المكتبيةوأثناء سير عممية التخطيط، حدد المكتب أىدافو االستراتيجية ونتائج  ->66
كباستخداـ معامالت معيارية تستند إلى التكاليؼ التاريخية كمستكل الجيد حسب نكع التقييـ، جرل تقدير 

( كالتكاليؼ حسب أنكاع التقييمات لتشكؿ أساسا إلعداد ميزانية الكاحد شخصلمعمؿ  أياـحجـ عبء العمؿ )
 ،خبراء االستشارييف عمى المكارد المتاحة مف المكظفيف. كال تشتمؿ االحتياجات مف المكارد مف ال2014عاـ 

كحسبت تكاليفيا كفقا لذلؾ. كقدرت تكاليؼ السفر لكؿ مف المكظفيف كالخبراء االستشارييف استنادا إلى نكع 
كذلؾ بما يتماشى مع دليؿ التقييـ كمزيج البمداف المتكقع إجراء  ،نشاط التقييـ كعمميات التقييـ المقابمة

 قييـ فييا.عمميات ت

أثر التضخـ عمى تكاليؼ غير  (1ىي: ) 2014محركات التكاليؼ األساسية لميزانية  محركات التكاليف. -=66
إضافة إلى ذلؾ،  افتراضات التضخـ. يزيادة تكاليؼ السفر نتيجة زيادة األسعار عف كسط (2المكظفيف؛ )

 (02في الصندكؽ )انظر المحمؽ ىنالؾ تكمفة غير متكررة تتعمؽ بتعييف مدير مكتب التقييـ المستقؿ 

المعايير التي يستخدميا المكتب في إعداد ميزانيتو لعاـ اقترحت وحدة الميزانية في الصندوؽ  االفتراض. -<66
معدؿ تضخـ  (9) :0292تتسؽ مع تمؾ التي سيستخدميا الصندوؽ لميزانيتو اإلدارية لعاـ  وىي 2014
ال يتكقع أية زيادة في ركاتب المكظفيف مف الفئة المينية  (2في المائة لتكاليؼ غير الموظفيف؛ ) 2.1نسبتو 

 0.72دوالر أمريكي =  1 بما يعادؿ اإلبقاء عمى سعر الصرؼ (3؛ )0292أك فئة الخدمة العامة خالؿ عاـ 
 .2014لعاـ  2013المستخدـ في عاـ يورو 
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)كؿ مف تكاليؼ المكظفيف كغير المكظفيف( كفقا لثالثة  2014ممكتب لعاـ اإلجمالية لميزانية العرض تو  -666
اليدفاف  (3؛ )(2 فئة النفقات )الجدكؿ (2؛ )(2 نكع نشاط التقييـ المقرر تنفيذه )الجدكؿ (1معايير مختمفة: )

 (.5االستراتيجياف )الجدكؿ 

، يبيف 2014ي عاـ واستنادا إلى التكاليؼ التاريخية حسب نوع نشاط التقييـ وعدد التقييمات المزمعة ف -666
 ةالمؤسسي اتتكاليؼ غير الموظفيف لمتقييمات األعمى مستوى )التقييم قدر مفأكبر  تخصيص 3الجدوؿ 
البرامج القطرية، بما في ذلؾ التقرير السنوي عف نتائج وأثر عمميات الصندوؽ(. ويتسؽ ذلؾ مع  اتوتقييم

لية الدولية األخرى، نظرا لدورىا الفريد في المساىمة االىتماـ المتزايد بمثؿ ىذه التقييمات في المؤسسات الما
ألثر مشروع يمولو مخصصات محددة لتقييـ واحد جديد  وقد رصدتفي التغييرات والتحسينات المؤسسية. 

عداد   لمرة واحدة(.  ةمفالثانية مف دليؿ التقييـ )تك النسخةالصندوؽ وا 

 3الجدوؿ 
 النشاط( نوع )حسب 2014الميزانية المقترحة لعام 

 2014الميزانية المقترحة لعاـ   2013الميزانية المعتمدة لعاـ نوع النشاط

 000 150 000 150 التقرير السنوي عف نتائج وأثر عمميات الصندوؽ

 000 410 000 430 التقييمات المؤسسية

 000 760 000 300 1 تقييمات البرامج القطرية

 000 50 000 30 المشروعاتعمميات التثبت مف تقارير إنجاز 

 000 230 000 200 تقديرات أداء المشروعات

 000 210 * 0 تقييـ األثر

 000 120  000 50 لمتقييماتالتقارير التجميعية 

 000 150 0 الثانية مف دليؿ التقييـ النسخة

 000 198 000 108 أنشطة االتصاالت ونشر التقييمات وتقاسـ المعرفة والشراكات

 

 992 117 711 78 قدرات التقييـ والتدريب وغير ذلؾ مف التكاليؼ نميةتكاليؼ ت

 992 395 2 711 346 2 تكاليف غير الموظفين

 690 586 3 268 667 3 تكاليف الموظفين

 682 982 5 979 013 6 المجموع

دوالر أمريكي مف بند ميزانية تقدير أداء المشروع ليذه العممية التقييمية. وموؿ الرصيد  000 25* بما أف تقييـ األثر ىك تقييـ عمى مستكل المشركع، تقرر تخصيص مبمغ 
 في المائة، فضال عف أمواؿ تكميمية. 3والبالغة  2012المتبقي مف خالؿ النسبة المرحمة مف عاـ 

 

انية المقترحة الميزانية )تكاليؼ غير الموظفيف( موزعة حسب فئة النفقات. وبالنسبة لمميز  4ويعرض الجدوؿ  -667
، تشتمؿ الفئات اإلفرادية لمنفقات )مثؿ أتعاب الخبراء االستشارييف، وسفر الموظفيف، وما إلى 2014لعاـ 

بشكؿ مرض.  2014ذلؾ( عمى التكاليؼ التراكمية الالزمة الستكماؿ كؿ نشاط مزمع في برنامج عمؿ عاـ 
ظير تكاليؼ سفرىـ وبدالت إعاشتيـ بشكؿ وتشمؿ تكاليؼ الخبراء االستشارييف األتعاب فقط، في حيف ت

وسيتـ رصدىا  ،البرامج القطرية اتمنفصؿ. كما تـ فصؿ نفقات حمقات عمؿ التعمـ القطرية بشأف تقييم
بعناية لضماف تخصيص موارد كافية وفعالة ليذا النشاط الياـ. وباإلضافة إلى ذلؾ، تـ تخصيص مبمغ 

تنمية الموظفيف. وتشمؿ في متدريب البالغة لاألىمية  ظر إلىلتكاليؼ تدريب موظفي المكتب، بالن منفصؿ
، ولكنيا ال تشمؿ مكوف السفر، الذي ينعكس بشكؿ ت والتوسعفئة الميزانية ىذه أيضا تكاليؼ االتصاال
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، سيتـ تحميؿ ىذه التكاليؼ وتعديؿ 2014في سفر الموظفيف. واستنادا إلى الخبرة المكتسبة في عاـ  مالئـ
 .بصورة أفضؿ أولويات المكتب لتعكس ىذه المخصصات

أتعاب الخبراء االستشارييف. وسيتـ ذلؾ عف طريؽ جممة أمور  الحتواءالجيود المبذولة  4ويوضح الجدوؿ  -668
االستعانة بالخبراء االستشارييف و  10مف بينيا تعبئة عدد أكبر مف الخبراء االستشارييف اإلقميمييف/الوطنييف،

ة مرتفعة بشكؿ انتقائي لمغاية، واالستعانة بمصادر داخمية لتنفيذ بعض الذيف يحصموف عمى أتعاب يومي
المزيد مف الجيود  بذؿوبيذا الصدد، سيتـ األنشطة التي كاف يقـو بيا الخبراء االستشاريوف في الماضي. 

عمى تقاسـ تكاليؼ الخبراء االستشارييف  ستنطويتقييمات مشتركة، مف بيف جممة أمور أخرى، والتي  إلجراء
( التغيرات 1في تكاليؼ الموظفيف. ويرجع ذلؾ إلى ) وجود تراجع 4و 3وأخيرا، يبيف الجدوالف  المستخدميف.

عدـ كجكد ( 2؛ )(26و 25المكظفيف )عمى النحك المشار إليو في الفقرتيف  درجاتالتي طرأت عمى مستكل 
كقد تمت برمجة جزء مف الكفكرات الناجمة عف عدـ زيادة ركاتب المكظفيف  زيادة في مرتبات المكظفيف. أية

الستخداميا في تكاليؼ غير المكظفيف لتعزيز كتكثيؼ التقييـ المؤسسي النخراط الصندكؽ في الدكؿ اليشة 
 .تقييميفالالبمداف المتكسطة الدخؿ، نظران لألكلكية الكبيرة التي أكالىا المجمس ليذيف  كتكليؼ التقييمات عف

 4 الجدوؿ

 )حسب فئة النفقات( 2014الميزانية المقترحة لعام 

 2014الميزانية المقترحة لعاـ  2013الميزانية المعتمدة لعاـ فئة اإلنفاؽ  

 000 345 000 330 سفر الموظفيف

 000 465 1 362 525 1 أتعاب الخبراء االستشارييف

 000 395 007 352 سفر وبدؿ إعاشة الخبراء االستشارييف

 000 35 000 30 أحداث التعمـ القطرية في مجاؿ تقييـ البرامج القطرية

 992 155 342 109 نشر التقييمات وتدريب الموظفيف وتكاليؼ أخرى

 992 395 2 711 346 2 تكاليف غير الموظفين

 690 586 3 268 667  تكاليؼ المكظفيف

 682 982 5 979 013 6 المجموع

 
الموظفيف( لتحقيؽ تكاليؼ الميزانية المقترحة )مكونا تكاليؼ غير الموظفيف و  إجماليتوزيع  5ويبيف الجدوؿ  -669

اليدفيف االستراتيجييف المذيف اقترحيما المكتب. ويمكف االطالع عمى المزيد مف التفاصيؿ، بما في ذلؾ 
كبر األمبمغ الوخصص مف الممحؽ السابع.  3، في الجدوؿ اإلدارة المكتبيةالتخصيص لكؿ نتيجة مف نتائج 

الجزء األكبر مف الموارد مف الخبراء  و سيتـ حشدويرجع ذلؾ أساسا إلى أن لميدؼ االستراتيجي األوؿ،
االستشارييف ألنشطة تسيـ في تحقيؽ ىذا اليدؼ. غير أف معظـ األنشطة المضطمع بيا ضمف ىذا اليدؼ 

الثانية مف دليؿ  النسخةؿ المثاؿ، فإف إعداد ستسيـ أيضا في تحقيؽ اليدؼ االستراتيجي الثاني. وعمى سبي
قدرات التقييـ  تنميةالتقييـ )المدرج في الميزانية تحت اليدؼ االستراتيجي األوؿ( سيساعد أيضا في عمميات 

 ( وىو نشاط سيسيـ في تحقيؽ اليدؼ االستراتيجي الثانيفي البمداف المتمقية. )

. 2014عاـ لترتبط ارتباطا مباشرا بالمخرجات المزمعة لممكتب  2014أيضا أف ميزانية عاـ  5ويبيف الجدوؿ  -:66
كفي السنكات القادمة، سُيبذؿ المزيد مف الجيد لربط مخرجات المكتب بالنكاتج، مع األخذ في االعتبار أنو 

                                                      

الخبراء االستشارٌون الموجودون فً المنطقة الجغرافٌة أو البلد الذي سٌجري فٌه تقٌٌم المشروع أو البرنامج القطري9  10

 وعالوة على ذلك، ستبذل جهود منهجٌة لمواصلة زٌادة عدد الخبراء االستشارٌٌن من النساء9
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عمى النحك الذم  –لف يتسنى الحصكؿ عمى نكاتج قابمة لمقياس إال بعد االنتياء مف التقييمات بعدة سنكات 
 رتو التجربة في المنظمات المماثمة.أظي

 5الجدوؿ 
 التخصيص المقترح لمميزانية )حسب اليدف االستراتيجي(

 اليدؼ االستراتيجي

 2014الميزانية المقترحة لعاـ  2013الميزانية المعتمدة لعاـ

المبمغ )بالدوالرات 
 األمريكية(

النسبة 
 المئويةالنسبة  المبمغ )بالدوالرات األمريكية( المئوية

اليدؼ االستراتيجي األوؿ: 
المساىمة، مف خالؿ عمؿ التقييـ 

في تعزيز المساءلة عف  ،المستقؿ
 النتائج

4 752 846 79 4 358 525 73 

اليدؼ االستراتيجي الثاني: تشجيع 
اإلدارة الفعالة لمتعمـ والمعرفة 

لمواصمة النيوض بأداء عمميات 
 الصندوؽ

1261 133 21 1 624 157 27 

 100 682 982 5 100 979 013 6 المجموع

 

مميوف دوالر  6.11مميوف دوالر أمريكي مقارنة بػ  5.98ما قيمتو  4114وتبمغ ىذه الميزانية المقترحة لعاـ  -;66
وعند إعداد ىذه الميزانية، ُبذلت جيود  في المائة. 1.5مما يعكس تقميصًا بحدود  4113أمريكي لعاـ 
أكثر كفاءة ميارات ككفاءات كخبرات خفض تكاليؼ الخبراء االستشارييف، مف خالؿ استخداـ  (1لمواصمة: )

 في المائة. 2.1استيعاب أثر معدؿ تضخـ تكاليؼ غير المكظفيف البالغة نسبتو  (2لدل مكظفي المكتب؛ )
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لعام التقرير المرحمي عن مبادرة ديون البمدان الفقيرة المثقمة بالديون  -الجزء الثالث 
2013 

 مقدمة -أوال 
 في: 2013يتمثؿ اليدؼ مف ىذا التقرير المرحمي لعاـ  ->66

  إبالغ المجمس التنفيذم بكضع تنفيذ مبادرة ديكف البمداف الفقيرة المثقمة بالديكف كمشاركة الصندكؽ في
 المبادرة؛

  المحافظيف في دكرتو التماس مكافقة المجمس التنفيذم عمى عرض فحكل ىذا التقرير المرحمي عمى مجمس
 القادمة لمعمـ.

 التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة ديون البمدان الفقيرة المثقمة بالديون -ثانيا 
حراز تقدـ كبير في تنفيذ مبادرة تخفيؼ ديكف البمداف الفقيرة المثقمة بالديكف منذ إطالقيا. ككصؿ ما إتـ  -=66

( إلى نقطة اتخاذ القرار كتأىمت لتمقي 39بمدان مف أصؿ  35في المائة مف البمداف المؤىمة ) 93يقرب مف 
المساعدة بمكجب مبادرة ديكف البمداف الفقيرة المثقمة بالديكف. كيبمغ عدد البمداف التي كصمت إلى نقطة 
اإلنجاز في الكقت الحالي ثالثة كأربعيف بمدان، بينما ال يزاؿ بمد كاحد في المرحمة االنتقالية بيف نقطتي اتخاذ 
القرار كاإلنجاز )انظر الجدكؿ أدناه(. كقد تسارعت كتيرة كصكؿ البمداف إلى نقطة اإلنجاز خالؿ المرحمة 
االنتقالية عمى مدل السنتيف الماضيتيف مع إحراز البمداف تقدما في تنفيذ برامجيا االقتصادية الكمية 

جميكرية الككنغك الديمقراطية  ، كصمت2010كاستراتيجياتيا لمحد مف الفقر. كمنذ ديسمبر/كانكف األكؿ 
كالجميكرية التكغكية كجميكرية غينيا بيساك كميا إلى نقطة اإلنجاز، ككفر الصندكؽ تخفيفا مف أعباء ديكف 
تمؾ البمداف حسب ما تـ االتفاؽ عميو عند نقطة اتخاذ القرار، إلى جانب تخفيؼ عبء الديكف اإلضافية 

 عند نقطة اإلنجاز. 2011المعتمد في دكرة ديسمبر/كانكف األكؿ 

كال تزاؿ مسألة الحفاظ عمى القدرة عمى تحمؿ الديكف بعد الكصكؿ إلى نقطة اإلنجاز مثار قمؽ، ال سيما في  -<66
إطار األزمة المالية الحالية. كتؤكد تحميالت القدرة عمى تحمؿ الديكف أف البمداف في مرحمة ما بعد نقطة 

قيرة األخرل المثقمة بالديكف، بؿ كأفضؿ مف البمداف التي ال تنتمي اإلنجاز تتمتع بكضع أفضؿ مف البمداف الف
إلى ىذه الفئة. غير أف تكقعات قدرتيا عمى تحمؿ الديكف ال تزاؿ معرضة لمصدمات كشديدة الحساسية تجاه 

نجاز شركط التمكيؿ الجديدة. كال تزيد نسبة البمداف الفقيرة المثقمة بالديكف التي تمر بمرحمة ما بعد نقطة اإل
في المائة، كذلؾ كفقان آلخر بيانات تحميؿ القدرة  40كتتعرض لمخاطر منخفضة مف ضغكط الديكف عمى 

عمى تحمؿ الديكف؛ كما أف عدد البمداف المصنَّفة بأنيا تتعرض لمخاطر مرتفعة آخذ في االزدياد. مما يؤكد 
ة ما بعد نقطة اإلنجاز عمى تنفيذ سياسات عمى ضركرة إقداـ البمداف الفقيرة المثقمة بالديكف التي تمر بمرحم

اقتراض سميمة كتعزيز قدرتيا عمى إدارة دينيا العاـ. كتتكاصؿ الجيكد المبذكلة لرصد تخفيؼ عبء الديكف 
التي تقدميا كؿ الجيات الدائنة المتعددة األطراؼ التي تعيدت بالمشاركة في مبادرة ديكف البمداف الفقيرة 

آلخر دراسة استقصائية سنكية أجراىا البنؾ الدكلي، يكاصؿ الصندكؽ دعمو لتمؾ  المثقمة بالديكف. ككفقان 
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الجيكد مف خالؿ مشاركتو في إطار القدرة عمى تحمؿ الديكف، كاإلبالغ عف كافة المعمكمات المتعمقة 
 بالديكف، كالتكاصؿ مع البنؾ الدكلي كمصارؼ التنمية اإلقميمية.

 لتي يتحممها الصندوق.مجموع تكاليف المبادرة ا -ثالثا 
يقدر إجمالي التكاليؼ التي يتحمميا الصندكؽ لمشاركتو اإلجمالية في مبادرة ديكف البمداف الفقيرة المثقمة  -676

 476.7مميكف كحدة حقكؽ سحب خاصة )ما يعادؿ حكالي  310.4بصافي القيمة الحالية بنحك  11بالديكف
مميكف كحدة حقكؽ سحب  446.0ية التقريبية بمبمغ مميكف دكالر أمريكي(، كىك ما يناظر التكمفة االسم

. كيمكف أف تزداد تقديرات التكاليؼ الحالية في حاؿ حدكث أم 12مميكف دكالر أمريكي( 715.3خاصة )نحك 
تأخيرات أخرل في كصكؿ البمداف المتبقية إلى نقطة اتخاذ القرار كنقطة اإلنجاز، كالتغييرات التي تطرأ عمى 

كاستمرار انخفاض أسعار الخصـ. كيقدَّر مجمكع مدفكعات تخفيؼ أعباء الديكف بمبمغ  الظركؼ االقتصادية،
 .2012مميكف دكالر أمريكي لعاـ  34.5

 التزامات الصندوق حتى تاريخه. -رابعا 
التـز الصندكؽ حتى تاريخو بالمبالغ المطمكبة لتخفيؼ ديكف جميع البمداف الفقيرة المثقمة بالديكف البالغ  -676

بمدان التي كصمت إلى نقطة اتخاذ القرار. كبمغ مجمكع قيمة التزامات الصندكؽ حتى اآلف  35عددىا 
مميكف دكالر أمريكي( بصافي القيمة الحالية  379.57مميكف كحدة حقكؽ سحب خاصة )نحك  247.15 

مميكف دكالر أمريكي تقريبا( لإلعفاء مف  571مميكف كحدة حقكؽ سحب خاصة ) 371.8التي تصؿ إلى 
 خدمة الديكف بالقيمة االسمية.

 تخفيف الديون المقدمة. -خامسا 
بمدا كصمت إلى  22بمغت قيمة ما قدمو الصندكؽ لتخفيؼ أعباء الديكف في 2013 سبتمبر/أيمكؿ  30بتاريخ  -677

 مميكف دكالر أمريكي. 405.8نقطة اإلنجاز، ما مقداره 

 ألعضاء في الصندوق في مبادرة ديون البمدان الفقيرة المثقمة بالديون حسب المرحمةمشاركة الدول ا
 (3بمداف قبؿ نقطة القرار ) (1البمداف التي بمغت نقطة اتخاذ القرار ) (34البمداف التي بمغت نقطة اإلنجاز )

 إريتريا تشاد بنف

 الصكماؿ  دكلة بكليفيا المتعددة القكميات

 السكداف  بكركينا فاسك

   بكركندم

   الكاميركف

   جميكرية أفريقيا الكسطى

 جزر القمر
 الككنغك

  ككت ديفكار

 

                                                      

11
بمرحلة ما قبل نقطة اتخاذ القرار تشمل مشاركة الصندوق جمٌع البلدان المإهلة لالستفادة من مبادرة دٌون البلدان الفقٌرة المثقلة بالدٌون، بما فٌها البلدان التً تمر  

 وأكدت مشاركتها فً المبادرة9
12
 20129سبتمبر/أٌلول  30التقدٌرات األساسٌة بسعر الصرف السائد فً  
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   جميكرية الككنغك الديمقراطية

   إثيكبيا

   غامبيا

 غانا
  غينيا

 

   غينيا بيساك

   غيانا

   ىايتي

   ىندكراس

   ليبيريا

   مدغشقر

   مالكم

   مالي

   مكريتانيا

   مكزامبيؽ

   نيكاراغكا

   النيجر 

   ركاندا

   ساف تكمي كبرينسيبي

   السنغاؿ

   سيراليكف

   تكغك

   أكغندا

   جميكرية تنزانيا المتحدة

   زامبيا

 تمويل تخفيف الديون -سادسا 
ؿ الصندكؽ مشاركتو في مبادرة ديكف البمداف الفقيرة المثقمة بالديكف مف المساىمات الخارجية )التي تسدد  -678 يمكِّ

إليو مباشرة أك ُتحّكؿ مف حساب أمانة مبادرة ديكف البمداف الفقيرة المثقمة بالديكف الذم يديره البنؾ الدكلي( 
مميكف  020.2فكعة أك المتعيد بيا( إلى حكالي كمف مكارده الخاصة. كتصؿ المساىمات الخارجية )المد

مميكف  92297في المائة( في حيف كصمت المساىمات مف مكارد الصندكؽ إلى حكالي  2292دكالر أمريكي )
 0220ك 9111ك 9112متحكيالت التي صادؽ عمييا المجمس التنفيذم في لفي المائة(  2292دكالر أمريكي )

. كتمت تغطية 0292كيناير/كانكف الثاني كيكليك/تمكز مف  0290ك 0292ك 0227مع تحكيالت إضافية في 
المبمغ المتبقي مف العائد االستثمارم عمى رصيد الصندكؽ في حساب أمانة مبادرة ديكف البمداف الفقيرة 

 مالييف 8المثقمة بالديكف. كبمغ رصيد الصندكؽ في حساب أمانة مبادرة ديكف البمداف الفقيرة المثقمة بالديكف 
 .2012دكالر أمريكي في نياية سبتمبر/أيمكؿ 

كسعيان إلى الحد مف أثر تكاليؼ تخفيؼ عبء الديكف عمى مكارد الصندكؽ المتاحة لعقد التزامات مف  -679
القركض كالِمنح الجديدة، أّيدت الدكؿ األعضاء في الصندكؽ انضماـ الصندكؽ رسميان إلى حساب أمانة 

قمة بالديكف الذم يديره البنؾ الدكلي. كتـ االتفاؽ عمى ذلؾ في االجتماع مبادرة ديكف البمداف الفقيرة المث
نكفمبر/تشريف الثاني  19اإلعالمي كالتمكيمي لمبادرة ديكف البمداف الفقيرة المثقمة بالديكف الذم عقد في 

 في كاشنطف العاصمة، كالذم أقر بأف مف شأف ىذا اإلجراء أف يزيد مف إجمالي متطمبات تمكيؿ 2006
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، تمقى الصندكؽ أكؿ تحكيؿ مف حساب أمانة المبادرة 2007حساب األمانة. كفي أكتكبر/تشريف األكؿ 
مميكف دكالر أمريكي( بعد إبراـ اتفاؽ المنحة كالتكقيع عميو. كتبع ذلؾ اتفاقات منح إضافية في  104.1)

مما يرفع المبمغ  0292مكؿ كسبتمبر/أي 0299كيناير/كانكف الثاني كديسمبر/كانكف األكؿ  0221مايك/أيار 
 مميكف دكالر أمريكي. 09291المستمـ حتى تاريخو إلى 

كسكؼ تكاصؿ إدارة الصندكؽ أيضان تشجيع الدكؿ األعضاء في الصندكؽ عمى تزكيده بمكارد إضافية بشكؿ  -:67
نفس الكقت مباشر لمساعدتو عمى تمكيؿ تكاليؼ مشاركتو في مبادرة ديكف البمداف الفقيرة المثقمة بالديكف في 

 الذم سيجرم فيو إعطاء األكلكية لضماف تكفير التمكيؿ المالئـ لحساب أمانة المبادرة.
 

