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 والرأسمالية العادية والميزانيتان النتائج، إلى المستند الصندوق عمل برنامج 

 الصندوق في المستقل التقييم مكتب ملع رنامجوب ،2019 لعام للصندوق

-2020 للفترة اإلشارية وخطته 2019 لعام وميزانيته النتائج إلى المستند

مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة  التقريران المرحليان عن، و 2021

 بالديون وتنفيذ نظام تخصيص الموارد على أساس األداء
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 لعام للصندوق والرأسمالية العادية والميزانيتان نتائج،ال إلى المستند الصندوق عمل برنامج
 لعام وميزانيته النتائج إلى المستند الصندوق في المستقل التقييم مكتب عمل رنامجوب ،2019
مبادرة ديون البلدان  التقريران المرحليان عن، و 2021-2020 للفترة اإلشارية وخطته 2019

 تخصيص الموارد على أساس األداءالفقيرة المثقلة بالديون وتنفيذ نظام 

 لعام والرأسمالية العادية ينتوالميزاني النتائج، إلى المستند الصندوق عمل برنامج المرفقة الوثيقة تعرض -1
 ،2021-2020 للفترة اإلشارية وخطته 2019 لعام الصندوق في المستقل التقييم مكتب وميزانية ،2019

 تخصيص نظام وتنفيذ بالديون المثقلة الفقيرة البلدان مبادرة في قالصندو  مشاركة عن المرحليين والتقريرين
 .األداء أساس على الموارد

 المائة بعد والعشرين الخامسة دورته في 2019 لعام الصندوق عمل برنامج على التنفيذي المجلس وافق -2
 1 759) ةخاص سحب حقوق وحدة مليون 1 265 قدره بمستوى. 2018 األول كانون/ديسمبر في المنعقدة
 لعقد المتاحة للموارد الستعراض الخضوع شريطة التخطيط، ألغراض سميةاال بالقيم( أمريكي دوالر مليون

 .2019 عام خالل االلتزامات
 الفقيرة البلدان مبادرة في الصندوق مشاركة عن المرحليين التقريرين أيضا   التنفيذي المجلس واستعرض -3

 يتضمن والذي وضميمته، الصندوق في األداء أساس على الموارد صتخصي نظام وتنفيذ بالديون، المثقلة
 التقريرين هذين بعرض وأوصى ،2021-2019 للفترة القطرية والمخصصات ،2018 لعام القطرية الدرجات
 .للعلم المحافظين مجلس على المرحليين

 وبناء للصندوق، المالية للوائحا من" سادسا" والمادة الصندوق، إنشاء اتفاقية من 6 المادة من 10 للبند وطبقا -4
 الصندوق عمل برنامج الوثيقة هذه في المحافظين مجلس على يعرض التنفيذي، المجلس توصية على

 المستقل التقييم مكتب عمل وبرنامج والرأسمالية، العادية والميزانيات ،2019 لعام النتائج إلى المستند
 .عليها للموافقة ،2021-2020 للفترة اإلشارية وخطته ،2019 لعام وميزانيته

 الصندوق ميزانيات على للمصادقة المرفق القرار مشروع بتبني المحافظين مجلس ىيوص عليه، وبناء -5
 للفترة اإلشارية وخطته ،2019 لعام وميزانيته المستقل التقييم مكتب عمل وبرنامج والرأسمالية، العادية
 .إليها المشار بالمبالغ 2020-2021
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 المحتويات

 iv تنفيذي موجز 

 1 بالموافقة توصية

 للصندوق والخاصة والرأسمالية العادية والميزانيات النتائج إلى تندالمس الصندوق عمل برنامج - األول الجزء
 1 2019 لعام

 1 السياق – أوال 

 4 الحالي المنظور - ثانيا

 4 2018 لعام والمنح القروض برنامج بشأن تحديث - ألف

 5 النتائج إلحراز التشغيلي التميّز عملية عن موجز تحديث – باء

 6 2018و 2017 العامين في العادية الميزانية صافي استخدام - جيم   

لة المخصصات - دال   8 2017 عام من المرحَّ

 8 الجنساني للمنظور المراعية العادية الصندوق وميزانية ومنح قروض – ثالثا  

 11 2019 لعام الصندوق عمل برنامج - رابعا 

 13 2019 لعام الصافية العادية لميزانيةا  - خامسا 

 13 مقدمة   - ألف 

 14 الميزانية عملية – باء

 15 االفتراضات - جيم

 16 2019 لعام المقترح الموظفين مستوى - دال

 19 2019 عام في للتكاليف المحركة العوامل – هاء

 21 2019 لعام المقترحة الصافية العادية الميزانية - واو

 27 2019 لعام المقترحة اإلجمالية الميزانية - زاي

 28 الكفاءة معدالت – حاء

 30 2019 لعام الرأسمالية الميزانية - سادسا 

النتائج إلحراز التشغيلي التمّيز لعملية المتكررة غير الرأسمالية والميزانية المتكررة غير التعديل ميزانية – سابعا
 32 

 2019 لعام وميزانيته النتائج إلى المستند الصندوق في المستقل التقييم مكتب عمل برنامج – الثاني الجزء
 33 2021-2020 فترةلل اإلشارية وخطته

 33 مقدمة - أوال

 34 الحالي المنظور - ثانيا

 34 2018 عام أحداث برزأ – ألف

 35 2018 عام ميزانية استخدام - باء  

 36 2017 عام من المرحل المبلغ استخدام - جيم  
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 37 المستقل التقييم لمكتب االستراتيجية األهداف  - ثالثا 

 37 2019 عام عمل برنامج - رابعا  

 41 2019 لعام الموارد مظروف - ساخام  

 41 الموظفين من الموارد – ألف 

 41 ميزانية متطلبات - باء  

 45 المستقل التقييم لمكتب المقترحة الميزانية -سادسا

 47 الديون المثقلة الفقيرة البلدان ديون تخفيف مبادرة بشأن 2018 لعام المرحلي التقرير - الثالث الجزء

2019 لعام اإلقراض وشروط األداء أساس على الموارد تخصيص نظام تنفيذ عن مرحلي تقرير – الرابع الجزء

 50 

 57 التوصيات – الخامس الجزء

 58 42-د /.... القرار مشروع
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 المالحق
 

 مشروعات) 2019 عام مشروعات ذخيرة في مشروعات لديها التي للبلدان اإلشارية القائمة -الملحق األول
 (جارية لمشروعات إضافي وتمويل جديدة

 والتي عليها الموافق 2018 عام ميزانية والدوائر، التكاليف فئات حسب العادية انيةالميز  -الملحق الثاني
 2019 لعام المقترحة الميزانية مقابل مواءمتها أعيدت

 المؤسسية النواتج ومجموعة النتائج ركائز حسب 2019 لعام العادية للميزانية إشاري توزيع -الملحق الثالث
 فقط العادية الميزانية – 2019 لعام للموظفين ريةاإلشا المستويات -الملحق الرابع

 والرتب الدوائر حسب 2019 عام في للموظفين اإلشاري المستوى -الملحق الخامس
 الموظفين تكاليف -الملحق السادس
 التي العمليات وكفاءة الصندوق لكفاءة المؤسسي التقييم باستبعاد) الرأسمالية الميزانية -الملحق السابع

 2018-2008 (صندوقال يمولها
لة األموال تخصيص -الملحق الثامن  المرحَّ

 االستثمار عائد على المباشرة الرسوم تقديرات -ملحق التاسعال
 لعملية المتكررة غير الرأسمالية والميزانية المتكررة غير التعديل لميزانية المتوقع االستخدام -الملحق العاشر

 نتائج إلحراز التشغيلي التمّيز
 يمولها التي العمليات وكفاءة الصندوق لكفاءة المؤسسي التقييم أنشطة بشأن تحديث -الحادي عشرالملحق 

 الصندوق
حتى تم تمديده ) 2018-2016مكتب التقييم المستقل في الصندوق للفترة  نتائجإطار قياس  -الملحق الثاني عشر

 (2019 عام
 نجازاتاإل عن المستقل التقييم مكتب إبالغ -الملحق الثالث عشر

 اإلشارية والخطة 2019 لعام الصندوق في المستقل التقييم لمكتب المقترحة التقييم أنشطة -الملحق الرابع عشر
 2021-2020 للفترة

 2019 لعام الصندوق في المستقل التقييم مكتب موظفو -الملحق الخامس عشر

 2019 ملعا المستقل التقييم لمكتب المقترحة الميزانية -الملحق السادس عشر

 المستقل التقييم لمكتب االنتقائية إطار -الملحق السابع عشر

 ومخصصات 2018 لعام األداء أساس على الموارد تخصيص لنظام القطرية الدرجات -الملحق الثامن عشر
 2021-2019 للفترة الصندوق لموارد عشر الحادي التجديد

الريفي القطاع أداء تقييم درجات -الملحق التاسع عشر
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 تنفيذي وجزم 

. وخالل هذه الفترة، 2019 في عام (2021-2019) التجديد الحادي عشر لموارد الصندوقبدأ تنفيذ سي -1
الشامل  ههدفالذي يتمثل ، 2025-2016للفترة  للصندوق ستراتيجياإلطار االسيواصل الصندوق االسترشاد ب

مجال التنمية في أثر أكبر  لهإلى أن يكون  وسيسعى الصندوقتحقيق تحول ريفي شامل ومستدام.  في
 .2030خطة التنمية المستدامة لعام  الزراعية وأن يؤدي دورا أكبر في تحقيق أولويات

، وأسفرت 2018في فبراير/شباط  الصندوق مواردات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لواسُتكملت هيئة المشاور  -2
وشمل ذلك  الثالث القادمة وبعدها. للصندوق على مدى السنواتواضحة عن تحديد اتجاهات استراتيجية 

 على قوي تركيزو  العمليات، في التميز ضمان إلى هدفتاألعمال إدخال تحسينات على نموذج برنامج 
 .والنتائج والمساءلة بالشفافية وااللتزام المال مقابل القيمة

 منو . التنفيذ على الصندوق قدرة لتعزيزالالزمة اإلصالحات  وتنفيذ لتحديد مهما اعام 2018 عام كانو  -3
 :إلى تهدف إجراءاتاُتخذت  األخرى، المؤسسية مبادراتالو  إلحراز النتائج تمّيز التشغيليعملية ال خالل

 الخطوط إلى المسؤولية تفويض (3) ؛معايرة عمليات األعمال إعادة (2) ؛القطري النموذج تصميم إعادة (1)
 .النتائج على قائمة هيكلية إنشاء (5) للغرض؛ مالئما الصندوق مقر جعل (4) األمامية؛

من  ةاالستفادمن خالل ، حجم التنفيذعام التوحيد وزيادة  2019سيكون عام ، واستنادا إلى هذه اإلجراءات -4
 ،والمكاتب القطرية للصندوق ،المنصة المؤسسية المعززة التي توفرها الشبكة المعززة للمراكز الالمركزية

ذلك، سُيضطلع  وباإلضافة إلى للغرض. مالئماواءمته وجعله ومقر الصندوق الذي يجري إعادة م
وسيكون تعزيز الضوابط الداخلية  .بإصالحات للمجاالت غير التشغيلية وسيستمر تعزيز عمليات األعمال

دد الكافي من الموظفين لهذه عووظائف االمتثال من األولويات الرئيسية لالستثمار من أجل ضمان توافر ال
 سسة تتسم بقدر أكبر من الالمركزية.المجاالت في مؤ 

 للصندوق، المالية االستراتيجية طريق خارطة تنفيذ في 2019 عام في الرئيسية التوجهات أحد سيتمثلو  -5
 المضطلع بها مؤسسي للهيكلية المالية للصندوقال تقييمالو  للمخاطر المالية الخارجي التقييم نتائج استنادا إلى

 .ةوشامل ةقوي ةمالي يةهيكل وجودالخاصة ب متطلباتال استيفاء أجل منما واالستجابة لتوصياته ،مؤخرا
ولتعزيز الهيكلية المالية والقيام بالتحضيرات الالزمة لضمان مرتبة ائتمانية قوية، سيتم التركيز بشكل خاص 

 على تعزيز إدارة المخاطر المالية في الصندوق.

 من عدد بدأقد و . الخاص القطاع مع الصندوق اطالنخر  مهما عاما 2019 عام يكون أن المتوقع منو  -6
، في اكتساب الزخم وجذب الرأسمالي لألعمال التجارية الزراعية صندوقال ذلك في بما ،الخاصة المبادرات

انخراطه مع منظومة األمم المتحدة اإلنمائية من  أيضاويعزز الصندوق  االهتمام من مجموعة من الشركاء.
 كبر من مركزه كوكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة.بفعالية أ االستفادةأجل 

ومن بين الدروس المستفادة من التغييرات واإلصالحات على مدى األشهر الثمانية عشر السابقة هي الحاجة  -7
تكون أكثر المخصصة والمحددة زمنيا إلى وظيفة  إلحراز النتائج تمّيز التشغيليعملية الإلى تحويل مهمة 

إنشاء وحدة للتغيير وتقترح اإلدارة لضمان استدامة ورصد اإلصالحات المضطلع بها. في المؤسسة  إدامة
وتعزيز التنفيذ  تعمل كمركز للتمّيز والخبرة، وتساعد جميع الدوائر على إدماج ثقافة التغيير والتنفيذ واالبتكار



GC 42/L.6 

v 

قدر أكبر من الكفاءة  واالبتكار، من خالل تجديد المنتجات والعمليات كجزء من توجه الصندوق نحو تحقيق
في ضمان أن  ارئيسي ادور ، 2019. وستؤدي هذه الوحدة، التي أدرجت في الميزانية المقترحة لعام والفعالية

 يفي الصندوق بالتزاماته ويحقق أهدافه الواردة في التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق.

 المعادلةو  الجديدة القطرية االنتقائية معايير أساس على 2019 لعام والمنح القروض برنامج وضع يجريو  -8
 2019ويبلغ برنامج القروض والمنح في الصندوق لعام  .األداءأساس  على الموارد تخصيص لنظام المنقحة

مليون دوالر أمريكي من األموال التي يديرها  75مليار دوالر أمريكي زائد ما يقرب من  1.76ما قيمته 
مليار دوالر أمريكي على  1.83يصل المجموع إلى وبذلك ادر أخرى، الصندوق والتي تمت تعبئتها من مص

مليار دوالر أمريكي على  3.5ويتوقع الصندوق أن يحقق هدفه بشأن برنامج القروض والمنح البالغ  األقل.
 (.2021-2019األقل لفترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق )

 الستكمال، وأساسا إضافيين موظفين تعيين (1: )يلي ما 2019في عام  للتكاليف األولية المحركات تشملو  -9
عادة الالمركزية المكاتب خرائط رسم نشاء وظيفة موسعة معنية بالمخاطر وتعزيز الضوابط  ،تهامواءم وا  وا 

الداخلية )على الرغم من أن ذلك سيعوض إلى حد كبير بتخفيضات الوظائف الناتجة عن التغييرات 
التكاليف و  االستهالك (2) ؛(إلحراز النتائج تمّيز التشغيليعملية الئج استعراضات التنظيمية المتوقعة ونتا

 زياداتال (4)؛ التكاليف اإلضافية المتعلقة بالهيئات الرئاسية (3) ؛األخرى المرتبطة بتراخيص البرمجيات
 ذات لتكاليفا محركات (5) ؛المتعلقة بأولويات التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق خرىاأل حقيقيةال

 منظومة تكاليف تقاسم في الصندوق مساهمةب مرتبطة في األسعار ة كبيرةزيادبما في ذلك  ،باألسعار الصلة
 .اإلنمائية المتحدة األمم

في التكاليف  المتوقعة تخفيضاتالتحديد  تم المستوى، رفيع ستعراض المسبقاال وعلى النحو المشار إليه في -10
وفورات إضافية من المقترحة في الميزانية النهائية  وأدرجت. التكاليف في يةاإلجمال الزيادات من هاوخصم

 االستشارات والتدابيرو  سفرالعمليات األعمال والتخفيضات في تكاليف العملية التنظيمية و التغيرات في 
 الكفاءة.األخرى التي تحقق 

 زيادةدوالر أمريكي، وهو ما يمثل  مليون 158.21قدرها  2019والميزانية العادية الصافية المقترحة لعام  -11
مليون دوالر أمريكي )مقارنة بنسبة  155.54البالغة  2018في المائة مقارنة بميزانية عام  1.7 انسبته ةاسمي
 بالكامل الحقيقية الزيادات جميع تم تعويض وقدفي المائة في االستعراض المسبق رفيع المستوى(.  2.4
االستعراض المسبق  في مقترحة حقيقية بزيادة مقارنة ميزانية،لل صفري قيحقي نمو لتحقيق حقيقية تخفيضاتب

 عن ناشئة األسعار في صافيةزيادة  تعكس المائة في 1.7 البالغة االسمية والزيادة. المائة في 0.7 قدرها
 مستوى نفس هو وهذا. األسعار تخفيضات في وتعوضها األسعار، في وزيادات والتضخم الصرف سعر
 سعرو . المائة في 1.7والبالغ  المستوى رفيعالمشار إليه في االستعراض المسبق  األسعار في الزيادة

 سعر صرف قدرهب مقارنة) أمريكي دوالر 1: يورو 0.841 قدرهالمقترحة  النهائية للميزانية المستخدم الصرف
 سعرالمائة عن  في 6 وهو يزيد بنسبة ،(االستعراض المسبق في مستخدم أمريكي دوالر 1: يورو 0.897
الذي كانت  المستوى لتكون عند نفس اإلجمالية األسعار زيادة وتطلب عدم. 2018 عامالمستخدم ل الصرف

اتخاذ و  التكاليف تقليلو  مكثفا تحليال ،الصرف سعر في التغيير هذا رغمب ،عليه في االستعراض المسبق
 .التكاليف خفضل تدابير
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 الموظفين تكاليف في الصافية اتالزياد (1: )يلي لما ةالصافي جةالنتي هي الصفرية الحقيقية الزيادةو  -12
 300 000) خيصاالتر  تكاليف (3) ؛(أمريكي دوالر 157 000) االستهالك (2) ؛(أمريكي دوالر 380 000)

 وعدد الوثائق حجم في الزيادات بسبب الرئاسية الهيئات تكاليف في الحقيقية الزيادة (4) ؛(أمريكي دوالر
 وأولويات ؛(أمريكي دوالر 200 000) الرسمية غير الندواتو  العمل مجموعات ذلك في بما ات،االجتماع
 األخرى الجديدة والمبادرات األثر تقييمات ذلك في بما لصندوق،متعلقة بالتجديد الحادي عشر لموارد ا أخرى

 (.أمريكي ردوال مليون 1.6) االستشارات في حقيقي انخفاض ويعوضها ،(أمريكي دوالر 560 000)

 تكاليف في الصافية الزيادة ي نتيجةوه أمريكي، دوالر مليون 2.67 األسعار فياإلجمالية  الزيادة بلغوت -13
 والزيادات ،الرتبة ضمن نفس الدرجة فيالعادية  زيادةوالتعديالت المرتبطة بال الصرف سعر بسبب الموظفين

 فيما سيما الو  األسعار،في  اتانخفاض عوضهاوت األخرى، والتكاليف اتاالستشار المرتبطة ب سعاراأل في
 .2019 المحافظين في علم مجلس دورةالمرتبط ب األسعار وانخفاض بالسفر يتعلق

 بكثير أقل جماليةاإل سميةاال زيادتها فإن صفري، حقيقي نمو ذات 2019ميزانية عام  كون إلى باإلضافةو  -14
 الجهود أتاحت وقد. 2018 ميزانية وثيقة في عليه المنصوص في المائة 2.5-2 البالغ العادي المستوى من

 احتواء التكاليف الكفاءةتحقيق و  التكاليف خفض تدابير من وغيرها التكاليف لخفضالمبذولة  الخاصة
 2.67 البالغة اإلجمالية األسعار في لكليةا الزيادةفإن  ،وبالفعل. اليورو ارتفاع قيمة من الرغم على اإلجمالية
في األسعار ذات  الزيادة من أقل( في االستعراض المسبق ةالوارد المئوية النسبة نفس) يكيأمر  دوالر مليون

 ُبذلت وقد. الواردة في االستعراض المسبق أمريكي دوالر ماليين 3 والمقدرة بنحو الصرف سعرالصلة ب
 االستشارات ليفتكا تخفيضو  األدنى الحد عند الموظفين تكاليف في الصافية الزيادات الحتواء كبيرة جهود
حيث  بحذر، التخفيضات مسألة اإلدارة وتناولت. ليكون صفرا الحقيقية الميزانية نمو من الحد أجل من

 ذات للمجاالت الالزمة الموارد وتوفير ،التنفيذ جودة على لحفاظالالزمة لات القدر توافر  ضمانعلى  عملت
 .األولوية

قدرها  بميزانية مقارنة أمريكي، دوالر مليون 162.91 لىإ 2019 لعامالمقترحة  الميزانية إجمالي ويصل -15
 المقترحة الصافية العادية الميزانية على إال الموافقة ُتلتمس وال. 2018 عامفي  أمريكي دوالر مليون 160.34
 .أمريكي دوالر مليون 158.21 والبالغة

 من أعلى بقليل وهي أمريكي، دوالر نمليو  2.645 قدرها عادية رأسمالية ميزانية تُقترح ،2019 لعام وبالنسبة -16
ولكنها تتماشى إلى حد كبير مع تقدير  ،أمريكي دوالر مليون 1.95 البالغة السابقة للسنة الرأسمالية الميزانية

المبلغ األعلى بقليل مطلوب الستيعاب هذا مليون دوالر أمريكي. و  2االستعراض المسبق بعدم تجاوز 
ي طلبته الدول األعضاء لمجلس المحافظين، ولتنفيذ عدد من التحديثات الذ اآللينظام التصويت تكاليف 

دارة المخاطر لتعزيز الهيكلية المالية الخاصة بالخزانة  ةلنظم الجديدفي امن خالل االستثمارات األولية  وا 
لبنية من ابالغ األهمية جزءا الذي يعتبر  Flexcubeللصندوق. ويشتمل ذلك على تحديث ضروري لنظام 

 لتكنولوجيا المعلومات المالية للصندوق. ساسيةاأل

ويبين الملحق العاشر . الرئيسي التقرير في إلحراز النتائج تمّيز التشغيليعملية ال عن موجز تحديثويرد  -17
عملية والميزانية الرأسمالية ل غير المتكرر التعديلتفاصيل المبالغ الموافق عليها واالستخدام المتوقع لكل من 

. وتعتبر التقديرات األصلية دقيقة إلى حد ما طبقا 2018في نهاية عام  إلحراز النتائج تشغيليتمّيز الال
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. ومن غير المرجح تجاوز الميزانية األصلية وستكون النفقات قريبة إلى حد ما من التوزيع التوقعاتألحدث 
 تمّيز التشغيليعملية السمالية لأو ميزانية رأ ةغير متكرر  ةإضافي ميزانية تعديلطلب تُ األصلي. وبالتالي، لن 

 ، ومن غير المرجح أن ُتطلب في المستقبل.2019في عام  إلحراز النتائج

اإلطار  هالمفهوم الجديد "ركائز النتائج" الذي أدخلالميزانية األولى التي تدمج  يه 2018ميزانية عام  وكانت -18
ركيزة النتائج في  حسبيصات للدوائر ، ترد التخص2019. وبالنسبة لميزانية عام االستراتيجي للصندوق

المؤسسية في  النواتج ومجموعةالركائز  حسب 2019و 2018التقرير الرئيسي ويرد توزيع مقارن لميزانيتي 
 الملحق الثالث.

ويتضمن الجزء الثاني من هذه الوثيقة برنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج  -19
؛ ويرد في الجزأين الثالث والرابع على التوالي 2021-2020وخطته اإلشارية للفترة  2019وميزانيته لعام 

التقريران المرحليان عن مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ونظام تخصيص الموارد على أساس 
 األداء؛ وترد التوصيات في الجزء الخامس.

توقعات الميزانية المتوسطة األجل  1للصندوق، ترد في الجدول  وعمال بالمادة السابعة من اللوائح المالية -20
المتوقعة استنادا  المبالغ المصروفةو من جميع المصادر،  للصندوقعلى أساس تدفقات اإليرادات المتوقعة 

يرد هنا لألغراض اإلشارية . وجدير بالمالحظة أن الجدول الفترةنفس إلى الخطط التشغيلية التي تغطي 
 وتمت مواءمة شكل الجدول مع الشكل الوارد في وثيقة "الموارد المتاحة لاللتزام بها".. فقطوللعلم 

 1الجدول  
 توقعات الميزانية متوسطة األجل على أساس التدفقات الداخلة والخارجة المتوقعة )جميع المصادر( 
 الدوالرات األمريكية( )ماليين     

  
2017 

 *(الفعلية)

2018 
  (المتوقعة)

2019 
  (المتوقعة)

 329 1 348 1 328 1 السيولة في بداية الفترة

 الداخلة التدفقات
  

 412 361 316 التدفقات العائدة من القروض 

 480 310 411 **تحصيل المساهمات

 254 158 174 االقتراض

 9 9 32 إيرادات االستثمار

 التدفقات الخارجة
  

 (708) (673) (805) المبالغ المصروفة 

 (5.1) (1.0) (1.0) التزامات االقتراض )خدمة الدين والرسوم(

 (8) (10) (17) مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديونأثر 

 (171) (170) (152) ***األخرىالميزانية النفقات اإلدارية وبنود 

 (3) (3) (4) األصول الثابتة

 66 التحركات بين الصناديق والنقد األجنبي
 

 التدفقات النقدية األخرى 
  

 588 1 329 1 348 1 السيولة في نهاية الفترة 

 .2017 ديسمبر/كانون األول 31في للصندوق : القوائم المالية الموحدة 2017المصدر لعام  *
 باستثناء برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة. **
لات غير المتكررة والموارد الالميزانيتشمل  بنود الميزانية األخرى ***  .ةمرحَّ
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 توصية بالموافقة
مجلس المحافظين مدعو للموافقة على التوصية كما هي واردة في الجزء الخامس من هذه الوثيقة واعتماد مشروع 

 .58القرار الوارد في الصفحة 

لصندوق لعام برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج، والميزانيتان العادية والرأسمالية ل
، وبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 2019
، والتقريران المرحليان عن مبادرة ديون البلدان 2021-2020وخطته اإلشارية للفترة  2019

 الفقيرة المثقلة بالديون وتنفيذ نظام تخصيص الموارد على أساس األداء

 العاديةت ابرنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج والميزاني - الجزء األول
 2019للصندوق لعام والخاصة والرأسمالية 

 السياق – أوال 

. وخالل هذه 2019 و عام( ه2021-2019األول من التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق ) العامكون يس -1
وسيكون الهدف الشامل هو ، 2025-2016 للفترة إطاره االستراتيجيالفترة، سيواصل الصندوق االسترشاد ب

مجال التنمية في تحقيق تحول ريفي شامل ومستدام. وسيسعى الصندوق إلى أن يكون له أثر أكبر 
، وأن يؤدي دورا أكبر في وتلك التي تعاني من أوضاع هشةالزراعية، وال سيما في البلدان منخفضة الدخل 

 .2030 خطة التنمية المستدامة لعام تنفيذ

، 2018 اسُتكملت هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق في فبراير/شباطو  -2
 أسفرتووضعت اتجاهات استراتيجية واضحة للصندوق على مدى السنوات الثالث القادمة وما بعدها. و 

 في تميزال ضمان إلى تهدف األعمال نماذج ىلع التحسينات من مهمة حزمة عن اتالمشاور هيئة 
هيئة  أسفرت كما. والنتائج والمساءلة بالشفافية وااللتزام المال مقابل القيمة على قويال تركيزالو  العمليات،
 3.5 قدره والمنح للقروض إجمالي برنامج إلى الوصول أجل من الصندوق موارد زيادةل اتفاق عن المشاورات

 الصندوق. دوالر أمريكي لفترة التجديد الحادي عشر لموارد مليار

النتائج وتأمين  تحقيق على الصندوق قدرة لتعزيزاإلصالحات  وتنفيذ لتحديد مهما عاما 2018 عام كانو  -3
مليار دوالر أمريكي في فترة التجديد  3.5األموال المطلوبة لتمويل برنامج القروض والمنح الذي تبلغ قيمته 

والذي  ،وض والمنح لفترة التجديد العاشر للمواردبرنامج القر تنفيذ واستكمال  ،الحادي عشر لموارد الصندوق
 مبادراتالو  إلحراز النتائج تمّيز التشغيليعملية ال وركزت. تجديد الحادي عشر للموارداليضع أساس 

في  معايرة عمليات األعمال إعادة (2) ؛القطري النموذج تصميم إعادة (1) :على األخرى المؤسسية
 للغرض؛ مالئما الصندوق مقر جعل (4) األمامية؛ الخطوط لىإ المسؤولية تفويض (3) ؛الصندوق

 .النتائج على قائمة هيكلية إنشاء (5)
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على تحقيق  باستمرار قادرة اإلنمائي لتمويلا وكالة لتجميع باعتباره الصندوق قدرة المبادرات هذهوستعزز  -4
 طوال الجودة وتحسين ،صرفال في التصاعدي االتجاه على والحفاظ ،رفيع المستوى قروض ومنح برنامج
ي. ومن خالل هذه اإلجراءات سيزيد القطر  المستوى على السياسات وتعزيز االنخراط في اتالمشروع دورة

عبر أكبر  اأثر  وسيحقق 2021مليون شخص بحلول نهاية عام  120الصندوق مدى وصوله ليصل إلى 
في وضع هياكل وعمليات  2018عام حرز تقدم كبير خالل أهداف التنمية المستدامة. وقد أُ  مجموعة من

المحرز  للتقدم موجز ويرد زه التشغيلي.لتحقيق الالمركزية من أجل زيادة الحضور القطري للصندوق وتميّ 
 .أدناه باء – الثاني القسم في إلحراز النتائج تمّيز التشغيليعملية البشأن 

المنصة المؤسسية المعززة التي من  ةستفاداالمن خالل ، حجم التنفيذعام التوحيد وزيادة  2019وسيكون عام  -5
 ليكون مواءمتهالذي أعيد مقر الو  ،والمكاتب القطرية للصندوق ،الشبكة المعززة للمراكز الالمركزيةتتيحها 
 للفرق القطريةوحوافز دعم ضمان توافر أدوات وتدريب و وسيكون هناك تركيز قوي على للغرض.  مالئما
طار مناسب للرقابة الداخلية، و المنقح لتفويض السلطة تنفيذ اإلطار كذلك ، و الجديدة وبدء تنفيذ العملية ا 

 تعتزم والجودة، التشغيلي التنفيذ لزيادة الكافية الموارد ضمان إلى وباإلضافة الجديدة لتصميم المشروعات.
 ومكتب ،إلشرافوا مراجعةال مكتب ، وال سيماواالمتثال الداخلية الرقابةوظائف  تعزيز في االستثمار اإلدارة

 مؤسسة في الرئيسية المجاالت لهذهمن الموظفين  الكافي توافر العدد ضمان أجل من ،ةاألخالقيالشؤون 
 .المركزيةتتسم بقدر أكبر من ال

حدد العديد من الفرص المؤسسية لمجاالت غير التشغيلية ل فإن االستعراض الجاري ذلك، وباإلضافة إلى -6
دراج  المتطلبات من الموارد، بما ذلك دمج الُشعب وتقلليد من أوجه التآزر والتي ستستف المواءمةإلعادة  وا 

الحفاظ على و إلى تحقيق المزيد من مكاسب الكفاءة تعزيز عمليات األعمال  وسيؤدي .الوحدات في الُشعب
عادة مواءمة الوظائف في المقر.  الدعم الفعال للمكاتب الالمركزية وا 

 للصندوق، المالية االستراتيجية طريق خارطة تنفيذ في 2019 عام في يةالرئيس التوجهات أحد سيتمثلو  -7
 التقييممكتب  مؤخرا أجراهمؤسسي  وتقييم للهيكلية المالية للصندوق، الخارجي التقييم نتائج استنادا إلى

 ةيقو  ةمالي يةهيكل وجودالخاصة ب متطلباتال استيفاء أجل منواستجابة لتوصياتهما  ،في الصندوق المستقل
لن يمهد الطريق  افي الصندوق، مم المالية المخاطر إدارة وسيتم التركيز بشكل خاص على تعزيز .ةوشامل

إلى مرتبة ائتمانية قوية فحسب، ولكنه سيتناول أيضا التوصيات الناتجة عن االستعراضات المستقلة 
في  أيضا دارةاإل ستبدأ ،2019 عام من الحق وقت فيللمخاطر لضمان وجود مؤسسة مالية قوية عموما. و 

 عام أوائل في تبدأ أن لمتوقعات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، وامشاور هيئة الل التحضير
 .الوقت ذلك في الطريقارطة خ تنفيذ في المحرز للتقدم موجز تقديم وسيتم. 2020

تهدف إلى تعزيز االنخراط األكثر االنتقال والمبادرات ذات الصلة التي  بإطار توجه رئيسي آخر ويتمحور -8
 نمجاليالتفصيال مع البلدان الشريكة من خالل مجموعة معززة من الصكوك واألدوات المالية، واالنخراط في 

 ، مثل المساعدة التقنية المستردة التكاليف.يوغير اإلقراض ياإلقراض

بفعالية من أجل االستفادة  ه فيهاومساهمات مع منظومة األمم المتحدة اإلنمائية ويعزز الصندوق انخراطه -9
وتعزيز  ،مع عملية إصالح األمم المتحدة تتواءممن مركزه كوكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة أكبر 

التعاون مع كيانات األمم المتحدة األخرى. وسيتم تحقيق ذلك من خالل الالمركزية وزيادة الحضور في 
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وتحقيق العمليات العالمية المتعلقة بالسياسات ى االنخراط في وتعزيز قدرة الصندوق عل المراكز اإلقليمية
وباإلضافة إلى ذلك، سيواصل الصندوق زيادة تعاونه مع الوكاالت التي تتخذ  إصالح األمم المتحدة. أهداف

 .2018بما يتماشى مع مذكرة التفاهم الموقعة في عام  ،من روما مقرا لها

 عززعاما مهما بالنسبة النخراط الصندوق مع القطاع الخاص. فقد  2019كما أنه من المتوقع أن يكون عام  -10
، الرأسمالي لألعمال الزراعيةشهرا، بما في ذلك الصندوق  18عددا من المبادرات خالل آخر  الصندوق

، الحجم الزراعية الصغيرة ومتوسطة مشروعاتأصحاب الحيازات الصغيرة والفي وشبكة التمويل واالستثمار 
دور وفي ضوء ال. ومن المتوقع أن يقدم شركاء مثل االتحاد األوروبي مساهمات. زخما اآلن والتي تكتسب

، فإنه سيحتاج أيضا إلى المساهمة من الرأسمالي لألعمال الزراعيةالصندوق إنشاء لصندوق في لالريادي 
وسيتعين الحصول ، حجم هذا التمويل ومصدره بتقديرأجل توفير ضمانات إلى شركائه. وتقوم اإلدارة حاليا 

 .شأن من مجلس المحافظينهذا العلى إذن ب

ومن بين الدروس المستفادة من التغييرات واإلصالحات على مدى األشهر الثمانية عشر السابقة هي الحاجة  -11
المخصصة والمحددة زمنيا إلى وظيفة تكون أكثر  إلحراز النتائج تمّيز التشغيليعملية الإلى تحويل مهمة 

باإلضافة إلى ذلك، يستلزم نموذج ؤسسة لضمان استدامة ورصد اإلصالحات المضطلع بها. و إدامة في الم
 ،وخطط جديدة للشراكات ،رثتقييم األ نوتحسي ،أعمال الصندوق ابتكارات مثل منتجات مالية جديدة

وتقترح  .وتقنيات مبتكرة في مجال اإلدارة ،في المناطق الريفية واستخدام أفضل للتكنولوجيات في عملياته
تعمل كمركز للتمّيز والخبرة، وتساعد جميع الدوائر على إدماج  إنشاء وحدة للتغيير والتنفيذ واالبتكاراإلدارة 

ثقافة التغيير وتعزيز التنفيذ واالبتكار، من خالل تجديد المنتجات والعمليات كجزء من توجه الصندوق نحو 
، 2019ه الوحدة، التي أدرجت في الميزانية المقترحة لعام تحقيق قدر أكبر من الكفاءة والفعالية. وستؤدي هذ

دورا رئيسيا في ضمان أن يفي الصندوق بالتزاماته ويحقق أهدافه الواردة في التجديد الحادي عشر لموارد 
 الصندوق.

خالل  وضعت التي الجديدة القطريةية ئاالنتقا معايير (1: )إلى 2019 لعام والمنح القروض برنامج يستندو  -12
 والقدرة ستراتيجيالا التركيز تضمنيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، والتي ه
 آلية وفرت يتال األداء، الموارد على أساس تخصيص لنظام المعادلة المنقحة (2) ؛والملكية ستيعابيةالا

. الدخل منخفضة للبلدان المخصصاتزيد تو  ،القطريين والضعف الفقر على أقوى تركيزو  شفافة تخصيص
التجديد الحادي عشر السنة األولى من برنامج القروض والمنح في لالمقرر على األمستوى الومن شأن 

ن الصندوق من مكّ يالحصول على تمويل ودعم من الصندوق؛ و  اتلطلبلموارد الصندوق أن يستجيب 
للصندوق بإثبات مكاسب الكفاءة التي  سمحيتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة وقدرات التنفيذ؛ و 

 يحققها.

يجازا، و  -13  المقرر والمنح القروض برنامج تحقيق (1: )يلي فيما 2019 لعام للصندوق الرئيسية األهداف تتمثلا 
 للصندوق المالية ستراتيجيةاال تنفيذ (2) ؛اتالمشروع أداءالجودة و  وتحسين وأسرع، أفضل بطريقة والتنفيذ

 زيادة (4) ؛تينالمؤسسي والكفاءة الفعالية وتعزيز الكاملة الالمركزية (3) قوة؛ أكثر ليةما هيكلية خالل من
 .الصندوق عمل وضوح

 األثر، وتقييم المخاطر، إدارة تعزيز على خاص تركيز هناك سيكون األهداف، هذه تحقيق على العمل وعند -14



GC 42/L.6 

4 

 )الجزء األول(

والمنظور ، المناخ تعميمنفيذ خطط العمل لتو  لها، مقرا روما من تتخذ التي الوكاالت بين التعاونوالنهوض ب
زيادة  كما أن. تكامالقدرة على إحداث تحول وأكثر  أكثر جُنه خالل من والتغذية والشباب، ،الجنساني

مركز الصندوق وقدرته على  عززانيس وهيكله التنظيمي الذي أعيدت مواءمتهفي الصندوق الالمركزية 
 ياجات الدول األعضاء واالستجابة لها.فضال عن قدرته على تلبية احتالوصول، 

 تحقيق مزيداإلدارة بطريقة فعالة من حيث التكاليف عن طريق  ستنفذهبر جدول األعمال هذا طموحا، و تويع -15
 التخطيط وتحديد األولويات التي تضمن تدابيرمن خالل إضفاء الطابع المؤسسي على و  ،من الكفاءات

 أقل.العادية أو  مستوياتال إلىميزانية النمو العام ل المستوىأمثل تخصيص للموارد، مما يعيد 

وسيتم وقف التمويل الخاص المخصص لخطة العمل الموحدة في الصندوق لتعزيز الكفاءة التشغيلية  -16
توصيات التقييم المؤسسي استجابة لوقد أعدت اإلدارة خطة العمل هذه  2018.1والمؤسسية في نهاية عام 

. ويرد في الملحق الحادي عشر تقرير حالة عن الصندوق يمولها التي ملياتالع وكفاءة لكفاءة الصندوق
 رصيد أيوستتم إعادة . الصندوق يمولها التي العمليات وكفاءة إجراءات التقييم المؤسسي لكفاءة الصندوق

 ه.تأكيد مستخدم بمجرد غير تمويل

 المنظور الحالي -ثانيا 
 2018عام برنامج القروض والمنح لبشأن تحديث  -ألف 

مليار دوالر أمريكي،  1.21 قدرههذه الوثيقة  إعدادوقت   2018لعام المتوقع نح لقروض والمابرنامج  كان -17
مشروعا جديدا، وتمويال إضافيا  27مليار دوالر أمريكي لدعم  1.15ويشمل برنامجا استثماريا بقيمة تناهز 

 مشروعا جاريا. 17من أجل 

لصندوق، من المتوقع أن تصدر موافقة الخاص بالمية واإلقليمية والقطرية العا المنحوفيما يتعلق ببرنامج  -18
 .2018بحلول نهاية عام تقريبا مليون دوالر أمريكي  61بقيمة تبلغ  منحة 50و 45ما يتراوح بين على 

 وصولمن المتوقع  - األخير من التجديد العاشر لموارد الصندوق العام ووه - 2018وبحلول نهاية عام   -19
مليار دوالر أمريكي، وهو ما يتجاوز الهدف الذي وضع  3.36مج القروض والمنح إلى رقم قياسي قدره برنا

 .الصندوق لمواردالعاشر تجديد الخالل هيئة المشاورات الخاصة ب

                                           
 .EB 2013/109/R.12الوثيقة  1
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 الحافظة

 8 بقيمة إجمالية قدرهامشروعا  245ما عدده  2018 أكتوبر/تشرين األول 23 في الحالية حافظةالشملت  -20
 226بقيمة تبلغ منحة  201 من النشطة المنح. وتتألف حافظة من تمويل الصندوق دوالر أمريكي اتمليار 

مليون دوالر  673 العام قدرهاالمبالغ المتوقع صرفها خالل  وتشير التقديرات إلى أنمليون دوالر أمريكي. 
 أمريكي.

 إلحراز النتائج تمّيز التشغيليعملية الموجز عن  ثتحدي –باء 
 إعادة عملية اكتملت وقد. تنفيذه ويجري المركزيةل جديدال الهيكل تحديد تم .السلطة وتفويض زيةالالمرك -21

والمكاتب  اإلقليمية المراكز فيالمتبقية  شاغرةال وظائفال لشغل اآلن التعيين ويجري الداخلي االنتداب
، اإلقليمية والمراكز صندوقوتحديث المكاتب القطرية لل إنشاء في تقدم إحراز يجري كما. القطرية للصندوق

 .وفقا للقياسات الموضوعة

 المخاطرأدخلت نهجا يستند إلى و  ،اتالمشروع لتصميم الجديدة األعمال عملية على الموافقة تمت .التنفيذ -22
 اإلنمائية. فعاليةوال الجودةتحسين  ويضمن التصميم، عملية في والمتطلبات الخطوات عدد يقلل

، في إطار خطة عمل الصرف، لتحسين أداء موعة من اإلجراءات المنسقةبمج يجري االضطالع .صرفال -23
 من عدد االنتهاء من إعداد المتوقع ومنضوابط كافية في نفس الوقت.  الصرف في الصندوق، وضمان

 في لتنفيذ،االستعداد ل لتيسير التمويل وأدوات اتالمشروع هيكلة إعادة سياسة ذلك في بما اإلجراءات، هذه
 .2019 عام

 غير لمجاالتل استعراض حاليا يجري. األعمال عمليةوالتغيرات في  التشغيلية غير المجاالت استعراض -24
من أجل  والهدف من هذا االستعراض هو تعزيز الفعالية والكفاءة المؤسسية اإلجمالية. للصندوق التشغيلية

لصندوق ونموذج أعماله ضمان أن تكون جميع الوظائف المؤسسية مالئمة للغرض لدعم الهيكل الجديد ل
رات هيكلية على الخدمات المؤسسية لتحسين يالجديد. وستركز النتيجة األولية لالستعراض على اقتراح تغي

الفعالية أو على مقترحات للترشيد وتحقيق الكفاءة. وفي وقت الحق، سيتم توسيع نطاق االستعراض ليشمل 
 الستشارات وعمليات الدعم األخرى.استعراضا لعمليات األعمال الرئيسية مثل السفر وا

عالمية اإل مذكرةال في إلحراز النتائج تمّيز التشغيليعملية الالتقدم في عن  تفصيال أكثر تحديث وُقدم -25
وسوف ُيعرض  .في دورة المجلس المعقودة في سبتمبر/أيلول (EB 2018/124/R.2) هذه العمليةالمتعلقة ب

ون األول. وُأدمجت بعض النتائج المعروفة لالستعراضات ديسمبر/كان يتحديث إضافي على المجلس ف
للوفورات المتوقعة من المصادر األخرى ومكاسب الكفاءة.  إلى جانب تقديرات المقترحة الجارية في الميزانية

 .2019 رف األرقام الفعلية خالل التنفيذ في عامعوستُ 
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 2018و 2017في العامين استخدام صافي الميزانية العادية  - جيم   

 2017 االستخدام الفعلي في عام

في  97.3مليون دوالر أمريكي، أي  145.33إلى  2017من الميزانية العادية لعام  ةالفعلي النفقات توصل    -26
االستخدام الطفيفة في زيادة الوترجع  مليون دوالر أمريكي. 149.42المائة من الميزانية المعتمدة البالغة 

أهداف برنامج  لتحقيقتكاليف التنفيذ  زيادةإلى ( أساسا 2016ائة في عام في الم 96.6 )مقارنة بنسبة
والمبادرات الجديدة  إلحراز النتائج تمّيز التشغيليعملية الوالتكاليف األولية ل، 2017لعام  المنحالقروض و 
 األخرى.

 1الجدول  
 2018 والمتوقع لعام 2017-2016 للفترةالفعلي  -استخدام الميزانية العادية  
 الدوالرات األمريكية( )ماليين     

 2018المتوقع لعام  2017عام كامل     2016كامل عام   
 المتوقع الميزانية المتوقع الميزانية الفعلي الميزانية 
 148.18 155.54 145.33 149.42 141.75 146.71 الميزانية العادية  

 95.3 97.3 96.6 الستخدامالمئوية لنسبة ال

 

 2018 ت لعامالتوقعا

 دوالر مليون 148.18 إلى 2018 عام ميزانية استخدام يصل أن المتوقع من التوقعات، أحدث إلى استنادا -27
 المستوى رفيعاالستعراض المسبق  في المائة في 95 نسبته بتقدير مقارنة المائة في 95.3 حوالي يأ أمريكي
 نهايةفي  الفعلية لميزانيةا ستخدامتقدير ال أحدث إلىمن التوقعات  قليال األعلىاألرقام  ستندتو . للميزانية
 بينما  تراوح الذي األمريكي الدوالر مقابل اليورو صرف سعر أثر متوسطتراعي و  2018 /أيلولسبتمبر
 وسعر الصرف( 2018 لميزانية مستخدم 0.897:1قدره  صرف سعر مقابل) العام خالل 0.875:1و 0.805:1
 .قيةالمتب الثالثة لألشهر المتوقع

 .حسب الدوائر، موزعة 2018لعام  والتوقعات 2017في عام الفعلية النفقات  2الجدول  ويعرض -28
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 2الجدول 
لعام  والتوقعات 2018وميزانية عام ، 2017قام الفعلية لعام األر ، حسب الدوائر العاديةالميزانية استخدام 

2018 
 الدوالرات األمريكية( )ماليين

 الدائرة

الميزانية 
لعام  ةالفعلي

2017 

ميزانية عام 
2018 

 (األصلية)

 
 
 2018 ميزانية عام

التي أعيدت )
 *(مواءمتها

المتوقعة الميزانية 
 2018لعام 

النسبة المتوقعة 
مقارنة بالميزانية 
التي أعيدت 

لعام  مواءمتها
2018 

 99 2.37 2.39 2.39 2.35 مكتب الرئيس ونائب الرئيس

 96 7.48 7.79 7.71 16.77 مجموعة دعم الخدمات المؤسسية

 - - - - 4.33 مكتب الشراكات وتعبئة الموارد

 95 16.02 16.88 14.99 - التسييردائرة العالقات الخارجية و 

 94 14.19 15.15 5.70 5.74 دائرة االستراتيجية إدارة المعرفة

 96 59.90 62.64 75.67 71.33 دائرة إدارة البرامج

 97 12.32 12.76 11.13 10.14 دائرة العمليات المالية

 95 26.78 28.32 28.32 26.62 دائرة خدمات المنظمة

 95 9.12 9.63 9.63 8.05 مركز التكاليف المؤسسية

 95.3 148.18 155.54 155.54 145.33 اإلجمالي 

 .2018ن أبريل/نيسا 1الميزانية التي أعيدت مواءمتها تعكس الهيكل التنظيمي المنقح الذي دخل حيز التنفيذ في  *

الوظائف. ويرجع ذلك إلى ن انخفاض نسبة شغل ع أساسا 2017مقارنة بعام نسبيا وينشأ االستخدام األقل  -29
عقب إكمال في الوقت السليم هذه الوظائف الشاغرة  إزالةالوظائف الالمركزية المنشأة حديثا والحاجة إلى 

اإلدارة لتحقيق وفورات لجهود التي تبذلها وباإلضافة إلى ذلك، من شأن اإعادة االنتداب الداخلي.  اتعملي
ضمان تنفيذ برنامج وفي الوقت نفسه ، مكاسب من الكفاءةالتكاليف والسعي إلى تحقيق  احتواءعن طريق 

على هذه  العام. وسيعتمد االستخدام في نهاية 2018أن تسفر عن استخدام أقل للميزانية في عام العمل، 
 الجهود فضال عن عوامل أخرى.

