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برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج، والميزانيتان العادية 

، وبرنامج عمل مكتب التقييم 2020والرأسمالية للصندوق لعام 

 2020المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 

لالتقريران ال، و2022-2021وخطته اإلشارية للفترة  يان مرحَّ

لفقيرة المثقلة بالديون وتنفيذ نظام مبادرة ديون البلدان ا عن

 تخصيص الموارد على أساس األداء
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 للصندوق والرأسمالية العادية والميزانيتان النتائج، إلى المستند الصندوق عمل برنامج

 النتائج إلى المستند الصندوق في المستقل التقييم مكتب عمل وبرنامج ،2020 لعام

ليان والتقريران ،2022-2021 للفترة اإلشارية وخطته 2020 لعام وميزانيته  المرحَّ

 على الموارد تخصيص نظام وتنفيذ بالديون المثقلة الفقيرة البلدان ديون مبادرة عن

 األداء أساس

النفقات ، وتعرض الوثيقة المرفقة برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج، والميزانيتين العادية والرأسمالية -1

، وميزانية مكتب التقييم المستقل في الصندوق لعام واالستثمار الموجه للقدرات، 2020لعام  الخاصة للصندوق

، والتقريرين المرحليين عن مشاركة الصندوق في مبادرة البلدان 2022-2021وخطته اإلشارية للفترة  2020

 الفقيرة المثقلة بالديون وتنفيذ نظام تخصيص الموارد على أساس األداء.

في دورته الخامسة والعشرين بعد المائة  2020على برنامج عمل الصندوق لعام وافق المجلس التنفيذي  -2

مليون  062 1مليون وحدة حقوق سحب خاصة ) 760. بمستوى قدره 2019المنعقدة في ديسمبر/كانون األول 

دوالر أمريكي( بالقيم االسمية ألغراض التخطيط، شريطة الخضوع الستعراض للموارد المتاحة لعقد 

 .2020مات خالل عام االلتزا

واستعرض المجلس التنفيذي أيضاً التقريرين المرحليين عن مشاركة الصندوق في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة  -3

بالديون، وتنفيذ نظام تخصيص الموارد على أساس األداء في الصندوق وضميمته، والذي يتضمن الدرجات 

، وأوصى بعرض هذين التقريرين 2021-2019، والمخصصات القطرية للفترة 2019القطرية لعام 

 المرحليين على مجلس المحافظين للعلم.

من اتفاقية إنشاء الصندوق، والمادة "سادسا" من اللوائح المالية للصندوق، وبناء  6من المادة  10وطبقا للبند  -4

ندوق المستند على توصية المجلس التنفيذي، يعرض على مجلس المحافظين في هذه الوثيقة برنامج عمل الص

، والميزانيات العادية والرأسمالية، وبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل وميزانيته لعام 2020إلى النتائج لعام 

 ،2020واالستثمار الموجه للقدرات في الصندوق لعام  ،2022-2021، وخطته اإلشارية للفترة 2020

 للموافقة عليها.

الصندوق العادية  رار المرفق للمصادقة على ميزانيتهي مشروع القوبناء عليه، يوصى مجلس المحافظين بتبن -5

وخطته اإلشارية للفترة ، 2020، وبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل وميزانيته لعام 2020لعام  والرأسمالية

 بالمبالغ المشار إليها. 2020في الصندوق لعام  ، واالستثمار الموجه للقدرات2020-2021
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 1 2020للصندوق لعام 

 1 السياق – أوال
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 26 2020الميزانية الرأسمالية لعام  -سادسا 

 27 االستثمار الموجه للقدرات –سابعا 

 31 ميزانية النفقات الخاصة للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق –ثامنا 

وخطته  ،2020برنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام  -الجزء الثاني

 32 2022-2021اإلشارية للفترة 

 32 المقدمة -أوال

 32 2019تقدم األنشطة في عام  -ثانيا

 32 2019تقييمات مختارة من برنامج عمل عام  -ألف

 33 2019استخدام ميزانية عام  -باء

 34 2018استخدام المبلغ المرحل من عام  -جيم

 35 األهداف االستراتيجية لمكتب التقييم المستقل -ثالثا

 35 2020برنامج عمل عام  -رابعا

 38 2020مظروف الموارد لعام  -خامسا

 38 الموارد من الموظفين -ألف
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 38 متطلبات الميزانية -باء

 42 الميزانية المقترحة لمكتب التقييم المستقل واعتبارات للنظر فيها في المستقبل-سادسا

 44 بشأن مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون 2019التقرير المرحلي لعام  -الجزء الثالث

 44 مقدمة -أوال 

 44 التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة الديون -ثانيا 

 45 إجمالي التزامات الصندوق لمبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون-ثالثا

 46 عبء الديون تخفيفتمويل  -رابعا

2020تقرير مرحلي بشأن تنفيذ نظام تخصيص الموارد على أساس األداء، وشروط اإلقراض لعام -الجزء الرابع

 48 

 48 2019تطبيق نظام تخصيص الموارد على أساس األداء في عام  -أوال

 48 2019شروط اإلقراض القطري لعام  -ثانيا

 50 التوصيات – الخامس الجزء

 51 43-د/مشروع القرار..

 المالحق

)مشروعات جديدة  2020القائمة اإلشارية للبلدان التي لديها مشروعات في ذخيرة مشروعات عام الملحق األول: 

 53 وتمويل إضافي لمشروعات جارية(

الموافق عليها والتي أعيدت  2019الميزانية العادية حسب فئات التكاليف والدوائر، ميزانية عام الملحق الثاني: 

 54 2020مواءمتها* مقابل الميزانية المقترحة لعام 

 56 ركائز النتائج ومجموعة النواتج المؤسسية حسب 2020توزيع إشاري للميزانية العادية لعام الملحق الثالث: 

 58 الميزانية العادية فقط – 2020المستويات اإلشارية للموظفين لعام الملحق الرابع: 

 59 حسب الدوائر والرتب 2020المستوى اإلشاري للموظفين في عام الملحق الخامس: 

 60 تكاليف الموظفينالملحق السادس: 

الميزانية الرأسمالية )باستبعاد التقييم المؤسسي لكفاءة الصندوق وكفاءة العمليات التي يمولها الملحق السابع: 

 61 2019- 2008الصندوق(، 

لةالملحق الثامن:   62 تخصيص األموال المرحَّ

 63 تقديرات الرسوم المباشرة على عائد االستثمارالملحق التاسع: 

 64 (2020)تم تمديده حتى عام  2018-2016إطار قياس نتائج مكتب التقييم المستقل للفترة الملحق العاشر: 

 66 إبالغ مكتب التقييم المستقل عن اإلنجازاتالملحق الحادي عشر: 

وخطته اإلشارية للفترة  2020أنشطة التقييم المقترحة لمكتب التقييم المستقل في الصندوق لعام الملحق الثاني عشر: 

2021-2022 73 

 76 2020موظفو مكتب التقييم المستقل في الصندوق لعام الملحق الثالث عشر: 

 78 2020الميزانية المقترحة لمكتب التقييم المستقل لعام الملحق الرابع عشر: 
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 تنفيذي موجز

 سيتعين علىعشر سنوات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. والمستمر لتنازلي العد ال 2020في عام يبدأ  -1

 العالمية. اإلنمائيةولويات هذه األ تحقيقفي  امهم ادور أراد أن يؤديضاعف جهوده إذا أن يالصندوق 

 توطيد (1، بما في ذلك: )2019لتحسين الكفاءة في عام رئيسية مؤسسية  وعملياتوقد أجريت إصالحات  -2

تفويض المسؤولية إلى الخطوط  (3؛ )األعمالإعادة معايرة عمليات  (2الهيكل الالمركزي للصندوق؛ )

ومن تعزيز التركيز المؤسسي للصندوق على النتائج.  مواصلة (5؛ )للغرض مالئماجعل المقر  (4األمامية؛ )

عمال، لأل تهممارستغيير طريقة خالل برنامج اإلصالحات الطموحة هذا، قطع الصندوق خطوات كبيرة نحو 

عام . وفي الكفاءة وجودة التنفيذتحقيق للمشروعات من أجل  أبسطحيث أدخل على سبيل المثال عملية تصميم 

وسيسعى موضع التنفيذ األولية للتنفيذ  مرحلةالدروس المستفادة من هذه ال وضععمل الصندوق على ، سي2020

 .2025-2016للصندوق للفترة  ستراتيجيأكبر في سياق اإلطار اال أثرتحقيق إلى 

وعلى الرغم من التقدم الكبير المحرز في العديد من المجاالت، ال يزال الصندوق يواجه تحديات متعددة يتعين  -3

يتسم بالفعالية والكفاءة تنفيذ نموذج أعمال لعاما رئيسيا  2020على وجه السرعة: سيكون عام  التصدي لها

متزايد من الدول األعضاء  إقبالالي، هناك ضوء المشهد الح. وفي يوفر قيمة مقابل المال ويحفز االستثمارات

مع الحكومات والقطاع الخاص، وتنويع منتجاته.  انخراطهتوسيع نطاق عملياته وتعميق  علىلصندوق في ا

تشمل و. وتعزيز تنفيذ المشروعات الجارية اتالمشروع حافظةجهد لتحسين جودة زيد من الميلزم بذل و

تعزيز أداء الصندوق ووالتغذية والمناخ والشباب؛  المنظور الجنسانيعميم توالرئيسية التحول الريفي؛ المسائل 

 السياسات.واالنخراط في مجال  يالتشغيل االنخراط؛ واالستفادة من زيادة استراتيجيكشريك 

التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق )التجديد الثاني ات الخاصة بالمشاورهيئة ذات الصلة ب األنشطةوستكون  -4

مع عدد متزايد من أصحاب المصلحة. كما أن التعقيد  االنخراط( أولوية قصوى، بما في ذلك للموارد عشر

مخاطر داخلية شاملة وأطر إلدارة ال رقابةجعل من الضروري وجود يذلك  يترتب علىاإلضافي الذي 

وتحديث لوحة  2019وبعد التقييم المستقل الذي أجرته شركة مارش الستشارات المخاطر في عام  .يةالمؤسس

من التحسينات على منهجيتها الخاصة بتقييم المخاطر  إجراء المزيدالمخاطر المؤسسية، سيتعين على اإلدارة 

ضافة إلى ذلك، سيكون من األهمية وباإللضمان وجود عمليات صارمة ودقيقة لرصد المخاطر.  2020في عام 

إلطار  المقترحالتنفيذ الفعال لإلصالح  ضمانلطويل بمكان بالنسبة الستدامة الصندوق المالية على المدى ا

 القدرة على تحمل الديون.

مشروعا  35مليار دوالر أمريكي، ويتألف من إلى  2020المتوقع لعام القروض والمنح حجم برنامج  ويصل -5

عطى ، ست  2019لمشروعين جاريين. وبعد صرف أموال االستثمارات في البداية في عام جديدا وتمويال إضافيا 

األولوية للتنفيذ عن طريق ضمان بداية فعالة للمشروعات وواصلة التركيز على تعزيز األداء والجودة أثناء 

التنفيذ بهدف تحقيق أهداف التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق. وسيتطلب ذلك تنفيذ أكثر توازنا في تمويل 

 3.5 برنامج القروض والمنح البالغهدف ، بدون تغيير 2021و 2020المشروعات الجديدة على مدار عامي 

ا لضمان جهوده. وستواصل إدارة الصندوق الحادي عشر لموارد الصندوقفي التجديد أمريكي  دوالرمليار 

ضمن هدف التجديد الحادي عشر  شهرا 36قوي متجدد على كفاءة  معدلعلى  الجودة عند البداية، والحفاظ

 .في المائة 12.9البالغ  لموارد الصندوق

موظفين إضافيين لدعم المراكز اإلقليمية  (1: )هي 2020في ميزانية عام  للتكاليفالمحركة الرئيسية العوامل و -6

التي أجريت مؤخرا بشأن الدراسة بما يتماشى مع فجوات القدرات المحددة في والمكاتب القطرية للصندوق، و

وتمويل التنمية ة يارة المخاطر المؤسسإد وظيفةتعزيز ، موظفين لتكوين الموارد البشرية في الصندوق 

الرئيسية  مواضيعتعميم الالقطاع الخاص، و االنخراط معوامجية واألنشطة القانونية واإلشرافية والعمليات البر

 ؛زيادة االستهالك (2؛ )في الصندوقمعلومات هيكلية تكنولوجيا الذات األولوية واإلدماج االجتماعي، و
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الناتجة عن زيادة شغل المكاتب الميدانية للمكاتب القطرية للصندوق اليف اإلدارية تكاليف اإليجار والتك (3)

 ع الهيئات الرئاسية.االنخراط م (4فة؛ )يالمستض

بالكامل عن الحقيقية رفيع المستوى، تم استيعاب الزيادات في التكاليف  بقساالستعراض الموكما هو مبين في  -7

 .الدوائرمنهجي لطلبات  استعراض بناء علىطريق التخفيضات في فئات تكاليف الموظفين وغير الموظفين 

مثل زيادة اسمية وت، أمريكي مليون دوالر 157.9 قدرها 2020لعام  المقترحة والميزانية العادية الصافية -8

)مقارنة بنسبة أمريكي مليون دوالر  158.21البالغة  2019 عام ميزانيةمقابل انخفاض في  0.19 تهانسب

يرجع في المائة  0.19االسمي البالغ  االنخفاضو(. االستعراض المسبق رفيع المستوىفي المائة في  1.49

تكاليف الموظفين  مواءمة، وإعادة زيادة الدرجة ضمن نفس الرتبة وتسوياتإلى صافي أثر التضخم، 

 0.885 قدرهرف المستخدم في الميزانية النهائية المقترحة سعر الصوالمعيارية، وتسويات سعر الصرف. 

االستعراض دوالر أمريكي مستخدم في  1يورو:  0.841 سعر صرف قدرهبدوالر أمريكي )مقارنة  1يورو: 

وفي حين أن تدابير  .في المائة 5بأكثر من  2019عام المستخدم في (، أي أعلى من سعر الصرف المسبق

من ارتفاع كبير في قيمة  2020تزال قائمة، فقد استفادت الميزانية اإلجمالية لعام  خفض التكاليف كانت وال

الدوالر األمريكي. وقد ال يكون هذا المستوى من االنخفاض في الميزانية ممكنا في المستقبل ويمكن أن يؤدي 

 سعر صرف اليورو مقابل الدوالر األمريكي إلى زيادات في الميزانية في المستقبل. اتجاهانعكاس 

 الحقيقية صافي الزيادات في تكاليف الموظفين (1والزيادة الحقيقية الصفرية هي التأثير الصافي لما يلي: ) -9

خدمات اإليجار وال اتتقدير (3دوالر أمريكي(؛ ) 000 100االستهالك ) (2أمريكي(، ) 000 090 2)

اإلضافية  النفقات (4؛ )دوالر أمريكي( 000 200تشغيل المكاتب القطرية للصندوق )المشتركة وتكاليف 

الثاني عشر لموارد  للتجديدمع الهيئات الرئاسية استعدادا  االنخراطلزيادة المرتبطة بالسفر والشؤون اإلدارية 

مليون  3.3)حوالي  اتاالستشار تكاليففي يقابلها انخفاض حقيقي ودوالر أمريكي(، 000 300 الصندوق )

 دوالر أمريكي(.

 على مليون دوالر أمريكي 162.6مل المبلغ المقترح البالغ ت، يش2020وفيما يتعلق بالميزانية اإلجمالية لعام  -10

برنامج  خارج هيإدارة العمليات الممولة من األموال التكميلية، و اليفمليون دوالر أمريكي لتغطية تك 4.7

من السنوي القابل للتخصيص يمكن استرداد هذا المبلغ بالكامل من الجزء و. همكملة ل ولكنوض والمنح القر

 إيرادات الرسوم الناتجة عن إدارة األموال التكميلية.

وقد أبرز جدول األعمال هذا الطموح والضروري الحاجة إلى أن يقوم الصندوق بتقييم ما إذا كان لديه ما يلزم  -11

من رأس مال بشري والمزيج من المهارات والمرونة في السياسات لتنفيذ برنامج العمل الحالي وبرنامج العمل 

إلجراء  McKinsey & Companyشركة  . وتحقيقا لهذه الغاية، تعاقد الصندوق مع2.0 في إطار الصندوق

المزايا  (2القدرات والكفاءات؛ ) (1دراسة شاملة للموارد البشرية عن تكوين قوة العمل مع التركيز على: )

عوامل تمكين الموارد البشرية التي تعتبر ضرورية لتعزيز األداء والتنفيذ. وعن  (3المقترحة للموظفين؛ )

تعلقة بالموارد البشرية، أصبحت اإلدارة اآلن في وضع يتيح لها اتخاذ طريق جمع الرؤى من الدراسة الم

قرارات مستنيرة بشأن المجاالت التي يتعين االستثمار فيها لسد الفجوات الناشئة وعدم التطابق في المجاالت 

 .الرئيسية الثالثة التي يغطيها التقييم

لمعالجة  اتقدرموجه للولذلك، لدعم مسار اإلصالحات الطموحة التي شرع فيها الصندوق، ي قترح استثمار  -12

تشكيل نموذج رأس المال البشري للصندوق،  ويؤدي ذلك إلى إعادةالتعقيد والطموح. القدر اإلضافي من 

لتلبية االحتياجات  الالزمةولوجية التكن اتوالمهارات والقدرالسليم إعادة تكييفه لضمان أن يكون لديه الحجم و

 للموارد. التشغيلية الحالية وتحقيق رؤيته المستقبلية قبل بدء التجديد الثاني عشر

لقدرات موجه لمليون دوالر لخطة تنفيذ  12هذه األموال المخصصة والتي تصل إلى غطي توي قترح أن  -13

ددة في دراسة الموارد البشرية وزيادة لسد الفجوات المحمستمرة لمدة عامين، االستثمارات الالزمة و
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االستثمارات في األتمتة والحلول غير القائمة على تكنولوجيا المعلومات لتحسين عمليات األعمال، وكذلك 

تعزيز إطار إدارة المخاطر المؤسسية لتمكين لجنة مراجعة الحسابات والمجلس التنفيذي من اإلشراف بشكل 

المخاطر المرتبطة بنموذج أعمال الصندوق المتطور بشكل فعال. وست عطي  سليم على المخاطر من أجل إدارة

إدارة الصندوق األولوية لألنشطة المؤهلة التي تحقق مكاسب سريعة لضمان الزخم والتركيز على وضع خطة 

 ،2021و 2020 عامي في اتخاذها المتوقع المحددة مع اإلشارة إلى اإلجراءاتتنفيذ مفصلة لمدة عامين، 

 .، لعرضها على المجلس التنفيذيالعامين مدى وعلى

يغطي  مليون دوالر أمريكي، ويشمل جزءا 4.445إلى  2020الميزانية الرأسمالية لعام  ويصل مظروف -14

مليون  2.22)المكاتب القطرية للصندوق وتعزيزات عمليات تكنولوجيا المعلومات الدورية وصيانة المقر 

وكما هو مليون دوالر أمريكي لالستثمارات الكبيرة في النظم المالية.  2.225دوالر أمريكي( وما يصل إلى 

وموصى به في التقييم المؤسسي للهيكلية المالية للصندوق واالستعراض متوقع في االستعراض المسبق 

أموال لتعزيزات النظم من أجل تم تخصيص ، Alvarez & Marsal شركةالخارجي للمخاطر الذي أجرته 

للهيكلية المالية للصندوق. ويشمل ذلك نظام إدارة الخزانة والمخاطر،  ستراتيجيالتشكيل اال إجراء إعادة

 وتكييف أدوات تكنولوجيا المعلومات طبقا لشروط اإلقراض الجديدة. Flexcube تحديث نظامإكمال عملية و

على اعتماد لميزانية سي طلب من المجلس التنفيذي الموافقة  ،37-د/181مجلس المحافظين وتمشيا مع قرار  -15

مليون دوالر أمريكي  1.1نفقات خاصة لعملية التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق. وي قترح تقدير نهائي قدره 

 للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق.