 

  



 GC 37/L.7/Rev.1 

29 

 التقرير المرحمي عن تنفيذ نظام تخصيص الموارد عمى أساس األداء -الجزء الرابع 

 5102تطبيق نظام تخصيص الموارد عمى أساس األداء في عام  -أوال 
التي تتزامف مع فترة التجديد التاسع  ،0292-0292 التخصيصوىو العاـ األوؿ لفترة  ،0292في عاـ  -;67

أنشطة المشروعات بمدًا عضوا عمى أساس  12إلى بموجب ىذا النظاـ  مخصصات تـ تقديـلمموارد، 
إلى  فرص االستراتيجية القطرية. وسعياعب اإلقميمية في إطار برامج الالمزمعة التي يخطط ليا حسب الش

مف  الث، وضع لمبمداف التي يتوقع أال تستخدـ إال جزءاتحسيف إدارة المخصصات خالؿ فترة السنوات الث
قمؿ مف الحاجة إلى مما ي. ليا الحصوؿ عميوالمتوقع التمويؿ لمستوى  ىحد أقص ةيا المحتممصاتمخص

 معايير أفضؿ لمتخطيط لمبمداف األخرى. يتيحو  ،0292إعادة التخصيص في عاـ 

ىذا األساس، ووفؽ منيجية نظاـ تخصيص الموارد عمى أساس األداء، تـ تحديد الدرجات النيائية وعمى  ->67
لفترة  المخصصات القطرية اإلجمالية، إلى جانب 0290عمى أساس الدرجات القطرية لعاـ  0292لعاـ 

ات بيف السنوات الثالث. ومع االنتقاؿ إلى المخصصات الموحدة، خضعت البيانات الستعراضات ومقارن
األقاليـ لضماف اتساؽ التقديرات، وأسفر ذلؾ عف تحسيف نيج وضع درجات مؤشرات تقدير أداء القطاع 

 الريفي. 

استضاؼ الصندوؽ مجموعة العمؿ المعنية بتخصيص الموارد عمى أساس األداء  0292 أيارفي مايو/ -=67
التنمية األفريقي ومصرؼ التنمية التابعة لممصارؼ اإلنمائية متعددة األطراؼ. وألقى كؿ مف مصرؼ 

اآلسيوي، ومصرؼ التنمية الكاريبي، والمؤسسة الدولية لمتنمية عروضا عف القضايا ذات الصمة بتخصيص 
الموارد عمى أساس األداء مما أثير وعولج خالؿ عمميات تجديد الموارد الجارية )مصرؼ التنمية األفريقي 

)مصرؼ التنمية اآلسيوي ومصرؼ التنمية الكاريبي(.  وحضر ىذا والمؤسسة الدولية لمتنمية( والمستكممة 
االجتماع أعضاء مجموعة العمؿ المعنية بنظاـ تخصيص الموارد عمى أساس األداء التابعة لممجمس 

تستخدميا المصارؼ اإلنمائية متعددة األطراؼ والمؤسسات  يالتنفيذي لالطالع بإيجاز عمى النيج الت
 . 0292ديسمبر/كانوف األوؿ  1ى.  وسيتـ عقد اجتماع آخر لمجموعة العمؿ في المالية الدولية األخر 

-5102والمخصصات القطرية لمفترة  5102تحديث الدرجات القطرية لعام  -ثانيا 
5102 

، أصبحت بيانات األداء المحدثة عف أداء كؿ مف الحافظة والقطاع 0292خالؿ الفصؿ الرابع مف عاـ  -<67
. كتتجمى ىذه البيانات المحّدثة في الدرجات 0292ية تحديث الدرجات القطرية لعاـ الريفي متاحة وبدأت عمم
عمى دورة المجمس والموزعة  ،0292-0292وفي المخصصات القطرية لعاـ  0292القطرية النيائية لعاـ 

أف نشر وفؽ اإلجراءات المتفؽ عمييا بشوالمرفقة كممحؽ الواحد والعشريف التنفيذي في ديسمبر/كانوف األوؿ 
معمومات نظاـ تخصيص الموارد عمى أساس األداء عمى موقع الصندوؽ عمى شبكة اإلنترنت 

(www.ifad.org/operations/pbas) 0292، تعتبر مخصصات عامي وكما في فترة التخصيص السابقة 
فيي مؤقتة وعرضة لمتنقيح بما يتماشى مع التغيرات في  0292نيائية، أما مخصصات عاـ  0292و

 الدرجات القطرية السنوية.

http://www.ifad.org/operations/pbas
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بما يتمشى مع المعايير  0292لعاـ أداء القطاع الريفي تفاصيؿ تقديرات الثاني كالعشركف كيعرض الممحؽ  -686
جات أداء . كتشكؿ ىذه التقديرات أساس در EB 2003/80/R.3المحددة لمثؿ ىذه التقديرات في الكثيقة 

 القطاع الريفي في تصنيؼ األداء اإلجمالي المستخدـ لمدرجات القطرية كالمخصصات القطرية.

 .0292تصنيؼ إطار القدرة عمى تحمؿ الديكف بحسب البمداف لعاـ الثالث كالعشركف كيحتكم الممحؽ  -686

 التوصيات -الجزء الخامس 

 مف اتفاقية إنشاء الصندوؽ، ُيوصى المجمس التنفيذي بما يمي: 7)ب( مف المادة  2وفقا لمبند  -687

  مميوف  1,060مميوف وحدة حقوؽ سحب خاصة ) 700عند مستوى قدره  2014أف يعتمد برنامج العمؿ لعاـ
 1,010مميوف وحدة حقوؽ سحب خاصة ) 667دوالر أمريكي( الذي يتألؼ مف برنامج إقراضي قيمتو 

وُتقترح الموافقة عمى برنامج . مميوف دوالر أمريكي 50بمبمغ لممنح مج إجمالي مميوف دوالر أمريكي( وبرنا
حسب االقتضاء وفقا  2014العمؿ عند ىذا المستوى لألغراض التخطيطية، عمى أف يعدَّؿ ذلؾ خالؿ عاـ 

 لمموارد المتاحة.

مف الالئحة المالية لمصندوؽ، ُيوصى  6مف اتفاقية إنشاء الصندوؽ، والمادة  6مف المادة  10وفقا لمبند و  -688
 المجمس التنفيذي بما يمي:

  2014لمصندوؽ لعاـ العادية ، الميزانية في دورتو السادسة والثالثيف، أوال المحافظيف،أف يحيؿ إلى مجمس 
 5.4التي تبمغ  2014، الميزانية الرأسمالية لمصندوؽ لعاـ اوثاني ؛مميوف دوالر أمريكي 149.64التي تبمغ 

مميكف دكالر أمريكي؛ كرابعا،  2.1التي تبمغ  لمصندكؽالميزانية غير المتكررة وثالثا،  ؛مميوف دوالر أمريكي
 .مميوف دوالر أمريكي 5.98التي تبمغ  2014ميزانية مكتب التقييـ المستقؿ في الصندوؽ لعاـ 

 الفقيرة البمداف ديكف تخفيؼبعرض فحوى التقرير المرحمي عف مشاركة الصندوؽ في مبادرة  يوصيأف  -689
 عمى مجمس محافظي الصندوؽ في دورتو السابعة والثالثيف لمعمـ. الديكف المثقمة

بعرض التقرير المرحمي عف تنفيذ نظاـ تخصيص الموارد عمى أساس األداء عمى مجمس  يوصيأف  -:68
في الجزء الرابع مف ، استنادا إلى التقرير الوارد 2014محافظي الصندوؽ في دورتو السابعة والثالثيف لعاـ 

 .2013-2015ومخصصات الفترة  2013ىذه الوثيقة وضميمتيا التي تتضمف الدرجات القطرية لعاـ 
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 37-مشروع القرار .../د

وميزانية  2014لمصندوق لعام وغير المتكررة العادية والرأسمالية  الميزانية اإلدارية التي تتألف من الميزانيات
 2014مكتب التقييم المستقل في الصندوق لعام 

 إن مجمس محافظي الصندوق الدولي لمتنمية الزراعية،

 مف الالئحة المالية لمصندوؽ؛ 6مف اتفاقية إنشاء الصندوؽ والمادة  6مف المادة  10البند  إذ يضع في اعتباره

ذ يالحظ الصندوؽ لعاـ  منحة بعد المائة برنامج قروض وأف المجمس التنفيذي قد استعرض في دورتو العاشر  وا 
مميوف دوالر أمريكي( الذي يتألؼ مف  1,060مميوف وحدة حقوؽ سحب خاصة ) 700ووافؽ عميو عند مستوى  2014

لممنح  مميوف دوالر أمريكي( وبرنامج إجمالي 1,010مميوف وحدة حقوؽ سحب خاصة ) 667برنامج إقراضي قيمتو 
 مميوف دوالر أمريكي؛ 50بمبمغ 

وغير العادية والرأسمالية الميزانيات في استعراض الدورة العاشرة بعد المائة لممجمس التنفيذي بشأف  وبعد النظر
 ؛2014وميزانية مكتب التقييـ المستقؿ في الصندوؽ لعاـ  2014لمصندوؽ لعاـ المتكررة 

مميوف  149.64التي تبمغ  2014لمصندوؽ لعاـ العادية الميزانية التي تتألؼ أوال مف يوافؽ عمى الميزانية العادية 
الميزانية وثالثا،  ؛مميوف دوالر أمريكي 5.4التي تبمغ  2014، الميزانية الرأسمالية لمصندوؽ لعاـ اوثاني ؛دوالر أمريكي
ميزانية مكتب التقييـ المستقؿ في الصندوؽ لعاـ مميكف دكالر أمريكي؛ كرابعا،  2.1التي تبمغ  لمصندكؽغير المتكررة 

والمحددة عمى  GC 37/XXالوثيقة ، عمى النحو المنصوص عميو في مميوف دوالر أمريكي 5.98التي تبمغ  2014
 يورو لكؿ دوالر أمريكي. 0.72أساس سعر صرؼ قدره 

رؼ اليورو المستخدـ في احتساب مقابؿ سعر ص 2014أنو في حالة تغير متوسط قيمة الدوالر األمريكي في  يقرر
مكافئ الدوالر األمريكي لمنفقات باليورو في الميزانية بنفس نسبة الفرؽ بيف سعر الصرؼ مجموع الميزانية، يعدؿ 
 .الميزانيةوسعر الصرؼ المستخدـ في احتساب  2014الفعمي في عاـ 
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 عمى مستوى المؤسسة لكفاءة الصندوقجدول التدابير المقترحة واآلثار المتعمقة بتكمفة االستجابة لتوصيات التقييم 

بعات ت 0292فً تبعات وضع التكالٌف      
التكلفة فً 

0292 

  

   
 توصيات/تدابير التقييم المؤسسي لمكفاءة

تكاليف التعديالت  الفوائد تفاصيل التدابير المقترحة 
 غير المتكررة

التكاليف 
 الرأسمالية

تبعات عام  التكاليف المتكررة
5102 

تكاليف عام 
5102 

التدريجية 
 المتكررة

تكسيع نطاؽ مكاتب الصندكؽ القطرية حسب المزـك  1
كتعزيز قدراتيا بتعييف مكظفيف كمساعديف لمبرنامج 

 القطرم

تعييف مكظفيف كمساعديف إضافييف 
 لمبرنامج القطرم

 تحسيف الدعـ عمى األرض كتعزيز الفعالية 
تحسيف استدامة المشركع. تخفيض تكاليؼ المكظفيف في  -

المدل المتكسط ألف مكظفي مكاتب الصندكؽ القطرية 
يتكلكف مسؤكلية أكبر عف العمؿ الخاص بالبرنامج 

 كالمشركعات

                        

   150 000  

250 000   

ترشيد استخداـ االستشارييف بتعييف مكظفيف مختصيف  2
إضافييف في شعبة السياسات كالمشكرة التقنية بغية 

زيادة القدرة التقنية الداخمية عمى تقديـ الدعـ الميداني 
 أثناء تصميـ المشركع كاإلشراؼ عميو 

تحكيؿ االستشارييف إلى كظائؼ يشغميا 
 مكظفكف.

تحسيف نكعية الدعـ التقني كاالحتفاظ بالمعرفة المؤسسية, 
مع أف ذلؾ سيعني زيادة قصيرة األجؿ في التكاليؼ 

  المتكررة
الرصد كالتقييـ,  يمكف أف تشمؿ المجاالت المكاضيعية -

كسمسمة قيمة القطاع الخاص, كمصائد السماؾ, كحكار 
السياسات, كالشباب, كمنظمات المزارعيف, كما بعد 

 الحصاد, كحيازة األرض

                        

   850 000  

    

تطكير قاعدة بيانات أكثر متانة تبيف فييا لكحة اإلدارة  3
 عبء العمؿ كضع برنامج العمؿ كأداة لتحميؿ

تمكيف اإلدارة مف استرجاع المعمكمات 
المحّدثة برنامج القركض كالمنح مف 

 مصدر كاحد 

 التمكف مف تكزيع عبء العمؿ بصكرة أكثر فعالية 
مكاسب الكفاءة في تكاليؼ المكظفيف عمى يمكف تكقع  -

 األجؿ المتكسط مع تكفر البيانات كزيادة أتمتة العمميات

                       

300 000  

                    

   100 000  

                   

   60 000  

تطكير كتنفيذ أدكات أكثر استجابة لمبمداف المتكسطة  4
 الدخؿ 

تكفير دراية إضافية لتحديد األدكات 
حتياجات البمداف المتكسطة متطرؽ الل

 الدخؿ

يمكف أف يؤدم تحسف االستجابة  في التعامؿ مع البمداف  
المتكسطة الدخؿ إلى زيادة حجـ برنامج العمؿ مع ىذه 

 البمداف, األمر الذم يؤدم بدكره إلى زيادة كفاءة الصندكؽ

  200 000          

تنفيذ إطار كخطة إدارة المعرفة، بما في ذلؾ تكفير  5
 الحكافز لمشاركة المكظفيف

 لالستشارييفتكاليؼ  غير متكررة 
إلطالؽ إطار كخطة إدارة المعرفة 

 كتنفيذىما

تعزيز قدرات الصندكؽ عمى إدخاؿ إدارة المعرفة في  - 
 جميع جكانب عمميات الصندكؽ

عمى األجؿ المتكسط، يمكف تكقع أف يؤدم ذلؾ إلى  -
زيادة في فعالية تصميـ كتنفيذ عمميات الصندكؽ، مما يرفع 

 برنامج العمؿ ككؿ.كفاءة 

  100 000          

استعراض كتحديث الخطكط التكجييية لبرنامج  6
الصندكؽ لمفرص االستراتيجية القطرية المستند إلى 

ؾ معايير تقرير الحاجة إلى برنامج لالنتائج، بما في ذ

دراية إضافية لتنقيح الخطكط التكجييية 
لتعزيز الخطكط التكجييية الخاصة ببرامج 
الفرص االستراتيجية القطرية عمى نحك ما 

تعزيز برنامج الفرص كأداة لحكار السياسات كالمكاءمة مع 
لتكسيع النطاؽ.  االستراتيجيات القطرية , مما يعتبر أساسيان 

كعمى األجؿ المتكسط, يمكف أف نتكقع أف يؤدم ذلؾ إلى 

  100 000          
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بعات ت 0292فً تبعات وضع التكالٌف      
التكلفة فً 

0292 

  

   
 توصيات/تدابير التقييم المؤسسي لمكفاءة

تكاليف التعديالت  الفوائد تفاصيل التدابير المقترحة 
 غير المتكررة

التكاليف 
 الرأسمالية

تبعات عام  التكاليف المتكررة
5102 

تكاليف عام 
5102 

التدريجية 
 المتكررة

عمى مستكل المؤسسة أكصى بو التقييـ  لمفرص، كما في البرامج القطرية الصغيرة مثالن.
 لكفاءة الصندكؽ

تحسيف كفاءة  ذلؾ تصميـ عمميات الصندكؽ كتنفيذىا 
 كتكسيع نطاقيا, مما يؤدم إلى رفع الكفاءة المؤسسية

تنقيح عممية ضماف الجكدة؛ إشراؾ المكظفيف في كقت  7
 مبكر

في عممية ضماف  األخذ ببعض التغييرات
الجكدة بحيث يمكف البدء بضماف الجكدة 

في مرحمة أبكر مف تطكر المشركع. 
 التكاليؼ االستشارية

ستراتيجية النظر لجنة  الدخكؿتحسيف التصميـ عند 
مما يمكنيا مف اتخاذ تدابير  كتكجيو السياسات، العمميات

 تصحيحية في كقت مبكر
نفيذ المشركعات, مما تحسيف النكعية كزيادة الكفاءة في ت -

يؤدم إلى تخفيض التكاليؼ في مرحمة البدء بالمشركع كفي 
 التنفيذ

                        

   100 000  

    

تكثيؼ برامج تدريب المكظفيف في مجاالت اإلشراؼ  8
 عمى المشركعات كاإلدارة المالية كغيرىا 

تدريب مدير البرنامج القطرم كمكظفي 
 كاإلدارة الماليةالمكتب القطرم 

 قكة عمؿ أفضؿ ميارة كتحسيف تنفيذ البرامج 
زيادة كفاءة تنفيذ دعـ الصندكؽ, مما يمكف أف يؤدم  -

 إلى مكاسب في الكفاءة عمى األمد المتكسط

                        

   300 000  

    

سياسة استراتيجية الحضكر القطرم في إعداد  9
 كتقديمو إلى المجمس لممكافقة  الصندكؽ،

تكمفة أكلية إلشاعة الالمركزية في  - 
خدمات الدعـ اإلدارم لممكاتب القطرية، 
فيما يتعمؽ بالمكاتب القائمة كالمكاتب 

التي ستفتح في المستقبؿ )تكاليؼ 
إنشاء عشرة مكاتب  -المكظفيف أساسان(

قطرية جديدة، رىنان باستعراض المجمس 
ستراتيجية اقتو عمى سياسة ك التنفيذم كمكاف

 الحضكر القطرم

تقكية دعـ البرامج كتعزيز تنفيذىا يمكف أف يؤديا إلى  
 مكاسب كبيرة في الكفاءة في ىذه البمداف

1 500 000          

استعراض كتغيير العمميات األساسية لتسيير األعماؿ  10
 بيدؼ تعزيز الكفاءة

استشارم الستعراض عمميات تسيير 
األعماؿ في الصندكؽ بغية تحديد أكجو 

 الكفاءة

تبسيط العممية سيؤدم إلى مكاسب الكفاءة عمى المدل  
المتكسط  حيث ستصبح العمميات التي تستيمؾ بقكة كقت 

 المكظفيف عمميات أكثر آلية كأقؿ تكمفة

  200 000          

إدماج منصات تكنكلكجيا المعمكمات األساسية  11
(Oracle-PeopleSoft ERP, Agile Open 

Source and Microsoft ) 

دعـ استشارم لتطكير  –إدماج النظـ 
 تكنكلكجيا المعمكمات

تحسيف الحصكؿ عمى المعمكمات لتعزيز عممية صنع 
القرار اإلدارم. تخفيض تكاليؼ كقت المكظفيف عندما 

 تزداد أتمتة العمميات المعقدة التي تستيمؾ كقت المكظفيف

                       

200 000  

                     

   40 000  

تحديث نظـ برمجيات الصندكؽ لمتمكف مف زيادة  12
 فعالية ككفاءة الدعـ اإلدارم لممكاتب القطرية

تنفيذ بيئة تكنكلكجيا المعمكمات لمسماح 
الندماج المكاتب القطرية الكامؿ ضمف 

 PeopleSoftبرنامج 

زيادة كفاءة الدعـ المقدـ إلى المكاتب القطرية مما يمكف  
 مف تنفيذ برامج الصندكؽ بصكرة أكثر كفاءة كفعالية

                       

760 000  

                    

   200 000  

                   

 152 000  

                                                              تحسيف دعـ تكنكلكجيا المعمكمات لمنطقة العمميات   تنفيذ نظـ الرصد كالتقييـتنفيذ نظـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت لدعـ  13
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بعات ت 0292فً تبعات وضع التكالٌف      
التكلفة فً 

0292 

  

   
 توصيات/تدابير التقييم المؤسسي لمكفاءة

تكاليف التعديالت  الفوائد تفاصيل التدابير المقترحة 
 غير المتكررة

التكاليف 
 الرأسمالية

تبعات عام  التكاليف المتكررة
5102 

تكاليف عام 
5102 

التدريجية 
 المتكررة

كتحسيف التنفيذ, مما يمكف مف زيادة كفاءة كفعالية تنفيذ  عمميات الرصد كالتشغيؿ التشغيمي في الصندكؽ 
 برامج الصندكؽ

700 000     100 000   140 000  

تنفيذ تكنكلكجيات متنقمة لمتمكف مف الدخكؿ إلى نظـ  14
الصندكؽ أثناء التنقؿ عف طريؽ مجمكعة كاسعة مف 

 األدكات، بما في ذلؾ اليكاتؼ كالمكحات الذكية 

النظر تمكيف المكظفيف مف الكصكؿ إلى المعمكمات بغض   
عف المكقع كعف منصات تكنكلكجيا المعمكمات, األمر الذم 

يقمؿ مف تكاليؼ الكصكؿ إلى المعمكمات كيحسف فعالية 
 المكظفيف

                       

100 000  

                     

   20 000  

كضع حمكؿ معمكمات األعماؿ لتكفير المعمكمات  15
 األعماؿ اإلدارية ذات الصمة لدعـ قرارات

زيادة الكفاءة في استخداـ كقت المكظفيف تمكف مف    
تخصيص ىذا الكقت لتنفيذ البرنامج. كتسيـ عممية اتخاذ 
القرارات األكثر استنارة في تنفيذ برنامج العمؿ بصكرة أكثر 

 كفاءة كفعالية

                       

375 000  

                    

   200 000  

                   

   75 000  

نياء  16 بدء العمؿ بنظاـ المنح كمشركعات االستثمار كا 
عادة تشكيؿ النظـ  نظاـ إدارة حافظة المشركعات كا 

 القائمة التي تعتمد عمى نظاـ إدارة الحافظة

زيادة كفاءة استخداـ كقت المكظفيف مما يمكف مف    
تخصيصو لتنفيذ البرنامج. كتسيـ عممية اتخاذ القرارات 
األكثر استنارة في تنفيذ برنامج العمؿ بصكرة أكثر كفاءة 

 كفعالية

                       

375 000  

                     

   75 000  

        2 100 000  2 810 000  2 000 000      

                            في المائة من تكاليف إدارة/طوارئ المشروعات 10  

281 000  

                    

            -    

                   

   56 200  

      000 000 2     000 091 3    000 100 2       المجموع )ماعدا نظام القروض والمنح(  

االستعاضة عف نظاـ القركض كالمنح بمنصة جديدة    17 
تعمؿ عمى الشبكة لخمؽ قاعدة قكية لمتمكف فيما بعد 

مف تطكير بكابة خدمة ذاتية لممقترضيف تدعـ الصرؼ 
 االلكتركني

منصة جدية لتكنكلكجيا المعمكمات  
 خاصة بإدارة القركض كالمنح

صرؼ النقدم لدعـ تنفيذ البرامج كالمشركعات التسريع   -
 في الكقت المحددك  كفاءةبصكرة أكثر 

 تخفيض تكاليؼ المكظفيف مع تبسيط العمميات -

يمكف إعادة تكجيو مكارد المكظفيف المفرج عنيا مف مياـ  -
 المعامالت إلى أنشطة ذات قيمة مضافة أعمى

استهالك       

إضافً فً 

 0292عام 

222 222 9 

        تدابير تستوعب الميزانية العادية تكاليفها 

إعداد كرقة تعرض مختمؼ الخيارات النتقاء البمداف،  18
 لينظر فييا المجمس التنفيذم

رىنان بمدل االنتقائية المتفؽ عمييا بيف 
اإلدارة كالمجمس التنفيذم، يمكف تخفيض 

 20عدد المشركعات بنسبة قصكل قدرىا 
سنكات، مع تحقيؽ في المائة عمى عدة 

كفكرات مقابمة في الميزانية، عمى األكثر 

تخفيض عدد البمداف التي تتمقى الخدمات يمكف أف يعزز  
كفاءة الصندكؽ الكمية بتخفيض التكاليؼ التشغيمية 

كاإلدارية. عمى أف ذلؾ سيككف عمى حساب عدـ تقديـ 
الحيازات الصغيرة في البمداف الصغيرة كفي  الدعـ ألصحاب
 المناطؽ النائية
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بعات ت 0292فً تبعات وضع التكالٌف      
التكلفة فً 

0292 

  

   
 توصيات/تدابير التقييم المؤسسي لمكفاءة

تكاليف التعديالت  الفوائد تفاصيل التدابير المقترحة 
 غير المتكررة

التكاليف 
 الرأسمالية

تبعات عام  التكاليف المتكررة
5102 

تكاليف عام 
5102 

التدريجية 
 المتكررة

في المائة مف ميزانية دائرة إدارة  15
 البرامج

تركيز مخصصات الميزانية اإلدارية لزيادة دعـ  19
المشركعات التي تكاجو مخاطر محتممة أك فعمية 

 )تمايز تخصيص المكارد عمى أساس الحاجة(

ستقدـ مخصصات لمتمكيؿ الخاص 
 لممشركعات المعرضة لمخطر

تحسيف تنفيذ البرامج كالمشركعات مما يؤدم إلى زيادة  
الفعالية كتخفيض التكاليؼ عمى المدل المتكسط. كستطرأ 
تكاليؼ تدريجية عمى األجؿ القصير كلكنيا ستستكعب 

 ضمف مظركؼ  الميزانية

          

تقييمان لألثر كتجميع  30إجراء ما يمكف أف يصؿ إلى  20
 عنياىذه التقييمات كاإلبالغ 

عمى تكفر  ثرسيعتمد عدد تقييمات األ
المكارد الداخمية. كال يكجد تبعات لمتكمفة  

عمى مستكل المؤسسة لكفاءة في التقييـ 
 الصندكؽ 

تحسيف فيـ نتائج المشركعات. تبعات كبيرة مف حيث   - 
دكالر أمريكي لكؿ تقييـ  250,000التكمفة تقدر بمبمغ 

بديمة لمتمكيؿ ، يعمؿ الصندكؽ لألثر. كرىنان بتكفر مصادر 
حاليان عمى تنفيذ أكثر ما يمكف ضمف فترة التجديد التاسع. 