 بخالف)في المائة  6 حتى ما يصل إلى قلاأل ستخداماال عن ناتجةال وفوراتال استخدام اإلدارة لبتطو  -30
لة العادية والبالغة نسبةال  الجديدة لمبادراتالتي قد تكون مطلوبة ل تكاليفال تمويلل( المائة في 3 المرحَّ
ووفقا للممارسة المعتادة، . الخدمة اءإلنه اإللزامية السن تنفيذ عملية رفع لتسريع الالزمة المرونة توفيرول

سوف تُقدم تفاصيل تخصيصات جميع األموال المرحلة إلى المجلس التنفيذي. وأدرج هذا الطلب في مشروع 
 .رد بعد الجزء الخامس من هذه الوثيقةيي ذوال 2019ميزانية عام بشأن قرار مجلس المحافظين 

 أساسا ذلك ويرجع ،2017 عام في عليه كانت مما أقل 2018 عام في الدوائر بعض استخدام نسبة وكانت -31
 ويستند. الكفاءة وتحسين المجاالت جميع في التكاليف لخفض المبذولة والجهود الشاغرة الوظائف إلى

 الممكن من يكون قدو . العام لبقية المقررة اتوالتعيين الصرف لسعر الحالي االتجاه إلى المتوقع االستخدام
ذا الرابع، الربع في اليورو مواصلة انخفاض سعر حالة في إضافية وفورات تحقيق الموافق  اتالتعيين تتم لم وا 
 .العام هذا والجارية بالفعلعليها 
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لالمخصصات ال - دال   2017ة من عام مرحَّ
الجاري العمل بها منذ عام في المائة من األموال غير المستخدمة من الميزانية،  3تنص قاعدة ترحيل      -32

ملتزم بها في نهاية السنة المالية يمكن ترحيلها إلى السنة المالية التالية الغير  اتى أن االعتماد، عل2004
 وبالنظر إلى أن االستخدام الفعلي في المائة من الميزانية السنوية المعتمدة للسنة السابقة. 3بنسبة ال تتعدى 

لفي المائة، كان المبلغ ال 97تجاوز  2017في عام  في المائة من  2.7مليون دوالر أمريكي ) 4.1قدره  مرحَّ
 في المائة. 3قل من الحد األقصى البالغ أ(، وهي نسبة 2017ميزانية عام 

لومن مجموع المبلغ ال -33  3.9صدرت الموافقة على تخصيص الشريحة األولى بمبلغ  ،2017من عام  مرحَّ
 خالل ظهرت ذلك، إلى وباإلضافةتنفيذ. معايير األهلية والمبادئ التوجيهية للوفقا لمليون دوالر أمريكي 

ستخدام الالمحددة  األهلية معايير تستوفي يتالالمؤسسية  ولوياتاأل بعضميزانية لل العام منتصف استعراض
للمبلغ الا لال المبلغ رصيد تخصيص وتم ،المائة في 3 البالغ مرحَّ  يكون لننتيجة لذلك، و  .لذلك وفقا مرحَّ

لمبلغ  أي هناك  لبرمجة خالل الشريحة الثانية.عادة اإل آخر مرحَّ

وغير مستخدم  غير مخصصومن المتوقع استخدام المخصصات بالكامل بحلول نهاية العام. وأي رصيد  -34
 استخدام يوضح جدول ويرد وسُيعاد إلى مجموعة الموارد العادية للصندوق. 2019لن يكون متاحا في عام 

لة و  نسبةال  الملحق الثامن. في المائة في 3 البالغةالمرحَّ

 المراعية للمنظور الجنسانيالعادية ميزانية الصندوق منح و قروض و  –ثالثا   
 من المائة في 87ها بالنسبة إلى تجاوز  أواألهداف  حقق قد الصندوق بأن للمرأة المتحدة األمم هيئة أقرت -35

 الجنسين بين التمايز بشأن المتحدة األمم منظومةعلى نطاق المنفذة  عملال خطة فيالواردة  المؤشرات
 الموارد تخصيص وأشير إلى. المتحدة األمم منظومة عبر المائة في 64 قدره بمتوسط مقارنة المرأة، وتمكين
 القيادي األداء لتعزيز التحسينات من المزيد أن يجرى فيه يمكن كمجال الجنسين بين التمايز لتحقيق

 معنيين بالمنظور الجنساني /أخصائيينمحللين شرن مثل إجراءات خالل من ذلك تناول ويجري. للصندوق
 الخاص الصندوقأعمال  جدول لدعم لعملياتل الخمسة قاليماأل من إقليم كل في االجتماعي واالندماج

كما سييسر نظام . 2018 عام ميزانية في المعتمد النحو على الشباب،و  والتغذية بين الجنسين التمايز تعميمب
الميزانية اإلدارية  العتمادات، التحليل األكثر تفصيال 2020سيكون جاهزا لميزانية عام الميزانية الجديد، الذي 

 بين الجنسين. ألنشطة التي تدعم تعميم التمايزالمخصصة لللصندوق 

تحديد مدى  (1: )من أجل استخدام المنهجية التي ُأعدت، سيواصل الصندوق 2019عام  وبالنسبة لميزانية -36
األنشطة المتعلقة  حسبالعادية الميزانية  توزيع (2) ؛الصندوقومنح اني في قروض مراعاة المنظور الجنس
لالستجابة لاللتزامات المتعهد بها في  2013وقد أنشئت المنهجية ألول مرة في عام  بالمنظور الجنساني.

طاق على نالمنفذة ومتطلبات خطة العمل  ،وتمكين المرأةسياسة الصندوق بشأن التمايز بين الجنسين 
 المذكورة أعاله. ويتم اإلبالغ عن نتيجة عملية هذه السنة في الفقرات التالية. المتحدة األمم منظومة
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 (4= الدرجة)تعميم جزئي لقضايا التمايز بين الجنسين 

 (3 =الدرجة)الوعي بقضايا التمايز بين الجنسين 

كانون  /ديسمبر-تموز/يوليو)
 (األول

 

 عية للمنظور الجنسانيقروض الصندوق المرا

 دوالر مليار 1.238 حواليقيمتها  بلغتالتي ) 2017 عام في عليها الموافقة تمت قرضا 41 أصل من -37
 القيمة منو . للتحليلمؤهال ( أمريكي دوالر مليار 1.056 قدرها إجمالية بقيمة) امشروع 34 كان ،(أمريكي

" ما حد إلى مرضية" أنهاعلى  المائة في 80 نسبة صنفت ،األربعة والثالثين المشروعات لتلك اإلجمالية
 ،"مرضية" على أنها المائة في 30و أعلى، أو( لتمايز بين الجنسينللتعميم الجزئي لوفقا  4=  درجةال)
على  أخرى المائة في 23 نسبة وصنفت(. 5=  درجةال" )التمايز بين الجنسين تعميم" متطلباتتفي ب التاليوب
 من بقليل أقلت هذه النسبة وكان(. 6=  درجةال" )الجنساني التحول" بمتطلبات وتفي ،"للغاية مرضية" أنها

 2015 عامفي  المسجلة نسبةال من لىأع تبقى الكنهو  ،المائة في 26والبالغة  2016 عام في ةالمسجلالنسبة 
 .المائة في 18وقدرها  2014 عام في ةالمسجلتلك و  ،المائة في 21والبالغة 

 1الشكل 
 التمايز بين الجنسين اتدرج حسبض الموافق عليها و قيمة القر  يتوزيع إجمال

 )النسبة المئوية إلجمالي قيمة القرض(

 صندوق المراعية للمنظور الجنسانيمنح ال

لع بتحليل لمراعاة المنظور الجنساني في منح الصندوق الموافق عليها في السنوات السابقة، اضطُ  على غرار -38
 (.2بالسنوات السابقة )الشكل  تهامقارنوتمت ، 2017 عام

أفضل  أو ما حد إلى مصنفة على أنها مرضية كانت التي المنح قيمة نسبة بلغت اإلجمالي، التحليل وفي -39
 العام في المائة في 80 بنسبة مقارنة المائة، في 73 بمراعاة المنظور الجنساني لقيتع فيما من ذلك
 مقارنة المائة في 23 تبلغ على أنها ُتحدث تحوال جنسانيا   تصنيفها يمكن التي المنح غير أن نسبة. الماضي
 زادت وقد. 2014 عام في المائة في 32و 2015 عام في المائة في 36و ،2016 عام في المائة في 8 بنسبة

 في المائة في 26 إلى 2016 عام في المائة في 18 مننسبة المشروعات التي تراعي التمايز بين الجنسين 
 .2017 عام

 (6)الدرجة=  إحداث تحول جنساني

 (5 الجنسين )الدرجة= تعميم قضايا التمايز بين
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 2 الشكل

 التمايز بين الجنسين اتدرج حسب 2017-2014 عليها في الفترة الموافق المنح قيمة إجمالي توزيع
 (المنحة قيمة إجمالي من المئوية النسبة)

 

 تحديد األنشطة المتعلقة بالمنظور الجنساني والداعمة له في الميزانية العادية

مدى مراعاة المنظور الجنساني في الميزانية العادية للصندوق في وثيقة ميزانية تحديد ُعرضت أول محاولة ل -40
ديد البيانات لتح طريقة أكثر دقة 2016و 2015في عامي  ة. وأدرجت في عمليات تحضير الميزاني2014 عام

اد أفضل. وحددت هذه الطريقة مدى مراعاة المنظور الجنساني نالمتعلقة بالمنظور الجنساني تنطوي على إس
في الميزانية العادية للصندوق بقدر أكبر من الشمولية، في ضوء قيود النظم القائمة حاليا. وكجزء من سعي 

لميزانية وتطوير المنظمة، في عملية إعداد الصندوق إلى تحسين نهجه وجمع البيانات، تعاون مكتب ا
، مع أخصائيي المنظور الجنساني في الصندوق الستعراض حجم العمل المخصص 2017ميزانية عام 

للمنظور الجنساني في كل وظيفة في الصندوق من أجل أن تعكس البيانات بدقة أكبر مكون المنظور 
 على الوظائف في الصافية الزيادة أثر وضع تم ،2019 تحليل إعداد عندو . الموظفين وقت فيالجنساني 

 .2018 لعام األساس خط

 التي الموظفين تكاليف إجمالي لنسبةالتصاعدي  تجاهاال استمرار العام هذا لعملية اإلجمالية النتيجة وتبين -41
 8.9 إلى 2017 عام في المائة في 8.7 حيث ارتفعت من بالمنظور الجنساني المتعلقة األنشطة على أنفقت
 لتعميم نسبة أعلى تكان ،الدوائر أساس علىو . 2019 عام في المائة في 9.1و ،2018 عام في المائة في

دارة دائرة االستراتيجية و  في الجنساني المنظور مراعاة  أساسا ذلك ويرجع المائة، في 16.2 بنسبة ،المعرفةا 
 والشمول الجنسين بين والتمايز اخوالمن البيئة شعبة في الجنساني المنظور على الرئيسي التركيز إلى

وكانت النسبة في  المائة، في 13 بمتوسط نسبته ،نسبة كانت في دائرة إدارة البرامج أعلى وثاني. االجتماعي
 .أعلى أو المائة في 13 قدرها اإلقليمية الشعب جميع

ة المنظور وسيواصل الصندوق تحسين نهجه والتحقق من بياناته لمواصلة تعزيز اإلبالغ عن مراعا -42
 أيضاالجنساني عن طريق التماس مدخالت من المنظمات األخرى التي تضطلع بعمل مماثل، واالستفادة 

 من برمجية الميزانية الجديدة التي يجري تطبيقها اآلن.
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 (6)الدرجة=  إحداث تحول جنساني
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 ديسمبر/-)يوليو/تموز
 كانون األول(
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 2019برنامج عمل الصندوق لعام  -رابعا  
فهو عام محوري  ،ق. وبالتاليالتجديد الحادي عشر لموارد الصندو  فترة فياألول العام هو  2019إن عام  -43

 في وضع برنامج عمل التجديد الحادي عشر للموارد.

 1.76قياسي قدره عند مستوى  ،وقت إعداد هذه الوثيقة، 2019لعام  المقرروالمنح قروض البرنامج  كانو  -44
لغ التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق البافي المائة من هدف  50 ويشكل حوالي ،دوالر أمريكي مليار
لتكميل هذا البرنامج  دؤوبة وباإلضافة إلى ذلك، سيواصل الصندوق بذل جهود مليار دوالر أمريكي. 3.5

مصادر أخرى ليصل  منتعبئتها  والمتوقعمليون دوالر أمريكي من األموال التي يديرها  75األساسي بنحو 
بالفعل لتنفيذ نفسه الصندوق  وينظم دوالر أمريكي. مليار 1.83إلى  المنحبذلك مجموع برنامج القروض و 

لدعم فرق الصندوق القطرية مخصصين عن طريق نشر موظفين  ، بما في ذلكجدول األعمال هذا الطموح
 وتوسيع نطاق تعاونه مع مركز االستثمار لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة من أجل تعزيز تنفيذ

 المشروعات االستثمارية وجودتها.

 وفعالية بكفاءةعلى ضمان تخصيص الموارد واستخدامها  2019ز خاص في عام وسيكون هناك تركي -45
وتوجد اآلن تدابير رئيسية لدعم تحقيق . هاتنفيذ أثناءو  اتالمشروع تصميم مرحلة في التنفيذ، جودة لتحسين

 ،طريةذلك، بما في ذلك المعادلة الجديدة لنظام تخصيص الموارد على أساس األداء ومعايير االنتقائية الق
والهيكل التنظيمي الذي أعيدت  ،والعملية المنقحة لتصميم المشروعات والتركيز على المشروعات الكبيرة

 تجمع التي المؤسسة، مستوى على البرامج إدارة لجنة ذلك في بما القوية، التنسيق آليات ستعملمواءمته. و 
دارة المعرفة ودائ دائرة إدارة البرامج رة العمليات المالية، على توفير التنسيق واإلشراف ودائرة االستراتيجية وا 

 لتنفيذ الفعال التعاونمديري البرامج القطرية  بقيادة المشروعات تنفيذ فرق، وستضمن التشغيلي التنفيذعلى 
 لبناء مكثف برنامج يعملو . هاونتائج اتالمشروع جودةالمشتركة ل ملكيةال وتحفيز الصندوق عمل برنامج
ما يلزم من  التشغيليين الموظفين لدى يكون أن ضمان على العمليات أكاديمية خالل من بوالتدري القدرات
 .الجديد األعمال نموذج لتطبيق وفهم ومعرفة أدوات
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 3الجدول  
 الفعلي والمتوقع المنحبرنامج القروض و    
 الدوالرات األمريكية( )ماليين     

  التجديد العاشر للموارد 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 مجموع
التجديد 
العاشر 
 للموارد

2019 

الفعلي   
أ

 المتوقعة المتوقعة المخططة  

مكونات  منحقروض الصندوق )بما في ذلك 
 إطار القدرة على تحمل الديون ومنحالقروض( 

713 1 264 755 1 293 1 152 3 201 1 701 

 58 160 61 51 48 65 46 الصندوق منح

 759 1 361 3 213 1 344 1 804 329 1 760 بلصندوق مجموع برنامج قروض ومنح ا

 75 233 121 44 68 68 114 جأموال أخرى تحت إدارة الصندوق 

 834 1 594 3 334 1 389 1 871 397 1 873 مجموع برنامج القروض والمنح

التمويل المشترك )الدولي ]صافي التمويل الذي يديره 
 الصندوق[ والمحلي(

846 1 785 520 942 1 050 2 512 1 558 

 392 3 107 6 384 2 331 2 391 1 182 3 720 1 العملمجموع برنامج 

      
 

 

 غير متاحة غير متاحة غير متاحة 085 7 846 6 860 6 000 6 الحافظة قيد التنفيذ

نقصان في أو  ن أي زيادةُتعبِّر المبالغ الحالية ع. 2018 تشرين األول/أكتوبر 23والمشروعات االستثمارية في  المنحنظام  أ
 اإلضافي.المشترك أثناء التنفيذ، بما يشمل التمويل  (مثل إلغاء القروض) التمويل

 يشمل الموارد المقدمة من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة.  ب
 ،لتمويل المشترك ألغراض األمن الغذائياإلسباني ل أمانة المرفقاألموال األخرى التي يديرها الصندوق تشمل أموال حساب  ج   

وصندوق  األوروبي، االتحادصناديق ومرفق البيئة العالمية/صندوق أقل البلدان نموا، والبرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي، و 
 الثنائية. ، باإلضافة إلى المنح التكميلية/المتممةوالصندوق األخضر للمناخاألوبك للتنمية الدولية، 

 اجاري مشروعاعشر  ربعة، بما في ذلك تمويل إضافي ألوبرنامجامشروعا  53 نحو إعداد احالي يجريو    -46
وتشير التقديرات  .(الع على قائمة كاملة للبلدانلالطّ  الملحق األول انظر) 2019عام  خاللللموافقة عليها 

جنوب إلى أفريقيا  2019من برنامج القروض والمنح لعام في المائة  51 حوالي سيقدمإلى أن الصندوق 
في المائة  45 البالغةتزيد عن المستويات المستهدفة في المائة إلى أفريقيا ككل، وهي نسب  55و الصحراء

 .ككل في المائة ألفريقيا 50وجنوب الصحراء من الموارد األساسية ألفريقيا 
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 3الشكل 

 ةلمواضيعيالتركيز امجاالت  حسب 2019توزيع إشاري لبرنامج االستثمار لعام 

 
والتكيف مع تغير المناخ وتخفيف أثره في الشكل بحيث  ،والشباب ،والمنظور الجنساني ،والتغذية ،مالحظة: يرد األمن الغذائي

 تعكس تعميم هذه األولويات عبر كل مجال من مجاالت التركيز المواضيعي.

مجموع قيمته ب، 50و 40ما يتراوح بين  2019اإلقليمية والقطرية في عام و  العالمية منحويبلغ العدد التقديري لل -47
 مليون دوالر أمريكي. 58

ومن المتوقع أن  .2019الصندوق في عام  منحالمجاالت ذات األولوية في برنامج ويجري حاليا تحديد  -48
 ،ينصب التركيز على التزامات التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، بما في ذلك تعميم مجاالت التغذية

 واالنخراط مع القطاع الخاص. ،والمنظور الجنساني ،المناخو  ،والشباب

 2019الميزانية العادية الصافية لعام   -خامسا  
 مقدمة   -ألف  

تعمل على على النحو الوارد في القسم أوال أعاله، و  2019األهداف األولية لعام  2019تتناول ميزانية عام  -49
ر من برنامج القروض والمنح في العام األول من التجديد تنفيذ جزء أكب (1)ضمان توفير موارد لما يلي: 
 المتكررة التكاليف (3؛ )2020األعمال التحضيرية لتنفيذ األهداف لعام  (2؛ )الحادي عشر لموارد الصندوق

إلحراز  تمّيز التشغيليعملية الل األخرى مبادراتالو  الالمركزية زيادة عن الناشئة الموظفين وغير للموظفين
التجديد  والتزامات األخرى المتطلبات (5) الداخلية؛ والضوابط المالية المخاطر إدارة تعزيز (4) ؛النتائج

 .الحادي عشر لموارد الصندوق

20% 
الحصول على التكنولوجيات 
 الزراعية وخدمات اإلنتاج

8% 
الحصول على الموارد 

 الطبيعية

17% 
المشروعات الريفية وفرص 

 %5 العمل المتنوعة
 االستدامة البيئية 

10 % 
 الخدمات المالية الشاملة

22% 
 البنية األساسية الريفية

6% 
 بيئة االستثمار الريفية

12% 
 منظمات المنتجين الريفيين
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 من بالكامل تعويضها تم فقد اإلضافيين، الموظفين مثل ،للتكاليف الحقيقية محركاتال من عدد يوجد وبينما -50
. 2019 عام ميزانية في صفري حقيقي نمو لتحقيق األخرى الميزانية بنود من العديد في تخفيضات خالل

 والزيادات ،الصرف وسعر ،التضخم لتعويض الميزانية فئات من العديد في التكاليف تخفيضات وأدرجت
 اإلمكان. رقد األسعار في األخرى

 عملية الميزانية –باء 
 2019لعام  عملية التخطيط االستراتيجي لقوة العمل

 معبشكل وثيق  الصندوق قوة عمل ضمان أن تتواءم إلى العمل لقوة االستراتيجي يطالتخط عملية تهدف -51
 عملية تعديل تم ،2019 لعام بالنسبةو . والمهارات والكفاءات األعداد حيث من وأولوياته الصندوق احتياجات
 حتياجاتاال تحديدل منسق نهج إلى والحاجةالجارية  إلحراز النتائج تمّيز التشغيليعملية ال لمراعاةالتخطيط 

 .التغييرات وتنفيذ من الموظفين

 في بالموظفين المتعلقة القرارات تنفيذ (1: )يلي ما على 2019 لعام العمل قوةل االستراتيجية خطةال وتركز -52
 نتيجة المطلوبة التعديالت ذلك في بما ،2019 عام في التشغيلية الُشعبو للصندوق  القطرية المكاتب
الوظائف األساسية غير المرتبطة  استعراضات نتائج تنفيذ (2) ؛2018 عاماب في االنتد إعادة عمليات

تكون هذه  أن ضمانوالتي تهدف إلى  إلحراز النتائج تمّيز التشغيليعملية ال جرى في إطارالتي تبالعمليات 
 تقييم إعادةعمليات  (3ال الجديد للصندوق؛ )ج األعمذونمو  الالمركزية لدعم للغرض مالئمةالمجاالت 
مرجعية ال قواعدوالمقارنة بال الرئيسية، لوظائفل تحليل تشتمل هذه االستعراضات علىو  .الحالية الوظائف

ومن المتوقع أن تحدد فرصا لتحقيق وفورات تتعلق بالموظفين ووفورات أخرى. وفي وقت إعداد  ،لصناعةل
الموظفين والوفورات األخرى ولكن أدرجت الميزانية لم يكن قد تم االنتهاء من تحديد الوفورات التي تتعلق ب

 الوفورات المتوقعة استنادا إلى التقديرات القابلة للتحقيق.

وفي  ،أدناه 71إلى  62في الفقرات  2019 لعام العمل لقوة االستراتيجي التخطيط عمليةالمعروفة ل نتائجالوترد  -53
 .السادسالمالحق الرابع إلى 

 2019عملية ميزانية غير الموظفين لعام 

 التوجيهية المبادئ وتضمنت. كل دائرةل الموظفين غير لتكاليف الميزانية إلعداد توجيهية مبادئ وضعت -54
 التي 2018 عام ميزانية إلى استنادا ،دائرة لكل الموظفين غير لتكاليف اإلجمالية المبالغو  الميزانية معلمات

 التكاليف إلدراج 2019 لعام الموظفين لغير ميزانياتها تقترح أن الدوائر من ُطلبو . أعيدت مواءمتها
 .االقتضاء حسب باألسعار، المتعلقة الزيادات مراعاةو  اإلضافية

 تعكس أن لضمان ضروريا ذلك وكان. تهااميزاني طلبات في صفري نهج اتباع العام هذا الدوائر من ُطلبو  -55
 الشعب مسؤوليات في راتيوالتغي التي أجريت مؤخرا ةالتنظيمي المواءمة إعادة كامل بشكل 2019 عام ميزانية

كافية  موارد توفير ذلك في بما صندوق،تجديد الحادي عشر لموارد اللل االستراتيجية االتجاهاتو  واألولويات
 .2019 لعام القروض والمنح برنامجلتنفيذ 

 2018 عام منذ طفيف بشكل تحديثها تم التي المؤسسية النواتج مجموعات باستخدام التقارير إعداد تمو  -56
 بشكلصندوق تجديد الحادي عشر لموارد اللا أولويات تعكس أنها وضمان ،المجموعات هذه عدد لترشيد
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 .اإلشارية لميزانيةوتوزيع ل المؤسسية النواتج مجموعات ببيانات محدثة قائمة الثالث المرفق في وترد. مناسب

 والتكميلية، المتممة األموال إدارة رسوم على ملحّ ستُ  التي اإلضافية لألنشطة منفصلتقديم تقرير  لبطُ و  -57
 .2019 لعام اإلجمالية الميزانية شكلستُ  والتي

 توجهاتالو  ولوياتاأل سياق في اتالميزاني طلبات جميع المنظمة وتطوير الميزانية مكتب استعرضو  -58
لدوائر ا مع بالتفصيل نوقشت التي الطلباتاستعراض  في منظم نهج واتُبع. اإلدارة وضعتها التي المؤسسية
 مشروعاتال الستكمال الزمني للجدول استعراض إجراء تم السابقة، السنوات وعلى غرار. الفردية والشعب
 أثر وجرى استعراض. 2019 لعام واالستهالك المقابلة المتكررة التكاليف تم تقديرو  الجارية، الرأسمالية
 من رئيسي بند لكل واالستشارات، سفرال مثل محددة،تكاليف  بنود على األسعار ارتفاعاتو  العام التضخم

 ها قدر اإلمكان.استيعاب محاولة وتمت الموظفين، غير نفقات بنود

وضعت التوجيهات والتعقيبات والمدخالت التي قدمتها لجنة مراجعة الحسابات والمجلس التنفيذي  وأخيرا، -59
د إعداد الميزانية النهائية. في االعتبار عناالستعراض المسبق في سبتمبر/أيلول خالل مداوالتهما بشأن 

 .للميزانية اإلجمالية الزيادة لخفض ،عن طريق عدة عمليات تكرارية كبيرة، جهودوُبذلت 

 االفتراضات -جيم 
 سعر الصرف ومعدل التضخمالمتعلقة باالفتراضات 

 مولالمع الشهري الصرف سعر متوسط) عليها المتفقالنقد األجنبي  صرف أسعار حساب منهجية باستخدام -60
 لعام الصرف سعر يكون ،(2018 أيلولسبتمبر/ إلى 2017 األول تشرينأكتوبر/ من المتحدة األمم في به

 دوالر 1:يورو 0.897 قدره الماضي العام في صرف بسعر مقارنة ،أمريكي دوالر 1:يورو 0.841قدره  2019
االرتفاع في  هذايؤدي و . (2019 لعام وثيقة االستعراض المسبق في أيضا المستخدمالصرف  سعر) أمريكي
 المقومة الموظفين غير وتكاليف الموظفين تكاليف في كبيرة زيادةاألمريكي إلى  دوالرال مقابل ليوروقيمة ا
 علىالصرف  سعرارتفاع  أثر من للحد كبيرة جهود ذلتبُ  وقد. 2019 لعام المقترحة الميزانية في باليورو
 .اإلجمالية الميزانية

 بنود لعدة محددة تضخم أرقام باستخدام عليها، المتفق المنهجية لىإ 2019 ميزانيةفي  خمالتض تعديل ستنديو  -61
 إلى استناداو . األخرى التكاليف لجميع اإيطاليفي العالم وفي  المستهلك أسعار مؤشرل مرجح ومتوسط
 1و الستشاريين؛ا للخبراء المائة في 1.5: كما يلي التضخم معدالت من المتوقع أن تكون المتاحة، البيانات

وفي الميزانية النهائية المقترحة، . األخرى للتكاليف المائة في 2.3 قدره مرجح ومتوسط للسفر؛ المائة في
 التضخم قدر اإلمكان. الناتجة عنُبذلت محاولة الستيعاب الزيادات في األسعار 

 2019االفتراضات المتعلقة بتكاليف مرتبات الموظفين لعام 

 إلى االفتراضات التالية: 2019ميزانية عام في وظفين تستند تكاليف الم -62

الخدمات العامة أو الفئة فئة سواء لموظفي  2019أي زيادة في المرتبات في عام  كون هناكتلن  (1)
عددا من التغييرات في هيكل المرتبات لجنة الخدمة المدنية الدولية  اقترحت. وقد في المقر الفنية

وفي حين أنه  .ض صافي األجر النهائي على مدار السنوات القادمةلموظفي الفئة الفنية التي ستخف
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، فإن التخفيضات المقررة في بدل االنتقال خالل 2018ال يوجد أي تأثير على مكون المرتبات لعام 
 .2019سُتخفض مكون المرتبات لعام  2019عام 

 الرتبة نفس ضمن درجةالالعادية في  زيادةالتغير في هيكل المرتبات، فإن  بينما لن يكون هناك (2)
 لموظفي المائة في 3.2و المائة في 1.6 ما بين الدرجة في الزيادة وتتراوح. األسعار في زيادةتشكل 
حسب مستوى الدرجة  العامة، الخدماتفئة  لموظفي المائة في 4.2و المائة في 2.1 بينو ة الفنيالفئة 
ات بزيادة كل سنتين لموظفي الفئة الفنية وسيتم االستعاضة عن الزيادة السنوية في المرتب .والرتبة
 نفس ضمن الدرجةالعادية في  زيادةأو أعلى لكل رتبة، مما سيؤدي إلى انخفاض أثر ال 7بدرجة 
 زيادةونتيجة لذلك، ستكون هناك زيادة أقل في مرتبات الموظفين متعلقة بال .على الميزانية الرتبة

 العام السابق.مقارنة ب الرتبة نفس ضمن الدرجةالعادية في 

)أساسا منحة التعليم( من أجور موظفي الفئة الفنية. وأدرج  االستحقاقاتهناك تغيرات في جزء  (3)
 االنخفاض في التكاليف المعيارية المنقحة.

 من مستوى لكل منفصل بشكل لموظفينل المعيارية تكاليفوضعت ال السابقة، السنوات على غرار (4)
 لبياناتل تحليل أساس على المرتب درجة حسب المرجح عللتوزي تعديلها وتم الرتب، مستويات
 التغييرات (1: )يلي ما 2019 لعام المعيارية التكاليف تشملو . الفعليين الصندوق لموظفي اإلحصائية

 أقل - المعيارية التكاليف على )األثر 2019 عام من ابتداء الفنية الفئة موظفي استحقاقات في
 ؛(زيادة - المعيارية التكاليف على )األثر الرتبة نفس ضمن الدرجةفي العادية  زيادةال (2) ؛(قليال
 أقل - المعيارية التكاليف على )األثر أعلى أو 7 عند الدرجة للموظفين العامين فترة في الزيادة (3)

 التكاليف على )األثر 2019 لعام أمريكي دوالر 1:يورو 0.841 قدره صرف سعر (4) ؛(قليال
 زيادة إلى التغييرات هذه جمع ويؤدي(. العامة الخدمات لموظفي خاصةو  كبيرة، ةزياد - المعيارية

 وأكثر العامة الخدمات فئة لموظفي المعيارية الموظفين تكاليف فيفي المتوسط  المائة في 6 قدرها
 فئةال لموظفي المعيارية التكاليف فياألقل  الزيادة ترجعو . الفنية الفئة لموظفي المائة في 2 من بقليل
بالدوالر  المقوم الفنيين لموظفيناإلجمالي ل جوراأل مكون إلى العامة اتالخدمفئة ب مقارنة الفنية
 .الحالي الموظفين مالك إلى استنادا اإلعالة، لبدالت محدث تقييم عن فضال

 األدنى المرتبات جدول إلى 2017 عام منذ العامة الخدمات فئة التعيينات الجديدة في تكاليف تستند  (5)
 آخر تخفيض أي وجود يتوقع ال غير أنه. اإلدارة واعتمدته الدولية المدنية الخدمة لجنة اقترحته الذي
الدنيا  اتتعيينالنتيجة  2019 لعام األدنى المرتبات بجدول يتعلق العامة الخدمات موظفي تكاليف في
 .2018 عام في العامة الخدمات موظفيل

 2019 مستوى الموظفين المقترح لعام - دال
: ذلك وشمل. 2019 لعام أساس كخط مكافئا بدوام كامل 628.3 البالغ 2018 لعام المعتمد المستوى خدماستُ  -63

 مستمرةالمتطلبات ال يقومون بتلبية كامل بدواممكافئ و  العادية الميزانية من ينممول مكافئا بدوام كامل 627.3
بعقود تتزامن مع  كامل بدوام مكافئا 13.25 وباإلضافة إلى ذلك، تم تمويل. أخرى مصادر من ممولةال

برنامج التأقلم لصالح زراعة فيما يتعلق ب مكافئين بدوام كامل 5من الميزانية اإلجمالية ) وممولةالميزانية 
 منح األخرى(.لفيما يتعلق با مكافئين بدوام كامل 8.25وأصحاب الحيازات الصغيرة، 
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 يؤدي بدوام كامل مكافئ ذلك في بما) مكافئا بدوام كامل 633.5قدره  2019 لعام المقترح الموظفين مستوىو  -64
وتعد الزيادة  .بدوام كامل مكافئين 5.2 قدرها صافية زيادة يأ( أخرى مصادر من ممولو  أساسية وظائف
وظيفة،  45والبالغة  2019لعام  ةاألثر الصافي للوظائف الجديدة المقترح مكافئين بدوام كامل 5.2البالغة 

يضات المتوقعة في الموظفين نتيجة الجهود التي تبذلها المنظمة لتخفيض التكاليف اإلجمالية ناقص التخف
 .مكافئا بدوام كامل 40 وتحسين الكفاءة، والتي تبلغ

 وظيفة 20 (1: )التالي النحو على الدوائر مختلف عبر الوظائف الخمس واألربعين الجديدة تلخيص ويمكن -65
 التصاالتا موظفيل 3و لعملياتلموظفي ا 17) لصندوقل مركزيةالال المكاتب خرائط لرسم مطلوبة
 وظيفةالو  للصندوق ةالمالي يةالهيكل لتعزيز مطلوبةدائرة العمليات المالية  في وظائف 5 (2) ؛(ينالوطني

 واالبتكار التنفيذو  التغييرالجديدة المعنية ب وحدةلل كامل دوامب مكافئة حدةاو وظيفة  (3) ؛المخاطرالمتعلقة ب
وظيفة ) الداخلية الرقابة قدرات لتعزيز وظائف 4 (4) ؛(توجيهها إعادة يتمس واحدة وظيفة إلى باإلضافة)

الشؤون  مكتب في وظيفة واحدةو واإلشراف  مراجعةال مكتب فيووظيفتان  العام، المستشار مكتب واحدة في
 ،2018 عام في جرت التي تنظيميةال التغييرات متطلبات الستكمالبدوام كامل  مكافئا 15 (5) ؛(ةاألخالقي

 لشعبة التابع التغذية فريق في رئيسيتين وظيفتين وتثبيت ،سياسة العمليات والنتائج شعبة إنشاء ذلك في بما
 .الكندية التكميلية األموال من حاليا نتموال ،االجتماعي والشمول الجنسين بين والتمايز والمناخ البيئة

 تمّيز التشغيليكجزء من توجه الصندوق نحو ال مكافئا بدوام كامل 40 لغالبا ويشتمل التخفيض اإلجمالي -66
 توحيدالو  االندماج عمليات (1: )عنناجمة  التخفيضاتعلى موظفي الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة. و 

 وقعةالمت النتائج (3) ؛الفعالة المركزيةال نتيجة لوظائفة المقررة لالتدريجياإلزالة  (2) والوحدات؛ للشعب
 الوظائف بعضشغل  تأجيل (4) ؛إلحراز النتائج تمّيز التشغيليغير المرتبطة بال عملياتال الستعراضات

 هذه تنفيذ المتوقع ومن. الفور على غير المطلوبة الالمركزية الوظائف بعض ذلك في بما الشاغرة،
 فئات لبعض ةالخارجي اتالتعيين وتقليل ،التناقص الطبيعي من مزيج خالل من 2019 عام في التخفيضات
عادة ،حد أدنى إلى الموظفين  الخدمة إنهاء برنامج عن الناتجة الشاغرة الوظائف واستخدام االنتداب وا 
 المزيج يعتمد سوفو . 2019 ابتداء من مطلع عام الوظائف بعض سيتيح والذي مؤخرا، وضع يالذ الطوعي
 الزمني الجدول تحديد وسيتم. الجاريةتعراضات االس نتائج على كبير بشكل وتوقيتها للتخفيضات الدقيق
 .التشغيلية االحتياجات أساس وعلى التخفيضات تأكيد عند المطلوبة الجديدة الوظائف اتلتعيين

 - فقط ةواحد وظيفة هناك زالت ال التكميلي، الصندوق رسوم من الممولة األساسية بالوظائف يتعلق وفيما -67
 الخمس السنوات مدى على العادية الميزانية في وظيفة 28 ستيعابا بالفعل تم) كامل بدوام مكافئ أي

 دعما تألنهنظرا  ةالتكميلي األموال رسوم من ه الوظيفةهذ تمويل يستمر أن حاليا المقترح ومن(. الماضية
 .التكميلية المتعلقة باألموال األنشطةمباشرة 

 سيكون مقر العادية، الميزانية من ينمموللوا مكافئا بدوام كامل 632.5 البالغ الموظفين عدد مجموع ومن -68
 عملية بدء قبل ،2017 عام في وظيفة 111 بانتداب مقارنة ،2019 عام في الميدان في وظيفة 198 حوالي

في المائة من مجموع عدد موظفي  30وبذلك سيصل العدد اإلجمالي للموظفين المنتدبين إلى . الالمركزية
 األداء مؤشراتل طموحة أهداف وتحقيق بوضع له يسمح عوض في الصندوقذلك  ويضع. الصندوق
للتجديد الحادي عشر  النتائج إدارة إطار تحديث من كجزء تأكيدها سيتم والتي الالمركزيةالخاصة ب الرئيسية
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 في المدرجة القطرية للصندوق المكاتب في وظائفال نسبة ذلك في بما ،2019 عام فيلموارد الصندوق 
 من المستخدمة والتنفيذ اإلشراف دعم ميزانية ونسبة( المائة في 30 هي المقترحة المستهدفة النسبة) الميزانية
 (.المائة في 70 المقترح الهدف) القطرية للصندوق والمكاتب اإلقليمية المراكز خالل

 2018 عام ميزانية الشرط المنصوص عليه في معبدوام كامل  مكافئين 5.2البالغة  الصافية الزيادة وتتسق -69
 في تخفيضات نظرا ألنه ستعوضها حدعند أدنى  2019 عام في الموظفين عدد تكون الزيادة في بأن

 .المقر موظفي

 مبدوا مكافئا 14.25قدره  اإلجمالية الميزانية من والممولة اإلدارة رسوم على ملةالمحّ  الوظائف عدد سيكونو  -70
لوظيفة بعقد  المقرر لتحويل، نتيجة ا2018م بدوام كامل مقارنة بعا مكافئكامل. ويمثل ذلك زيادة قدرها 

 من وظيفة بعقود تتزامن مع الميزانية وممولة إلى العادية الميزانية ملة من قبل علىمحدد المدة كانت محّ 
 .التكميلية باألموال المتعلق اإلضافي العمل ودعم إلدارة اإلجمالية الميزانية

 4الجدول 
 2019-2016 ،متطلبات التوظيف اإلشارية

 )مكافئون بدوام كامل(
      المعتمدة   

 2018 2017 2016 الدائرة
التي ) 2018
أعيدت 
 (مواءمتها

المقترحة لعام 
2019 

مجموع التغيرات عام 
التي أعيدت ) 2018
( مقابل عام مواءمتها
2019 

 0.00 12.00 12.00 12.00 11.00 11.00 مكتب الرئيس ونائب الرئيس

 5.00 48.00 43.00 41.00 94.00 93.00 سسيةمجموعة دعم الخدمات المؤ 

 0.00 - - - 20.00 19.00 مكتب الشراكات وتعبئة الموارد

 12.00 94.00 82.00 74.00 - - العالقات الخارجية والتسييردائرة 

دارةدائرة االستراتيجية   2.00 78.00 76.00 25.00 25.00 23.00 المعرفة وا 

 20.20 263.00 242.80 306.80 283.90 281.50 إدارة البرامج دائرة

 6.00 74.00 68.00 65.00 66.00 65.00 دائرة العمليات المالية

 0.00 103.50 103.50 103.50 103.50 102.50 دائرة خدمات المنظمة

 (40.00)        الوظائف التي سيتم تخفيضها
 

 5.20 632.50 627.30 627.30 603.40 595 مجموع الموظفين الممولين من الميزانية العادية

 0.00 1.00 1.00 1.00 1.50 2.00 المكافئون بدوام كامل الممولون من مصادر تمويل أخرى

 5.20 633.50 628.30 628.30 604.90 597.00 مجموع الموظفين الممولين من الميزانية العادية ومصادر تمويل أخرى

 1.00 14.25 13.25 13.25 13.25 8.00 *المكافئون بدوام كامل الممولون من رسوم اإلدارة 

 .موظفون بعقود تتزامن مع الميزانية تمول تكاليفهم من الميزانية اإلجمالية*

 وفيوالرتب أعاله  حسب الدوائرو  العادية الميزانية الممولة من 2019 لعام يةر اإلشاالموظفين  مستويات وترد -71
التخطيط  آثار وترد. المقررة التخفيضاتبعد  ةجماليإالدوائر هي أرقام  وأرقام. والخامس الرابع المرفقين

 تسلسل أولويات وتحديد تخطيط سيتمو . أدناه هاء الفرعي القسم في تكاليفال علىاالستراتيجي لقوة العمل 
 لالحتياجات وفقا 2019 عام خالل بعناية جديدة،للوظائف ال تعيينالو  تمويلالب ،المقررة التخفيضات
 .التشغيلية
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 2019امل المحركة للتكاليف في عام العو  – هاء
 :ة النهائية والتي تحركها األسعار هييإن العوامل المحركة للتكاليف الحقيق -72

 العوامل المحركة للتكاليف الحقيقة: (1)

 تكاليف الموظفين

 عادة الخرائط رسم( أ: )ون من أجلإضافي موظفون  الالمركزية؛ المكاتب مواءمة وا 
 المالية؛ لمخاطرل الخارجي تقييمال لتوصيات وفقا مخاطرلموسعة معنية با وحدة إنشاء (ب)
 الداخلية؛ الضوابط تعزيز (د) ؛المعنية بالتغيير والتنفيذ واالبتكار جديدةال وحدةال إنشاء (ج)
 .ا بدوام كاملإضافي مكافئا 45ذلك إلى  سيؤديو . التنظيمية التغييرات متطلبات كمالإ (هـ)

 األطراف متعددة والعالقاتاالنخراط  شعبة دمج (أ) :عن ناشئة الموظفين في تخفيضات 
 ؛سكرتير الصندوق مكتب في المنفصلة الوحدات ودمج الموارد، وتعبئة اتالشراك ومكتب

 ؛إلحراز النتائج تمّيز التشغيليعملية الغير المرتبطة ب عملياتال استعراضات (ب)
ها، نتائج ستعراضات وظهوراال من االنتهاء يتم وريثما. األعمال عملية استعراضات (ج)

 التمويل تأجيل ذلك في بما اإلجمالية، الموظفين تكاليف لتخفيض األخرى الجهود فضال عن
 صافية زيادة أو مكافئا بدوام كامل 40 قدره المتوقع التخفيض فإن الشاغرة، الوظائف لبعض
 أمريكي دوالريون مل 0.38 حوالي قدرها صافية حقيقية وزيادة مكافئين بدوام كامل 5.2 قدرها
 .الموظفين تكاليف في

 االستهالك والنفقات المتكررة األخرى المتصلة بالميزانيات الرأسمالية

  التي تنطوي على نفقات  ىاستنادا إلى جدول تنفيذ بوابة عمالء الصندوق، والبرامج األخر
انيات الميز من )صافية  2019رأسمالية، ستكون الزيادة الصافية في االستهالك في عام 

قل من أدوالر أمريكي. وهذا الرقم  157 000الرأسمالية المستهلكة بالكامل( ما يقرب من 
دوالر أمريكي ويستند إلى حساب أكثر  300 000المبلغ الوارد في االستعراض المسبق والبالغ 

لع بها كجزء من تفصيال باستخدام تقديرات إنجاز مشروعات الميزانية الرأسمالية التي اضطُ 
 ضير الميزانية النهائية.تح

 خيصاالتر  تكاليف فيأمريكي  دوالر 300 000قدرها  زيادةستكون هناك  ذلك، إلى باإلضافة 
 اعدد وتغطي 2019 عام في ستبدأمؤسسية جديدة مع شركة مايكروسوفت  اتفاقية عن الناشئة
 .التراخيص من امتزايد

 التكاليف اإلضافية المتعلقة بالهيئات الرئاسية

 اجتماعات وعدد الترجمة ومتطلبات للوثائق اإلضافي بالحجم المرتبطة اإلضافية ليفالتكا 
 يبلغ التي الرسمية، غير مجموعات العمل والندوات ذلك في بما لصندوق،ل الرئاسية الهيئات
 أمريكي. دوالر 200 000 حوالي مجموعها

 األولويات األخرى في التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق
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 األثر، تقييمات إجراء تكاليف من جزء العادية الميزانية في أدرج األولى، للمرة: ألثرا تقييم 
 (.أمريكي دوالر 360 000) اإلنمائية الفعالية إطار مع يتماشى بما

 التجديد الحادي عشر لموارد ب الصلة ذات والمبادرات لألولويات المتكررة التكاليف ارتفاع
 .(أمريكي دوالر 200 000) الصندوق

مليون دوالر أمريكي في  1.6والزيادات الحقيقية المذكورة أعاله سيعوضها بالكامل انخفاض حقيقي قدره  -73
 تكاليف االستشارات.