جل أدناه توقعات الميزانية المتوسطة األ 1لمادة السابعة من اللوائح المالية للصندوق، ترد في الجدول ووفقا ل -16

استنادا المصادر والمبالغ المصروفة المتوقعة  جميععلى أساس تدفقات اإليرادات المتوقعة إلى الصندوق من 

لألغراض اإلشارية وللعلم  هذه التوقعاتوجدير بالمالحظة أن . تغطي نفس الفترةالتي إلى الخطط التشغيلية 

 .الموارد المتاحة لاللتزام بهالمعنونة اوثيقة الالوارد في  الجدولفقط. وتمت مواءمة شكل الجدول مع 

 1الجدول 

 توقعات الميزانية متوسطة األجل على أساس التدفقات الداخلة والخارجة المتوقعة )جميع المصادر(

 الدوالرات األمريكية( )ماليين

  
2018 

 *(الفعلية)

2019 

  (المتوقعة)

2020 

  (المتوقعة)

 989 037 1 348 1 السيولة في بداية الفترة

     التدفقات الداخلة

 375 354 342 التدفقات العائدة من القروض

 301 373 296 **تحصيل المساهمات

 127 235 119 االقتراض

 7 23 1 إيرادات االستثمار

       التدفقات الخارجة

 (924) (910) (826) المبالغ المصروفة

 (17) (5) (1) التزامات االقتراض )خدمة الدين والرسوم(

 (3) (2) (11) ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديونتخفيف أثر مبادرة 

 (177) (172) (158) ***النفقات اإلدارية وبنود الميزانية األخرى

   (5) األصول الثابتة

   (68) التحركات بين الصناديق والنقد األجنبي

 (3)  56    التدفقات النقدية األخرى

 675 989 1037 في نهاية الفترةالسيولة 

 .2018لعام للصندوق : القوائم المالية الموحدة 2018المصدر لعام  *
 باستثناء برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة. **
لالميزانيات غير المتكررة والموارد التشمل  األخرى النفقات اإلدارية ***  .ةمرحَّ
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 بالموافقةتوصية 

 واعتماد الوثيقة هذه من الخامس الجزء في واردة هي كما التوصية على للموافقة مدعو المحافظين مجلس 

 .51 الصفحة في الوارد القرار مشروع

 العاديةت ابرنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج والميزاني - الجزء األول

 2020للصندوق لعام الخاصة النفقات ووالرأسمالية 

 السياق – أوال

ويتركز  ،ارتفاعا مستمرا في الجوع في العالم 2019ي ظهر تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم لعام  -1

ضعيفة في أوضاع هشة وما تكون التي غالبا  من الشريحة الدنيافي البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل  اأساس

 ،التحديات المعقدة المتمثلة في الفقر المدقع في الريفمصحوبة بهذه الظروف وتكون تغير المناخ. للغاية أمام 

هذا . وفي وعدم االستقرار المالي ،وبطالة الشباب ،والهجرة ،وسوء التغذية ،وعدم المساواة بين الجنسين

دان المستفيدة يتزايد الطلب على المساعدة اإلنمائية على الساحة العالمية: تطلب الدول األعضاء والبل ،السياق

الذي  ستراتيجيلدور االونظرا لأكبر.  اجهودمؤسسات التنمية بذل أن توالجهات الفاعلة اإلنمائية األخرى 

 هاتيتعرض لضغوط لتحسين كفاءته الداخلية وأداء مشروعفإنه  ،في تلبية هذه االحتياجات يؤديه الصندوق

 بشكل مستمر.

ظل الصندوق يدير برنامجا مستهدفا أعلى للقروض والمنح  ،في سياق ميزانية نمو صفري ،2019في عام و -2

األكبر حجما في مواجهة التحديات  مشروعاتمليار دوالر أمريكي من خالل تصميم عدد أقل من ال 1.76بقيمة 

في  يتضح من التحليالت األخيرة التي أجراها مكتب التقييم المستقل الذي ووعلى النحالخارجية المتزايدة. 

مفاضالت. وفي إن تحسين جودة برنامج عمل أكبر بموارد أقل يمثل مهمة صعبة ويستلزم إجراء ف ،الصندوق

ومع بداية العد التنازلي المستمر لعشر سنوات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، سيتعين على  ،2020عام 

 ".د أولويات واضحة حتى يصبح "أكبر وأفضل وأكثر ذكاءالصندوق أن يضاعف جهوده وأن يحد

مبادرات الاألولية من تنفيذ  مرحلةعاما لتفعيل الدروس المستفادة من البالنسبة للصندوق  2020سيكون عام و -3

تفويض المسؤولية  (3) ؛األعمالإعادة معايرة عمليات  (2) ؛تعزيز الهيكل الالمركزي (1بهدف: ) ،المؤسسية

 تعزيز التركيز المؤسسي على النتائج.مواصلة  (5)؛ للغرض مالئماجعل المقر  (4) ؛إلى الخطوط األمامية

عامي . وفي جدول أعمال اإلصالح منالتنظيمية عنصرين رئيسيين  المواءمةكانت الالمركزية وإعادة و -4

 ارتفاعاالمكاتب القطرية للصندوق  ومقرهافي الميزانية  ةوظائف المدرجالارتفعت نسبة  ،2019و 2018

في المائة. وقد ساعد ذلك على إعادة  30في المائة إلى  18من  يدانيةالمنسبة الوظائف  زادتحيث  اكبير

على أرض الواقع من خالل تقريب الصندوق من المناطق الريفية والمستفيدين الذين يخدمهم.  التنفيذتنشيط فرق 

من المراكز اإلقليمية  تغذية راجعة للحصول علىهذا العام األولية الدروس المستفادة  عملية بشأن وأ جريت

سترتفع  ،2020مع تعمق الالمركزية في عام ووالتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي ومراكز المعرفة. 

 تغذية راجعةللحصول على خالل العام متابعة ستوفد بعثات في المائة. و 33إلى  يننسبة الموظفين الميدان

 . كاتب القطرية للصندوقالمالمجاالت المحتملة للتحسينات في  بشأن

تعميم مجال جهود منهجية في  تذلب   ،2019عام  في اخالل التجديد العاشر لموارد الصندوق واستمرارو -5

أثر القطرية لمضاعفة  مشروعاتالمنظور الجنساني والتغذية والشباب في البرامج والالمناخ ومراعاة 

إدراكا و. ةهشاشالما في ذلك انعدام األمن الغذائي وب ،استثمارات الصندوق والتصدي للتحديات األكثر إلحاحا
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 مواضيعهج التحويلية للإطار لتنفيذ الن   الصندوق على وضعإدارة  تعمل ،للتحديات الكبيرة في هذا الصدد

األربع المتعلقة عمل اليعد جدول أعمال التعميم على النحو المنصوص عليه في خطط واألربعة ذات األولوية. 

مجاالت الأوجه التآزر الناتجة عن التفاعل بين  يستند إلىلالنتقال إلى نهج تحويلي أكثر طموحا  أساسياالتعميم ب

 يةاإلقراضه أولويات ن ذلك الصندوق من تحقيق قدر أكبر من األهمية والكفاءة فيمك  األولوية. وسي  األربعة ذات 

  نتائج ملموسة للمشروعات.تحقيق في  والمساهمة يةوغير اإلقراض

إدارة الميزانية  ووفورات الدافع وراءتحقيق مكاسب في الكفاءة والكفاءة عالية سيظل الحفاظ على منظمة و -6

 12.9)أو  7.8برنامج القروض والمنح قدره  المصروفات اإلدارية للصندوق إلى معدل. وكان 2020في عام 

قد  ا المعدلأن هذإلى  2019ميزانية وثيقة  وتشيرفي المائة( خالل فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق. 

 2020الكفاءة المتوقع لعام  معدلوأن  ،في المائة( 9)أو  11.3إلى حوالي لك ووصل ذمنذ تحسن أكثر 

 وخاللفي المائة.  14 برنامج القروض والمنح قدرهمحسوب على أساس الميزانية اإلدارية المقترحة وتقدير ال

لمحافظة على الرامية إلى اسيواصل الصندوق جهوده  ،بأكملها فترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق

على النحو  ،إجماالو. برنامج القروض والمنحهذا االتجاه واحتواء الميزانية اإلدارية مع التركيز على أهداف 

في نتائج التتزايد ثقافة  ،2018-2017ف في المعترف به في تقييم شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة األطرا

 لى النتائج.المستندة إبما في ذلك األساسيات الثابتة للميزنة  ،قوية التقييم والمساءلة وتظل وظائفالصندوق 

 وانتقاالال يزال الصندوق يواجه عددا من التحديات.  ،على الرغم من التقدم المحرز في عدد من المجاالتو -7

لضمان البداية جهد المزيد من اليلزم بذل  ،من فترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق إلى السنة الثانية

وتعزيز  ،ورصد النتائج ،مشروعاتال حافظةجودة  الناجحة للعدد الكبير من المشروعات الجديدة، وتعزيز

رأس مركز  أنفي حين  ،عالوة على ذلكوالتشغيلي والسياساتي.  االنخراطوزيادة  ،استراتيجياألداء كشريك 

إطار القدرة على مؤخرا لنموذج  المقترحإال أنه سيكون من الضروري تنفيذ اإلصالح  ،قوياال يزال  المال

واإلعداد لتنويع محتمل لمصادر  ةالمالي يةتعزيز الهيكللالموارد الكافية  والستثماربشكل فعال  تحمل الديون

 التنمية. اتمشروعالتمويل لتلبية الطلب المتزايد على 

إدارة تسيير واستعراض  ،2019المخاطر الذي وضع في عام  اإلقبال علىتمشيا مع بيان  ،2020في عام و -8

لمخاطر بشأن ا منهجينهج شامل و لترسيخستكون هناك حاجة إلى بذل جهود إضافية  ،ةيالمخاطر المؤسس

ال سيما وحدة إدارة و ،القدرات الداخليةتعزيز مواصلة ة الصندوق وعملياته. وسيؤدي ذلك إلى استراتيجيفي 

وتعد ة. ستراتيجيلتخفيف المخاطر المالية والتشغيلية واال المخاطر المؤسسيةالستكمال لوحة وآليات  ،المخاطر

المنظمة إلى االستفادة من الموارد األساسية  يسعفي  ةالمالي يةتعزيز الهيكل لمواصلةهذه خطوة ضرورية 

. 2024-2019 للفترة القطاع الخاص بشأن االنخراط معة الصندوق الجديدة استراتيجيمن أجل تنفيذ  القائمة

يتمثل : لموارد الصندوق الثاني عشر التحضيرات للتجديد 2020أحد العناصر األساسية لميزانية عام  وسيكون

العدد المتزايد الصندوق مع إلى أن ينخرط  حاجةالالسابقة في  العملياتأحد الدروس الرئيسية المستفادة من 

 2020لعام  الدوائرفي طلبات  ذلكينعكس وأكثر موضوعية. بطريقة بكر وممن أصحاب المصلحة في وقت 

الحفاظ على ومع الهيئات الرئاسية  االنخراطذلت جهود الستيعاب الزيادات في التكاليف المتعلقة بزيادة وب  

 النمو الحقيقي الصفري.

وكفاءات  اتللصندوق في مواءمة قدر الفوريةيتمثل أحد المتطلبات  ،األهدافهذه وخالل العمل على تحقيق  -9

. مع االتجاهات الداخلية والخارجية التي تؤثر على حجم وطبيعة عمله اآلن وفي السنوات القادمةقوة العمل 

إلجراء  - McKinsey & Company –شركة استشارية خارجية  معالصندوق  تعاقد ،2019عام وفي 

والمزايا المقترحة  ،ةالتمكينية التكنولوجي ة والعواملستراتيجياالوموارده البشرية  ،هعمل ةشامل لقو استعراض

تحول البرنامج عمل المنظمة الحالي والمستقبلي والنظر في  تنفيذوالنظر في اآلثار المترتبة على  ،للموظفين

 ،فجوات في المهارات في عدد من المجاالتتحدد النتائج و. هاة المنظمة ونموذج تشغيلاستراتيجيمحتمل في ال

 ،والقيادة مشاكلوحل ال ،اتوحوار السياس ،والمهارات التحليلية ،ةستراتيجيوالعقلية اال ،بما في ذلك التواصل
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 ،واإلدارة ،واإلشراف والنزاهة ،ةالقانوني تلك المتعلقة باألمورمحددة مثل المهارات من الوفي مجموعات 

 والمتخصصين التقنيين وإدارة العمليات المالية. 

 قوة العملبها لتوزيع  ىفي تنفيذ تدريجي للتغييرات الموص أن يبدأالصندوق  على ،التوقعات هضوء هذوفي  -10

لسد الفجوات سنتين إلى خطة مدتها  الدراسة المتعلقة بالموارد البشريةعبر مجموعات المهارات وترجمة نتائج 

قدرات والكفاءات، وتعزيز مجموعات التعويضات لجذب المواهب واالحتفاظ بهم، وتحسين أداء ال المحددة في

سيكون من والموارد البشرية وإدارة العواقب، وتحديث التكنولوجيا المتعلقة بالموارد البشرية وتعزيز األتمتة. 

في الصندوق وتعجيل  قوة العمل مواءمةإلعادة  2021و 2020األهمية بمكان تخصيص موارد في عامي 

أي تأخير في متابعة التوصيات و. في الفترة التي تسبق التجديد الثاني عشر لموارد الصندوقاالستثمارات 

يمكن أن مما  ،ز التشغيليالتمي  تحقيق عليه الدافع نحو  يرتكزير المؤسسي الذي ييعني فقدان زخم التغيمكن أن 

 .في المستقبلتحديات لبات والتصدي للتلبية الطغير موات لفي وضع يترك الصندوق 

 لتنفيذعاما محوريا ، بوصفه العام الثاني من التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، 2020سيكون عام و -11

يكون من المتوقع أن  ،2019وبعد تمويل تنفيذ عدد قياسي من المشروعات الجديدة في عام  برنامج العمل.

عزم إدارة الصندوق على تحقيق  ما يعكسب ،مليار دوالر أمريكيه قدر 2020برنامج القروض والمنح لعام 

التوازن بين تنفيذ المشروعات الجديدة والتركيز على جودة وأداء المشروعات قيد التنفيذ، بغية تحقيق أهداف 

 .التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق

تحقيق برنامج القروض والمنح المخطط  (1)فيما يلي:  2020تتمثل أهداف الصندوق الرئيسية لعام  ،ولإليجاز -12

 االنخراط (2)؛ ، وضمان في الوقت ذاته تحسين جودة الحافظةذات الصلةعالية الجودة ومشروعات بله 

ات الخاصة مشاورهيئة الكجزء من  الهيئات الرئاسيةبما في ذلك  ،بفعالية مع عدد متزايد من أصحاب المصلحة

بشأن االنخراط ة الصندوق الجديدة استراتيجيفي سياق ندوق والقطاع الخاص لصموارد االتجديد الثاني عشر لب

ة بشأن مكثف عمليةاإلصالحات الداخلية من خالل  توطيد (3) ؛2024-2019للفترة القطاع الخاص  مع

 ؛المنتظمةالتنقل ، واستعراض عمليات األعمال وعمليات لدروس المستفادةالالمركزية الستخالص ا

مصادر التمويل لتلبية الطلب المتزايد على محتمل لبما في ذلك االستعدادات لتنويع  ،ةالمالي يةيكلالهتجديد  (4)

الموارد البشرية المتعلقة بدراسة التصميم وتنفيذ خطة عمل شاملة لمعالجة توصيات  (5)؛ التنمية مشروعات

 .عموما ونقص القدراتات لدى قوة العمل قدرالنقص بشأن 

 وتحقيق ،إلى تحسين الكفاءة التنظيمية التي تهدفبرنامج عمل الصندوق مجموعة شاملة من التدابير يعد و -13

نهج تطبيق الطموح هذا عن طريق  األعمالتنفيذ جدول  اإلدارةتعتزم وكفاية الموارد البشرية وتعظيم النتائج. 

استثمارية موجهة مع ميزانية قتران باال ةستراتيجياال األولوياتفعال من حيث التكلفة ومواءمة الموارد مع 

لتحديات التشغيلية التشغيلية والتصدي لالفرص  ليكون في وضع يتيح له اغتنامإلعداد الصندوق  للقدرات

 تحويلي. أثرالناشئة في المستقبل وتحقيق 

 المنظور الحالي -ثانيا 

 2019برنامج القروض والمنح لعام بشأن تحديث  -ألف 

أكتوبر/تشرين  2في  مليار دوالر أمريكي 1.76 قدره 2019المتوقع لعام برنامج القروض والمنح حجم  كان -14

من بين مقترحات و. جاريامشروعا  عشر الثنيمشروعا جديدا وتمويال إضافيا  37ويتألف من  ،2019األول 

توسيع نطاق العمليات ثالثة ل (2) ؛التمويل المحددة بالفعل فجواتخمسة لسد  (1: )هناك التمويل اإلضافية

 لتوسيع نطاق العمليات الناجحة. افجوات التمويل وخططتشمل أربعة  (3) ؛الجارية

برنامج القروض والمنح للتجديد الحادي عشر لموارد  في المائة من 50الذي يمثل حوالي  ،يتماشى هذا الهدفو -15

وهو مستوى  - 2019 أيلول/رفيع المستوى في سبتمبر الوارد في االستعراض المسبقمع الهدف  الصندوق،
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 للسنة األولى من دورة تجديد الموارد. التنفيذتاريخي من 

منحة بحلول  35و 30ما بين  الموافقة علىمن المتوقع  ،ةوالقطري ةواإلقليمي ةبرنامج المنح العالمي في إطارو -16

 كي.مليون دوالر أمري 58بقيمة تقريبية تبلغ  ،2019نهاية عام 

 الحافظة

 8 بقيمة إجمالية قدرهامشروعا  235ما عدده  ،2019 أكتوبر/تشرين األول 2 في الحالية حافظةالشملت  -17

 201بقيمة تبلغ منحة  159 من النشطة المنح. وتتألف حافظة من تمويل الصندوق دوالر أمريكي اتمليار

دوالر  ماليين 910 العام قدرهاالمبالغ المتوقع صرفها خالل  وتشير التقديرات إلى أنمليون دوالر أمريكي. 

 أمريكي.

 2019و 2018في عامي  ةصافيالميزانية العادية الاستخدام  - باء

 2018 االستخدام الفعلي في عام

في  94.5مليون دوالر أمريكي، أي  146.95إلى  2018من الميزانية العادية لعام  ةالفعلي النفقات توصل -18

االستخدام الطفيف في  االنخفاضرجع يو مليون دوالر أمريكي. 155.54المائة من الميزانية المعتمدة البالغة 

إلى نتائج عمليات االنتداب والالمركزية التي أدت إلى ( أساسا 2017في المائة في عام  97.3 )مقارنة بنسبة

ميزانية الموظفين، فضال عن مكاسب في  اإلعالن عن الشواغر وبالتالي تحقيق وفورات في مكونتأخير 

 الكفاءة ناتجة عن اإلصالحات الداخلية.

 1الجدول 

 2019والمتوقع لعام  2018-2017للفترة الفعلي  -استخدام الميزانية العادية 

 الدوالرات األمريكية( )ماليين

 2019المتوقع لعام  2018كامل عام  2017كامل عام  

 المتوقع الميزانية الفعلي الميزانية الفعلي الميزانية 

  151.53  158.21  146.95  155.54 145.33 149.42 الميزانية العادية

  95.8 94.5 97.3 النسبة المئوية لالستخدام

 

 2019 التوقعات لعام

لتحقيق الهدف الطموح لبرنامج القروض والمنح البالغ المبذولة بعد عام من االنتقال وفي ضوء زيادة الجهود  -19

مليون دوالر  151.53إلى  2019 عام من المتوقع أن يصل استخدام ميزانيةمليار دوالر أمريكي،  1.76

في المائة في االستعراض المسبق رفيع المستوى  97مقارنة بتقدير نسبته  ،في المائة 95.8أمريكي أي حوالي 

 للميزانية.

 2019 يونيو/حزيران حتىقليال من التوقعات إلى أحدث تقدير الستخدام الميزانية الفعلية  األقلوتستند األرقام  -20

بسبب الوظائف الشاغرة الناتجة  االستعانة بالمكافئين بدوام كاملمعدل عكس انخفاض تتوقعات لبقية العام، والو

 ر ارتفاع قيمةأث  باإلضافة إلى ذلك، و. ةالعادي يينعمليات التع والوقت الالزم إلجراء عمليات االنتدابعن 

أعلى بكثير  0.90 :1 سعر الصرف الحالي البالغ حيث إن، 2019مقابل اليورو في عام  األمريكيدوالر ال

على مكونات مرتبات الموظفين  موجبا ا، تأثير2019 عام المفترض إلعداد ميزانية 0.84 :1 من سعر

يستمر انخفاض التكاليف بالدوالر خالل الربع الرابع،  ويمكن أنباليورو. المقومة والمصاريف األخرى 

 .قليال من حيث تنفيذ الميزانيةأقل مستوى وبالتالي 

 .حسب الدوائر، موزعة 2019لعام  والتوقعات 2018في عام الفعلية النفقات  2الجدول  ويعرض -21
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 2الجدول 

 2019 لعام والتوقعات 2018وميزانية عام ، 2018قام الفعلية لعام األر، حسب الدوائر العاديةالميزانية استخدام 

 الدوالرات األمريكية( )ماليين

 الدائرة

الميزانية 
لعام  ةالفعلي

2018 

ميزانية عام 
2019 

 ميزانية عام
التي ) 2019

أعيدت 
 *(مواءمتها

الميزانية 
المتوقعة لعام 

2019 

النسبة المتوقعة 
مقارنة بالميزانية 
 التي أعيدت
لعام  مواءمتها
2019 

  99 2.76 2.78 2.60 2.32 مكتب الرئيس ونائب الرئيس

مجموعة دعم الخدمات 

 المؤسسية

6.77 9.21 8.92 8.51 95  

دائرة العالقات الخارجية 

 والتسيير 

15.93 18.33 17.36 16.58 96  

إدارة ودائرة االستراتيجية 

 المعرفة

13.47 15.92 15.84 15.02 95  

  94 59.71 63.23 65.23 58.95 إدارة البرامجدائرة 

  97 13.22 13.63 13.63 11.68 دائرة العمليات المالية

  98 26 26.40 26.66 28.18 دائرة خدمات المنظمة

  97 9.73 10.07 10.07 9.65 مركز التكاليف المؤسسية

 - - - (3.43) - التخفيضات المقررة

 95.8 151.53 158.21 158.21 146.95 اإلجمالي 

 .2019أبريل/نيسان  30في  الساريالميزانية التي أعيدت مواءمتها تعكس الهيكل التنظيمي المنقح  *

خالل عام  الوظائفنسبة شغل  ارتفاعن ع إلى حد كبير 2018مقارنة بعام نسبيا  األعلىوينشأ االستخدام  -22

على الرغم من أن القدرة على شغل الوظائف الالمركزية المنشأة حديثا والفترة الزمنية الطويلة نسبيا  ،2019

دائرة إدارة  وأساساالتي توجد بها هذه الوظائف،  الدوائر اتالموظفين المحليين أثرت على تنفيذ ميزاني لتعيين

 .ة وإدارة المعرفةستراتيجيدائرة االوالبرامج 

إلى  اأساس 2019في عام  الدوائربعض من قبل ستخدام نسبة االاالنخفاض المتوقع في  بشكل عام، يرجعو -23

الوظائف الشاغرة ولكن أيضا إلى جهود اإلدارة لخفض التكاليف في جميع المجاالت من خالل اإلصالحات 

لهيكل المتعلقة باجاءت نتيجة العملية بدأت مكاسب الكفاءة التي وقد . األعمالالمؤسسية والتحسينات في عمليات 

دمج مكتب أدى تحقق في الربع الثالث من العام، وت 2019في الربع الثاني من عام  تي بدأتالتنظيمي المنقح ال

العالمي  االنخراط شعبةالعالمي والعالقات متعددة األطراف إلنشاء  االنخراطوتعبئة الموارد وشعبة  اتالشراك

 أدت. وبالمثل، والتسييرالعالقات الخارجية  دائرةالتكاليف في  وفورات في إلىوتعبئة الموارد  اتوالشراك

وفورات المنظمة إلى وما نتج عنها من إعادة توزيع وظيفة تطوير  ،ةستراتيجياال الميزنةإعادة تشكيل مكتب 

 في مجموعة دعم الخدمات المؤسسية.