كيمكف تكقع أف يؤدم التكصؿ إلى فيـ أفضؿ لسمسمة 
النتائج عمى المدل المتكسط إلى الطكيؿ، إلى تحسيف 

 الفعالية ككفاءة النتائج.

          

المالية في تنفيذ اإلصالحات لتعزيز نكعية اإلدارة  21
المشركعات، مف قبيؿ تطبيؽ منيجيات تستند إلى 
المخاطر كزيادة االعتماد عمى النظـ القطرية كبناء 

القدرات عمى اإلدارة المالية لدل مكظفي المشركعات 
 كقكة عمؿ الصندكؽ

تكفير تدريب إضافي لمكظفي شعبة 
المراقب المالي كالخدمات المالية لتقييـ 

العامة في البمداف نظـ اإلدارة المالية 
العميمة، كاالضطالع بتقييمات المخاطر، 
كتعزيز العالقات مع مؤسسات المراجعة 
العميا، تبسيط منيجية الضماف  المستند 

إلى المخاطر، كتكسيع نشر أدكات كمكارد 
التعمـ ألغراض بناء قدرات المكظفيف 

 االئتمانييف لدل الجيات المقترضة

           المالية لمبرامجتعزيز نكعية اإلدارة 

تكسيع نطاؽ كحدة تجييز الصرؼ في نيركبي لتصبح  22
مشتركان بيف األقاليـ يخدـ بمداف أفريقيا  ال مركزيامركزان 

الغربية كالكسطى كالشرقية كالجنكبية كبمداف شماؿ 
أفريقيا، كذلؾ مف خالؿ النقؿ التدريجي لممزيد مف 

 مياـ إدارة القركض مف ركما إلى كحدة نيركبي

تعييف مكظفيف إضافييف في المكتب  
 اإلقميمي لمصندكؽ في نبركبي

إدارة القركض تسيـ في زيادة فعالية زيادة فعالية تجييز  
تنفيذ البرامج في أفريقيا. كستستكعب الميزانيات الحالية 

تخفيض تكاليؼ المكظفيف  -التكاليؼ الرأسمالية كالمتكررة
 فيما يتعمؽ بتجييز عمميات الصرؼ في ركما
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 13البمدحسب  2014العدد اإلشاري لممشروعات في 

 
  

 

 

 أمريكا الالتينية والكاريبي آسيا والمحيط اليادي أفريقيا الشرقية والجنوبية أفريقيا الغربية والوسطى
 الشرؽ األدنى وشماؿ أفريقيا

 وأوروبا

 

 أرمينيا بوليفيا (4بنغالديش ) أنغوال بنف

 

 البوسنة واليرسؾ إكوادور كمبوديا بوروندي الكاميروف

 

 جورجيا ىايتي الصيف ليسوتو تشاد

 

 األردف المكسيؾ اليند مالوي كوت ديفوار

 

 لبناف بيرو كيريباس سوازيالند غانا

 

 المغرب أوروغواي (4ميانمار ) زامبيا ساف تومي وبرينسيبي

 

 (4السوداف ) فنزويال نيباؿ  توغو

 

 تونس  باكستاف  

 اليمف  (4الفمبيف )   

   جزر سميماف   

   فييت ناـ   

      

 92 7 92 2 7 المجموع 

 
 0292تشرٌن األول /أكتوبر 41المصدر: الذخٌرة اإلجمالٌة لنظام إدارة حافظة المشروعات بتارٌخ 

                                                      

 فٌها منح برنامج التؤقلم لصالح زراعة أصحاب الحٌازات الصغٌرة والقروض والمنح التكمٌلٌة9بما  13
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 2012الفعمي مقارنة بالميزانية لعام  -الميزانية العادية حسب المجموعات والدوائر 

 )بمالٌٌن الدوالرات األمرٌكٌة(

 المجموع 2المجموعة  2المجموعة  0 المجموعة 9المجموعة  

 0290ميزانية  الدائرة

0290 
 التغيير فعمي

ميزانية 
0290 

0290 
 التغيير فعمي

ميزانية 
0290 

0290 
 التغيير فعمي

ميزانية 
0290 

0290 
 التغيير فعمي

ميزانية 
0290 

0290 
 التغيير فعمي

                

                 

 2972 0922 2927 (2922) 2902 2922 2922 9922 2912 2992 9997 9922 (2901) 2909 2922 مكتب الرئيس ونائب الرئيس

                       

 2929 92992 92992 (9922) 2972 2907 2920 0922 9912 (9992) 2927 2902 (2922) 2922 2922 مجموعة دعـ الخدمات المؤسسية

                       

 2992 0921 0911 2929 2992 2922 2920 2922 2922 2921 0901 9922 (2922) 2999 2997 مكتب الشراكات وتعبئة الموارد

                       

دارة المعرفة  2992 2922 2920 2 2 2 2927 2912 2922 (9979) 9922 2992 9922 9922 2 دائرة االستراتيجية وا 

                       

 99921 21999 22972 2 2 2 2991 2902 2922 9920 9922 2922 (90922) 27920 22920 دائرة إدارة البرامج.

                       

 9922 1912 2927 (2920) 2921 2999 (2927) 2992 2902 2922 2922 2 9929 2922 2992 دائرة العمميات المالية.

                       

 0972 07922 02922 (2922) 2990 2992 0921 02922 02922 (2922) 2992 2902 2901 9900 2912 دائرة خدمات المنظمة

                       

 2922 7922 0992               التكاليؼ المؤسسية

                        

 (2155) 025152 022102 (5112) 1122 01115 2115 22125 25121 (0155) 2152 01122 (01125) 15122 52110 موعالمج

النسبة المئوية لممجموعة )الميزانية مقارنة 
  %292 %792  %0297 %0092  %297 %790  %2292 %2992 بالفعمي(
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 مقارنة بالمتوقعة 2013ميزانية عام  - الدوائرالميزانية العادية حسب المجموعة و

 )بمالٌٌن الدوالرات األمرٌكٌة(

 المجموع 2المجموعة  2المجموعة  0المجموعة  9المجموعة  

 الدائرة

ميزانية 
0292 

0292 
 التغيير متكقع

ميزانية 
0292 

4113 
 التغيير متوقع

ميزانية 
0292 

0292 
 التغيير متكقع

ميزانية 
0292 

0292 
 التغيير متكقع

ميزانية 
0292 

0292 
 التغيير متكقع

                

                 

 (2992) 0922 0972 (2922) 2902 2907 (2997) 2912 9992 2922 9922 9927 - 2 2 مكتب الرئيس ونائب الرئيس

                

 (222) 97992 97927 (2921) 2912 7922 2921 2922 0911 (2902) 0912 2902 (2991) 2970 2919 المؤسسيةمجموعة دعـ الخدمات 

                

 (2910) 2922 2922 (2927) 2992 2900 (2922) 2902 2922 (2922) 0927 2922 (2929) 2992 2997 مكتب الشراكات وتعبئة الموارد

                

دارة المعرفةدائرة   (2912) 2920 2920 2922 2999 2922 (2902) 9902 9921 (2902) 9922 9922 (2922) 0927 0910 االستراتيجية وا 

                

 (2900) 70922 70927 2 2 2 2 2 2 (2992) 0992 0902 (2927) 72902 72920 دائرة إدارة البرامج

                

 (2920) 92992 92927 2 2999 2999 (2920) 2922 2922 (2929) 2922 2922 (2921) 2922 2920 المالية.دائرة العمميات 

                

 9927 02922 02922 2992 2922 2922 9922 02912 02922 (2922) 2927 2990 (2992) 9920 9992 دائرة خدمات المنظمة

                

 (0922) 2 0922 (2902) 2 2902 (2922) 2 2922 (2920) 2 2920 (9992) 2 9992 لممجموعات( التكاليؼ المؤسسية )المخصصة

                

 2927 2922 0912 2 2 2  2 2  2 2 2 2 2 مركز التكاليؼ المؤسسية )غير المخصصة لممجموعات(

                  

 (2102) 02011 022102 (1120) 5100 5125 1122 22122 22121 (0120) 00112 05122 (5102) 55122 52101 المجموع

     %292 %292  %0290 %0290  %792 %297  %2292 %2192 النسبة المئوية لممجموعة )الميزانية مقارنة بالمتوقعة(
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 2014مقارنة بالميزانية المقترحة لعام  2013ميزانية عام  -الميزانية العادية حسب المجموعة والدوائر 

 )بمالٌٌن الدوالرات األمرٌكٌة(

 المجموع 2المجموعة  2المجموعة  0المجموعة  9المجموعة  

 الدائرة

ميزانية 
0292 

ميزانية 
 التغيير 0292

ميزانية 
0292 

ميزانية 
 التغيير 0292

ميزانية 
0292 

ميزانية 
 التغيير 0292

ميزانية 
0292 

ميزانية 
 التغيير 0292

ميزانية 
0292 

ميزانية 
 التغيير 0292

                

                 

 2922 0977 0972 2902 2927 2907 (2992) 9922 9992 2992 9900 9927 2922 2922 2 مكتب الرئيس ونائب الرئيس

                

 2979 92992 97927 2902 7921 7922 9902 2902 0911 (2922) 0912 2902 (2922) 2929 2919 المؤسسيةمجموعة دعـ الخدمات 

                

 2922 2992 2922 (2900) 2 2900 (2990) 2900 2922 2922 2919 2922 (2992) 2929 2997 مكتب الشراكات وتعبئة الموارد

                

دارة المعرفةدائرة االستراتيجية   2902 2922 2920 2922 2921 2922 (2902) 9902 9921 (2992) 9979 9922 2920 2922 0910 وا 

                

 9922 72927 70927 2920 2920 2 2 2 2 (2900) 0922 0902 9902 79920 72920 دائرة إدارة البرامج

                

 (2921) 92992 92927 (2922) 2922 2999 (2922) 2920 2922 2999 2997 2922 2929 2922 2920 دائرة العمميات المالية

                

 2929 02922 02922 (2920) 2929 2922 0929 02929 02922 (2929) 2999 2990 2922 0929 9992 دائرة خدمات المنظمة

                

 2922 0922 0922 (2990) 2922 2902 (2991) 2929 2922 (2992) 2992 2920 2922 9972 9992 التكاليؼ المؤسسية )المخصصة لممجموعات(

                

 2920 2922 0912   2  2 2  2 2 2 2 2 مركز التكاليؼ المؤسسية )غير المخصصة لممجموعات(

                  

 2121 022122 022102 1101 5115 5125 5121 21121 22121 (1125) 05152 05122 5122 51112 52101 المجموع

     %292 %292  %0292 %0290  %290 %297  %2297 %2192 النسبة المئوية لممجموعة )الميزانية مقارنة بالمتوقعة(
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 2014مقارنة بالميزانية المقترحة لعام  2013ميزانية عام  -الميزانية العادية حسب فئات التكاليف والدوائر 

 )بمالٌٌن الدوالرات األمرٌكٌة(

 

  المجموع   أخرى  شعبة تكنولوجيا المعمومات   السفر في مياـ رسمية   الخبراء االستشاريوف   الموظفوف 

 التغيير 0292 0292   0292 0292  0292 0292   0292 0292   0292 0292   0292 0292 الدائرة

                       

                        

 2922 0977 0972   2990 2992  - -   2902 2992   2929 -   0929 0922 مكتب الرئيس ونائب الرئيس

                       

 2979 92992 97927   9972 9917  - -   2922 2922   9921 2972   92922 92900 مجموعة دعـ الخدمات المؤسسية

              -         

 2922 2992 2922   2907 2922   -   2920 2922   2990 2999   2922 2902 دائرة الشراكات وتعبئة الموارد

                       

دارة المعرفة  2902 2922 2920   2992 2927  - -   2921 2922   9922 2920   2920 2912 دائرة االستراتيجية وا 

                       

 9922 72927 70927   2919 2921  2929 -   7900 2920   92919 91927   20920 22991 دائرة إدارة البرامج

                       

 2921 92992 92927   2922 2902  - 2922   2907 2902   2992 2999   1929 92922 دائرة العمميات المالية

                       

 2929 02922 02922   7992 2929  2922 2912   2902 2990   2922 2992   92927 92911 خدمات المنظمةدائرة 

                       

 2922 0922 0922   9992       - -   - -   9902 0922 التكاليؼ المؤسسية )المخصصة لممجموعات(

                       

 2920 2922 0912   2922 0972      - -   - 2902     )غير المخصصة لممجموعات(مركز التكاليؼ المؤسسية 

                       

 22151 20120 المجموع
  

50122 55122 
  

01122 2152 
  

2111 2122 
 

02152 02152 
  

022102 022122 2121 
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 الميزانية العادية فقط – 2014المستويات اإلشارية لمموظفين لعام 

)المكافئون المتفرغون(
أ

 

  

 موظفو المالؾ والموظفوف المعينوف بعقود
  قصيرة األجؿ

 

 

  بالدائرة 

الفئة 
المينية 
والفئات 
 األعمى

الخدمات 
 العامة

مجموع 
الموظفيف 

بعقود دائمة 
 ومحددة المدة

الموظفوف 
اإلقميميوف 
المعينوف 

 محميا

الموظفوف بعقود 
 قصيرة األجؿ

المجموع لعاـ 
0292 

        

        

 00111  - 00111 2111 2111  مكتب الرئيس ونائب الرئيس

        

        مجموعة دعم الخدمات المؤسسية

 97922  - 97922 2922 99922  مكتب المستشار العاـ

 22922  - 22922 02922 92922  مكتب سكرتير الصندوؽ

 2922   2922 9922 2922  كحدة الميزانية كتطكير المنظمة

 1922  - 1922 0922 2922  مكتب المراجعة واإلشراؼ

 09922  - 09922 7922 92922  االتصاالتشعبة 

 0922  - 0922 9922 9922  مكتب الشؤوف األخالقية

 51121  - 5112 25111 22121  المجموع لمجموعة دعم الخدمات المؤسسية

 

      مكتب الشراكات وتعبئة الموارد

 

 

 1922  - 1922 2922 2922  المكتب األمامي لمكتب الشراكات وتعبئة الموارد

 2922  - 2922 9922 2922  مكتب االتصاؿ في أمريكا الشمالية

 2922  - 2922 9922 0922  مكتب العالقات مع دوؿ الخميج العربية

 2922  - 2922 9922 0922  مكتب االتصاؿ مع آسيا كالمحيط اليادم

 02111  - 02111 2111 02111  المجموع لمكتب الشراكات وتعبئة الموارد

       

دارة المعرفة  51122  - 51122 01111 01122 دائرة االستراتيجية وا 

        

        دائرة إدارة البرامج

 90922  - 90922 2922 7922  المكتب األمامي لدائرة إدارة البرامج

 27922  - 27922 1922 07922  شعبة السياسات والمشورة التقنية

 29922  92922 22922 90922 09922  شعبة أفريقيا الغربية والوسطى

 22922  92922 29922 90922 91922  شعبة أفريقيا الشرقية والجنوبية

 22922  92922 22922 99922 91922  شعبة آسيا والمحيط اليادي

 02922  - 02922 2922 97922  شعبة أمريكا الالتينية والكاريبي

 22922  2922 07922 92922 97922  شعبة الشرؽ األدنى وشماؿ أفريقيا وأوروبا

 92922  - 92922 2922 99922  شعبة البيئة والمناخ

 522111  21111 515111 22121 025121  المجموع لدائرة إدارة البرامج

        

        دائرة العمميات المالية

 0922  - 0922 9922 9922  المكتب األمامي لدائرة العمميات المالية

 22972  2922 21972 92922 02972  والخدمات الماليةشعبة المراقب 

 90922  - 90922 2922 2922  شعبة خدمات الخزانة

 0922  - 0922 2922 0922  كحدة التخطيط كالتحميؿ المالي

 22112  2111 22112 02111 22112  المجموع لدائرة العمميات المالية
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 موظفو المالؾ والموظفوف المعينوف بعقود
  قصيرة األجؿ

 

 

  بالدائرة 

الفئة 
المينية 
والفئات 
 األعمى

الخدمات 
 العامة

مجموع 
الموظفيف 

بعقود دائمة 
 ومحددة المدة

الموظفوف 
اإلقميميوف 
المعينوف 

 محميا

الموظفوف بعقود 
 قصيرة األجؿ

المجموع لعاـ 
0292 

        

        دائرة خدمات المنظمة

 2922  - 2922 0922 0922  األمامي لدائرة خدمات المنظمة المكتب

 02922  - 02922 92922 92922  شعبة الموارد البشرية

 27997  - 27997 07997 92922  شعبة الخدمات اإلدارية

 2922  - 2922 2922 0922  كحدة الدعـ الميداني 

 22922  - 22922 92922 92922  شعبة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت

 22101  - 22101 21101 25111  المجموع لدائرة خدمات المنظمة

        

 222115 - 20111 215115 512121 212120  0292 -المجموع الكمي  

 222112 02125 21111 252125 022151 525125  0292 -المجموع الكمي  

 شيرا. ويشمؿ الموظفيف غير المتفرغيف بما يقابؿ أقؿ مف مكافئ متفرغ واحد. 12المكافئ المتفرغ = 
 .2014توزيع إشاري لمموظفيف بحسب الدائرة يمكف أف يتغير خالؿ عاـ  ب
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 بحسب الدوائر والرتب 2014المستوى اإلشاري لمموظفين في عام 

 )مكافئ الموظفٌن المتفرغٌن(

 الرتبة الفئة

مكتب 
الرئيس 
ونائب 
 الرئيس

مجموعة 
دعـ 

الخدمات 
المؤسسية 

* 

مكتب 
الشراكات 
وتعبئة 
 الموارد

مكتب 
االستراتيجية 

دارة  وا 
 المعرفة

دائرة إدارة 
 البرنامج

 دائرة
العمميات 

 المالية

دائرة 
خدمات 
 المنظمة

2014 

 المجمكع
4113 

 المجموع

الفئة الفنية وما 
 أفوقيا

فما  رئيس دائرة
 فوؽ

0922 - - 2922 9922 9922 9922 2922 2922 

 7922 2922 9922 - 9922 9922 9922 9922 9922 0-يرمد 

 92922 97922 0922 0922 2922 9922 0922 2922 - 9-يرمد 

 2-ؼ 
9922 7922 9922 2922 27902 2922 7922 20902 71922 

 2-ؼ 
9922 92922 2922 7922 22902 92972 99922 22922 77922 

 2-ؼ 
- 92922 2922 9922 02922 92922 92922 72922 21922 

 0-ؼ 
9922 2922 2922 2922 1922 7922 2922 22922 22990 

 9-ؼ 
- - - - 9922 9922 - 0922 0922 

 525125 212120 25111 22112 025121 01122 02111 22121 2111  المجموع الفرعي  

موظفو الخدمات 
 أالعامة

 0922 0922 0922  - - - - - 7-خ ع

 21922 22922 92922 2922 02922 0922 9922 92922 0922 2-خ ع 

 22997 70997 92927 1922 07922 0922 9922 90922 0922 2-خ ع 

 22992 22922 90922 - 92922 2922 2922 1922 9922 2-خ ع 

 2922 92922 2922 9922 2922 0922 9922 2922 - 2-خ ع 

 7922 2922 2922 9922 - - - - - 0-خ ع 

           

 022151 512121 21101 02111 22121 01111 2111 25111 2111  المجموع الفرعي  

 252125 215115 22101 22112 515111 51122 02111 51121 00111  المجموع  

 النسبة المئوية لفئة الموظفيف الفنييف
22% 27% 22% 22% 27% 22% 20% 22% 22% 

النسبة المئوية لفئة موظفي الخدمات 
 العامة

22% 22% 20% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 

 9921 9922 2972 9912 9911 9977 0997 9922 9902 نسبة الفئة الفنية إلى فئة الخدمات العامة

 ال يشمؿ ذلؾ الموظفيف المعينيف محميا أ
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 تكاليف الموظفين

موظفي  تعد ميزانية تكاليؼ الموظفيف عموما وفقًا لمقواعد والموائح المطبقة عمى رواتب وبدالت واستحقاقات -6
األمـ المتحدة التي تنظميا إلى حد كبير توصيات لجنة الخدمة المدنية الدولية في النظاـ الموحد لألمـ 

 المتحدة.

وتوضع المعدالت المعيارية لكؿ مستوى مف مستويات الرتب استنادا إلى تحميؿ البيانات اإلحصائية  -7
الصندوؽ. وتمثؿ مختمؼ مكونات المعدالت لمجموعة موظفي الصندوؽ والنفقات الفعمية المرتبطة بموظفي 

 أفضؿ تقدير وقت إعداد وثيقة الميزانية.