 العوامل المحركة لألسعار (2)

 تكاليف الموظفين

  إلى االفتراضات التالية: 2019تستند تكاليف الموظفين في ميزانية عام 

 العامة الخدمات فئة لموظفي سواء 2019 امع في المرتبات في زيادة هناك تكون لن ( أ)
 في المرتبات جداول في األخيرة التسويات أدرجتو . المقر في الفنية الفئةموظفي  أو

 .التكاليف المعيارية حسابات في لصندوقل مكاتب بها وجدت التي البلدان

 ليونم 2.77 باألسعار في تكاليف الموظفين المتعلقة الصافية اإلجمالية الزيادة تبلغ ( ب)
ويستند . 2018 عامفي  الموظفين تكاليفمقارنة ب المائة في 3.1 يأ ،أمريكي دوالر

. وعلى النحو المشار إليه أعاله، 2019ذلك إلى التكاليف المعيارية المنقحة لعام 
أعدت التكاليف المعيارية بشكل مستقل لكل رتبة وجرى تعديلها بالوزن المرجح لدرجة 

يل للبيانات اإلحصائية للموظفين الفعليين في الصندوق. دا إلى تحلاالمرتب، استن
لموظفي  زيادة الدرجة ضمن نفس الرتبةل التكاليف المعيارية القواعد المنقحة وتعكس

وأثر ارتفاع قيمة اليورو، وتم تعديلها لمراعاة التخفيضات الناشئة عن  الفئة الفنية
 نسبة استنادا إلى المقدرة وانخفاض تكاليف التعيين ،االستحقاقاتالتغيرات في 

 .بدوام كاملاإلضافيين مكافئين من ال محليا المعينين الميدانيين الموظفين

 التكاليف األخرى

 اتمساهم مضاعفة ستتم المتحدة، ألممل المقيم لمنسقا نظام إصالحعملية  من كجزء 
 األمم التتنسيق العمل اإلنساني بين وكا أنشطة تكاليف تقاسم في المتحدة األمم وكاالت
وهو ما مليون دوالر أمريكي،  1.4قدرها  2019أن مساهمة الصندوق لعام وتم تأكيد . المتحدة
 ، بدون الزيادة الحقيقية اإلضافيةأمريكي دوالر 700 000 حوالي تبلغ األسعار في زيادة يمثل

 المتوقع في وثيقة االستعراض المسبق. على النحو

 ومتوسط بنود لعدة محددة تضخم أرقام استخدام سيؤدي ها،علي المتفق المنهجية إلى استنادا 
 زيادات في إلى األخرى التكاليف لجميع ايطاليفي العالم وا   المستهلك أسعار مؤشرل مرجح

 خالل من كبير بشكل الصرف سعرفي  تغيراتالو  التضخم أثر استيعاب تموقد . األسعار
 .التكاليف خفضاألخرى ل تدابيرالوفورات وال
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 تم تقدير تكاليف كل بند من بنود النفقات على أساس: المتبعةه وفقا للممارسة غير أن ،
 محددة؛ لعقود بشأنها متفاوضال سعارالزيادات الفعلية في األسعار )عند توافرها(؛ واأل

 هذه تحديد تم وبينما. العادي تضخمال معدل وتطبيق ؛األسعار لخفض أخرى عواملو 
 بعض فياألسعار  في كبيرة تخفيضات تحقيق تمو  تقريبا، الكاملب استيعابها تم فقد ،التكاليف
 .2019 لعام المحافظين مجلس دورة تكاليفو  السفر مثل - الحاالت

 تقدير نفس وهو ،(المائة في 1.7) أمريكي دوالر مليون 2.67 الميزانية في جماليةاإل الصافية الزيادة بلغوت -74
 المتعلقة الزيادة من أقل وهو الصرف، في سعر غيراتتأثر ال اآلن يشمل ولكنه االستعراض المسبق

 األسعار في الزيادات الستيعاب المتضافرة الجهود بفضل تحقق ذلك وقد. الموظفين تكاليف في باألسعار
 الشاملة التخفيضات بعض خالل ومن الكفاءة، ومكاسب التكاليف ضيخفت خالل من ممكن حد أقصى إلى
 .اإلجمالية األسعار في

 2019 الميزانية العادية الصافية المقترحة لعام - واو
على االستعراض  التنفيذي والمجلس الحسابات مراجعة لجنة تعقيبات وضعت أعاله، على النحو المشار إليه -75

 أحدث وتستند. 2018 لعام ة المقترحةالصافي العادية الميزانية إعداد عندفي االعتبار  المستوى رفيع المسبق
 ذلك، إلى باإلضافةو . بدقة استعراضها تم والتي ،التي قدمتها الدوائر المفصلة الطلبات لىإ للميزانية تقديرات
 .الصرف سعر أثرب يتعلق فيما خاصة للتكاليف، تفصيلي تقدير ُأجري

 اسمية زيادة مثلتو  ،أمريكي دوالر مليون 158.21 قدرها 2019 لعامالصافية المقترحة  العادية الميزانيةو  -76
 في 2.4 بنسبة مقارنة)أمريكي  دوالر مليون 155.54 البالغة 2018 عام ميزانيةمقارنة ب المائة يف 1.7 نسبتها
 صافية زيادة هناكو . الصفر إلى الحقيقية الزيادة تخفيض تمو (. المستوى رفيع االستعراض المسبق في المائة
المتعلقة  الموظفين تكاليف في الصلة ذات الزيادات عن أساسا ناجمة المائة في 1.7 نسبتها األسعار في

 للمقارنة األساس خطو . أمريكي دوالر مليون 2.67 المقترحة االسمية الزيادة مجموع ويبلغ. الصرف بسعر
بدون  ولكن لالمركزية، اإلضافية المتكررة التكاليف ذلك في بما ،2018 لعام الصافية العادية الميزانية هو
 .إلحراز النتائج تمّيز التشغيليغير المتكررة لل تكاليفال

 الصافية اتالزياد (1: )يلي لما ةصافي نتيجة هي الصفرية الحقيقية الزيادة فإن أعاله، موضحوعلى النحو ال -77
 تكاليف (3) ؛(أمريكي دوالر 157 000) االستهالك (2) ؛(أمريكي دوالر 380 000) الموظفين تكاليف في
 دوالر 200 000) الرئاسية الهيئات تكاليف في قيقيةالح الزيادة (4) ؛(أمريكي دوالر 300 000) خيصاالتر 

 األثر تقييمات ذلك في بما لصندوق،متعلقة بالتجديد الحادي عشر لموارد ا أخرى وأولويات( 5) ؛(أمريكي
 االستشاراتتكاليف  في حقيقي انخفاض ويعوضها ،(أمريكي دوالر 560 000) األخرى الجديدة والمبادرات

 .(يكأمري دوالر مليون 1.6)

 تكاليف في الصافية لزيادةل ي نتيجةوه أمريكي، دوالر مليون 2.67 األسعار فياإلجمالية  الزيادة بلغوت -78
 والزيادات الرتبة، ضمن نفس الدرجة فيالعادية  زيادةوالتعديالت المرتبطة بال الصرف سعر بسبب الموظفين

 يتعلق فيما سيما الو  األسعار،في  اتضانخفا وتعوضها األخرى، والتكاليفوالسفر  اتاالستشار  أسعار في
 في كبيرةال زياداتال استيعاب تمو . 2019 ماالمحافظين في ع مجلس دورةالمرتبط ب سعرال وانخفاض بالسفر
 .التكاليف خفضالمبذولة ل جهودال خالل من أخرى بنودالخاصة ب األسعار
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 بكثير أقل جماليةاإل سميةاال يادتهاز  فإن صفري، حقيقي نمو ذات 2019ميزانية عام  كون إلى باإلضافةو  -79
 أتاحت وقد. 2018 عام ميزانية وثيقة في عليه المنصوص في المائة 2.5-2 البالغ العادي المستوى من

احتواء  الكفاءةتحقيق و  التكاليف خفض تدابير من وغيرها التكاليف لخفضالمبذولة  الخاصة الجهود
. 2019 لعام والمنح القروض برنامج زيادة حجمو  اليورو مةارتفاع قي من الرغم على اإلجمالية التكاليف
 النسبة مستوى نفس) أمريكي دوالر مليون 2.67 البالغة اإلجمالية األسعار في لكليةا الزيادةفإن  ،وبالفعل
 والمقدرة بنحو الصرف سعرفي األسعار ذات الصلة ب الزيادة من أقل( الوارد في االستعراض المسبق المئوية

 في الصافية الزيادات الحتواء كبيرة جهود ُبذلت وقد. الواردة في االستعراض المسبق أمريكي دوالر نماليي 3
 الحقيقية الميزانية نمو من الحد أجل من االستشارات تكاليف تخفيضو  األدنى الحد عند الموظفين تكاليف

، سيتم رصد جميع العوامل 2019وخالل عام . مع توفير الموارد الالزمة للمجاالت ذات األولوية الصفر إلى
 المحركة للتكاليف عن كثب لضمان المواءمة مع تقديرات الميزانية وتحديد االختالفات.

 حسب الدوائر 2019الميزانية المقترحة لعام 

 .5الجدول  في حسب الدوائرترد الميزانية المقترحة للعام الحالي  -80

 5الجدول 
 2019و 2018، حسب الدوائرالميزانية العادية 

 (ماليين الدوالرات األمريكية)

 الدائرة
     

المعتمدة 
 2018لعام 

التي أعيدت 
* مواءمتها

 2018لعام 

المقترحة 
 2019لعام 

مجموع 
 التغيير

 ر يالتغي
 )نسبة مئوية(

  9.0  0.21  2.60 2.39 2.39 مكتب الرئيس ونائب الرئيس

  18.4  1.43  9.22 7.79 7.71 مجموعة دعم الخدمات المؤسسية

  8.6  1.45  18.33 16.88 14.99 العالقات الخارجية والتسييردائرة 

دارة المعرفةدائرة    5.1 0.77  15.92 15.15 5.7 االستراتيجية وا 

 4.1  2.59  65.24 62.64 75.67 دائرة إدارة البرامج

  6.8  0.87  13.62 12.76 11.13 دائرة العمليات المالية

 (5.9)  (1.67)   26.65 28.32 28.32 ةدائرة خدمات المنظم

 مركز التكاليف المؤسسية
4.82 4.82 5.23 0.41 8.6  

 )قابلة للتخصيص(
 مركز التكاليف المؤسسية

4.81 4.81  4.84  0.03  0.5  
 )غير قابلة للتخصيص(

 (3.43)  (3.43)   -  - التخفيضات المقررة
 

 1.7 2.67 158.21 155.54 155.54 اإلجمالي

 .2018أبريل/نيسان  1* الميزانية التي أعيدت مواءمتها تعكس الهيكلي التنظيمي الجديد المنفذ في 
   

 أساسا الزيادات وتتعلق. 2018 بعام مقارنة 2019 لعام ميزانيتها في طفيفة زيادة الدوائر معظم وتظهر -81
 .سعر الصرف ارتفاعتكاليف الموظفين نتيجة زيادة و اإلضافيين  الموظفينب
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مقارنة  2019وفيما يلي بيان األسباب المحددة للتغييرات التي طرأت على تخصيص الموارد للدوائر في عام  -82
 :2018 بعام

(أ) الموظفين تكاليف ارتفاع نتيجة الميزانية في ةطفيف زيادة هناك مكتب الرئيس ونائب الرئيس. 
 .المعيارية

لمجموعة دعم الخدمات  المعتمدة لميزانيةا مجموع يبلغ مجموعة دعم الخدمات المؤسسية.  (ب)
 دوالر مليون 7.79 بما مقداره مقارنة أمريكي دوالر مليون 9.22 مقداره ما 2019 عام فيالمؤسسية 

 وظائفال إلى الزيادة هذه معظم ترجعو . أعيدت مواءمتها تم التي 2018 عام ميزانية في أمريكي
مكتب مراجعة الحسابات  في خاصةو  الداخلية، رقابةوال االمتثال وظائف لتعزيزالالزمة  ضافيةاإل

التغيير والتنفيذ  وحدة إنشاء إلى باإلضافة ،ةاألخالقيالشؤون ومكتب المستشار العام ومكتب 
عوضها جزئيا تواالبتكار في مجموعة دعم الخدمات المؤسسية وارتفاع التكاليف المعيارية، والتي 

 .روالسف االستشاراتالتخفيضات في تكاليف 

دائرة  ميزانية في أمريكي دوالر مليون 1.45 البالغة الزيادة ترجع .التسييرالعالقات الخارجية و دائرة   (ج)
 وظائف ثالث ذلك في بما الموظفين،في تكاليف  زيادة أساسا إلى التسييرالعالقات الخارجية و 

 المراكز فيون مقرها سيك الثالثي والتعاون الجنوب بلدان بين لتعاونل يفتينووظلالتصاالت  إقليمية
دارة الجنوب بلدان بين لتعاونالمعنية با اإلقليمية المراكزو  اإلقليمية  تكاليفوارتفاع ال المعرفة؛ وا 
 تكاليف في انخفاض جزئيا ويعوضها السفر، ميزانية في النمو وبعض للموظفين؛ المعيارية

 .االستشارات

دارة المعرفة.  دارة االستراتيجية دائرة ميزانية في زيادة هناك دائرة االستراتيجية وا  (د) ويرجع المعرفة، وا 
 عن فضال لتغذية،المخصصة ل الجديدة والوظائف الموظفين تكاليف في الزيادات إلى أساسا ذلك

 جزئيا ذلك ويعوض. األثر بتقييمات المتعلقة األخرى والتكاليف ،ة المتعلقة بالسفراإلضافي التكاليف
 تخصيص من الرغم على المنقحة، اتالمشروع تصميم اتعملي ةنتيج االستشارات تكاليف انخفاض
 االجتماعي لدعم والشمول الجنسين بين والتمايز والمناخ البيئةلشعبة الموظفين  غيرل إضافية موارد
 .تعميمال أعمال جدول

(ه) المرتبطة اإلضافية الوظائف إلى أساسا 2019 عام ميزانية في الزيادة ترجعدائرة إدارة البرامج.  
 اتالزياد وكذلك ا،حديث المنشأة سياسة العمليات والنتائج شعبة وتعزيز الالمركزية عملية استكمالب

 لوفاءا؛ و الجديدة القطرية للفرق والدعم والتدريب األدوات توافر لضمان األخرى التكاليف في
 لمنظمة لتابعا االستثمار مركز مع التعاون وزيادة الصندوق؛التجديد الحادي عشر لموارد  بالتزامات

 على الحفاظ مع السفر، تكاليف في تخفيضات جزئيا الزيادات هذه عوض وقد. األغذية والزراعة
 نمو من الرغم وعلى. 2018 عام مستوى نفس عند البرامج إدارة بدائرة الخاصة االستشارات ميزانية
الوفاء  ضمانل بذلها وسيستمر الجهود جميع ذلتبُ  فقد اإلجمالي، الصفري الحقيقي الميزانية

 .البرامج تنفيذ متطلباتب

(و) باالستثمار مرتبطةال ضافيةاإل وظائفال إلى أساسا الميزانية الزيادة في رجعت دائرة العمليات المالية. 
 تخفيضات وتعوضها الخارجية، التقييمات لنتائج استجابة والخزانة المخاطر المهام المتعلقة بإدارة في
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الخاصة  الموارد تحويل تمو . الموظفين عدد وزيادة لالمركزية نتيجة والسفر االستشاراتتكاليف  في
 إليه مشار هو كما ،2018 عام خالل دائرة إدارة البرامج إلى دائرة العمليات المالية من المالية إلدارةبا
دائرة العمليات المالية التي أعيدت مواءمتها  ميزانية في دمجها تم وقد. 2018 عام ميزانية وثيقة في
 .2019 لعام المقترحة اتهاميزاني في مباشرة وأدرجت 2018 عامل

(ز) عام ميزانية من أقل 2019 المنظمة لعام خدمات دائرةل اإلجمالية الميزانية دائرة خدمات المنظمة. 
في  والتخفيضات المؤقتين الموظفين عدد وانخفاض االستشاراتتكاليف  انخفاض بسبب 2018

 تكاليفال مركز إلى منظومة األمم المتحدة اإلنمائية في مساهمةال ويلتم نقل نتيجة األخرى التكاليف
 تدابيرالو  ،2019 لعام المحافظين مجلس دورة انعقاد مكان تغيير نتيجة التكاليف وانخفاض المؤسسية
 .التكاليف خفضاألخرى ل

(ح) مركزيا دارةالم المؤسسية التكاليف بين البند هذا تحت التكاليف قسمنت مركز التكاليف المؤسسية. 
 ،لبوابة عمالء الصندوق المتكررة التكاليفو  ،والتعيين التوظيف تكاليف مثل) تخصيصالقابلة للو 

 مثل) للتخصيص قابلة غير ولكنها مركزيا المدارة وتلك( ة مايكروسوفتكشر  خيصاتر  وتكاليف
 (.الخدمة التأمين الصحي بعد انتهاءو  باالستهالك المتعلقة األخرى التكاليف

 خيصالتر ل اإلضافية تكاليفال إلى للتخصيص القابلة المؤسسية التكاليف في الزيادة عترج 
 عام في الزيادة ذلك في بما اإلنمائية المتحدة األمم في منظومة مساهمةلل الكاملة والتكاليف

 .لتكاليففي ا أخرى تخفيضات وتعوضها ،2019

 في الزيادة إلى أساسا للتخصيص لةالقاب غير المؤسسية التكاليف في الصغيرة الزيادة ترجع 
 .أخرى تخفيضات تعوضها والتي ،االستهالك العادي

 هاتوحيدو  لوحداتا دمج عمليات عن التكاليف تخفيضات تنجم أن المتوقع من .المقررة تخفيضاتال -83
لمرتبطة وعمليات األعمال والتكاليف ا إلحراز النتائج تمّيز التشغيليغير المرتبطة بال عملياتاستعراضات الو 

على  الميدان،في المقر وفي  اتدريجيبعض الوظائف  إزالةأيضا  تمتسو  بتنفيذ الهيكل الجديد للموظفين.
الفترة المتبقية  خالل التخفيضات هذه وستُنفذ. الفعالة الالمركزية عملية نتيجة بالفعل مقررا كان النحو الذي

 دوالر مليون 3.43 البالغ التقدير ويستند .الدوائر معظم على وستؤثر 2019 عام وخالل 2018 عام من
 عام وخالل. 2019 عام أوائل بحلول منها االنتهاء سيتم التي الجارية للعمليات المتوقعة النتائج إلى أمريكي

 .المقررة الزياداتو  التخفيضات إنجاز لتسلسل دقيقة عناية إيالء سيتم 2019

 ف الموجزةحسب فئات التكالي 2019الميزانية المقترحة لعام 

 الثاني المرفق ويبين. الرئيسية التكاليف فئات حسب 2019 لعامالمقترحة  الميزانية توزيع 6 الجدول يعرض -84
االستعراض  عن التكاليف فئة حسب النهائية الميزانية تختلفو . التكاليف اتفئ حسب بالنسبة للدوائر توزيعال

 تعديلها وتم ،التكاليف لتخفيض المبذولة والجهود بشكل أفضل التكاليف تقدير نتيجة المستوى المسبق رفيع
 جميع فإن الموظفين، تكاليف باستثناءو . أمريكي دوالر 1:يورو 0.841 قدره صرف لسعر وفقا كذلك

 في االستعراض المسبق. ةتلك الوارد من أقل األخرى التقديرات
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 6الجدول 
 2019و 2018فئات التكاليف الموجزة،  حسبتحليل الميزانية 

 (اليين الدوالرات األمريكيةم)

 فئة التكاليف
المعتمدة لعام 

2018 
المقترحة لعام 

 مجموع التغيير 2019
ير )نسبة يالتغ

 مئوية(

 3.5 3.15 93.31 90.16 الموظفون

 (4.9) (1.17) 22.94 24.11 الخبراء االستشاريون

 (5.9) (0.59) 9.38 9.97 السفر في مهام رسمية

لومات تكاليف تكنولوجيا المع
 واالتصاالت غير المرتبطة بالموظفين

5.24 5.45 0.21 4.1 

 4.1 1.06 27.12 26.06 تكاليف أخرى

 1.7 2.67 158.21 155.54 المجموع

 أساسا أمريكي دوالر مليون 93.31 إلى أمريكي دوالر مليون 90.16 من الموظفين تكاليف في الزيادة ترجعو  -85
زيادة الخاص ب اإللزامي التعديل تضمنيو  الصرف، سعرالناتج عن  ياريةالمع التكاليف في الكبير التغير إلى

 380 000 مبلغ كان أمريكي، دوالر مليون 3.15 البالغة ةجمالياإل الزيادة ومنالدرجة ضمن نفس الرتبة. 
 تم تعويضها بالكامل من بنود أخرى في الميزانية. صافية حقيقية زيادة نتيجة أمريكي دوالر

 24.11 من -تخفيضا إضافيا  2019 لعام االستشارات تكاليف تخفيض تم ،2018 عام في ملاللتزا ووفقا -86
 المتعلقة غير االستشارات تكاليف تقليل خالل من - أمريكي دوالر مليون 22.94 إلىأمريكي  دوالر مليون

 التضخمأثر  ياجزئ قابله ولكن المائة، في 5 نع اإلجمالي الحقيقي االنخفاض يزيدو . بدائرة إدارة البرامج
 حقيقي انخفاض إلى ذلك يؤديو . المائة في 4.9 نسبته صاف انخفاض إلى أدى مما الصرف، وسعر
 ميزانيةب مقارنة الماضيين العامين مدى على المائة في 10 نسبته االستشارات تكاليف في إجمالي

 أمريكي دوالر مليون 25.60 من يقرب ما أو أمريكي، دوالر مليون 24.80 البالغة 2017 عامفي  االستشارات
 السنوات في االنتباه الضروري من سيكونو . الصرف سعر ات فيتغير الو  التضخم لمراعاة تعديلها عند

 أي دون لمالمقابل ا المثلى القيمةيستمر في تحقيق  مستوى عند االستشارات تكاليف على للحفاظ القادمة
 .والجودة التنفيذ مستويات على سلبي أثر

 الالمركزية، نفي المتوسط والناشئة ع األطول السفر مدة أثرو  للسفر التوجيهية المبادئ في تغيراتلل ونتيجة -87
 في تخفيضك ذلكو  المائة، في 5.9 نسبته السفر تكاليف في صاف تخفيض تحقيق الممكن من أصبح

 سفرال تكاليف بتخفيض أيضا ذلك وسمح. الصرف وسعر التضخمآثار  من الرغم على ،أساسا األسعار
 10.24 البالغة 2017 لعام السفر بميزانية مقارنة الماضيين، العامين مدى على المائة في 10 من أكثرب

ات تغير الو  التضخم لمراعاة تعديلها عند أمريكي دوالر مليون 10.51 من يقرب ما أو أمريكي، دوالر مليون
 .الصرف سعر في

 نتيجة طفيفة صافية زيادة الموظفينالمرتبطة ب غير واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تكاليف ظهروتُ  -88
 بمشروع المرتبطة المتكررة التكاليف ذلكوال يشمل . األخرى والتكاليف التراخيصتكاليف  في بسيطة زيادات

 .أخرى كتكاليف المؤسسية تكاليفال مركز في أدرجت التي ،بوابة عمالء الصندوق
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منظومة األمم  مساهماتالمرتبطة ب األسعارفي  زيادةال إلى أساسا األخرى التكاليف في الزيادة ترجعو  -89
 وتثبيت الجديدة، والمبادرات االستهالك، في الزيادة فضال عن الصرف، سعرفي  تغيراتالو  المتحدة اإلنمائية

 بنودلتصنيف تكاليف ال تفصيال كثرنتيجة االستعراض األو  ،الرئاسية الهيئات تكاليف وزيادة األثر، اتتقييم
 .2019 لعام الموظفين غير ميزانية إلعداد الصفري النهج يسرها التي لميزانيةلالفردية 

 التحول من المجموعات إلى الركائز

 في الطليعة في يكون وأن المؤسسيين والميزنة التخطيط في نهجه تحسين إلى الدوام على الصندوق يسعى -90
وقد حّسن التحول من  .االستراتيجية افهأهد تحقيق على فعال بشكل الموارد تركيز بهدف وذلك المجال، هذا

 ليات التخطيط والميزنة المؤسسية.مالمجموعات إلى الركائز فعالية ع

ويتيح هذا التحسين للصندوق أن يركز أكثر على النتائج ويربط الميزانية مباشرة بالنواتج ومجموعات النواتج  -91
 عملية الميزانية بدال من أن تحرك ،الميزنة عملية اآلن تقود النواتجو  النتائج أن يعني بدوره وهذا. المؤسسية
 .الركائز حسب موزعة 2019 الدوائر والمكاتب لعام ميزانيات أدناه 7 الجدول ويبين. التخطيط

 7الجدول 
 2019النتائج،  التوزيع اإلشاري للميزانية العادية حسب ركائز

 )ماليين الدوالرات األمريكية(
  4الركيزة  3 الركيزة 2الركيزة  1الركيزة  

 الدائرة
البرامج  تنفيذ

 القطرية

بناء المعارف ونشرها 
واالنخراط في 

 السياسات
القدرات واألدوات 

 المالية

الوظائف والخدمات 
والتسيير في 

 اإلجمالي المؤسسة
 2.60 2.28 0.05 0.18  0.10 مكتب الرئيس ونائب الرئيس

 9.22 6.43 0.54 0.32 1.93 دعم الخدمات المؤسسية مجموعة

 18.33 7.13 3.62 6.72 0.86 العالقات الخارجية والتسييردائرة 

دارة المعرفةدارة   15.92 0.84 0.61 7.36 7.11 االستراتيجية وا 

 65.24 2.10 1.08 2.53 59.53 دائرة إدارة البرامج

 13.62 1.77 5.25 0.03 6.57 دائرة العمليات المالية

 26.65 18.04 3.09 1.24 4.28 دائرة خدمات المنظمة

      مركز التكاليف المؤسسية

 تكاليف مركز التكاليف المؤسسي )قابلة
 5.23 1.80 0.20 - 3.24 (للتخصيص

 مركز التكاليف المؤسسي )غير قابلة تكاليف
 4.84 4.84 - - - (للتخصيص

 161.64 45.22 14.43 18.39 83.60 المجموع الفرعي

 100 28 9 11 52 نسبة التخصيص

 (3.43)     التخفيضات المقررة

 158.21     المبلغ اإلجمالي

 

 4 إلى 2 الركائز تشكل بينما اإلجمالية، الميزانية من المائة في 52 تشكل 1 الركيزة أن أعاله الجدول ويبين -92
 توزيعإلى  كبير حد إلىمماثل  التوزيع وهذا. التوالي على المائة في 28و المائة في 9و ،المائة في 11 نسبة
 عام في المائة في 9 إلى 2018 عام في المائة في 8 من ،3 الركيزة في طفيفة زيادة باستثناء ،2018 عام

 .2019 عام في المائة في 28 إلى 2018 عام في المائة في 29 من ،4 الركيزة في صغير وانخفاض ،2019
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 لعام تحديثها تم التي) الرئيسية ركيزة حسب مجموعة النواتج كل ميزانيةل تحليل الثالث الملحق في ويرد -93
 .2018 عام بميزانية مقارنة ذلك في بما ،(2019

وبالنسبة للتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، التزمت اإلدارة بوضع نظام مصمم خصيصا لتحديد  -94
عات مجمو  وفرهت يذال الهيكل لىإ النظام هذا . وسيستنداالتكاليف الكاملة لعمليات األعمال الرئيسية كمي

 برامج إعداد مثل - بوضوح تحديدها يمكن نواتج ذات عمليات على البداية في ويركز النواتج الرئيسية
 األعمال عملياتدعم  وعلى - والتنفيذ اإلشراف ودعم ،روعاتالمش وتصميم القطرية، االستراتيجية الفرص

تمّيز عملية الاستعراضها من خالل  سيتم والتي والسفر، االستشاريين تعيين الخبراء ذلك في بما األساسية،
 .إلحراز النتائج التشغيلي

 2019الميزانية اإلجمالية المقترحة لعام  - زاي
دارة عدد من العمليات ألطراف     -95 كمِّل برنامج قروضه ومنحه. خارجية ولكنها تُ  ثالثةيتولى الصندوق تنفيذ وا 

ول في هذه الشراكات على تكاليف إضافية يتكبدها . وينطوي الدخالتكميليةوُتمول هذه العمليات من األموال 
ل هذه التكاليف في العادة من إيرادات رسوم اإلدارة  الصندوق في التصميم والتنفيذ واإلشراف واإلدارة. وتموَّ

 .التكميليةاتفاقيات األموال  من خالل

 ةاإلضافي األعمالإلدارة ودعم بة المطلو الموارد وكذلك وتشمل الميزانية اإلجمالية الميزانية العادية الصافية   -96
 المنحأعمال تنفيذ برنامج الصندوق األساسي للقروض و سيستمر تمويل و . التكميليةباألموال  ةالمرتبط

واألنشطة ذات الصلة من الميزانية العادية الصافية. وسوف يضمن الفصل بين الميزانيتين اإلجمالية 
ل بأموال والصافية عدم تأثير التقلبات الناجمة عن عب على الميزانية العادية من سنة  تكميليةء العمل المموَّ

 تكميليةدرج في الميزانية اإلجمالية سوى التكاليف اإلضافية لدعم األنشطة الممولة بأموال تُ إلى أخرى. وال 
وحساب األمانة ، من أجل برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، واالتحاد األوروبي

 األموال التكميلية الثنائية األخرى.سباني، و اإل

فوق  مليون دوالر أمريكي 4.7، تبلغ تكاليف دعم األعمال المتعلقة باألموال التكميلية 2019وبالنسبة لعام   -97
 2018مليون دوالر أمريكي. وهذه التكاليف أقل من مثيلتها لعام  158.21الميزانية العادية الصافية البالغة 

مليون دوالر أمريكي ولكنها أعلى قليال من التقديرات الواردة في االستعراض المسبق نتيجة  4.8والتي بلغت 
المبلغ بالكامل من هذا . ويمكن استرداد هذه الميزانية الممولين مندوام كامل عدد المكافئين بالزيادة في 

لة منإيرادات الجزء السنوي القابل للتخصيص من  لم لصالح زراعة أصحاب برنامج التأق الرسوم المحصَّ
 والمساهمات الثنائية األخرى.الحيازات الصغيرة، وحساب األمانة اإلسباني، واالتحاد األوروبي، 

بميزانية مليون دوالر أمريكي مقارنة  162.91إلى  2019ونتيجة لذلك، تصل الميزانية اإلجمالية المقترحة لعام  -98
وال تلتمس أمريكي في وثيقة االستعراض المسبق.  مليون دوالر 163.79و 2018في عام  160.34 قدرها

ي. ويعرض الجدول مليون دوالر أمريك 158.21الموافقة إاّل على الميزانية العادية الصافية المقترحة التي تبلغ 
 موجزا للميزانية العادية اإلجمالية والصافية. 8
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 8الجدول  
 2019عام الميزانية اإلجمالية اإلشارية والميزانية الصافية ل   
 الدوالرات األمريكية( )ماليين     

 2019 المقترحة 2018ة معتمدال فئة التكاليف 

 162.91 160.34 الميزانية اإلجمالية    

 (4.70) (4.80) التكميليةتكاليف دعم أنشطة األموال  

 158.21 155.54 الميزانية الصافية 

. التكميلية األموال من التكاليف استرداد بشأن لصندوقل التوجيهية المبادئ بتحديث حاليا اإلدارة تقومو  -99
 المتحدة األمم ووكاالت الدولية المالية المؤسسات مع التنسيق زيادة إلى الجديدة التوجيهية المبادئ وستهدف
 مجلس قرارات مع يتماشى بما التكاليف استرداد وضمان ،الصندوق في الموارد تعبئة أهداف دعمو  األخرى

 .المحافظين

 الكفاءة تمعدال – حاء
برنامج القروض  نسبةكون تبالنسبة لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق بأكملها، كان من المتوقع أن  -100

الميزانية اإلجمالية )معدل كفاءة  مناإلجمالي )بما في ذلك األموال األخرى التي يديرها الصندوق(  حوالمن
، 2019عام فيما يخص . و فترة التجديد التاسع لموارد الصندوقفي المائة، وهي نفس نسبة  13قدرها ( 1قدره 

مليار دوالر أمريكي والميزانية اإلجمالية المقترحة البالغة  1.8استنادا إلى برنامج للقروض والمنح بقيمة 
 في المائة. ويمثل 9قدره  2019مليون دوالر أمريكي، سيكون معدل الكفاءة المؤسسية المتوقع لعام  162.91

 القروض الزيادة الكبيرة في برنامج إلى أساسا ويرجع ،األخيرةفي الفترة  باالتجاهات مقارنة كبيرا تحسنا ذلك
 .2019 لعام والمنح

استنادا إلى برنامج العمل  – 2وفي حالة إدراج التمويل المشترك، من المتوقع أن يكون معدل الكفاءة  -101
في المائة في فترة التجديد التاسع لموارد  6ة بنسبة مقارن، 2019في المائة في عام  5قدره  –اإلجمالي 
 في المائة في فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق. 7الصندوق و

 بلغتو . الميزانية نفقات من دوالر لكل المدار الحافظة حجم لقياس 2016 عام في 3 الكفاءة معدل وُأدخل -102
 قيمة بلغت وبالتالي أمريكي، دوالر مليار 7.1 مقداره ما 2017 عام نهاية في الحالية للحافظة النقدية القيمة

وقد زاد  .الميزانية نفقات من أمريكي دوالر لكل أمريكيا دوالرا 47 ةجمالياإل التكاليف من كنسبة الحافظة
في فترة التجديد التاسع لموارد  أمريكيا دوالرا 43المبلغ المدار من الحافظة لكل دوالر من نفقات الميزانية من 

 في فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق. أمريكيا دوالرا 47لصندوق إلى ا
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 9الجدول 
 الكفاءة معدالت

 (األمريكية الدوالرات ماليين)

 

فترة التجديد 
التاسع لموارد 

 جالصندوق 
الفعلية لعام 

2016 
لعام  الفعلية
2017 

المتوقعة لعام 
2018 

فترة التجديد 
العاشر لموارد 

 الصندوق
ة لعام المتوقع
2019 

   برنامج العمل
  

 
 

 759 1 361 3 213 1 1344 803 045 3 برنامج القروض والمنح

 75 233 121 44 68 286 أموال أخرى يديرها الصندوق

 834 1 594 3 334 1 388 1 871 331 3 المجموع الفرعي

 558 1 512 2 050 1 942 520 767 3 أالتمويل المشترك

 392 3 107 6 384 2 330 2 391 1 098 7 مجموع برنامج العمل

 غير متاحة غير متاحة غير متاحة 085 7 846 6 860 6 قيمة الحافظة قيد التنفيذ في نهاية الفترة

         مجموع التكاليف

 158.2 443.5 155.5 145.3 141.8 422.9 الميزانية العادية

 4.7 14.4 4.8 5 4.6 14.2 تكاليف دعم أنشطة األموال التكميلية

 162.9 457.9 160.3 150.3 146.4 437.1 مجموع التكاليف

القروض والمنح،  مجموع التكاليف/برنامج: 1 معدل الكفاءة
 بيديرها الصندوق  بما في ذلك أي أموال أخرى

13% 17% 11% 12% 13% 9% 

 %5 %7 %7 %6 %11 %6 العمل مجموع التكاليف/برنامج: 2معدل الكفاءة 

 غير متاح غير متاح غير متاح 1:47 1:47 1:43 الحافظة/مجموع التكاليف: 3 معدل الكفاءة

 1.2:1 للتمويل المشترك البالغالمستهدف المنقح  المعدلالمبالغ المبيَّنة كتمويل مشترك واألموال األخرى التي يديرها الصندوق تعبِّر عن  أ
 .من برنامج القروض والِمنح

 .جزء من التجديد التاسع للمواردمقياس الكفاءة المتفق عليه ك ب
. وتعكس المبالغ الفعلية أية زيادة/نقصان في التمويل 2017أكتوبر/تشرين األول  23المصدر: نظام المنح والمشروعات االستثمارية حتى  ج

فة عن تلك المعروضة في خالل التنفيذ، بما في ذلك التمويل المحلي اإلضافي والتمويل المشترك. وبالتالي، قد تكون بعض األرقام مختل
 .2018 وثيقة ميزانية عام

في المائة،  9قدره  2019التكاليف/برنامج القروض والمنح في عام مجموع على الرغم من أن معدل كفاءة و  -103
 ،لكامل فترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق 1فإن التوقعات الحالية تشير إلى معدل كفاءة قدره 

نه من المتوقع أن تسفر االستعراضات الجارية أتجديد العاشر لموارد الصندوق. غير لفترة ال وسيكون مماثال
 2019عن مزيد من المكاسب الملموسة في الكفاءة في أواخر عام  إلحراز النتائج تمّيز التشغيليعملية الل

الموارد إلى . وباإلضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تؤدي الجهود الجارية لتعبئة 2021-2020وخالل الفترة 
مليون دوالر أمريكي في السنة.  75زيادة مستوى األموال التي يديرها الصندوق عن المتوسط الحالي البالغ 

وبالنظر إلى أن هذين العاملين يمكن أن يؤثرا تأثيرا كبيرا على معدالت الكفاءة المؤسسية للصندوق، فإنه 
استنادا إلى  2019شر لموارد الصندوق في عام سيجري تحديث األهداف الخاصة بفترة التجديد الحادي ع

في تقرير التجديد الحادي عشر لموارد  المشار إليه، على النحو إلحراز النتائج تمّيز التشغيليعملية النتائج 
 (.GC 41/L.3/Rev.1الصندوق )
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وض والمنح وفي السنوات القادمة، من أجل إتاحة تطبيق نهج أكثر استجابة للعمالء في تخطيط برنامج القر  -104
التركيز  منوتطوير ذخيرة المشروعات، وزيادة مرونة الميزانية اإلدارية للصندوق، تعتزم اإلدارة وضع المزيد 

شهرا، وفقا ألهداف إطار النتائج  36على معدالت الكفاءة اإلدارية المستهدفة )على أساس متجدد كل 
 زيادة مستوى على الحالي ويؤدي التركيز المؤسسية( بوصفها معلمات رئيسية لعملية الميزنة السنوية.

 سنةأي  في والمنح القروض برنامج تنفيذ مستوى في بشكل مالئم للنظر إلى صعوبات الحقيقية الميزانية
 التصميم تكاليف توزع أن اإلدارة على لذلك، ونتيجة. الجارية روعاتالمش عدد في التغييراتفي  أو معينة،

 اإلدارية، الميزانية توافر إلى تنفيذ برنامج القروض والمنح استنادا تخطط وأن ،تياالميزان فترات عبر تنفيذوال
 الميزانية مرونة عدم إلى ذلك يؤديو . للمقترض ذلك أنسب كوني عندما أو التشغيلية، االعتبارات من بدال

 .األعضاء الدول لطلبات المناسب الوقت في االستجابة على الصندوق قدرة على ويؤثر اإلدارية

ولذلك يجب وضع هدف النمو الحقيقي الصفري ومسار الميزانية الثابت في سياق ما يتعلق بأهداف معدالت  -105
 تركيز الكفاءة وحجم برنامج العمل اإلجمالي للصندوق والحافظة اإلجمالية التي تتم إدارتها. ويتمثل

 الميزانية نمو مستويات ارمس يكون أن ضمان في الكفاءة أهداف تحقيق على القادمة للسنوات اإلصالحات
 .مطرد بشكل الكفاءة معدالت وتحسين والمنح القروض برنامجاإلجمالي ل نموال معدل من أقل

 2019الميزانية الرأسمالية لعام  -سادسا  
 2019طلب الميزانية الرأسمالية العادية لعام 

( ميزانية رأسمالية سنوية 1إلى فئتين: ) العاديةعلى غرار السنوات السابقة، سيتم تقسيم الميزانية الرأسمالية   -106
تغطي النفقات الرأسمالية الدورية أو المنتظمة، ويكون لها عمر اقتصادي يزيد على سنة واحدة )مثل 

في المكاتب القطرية  المركباتاستبدال و  واألجهزةللحواسيب المكتبية والمحمولة  المنتظماالستبدال 
ويل مشروعات تكنولوجيا المعلومات الكبيرة والمشروعات االستثمارية ( ميزانية رأسمالية لتم2(؛ )للصندوق
 األخرى.

 من بقليل أعلى يوه أمريكي، دوالر مليون 2.645 قدرها رأسمالية ميزانية تُقترح ،2019 لعام بالنسبةو  -107
 تقدير مع عموما ا تتماشىهولكن أمريكي، دوالر مليون 1.95 البالغة الماضية للسنة الرأسمالية الميزانية

وهناك حاجة إلى مبلغ أعلى بقليل . أمريكي دوالر مليون 2بعدم تجاوز كبير للحد البالغ  االستعراض المسبق
تطلبات مجلس المحافظين ولتنفيذ مالذي طلبته الدول األعضاء كجزء من  اآلليالستيعاب نظام التصويت 

دا التحديثات واالستثمارات األولية رة المخاطر المطلوبة لتعزيز الهيكلية المالية في النظم الجديدة للخزانة وا 
 األساسية البنية من اهام اجزء الذي يمثل ،Flexcube لنظام ضروري تحديث ذلك ويشمل. للصندوق
 لتحسينات أساسي شرط وهو ،2019 عام في من المقرر إجراؤهو  الصندوق، في المالية المعلومات لتكنولوجيا

 سيحدد ،لمخاطرل المستقلة الخارجيةاالستعراضات  تقييمات استنتاجات إلى استناداو . المستقبل في النظم
هيكلية  لالستكما المطلوبة لالستثمارات الكامل المدى الوظيفية والمواصفات األعمال لمتطلبات مفصل تقييم

 .الالحقة السنوات في بذلك التنفيذي المجلس إبالغ وسيتم. القوية المالية المعلومات تكنولوجيا

 :من الرأسمالية للميزانية اإلجمالي المبلغ يتألف ،10 الجدول في الوارد بالتفصيل النحو علىو  -108
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 دوالر 640 000) العادية المعلومات تكنولوجيا جهزةالمنتظم أل ستبدالالل سنوية رأسمالية ميزانية (1)
 100 000) المراكزالقطرية للصندوق/ المكاتب في المركبات الستبدال مخصصمبلغ و ( أمريكي

 تكنولوجيا أجهزة استبدال تكاليف في أمريكي دوالر 260 000والوفورات البالغة (. أمريكي والرد
 االفتراضية المحاكاة لتكنولوجيا المكثف االستخدام ترجع أساسا إلى ،2018 بعام مقارنة المعلومات،
 .األساسية البنية لمكونات االفتراضي العمر تمديد فضال عن

 والنظم االقتراض نظم في االستثمار (أ: )ذلك في بما الرأسمالية ميزانيةالمن  األخرى متطلباتال (2)
 تحسينات إدخال (ب) ؛(دوالر أمريكي 000 250 1) Flexcubeتحديث نظام  ذلك في بما المالية،
 ،المؤسسية تحليالتال (ج) ؛(أمريكي دوالر 150 000) الصندوق في والتخطيط الميزانية نظم على
 عن واإلبالغبنظام المنح والمشروعات االستثمارية  المتعلقة المعلومات تحديث التحديد، وجه وعلى

 المقر في انيللمب األساسية البنيةو صيانة المرافق  (د) ؛(أمريكي دوالر 195 000) البيانات
 (.أمريكي دوالر 210 000) المحافظين لمجلس اآللي التصويت نظام (ه) ؛(أمريكي دوالر 100 000)

 لجهودا نتيجةتظهر و  التقييم من مزيد إجراء يتم ريثما األخرى الرأسمالية الميزانية طلبات من دعد تأجيل تمو  -109
 .المتكررة والتكاليف بها تصلالم واالستهالك يةرأسمالال ميزانيةعلى ال حدوضع ل المبذولة

لى أساس البنود ، يتم تحميل االستهالك عالصندوق التي يطبقها لمعايير المحاسبية الحاليةاواستنادا إلى  -110
مباشرة على مدى عمر افتراضي قدره أربع سنوات ألجهزة تكنولوجيا المعلومات )ست سنوات لبعض البنود 

سنوات لتكاليف تطوير البرمجيات، بما في ذلك تكاليف  10ل إلى ص( وحتى ما ي2019 اعتبارا من عام
 ةالرأسمالي ضافي لمشروعات النفقاتاإل االستهالك فإن ذلك، على وبناءاستبدال نظام القروض والمنح. 

 سيكون 2019و 2018عامي  في ةالرأسمالي النفقات مشروعات الستكمال الحالي الزمني الجدول استنادا إلى
 .2019 عام في أمريكي دوالر 157 000 حوالي

 10الجدول 

 2019طلب الميزانية الرأسمالية لعام 

 ة(آالف الدوالرات األمريكي)

 2019المقترح لعام   
 الميزانية الرأسمالية السنوية ( أ)

 

 640 لتكنولوجيا المعلومات المنتظم ألجهزةستبدال اال

 100 استبدال مركبات المكاتب القطرية للصندوق

 الميزانيات الرأسمالية األخرى ( ب)
 

 250 1 نظم االقتراض والنظم المالية

 150 نظم الميزانية والتخطيط

 195 التحليالت المؤسسية

 100 األساسيةلبنية المرفق/ا

 210 نظام التصويت اآللي

 645 2 المبلغ اإلجمالي
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 غير المتكررة لعمليةغير المتكررة والميزانية الرأسمالية  التعديلميزانية  – سابعا
 إلحراز النتائجتمّيز التشغيلي ال

 بينما ،ليون دوالر أمريكيم 6.6 إلحراز النتائج تمّيز التشغيليعملية الغير المتكررة ل تعديلال ميزانية بلغت -111
 إلحراز النتائج تمّيز التشغيليعملية الل المعلومات بتكنولوجيا غير المتكررة المتعلقة الرأسمالية الميزانية بلغت
في إطار  به ضطلعالم للعمل موجز تحديث أعاله 25-21 الفقرات في ويرد. أمريكي دوالر مليون 3.05

ر تفاصيل المبالغ المعتمدة واالستخدام المتوقع شويعرض الملحق العا .ائجإلحراز النت تمّيز التشغيليعملية ال
حسب الوضع  إلحراز النتائج تمّيز التشغيليعملية الغير المتكرر والميزانية غير المتكررة ل لميزانية التعديل

 .2018 عام نهايةفي 

 غير منو . ما حد إلى دقيقة ليةاألص التقديرات فإن المتوقعة، والمتطلبات التقديرات أحدث إلى ااستنادو  -112
ن ل وبالتالي،. إلى حد ما األصلي في حدود التوزيع النفقات تكونسو  األصلية الميزانية تجاوز المحتمل

 في إلحراز النتائج تمّيز التشغيليعملية الغير متكررة أو ميزانية رأسمالية غير متكررة ل ميزانية تعديل طلبتُ 
 .المستقبل في ُتطلب أن المحتملغير  منو  ،2019 عام
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برنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج  –الجزء الثاني 
 2021-2020وخطته اإلشارية للفترة  2019وميزانيته لعام 

 مقدمة -أوال 
االستعراض المسبق لبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى الوثيقة هذه  تتضمن -1

وقد أعدت هذه الوثيقة استرشادا  .2021-2020، وخطته اإلشارية للفترة 2019النتائج وميزانيته لعام 
دارته.  بالمشاورات المكثفة التي أجراها مكتب التقييم المستقل مع الهيئات الرئاسية للصندوق وا 

تستندان إلى الرؤية وتوفر المهمة والرؤية االستراتيجية لمكتب التقييم المستقل في الصندوق، اللتان  -2
، إطارا ألولويات مكتب التقييم المستقل وأنشطته في العام القادم 2025-2016االستراتيجية للصندوق للفترة 

يغطيان  1الرؤية الواردين في اإلطار  و (. ومن المهم تسليط الضوء على أن بياني المهمة1 )انظر اإلطار
 2019ب التقييم المستقل من جديد إطاره االستراتيجي لعام ويؤكد مكت. 2018إلى عام  2016الفترة من عام 

في ضوء نتائج استعراض األقران الخارجي لمهمة التقييم في الصندوق، الذي سيتم االنتهاء منه في عام 
)انظر  2018-2016بأهدافه االستراتيجية للفترة أيضا ، سيحتفظ مكتب التقييم المستقل يهعل وبناء. 2019

 القسم الثالث(.
 1اإلطار  
 مهمة ورؤية مكتب التقييم المستقل  تبيانا 

 المهمة 
 تعزيز المساءلة والتعلم من خالل تقييمات مستقلة وموثوقة ومفيدة لعمل الصندوق. 
 الرؤية 
 ز في التقييم.من خالل التميّ  يلو زيادة أثر عمليات الصندوق من أجل تحقيق تحول ريفي مستدام وشم 
 

هذه الوثيقة إلى تقييم نقدي لالحتياجات، بدال من مجرد استخدام  ندتستل في الماضي، "وكما كان عليه الحا  -3
عرض ت، و هونفقاتمكتب التقييم المستقل بين الروابط بين برنامج عمل تو  2."الميزانية الحالية كخط أساس

 بما في ذلكمزيد من التفصيل توزيع التكاليف المدرجة في الميزانية، وخاصة تكاليف غير الموظفين، ب
ضافة إلى ذلك، توفر الوثيقة بيانات  ، 2017عن النفقات الفعلية لعام مفصلة تكاليف الخبراء االستشاريين. وا 

 .2018نهاية عام بوتقديرات حالية لالستخدام المتوقع ، 2018 أكتوبر/تشرين األولالميزانية حتى واستخدام 

م إعداد ميزانية مكتب التقييم المستقل بصورة مستقلة فقد ت 3وبما يتماشى مع سياسة التقييم في الصندوق، -4
غير أن الميزانية المقترحة تستند إلى نفس مبادئ ومعايير الميزنة )ومنها  4.عن الميزانية اإلدارية للصندوق

                                           
 . 29انظر محاضر الدورة السابعة بعد المائة للمجلس التنفيذي، الفقرة    2
 .(pdf-Rev-7-R-102-2011-https://webapps.ifad.org/members/eb/102/docs/EB.3انظر سياسة التقييم في الصندوق ) 3
من سياسة التقييم في الصندوق: "ويتم تحديد مستويات مكون مكتب التقييم المستقل والميزانية اإلدارية للصندوق بصورة  38انظر الفقرة  4

 مستقلة عن بعضها البعض".

https://webapps.ifad.org/members/eb/102/docs/EB-2011-102-R-7-Rev-3.pdf
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مثال سعر الصرف، والتكاليف القياسية لوظائف الموظفين، وعامل التضخم( التي استخدمتها إدارة الصندوق 
 .2019انيتها اإلدارية لعام إلعداد ميز 

 المنظور الحالي -ثانيا 
 2018أبرز أحداث عام  –ألف 

 ه، يتوقع مكتب التقييم المستقل أن يكون قد نفذ جميع األنشطة المقررة في برنامج عملعامال ابحلول نهاية هذ   -5
 وتشمل اإلنجازات المختارة حتى تاريخه ما يلي: .2018عام ل

  سسي المتعلق بانخراط الصندوق في تنمية سالسل القيمة المناصرة االضطالع بالتقييم المؤ
المناصرة  القيمةسالسل أداء الصندوق في دعم تنمية تقييم  (1: )على هدفينتقييم يشتمل ال للفقراء.