لى تحقيق مكاسب في الكفاءة، التكاليف والسعي إ احتواءستؤدي جهود اإلدارة لتحقيق وفورات عن طريق و -24

يعتمد االستخدام النهائي في نهاية و. 2019برنامج العمل، إلى انخفاض االستخدام في عام تنفيذ مع ضمان 

 العام على نتائج هذه الجهود وعوامل أخرى.

أهمية محورية ذات  في المائة 3ة البالغة المعتادالنسبة مبلغ يتجاوز لترحيل  التي أتيحتالمرونة  أن قد ثبتو -25

الحال في  كانكما و. 2019خالل عام الجديدة ة ستراتيجيفي مساعدة اإلدارة على معالجة األولويات اال

نتيجة انخفاض معدل  الوفورات التي تحققتاستخدام  صالحية، تطلب اإلدارة 2019لعام  ةمقترحالميزانية ال

ودعم  2020جديدة في عام الة ستراتيجياالمبادرات لافي المائة، لتمويل  5 قدره لميزانية، بحد أقصىااستخدام 

، سيتم تقديم المعياريةوفقا للممارسة و. المقررةمن العمليات واألنشطة  والملحةمتوقعة الولويات غير األ
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لتخصيص جميع األموال العن تفاصيل  هذا الطلب في مشروع قرار  وأدرجة إلى المجلس التنفيذي. مرحَّ

 في الجزء الخامس من هذه الوثيقة. يرد، والذي 2019 عام يةلميزان المحافظينمجلس 

لالمخصصات ال - جيم  2018ة من عام مرحَّ

، 2004الجاري العمل بها منذ عام في المائة من األموال غير المستخدمة من الميزانية،  3تنص قاعدة ترحيل  -26

ترحيلها إلى السنة المالية التالية بنسبة ال  ملتزم بها في نهاية السنة المالية يمكنالغير  اتعلى أن االعتماد

  في المائة من الميزانية السنوية المعتمدة للسنة السابقة. 3تتعدى 

، وافق مجلس المحافظين على ترحيل اعتمادات غير ملتزم بها في نهاية السنة المالية 2019وبالنسبة لعام  -27

المائة من االعتمادات المقابلة لتمويل مبادرات في  6تجاوز تال  نسبةحتى  2019إلى السنة المالية  2018

 اء الخدمة.هعلى إلناأللزامية اإلسن الجديدة وتوفير المرونة الالزمة لتسريع تنفيذ 

لفي المائة، كان المبلغ ال 94.5 بلغ 2018وبالنظر إلى أن االستخدام الفعلي في عام  -28 مليون  8.59قدره  مرحَّ

، وهي نسبة أقل من الحد األقصى المعتمدة 2018ميزانية عام إجمالي في المائة من  5.5أي ، دوالر أمريكي

مليون دوالر أمريكي،  8.14، كان قد تم تخصيص تشرين األول/وحتى منتصف أكتوبر في المائة. 6البالغ 

طالع بعدد في المائة(. ونظرا ألنه سيلزم االض 52مليون دوالر أمريكي )أي  3.9است خدم منه بالفعل حوالي 

لمن االلتزامات واألنشطة الهامة خالل الربع الرابع، من المتوقع استخدام الموارد ال  2018ة من عام مرحَّ

 بالكامل. وسيعاد أي رصيد غير مخصص وغير مستخدم إلى مجموعة موارد الصندوق العادية.

لة من في  الزيادة الطفيفة وأتاحت -29 الستيعاب مستوى عاٍل من  اإضافي مجاال 2018 عامالمخصصات المرحَّ

ة ستراتيجياال األنشطةالمتعلقة بنتائج مهمة وعاجلة لم تكن متوقعة وقت إعداد الميزانية. وشملت الدوائر طلبات 

على مستوى  الحاسمة، وتعزيز القدرات التشغيلية برنامج القروض والمنح الهامة تدابير تكميلية لتعزيز جودة

 2.0بشأن الصندوق إدارة المخاطر المالية، ودراسة التعزيزات في مجال ، وةالمالي ية، والهيكلالمراكز

 الموارد.تجديد والتحضيرات لعملية 

وتنمية ذها شعبة الموارد البشرية فيما يتعلق بتقييم أداء الموظفين يتنفتقوم بتحديد األنشطة الرئيسية و وجرى -30

نتيجة المحددة لتلبية االحتياجات العاجلة  خطة عملوضعت باإلضافة إلى ذلك، و. الموظفين مهاراتو اتدرق

لالمبلغ المظروف خالل من  2019لمسح العالمي للموظفين لعام ا مليون دوالر  1.48يصل إلى  بما مرحَّ

كان الهدف من تحدي االبتكار ووبرنامج تبادل الموظفين. في الصندوق أمريكي، بما في ذلك تحدي االبتكار 

الشراكات، والقضاء على البيروقراطية،  االستفادة منموظفي الصندوق حول  هو توليد وتعزيز األفكار بين

، من خالل برنامج تبادل الموظفين، في تمهيد كما بدأ الصندوقوتعزيز االتصال ودمج تحليالت البيانات. 

دول الثامن ج الملحقالتآزر مع المؤسسات المالية الدولية األخرى. ويرد في أوجه الطريق لبناء القدرات و

لالموارد الاستخدام  يبين  .دائرةفي المائة واألنشطة ذات األولوية الممولة من كل  3ة البالغة مرحَّ

بخالف ذلك ستزيد الضغوط على الميزانية العادية للصندوق في عام  العاليةوكانت هذه البنود ذات األولوية  -31

يتمثل أحد الدروس المهمة المستفادة من الدورات وتؤدي إلى تأجيل تحقيق األهداف الموضوعة. و 2020

إتاحة إمكانية إعداد من أجل  وفورات طوال السنةخلق حافزا لتوليد تالترحيل يمكن أن  عمليةالسابقة في أن 

 لسنوات المالية السابقة.من اغير الملتزم بها لالعتمادات  ستراتيجيتحديد الغرض االإعادة 

لعلى المخصصات الأعلى  وضع حد أقصىمن خالل هذا العام في ضوء الفوائد التي لوحظت و -32 ، تقترح ةمرحَّ

استخدام  الصندوق صالحية، تطلب إدارة 2020بالنسبة لعام و. نهجا منتظما النهجأن تجعل من هذا اإلدارة 

لالنسبة ال في المائة )بما يتجاوز 5بحد أقصى ولميزانية، لكامل الستخدام االعدم  عنالوفورات الناتجة  ة مرحَّ

 جديدة.الة ستراتيجياالمبادرات الفي المائة(، لتمويل  3 العادية البالغة
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 المراعية للمنظور الجنسانيالعادية ميزانية الصندوق منح وقروض و –ثالثا 

عمال بخطة العمل على نطاق المنظومة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، يسعى الصندوق دائما إلى  -33

معنيين بالمنظور ال محللينالو خصائيينتخصيص موارده لألنشطة الجنسانية. وتعمل الزيادة في عدد األتحسين 

  .على توجيه المنظمة في هذا االتجاه الخمسة قاليماألمن  إقليمدماج االجتماعي في كل واإل الجنساني

تحديد مدى مراعاة المنظور  (1: )من أجل 2013في عام  المنهجية التي أ عدتب 2020عام  ميزانيةوتحتفظ  -34

رصد العناصر المتعلقة بالمنظور الجنساني في ميزانية الموظفين العادية.  (2) منح؛الوقروض الالجنساني في 

توزيع تكاليف الموظفين إلى تيسير  2019الذي بدأ العمل به في عام نظام تخطيط الميزانية الجديد  ويهدف

ومع تحسين هذه الوظيفة الجديدة وتنفيذها في السنوات القادمة، فإنها التعميم.  مواضيع حسبوغير الموظفين 

 التعميم. مواضيعتخصيص الموارد حسب أكثر دقة وقائم على النظم ل برصدستسمح 

 وترد نتيجة عملية هذا العام في الفقرات التالية. -35

 عية للمنظور الجنسانيقروض الصندوق المرا

(. 1 التصميم من حيث القيمة )الشكل مرحلةللمنظور الجنساني في  يقاس مدى مراعاة حافظة قروض الصندوق -36

مليار دوالر أمريكي، كان  1.025بقيمة مجموعها  ،2018قرضا تمت الموافقة عليها في عام  40ومن بين 

في المائة من  71.4مليون دوالر أمريكي، مؤهال للتحليل وتم تصنيف  868مشروعا، أو ما يقرب من  28

في المائة  82و 2017في المائة في عام  80لى أنها مرضية إلى حد ما وأكثر مقارنة بنسبة قيمة القروض ع

 .2016في عام 

في المائة مقارنة  14.6إلى  اجنساني التحوعلى أنها تحدث وانخفضت نسبة إجمالي قيمة القروض المصنفة  -37

في  18و 2015المائة في عام في  21، و2016في عام في المائة  26و 2017في المائة في عام  23بنسبة 

 .2014المائة في عام 

التركيز على  انخفاض (2كثر صرامة للتحول الجنساني؛ )األمعايير ال (1ا إلى: )جزئيترجع هذه االتجاهات و -38

 لمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة خالل البعثات.المتعمقة لتقييمات ال
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 1الشكل 

 التمايز بين الجنسين اتدرج حسبا ض الموافق عليهوتوزيع إجمالي قيمة القر

 )النسبة المئوية إلجمالي قيمة القرض(

 

 صندوق المراعية للمنظور الجنسانيمنح ال

بقيمة إجمالية قدرها  2018منحة تمت الموافقة عليها في عام  35يكشف تحليل مراعاة المنظور الجنساني في  -39

المائة من المنح حسب القيمة على أنها مرضية في  85( أنه تم تصنيف 2مليون دوالر أمريكي )الشكل  52

. وتبلغ نسبة المنح المصنفة 2016في المائة في عامي  80في المائة و 72إلى حد ما أو أعلى، مقارنة بنسبة 

 2016وأعلى بكثير من نسبة عام  2017في المائة، وهي نفس نسبة عام  27على أنها تحدث تحوال جنسانيا 

 في المائة. 8البالغة 

 2الشكل 

 التمايز بين الجنسين اتدرج حسب 2017-2014 عليها في الفترة توزيع إجمالي قيمة المنح الموافق

  )النسبة المئوية من إجمالي قيمة المنحة(

 

 تحديد األنشطة المتعلقة بالمنظور الجنساني والداعمة له في الميزانية العادية

مدى مراعاة المنظور الجنساني في الميزانية العادية للصندوق في وثيقة ميزانية تحديد ع رضت أول محاولة ل -40

لتحديد البيانات  طريقة أكثر دقة 2016و 2015في عامي  ة. وأدرجت في عمليات تحضير الميزاني2014 عام

0 10 20 30 40 50 60

Not relevant

Gender aware (score = 3)

Partial g mainstreaming (score = 4)

Gender mainstreaming (score = 5)

Gender transformative (score = 6)

2018

2017

2016

2015 (July-Dec)

2014-15

(6= الدرجة)إحداث تحول جنساني 

 (5 تعميم قضايا التمايز بين الجنسين )الدرجة=

 4التمايز بين الجنسين )الدرجة= تعميم جزئي لقضايا 

 (3 الوعي بقضايا التمايز بين الجنسين )الدرجة=

 ليست ذات صلة

-)يوليو/تموز
 (كانون األول/ديسمبر
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اد أفضل. وحددت هذه الطريقة مدى مراعاة المنظور الجنساني نالمتعلقة بالمنظور الجنساني تنطوي على إس

قائمة حاليا. وكجزء من سعي في الميزانية العادية للصندوق بقدر أكبر من الشمولية، في ضوء قيود النظم ال

، في عملية إعداد ميزانية عام ةستراتيجياالالصندوق إلى تحسين نهجه وجمع البيانات، تعاون مكتب الميزنة 

، مع أخصائيي المنظور الجنساني في الصندوق الستعراض حجم العمل المخصص للمنظور الجنساني 2017

في وقت الموظفين. من أجل أن تعكس البيانات بدقة أكبر مكون المنظور الجنساني  المنظمةفي كل وظيفة في 

 .2019 على خط األساس لعام الوظائفالزيادة الصافية في  أثر، تم وضع 2020 عند إعداد تحليلو

لتي أنفقت لنسبة إجمالي تكاليف الموظفين االتصاعدي تجاه االهذا العام استمرار  لعمليةالنتيجة اإلجمالية  وتبين -41

في المائة  9.1إلى  2018في المائة في عام  8.9 حيث ارتفعت من بالمنظور الجنسانيعلى األنشطة المتعلقة 

لتعميم مراعاة المنظور  نسبةأعلى  تكان، الدوائرعلى أساس و. 2020في المائة في عام  9.3و ،2019في عام 

إلى التركيز  أساسافي المائة، ويرجع ذلك  16.7، بنسبة المعرفةإدارة ة وستراتيجيدائرة االالجنساني في 

. وثاني دماج االجتماعيشعبة البيئة والمناخ والتمايز بين الجنسين واإلفي المنظور الجنساني الرئيسي على 

وكانت النسبة في ، بين جميع الشعب في المائة 13.4 بمتوسط نسبته، نسبة كانت في دائرة إدارة البرامجأعلى 

 في المائة أو أعلى. 14 قدرهااإلقليمية  لشعباجميع 

وسيواصل الصندوق تحسين نهجه والتحقق من بياناته لمواصلة تعزيز اإلبالغ عن مراعاة المنظور الجنساني  -42

الجديدة برمجية العن طريق التماس مدخالت من المنظمات األخرى التي تضطلع بعمل مماثل، واالستفادة من 

 يجري تطبيقها اآلن. التيوالميزانية الخاصة ب

 2020برنامج عمل عام  -رابعا 

، من المتوقع أن تصل حافظة الصندوق 2019بعد تمويل تنفيذ عدد قياسي من المشروعات الجديدة في عام  -43

من المشروعات قيد التنفيذ إلى مستويات غير مسبوقة. وسيتطلب ذلك تركيزا أقوى على الدعم والتنفيذ 

وهو ما ينعكس في زيادة الميزانية المخصصة لإلشراف ودعم  –سين األداء والجودة الموجهين في البداية لتح

 التنفيذ وتمكين وظائف البرنامج )انظر الملحق الثالث(.

ونظرا للتركيز على التنفيذ، وفي محاولة لتحقيق التوازن بين تنفيذ المشروعات الجديدة على الفترة المتبقية  -44

دوالر  مليار بقيمة 2020لمقرر أن يكون برنامج القروض والمنح لعام من برنامج القروض والمنح، من ا

مليون دوالر أمريكي  90لتكميل هذا البرنامج األساسي بنحو  دؤوبة سيواصل الصندوق بذل جهودو .أمريكي

إلى  المنحمصادر أخرى ليصل بذلك مجموع برنامج القروض و منتعبئتها  والمتوقعمن األموال التي يديرها 

استنادا إلى خطط ، 2020وقد أعد الصندوق بالفعل ذخيرته من المشروعات لعام  دوالر أمريكي. مليار 1.15

 .مشاورات قطريةبين الدوائر على مستوى المراكز دون اإلقليمية ومشتركة 

ق وتواصل إدارة الصندوق التركيز على الجودة في البداية وعلى تحسين أداء المشروعات قيد التنفيذ بغية تحقي -45

ويشمل ذلك زيادة  .أهداف التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، بما في ذلك في مجاالت التعميم األربعة

 اإلشراف على المشروعات التي تواجه مشاكل وتقديم الدعم في تنفيذها.
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 3الجدول 

 الفعلي والمتوقع المنحبرنامج القروض و

 الدوالرات األمريكية( )ماليين

 المخطط المتوقع  أالفعلي   

 2016 2017 2018 2019 2020 

قروض الصندوق )بما في ذلك منح مكونات 

القروض( ومنح إطار القدرة على تحمل 

 الديون

741 1293 1137 1701 1004 

 58 58 52 51 48 منح الصندوق

 1062 1759 1189 1344 789 بمجموع برنامج قروض ومنح الصندوق 

 90 74 104 63 69 ب الصندوقأموال أخرى تحت إدارة 

 1152 1833 1293 1408 859 مجموع برنامج القروض والمنح

صافي التمويل الذي )التمويل المشترك الدولي 

 ( والمحلييديره الصندوق
486 914 1229 3265 1876 

 2028 5098 2523 2322 1345 مجموع برنامج العمل

 غير متاحة متاحةغير  7051 6846 6860 الحافظة قيد التنفيذ

نقصان أو  ت عب ِّر المبالغ الحالية عن أي زيادة. 2019 تشرين األول/أكتوبر 2والمشروعات االستثمارية في  المنحنظام المصدر:  أ

 اإلضافي. المحلي والدولي المشتركأثناء التنفيذ، بما يشمل التمويل  (مثل إلغاء القروض) في التمويل

أموال حساب  ج، وبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةاألموال األخرى التي يديرها الصندوق، بما في ذلك  ب

اإلسباني للتمويل المشترك ألغراض األمن الغذائي، ومرفق البيئة العالمية/صندوق أقل البلدان نموا، والبرنامج العالمي  أمانة المرفق

، باإلضافة إلى المنح والصندوق األخضر للمناخ األوروبي، االتحادالمفوضية األوروبية وغذائي، وللزراعة واألمن ال

 الثنائية. التكميلية/المتممة

عام  خاللللموافقة عليها ومقترحين إضافيين للتمويل ، جديدا وبرنامجامشروعا  35 نحو حاليا إعداد ويجري -46

 .الملحق األول( انظر) 2020

 هلتحسين عملية حساب التوزيع اإلشاري لذخيرة مشروعات ه لتتبع العملياتعلى تعزيز نظمويعمل الصندوق  -47

التعميم والروابط بأهداف التنمية المستدامة. وفيما يلي التوزيع مواضيع التركيز/ مواضيعاالستثمارية حسب 

 رفيع المستوى للحافظة الحالية حسب القطاع:
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 4لجدول ا

 للحافظة الحالية حسب القطاعالتوزيع رفيع المستوى 

 2018ديسمبر/كانون األول  31تمويل حافظة الصندوق الحالية حسب القطاع في 

 

 

 

مليون  58مجموع قيمته ب، 35و 30ما يتراوح بين  2020في عام العالمية/اإلقليمية  منحويبلغ العدد التقديري لل -48

 والمجاالت ذات األولوية لبرنامج منح الصندوق في التجديد الحادي عشر للموارد تظل: دوالر أمريكي.

 اإلنتاج من أجل األمن الغذائي والتغذية وتوليد الدخل؛ (1)

 البيئية؛تغير المناخ والصمود واالستدامة  (2)

 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ (3)

 الفرص للشباب؛ (4)

 الفرص التجارية والشراكة مع القطاع الخاص. (5)

ة مثل الجوانب المتعلقة بالنظم المحددة استراتيجيويجوز إعداد مقترحات منح أخرى لمعالجة أولويات مؤسسية  -49

وتكنولوجيا المعلومات  ،الرصد والتقييم في التزامات التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، بما في ذلك

واالتصاالت من أجل التنمية، والمواطنة المؤسسية والشفافية، وكذلك االبتكارات الناشئة األخرى التي لديها 

 إمكانات واضحة للمساهمة في عمليات الصندوق.