، لف يكوف ىناؾ أي تغيير في 4114نظرا الفتراض عدـ حدوث تغيير في تعويضات الموظفيف في عاـ  -8
 ، وىو ما ينعكس في الجدوؿ أدناه. 4114و 4113التكاليؼ المعيارية بيف عامي 

 المعياريةتركيب تكاليف الموظفين 

 )بمالٌٌن الدوالرات األمرٌكٌة(

 الفئة وصؼ

المكافئوف المتفرغوف 
بمعدالت  0292في 
 0292عاـ 

المكافئوف المتفرغوف 
بمعدالت  0292في 
 0292عاـ 

 )النقصاف(
 مالحظات الزيادة 

     الموظفون الفنيون

  - 02919 02919 المرتبات

  - 92972 92972 عالوة تسوية المقر

  - 92910 92910 التقاعدي والتأميف الطبيالمعاش 

  - 2920 2920 منح التعميـ

  - 0991 0991 اإلعادة إلى الوطف وتعويضات انتياء الخدمة واإلجازات السنوية

  - 9909 9909 إجازات زيارة الوطف

  - 9922 9922 بدؿ اإلعالة

  - 2922 2922 تعويض ضريبة الواليات المتحدة

  - 9922 9922 البدالت األخرى

  - 9902 9902 تكاليؼ التعييف المركزم

  - 22101 22101 المجموع الفرعي

     موظفو الخدمات العامة

  - 92922 92922  المرتبات

  - 2992 2992 المعاش التقاعدي والتأميف الطبي

  - 2929 2929 عالوة المغة

  - 9922 9922 اإلعادة إلى الوطف وتعويضات انتياء الخدمة

  - 2922 2922 البدالت األخرى

  - 52121 52121 المجموع الفرعي

  - 2122 2122 موظفو الحضور القطري المعينون محميا

  - 22151 22151 مجموع تكاليف الموظفين الدائمين
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 5102-5115 الميزانية الرأسمالية حسب التركيز المواضيعي،

 بآالف الدوالرات األمرٌكٌة

 0222 0221 0292 0299 0290 

مجموع الميزانية  0292
 المعتمد

        مبادرات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت

 760 15 - - 000 12 000 2 050 1 792 القروض والمنح )استبداؿ نظاـ القروض والمنح(

 150 2 272 - 222 222 229 922 إصالح الموارد البشرية

البنية األساسية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 
 في المكاتب القطرية لمصندوؽ

   
  1 170 1 170 

 529 3 722 - 423 1 272 222 222 الكفاءة المؤسسية

 722  - - 222 222 - توحيد األداء

 525 6 772 215 3 272 222 200 1 222 المعمومات البنية األساسية لتكنولوجيا

المجموع الفرعي لمبادرات تكنولوجيا المعمومات 
 واالتصاالت

2 000 3 531 3 530 
14 298 3 215 3 300 29 874 

مشروعات المقر غير المرتبطة بتكنولوجيا 
 المعمومات

- 222 - 
221 -  1 439 

 229 222 029 - - - - أمف المكاتب القطرية

 994 31 700 3 496 3 187 15 530 3 081 4 000 2 المجموع  
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 تخصيص األموال المرحمة

 بآالف الدوالرات األمرٌكٌة()

 % 3بنسبة  4114ترحيؿ عاـ  بياف استخداـ األمواؿ المرحمة الدائرة
 09 الخبرة االستشارية وتعزيز األداء مكتب الرئيس ونائب الرئيس

   

 992 موارد خاصة لمتحقيقاتمكتب المراجعة واإلشراؼ:  مجموعة دعـ الخدمات المؤسسية 

 12 مكتب المستشار العاـ: التكاليؼ القانونية 

 972 المحافظيفمبادرات التركيج لمصندكؽ كتكاليؼ مجمس شعبة االتصاالت:  

   

 022 دعـ األنشطة البديمة لتعبئة المكارد كخطط العمؿ المرتبطة بيا مكتب الشراكات وتعبئة الموارد

   

دارة المعرفة  222  مبادرة الصندكؽ لتقييـ األثرشعبة اإلحصائيات والدراسات اإلنمائية:  مكتب االستراتيجية وا 

دارة المعرفة: فريؽ عمؿ المكتب األمامي    922 المعني بالمساعدة في عممية األىداؼ اإلنمائية لأللفية. 4115لمكتب االستراتيجية وا 

   

 223 1 دعـ أنشطة  المشروعات دائرة إدارة البرنامج

   

 27 العالـ والتعافي مف الكوارثتعزيز جمعية االتصاالت المالية بيف المصارؼ عمى مستوى شعبة الخزانة:  دائرة العمميات المالية

 22 شعبة المراقب والخدمات المالية 

   

   

 22 مبادرة وفورات الطاقة وبرمجية كاميرات األمفشعبة الخدمات اإلدارية:  دائرة خدمات المنظمة

 022 : استشارة الستعراض أساليب عمؿ دائرة خدمات المنظمةتب األمامي لدائرة خدمات المنظمةالمك 

 22 األمف وتراخيص التوريد االلكترونيشعبة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت:  

 090 1 التكاليؼ المتصمة بالتخطيط االستراتيجي لقوة العمؿ وتكاليؼ إنياء الخدمة األخرىشعبة الموارد البشرية:  

 22 ياسات وعمميات الموارد البشريةشعبة الموارد البشرية: استعراض س 

   

 2 ارئالطو  

 324 4  المجموع 
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 معمومات عن ميزانية الحضور القطري

 
 حسب األقليم 5102ميزانية الحضور القطري المقترحة لعام 

 )بمالٌٌن الدوالرات األمرٌكٌة(

 0292  0292 

 المجموع غير الموظفيف الموظفوف  المجموع غير الموظفيف الموظفوف اإلقميـ

 2997 9922 0992  2922 9902 0922 أفريقيا الغربية والوسطى

 2922 9927 0902  2922 9922 0922 أفريقيا الشرقية والجنوبية

 0922 2922 0922  0929 2901 0990 آسيا والمحيط اليادي

 0902 2921 9922  9922 2927 2922 أمريكا الالتينية والكاريبي 

 9921 2922 2972  9999 2922 2979 الشرؽ األدنى وشماؿ أفريقيا 

 2902 - 2902  - - - شعبة البيئة والمناخ

 2929 2922 2922  - - - شعبة المراقب والخدمات المالية

 05120 2152 5122 المجموع
 

2152 2115 02125 

 )الموظفون المعينون دوليًا/محميًا( حسب اإلقميم 2014تحميل ميزانية موظفي الحضور القطري لعام 
 المجموع الموظفوف المعينوف محميا الموظفوف الفنيوف المعينوف دوليا 

 اإلقميـ
مكافئوف 
 متفرغوف

 مميوف دوالر أمريكي مكافئوف متفرغوف أمريكيمميوف دوالر  مكافئوف متفرغوف مميوف دوالر أمريكي

 0992 02 2912 92 9997 2 أفريقيا الغربية والوسطى

 0902 09 2912 92 9922 2 أفريقيا الشرقية والجنوبية

 0922 00 9992 92 2927 2 آسيا والمحيط اليادي

 9922 2 - - 9922 2 أمريكا الالتينية والكاريبي 

 2972 7 2922 2 2902 9 الشرؽ األدنى وشماؿ أفريقيا 

 2902 9 - - 2902 9 شعبة البيئة والمناخ

 2922 2 2992 2 2920 0 شعبة المراقب والخدمات المالية

 2152 52 2122 20 2125 52 5102المجموع 

 8.65 81 3.66 56 5.46 25 2013المجموع 
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 لمكتب التقييم ونوع المخرجات المكتبية األهداف االستراتيجية ونتائج اإلدارة

 
 المخرجاتنوع  نتائج اإلدارة المكتبية لمكتب التقييـ لمكتب التقييـ اليدؼ االستراتيجي

اليدؼ االستراتيجي األوؿ: اليدؼ 
االستراتيجي األوؿ: المساىمة، مف خالؿ 

في تعزيز المساءلة عف  ،عمؿ التقييـ المستقؿ
 النتائج

سنكية عف التقارير ال: 1 المكتبية نتيجة اإلدارة
تقييمات النتائج كأثر عمميات الصندكؽ، ك 

لتطكير كتنفيذ تكفر الركائز الالزمة مؤسسية ال
 سياسات كعمميات مؤسسية أفضؿ 

التقرير السنوي عف نتائج وأثر عمميات 
 الصندوؽ

 التقييـ المؤسسي

تعميقات مكتب التقييـ عمى تقرير رئيس 
الصندوؽ عف وضع تنفيذ توصيات التقييـ 
وتدابير اإلدارة و تقرير الفعالية اإلنمائية 

 لمصندوؽ

مختارة  تعميقات مكتب التقييـ عمى مجموعة
مف سياسات الصندوؽ التشغيمية التي أعدتيا 

إدارة الصندوؽ لعرضيا عمى لجنة التقييـ 
 لمنظر فييا

برامج ال: تقييمات 2 المكتبية نتيجة اإلدارة
القطرية التي تكفر الركائز الالزمة لمنيكض 

 ستندالم قطريةالستراتيجية االفرص ببرامج ال
 إلى النتائج

 

 القطريةتقييمات البرامج 

تعميقات مكتب التقييـ عمى برامج الفرص 
 االستراتيجية القطرية مختارة

: تقييمات مشركعات 3المكتبية نتيجة اإلدارة 
تسيـ في تحسيف العمميات التي يدعميا التي 

  الصندكؽ

 تقدير أداء المشروعات

 التثبت مف تقارير إنجاز المشروعات

 تقييـ األثر

الطبعة الثانية مف دليؿ التقييـ ومبادئ  : كضع المنيجية 4 المكتبية نتيجة اإلدارة
 توجييية أخرى ذات صمة

: األعماؿ المتعمقة 5 المكتبية نتيجة اإلدارة
 بييئات الصندكؽ الرئاسية

دورات التجديد العاشر لموارد الصندوؽ، 
مجمس المحافظيف، لجنة التقييـ/المجمس 

 لجنة مراجعة الحساباتو التنفيذي 

االستراتيجي الثاني: تشجيع اإلدارة  اليدؼ
الفعالة لمتعمـ والمعرفة لمواصمة النيوض بأداء 

 عمميات الصندوؽ

تكليفات : إعداد 6المكتبية  نتيجة اإلدارة
كمكضكعات التعمـ لمتقارير السنكية  التقييمات

 عف نتائج كأثر عمميات الصندكؽ 

 توليؼ التقييمات

عف نتائج موضوعات التعمـ لمتقارير السنوية 
 وأثر عمميات الصندوؽ

: أنشطة منتظمة 7 المكتبية نتيجة اإلدارة
لالتصاؿ كالتكاصؿ فيما يتعمؽ بعمؿ مكتب 

 التقييـ.

 حمقات عمؿ عف قضايا مواضيعية

 والنشر التواصؿ

 أحداث لمتعمـ

 الشراكات

تنمية قدرات التقييـ : 8 المكتبية نتيجة اإلدارة
 شريكةالبمداف الفي 

عمؿ قطرية حوؿ منيجية وعمميات حمقات 
 التقييـ وأنشطة ذات صمة
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 5102 إنجازات مكتب التقييم المستقل في عام

 1الجدوؿ 
 مهام مختارة - 2013برنامج عمل المكتب لعام 

 )مكجز اإلنجازات المتكقعة كالحالية في منتصؼ المدة(

 مخرجات نياية السنة الحالية ةتكقعات بداية السن الميمة

 اإلنجاز المتكقع في نياية السنة 2013الكضع في نياية سبتمبر/أيمكؿ  2014كيستكمؿ في  2013سيبدأ في  2013سُينجز في  نكع النشاط

 نجزاُ  2 2 3 المؤسسيالتقييـ 
 بدأ 2
 جؿأُ  1

 نجزاُ  3
 جار 1

 نجزاُ  1 4 2 تقييمات البرامج القطرية
 جار 5

 نجزاُ  2
 جار 4

جميع تقارير إنجاز المشركعات متكفرة  التثبت مف تقارير إنجاز المشركعات
 في دائرة إدارة البرامج في السنة

دائرة جميع تقارير إنجاز المشركعات متكفرة في  نجزاُ  18 
 إدارة البرامج في السنة

 جار 8  8 تقدير أداء المشركعات
 

 نجزاُ  8

 تقييـ األثر اكتمؿ  بدأ كما ىك مقرر كجار 1  1 تقييـ األثر

 4 :دكرات لجنة التقييـ لجنة التقييـ كالمجمس التنفيذم
 3 :دكرات المجمس التنفيذم
 زيارة قطرية لمجنة التقييـ 

 5 :التقييـدكرات لجنة  ال تنطبؽ
 2 :دكرات المجمس التنفيذم

 1 :مجمس المحافظيف
زيارة قطرية سنكية لمكتب التقييـ )فييت ناـ 

0292) 

 7 :دكرات لجنة التقييـ
 دكرات اضافية( 3)

 3المجمس التنفيذم: 
 9مجمس المحافظيف: 

 زيارة قطرية كاحدة لمجنة التقييـ

 بدأ كما ىك مقرر كجار 9  1 : إدارة كحفظ المياه؛ الشباب التقييمات تكليؼ

 بدأ تكليؼ تقييمي إضافي عف الشباب 9
 نجزت تكليفات تقييمية عف المياه كالشبابأُ 
 
 

التقرير السنكم عف نتائج كأثر عمميات  ال تنطبؽ 1 التقييـ السنكم عف نتائج كأثر عمميات الصندكؽ.
 الصندكؽ بدأ كما ىك مقرر كجار

1 

تعميقات مكتب التقييـ عمى تقرير رئيس الصندكؽ عف 
الفعالية  كتقريركضع تنفيذ تكصيات التقييـ كتدابير اإلدارة 

 اإلنمائية لمصندكؽ

 نجزاُ  1 ال تنطبؽ 2
 سيبدأ 1

2 

 .2ترد تفاصيؿ إضافية في الجدكؿ ممحكظة: 
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 2الجدول 
 2013التقدم المحرز في األنشطة المزمعة لعام 

 الوضع الراهن وضع التنفٌذ المزمع أنشطة التقٌٌم نوع العمل

ٌُعرض على لجنة التقٌٌم والمجلس التنفٌذي فً أبرٌل/نٌسان  2013موعد اإلنجاز أبرٌل/نٌسان  تقدٌر لكفاءة الصندوق المإسسٌة وكفاءة العملٌات التً ٌمولها الصندوق المإسسًالتقٌٌم على  -9  2013أنجز9 س

 2013سينجز في يونيو/حزيران  التنفٌذاإلشراف المباشر ودعم  

 
أنجز9 تم مناقشة تقرٌر التقٌٌم النهائً من قبل لجنة التقٌٌم فً ٌونٌو/حزٌران 

 20139ومن قبل المجلس التنفٌذي فً سبتمبر/اٌلول  2013

 ٌجري العمل فٌه حسب ما كان مقررا   2013ينجز في ديسمبر/كانون األول  تقٌٌم إنجازات عملٌة تجدٌد موارد الصندوق 

 2014بدأ كما هو مزمع وٌنجز فً عام  2013سيبدأ في يناير/كانون الثاني  السٌاسة المنقحة لتموٌل المنح فً الصندوق 

ُ  2013سيبدأ في سبتمبر/أيلول  نهج الصندوق تجاه حوار السٌاسات ونتائجه  جل للسماح لمكتب التقٌٌم المستقل كما تمت مناقشته مع إدارة الصندوق، أ
بالبدء بالتقٌٌم المإسسً النخراط الصندوق مع الدول الهشة فً ٌناٌر/كانون 

موضوع ٌستحق االهتمام وذو أولوٌة عالٌة فً هذه  ، وهو2014الثانً 
 المرحلة9

 2014بدأ كما هو مزمع وٌنجز فً عام  2013سٌبدأ فً ٌناٌر/كانون الثانً  بولٌفٌا تقٌٌم برنامج قطري -0

 2014بدأ كما هو مزمع وٌنجز فً عام  2013سٌبدأ فً ٌناٌر/كانون الثانً  الصٌن 

أنجز قبل موعده9 وتنظم حلقة عمل مائدة مستدٌرة وطنٌة فً ماٌو/أٌار  2013نجز فً سبتمبر/أٌلول ٌس مدغشقر 
2013 

ستعقد حلقة عمل المائدة المستدٌرة  9ٌجري العمل فٌه حسب ما كان مقررا   2013ٌنجز فً دٌسمبر/كانون األول عام  مولدوفا 
 2013الوطنٌة فً نوفمبر/تشرٌن الثانً 

؛ 2013بدأ فً الموعد المحدد9 تم إٌفاد البعثة الرئٌسٌة فً أبرٌل/نٌسان  2013سٌبدأ فً ٌناٌر/كانون الثانً  السنغال 
 2014وستنجز فً 

؛ وٌنجز 2013بدأ فً الموعد المحدد9 تم إٌفاد البعثة الرئٌسٌة فً ٌولٌو/تموز  2013سٌبدأ فً ٌناٌر/كانون الثانً  زامبٌا 
 2014فً 

تقارٌر إنجاز التثبت من  - 3
 المشروعات

 

 ٌجري العمل فٌه حسب ما كان مقررا   2013ٌنجز فً دٌسمبر/كانون األول عام  التثبت من جمٌع تقارٌر إنجاز المشروعات المتاحة خالل العام

 فٌه حسب ما كان مقررا  ٌجري العمل  2013ٌنجز فً دٌسمبر/كانون األول عام  تقدٌرات ألداء المشروعات 8حوالً  تقدٌر أداء المشروعات - 4

نوقشت وثٌقة نهج من قبل لجنة  9ٌجري العمل فٌه حسب ما كان مقررا   2013سٌبدأ فً ٌناٌر/كانون الثانً  سري النكا: برنامج الشراكة ودعم السبل المعٌشٌة فً المنطقة الجافة تقٌٌم األثر - 5
9 وٌعرض التقرٌر النهائً على لجنة التقٌٌم 2013التقٌٌم فً أبرٌل/نٌسان 

 9 2013بنهاٌة عام 

والخطة اإلشارٌة  2013استعراض تنفٌذ برنامج العمل المستند إلى النتائج لعام  لجنة التقٌٌم والمجلس التنفٌذي - 6
 2014، وإعداد برنامج العمل المستند إلى النتائج لعام 2014-2015للفترة 

 2015-2016والخطة اإلشارٌة للفترة 

 ٌجري العمل فٌه حسب ما كان مقررا   2013ٌنجز فً دٌسمبر/كانون األول عام 

 ٌجري العمل فٌه حسب ما كان مقررا   2013ٌنجز فً دٌسمبر/كانون األول عام  التقرٌر السنوي الحادي عشر عن نتائج وأثر عملٌات الصندوق 

المستقل على تقرٌر رئٌس الصندوق عن وضع تنفٌذ تعلٌقات مكتب التقٌٌم  
 توصٌات التقٌٌم وتدابٌر اإلدارة

 أنجز 2013ستنجز فً سبتمبر/أٌلول 
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 الوضع الراهن وضع التنفٌذ المزمع أنشطة التقٌٌم نوع العمل

ٌُناقش تقرٌر الفعالٌة اإلنمائٌة  2013ٌنجز فً دٌسمبر/كانون األول عام  تعلٌقات مكتب التقٌٌم المستقل على تقرٌر الفعالٌة اإلنمائٌة للصندوق  سٌتم االضطالع به كما هو مزمع9 وس
وتعلٌقات مكتب التقٌٌم المستقل علٌه فً لجنة التقٌٌم ثم فً للصندوق 
 2013فً دورة دٌسمبر/كانون األول عام  التنفٌذي المجلس

تعلٌقات مكتب التقٌٌم على مجموعة مختارة من سٌاسات الصندوق التشغٌلٌة  
 عدتها إدارة الصندوق لعرضها على لجنة التقٌٌم للنظر فٌهاالتً أ

 ال تنطبق 2013ٌنجز فً دٌسمبر/كانون األول عام 

المشاركة فً جمٌع دورات لجنة التقٌٌم وفقا الختصاصات اللجنة ونظامها  
 الداخلً

رى فً خعقدت خمس دورات رسمٌة9 من المزمع عقد دورة أ 2013ٌنجز فً دٌسمبر/كانون األول عام 
شارك مكتب التقٌٌم فً الزٌارة المٌدانٌة  9نوفمبر/تشرٌن الثانً، على التوالً

 للجنة التقٌٌم إلى فٌٌت نام وقدم عرضا عن نتائج تقٌٌم البرنامج القطري

أنشطة االتصاالت وإدارة  - 7
 المعرفة

لمكتب تقارٌر التقٌٌم، والمالمح البارزة، واألفكار المستخلصة، والموقع الشبكً 
 التقٌٌم، الخ

 ٌجري العمل فٌه حسب ما كان مقررا   2013دٌسمبر/ كانون األول  –ٌناٌر/كانون الثانً 

 –عن الشباب  بدأ تولٌف تقٌٌمً آخرٌجري العمل فٌه حسب ما كان مقررا   2013ٌنجز فً دٌسمبر/كانون األول عام  تولٌف تقٌٌمً عن إدارة وحفظ المٌاه 
 2014بدأ فً ٌناٌر/كانون الثانً ٌكان من المخطط أصال أن 

وتوجٌه  حضور اجتماعات فرٌق إدارة الصندوق، ولجنة استراتٌجٌة العملٌات 
التً تناقش السٌاسات واالستراتٌجٌات المإسسٌة، وبرامج الفرص  السٌاسات

االستراتٌجٌة القطرٌة ومشروعات مختارة قٌمها مكتب التقٌٌم، والمشاركة 
بشكل انتقائً فً اجتماعات فرٌق إدارة البرامج القطرٌة، وحضور اجتماعات 

 لجنة إدارة العملٌات )كمراقب(

 جاري العمل فٌه حسب ما كان مقررا 9 2013ن األول دٌسمبر/ كانو –ٌناٌر/كانون الثانً 

 9ٌجري العمل فٌه حسب ما كان مقررا   2013دٌسمبر/ كانون األول  –ٌناٌر/كانون الثانً  اجتماعات فصلٌة لمكتب التقٌٌم ومكتب الرئٌس ونائب الرئٌس  

 المعنٌة بتقٌٌم األثر وشبكة الشبكات فً مجال التقٌٌمالشراكة مع فرٌق التعاون  الشراكات - 8
 والرابطة السوٌسرٌة للتنمٌة والتعاون المعنً بالتقٌٌم وفرٌق األمم المتحدة

شارك مكتب التقٌٌم فً اجتماعات  9ٌجري العمل فٌه حسب ما كان مقررا   2013دٌسمبر/ كانون األول  –ٌناٌر/كانون الثانً 
الربٌع لفرٌق التعاون فً مجال التقٌٌم وفً االجتماع العام السنوي لفرٌق 

األمم المتحدة المعنً بالتقٌٌم9 أرسٌت شراكة جدٌدة بشكل رسمً مع الوكالة 
 السوٌسرٌة للتنمٌة والتعاون لتعزٌز التعاون فً مجال التقٌٌم

التثبت من تقارٌر إنجاز المشروعات وتقدٌرات أداء تحسٌن منهجٌة  المنهجٌة - 9
 المشروعات حسب االقتضاء

 ٌجري العمل فٌه حسب ما كان مقررا   2013دٌسمبر/ كانون األول  –ٌناٌر/كانون الثانً 

 العمل فٌه حسب ما كان مقررا  ٌجري  2013دٌسمبر/ كانون األول  –ٌناٌر/كانون الثانً  المساهمة فً النقاش الداخلً والخارجً حول تقٌٌمات األثر 

مواصلة إدخال التعدٌالت على دلٌل التقٌٌم لمراعاة القضاٌا الناشئة الرئٌسٌة،  
 حسب االقتضاء

 20149بدأت عملٌة اإلعداد للنسخة الثانٌة من دلٌل التقٌٌم الذي سٌنجز فً  2013دٌسمبر/ كانون األول  –ٌناٌر/كانون الثانً 

المعدل بٌن مكتب التقٌٌم وإدارة الصندوق بشؤن منهجٌة تنفٌذ اتفاق المواءمة  
 وعملٌات التقٌٌم المستقل والتقٌٌم الذاتً

 ٌجري العمل فٌه حسب ما كان مقررا   2013دٌسمبر/ كانون األول  –ٌناٌر/كانون الثانً 

عقدت ندوة عن منهجٌة التقٌٌم فً  9ٌجري العمل فٌه حسب ما كان مقررا   2013دٌسمبر/ كانون األول  –ٌناٌر/كانون الثانً  قدرات التقٌٌم بتنمٌةتنفٌذ أنشطة فً البلدان الشرٌكة تتعلق  تنمٌة قدرات التقٌٌم -10
إطار تقٌٌم البرنامج القطري لمدغشقر، وٌتم إعداد بٌان نواٌا مع حكومة 

 الصٌن
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 3الجدول 
 2013أنشطة إضافية رئيسية في 

 الخط الزمني كصؼ األنشطة

زيز التعاكف في مجاؿ التقييـ. كيشمؿ األنشطة التعاكنية التي بياف مشترؾ بيف الجماعة االستشارية لمبحكث الزراعية الدكلية، كمنظمة األغذية كالزراعة لألمـ المتحدة، كبرنامج األغذية العالمي لتع
( المشاركة في عممية تعييف مكظؼ فني مف الفئة 3في مكتب التقييـ؛ ) 2-اركة في عممية تعييف مكظؼ مف الفئة ؼ( المش2( تقاسـ قكاعد بيانات الخبراء االستشارييف؛ )1اتخذت بالفعؿ ما يمي: )

نتائج كأثر عمميات  ( مشاركة المقيميف مف الككاالت التي تتخذ مف ركما مقرا ليا في حدث تعمـ عف تقييـ األثر كالتقرير السنكم عف4في الجماعة االستشارية لمبحكث الزراعية الدكلية؛ ) 5-ؼ
 الصندكؽ نظميا مكتب التقييـ.