لحد من الفقر الريفي المتمثلة في اتحقيق والية الصندوق  فيهذا العمل  إسهام يةلفقراء، وكيفل
وتقديم توصيات  المتاحة للتحسينفرص تحديد ال (2؛ )الشاملة والمستدامة يفيةر التنمية التحقيق و 

لتنمية الريفية والحد من الفقر. تحقيق االقيمة كوسيلة ل إزاء تنمية سالسللتعزيز نهج الصندوق 
ووضعت  2018الخاصة بالتقييم المؤسسي على لجنة التقييم في مارس/آذار  5وُعرضت وثيقة النهج

النهائية عندما أدرجت فيها تعليقات أعضاء اللجنة. وقد استكملت الزيارات القطرية، في صيغتها 
 وبدأ إعداد مسودة التقرير.

  وثيقة م التقييفي مجال فريق التعاون  أعد التقييم في الصندوق. لمهمةخارجي األقران الاستعراض
تعليقات  ُتمس الحصول علىوالالتقييم في الصندوق  لمهمةالخارجي  األقراناستعراض بشأن النهج 
دارة الصندوق.  ن مكتب التقييم المستقلمعليه  وقد أجريت عملية التقييم الذاتي. وأجرى فريق وا 

، ويقوم حاليا بمسوحات 2018االستعراض مقابالت في مقر الصندوق في أكتوبر/تشرين األول 
 ألصحاب المصلحة.

  الوطنية  ُعقدت حلقات العمل ة.رامج القطريالبو  اتالستراتيجيلتقييمات اوضع الصيغة النهائية
الماضي.  /أياروطنية ألنغوال في مايو عمل وُعقدت حلقة .لكمبوديا والكاميرون وبيرو في بداية العام

المعقودة في كمبوديا وجورجيا في دورة لجنة التقييم لتقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية ونوقشت 
يجري تنفيذ و . /حزيراندورة يونيوفي الكاميرون وبيرو لخاصة بمارس/آذار بينما ُعرضت تلك ا

مقرر. وقد انعقدت حلقة العمل الوطنية كما هو  2018لعام تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية 
 في تونس في أكتوبر/تشرين األول.

 ي كينيا ف برنامج تسويق محاصيل البستنة لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة تقييم أثر اسُتكمل
والمشروع الذي تم اختياره . تشرين األول/ُوعرض التقرير على دورة لجنة التقييم المنعقدة في أكتوبر

هو المشروع الجاري لدعم األمن الغذائي والتنمية في منطقة  2019-2018إلجراء تقييم أثر في الفترة 
 مارادي في النيجر.

                                           

 .pdf-Rev-6-P-W-100-2018-https://webapps.ifad.org/members/ec/100/docs/EC.1انظر  5

https://webapps.ifad.org/members/ec/100/docs/EC-2018-100-W-P-6-Rev-1.pdf
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 فيقد عُ  التفاوتاتتقييم للتغلب على ُنهج ية: الريففي المناطق عدم المساواة  ،مؤتمر دولي حول 
الصندوق. واستكشف المؤتمر ما إذا كانت االستراتيجيات والبرامج التي تهدف  بمقر /أيارمايو 3و 2

خمس  تمرهذا المؤ  وشملالمناطق الريفية.  التفاوتات فيإلى القضاء على الفقر في الريف تقلل 
مشارك من جميع  200حضر المؤتمر أكثر من و . ثامتحد 59جلسة جانبية و 15، وجلسات عامة

منحنى  استباقمناقشة أهمية وأتاح المؤتمر أنحاء العالم، حيث تبادلوا الخبرات والمعارف الجديدة. 
 .دوليةالتقييم في المنظمات ال مهامعدم المساواة وانعكاساتها على  رصد أوجهاالبتكار من خالل 

طار الرصد واإلبالغ لمكتب و ، 2018-2016إطار قياس النتائج للفترة  شرالثاني عيرد في الملحق  .اإلبالغ  -6 ا 
موجز للتقدم المحرز في تنفيذ  الثالث عشرمن الملحق  1. ويرد في الجدول ةلفتر تلك االتقييم المستقل ل

موجزا للتقدم المحرز حتى  الثالث عشرمن الملحق  2ويشمل الجدول . 2018أنشطة التقييم المزمعة لعام 
إطار قياس النتائج.  من مؤشراتفي تحقيق أهداف كل مؤشر أداء رئيسي  2018األول ن تشري/توبرأك

 وتظهر البيانات أن األنشطة تسير على الطريق الصحيح.

 2018استخدام ميزانية عام  -باء   
شرين وحتى أكتوبر/ت ،2017معلومات عن استخدام ميزانية مكتب التقييم المستقل في عام  1الجدول  يعرض -7

 االستخدام المتوقع بحلول نهاية العام.، فضال عن 2018األول 

 1الجدول  
 2018واستخدامها المتوقع في عام  2017استخدام ميزانية مكتب التقييم المستقل في عام   

 أعمال التقييم

الميزانية  
عام المعتمدة ل
2017 

استخدام 
الميزانية في 

  2017عام 

الميزانية  
عام المعتمدة ل
2018 

حتى  االلتزامات
أكتوبر/تشرين األول 

2018* 

االستخدام المتوقع حتى  
 2018نهاية عام 

      تكاليف غير الموظفين

 000 340 668 317 000 460 095 354 000 440 سفر الموظفين

 000 490 1 317 482 1 000 400 1 865 437 1 000 400 1 أتعاب الخبراء االستشاريين  

 000 345 053 338 000 380 708 324 000 380 لخبراء االستشاريينا عالواتسفر و   

أحداث التعلم القطرية حول تقييمات  
 234 35 404 26 000 45 715 38 000 45 االستراتيجيات والبرامج القطرية

نشر التقييمات وتدريب الموظفين   
 390 220 560 194 390 220 320 315 861 225 وتكاليف أخرى

 624 430 2 001 359 2 390 505 2 703 470 2 861 490 2 لفرعيالمجموع ا

 766 323 3 766 323 3 259 307 3 504 078 3 056 235 3 تكاليف الموظفين

 390 754 5 767 682 5 649 812 5 207 549 5 917 725 5 المجموع

 99 97.8  96.9  )بالنسبة المئوية(االستخدامات 

 استعراض األقران الخارجي 

  058 91 000 100   من إجمالي التكاليف( 2018زء عام )ج

   649 912 5   2018الميزانية اإلجمالية لعام 

 .2018 تشرين األول/أكتوبر 22على أساس تكاليف الموظفين الملتزم بها المعدلة وفقا ألسعار الصرف حتى  *
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مليون دوالر أمريكي،  5.5قدره  2017ميزانية مكتب التقييم المستقل لعام مقابل المصروفات  إجمالي كانو   -8
إلى تحقيق وفورات في األقل بقليل من المتوقع في المائة. ويرجع االستخدام  96.9أي استخدام نسبته 

السنة، فضال عن الجزء األخير من  فيتكاليف الموظفين نتيجة ارتفاع قيمة الدوالر األمريكي مقابل اليورو 
التكاليف  وفوراتواستخدمت بعض . 2017ى نوفمبر/تشرين الثاني حت 5-بقاء وظيفة شاغرة من الفئة ف

هذه لالضطالع بمزيد من أنشطة الترويج من أجل ضمان نشر الدروس المستفادة من التقييم على نطاق 
 أوسع خالل العام.

تى ( ح، كان االستخدام )من حيث االلتزامات2018لعام  مليون دوالر أمريكي 5.8ميزانية معتمدة قدرها ومن    -9
لم يشمل استخدام ميزانية و في المائة.  97.8مليون دوالر أمريكي، أي  5.68قدره  2018األول  أكتوبر/تشرين

جمع البيانات مع بعض المستشارين وموفري الخدمات لالتعاقد  األول تكاليف أكتوبر/تشرينحتى  2018
 ل االستخدام اإلجمالي لميزانية مكتبمن المتوقع أن يصو . 2018عام  بتقييمات األثر فياألولية المتعلقة 
في المائة من  99مليون دوالر أمريكي، وهو ما يمثل  5.75إلى  السنةفي نهاية  2018لعام  التقييم المستقل

 المعتمدة.الميزانية 

 2017استخدام المبلغ المرحل من عام  -جيم   
، على 2004ميزانية، المطبقة منذ عام في المائة من األموال غير المستخدمة من ال 3تنص قاعدة ترحيل     -10

أن االعتمادات غير الملتزم بها في نهاية السنة المالية يمكن ترحيلها إلى السنة المالية التالية بنسبة ال 
 في المائة من الميزانية السنوية المعتمدة للسنة السابقة. 3تتعدى 

وقد خصص جزء دوالرا أمريكيا.  170 083 هما قيمت 2017رحلة من عام نسبة الثالثة في المائة المبلغت و   -11
 من هذه األموال لألنشطة التالية:

"تقييم التحول الريفي  وعنوانهالكتاب األول  ويبحث. المستقل وتحرير ونشر كتب مكتب التقييم إعداد (1)
المتعلقة بالمساعدة المتغيرة المستدام"، كيف تطورت ممارسات التقييم لتعكس التوقعات و الشامل 
ويكشف الكتاب أيضا كيف عززت منتجات ومنهجيات التقييم  .وُترشدهائية وتستجيب لها اإلنما

قدرة الصندوق على تقييم عملياته وفهم نتائجه بشكل أفضل. ويختتم الكتاب برؤى عن  تدريجيا
في التقييم المستقل  تواصل مهمةبما في ذلك كيف يمكن أن التحديات المتوقعة في المستقبل، 

على حياة الناس.  اإلنمائيةمبادرات الطور لمواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز أثر لصندوق التا
المعلومات واالتصاالت من أجل تقييم التنمية" إلى المؤتمر  نولوجيا"تكوعنوانه ويستند الكتاب الثاني 

 ؛2017الدولي الذي نظمه مكتب التقييم المستقل في عام 

تسمح بعكس أفضل لوجهات نظر  ،ينات صوتية لبرامج إذاعية(إعداد منتجات اتصاالت جديدة )تدو  (2)
 المستفيدين من المشروعات في الميدان؛

اختبار أساليب جديدة لجمع البيانات في سياق تقييم األثر الجاري لبرنامج في النيجر، مما من شأنه  (3)
 اقتناص الخبرات من المستفيدين ومعالجتها من خالل تحليل كمي ونوعي.
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 ألهداف االستراتيجية لمكتب التقييم المستقلا  -ثالثا  
أهدافه  المستقلمكتب التقييم يوائم ، 2013 /كانون األولفي ديسمبر التنفيذي كما اتفق عليه مع المجلس -12

االستراتيجية مع فترات تجديد موارد الصندوق، من أجل ضمان ارتباط أكثر تماسكا بين األهداف 
التاليان للفترة  اناالستراتيجي ل واألولويات المؤسسية. وقد اقترح الهدفاناالستراتيجية لمكتب التقييم المستق

)فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق( وتم اعتمادهما من قبل المجلس في ديسمبر/كانون  2016-2018
 :2015األول 

ز : إدرار أدلة من خالل تقييمات مستقلة ألداء الصندوق ونتائجه لتعزي1الهدف االستراتيجي  (1)
 المساءلة؛

: تشجيع التعلم القائم على التقييم وتعزيز ثقافة النتائج لزيادة الفعالية 2الهدف االستراتيجي  (2)
 اإلنمائية.

تعزيز المساءلة  :ويسمح هذان الهدفان لمكتب التقييم المستقل بتحقيق الهدف الشامل المحدد للتقييم المستقل   -13
. وسيحتفظ مكتب التقييم المستقل بهذين يدعمها الصندوق والنهوض بالتعلم لتحسين أداء العمليات التي

 .2019الهدفين حتى نهاية عام 

 2019برنامج عمل عام  -رابعا   

في المستقل يضطلع بها مكتب التقييم سيقدم هذا القسم لمحة عامة عن أنشطة التقييم الرئيسية التي  -14
مؤسسي الحاجة إلى إجراء تقييم  الرئاسيةوهيئاته . وقد أبرزت المشاورات مع إدارة الصندوق 2019 عام
اإلنتاجية من أجل زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة الشاملة نمو البتكار و لالصندوق الذي يقدمه دعم لل

 في دور الصندوق فيالمؤسسي على االبتكار التقني وسوف ينظر هذا التقييم  ولن يقتصروالمستدامة. 
االجتماعية والبيئية  القيود (2) ؛االبتكارات التي تستجيب لإلنتاجية تعزيز القدرة الداخلية على تحديد (1)

؛ التعلم من هذه االبتكارات (4؛ )المشروعات فيدمج واختبار االبتكارات  (3؛ )التي يواجهها سكان الريف
كما سيتناول التقييم دور الصندوق في دعم جهود موسع ومستدام.  أثرالنجاحات لتحقيق  توسيع نطاق (5)
لبلدان لتوسيع نطاق النماذج اإلنمائية الريفية الناجحة المناصرة للفقراء، وتوسيع نطاق تغطيتها الجغرافية ا

 والوصول إلى أعداد أكبر من الناس.

بين الصندوق  اتثر الشراكأتقييم نتائج و  االستراتيجيات والبرامج القطرية في اتويتمثل الهدف من تقييم -15
القطرية للصندوق في  ةوتوفير اللبنات األساسية إلعداد االستراتيجي ،ر الريفيوالحكومات على الحد من الفق

، سوف يستكمل المكتب 2019 عام كل بلد عقب إكمال تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية. وفي
 نكا؛المكسيك وسري الفي  2018 عام تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية التي بدأت فيالتقييم المستقل 

وبناء على مشاورات شاملة مع إدارة الصندوق، يعتزم مكتب التقييم المستقل بدء خمسة تقييمات جديدة 
 في اإلكوادور ومدغشقر ونيبال وسيراليون والسودان. الستراتيجيات والبرامج القطريةل
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وسيبدأ تقييما إضافيا  في النيجر 2018وسينتهي مكتب التقييم المستقل في العام القادم من تقييم األثر لعام  -16
مجموعة التقييمات التي اضطلعت مكتب التقييم المستقل في  ولم ُتدرج التقييمات التي اضطلع بها 6لألثر.

بها إدارة الصندوق في فترتي التجديدين التاسع والعاشر لموارد الصندوق. وتتمثل األهداف الرئيسية لمكتب 
ي اختبار المنهجيات والعمليات المبتكرة لتقييم عمليات الصندوق التقييم المستقل من إجراء تقييمات األثر ف

 بصرامة أكبر والمساهمة في الحوار الجاري بشأن تقييمات األثر.

 الدروس توحيد األدلة التقييمية القائمة، وتعمل علىإلى حد كبير إلى تقارير التوليفات التقييمية وتستند  -17
 سياسات الصندوق واستراتيجياته وعملياته.وضع وتنفيذ بها في يمكن االسترشاد التي والممارسات الجيدة 

واحد في عام تقرير إلى  ثالثة تقاريرتقليل عدد تقارير التوليفات التقييمية من المستقل يقترح مكتب التقييم و 
هذه  من -2019لعام رد االمو  مظروف -خامسا   ، استنادا إلى األساس المنطقي الوارد في قسم2019

ويعد تقريرا بشأن االبتكارات التقنية  2018ي لعام توليفالتقرير السوف يكمل مكتب التقييم المستقل و  وثيقة.ال
 اتتقييمتوليفيا جديدا بشأن ُنهج الصندوق إزاء التنمية الريفية المجتمعية ومساهماته فيها. وتوفر 

ختارة قاعدة أدلة كافية بشأن هذا وتقييمات المشروعات وتقييمات األثر الماالستراتيجيات والبرامج القطرية 
 الموضوع.

جراء تقارير إنجاز المشروعات جميع من ثبتالتواتباعا للممارسة الحالية، سيقوم مكتب التقييم المستقل ب -18 ، وا 
في:  تتمثل أهداف تقييمات أداء المشروعاتو  لمشروعات مختارة. داء المشروعاتألتقييمات  ثمانية 

توليد نتائج وتوصيات لتصميم وتنفيذ العمليات الجارية والمستقبلية في  (2) تقييم نتائج المشروعات؛ (1)
تحديد القضايا ذات األهمية المؤسسية أو التشغيلية أو االستراتيجية التي تستحق المزيد من  (3البلد؛ )
يجيات االسترات اتتقييموتعمل هذه التقييمات أيضا بمثابة مدخالت حرجة للتقييمات المؤسسية و التقييم. 

 والتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق. والبرامج القطرية

لمكتب التقييم المستقل إجراء تغطية واسعة لعمليات  تقييمات أداء المشروعاتويتيح العدد المقترح من  -19
 الصندوق في جميع األقاليم، مما يساعد على تعزيز إطار المساءلة األوسع نطاقا في الصندوق. ويعد هذا

 مشروعاتألن معظم موارد التنمية في الصندوق توجه إلى الدول األعضاء النامية من خالل  اأساسياألمر 
 ية.تثمار وبرامج اس

من التقرير السنوي عن نتائج وأثر  2019 نسخةبإعداد التقييم المستقل  مكتبقوم يسياسة التقييم، سوعمال ب -20
. وكما كان الحال في السنوات السابقة، سيشمل الصندوقوهو تقرير التقييم الرئيسي في عمليات الصندوق، 

تعلم رئيسي. وبناء على مداوالت المجلس التنفيذي التقرير تحليال مفصال وفصال مخصصا بشأن موضوع 
خالل دورته الرابعة والعشرين بعد المائة، يقترح مكتب التقييم المستقل موضوع "أهمية تدخالت مشروعات 

 وتقع. 2019التعلم في التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام الصندوق" بوصفه موضوع 
 روعاتألداء المش بالغة األهميةباعتبارها  2018العديد من الجوانب التي تم إبرازها في التقرير السنوي لعام 

القدرات وسيتضمن ذلك فهم مسهب للسياق القطري )بما في ذلك  تحت تقييم معيار التقييم الرئيسي هذا.
 الحكومية( وجودة ومالءمة تصاميم المشروعات لهذه السياقات وللتخفيف من أية مخاطر متعلقة بها.

                                           
 .2019ام من ع الستة أشهر األولىسيتم اختيار موضوع لتقييم االستثمار في  6
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والتقييمات الذاتية  مكتب التقييم المستقل أعلى فصل بين تقييمات األهميةمعيار  يبينباإلضافة إلى ذلك، و 
ا في  ستساهم، لة األهميةمسأالعوامل الرئيسية التي تدفع  تحليللذلك، من خالل و لإلدارة.  هذه الدراسة أيض 

 ي.التقييم الذات نظامالتقييم المستقل و نظام زيادة التنسيق بين 

وسيدعم مكتب التقييم المستقل أيضا بلدانا متلقية مختارة في أنشطة تنمية القدرات التقييمية، بهدف بناء  -21
صل مكتب التقييم المستقل وسيؤ  .ن الفقر الريفيالقدرة المؤسسية على تقييم السياسات والبرامج العامة للحد م

أنشطة تنمية القدرات على التقييم في بلدان مختارة عند إجراء تقييمات البرامج القطرية واالستراتيجيات 
التقييم والنتائج بشأن بشأن المشاركة في مبادرة مراكز التعلم المكتب واصل يكما سالقطرية وتقييمات األثر. 

 وغيرهم من الموظفين داخل البلد. اتبهدف بناء القدرات بين موظفي المشروع ،تقييمات األثر

وستواصل مكاتب التقييم وسيكون هناك تركيز متزايد على تعزيز الشراكات مع الوكالتين األخريين في روما.  -22
 -قييم النهوض بالتالممارسة المعني بالتعاون في مجتمع  التابعة للوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها

أكاديمية هيئات ، الذي يشمل منظمات دولية و التقييم من أجل األمن الغذائي والزراعة والتنمية الريفية
يهدف مجتمع الممارسة هذا إلى تبادل المعارف و والقطاع الخاص وحكومات ومنظمات غير حكومية. 

 األمن الغذائي والتنمية الريفية.والبرامج التي تركز على الزراعة و  مشروعاتوالخبرات التي تعزز تقييمات ال

وسيضمن مكتب التقييم المستقل نشر النتائج والدروس وتعميمها على الجمهور الرئيسي بصورة مفصلة  -23
لتوائم احتياجاته، وفي الوقت المحدد لها. وسيعرض المكتب جميع التقييمات المؤسسية والتقرير السنوي عن 

والوثائق األخرى  االستراتيجيات والبرامج القطرية ارة من تقييماتنتائج وأثر عمليات الصندوق وتقييمات مخت
على لجنة التقييم والمجلس التنفيذي. كما سيعرض المكتب تقييمات األثر وتقارير التوليفات التقييمية على 

ذا ُطلب على المجلس.  لجنة التقييم، وا 

عليقات مكتوبة على برامج الفرص بإعداد تالمستقل وفقا للممارسات المتبعة، سيقوم مكتب التقييم و  -24
يتم عرضها على التي و  الستراتيجيات والبرامج القطريةل تقييماتستراتيجية القطرية الجديدة التي سبقتها الا

 علىقدم مكتب التقييم المستقل تعليقات مكتوبة تماشيا مع سياسة التقييم، سيُ و المجلس التنفيذي للنظر فيها. 
وأخيرا، التقييمات المؤسسية الرئيسية. التي اسُترشد في إعدادها بالجديدة لمؤسسية استراتيجيات الالسياسات وا

 .2019م استعراضا خارجيا لألقران لمهمة التقييم في الصندوق في عام التقييفي مجال فريق التعاون سُيكمل 

قائمة المقترحة وترد ال. 2019أنشطة التقييم المزمعة لمكتب التقييم المستقل في عام  2ويلخص الجدول   -25
ترد و  ،الرابع عشر الملحقمن  1في الجدول  2019ألنشطة التقييم الخاصة بمكتب التقييم المستقل لعام 

يتيسر اختيار التقييمات المستقلة و . الملحقمن ذلك  2في الجدول  2021-2020الخطة اإلشارية للفترة 
في تعزيز  اأساسي الذي يعد(، السابع عشر الملحقوتحديد أولوياتها عن طريق استخدام إطار االنتقائية )

 الشعب.وضع برنامج عمل  عندالشفافية 
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 2الجدول 
 2019عام في  المستقل أنشطة التقييم المزمعة لمكتب التقييم 

األهداف  
 المخرجات  نتائج اإلدارة المكتبية   االستراتيجية

الهدف االستراتيجي 
: إدرار أدلة من 1

خالل تقييمات 
أداء شأن بمستقلة 

الصندوق ونتائجه 
  لتعزيز المساءلة

تحسين  :1نتيجة اإلدارة المكتبية 
السياسات والعمليات المؤسسية من 

  خالل تقييمات مستقلة

دعم الصندوق لالبتكار ونمو اإلنتاجية لزراعة أصحاب بشأن  تقييم مؤسسي
 الحيازات الصغيرة الشاملة والمستدامة

 عن نتائج وأثر عمليات الصندوق عشر السابع التقرير السنوي

تقرير رئيس الصندوق عن ، و تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوقعلى  تعليقات
، وبرامج فرص استراتيجية قطرية وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة

مختارة، وسياسات واستراتيجيات مؤسسية، بما في ذلك تعليقات على 
 دوق الجديدة.استراتيجيات وسياسات الصن

: تعزيز 2نتيجة اإلدارة المكتبية 
االستراتيجيات القطرية/برامج الفرص 

االستراتيجية القطرية من خالل تقييمات 
 قطرية

في اإلكوادور ومدغشقر ونيبال  قييمات االستراتيجيات والبرامج القطريةت
 وسيراليون والسودان

: معالجة 3نتيجة اإلدارة المكتبية 
ظامية والفجوات المعرفية في المسائل الن
 الصندوق 

 2018: االنتهاء من تقرير التوليفات التقييمية لعام تقارير التوليفات التقييمية
عداد تقرير توليفي جديد عن ُنهج الصندوق إزاء  بشأن االبتكارات التقنية وا 

 التنمية الريفية المجتمعية ومساهماته فيها

 : تحسين4نتيجة اإلدارة المكتبية 
العمليات التي يدعمها الصندوق من 
 خالل التقييمات المستقلة للمشروعات

 داء المشروعاتألتقييمات  8 

 منها ثبتالمتاحة في السنة تم الت جميع تقارير إنجاز المشروعات 

الهدف االستراتيجي 
: تشجيع التعلم 2

القائم على التقييم 
وتعزيز ثقافة 
النتائج لزيادة 
 ية.الفعالية اإلنمائ

: تنفيذ دليل 5نتيجة اإلدارة المكتبية 
التقييم وتجربة طرائق ومنتجات تقييم 

 جديدة

 ، وبدأ تقييم جديدتقييم أثر مشروعاستكمل 

 تقييمات األثرحول  ةوخارجي ةداخلي اتالمساهمة في نقاش 

تعزيز وزيادة  : 6نتيجة اإلدارة المكتبية 
 التوعية والمعرفة بالدروس القائمة على

 التقييمات وجودة المنتجات

في سياق التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق  موضوع تعلم واحد  
 2019لعام 

حلقات عمل قطرية للتعلم بشأن النتائج الرئيسية لتقييمات االستراتيجيات والبرامج   
يدة؛ القطرية لتوفير اللبنات األساسية إلعداد برامج فرص استراتيجية قطرية جد

 ،وأحداث تعلم في الصندوق من تقييمات أخرى )مثال التقييمات المؤسسية
والتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق(  التقييمية، التوليفاتتقارير و 
 الدروس والممارسات الجيدة قاسملت

فريق األمم المتحدة المعني ، و فريق التعاون في مجال التقييمشراكات مع 
 والوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها ،بالتقييم

: تنمية القدرات 7نتيجة اإلدارة المكتبية 
 في البلدان الشريكة التقييمية

من خالل ندوات وحلقات عمل عن منهجية وعمليات  تنمية القدرات التقييمية
( تقييمات منتظمة )مثل تقييمات االستراتيجيات والبرامج 1التقييم في سياق: )

مبادرة مراكز التعلم بشأن ( 2وتقييمات أداء المشروعات الجارية(؛ ) القطرية،
( تقييمات حسب الطلب في بلدان ال يجري فيها مكتب التقييم 3؛ )التقييم والنتائج

 المستقل تقييمات
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األهداف  
 المخرجات  نتائج اإلدارة المكتبية   االستراتيجية

الهدفان 
 2و 1االستراتيجيان

: ضمان كفاءة 8نتيجة اإلدارة المكتبية 
التقييم المستقل والتواصل مع  مهمة

 *الهيئات الرئاسية

إعداد برنامج عمل وميزانية مكتب التقييم المستقل؛ والمشاركة في جميع دورات 
لجنة التقييم، والمجلس التنفيذي، ومجلس المحافظين، فضال عن اجتماعات 

لجنة مثل مختارة للجنة مراجعة الحسابات؛ والمشاركة في المنصات الداخلية 
اسات، ولجنة إدارة العمليات، وفرق اإلدارة في استراتيجية العمليات وتوجيه السي

 أحداث تعلم مختارةالصندوق، وفرق إدارة البرامج القطرية، و 

 وتتعلق بالهدفين االستراتيجيين. 8هناك عدد من المخرجات التي تسهم في نتيجة اإلدارة المكتبية *

 2019مظروف الموارد لعام  -خامسا   

 الموارد من الموظفين –ألف  
شامل لقوة السنوي الستراتيجي االتخطيط الستند متطلبات مكتب التقييم المستقل من الموظفين إلى عملية ت   -26

التي أكدت أن المكتب ينبغي أن يكون في وضع يسمح له بتنفيذ جميع األنشطة المقررة في الوقت  العمل
 (.الخامس عشرالمناسب بمستواها الحالي من الموظفين )انظر الملحق 

 متطلبات ميزانية -باء   
وتعرض الميزانية المقترحة حسب نوع النشاط،  يبين هذا القسم متطلبات ميزانية مكتب التقييم المستقل.   -27

، 2018والهدف االستراتيجي، وفئة اإلنفاق. ويشمل كل جدول من الجداول كال من الميزانية المعتمدة لعام 
ميزانية مكتب على أيضا  6ين السنتين. ويحتوي الجدول لتيسير المقارنة ب 2019والميزانية المقترحة لعام 

، والتي تحدد توزيع الميزانية لألنشطة المتصلة بالقضايا المراعية للمنظور الجنساني التقييم المستقل
 الجنسانية.

 2019كما جرى في الماضي، ستكون المعايير المستخدمة في إعداد الميزانية المقترحة لعام   االفتراضات.  -28

وهي كما يلي: فس المعايير التي استخدمتها إدارة الصندوق إلعداد الميزانية اإلدارية للصندوق. هي ن
، 2019لعام موظفي الخدمات العامة و الموظفين الفنيين من غير المتوقع حدوث زيادة في مرتبات  (1)

الدوالر ليورو و اسعر الصرف بين المعدلة حسب  2018وبالتالي استخدمت نفس التكاليف المعيارية لعام 
قدره لدوالر األمريكي ل سعر صرف( 3إلى أقصى حد ممكن؛ ) ب التضخماعياستسيتم  (2؛ )األمريكي

يورو. ويختلف سعر الصرف عن سعر الصرف المستخدم في الصندوق حتى  0.841=  دوالر أمريكي 1
تبنته إدارة الصندوق. يورو( وهو نفسه سعر الصرف الذي  0.897دوالر أمريكي =  1) 2018سبتمبر/أيلول 

ولهذا السبب فإن تكاليف الموظفين المعروضة في وثيقة برنامج العمل والميزانية التي ُعرضت على لجنة 
، قد خضعت لتعديل في هذه النسخة، بما 2018التقييم في دورتها الثالثة بعد المائة في أكتوبر/تشرين األول 

 يتماشى مع الممارسة المؤسسية.

حسب  2019لعام المقترحة مكتب التقييم المستقل  ميزانية 3يعرض الجدول  سب نوع النشاط.الميزانية ح   -29
 ةالداخلي ونفس األعمال التحضيريةنفس الصرامة المنهجية المستقل التقييم مكتب سيطبق و نوع النشاط. 

لحفاظ على العدد اتب مكاليقترح و . 2018دون زيادة تكلفة التقييمات الفردية مقارنة بعام  يةالتقييم هلمنتجات
تقارير التوليفات التقييمية من ثالثة وتقليل عدد تقييمات ثمانية  عند من تقييمات أداء المشروعاتاإلجمالي 
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من وقت الموظفين الستعراض  ما يكفيضمان تخصيص  من أجل 2019في عام تقارير إلى تقرير واحد 
واالتصال والنشر المعرفة  أنشطة زيادة في تكاليفتعكس الو التقييم في الصندوق.  لمهمةاألقران الخارجي 

الحاجة إلى توسيع نطاق جهود االتصال للوصول إلى المكاتب القطرية واإلقليمية في بيئة المركزية وتعزيز 
 إدارة المعرفة من خالل منتجات اتصال جديدة.

 3الجدول    
 *النشاط نوع حسب 2019الميزانية المقترحة لعام 

 نشاطنوع ال 

الميزانية   
لعام  المعتمدة
2018 

)بالدوالرات  
 األمريكية(

العدد المطلق  
في عام 
2018 

مستوى  
الجهد في 

عام 
2018 

الميزانية   
المقترحة لعام 

2019 
)بالدوالرات  

 األمريكية(

العدد المطلق  
في عام 
2019 

مستوى  
الجهد في 

عام 
2019 

    تكاليف غير الموظفين
   

نتائج وأثر عمليات التقرير السنوي عن 
 1 1 000 80 1 1 000 80 الصندوق

 1 2 000 430 1 2 000 430 التقييمات المؤسسية

 5.2 7 000 000 1 5.2 7 000 000 1 تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية 

 1 1 000 55 2 2 000 110 التوليفات التقييميةتقارير   

 8 8 000 320 8 8 000 320 تقييمات أداء المشروعات 

عمليات التثبت من تقارير إنجاز   
 30 30 000 30 30 30 000 30 المشروعات

 1 2 000 200 1 2 000 200 تقييمات األثر  

المعرفة، واالتصال، ونشر  قاسمت 
 - 000 200 اتالتقييمات، وأنشطة الشراك

- 

260 000 

- - 

تكاليف تنمية القدرات التقييمية،  
 من تكاليف  والتدريب، وغير ذلك

135 390 

- 

- 135 390 - - 

 - 390 505 2 مجموع تكاليف غير الموظفين  
- 2 510 390 - - 

 تكاليف الموظفين
3 307 259 

- - 3 473 221 - - 

 المجموع
5 812 649 

- - 5 983 611 - - 

 - - 000 200 - - 000 100 استعراض األقران الخارجي

 - - 611 183 6 - - 649 912 5 2019الميزانية اإلجمالية لعام 

 .السادس عشرمن الملحق  2ملحوظة: يرد توضيح أكثر تفصيال للتوزيع في الجدول 
يوما  130ويوما لشخص )موظف( إلجراء تقييم مؤسسي،  140استنادا إلى التجربة التراكمية واألرقام التاريخية، تم تخصيص * 

يوما لتقييم أداء المشروع،  50ويوما لتقييم األثر،  80ووما لتقرير التوليفات التقييمية، ي 40وإلجراء تقييم الستراتيجية وبرنامج قطري، 
يوما لعملية التثبت من تقارير إنجاز المشروعات. واستخدمت هذه األرقام لتقدير مستوى الجهد حسب نوع النشاط على النحو  11و

 الوارد.
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وافقة على تخصيص تكاليف تحت البند قدرها على طلب للم 2019وتشتمل الميزانية المقترحة لعام  -30
 .2019دوالر أمريكي الستعراض األقران الخارجي لمهمة التقييم في الصندوق في عام  200 000

. نفاقموزعة حسب فئة اإل لغير الموظفينالميزانية المقترحة  4يعرض الجدول  .قنفااإل  ةالميزانية حسب فئ -31
وهي  - عمل التقييم دعملاالستشارات تعاب في المائة أل 55 صصت نسبةخُ ، من ميزانية غير الموظفينو 

. وفيما يتعلق بالخبراء االستشاريين، يواصل 2018غير الموظفين في عام تكاليف المخصصة لنفس النسبة 
عبر جميع  ينالتوازن بين الجنسين والتنوع اإلقليمي المناسب مكتب التقييم المستقل جهوده الرامية إلى ضمان

المقرر إجراء تقييم  اإلقليمعطى األفضلية لتوظيف الخبراء االستشاريين من نفس البلد أو تُ و تقييمات. أنواع ال
قطرية الزيارات والوتقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية،  ،فيه، وخاصة لتقييمات أداء المشروعات

عداد و  ،التقييمات المؤسسية في سياقالمضطلع بها  . وباإلضافة إلى ذلك، تقييميةالتوليفات ال تقاريرا 
تقييمات االستراتيجيات والبرامج سيستوعب مكتب التقييم المستقل تكاليف أحداث التعلم القطرية المرتبطة ب

وتدريب  اتالتقييم المخصصة لنشر، تعكس الزيادة في الميزانية ضمن فئات اإلنفاق األخرى. وأخيراالقطرية 
دارة المعرفة للتقييمات في ارتفاع الموظفين والتكاليف األخرى  مستوى الجهود المبذولة في مجالي االتصال وا 

 .29كما هو موضح في الفقرة  المستقبل،

 4الجدول 
 قنفاحسب فئة اإل  2019الميزانية المقترحة لعام   

 قنفافئة اإل   

الميزانية المعتمدة   
 2018لعام 

الميزانية المقترحة لعام   
2019 

   تكاليف غير الموظفين

 سفر الموظفين  
460 000 460 000 

 أتعاب الخبراء االستشاريين  
1 400 000 1 400 000 

 الخبراء االستشاريين وعالواتسفر   
380 000 380 000 

 أحداث التعلم القطرية حول تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية 
45 000 0 

 وتدريب الموظفين وتكاليف أخرى ،نشر التقييمات  
220 390 270 390 

 390 505 2 مجموع تكاليف غير الموظفين  
2 510 390 

  تكاليف الموظفين
3 307 259 3 473 221 

 المجموع
5 812 649 5 983 611 

 استعراض األقران الخارجي
100 000 200 000 

 649 912 5 2019الميزانية اإلجمالية لعام 
6 183 611 

 

 كان. وكما دون تغييرالسفر العالوات و تعاب الخبراء االستشاريين ونفقات سفر الموظفين وأ وستبقى تكاليف -32
لتطوير بالغ األهمية لصغير لتدريب الموظفين، وهو أمر  مبلغالحال في الماضي، من المقترح تخصيص 

النفقات غير  الستيعاب" هامش"على تكاليف الموظفين  مجموعمل الزيادة في تالمهني المستمر. وتش
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غيرها من فترات الغياب الطويلة كما تنص عليها سياسة الموارد و ثل اإلجازة المرضية المطولة، المتوقعة م
نظرا ألن مر مطلوب األ ذاوه. الموظفين تكاليفمتوقعة في تغيرات أخرى غير أية ، و البشرية في الصندوق

لطبيعة ت في ضوء االصندوق لهذه النفقا اي يخصصهالميزانية التمكتب التقييم المستقل ال يستفيد من 
 مكتب.الالمستقلة لميزانية 

ميزانية مكتب التقييم المستقل المقترحة  اتخصصم 5يبين الجدول  الميزانية حسب الهدف االستراتيجي.   -33
تكاليف الموظفين وتكاليف غير الموظفين مقابل الهدفين االستراتيجيين لمكتب  بما في ذلك، 2019لعام 

نظرا إلى أن جزءا كبيرا من موارد االستشارات  1ر مبلغ للهدف االستراتيجي ويخصص أكب التقييم المستقل.
لمكتب التقييم المستقل مخصصة ألنشطة تسهم في تحقيق هذا الهدف )بما في ذلك التقييمات المؤسسية، 

األنشطة  الكثير من وتقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية، وتقييمات أداء المشروعات(. ويسهم
عن طريق تعزيز التعلم  2هذا الهدف أيضا في تحقيق الهدف االستراتيجي  نحو تحقيقطلع بها المض

وعلى سبيل المثال، توفر حلقات العمل القطرية في نهاية  المستند إلى التقييم وثقافة النتائج المؤسسية.
فرصة فريدة لتبادل  - 1ي المدرجة في ميزانية الهدف االستراتيج -تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية 

 ،والموظفين التشغيليين في الصندوق ،الدروس المستفادة وأفضل الممارسات مع صناع السياسات والقرارات
 وأصحاب المصلحة اآلخرين.

 5الجدول    
 حسب الهدف االستراتيجي 2019التخصيص المقترح لميزانية 

 الهدف االستراتيجي 
  2019لعام  المقترحة لميزانيةا  2018لعام  المعتمدة الميزانية

 % المبلغ )بالدوالرات األمريكية(  % المبلغ )بالدوالرات األمريكية( 

: إدرار أدلة من خالل تقييمات 1الهدف االستراتيجي
 66 180 957 3 69 596 031 4 أداء الصندوق ونتائجه لتعزيز المساءلةبشأن مستقلة 

لقائم على : تشجيع التعلم ا2الهدف االستراتيجي 
 27 969 624 1 25 348 462 1 ة اإلنمائيةلياعالتقييم وتعزيز ثقافة النتائج لزيادة الف

 7 461 401 6 705 318 2و 1الهدفان االستراتيجيان    

 100 611 983 5 100 649 812 5 المجموع

 000 100 استعراض األقران الخارجي 
 

200 000  

  649 912 5 إجمالي الميزانية
6 183 611  

 تم تقريب النسب المئوية.مالحظة: * 

 إلعداديترتب على المنهجية التي يتبعها مكتب التقييم المستقل  الميزانية المراعية للمساواة بين الجنسين.  -34
نسبة تكاليف الموظفين وغير الموظفين المخصصة لتحليل  تحديدالميزانية المراعية للمساواة بين الجنسين 

أن مكتب التقييم المستقل لديه  وتجدر اإلشارة إلىفي تقييمات المكتب واإلبالغ عنها.  القضايا الجنسانية
معيار مخصص للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يطبق في جميع التقارير السنوية عن نتائج وأثر 

ليات التثبت عمليات الصندوق، وتقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية، وتقييمات أداء المشروعات، وعم
 اتوتقييمات األثر. وأوليت عناية أيضا للقضايا الجنسانية في التقييم، من تقارير إنجاز المشروعات

وأخيرا، تم تجميع بيانات أولية كثيرة عن  التوليفات التقييمية.تقارير و  ،األخرى، مثل التقييمات المؤسسية
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في المائة  7.3أن  6قييمات األثر. ويبين الجدول األسر التي ترأسها امرأه والنساء المستفيدات في سياق ت
 مخصصة بشكل مباشر لدراسة القضايا الجنسانية. 2019من إجمالي ميزانية المكتب المقترحة لعام 

 6الجدول    
 المراعية للمساواة بين الجنسين 2019ميزانية مكتب التقييم المستقل لعام  

 نشاطنوع ال 
الميزانية المقترحة   

 2019لعام 

مكون المساواة بين  
 )نسبة مئوية( الجنسين 

بالدوالرات  
 األمريكية

    تكاليف غير الموظفين 

 000 8 10 000 80 التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق

 000 43 10 000 430 التقييمات المؤسسية

 000 100 10 000 000 1 تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية 

 750 2 5 000 55 التوليفات التقييميةارير تق  

 050 22 7 000 320 تقييمات أداء المشروعات 

 500 1 5 000 30 عمليات التثبت من تقارير إنجاز المشروعات  

 000 30 15 000 200 تقييمات األثر  

 400 10 4 000 260 اتالمعرفة، واالتصال، ونشر التقييمات، وأنشطة الشراك قاسمت 

 770 6 5 390 135 ليف تنمية القدرات التقييمية، والتدريب، وغير ذلك من تكاليفتكا 

 470 224 8.9 390 510 2 مجموع تكاليف غير الموظفين  

    تكاليف الموظفين

 875 33 20 377 169 جهة االتصال المعنية بالمساواة بين الجنسين 

 244 11 10 444 112 جهة اتصال بديلة معنية بالمساواة بين الجنسين 

 192 165 5 844 303 3  موظفي التقييم جميع 

 311 210 6 221 473 3 تكاليف الموظفينالفرعي لمجموع ال 

 781 434 7.3 611 983 5 المجموع

 لمكتب التقييم المستقل الميزانية المقترحة -سادسا

دوالر  200 000ر أمريكي، ويشمل مليون دوال 6.18ما قيمته  2019يبلغ إجمالي الميزانية المقترحة لعام   -35
لمكتب التقييم الخارجي الستعراض األقران  2019أمريكي للجزء من إجمالي التكاليف المخصص في عام 

مليون  5.98المستقل. وفي حالة استبعاد بند التكاليف هذا المخصص تحت الخط، يكون إجمالي الميزانية 
والبالغة  2018في المائة عن الميزانية المعتمدة لعام  2.94ا دوالر أمريكي، وهو ما يمثل زيادة اسمية قدره

 مليون دوالر أمريكي. 5.81



GC 42/L.6 

46 

 )الجزء الثاني(

في المائة من برنامج القروض والمنح  0.34تمثل  2019لمكتب التقييم المستقل لعام  المقترحةميزانية وال -36
في المائة  0.9تقل البالغ ميزانية مكتب التقييم المسوأقل بكثير من سقف  7،المتوقع للصندوق في العام القادم

لمحة عامة عن ميزانية  السادس عشرمن الملحق  1الجدول  ويقدم. 8المجلس التنفيذي قبل والمعتمد من
 .2013بما في ذلك االتجاهات التاريخية منذ عام  ،مكتب التقييم المستقل المقترحة

 

                                           
 .2019مليار دوالر أمريكي في شكل قروض ومنح جديدة في عام  1.76من المتوقع أن يلتزم الصندوق بمبلغ   7
 .2008هذا القرار اتخذه المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول   8
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ن البلدان بشأن مبادرة تخفيف ديو 2018التقرير المرحلي لعام  -الجزء الثالث 
 الفقيرة المثقلة الديون

 مقدمة - أوال
 في: 2018يتمثل الهدف من التقرير المرحلي لعام  -1

  إبالغ المجلس التنفيذي بحالة تنفيذ مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة الديون وبمشاركة
 الصندوق في المبادرة؛

 تقرير المرحلي إلى الدورة القادمة لمجلس التماس موافقة المجلس التنفيذي على تقديم مضمون هذا ال
 .المحافظين للعلم

 التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة الديون - ثانيا
في  92أحرز تقدم كبير في تنفيذ مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة الديون منذ بداية المبادرة. ووصل  -2

وأصبحت مؤهلة للحصول  ،( إلى نقطة اتخاذ القرار ونقطة اإلنجاز38من  35ن المؤهلة )المائة من البلدا
في مرحلة ما قبل نقطة  -إريتريا والصومال والسودان  -على مساعدة بموجب المبادرة. وال تزال ثالثة بلدان 

 اتخاذ القرار، ولم تبدأ بعد عملية التأهيل لتخفيف عبء الديون في إطار المبادرة.

 1جدول ال
، حسب ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديونتخفيف مبادرة الدول األعضاء في الصندوق المشاركة في 

 المرحلة
البلدان التي وصلت إلى نقطة اإلنجاز 

(35) 
البلدان التي وصلت إلى نقطة اتخاذ 

 القرار
البلدان التي لم تصل إلى نقطة اتخاذ القرار 

(3) 
 إريتريا - بنن

 الصومال - متعددة القومياتالليفيا دولة بو 
 السودان - بوركينا فاسو

  - بوروندي
  - الكاميرون

  - جمهورية افريقيا الوسطى
  -  تشاد

  - جزر القمر
  - الكونغو

  - كوت ديفوار
  - جمهورية الكونغو الديموقراطية

  - ثيوبياإ
  - غامبيا
  - غانا
  - غينيا
  - بيساو-غينيا
  - اناغي

  - هايتي
  - هندوراس

  - ليبريا
  - مدغشقر
  - مالوي
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  - مالي
  - موريتانيا

  - مبيقاموز 
  - نيكاراغوا
  - النيجر
  - رواندا

  - ساو تومي وبرينسيبي
  - السنغال
  - سيراليون

  - توغو
  - أوغندا

  - جمهورية تنزانيا المتحدة
  - زامبيا

 الديونبمبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة الصندوق ل التزامات -ثالثا
مليون  679.6 تعادل التزامات الصندوق حيال المبادرة الشاملة لتخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة الديون -3

أدناه. وقد تختلف التقديرات الحالية حسب التغييرات في الظروف  2دوالر أمريكي، كما هو مبين في الجدول 
االقتصادية، ومعدالت الخصم في إطار المبادرة، وأي تأخيرات في وصول البلدان المتبقية إلى نقطتي اتخاذ 

 القرار واإلنجاز.