 2020الميزانية العادية الصافية لعام  -خامسا 

 مقدمة -ألف 

تعمل على أعاله، و األولعلى النحو الوارد في القسم للمنظمة األهداف األولية  2020تتناول ميزانية عام  -50

 ضمان توفير موارد لما يلي: 

بما في ذلك التحول الريفي  ،تنفيذ برنامج القروض والمنح المقرر مع تحسين جودة حافظة المشروعات (1)

 الشباب؛وتعميم المنظور الجنساني والتغذية والمناخ و

هيئة ب صلالفعال مع عدد متزايد من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الهيئات الرئاسية فيما يت االنخراط (2)

ة استراتيجيلتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق والقطاع الخاص في سياق ات الخاصة بامشاورال

 ؛2024-2019 للفترة القطاع الخاص بشأن االنخراط معالصندوق الجديدة 

 النسبة المئوية القطاع

 34 الزراعة وإدارة الموارد الطبيعية

 19 الخدمات المالية الريفية

 14 السوق والبنية األساسية ذات الصلة

 7 التنمية المجتمعية والبشرية

 8 السياساتي والمؤسسيالدعم 

 6 الشركات الصغيرة والصغرى

 13 قطاعات أخرى*

 100 اإلجمالي

 2018المصدر: التقرير السنوي لعام 

تشمل تخفيف أثر الكوارث، وإنتاج الطاقة، وإدارة المعرفة، والرصد والتقييم وتكاليف إدارة  *

 المشروعات األخرى.
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الالمركزية  منلدروس المستفادة بشأن ا عملية مكثفةاإلصالحات الداخلية من خالل  توطيد (3)

 ؛االنتداب بشأنمنتظمة  عملياتوإدخال  عمليات األعمال استعراضاتو

مصادر التمويل محتمل في لتنويع  التحضيراتالمالية للصندوق بما في ذلك  الهيكليةتجديد  (4)

 ؛السريعةثمارات والتكنولوجيا واالبتكار من خالل االست

ة ستراتيجياال يةعوامل التمكينال، وتعزيز الكفاءاتفي القدرات و لسد الفجواتتنفيذ خطة عمل شاملة  (5)

 .المزايا المقترحة للموظفينللموارد البشرية وتحسين 

ور المطلوبين لتعزيز الحض ، مثل الموظفين اإلضافيينللتكاليف المحركةالحقيقية العوامل وبينما يوجد عدد من  -51

الميداني للصندوق والقدرات في المكاتب القطرية للصندوق ومراكز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون 

فقد تم تعويضها بالكامل من خالل تخفيضات في العديد من بنود الميزانية األخرى لتحقيق نمو حقيقي الثالثي، 

 . 2020في ميزانية عام واحتواء أي تعديالت بسبب التضخم  صفري

 عملية الميزانية –باء 

 تحديد األولويات االستراتيجية

عملية معززة لتحديد  أجريت، 2018في عام  أنجزتعمال بالتوصيات الصادرة عن استعراضات متعددة  -52

أقوى بين قرارات تخصيص الموارد  لتحقيق مواءمة 2019األولويات االستراتيجية والميزنة في عام 

 والعملية المتعلقة بترحيل المواردمنتصف العام  أجري استعراضعلى هذا النحو، وواألولويات االستراتيجية. 

بما يتماشى مع األنشطة ذات األولوية األكثر إلحاحا التي حددتها اإلدارة العليا. وتحضيرا لدورة  2019لعام 

صندوق واآلثار صلتها بالتوجه المؤسسي لل وترجيحها حسب، تم توحيد هذه األولويات، 2020عام لميزانية ال

 تها.اتقارير ميزانيإلرشاد عملية إعداد  لدوائرها ل، وإبالغ2020المالية على ميزانية عام 

 هوتنويع قاعدة مواردالتنظيمية لصندوق اوتغطي األولويات المحددة مجاالت التركيز الرئيسية لتعزيز قاعدة  -53

 النقاط البارزة هي كما يلي:و. أثرهوزيادة 

 البرامجية؛األنشطة  (1)

 من حيثتعزيز الموارد البشرية، بما في ذلك إدارة المواهب واألداء وكذلك تحديد الحجم الصحيح  (2)

 الموظفين؛عدد المستوى و

 إدارة المخاطر؛ (3)

لصندوق واستراتيجية موارد االتجديد الثاني عشر لات الخاصة بمشاورهيئة الفي سياق  االنخراطزيادة  (4)

 القطاع الخاص؛ االنخراط مع

 عميم مراعاة المنظور الجنساني والتغذية والشباب والمناخ والبيئة.ت (5)

العملية الضوء أيضا على عدد من الحاالت التي يمكن فيها توزيع االستثمارات على مدى عدة سنوات  وسلطت -54

مجاالت ذات األولوية. الالموارد المستثمرة في  حجمتحقيق وفورات من خالل الكفاءات لزيادة فيها أو يمكن 

 وتشمل هذه:

 إدارة المعرفة والبحث؛ (1)

 غير متكررةتكاليف تنفيذ المكاتب القطرية للصندوق كبإنشاء وتأسيس ة المتعلقة اللوجستي التكاليف (2)

 الكفاءة؛في من خالل مكاسب ست عوض اآلن متكبدة في السنوات السابقة 

 ؛اتلشبكغير االستراتيجية لحداث األالمشاركة الفعالة في  (3)

 .األعمال الداخليةحلقات العمل واجتماعات  (4)

نهجا شامال محددا بوضوح لتحديد الميزنة االستراتيجية وعند استعراض المقترحات الفردية، اعتمد مكتب  -55

أو التي  ،داخلياعن طريق الحد من األنشطة المكررة  ،وزيادة الوفورات التقاريرالمشتركة بين  الجوانب

األولويات االستراتيجية ضمن عملية  ويؤدي إدماج. أو إزالتها بالفعل ،خرىتغطيها بالفعل مصادر تمويل أ

 ضمان أن تركز عمليةوبالتالي لتقديم المقترحات، وفيما بينها  الدوائرلى تعزيز التماسك داخل إ يزانيةالم
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هاية أكبر في ن أثرالموارد على ما هو مطلوب لتحقيق األهداف االستراتيجية التنظيمية وتحقيق تخصيص 

 المطاف.

المؤسسية قبل ثالث سنوات، جمع الصندوق بيانات عن توزيع الموارد  النواتجومنذ إدخال مجموعات  -56

عملية تحديد األولويات االستراتيجية  وفي إطاراآلن التركيز على التحليل البناء لالتجاهات.  يستطيعو ،اإلدارية

ربط  عن طريقتوسيع نطاق هذا التحليل  مواصلة ، تدعو الخطط إلىبدأ تنفيذها في الفترة األخيرةالتي 

 وتوزيع الموارد ،لنمو التنظيميالعوامل المحركة ل ، بحيث يتم تحديدبالنواتج المؤسسية المؤسسيةولويات األ

 .بشكل أفضل

 عملية ميزانية الموظفين

من حيث األعداد والكفاءات والمهارات في  المؤسسيةولويات األمع  قوة العملتم تبسيط عملية ضمان مواءمة  -57

، ةرئيسيجهات فاعلة  ثالثبين  المتعلقة بقوة العملمسائل ال. وقد أعيد توزيع المسؤولية عن معالجة 2019عام 

 .االمنشأة حديثووحدة التغيير واإليصال واالبتكار الموارد البشرية،  شعبة، ومكتب الميزنة االستراتيجية هي

من خالل احتياجاتها من الموظفين إلى تقديم  الدوائر، دعيت 2020إعداد ميزانية عام عملية  وفي إطار -58

أن  وضع في االعتبارمع  - Oracle Hyperionوهي  –لصندوق في اتخطيط الميزانية الجديدة ل يةبرمجال

أو ة ضمن الدائرة حالي ةشاغر بشأن وظيفةتعويضه إما عن طريق تخفيض مقترح  سيتعينأي طلب إضافي 

تكاليف موظفيها  الدوائروزعت و. 2019عام مقارنة بالموظفين غير تكاليف بشأن  اانخفاض في طلباته

 .مجموعات النواتج المؤسسية باستخدام

الدروس عملية الطلبات في سياق ووحدة التغيير واإليصال واالبتكار الموارد البشرية  شعبةواستعرضت فرق  -59

 مركزية واألولويات المؤسسية واالحتياجات التنظيمية.المستفادة األخيرة بشأن نتائج الال

بعض الفجوات في القدرات المحددة  لسد، ب ذل جهد الدراسة المتعلقة بالموارد البشريةومع وضع في االعتبار  -60

 الد المقطعيرد في والقانونية والمخاطر، باستخدام الميزانية العادية. الشؤون في مجاالت مثل تمويل التنمية و

 .2020وصف تفصيلي لمالك الموظفين المقترح لعام 

 عملية ميزانية غير الموظفين 

وتضمنت معلمات الميزانية  ،كل دائرةلوضعت مبادئ توجيهية إلعداد الميزانية لتكاليف غير الموظفين  -61

مواءمتها.  التي أعيدت 2019والمبالغ اإلجمالية لتكاليف غير الموظفين لكل دائرة، استنادا إلى ميزانية عام 

وبهذا النظام الجديد وزيادة التركيز على تحديد األولويات االستراتيجية لألنشطة المقررة، عمل مكتب الميزنة 

، 2020لعام  في تخطيطها الدوائراالستراتيجية وشعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بشكل وثيق مع 

 قيقي الصفري.إلى تحديد األولويات في سياق ميزانية النمو الح سعيا

وكما هو موضح، أعدت التقارير باستخدام نفس مجموعات النواتج المؤسسية التي استخدمت في العام السابق  -62

إلى الثالث قائمة بمجموعات النواتج المؤسسية،  الملحق. وترد في 2020لعام  ةولم ت ستحدث مجموعات جديد

 للميزانية. شاريإجانب توزيع 

والتكميلية،  المتممةمل على رسوم إدارة األموال ح  لألنشطة اإلضافية التي ست  منفصل تقديم تقرير لب ط  و -63

 .2020الميزانية اإلجمالية لعام  إلدراجها في

 المؤسسيةتوجهات الولويات واألفي سياق  اتالميزاني طلباتجميع  ةستراتيجيالميزنة االاستعرض مكتب و -64

تم إجراء استعراض للجدول الزمني الستكمال  السنوات السابقة، وعلى غرارالتي وضعتها اإلدارة. 

ساس أعلى  2020التكاليف المتكررة المقابلة واالستهالك لعام  تم تقديرالرأسمالية الجارية، و مشروعاتال

أثر التضخم  ستعراضتحليل متعمق الوجرى . 2019تكاليف االستهالك الفعلية المتكبدة حتى يونيو/حزيران 

 .السفر واالستشارات وال سيمامحددة، تكاليف األسعار على بنود  ارتفاعاتالعام و

والمدخالت التي قدمتها لجنة مراجعة الحسابات والمجلس  والتغذية الراجعةوضعت التوجيهات  وأخيرا، -65

في االعتبار عند إعداد في سبتمبر/أيلول رفيع المستوى االستعراض المسبق التنفيذي خالل مداوالتهما بشأن 

في االستعراض الواردة لتحليل األسباب الجذرية للزيادة االسمية  منهجيةجهود وب ذلت ية النهائية. الميزان

 المسبق رفيع المستوى وإعادة مواءمة االفتراضات على أساس حسابات دقيقة لالتجاهات في النفقات الفعلية.
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 االفتراضات -جيم 

 سعر الصرف ومعدل التضخمالمتعلقة باالفتراضات 

قدره  2020المتفق عليها، يكون سعر الصرف لعام النقد األجنبي حساب أسعار صرف  1باستخدام منهجية -66

، دوالر أمريكي 1:يورو 0.841 قدرهدوالر أمريكي، مقارنة بسعر صرف في العام الماضي  1:يورو 0.885

ثر ارتفاع سعر الدوالر أرفيع المستوى. وقد المسبق  المستخدم أيضا في وثيقة االستعراضالصرف سعر وهو 

انخفاض تكلفة  وأساسا من خالل ،2020ميزانية المقترحة لعام المقابل اليورو تأثيرا كبيرا على األمريكي 

مكونات مرتبات الموظفين وبدالتهم والنفقات األخرى المقومة باليورو. ووضعت هذه العوامل في االعتبار 

 .المعياريةعند إعداد تكاليف الموظفين 

إلى المنهجية المتفق عليها، باستخدام أرقام تضخم محددة  2020التضخم في ميزانية المتعلق ب تعديلالد ستنيو -67

 2أسعار المستهلك في العالم وفي إيطاليا لجميع التكاليف األخرى. يلعدة بنود ومتوسط مرجح لمؤشر

لتحديد  2019و 2018 وأجري استعراض مفصل للتكاليف الفعلية لالستشارات والسفر المتكبدة بين عامي -68

. فبالنسبة لالستشارات، كانت هناك زيادة طفيفة في متوسط قيمة العوامل المحركةالمكونات التضخمية لتلك 

ارتفاع متوسط األتعاب اليومية. واست خدمت هذه النسبة إلى في المائة، وربما ترجع  2.5العقود قدرها حوالي 

 التضخم.مراعاة تكاليف االستشارات لالمئوية كعامل لتعديل 

لم يولد كفاءات ويقلل السفر على المستوى الالمركزي تذاكر إصدار أما فيما يتعلق بتكاليف السفر، فإن تكثيف  -69

تكاليف السفر فحسب، بل سمح أيضا للنظم المؤسسية بجمع المزيد من البيانات عن السفر. ولوحظت زيادة 

في المائة، وترجع أساسا إلى الزيادة في تكاليف تذاكر السفر وبدل اإلقامة اليومي  1.5طفيفة إجمالية قدرها 

 التضخم.تكاليف السفر لمراعاة مكون ة كعامل لتعديل لبعض المواقع. واست خدمت هذه النسبة المئوي

 في المائة لجميع التكاليف األخرى. 1.88وط بق متوسط مرجح قدره  -70

 االفتراضات المتعلقة بتكاليف الموظفين

 إلى االفتراضات التالية: 2020ميزانية عام في تستند تكاليف الموظفين  -71

كما كان الحال في السنوات السابقة، وضعت تكاليف الموظفين المعيارية بشكل منفصل لكل مستوى  (1)

الراتب بناء على تحليل للبيانات اإلحصائية  درجةحسب  المرجحللتوزيع وفقا من الرتب، وتم تعديلها 

موظفي  تيلفئجري تحليل متعمق لتكاليف الموظفين المعيارية أ  وموظفي الصندوق الفعليين. جمالي إل

استعراض تكاليف  طريقعن ، القطرية للصندوقالمقر والمكاتب  العاملين فيالخدمات العامة والفنيين 

الحصول عليها من برنامج تلك التي تم الصندوق في المقر و نظمالمتاحة في  -كشوف المرتبات الفعلية 

وأسعار الصرف  مقر العملي تسويات التجاه فلوتحليل  -األمم المتحدة اإلنمائي للموظفين الميدانيين 

 الموظفين الفنيينزيادة التنقل بين  في االعتبارالتحليل وأخذ المطبقة على الموظفين الميدانيين. 

أو مكونات المرتبات )األجر /الزيادات المحتملة في جداول المرتبات و أدرجوالبدالت ذات الصلة، و

وسعر صرف ة ضمن نفس الرتبة ك آثار زيادة الدرجالداخل في حساب المعاش التقاعدي(، بما في ذل

 مريكي.األدوالر مقابل الاليورو 

 :ما يلي 2020لعام  المعياريةالتكاليف  تشمل (2)

متوسط التباين في تسوية مقر العمل، بما في ذلك المضاعفات المطبقة على جميع المواقع التي  (أ)

                                           

  .2019إلى سبتمبر/أيلول  2018متوسط سعر الصرف المعمول به في األمم المتحدة للفترة من أكتوبر/تشرين األول  1

 3.9في المائة و 1.1، وفقا للبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي: 2019مؤشرا أسعار المستهلك اإليطالي والعالمي في يونيو/حزيران  2

 في المائة على التوالي.
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 (؛انخفاض - المعياريةعلى التكاليف  األثريوجد فيها موظفو الصندوق )

 (؛ارتفاع -األثر على أساس التكاليف المعيارية للمرتبات )الدرجة ضمن نفس الرتبة زيادة  (ب)

وما فوق كما هو مطبق لموظفي الفئة الفنية زيادة األجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي  (ج)

 انخفاض -األثر على التكاليف المعيارية ) باطش/في فبرايرلجنة الخدمة المدنية الدولية عادة في 

 طفيف(؛

من  نيسان/عادة ما تطبق في أبريلي التالخدمات العامة الثانوي لموظفي جدول الالزيادة في  (د)

 (؛انخفاض طفيف -األثر على التكاليف المعيارية كل عام )

جداول المرتبات وتغير سعر الصرف المطبق على موظفي الخدمات العامة الميدانيين  (ه)

 كبير(؛  انخفاض - المعياريةوالموظفين الفنيين الوطنيين )األثر على التكاليف 

األثر على التكاليف ) 2020مريكي لعام األدوالر مقابل ال يورولل 0.885 قدره سعر صرف (و)

 ال سيما بالنسبة لموظفي الخدمات العامة(.وانخفاض كبير،  -المعيارية 

الدرجة ضمن نفس العادية في زيادة ال، فإن المرتبات تغير في هيكلأي على الرغم من عدم وجود  (3)

 في األسعار. الرتبة تمثل ارتفاعا

 مستوى الموظفين المقترح - دال

. وشمل ذلك: 2020كخط أساس لعام  مكافئا بدوام كامل 632.5البالغ  2019است خدم المستوى المعتمد لعام  -72

ممولة من يؤدون وظائف أساسية بدوام كامل مكافئ ممولين من الميزانية العادية و مكافئا بدوام كامل 632.5

 مصادر أخرى. 

 مكافئا 25.5زيادة صافية قدرها  يأ مكافئا بدوام كامل 658قدره  2020مستوى الموظفين المقترح لعام و -73

وظيفة، ناقص  44والبالغة  2020وترجع الزيادة إلى صافي أثر الوظائف الجديدة المقترحة لعام  .بدوام كامل

التخفيضات في عدد الموظفين الناتجة عن جهود المنظمة للحد من التكاليف وتحسين الكفاءة بناء على 

 .مكافئا بدوام كامل 18 بلغت، والتي 2019استعراضات الوفاء بالغرض التي أجريت في عام 

 على النحو التالي: الدوائرمختلف  عبر الجديدة 44الـ الوظائف ويمكن تلخيص  -74

اإلدارية  الوظائفسبعة عشر مكافئا بدوام كامل في الميدان تابعين لدائرة إدارة البرامج، بما في ذلك  (1)

ز الستكمال التوظيف في المراك مطلوبينومديري البرامج القطرية،  ختلف الدوائرلم ادعمتقدم التي 

 ؛والتعاون الثالثي تعاون بين بلدان الجنوبللوالمكاتب الميدانية 

 ة؛يإطار إدارة المخاطر المؤسس ألداء المهام فيمخصصتان في مكتب الرئيس ونائب الرئيس وظيفتان  (2)

الصندوق بشأن القطاع لتعزيز استراتيجية دائرة االستراتيجية وإدارة المعرفة أربع وظائف في  (3)

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية؛مجال ، وتعميم األنشطة واالستثمار في الخاص

لتعزيز مجال تمويل التنمية وتعزيز أنشطة المالية واالئتمانية دائرة العمليات المالية ثالث وظائف في  (4)

 على المستوى الميداني؛

ومكتب دائرة العمليات المالية أنشطة  وظيفة واحدة مخصصة لمجاالت االمتثال والرقابة المطبقة على (5)

، باإلضافة إلى وظيفة واحدة في مكتب المستشار العام لدعم المسائل المؤسسية المراجعة واإلشراف

 العمليات المتعلقة بالبرامج؛ فضال عن

 االتصاالت لتعزيز قدرة االتصاالت في الميدان؛تكنولوجيا المعلومات ووظيفتان في شعبة  (6)

 الخدمات والتطبيقات؛ حافظةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدعم وصيانة  شعبةثالث وظائف في  (7)
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والتغييرات  2019 عام لغرض التي أجريت فيالستعراضات الوفاء باأحد عشر مكافئا بدوام كامل وفقا  (8)

 .2018عام في  أجريتالتنظيمية التي 

على ر جهود الصندوق لتحقيق الكفاءات مكافئا بدوام كامل في إطا 18مل التخفيض اإلجمالي البالغ تويش -75

والوحدات؛  الشعبعمليات دمج وتوحيد  (1تنجم التخفيضات عن: )وموظفي الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة. 

عملية الوفاء والمقر نتيجة الترشيد والالمركزية، ونتائج  الميدانفي التخلص التدريجي من الوظائف  (2)

بالفعل تنفيذ عدد من هذه  وتم. المكاتب القطرية للصندوقلغرض واستعراض االحتياجات التنظيمية في با

 .االنتداب عمليةمن خالل  2019التخفيضات في عام 

 28التكميلية )تم بالفعل استيعاب  األموالمن رسوم ممولة وظيفة واحدة فقط  ال توجد إال، 2019عام  وفي -76

من  الوظيفة هتمويل هذ استمرارقترح ي  ودية على مدى السنوات الخمس الماضية(. وظيفة في الميزانية العا

 دعم بشكل مباشر األنشطة ذات الصلة.ا تالتكميلية ألنهاألموال رسوم 

الميزانية العادية،  وظيفة والممولة ضمن 658بدوام كامل البالغ  ةمكافئال عدد الوظائفومن بين إجمالي  -77

قبل بدء  2017في عام  انتدبتوظيفة  111، مقارنة بـ 2020في الميدان في عام وظيفة تقريبا  217 ستكون

في المائة من إجمالي  33عملية الالمركزية. وسيؤدي ذلك إلى رفع إجمالي عدد الموظفين الخارجيين إلى 

عزز الميداني الم الحضورجمع بين مما يفي المائة في العام الماضي(،  30 بنسبةموظفي الصندوق )مقارنة 

 مقر يتسم بالكفاءة والفعالية.للهيكل و

مكافئا بدوام  15.25 قدره لة على رسوم اإلدارة والممولة من الميزانية اإلجماليةوسيكون عدد الوظائف المحمَّ  -78

وظيفة المقرر لالتخفيض  نتيجة، 2019هذه زيادة صافية قدرها مكافئ بدوام كامل واحد مقارنة بعام وكامل. 

، على مكتب المستشار العام ودائرة العمليات الماليةووظيفتين إضافيتين في  إدارة البرامجدائرة واحدة في 

 ةالمانحالجهات مع  االنخراطاألعمال اإلضافية المتعلقة بإدارة األموال التكميلية وزيادة للقيام بالتوالي، 

 والقطاع الخاص.