 2013أبريؿ/نيساف  2بياف مشترؾ نافذ المفعكؿ في 

 2013سبتمبر/أيمكؿ  27-26 لمعني بالتقييـاستضافة االجتماع العاـ السنكم االستثنائي لفريؽ األمـ المتحدة المعني بالتقييـ لمناقشة استراتيجية كأكلكيات فريؽ األمـ المتحدة ا

 2013يكنيك/حزيراف  –يناير/كانكف الثاني  ي أفريقيادراسة متابعة الستعراض تنفيذ التكصيات المتفؽ عمييا في التقييـ المشترؾ مع مصرؼ التنمية األفريقي بشأف الزراعة كالتنمية الريفية ف

 2013أبريؿ/نيساف  -يناير/كانكف الثاني  لممجمس التنفيذم 0292 التي انطمقت في دكرة أبريؿ/نيساف يفة التقييـ المستقؿ في الصندكؽظسنكات عمى ك  10إعداد كتيب مكرس إلحياء ذكرل مركر 

كعمى سبيؿ المثاؿ، يصمـ المكتب كسينفذ دكرة تدريبية لمدة يـك  تـ إبراـ بياف نكايا بيف مكتب التقييـ ككزارة المالية الصينية إلرساء شراكة بيدؼ تعزيز القدرة عمى التقييـ في البالد كبيذا الصدد،
 نكفمبر/تشريف الثاني.  9كاحد حكؿ عمميات كمنيجية التقييـ في بكيف بتاريخ 

 2013سبتمبر/أيمكؿ 

 : 2013مناقشة تقارير تقييـ البرامج القطرية في دكرات المجمس التنفيذم المقررة في 
  أوغندا فً أبرٌل/نٌسان 

 كٌنٌا، ونٌبال، ورواندا فً سبتمبر/أٌلول 

 2013ديسمبر/ كانكف األكؿ  –يناير/كانكف الثاني 

 : 2013الستراتيجية القطرية لممجمس التنفيذم في إعداد مذكرات مف قبؿ مكتب التقييـ عف برامج الفرص ا
 كٌنٌا، ونٌبال، ورواندا فً سبتمبر/أٌلول؛ 

  

 2013ديسمبر/ كانكف األكؿ  –يناير/كانكف الثاني 

 استعراضات األقراف الخارجية:
  تقرٌر استعراض التقٌٌم السنوي لمصرف التنمٌة اآلسٌوي 

 العالمٌة الدراسة الخامسة لألداء الشامل لمرفق البٌئة 

 2013ديسمبر/ كانكف األكؿ  –يناير/كانكف الثاني 

 2013نشرت لمجميكر في مايك/أيار  نشر قاعدة بيانات تصنيفات التقييـ
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 2016-2015والخطة اإلشارية لمفترة  2014أنشطة التقييم المقترحة لمكتب التقييم المستقل في الصندوق لعام 

 1الجدكؿ 
 حسب نوع النشاط  2014برنامج العمل المقترح لمكتب التقييم المستقل في الصندوق لعام 

 تاريخ االنتياء المتكقع تاريخ البدء 2014األنشطة المقترحة لعاـ  نكع العمؿ

 ألمتنفيذ التاريخ المتكقع 

يناير/كانكف 
 -الثاني 

مارس/آذار 
2014 

أبريؿ/نيساف 
- 

يكنيك/حزيراف 
2014 

 -يكليك/تمكز 
سبتمبر/أيمكؿ 

2014 

أكتكبر/تشريف 
 -األكؿ 

ديسمبر/كانكف 
 2015 2014األكؿ 

   X   2014يكليك/تمكز  2013يناير/كانكف الثاني  السياسة المنقحة لتمكيؿ المنح في الصندكؽ المؤسسيالتقييـ  -9

 X     2015يكنيك/حزيراف  2014يناير/كانكف الثاني  انخراط الصندكؽ مع الدكؿ اليشة 

     X 2014مارس/آذار  2013يناير/كانكف الثاني  بكليفيا  تقييـ برنامج قطرم - 0

 X     2015يكليك/تمكز  2014مايك/أيار  بنغالديش

     X 2014مارس/آذار  2013يناير/كانكف الثاني  الصيف

     X 2014مارس/آذار  2013يناير/كانكف الثاني  السنغاؿ

 X     2015مارس/آذار  2014يناير/كانكف الثاني  سيراليكف

 X     2015مارس/آذار  2014يناير/كانكف الثاني  جميكرية تنزانيا المتحدة

     X 2014مارس/آذار  2013يناير/كانكف الثاني  زامبيا

التثبت مف جميع تقارير إنجاز المشركعات المتاحة  التثبت مف تقارير إنجاز المشركعات - 2
 ىذا العاـ

  X X X X 2014ديسمبر/كانكف األكؿ  2014يناير/كانكف الثاني 

  X X   2014ديسمبر/كانكف األكؿ  2014يناير/كانكف الثاني  عمميات لتقدير أداء المشركعات 8حكالي  تقدير أداء المشركعات  - 2

  X    2014ديسمبر/كانكف األكؿ  2014يناير/كانكف الثاني  كاحد )يحدد المشركع فيما بعد( تقييـ األثر -2

استعراض تنفيذ برنامج العمؿ المستند إلى النتائج  االنخراط مع الييئات الرئاسية -2
-0292كالخطة اإلشارية لمفترة  2014لعاـ 

عداد برنامج العمؿ المستند إلى النتائج0292  ، كا 
 0297-0292كالخطة اإلشارية لمفترة  2015لعاـ 

      2014ديسمبر/كانكف األكؿ  2014يناير/كانكف الثاني 

 

التقرير السنكم الثاني عشر عف نتائج كأثر عمميات 
 الصندكؽ

  X    2014ديسمبر/كانكف األكؿ  2014يناير/كانكف الثاني 
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 تاريخ االنتياء المتكقع تاريخ البدء 2014األنشطة المقترحة لعاـ  نكع العمؿ

 ألمتنفيذ التاريخ المتكقع 

يناير/كانكف 
 -الثاني 

مارس/آذار 
2014 

أبريؿ/نيساف 
- 

يكنيك/حزيراف 
2014 

 -يكليك/تمكز 
سبتمبر/أيمكؿ 

2014 

أكتكبر/تشريف 
 -األكؿ 

ديسمبر/كانكف 
 2015 2014األكؿ 

 

تعميقات مكتب التقييـ عمى تقرير رئيس الصندكؽ 
 عف كضع تنفيذ تكصيات التقييـ كتدابير اإلدارة

   X   2014سبتمبر/أيمكؿ  2014يكنيك/حزيراف 

 

تعميقات مكتب التقييـ عمى تقرير الفعالية اإلنمائية 
 لمصندكؽ

  X    2014ديسمبر/كانكف األكؿ  2014أكتكبر/تشريف األكؿ 

 

تعميقات مكتب التقييـ عمى مجمكعة مختارة مف 
سياسات الصندكؽ التشغيمية التي أعدتيا إدارة 

 لمنظر فييا الصندكؽ لعرضيا عمى لجنة التقييـ

      2014ديسمبر/كانكف األكؿ  2014يناير/كانكف الثاني 

 

المشاركة في جميع دكرات لجنة التقييـ كفقا 
لالختصاصات المعدلة لمجنة التقييـ كنظاميا 

 الداخمي

  X X X  2014ديسمبر/كانكف األكؿ  2014يناير/كانكف الثاني 

 

برامج الفرص  عمىتعميقات مكتب التقييـ المستقؿ 
االستراتيجية القطرية عند تكفر تقييمات البرامج 

 القطرية ذات الصمة

  X X X  2014ديسمبر/كانكف األكؿ  2014يناير/كانكف الثاني 

 

مشاركة مكتب التقييـ المستقؿ في التجديد العاشر 
 لمكارد الصندكؽ )تحدد األنشطة الحقا(

  X X X X 2014ديسمبر/كانكف األكؿ  2014يناير/كانكف الثاني 

دارة المعرفة -7 تكليؼ تقييمي عف انخراط الصندكؽ في البمداف  أنشطة االتصاالت كا 
 المتكسطة الدخؿ

    X  2014يكنيك/حزيراف  2014يناير/كانكف الثاني 

 
  X    2014ديسمبر/كانكف األكؿ  2014يكنيك/حزيراف  تكليفات تقييمية عف التنمية الرعكية

 

األفكار تقارير التقييـ، كالمالمح البارزة، ك 
 ، كالمكقع الشبكي لمكتب التقييـ، الخ.المستخمصة

  X X X X 2014ديسمبر/كانكف األكؿ  2014يناير/كانكف الثاني 

 

تنظيـ حمقات عمؿ تعمـ قطرية عف تقييمات البرامج 
 القطرية، باإلضافة إلى أحداث تعمـ في الصندكؽ 

  X X X X 2014ديسمبر/كانكف األكؿ  2014يناير/كانكف الثاني 

 

المشاركة في منتديات خارجية مختارة مثؿ أحداث 
التعمـ كاجتماعات مجمكعات التقييـ كتقاسـ المعرفة 

  X X X X 2014ديسمبر/كانكف األكؿ  2014يناير/كانكف الثاني 
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 تاريخ االنتياء المتكقع تاريخ البدء 2014األنشطة المقترحة لعاـ  نكع العمؿ

 ألمتنفيذ التاريخ المتكقع 

يناير/كانكف 
 -الثاني 

مارس/آذار 
2014 

أبريؿ/نيساف 
- 

يكنيك/حزيراف 
2014 

 -يكليك/تمكز 
سبتمبر/أيمكؿ 

2014 

أكتكبر/تشريف 
 -األكؿ 

ديسمبر/كانكف 
 2015 2014األكؿ 

 مف خالليا

 

الرئيس اجتماعات فصمية لمكتب التقييـ كمكتب 
 كنائب الرئيس

  X X X X 2014ديسمبر/كانكف األكؿ  2014يناير/كانكف الثاني 

 

حضكر كؿ اجتماعات لجنة استراتيجية العمميات 
كتكجيو السياسات التي تناقش السياسات 
كاالستراتيجيات المؤسسية، كبرامج الفرص 
االستراتيجية القطرية، كمجمكعة مختارة مف 

المشركعات التي قيميا مكتب التقييـ. كحضكر 
إدارة اجتماعات لجنة إدارة العمميات، كفريؽ 

ت مختارة لفرؽ إدارة البرامج الصندكؽ، كاجتماعا
 القطرية

  X X X X 2014ديسمبر/كانكف األكؿ  2014يناير/كانكف الثاني 

كفريؽ  الشراكات مع فريؽ التعاكف في مجاؿ التقييـ، الشراكات -2
ة الشبكات كشبك األمـ المتحدة المعني بالتقييـ

كالككالة السكيسرية لمتنمية  المعنية بتقييـ األثر،
 كالتعاكف.

  X X X X 2014ديسمبر/كانكف األكؿ  2014يناير/كانكف الثاني 

المساىمة كمستعرض أقراف خارجي في تقييمات  
رئيسية تقـك بيا منظمات متعددة/ثنائية األطراؼ 

 حسب الطمب

      2014ديسمبر/كانكف األكؿ  2014يناير/كانكف الثاني 

تنفيذ البياف المشترؾ بيف الجماعة االستشارية 
 لمبحكث الزراعية الدكلية، كمنظمة األغذية كالزراعة

كالصندكؽ الدكلي لمتنمية الزراعية  لألمـ المتحدة
كبرنامج األغذية العالمي لتعزيز التعاكف في مجاؿ 

 التقييـ 

  X X X X 2014ديسمبر/كانكف األكؿ  2014يناير/كانكف الثاني 

  X    2014ديسمبر/كانكف األكؿ  2014يناير/كانكف الثاني  الطبعة الثانية مف دليؿ التقييـ  المنيجية -1
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 تاريخ االنتياء المتكقع تاريخ البدء 2014األنشطة المقترحة لعاـ  نكع العمؿ

 ألمتنفيذ التاريخ المتكقع 

يناير/كانكف 
 -الثاني 

مارس/آذار 
2014 

أبريؿ/نيساف 
- 

يكنيك/حزيراف 
2014 

 -يكليك/تمكز 
سبتمبر/أيمكؿ 

2014 

أكتكبر/تشريف 
 -األكؿ 

ديسمبر/كانكف 
 2015 2014األكؿ 

المساىمة في النقاش الداخمي كالخارجي حكؿ  
 تقييمات األثر

  X X X X 2014ديسمبر/كانكف األكؿ  2014يناير/كانكف الثاني 

دارة   تنفيذ اتفاؽ المكاءمة المعدؿ بيف مكتب التقييـ كا 
المستقؿ  الصندكؽ بشأف منيجية كعمميات التقييـ

 كالتقييـ الذاتي

  X X X X 2014ديسمبر/كانكف األكؿ  2014يناير/كانكف الثاني 

قدرات التقييـ في سياؽ عممية  تنميةالمشاركة في  تنمية قدرات التقييـ  -92
 التقييـ المنتظمة

  X X X X 2014ديسمبر/كانكف األكؿ  2014يناير/كانكف الثاني 

الشريكة )حسب  تنظيـ حمقات عمؿ في البمداف 
 الطمب( حكؿ منيجية كعمميات التقييـ

  X X X X 2014ديسمبر/كانكف األكؿ  2014يناير/كانكف الثاني 

 في مكاف تاريخ التنفيذ الفعمي فقط مف أجؿ مخرج محدد متكقع. Xيتـ كضع عالمة 
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 2الجدكؿ 

 حسب نوع النشاط 2015-2016الخطة اإلشارية لمكتب التقييم المستقل في الصندوق لمفترة 

 السنة 0292-0292الخطة اإلشارية المقترحة لمفترة  نكع العمؿ

 2015-2016 كبرنامج األغذية العالمي لمجنة األمف الغذائي العالمي المعاد تشكيميا  لألمـ المتحدة تقييـ مشترؾ مع منظمة األغذية كالزراعة المؤسسيالتقييـ  - 1

 2015-2016 نيج الصندكؽ تجاه حكار السياسات كنتائجو  

 2015-2016 جيكد الصندكؽ في إجراء تقييمات لألثر 

 2016-2017 االستيداؼ 

 2015-2016 البرازيؿ تقييـ برنامج قطرم - 2

 2015 بكركينا فاسك 

 2015 بكركندم 

 2016 الكاميركف 

 2016 اليند 

 2015 مالكم 

 2015 باكستاف 

 2015 الدكؿ الجزرية الصغيرة النامية في المحيط اليندم 

 2015-2016 تقييمات شبو إقميمية في بمداف الكاريبي الجزرية الناطقة باإلنكميزية 

 2015-2016 التثبت مف جميع تقارير إنجاز المشركعات المتاحة ىذا العاـ التثبت مف تقارير إنجاز المشركعات - 3

 2015-2016 تقديرات في السنة 8حكالي  تقدير أداء المشركعات  - 4

  )يحدد المشروع فيما بعد(في السنة تقييـ لألثر  1 تقييـ األثر - 5

عداد برنامج العمؿ المستند إلى النتائج 0297-0292كالخطة اإلشارية لمفترة  2015استعراض تنفيذ برنامج العمؿ المستند إلى النتائج لعاـ  االنخراط مع الييئات الرئاسية -6 ، كا 
 0292-0297كالخطة اإلشارية لمفترة  2016لعاـ 

عداد برنامج العمؿ المستند إلى النتائج 0292-0297كالخطة اإلشارية لمفترة  2016استعراض تنفيذ برنامج العمؿ المستند إلى النتائج لعاـ  ، كا 
 0291-0292كالخطة اإلشارية لمفترة  2017لعاـ 

2015 

 

 

2016 

 

 2015-2016 التقرير السنكم الثالث عشر كالرابع عشر عف نتائج كأثر عمميات الصندكؽ 

 2015-2016 تعميقات مكتب التقييـ عمى تقرير رئيس الصندكؽ عف كضع تنفيذ تكصيات التقييـ كتدابير اإلدارة 

 2015-2016 تعميقات مكتب التقييـ عمى تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندكؽ 

 2015-2016 ياتعميقات مكتب التقييـ عمى مجمكعة مختارة مف سياسات الصندكؽ التشغيمية التي أعدتيا إدارة الصندكؽ لعرضيا عمى لجنة التقييـ لمنظر في
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 السنة 0292-0292الخطة اإلشارية المقترحة لمفترة  نكع العمؿ

 2015-2016 المشاركة في جميع دكرات لجنة التقييـ كفقا لالختصاصات المعدلة لمجنة التقييـ كنظاميا الداخمي

 2015-2016 برامج الفرص االستراتيجية القطرية عند تكفر تقييمات البرامج القطرية ذات الصمة  عمىتعميقات مكتب التقييـ المستقؿ 

دارة المعرفة - 7  2015-2016 ، كالمكقع الشبكي لمكتب التقييـ، الخ.األفكار المستخمصةتقارير التقييـ، كالمالمح البارزة، ك  أنشطة االتصاالت كا 

 2015 تكليؼ تقييمي )عف الشعكب األصمية(

 2015 (2015أنشطة تتعمؽ بالسنة الدكلية لمتقييـ )

حضكر كؿ اجتماعات لجنة استراتيجية العمميات كتكجيو السياسات التي تناقش السياسات كاالستراتيجيات المؤسسية، كبرامج الفرص 
في لجنة إدارة العمميات، كفريؽ إدارة الصندكؽ االستراتيجية القطرية، كمجمكعة مختارة مف المشركعات التي قيميا مكتب التقييـ. كالمشاركة 

 ارة مف فرؽ إدارة البرامج القطريةمجمكعة مختك 

2016-2015 

شبكة الشبكات المعنية بتقييـ األثر، كالككالة السكيسرية ك  ،كفريؽ األمـ المتحدة المعني بالتقييـالشراكات مع فريؽ التعاكف في مجاؿ التقييـ،  الشراكات - 8
 لمتنمية كالتعاكف.

2016-2015 

كالصندكؽ الدكلي لمتنمية  لألمـ المتحدة االستشارية لمبحكث الزراعية الدكلية، كمنظمة األغذية كالزراعةتنفيذ البياف المشترؾ بيف الجماعة 
 الزراعية كبرنامج األغذية العالمي لتعزيز التعاكف في مجاؿ التقييـ

2016-2015 

 2015-2016 خارجي حكؿ تقييمات األثرداخمي ك  المساىمة في نقاش المنيجية - 9

 2015 مكظفي المكتب كالخبراء االستشارييف عمى الطبعة الثانية مف دليؿ التقييـتدريب  

دارة الصندكؽ بشأف منيجية كعمميات التقييـ المستقؿ كالتقييـ الذاتي المنقحتنفيذ اتفاؽ المكاءمة    2015-2016 بيف مكتب التقييـ كا 

 2015-2016 قدرات التقييـ بتنميةتنفيذ أنشطة في البمداف الشريكة تتعمؽ  تنمية قدرات التقييـ – 10
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 2014مستويات موظفي مكتب التقييم المستقل لعام 

 2013مستكل عاـ  2012مستكل عاـ  2011مستكل عاـ  2010مستكل عاـ 

2014 

 المجمكع مكظفك الخدمات العامة المكظفكف الفنيكف

 

19.5 

 

19.5 

 

19.5 

 

18.5 

 

12.5
 

 

6 

 

18.5 

 فئة الموارد البشرية

 2014  2013 الفئة

 1 1 مدير

 1 1 مديرنائب 

 *0 4 كبار مكظفي التقييـ

 7 5 مكظفك التقييـ

 1 1 محمؿ بحكث تقييـ

 0.5 0.5 مكظؼ معرفة كاتصاؿ في مجاؿ التقييـ

 12.5 12.5 إجمالي الموظفين في الفئة الفنية

 1 1 مساعد إدارم

 1 1 مساعد مدير

 1 1 مساعد نائب مدير

 3 3 مساعدك التقييـ

 6 6 فئة الخدمات العامةإجمالي الموظفين في 

 18.5 18.5 المجموع العام

 عمى تكاليؼ مكظفي المكتب.  المناقشات جارية لندب أحد كبير المقيميف مف الككالة السكيسرية لمتنمية كالتعاكف إلى مكتب التقييـ المستقؿ دكف أف يككف لذلؾ أم أثر *

 مستوى موظفي الخدمات العامة في مكتب التقييم

2006 2007 2008 2009 2010 

 
2011 2012 

 
2013 

 المقترحة()2014 

9.5 9.5 8.5 8.5 8 8 8 6 6 
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    2014الميزانية المقترحة لمكتب التقييم المستقل في الصندوق لعام 

 

 1الجدول 

 2014الميزانية المقترحة لمكتب التقييم لعام 

 )بالدوالرات األمريكية(

  
   أ 2012ميزانية  أ 2011ميزانية  أ 2010ميزانية  أعماؿ التقييـ

 أ 2013ميزانية 
(1) 

 2014الميزانية المقترحة لعاـ 

االنخفاض الزيادة/
 قيمة الحقيقيةبال

(2) 

  ب سعريةزيادة 
(3) 

زيادة/انخفاض سعر 
 ج الصرؼ

(4) 

بسعر صرؼ  2014مجمكع ميزانية عاـ 
 0.72 لمدكالر األمريكي مقابؿ اليكرك =

(5)=(1)+(2)+(3)+/-(4) 

 992 395 2 0 281 49 0 711 346 2 474 289 2 000 238 2 000 600 2 التكاليؼ مف غير المكظفيف

 690 586 3 0 0 578 80- 268 667 3 530 734 3 576 645 3 204 620 3 تكاليؼ المكظفيف

 682 982 5 0 281 49 578 80- 979 013 6 004 024 6 576 883 5 204 220 6 المجموع

 
 (. 2013و 2012و 2011و 0292في السنكات  0.722المعتمدة مف مجمس المحافظيف )بسعر صرؼ لمدكالر األمريكي مقابؿ اليكرك =  أ
 . كال تكجد زيارة سعرية لتكاليؼ المكظفيففي المائة  2.1كما ىك الحاؿ بالنسبة لسائر الصندكؽ كما أعمنتو كحدة الميزانية. كتبمغ نسبة الزيادة السعرية لمتكاليؼ مف غير المكظفيف  ب
 .لمدكالر األمريكي مقابؿ اليكرك، كذلؾ لتيسير المقارنة 0.72كىك  2013يزانية عاـ كفقا لما أعمنتو كحدة الميزانية فإف سعر الصرؼ الذم سيطبؽ في ىذه المرحمة بيف الدكالر األمريكي كاليكرك ىك نفس السعر المطبؽ عمى م ج

 



 

 

الممحؽ 
السابع عشر

 
G

C
 3

7
/L

.7
/R

e
v
.1

 
 

73
 

 2الجدكؿ 

 فيما يتعمق بتكاليف غير الموظفين 2014توزيع الميزانية المقترحة لمكتب التقييم المستقل في الصندوق لعام 

 العدد المطمؽ العمؿ نكع

العدد النسبي كنسبة مئكية 
 )دكالر أمريكي( بتكاليؼ الكحدة المعيارية أ لمعمؿ المنجز

التكاليؼ المقترحة لغير 
)دكالر  2014المكظفيف لعاـ 

 أمريكي(

 000 150 000 150 9 9 التقرير السنكم عف نتائج كأثر عمميات الصندكؽ

تكمفة متغايرة تبعًا لنطاؽ وطبيعة القضايا المزمع  9 0 المؤسسيالتقييـ 
 تقديرىا:

222 022-222 222 

410 000 

تكمفة متغايرة تبعا لحجـ الحافظة، ومساحة البمد، وتكمفة  292 7 تقييـ برنامج قطرم
 السفر، وتوافر األدلة التقييمية

222 002 – 222 222 

760 000  

 000 50 - 22حوالي  22حوالي  عمميات التثبت مف تقارير إنجاز المشركعات

 000 230 000 25-000 30 2حوالي  2حوالي  تقديرات أداء المشركعات

 000 210 000 200-000 300 9 9 تقييـ األثر

 000 120 000 50-000 65 0 0 تجميع التقييمات

 000 150 - 9 9 تحديث دليؿ تقييـ مكتب التقييـ المستقؿ

 000 198  - - أنشطة االتصاالت، كانتشار التقييـ

 تقاسـ المعرفة كالشراكات
 قدرات التقييـ كالتدريب كغير ذلؾ مف التكاليؼ تنميةتكاليؼ 

- -  117 992 

 992 395 2    المجموع

نة ولكنها ُتنجز فً السنة التالٌة. أ ٌَّ  .0292 وٌمثل هذا الرقم النسبة المئوٌة للعمل المنجز بتلك التقٌٌمات فً تبدأ عملٌات التقٌٌم فً كثٌر من األحٌان فً سنة مع

 تشمل تكالٌف الوحدة المعٌارٌة أٌضاً تكالٌف سفر الموظفٌن عند الضرورة. ب

 
  



 

 

الممحؽ 
السابع عشر

 
G

C
 3

7
/L

.7
/R

e
v
.1

 
 

74
 

 3الجدكؿ 

 التخصيص المقترح لميزانية مكتب التقييم )تكاليف الموظفين وغير الموظفين( حسب األهداف ونتائج اإلدارة 

 )بالدكالرات األمريكية(

  المكتبية نتائج اإلدارة أىداؼ مكتب التقييـ المستقؿ

الميزانية المقترحة )تكاليؼ المكظفيف كغير 
 المكظفيف(

النسبة المئكية مف مجمكع الميزانية 
 المقترحة

مف خالؿ  ،: المساىمة9اليدؼ االستراتيجي 
في تعزيز المساءلة  ،العمؿ التقييمي المستقؿ

 عف النتائج

الصندكؽ عمميات سنكية عف نتائج كأثر التقارير ال: 1 المكتبية نتيجة اإلدارة
مؤسسية تكفر الركائز الالزمة لتطكير كتنفيذ سياسات كعمميات التقييمات الك 

  مؤسسية أفضؿ

951 788 16 

تكفر الركائز الالزمة  التي برامج القطريةال: تقييمات 2 المكتبية نتيجة اإلدارة
 إلى النتائج ةلمنيكض ببرامج الفرص االستراتيجية القطرية المستند