 2الجدول 
 مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة الديونلااللتزامات 
 ات حقوق السحب الخاصة/الدوالرات األمريكية()المبالغ بوحد

  

 

 القيمة اإلسمية صافي القيمة الحالية 

 1دوالر أمريكي وحدة حقوق سحب خاصة  1دوالر أمريكي وحدة حقوق سحب خاصة البلدان  

 525.1 376.0 345.2 247.1 35 البلدان التي وصلت إلى نقطة اإلنجاز

 154.5 110.6 131.6 94.2 3 ذ القرارالبلدان التي لم تصل إلى نقطة اتخا

    341.3 476.8  486.6  679.6 

  وحدة حقوق السحب الخاصة مقابل الدوالر األمريكي. 1.39655: 1الذي بلغ  2018سبتمبر/أيلول  30سعر الصرف السائد في  *

 

 30حتى  إلنجاز ووصلت المبالغ التي قدمها الصندوق لتخفيف أعباء ديون البلدان المؤهلة عند نقطة ا -4
مليون دوالر أمريكي، بينما يعادل تخفيف الديون في المستقبل  482.7إلى ما قيمته  2018 سبتمبر/أيلول

 أدناه. 3مليون دوالر أمريكي، كما هو مبين في الجدول  42.4
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 3الجدول 
 زتخفيف أعباء ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون المؤهلة التي وصلت إلى نقطة اإلنجا

 )المبالغ بوحدات حقوق السحب الخاصة/الدوالرات األمريكية(

  

 

 اسمي    

  

البلدا
     ن

وحدة حقوق سحب 
 خاصة

دوالر 
 أمريكي*

البلدان التي وصلت إلى نقطة 
  482.7  345.6  المبالغ المقدمة لتخفيف أعباء الديون 35 اإلنجاز

    

التخفيف من أعباء الديون في 
  42.4  30.4 المستقبل

        376.0  525.1 

 وحدة حقوق السحب الخاصة مقابل الدوالر األمريكي. 1.39655: 1الذي بلغ  2018سبتمبر/أيلول  30سعر الصرف السائد في  *

 .2018مليون دوالر أمريكي لعام  13.5وتشير التقديرات إلى أن إجمالي مدفوعات تخفيف عبء الديون قدره   -5

 الديون عبء تخفيفتمويل  -رابعا
يمول الصندوق مشاركته في مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون بمساهمات خارجية )إما تدفع  -6

مباشرة إلى الصندوق أو تحول من خالل الصندوق االستئماني للمبادرة الذي يديره البنك الدولي( وموارده 
في  55.1مليون دوالر أمريكي ) 287.1ي )المدفوعة( إلى حوال 9الخاصة. وتصل المساهمات الخارجية

في المائة(  43.3مليون دوالر أمريكي ) 225.7(، ومساهمات الصندوق من موارده الخاصة إلى حوالي المائة
. وتمت تغطية المبلغ المتبقي بدخل االستثمار من 2018إلى عام  1998بالنسبة للتحويالت المنفذة من عام 
مليون دوالر أمريكي )حسب  8.2بادرة في الصندوق البالغ ما يقرب من الصندوق االستئماني الخاص بالم
 (.2018الوضع في نهاية سبتمبر/أيلول 

وللحد من أثر تخفيف أعباء الديون على موارد الصندوق المتاحة لاللتزام بمنح وقروض جديدة، دعمت  -7
البلدان الفقيرة المثقلة بالديون  الدول األعضاء االنضمام الرسمي للصندوق إلى الصندوق االستئماني لمبادرة

، مع االعتراف بما سيضيفه ذلك إلى 2006الذي يديره البنك الدولي. وجرى االتفاق على ذلك في عام 
المتطلبات اإلجمالية على الدول األعضاء لتمويل الصندوق االستئماني لمبادرة البلدان الفقيرة المثقلة 

على عدة اتفاقيات للمنح، ليبلغ بذلك مجموع المبالغ حتى تاريخه ، وّقع الصندوق 2006بالديون. ومنذ عام 
 مليون دوالر أمريكي. 215.6

وفي حين تعطي إدارة الصندوق األولوية لضمان التمويل الكافي للصندوق االستئماني للمبادرة، فإنها   -8
دة في تمويل ستواصل أيضا تشجيع الدول األعضاء على تزويد الصندوق بموارد إضافية مباشرة للمساع

 مشاركته في مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

                                           
كي ومساهمات من الصندوق مليون دوالر أمري 71.5تشتمل المساهمات الخارجية على مساهمات من البلدان األعضاء قيمتها  9

 مليون دوالر أمريكي. 215.6االستئماني للمبادرة الذي يديره البنك الدولي قيمتها 
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 تقرير مرحلي عن تنفيذ نظام تخصيص الموارد على أساس األداء –الجزء الرابع 
 2019وشروط اإلقراض لعام 

-2016فترة التجديد العاشر للموارد )نظام تخصيص الموارد على أساس األداء في  تنفيذ –أوال 
2018) 

التي تتزامن مع التجديد العاشر لموارد الصندوق،  2018-2016 الموارد في السنة األولى من فترة تخصيص -1
األداء.  على أساسفي الحسابات األولية للمخصصات باستخدام نظام تخصيص الموارد  بلد 102أدرجت 

ئة من األموال في الما 5الحد األقصى من المخصصات، أي ما يعادل على الصين والهند  حصلتو 
جزر القمر وساو تومي  حصلتالمخصصة من خالل نظام تخصيص الموارد على أساس األداء. و 

الحد األدنى من المخصصات. أما البلدان التي كان من المتوقع أن تستخدم جزءا فقط من على وبرينسيبي 
ألول مرة دارة اإلت ، عندما عرض2015ومنذ ديسمبر/كانون األول  10.وضع سقوف لهامخصصاتها، فقد تم 

، تم على المجلس التنفيذيللتجديد العاشر لموارد الصندوق نظام تخصيص الموارد على أساس األداء 
نظام تخصيص ها في دولة عضوا مخصصات 82استخدمت  وفي نهاية الدورة، 11.الدورة بلدا من 18استبعاد 

 .الموارد على أساس األداء
م المؤسسي لنظام تخصيص الموارد على أساس األداء الذي أجراه التقييإحدى توصيات وبما يتماشى مع  -2

(، بدأت اإلدارة في إعادة تخصيص الموارد EB 2016/117/R.5مكتب التقييم المستقل في الصندوق )انظر 
من دورة التجديد العاشر لموارد الصندوق، مقارنة بالممارسة السابقة المتمثلة  مبكرغير المستخدمة في وقت 

وعلى وجه اإلجمال، وفي فترة التجديد العاشر لموارد  12تخصيص الموارد في السنة الثالثة. في إعادة
 بموجبفي المائة من إجمالي قيمة الموارد المخصصة  15الصندوق، أعادت إدارة الصندوق تخصيص 

ائة في الم 86مليون دوالر أمريكي. ومنها  455.1نظام تخصيص الموارد على أساس األداء أي ما يعادل 
 .متوسطة الدخل من الشريحة الدنياذهبت إلى البلدان منخفضة الدخل أو البلدان 

 إلىالموارد األساسية  توزيعاألموال، أدى  جميعية فترة التجديد العاشر للموارد، وبعد إعادة تخصيص وبنها -3
زيادة مقارنة مما يمثل ، إجماليهافي المائة  92حصول البلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا على 

روط تيسيرية للغاية بش هافي المائة من 66قراض ، في حين تم إالمبدئيفي المائة في المخصص  89 نسبةب
 53أنها توفرت على أساس منح. ومن الناحية الجغرافية، فقد تلقت البلدان في جنوب الصحراء الكبرى  وو/أ

                                           

، جمهورية إيران جمهورية الكونغو الديمقراطية: أفغانستان، سقوف لمخصصاتها في فترة التجديد الحادي عشر التي تم وضعالبلدان  10
 .مقراطية، جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، ماليزيا، نيبال، نيجيريااإلسالمية، جمهورية كوريا الشعبية الدي

، الكونغو، غامبيا، غينيا بيساو، جمهورية إيران اإلسالمية، جمهورية الكونغو الديمقراطية: أرمينيا، بوتسوانا، البلدان التي خرجت هي 11
نوب أفريقيا، جنوب السودان، جمهورية تنزانيا المتحدة، أوروغواي، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، موريشيوس، ناميبيا، سيشيل، ج

 فانوتاو، جمهورية فنزويال البوليفارية، اليمن.
االنتهاء من ، المرفق الخامس: EB 2017/121/R.3 إعادة التخصيص، انظر الوثيقة لمنهجيةلالطالع على وصف أكثر تفصيال  12

 على أساس األداء. تخصيص المواردنظام إدارة تعزيزات عملية 
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وشيكل ، بمجملها أفريقياقارة من الموارد إلى  في المائة 55في المائة من الموارد األساسية، في حين ذهب 
 ر للموارد.شاوضوعة في بداية فترة التجديد الععلى المخصصات الم زيادة كال األمرين

أوسع نطاقا لنظام تخصيص الموارد على أساس األداء، أجريت  مؤسسيبنهج  اإلدارةوبما يتماشى مع التزام  -4
التشغيلية إعادة التخصيص، تحت توجيه لجنة اإلدارة عمليات ذلك نظام، بما في الجميع العمليات المتعلقة ب
 ولجنة اإلدارة التنفيذية.

التجديد الحادي الستخدامها في نظام تخصيص الموارد على أساس األداء تحديث معادلة  -ثانيا 
 عشر لموارد الصندوق

موارد على أساس األداء ، عزز نظام تخصيص ال2016و 2015في عامي  يالذي أجر  المؤسسيتقييم لوفقا ل -5
من خالل توفير نهج أكثر شفافية  2003في عام  بدء العمل به ذمصداقية الصندوق كمؤسسة مالية دولية من
التحسين في المزيد من . كما أشار إلى المجاالت التي تتطلب دومرونة ويمكن التنبؤ به لتخصيص الموار 

 معادلة هذا النظام.
بنتائج التقييم ووافق على أن نظام  2016ه المعقودة في أبريل/نيسان في دورت التنفيذيوأقر المجلس  -6

 ،ودوره ،مهمة الصندوق من أجل أن يناسبتخصيص الموارد على أساس األداء بحاجة إلى التكييف 
وشدد المجلس على أنه ينبغي أن  .2025-2016واإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة  ه،سياساتتطور و 

على تقييم األمن الغذائي والتغذوي، واإلدماج االقتصادي واالجتماعي، وتغير المناخ،  يكون النظام قادرا
هذه المؤشرات ستسهم في تحسين انعكاس الفقر الريفي.  حيث إنوالهشاشة، ومواطن الضعف األخرى، 

 .الفهم بسيطا وسهل المنقحوكان هناك اتفاق على أن يكون نظام تخصيص الموارد على أساس األداء 
العمل التابعة للمجلس التنفيذي والمعنية بنظام تخصيص  ةعقب المشاورات مع األعضاء من خالل مجموعو  -7

الموارد على أساس األداء، وافق المجلس على المعادلة المحدثة لنظام تخصيص الموارد على أساس األداء 
 والمعادلة كما يلي: 2017.13في التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق في سبتمبر/أيلول الستخدامها 

 
 وكيف المعادلة،داخل  يفتهووظ من متغيرات المعادلة،نظرة عامة على سمات كل متغير  1الجدول  ويعرض -8

 يؤثر على المخصصات.

                                           

 .EB 2017/121/R.3 في الوثيقة من متغيرات المعادلةووصف كامل لكل متغير  االستعراضيمكن االطالع على تفاصيل عملية  13

   دا  الحا ظة وال رف        دا  ال  اع الريفي        X    م  ر ال عف الخا   ال ندو X      -الدخ  الو ني اإلجمالي ل فرد الواحدX      السكان الريفيون 
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 1الجدول 

 نظام تخصيص الموارد على أساس األداء في التجديد الحادي عشر لموارد الصندوقمتغيرات معادلة 
وتيرة  السمات الوظيفة في المعادلة المتغير

 التحديث

رية
قط
ت ال

اجا
حتي

 اال
ون

مك
 

الدخل 
الوطني 
اإلجمالي 

 للفرد

 الباقياس الفقر، وبالتالي يرتبط ارتباطا سمستخدم هذا المتغير كمؤشر ليُ 
كلما (: كلما انخفض دخل الفرد، 0.265- قدرهأس ببالتخصيص )

 ارتفعت المخصصات.

جميع النظم  لدىمشترك متغير 
في المصارف داء األ القائمة على
من متعددة األطراف اإلنمائية ال

 *تخصيص المواردأجل 

 

 سنويا

السكان 
 الريفيون

كمقياس الحتياجات  الدخل الوطني اإلجمالي للفردكمل هذا المتغير يُ 
أس ب) المخصصاتعلى  تأثيرا موجبايؤثر حجم سكان الريف و لبلد. ا

 تارتفعما كل(. وكلما ارتفع عدد سكان الريف، 0.405+ قدره
 .مخصصاتال

يتماشى التركيز الريفي لهذا 
المتغير مع والية الصندوق. 

القائمة على األداء  النظمتستخدم و 
متعددة في المصارف اإلنمائية ال

مجموع السكان األطراف 
 لتخصيص الموارد.

 سنويا

مؤشر 
الضعف 
الخاص 
 بالصندوق

دة للفقر متعدال وضع مؤشر الضعف الخاص بالصندوق لرصد األبعاد
يقيس الضعف الريفي من حيث و مؤشرا  12من  مكونالريفي. وهو 

ونقص القدرة على التكيف مع األسباب  ،والحساسيةللمخاطر، التعرض 
يمكن ربط كل من هذه المؤشرات و و/أو األحداث الداخلية والخارجية. 

مؤشر الضعف الخاص واحد أو أكثر من بمجال تركيز الفرعية 
أمام والضعف  ،وعدم المساواة ،والتغذية ،الغذائي)األمن  بالصندوق

 مؤشر الضعف الخاص بالصندوق بشكل موجبؤثر ويالمناخ(. تغير 
مؤشر الضعف كلما زادت قيمة و . 0.95 قدرهأس ب، المخصصاتعلى 

 ت المخصصات.ارتفعكلما ، الخاص بالصندوق

مرة  مؤشر خاص بالصندوق
واحدة في 

 الدورة

ري
قط
ء ال

ألدا
ن ا

مكو
 

ييم أداء تق
القطاع 
 الريفي

هو استبيان وضعه الصندوق لقياس جودة  تقييم أداء القطاع الريفي
السياسات والمؤسسات في المجاالت ذات الصلة بالتنمية الريفية والتحول 

تقييم أداء  ويرصد. الكلي االقتصادالريفي، فضال عن التسيير وأداء 
ويركز ما بلد في  اتمعلومات قوية عن إطار السياس القطاع الريفي

التي تؤثر على  المجاالتخاصة بالقطاع الريفي وكذلك مجاالت على 
 القطاع الريفي للبلد.

 )بوزن موجببشكل  المخصصاتعلى  تقييم أداء القطاع الريفييؤثر و 
 تارتفعكلما ، تقييم أداء القطاع الريفيكلما ارتفع و (. 0.35 قدره

 .المخصصات

ز يرك نظرا ألنهلصندوق، خاص با
لدى و على القطاع الريفي؛ 
متعددة المصارف اإلنمائية ال

 متغير مماثلاألطراف األخرى 
لتقييم أداء السياسات والمؤسسات 

 .في بلد ما

مرة 
واحدة في 

 الدورة

مقياس أداء 
الحافظة 

األداء العام للحافظة من خالل متغير أداء الحافظة والصرف يقيس 
صرف  -يتم استخدام مقياس إيجابي ف. نيتكميليمقياسين الجمع بين 

 نظرا ألنهلصندوق، خاص با
مصمم خصيصا لتقييم أداء 

 سنويا
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 مقياس. و الحافظةووتيرة تنفيذ  كمؤشر بديل لسرعة االستجابة –األموال  والصرف 
قيس النسبة المئوية للحافظة ي -مشكلة فعلية تواجه مشروعات  -سلبي 

 الجارية التي يكون التنفيذ فيها غير مرض.

الصندوق على مستوى  حافظة
 البلد؛ ويستخدم كل مصرف من

متعددة المصارف اإلنمائية ال
مقياسا ألداء الحافظة األطراف 

يصمم خصيصا على أساس 
 نظامه لتخصيص الموارد.

بعة للبنك الدولي، أيضا في نظم تخصيص الموارد على أساس األداء للمؤسسة الدولية للتنمية التا الدخل الوطني اإلجمالي للفرد* ُيدرج 
 ومصرف التنمية األفريقي ومصرف التنمية اآلسيوي ومصرف التنمية لمنطقة الكاريبي وصندوق التنمية األوروبي.

، تم تحديث البيانات الخاصة بجميع المتغيرات في المعادلة )السكان 2018وخالل الربع الرابع من عام  -9
الضعف الخاص بالصندوق، وتقييم أداء القطاع الريفي،  ، ومؤشرالدخل الوطني اإلجمالي للفردالريفيون، و 

لتجديد الحادي عشر لموارد من أجل حساب الدرجات القطرية ومخصصات ا وأداء الحافظة والصرف(
 الثامن عشر جميع هذه البيانات مقسمة حسب اإلقليم والبلد. قويوفر الملح الصندوق.

بما يتماشى مع المعايير  ،2018ء القطاع الريفي لعام ويوفر الملحق التاسع عشر تفاصيل عن تقديرات أدا -10
. وتشكل هذه التقديرات أساس درجة أداء EB 2017/121/R.3الموضوعة لمثل هذه التقديرات في الوثيقة 

القطاع الريفي المستخدمة في حساب المخصصات القطرية بموجب نظام تخصيص الموارد على أساس 
 األداء.

 يةاالنتقائية القطر  –ثالثا 
اتفق األعضاء خالل هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق على عدد من  -11

. وأدخلت هذه االلتزامات االنتقائية القطرية بنظام تخصيص الموارد على أساس األداءااللتزامات المتعلقة 
ينبغي تخصيصه  يذأهداف للجزء من الموارد ال ، وحددت14أكبر فعاليةبمن أجل تخصيص الموارد 

 .البلدانلمختلف مجموعات 
لصندوق، موارد اموارد جديدة في التجديد الحادي عشر ليمكن أن تحصل على تحديد البلدان التي من أجل و  -12

 :يتعين العمل بهاوافقت اإلدارة واألعضاء على ثالثة معايير 

ذكرة استراتيجية قطرية في أو م سليم: وجود برنامج فرص استراتيجية قطرية التركيز االستراتيجي (1)
وسيضمن ذلك أن تكون لدى البلدان وقت مبكر من دورة نظام تخصيص الموارد على أساس األداء. 

المؤهلة رؤية استراتيجية عن كيفية استخدام موارد الصندوق، وبالتالي تكون على استعداد للمشاركة 
 في مناقشات تشغيلية ملموسة.

                                           
، كان قرار إدراج او استبعاد البلدان يستند إلى إشارة بشأن الطلب من الدول األعضاء من خالل الصندوقحتى التجديد العاشر لموارد  14

مع األفرقة القطرية للصندوق. وأدت هذه الممارسة إلى أوجه عدم كفاءة في نظام تخصيص الموارد على أساس األداء في  الحوار
في المائة من البلدان التي أعربت عن استعدادها للحصول على تمويل  20الصندوق: في أي دورة من دورات النظام، فإن ما يقرب من 

ورة لم تحول هذه االلتزامات إلى عمليات نتيجة التغيرات في األوضاع واألولويات القطرية. وخالل من خالل هذا النظام في بداية كل د
في المائة من البلدان التي بدأت الدورة. انظر تقرير التجديد الحادي  19التجديد العاشر لموارد الصندوق، استُبعدت في مرحلة الحقة 

 .GC41/L.3/Rev.1 عشر لموارد الصندوق،
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 بلد ألكثر من سنة قد صرفت أمواالالفي الجارية ن تكون جميع العمليات يجب أ القدرة االستيعابية: (2)
قدرة لأشهر السابقة. ومن شأن ذلك أن يوفر مقياسا عمليا لالثمانية عشر مرة واحدة على األقل في 

وأن يسمح للصندوق بتسلسل تصاميم جديدة بشكل أوثق مع أنشطة دعم  ،استيعاب المواردعلى 
 ر اإلقراضية.التنفيذ واألنشطة غي

هذا  ومن شأنشهرا.  12التوقيع عليها ألكثر من  تنتظر موافق عليهاال توجد قروض  الملكية: (3)
 تيسير استخدام موارد الصندوق.لالملكية وااللتزام المالئمين أن يضمن  المؤشر البديل

ورة، وضعت هيئة وتعزيزا للحاجة إلى تخطيط التمويل واألنشطة ذات الصلة بشكل أفضل منذ بداية الد -13
بلدا للدخول في دورة التجديد  80المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق هدفا قدره 

في المائة من الموارد  10الحادي عشر لموارد الصندوق. ووافقت أيضا على أنه يمكن إعادة تخصيص 
ديد الحادي عشر لموارد الصندوق. الموزعة من خالل نظام تخصيص الموارد على أساس األداء خالل التج

وطبقت اإلدارة معايير االنتقائية هذه وضمنت أن تمتثل جميع البلدان المشمولة في دورة التجديد الحادي 
 .لموارد الصندوق للمعايير الثالثةعشر 

 مخصصات مجموعات البلدان: التزامات التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق -رابعا 
التي تتلقى مخصصات في فترة التجديد  البلدان عدد تخفيض إلى القطرية االنتقائية ييرمعا تطبيق أدى وقد -14

 البلدان على للصندوق األساسية الموارد تركيز وبالتالي بلدا، 80 إلى 100 حوالي من الحادي عشر للموارد
 مخصصةالالتمويل حصة فيما يتعلق ب .الدنيا الشريحة من الدخل متوسطة والبلدان الدخل منخفضة

على أن  ، وافق أعضاء هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوقمجموعات البلدانل
في المائة من موارد الصندوق األساسية للبلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة  90تخصص اإلدارة 

في  10أما النسبة المتبقية البالغة  .مواردلالتجديد الحادي عشر لفترة في  المنتقاةالدخل من الشريحة الدنيا 
 وستكفل. متوسطة الدخل من الشريحة العليا المنتقاةالبلدان المائة من الموارد األساسية فسوف تذهب إلى 

التي تعاني من  للبلدان األساسية الموارد من المائة في 30و المائة في 25 بين ما تخصيص أيضا اإلدارة
وباإلضافة إلى في المائة ألفريقيا جنوب الصحراء.  45ئة ألفريقيا واالم في 50، وهشاشة أشد األوضاع

وقد أدى تطبيق معادلة  .ذلك، سيخصص الصندوق حوالي ثلثي موارده األساسية بشروط تيسيرية للغاية
المنقحة على فترة التجديد الحادي عشر للموارد إلى مخصصات تخصيص الموارد على أساس األداء نظام 

 .(1االلتزام المبرم لفترة التجديد الحادي عشر للموارد )انظر الجدول  تتماشى مع هذا

 1الجدول 
 من الموارد األساسية كحصة عشر لموارد الصندوق الملتزم بها مخصصات التجديد الحادي

 (المئوية النسب)

النسبة من الموارد األساسية للتجديد  النسبة من الموارد األساسية

 قالحادي عشر لموارد الصندو
النسبة الملتزم 

 بها

 %50 %62 أفريقيا

 %45 %59 أفريقيا جنوب الصحراء
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والبلدان المتوسطة الدخل من  البلدان المنخفضة الدخل

 الشريحة الدنيا

90% 90% 

 %10 %10 البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا

 %30-25 %29 البلدان التي تعاني من أشد األوضاع هشاشة

 %66 ≈ %65 ة للغايةشروط تيسيري

 نظام مخصصات اسُتمدت الصندوق، لموارد عشر الحادي للتجديد المنتقاة الثمانين للبلدان وبالنسبة -15
 أيلول/سبتمبر في التنفيذي المجلس عليها وافق التي المعادلة باستخدام األداء أساس على الموارد تخصيص

للمعادلة  وفقا تحديدها تم التيو  15بلدانه من هذخمسة  وقد وضعت اإلدارة حدا أعلى لمخصصات. 2017
 بشروط المقدمة بالموارد متعلق البلد لدين تقني اقتصادي تحليل( 1: )التالي المنطقي ساسبناء  على األ

 السابقة التجارب أساس علىللبلد  االستيعابية بالقدرة المتعلقة الشواغل( 2) أو/و تيسيرية؛ وغير تيسيرية
 تخصيص لنظام التوجيهية المبادئ مع وتمشيا. الجارية النزاعات أو األزمات أو الصندوق في لإلقراض
وترد المخصصات القطرية  .للمخصصات أقصى وحد أدنى حد تطبيق تم األداء، أساس على الموارد

 في الملحق الثامن عشر. الناجمة عن ذلك لفترة التجديد الحادي عشر للموارد

 2019شروط اإلقراض القطري لعام  –خامسا 
عة و تفق مع االلتزام الذي أبرمه الصندوق بموجب خطة عمل الشفافية، والمناقشات التي أجرتها مجمبما ي -16

بما يتفق  2019فصاح عن شروط اإلقراض القطرية الموضوعة لعام اإليرد ، العمل المعنية بإطار االنتقال
د البلدان التي تقترض بشروط . وتعفي الملحق الثامن عشر مع سياسات التمويل ومعاييره في الصندوق

أن تتلقى البلدان  توقعتوالتي  16جب إطار القدرة على تحمل الديون.تيسيرية للغاية مؤهلة للمساعدة بمو 
، وتلك التي تتمتع في المائة من تمويل الصندوق لها كمنح 50التي تتسم بقدرة متوسطة على تحمل الديون 

في المائة. وبما يتماشى مع  100منح يعادل الالصندوق ببقدرة منخفضة على تحمل الديون تمويال من 
 الترتيبات المقترحة لتنفيذ إطار للقدرة على تحمل الديون في الصندوقوثيقة المبادئ الواردة في 

بما في ذلك النهج والتوجهات الناشئة في المؤسسات األخرى، ونتائج  ،(EB 2007/90/R.2 )الوثيقة
ترة التجديد الحادي عشر ة التقنية، وتخصيص الموارد بموجب اإلطار المالي لفالتحليالت القطرية االقتصادي

على التغييرات المقترحة على إطار القدرة على تحمل الديون بأن يصادق المجلس التنفيذي  يوصى، للموارد
، 2019لعام وبالنسبة للسماح بتوفير نسب متفاوتة من التمويل على شكل منح. وعلى وجه الخصوص 

النسب المئوية المنقحة للبلدان التي تتسم بقدرة متوسطة على تحمل الديون وتلك التي تتسم  ب أن تكونيتوج
في المائة على التوالي. إال أن إدارة الصندوق  80في المائة و 27بحدود بقدرة منخفضة على تحمل الديون، 

وفي  ل لكل بلد على حدة.وذلك أيضا على أساس تحلي ،ير هذه المنح في المستقبليتتوقع احتمال تغ
، قرر المجلس التنفيذي تأجيل الموافقة على النسبة المئوية للبلدان المؤهلة 2018ديسمبر/كانون األول 

للسماح بإجراء المزيد من  2019لالستفادة من إطار القدرة على تحمل الديون إلى موعد أقصاه مايو/أيار 

                                           
 ، جمهورية تنزانيا المتحدة، اليمن.طاجيكستان ،ستان، فييت نامأفغان 15
 .الترتيبات المقترحة لتنفيذ إطار للقدرة على تحمل الديون في الصندوق (EB 2007/90/R.2) انظر الوثيقة 16
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كما  الديون تحمل على القدرة إطار من لالستفادة ألهليةوا القطرية اإلقراض شروط عن وينجم المشاورات.
 في 17 إلى يصل الديون تحمل على القدرة إلطار إجماليا مخصصا الملحق الثامن عشر في وارد هو

 لموارد عشر الحادي التجديد إسقاطات النموذج المالي المحددة في تقرير مع يتماشى ما وهو المائة،
 (.GC/41/L.3/Rev.1 الوثيقة) الصندوق
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 التوصيات –الجزء الخامس 

وينقله إلى  ،من اتفاقية إنشاء الصندوق، ُيوصى المجلس التنفيذي بما يلي 7)ب( من المادة 2وفقا للبند  -1
 :مجلس المحافظين

  مليون وحدة حقوق سحب خاصة  1 265عند مستوى قدره  2019لعام الموافق عليه برنامج العمل
مليون وحدة حقوق  1 223لذي يتألف من برنامج إقراضي قيمته مليون دوالر أمريكي( ا 1 759)

مليون دوالر أمريكي.  58مليون دوالر أمريكي( وبرنامج إجمالي للِمنح بمبلغ  1 701سحب خاصة )
الموافقة على برنامج العمل عند هذا المستوى لألغراض التخطيطية،  تجدر اإلشارة إلى أنه تمتو 

 .حسب االقتضاء وفقا للموارد المتاحة 2019على أن يعدَّل ذلك خالل عام 

من الالئحة المالية للصندوق، ُيوصى  6من اتفاقية إنشاء الصندوق، والمادة  6من المادة  10ووفقا للبند  -2
 :ما يلي المحافظين بالموافقة علىمجلس 

  158.21بلغ التي ت 2019الميزانية اإلدارية التي تتألف، أوال، من الميزانية العادية للصندوق لعام 
مليون  2.645التي تبلغ  2019مليون دوالر أمريكي؛ وثانيا، من الميزانية الرأسمالية للصندوق لعام 

 6.18التي تبلغ  2019دوالر أمريكي؛ وثالثا، من ميزانية مكتب التقييم المستقل في الصندوق لعام 
 .مليون دوالر أمريكي
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 42-د /.... مشروع القرار
، وميزانية 2019للصندوق لعام وغير المتكررة العادية والرأسمالية  الميزانياتية التي تتألف من الميزانية اإلدار 

 2019مكتب التقييم المستقل في الصندوق لعام 

 إن مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،

 الالئحة المالية للصندوق؛ من 6من اتفاقية إنشاء الصندوق والمادة  6من المادة  10البند  إذ يضع في اعتباره
ذ يالحظ والعشرين بعد المائة برنامج عمل الصندوق لعام  الخامسةأن المجلس التنفيذي قد استعرض في دورته  وا 

مليون دوالر أمريكي(، والذي  1 759مليون وحدة حقوق سحب خاصة ) 1 265ووافق عليه عند مستوى  2019
وبرنامج  ،مليون دوالر أمريكي( 1 701ن وحدة حقوق سحب خاصة )مليو  1 223يتألف من برنامج إقراضي قيمته 

 مليون دوالر أمريكي؛ 58إجمالي للِمنح بمبلغ 

والعشرين بعد المائة للمجلس التنفيذي بشأن الميزانيتين العادية والرأسمالية  الخامسةاستعراض الدورة  فيوبعد النظر 
 ؛2019قييم المستقل في الصندوق لعام وميزانية مكتب الت 2019المقترحتين للصندوق لعام 

ذ من  6المادة  من 2 الفقرة بتعديلأذن  2004 عام في الصادر 27-د/133 المحافظين مجلس قرار أن يدرك وا 
 المالية السنة لىإ المالية السنة نهاية في بها الملتزم غير االعتماداتترحيل ب للسماح ،الالئحة المالية للصندوق

 ؛المعنية المالية السنةميزانية  من المائة في 3 يتجاوز ال مبلغ حتى التالية

ذ ذ يالو  اإلدارية، الميزانية على حاليا تنطبق أعاله المذكورة المائة في 3 الترحيل البالغة نسبة أن يعي وا   الحاجة حظا 
 2018 عام في المحققة الوفورات عن الناشئة المنفقة غير ألرصدةترحيل ال المائة في 6 وضع حد أقصى قدره إلى
 ؛المؤسسية ولوياتاأل بعض تنفيذ لدعم 2019 المالية السنة إلى

ذ  قراره في 2011 المالية للسنة الزيادة هذه على والثالثين الرابعة دورته فيوافق  المحافظين مجلس أن إلى يشير وا 
 .34-/د161

مليون  158.21بمبلغ  2019للصندوق لعام على الميزانية اإلدارية التي تتألف من: أوال، من الميزانية العادية  يوافق
مليون دوالر أمريكي؛ وثالثا، من  2.645بمبلغ  2019دوالر أمريكي؛ وثانيا، من الميزانية الرأسمالية للصندوق لعام 

مليون دوالر أمريكي، كما وردت ثالثتها في  6.18 بمبلغ 2019ميزانية مكتب التقييم المستقل في الصندوق لعام 
 .مريكياأليورو للدوالر  0.841، والمحددة على أساس سعر صرف قدره GC 42/L.6 الوثيقة

مقابل سعر صرف اليورو المستخدم في  2019أنه في حال تغيُّر متوسط قيمة الدوالر األمريكي في عام  يقرر
لفرق بين سعر حساب الميزانية، يعدَّل مجموع مكافئ الدوالر األمريكي للنفقات باليورو في الميزانية بنفس نسبة ا

 .وسعر الصرف المستخدم في حساب الميزانية 2019الصرف الفعلي في عام 

 2019إلى السنة المالية  2018المالية  السنةأنه يجوز ترحيل االعتمادات غير الملتزم بها في نهاية  على يوافق كذلك

 في المائة من االعتمادات المقابلة. 6حتى مبلغ ال يتجاوز 
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 إضافي وتمويل جديدة مشروعات) 2019 عام مشروعات ذخيرة في مشروعات لديها التي للبلدان يةاإلشار  القائمة
 (جارية لمشروعات

 

الشرق األدنى وشمال أفريقيا  أمريكا الالتينية والكاريبي آسيا والمحيط الهادي أفريقيا الشرقية والجنوبية أفريقيا الغربية والوسطى
 اإلجمالي وأوروبا

      ديدةالمشروعات الج

المتعددة  بوليفيادولة  أفغانستان أنغوال الكاميرون
 القوميات(

  مصر

  األردن كوبا بنغالديش إريتريا غامبيا
  قيرغيزستان إكوادور كمبوديا (2إثيوبيا ) بيساو-غينيا
  المغرب نيكاراغوا الهند مالوي رياليب

  السودان بيرو  إندونيسيا (2مبيق )اموز  مالي

جمهورية الو الديمقراطية  رواندا ياموريتان
  الجمهورية العربية السورية  الشعبية

    باكستان أوغندا نيجيريا
    ساموا زامبيا السنغال

    سري النكا  
    فييت نام  
8 10 10 5 6 39 

      التمويل اإلضافي
    بنغالديش  بنن

    بوتان  بوركينا فاسو
    كيريباس  جمهورية أفريقيا الوسطى

    نيبال  تشاد
    تونغا  كوت ديفوار

      غابون
      ليبريا

      سيراليون
      توغو

9 - 5 - - 14 

17 10 15 5 6 53 

 .2018أكتوبر/تشرين األول  23المصدر: نظام المنح والمشروعات االستثمارية في 
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 2019 لعام المقترحة الميزانية مقابل* مواءمتها أعيدت والتي عليها الموافق 2018 عام زانيةمي والدوائر، التكاليف فئات حسب العادية الميزانية
 أ 1الجدول 

 2019مقابل الميزانية المقترحة لعام  *الموافق عليها والتي أعيدت مواءمتها 2018الميزانية العادية حسب فئات التكاليف والدوائر، ميزانية عام 
 (يةماليين الدوالرات األمريك)

 الدائرة

تكاليف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  السفر في مهمات رسمية الخبراء االستشاريون الموظفون
 تكاليف أخرى غير المرتبطة بالموظفين

2018 
)التي  2018
أعيدت 

 مواءمتها(
2019 2018 

2018 
)التي أعيدت  

 مواءمتها(
2019 2018 

2018 
)التي أعيدت 

 مواءمتها(
2019 2018 

2018 
)التي أعيدت  

 مواءمتها(
2019 2018 

2018 
)التي أعيدت  

 مواءمتها(
2019 

  0.10 0.10 0.10  -   -  -  0.20   0.20  0.20  -   -  - 2.30  2.09  2.09 مكتب الرئيس ونائب الرئيس

  0.44  0.25 0.25  0.02  0.00 -  0.14  0.18 0.18  0.83  0.99 0.91 7.79 6.38  6.37 مجموعة دعم الخدمات المؤسسية

  2.31  1.75 1.65  0.10  0.10 0.10  0.87  0.76 0.60  1.43  1.74 1.62 13.62  12.52 11.02 العالقات الخارجية والتسييردائرة 

دارة المعرفةدائرة    0.71  0.27 0.13 - - -  0.70  0.57 0.30  1.43  1.86 1.24 13.08  12.44 4.03 االستراتيجية وا 

  9.14  7.73 7.98 - - -  6.55  6.97 7.88 15.19  15.19 17.14 34.35  32.75 42.67 رة إدارة البرامجدائ

  0.22  0.24 0.24 - - -  0.64  1.03 0.54  2.06  2.17 1.04 10.71  9.31 9.31 دائرة العمليات المالية

  5.44 7.38 7.38  5.03  5.14 5.14  0.28   0.27 0.27  2.01   2.16 2.16 13.90  13.37 13.37 دائرة خدمات المنظمة

 مركز التكاليف المؤسسية

 قابلة للتخصيص -  3.93   3.52  3.52  0.30 - - - - - - - - 1.00  1.30  1.30
 مركز التكاليف المؤسسية

- - - - - - - - - - - 
 

 غير قابلة للتخصيص -  4.84  4.81  4.81
 - - - - - - - - - - - - (3.43) -  -  التخفيضات المقررة

  27.12 26.05 26.06 5.45 5.24 5.24 9.38 9.99 9.97  22.94  24.10 24.11 93.31 90.16 90.16 اإلجمالي

 .2018 نيسان/أبريل 1 في التنفيذ حيز دخل الذي المنقح التنظيمي الهيكل تعكس مواءمتها أعيدت التي الميزانية* 
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 ب 1الجدول 

 2019مقابل الميزانية المقترحة لعام  *الموافق عليها والتي أعيدت مواءمتها 2018مجاميع الميزانية العادية حسب الدوائر، ميزانية عام 
 (األمريكية الدوالرات ماليين)

 الدائرة

   اإلجمالي

2018 
التي ) 2018

 (أعيدت مواءمتها
2019 

)ميزانية التغير 
ابل ميزانية مق 2019
التي أعيدت  2018

 مواءمتها(

 0.21 2.60  2.39 2.39 مكتب الرئيس ونائب الرئيس

 1.43 9.22 7.79 7.71 مجموعة دعم الخدمات المؤسسية

 1.45 18.33 16.88 14.99 العالقات الخارجية والتسييردائرة 

دارة المعرفةدائرة   0.77 15.92 15.15 5.70 االستراتيجية وا 

 2.59 65.24 62.64 75.67 دارة البرامجدائرة إ

 0.87 13.62 12.76 11.13 دائرة العمليات المالية

 (1.67) 26.65 28.32 28.32 دائرة خدمات المنظمة

 مركز التكاليف المؤسسية
4.82 4.82 5.23 0.41 

 قابلة للتخصيص -

 مركز التكاليف المؤسسية
4.81 4.81 4.84 0.03 

 يصغير قابلة للتخص -

 (3.43) (3.43)     التخفيضات المقررة

 2.67 158.21 155.54 155.54 اإلجمالي

 .2018 نيسان/أبريل 1 في التنفيذ حيز دخل الذي المنقح التنظيمي الهيكل تعكس مواءمتها أعيدت التي الميزانية* 
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 واتج المؤسسيةركائز النتائج ومجموعة الن حسب 2019توزيع إشاري للميزانية العادية لعام 
 (الدوالرات األمريكية )ماليين
 الركيزة

 
2018 

 
2019 

 دوالر أمريكي 
النسبة المئوية 
 من المجموع

دوالر 
 أمريكي

النسبة المئوية 
 من المجموع

 إيصال البرامج القطرية -1الركيزة 
    

 5 7.82 6 9.58 االستراتيجيات والبرامج القطرية 

 1 1.70 غير متاحة غير متاحة (جديد) مستوى القطرياالنخراط في السياسات على ال

 12 19.92 12 19.10 تصميم المشروعات الجديدة الممولة بالقروض والمنح

 16 26.41 20 31.16 اإلشراف ودعم التنفيذ

 13 20.74 10 15.20 التمكين والدعم

 2 3.76 2 3.50 وظائف اإلدارة التمكينية

 2 3.24 2 2.59 لتخصيصالتكاليف المؤسسية القابلة ل  

 52 83.60 52 81.13 1للركيزة  المجموع الفرعي 

  السياساتفي بناء المعرفة ونشرها واالنخراط  -2الركيزة 
 2 3.76 2 2.35 المعرفة والبحوث المؤسسية   

 3 4.83 1 1.96 (تحديث) التواصل والتوعية

 ةغير متاح متاحةغير  2 3.03 (2019غير مستخدمة في عام تعزيز المعرفة )

 1 0.86 - 0.63 التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي 

 1 1.30 1 1.59 تقييمات األثر

 2 3.32 2 2.71 االنخراط في السياسات على المستوى العالمي والشراكات العالمية

 2 2.90 1 2.30 التمكين والدعم

 1 1.43 2 2.60 وظائف اإلدارة التمكينية

 0 0.00 - 0.57 يف المؤسسية القابلة للتخصيصالتكال  

 11 18.39 11 17.74 2للركيزة  المجموع الفرعي 

 القدرات واألدوات المالية  -3الركيزة  
 0 0.73 1 1.11 تجديدات الموارد      

دارة الموارد اإلضافية  2 3.80 2 2.79 تعبئة الموارد وا 

 1 0.91 1 0.94 اإلدارة المالية المؤسسية واإلبالغ

 2 2.53 1 1.96 (تحديثاإلدارة االئتمانية المؤسسية )

 0 0.28 - 0.26 الرقابة المؤسسية

 0 0.46 - 0.21 اإلدارة االستراتيجية والتشغيلية للسيولةو  التوقعات والمنتجات المالية، والتخطيط

 0 0.50 - 0.49 إدارة حافظة االستثمار 

 2 3.52 2 2.59 التمكين والدعم

 1 1.50 1 1.12 ائف اإلدارة التمكينيةوظ

 0 0.20 - 0.38 التكاليف المؤسسية القابلة للتخصيص  

 9 14.43 8 11.85 3للركيزة  المجموع الفرعي 

 الوظائف والخدمات والتسيير المؤسسي -4الركيزة  
 3 5.38 5 6.51 بيئة تكنولوجيا المعلومات المواتية    

 1 0.85 1 1.25 حو العمالءخدمات المعامالت الموجهة ن

 2 2.44 1 2.05 الخدمات اإلدارية 

 1 1.39 1 1.38 خدمات األمن في المقر

 2 2.70 2 2.83 إدارة المرافق

 3 4.08 3 4.99 إدارة الموارد البشرية

 2 3.98 1 2.00 التخطيط والرصد واإلبالغ على مستوى المنظمة

 غير متاحة غير متاحة 2 2.50 (أعاله 2019مع مجموعات النواتج المؤسسية لعام )تخطيط الميزانية والرصد وتطوير المنظمة 

دارة المخاطر  2 3.15 2 2.98 اإلشراف الداخلي وا 

 0 0.55 - 0.59 الخدمات القانونية المؤسسية

 1 1.79 1 1.26 وظائف اإلدارة في الصندوق

 0 0.38 - 0.40 االتصاالت الداخلية
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 0 0.68 - 0.48 ةمكتب الشؤون األخالقي

 3 4.97 3 5.04 الهيئات الرئاسية 

 1 1.01 1 1.03 شؤون العضوية والبروتوكول

 2 2.87 1 1.61 التمكين والدعم

 1 2.37 1 1.83 وظائف اإلدارة التمكينية

 1 1.80 1 1.28 التكاليف المؤسسية القابلة للتخصيص  

 3 4.84 3 4.81 التكاليف المؤسسية غير القابلة للتخصيص  

 28 45.22 29 44.82 4للركيزة  المجموع الفرعي 

 100.0 161.64 100 155.54 المجموع الفرعي

   3.43-     التخفيضات المقررة

  -  158.21 100 155.54 اإلجمالي
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 الميزانية العادية فقط – 2019المستويات اإلشارية للموظفين لعام 
 أ()الوظائف المكافئة بدوام كامل

 
  مجموع الموظفين بعقود دائمة ومحددة المدة

 

 ب الدائرة
الفئة الفنية وما  

 فوق
الخدمات     فئة 

 العامة

مجموع الموظفين  
بعقود دائمة 
 ومحددة المدة

الموظفون   
المعينون 
محليا 

والموظفون 
 الميدانيون

إجمالي    
2019 

 12 0 12 5 7 مكتب الرئيس ونائب الرئيس  

 م الخدمات المؤسسيةمجموعة دع 
     

 18 0 18 6 12 مكتب المستشار العام 

 7 0 7 2 5 وحدة الميزانية وتطوير المنظمة   

 12 0 12 3 9 مكتب المراجعة واإلشراف 

 3 0 3 1 2 مكتب الشؤون األخالقية   

 6 0 6 2 4 مجموعة ضمان الجودة 

 2 0 2 0 2 وحدة التغيير والتنفيذ واالبتكار

 48 0 48 14 34 جموع الفرعي لمجموعة دعم الخدمات المؤسسيةالم  

 العالقات الخارجية والتسييردائرة 
     

 3 0 3 1 2 التسييرالمكتب األمامي لدائرة العالقات الخارجية و 

 34 2 32 10 22 جواالنخراط العالمي وشعبة العالقات متعددة األطراف مكتب الشراكات وتعبئة الموارد  

 33 0 33 19 14 سكرتير الصندوقمكتب  

 24 3 21 4 17 شعبة االتصاالت   

 94 5 89 34 55 لعالقات الخارجية والتسييردائرة االمجموع الفرعي ل 

دارة المعرفة  دائرة االستراتيجية وا 
     

دارة المعرفة  8 0 8 3 5 المكتب األمامي لدائرة االستراتيجية وا 

 25 5 20 4 16 بين الجنسين والشمول االجتماعي شعبة البيئة والمناخ والتمايز

 36 5 3 7 24 شعبة اإلنتاج المستدام واألسواق والمؤسسات

 9 0 9 2 7 شعبة البحوث وتقييم األثر

دارة المعرفة  78 10 68 16 52 المجموع الفرعي لدائرة االستراتيجية وا 

 دائرة إدارة البرامج  
     

 7 1 6 3 3 ارة البرامجالمكتب األمامي لدائرة إد   

 18 0 18 4 14 سياسة العمليات والنتائج شعبة

 54 22 32 9 23 شعبة أفريقيا الغربية والوسطى   

 52 22 30 10 20 شعبة أفريقيا الشرقية والجنوبية  

 53 22 31 9 22 الهاديشعبة آسيا والمحيط   

 36 11 25 6 19 شعبة أمريكا الالتينية والكاريبي 

 43 13 30 9 21 ة الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروباشعب 

 263 91 172 50 122 دائرة إدارة البرامجالمجموع الفرعي ل

 دائرة العمليات المالية  
     

 9 0 9 1 8 المكتب األمامي لدائرة العمليات المالية  

 25 5 20 3 17 شعبة خدمات اإلدارة المالية 

 23 1 22 14 8 شعبة المحاسبة والمراقب 

 17 0 17 4 13 شعبة خدمات الخزانة   

 74 6 68 22 46 المجموع الفرعي لدائرة العمليات المالية   

 دائرة خدمات المنظمة  
     

 4 0 4 2 2 المكتب األمامي لدائرة خدمات المنظمة  

 24 0 24 10 14 شعبة الموارد البشرية 

 39.5 0 39.5 28.5 11 شعبة الخدمات اإلدارية

 5 0 5 2 3 وحدة الدعم الميداني  

 31 0 31 15 16 شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   
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 103.5 0 103.5 57.5 46 المجموع الفرعي لدائرة خدمات المنظمة 

 -40         التخفيضات المقررة

 632.5 112.0 560.5 198.5 362.0 2019 -المجموع الكلي    

 627.3 95.9 531.4 196.5 334.9 2018 -ي المجموع الكل   

 بدوام كامل. بما يقابل أقل من مكافئ واحد العاملين بدوام كاملشهرا. ويشمل الموظفين غير  12=  بدوام كاملالمكافئ  أ
 .2019يمكن أن يتغير خالل عام  حسب الدوائرتوزيع إشاري للموظفين  ب 

 .2019في عام  األطراف متعددة والعالقات العالمي االنخراط, سيتم دمج مكتب الشراكات وتعبئة الموارد وشعبة حراز النتائجإل تمّيز التشغيليعملية النتيجة استعراض  ج
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 الدوائر والرتب حسب 2019المستوى اإلشاري للموظفين في عام 
 )مكافئون بدوام كامل(   

 الدرجة  الفئة 

مكتب   
الرئيس 
ونائب 
 الرئيس

مجموعة   
دعم 
ت الخدما

 المؤسسية

دائرة 
العالقات 
الخارجية 
 والتسيير

دائرة  
االستراتيجية 

دارة  وا 
 المعرفة

دائرة  
إدارة 
 البرامج

دائرة   
العمليات 
 المالية

دائرة   
خدمات 
 المنظمة

المجموع  
2019 

المجموع  
2018* 

           الفئة الفنية وما فوقها* 

 7 7 1 1 1 1 1 0 2 رؤساء الدوائر فما فوق  

 5 4 1 - 1 - - 1 1 2-مد  

 19 21 2 3 5 3 5 3 - 1-مد  

 87.7 88 6 4 40 23 10 5 1 5-ف   

 91.5 110 15 14 36 17 14 12 2 4-ف   

 86.7 93 13 16 31 5 20 9 - 3-ف   

 35 34 8 6 8 2 5 4 1 2-ف   

 3 3 - 2 - 1 - - - 1-ف   

 المجموع الفرعي للفئة الفنية وما فوقها
7 34 55 52 122 46 46 362 334.9 

           الموظفون الوطنيون

  1 - - 1 - - - - موظف وطني من الرتبة دال 

  41 - - 39 2 - - - موظف وطني من الرتبة جيم 

  18 - 3 2 8 5 - - موظف وطني من الرتبة باء 

  22 - - 22 - - - - موظف وطني من الرتبة ألف 

  82 0 3 64 10 5 0 0 الوطنيينللموظفين المجموع الفرعي 

  444 46 49 186 62 60 34 7  المجموع الفرعي للفئة الفنية

في فئة الخدمات العامة 
           *المقر

 1 1 1       7-خ ع  

 59 57 15 6 17 6 9 3 1 6-خ ع  

 73 74 19 13 20 6 9 5 2 5-خ ع  

 44.5 44.5 12.5 1 11 2 13 4 1 4-خ ع  

 14 17 5 2 2 2 3 2 1 3-خ ع  

 5 5 5 - - - - - - 2-خ ع  

 196.5 198.5 57.5 22 50 16 34 14 5 في المقرالمجموع الفرعي لفئة الخدمات العامة 

           فئة الخدمات العامة الوطنية

  3 - 1 2 - - - - 6-خ ع  

  26 - 2 24 - - - - 5-خ ع  

  1 - - 1 - - - - 4-خ ع  

  30 0 3 27 0 0 0 0 الوطنيةرعي لفئة الخدمات العامة المجموع الف

  228.5 57.5 25 77 16 34 14 5 المجموع الفرعي لفئة الخدمات العامة

  672.5 103.5 74 263 78 94 48 12  المجموع
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  (40)         التخفي ات الم ررة

  632.5         المجموع  عد التخفي ات

  %66 %44 %66 %71 %79 %64 %71 %58 فين الفنيينالنسبة المئوية لفئة الموظ 

  %34 %56 %34 %29 %21 %36 %29 %42 النسبة المئوية لفئة موظفي الخدمات العامة 

  1.9 0.8 2.0 2.4 3.9 1.8 2.4 1.4 نسبة الفئة الفنية إلى فئة الخدمات العامة 

 لموظفين الميدانيين المعينين محليا.أرقام لهو أول عام يشتمل على  2019في المقر فقط نظرا ألن عام  لموظفي الفئة الفتية وموظفي الخدمات العامة 2018أرقام عام  *
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 تكاليف الموظفين
تعد ميزانية تكاليف الموظفين عموما وفقا للقواعد واللوائح المطبقة على مرتبات وبدالت واستحقاقات موظفي األمم   -1

 ات لجنة الخدمة المدنية الدولية في النظام الموحد لألمم المتحدة.المتحدة التي تنظمها إلى حد كبير توصي

وتوضع المعدالت المعيارية لكل مستوى من مستويات الرتب، استنادا إلى تحليل البيانات اإلحصائية لمجموعة   -2
وقت  موظفي الصندوق والنفقات الفعلية المرتبطة بموظفي الصندوق. وتمثل مختلف مكونات المعدالت أفضل تقدير

 إعداد وثيقة الميزانية.