 

  



GC 43/L.6/Rev.1 

17 

 5الجدول 

 2020-2017 ،متطلبات التوظيف اإلشارية

 )مكافئون بدوام كامل(

      المعتمدة   

 2017 الدائرة

2018 
التي )

أ عيدت 
 مواءمتها(

2019 

2019 
التي )

أعيدت 
 (مواءمتها

المقترحة 
 2020لعام 

مجموع التغيرات 
التي ) 2019عام 

( أعيدت مواءمتها
 2020مقابل عام 

 1.5 15.5 14 12 12 11 مكتب الرئيس ونائب الرئيس

 (1) 45 46 48 43 94 الخدمات المؤسسيةمجموعة دعم 

 - - - - - 20 مكتب الشراكات وتعبئة الموارد

 (2) 83 85 94 82 - دائرة العالقات الخارجية والتسيير

 4 82 78 78 76 25 دائرة االستراتيجية وإدارة المعرفة

 14 249 235 263 242.8 283.9 دائرة إدارة البرامج

 3 77 74 74 68 66 دائرة العمليات المالية

 6 106.5 100.5 103.5 103.5 103.5 دائرة خدمات المنظمة

 - - - (40) - - الوظائف التي سيتم تخفيضها

 25.5 658 632.5 632.5 627.3 603.4 مجموع الموظفين الممولين من الميزانية العادية

 1 1 1 1 1 1.50 المكافئون بدوام كامل الممولون من مصادر تمويل أخرى

مجموع الموظفين الممولين من الميزانية العادية ومصادر 

 تمويل أخرى
604.9 628.3 633.5  633.5 659 26.5 

 1 15.25 14.25 14.25 13.25 13.25 المكافئون بدوام كامل الممولون من رسوم اإلدارة *

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

والرتب أعاله  حسب الدوائرالممولة من الميزانية العادية و 2020اإلشارية لعام الموظفين وترد مستويات  -79

عملية الرابع والخامس. وأرقام الدوائر هي أرقام إجمالية بعد التخفيضات المقررة. وترد آثار  الملحقينوفي 

ه. وسيتم تخطيط وتحديد أولويات التمويل على التكاليف في القسم الفرعي هاء أدناإعداد ميزانية الموظفين 

 وفقا لالحتياجات التشغيلية. 2020والتعيين للوظائف الجديدة بعناية خالل عام 

 العوامل المحركة للتكاليف – هاء

 :هي 2019للميزانية المقترحة لعام ة النهائية والتي تحركها األسعار يإن العوامل المحركة للتكاليف الحقيق -80

 الحقيقية المحركة للتكاليفالعوامل  (1)

 تكاليف الموظفين

 ( الدعم الالزم في المراكز اإلقليمية والمكاتب القطرية 1): ون من أجلإضافي موظفون

تعزيز إطار  (2للصندوق إلكمال وضع خرائط المكاتب الميدانية وتحسين تنفيذ البرامج؛ )

القطاع الخاص، وتكنولوجيا زيادة التركيز على االنخراط مع  (3إدارة مخاطر المؤسسية؛ )

دعم  (4دماج االجتماعي؛ )واال مواضيعالمعلومات واالتصاالت من أجل التنمية، وتعميم ال

األنشطة القانونية وأنشطة االمتثال  (5هيكلية تكنولوجيا المعلومات واالحتياجات المتطورة؛ )

نتائج استعراضات الوفاء  (7)تعزيز تمويل التنمية والدعم االئتماني في الميدان؛  (6والرقابة؛ )

 .إضافيا بدوام كامل مكافئا 44ذلك إلى سيؤدي و. بالغرض

  والعالقات متعددة العالمي االنخراط دمج شعبة  (1الموظفين ناشئة عن: ) فيتخفيضات

؛ ترشيد وظائف المكتب األمامي في المقر (2؛ )المواردوتعبئة  اتاألطراف ومكتب الشراك

 .إعادة مواءمة قوة العمل نتيجة االستعراضات واإلصالحات المؤسسيةنتيجة عملية  (3)

 مكافئا بدوام كامل. 18وسيؤدي ذلك إلى انخفاض قدره 
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  مليون  2.09مكافئا بدوام كامل بزيادة حقيقية قدرها  25.5يقدر األثر الصافي اإلجمالي بنحو

ترح تأجيل شغل بعض دوالر في تكاليف الموظفين. وفي محاولة للحد من هذا األثر، ي ق

الوظائف الجديدة اإلضافية تمشيا مع االحتياجات التشغيلية والوقت الالزم إليجاد الخبرة 

المناسبة واجتذابها. وترجع الزيادة الصغيرة نسبيا مقارنة بعدد المكافئين بدوام كامل إلى أن 

د تم تخفيض اآلثار غالبية الوظائف الجديدة من الموظفين المحليين الموجودين في الميدان وق

 المترتبة على تكاليف الوظائف الفنية الدولية المتبقية عن طريق اقتراح تأجيل التوظيف.

 االستهالك والنفقات المتكررة األخرى المتصلة بالميزانيات الرأسمالية

  المستهلكة الصافية )الميزانيات الرأسمالية  2020ستبلغ الزيادة الصافية في االستهالك في عام

دوالر أمريكي، نتيجة التكاليف المتعلقة بالمشروعات المعتمدة  000 100لكامل( حوالي با

 السنوية والدورية الجارية كما هو مقدر في االستعراض المسبق رفيع المستوى.

 التكاليف اإلضافية المتعلقة بزيادة االنخراط مع الهيئات الرئاسية

 دوالر أمريكي إلى عقد  000 330التكاليف اإلضافية التي يبلغ مجموعها حوالي  ترجع

اجتماعات أكثر تواترا مع الهيئات الرئاسية التي تضم مديري الفئتين العليا والمتوسطة في 

 اإلدارية. والنفقاتطفيفة في تكاليف السفر الزيادة الالدوائر، وتنعكس أساسا في 

 مكاتب الصندوق الالمركزية

  جرى تعديل تكاليف اإليجار والخدمات المشتركة والتشغيل الخاصة بالمكاتب القطرية

للصندوق للتعبير عن مستويات الشغل الحالية في المكاتب المستضافة، مما أسفر عن زيادة 

 .تقريبا دوالر أمريكي 000 200صافية قدرها 

مليون دوالر أمريكي،  3.3بانخفاض حقيقي قدره وست عوض الزيادات الحقيقية المذكورة أعاله بشكل كامل  -81

 وال سيما في تكاليف االستشارات والتكاليف اإلدارية األخرى.

 العوامل المحركة لألسعار (1)

 تكاليف الموظفين

  2019إلى االفتراضات المنقحة مقارنة بعام  2020تستند تكاليف الموظفين في ميزانية عام .

 1.09مليون دوالر أمريكي، أو  1.04فيبلغ إجمالي صافي التعديل المتعلق بتكاليف الموظفين 

يرجع ذلك اساسا إلى تنقيح التكاليف و، 2019في المائة أقل من تكاليف الموظفين في عام 

بلغ إجمالي لزيادة الدرجة ضمن نفس الرتبة المعيارية تمشيا مع المعلمات المحدثة. وأ درج م

مليون دوالر أمريكي تم  1.35مليون دوالر أمريكي تقريبا، مقارنة بمبلغ قدره  0.63قدره 

االستعراض المسبق، في التكاليف المعيارية المنقحة، مما عوض جزئيا تأثير  مرحلةتقديره في 

 تغير سعر الصرف وعوامل أخرى.

 التكاليف األخرى

 دا إلى المنهجية المتفق عليها، سيؤدي استخدام أرقام تضخم محددة لعدة بنود ومتوسط استنا

أسعار المستهلك في العالم وإيطاليا لجميع التكاليف األخرى إلى زيادات في  يمرجح لمؤشر

 األسعار.

  جرى استعراض التعديالت التي طرأت على مكونات االستشارات وتكاليف السفر نتيجة

ق تحليل البيانات المتاحة في النظم ذات الصلة، وال سيما االتجاهات في التضخم عن طري

 وتذاكر السفر وبدل اإلقامة اليومي لبعض المواقع. االستشاريين أتعاب الخبراءمتوسط 
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، وهي أقل من تقديرات االستعراض مليون دوالر أمريكي 0.3وتبلغ الزيادة الصافية اإلجمالية في الميزانية  -82

 التكاليف المعيارية المنقحة.والمسبق وتتضمن اآلن األثر الصافي لتغيرات أسعار الصرف 

 الميزانية العادية الصافية المقترحة  - واو

على لجنة مراجعة الحسابات والمجلس التنفيذي التغذية الراجعة ل وضعتعلى النحو المشار إليه أعاله،  -83

. 2020لعام  ة المقترحةعند إعداد الميزانية العادية الصافيفي االعتبار رفيع المستوى  المسبق االستعراض

، والتي تم استعراضها بدقة. التي قدمتها الدوائر المفصلة الطلباتلى إوتستند أحدث تقديرات للميزانية 

 سعر الصرف. أثرتقدير تفصيلي للتكاليف، خاصة فيما يتعلق ب أ جريباإلضافة إلى ذلك، و

 اسميةمثل زيادة ت، وأمريكي مليون دوالر 157.9 قدرها 2020لعام الصافية المقترحة الميزانية العادية و -84

 1.49)مقارنة بنسبة أمريكي مليون دوالر  158.21البالغة  2019ميزانية عام مقارنة بفي المائة  0.19 نسبتها

وباإلضافة إلى احتواء الزيادة الحقيقية عند مستوى  رفيع المستوى(. االستعراض المسبقفي مقدرة في المائة 

الصفر كما هو معلن، ب ذلت جهود الستيعاب الزيادات في األسعار بشكل كامل مع إجراء تخفيضات إضافية 

في تكاليف غير الموظفين. وقد تيسر ذلك نتيجة تأثير سعر الصرف المنقح على متطلبات الميزانية المقومة 

التي أعيدت مواءمتها لتعكس  2019يورو. ويتمثل خط األساس للمقارنة في الميزانية العادية الصافية لعام بال

 .2019أثر التغيرات الهيكلية التنظيمية التي جرت خالل عام 

الزيادات الصافية  (1الزيادة الحقيقية الصفرية هي نتيجة صافية لما يلي: )موضح أعاله، فإن وعلى النحو ال -85

دوالر أمريكي(؛  100 000االستهالك ) (2دوالر أمريكي(؛ ) 000 090 2كاليف الموظفين )في ت

دوالر  200 000تقديرات اإليجار والخدمات المشتركة وتكاليف تشغيل المكاتب القطرية للصندوق ) (3)

ئات الرئاسية النفقات اإلضافية المرتبطة بالسفر والشؤون اإلدارية لزيادة االنخراط مع الهي (4أمريكي(؛ )

دوالر أمريكي(، ويقابلها انخفاض حقيقي في  330 000استعدادا للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق )

 مليون دوالر أمريكي(. 3.3)حوالي  والتكاليف األخرى تكاليف االستشارات

 الميزانية المقترحة حسب الدوائر

 .6الجدول  في حسب الدوائرترد الميزانية المقترحة  -86

 6الجدول 

 2020و 2019، حسب الدوائرالميزانية العادية 

 ()ماليين الدوالرات األمريكية

 الدائرة

     

المعتمدة لعام 

2019 

التي ) 2019عام 

  (اأعيدت مواءمته

المقترحة لعام 

2020 
 مجموع التغيير

 ر يالتغي

 )نسبة مئوية(

 14.4 0.40 3.18 2.78 2.6 مكتب الرئيس ونائب الرئيس

 (1.7) (0.15) 8.77 8.92 9.22 مجموعة دعم الخدمات المؤسسية

 (4.4) (0.77) 16.59 17.36 18.33 دائرة العالقات الخارجية والتسيير

 (0.2) (0.03) 15.81 15.84 15.92 دائرة االستراتيجية وإدارة المعرفة

 (0.5) (0.32) 62.91 63.23 65.24 دائرة إدارة البرامج

 1.5 0.20 13.83 13.63 13.62 الماليةدائرة العمليات 

 1.4 0.37 26.77 26.40 26.65 دائرة خدمات المنظمة

 مركز التكاليف المؤسسية

 )قابلة للتخصيص( (2.7) (0.14) 5.09 5.23 5.23

 مركز التكاليف المؤسسية

 )غير قابلة للتخصيص( 2.3 0.11 4.95 4.84 4.84

     (3.43) التخفيضات المقررة

 (0.2) (0.30) 157.90 158.21 158.21 اإلجمالي



GC 43/L.6/Rev.1 

20 

. وتتعلق الزيادات أساسا 2019مقارنة بعام  2020في ميزانيتها لعام  اطفيف انخفاضاوتظهر معظم الدوائر  -87

 بانخفاض التكاليف المعيارية.

مقارنة  2020وفيما يلي بيان األسباب المحددة للتغييرات التي طرأت على تخصيص الموارد للدوائر في عام  -88

 :2019 بعام

ة، يتحسين وظيفة إدارة المخاطر المؤسسفي الميزانية نتيجة  زيادةهناك  مكتب الرئيس ونائب الرئيس. (1)

للمنظمة خدمات مؤسسية  يقدمان ولكنهما وتوجد وظيفتان جديدتان في مكتب الرئيس ونائب الرئيس

مع الهيئات الرئاسية  االنخراطغير الموظفين لزيادة  لميزانيةبأكملها. كما تم تحديد متطلبات إضافية 

 جدول أعمال الصندوقالصندوق وهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد في ضوء 

2.0. 

يف في ميزانية مجموعة دعم الخدمات هناك انخفاض طف مجموعة دعم الخدمات المؤسسية. (2)

. أمريكي مليون دوالر 8.77إلى أمريكي مليون دوالر  8.92، من 2019المؤسسية مقارنة بعام 

وتعوضها على الوظائف الحالية،  األقلتكاليف الموظفين ويرجع االنخفاض الصافي هذا إلى تطبيق 

توفير تكاليف غير الموظفين ل من صغيرمبلغ ، وضخ مكتب المستشار العامجزئيا وظيفة إضافية في 

 .اتالمشروعذخيرة  امتدادعلى  المعززةأنشطة ضمان الجودة إلى  اإلضافيةلحاجة كاف لتمويل 

مليون دوالر أمريكي في ميزانية  0.77يرجع االنخفاض البالغ  .التسييرالعالقات الخارجية ودائرة  (3)

، بما في ذلك الموظفينفيضات اإلضافية في وظائف دائرة العالقات الخارجية والتسيير أساسا إلى التخ

من كبار الخبراء التقنيين  واثنانمساعد في المكتب األمامي، وموظف لشؤون الميزانية واإلدارة، 

العالميين المعنيين بمجال االنخراط، نتيجة استعراضات الوفاء بالغرض ودمج مكتب الشراكات وتعبئة 

 والعالقات متعددة األطراف في شعبة واحد.الموارد وشعبة االنخراط العالمي 

اإلضافية في إطار مظروف ميزانية دائرة  الوظائف استيعابتم  ة وإدارة المعرفة.ستراتيجيدائرة اال (4)

االستراتيجية وإدارة المعرفة من خالل خفض تكاليف االستشارات والسفر. وبشكل عام، ال تزال 

، على الرغم من تدبير موارد 2019ميزانية دائرة االستراتيجية وإدارة المعرفة ثابتة نسبيا مقارنة بعام 

 تعميم وتقييم األثر والقطاع الخاص.ال مواضيعكافية لألنشطة الرئيسية مثل 

في المائة إلى الجهود التي بذلتها الدوائر  0.5االنخفاض الطفيف البالغ  يرجع دائرة إدارة البرامج. (5)

الحتواء الزيادات في التكاليف وتمويل الوظائف الجديدة في الميدان عن طريق تحويل األولويات 

لمعيارية. وضمن قيود ميزانية النمو الحقيقي الصفري، الداخلية، فضال عن تأثير انخفاض التكاليف ا

سعت دائرة إدارة البرامج إلى إيجاد فرص لتحقيق مكاسب في الكفاءة وزيادة الموارد المخصصة 

لألنشطة التي تسهم بشكل مباشر في جودة البرامج وتنفيذها، وبناء قدرات المكاتب القطرية للصندوق، 

 .2021-2020في األنشطة غير اإلقراضية خالل الفترة باإلضافة إلى نشر االستثمارات 

ستساعد الوظائف اإلضافية في شعبة اإلدارة المالية على تعزيز قدرة الصندوق  دائرة العمليات المالية. (6)

في مجال تمويل التنمية، وكذلك ضمان الدعم االئتماني الكافي لعمليات البرامج. وقد ب ذلت جهود لتلبية 

والسفر في المجاالت األخرى من أجل  اتاألساسية، وخفض تكاليف االستشار متطلبات الميزانية

بنسبة  2020تعويض تكاليف الوظائف اإلضافية. وإجماال، زادت ميزانية دائرة العمليات المالية لعام 

 في المائة. 1.5

 2019مقارنة بعام  2020عام لتعديل ميزانية دائرة خدمات المنظمة  تعين دائرة خدمات المنظمة. (7)

لغرض. استعراضات الوفاء باو بعد عملية االنتدابتم إنشاؤها التي جديدة الوظائف إلدراج ال

باإلضافة إلى ذلك، في محاولة لتحسين قدرة المنظمة على الحفاظ على مجموعة خدمات وتطبيقات و

وجيا المعلومات واالتصاالت ثالث وظائف إضافية ألخصائي تكنول ترحتكنولوجيا المعلومات، اقت  
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مكون مظروف دائرة تنقيح  وجرىالطلب اإلضافي.  التي تزيد عن اتمقابل تخفيض تكاليف االستشار

ألولويات لمع ضمان إيالء االهتمام الواجب  إلى أدنىالموظفين خدمات المنظمة ومكون تكاليف غير 

ة الموارد البشرية وتقييم األداء وإعادة الموظفين وإدارالعالمي مسح لمثل تنفيذ خطة عمل ا المؤسسية

 .األعمالمعايرة عمليات 

تنقسم التكاليف تحت هذا العنوان بين التكاليف المؤسسية المدارة مركزيا  مركز التكاليف المؤسسية. (8)

والقابلة للتخصيص، مثل تكاليف التوظيف والتعيين، والتكاليف المتكررة لبوابة عمالء الصندوق 

شركة مايكروسوفت، والتكاليف المدارة مركزيا ولكنها غير قابلة للتخصيص، مثل وتكاليف تراخيص 

 بعد انتهاء الخدمة. الطبيةالرعاية تكاليف االستهالكات األخرى و

 دوالر أمريكي في التكاليف المؤسسية غير القابلة  100 000الزيادة الصافية البالغة  ترجع

ك المتعلقة بالمشروعات السنوية الجارية للتخصيص أساسا إلى ارتفاع تكاليف االستهال

 والدورية الموافق عليها؛

  يرجع االنخفاض في التكاليف المؤسسية القابلة للتخصيص أساسا إلى انخفاض طفيف في

 تكاليف التوظيف والتعيين وغيرها من التكاليف المدارة مركزيا.

 الميزانية المقترحة حسب فئات التكاليف الموجزة

فئات التكاليف الرئيسية. ويبين المرفق الثاني  حسب 2020توزيع الميزانية المقترحة لعام  7يعرض الجدول  -89

فئة التكاليف عن االستعراض  حسبالتكاليف. وتختلف الميزانية النهائية  اتفئ حسبالتوزيع بالنسبة للدوائر 

وتم تعديلها  ،التكاليف المسبق رفيع المستوى نتيجة تقدير التكاليف بشكل أفضل والجهود المبذولة لتخفيض

  دوالر أمريكي. 1:يورو 0.885كذلك وفقا لسعر صرف قدره 

 7الجدول 

 2019و 2018فئات التكاليف الموجزة،  حسبتحليل الميزانية 

 ماليين الدوالرات األمريكية()

 فئة التكاليف

المعتمدة 
 2019لعام 

المقترحة لعام 
 مجموع التغيير 2020

ير )نسبة يالتغ
 مئوية(

  1.1  1.01  94.32 93.31 الموظفون

 (1.9) (0.43)  22.51 22.94 الخبراء االستشاريون

  2.4  0.22  9.60 9.38 السفر في مهام رسمية

تكاليف تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت غير المرتبطة 

  -  -  5.45 5.45 بالموظفين

 (4.1) (1.10)  26.02 27.12 تكاليف أخرى

 (0.2) (0.30) 157.90 158.21 المجموع

 22.94بشكل أكبر، من  2020، تم تخفيض تكاليف االستشارات لعام 2019عمال بااللتزام المتعهد به في عام و -90

في المائة أو حوالي  1.9مليون دوالر أمريكي. ويبلغ االنخفاض اإلجمالي  22.51مليون دوالر أمريكي إلى 

االستعراض والرصد المستمرين لالستعانة بالخبراء الخارجيين مليون دوالر أمريكي. وباإلضافة إلى  0.43

الحتواء التكاليف ذات الصلة، تم االحتفاظ بتكاليف االستشارات عند مستوى يوفر أفضل قيمة مقابل المال 

 دون التأثير سلبا على مستويات التنفيذ والجودة.

ويظهر بند تكاليف السفر في مهام رسمية زيادة طفيفة بسبب االتجاه التصاعدي في تكاليف تذاكر السفر وبدل  -91

 عن طريقاإلقامة اليومي في بعض المواقع التي توجد فيها عمليات الصندوق. وقد تم احتواء اآلثار التضخمية 

إدارة الصندوق الرؤية والتواصل عزز أن تخفض تكاليف السفر إلى أقصى حد ممكن مع مراعاة الحاجة إلى 
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 مع الدول األعضاء والشركاء.