1 591 068 26 

تقييمات المشركعات التي تسيـ في تحسيف العمميات : 3 المكتبية نتيجة اإلدارة
 التي يدعميا الصندكؽ

1 117 678 19 

 8 702 464 : كضع المنيجية4 المكتبية نتيجة اإلدارة

 4 289 233 : األعماؿ المتعمقة بييئات الصندكؽ الرئاسية5 المكتبية نتيجة اإلدارة

 73  525 358 4 1المجموع لمهدف االستراتيجي 

تشجيع اإلدارة : 0اليدؼ االستراتيجي 
الفعالة لمتعمـ كالمعرفة لمكاصمة النيكض 

 بأداء عمميات الصندكؽ
 

كمكضكعات التعمـ لمتقارير  تكليفات التقييمات: إعداد 6المكتبية نتيجة اإلدارة 
 السنكية عف نتائج كأثر عمميات الصندكؽ 

508 941 8 

: أنشطة منتظمة لالتصاؿ كالتكاصؿ فيما يتعمؽ بعمؿ 7 المكتبية نتيجة اإلدارة
 مكتب التقييـ

811 567 14 

 5 649 303 قدرات التقييـ في البمداف الشريكة تنمية: 8 المكتبية نتيجة اإلدارة

 27 157 624 1 2المجموع لمهدف االستراتيجي 

 100 682 982 5  المجموع الكمي
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 إطار نتائج مكتب التقييم المستقل في الصندوق

 نظرية التغير لمكتب التقييم المستقل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 المخرجات

التقرير السنكم عف نتائج كأثر عمميات الصندكؽ، تقارير التقييـ:  .1
التقييمات المؤسسية، تقييمات البرامج القطرية، تقديرات أداء 

 المشركعات، التثبت مف تقارير إنجاز المشركعات كتكليؼ التقييمات
منتجات المعرفة: األفكار المستخمصة مف التقييـ، المالمح البارزة . 2

 لمتقييـ 
مذكرات حكؿ السياسات المؤسسية كبرامج الفرص االستراتيجية . 3

 القطرية

 األنشطة

جراء التقييمات .1 دارة كا   تخطيط كا 
 كتعزيز الجكدةضماف الجكدة  .2
  تنمية قدرات التقييـ كأنشطة إقامة الشبكات .3
 أنشطة داعمة لنشر التقييمات .4
 

 المدخالت

 

 المكظفيف كغير المكظفيفميزانية تكاليؼ 

 أهداف مكتب التقييم االستراتيجية

 اليدؼ االستراتيجي األكؿ: تعزيز المساءلة عف النتائج

 اليدؼ االستراتيجي الثاني: تشجيع اإلدارة الفعالة لمتعمـ كالمعرفة

 افتراضات رئيسية 

 يأخذ تخطيط مكتب التقييـ بعيف الحسباف تخطيط الصندكؽ لضماف تكفر منتجات التقييـ ألغراض كؿ مف المساءلة كالتعمـ في الكقت المناسب .1

 يستخدـ المجمس التنفيذم تقارير التقييـ كأدكات لممساءلة كالتعمـ  .2

 بنتائج التقييـ كمصدر لمتعمـ مف الخبرةُتظير إدارة الصندكؽ اىتماما  .3
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 إطار نتائج مكتب التقييم المستقل في الصندوق

 مؤشرات األداء الرئيسية

 9هذا عمل قٌد اإلنجاز وسوف ٌواصل مكتب التقٌٌم المستقل تطوٌر مإشرات األداء الرئٌسٌة

 مؤشرات األداء الرئيسية مكتب التقييـ المستقؿ أىداؼ

 أ يةدارة المكتباإلنتائج 

 كسائؿ التحقؽ

سنة 
األساس 

2011 

اليدؼ عاـ 
2014 

: المساىمة، مف خالؿ عمؿ 1اليدؼ االستراتيجي 
 في تعزيز المساءلة عف النتائج ،التقييـ المستقؿ

عدد مف المذكرات مع التعميقات عمى برامج الفرص  – 9
 االستراتيجية القطرية ككثائؽ السياسات

سجالت  5ك 2ك 1 المكتبية نتائج اإلدارة
مكتب 
 14التقييـ

  

عدد مكظفي مكتب التقييـ المبعكثيف بالتناكب إلى  - 2
 دكرات تدريبية عمى التقييـ سنكيا

سجالت  4 المكتبية نتيجة اإلدارة
 التقييـمكتب 

 مكظفيف 3 مكظفيف 3

عدد الدكرات المقرر عقدىا لمجنة التقييـ كفقا  - 3
 الختصاصات المجنة

سجالت  5 المكتبية نتيجة اإلدارة
 مكتب التقييـ

دكرات  4
 عادية

كفقا لبرنامج 
 0292عمؿ 

 اجتماعاتمشاركة مكتب التقييـ حسب االقتضاء في  - 4
المجمس التنفيذم كمجمس دكرات لجنة مراجعة الحسابات ك 

محافظي الصندكؽ كالزيارة القطرية السنكية التي يجرييا 
 المجمس التنفيذم

سجالت  5 المكتبية نتيجة اإلدارة
 مكتب التقييـ

100% 100% 

: تشجيع اإلدارة الفعالة لمتعمـ 2اليدؼ االستراتيجي 
 كالمعرفة لمكاصمة النيكض بأداء عمميات الصندكؽ

 
 
 
 
 
 

عدد أنشطة التعمـ الرئيسية التي ينظميا مكتب التقييـ  - 5
 داخؿ الصندكؽ

سجالت  7ك 6 المكتبية نتائج اإلدارة
 مكتب التقييـ

 أحداث 4 أحداث 2

عدد أنشطة التعمـ الرئيسية التي ينظميا مكتب التقييـ  - 6
 داخؿ البمداف باالشتراؾ مع الحككمات.

سجالت  7المكتبية نتيجة اإلدارة 
 مكتب التقييـ

 أحداث 5 أحداث 4

التي يشارؾ فييا  الداخمية عدد أنشطة التعمـ الرئيسية - 7
 مكظفك مكتب التقييـ لتبادؿ المعرفة

سجالت  7 المكتبية نتيجة اإلدارة
 مكتب التقييـ

 أحداث 4 أحداث 2

عدد أنشطة المعرفة الخارجية التي يشارؾ فييا مكظفك  - 8
 الدركس المستفادة مف التقييـمكتب التقييـ لتبادؿ 

سجالت  7 المكتبية نتيجة اإلدارة
 مكتب التقييـ

 أحداث 5 أحداث 3

                                                      

 خاصة بنفس المواضٌع9اعتمادا على عدد برامج الفرص االستراتٌجٌة القطرٌة التً تعقب تقٌٌمات البرامج القطرٌة وعدد وثائق السٌاسات التً تعقب التقٌٌمات ال 14
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 مؤشرات األداء الرئيسية مكتب التقييـ المستقؿ أىداؼ

 أ يةدارة المكتباإلنتائج 

 كسائؿ التحقؽ

سنة 
األساس 

2011 

اليدؼ عاـ 
2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

األفكار )المالمح البارزة ك  عدد مف منتجات إدارة المعرفة -1
أك تقييمات البرامج  مؤسسية( لتقييمات عمى المستخمصة

القطرية التي تنشر في غضكف ثالثة أشير مف تاريخ 
اإلنجاز المحدد كتكزع عمى الجميكر داخؿ الصندكؽ 
 كخارجو )ما أف يتـ تكقيع االتفاؽ عند نقطة اإلنجاز(

سجالت  7ك 6 المكتبية نتائج اإلدارة
 مكتب التقييـ

80% 100% 

التعمـ لمتقارير إعداد تكليؼ لمتقييمات كمكضكعات  - 10
 السنكية عف نتائج كأثر عمميات الصندكؽ.

سجالت  6 المكتبية نتيجة اإلدارة
 مكتب التقييـ

كفقا لبرنامج  
 0292عمؿ 

التي  حكؿ تنمية قدرات التقييـ حمقات العمؿ مفعدد  - 11
يتـ تنظيميا في البمداف الشريكة لتقاسـ المعرفة حكؿ منيجية 

 كعممية تقييـ مكتب التقييـ المستقؿ

سجالت  2 المكتبية نتيجة اإلدارة
مكتب 
 15التقييـ

 

غير 
 منطبؽ

 
 

 
 
 

األنشطة المرتبطة بالتقييـ الذاتي كتنمية القدرة  مف عدد -90
 عمى التقييـ التي يشارؾ فييا مكظفك مكتب التقييـ

سجالت  8 المكتبية نتيجة اإلدارة
 مكتب التقييـ

 

 أحداث 3 حدث كاحد
 

اليدفاف االستراتيجياف األكؿ كالثاني بصكرة مشتركة 
)الجمع بيف كظيفتي التعمـ كالمساءلة في التقييـ 

 المستقؿ(

التقرير السنكم عف نتائج كأثر عمميات الصندكؽ  - 13
كعدد مف التقييمات المؤسسية، تقييمات البرامج القطرية، 

عمميات تقدير أداء المشركعات، كعمميات التثبت مف تقارير 
 كتقييمات األثر المشركعات إنجاز

 

سجالت  2ك 9،0المكتبية  نتائج اإلدارة
 مكتب التقييـ

كفقا لبرنامج  
 0292عمؿ 

رامج الفرص االستراتيجية القطرية تكفر الركائز الالزمة لمنيكض بب التي برامج القطريةال: تقييمات 2نتيجة اإلدارة  ؛مؤسسية تكفر الركائز الالزمة لتطكير كتنفيذ سياسات كعمميات مؤسسية أفضؿالتقييمات السنكية عف نتائج كأثر عمميات الصندكؽ ك التقارير ال: 1 المكتبية نتيجة اإلدارة أ
كمكضكعات التعمـ لمتقارير  فات التقييماتتكلي: إعداد 6: األعماؿ المتعمقة بييئات الصندكؽ الرئاسية؛ نتيجة اإلدارة 5: كضع المنيجيات؛ نتيجة اإلدارة 4تسيـ في تحسيف العمميات التي يدعميا الصندكؽ؛ نتيجة اإلدارة  التي مشركعاتال: تقييمات 3نتيجة اإلدارة  ؛المستندة إلى النتائج

 تنمية قدرات التقييـ في البداف الشريكة: 8فيما يتعمؽ بعمؿ مكتب التقييـ؛ نتيجة اإلدارة  منيجية اتصاؿ كتكاصؿ إجراء عمميات: 7السنكية عف نتائج كأثر عمميات الصندكؽ؛ نتيجة اإلدارة 

 

                                                      

 ضاءرهنا بطلبات الدول األع 15
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 اإلطار االنتقائي

 

 1الجدكؿ 
 األسئمة التوجيهية الختيار وتحديد أولويات التقييمات المقرر إدراجها في برنامج عمل مكتب التقييم

 تقديرات أداء المشركعات تقييمات البرامج القطرية التقييميةالتكليفات التقييمات المؤسسية/

ىؿ ىذا المجاؿ مف المجاالت ذات االىتماـ/األكلكية ألصحاب  - 9
 المصمحة في الصندكؽ؟

ىؿ يتماشى ذلؾ مع األكلكيات االستراتيجية لمصندكؽ كالتزامات تجديد  - 0
 المكارد؟

 ىؿ يسد ذلؾ الفجكة المعرفية في الصندكؽ؟ - 2
 المتكقع لمتقييـ؟ ما ىك األثر - 2
ىؿ ىناؾ نقطة قرار حاسمة في الصندكؽ مف شأنيا أف تكجو تكقيت  - 2

 ىذا التقييـ؟ 
 ما ىك كضع ىذا التقييـ بالنسبة ألىداؼ المكتب؟ - 2
ما ىي مخرجات المكتب األخرل التي يستند إلييا ىذا التقييـ ك/أك  - 7

 يساىـ فييا؟
 التقييـ؟ىؿ لدل المكتب مكارد )مالية كبشرية( إلجراء ىذا  - 2

 ىؿ ىذا البمد مف البمداف ذات األىمية/األكلكية لممكتب اإلقميمي؟ - 9
ما ىك كضع ىذا التقييـ بالنسبة لمتكازف الجغرافي في حافظة التقييـ  - 0

 الخاصة بمكتب التقييـ المستقؿ؟
ىؿ ىناؾ نقطة قرار حاسمة في الصندكؽ مف شأنيا أف تكجو  - 2

 تكقيت ىذا التقييـ؟
 ـ بالنسبة ألىداؼ المكتب؟ما ىك كضع ىذا التقيي - 2
ما ىي مخرجات المكتب األخرل التي يستند إلييا ىذا التقييـ ك/أك  - 2

 يساىـ فييا؟ 
 ىؿ لدل المكتب مكارد )مالية كبشرية( إلجراء ىذا التقييـ؟ - 2

ىؿ اكتشؼ مكتب التقييـ فجكات كبيرة في المعمكمات كتضارب كضعؼ  - 9
 ؟تحميمي في تقارير إنجاز المشركعات

المشركع عمى ُنيج مبتكرة ناجحة يمكف تكسيع نطاقيا في ىؿ يشتمؿ  - 0
 أماكف أخرل؟

ىؿ ىناؾ فرؽ كبير بيف التصنيفات الكاردة في تقارير إنجاز  - 2
 المشركعات كتمؾ الناتجة عف مكتب التقييـ أثناء عممية التثبت؟

ما ىك كضع ىذا التقييـ بالنسبة لمتكازف الجغرافي في حافظة التقييـ  - 2
 التقييـ المستقؿ؟الخاصة بمكتب 

ما ىي مخرجات المكتب األخرل التي يستند إلييا ىذا التقييـ ك/أك  - 2
 يساىـ فييا؟

 ىؿ لدل المكتب مكارد )مالية كبشرية( إلجراء ىذا التقييـ؟ - 2
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 2الجدكؿ 

 أالتوليفات التقييميةتطبيق إطار االنتقائية لمتقييمات المؤسسية و 

 التكليفات التقييميةالمؤسسية/األسئمة التكجييية لمتقييمات 

تقييـ مؤسسي بشأف انخراط 
 الصندكؽ في الدكؿ اليشة

تقييـ مؤسسي بشأف نُيج حكار 
 السياسات كنتائجو في الصندكؽ

تكليفة تقييمية عف انخراط الصندكؽ في 
 تكليفات تقييمية عف التنمية الرعكية البمداف المتكسطة الدخؿ

االىتماـ/األكلكية ألصحاب ىؿ ىذا المجاؿ مف المجاالت ذات  - 1
 المصمحة في الصندكؽ؟

5 4 5 3 

ىؿ يتماشى ذلؾ مع األكلكيات االستراتيجية لمصندكؽ كالتزامات  - 2
 تجديد المكارد؟

5 4 5 4 

نعـ بدرجة أقؿ، نظرا ألف التقرير  نعـ ىؿ يسد ذلؾ الفجكة المعرفية في الصندكؽ؟ - 3
السنكم عف نتائج كأثر عمميات 

تضمف  2012الصندكؽ لعاـ 
 مكضكع تعمـ بشأف حكار السياسات 

 نعـ نعـ

نيج الصندكؽ بشأف انخراطو في  ما ىك األثر المتكقع لمتقييـ؟ - 4
 الدكؿ اليشة

نيج الصندكؽ إزاء انخراطو في البمداف  نيج الصندكؽ إزاء حكار السياسات
 المتكسطة الدخؿ

عمميات الصندكؽ المتعمقة بالتنمية 
 الرعكية

حاسمة في الصندكؽ مف شأنيا أف تكجو  ىؿ ىناؾ نقطة قرار - 5
 تكقيت ىذا التقييـ؟

 ال نعـ إلى حد ما نعـ

المساىمة في اليدفيف  ما ىك كضع ىذا التقييـ بالنسبة ألىداؼ المكتب؟ - 6
 2ك 1االستراتيجييف 

المساىمة في اليدفيف 
 2ك 1االستراتيجييف 

المساىمة في اليدؼ االستراتيجي  2المساىمة في اليدؼ االستراتيجي 
2 

ما ىي مخرجات المكتب األخرل التي يستند إلييا ىذا التقييـ  - 7
 ك/أك يساىـ فييا؟

االستناد إلى تقييمات البرامج 
القطرية كالتقييمات عمى مستكل 

 المشركع 

االستناد إلى تقييمات البرامج 
القطرية كالتقييمات عمى مستكل 
 المشركع، فضال عف مكضكع

التقرير السنكم عف  التعمـ حكؿ
نتائج كأثر عمميات الصندكؽ لعاـ 

 بشأف حكار السياسات 2012

االستناد إلى تقييمات البرامج القطرية 
كالتقييمات عمى مستكل المشركع 
المضطمع بيا في البمداف المتكسطة 

 الدخؿ.
المساىمة في تقييـ مؤسسي مستقبمي 

 بشأف ىذا المكضكع

مات البرامج االستناد إلى تقيي
القطرية كالتقييمات عمى مستكل 
المشركع حيثما تنفذ أنشطة التنمية 

 الرعكية

ال يمكف إجراء إال تقييـ مؤسسي  نعـ ىؿ لدل المكتب مكارد )مالية كبشرية( إلجراء ىذا التقييـ؟ - 8
 كاحد في السنة

 نعـ نعـ

 .أدنى درجة 1كىي أعمى درجة  5أ عند إعداد برنامج العمؿ، جرل التثبت مف كؿ تقييـ مقترح مقابؿ األسئمة التكجييية، باستخداـ درجة مف خمس نقاط، حيث 
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 3الجدكؿ 

 تطبيق إطار االنتقائية عمى تقييمات البرامج القطرية

 جميكرية تنزانيا المتحدة سيراليكف بنغالديش األسئمة التكجييية الخاصة بتقييمات البرامج القطرية
بمداف الكاريبي الجزرية الناطقة بالمغة 

 اإلنكميزية

 3 5 5 5 ىؿ ىذا البمد مف البمداف ذات األىمية/األكلكية لممكتب اإلقميمي؟ -1

ما ىك كضع ىذا التقييـ بالنسبة لمتكازف الجغرافي في حافظة التقييـ  -2
 الخاصة بمكتب التقييـ المستقؿ؟

5 5 5 5 

ىؿ ىناؾ نقطة قرار حاسمة في الصندكؽ مف شأنيا أف تكجو تكقيت  -3
 ىذا التقييـ؟

برنامج الفرص االستراتيجية )نعـ 
القطرية الحالي يغطي الفترة 

؛ سيسيـ تقييـ 0290-0292
البرنامج القطرم في استعراض 
منتصؼ المدة لبرنامج الفرص 

 االستراتيجية القطرية(

برنامج الفرص )نعـ 
االستراتيجية القطرية الحالي 

؛ 0292-0292يغطي الفترة 
سيسيـ تقييـ البرنامج القطرم 
في صياغة برنامج جديد 
 لمفرص االستراتيجية القطرية(

برنامج الفرص )نعـ 
االستراتيجية القطرية الحالي 

؛ 0292-0227يغطي الفترة 
سيسيـ تقييـ البرنامج القطرم 
يد في صياغة برنامج جد
 لمفرص االستراتيجية القطرية(

ليس لدل الصندكؽ في الكقت 
الحالي استراتيجية شبو إقميمية في 

 ىذه المنطقة

المساىمة في اليدفيف  ما ىك كضع ىذا التقييـ بالنسبة ألىداؼ المكتب؟ -4
 2ك 1االستراتيجييف 

المساىمة في اليدفيف 
 2ك 1 االستراتيجييف

المساىمة في اليدفيف 
 2ك 1االستراتيجييف 

المساىمة في اليدفيف 
 2ك 1االستراتيجييف 

ما ىي مخرجات المكتب األخرل التي يستند إلييا ىذا التقييـ ك/أك  -5
 يساىـ فييا؟

االستناد إلى تقييمات عمى 
مستكل المشركع في بنغالديش 
لى تقييـ سابؽ لمبرنامج القطرم  كا 

 ؛2005لعاـ 
ي التقييـ المؤسسي المساىمة ف

 بشأف حكار السياسات

المساىمة في التقييمات 
المؤسسية بشأف الدكؿ اليشة 

 كحكار السياسات

االستناد إلى تقييمات عمى 
مستكل المشركع في جميكرية 
لى تقييـ سابؽ  تنزانيا المتحدة كا 

؛ 2003لمبرنامج القطرم في 
المساىمة في التقييـ المؤسسي 

 بشأف حكار السياسات

مساىمة في التقييـ المؤسسي ال
 بشأف حكار السياسات

ال كبالتالي مف المقترح إدراج ىذا  نعـ نعـ نعـ ىؿ لدل المكتب مكارد )مالية كبشرية( إلجراء ىذا التقييـ؟ -6
التقييـ في برنامج عمؿ إشارم 

 0292-0292مستقبمي في الفترة 
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ورقة العمل الخاصة باعتبارات الميزانية المتعمقة بتعيين وتوظيف مدير مكتب التقييم 
 المستقل في الصندوق

، ناقشت لجنة التقييـ التعديالت المقترح 0292نكفمبر/تشريف الثاني  92في دكرتيا الثمانيف المنعقدة في  -1
إدخاليا عمى إجراءات اختيار كتعييف مدير مكتب التقييـ المستقؿ في الصندكؽ كما ىي كاردة في سياسة 
التقييـ. كمف بيف المسائؿ األخرل التي سمط عمييا مدير شعبة المكارد البشرية الضكء، التكاليؼ ذات الصمة 

. 0292المستقؿ، كالتي ال بد مف تمكيميا مف الميزانية اإلدارية لممكتب لعاـ بتعييف مدير مكتب التقييـ 
أتعاب شركة تعييف  -كدكف أف تقتصر عمى  -كستغطي ىذه التكاليؼ عددا مف البنكد بما في ذلؾ 

 متخصصة في حاؿ قرر فريؽ البحث المككؿ إليو ىذه الميمة االستعانة بمثؿ ىذه الشركة.

لـ تتضمف  0292ـ بأعماؿ مكتب التقييـ المستقؿ، فإف مقترح ميزانية المكتب لعاـ ككما أشار إليو القائ -2
التكاليؼ المتعمقة بتعييف مدير مكتب التقييـ المستقؿ في الصندكؽ. كعمى كجو الخصكص، ال بد مف 
مالحظة أنو كبناء عمى التكصيات الصادرة مف لجنة التقييـ كالمجمس التنفيذم في يكليك/تمكز 

. 0292تقميصا فعميا مقارنة بميزانية عاـ  0292، يتضمف مقترح ميزانية المكتب لعاـ 0292/أيمكؿ كسبتمبر
 كليذه األسباب، ال تتمتع الميزانية إال بقدر يسير فقط مف المركنة الستيعاب ىذه التكاليؼ اإلضافية.

بإبقاء ميزانية مكتب التقييـ كعمى ضكء الكضع المشار إليو أعاله، كفي دكرتيا الثمانيف أكصت لجنة التقييـ  -3
مميكف دكالر  2912عمى نفس المستكل الكارد في المقترح الذم ناقشتو المجنة في دكرتيا التاسعة كالسبعيف )

أمريكي(. كفي الكقت نفسو، أكصت أيضا بأف يستعرض المكتب قائمة أنشطة التقييـ المخطط ليا لتحديد 
ا بيدؼ تكليد بعض الكفكرات. كطمبت المجنة مناقشة مقترح كيفية بعض التقييمات المختارة التي يمكف تأجيمي

 تحقيؽ مثؿ ىذه الكفكرات في دكرتيا الحادية كالثمانيف.

لتقدير جدكل مثؿ ىذا المقترح، حصؿ مكتب التقييـ المستقؿ عمى تقديرات لتكاليؼ التعييف المعيارية مف  -4
التكاليؼ األقؿ بدكف إشراؾ شركة متخصصة في ( تصكر 9شعبة المكارد البشرية كقاـ بإعداد تصكريف: )

بإشراؾ شركة متخصصة في التعييف. كتبمغ تكاليؼ التصكر األكؿ  األعمىتصكر التكاليؼ ( 0التعييف؛ )
دكالر أمريكي )انظر الجدكؿ  921 222دكالر أمريكي، في حيف ترتفع تكاليؼ التصكر الثاني إلى  21 222

 أدناه(.