وتعديل  ،أساسا أثر التغيير في أسعار الصرف 2019إلى عام  2018التغيير في التكاليف المعيارية من عام  ويعكس -3
 في الجدول أدناه. والتغيرات في االستحقاقات على النحو الذي ينعكس زيادة الدرجة ضمن نفس الرتبة،

 تكاليف الموظفين المعيارية تكوين 
 )ماليين الدوالرات األمريكية( 

 وصف الفئة 

المكافئون بدوام كامل  

2019في   
 2018بأسعار  

المكافئون بدوام كامل في  

2019 
 2019بأسعار  

 )انخفاض( 
 زيادة 

    الفئة الفنية موظفو

 0.39 31.70 31.31 المرتبات  

 0.89 12.57 11.68 عالوة تسوية المقر  

 0.14 13.09 12.95 الصحيأمين المعاش التقاعدي والت  

 0.09 4.47 4.38 منح التعليم  

 0.04 2.22 2.18 اإلعادة إلى الوطن وتعويضات انتهاء الخدمة واإلجازات السنوية  

 0.01 1.30 1.29 إجازات زيارة الوطن  

 - 1.21 1.21 بدل اإلعالة  

 - 1.13 1.13 تعويض ضريبة الواليات المتحدة  

 - 1.14 1.14 خرىالبدالت األ  

 (0.30) 1.00 1.30 تكاليف التعيين المركزي  

 1.26 69.83 68.57 المجموع الفرعي    

    موظفو فئة الخدمات العامة 

 0.77 12.45 11.68 المرتبات  

 0.29 4.53 4.24 الصحيالمعاش التقاعدي والتأمين   

 0.04 0.59 0.55 عالوة اللغة  

 0.06 1.18 1.12 وتعويضات انتهاء الخدمةاإلعادة إلى الوطن   

 0.04 0.60 0.56 البدالت األخرى  

 1.20 19.35 18.15 المجموع الفرعي    

 0.41 7.56 7.15 موظفو الحضور القطري المعينون محليا 

 2.87 96.74 93.87 المجموع الفرعي    

 (0.10) (3.43) (3.33) التخفيضات المقررة

 2.77 93.31 90.54 وظفين الدائمينمجموع تكاليف الم  

 
 



 

 

G
C

 4
2

/L
.6

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 الملحق السابع

6
9 

 2018- 2008الميزانية الرأسمالية )باستبعاد التقييم المؤسسي لكفاءة الصندوق وكفاءة العمليات التي يمولها الصندوق(، 
 )آالف الدوالرات األمريكية(     

 المجموع 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

                         ولوجيا المعلومات واالتصاالتمبادرات تكن 

)بوابة عمالء  القروض والمنح
 760 15 - - - - - - - 000 12 000 2 050 1 710 الصندوق/استبدال نظام القروض والمنح(

 316 3 - 286 480   400 575 - 500 400 541 134 إصالح الموارد البشرية  

يا المعلومات البنية األساسية لتكنولوج  
 170 1  -  - - -  - 170 1 - - - - - واالتصاالت في المكاتب القطرية للصندوق

 666 6  -  775 975 600 787 780 - 423 1 470 300 556 الكفاءة المؤسسية 

 740  -  - - - - - - - 300 440 - توحيد األداء  

 613  -  - - - 613 - - - - - - إدارة المعرفة 

 482 10 900 890 470 200 1 497 775 215 3 375 360 200 1 600 ية األساسية لتكنولوجيا المعلوماتالبن  

 375 - - 375 - - - - - - - - نظام إعداد الميزانية 

 500 500 - - - - - - - - - - الشفافية/المساءلة

 300 300 - - - - - - - - - - نظم االقتراض

 150 150 - - - - - - - - - - التحليالت المؤسسية

المجموع الفرعي لمبادرات تكنولوجيا المعلومات 
 072 40 1850 951 1 300 2 800 1 297 2 300 3 215 3 298 14 530 3 531 3 000 2 واالتصاالت

 329 2   - - 890 - - - 889 - 550 - مشروعات المقر غير المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات

ال للمعايير األمنية التنفيذية األمن في المقر/االمتث
 335 1 100 454 100 - - 400 281 - - - - الدنيا لألمم المتحدة

 736 43 950 1 405 2 400 2 690 2 297 2 700 3 496 3 187 15 530 3 081 4 000 2 المجموع
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لةتخصيص األموال   المرحَّ
 )آالف الدوالرات األمريكية(     

لةبيان استخدام األ  الدائرة  لة في عام  3  موال المرحَّ  2016في المائة مرحَّ
دائرة خدمات 

 المنظمة
 .شعبة الموارد البشرية: التغييرات في النظام واإلبالغ

39 

مجموعة دعم   
 الخدمات المؤسسية

قاعدة ؛ مكتب المستشار العام: الجنسيين االستغالل واالنتهاكتنفيذ خطة عمل سياسة مكتب الشؤون األخالقية: 
 40 .بيانات اآلراء القانونية

العالقات دائرة 
 التسييرالخارجية و 

الزراعة األسرية والتعاون بين بلدان الجنوب األحداث المتعلقة بشعبة االنخراط العالمي والعالقات متعددة األطراف: 
لعام  الصندوقي ودراسة المنظور التنظيمي ف الصندوقتقييم االتصاالت في والتعاون الثالثي؛ شعبة االتصاالت: 

 469 .تغييرات النظم واإلبالغ؛ مكتب الشراكات وتعبئة الموارد: والحملة من أجل النساء والفتيات الريفيات 2018

دائرة العمليات   
 المالية

مقترح لوحة معلومات ؛ شعبة المحاسبة والمراقب: دعم إنشاء وظيفة المخاطر واالمتثالشعبة اإلدارة المالية: 
 748  .التقييم المستقل والشامل للمخاطر المالية؛ شعبة خدمات الخزانة: اخليةالضوابط الد

مكتب الرئيس ونائب 
 الرئيس

 .التقييم التشغيلي واالستراتيجي إلدارة المخاطرمكتب الرئيس ونائب الرئيس: 
100 

، وتنفيذ إصالحات نظام تخصيص الموارد على الُشعب المختلفة: التزامات التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق دائرة إدارة البرامج 
 218 1 .أساس األداء، وأنشطة التعميم، واألحداث اإلقليمية، وأكاديمية العمليات

دائرة االستراتيجية 
دارة المعرفة  وا 

وتكنولوجيا المعلومات  تعميم قضايا تغير المناخ والتغذيةتقييم األثر، والشباب، والتمايز بين الجنسين، وأنشطة 
 446 1 .االتصاالت من أجل استراتيجية التنميةو 

 40 .للتكلم الصندوقعروض  المجاالت المؤسسية

 100 4  اإلجمالي 
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 تقديرات الرسوم المباشرة على عائد االستثمار
 )آالف الدوالرات األمريكية(     

 2017 2018 2019* 

    رسوم اإلدارة 

 - 243 153 السندات الحكومية العالمية        

 270 270 439 السندات العالمية المتنوعة ذات العائد الثابت  

 - 220 395 السندات العالمية المرتبطة بمؤشر التضخم   

 - 315 615 سندات ديون األسواق الناشئة         

 180 - - السندات العالمية المتنوعة قصيرة األجل 

 - - - رسوم اإلدارة الطارئة 

 450 048 1 602 1 فرعي لرسوم اإلدارةالمجموع ال  

 360 425 425 رسوم اإليداع 

 360 425 425 المجموع الفرعي لرسوم اإليداع  

    المشورة، والمعلومات، ودعم التعامالت 

 520 407 462 موفرو المعلومات المالية  

 400 200 200 مؤسسات االستشارات المالية 

 710 - - نظم تكنولوجيا المعلومات  

 150 125 125 الخبراء االستشاريون     

 65 65 65 سفر العناية الواجبة  

  845 1   797 852 المجموع الفرعي للمشورة، والمعلومات، ودعم التعامالت  

 655 2 270 2 879 2 المجموع اإلجمالي   
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 إلحراز النتائجتمّيز التشغيلي ال عمليةة غير المتكررة لغير المتكررة والميزانية الرأسماليميزانية التعديل االستخدام المتوقع ل
 )ماليين الدوالرات األمريكية( 

  
 المرحلة المتوقعة

 
 بشأن االستخدام التوقعات

الرصيد في عام 
2019 

  2018% من  (2018)نهاية   2019 2018 اإلجمالي 
        ميزانية التعديل غير المتكررة -أوال

        يةتسريع الالمركز  -ألف

  0.30 0.75 1.05 أتكاليف انتداب الموظفين 
0.90 120% 0.15 

نشاء المكاتب القطرية    0.30 1.15 1.45 بتحديث وا 
1.00 87% 0.45 

        أنشطة تحسين النتائج والتنظيم -باء

  - 0.50 0.50 تحليل عملية تصريف األعمال والتحليل الوظيفي
0.22 44% 0.28 

دارة التغييرالخبرة في مجا   0.25 0.50 0.75 لي التنظيم وا 
0.22 44% 0.53 

  0.35 0.65 1.00 ج إلحراز النتائجتمّيز التشغيلي ال عمليةتعيين الموظفين العاملين على 
0.43 66% 0.57 

  0.20 0.15 0.35 التدريب  
0.13 87% 0.22 

 1.00 %100 0.50  1.00 0.5 1.50 برنامج اإلنهاء الطوعي المبكر للخدمة -جيم

  2.40 4.20 6.60 إجمالي نفقات التعديل غير المتكررة
3.40 81% 3.20 

        الميزانية الرأسمالية غير المتكررة –ثانيا 

        تعزيز نظام تكنولوجيا المعلومات -ألف 

  0.55 1.00 1.55 المؤسسية لدعم الالمركزية PeopleSoft إعادة تشكيل نظام
0.86 86% 0.69 

  0.20 0.30 0.50 اإلقليمية وتحديث المكاتب القطرية/المراكز األساسيةإنشاء البنية 
0.26 88% 0.24 

  0.25 0.75 1.00 نظم ومبادرات اإلبالغ األخرى المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات
0.30 40% 0.70 

  1.00 2.05 3.05 إجمالي الميزانية الرأسمالية اإلجمالية غير المتكررة  
1.42 69% 1.63 

     
   

 3.40 6.25 9.65 ميزانية التعديل غير المتكررة والميزانية الرأسمالية غير المتكررة  إجمالي 
 4.82 77% 4.83 

 دوالر أمريكي. 50 000وحساب تكاليف عدد حاالت االنتداب باستخدام المتوسط المعمول به في األمم المتحدة وقدره  تقديرتم  أ
 الجديدةالمكاتب القطرية  تحديث تكاليف وقدرت ،أمريكي لكل مكتب دوالر 30 000المكاتب القطرية للصندوق بمبلغ  مرافق تكاليف قدرتو . إضافية ومرافق المساحة زيادة الوطنيين الموظفين عدد وزيادة اباالنتد سيتطلب ب 

 .أمريكي دوالر 100 000 بمبلغ جديدة اقعمو  في إقليمية مراكز إنشاء وقدرت تكاليف ،أمريكي دوالر 50 000 بمبلغللصندوق 
 .2019في عام  3-2على أن ينخفض عددهم إلى  2018في عام  إلحراز النتائج تمّيز التشغيليعملية الموظفين من الفئة الفنية على تنفيذ  5-4تم حساب التكاليف على أساس عمل  ج
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ال ندو  يمولها التي م ياتالع وكفا ة ال ندو  لكفا ة الم سسي الت ييمتحديث   أن  ن  ة   

 توصيات التقييم المرجع

تفاصيل النشاط 

 المنافع المقترح

 التكاليف المنقحة التكاليف الموافق عليها

النفقات  توقعاتإجمالي 

 الرأسمالية وغير المتكررة

 المالحظات/الحالة الرصيد

تكاليف غير 

 متكررة
 تكاليف رأسمالية

تكاليف غير 

 متكررة
 2018نهاية العام  ماليةتكاليف رأس

1 

 لصندوق،ل القطرية مكاتبال توسيع

 عن قدراتها وتعزيز االقتضاء، حسب

 ومساعدي موظفي تعيين طريق

 .القطريين البرامج

 من المزيد توظيف

 البرامج موظفي

 البرامج ومساعدي

 .ينالقطري

 وتعزيزالواقع  أرض على أفضل دعم -

 .الفعالية

 لقطريةا مكاتبال تكاليف زادت -

. 2017-2014 الفترة خالللصندوق ل

 5.5و 8.5 أضيفت ذلك، إلى باإلضافةو

 لموظفيوظائف مكافئة بدوام كامل 

 يعام في لصندوقل القطرية مكاتبال

 يتمو. التوالي على 2017و 2016

 على القطري الحضور زيادة آثار اختبار

 .الحافظةفعالية  جودة

     
  

وظيفة  5.5أدرجت آثار تكاليف 

بدوام كامل والتكاليف مكافئة 

 القطرية مكاتبلاإلدارية ل

 في الميزانية العادية. لصندوقل

2 

 االستعانة بالخبراء ترشيد

 تعيين عن طريق االستشاريين

 في إضافيين متخصصين موظفين

 التقنية والمشورة السياسات شعبة

من  الداخلية التقنية القدرات لزيادة

 ناءأث الميداني الدعم توفيرأجل 

 واإلشراف اتالمشروع تصميم

 .اعليه

عملية تحويل 

الخبراء االستعانة ب

االستشاريين إلى 

 وظائف.

 واالحتفاظ التقني الدعم نوعية تحسين -

 أنه من الرغم على المؤسسية، بالمعرفة

 في األجل قصيرة زيادة هناك ستكون

 .المتكررة التكاليف

 المتخصصين الموظفين جميعتواجد  -

 بناء إلى يؤدي مما ،لمنظمةفي ا الجدد

 .الداخلية القدرات

            

أدرج األثر اإلضافي للعام بأكمله 

الناتج عن الموظفين المتخصصين 

 2015الجدد بالكامل في عامي 

 .2016و
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 توصيات التقييم المرجع

تفاصيل النشاط 

 المنافع المقترح

 التكاليف المنقحة التكاليف الموافق عليها

النفقات  توقعاتإجمالي 

 الرأسمالية وغير المتكررة

 المالحظات/الحالة الرصيد

تكاليف غير 

 متكررة
 تكاليف رأسمالية

تكاليف غير 

 متكررة
 2018نهاية العام  ماليةتكاليف رأس

3 

 تشمل قوة، أكثر بيانات قاعدة إنشاء

 حالة تبين دارةمعلومات لإل لوحة

 عبء لتحليل كأداة العمل برنامج

 .العمل

 من اإلدارة تمكين

 معلومات استرجاع

 برنامج عن حديثة

 من والمنح القروض

 .واحد مصدر

 .العمل عبءل فعالية أكثر توزيع -

 من حيث الكفاءة مكاسب متوقعة في -

 المتوسط المدى على الموظفين تكاليف

 ومعالجتها البيانات توافر زيادة مع

 .آلية بصورة

 .الكفاءة وليس مكاسب التكاليف تجنب -

  300 000    242 257  242 257    

 قاعدة تنفيذل مشروع من االنتهاء تم

 إطار ذلك في بما قوة أكثر بيانات

 .منطقي

4 
 استجابة أكثر أدوات وتنفيذ تطوير

 .الدخل متوسطة للبلدان

 مع التعاقدتعيين/

 إضافية خبرات

 األدوات لتحديد

 لتلبية الالزمة

 البلدان متطلبات

 .الدخل متوسطة

 البلدان مع استجابة أكثر انخراط -

 زيادة إلى يؤدي قد مما الدخل، متوسطة

 .البلدان هذه في العمل برنامجحجم 

200 000            
اضطلع بالنشاط باستخدام موارد 

 بديلة.

5 
 بما المعرفة، إدارة وخطة إطار تنفيذ

 .الموظفين لمشاركة الحوافز ذلك في

 تنفيذ في الشروع

 عمل وخطة إطار

 المعرفة إدارة

 ةاستشاري تكاليف)

 (.غير متكررة

 إدماج على الصندوق قدرات تعزيز -

 .عملياته جوانب جميع في المعرفة إدارة

على المدى المتوسط، من المتوقع أن  -

يؤدي ذلك إلى تصميم وتنفيذ عمليات 

، مما يؤدي إلى أكبر كفاءةبالصندوق 

 زيادة كفاءة برنامج العمل.

100 000            
اضطلع بالنشاط باستخدام موارد 

 بديلة.
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 توصيات التقييم المرجع

تفاصيل النشاط 

 المنافع المقترح

 التكاليف المنقحة التكاليف الموافق عليها

النفقات  توقعاتإجمالي 

 الرأسمالية وغير المتكررة

 المالحظات/الحالة الرصيد

تكاليف غير 

 متكررة
 تكاليف رأسمالية

تكاليف غير 

 متكررة
 2018نهاية العام  ماليةتكاليف رأس

6 

 المبادئ التوجيهية وتحديث استعراض

 القطرية االستراتيجية الفرص برامجل

، بما في ذلك النتائج إلى ةالمستند

معايير اتخاذ قرار بشأن متى تكون 

هناك حاجة إلى مثل هذا البرنامج، 

 مثال في برامج البلدان الصغيرة.

 مع التعاقدتعيين/

 إضافية خبرات

لتنقيح المبادئ 

 برامجل التوجيهية

 الفرص

 االستراتيجية

 إلى ةالمستند القطرية

على النحو  النتائج

وصي به يالذي 

 المؤسسي التقييم

 الصندوق لكفاءة

 العمليات وكفاءة

 يمولها التي

 الصندوق

 االستراتيجية الفرص برامجتعزيز 

كأداة لحوار  النتائج إلى ةالمستند القطرية

لسياسات والمواءمة مع االستراتيجيات ا

ضروري لتوسيع النطاق.  –القطرية 

وعلى المدى المتوسط، يمكن توقع أن 

تصميم في يؤدي ذلك إلى الكفاءة 

عمليات الصندوق وتنفيذها وتوسيع 

مما يؤدي إلى مزيد من الكفاءة  –نطاقها 

 المؤسسية.

100 000            
اضطلع بالنشاط باستخدام موارد 

 بديلة.

7 
 الجودة؛ ضمان عملية استعراض

 .للموظفين مبكر وانخراط

 ضمان عملية تغيير

 في لتبدأ الجودة

 من مبكرة مرحلة

 المشروع إعداد

 تكاليف)

 (.االستشارات

 لتنظر فيه في البداية أفضل تصميم -

 وتوجيه العمليات استراتيجية لجنة

 أكثر وتنفيذ الجودة وتحسين السياسات،

 .وعاتللمشر كفاءة

 تنفيذ تكاليف انخفاض المتوقع من -

 .المتوسط المدى على اتالمشروع

      145 200  145 200    

 عام في األولية المرحلة ملتاكت  

 بديلة، موارد باستخدام 2014

 عام في إضافي عملاضطلع بو

تكنولوجيا  نظام لتكييف 2018

 عمليةمع  الجودة ضمانمعلومات 

 أن متوقعال منو. الجديدة التصميم
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 توصيات التقييم المرجع

تفاصيل النشاط 

 المنافع المقترح

 التكاليف المنقحة التكاليف الموافق عليها

النفقات  توقعاتإجمالي 

 الرأسمالية وغير المتكررة

 المالحظات/الحالة الرصيد

تكاليف غير 

 متكررة
 تكاليف رأسمالية

تكاليف غير 

 متكررة
 2018نهاية العام  ماليةتكاليف رأس

 كبير حد إلىهذا النشاط  يكتمل

 .2018 عام نهاية بحلول

8 

 في الموظفين تدريب برامج تكثيف

 واإلدارة ،المشروعات على اإلشراف

 وما إلى ذلك. المالية،

 امجالبر مدير تدريب

 وموظفي ،ةالقطري

المكاتب القطرية 

 اإلدارةللصندوق و

 .المالية

ذات مهارات أفضل  عاملةقوة  -

 .البرامج تنفيذ ينوتحس

من و إضافية تدريب برامج وضعت -

 .الفعالية في تحسنالمتوقع حدوث 

 جار باستخدام موارد بديلة.            

9 

 واستراتيجية لسياسة استعراض إعداد

 وتقديمه للصندوق القطري الحضور

 .عليه للموافقة المجلس إلى

 المركزيةتطبيق ال

 الدعم خدماتعلى 

كاتب في الم اإلداري

 القطرية للصندوق

المكاتب  لمواقع

 الحالية القطرية

 والمستقبلية

 (.األولية التكاليف)

 الجاري والعمل الميداني الدعم تعزيز -

 .المكاتب وإنشاء لتحديث

من المتوقع تحسين الفعالية التشغيلية  -

للصندوق نتيجة زيادة الحضور 

القطري، ولكن ستكون هناك تكاليف 

 إضافية.

1 500 000    1 280 244    1 280 244    
أدرجت تكاليف متكررة إضافية 

 في الميزانية العادية.

10 

 األعمال عمليات وتغيير استعراض

 وتنفيذ الكفاءة لتعزيز الرئيسية

عملية ضمن  األخرى مبادراتال

من  إلحراز النتائج تمّيز التشغيليال

 التنظيمية الفعالية تحسينأجل 

 ياتعمل استعراض

األعمال في 

 الصندوق.

 تحقيق إلى تؤدي مبسطة عملية -

 المتوسط، المدى على الكفاءة في مكاسب

 تستهلك التي العمليات ستصبح حيث

 آلية أكثر الموظفين وقت كبيرا من جزءا

 . تكلفة وأقل

200 000    819 487    819 487    

 مركزة استعراضات عدة أجريت

 المجاالت في العمليات لتحسين

 أيضا تمويل خدماست  و. اإلدارية

 تمّيز التشغيليعملية ال لتكاليف

 قبل األولية، إلحراز النتائج
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 توصيات التقييم المرجع

تفاصيل النشاط 

 المنافع المقترح

 التكاليف المنقحة التكاليف الموافق عليها

النفقات  توقعاتإجمالي 

 الرأسمالية وغير المتكررة

 المالحظات/الحالة الرصيد

تكاليف غير 

 متكررة
 تكاليف رأسمالية

تكاليف غير 

 متكررة
 2018نهاية العام  ماليةتكاليف رأس

 التنظيمية والكفاءة الفعالية تحسين - .الشاملة

 بين الصحيح التوازن وتحقيق الشاملة،

 .الموحدة والنهج المرونة

الموافقة على ميزانية غير متكررة 

 .لتلك العملية

11 

 لمعلوماتا تكنولوجيا منصات دمج

 Agileو PeopleSoft) األساسية

open source وMicrosoft.) 

 مواصلة دمج النظم

 االستشاري الدعم)

 تكنولوجيا لتطوير

 (.المعلومات

 المعلومات إلى الوصول تحسين -

 .اإلدارةفي  القرار اتخاذ عملية لتعزيز

من  لمواردا استخدام توقعمن الم - 

 إلى يؤدي مما ،أكبركفاءة ب الموظفين

 .التكاليف تجنب

  200 000    137 278  137 278    
تم االنتهاء من تحديث نظام 

SharePoint. 

12 

 الصندوق في برمجياتال نظم تحديث

 أكثر إداري دعم تقديم إلتاحة إمكانية

 القطرية لمكاتبإلى ا وكفاءة فعالية

 .للصندوق

 تكنولوجيا بيئة تهيئة

إلتاحة  المعلومات

إدماج  إمكانية

القطرية  لمكاتبا

للصندوق بشكل 

 نظام في كامل

PeopleSoft. 

 مما ،للصندوق القطرية المكاتب دعم -

 كفاءةب الصندوق برامج تنفيذ من يمّكن

عملية  من كجزءأكبر  وفعالية

 .الالمركزية

 للتعيين نظام باستخدام التكاليف تجنب -

والمكاتب  لمقرفي ا المتكامل اإللكتروني

 .القطرية للصندوق

  760 000    405 579  405 579    

 التعيين نظام لتطوير تمويلاست خدم 

 كل في التعيين لتيسير اإللكتروني

القطرية للصندوق  لمكاتبا من

 .والمقر



 

 

G
C

 4
2

/L
.6

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
الملحق 

الح
ادي عشر

 

7
8

 

 توصيات التقييم المرجع

تفاصيل النشاط 

 المنافع المقترح

 التكاليف المنقحة التكاليف الموافق عليها

النفقات  توقعاتإجمالي 

 الرأسمالية وغير المتكررة

 المالحظات/الحالة الرصيد

تكاليف غير 

 متكررة
 تكاليف رأسمالية

تكاليف غير 

 متكررة
 2018نهاية العام  ماليةتكاليف رأس

13 

 المعلومات تكنولوجيا نظم تنفيذ

 الرصد عمليات لدعم واالتصاالت

 .للصندوق التشغيلية والتقييم

 تكنولوجيا نظم تنفيذ

 لرصدل المعلومات

 .والتقييم

بشكل أفضل  المعلومات تكنولوجيا دعم -

 مما التنفيذ، وتحسين يالتشغيلللمجال 

 كفاءةب الصندوق برامج تنفيذ يتيح

 .أكبر وفعالية

 نقدية منافع أي دون نوعية تحسينات -

 .متوقعة

  700 000    1 022 343  1 022 343    

 تنفيذ لدعم خدمواست   التمويل زاد

 التشغيلية، النتائج إدارة نظام

 إطار أهداف لتحقيق وتحديدا

 حل توفير فياإلنمائية  فعاليةال

 بيانات لتسخير ومنهجي منظم

 المراحل إدارةو اتالمشروع

 حياة دورة عبر الرئيسية

ويدعم النظام الجهود . اتالمشروع

 المبذولة لتعزيز ثقافة النتائج

وكذلك التزامات الصندوق بشأن 

م نحو األهداف اإلبالغ عن التقد

ومجاالت التركيز المواضيعية 

خالل التجديد الحادي عشر لموارد 

 .الصندوق

14 

 للسماح متنقلةال تكنولوجياتال تنفيذ

 أثناء الصندوق نظم إلى بالوصول

 بما األجهزة، من مجموعة عبر التنقل

 واألجهزة الذكية الهواتف ذلك في

 .اللوحية

تنفيذ التكنولوجيات 

 المتنقلة.

 المعلومات إلى الموظفين صولو -

 منصة أو الموقع عن النظر بصرف

 .المعلومات تكنولوجيا

 في الزياداتالمرتبطة ب التكاليف تجنب -

 .األسعار

  100 000    81 487  81 487    
تم االنتهاء من المنصة الخاصة 

 بالتطبيقات المتنقلة.
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 توصيات التقييم المرجع

تفاصيل النشاط 

 المنافع المقترح

 التكاليف المنقحة التكاليف الموافق عليها

النفقات  توقعاتإجمالي 

 الرأسمالية وغير المتكررة

 المالحظات/الحالة الرصيد

تكاليف غير 

 متكررة
 تكاليف رأسمالية

تكاليف غير 

 متكررة
 2018نهاية العام  ماليةتكاليف رأس

15 

 األعمال معلومات حلول تطوير

 الصلة ذات رةاإلدا معلومات لتوفير

 .المتعلقة باألعمال القرارات لدعم

 معلومات حلول تنفيذ

 .األعمال

 الموظفين، وقتل كفاءة أكثر استخدام -

 .البرامج لتنفيذ تخصيصهايتيح  مما

 كفاءةبو أسرعبشكل  اتقرارال اتخاذ -

 الكفاءة في مكاسب وإمكانية تحقيق ،أكبر

 .المتوسط المدى على

  375 000    223 069  223 069    

تمثل معلومات األعمال أداة 

مؤسسية في الصندوق لإلبالغ 

 الداخلية البيانات باستخدام

 مصادر ذلك في بما والخارجية،

 والزراعة األغذية منظمة مثل

 في والتنمية التعاون ومنظمة

. الدولي والبنك االقتصادي الميدان

 هذه على المتزايد الطلب ويعكس

 خاذات إلى الحاجة اتالقدر

التي تحظى بمزيد من  القرارات

 التعلم حلقات نحو االتجاهو الدعم

 .المستمر والتحسن

ون فذ المشروع اآلن ويضمن جملة 

عوامل من بينها أن يظل الصندوق 

على منصة آمنة ومدعومة، ولديه 

أداء معزز بشأن التقارير وكذلك 

عبر  –زيادة نطاق التكامل 

 مجاالت األعمال والمنصات.

16 
 والمشروعات المنح نظام خالإد

 إدارة نظام وسحب االستثمارية،

 المنح نظام إدخال

 والمشروعات

كفاءة ببشكل أسرع و تقراراالاتخاذ  -

 جنب إضاعة وقت الموظفين.أكبر لت
 المشروع. أنجز    582 371  582 371    000 375  
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 توصيات التقييم المرجع

تفاصيل النشاط 

 المنافع المقترح

 التكاليف المنقحة التكاليف الموافق عليها

النفقات  توقعاتإجمالي 

 الرأسمالية وغير المتكررة

 المالحظات/الحالة الرصيد

تكاليف غير 

 متكررة
 تكاليف رأسمالية

تكاليف غير 

 متكررة
 2018نهاية العام  ماليةتكاليف رأس

تشكيل  وإعادة روعات والحوافظالمش

 نظام على تعتمد التي الحالية النظم

 .روعات والحوافظالمش إدارة

وإعادة  االستثمارية

 تشكيل النظم القائمة

      000 281  000 281    000 281   تكاليف إدارة الم روعات

  474 181    205 181  269     م الغ غير مخ  ة

غير  استخدام الرصيد يمكن

المخصص المتبقي قبل نهاية عام 

2018. 

  205 181  795 909 2  000 091 3    000 091 3   سماليةمجموع الميزانية الر 

  269  731 099 2    000 100 2    000 100 2 مجموع الميزانية غير المتكررة
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 (2019 تم تمديده حتى عام) 2018-2016إطار قياس نتائج مكتب التقييم المستقل في الصندوق للفترة 

 مؤشرات األداء الرئيسية ة المكتبيةنتائج اإلدار    األهداف االستراتيجية 
 خط األساس

 2011لعام 
 المستوى المستهدف

 وسائل التحقق )لكل سنة(

: إدرار 1ي الهدف االستراتيج
أدلة من خالل تقييمات مستقلة 

أداء الصندوق ونتائجه بشأن 
 لتعزيز المساءلة

تحسين السياسات  : 1نتيجة اإلدارة المكتبية 
 خالل تقييمات مستقلة والعمليات المؤسسية من 

معدل العمل بالتوصيات الصادرة عن التقييمات المؤسسية،  -1
البرامج القطرية، والتوليفات االستراتيجيات و وتقييمات 
 ، وتقييمات أداء المشروعاتالتقييمية

 %90 ال ينطبق

تقرير رئيس الصندوق عن 
وضع تنفيذ توصيات 
التقييم وتدابير اإلدارة، 

ل برنامج عموثيقة و 
وميزانية مكتب التقييم 

 المستقل

: تعزيز االستراتيجيات 2نتيجة اإلدارة المكتبية 
القطرية/برامج الفرص االستراتيجية القطرية من 

 خالل تقييمات قطرية 

: معالجة المسائل 3نتيجة اإلدارة المكتبية 
 النظامية والفجوات المعرفية في الصندوق 

تحسين العمليات التي  : 4ية نتيجة اإلدارة المكتب
يدعمها الصندوق من خالل التقييمات المستقلة 

 للمشروعات

: تشجيع 2الهدف االستراتيجي 
التعلم القائم على التقييم 

وتعزيز ثقافة النتائج والمعرفة 
 لزيادة الفعالية اإلنمائية.

: تنفيذ دليل التقييم 5نتيجة اإلدارة المكتبية 
 جات تقييم جديدةوتجربة طرائق ومنت

 2- تقييمات مكتب التقييم  2 ال ينطبق تطبيق مجموعة من الطرائق والتصميمات الجديدة
 المستقل

 ال ينطبق التقييمات المصحوبة بتحليل كمي -3
3  

 )في كامل الفترة(
 تقييمات األثر

: تعزيز وزيادة التوعية 6نتيجة اإلدارة المكتبية 
لى التقييمات وجودة والمعرفة بالدروس القائمة ع

 المنتجات

لجميع التقييمات الموزعة من خالل  عدد منتجات النشر -4
  نترنتأدوات التواصل االجتماعي واإل

 70 ال ينطبق

 

المستقل ية التي نظمها مكتب التقييم قطر التعلم ال حداثعدد أ -5
 باالشتراك مع الحكومات

4 5 

وحّضرها رجية التي نظمها الداخلية والخا أحداث المعرفةعدد  -6
 لمكتب التقييم المستق

5 5 

 000 55 ال ينطبق  مكتب التقييم المستقل تقارير مشاهدات صفحاتعدد  -7

  500 2 ال ينطبقعدد األشخاص الذين يتلقون النشرات اإلخبارية لمكتب  -8
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 التقييم المستقل

: تنمية القدرات 7نتيجة اإلدارة المكتبية 
 ية في البلدان الشريكةالتقييم

 يةقدرات التقييمال/حلقات العمل الخاصة بتنمية ندواتعدد ال -9
 البلدان الشريكة فيالتي نظمت 

1 1 

سجالت مكتب التقييم 
 المستقل

التي شارك فيها موظفو مكتب التقييم  حداثعدد األ  -10
  يةقدرات التقييمالالمستقل حول التقييم الذاتي وتنمية 

 

 3 قال ينطب

 2و 1الهدفان االستراتيجيان 
 مهمةضمان كفاءة  : 8نتيجة اإلدارة المكتبية 

 التقييم المستقل والتواصل مع الهيئات الرئاسية

% من برنامج  0.9>   لميزانيةا سقف -11
 القروض والمنح في الصندوق

% من برنامج  0.9>  
 القروض والمنح في الصندوق

 0.46:1 ال ينطبق العامة اتنية إلى موظفي فئة الخدمنسبة موظفي الفئة الف  -12 

 %97 ال ينطبق في نهاية العام معدل تنفيذ الميزانية  -13

  %95 ال ينطبق معدل تنفيذ أنشطة التقييم الرئيسية  -14
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 إبالغ مكتب التقييم المستقل عن اإلنجازات 
 1الجدول  
 (2018 من يناير/كانون الثاني حتى أكتوبر/تشرين األولقييم المستقل )اإلبالغ عن األنشطة المزمعة لمكتب الت  

 الوضع الراهن وضع التنفيذ المزمع أنشطة التقييم نوع العمل

 التقييمات المؤسسية -1

 2018اكتمل في مايو/أيار  الهيكلية المالية للصندوق
وعلى المجلس  2018التقييم في يونيو/حزيران  لعرضه على لجنة 2018أنجز. استكمل التقرير النهائي في أبريل/نيسان 

 .2018التنفيذي في سبتمبر/أيلول 

 2019في منتصف سوف يكتمل  انخراط الصندوق في تنمية سالسل القيمة المناصرة للفقراء
. واستكملت الزيارات القطرية في 2018استكملت وثيقة النهج ونوقشت في دورة لجنة التقييم في مارس/آذار جار. 

 ، وبدأ إعداد مسودة التقرير.2018توبر/تشرين األول أك

تقييمات االستراتيجيات والبرامج   -2
 القطرية

 2018اكتمل في مايو/أيار  أنغوال 
. 2018مايو/أيار  22. وعقدت حلقة عمل وطنية داخل البلد في لواندا في 2018أنجز. استكمل التقرير في أبريل/نيسان 

 ند نقطة اإلنجاز.وتم التوقيع على االتفاق ع

 2018موعد اإلنجاز ديسمبر/كانون األول  بوركينا فاسو 
. ومن المقرر عقد حلقة عمل في نوفمبر/تشرين 2018جار. استكملت وثيقة النهج. وأجريت البعثة الرئيسية في مايو/أيار 

 .2018الثاني 

 2018اكتمل في فبراير/شباط  كمبوديا  
. وعرض التقرير النهائي على لجنة التقييم في مارس/آذار 2018ي يناير/كانون الثاني أنجز. عقدت حلقة عمل وطنية ف

 إلى جانب االتفاق عند نقطة اإلنجاز الموقع عليه. 2018

 2018اكتمل في فبراير/شباط  الكاميرون 
لعرضه على  2018. واستكمل التقرير النهائي في فبراير/شباط 2018أنجز. عقدت حلقة عمل وطنية في فبراير/سباط 

 إلى جانب االتفاق عند نقطة اإلنجاز الموقع عليه. 2018لجنة التقييم في يونيو/حزيران 
 . وتم التوقيع على االتفاق عند نقطة اإلنجاز.2018أنجز. عرض التقرير النهائي على لجنة التقييم في مارس/آذار  2018اكتمل في مطلع عام  جورجيا  

 2018يسمبر/كانون األول موعد اإلنجاز د كينيا 
. ومن المقرر عقد حلقة عمل وطنية في ديسمبر/كانون األول 2018جار. أجريت البعثة الرئيسية في يونيو/حزيران 

2018. 

 2019 نيسان/أبريلموعد اإلنجاز  المكسيك 
مهمة متابعة في  ومن المزمع إجراء 2018استكملت وثيقة النهج. وتم إجراء البعثة الرئيسية في أغسطس/آب جار. 

 .2019. ومن المقرر تنظيم حلقة عمل وطنية في مطلع 2018نوفمبر/تشرين الثاني 

 2018اكتمل في فبراير/شباط  بيرو
. وعرض التقرير النهائي على لجنة التقييم في 2018أنجز. عقدت حلقة عمل مائدة مستديرة وطنية في فبراير/شباط 

 .2018يونيو/حزيران 
 .2019. ومن المقرر عقد حلقة عمل وطنية في مارس/آذار 2018جار. أجريت البعثة الرئيسية في يونيو/حزيران  2019 نيسان/أبريلعد اإلنجاز مو  سري النكا

 .2018األول  . عقدت حلقة عمل وطنية في أكتوبر/تشرين2018أنجز. أجريت البعثة الرئيسية في أبريل/نيسان  2018موعد اإلنجاز ديسمبر/كانون األول  تونس  
لتثبت من تقارير إنجاز ا –3

 المشروعات
 يجري االضطالع به كما هو مزمع.   2018موعد اإلنجاز ديسمبر/كانون األول  التثبت من كل تقارير إنجاز المشروعات المتاحة خالل العام 

 جميع تقييمات أداء المشروعات إما أنجزت أو جارية حسب الجدول المزمع. 2019سمبر/كانون األول موعد اإلنجاز بحلول دي ثمانية تقييمات ألداء المشروعات تقييمات أداء المشروعات  - 4
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 الوضع الراهن وضع التنفيذ المزمع أنشطة التقييم نوع العمل

 تقييمات األثر  - 5

برنامج تسويق محاصيل البستنة لصالح أصحاب  -كينيا
 الحيازات الصغيرة

  .2018ن األول أنجز. وعرض التقرير النهائي على لجنة التقييم في أكتوبر/تشري 2018في يوليو/تموز  أنجز  

مشروع دعم األمن الغذائي  -تقييم جديد لألثر: النيجر 
 والتنمية في منطقة مارادي

 .2018جار. ويخطط لجمع البيانات في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2019 حزيرانيو/نموعد اإلنجاز في يو 

 االنخراط مع الهيئات الرئاسية - 6

ثر عمليات عن نتائج وأ السادس عشر السنوي ريرالتق 
  الصندوق

 2018في يوليو/تموز  أنجز  
، وأنجز حدث داخلي 2018أنجز. وعرض التقرير النهائي على لجنة التقييم وعلى المجلس التنفيذي في سبتمبر/أيلول 

 .2018للتعلم في أكتوبر/تشرين األول 
المستند مكتب التقييم المستقل استعراض تنفيذ برنامج عمل 

-2019وخطته اإلشارية للفترة  2018إلى النتائج لعام 
عداد برنامج عمل 2020 المستند مكتب التقييم المستقل ، وا 

وخطته اإلشارية للفترة  2019إلى النتائج وميزانيته لعام 
2020-2021 

 2018ديسمبر/كانون األول  أنجز في
والمجلس التنفيذي االستعراض المسبق استعرضت لجنة التقييم ولجنة مراجعة الحسابات يجري االضطالع به كما هو مزمع.   

في سبتمبر/أيلول. وقد استعرضت لجنة التقييم وثيقة برنامج عمل  2019لبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل وميزانيته لعام 
 .2018المكتب وميزانيته في أكتوبر/تشرين األول 

على تقرير رئيس الصندوق المستقل تعليقات مكتب التقييم 
 فيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارةبشأن وضع تن

 2018سبتمبر/أيلول  أنجز في
 المستقل عليه، التقييم مكتبوتعليقات  ،تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة تمت مناقشة

 .2018سبتمبر/أيلول في دورتي لجنة التقييم والمجلس التنفيذي في 
م المستقل على تقرير الفعالية اإلنمائية تعليقات مكتب التقيي  

 للصندوق
 2018سبتمبر/أيلول  أنجز في

التقرير السنوي عن نتائج المستقل عليه، جنبا إلى جنب مع  التقييم مكتبوتعليقات  ،تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوقعرض 
 .2018أيلول في دورتي لجنة التقييم والمجلس التنفيذي في سبتمبر/ وأثر عمليات الصندوق

على استراتيجيات الصندوق  تعليقات مكتب التقييم المستقل
والمسائل المؤسسية التي تقدمها اإلدارة في اجتماعات الهيئات 

 الرئاسية
 جار. 2018 ديسمبر/كانون األولموعد اإلنجاز 

 ،والمجلس التنفيذي ،المشاركة في جميع دورات لجنة التقييم  
ماعات مختارة للجنة مراجعة واجت ،ومجلس المحافظين

إلى  2018القطرية لعام  التنفيذي وزيارة المجلس ،الحسابات
 إثيوبيا، ومعتكف المجلس التنفيذي

 2018موعد اإلنجاز ديسمبر/كانون األول 

 ييملجنة التقدورة  (2( دورة مجلس المحافظين في فبراير/شباط؛ )1تشتمل مشاركة مكتب التقييم المستقل حتى اآلن على: )
أبريل/نيسان؛ في  لجنة مراجعة الحساباتاجتماع  (4نيسان؛ )/أبريلفي دورة المجلس التنفيذي  (3؛ )في مارس/آذار

 18إلى  12الزيارة القطرية السنوية للمجلس التنفيذي إلى إثيوبيا من  (6نيسان؛ )/أبريلفي  معتكف المجلس التنفيذي (5)
 ( دورات لجنة التقييم في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين األول.8سبتمبر/أيلول؛ ) ( دورة المجلس التنفيذي في7مايو/أيار؛ )

تعليقات مكتب التقييم المستقل على برامج الفرص   
تقييمات البرامج االستراتيجية القطرية عند توفر 

 تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية ذات الصلةالقطرية/
 2018ول موعد اإلنجاز ديسمبر/كانون األ

تعليقات مكتب التقييم المستقل على برنامج الفرص االستراتيجية القطرية  نوقشت يجري االضطالع به كما هو مزمع.
لموزامبيق إلى جانب تقييم االستراتيجيات والبرامج القطرية لموزامبيق في دورة المجلس التنفيذي في أبريل/نيسان. تمت 

ستراتيجية القطرية لكل من الهند ومولدوفا مع المجلس التنفيذي في سبتمبر/أيلول مناقشة التعليقات على برامج الفرص اال
. وستعرض التعليقات على برامج الفرص االستراتيجية القطرية لكل من أنغوال ومصر وجورجيا وبيرو على المجلس 2018

 .2018التنفيذي في دورة  ديسمبر/كانون األول 

دارة المعر  - 7  فةأنشطة االتصاالت وا 
مصايد األسماك وتربية األحياء المائية توليفات تقييمية عن  

 وتنمية المناطق الساحلية
 2018 يوليو/تموز أنجز في

لينشر في نوفمبر/تشرين الثاني   2018وعرض التقرير النهائي على لجنة التقييم في دورة أكتوبر/تشرين األول  استكمل.
2018. 
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 الوضع الراهن وضع التنفيذ المزمع أنشطة التقييم نوع العمل

 .2018التقرير النهائي قيد اإلعداد وسيتم االنتهاء منه في ديسمبر/كانون األول  .جار 2018موعد اإلنجاز ديسمبر/كانون األول  ة لفقراء الريفالخدمات المالي توليفة تقييمية عن

 . والتقرير قيد اإلعداد.نهجالوثيقة  استكملت  .جار 2018موعد اإلنجاز ديسمبر/كانون األول  االبتكارات التقنيةتوليفة تقييمية عن 

، والموقع نظرات الثاقبةتقارير التقييم، والمالمح البارزة، وال
 وما إلى ذلك، المستقل الشبكي لمكتب التقييم

 2018ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني  

مالمح لقام مكتب التقييم المستقل بنشر وتعميم: ثالثة عشر تقرير تقييمي، وعشرة من ايجري االضطالع به كما هو مزمع.   
، وسبع نظرات ثاقبة، وخمسة من المواجيز، وأربعة عشر بيان صحفي، وثالث قصص على اإلنترنت، واثنين من البارزة

الكتيبات، وثالثة عشر رسم بياني، واستعراضين  وثالث نشرات إخبارية وثالث نشرات إذاعية وثالثة مواقع على اإلنترنت 
  وخارجي.وأربعة عشر شريط فيديو على جمهور داخلي 

االستراتيجيات تقييمات  تنظيم حلقات عمل تعلم قطرية عن 
، والمشاركة في أحداث تعلم في الصندوقو والبرامج القطرية، 

 أحداث التعلم
 2018ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني  

( كمبوديا في 1ية في كل من: )حلقات عمل مائدة مستديرة وطنية خاصة بتقييمات االستراتيجيات والبرامج القطر عقدت 
( تونس في 5( أنغوال في مايو/أيار )4( بيرو في فبراير/شباط )3( الكاميرون في فبراير/شباط؛ )2يناير/كانون الثاني؛ )

أكتوبر/تشرين األول. وتبذل جهود خاصة لدعوة ممثلين عن المستفيدين والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية إلى كل 
  حلقة عمل.