ثابتة مقارنة بعام المتكررة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت غير المرتبطة بالموظفين ال تزال التكاليف و -92

ومات لتكنولوجيا المعل األساسيةأنه من المتوقع بذل جهود كبيرة لتعزيز وصيانة البنية من رغم على ال، 2019

 .عموماواالتصاالت 

تنقيح سعر الصرف على النفقات المقومة باليورو  أثرإلى  أساسااالنخفاض في التكاليف األخرى  يرجعو -93

انخفاض طفيف في تكاليف  أدىباإلضافة إلى ذلك، ووإجراءات التشغيل.  األعمالعمليات في ومكاسب الكفاءة 

 هذه. التكاليفالتعيين والتوظيف في خفض فئة 

 حول من المجموعات إلى الركائزالت

وأن يكون في الطليعة  ةالتخطيط والميزنة المؤسسيعمليات يسعى الصندوق على الدوام إلى تحسين نهجه في  -94

وقد حس ن التحول ة. ستراتيجيفي هذا المجال، وذلك بهدف تركيز الموارد بشكل فعال على تحقيق أهدافه اال

وسمح بتركيز  ليات التخطيط والميزنة المؤسسيةمفعالية عمنذ ثالث سنوات  من المجموعات إلى الركائز

 .معزز على النتائج

ونظرا لمرور ثالث سنوات على إدخال مجموعات النواتج المؤسسية، أصبحت البيانات التراكمية متاحة  -95

ت التركيز إلى لتحليل االتجاهات واستخالص استنتاجات مفيدة بشأن الطريقة التي يمكن بها تحويل مجاال

بطت مجموعات النواتج  عملية الميزانيةتغييرات في أنماط اإلنفاق والتخصيص. وبالنسبة ل هذا العام، ر 

المؤسسية بشكل أوثق باألولويات االستراتيجية وتم ترجيح مساهماتها النسبية. وأ رسلت هذه المعلومات إلى 

ار مجموعات النواتج المؤسسية تحضيرا لطلبات الميزانية إلرشاد عملية اختي عملية الميزانيةالدوائر في بداية 

 وكأساس لوضع نهج مؤسسي لوضع خرائط تكاليف مجموعات النواتج المؤسسية.

 موزعة حسب الركائز. 2019أدناه ميزانيات الدوائر والمكاتب لعام  8ويبين الجدول   -96

 8الجدول 

 2020النتائج،  التوزيع اإلشاري للميزانية العادية حسب ركائز

 )ماليين الدوالرات األمريكية(

  4الركيزة  3الركيزة  2الركيزة  1الركيزة  

 الدائرة

البرامج  تنفيذ
 القطرية

 المعرفةبناء 
ونشرها 

واالنخراط في 
 السياسات

القدرات 
واألدوات 

 المالية

الوظائف 
والخدمات 

والتسيير في 
 اإلجمالي المؤسسة

  3.18  2.82  0.04  0.22 0.10 مكتب الرئيس ونائب الرئيس

  8.77  5.88  0.44  0.25 2.19 دعم الخدمات المؤسسية مجموعة

  16.59  5.75  3.21  6.68 0.95 دائرة العالقات الخارجية والتسيير

  15.81  0.81  0.69  7.38  6.93 رة االستراتيجية وإدارة المعرفةئدا

  62.91  1.45  1.71  3.39  56.36 دائرة إدارة البرامج

  13.83  1.03  6.40  0.02  6.38 دائرة العمليات المالية

  26.77  18.70  2.86  1.46  3.76 دائرة خدمات المنظمة

  10.04  6.25  0.20 -  3.59 مركز التكاليف المؤسسية

 )قابلة ةتكاليف مركز التكاليف المؤسسي

  5.09  1.40  0.20 -  3.49 (للتخصيص

)غير  ةمركز التكاليف المؤسسي تكاليف

 قابلة

 4.95  4.95 - - - (للتخصيص

 157.9 42.84 15.4 19.42 80.24 المجموع الفرعي

 100 27 10 12 51 نسبة التخصيص

 157.9     المجموع
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 4إلى  2في المائة من الميزانية اإلجمالية، بينما تشكل الركائز  51تشكل  1ويبين الجدول أعاله أن الركيزة  -97

 2019مماثل إلى توزيع عام  التوزيعفي المائة على التوالي. وهذا  27في المائة و 10و ،في المائة 12نسبة 

 2، والركيزة 2019في المائة لكل منهما مقارنة بعام  1انخفاضا طفيفا قدره  4والركيزة  1وسجلت الركيزة 

ويمكن تفسير عملية إعادة التوزيع البسيطة هذه بوصفها نتيجة  في المائة. 1زيادة مكافئة قدرها  3والركيزة 

وزيادة  2019للكفاءات المؤسسية، التي تحققت أساسا من عملية تنسيق المكتب األمامي التي أجريت في عام 

 .2020يكلية المالية في عام التركيز على تعبئة الموارد وإدارة المخاطر المالية وتعزيز اله

، بما في ذلك مقارنة ركيزة حسب مجموعة النواتج الرئيسيةميزانية كل ل توزيعالثالث  الملحقويرد في  -98

ويمكن استخالص رؤى مثيرة لالهتمام من مالحظة االتجاهات في توزيع  .2018وعام  2019عام  تيبميزاني

 2020الثالث الماضية. وتمشيا مع التزام اإلدارة في عام مجموعات النواتج المؤسسية على مدار السنوات 

باالنخراط مع عدد متزايد من أصحاب المصلحة ومع القطاع الخاص، تظهر كافة مجموعات النواتج المؤسسية 

المتعلقة باالتصال والتواصل وتجديد الموارد واالنخراط العالمي في السياسات والشراكة على المستوى 

والتعاون الثالثي أيضا من بين  تعاون بين بلدان الجنوب. ويعد ال2020إلى عام  2019عام  العالمي زيادة من

األنشطة التي ارتفعت حجم الموارد المخصصة لها وتتزايد االستثمارات في تقييمات األثر لتلبية الطلب على 

الدعم والتنفيذ في البداية وباإلضافة إلى ذلك، ينعكس التركيز األقوى على  الخبرة المتخصصة في هذا المجال.

لتحسين جودة الحافظة القائمة في زيادة مخصصات الميزانية ذات الصلة بدعم اإلشراف والتنفيذ وتمكين 

 الوظائف البرامجية.

لتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، التزمت اإلدارة بوضع نظام هيئة المشاورات الخاصة باوفي إطار  -99

ووضعت األسس األولية لنهج جديد . االكاملة لعمليات األعمال الرئيسية كمي مصمم خصيصا لتحديد التكاليف

في ضوء االستعراض  2020. وسيتعين مواصلة تطوير هذا النظام في عام 2019لتتبع هذه التكاليف في عام 

 .فرالجاري لعمليات األعمال لجميع عمليات الدعم األساسية، بما في ذلك توظيف الخبراء االستشاريين والس

 الميزانية اإلجمالية المقترحة  - زاي

ل برنامج قروضه ومنحه. خارجية ولكنها ت   ثالثةيتولى الصندوق تنفيذ وإدارة عدد من العمليات ألطراف  -100 كم ِّ

. وينطوي الدخول في هذه الشراكات على تكاليف إضافية يتكبدها التكميليةوت مول هذه العمليات من األموال 

ل هذه التكاليف في العادة من إيرادات رسوم اإلدارة  الصندوق في التصميم والتنفيذ واإلشراف واإلدارة. وتموَّ

 .التكميليةاتفاقيات األموال  من خالل

ذلك الموارد المطلوبة إلدارة ودعم األعمال الميزانية العادية الصافية وكعلى مل الميزانية اإلجمالية توتش -101

. وسيستمر تمويل أعمال تنفيذ برنامج الصندوق األساسي للقروض التكميليةاإلضافية المرتبطة باألموال 

واألنشطة ذات الصلة من الميزانية العادية الصافية. وسوف يضمن الفصل بين الميزانيتين اإلجمالية  المنحو

ل بأموال والصافية عدم تأثير التق على الميزانية العادية من سنة  تكميليةلبات الناجمة عن عبء العمل المموَّ

 تكميليةدرج في الميزانية اإلجمالية سوى التكاليف اإلضافية لدعم األنشطة الممولة بأموال ت  إلى أخرى. وال 

وحساب األمانة  ،من أجل برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، واالتحاد األوروبي

 األموال التكميلية الثنائية األخرى.اإلسباني، و

فوق  مليون دوالر أمريكي 4.7، تبلغ تكاليف دعم األعمال المتعلقة باألموال التكميلية 2020وبالنسبة لعام   -102

ويمكن استرداد . 2019، وهي لم تتغير عن عام مليون دوالر أمريكي 157.9الميزانية العادية الصافية البالغة 

لة منإيرادات المبلغ بالكامل من الجزء السنوي القابل للتخصيص من هذا  برنامج التأقلم لصالح  الرسوم المحصَّ

والمساهمات الثنائية زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، وحساب األمانة اإلسباني، واالتحاد األوروبي، 

مع زيادة االنخراط مع جميع الجهات المانحة  2020ي عام والمتوقع أن تزيد التدفقات الداخلة منها ف األخرى
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 األخرى.

بميزانية مليون دوالر أمريكي مقارنة  162.6إلى  2020ونتيجة لذلك، تصل الميزانية اإلجمالية المقترحة لعام  -103

وال تلتمس الموافقة مليون دوالر أمريكي في وثيقة االستعراض المسبق.  4.5و 2019في عام  162.91 قدرها

موجزا  9ي. ويعرض الجدول مليون دوالر أمريك 157.9إال  على الميزانية العادية الصافية المقترحة التي تبلغ 

 للميزانية العادية اإلجمالية والصافية.

 9الجدول 

 2019الميزانية اإلجمالية اإلشارية والميزانية الصافية لعام 

 الدوالرات األمريكية( )ماليين

 2020المقترحة  2019معتمدة ال التكاليففئة 

 162.6 162.91 الميزانية اإلجمالية

 (4.70) (4.70) تكاليف دعم أنشطة األموال التكميلية

 157.9 158.21 الميزانية الصافية

 أدخلتوقد اإلدارة بتحديث المبادئ التوجيهية للصندوق بشأن استرداد التكاليف من األموال التكميلية.  وقامت -104

التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية ووكاالت األمم المتحدة  بالفعل المزيد منالمبادئ التوجيهية الجديدة 

وضمان استرداد التكاليف بما يتماشى مع قرارات مجلس  ،األخرى ودعم أهداف تعبئة الموارد في الصندوق

لصندوق حاليا في ادارة الموارد التكميلية وفي إطار عملية استعراض عمليات األعمال، تخضع إ المحافظين.

 وتنفيذ األنشطة الممولة من الموارد التكميلية. رصدهدف زيادة تبسيط تخصيص وبشامل،  إلى استعراض

 الكفاءة تمعدال – حاء

اإلجمالي )بما في  حبرنامج القروض والمن نسبة تبلغبالنسبة لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق بأكملها،  -105

فيما في المائة. و 13( 1الميزانية اإلجمالية )معدل كفاءة قدره  إلىذلك األموال األخرى التي يديرها الصندوق( 

، استنادا إلى برنامج للقروض والمنح بقيمة مليار دوالر أمريكي والميزانية اإلجمالية 2020عام يخص 

 14قدره  2020المتوقع لعام  اإلدارية، سيكون معدل الكفاءة مليون دوالر أمريكي 162.6المقترحة البالغة 

 برنامج تركيز صرف مواردإلى  2019في المائة في عام  9هذه الزيادة مقارنة بنسبة رجع وتفي المائة. 

وقرار اإلدارة بإزالة تمويل  في العام األول من التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق والمنحالقروض 

المشروعات الجديدة تدريجيا من أجل دعم التنفيذ النشط للحوافظ وتعزيز الجودة واألداء. ومن المتوقع أن يبلغ 

في المائة، وهي نسبة أقل من  11.9إلى  2020-2018معدل الكفاءة الحالي المتجدد كل ثالث سنوات للفترة 

 .في المائة 12.9ف الخاص بالتجديد الحادي عشر للموارد والبالغ المتوسط المتجدد وتتماشى مع الهد

استنادا إلى برنامج العمل اإلجمالي  – 2وفي حالة إدراج التمويل المشترك، من المتوقع أن يكون معدل الكفاءة  -106

ديد في المائة في فترة التج 7و 2019عام في المائة في  3مقارنة بنسبة ، 2020في المائة في عام  8قدره  –

 العاشر لموارد الصندوق.

بلغت ولقياس حجم الحافظة المدار لكل دوالر من نفقات الميزانية.  2016في عام  3الكفاءة  معدل وأ دخل -107

مليار دوالر أمريكي، وبالتالي بلغت قيمة  7.1 ما مقداره 2018القيمة النقدية للحافظة الحالية في نهاية عام 

وقد زاد  دوالرا أمريكيا لكل دوالر أمريكي من نفقات الميزانية. 46اإلجمالية كنسبة من التكاليف  الحافظة

في فترة التجديد التاسع لموارد  دوالرا أمريكيا 43المبلغ المدار من الحافظة لكل دوالر من نفقات الميزانية من 

 دوالرا أمريكيا في فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق. 46الصندوق إلى 
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 10الجدول 

 معدالت الكفاءة

 )ماليين الدوالرات األمريكية(

 

الفعلية لعام 
2016 

الفعلية لعام 
2017 

المتوقعة 
 2018لعام 

فترة التجديد 
العاشر 
لموارد 
 ج الصندوق

المتوقعة 
 2019لعام 

المتوقعة 
 2020لعام 

       برنامج العمل

 062 1 759 1 323 3 1189 1344 789 برنامج القروض والمنح

 120 74 237 104 63 69 أخرى يديرها الصندوق أموال

 1152 1833 560 3 1293 1408 859 المجموع الفرعي

 876 1 265 3 630 2 1229 914 486 أ التمويل المشترك

 028 2 098 5 189 6 523 2 322 2 345 1 مجموع برنامج العمل

 غير متاح غير متاح  051 7 846 6 860 6 قيمة الحافظة قيد التنفيذ في نهاية الفترة

         مجموع التكاليف

 157.9 158.2 434.08 146.95 145.3 141.8 الميزانية العادية

 4.7 4.7 16.1 5.1 6 5 تكاليف دعم أنشطة األموال التكميلية

 162.6 162.9 450.18 152.05 151.33 146.8 مجموع التكاليف

مجموع التكاليف/برنامج  :1معدل الكفاءة 

خرى األموال األالقروض والمنح، بما في ذلك 

 بيديرها الصندوق التي 

17% 11% 12% 13% 9% 14% 

 %8 %3 %7 %6 %7 %11 : مجموع التكاليف/برنامج العمل2معدل الكفاءة 

 غير متاح غير متاح 46 46 45 47 : الحافظة/مجموع التكاليف3معدل الكفاءة 

1.2:1  للتمويل المشترك البالغالمستهدف المنقح  المعدلالمبالغ المبيَّنة كتمويل مشترك واألموال األخرى التي يديرها الصندوق تعب ِّر عن  أ

نح  .من برنامج القروض والمِّ

 .التجديد التاسع للموارد في إطارمقياس الكفاءة المتفق عليه  ب

. وتعكس المبالغ الفعلية أية زيادة/نقصان في التمويل 2019أكتوبر/تشرين األول  2المصدر: نظام المنح والمشروعات االستثمارية حتى  ج

قة خالل التنفيذ، بما في ذلك التمويل المحلي اإلضافي والتمويل المشترك. وبالتالي، قد تكون بعض األرقام مختلفة عن تلك المعروضة في وثي

 .2019 ية عامميزان

في المائة،  14قدره  2020التكاليف/برنامج القروض والمنح في عام مجموع على الرغم من أن معدل كفاءة و -108

وسيكون  ،لكامل فترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق 1فإن التوقعات الحالية تشير إلى معدل كفاءة قدره 

في  12.9، وسيظل ضمن الهدف البالغ فضل بصورة طفيفةأو أ مماثال لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق

ومن شأن الحفاظ على معدل كفاءة مماثل طوال فترتي التجديد العاشر والحادي عشر للموارد أن يوفر . المائة

 أساسا متينا لتحسين معدالت الكفاءة في التجديد الثاني عشر للموارد، مع زيادة تعبئة الموارد وتنفيذ البرامج.

تطبيق نهج أكثر استجابة للعمالء في تخطيط برنامج القروض والمنح  يتمثل الهدف فيوفي السنوات القادمة،  -109

تعتزم اإلدارة وضع  . وبناء عليه،وتطوير ذخيرة المشروعات، وزيادة مرونة الميزانية اإلدارية للصندوق

شهرا، وفقا ألهداف  36متجدد كل  على أساس التركيز على معدالت الكفاءة اإلدارية المستهدفة منالمزيد 

ومع سعي الصندوق إلى تحسين السنوية.  عملية الميزانيةإطار النتائج المؤسسية بوصفها معلمات رئيسية ل

القدرات البشرية والتكنولوجية الالزمة لنموذج تشغيله في المستقبل، سيظل الحفاظ على ثبات معدالت الكفاءة 

 أولوية استراتيجية.

في سياق  في السنوات القادمة الميزانية الثابتين إعادة تقييم هدف النمو الحقيقي الصفري ومسار غير أنه يتع -110

 والحاجة إلى تعزيز تنفيذ البرامج، إلى جانب تطور األهداف ذات الصلة بالكفاءة. اإلجماليةحجم الحافظة 
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 2020الميزانية الرأسمالية لعام  -سادسا 

 2020طلب الميزانية الرأسمالية العادية لعام 

ميزانية  (1على النحو المقترح في السنوات السابقة، سيتم تقسيم الميزانية الرأسمالية العادية إلى فئتين، هما: ) -111

رأسمالية سنوية لتغطية النفقات الرأسمالية الدورية أو المنتظمة، ويكون لها عمر اقتصادي يزيد على سنة 

ل االستبدال المنتظم للحواسيب المكتبية والمحمولة الذي يجري كل عام وتحديث تراخيص واحدة )مث

( ميزانية رأسمالية لتمويل مشروعات 2البرمجيات واستبدال المركبات في المكاتب القطرية للصندوق(؛ )

احة لالضطالع تكنولوجيا المعلومات الكبيرة والمشروعات االستثمارية األخرى بما يتماشى مع القدرات المت

 المعلومات[ بهذه المشروعات.

ومع انتقال الصندوق استراتيجيا لتعزيز قدرته على إدارة المخاطر المالية وتعزيز نموذجه بشأن التمويل  -112

المالي عن طريق االستفادة من إمكانات مصادر التمويل األكثر تنوعا، من المهم للغاية أن تكون النظم وعمليات 

عم هذا التحول في المفهوم قوية ومناسبة للغرض، وأن تنظر إليها وكاالت التصنيف االئتماني األعمال القائمة لد

 الخارجية على أنها إيجابية.

 2.22مليون دوالر أمريكي، تشمل  4.445، ت قترح ميزانية رأسمالية إجمالية قدرها 2020وبالنسبة لعام  -113

مليون دوالر أمريكي  2.225ية واستثمار إضافي قدره مليون دوالر أمريكي لتغطية النفقات الرأسمالية العاد

للنظم والتحديثات المتعلقة بإعادة التشكيل االستراتيجي للمعمارية المالية للصندوق. وكما كان متوقعا في 

االستعراض المسبق وتمشيا مع توصيات التقييم المؤسسي للهيكلية المالية للصندوق واالستعراض الخارجي 

، تم تحديد إمكانات إلجراء تحسينات رئيسية للنظم إلكمال Alvarez & Marsalرته شركة للمخاطر الذي أج

 معمارية تكنولوجيا المعلومات المالية القوية للصندوق.

 مليون دوالر لما يلي: 2.225ومن إجمالي مظروف الميزانية الرأسمالية، سي خصص مبلغ قدره  -114

وتوسيع نطاق المنصات اإللكترونية لدعم عمليات إدارة تلبية الحاجة إلى نظام معزز إلدارة الخزانة  (1)

الحوافظ المالية والتداول واالمتثال، ودمج نظم المكاتب األمامية والوسطى بالكامل، وبالتالي تعزيز 

 دوالر أمريكي(؛ 000 800تحليل البيانات واحتياجات اإلبالغ عبر الوظائف المالية للمنظمة )

( لدعم متطلبات Flexcubeي للصندوق إلدارة أنشطة اإلقراض )تحديث النظام المصرفي األساس (2)

دوالر أمريكي(.  000 250 1االقتراض الموسعة واالمتثال لمعايير األمن المعترف بها في الصناعة )

ويشمل ذلك أيضا دعم مرفق التمويل المسبق للمشروعات من أجل استهالل تنفيذ المشروعات بشكل 

زمة تحويلية تتألف من نموذج األعمال المعزز للصندوق واالستجابة أسرع، والذي يشكل جزءا من ح

 .(دوالر أمريكي 000 175بشكل أكبر للمقترضين والمستفيدين )

 مليون دوالر النفقات التالية: 2.22وسيغطي المبلغ المتبقي البالغ  -115

ر أمريكي( عند دوال 000 980االستبدال الدوري للبنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واألجهزة ) (9)

 أدنى حد ممكن من خالل عمليات استبدال أقل تكرارا لألجهزة؛

دوالر  000 500إجراء تحسينات في المكاتب القطرية للصندوق، بما في ذلك استبدال المركبات ) (10)

 أمريكي(؛

مبادرات الكفاءة المؤسسية، بما في ذلك تطوير تطبيق مؤسسي إلدارة العالقات مع العمالء وأصحاب  (11)

 دوالر أمريكي(؛ 000 200صلحة بطريقة متكاملة ومتسقة )الم

صيانة استثنائية للمرافق والبنية األساسية في المقر، بما في ذلك المركبات وإجراء تحسينات لألمن  (12)

 دوالر أمريكي(. 000 540المادي لمبنى المقر من خالل استبدال نظام تلفزيون الدائرة المغلقة الحالي )
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ن طلبات الميزانية الرأسمالية ريثما يجرى مزيد من التقييم وكنتيجة للجهود المبذولة للحد وقد تم إرجاء عدد م -116

 من الميزانية الرأسمالية وما يتصل بذلك من استهالك وتكاليف متكررة.