 تقدير تكاليف تعيين مدير مكتب التقييم المستقل في الصندوق 
 )بالدكالرات األمريكية(

  القٌمة بند التكالٌف 

 000 25  حملة اإلعالن عن الوظٌفة فً وسائط اإلعالم

 000 60  تكالٌف سفر خبٌرٌن وأربعة مرشحٌن 

 000 4   تكالٌف االختبارات وغٌرها من التكالٌف ذات الصلة

 000 89  المجموع الفرعي بدون شركة متخصصة في التعيين

 000 100  أتعاب شركة متخصصة فً التعٌٌن

 000 189 التكاليف اإلجمالية بما في ذلك تكاليف شركة متخصصة في التعيين

 .0292المصدر: شعبة المكارد البشرية، نكفمبر/تشريف الثاني 

نظر مكتب التقييـ المستقؿ في عدة خيارات لتكليد كفكرات مف خالؿ تعديؿ جدكؿ التقييمات المخطط ليا  -5
( احتماؿ تأخير بعض 9كعند تقدير الخيارات البديمة، سعى المكتب إلى تقميص ما يمي: ). 0292لعاـ 
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سية، أك استراتيجيات العمميات المؤسسية لممكتب )مثؿ إعداد كثائؽ االستراتيجيات أك السياسات المؤس 
( عدد مياـ التقييـ التي ستتأثر 2؛ )0292( تغيير برنامج عمؿ لجنة التقييـ لعاـ 0البرامج القطرية(؛ )
 بالتغييرات المقترحة.

كنتيجة لذلؾ، يقترح مكتب التقييـ المستقؿ تأخير استيالؿ تقييـ األثر المخطط لو أصال في بداية  -6
. كيعتبر ىذا الخيار الخيار المفضؿ ألنو يتماشى مع جميع المعايير الكاردة 0292يناير/كانكف الثاني 

 أعاله. ككإجراء تكميمي، قد ينظر المكتب أيضا في تأخير استيالؿ تقييـ البرنامج القطرم لسيراليكف.

ثة أما بمكجب تصكر التكاليؼ األقؿ، فسيتـ تأخير كؿ مف تقييـ األثر كتقييـ البرنامج القطرم لمدة ثال -7
في حيف سيبدأ ، 0292كينتيي في أبريؿ/نيساف  0292أشير، كبالتالي سيبدأ تقييـ األثر في أبريؿ/نيساف 

. كبمكجب تصكر التكاليؼ 0292كينتيي في يكنيك/حزيراف  0292تقييـ البرنامج القطرم في أبريؿ/نيساف 
في حيف يتـ اإلبقاء ، 0292كز كيستكمؿ في يكليك/تم 0292األعمى، سكؼ يبدأ تقييـ األثر في يكليك/تمكز 

عمى الجدكؿ الزمني لتقييـ البرنامج القطرم عمى حالو كما ىك كراد في تصكر التكاليؼ األقؿ. كبمكجب كال 
التصكريف، سيتـ الحصكؿ عمى حكالي نصؼ الكفكرات مف تكاليؼ المكظفيف كنصفيا اآلخر مف تكاليؼ 

يج متدرج عمى مراحؿ، أكال مف خالؿ تبني تصكر حالة غير المكظفيف. كيقترح مكتب التقييـ السير في ن
التكاليؼ األقؿ كالتحرؾ نحك تصكر التكاليؼ األعمى فقط في حاؿ قرر فريؽ البحث إشراؾ شركة 

 متخصصة في التعييف.
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 2015-2013تخصيص الموارد لمفترة 

 2013الدرجات القطرية والمخصصات السنوية لعام 
 آسيا والمحيط الهادي :1الجدول 

 

 األداء القطرم االحتياجات القطريةأ

     

 البمد

حصة الفرد مف الدخؿ القكمي 
 /أ 2012اإلجمالي 

السكاف الريفيكف 
2012 

مؤشر مخصصات 
 (2012المكارد )

أداء القطاع الريفي 
2013 

المشركعات المعرضة 
 ج/2013لمخطر 

تصنيؼ األداء 
 القطرم

الدرجة القطرية 
 النيائية

المخصصات السنكية 
2013 

المخصصات السنكية 
2014 

المخصصات السنكية 
2015 

-2013المخصصات 
2015 

  810 523 48   701 729 15   701 729 15   407 064 17  916 6   4.07  6  3.20   2.68  774 709 22   578 أفغانستاف

  510 841 104   935 693 35   935 693 35   639 453 33  918 14  4.40  6  3.80   3.28  445 009 110   840 بنغالديش

  458 254 8   546 695 2   546 695 2   365 863 2   127 1   4.70  6  4.14   3.68  239 472   420 2  بيكتاف

  038 648 26   990 774 8   990 774 8   059 098 9   667 3   3.62  4  3.63   3.45  177 863 11   880 كمبكديا

  560 364 651   680 5  الصيف

 

 4.32  4  4.36  -  43 800 000   43 710 763   43 710 763   131 221 526  

  388 414   200 4  فيجي

 

 3.32  4  3.40  484   1 202 923   1 158 713   1 158 713   3 520 348  

  526 221 131   763 710 43   763 710 43   000 800 43  -  3.89  4  4.05   3.70  713 151 845   530 1  اليند

  489 858 119   420 3  إندكنيسيا

 

 3.88  4  3.98   8 939  18 021 440   21 389 030   21 389 030   60 799 500  

  000 000 3   000 000 1   000 000 1   000 000 1   -  3.32  4  3.37   2.88  373 56   260 2  كيريباس

  154 200 11   474 971 3   474 971 3   206 257 3   702 1   3.24  3  3.59   3.40  268 298 4   260 1  جميكرية الك الديمقراطية الشعبية

  099 257 35   550 ميانمار

 

 3.06  4  3.25   5 443  12 302 957   13 023 115   13 023 115   38 349 186  

  462 175 39   218 615 12   218 615 12   026 945 13  406 5   3.69  4  3.56   3.27  529 711 22   700 نيباؿ

  987 324 66   345 300 22   345 300 22   297 724 21  320 9   3.63  4  3.74   3.07  524 678 113   260 1  باكستاف

  596 990 21   374 268 7   374 268 7   849 453 7   038 3   4.15  6  3.26   3.30  945 265 6   790 1  بابكا غينيا الجديدة

  307 201 49   470 2  الفمبيف

 

 4.19  4  4.28   7 533  20 818 498   18 025 502   18 025 502   56 869 502  

  270 552 4   642 565 1   642 565 1   987 420 1   671  3.36  4  3.04   2.96  647 434   130 1  جزر سميماف

  987 766 25   428 128 8   428 128 8   132 510 9   397 3   3.72  4  3.89   3.54  745 235 17   920 2  النكا سرم

دتايمند
  5 210   43 750 320  

 

 4.60  4  4.12   5 481  266 667   266 667   266 667   800 000  

  436 872 4   553 647 1   553 647 1   331 577 1   689  3.38  4  3.06   3.02  543 862   670 3  ليشتي -تيمكر 

  626 894 54   118 687 18   118 687 18   389 520 17  810 7   3.88  4  4.23   3.75  020 653 60   400 1  فييت ناـ

  922 826 842   876 362 281   876 362 281   170 101 280               مجموع آسيا والمحيط الهادي
 .0292مكقع البنؾ الدكلي، أكتكبر/تشريف األكؿ  – ةمؤشرات التنمية العالمي أ

لتضخـ باستخداـ معدؿ االنكماش لمنظمة التنمية كالتعاكف في الميداف )المكتب اإلحصائي لألمـ المتحدة( إلعادة احتساب الدخؿ القكمي اإلجمالي باستخداـ المعدؿ اإلقميمي كحساب ا 0292تقديرات الدخؿ القكمي اإلجمالي بناء عمى الناتج المحمي اإلجمالي لمفرد الكاحد لعاـ 
يراف، كجميكرية ككريا الديمقراطية الشعبية، كليبي  ا، كميانمار، كنيكم، كعماف، كالصكماؿ، كسكريا.االقتصادم لكؿ مف: األرجنتيف، كجزر ككؾ، كككبا، كجيبكتي، كغزة كالضفة الغربية، كا 

 قكمي اإلجمالي لنيكم عمى البيانات الحككمية لنيكزيالندا.تستند تقديرات الدخؿ ال
 مؤشر تخصيص المكارد في المؤسسة الدكلية لمتنمية. ب
 الحافظة المعرضة لمخطر. ج

 د كجكد سقؼ لممخصصات.
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 أفريقيا الشرقية والجنوبية :2الجدول 

 

 األداء القطرم االحتياجات القطريةأ

     

 البمد

حصة الفرد مف الدخؿ القكمي 
 أ/2012اإلجمالي 

السكاف الريفيكف 
2012 

مؤشر مخصصات 
 (2012المكارد )

أداء القطاع الريفي 
2013 

المشركعات المعرضة 
 2013لمخطر 

تصنيؼ األداء 
 القطرم

الدرجة القطرية 
 النيائية

المخصصات السنكية 
2013 

المخصصات السنكية 
2014 

المخصصات السنكية 
2015 

-2013المخصصات 
2015 

  813 133 9   242 442 3   242 442 3   329 249 2   439 1   3.01   3   3.18   2.67   740 347 8   580 4  أنغكال

  392 223 43   296 960 14   296 960 14   800 302 13   578 6   4.41   6   3.70   3.24   038 745 8   240  بكركندم

  742 300 4   933 368 1   933 368 1   877 562 1   602   2.95   3   3.22   2.78   402 515   840  جزر القمر

  101 878 86   106 183 29   106 183 29   890 511 28   196 12   3.95   4   4.14   3.44   287 878 75   410  إثيكبيا

  504 353 57   236 224 19   236 224 19   032 905 18   034 8   4.25   5   4.22   3.86   797 643 32   850  كينيا

  469 654 11   256 601 3   256 601 3   958 451 4   543 1   3.97   4   3.94   3.48   945 470 1   380 1  ليسكتك

  253 430 53   466 796 17   466 796 17   321 837 17   438 7   4.48   6   3.93   3.04   819 890 14   430  مدغشقر

  647 317 38   760 519 12   760 519 12   127 278 13   365 5   3.75   4   3.83   3.16   592 385 13   320  مالكم

  423 751   570 8  مكريشيكس

 

 5.03   1   3.27   490   1 250 044   1 171 578   1 171 578   3 593 199  

  084 511 38   313 015 13   313 015 13   458 480 12   578 5   3.83   4   3.98   3.73   080 271 17   510  مكزامبيؽ

  525 355 45   985 607 15   985 607 15   554 139 14   689 6   4.90   6   4.66   3.84   734 231 9   568  ركاندا

  370 40   640 11  سيشيؿ

 

 4.44   4   4.03   -   1 000 000   1 000 000   1 000 000   3 000 000  

  051 233 19   610 7  جنكب أفريقيا

 

 4.10   4   3.84   2 987   7 336 413   7 146 867   7 146 867   21 630 148  

  003 027 13   346 778 4   346 778 4   311 470 3   048 2   2.78   3   3.22   2.12   635 859 8   650  جنكب السكداف

  455 969   860 2  سكازيمند

 

 3.97   5   4.38   1 295   2 617 455   3 099 698   3 099 698   8 816 852  

  311 251 80   949 004 29   949 004 29   413 241 22   376 11   4.72  2  4.18   3.72   522 530 30   440  أكغندا

  492 905 55   304 327 19   304 327 19   883 250 17   077 8   3.99   4   4.17   3.75   330 783 34   570  المتحدةجميكرية تنزانيا 

  085 511 23   175 336 7   175 336 7   736 838 8   066 3   3.76   4   3.87   3.46   543 500 8   350 1  زامبيا

  619 893 597   509 584 203   509 584 203   602 724 190                مجموع أفريقيا الشرقية والجنوبية
 .0292مكقع البنؾ الدكلي، أكتكبر/تشريف األكؿ  – ةمؤشرات التنمية العالمي أ

عاكف في الميداف المتحدة( إلعادة احتساب الدخؿ القكمي اإلجمالي باستخداـ المعدؿ اإلقميمي كحساب التضخـ باستخداـ معدؿ االنكماش لمنظمة التنمية كالت)المكتب اإلحصائي لألمـ  0292تقديرات الدخؿ القكمي اإلجمالي بناء عمى الناتج المحمي اإلجمالي لمفرد الكاحد لعاـ 
يراف، كجميكرية ككريا الديمقراطية الشع  بية، كليبيا، كميانمار، كنيكم، كعماف، كالصكماؿ، كسكريا.االقتصادم لكؿ مف: األرجنتيف، كجزر ككؾ، كككبا، كجيبكتي، كغزة كالضفة الغربية، كا 

 تستند تقديرات الدخؿ القكمي اإلجمالي لنيكم عمى البيانات الحككمية لنيكزيالندا.
 مؤشر تخصيص المكارد في المؤسسة الدكلية لمتنمية. ب
 الحافظة المعرضة لمخطر. ج
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 مريكا الالتينية والكاريبي:أ :3الجدول 

 

 األداء القطرم االحتياجات القطريةأ

     

 البمد

حصة الفرد مف الدخؿ القكمي 
 أ/2012اإلجمالي 

السكاف الريفيكف 
2012 

مؤشر مخصصات المكارد 
 ب(/2012)

أداء القطاع الريفي 
2013 

المشركعات المعرضة 
 ج/2013لمخطر 

تصنيؼ األداء 
 القطرم

الدرجة القطرية 
 النيائية

المخصصات السنكية 
2013 

المخصصات السنكية 
2014 

المخصصات السنكية 
2015 

-2013المخصصات 
2015 

  751 023 3   851 9  األرجنتيف

 

 4.72   5   4.97   2 045   4 119 948   4 894 144   4 894 144   13 908 235  

  147 891 15   346 308 5   346 308 5   455 274 5   219 2   4.17   5   4.09   3.63   283 440 3   220 2  بكليفيا المتعددة القكمياتدكلة 

  874 053 30   630 11  البرازيؿ

 

 4.97   6   5.42   6 563   16 144 466   15 704 094   15 704 094   47 552 653  

  291 656 11   990 6  ككلكمبيا

 

 4.14   6   4.95   4 059   10 059 916   9 712 194   9 712 194   29 484 303  

  466 798 2   471 5  ككبا 

 

 4.42   4   4.02   1 493   3 573 709   3 572 735   3 572 735   10 719 179  

  096 960 4   200 5  إككادكر

 

 4.64   4   4.31   2 259   5 089 839   5 404 527   5 404 527   15 898 893  

  546 188 2   580 3  السمفادكر

 

 4.38   4   4.21   1 636   4 298 441   3 914 325   3 914 325   12 127 090  

  699 505 7   140 3  غكاتيماال

 

 4.19   3   3.67   2 231   5 982 844   5 338 780   5 338 780   16 660 404  

  369 671 7   318 568 2   318 568 2   733 534 2   073 1   4.59   6   4.06   3.33   776 568   410 3  غيانا

  220 589 17   492 480 5   492 480 5   236 628 6   410 2   3.56   4   3.67   2.90   313 615 4   760  ىايتي

  457 054 14   062 645 4   062 645 4   333 764 4   941 1   3.80   4   3.85   3.49   671 751 3   070 2  ىندكراس

  577 297 1   140 5  جامايكا

 

 4.30   4   3.95   1 037   2 512 748   2 482 412   2 482 412   7 477 572  

دالمكسيؾ
  9 600   26 119 249  

 

 4.33   5   4.67   4 785   5 843 283   5 843 283   5 843 283   17 529 850  

  517 956 15   022 290 5   022 290 5   473 376 5   267 2   4.36   5   3.92   3.71   868 524 2   650 1  نيكاراغكا

  067 512 2   290 3  بارغكام

 

 4.02   6   4.89   2 391   5 881 974   5 721 018   5 721 018   17 324 011  

  164 724 6   880 5  بيرك

 

 4.38   6   5.09   3 493   8 512 146   8 357 293   8 357 293   25 226 732  

  000 000 3  2 2  000 000 1   335   3.75   4   3.94   3.78   178 150   530 6  سانت لكسيا

  476 150 1   400 14  ترينيداد كتكباغك

 

 4.03   4   3.80   703   1 678 390   1 682 677   1 682 677   5 043 744  

  000 000 2   000 000 1   000 000 1   0  432 4.16  4 4.60  060 250 510 13 أكركغكام

  469 888 1   500 12  جميكرية فنزكيال البكليفارية*

 

 4.53   4   4.43   1 238   2 539 336   2 539 336   2 539 336   7 618 009  

  385 733 300   058 459 99   058 459 99   269 815 101                مجموع أمريكا الالتينية والكاريبي
 .0292مكقع البنؾ الدكلي، أكتكبر/تشريف األكؿ  – ةمؤشرات التنمية العالمي أ

اإلجمالي باستخداـ المعدؿ اإلقميمي كحساب التضخـ باستخداـ معدؿ االنكماش لمنظمة التنمية كالتعاكف في الميداف  )المكتب اإلحصائي لألمـ المتحدة( إلعادة احتساب الدخؿ القكمي 0292تقديرات الدخؿ القكمي اإلجمالي بناء عمى الناتج المحمي اإلجمالي لمفرد الكاحد لعاـ 
يراف، كجميكرية ككريا الديمقراطية الشعبية، كليبي  ، كالصكماؿ، كسكريا.ا، كميانمار، كنيكم، كعمافاالقتصادم لكؿ مف: األرجنتيف، كجزر ككؾ، كككبا، كجيبكتي، كغزة كالضفة الغربية، كا 

 تستند تقديرات الدخؿ القكمي اإلجمالي لنيكم عمى البيانات الحككمية لنيكزيالندا.
 مؤشر تخصيص المكارد في المؤسسة الدكلية لمتنمية. ب
 الحافظة المعرضة لمخطر. ج

 د كجكد سقؼ لممخصصات.
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 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا :4الجدول 

 

 األداء القطرم القطريةأاالحتياجات 

     

 البمد

حصة الفرد مف الدخؿ القكمي 
 أ/2012اإلجمالي 

السكاف الريفيكف 
2012 

مؤشر مخصصات المكارد 
(2012) 

أداء القطاع الريفي 
2013 

المشركعات المعرضة 
 2013لمخطر 

تصنيؼ األداء 
 القطرم

الدرجة القطرية 
 النيائية

المخصصات السنكية 
2013 

المخصصات السنكية 
2014 

المخصصات السنكية 
2015 

-2013المخصصات 
2015 

  609 359 11   429 546 3   429 546 3   750 266 4   482 1   4.74   5   4.81   4.13   012 064 1   720 3  أرمينيا

  438 727 15   014 121 5   014 121 5   410 485 5   140 2   4.42   5   4.05    211 287 4   030 6  أذربيجاف

  434 749 12   435 253 4   435 253 4   564 242 4   778 1   4.65   6   4.05   3.64   467 962 1   650 4  البكسنة كاليرسؾ 

  087 590 4   332 609 1   332 609 1   423 371 1   673  4.08   5   3.72   3.09   336 196   252 1  جيبكتي

  430 617 64   447 176 19   447 176 19   537 264 26   014 8   4.61   5   4.31    639 444 45   000 3  مصر

  735 498 14   024 950 4   024 950 4   688 598 4   069 2   4.72   5   4.70   4.44   466 121 2   280 3  جكرجيا

  634 016 17   261 251 5   261 251 5   113 514 6   195 2   3.62   4   3.70    952 922 10   870 5  العراؽ 

  291 341 6   687 814 1   687 814 1   917 711 2   758  3.48   2   4.40    181 077 1   720 4  األردف

  448 523 22   829 550 7   829 550 7   791 421 7   236 3   4.51   6   3.76   3.59   839 601 3   990  قيرغيزستاف

  120 797 3   264 285 1   264 285 1   592 226 1   537  3.69   3   4.39    324 559   190 9  لبناف

  029 580 26   359 301 9   359 301 9   310 977 7   887 3   4.19   4   4.56     056 852 13   950 2  المغرب

  263 276 16   900 359 5   900 359 5   463 556 5   240 2   4.84   6   4.39   3.82   606 837 1   250 2  جميكرية مكلدكفا

  018 661 27   286 444 9   286 444 9   447 772 8   153 4   3.47   4   3.58   2.32   161 777 24   450 1  السكداف

دالجميكرية العربية السكرية
  2 734   9 751 694   -   3   1.36  -  333 333   333 333   333 333   1 000 000  

  089 881 11   183 427 4   183 427 4   723 026 3   947 1   3.08   3   3.32   3.38   958 877 5   860  طاجيكستاف

  833 197 21   729 043 7   729 043 7   375 110 7   944 2   5.14   6   4.48    186 607 3   150 4  تكنس

دتركيا
  10 830   20 473 673    4.95   4   4.67   4 162   4 806 718   4 806 718   4 806 718   14 420 155  

  570 906 23   535 820 7   535 820 7   500 265 8   268 3   3.34   4   3.20   3.38   236 970 18   720 1  أكزبكستاف

  083 365 28   602 726 9   602 726 9   880 911 8   277 4   3.82   4   3.90   2.99   154 003 16   270 1  اليمف

  265 509 344   365 822 112   365 822 112   535 864 118              مجموع الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا
 .0292مكقع البنؾ الدكلي، أكتكبر/تشريف األكؿ  – ةمؤشرات التنمية العالمي أ

اش لمنظمة التنمية كالتعاكف في الميداف م)المكتب اإلحصائي لألمـ المتحدة( إلعادة احتساب الدخؿ القكمي اإلجمالي باستخداـ المعدؿ اإلقميمي كحساب التضخـ باستخداـ معدؿ االنك 0292تقديرات الدخؿ القكمي اإلجمالي بناء عمى الناتج المحمي اإلجمالي لمفرد الكاحد لعاـ 
يراف، كجميكرية ككريا الديمقراطية الشعبية، كليبي  ا، كميانمار، كنيكم، كعماف، كالصكماؿ، كسكريا.االقتصادم لكؿ مف: األرجنتيف، كجزر ككؾ، كككبا، كجيبكتي، كغزة كالضفة الغربية، كا 

 البيانات الحككمية لنيكزيالندا.تستند تقديرات الدخؿ القكمي اإلجمالي لنيكم عمى 
 مؤشر تخصيص المكارد في المؤسسة الدكلية لمتنمية. ب
 الحافظة المعرضة لمخطر. ج

 د كجكد سقؼ لممخصصات.
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 أفريقيا الغربية والوسطى :5الجدول 
 

 األداء القطرم االحتياجات القطريةأ

     

 البمد

حصة الفرد مف الدخؿ القكمي 
 أ/2012اإلجمالي 

السكاف الريفيكف 
2012 

مؤشر مخصصات المكارد 
 ب(2012)

أداء القطاع الريفي 
2013 

المشركعات المعرضة 
 ج2013لمخطر 

تصنيؼ األداء 
 القطرم

الدرجة القطرية 
 النيائية

المخصصات السنكية 
2013 

المخصصات السنكية 
2014 

المخصصات السنكية 
2015 

-2013المخصصات 
2015 

  212 659 22   218 093 7   218 093 7   775 472 8   964 2   3.80   4   3.94   3.47   683 471 5   750  بنف

  613 800 27   637 069 9   637 069 9   338 661 9   887 3   3.59   3   3.98   3.77   128 958 11   670  بكركينا فاسك

  446 993 23   167 003 8   167 003 8   112 987 7   345 3   3.70   4   3.68   3.23   039 273 10   170 1  الكاميركف

  577 427 5   310 782 1   310 782 1   957 862 1   745   5.02   6   4.74   3.92   326 181   810 3  الرأس األخضر

  379 386 10   647 257 3   647 257 3   084 871 3   396 1   2.88   4   2.41   2.71   440 744 2   490  جميكرية أفريقيا الكسطى

  288 659 19   180 954 6   180 954 6   928 750 5   058 3   3.38   4   3.06   2.51   560 719 9   740  تشاد

  475 205 8   431 832 2   431 832 2   612 540 2   184 1   3.71   5   3.41   3.00   051 558 1   550 2  الككنغك

  935 953 20   821 034 6   821 034 6   294 884 8   586 2   3.33   4   2.92   3.07   564 522 9   220 1  ككت ديفكار

دجميكرية الككنغك الديمقراطية
  220   42 819 352   2.71   3.61   2   2.83   5 659   12 300 642   12 300 642   12 300 642   36 901 926  

  969 075 14   222 796 4   222 796 4   524 483 4   055 2   4.70   6   4.29   3.35   599 756   510  غامبيا

  050 137 37   288 677 12   288 677 12   474 782 11   298 5   4.65   6   4.14   3.80   540 043 12   550 1  غانا

  808 256 28   185 273 10   185 273 10   439 710 7   402 4   4.07   6   2.99   2.97   227 335 7   460  غينيا

  721 963 9   222 304 3   222 304 3   277 355 3   416 1   3.77   6   2.54   2.62   030 922   550  بيساك-غينيا

  569 660 20   317 875 6   317 875 6   936 909 6   873 2   4.22   6   3.35   3.06   417 155 2   370  ليبيريا

  146 375 28   591 618 8   591 618 8   965 137 11   693 3   3.68   4   3.94   3.38   473 569 9   660  مالي

  825 157 14   181 644 4   181 644 4   463 869 4   990 1   4.01   5   3.66   3.23   734 209 2   110 1  مكريتانيا

  523 752 46   573 205 16   573 205 16   377 341 14   945 6   4.30   6   3.50   3.48   049 048 14   370  النيجر

  784 039 80   162 272 25   162 272 25   460 495 29   562 10   4.20   5   3.88   3.53   583 029 84   430 1  نيجيريا