وفي مقر الصندوق، نظم مكتب التقييم المستقل المؤتمر الدولي بشأن عدم المساواة في المناطق الريفية: ُنهج التقييم للتغلب 
 (. www.ifad.org/web/events/rural-inequalities)انظر  2018مايو/أيار  3-2على التفاوتات في 

 وشارك مكتب التقييم المستقل أيضا في أحداث داخلية مختلفة.

المشاركة في منتديات خارجية مختارة مثل أحداث التعلم   
 المعرفة من خاللها قاسماجتماعات مجموعات التقييم وتو 

 2018ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني  

لتنمية الوكالة الفرنسية لاالتحاد األوروبي و مؤتمر  (1شارك مكتب التقييم المستقل في: ) يجري االضطالع به كما هو مزمع.  
 لرابطةحلقة عمل  (2؛ )2018كانون الثاني /يناير 15بشأن فهم أوجه عدم المساواة العالمية والمحلية في باريس في 

هج االبتكارية لتقييم التنمية: عرضا عن النُ لمستقل ا، قدم فيها مكتب التقييم /شباطفبراير 21لكسمبرغ للتقييم واإلشراف في 
(؛ www.ifad.org/web/ioe/event/asset/40212512)انظر  استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

احتفال  (4الستثمار؛ )لاألوروبي  المصرففي  يم العملياتشعبة تقيإلى  ُقدمالتقييم في الصندوق  مهمةعرض عن  (3)
آذار، حيث مارس/ 8النرويج باليوم الدولي للمرأة الذي عقد في نيويورك في ومنظمة االبتكار في هيئة األمم المتحدة للمرأة 

ين وتمكين المرأة )انظر مؤخرا بشأن المساواة بين الجنس أنجزالذي  يتوليف التقييمالعرضا عن المستقل قدم مكتب التقييم 
www.ifad.org/web/ioe/event/asset/40213048)مع رؤساء فريق التعاون في مجال التقييم اجتماع  (5) ؛

( االجتماع الذي يعقد مرة 6؛ )2018 ان/نيسأبريل 18المؤسسات المالية الدولية في واشنطن العاصمة في في تقييم اللجان 
( سينظم مكتب التقييم المستقل فريق 7؛ )2018كل سنتين لمجتمع التقييم األوروبي في سالونيك في أكتوبر/تشرين األول 

عمل مشترك عن تقييم تدخالت سالسل القيمة مع مكتب التقييم في مصرف التنمية األفريقي أثناء االجتماع السنوي لرابطة 
 .2018قييم األمريكية في كليفالند في نوفمبر/تشرين الثاني الت

https://www.ifad.org/web/events/rural-inequalities
https://www.ifad.org/web/ioe/event/asset/40212512
https://www.ifad.org/web/ioe/event/asset/40213048
https://www.ifad.org/web/ioe/event/asset/40213048
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 الوضع الراهن وضع التنفيذ المزمع أنشطة التقييم نوع العمل

حضور كل اجتماعات لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه 
السياسات واالستراتيجيات المؤسسية،  لمناقشةالسياسات 

وبرامج الفرص االستراتيجية القطرية، ومجموعة مختارة من 
 المستقل؛ المشروعات التي قيَّمها مكتب التقييم

؟؟؟، ودورات تعلم  لجنة إدارة العملياتحضور اجتماعات 
ضمان الجودة، واجتماعات فريق إدارة الصندوق، واجتماعات 

 مختارة لفرق إدارة البرامج القطرية

 2018ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني  

ل فرصا لتقاسم الدروس المستفادة من التقييم يجري االضطالع به كما هو مزمع. توفر هذه المنتديات لمكتب التقييم المستق  
مكتب مدير شارك و مع إدارة الصندوق وموظفيه من أجل تعزيز تصميم السياسات، واالستراتيجيات، والعمليات الجديدة. 

مكتب التقييم المستقل في عدد من اجتماعات لجنة استراتيجية العمليات ونائب المدير وعدد من موظفي التقييم المستقل 
، بدأ المكتب في تقديم وثيقة من صفحة واحدة 2017يونيو/حزيران  1وفي الرصد والتقييم. ذات الصلة ب توجيه السياساتو 

. وشارك المكتب أيضا في لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه السياساتتحتوي على تعليقات المكتب قبل اجتماعات 
في اجتماعات لجنة مكتب ونائبه المدير ية في الصندوق. وأخيرا شارك اجتماعات تقييم الحوافظ التي نظمتها الشعب اإلقليم
 إدارة العمليات وفي اجتماعات فرق إدارة الصندوق.

 الشراكات  - 8

فريق التعاون في مجال التقييم، وفريق األمم المتحدة المعني  
 بالتقييم

 2018ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني  

 ه كما هو مزمع.يجري االضطالع ب  
المتعددة األطراف في التنمية لمصارف التعاون في مجال التقييم التابع في اجتماع الربيع لفريق شارك مكتب التقييم المستقل 

سيشارك مكتب و  التنمية اآلسيوي في مانيال. مصرف، والذي استضافه 2018 /حزيرانيونيو 1إلى  /أيارمايو 30الفترة من 
 .نوفمبر/تشرين الثاني في شنغهاي.في  التعاون في مجال التقييم المقرر عقدهاجتماع الخريف لفريق التقييم المستقل في 

 /أيارمايو 11إلى  7من  2018فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم لعام لتقييم الكما شارك مكتب التقييم المستقل في أسبوع 
المراجعة: كيف يمكننا ضمان أن  القوائميتجاوز فيما ودة ضمان الج (1تتعلق بما يلي: ) موضوعاتساهم في و ، 2018

معايير األمس أو حكمة اليوم )في  مقابل: تقييم التدخالت السابقة واإلدراك الالحقالتقييم  (2) ؛تستند التقارير إلى األدلة؟
من نظريات  على أفضل وجهاالستفادة  (3، وما إلى ذلك(؛ )والمسائل الجنسانيةضوء المعرفة الجديدة بشأن تغير المناخ، 

 (.www.ifad.org/web/ioe/event/asset/40273553انظر التغيير في التقييمات )

كمستعرض أقران خارجي في تقييمات تقوم بها  ةالمساهم 
 منظمات دولية أخرى حسب الطلب

 2018ديسمبر/ كانون األول  –اني يناير/كانون الث 
 . استكملت أربعة استعراضات للنظراء لمشروعات مرفق البيئة العالميةيجري االضطالع به

 

تنفيذ البيان المشترك بين المجموعة االستشارية للبحوث  
 ،والصندوق ،ومنظمة األغذية والزراعة ،الزراعية الدولية

 ون في مجال التقييموبرنامج األغذية العالمي لتعزيز التعا
 2018ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني  

لكاميرون وعقدت حلقة المتعلق بتقييم االستراتيجيات والبرامج القطرية ليجري االضطالع به كما هو مزمع. اكتمل التعاون   
ييم المستقل ومنظمة األغذية مكتب التق ويستكشفشباط. ر/مشتركة في فبراي قطرية نهائية وطنيةمائدة مستديرة عمل 

 .لمكسيكتقييم االستراتيجيات والبرامج القطرية ل التعاون بشأنسبل والزراعة 
 اتلتبادل المعرفة والخبرات لتعزيز تقييم ةالممارس مجتمعمن خالل التعاون  التي تتخذ من روما مقرا لهاالوكاالت  وتواصل

 ة.من الغذائي والتنمية الريفيالمشروعات والبرامج التي تركز على الزراعة واأل
، إلى جانب التفاعالت التي تتخذ من روما مقرا لهاالوكاالت إدارات التقييم في يجري عقد تفاعالت منتظمة بين رؤساء و 

لتبادل اآلراء والخبرات والمعرفة بشأن مسائل التقييم، وتحديد فرص  اغير الرسمية بين موظفي مكاتب التقييم التابعة له
 ن المشترك.التعاو 

 المنهجية - 9
 يجري االضطالع به كما هو مزمع.   2018ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني   التدريب

 أوجه عدم المساواة بشأن فهم لتنميةالفرنسية لوكالة نظمه االتحاد األوروبي والشارك مكتب التقييم المستقل في مؤتمر  2018/ كانون األول ديسمبر –يناير/كانون الثاني  المساهمة في النقاشات الداخلية والخارجية بشأن تقييم األثر، 

https://www.ifad.org/web/ioe/event/asset/40273553
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 الوضع الراهن وضع التنفيذ المزمع أنشطة التقييم نوع العمل

 ة.العالمية والمحلي أهداف التنمية المستدامةوالتوليفة التقييمية، بما في ذلك 
أيضا في حلقة عمل تستكشف كيف تغير التكنولوجيا التقييم في جميع أنحاء العالم،  شارك مكتب التقييم المستقلو 

 .للتقييم واإلشراففت حلقة العمل رابطة لكسمبرغ واستضا
المساواة في المناطق الريفية: ُنهج التقييم للتغلب وأخيرا، نظم مكتب التقييم المستقل حدثا دوليا في مقر الصندوق بشأن عدم 

 .2018مايو/أيار  3-2على التفاوتات في 

 2019في موعد اإلنجاز  بشأن المواءمة  اتفاق جديد وضع  

( ةالقطري والتقييماتتقييمات المشروعات الخاصة ب عاريفتالمعايير و الالجزء األول من االتفاق الجديد )حول  . ُعرضرجا
وسيغطي . 2017 /نيسانفي دورة المجلس التنفيذي في أبريل للعلمو  2017 /آذارلجنة التقييم في دورتها في مارس على

يمات الذاتية والتقييمات المستقلة وسيجرى تناوله بعد استعراض األقران الخارجي الجزء الثاني النظم والعمليات المتعلقة بالتقي
 لمهمة التقييم في الصندوق.

 يةقدرات التقييمالتنمية  - 10

التقييم  اتفي سياق عملي يةقدرات التقييمالفي تنمية  نخراطاال 
 المنتظمة 

 - 2018ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني  

م حلقات عمل في بلدان شريكة حول منهجيات وعمليات تنظي
 التقييم )عند الطلب(

 .مبادرة مراكز التعلم بشأن التقييم والنتائججار. يجري االنخراط مع  2018ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني  

قدرات التنفيذ بيان النوايا مع حكومة الصين بشأن تنمية   
 في البلد يةالتقييم

 .يجري االضطالع به كما هو مزمع 2018ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني  
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 2الجدول  
 (2018األول  أكتوبر/تشريناإلبالغ عن مؤشرات األداء الرئيسية لمكتب التقييم المستقل )من يناير/كانون الثاني إلى  

لرئيسيةمؤشرات األداء ا نتائج اإلدارة المكتبية األهداف االستراتيجية  2018حتى أكتوبر/تشرين األول  اإلنجازات 

المستوى 
المستهدف 

(2018)  

  وسائل التحقق

  : 1الهدف االستراتيجي 
 إجراءمن خالل إدرار أدلة 

ة ألداء مستقل اتتقييم
تعزيز ونتائج الصندوق ل

 المساءلة

عمليات السياسات و تحسين ال: 1نتيجة اإلدارة المكتبية 
 يمات مستقلةمن خالل تقيمؤسسية ال

معدل العمل بالتوصيات الصادرة عن التقييمات المؤسسية، وتقييمات  -1 
 االستراتيجيات والبرامج القطرية، والتوليفات التقييمية، وتقييمات أداء المشروعات

86% %90 

تقرير رئيس الصندوق 
عن وضع تنفيذ 
توصيات التقييم 
وتدابير اإلدارة، 

برنامج عمل وثيقة و 
تب التقييم وميزانية مك
 المستقل 

ستراتيجيات تعزيز اال: 2نتيجة اإلدارة المكتبية 
من خالل برامج الفرص االستراتيجية القطرية /قطريةال

 تقييمات قطرية

معالجة المسائل النظامية : 3نتيجة اإلدارة المكتبية 
 والثغرات المعرفية في الصندوق

عمليات التي يدعمها حسين ال: ت4نتيجة اإلدارة المكتبية 
 الصندوق من خالل التقييمات المستقلة للمشروعات

 :2الهدف االستراتيجي 
التعلم القائم على تشجيع 

التقييم وتعزيز ثقافة 
النتائج من أجل فعالية 

 إنمائية أفضل

تنفيذ دليل التقييم وتجربة طرائق : 5نتيجة اإلدارة المكتبية 
 ومنتجات تقييم جديدة

 يق مجموعة من الطرائق والتصميمات الجديدةتطب   -2
مكتب  اتتقييم   2 4

 التقييم المستقل

 4 7 التقييمات المصحوبة بتحليل كمي -3

 تقييمات األثر  
وتقييمات 

االستراتيجيات 
 والبرامج القطرية

تعزيز وزيادة التوعية والمعرفة : 6نتيجة اإلدارة المكتبية 
 ات وجودة المنتجات بالدروس القائمة على التقييم

عدد منتجات النشر لجميع التقييمات الموزعة من خالل أدوات التواصل  -4
 االجتماعي واإلنترنت

90 70 

سجالت مكتب التقييم 
 المستقل

باالشتراك مع نظمها مكتب التقييم المستقل يالتي القطرية عدد أحداث التعلم  -5
 الحكومات 

5 5 

 3 4 المستقلنظمها مكتب التقييم يالتي  داخلية والخارجيةمعرفة العدد أحداث ال -6

50 000 300 89 عدد مشاهدات صفحات تقارير مكتب التقييم المستقل -7  

2 500 800 263 عدد األشخاص الذين يتلقون النشرات اإلخبارية لمكتب التقييم المستقل   -8   

ييمية في تنمية القدرات التق: 7نتيجة اإلدارة المكتبية 
 البلدان الشريكة

عدد الندوات/حلقات العمل الخاصة بتنمية القدرات التقييمية التي نظمت في  - 9
 البلدان الشريكة

0 1 
سجالت مكتب التقييم 

 المستقل
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عدد األحداث التي شارك فيها موظفو مكتب التقييم المستقل حول التقييم  - 10
 الذاتي وتنمية القدرات التقييمية

4 3 

 

2+1الهد ان االستراتيجيان   
ضمان كفاءة مهمة التقييم : 8نتيجة اإلدارة المكتبية 

 المستقل والتواصل مع الهيئات الرئاسية

 سقف الميزانية -11

 من برنامج القروض والمنح في الصندوق < %0.9 
% من  0.9> 

برنامج القروض 
والمنح في 
سجالت مكتب التقييم  الصندوق

 المستقل
 0.46:1 1:0.46  موظفي الفئة الفنية إلى موظفي فئة الخدمات العامة نسبة -12

%98 %99  معدل تنفيذ الميزانية في نهاية العام -13  

%98 %98  معدل تنفيذ أنشطة التقييم الرئيسية -14   

مقابل مؤشرات األداء الرئيسية المتفق عليها مع  2018األول  أكتوبر/تشرين حتىمكتب العامة على إنجازات  لمحةة اإلبالغ التالية قدم مصفوف، تُ 2018-2016استنادا إلى إطار قياس نتائج مكتب التقييم المستقل للفترة مالحظة: 
 المجلس التنفيذي.

 .جديد على اإلنترنتموقع الصندوق ال ُأطلق( عندما /شباطفبراير 1، والتي تلي التاريخ )2018 /حزيرانإلى منتصف يونيو /شباط* يشمل الفترة من فبراير
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 2021-2020والخطة اإلشارية للفترة  2019أنشطة التقييم المقترحة لمكتب التقييم المستقل في الصندوق لعام  

 1الجدول  
 حسب نوع النشاط 2019برنامج العمل المقترح لمكتب التقييم المستقل في الصندوق لعام   

 

 تاريخ البدء  2019األنشطة المقترحة لعام 
ريخ االنتهاء تا 

 المتوقع

 *التاريخ المتوقع للتنفيذ 

 نوع العمل

يناير/كانون 
 -الثاني 

مارس/آذار 
2019 

 -أبريل/نيسان 
يونيو/حزيران 

2019 

 -يوليو/تموز 
سبتمبر/أيلول 

2019 

 -أكتوبر/تشرين األول 
ديسمبر/كانون األول 

2019 2020 

 التقييمات المؤسسية -1
مو اإلنتاجية لزراعة أصحاب الحيازات الصغيرة الشاملة دعم الصندوق لالبتكار ون

 والمستدامة
 X     2020 نيسان/أبريل  2019 مارس/آذار 

تقييمات االستراتيجيات   -2
 والبرامج القطرية

 اإلكوادور
 2019كانون الثاني /يناير  

كانون األول /ديسمبر  
2019 

   X  

 X     2020نيسان /أبريل   2019نيسان /أبريل  مدغشقر
 X     2020 أبريل/نيسان 2019 أبريل/نيسان  نيبال  

 سيراليون
 2019 يناير/كانون الثاني

 ديسمبر/كانون األول
2019 

   X  

 السودان
 2019 يناير/كانون الثاني

 ديسمبر/كانون األول
2019 

   X  

التثبت من عمليات  -3
 تقارير إنجاز المشروعات

 2019يناير/كانون الثاني   إنجاز المشروعات المتاحة هذا العام التثبت من جميع تقارير 
ديسمبر/كانون األول  

2019 
X X X X  

 التوليفات التقييمية   -4
 ُنهج الصندوق ومساهمته في التنمية الريفية المجتمعية

 2019يناير/كانون الثاني  
ديسمبر/كانون األول  

2019 
   X  

تقييمات أداء   -5
 المشروعات

 تقييمات ألداء المشروعات ثمانية 
 2019يناير/كانون الثاني  

ديسمبر/كانون األول  
2019 

  X X  

 X     2020يونيو/حزيران  2019يوليو/تموز   تقييم جديد لألثر )يحدد المشروع فيما بعد(  تقييمات األثر  -  6
  X    2019سبتمبر/أيلول  2018سبتمبر/أيلول  إنهاء تقييم األثر للنيجر 

االنخراط مع الهيئات  -7
 الرئاسية

لعام وميزانيته المستند إلى النتائج مكتب التقييم المستقل استعراض تنفيذ برنامج عمل  
عداد برنامج عمل 2021-2020اإلشارية للفترة  تهوخط 2019 مكتب التقييم ، وا 
-2021رة اإلشارية للفت تهوخط 2020لعام وميزانيته المستند إلى النتائج المستقل 
2022  

 2019يناير/كانون الثاني  
ديسمبر/كانون األول  

2019 
  X X  
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 تاريخ البدء  2019األنشطة المقترحة لعام 
ريخ االنتهاء تا 

 المتوقع

 *التاريخ المتوقع للتنفيذ 

 نوع العمل

يناير/كانون 
 -الثاني 

مارس/آذار 
2019 

 -أبريل/نيسان 
يونيو/حزيران 

2019 

 -يوليو/تموز 
سبتمبر/أيلول 

2019 

 -أكتوبر/تشرين األول 
ديسمبر/كانون األول 

2019 2020 

   X   2019 أيلول/سبتمبر  2019يناير/كانون الثاني   عشر عن نتائج وأثر عمليات الصندوق  السابع التقرير السنوي  
على تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات المستقل تعليقات مكتب التقييم  

 التقييم وتدابير اإلدارة
   X   2019سبتمبر/أيلول   2019يناير/كانون الثاني  

   X   2019سبتمبر/أيلول   2019يناير/كانون الثاني   تعليقات مكتب التقييم المستقل على تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق 
 صندوقسياسات واستراتيجيات إدارة ال تعليقات مكتب التقييم المستقل على

 2019يناير/كانون الثاني  
ديسمبر/كانون األول  

2019 
X X X X  

ومجلس المحافظين،  ،والمجلس التنفيذي ،لجنة التقييمدورات المشاركة في  
واجتماعات مختارة للجنة مراجعة الحسابات، والزيارة القطرية للمجلس التنفيذي في 

 2019عام 
 2019يناير/كانون الثاني  

ون األول ديسمبر/كان 
2019 

X X X X  

عند توفر  ،تعليقات مكتب التقييم المستقل على برامج الفرص االستراتيجية القطرية  
 تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية ذات الصلة

 2019يناير/كانون الثاني  
ديسمبر/كانون األول  

2019 
 X X X  

أنشطة االتصاالت  -8
دارة المعرفة  وا 

، والموقع الشبكي لمكتب التقييم النظرات الثاقبةوالمالمح البارزة، و قييم، تقارير الت 
 المستقل، وما إلى ذلك

 2019يناير/كانون الثاني  
ديسمبر/كانون األول  

2019 
X X X X  

أحداث و تنظيم حلقات عمل تعلم قطرية عن تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية،  
 تعلم في الصندوق 

 2019انون الثاني يناير/ك 
ديسمبر/كانون األول  

2019 
X X X X  

المعرفة من خالل منتديات خارجية مختارة مثل أحداث التعلم  قاسمالمشاركة وت  
 اجتماعات مجموعات التقييمو 

 2019يناير/كانون الثاني  
ديسمبر/كانون األول  

2019 
X X X X  

وتوجيه السياسات التي تناقش حضور كل اجتماعات لجنة استراتيجية العمليات  
السياسات واالستراتيجيات المؤسسية، وبرامج الفرص االستراتيجية القطرية، ومجموعة 

 نةوحضور اجتماعات لج المستقل، مختارة من المشروعات التي قيمها مكتب التقييم
 .ق إدارة الصندوقيإدارة العمليات، وفر 

 2019يناير/كانون الثاني  
ول ديسمبر/كانون األ 

2019 
X X X X  

 الشراكات - 9

 فريق التعاون في مجال التقييم، وفريق األمم المتحدة المعني بالتقييمالشراكات مع  
 2019يناير/كانون الثاني  

ديسمبر/كانون األول  
2019 

X X X X  

منظمات التقوم بها الرئيسية التي تقييمات الالمساهمة كمستعرض أقران خارجي في  
 حسب الطلبألطراف والثنائية المتعددة ا

 2019يناير/كانون الثاني  
ديسمبر/كانون األول  

2019 
X X X X  

ومنظمة األغذية  الستشارية للبحوث الزراعية الدوليةتنفيذ البيان المشترك للجماعة ا
 والزراعة والصندوق وبرنامج األغذية العالمي لتعزيز التعاون في مجال التقييم

 2019اني يناير/كانون الث 
ديسمبر/كانون األول  

2019 
X X X X  
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 تاريخ البدء  2019األنشطة المقترحة لعام 
ريخ االنتهاء تا 

 المتوقع

 *التاريخ المتوقع للتنفيذ 

 نوع العمل

يناير/كانون 
 -الثاني 

مارس/آذار 
2019 

 -أبريل/نيسان 
يونيو/حزيران 

2019 

 -يوليو/تموز 
سبتمبر/أيلول 

2019 

 -أكتوبر/تشرين األول 
ديسمبر/كانون األول 

2019 2020 

بيان مشترك بين الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، ومنظمة األغذية تنفيذ 
وبرنامج األغذية العالمي لتعزيز التعاون في والصندوق، والزراعة لألمم المتحدة، 

 مجال التقييم
 2019يناير/كانون الثاني  

ول ديسمبر/كانون األ 
2019 

X X X X  

 المنهجية -10
 خارجي حول تقييمات األثرالداخلي و النقاش الالمساهمة في  

 2019يناير/كانون الثاني  
ديسمبر/كانون األول  

2019 
X X X X  

تنمية القدرات  -11
 التقييمية

 التقييم المنتظمة اتفي سياق عملي يةقدرات التقييمال نميةفي ت االنخراط
 2019لثاني يناير/كانون ا 

ديسمبر/كانون األول  
2019 

X X X X  

 تنظيم حلقات عمل في البلدان الشريكة حول منهجية وعمليات التقييم )عند الطلب(
 2019يناير/كانون الثاني  

ديسمبر/كانون األول  
2019 

X X X X  

   X X  2019أيلول /سبتمبر  2018 حزيران/يونيو  استعراض األقران الخارجي لمكتب التقييم المستقل نشاط لمرة واحدة

 في مكان تاريخ التنفيذ الفصلي فقط من أجل مخرج محدد متوقع.  X ملحوظة: يتم وضع عالمة 
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 2الجدول   
 *حسب نوع النشاط 2021-2020الخطة اإلشارية لمكتب التقييم المستقل في الصندوق للفترة   

 السنة  2021-2020الخطة اإلشارية للفترة   نوع العمل

 التقييمات المؤسسية - 1
 2020 مساهمة الصندوق في تكيف أصحاب الحيازات الصغيرة مع تغير المناخ

 متابعة تجربة أون روما مقرا لها؛ التقييم المشترك مع مكاتب التقييم في برنامج األغذية العالمي ومنظمة األغذية والزراعة في التعاون القطري بين الوكاالت التي تتخذ م
 جهود الصندوق لضمان جودة المشروع عند نقطة الدخول أوالالمركزية في الصندوق؛ 

2021 

 تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية - 2

 2020 بوروندي

 2020  غواتيماال

 2020 النيجر

 2020 باكستان

 2020 أوزبكستان
 2021 كوت ديفوار

 2021 مالوي
 2021 فييت نام
 2021 أمريكا الالتينية والكاريبي )تحدد فيما بعد(إقليم 

 2021 إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا )تحدد فيما بعد(

 2021-2020 التثبت من جميع تقارير إنجاز المشروعات المتاحة هذا العام  التثبت من تقارير إنجاز المشروعاتعمليات  -3

 2021-2020 ألداء المشروعات تقييما  20-16 تقييمات أداء المشروعات - 4

 2021-2020 لألثر في السنة )يحدد المشروع فيما بعد(واحد تقييم  تقييمات األثر -  5

 االنخراط مع الهيئات الرئاسية -6

 2021-2020 عشر عن نتائج وأثر عمليات الصندوق  والتاسععشر الثامن التقرير السنوي    

 ؛2022-2021اإلشارية للفترة  والخطة 2020لعام والميزانية ند إلى النتائج استعراض تنفيذ برنامج العمل المست 
عداد برنامج العمل المستند إلى النتائج و    2023-2022اإلشارية للفترة  والخطة 2021لعام  والميزانيةا 

2020-2021 

 2021-2020 م وتدابير اإلدارةعلى تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقيي المستقل تعليقات مكتب التقييم 

 2021-2020 تعليقات مكتب التقييم المستقل على تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق 

للنظر  ضها على لجنة التقييمتعليقات مكتب التقييم المستقل على مجموعة مختارة من سياسات واستراتيجيات وعمليات الصندوق التشغيلية التي أعدتها إدارة الصندوق لعر   
 فيها

2020-2021 

 2021-2020 ، والزيارة القطرية السنوية للمجلسي دورات المجلس التنفيذي ومجلس المحافظين، وفالمشاركة في جميع دورات لجنة التقييم  

 2021-2020 ج القطرية ذات الصلة تعليقات مكتب التقييم المستقل على برامج الفرص االستراتيجية القطرية عند توفر تقييمات االستراتيجيات والبرام  

دارة المعرفة -7  أنشطة االتصاالت وا 
 2021-2020 ، والموقع الشبكي لمكتب التقييم المستقل، وما إلى ذلكنظرات الثاقبةوالمالمح البارزة، والتقارير التقييم،  

 2020 عن ُنهج تنمية المشروعات الريفيةتوليفة تقييمية 
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 السنة  2021-2020الخطة اإلشارية للفترة   نوع العمل
 2021 األمن الغذائي أوساهمة في زيادة دخول األسر واألصول؛ المتوليفة تقييمية عن 

جية القطرية، ومجموعة حضور كل اجتماعات لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه السياسات التي تناقش السياسات واالستراتيجيات المؤسسية، وبرامج الفرص االستراتي
 ق إدارة الصندوق، واجتماعات مختارة لفرق إدارة البرامج القطريةيإدارة العمليات، وفر  نةوحضور اجتماعات لج ،المستقل مختارة من المشروعات التي قيمها مكتب التقييم

2020-2021 

 الشراكات -8

 2021-2020 فريق التعاون في مجال التقييم، وفريق األمم المتحدة المعني بالتقييمالشراكات مع  

وبرنامج األغذية العالمي لتعزيز التعاون في مجال والصندوق، ث الزراعية الدولية، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، بيان مشترك بين الجماعة االستشارية للبحو 
 التقييم

2020-2021 

 2021-2020 حسب الطلبالمتعددة األطراف والثنائية منظمات التقوم بها الرئيسية التي تقييمات الالمساهمة كمستعرض أقران خارجي في 

 2021-2020 المساهمة في نقاش داخلي وخارجي حول تقييمات األثر   المنهجية -9

 2021-2020 يةالتقييمات تنفيذ أنشطة في البلدان الشريكة تتعلق بتنمية القدر   تنمية القدرات التقييمية -10

في  2021و 2020قارير التوليفات التقييمية مؤقتة؛ وستؤكد أو تحدد األولويات واألعداد الفعلية لألنشطة المقرر االضطالع بها في عامي إن مواضيع وعدد التقييمات المؤسسية، وتقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية، وت*
.2019عام 
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 2019موظفو مكتب التقييم المستقل في الصندوق لعام 
 1 الجدول

 2019مستويات موظفي مكتب التقييم المستقل في الصندوق لعام  

 2016مستوى  2015مستوى  2014مستوى  2013مستوى  2012مستوى 

 )المقترح( 2019  

 المجموع الخدمات العامة وموظف نو ن الفنيو الموظف 2018 2017مستوى 

19.5 18.5 18.5 19 19 20 20 14 6 20 
 

 2الجدول 
 فئة الموارد البشرية

 )المقترح( 2019  2018 2017 2016 الفئة

     الموظفون الفنيون

 1 1 1 1 مدير

 1 1 1 1 نائب مدير  

 3 3 3 3 ر موظفي التقييميكب 

 7 7 7 6 تقييمو الموظف 

 2 2 1 1 تقييمالمحلل بحوث   

 - - 1 1 موظف معرفة واتصال في مجال التقييم  

 14 14 14 13 ينفنيموظفين الالفرعي للمجموع ال

     موظفو الخدمات العامة

 1 1 1 1 مساعد إداري  

 1 1 1 1 مساعد مدير  



 

 

9
6

 

الملحق 
الخامس عشر

 
 

G
C

 4
2

/L
.6

 

9
6

 
9
6

 

 1 1 1 1 مساعد نائب مدير  

 3 3 3 3 تقييم ومساعد  

 6 6 6 6 العامة اتموظفي الخدمالفرعي لمجموع ال

 20 20 20 19 المجموع الكلي
 

 3الجدول 
 مستويات موظفي الخدمات العامة في مكتب التقييم المستقل في الصندوق

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2019 

 )مقترح(
8.5 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 
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 2019الميزانية المقترحة لمكتب التقييم المستقل لعام  

 1الجدول  
 2019الميزانية المقترحة لمكتب التقييم المستقل لعام   

 )بالدوالرات األمريكية(

 

 2017 ميزانية 2016ميزانية  2015ميزانية  2014ميزانية  2013ميزانية 

 
(1) 

  2018ميزانية 

Proposed 2019 budget 

(2) 

 الزيادة/)االنخفاض( بسبب سعر الصرف

(3) 

/)االنخفاض الزيادة الحقيقية
 الحقيقي(

(4) 

 الزيادة/)االنخفاض( في السعر

(5) 

الميزانية اإلجمالية 
 *2019لعام 

تكاليف غير  
 520 541 2 892 455 2 992 395 2 711 346 2 الموظفين

2 490 861 
2 505 390 - 

(55 000) 60 000 2 510 390 

 607 91 259 307 3 056 235 3 899 127 3 041 614 3 690 586 3 268 667 3 تكاليف الموظفين
- 74 355 3 473 221 

 611 983 5 355 134 (000 55) 607 91 649 812 5 917 725 5 419 669 5 933 069 6 682 982 5 979 013 6 المجموع

 *(5(=)1(+)2(+)3(+)4) 
 

 من إجمالي التكاليف( 2019استعراض األقران الخارجي لمكتب التقييم المستقل )جزء عام 

 2019الميزانية اإلجمالية لعام 

200 000 

611 183 6 
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 2الجدول   
 ظفينفيما يتعلق بتكاليف غير المو  2019توزيع الميزانية المقترحة لمكتب التقييم المستقل لعام   

 )بالدوالرات األمريكية(

 بالدوالرات األمريكية(( بتكاليف الوحدة المعيارية  أ العدد النسبي كنسبة مئوية للعمل العدد المطلق نوع العمل
التكاليف المقترحة لغير الموظفين لعام 

 )بالدوالرات األمريكية( 2019

 000 80 150 000-80 000 1 1 التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق

 التقييمات المؤسسية
  دعم الصندوق لالبتكارات ونمو اإلنتاجية لصالح زراعة أصحاب

 الحيازات الصغيرة المستدامة والشمولية

  مساهمة الصندوق في تنمية سالسل القيمة الزراعية المناصرة
 للفقراء

2  1 
 

 0.8 

 0.2 

تقييمها:  التي يتعين المسائلمتباينة على أساس نطاق وطبيعة  تكاليف
000 250-000 450 

430 000 

 5.2 7 تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية
حجم الحافظة، وحجم البلد، وتكاليف السفر، متباينة على أساس  تكاليف

 2000 000-180 000: وتوافر األدلة
1 000 000 

 التوليفات التقييمية
  1 ماته فيهاومساه المجتمعيةن هج الصندوق إزاء التنمية الريفية 

 

1 

 

000 40-000 65 55 000 

 000 320 40-000-30 000 8 8 تقييمات أداء المشروعات

 000 30 - 30حوالي  30حوالي  عمليات التثبت من تقارير إنجاز المشروعات

 000 200 - 1 2 تقييمات األثر

 000 260 - - - تقاسم المعرفة، واالتصال، ونشر التقييمات، وأنشطة الشراكات  

 390 135 - - - تكاليف تنمية القدرات التقييمية، والتدريب، وغير ذلك من تكاليف 

 390 510 2    المجموع

 .2019يستغرق إنجاز بعض التقييمات سنتين. ويمثل هذا الرقم النسبة المئوية من العمل حسب نشاط التقييم في عام أ 
لموظفين عند الضرورة.تشمل تكاليف الوحدة المعيارية أيضا تكاليف سفر ا ب
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 إطار االنتقائية لمكتب التقييم المستقل 
 1الجدول  
 معايير اختيار وتحديد أولويات التقييمات المقرر إدراجها في برنامج عمل مكتب التقييم المستقل  

تقييمات االستراتيجيات والبرامج   التقييمات المؤسسية 
 القطرية

 تقييمات األثر   ت أداء المشروعاتتقييما  التوليفات التقييمية تقارير 

تسهم  األولوية االستراتيجية. -1 
التقييمات المؤسسية في تحديد األولويات 
االستراتيجية للصندوق والتزامات تجديد 

 موارده

يسهم الموضوع المختار المساءلة.  -2 
في تعزيز المساءلة المؤسسية في 

 الصندوق

تسهم التقييمات فجوة المعرفة.  -3 
مؤسسية في سد فجوة معرفية حرجة ال

 في الصندوق

ُيسترشد بنتائج حسن التوقيت.  -4 
التقييمات المؤسسية في الوقت المناسب 

إلعداد السياسات واالستراتيجيات 
 والعمليات المؤسسية

يعمل التقييم المخاطر المؤسسية.  -5 
على المساعدة في تقليل المخاطر 

 المؤسسية الحرجة إلى أدنى حد

الربط ببرامج الفرص  -1 
. ُيسترشد االستراتيجية القطرية

بالنتائج في إعداد االستراتيجيات 
القطرية/ برامج الفرص االستراتيجية 

 القطرية في الصندوق

 :التغطية -2 

التغطية اإلقليمية والقطرية  )أ( 
لتقييمات االستراتيجيات والبرامج 

 القطرية

حجم الحافظة من حيث إجمالي  )ب( 
 ثمارات وعدد العملياتاالست

تصنيف إطار القدرة على تحمل  )ج( 
 الديون )أحمر، أصفر، أخضر(

شروط اإلقراض )شروط  )د( 
تيسيرية للغاية، أو مختلطة، أو 

 عادية(

 

توافر األدلة األدلة التقييمية.  -1 
التقييمية الكافية من مكتب التقييم 

المستقل ووظائف التقييم في المنظمات 
 ألخرىاإلنمائية ا

تسهم تقارير فجوة المعرفة.  -2 
التوليفات التقييمية في سد فجوة معرفية 

 حرجة في الصندوق

تسهم األولوية االستراتيجية.  -3 
التوليفات التقييمية في تحديد األولويات 
االستراتيجية للصندوق والتزامات تجديد 

 موارده

ُيسترشد بنتائج حسن التوقيت.  -4 
في الوقت المناسب  التوليفات التقييمية

إلعداد السياسات واالستراتيجيات 
 والعمليات المؤسسية

تعمل التوليفات اللبنات األساسية.  -5 
التقييمية كمدخل لمنتجات مكتب التقييم 

 المستقل األخرى

سوف تقارير إنجاز المشروعات.   توافر -1 
  ُيضطلع بتقييمات أداء المشروعات عند توافر

 شروعات فقطتقارير إنجاز الم 

سيتم اختيار تقييمات التغطية الجغرافية.  -2 
أداء المشروعات لضمان التوازن اإلقليمي 
 لبرنامج التقييم في مكتب التقييم المستقل

سوف تعطى األولوية  اللبنات األساسية. -3 
لتقييمات أداء المشروعات التي توفر مدخال 
لتقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية أو 

 لتقييمات المؤسسية أو تقارير التوليفاتا

ال توفر تقارير إنجاز فجوات المعرفة.  -4 
المشروعات تحليال كافيا ألداء المشروعات 

 ونتائجها

تقارير    ال تتسق تقييماتعدم االتساق.  -5 
 إنجاز المشروعات مع النص السردي 

يشمل المشروع ُنهجا الُنهج المبتكرة.  -6 
 حليل بشكل أعمق والتوثيقمبتكرة تستحق الت

لن تجري إدارة  عدم وجود ازدواجية. -1 
 الصندوق تقييمات أثر لنفس العملية

. هناك حاجة إلى تقييمات األثر  التعلم من  -2
ن قابال للتنفيذ في أدلة على ما يمكن أن يكو 

 سياق معين

سوف تعطى األولوية اللبنات األساسية.  -3 
لتقييمات أداء المشروعات التي توفر مدخال 
لتقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية أو 
 التقييمات المؤسسية أو التوليفات التجميعية

سوف يتم االنتهاء من تاريخ اإلنجاز.  -4 
الث سنوات من تقييمات األثر في غضون ث

 تاريخ اإلنجاز

توافر خطوط بيانات خط األساس.  -5 
األساس وسهولة استخدامها أمر ضروري 

لتحديد المنهجية التي سيتم تطبيقها في تقييمات 
 األثر
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 التعلم من تقييمات أداء المشروعات. -7
هناك حاجة إلى أدلة على ما الذي كان قابال 

 للتنفيذ ولماذا
 

ال توفر تقارير إنجاز فجوات المعرفة.  -6 
تحليال كافيا لفعالية وأثر تدخالت    المشروعات

 معينة

يشمل المشروع ُنهجا . الُنهج المبتكرة -7 
 مبتكرة تستحق التحليل بشكل أعمق والتوثيق
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 2021-2019للفترة  التجديد الحادي عشر لموارد الصندوقومخصصات  2018لعام لنظام تخصيص الموارد على أساس األداء الدرجات القطرية 

 1الجدول 
 آسيا والمحيط الهادي

 البلد

لى أساس األداء في فترة التجديد متغيرات معادلة نظام تخصيص الموارد ع
 مخصصات التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق شروط اإلقراض والتأهيل بموجب إطار القدرة على تحمل الديون الحادي عشر لموارد الصندوق

نصيب الفرد  
من الدخل 
القومي 

اإلجمالي 
)دوالر  2017
 1أمريكي(

السكان الريفيون  
 2017 

درجة مؤشر 
الضعف 

اص الخ
بالصندوق 

(2019-
2021) 

درجة تقييم 
أداء 

القطاع 
الريفي 
2018 

درجة 
الحافظة 
 والصرف
 2تصنيف فئة الدخل 2018

شروط 
 اإلقراض

فئة عالوة أجل 
 ، *4جزء المنحة 3االستحقاق

المخصصات األولية 
في إطار تخصيص 
الموارد على أساس 

األداء للبلدان المؤهلة 
للحصول على شروط 

 **تيسيرية للغاية
شروط تيسيرية 

 للغاية
مخصصات إضافية 
 بشروط تيسيرية للغاية

مجموع المخصصات في 
التجديد الحادي عشر لموارد 

 الصندوق
 11، 5أفغانستان

570 25 734 438   1.73    3.10    4.19  
البلدان المنخفضة 

 الدخل
تيسيرية 
 للغاية

 
100% 40 000 000        -      10 000 000  50 000 000 

 11، 7 ،6بنغالديش

1 470 105 734 447   1.49    3.74    5.96  

البلدان المتوسطة 
الدخل من الشريحة 

 مختلطة الدنيا
 

0%    -         -   
 

119 702 882 
 11، 8، 7بوتان

2 720 483 799   1.46    4.16    5.77  

البلدان المتوسطة 
الدخل من الشريحة 

 الدنيا
تيسيرية 
 للغاية

 
0%    -         -   

 
11 281 031 

 11، 9كمبوديا

1 230 12 615 435   1.54    3.75    5.93  

البلدان المتوسطة 
الدخل من الشريحة 

 الدنيا
تيسيرية 
 للغاية

 
0%    -         -   

 
54 395 170 

 الصين

8 690 583 630 703   1.32    4.17    5.83  

البلدان المتوسطة 
الدخل من الشريحة 

   -         -    %0 قياسي عادية لعلياا
 

134 995 532 
 10الهند

1 820 890 086 071   1.50    4.12    5.94  

البلدان المتوسطة 
الدخل من الشريحة 

   -         -    %0 إعفاء عادية الدنيا
 

166 250 000 
 إندونيسيا

3 540 118 328 856   1.33    3.97    5.43  

ة البلدان المتوسط
الدخل من الشريحة 

   -         -    %0 خصم عادية الدنيا
 

84 355 555 
تيسيرية البلدان المتوسطة   4.69    3.28    1.69   481 64 2780 11، 5كيريباس

 
100% 3 600 000        -      900 000  4 500 000 
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الدخل من الشريحة 
 الدنيا

 للغاية

جمهورية الو الديمقراطية 
 11، 6الشعبية

2 270 4 069 015   1.42    3.42    2.05  

البلدان المتوسطة 
الدخل من الشريحة 

 مختلطة الدنيا
 

0%    -         -   
 

13 237 685 
 8ملديف

9 570 229 051   1.38    3.15    5.12  

البلدان المتوسطة 
الدخل من الشريحة 

 العليا
تيسيرية 
 للغاية

 
50% 1 215 000  1 215 000   2 070 000      4 500 000  

 11نيبال

790 23 624 810   1.54    3.75    5.93  
البلدان المنخفضة 

 الدخل
تيسيرية 
 للغاية

 
0%    -         -   

 
   78 848 934  

 باكستان

1 580 118 800 621   1.56    3.46    5.06  

البلدان المتوسطة 
الدخل من الشريحة 

 مختلطة الدنيا
 

0%    -         -   
 

  111 546 237  
 8ساموا

4100 159 450   1.42    3.92  
 

البلدان المتوسطة 
الدخل من الشريحة 

 العليا
تيسيرية 
 للغاية

 
100% 3 600 000        -      900 000      4 500 000  

 10سري النكا

3 840 17 482 221   1.45    3.56    5.93  

البلدان المتوسطة 
الشريحة  الدخل من

   -         -    %0 إعفاء عادية الدنيا
 

42 758 466  
 8تونغا

4 010 82 205   1.35    3.60    5.53  

البلدان المتوسطة 
الدخل من الشريحة 

 العليا
تيسيرية 
 للغاية

 
100% 3 600 000        -      900 000      4 500 000  

 10فييت نام

2 170 62 217 124   1.39    3.82    5.96  

البلدان المتوسطة 
الدخل من الشريحة 

   -         -    %0 إعفاء عادية الدنيا
 

   43 000 000  
 492 371 928  000 770 14      000 215 1   000 015 52                  مجموع آسيا والمحيط الهادئ
  000 000 325 3                     مجموع التكاليف للصندوق

 .EB 2007/90/R.2انظر  – 2007* وفقا لمعادلة تنفيذ إطار القدرة على تحمل الديون لعام 
في المائة  27د المنحة بنسبة في المائة منح، يبين العمو  50في المائة من مجموع المخصصات. وبالنسبة للبلدان المؤهلة للحصول على  80في المائة منح، يبين العمود المنحة بنسبة  100** للبلدان المؤهلة للحصول على 

 من مجموع المخصصات
 

 2الجدول 
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 أفريقيا الشرقية الجنوبية

 البلد

متغيرات معادلة نظام تخصيص الموارد على أساس األداء في فترة التجديد 
 عشر لموارد الصندوق مخصصات التجديد الحادي شروط اإلقراض والتأهيل بموجب إطار القدرة على تحمل الديون الحادي عشر لموارد الصندوق

نصيب الفرد من  
الدخل القومي 

 2017اإلجمالي 
 1)دوالر أمريكي(

السكان الريفيون  
 2017 

درجة 
مؤشر 

الضعف 
الخاص 

بالصندوق 
(2019-

2021) 

درجة تقييم 
أداء 

القطاع 
الريفي 
2018 

درجة 
الحافظة 
 والصرف
 2تصنيف فئة الدخل 2018

شروط 
 اإلقراض

فئة عالوة أجل 
 ، *4جزء المنحة 3قاقاالستح

المخصصات األولية 
في إطار تخصيص 
الموارد على أساس 

األداء للبلدان 
المؤهلة للحصول 

على شروط تيسيرية 
 شروط تيسيرية للغاية **للغاية

مخصصات إضافية 
 بشروط تيسيرية للغاية

مجموع المخصصات في 
التجديد الحادي عشر لموارد 

 الصندوق

  3.26  3.29    1.56   154 209 16 330 3 11، 10أنغوال

البلدان المتوسطة 
الدخل من الشريحة 

   -         -    %0 إعفاء عادية الدنيا

 