واستنادا إلى المعايير المحاسبية الحالية التي يطبقها الصندوق، يتم تحميل االستهالك على أساس خطي على  -117

ر االقتصادي المفيد المقد ر البالغ أربع سنوات لألجهزة الخاصة بالعمالء وست سنوات لألجهزة مدى العم

سنوات لتكاليف تطوير البرمجيات. ووفقا لذلك، يقدر االستهالك  10الخاصة بالبنية األساسية، بحد أقصى 

الي لإلنجاز بما قيمته اإلضافي للمشروعات التي تنطوي على نفقات رأسمالية بناء على الجدول الزمني الح

 .2020دوالر أمريكي في عام  100 000

 11الجدول 

 2020طلب الميزانية الرأسمالية، 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 2020المقترح لعام   

  )أ( الميزانية الرأسمالية السنوية

االستبدال المنتظم ألجهزة تكنولوجيا 

 المعلومات
980 

للصندوق تأسيس المكاتب القطرية 

 وتعزيزها واستبدال المركبات
500 

  )ب( الميزانية الرأسمالية األخرى

 225 2 نظم إدارة االقتراض والمخاطر المالية

 200 الكفاءة المؤسسية

المرافق/البنية األساسية، والمركبات واألمن 

 في المقر
540 

 445 4 المجموع

 االستثمار الموجه للقدرات –سابعا 

مسارا من اإلصالحات الطموحة في السنوات األخيرة غي رت طريقة ممارسته لألعمال ووسعت اتبع الصندوق  -118

أنواع الدعم التي يقدمها إلى البلدان. وقد تحققت مراحل رئيسية، بما في ذلك تطبيق الالمركزية على نموذج 

ءة التشغيلية أعمال الصندوق، واستعراض عمليات األعمال األساسية التي مهدت الطريق لتعزيز الكفا

والمؤسسية، وتقييم شامل للمخاطر المؤسسية أسفر عن إنشاء إطار قوي إلدارة المخاطر المؤسسية. وعلى 

الرغم من أن هذه التغيرات تمثل تقدما كبيرا في الطريقة التي يمارس بها الصندوق أعماله، إال أن حجمها قد 

في ضوء الجهود الهائلة الالزمة للوفاء بالتزامات تجديد  ال يكون كافيا للتصدي للتحديات الحالية والمستقبلية،

. وتدرك إدارة الصندوق أنه إذا لم تتم معالجة هذه 2030الموارد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 

 المسألة في الوقت المناسب، فقد تتصاعد التكاليف في المستقبل عندما تتراكم المشاكل.

عملية  2019مالية الدولية األخرى مثل مؤسسة التمويل الدولية، التي أطلقت في عام وشأنه شأن المؤسسات ال -119

مكثفة لتخطيط قوة العمل من أجل "ضمان وجود األشخاص المناسبين ذوي المهارات المناسبة في مستويات 

لتعاون ضمن وتعزيز ا 3.0األقدمية السليمة في األماكن المناسبة لدعم تنفيذ نظام مؤسسة التمويل الدولية 

شرعت إدارة الصندوق في إجراء دراسة على نطاق المنظمة عن تكوين قوة العمل  3مجموعة البنك الدولي"،

الحالية والمستقبلية للمنظمة. وكان الهدف هو توضيح تكوين قوة العمل الحالي للمنظمة والمتطلبات من حيث 

 رأس المال البشري في المستقبل لالضطالع بمهمتها.

التخطيط االستراتيجي لقوة العمل  (1لدراسة المتعلقة بالموارد البشرية على ثالثة مجاالت متميزة: )وركزت ا -120

                                           

 : االستعداد لتنفيذ نظام مؤسسة التمويل الدولية على نطاق واسع.2022-2020حديث آفاق االستراتيجية واألعمال للسنوات المالية ت 3
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الستحداث رؤية شاملة بشأن القدرات والكفاءات في الصندوق اآلن واآلثار المترتبة على تنفيذ برنامج عمل  -

قدرة الصندوق على جذب المواهب المزايا المقترحة للموظفين، لتكون  (2المنظمة الحالي والمستقبلي؛ )

العوامل التمكينية االستراتيجية التي تعتبر  (3الرئيسية واالحتفاظ بها مقارنة بقدرة المؤسسات المماثلة؛ )

إدارة األداء والتكنولوجيا الالزمة لتحفيز األثر  -( 2( و)1ضرورية لتحقيق الطموحات الناتجة عن المجاالت )

 العام. 

وجود فجوات في المهارات الكلية وعدد من مجموعات المهارات المحددة مثل وتكشف الدراسة عن  -121

األخصائيين المعنيين بالشؤون القانونية والتقنية واإلشراف والنزاهة، وتشير إلى نقص القدرات الالزمة 

أيضا للمستقبل باإلضافة إلى الحاجة المتزايدة للتكيف مع المهارات ذات الصلة بالبيانات. ويبرز التقرير 

اختالفات في حزم التعويضات مقارنة بمؤسسات التمويل الدولية األخرى كسبب محتمل للصعوبة الحالية في 

جذب المواهب المتخصصة. ويتم تحديد واقتراح خيارات لمعالجة العوامل التمكينية ذات الصلة التي تؤثر 

يرتبط بذلك من تحسينات في التكنولوجيا، على رأس المال البشري في الصندوق، مثل إدارة األداء والنتائج وما 

 للنظر فيها.

وبناء على نتائج هذه الدراسة ومع مراعاة التغذية الراجعة الواردة من المجلس التنفيذي تعتزم إدارة الصندوق  -122

 2021و 2020 عامي في اتخاذها المتوقع المحددة إلى اإلجراءات مع اإلشارة، عامانمدتها شاملة وضع خطة 

 .العامين مدى على أو

 أمريكي دوالر مليون 12 إلى تصلبقيمة  احتياطية ميزانية على األعضاء مصادقة الصندوق والتمس -123

 المجلس لموافقة سيخضع األموال هذه على الحصول أن أساس على ،هاإصالحو لقدراتلالموجه  لالستثمار

 سيقررو. لقدراتلموجه ال الستثمارل عامين لمدة ةمفصل تنفيذخطة  على 2020 نيسان/أبريل في التنفيذي

 في دورته في 2020 لعام المخصصة االحتياطية األموال من سحبه سيتم الذي الدقيق المبلغ ذلك بعد المجلس

 المجلس مشاورات خالل المستمرة لعامين التنفيذ خطة استعراض فرصة األعضاء للدول وستتاح. نيسان/أبريل

 الدورة في 2020 عام ميزانية على الرسمية الموافقة قبل 2020 كانون الثاني/يناير في الرسمية غير التنفيذي

 .العام نفس من شباط/فبراير في المحافظين لمجلس العادية

 فرصال من عددفي تحديد  الصندوق بدأ، عملية األعمال واستعراض البشرية الموارد دراسة نتائج استنادا إلىو -124

عدم  شرطوفي ضوء . 2020 كانون الثاني/يناير من اعتبارا افورها تنفيذالمقترح  سريعةالتي تحقق مكاسب 

سيمولها  الصندوق فإن، المفصلة العمل خطة على الموافقة بعدإال  لقدراتلاالستثمار الموجه  من األموال سحب

لة ميزانيةال من المائة في 25 إلى يصل ماب  .التحويلية عمليته في الحالي الزخم االستفادة من أجل من المرح 

ن  تحسين أنشطة جانب إلى والعواقب األداء إدارة مجاالت في أساسا تحديدها تم التي السريعة المكاسب وتكم 

 . المعلومات تكنولوجيا في استثمارات تتطلب ال التي األعمال عمليات

 االستثمار هدف ويتمثل. للصندوق السليم الحجم إلى التوصل والعواقب لألداء صرامة األكثر اإلدارة وستدعم -125

 تتيح أن المقترحة التدابير شأن ومن. المقبلة للتحديات التصدي على قادرة عمل قوة تشكيل في لقدراتل الموجه

 ومعالجة الرئيسيين المتخصصين واجتذاب الموظفين مهارات رفع خالل من الهدف هذا تحقيق للصندوق

 األداء رصد لتيسير تمكينية أداة بوصفها البشرية الموارد تكنولوجيا إلى ي نظر السياق، هذا وفي. األداء ضعف

 .العواقب وإدارة العالية الجودة ذي

ومن شأن إطار إدارة المخاطر المؤسسية المحس ن أن يتيح اإلشراف الفعال على المخاطر من جانب لجنة  -126

المخاطر المرتبطة بنموذج أعمال مراجعة الحسابات والمجلس التنفيذي، وسيتيح إلدارة الصندوق إمكانية إدارة 

الصندوق المتطور بشكل فعال. وسيساعد هذا اإلطار في تحديد أوجه الترابط بين المخاطر وربط االستراتيجية 

بمالمح المخاطر في الصندوق وقدرته على اإلقبال على المخاطر، وتغيير ثقافة المخاطر وتمكين اإلقبال على 

 حدود المخاطر عبر المنظمة. المخاطر المستنيرة بفعالية ونشر
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 وتم تحديد مكاسب سريعة متعلقة بعمليات األعمال في المجاالت التالية: -127

تخفيض معدالت الخطأ في تقارير النفقات، وتبسيط عملية تسوية تكاليف تذاكر الطيران والحد  - السفر (1)

 من طلبات السفر في اللحظة األخيرة.

مرشحين، وتعزيز وعي مقدمي الطلبات بعملية التوظيف، تعزيز عملية الفرز المسبق لل - التوظيف (2)

وتحسين نموذج معلومات التاريخ الشخصي، وخفض عدد خطوات عملية الموافقة، وتجهيز تقارير 

 المرشحين بعد المقابلة بشكل أسرع، وتحسين المعلومات عن الرواتب في إعالنات الشواغر.

توريد المختارة، وبناء قدرات لجنة استعراض العقود استعراض الدروس المستفادة لحمالت ال - التوريد (3)

 وإنشاء حافظة للتحسين المستمر.

يوماً، وتحسين تتبع االستشارات وإنشاء مصفوفة بشأن  240/960التغيير إلى قاعدة  - االستشارات (4)

 (.RACIمبادئ المسؤولية والمساءلة واالستشارة واالستنارة )

وتعزيز بوابة عمالء الصندوق واالنتقال من طلبات تحسين ضوابط المخاطر،  - صرف القروض (5)

السحب الورقية إلى طلبات السحب اإللكترونية، وإزالة حاالت التكرار في نظام إدارة السجالت، 

 وتصميم وتنفيذ مؤشرات األداء الرئيسية اإلضافية لرصد األداء.

وتعديل المبادئ التوجيهية، بحث صوت العميل لتحديد احتياجات المجلس التنفيذي،  - تجهيز الوثائق (6)

ونشر إيضاحات سهلة الفهم لمعدي الوثائق، وتحسين نماذج الوثائق، ووضع وتنفيذ مؤشرات األداء 

 وثائق وتطبيق استرداد التكاليف في حالة تقديم الوثائق متأخرا.الالرئيسية لتتبع 

 األساسي. مواءمة استراتيجية األموال التكميلية مع التمويل - األموال التكميلية (7)

للصندوق بأن يكون له هيكل مناسب للغرض )قوة العمل  لقدراتللالستثمار الموجه وستتيح النتيجة اإلجمالية  -128

والعمليات( قائم بالفعل للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، بدال من التنفيذ التدريجي على مدى دورتين من 

 دورات تجديد الموارد، وذلك إلدارة فرص العمل وتوسيع نطاقها وزيادة أثر النتائج المحققة.

لقدرات سيتم تنقيحها وتحديد معالمها بتفاصيل لمل إشارية لالستثمار الموجه خطة ع 12ويعرض الجدول  -129

 التي ست عرض على المجلس التنفيذي. نكاملة في خطة التنفيذ المستمرة لعامي
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 ميزانية النفقات الخاصة للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق –ثامنا 

، ي طلب من المجلس التنفيذي الموافقة على اعتماد لميزانية نفقات 37-د/181 المحافظينقرار مجلس تمشيا مع  -130

 خاصة لعملية التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق. 

لموارد فترة التجديد الثاني عشر لرفيع المستوى، ت قترح ميزانية المسبق  االستعراضكما هو مبين في و -131

التضخم.  عشر لموارد الصندوق، بعد التعديل لمراعاةزانية التجديد الحادي على نفس مستوى ميالصندوق 

لتغطية تكاليف عملية تجديد الموارد، بما في ذلك  وسي ستخدممليون دوالر أمريكي،  1.1 قدرهالمبلغ المقترح و

 .الخارجي وجلسات تجديد الموارد وإعداد وثائق تجديد الموارد الرئيستكاليف 

 13الجدول 

 تقديرات ميزانية النفقات الخاصة لعملية التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق

 )ماليين الدوالرات األمريكية(

التجديد الحادي عشر  الوصف

لموارد الصندوق 

 المصادق عليه

التجديد الحادي عشر 

 لموارد الصندوق

 المتوقع 

التجديد الثاني عشر 

لموارد الصندوق 

 المقترح

والتكاليف المتعلقة خدمات اللغات 

 0.40 0.37 0.45 بالمؤتمرات

 0.22 0.20 0.13 تكاليف الموظفين

 0.10 0.11 0.09 التكاليف اإلدارية

تكاليف االستشارات والسفر )بما 

 0.30 0.30 0.28 في ذلك الرئيس الخارجي(

 0.07 0.05 0.08 استعراض منتصف المدة

 0.01 0.00 0.01 تكاليف طارئة/متفرقة

 1.10 1.03 1.04 المبلغ اإلجمالي
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برنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج  -الجزء الثاني

 2022-2021وخطته اإلشارية للفترة  ،2020وميزانيته لعام 

 المقدمة -أوال

، 2020تقدم هذه الوثيقة برنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام  -132

. وقد أعدت هذه الوثيقة استرشادا بالمشاورات المكثفة التي أجراها 2022-2021وخطته اإلشارية للفترة 

إلضافة إلى ذلك، تسترشد هذه الوثيقة مكتب التقييم المستقل مع الهيئات الرئاسية للصندوق وإدارته. وبا

باستعراض األقران الخارجي لوظيفة التقييم في الصندوق، وتقترح إدراج التغييرات التي اقترحها تقرير 

استعراض األقران الخارجي. ورهنا بموافقة المجلس التنفيذي على خطة العمل المشتركة لمكتب التقييم المستقل 

توصيات استعراض األقران الخارجي، سيجري وضع تغييرات إضافية في  مع إدارة الصندوق بشأن تنفيذ

 . 2020عام 

هذه الوثيقة الروابط بين برنامج عمل مكتب التقييم المستقل ونفقاته، وتعرض بمزيد من التفصيل توزيع  وتبين -133

االستشاريين. التكاليف المدرجة في الميزانية، وخاصة تكاليف غير الموظفين، بما في ذلك تكاليف الخبراء 

، واستخدام الميزانية حتى 2018وباإلضافة إلى ذلك، توفر الوثيقة بيانات مفصلة عن النفقات الفعلية لعام 

 .2019وتقديرات حالية لالستخدام المتوقع بنهاية عام  2019سبتمبر/أيلول 

 5انية اإلدارية للصندوق.أ عدت ميزانية المكتب بشكل مستقل عن الميز 4وتمشيا مع سياسة التقييم في الصندوق، -134

وتستند الميزانية المقترحة إلى نفس مبادئ ومعايير الميزنة )مثل سعر الصرف، والتكاليف القياسية لوظائف 

 . 2019الموظفين، وعامل التضخم( التي استخدمتها إدارة الصندوق في إعداد ميزانيتها اإلدارية لعام 

 2019تقدم األنشطة في عام  -ثانيا

 2019تقييمات مختارة من برنامج عمل عام  -ألف

بحلول نهاية هذا العام، يتوقع مكتب التقييم المستقل أن يكون قد نفذ جميع األنشطة المقررة في برنامج عمله  -135

 . وتشمل اإلنجازات المختارة حتى تاريخه ما يلي:2019لعام 

  من التقييم المؤسسي المتعلق بانخراط الصندوق في تنمية سالسل القيمة المناصرة للفقراء.االنتهاء 

وعلى المجلس التنفيذي  2019ع رضت نتائج التقييم والتوصيات على لجنة التقييم في يونيو/حزيران 

روس لمناقشة النتائج والد 2019. وع قد حدث تعلم داخلي في سبتمبر/أيلول 2019 أيلول/في سبتمبر

 المستفادة من التقييم المؤسسي.

  االضطالع بالتقييم المؤسسي المتعلق بدعم الصندوق لالبتكار ونمو اإلنتاجية لزراعة أصحاب

الخاصة بالتقييم المؤسسي على لجنة  6ع رضت وثيقة النهج .الحيازات الصغيرة الشاملة والمستدامة

ووضعت في صيغتها النهائية وفقا  ،2019 حزيران/التقييم في الدورة الخامسة بعد المائة في يونيو

 . ويجري حاليا تنفيذ التقييم والزيارات الميدانية. لذلك

                                           

 .)pdf-Rev-7-R-102-2011-ad.org/members/eb/102/docs/EBhttps://webapps.if.3(انظر سياسة التقييم في الصندوق  4

، "ويتم تحديد مستويات مكون مكتب التقييم المستقل والميزانية اإلدارية للصندوق بصورة 38انظر سياسة التقييم في الصندوق، الفقرة  5

 مستقلة عن بعضها البعض".

 . pdf-P-W-105-2019-https://webapps.ifad.org/members/ec/105/docs/EC.4انظر  6

https://webapps.ifad.org/members/eb/102/docs/EB-2011-102-R-7-Rev-3.pdf
https://webapps.ifad.org/members/ec/105/docs/EC-2019-105-W-P-4.pdf
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 .ق دم التقرير النهائي الستعراض األقران  استعراض األقران الخارجي لوظيفة التقييم في الصندوق

لتقييم والدورة السابعة الخارجي لوظيفة التقييم في الصندوق في الدورة السادسة بعد المائة للجنة ا

 .2019والعشرين بعد المائة للمجلس التنفيذي في سبتمبر/أيلول 

 .عقدت حلقات عمل  وضع اللمسات األخيرة على تقييمات االستراتيجيات القطرية والبرامج القطرية

ت المائدة المستديرة الوطنية للمكسيك وسري النكا في بداية العام. ونوقشت تقييمات االستراتيجيا

المعقودة في  التقييمالقطرية والبرامج القطرية الخاصة ببوركينا فاسو وكينيا وتونس في دورة لجنة 

كما هو مخطط لها. واستنادا إلى خبرته في إجراء تلك  2019مارس/آذار. وجاري تنفيذ تقييمات عام 

يذي بشأن برامج التقييمات، شارك مكتب التقييم المستقل أيضا في جلسات غير رسمية للمجلس التنف

الفرص االستراتيجية القطرية وتقييمات االستراتيجيات القطرية والبرامج القطرية في مارس/آذار 

 ويوليو/تموز على التوالي.

  الخاص بمشروع مساندة األمن الغذائي والتنمية في منطقة مارادي في النيجر في  تقييم األثرسي عرض

دورة أكتوبر/تشرين األول للجنة التقييم. وقد بدأ مكتب التقييم المستقل األعمال التحضيرية لتقييم األثر 

ثيوبيا بالتعاون القادم بشأن مشروع اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية المستند إلى المجتمع المحلي في إ

 مع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.

، الذي يضم إطار الرصد واإلبالغ 2018-2016إطار قياس النتائج للفترة  العاشر. يرد في الملحق اإلبالغ -136

موجز للتقدم المحرز في تنفيذ  الحادي عشرمن الملحق  1لمكتب التقييم المستقل لهذه الفترة. ويرد في الجدول 

 . وتكشف البيانات أن األنشطة تسير على الطريق الصحيح.2019شطة التقييم المزمعة لعام أن

 2019استخدام ميزانية عام  -باء

حتى  2019و 2018معلومات عن استخدام ميزانية مكتب التقييم المستقل في عامي  1يعرض الجدول  -137

 فضال عن االستخدام المتوقع بحلول نهاية العام. ،2019سبتمبر/أيلول 
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 1الجدول 

 7(2019)حتى سبتمبر/أيلول  2019واستخدامها المتوقع في عام  2018مكتب التقييم المستقل في عام  ميزانيةاستخدام 

 أعمال التقييم

الميزانية 

المعتمدة لعام 

2018 

استخدام 

الميزانية في عام 

2018  

 الميزانية المعتمدة

 2019لعام 

االلتزامات حتى 

 2019سبتمبر/أيلول 

االستخدام المتوقع 

حتى نهاية عام 

2019 

      تكاليف غير الموظفين

 000 440 650 254 000 440 075 419 000 460 سفر الموظفين

 000 430 1 891 352 1 000 440 1 575 480 1 000 400 1 أتعاب الخبراء االستشاريين

الخبراء سفر وعالوات 

 000 360 395 304 000 360 608 335  000 380 االستشاريين

أحداث التعلم القطرية حول 

تقييمات االستراتيجيات القطرية 

 - - - 714 37 000 45 والبرامج القطرية

نشر التقييمات وتدريب الموظفين 

 000 265 683 208 390 270 876 197 390 220 وتكاليف أخرى

 000 495 2 619 120 2 390 510 2 848 470 2 390 505 2 المجموع الفرعي

 307 369 3 307 369 3 221 473 3 299 260 3 259 307 3 تكاليف الموظفين

 307 864 5 926 489 5 611 983 5 147 731 5 649 812 5 المجموع

 98 91.75  898.4  )بالنسبة المئوية(االستخدامات 

 استعراض األقران الخارجي 

من إجمالي  2018عام )جزء 

 000 120 349 115 000 200 404 99 000 100 التكاليف(

   611 183 6   2019الميزانية اإلجمالية لعام 

، بلغ االستخدام )من حيث 2019مليون دوالر أمريكي لعام  5.98ومقارنة بالميزانية المعتمدة البالغة  -138

في المائة. وهذا  91.75أي  2019سبتمبر/أيلول مليون دوالر أمريكي حتى منتصف  5.48االلتزامات( 

يتماشى مع الدورة العادية للعمل نظرا ألن معظم التقييمات تنطلق في الجزء األول من العام. ومن المتوقع أن 

مليون دوالر أمريكي،  5.86إلى  2019يبلغ االستخدام اإلجمالي لميزانية مكتب التقييم المستقل في نهاية عام 

 في المائة من الميزانية المعتمدة. 98 وهو ما يمثل

 2018استخدام المبلغ المرحل من عام  -جيم

نح المبلغ المرحل من عام  -139 في المائة من الميزانية العادية لمكتب  3بكامل النسبة المسموح بها البالغة  2018م 

دوالرا أمريكيا. واستخدم هذا المبلغ المرحل جزئيا إلنتاج  177 379، بما قيمته 2018التقييم المستقل لعام 

تقييم التنمية"، الذي نشرته دار روتلدج. ويجمع  الكتاب المعنون "تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل

                                           

ن لن يكون باإلمكان اإلبالغ عن هذا في المستقبل بسبب تغير في عملية اإلبالغ المتعلقة بالميزانية؛ وقد يتم اإلبالغ عن تكاليف الموظفي 7

  وغير الموظفين بشكل منفصل.