  915 029 3   958 014 1   958 014 1   000 000 1   446   4.23   6   3.37   3.05   009 69   320 1  ساف تكمي كبرينسيبي

  364 554 35   119 996 11   119 996 11   125 562 11   014 5   4.74   6   4.17   3.82   005 842 7   040 1  السنغاؿ

  609 427 26   443 444 8   443 444 8   724 538 9   619 3   4.46   6   3.79   3.27   023 609 3   580  سيراليكف

  671 617 21   877 320 7   877 320 7   917 975 6   137 3   3.96   6   2.98   2.97   936 084 4   500  تكغك

  808 036 542  192 771 178 192 771 178  424 494 184         أفريقيا الغربية والوسطى
 000 000 628 2 000 000 876 000 000 876 000 000 876       الصندوقمجموع 

 
 .0292مكقع البنؾ الدكلي، أكتكبر/تشريف األكؿ  – ةمؤشرات التنمية العالمي أ

لميداف إلعادة احتساب الدخؿ القكمي اإلجمالي باستخداـ المعدؿ اإلقميمي كحساب التضخـ باستخداـ معدؿ االنكماش لمنظمة التنمية كالتعاكف في ا)المكتب اإلحصائي لألمـ المتحدة(  0292تقديرات الدخؿ القكمي اإلجمالي بناء عمى الناتج المحمي اإلجمالي لمفرد الكاحد لعاـ 
يراف، كجميكرية ككريا الديمقراطية الشعبية، كليب  يا، كميانمار، كنيكم، كعماف، كالصكماؿ، كسكريا.االقتصادم لكؿ مف: األرجنتيف، كجزر ككؾ، كككبا، كجيبكتي، كغزة كالضفة الغربية، كا 

 تستند تقديرات الدخؿ القكمي اإلجمالي لنيكم عمى البيانات الحككمية لنيكزيالندا.
 مؤشر تخصيص المكارد في المؤسسة الدكلية لمتنمية. ب
 الحافظة المعرضة لمخطر. ج

 د كجكد سقؼ لممخصصات.
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 2013تقديرات أداء القطاع الريفي لعام 

 آسيا والمحيط الهادي :1الجدول 

 مؤشرات أداء القطاع الريفي

تاف
انس
أفغ

 

يش
الد
بنغ

 

تاف
بك

كديا 
كمب

 

صيف
ال

 

جي
في

 

يند
ال

سيا 
كني
إند

 

اس
يريب
ك

 

الك
مار 
ميان

 

باؿ
ني

تاف 
كس
با

 

يدة
جد
ا ال
غيني

بكا 
با

 

بيف
الفم

ماف 
سمي
زر 

ج
 

نكا
 ال
رم
س

 

يمند
تا

 

كر 
تيم

- 
شتي

لي
 

 ناـ
يت
في

 

مي
إلقمي

ط ا
كس
لمت
ا

 

 تعزيز قدرة فقراء الريف ومنظماتهم   -ألف  

                  

  
 3.94 4.56 3.25 5.25 3.75 3.25 4.56 3.69 3.69 3.88 3.50 4.00 3.25 4.06 4.50 3.00 4.50 3.75 4.44 4.06 3.81 كالقانكني لممكاتب اإلقميمية  ( اإلطار السياساتي1) ألؼ

 3.74 4.06 3.00 4.50 3.63 3.25 4.56 3.63 3.69 3.13 3.38 4.00 3.75 3.63 3.88 3.75 4.50 3.50 3.69 3.81 3.56 ( الحكار بيف الحككمات كالمكاتب اإلقميمية 2ألؼ ) 

تحسين إمكانيات الوصول العادل إلى الموارد الطبيعية اإلنتاجية   -باء  
 والتكنولوجيا 

 3.60 3.88 2.56 4.75 3.56 2.50 4.00 3.50 3.38 3.50 3.38 3.50 3.00 4.00 3.75 3.63 4.19 3.63 5.13 3.25 3.00 (  الحصكؿ عمى األراضي 1اء )ب                    

 3.49 4.38 2.44 4.25 3.13 3.13 4.19 2.75 3.50 3.56 3.00 3.75 3.50 3.50 3.75 2.50 4.44 3.50 3.63 3.75 3.13 ( الحصكؿ عمى المياه لمزراعة 2باء ) 

( إمكانية الكصكؿ إلى البحكث الزراعية كخدمات 3باء ) 
 3.62 4.33 3.58 4.50 3.67 3.00 3.83 3.67 4.08 3.33 2.75 3.33 3.00 3.67 4.00 3.33 4.08 3.00 4.25 3.50 3.42 اإلرشاد الزراعي 

 زيادة الوصول إلى الخدمات المالية واألسواق   -جيم  

( الظركؼ التي تمكِّف مف تطكير الخدمات المالية 1جيـ )                    
 3.74 3.75 2.69 5.00 4.00 2.50 4.56 3.50 4.69 3.88 3.13 3.25 3.13 3.94 4.25 3.75 4.19 4.00 3.00 4.13 3.50 الريفية 

 3.75 4.00 2.75 5.00 4.08 3.00 4.08 3.50 3.75 3.83 3.33 3.67 3.33 3.75 4.00 3.67 4.17 3.67 3.67 3.83 3.92 ( المناخ االستثمارم لألعماؿ الريفية 2جيـ ) 

 3.53 3.83 2.67 5.00 4.08 3.00 3.50 3.17 3.75 3.33 3.00 3.00 2.67 3.50 3.67 3.00 4.83 4.00 3.33 3.92 3.33 ( الكصكؿ إلى أسكاؽ المدخالت كالمنتجات الزراعية 3جيـ ) 

 مسائل التمايز بين الجنسين  –دال  

 4.42 5.25 4.31 5.25 5.44 3.50 5.19 3.00 3.88 3.88 3.75 4.00 4.50 5.00 4.25 4.50 5.31 4.50 4.88 5.25 2.75 ( الحصكؿ عمى التعميـ في المناطؽ الريفية 1اؿ )د                    

 3.57 4.67 3.67 3.33 4.50 3.00 4.67 2.67 3.42 3.75 1.83 4.00 3.83 4.00 4.33 3.00 3.67 3.33 4.08 3.33 2.33 ( ممثمك النساء 2داؿ ) 

 إدارة الموارد العامة والمساءلة عنها  -هـاء  

دارة المكارد العامة لمتنمية الريفية 1ىاء )                      3.60 4.00 2.75 4.63 3.31 3.38 3.88 3.50 3.75 3.75 3.00 3.50 3.00 3.69 4.38 2.75 4.25 3.50 4.63 3.63 2.81 ( تخصيص كا 

 3.37 4.00 3.06 3.75 3.56 3.00 3.31 2.50 3.38 2.88 2.69 3.06 3.50 3.88 3.88 3.00 3.75 3.19 5.00 3.13 2.81 ( المساءلة كالشفافية كالفساد في المناطؽ الريفية 2ىاء ) 

 3.70 4.23 3.06 4.60 3.89 3.04 4.19 3.26 3.74 3.56 3.06 3.59 3.37 3.88 4.05 3.32 4.32 3.63 4.14 3.80 3.20 متكسط جميع المؤشرات  
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 أفريقيا الشرقية والجنوبية :2الجدول 

 مؤشرات أداء القطاع الريفي
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 تعزيز قدرة فقراء الريف ومنظماتهم   -ألف  

 4.13 3.75 4.25 4.50 4.25 3.50 4.25 4.50 4.25 4.25 4.50 4.25 4.25 4.00 4.75 4.00 3.00 4.75 3.25 ( اإلطار السياساتي كالقانكني لممكاتب اإلقميمية 1ألؼ )                  

 3.92 4.00 4.25 4.50 3.75 3.00 4.00 4.50 5.00 4.00 4.50 3.50 3.75 4.00 4.25 4.00 3.00 3.25 3.25 ( الحكار بيف الحككمات كالمكاتب اإلقميمية 2ألؼ ) 

تحسين إمكانيات الوصول العادل إلى الموارد الطبيعية اإلنتاجية   -باء  
 والتكنولوجيا 

 3.94 3.50 4.75 4.25 3.75 3.50 4.00 4.50 4.50 4.00 4.75 3.75 3.50 3.75 4.00 4.50 3.50 3.75 2.75 (  الحصكؿ عمى األراضي 1باء )                  

 3.75 3.50 3.50 4.00 4.25 3.00 4.00 4.25 4.75 3.75 4.50 3.75 4.25 2.75 4.25 4.00 3.00 3.75 2.25 ( الحصكؿ عمى المياه لمزراعة 2باء ) 

( إمكانية الكصكؿ إلى البحكث الزراعية كخدمات 3باء ) 
 3.85 4.00 4.00 4.33 3.33 4.00 3.33 4.33 4.33 4.33 4.00 3.67 4.33 3.67 4.33 4.00 2.67 3.33 3.33 اإلرشاد الزراعي 

 زيادة الوصول إلى الخدمات المالية واألسواق   -جيم  

( الظركؼ التي تمكِّف مف تطكير الخدمات المالية 1جيـ )                  
 3.94 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.50 4.50 3.25 5.00 3.75 4.50 4.00 4.00 4.50 4.25 3.25 3.50 الريفية 

 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.67 4.67 4.33 4.67 3.67 5.33 3.33 4.33 4.00 4.00 3.67 3.00 4.00 3.33 ( المناخ االستثمارم لألعماؿ الريفية 2) 

 3.82 4.00 4.00 3.67 4.00 2.67 3.67 4.00 4.67 4.00 6.00 3.33 3.33 3.33 4.00 4.67 3.00 3.50 3.00 ( الكصكؿ إلى أسكاؽ المدخالت كالمنتجات الزراعية 3) 

 مسائل التمايز بين الجنسين  –دال  

 4.38 4.75 4.75 4.50 4.25 3.00 4.00 5.25 5.00 4.00 6.00 4.25 4.75 5.00 4.75 4.50 3.00 3.25 3.75 ( الحصكؿ عمى التعميـ في المناطؽ الريفية 1داؿ )                  

 4.38 4.75 4.75 4.50 4.25 3.00 4.00 5.25 5.00 4.00 6.00 4.25 4.75 5.00 4.75 4.50 3.00 3.25 3.75 ( ممثمك النساء 2داؿ ) 

 إدارة الموارد العامة والمساءلة عنها  -هـاء  

دارة المكارد العامة لمتنمية الريفية 1ىاء )                    3.95 3.25 4.25 4.00 3.75 3.25 4.25 4.50 4.75 4.00 5.50 4.00 3.00 3.75 4.00 4.25 3.25 4.38 3.00 ( تخصيص كا 

 3.88 4.00 3.75 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.50 3.50 5.00 4.00 3.50 4.00 4.00 4.25 3.00 3.50 2.75 ( المساءلة كالشفافية كالفساد في المناطؽ الريفية 2ىاء ) 

 3.99 3.87 4.18 4.17 3.97 3.22 4.10 4.44 4.66 3.98 5.03 3.83 3.93 3.94 4.22 4.14 3.22 3.70 3.18 متكسط جميع المؤشرات  
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 أمريكا الالتينية والكاريبي :3الجدول 

 مؤشرات أداء القطاع الريفي
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 تعزيز قدرة فقراء الريف ومنظماتهم   -ألف  

                 

 

 4.51 5.00  4.75 4.38 4.69 4.31 4.56 4.25 4.13 3.88 4.00 3.94 4.19 4.88 5.00 4.25 4.31 5.75 4.75 5.19 ( اإلطار السياساتي كالقانكني لممكاتب اإلقميمية 1ألؼ ) 

 4.34 4.75  5.12 4.13 4.13 4.31 4.06 4.50 4.44 4.25 3.88 4.13 4.19 4.38 4.81 4.00 4.00 5.19 4.56 5.13 ( الحكار بيف الحككمات كالمكاتب اإلقميمية 2ألؼ ) 

تحسين إمكانيات الوصول العادل إلى الموارد الطبيعية اإلنتاجية   -باء  
 والتكنولوجيا 

                 

 

 4.03 4.38  4.25 4.06 4.44 3.88 3.69 4.63 4.06 3.38 3.13 4.25 3.75 3.81 4.13 4.25 3.75 4.44 4.25 4.38 (  الحصكؿ عمى األراضي 1باء ) 

 3.94 4.00  3.75 3.63 4.44 4.00 3.44 4.00 4.44 3.56 3.88 4.19 3.88 3.69 4.00 4.00 4.06 4.19 3.64 4.63 ( الحصكؿ عمى المياه لمزراعة 2باء ) 

( إمكانية الكصكؿ إلى البحكث الزراعية كخدمات 3باء ) 
 4.01 4.50  4.33 3.83 3.83 3.83 4.08 4.08 3.92 3.50 3.00 4.17 3.75 4.33 4.50 5.33 3.50 4.58 2.83 5.00 اإلرشاد الزراعي 

 زيادة الوصول إلى الخدمات المالية واألسواق   -جيم  

                 

 

( الظركؼ التي تمكِّف مف تطكير الخدمات 1جيـ ) 
 4.15 4.00  4.87 3.88 4.63 4.13 4.00 4.38 3.94 3.94 4.00 3.88 4.13 4.50 5.25 3.75 3.88 5.13 4.00 3.94 المالية الريفية 

 4.26 4.00  5.00 3.92 4.83 4.17 4.00 4.33 4.67 4.17 3.50 3.67 4.67 4.58 4.33 4.67 4.75 4.83 3.38 4.50 ( المناخ االستثمارم لألعماؿ الريفية 2جيـ ) 

( الكصكؿ إلى أسكاؽ المدخالت كالمنتجات 3جيـ ) 
 4.08 4.50  4.16 3.83 4.33 3.83 3.58 3.92 4.17 3.67 3.50 4.17 4.67 4.25 4.42 4.00 3.92 4.50 3.80 4.33 الزراعية 

 مسائل التمايز بين الجنسين  –دال  

                 

 

 4.90 5.63  5.75 4.25 4.75 4.00 4.00 5.25 5.50 4.13 4.13 4.31 5.00 5.06 5.25 5.25 5.25 6.00 4.81 5.63 ( الحصكؿ عمى التعميـ في المناطؽ الريفية 1داؿ ) 

 4.32 5.00  4.00 3.67 4.17 4.08 3.83 3.67 4.75 4.00 3.92 4.25 4.17 4.00 4.83 4.00 4.67 5.33 4.58 4.75 ( ممثمك النساء 2داؿ ) 

 إدارة الموارد العامة والمساءلة عنها  -هـاء  

                 

 

دارة المكارد العامة لمتنمية الريفية 1ء )ىا   4.25 4.25  4.50 5.00 4.19 3.69 3.81 4.69 3.94 3.75 3.63 4.00 3.88 4.56 4.69 4.75 4.38 5.13 4.25 4.63 ( تخصيص كا 

 4.10 4.38  4.75 3.81 4.13 4.00 3.94 4.25 3.63 4.00 3.50 3.81 4.00 4.50 4.44 4.75 3.19 4.63 4.19 4.50 ( المساءلة كالشفافية كالفساد في المناطؽ الريفية 2ىاء ) 

 4.24 4.53  4.60 4.03 4.38 4.02 3.92 4.33 4.30 3.85 3.67 4.06 4.19 4.38 4.64 4.42 4.14 4.97 4.09 4.72 متكسط جميع المؤشرات  
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 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا :4الجدول 

 مؤشرات أداء القطاع الريفي
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 تعزيز قدرة فقراء الريف ومنظماتهم   -ألف  

  3.97   4.50   2.50   5.25   4.50   3.00  -  3.88   5.13   4.25   4.00   3.88   4.50   4.00   4.75   4.25   4.25   4.25   3.50   5.00  ( اإلطار السياساتي كالقانكني لممكاتب اإلقميمية 1ألؼ )                   
  3.85   4.50   3.00   5.75   4.50   2.75  -  3.38   5.00   4.00   3.88   4.25   4.00   3.88   4.25   4.25   3.25   4.25   3.75   4.50  ( الحكار بيف الحككمات كالمكاتب اإلقميمية 2ألؼ ) 
تحسين إمكانيات الوصول العادل إلى الموارد الطبيعية اإلنتاجية   -باء  

 والتكنولوجيا 

  3.96   4.50   3.00   5.00   4.25   3.00  -  3.63   4.25   4.50   3.75   3.75   4.75   3.88   4.50   5.00   3.75   4.00   4.75   5.00  (  الحصكؿ عمى األراضي 1باء )                   
  3.83   3.75   3.50   5.00   4.63   3.50  -  3.88   4.50   4.00   4.50   3.25   4.25   3.50   4.00   3.25   3.75   4.00   4.50   5.00  ( الحصكؿ عمى المياه لمزراعة 2باء ) 
( إمكانية الكصكؿ إلى البحكث الزراعية كخدمات 3باء ) 

  3.73   4.00   3.33   5.00   3.50   2.67  -  3.67   4.50   4.00   4.83   3.67   4.33   3.33   3.67   4.67   3.00   4.00   3.67   5.00  اإلرشاد الزراعي 

 زيادة الوصول إلى الخدمات المالية واألسواق   -جيم  

( الظركؼ التي تمكِّف مف تطكير الخدمات المالية 1جيـ )                   
  3.95   4.00   3.00   4.25   3.75   3.75  -  4.00   5.00   4.25   4.13   3.50   4.00   3.50   5.00   5.50   4.50   4.00   4.00   5.00  الريفية 

  4.11   4.00   2.67   5.67   5.00   3.33  -  3.50   4.50   4.50   4.83   4.33   5.00   3.83   5.33   4.33   4.00   4.00   4.00   5.33  ( المناخ االستثمارم لألعماؿ الريفية 2جيـ ) 

  3.85   4.33   3.33   5.00   5.00   2.67  -  4.00   4.50   4.17   4.33   3.00   5.00   3.00   4.67   3.67   4.00   3.83   3.67   5.00  ( الكصكؿ إلى أسكاؽ المدخالت كالمنتجات الزراعية 3جيـ ) 
 مسائل التمايز بين الجنسين  –دال  

                                        ( الحصكؿ عمى التعميـ في المناطؽ الريفية 1داؿ )                   
  4.37   2.75   4.25   4.50   5.50   5.00  -  3.50   4.13   5.50   5.50   5.00   5.50   3.88   5.50   3.75   4.00   4.25   5.00   5.50  ( ممثمك النساء 2داؿ ) 

 إدارة الموارد العامة والمساءلة عنها  -هـاء  

                  

دارة المكارد العامة لمتنمية الريفية 1ىاء )    3.84   3.50   3.75   5.00   4.75   3.50  -  3.00   4.75   4.25   4.50   3.25   3.50   4.13   4.75   4.50   2.75   4.00   4.50   4.50  ( تخصيص كا 

  3.64   4.00   2.75   5.00   4.38   3.00  -  3.00   4.50   4.25   3.88   3.25   4.00   3.88   5.00   4.50   3.00   4.00   3.25   3.50  ( المساءلة كالشفافية كالفساد في المناطؽ الريفية 2ىاء ) 
  3.91   3.90   3.20   4.95   4.48   3.32  -  3.58   4.56   4.39   4.39   3.76   4.40   3.70   4.70   4.31   3.72   4.05   4.05   4.81  متكسط جميع المؤشرات  
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 أفريقيا الغربية والوسطى :5الجدول 

 مؤشرات أداء القطاع الريفي
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 تعزيز قدرة فقراء الريف ومنظماتهم   -ألف  

                  

  
 

  
 4.21 3.25 4.00 4.88 4.75 4.75 4.63 4.50 4.50 3.25 3.50 4.50 4.00 4.80 4.50 3.25 4.00 3.25 2.75 6.00 4.25 5.00 4.38 ( اإلطار السياساتي كالقانكني لممكاتب اإلقميمية 1ألؼ ) 

 3.86 3.50 3.75 4.30 3.93 4.00 3.88 4.25 4.50 3.19 2.00 4.00 3.75 4.15 4.63 3.00 3.50 3.13 2.38 5.25 4.25 5.00 4.63 ( الحكار بيف الحككمات كالمكاتب اإلقميمية 2ألؼ ) 

تحسين إمكانيات الوصول العادل إلى الموارد الطبيعية اإلنتاجية   -باء  
 والتكنولوجيا 

 3.11 2.50 3.00 3.63 3.14 3.50 3.00 3.00 3.38 2.88 2.00 2.00 4.00 4.30 3.50 2.50 3.38 2.63 2.00 4.00 3.50 3.50 3.00 (  الحصكؿ عمى األراضي 1باء )                      

 3.60 3.00 3.63 4.00 2.50 3.75 3.25 4.00 4.00 2.81 2.50 2.25 4.50 4.60 3.88 3.00 3.50 3.75 2.63 5.50 4.00 4.25 4.00 ( الحصكؿ عمى المياه لمزراعة 2باء ) 

( إمكانية الكصكؿ إلى البحكث الزراعية كخدمات 3باء ) 
 3.69 3.00 4.00 4.15 3.54 3.33 4.00 4.00 3.67 3.17 3.00 3.67 4.00 4.30 3.50 3.00 3.17 3.17 3.00 4.33 4.08 4.50 4.50 اإلرشاد الزراعي 

 زيادة الوصول إلى الخدمات المالية واألسواق   -جيم  

( الظركؼ التي تمكِّف مف تطكير الخدمات المالية 1جيـ )                      
 3.28 2.50 4.13 4.25 2.50 4.50 3.00 2.63 3.50 2.81 2.50 2.50 4.25 4.50 3.25 3.00 3.00 3.38 2.50 4.00 3.25 3.00 3.25 الريفية 

 3.41 3.00 3.83 4.67 3.03 4.00 3.00 3.00 4.00 4.58 2.50 2.50 4.33 3.90 2.67 3.00 3.50 2.67 2.00 4.33 3.50 3.50 3.50 ( المناخ االستثمارم لألعماؿ الريفية 2جيـ ) 

( الكصكؿ إلى أسكاؽ المدخالت كالمنتجات 3جيـ ) 
 3.73 3.00 3.67 4.58 3.44 3.67 4.00 4.00 4.17 3.00 3.00 3.00 4.33 4.38 3.75 3.25 3.67 3.33 2.50 5.00 3.83 4.50 4.00 الزراعية 

 مسائل التمايز بين الجنسين  –دال  

 3.72 3.50 4.25 3.81 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 4.00 2.50 3.50 5.00 5.00 3.75 3.50 3.25 3.00 2.50 4.50 4.31 3.50 4.50 ( الحصكؿ عمى التعميـ في المناطؽ الريفية 1داؿ )                      

 3.56 3.00 4.00 4.33 3.33 4.00 2.50 4.00 4.00 3.50 2.50 3.00 4.00 4.75 3.67 2.50 3.67 3.00 2.50 4.50 3.50 3.50 4.50 ( ممثمك النساء 2) 

 إدارة الموارد العامة والمساءلة عنها  -هـاء  

                     

دارة المكارد العامة لمتنمية الريفية 1ىاء )   3.38 3.00 3.50 4.00 3.31 3.75 3.50 4.00 3.75 2.75 2.50 3.00 3.75 3.95 3.25 2.50 3.00 2.88 2.38 4.50 3.63 4.00 3.50 ( تخصيص كا 

 3.18 2.50 3.75 3.50 3.50 3.75 3.75 3.00 4.38 4.25 2.00 2.00 3.75 2.85 3.00 2.50 3.25 2.50 1.75 5.00 2.00 3.50 3.50 ( المساءلة كالشفافية كالفساد في المناطؽ الريفية 2ىاء ) 

 3.56 2.98 3.79 4.17 3.37 3.88 3.50 3.66 3.94 3.35 2.54 2.99 4.14 4.29 3.61 2.92 3.41 3.06 2.41 4.74 3.68 3.98 3.94 متكسط جميع المؤشرات  



 

 

ق
ح
المل

 
ث
الثال

 
ن
رو
ش
والع

 
G

C
 3

7
/L

.7
/R

e
v
.1

 

9
3

 

 5102تصنيف البمدان بحسب إطار القدرة عمى تحمل الديون لعام 

 أخضر أصفر أحمر

 أفغانستاف
 بكركندم

 تشاد
 جزر القمر

 جميكرية الككنغك الديمقراطية
 ىايتي

 كيريباس
 ممديؼ

 جزر مارشاؿ
 سامكا

 ساف تكمي كبرينسيبي
 السكداف

 طاجيكستاف
 اليمف

 

 بكركينا فاسك
 جميكرية أفريقيا الكسطى

 ككت ديفكار
 غامبيا
 غينيا
 بيساك-غينيا

 قيرغيزستاف
 الشعبيةجميكرية الك الديمقراطية 

 ليسكتك
 مالكم
 مالي

 مكريتانيا
 مكزامبيؽ

 نيباؿ
 نيكاراغكا
 النيجر
 ركاندا

 سيراليكف
 جزر سميماف

 جنكب السكداف
 تكغك
 تكنغا

 

 جميع  البمداف األخرل

 

 