29 754 999  

  5.46    3.22    1.60   071 488 9 290 11، 5بوروندي
البلدان المنخفضة 

 الدخل
تيسيرية 
 للغاية

 

100% 50 923 901       -      12 730 975  63 654 876  

  2.95    1.45   613 581 760 11، 8، 5جزر القمر

 

البلدان المنخفضة 
 الدخل

تيسيرية 
 للغاية

 

50% 2 532 607  2 532 607  4 314 813  9 380 027  

  5.88    1.93    1.78   602 085 5 1083 11، 5إريتريا
البلدان المنخفضة 

 الدخل
تيسيرية 
 للغاية

 

100%   29 663 801        -   7 415 950  37 079 751 

  5.96    3.47    1.56   162 568 83 740 11إثيوبيا
البلدان المنخفضة 

 الدخل
تيسيرية 
 للغاية

 

50%   35 097 317    35 097 317  59 795 430  129 990 064  

  5.63    3.91    1.51   381 532 36 1440 7كينيا

البلدان المتوسطة 
الدخل من الشريحة 

 مختلطة ياالدن

 

0%    -         -   

 

   76 810 020  

  4.52    3.54    1.31   696 599 1 280 1 11، 7ليسوتو

البلدان المتوسطة 
الدخل من الشريحة 

 مختلطة الدنيا

 

0%    -         -   

 

16 199 036  

  5.93    3.43    1.66   226 269 16 400 11مدغشقر
البلدان المنخفضة 

 الدخل
سيرية تي

 للغاية

 

50% 22 545 624  22 545 624     38 411 062 83 502 309  
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  5.88    3.53    1.60   896 521 15 320 11مالوي
البلدان المنخفضة 

 الدخل
تيسيرية 
 للغاية

 

50% 22 621 646    22 621 646     38 540 582    83 783 874  

  5.64    3.64    1.67   709 932 19 420 11، 5موزامبيق
البلدان المنخفضة 

 الدخل
تيسيرية 
 للغاية

 

100% 68 290 974        -   17 072 744    85 363 718  

  5.94    4.06    1.54   641 456 8 720 11رواندا
البلدان المنخفضة 

 الدخل
تيسيرية 
 للغاية

 

0%    -         -   

 

54 471 273  

  1.00    1.87    1.00   625 152 10 546 5جنوب السودان
البلدان المنخفضة 

 الدخل
تيسيرية 
 للغاية

 

100% 7 893 591        -   1 973 398      9 866 989  

  5.63    3.66    1.56   531 384 38 905.24 11جمهورية تنزانيا المتحدة
البلدان المنخفضة 

 الدخل
تيسيرية 
 للغاية

 

0%    -         -   

 

   58 800 000  

  5.64    3.73    1.59   553 664 35 600 11أوغندا
البلدان المنخفضة 

 الدخل
تيسيرية 
 للغاية

 

0%    -         -   

 

 99 567 042  

  4.49    3.69    1.45   946 941 9 300 1 11، 7، 6زامبيا

البلدان المتوسطة 
الدخل من الشريحة 

 مختلطة الدنيا

 

0%    -         -   

 

37 491 586  

  3.01    3.26    1.63   118 206 11 910 5زمبابوي
البلدان المنخفضة 

 الدخل
تيسيرية 
 للغاية

 

0%    -         -   

 

   35 687 318 

  884 402 911  953 254 180  194 797 82        462 569 239                 مجموع أفريقيا الشرقية والجنوبية

  000 000 325 3                         قمجموع التكاليف للصندو

 
 .EB 2007/90/R.2انظر  – 2007* وفقا لمعادلة تنفيذ إطار القدرة على تحمل الديون لعام 

في المائة  27في المائة منح، يبين العمود المنحة بنسبة  50ة للحصول على في المائة من مجموع المخصصات. وبالنسبة للبلدان المؤهل 80في المائة منح، يبين العمود المنحة بنسبة  100** للبلدان المؤهلة للحصول على 
 من مجموع المخصصات
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 3الجدول 

 أمريكا الالتينية والكاريبي

 البلد

متغيرات معادلة نظام تخصيص الموارد على أساس األداء في فترة 
 مخصصات التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق القدرة على تحمل الديون شروط اإلقراض والتأهيل بموجب إطار التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق

نصيب  
الفرد من 
الدخل 
القومي 

اإلجمالي 
2017 
)دوالر 
 1أمريكي(

السكان الريفيون  
 2017 

درجة 
مؤشر 

الضعف 
الخاص 

بالصندوق 
(2019-

2021) 

درجة تقييم 
أداء 

القطاع 
الريفي 
2018 

درجة 
الحافظة 
 والصرف
 2فئة الدخل تصنيف 2018

شروط 
 اإلقراض

فئة عالوة أجل 
 ، *4جزء المنحة 3االستحقاق

المخصصات 
األولية في إطار 
تخصيص الموارد 
على أساس األداء 

للبلدان المؤهلة 
للحصول على 
شروط تيسيرية 

 **للغاية
شروط تيسيرية 

 للغاية

مخصصات 
إضافية بشروط 
 تيسيرية للغاية

مجموع المخصصات في 
عشر  التجديد الحادي
 لموارد الصندوق

البلدان المرتفعة   4.71    4.12    1.32   402 528 3 040 13 األرجنتين
 الدخل

 -   -    %0 قياسي عادية

 

13 131 915  

المتعددة  –بوليفيا )جمهورية 
 القوميات( 

3 130 3 392 510   1.42    4.04    5.91  
البلدان المتوسطة 

الدخل من الشريحة 
 الدنيا

 -   -    %0 إعفاء يةعاد

 

23 601 282 

  5.74    4.16    1.18   383 940 28 580 8 البرازيل
البلدان المتوسطة 

الدخل من الشريحة 
 العليا

 عادية
 قياسي

0%    -   - 

 

35 659 394 

  5.77    3.76    1.37   012 607 2 709 7 كوبا
البلدان المتوسطة 

الدخل من الشريحة 
 العليا

 عادية
 اسيقي

0%    -   - 

 

15 501 417  

  4.68    3.78    1.33   737 083 2 630 6 الجمهورية الدومينيكية
البلدان المتوسطة 

الدخل من الشريحة 
 العليا

 -   -    %0 خصم عادية

 

12 375 596 

  5.86    4.13    1.33   039 949 5 890 5 إكوادور
البلدان المتوسطة 

الدخل من الشريحة 
 العليا

 -   -    %0 خصم عادية

 

23 468 778 
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  1.00    3.99    1.32   267 035 8 060 4 غواتيماال
البلدان المتوسطة 

الدخل من الشريحة 
 العليا

 -   -    %0 خصم عادية

 

11 339 549 

  3.96    3.60    1.32   960 553 460 4 8، 6غيانا
البلدان المتوسطة 

الدخل من الشريحة 
 العليا

ية تيسير 
  للغاية

0%    -   - 

 

7 023 078 

البلدان المنخفضة   3.01    3.25    1.61   527 295 4 760 11، 5هايتي
 الدخل

تيسيرية 
  للغاية

100% 19 048 111 - 4 762 028 23 810 139 

  5.87    4.31    1.31   648 111 26 610 8 المكسيك
البلدان المتوسطة 

الدخل من الشريحة 
 العليا

 يةعاد
 قياسي

0%    -   - 

 

38 452 817  

  5.92    3.67    1.45   789 521 2 2130 6نياكاراغوا
البلدان المتوسطة 

الدخل من الشريحة 
 الدنيا

 مختلطة
 

0%    -   - 

 

23 035 434 

  5.89    4.29   1.28   806 679 6 5970 بيرو
البلدان المتوسطة 

الدخل من الشريحة 
 العليا

 -   -    %0 خصم عادية

 

23 968 777 

 178 368 251 028 762 4 - 111 048 19   مجموع أمريكا الالتينية والكاريبي
 مجموع التكاليف للصندوق

          
    3 325 000 000  

 
 .EB 2007/90/R.2انظر  – 2007* وفقا لمعادلة تنفيذ إطار القدرة على تحمل الديون لعام 

في  27في المائة منح، يبين العمود المنحة بنسبة  50في المائة من مجموع المخصصات. وبالنسبة للبلدان المؤهلة للحصول على  80في المائة منح، يبين العمود المنحة بنسبة  100ل على ** للبلدان المؤهلة للحصو 
 المائة من مجموع المخصصات
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 4الجدول 

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا

 البلد

ة نظام تخصيص الموارد على أساس األداء في فترة التجديد متغيرات معادل
 مخصصات التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق شروط اإلقراض والتأهيل بموجب إطار القدرة على تحمل الديون الحادي عشر لموارد الصندوق

نصيب الفرد  
من الدخل 
القومي 
اإلجمالي 

)دوالر  2017
 1أمريكي(

السكان الريفيون  
 2017 

درجة مؤشر 
الضعف 
الخاص 
بالصندوق 

(2019-
2021) 

درجة تقييم 
أداء القطاع 
الريفي 
2018 

درجة 
الحافظة 
 والصرف
 2تصنيف فئة الدخل 2018

شروط 
 اإلقراض

فئة عالوة أجل 
 ، *4جزء المنحة 3االستحقاق

المخصصات األولية 
في إطار تخصيص 
الموارد على أساس 
األداء للبلدان المؤهلة 

ى للحصول عل
شروط تيسيرية 

 **للغاية
شروط تيسيرية 

 للغاية

مخصصات إضافية 
بشروط تيسيرية 

 للغاية

مجموع المخصصات 
في التجديد الحادي 

عشر لموارد 
 الصندوق

  3.71    3.17    1.60   102 215 880 1 11، 8، 6، 5جيبوتي
البلدان المتوسطة 

الدخل من الشريحة 
 الدنيا

تيسيرية 
  للغاية

0%    -         -   

 

6 617 006 

  4.78    3.60    1.50   371 283 55 010 3 مصر
البلدان المتوسطة 

الدخل من الشريحة 
 الدنيا

 عادية
   -         -    %0 خصم

 

64 534 943 

  3.42    1.62   406 588 11 770 4 5العراق
 

البلدان المتوسطة 
الدخل من الشريحة 

 العليا

 عادية
   -         -    %0 إعفاء

 

25 561 898  

  5.85    3.76    1.37   054 540 1 980 3 األردن
البلدان المتوسطة 

الدخل من الشريحة 
 العليا

 عادية
   -         -    %0 خصم

 

15 087 638  

  5.88    3.77    1.43   092 968 3 130 1 قيرغيزستان
البلدان المتوسطة 

الدخل من الشريحة 
 الدنيا

تيسيرية 
  لغايةل

50% 8 519 700 8 519 700  14 515 044 31 554 443 

  4.97    4.04    1.38   964 876 13 863 2 المغرب
البلدان المتوسطة 

الدخل من الشريحة 
 الدنيا

   -         -    %0 خصم عادية

 

36 691 376  
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  5.87    4.31    1.41   979 944 1 180 2 جمهورية مولدوفا
وسطة البلدان المت

الدخل من الشريحة 
 الدنيا

 مختلطة
 

0%    -         -   

 

20 750 972 

  5.95    3.03    1.74   987 659 26 379 2 11، 5السودان
البلدان المتوسطة 

الدخل من الشريحة 
 الدنيا

تيسيرية 
  للغاية

100% 50 355 702        -   12 588 926  62 944 628  

البلدان المنخفضة   1.00    2.34    1.73   024 588 7 178 1 5يةالجمهورية العربية السور 
 الدخل

تيسيرية 
  للغاية

0%    -         -   

 

14 211 460 

البلدان المنخفضة   5.90    3.45    1.49   975 510 6 990 طاجيكستان
 الدخل

تيسيرية 
  للغاية

50% 6 750 000  6 750 000  11 500 000  25 000 000  

  5.87    3.91    1.44   734 775 3 500 3 نستو 
البلدان المتوسطة 

الدخل من الشريحة 
 الدنيا

 عادية
   -         -    %0 خصم

 

23 897 146 

  3.04    3.80    1.34   601 700 20 930 10 تركيا
البلدان المتوسطة 

الدخل من الشريحة 
 العليا

 عادية

 قياسي
0%    -         -   

 

21 000 368 

  5.77    3.24    1.36   007 527 20 980 1 أوزبكستان
البلدان المتوسطة 

الدخل من الشريحة 
 الدنيا

 مختلطة
 

0%    -         -   

 

49 000 572  

البلدان المنخفضة   1.00    2.79    1.69   527 145 18 935 11، 5اليمن
 الدخل

تيسيرية 
  للغاية

100% 8 000 000        -   2 000 000  10 000 000  
 451 852 406 969 603 40  700 269 15  402 625 73                 مجموع الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا

  000 000 325 3                   مجموع التكاليف للصندوق
 

 .EB 2007/90/R.2انظر  – 2007* وفقا لمعادلة تنفيذ إطار القدرة على تحمل الديون لعام 
في المائة  27في المائة منح، يبين العمود المنحة بنسبة  50في المائة من مجموع المخصصات. وبالنسبة للبلدان المؤهلة للحصول على  80في المائة منح، يبين العمود المنحة بنسبة  100** للبلدان المؤهلة للحصول على 

   من مجموع المخصصات
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 5الجدول 
 والوسطىأفريقيا الغربية 

 البلد

متغيرات معادلة نظام تخصيص الموارد على أساس األداء في فترة التجديد 
 مخصصات التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق شروط اإلقراض والتأهيل بموجب إطار القدرة على تحمل الديون الحادي عشر لموارد الصندوق

نصيب الفرد من  
الدخل القومي 

اإلجمالي 
)دوالر  2017

 1ريكي(أم

السكان الريفيون  
 2017 

درجة 
مؤشر 

الضعف 
الخاص 

بالصندوق 
(2019-

2021) 

درجة 
تقييم أداء 
القطاع 
الريفي 
2018 

درجة 
الحافظة 
 والصرف
 2تصنيف فئة الدخل 2018

شروط 
 اإلقراض

فئة عالوة 
أجل 

 3االستحقاق
جزء 
 ، *4المنحة

المخصصات األولية 
في إطار تخصيص 
الموارد على أساس 

ء للبلدان المؤهلة األدا
للحصول على شروط 

 **تيسيرية للغاية
شروط تيسيرية 

 للغاية

مخصصات 
إضافية بشروط 
 تيسيرية للغاية

مجموع المخصصات 
في التجديد الحادي 

 عشر لموارد الصندوق

  3.37    3.59    1.52   729 163 6 800 11بنن
البلدان المنخفضة 

 الدخل
تيسيرية 
 للغاية

 
50% 7 886 000  7 901 243 13 461 377 29 263 862  

  5.90    3.89    1.57   355 145 13 610 11بوركينا فاسو
البلدان المنخفضة 

 الدخل
تيسيرية 
 للغاية

 
0%    -         -   

 
68 155 269 

  5.92    3.50    1.48   554 706 10 360 1 7الكاميرون

البلدان المتوسطة 
الدخل من الشريحة 

 الدنيا
 تلطةمخ

 
0%    -         -   

 
46 970 628 

  5.76    2.83    1.56   350 765 2 390 11، 5جمهورية أفريقيا الوسطى
البلدان المنخفضة 

 الدخل
تيسيرية 
 للغاية

 
100% 28 095 939        -   7 065 820 35 329 100 

  5.87    2.98    1.70   477 505 11 630 11، 5تشاد
ضة البلدان المنخف

 الدخل
تيسيرية 
 للغاية

 
100% 49 405 403        -   12 336 663 61 683 313 

  1.00    2.98    1.57   502 777 1 1360 5الكونغو

البلدان المتوسطة 
الدخل من الشريحة 

 الدنيا
 مختلطة

 
0%    -         -   

 
7 991 611 

  1.00    2.74    1.54   997 926 45 450 11، 5جمهورية الكونغو الديمقراطية
البلدان المنخفضة 

 الدخل
تيسيرية 
 للغاية

 
50% 9 932 747  9 852 510 16 785 758 36 490 778 

 مختلطةالبلدان المتوسطة   1.32    3.78    1.38   231 800 10 540 1 6، 5كوت ديفوار
 

0%    -         -   
 

18 389 535 
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الدخل من الشريحة 
 الدنيا

   -         -    %0 خصم عادية UMIC  5.49    3.25    1.40   130 252 610 6 غابون
 

5 959 671 

  5.88    3.19    1.53   633 823 450 11، 5غامبيا
البلدان المنخفضة 

 الدخل
تيسيرية 
 للغاية

 
100% 16 813 310        -   4 254 047 21 270 237 

  5.62    4.01    1.38   884 884 12 1490 6غانا

البلدان المتوسطة 
الدخل من الشريحة 

 الدنيا
 مختلطة

 
0%    -         -   

 
46 045 375 

  2.95    3.38    1.55   573 865 7 820 11غيانا
البلدان المنخفضة 

 الدخل
تيسيرية 
 للغاية

 
50% 7 946 333  7 951 993 13 547 840 29 451 826 

  5.78    3.04    1.46   118 915 660 11، 5بيساو-غينيا
البلدان المنخفضة 

 الدخل
تيسيرية 
 للغاية

 
50% 5 122 062  5 181 139 8 827 126  19 189 405  

  5.90    3.12    1.50   057 342 2 380 11، 5ليبيريا
البلدان المنخفضة 

 الدخل
تيسيرية 
 للغاية

 
50% 9 129 302  9 191 311 15 659 271  34 041 892 

  5.40    3.59    1.58   998 857 10 770 5مالي
البلدان المنخفضة 

 الدخل
تيسيرية 
 للغاية

 
50% 14 499 978  14 486 933 24 681 442  53 655 308 

  5.87    3.46    1.58   120 723 1 1100 11موريتانيا

البلدان المتوسطة 
الدخل من الشريحة 

 الدنيا
تيسيرية 
 للغاية

 
100% 18 800 818        -   4 739 395 23 696 976  

  5.94    3.41    1.67   576 331 17 360 11النيجر
البلدان المنخفضة 

 الدخل
تيسيرية 
 للغاية

 
50% 23 942 029  23 864 625 40 658 250 88 387 501 

البلدان المتوسطة   4.87    3.54    1.46   747 582 96 2080 نيجيريا
الدخل من الشريحة 

 الدنيا

  926 465 87    -         -    %0  طةمختل

  5.81    3.56    1.48   116 69 770 1 11، 8ساو تومي وبرينسيبي

البلدان المتوسطة 
الدخل من الشريحة 

 الدنيا
تيسيرية 
 للغاية

 
100% 4 161 323        -   1 066 010 5 330 051 

تيسيرية ان المنخفضة البلد  5.93    3.68    1.59   111 809 8 950 11السنغال

 
0%    -         -   

 
51 863 209 
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 للغاية الدخل

  5.89    3.35    1.47   898 480 4 510 11سيراليون
البلدان المنخفضة 

 الدخل
تيسيرية 
 للغاية

 
50% 10 984 152  11 022 943  18 779 829 40 825 715  

  1.00    3.33    1.61   369 603 4 610 11، 5توغو
لبلدان المنخفضة ا

 الدخل
تيسيرية 
 للغاية

 
50% 4 198 717 4 198 717  7 153 370 15 550 805  

 994 004 827 198 016 189 415 651 93 156 499 211               مجموع أفريقيا الغربية والوسطى
  000 000 325 3                     مجموع التكاليف للصندوق

 
 .EB 2007/90/R.2انظر  – 2007نفيذ إطار القدرة على تحمل الديون لعام * وفقا لمعادلة ت

المائة  في 27في المائة منح، يبين العمود المنحة بنسبة  50في المائة من مجموع المخصصات. وبالنسبة للبلدان المؤهلة للحصول على  80في المائة منح، يبين العمود المنحة بنسبة  100** للبلدان المؤهلة للحصول على 
 من مجموع المخصصات
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 الحواشي
 
  .https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CDوفقا لمنهجية أطلس البنك الدولي، المتاحة في  -1
 .groups-lending-and-country-bank-world-https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519ك الدولي، المتاحة في وفقا للمجموعات القطرية واإلقراضية للبن -2
السنة التقويمية األولى من فترة تجديد الموارد  اعتبارا منإعادة التصنيف إلى فئة أعلى يبدأ تنفيذ اعتبارا من السنة التقويمية التالية، في حين أدنى من فئات عالوة أجل االستحقاق إعادة التصنيف إلى فئة  يذيبدأ تنف -3

 .EB 2018/125/R.45االستحقاق وفقا للوثيقة  وات أجلالتفريق بين عالالتالية. ويخضع ذلك لموافقة المجلس التنفيذي على 
إطار القدرة على تحمل الديون خالل السنة  بموجبتتغير أهلية الحصول على المنح  ويمكن أنيتم تحديد جزء المنحة للبلدان المؤهلة للحصول على شروط تيسيرية للغاية من خالل إطار القدرة على تحمل الديون.  -4

 التقويمية.
لموافقة المجلس التنفيذي ذلك يخضع و االستحقاق ) عالوة أجلعادية من زيادة للتمتع بشروط ُتعفى البلدان المؤهلة و قائمة البنك الدولي المنسقة. وفقا لمن النزاعات  ةتضرر مهش و  البلدان على أنها في وضعصنف تُ  -5

 (.EB 2018/125/R.45االستحقاق وفقا للوثيقة  التفريق بين عالوات أجلعلى 
يكن البلد مصنفا على أنه ما لم و عادية. بشروط تمويل للحصول على  ذا جدارة ائتمانيةكثر من عامين، ولكنه ال يعتبر ألأعلى من الحد التشغيلي للصندوق للبلد ظل نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي  -6

 مختلطة.شروط التمويل ب يحصل على ية، فإنهللغا تيسيريةللحصول على شروط  اقتصاد دولة صغير وبالتالي مؤهال
المجلس ى ذلك التدريجي، إذا وافق عل الخروج/الدخولجديدة مع آلية القراض اإلإلى شروط  البلدنتقل يسهذه، و  فترة تجديد المواردابتداء من  مختلطةللغاية إلى  تيسيريةالبلد من الخاصة بتغيرت شروط اإلقراض  -7

 .EB 2018/125/R.8و EB 2018/125/R.7 ينتالتنفيذي وفقا للوثيق
إذا كان البلد مؤهال  إذا كان البلد مؤهال في العادة للحصول على شروط مختلطة، فإنه سيحصل بدال من ذلك على تمويل من الصندوق بشروط تيسيرية للغاية. أما على أنه اقتصاد دولة صغيرة. البلدصنف يُ  -8

 (.EB 2018/125/R.45االستحقاق وفقا للوثيقة  التفريق بين عالوات أجللموافقة المجلس التنفيذي على ذلك يخضع و االستحقاق )أجل من زيادة عالوة  فىسُيععادية، فإنه شروط للحصول على 
 ال مؤهال للحصول على شروط تيسيرية للغاية من الصندوق.، وبالتالي فإنه ال يز عامين لعام أوكثر ألأعلى من الحد التشغيلي للصندوق  للبلدنصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي كان  -9

التفريق لموافقة المجلس التنفيذي على ذلك يخضع ة أجل االستحقاق. و أصبح البلد مؤهال للحصول على تمويل للقروض بشروط عادية في التجديد التاسع أو العاشر لموارد الصندوق، وبالتالي ُيعفى من زيادة عالو  -10
 .EB 2018/125/R.45االستحقاق وفقا للوثيقة  أجلبين عالوات 

 ./category.html-country-developed-tleaswww.un.org/development/desa/dpadُيصنف البلد على أنه من أقل البلدان نموا وفقا لتصنيف األمم المتحدة، متاح في  -11
 

 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups
https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category.html
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 2018أداء القطاع الريفي لعام  درجات تقييم

 1الجدول 
 آسيا والمحيط الهادي

 تقييم أداء القطاع الريفي مؤشر
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 السياسات واإلطار القانوني للمنظمات الريفية وسكان الريف -1

طار التنمية الريفية والحد من الفقر 1-1) ( سياسات وا 
 الريفي

3.6 4.2 4.4 3.1 4.7 4.2 3.9 3.5 4.3 2.6 4.0 4.2 4.7 4.2 4.0 4.2 
( األطر القانونية لمنظمات سكان الريف 1-2)

 تقالليتهاواس
3.8 3.8 4.0 3.8 3.4 4.9 4.4 3.0 2.3 3.0 4.4 3.5 3.9 4.4 3.5 3.3 

( تمثيل المنظمات الريفية وسكان الريف 1-3)
 وتأثيرهم

1.8 3.3 4.2 4.2 3.4 4.7 3.9 4.2 3.4 3.9 4.2 4.2 3.3 3.6 3.4 4.2 
 التسيير الريفي والشفافية واإلدارة العامة -2
لية تخصيص الموارد للتنمية ( جودة وشفافية عم2-1)

 الريفية
1.9 3.4 5.0 3.2 4.5 4.4 3.8 2.5 2.1 2.5 3.2 3.2 4.0 2.9 3.5 3.2 

 2.7 3.5 3.7 4.0 3.2 3.2 2.5 2.2 3.5 4.0 4.4 2.7 2.3 4.6 2.9 2.0 ( المساءلة والشفافية والفساد2-2)
 الموارد الطبيعية والسياسات والممارسات البيئية -3

 4.8 4.2 3.7 4.0 4.3 3.8 4.2 4.5 4.6 4.1 4.2 4.2 4.4 4.8 3.6 3.4 سات التقييم البيئي وآليات التظلم( سيا3-1)
 3.8 3.9 2.7 3.3 3.4 3.1 3.8 4.1 4.6 4.0 4.1 3.6 3.9 4.1 4.1 3.0 ( السياسات الوطنية بشأن تغير المناخ3-2)
 3.2 3.9 2.7 4.0 3.6 3.2 3.0 3.8 3.5 4.9 3.2 3.8 4.0 3.9 3.4 1.3 ( الحصول على األراضي3-3)
 4.4 4.3 3.5 4.2 3.2 4.2 4.7 3.1 3.7 3.8 4.1 4.5 3.5 5.2 4.0 2.7 ( الحصول على المياه3-4)
 السياسة المالية والحصول على الخدمات والوصول إلى األسواق -4

( الحصول على الخدمات المالية الريفية 4-1)
 واستخدامها

3.2 3.9 3.9 4.0 4.8 4.6 2.7 2.5 1.9 3.0 4.3 3.5 3.5 3.2 3.5 2.7 
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 تقييم أداء القطاع الريفي مؤشر
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 3.4 3.3 3.5 2.6 3.8 3.1 3.2 1.9 2.2 4.3 4.0 4.4 2.8 3.8 2.8 3.1 ( مناخ االستثمار لألعمال الريفية4-2)
( الحصول على المدخالت الزراعية والوصول 4-3)

 إلى أسواق المنتجات
4.0 2.5 4.4 3.3 3.5 3.2 3.0 4.2 3.7 3.2 3.6 2.7 3.5 3.6 3.1 3.7 

 2.9 3.9 4.4 4.6 3.3 3.8 2.4 4.7 2.4 4.8 5.0 4.2 4.2 4.1 5.2 3.5 ( الحصول على خدمات اإلرشاد4-4)
 التغذية والتمايز بين الجنسين -5

 4.8 2.5 4.8 4.1 3.1 4.2 2.8 4.5 3.6 4.9 4.4 5.1 4.6 4.9 4.5 4.2 ( إطار سياسات التغذية ونتائجها5-1)
 4.4 3.0 2.8 3.9 3.5 2.8 3.0 3.8 2.5 4.0 3.4 4.8 3.9 3.8 3.4 3.4 طار سياسات التمايز بين الجنسين( إ5-2)
 السياسات االقتصادية الكلية وظروف التنمية الريفية -6

 4.7 3.5 3.6 4.5 3.5 4.0 3.0 4.3 3.0 4.2 4.4 4.8 4.0 3.2 4.6 4.0 ( السياسات النقدية وسياسة سعر الصرف6-1)
 3.8 3.5 3.0 4.5 3.3 4.2 2.5 3.5 3.0 3.6 2.8 3.7 4.0 4.7 3.5 3.5 ( السياسة المالية والضرائب6-2)
 4.1 3.5 3.2 3.5 3.5 4.3 2.5 3.2 2.5 3.3 4.3 4.8 4.3 3.5 4.9 2.4 ( سياسة الديون6-3)
 4.3 4.5 4.2 4.5 3.0 3.5 4.0 3.7 3.5 3.9 3.9 4.5 3.8 2.5 3.2 4.1 ( سياسة التجارة6-4)

  3.8     3.6     3.6     3.9     3.5     3.7     3.1    3.4     3.3     4.0     4.1    4.2     3.8     4.2     3.7     3.1   متوسط جميع المؤشرات
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 2الجدول 
 أفريقيا الشرقية والجنوبية
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 السياسات واإلطار القانوني للمنظمات الريفية وسكان الريف -1

طار التنمية الريفية والحد من الفقر الريفي1-1)  3.8 3.6 3.2 3.4 2.0 4.3 3.8 3.1 3.0 2.6 4.5 3.4 2.5 3.5 3.5 3.7 ( سياسات وا 

 3.1 4.7 4.1 4.2 1.0 3.8 3.9 4.5 4.2 4.2 4.1 3.4 1.6 4.0 3.2 2.7 ( األطر القانونية لمنظمات سكان الريف واستقالليتها1-2)

 3.5 4.2 4.2 3.8 2.6 3.9 4.2 5.0 4.2 3.4 5.0 3.9 1.0 2.6 2.0 4.2 ( تمثيل المنظمات الريفية وسكان الريف وتأثيرهم1-3)

 التسيير الريفي والشفافية واإلدارة العامة -2

 1.9 4.2 3.4 1.5 1.0 3.7 3.2 2.4 2.2 4.1 3.1 3.1 1.4 2.5 2.1 2.6 ( جودة وشفافية عملية تخصيص الموارد للتنمية الريفية2-1)

 1.9 3.2 2.6 3.6 1.5 4.9 3.3 3.6 3.5 4.2 3.0 2.3 1.5 2.5 1.8 2.3 ( المساءلة والشفافية والفساد2-2)

 الموارد الطبيعية والسياسات والممارسات البيئية -3

 3.0 4.1 4.0 4.7 1.2 3.9 3.9 3.3 3.4 3.8 4.8 4.0 1.3 2.0 2.9 4.3 ( سياسات التقييم البيئي وآليات التظلم3-1)

 3.4 4.0 4.4 4.5 3.9 4.1 3.7 3.6 3.7 4.0 4.0 3.6 2.4 4.7 4.2 4.4 ( السياسات الوطنية بشأن تغير المناخ3-2)

 3.7 2.6 3.6 4.1 2.1 4.1 3.8 3.5 4.9 4.4 4.4 2.9 1.8 3.0 3.2 3.5 ( الحصول على األراضي3-3)

 3.4 3.1 3.8 3.5 3.3 4.7 3.5 4.2 3.4 4.3 4.4 3.9 3.0 3.5 3.7 3.1 ( الحصول على المياه3-4)

 األسواق السياسة المالية والحصول على الخدمات والوصول إلى -4

 3.3 4.5 4.2 3.2 1.3 4.1 3.6 3.5 3.4 2.6 4.6 2.9 1.0 2.5 3.1 2.4 ( الحصول على الخدمات المالية الريفية واستخدامها4-1)

 3.3 3.8 3.0 3.9 1.6 4.0 2.6 2.6 2.8 2.2 2.5 3.6 2.0 2.7 2.2 2.6 ( مناخ االستثمار لألعمال الريفية4-2)

لزراعية والوصول إلى أسواق ( الحصول على المدخالت ا4-3)
 المنتجات

3.4 4.2 3.2 3.9 3.5 3.5 2.7 2.4 3.1 4.0 3.8 2.0 3.7 3.0 2.0 3.7 

 3.9 5.1 4.4 3.6 4.1 4.1 4.4 4.9 2.7 3.8 4.8 4.7 1.0 2.4 4.8 3.6 ( الحصول على خدمات اإلرشاد4-4)

 التغذية والتمايز بين الجنسين -5
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 تقييم أداء القطاع الريفي مؤشر

غوال
أن

دي 
رون
بو

مر 
 الق
زر
ج

 

تريا
إري

وبيا 
إثي

 

ينيا
ك

وتو 
ليس

شقر 
دغ
م

 

وي
مال

بيق 
وزام

م
 

اندا
رو

 

دان
سو
ب ال

جنو
نيا  

تنزا
رية 

مهو
ج

حدة
لمت
ا

 

غندا
أو

مبيا 
زا

وي 
مباب
ز

 

 4.2 3.6 4.7 4.1 1.0 3.9 4.2 4.5 4.0 3.5 4.4 4.4 2.0 2.0 3.8 2.9 سياسات التغذية ونتائجها( إطار 5-1)

 4.2 3.2 4.1 4.0 2.0 5.0 4.3 2.5 2.9 3.1 3.7 4.2 2.5 3.0 4.4 4.2 ( إطار سياسات التمايز بين الجنسين5-2)

 السياسات االقتصادية الكلية وظروف التنمية الريفية -6

 2.8 3.7 3.3 3.7 1.0 3.8 3.1 2.7 3.7 3.2 3.6 2.9 2.8 3.0 2.3 3.3 سات النقدية وسياسة سعر الصرف( السيا6-1)

 3.3 3.5 3.4 3.3 1.0 3.9 2.8 2.8 3.5 4.0 3.3 3.8 1.9 2.5 3.4 4.0 ( السياسة المالية والضرائب6-2)

 2.5 3.8 4.1 4.0 1.0 4.2 2.8 3.7 3.8 3.8 3.4 3.1 1.6 3.0 3.1 2.6 ( سياسة الديون6-3)

 3.0 3.3 3.4 2.9 2.0 2.9 3.9 3.5 3.5 3.3 3.3 2.2 1.5 3.5 3.3 2.8 ( سياسة التجارة6-4)

  3.3     3.7     3.7     3.7     1.9     4.1     3.6    3.5     3.4     3.5     3.9    3.5     1.9     3.0     3.2     3.3   متوسط جميع المؤشرات
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 3دول الج
 أمريكا الالتينية والكاريبي
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 يفالسياسات واإلطار القانوني للمنظمات الريفية وسكان الر  -1

طار التنمية الريفية والحد من الفقر الريفي1-1)  3.5 4.0 4.4 3.4 3.8 4.4 4.1 4.7 4.6 4.3 4.5 4.7 ( سياسات وا 

 4.9 4.3 4.6 4.0 4.9 4.2 4.6 4.3 3.3 5.1 4.8 4.5 ( األطر القانونية لمنظمات سكان الريف واستقالليتها1-2)

 4.2 3.4 4.7 1.8 3.6 4.2 5.0 2.3 3.4 4.2 5.0 4.2 أثيرهم( تمثيل المنظمات الريفية وسكان الريف وت1-3)

 التسيير الريفي والشفافية واإلدارة العامة -2

 3.6 3.8 3.3 2.4 2.2 3.8 3.8 2.6 3.5 4.1 4.0 3.6 ( جودة وشفافية عملية تخصيص الموارد للتنمية الريفية2-1)

 3.9 3.2 3.9 2.6 4.7 2.7 3.8 3.9 2.9 4.1 3.5 4.7 ( المساءلة والشفافية والفساد2-2)

 الموارد الطبيعية والسياسات والممارسات البيئية -3

 4.4 2.8 4.1 3.7 3.1 4.9 4.3 3.8 3.8 5.1 4.7 4.2 ( سياسات التقييم البيئي وآليات التظلم3-1)

 4.0 3.4 4.1 3.5 4.1 4.2 3.6 4.2 3.8 3.8 3.7 3.9 ( السياسات الوطنية بشأن تغير المناخ3-2)

 4.8 3.4 4.7 3.9 3.2 4.4 5.0 3.4 3.3 5.0 4.6 4.8 ( الحصول على األراضي3-3)

 4.2 3.5 3.9 2.7 4.6 3.1 4.8 3.7 4.9 3.9 3.0 3.6 ( الحصول على المياه3-4)

 السياسة المالية والحصول على الخدمات والوصول إلى األسواق -4

 4.4 3.2 4.2 3.5 2.1 4.2 3.4 2.8 2.8 3.9 3.5 3.6 الريفية واستخدامها ( الحصول على الخدمات المالية4-1)            

 4.0 3.4 4.2 2.6 2.6 3.4 2.4 4.0 3.1 4.0 3.0 4.1 ( مناخ االستثمار لألعمال الريفية4-2)

 3.9 2.6 3.9 3.4 3.9 3.5 3.8 4.0 2.2 3.6 3.7 4.7 ( الحصول على المدخالت الزراعية والوصول إلى أسواق المنتجات4-3)

 4.7 3.8 5.1 4.0 2.9 4.7 5.1 4.1 4.4 5.1 4.7 5.0 ( الحصول على خدمات اإلرشاد4-4)
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 التغذية والتمايز بين الجنسين -5

 5.2 4.8 5.3 3.6 3.1 4.5 4.8 3.9 4.0 5.1 4.2 4.4 ( إطار سياسات التغذية ونتائجها5-1)            

 4.2 4.6 4.9 3.4 4.1 3.8 4.9 4.4 5.4 4.2 5.1 5.0 ( إطار سياسات التمايز بين الجنسين5-2)

 السياسات االقتصادية الكلية وظروف التنمية الريفية -6

 4.6 4.1 3.8 3.1 4.1 4.6 4.5 4.4 4.5 3.6 3.6 2.9 ( السياسات النقدية وسياسة سعر الصرف6-1)

 4.2 3.7 4.3 3.4 3.9 3.5 3.8 3.8 4.4 3.8 4.2 3.4 ( السياسة المالية والضرائب6-2)

 4.1 4.0 4.3 3.0 4.0 3.6 2.8 3.4 3.3 2.7 3.6 3.3 ( سياسة الديون6-3)

 4.8 3.8 4.3 3.9 3.6 4.0 3.7 4.1 3.7 3.6 3.3 3.6 ( سياسة التجارة6-4)

  4.3     3.7     4.3    3.3     3.6     4.0     4.1    3.8     3.8     4.2     4.0     4.1   متوسط جميع المؤشرات
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 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا
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 الريفية وسكان الريف السياسات واإلطار القانوني للمنظمات -1

طار التنمية الريفية والحد من الفقر الريفي1-1)  1.8 4.4 4.3 4.7 4.3 2.4 3.5 4.5 5.1 3.8 4.1 4.0 4.1 3.7 ( سياسات وا 

 2.7 2.6 3.2 4.5 3.0 1.3 2.7 4.1 4.8 3.6 3.8 3.8 3.6 3.2 ( األطر القانونية لمنظمات سكان الريف واستقالليتها1-2)

 3.9 2.8 3.9 3.4 3.6 2.6 3.1 4.2 4.7 3.9 3.4 3.4 3.3 1.0 يل المنظمات الريفية وسكان الريف وتأثيرهم( تمث1-3)

 التسيير الريفي والشفافية واإلدارة العامة -2

 1.3 2.1 2.6 2.8 1.3 1.3 3.2 2.8 3.0 3.0 2.7 2.8 3.3 3.1 ( جودة وشفافية عملية تخصيص الموارد للتنمية الريفية2-1)

 1.5 1.6 3.3 4.2 1.8 1.3 3.0 3.5 3.8 2.9 3.7 2.0 3.0 2.5 ( المساءلة والشفافية والفساد2-2)

 الموارد الطبيعية والسياسات والممارسات البيئية -3

 4.1 3.4 4.2 3.3 3.7 2.5 3.0 4.4 4.9 4.3 2.9 4.0 4.4 3.9 ( سياسات التقييم البيئي وآليات التظلم3-1)

 2.1 4.0 3.9 4.4 3.2 1.9 3.9 4.7 4.5 2.6 4.6 3.6 4.1 4.5 طنية بشأن تغير المناخ( السياسات الو 3-2)

 3.6 3.2 3.3 4.1 4.5 2.0 3.0 4.8 5.0 4.8 3.5 2.7 3.7 3.0 ( الحصول على األراضي3-3)

 3.0 4.2 4.0 4.1 4.2 4.1 3.2 4.9 4.5 4.6 4.0 4.1 4.6 4.1 ( الحصول على المياه3-4)

 الية والحصول على الخدمات والوصول إلى األسواقالسياسة الم -4

 1.9 2.5 4.0 3.2 4.4 1.9 2.6 3.6 2.8 4.4 4.2 1.9 3.2 1.4 ( الحصول على الخدمات المالية الريفية واستخدامها4-1)

 3.2 3.3 4.4 4.4 2.1 3.2 3.9 3.4 3.4 2.2 3.7 3.2 3.8 3.1 ( مناخ االستثمار لألعمال الريفية4-2)

 3.5 3.4 3.7 3.9 4.2 3.2 3.0 3.6 4.9 4.2 3.4 3.7 3.6 1.9 لحصول على المدخالت الزراعية والوصول إلى أسواق المنتجات( ا4-3)

 3.8 2.7 4.6 4.7 2.7 4.0 3.1 3.7 4.7 3.5 4.0 2.8 3.3 4.1 ( الحصول على خدمات اإلرشاد4-4)

 التغذية والتمايز بين الجنسين -5
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 2.7 3.7 3.9 5.0 3.8 1.8 4.2 5.3 4.8 5.1 4.6 4.4 3.8 3.2 ر سياسات التغذية ونتائجها( إطا5-1)

 2.0 3.3 3.3 3.6 4.3 2.1 2.8 4.1 4.8 3.1 3.5 3.8 3.1 3.2 ( إطار سياسات التمايز بين الجنسين5-2)

 السياسات االقتصادية الكلية وظروف التنمية الريفية -6

 2.6 4.0 3.6 3.2 3.5 1.9 2.4 4.0 3.7 3.7 3.8 4.8 3.5 4.1 ياسة سعر الصرف( السياسات النقدية وس6-1)

 2.9 4.2 4.1 3.8 3.8 1.7 2.9 3.8 4.5 4.1 3.9 3.8 3.1 3.9 ( السياسة المالية والضرائب6-2)

 2.8 4.0 3.5 3.4 3.4 2.7 1.6 3.7 3.4 3.4 3.3 3.6 3.4 3.3 ( سياسة الديون6-3)

 3.6 2.2 4.6 3.5 3.7 2.2 2.4 3.7 4.5 4.4 4.3 2.7 3.7 2.9 ( سياسة التجارة6-4)

  2.8  3.2  3.8     3.9     3.5    2.3     3.0     4.0     4.3    3.8     3.8     3.4     3.6     3.2   متوسط جميع المؤشرات
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 5الجدول 
 أفريقيا الغربية والوسطى

 تقييم أداء القطاع الريفي مؤشر
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 ة وسكان الريفالسياسات واإلطار القانوني للمنظمات الريفي -1

طار التنمية الريفية والحد من 1-1)       ( سياسات وا 
 الفقر الريفي

3.1 2.9 3.8 3.1 2.9 4.6 3.3 4.6 4.8 3.6 4.2 3.9 3.2 3.6 3.9 4.2 3.4 3.5 4.2 3.4 3.8 3.6 

( األطر القانونية لمنظمات سكان الريف 1-2)
 واستقالليتها

3.3 3.1 3.3 2.1 2.7 2.9 2.7 4.3 3.0 3.3 4.5 3.8 2.5 2.8 3.5 4.1 3.2 4.1 3.8 4.0 3.4 3.0 

( تمثيل المنظمات الريفية وسكان الريف 1-3)
 وتأثيرهم

4.7 5.0 5.0 3.9 3.4 1.5 1.0 3.5 1.0 4.2 4.2 1.8 3.6 2.0 3.6 2.6 4.2 3.6 3.4 3.8 2.3 3.6 

 التسيير الريفي والشفافية واإلدارة العامة -2

عملية تخصيص الموارد  ( جودة وشفافية2-1)
 للتنمية الريفية

3.4 4.1 2.6 1.6 2.9 2.9 2.0 3.3 3.3 3.0 2.8 3.6 2.0 1.6 4.0 3.5 4.2 2.5 4.1 3.2 3.3 3.4 

 3.1 3.7 4.4 4.6 3.0 3.2 2.6 3.2 3.3 1.5 2.3 4.8 2.8 2.5 3.2 1.5 1.9 1.8 1.6 2.4 3.7 4.2 ( المساءلة والشفافية والفساد2-2)

 رد الطبيعية والسياسات والممارسات البيئيةالموا -3

 3.7 3.8 3.9 3.7 4.0 3.0 3.9 3.9 4.4 2.5 3.9 4.7 4.0 3.6 4.5 3.7 3.2 3.8 3.3 3.7 4.0 3.5 ( سياسات التقييم البيئي وآليات التظلم3-1)

 4.3 3.8 4.1 4.0 2.6 3.9 4.6 4.2 3.1 4.5 4.7 4.5 2.9 3.7 3.9 2.7 3.6 4.4 4.4 4.6 4.6 2.7 ( السياسات الوطنية بشأن تغير المناخ3-2)

 3.3 2.9 2.7 3.1 2.9 3.8 3.2 3.9 3.4 3.9 3.5 3.9 3.2 2.9 4.5 2.4 4.1 2.4 2.7 2.4 3.8 3.9 ( الحصول على األراضي3-3)

 3.0 3.5 4.2 4.7 3.7 3.3 3.9 3.6 2.5 3.4 3.1 4.0 3.7 2.9 3.3 2.9 3.1 4.2 3.5 3.1 3.6 3.9 ( الحصول على المياه3-4)

 السياسة المالية والحصول على الخدمات والوصول إلى األسواق -4

 3.1 3.2 3.3 1.7 3.9 2.6 1.5 2.6 3.5 2.0 2.8 4.2 2.3 2.5 2.7 3.1 2.1 1.4 1.8 1.9 3.0 2.9( الحصول على الخدمات المالية الريفية 4-1)
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 واستخدامها

 3.8 1.9 2.0 1.8 3.0 1.8 1.8 4.3 2.5 3.5 3.1 4.1 3.3 3.0 3.2 1.8 1.6 3.1 2.1 3.5 3.8 3.7 ( مناخ االستثمار لألعمال الريفية4-2)

( الحصول على المدخالت الزراعية 4-3)
 والوصول إلى أسواق المنتجات

2.9 4.1 4.2 3.3 4.6 3.5 3.6 3.5 3.8 3.8 3.1 3.4 4.0 2.3 3.5 3.8 4.1 4.0 3.8 4.5 3.5 4.0 

 1.8 5.0 2.8 3.2 4.4 3.8 5.3 1.7 4.8 1.7 4.3 5.1 2.5 3.3 4.1 2.9 1.7 2.4 1.7 3.8 4.8 4.4 خدمات اإلرشاد( الحصول على 4-4)

 التغذية والتمايز بين الجنسين -5

 3.5 4.0 4.3 3.9 4.5 3.3 4.2 3.8 2.3 4.0 3.7 4.6 4.0 4.5 4.3 3.8 3.6 3.1 3.2 4.3 4.4 4.0 ( إطار سياسات التغذية ونتائجها5-1)

 3.7 2.6 4.3 3.3 3.0 2.8 3.3 2.5 2.9 3.5 3.4 3.4 2.6 2.2 3.2 1.7 3.4 2.7 3.0 3.8 2.8 3.1 ( إطار سياسات التمايز بين الجنسين5-2)

 السياسات االقتصادية الكلية وظروف التنمية الريفية -6

 3.2 2.7 4.1 4.0 4.1 3.1 2.8 4.4 2.8 3.0 2.5 3.6 2.6 4.2 4.4 2.9 3.6 3.1 3.7 4.5 4.4 3.5 ( السياسات النقدية وسياسة سعر الصرف6-1)

 3.3 3.5 3.5 4.1 2.9 3.6 3.7 3.5 4.1 2.5 3.0 3.5 3.5 3.8 3.5 3.2 2.8 3.1 3.3 3.2 3.8 3.2 ( السياسة المالية والضرائب6-2)

 2.8 3.7 3.8 3.3 4.6 3.9 3.2 4.5 3.7 2.5 3.8 3.6 2.5 3.4 3.8 4.3 2.9 2.5 2.5 4.0 4.2 4.0 ( سياسة الديون6-3)

 2.9 3.2 3.7 3.0 3.0 3.4 3.7 3.8 3.6 4.0 3.5 3.4 2.8 3.3 4.1 2.6 3.6 2.2 2.9 2.2 4.0 4.0 ( سياسة التجارة6-4)

 متوسط جميع المؤشرات
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