فيه معدل الصرف باستخدام  ي حسب والذييعتمد معدل االستخدام هذا على البيانات المستقاة من نظام التحليل الذكي لألعمال في الصندوق  8

المعامالت المقومة باليورو بالدوالر األمريكي بسعر الصرف القائم. ومع  وتنعكسالتكاليف المعيارية للموظفين وتكاليف غير الموظفين. 

والر األمريكي، وتشير ذلك، قدم مكتب الميزانية االستراتيجية للصندوق بيانات عن االستخدام الفعلي لتكاليف الموظفين وغير الموظفين بالد

مليون دوالر. وكان ذلك مدفوعا في األساس بما يلي: استخدام  5.91في المائة من مخصصاته البالغة  92.8إلى أن مكتب التقييم قد استخدم 

قارنة بالتكاليف في المائة( بسبب الغياب المطول للموظفين؛ وخفض التكاليف الفعلية للموظفين م 86.5أقل من المتوقع لتكاليف الموظفين )

 في المائة إلى مكتب التقييم المستقل. 3المعيارية للموظفين )كما هو موضح في نظام التحليل الذكي لألعمال(. وقدم ترحيل كامل بنسبة 
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هذا الكتاب بين تجارب العديد من الجهات الفاعلة في مجال تقييم التنمية في استخدام التكنولوجيا في أعمال 

لة لتمويل عملية تقييم مشتركة لتقييمات البرامج القطرية فيما بين وحدات  التقييم. كما استخدمت األموال المرح 

 م التابعة للمؤسسات المالية الدولية في فريق التعاون في مجال التقييم.التقيي

 األهداف االستراتيجية لمكتب التقييم المستقل -ثالثا

، يوائم مكتب التقييم المستقل أهدافه 2013كما اتفق عليه مع المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول  -140

من أجل ضمان ارتباط أكثر تماسكا بين األهداف االستراتيجية االستراتيجية مع فترات تجديد موارد الصندوق، 

 2018-2016لمكتب التقييم المستقل واألولويات المؤسسية. وقد اقترح الهدفان االستراتيجيان التاليان للفترة 

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

 :2020و 2019ما لعامي وتمديده

: إدرار أدلة من خالل تقييمات مستقلة ألداء الصندوق ونتائجه لتعزيز 1الهدف االستراتيجي  (1)

 المساءلة؛

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

قل بتحقيق الهدف الشامل المحدد للتقييم المستقل: زيادة أثر عمليات ويسمح هذان الهدفان لمكتب التقييم المست -141

الصندوق على التحول الريفي المستدام والشامل من خالل تعزيز المساءلة والتعلم. وسيحتفظ مكتب التقييم 

 حتى يتم االنتهاء من وضع إطار تقييم جديد متعدد السنوات تمشيا مع 2020المستقل بهذين الهدفين في عام 

 توصيات استعراض األقران الخارجي.

  2020برنامج عمل عام  -رابعا

، سيقدم مكتب التقييم المستقل منتج التقييم المواضيعي الجديد. ويأتي ذلك استجابة للتوصيات 2020في عام  -142

، الذي ينصح بمزيد من التركيز على القضايا الشاملة 2019األولية الستعراض األقران الخارجي لعام 

والمواضيعية في الصندوق. وستفحص التقييمات المواضيعية نتائج الصندوق وأداءه في مجال مواضيعي 

معين. وستركز التقييمات على القطاعات والمواضيع التي تهم الصندوق، وانخراطه االستراتيجي فيها. كما 

مات. وستركز التقييمات المؤسسية سي نظر في المجاالت المواضيعية ذات اإلمكانات العالية للتعلم في هذه التقيي

 المؤسسية. على أداء سياسات الصندوق واستراتيجياته

وأبرزت المشاورات مع الهيئات الرئاسية وإدارة الصندوق الحاجة إلى االضطالع بتقييم مواضيعي لمساهمة  -143

التحديد دور الصندوق في تكيف أصحاب الحيازات الصغيرة مع تغير المناخ. وسيبحث هذا التقييم على وجه 

( تعميم التكيف مع تغير 2( دعم أصحاب الحيازات الصغيرة إلدارة مخاطر تغير المناخ؛ )1الصندوق في: )

( الدعوة للسياسات واالستراتيجيات المراعية للمناخ على 3المناخ في برامج الصندوق ومشروعاته؛ )

 عية للمناخ.الصعيدين الوطني والعالمي؛ )د( اختبار وتوسيع نطاق النهج المرا

وأبرزت المشاورات مع إدارة الصندوق وهيئاته الرئاسية أهمية التعاون بين وكاالت األمم المتحدة التي تتخذ  -144

وهو القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي  2 من روما مقرا لها في تحقيق غايات هدف التنمية المستدامة

ويكتسي التعاون على مستوى المقر والبلد أهمية بالغة لتحقيق وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة. 

إطالق تقييم مؤسسي مشترك مع مكاتب  2020هذه الغايات. ولذلك، يقترح مكتب التقييم المستقل في عام 

التقييم التابعة لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة وبرنامج األغذية العالمي بشأن التعاون بين المنظمات 

 .2021ي تتخذ من روما مقرا لها. وسيتم االنتهاء من هذا التقييم في عام الت

ويتمثل الهدف من تقييمات االستراتيجيات القطرية والبرامج القطرية في تقييم نتائج وأثر شراكات الصندوق  -145

كل بلد. مع الحكومات في الحد من الفقر الريفي، وتوفير اللبنات األساسية إلعداد استراتيجية الصندوق في 
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، سيكمل مكتب التقييم المستقل تقييمات االستراتيجيات القطرية والبرامج القطرية التي بدأت 2020وفي عام 

تقييمات  ةفي مدغشقر والسودان. واستنادا إلى مشاورات موسَّعة مع اإلدارة، يعتزم المكتب بدء خمس 2019في 

وعلى  والمغرب والنيجر وباكستان وأوغندا. ونديبورجديدة لالستراتيجيات القطرية والبرامج القطرية في 

النحو الذي جرى في الماضي، استشار مكتب التقييم المستقل إدارة الصندوق بشأن برامج الفرص االستراتيجية 

القطرية التي يستحق موعد تجديدها خالل السنوات الثالث القادمة، واختار البلدان استنادا إلى التوزيع اإلقليمي 

 المكتب.وأولويات 

في إثيوبيا. ولم تدرج تقييمات األثر  2019وفي العام القادم، سينتهي مكتب التقييم المستقل من تقييم األثر لعام  -146

التي أجراها المكتب في مجموعة التقييمات المواضيعية التي اضطلعت بها إدارة الصندوق في فترتي التجديد 

الرئيسية لمكتب التقييم المستقل من إجراء تقييمات األثر  وتتمثل األهداف التاسع والعاشر لموارد الصندوق.

في: اختبار المنهجيات والعمليات المبتكرة لتقييم نتائج عمليات الصندوق بصرامة أكبر والمساهمة في الحوار 

الجاري بشأن نهج تقييمات األثر في الصندوق ودوليا. وسيضطلع مكتب التقييم المستقل بتقييم أثر جديد في 

. وفي انتظار مداوالت لجنة التقييم بشأن نتائج وتوصيات 2020بشأن مشروع سيحدد في أوائل عام  2020عام 

استعراض األقران الخارجي لوظيفة التقييم في الصندوق، يتوخى المكتب إجراء تغييرات في طريقة 

ت معرفية محددة وتعزيز االضطالع بتقييمات األثر. وسيضطلع مكتب التقييم المستقل بتقييمات األثر لسد فجوا

االبتكار من خالل استخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت، ومنهجيات جديدة. وستسهم تقييمات األثر أيضا 

في التقييمات األعلى المستوى مثل التقييمات المؤسسية وتقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية والتقييمات 

ية. وعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تسهم تقييمات األثر الجارية في المواضيعية وتقارير التوليفات التقييم

إثيوبيا في التقييمات المواضيعية بشأن مساهمة الصندوق في تكيف أصحاب الحيازات الصغيرة مع تغير 

. وتتيح تقييمات األثر لمكتب التقييم المستقل فرصة لجمع أدلة ذات نطاق وعمق ال يمكن 2020المناخ في عام 

 تحقيقهما من خالل التقييمات األخرى مثل تقييمات أداء المشروعات.

وتستند تقارير التوليفات التقييمية إلى حد كبير إلى أدلة التقييم القائمة وتعمل على توحيد الدروس والممارسات  -147

، 2020ام بها في وضع وتنفيذ سياسات الصندوق واستراتيجياته وعملياته. وفي ع الجيدة التي يمكن االسترشاد

يقترح مكتب التقييم المستقل إعداد تقرير واحد من تقارير التوليفات التقييمية بشأن البنية التحتية الريفية. 

وستوفر التقييمات المختارة لالستراتيجيات والبرامج القطرية والتقييمات على مستوى المشروعات وتقييمات 

مليار دوالر أمريكي من أصل التمويل الحالي للصندوق  1.1األثر قاعدة أدلة بشأن هذا القطاع التي تغطي 

وعلى أساس تجريبي وحسب المنهجية المعتمدة، يعتزم مكتب التقييم  9،10مليار دوالر أمريكي. 7.9البالغ 

المستقل أن يعزز تقرير التوليفات التقييمية بزيارات ميدانية مختارة، والتي ستوفر أدلة على مجموعة من 

ضافة إلى تعزيز تقرير التوليفات التقييمية، سيوفر نهج المجموعات أيضا أساسا للصندوق المشروعات. وباإل

 لتجريب المزيد من التقييمات المواضيعية والقطاعية كما أوصى به استعراض األقران الخارجي.

ف ويعتزم مكتب التقييم المستقل االضطالع بستة تقييمات ألداء المشروعات في مشروعات مختارة. وأهدا -148

( توليد نتائج وتوصيات لتصميم وتنفيذ 2( تقييم نتائج المشروعات؛ )1تقييمات أداء المشروعات هي: )

( تحديد القضايا ذات االهتمام المؤسسي أو التشغيلي أو االستراتيجي 3العمليات الجارية والمستقبلية في البلد؛ )

همة للتقييمات المؤسسية وتقييمات االستراتيجيات والتي تستحق المزيد من التقييم. كما أنها ت ستخدم كمدخالت م

والبرامج القطرية والتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق. وتمثل التقييمات الستة ألداء المشروعات 

تخفيضا عن التقييمات الثمانية ألداء المشروعات التي اضطلع بها مكتب التقييم المستقل  2020المقترحة لعام 

، يمكن 2020؛ وقد اقترح استخدام الوفورات كاحتياطي ألعمال التقييم غير المتوقعة. وفي عام 2019في عام 

                                           

 .2018ديسمبر/كانون األول  31في  9

 .2018التقرير السنوي للصندوق لعام  10
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الذي سيعمل كأساس يستند إليه مكتب التقييم استخدام جزء من هذا االحتياطي لتعزيز تقرير التوليفات التقييمية 

بناء على نتائج وتوصيات استعراض  المستقل لتجربة تقييم مجموعة من المشروعات وفائدتها )وبالتالي العمل

بالحاجة إلى استخالص أدلة من تقييمات أعلى  تقييمات أداء المشروعاتاألقران الخارجي(. ويتحدد عدد 

 مستوى. 

ووفقا للممارسة الحالية، سيتحقق مكتب التقييم المستقل من صحة جميع تقارير إنجاز المشروعات. وتسمح  -149

إنجاز المشروعات بأن تكون قاعدة بيانات تصنيفات مكتب التقييم المستقل  في المائة من تقارير 100تغطية 

شاملة. وتتاح قاعدة البيانات هذه للجمهور وت ستخدم بشكل منتظم في إعداد التقرير عن نتائج وأثر عمليات 

التوليفات الصندوق وكذلك في إعداد تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية والتقييمات المؤسسية وتقارير 

التقييمية. غير أن مكتب التقييم المستقل سينقح نهجه إزاء عملية التثبت من تقارير إنجاز المشروعات لخفض 

 الوقت الالزم لإلعداد، على النحو الذي أوصى به استعراض األقران الخارجي.

از المشروعات توفر لمكتب وتتيح التقييمات المقترحة ألداء المشروعات والتغطية الكاملة المؤقتة لتقارير إنج -150

التقييم المستقل تغطية واسعة النطاق لعمليات الصندوق في جميع المناطق، مما يساعد على تعزيز إطار 

المساءلة األوسع نطاقا في الصندوق. وهذا أمر أساسي ألن معظم موارد الصندوق اإلنمائية توجه إلى الدول 

 ثمارية.األعضاء النامية من خالل مشروعات وبرامج است

، وهو تقرير التقييم 2020وسيعد مكتب التقييم المستقل التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام  -151

الرئيسي في الصندوق. ويمثل التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق نتائج مؤسسية موحدة تنبثق 

التقييم المستقلة للمؤسسات المالية الدولية األخرى من تقييمات مستقلة. ويتماشى مع أفضل ممارسات مكاتب 

مثل البنك الدولي ومصرف التنمية اآلسيوي، والتي تعرض أداء مؤسساتها من خالل منتجات مماثلة. 

وباإلضافة إلى ذلك، بالنظر إلى المواءمة بين التقييم الذاتي ونظم التقييم المستقلة داخل الصندوق، يقدم التقرير 

ائج وأثر عمليات الصندوق لمحة عامة تكميلية عن األداء المؤسسي للصندوق. وعند النظر في السنوي عن نت

توصيات استعراض األقران الخارجي، سيقوم مكتب التقييم المستقل باستعراض محتويات التقرير السنوي 

 عن نتائج وأثر عمليات الصندوق.

لتقييم المستقل عملية صياغة سياسة تقييم وفي ضوء توصيات استعراض األقران الخارجي، سيقود مكتب ا -152

جديدة تشمل وظيفة التقييم الكاملة للصندوق. وعند صياغة السياسة، سينخرط مكتب التقييم المستقل مع أصحاب 

المصلحة بما في ذلك دائرة إدارة البرامج واإلدارة العليا وممثلي المجلس التنفيذي ولجنة التقييم وموظفي مكتب 

ل ومجتمع التقييم األوسع. وست عرض السياسة الجديدة على المجلس التنفيذي للموافقة عليها في التقييم المستق

 .2020ديسمبر/كانون األول 

وسيدعم مكتب التقييم المستقل أيضا بلدانا مختارة في أنشطة تنمية القدرات التقييمية. وسيواصل المكتب  -153

ثر بشأن تقييمات األثر مع دخول البرنامج مرحلته التالية االنخراط في مبادرة مراكز التعلم بشأن التقييم واأل

 من أجل بناء القدرات بين موظفي المشروع وغيرهم من الموظفين داخل البلدان.

وسيواصل مكتب التقييم المستقل التماس فرص إقامة شراكات. وستواصل مكاتب التقييم التابعة للوكاالت التي  -154

التقييم من أجل األمن الغذائي  -مجتمع الممارسة المعني بالنهوض بالتقييم  تتخذ من روما مقرا لها التعاون في

والزراعة والتنمية الريفية، الذي يشمل منظمات دولية وهيئات أكاديمية والقطاع الخاص وحكومات ومنظمات 

ات غير حكومية. ويهدف مجتمع الممارسة هذا إلى تبادل المعارف والخبرات التي تعزز تقييمات المشروع

، تعاون مكتب التقييم 2019والبرامج التي تركز على الزراعة واألمن الغذائي والتنمية الريفية. وفي عام 

المستقل مع مجموعة التقييم المستقلة التابعة للبنك الدولي والرابطة الدولية للتقييم اإلنمائي إلنشاء جائزة في 

وستسلط هذه الجائزة التي ت منح كل سنتين الضوء على  الجمعية العالمية للرابطة الدولية للتقييم اإلنمائي.



GC 43/L.6/Rev.1 

38 

التقييمات التي تعزز التغيير التحولي نحو أهداف التنمية المستدامة. وتحقيقا لهذه الغاية، سيشارك مكتب التقييم 

 المستقل مع الرابطة الدولية للتقييم اإلنمائي ومجموعة التقييم المستقل على أساس مستمر.

نتائج ودروس وفقا للغرض وفي الوقت المناسب على الجمهور  وتعميمييم المستقل نشر وسيضمن مكتب التق -155

الرئيسي. وسيقدم المكتب جميع التقييمات المؤسسية، والتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق، 

تقييم والمجلس وتقييمات االستراتيجيات القطرية والبرامج القطرية المختارة وغيرها من الوثائق إلى لجنة ال

التنفيذي. كما سيقدم المكتب تقييمات األثر وتقارير التوليفات التقييمية إلى لجنة التقييم، وعند الطلب، إلى 

المجلس. وسيواصل المكتب ممارسته المعتادة المتمثلة في إعداد الرسائل الصوتية والمالمح الموجزة للتقييمات 

 لتوسيع نطاق تعميم نتائج التقييم ونشرها. والرؤى ومقاطع الفيديو والرسوم البيانية

ووفقا للممارسة المتبعة، سيعد مكتب التقييم المستقل تعليقات مكتوبة عن برامج الفرص االستراتيجية القطرية  -156

الجديدة التي سبقتها تقييمات لالستراتيجيات القطرية والبرامج القطرية والتي تعرض على المجلس التنفيذي 

يا مع سياسة التقييم، سيقدم المكتب تعليقات مكتوبة بشأن السياسات واالستراتيجيات المؤسسية للنظر فيها. وتمش

، يعتزم المكتب 2020الجديدة التي است رشد في إعدادها بالتقييمات المؤسسية الرئيسية. وأخيرا، في عام 

ان الخارجي. كما استعراض مصفوفة المنتجات والعمليات الخاصة به بناء على توصيات استعراض األقر

 ، على النحو الذي نوقش بالفعل.2020يعتزم المكتب تجربة منتجات جديدة في عام 

، 2020من الملحق الثاني عشر القائمة المقترحة ألنشطة تقييم مكتب التقييم المستقل لعام  1وت قدم في الجدول  -157

 من ذلك الملحق. 2في الجدول  2022-2021وت عرض خطته اإلشارية للفترة 

  2020مظروف الموارد لعام  -خامسا

 الموارد من الموظفين -ألف

تستند متطلبات مكتب التقييم المستقل من الموظفين إلى عملية التخطيط االستراتيجي السنوي الشامل لقوة العمل  -158

التي أكدت أن المكتب ينبغي أن يكون في وضع يسمح له بتنفيذ جميع األنشطة المقررة في الوقت المناسب 

 بمستواه الحالي من الموظفين )انظر الملحق الثاني عشر(.

 متطلبات الميزانية -باء

يترتب على استنتاجات استعراض األقران آثار بالنسبة لمصفوفة المنتجات والعمليات. ولذلك، فإن هذه  -159

نية بالكامل في الميزانية انتقالية بطبيعتها. وستنعكس أي تغييرات في المنتجات والعمليات وآثارها على الميزا

 .2021عام 

ويبين هذا القسم متطلبات ميزانية مكتب التقييم المستقل. وتعرض الميزانية المقترحة حسب نوع النشاط،  -160

، 2019والهدف االستراتيجي، وفئة اإلنفاق. ويشمل كل جدول من الجداول كال من الميزانية المعتمدة لعام 

أيضا على ميزانية مكتب  5قارنة بين السنتين. ويحتوي الجدول لتيسير الم 2020والميزانية المقترحة لعام 

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

التي هي نفس المعايير  2020ستكون المعايير المستخدمة في إعداد الميزانية المقترحة لعام   االفتراضات. -161

من غير المتوقع حدوث زيادة في  (1. وهي كما يلي: )2019استخدمتها إدارة الصندوق إلعداد ميزانية عام 

، وبالتالي استخدمت نفس التكاليف المعيارية 2020مرتبات الموظفين الفنيين وموظفي الخدمات العامة لعام 

سيتم استيعاب التضخم إلى  (2ي؛ )المعدلة حسب سعر الصرف بين اليورو والدوالر األمريك 2019لعام 

 يورو. 0.885دوالر أمريكي =  1( سيتم استخدام سعر صرف للدوالر األمريكي قدره 3أقصى حد ممكن؛ )

حسب  2020ميزانية مكتب التقييم المستقل المقترحة لعام  2يعرض الجدول  الميزانية حسب نوع النشاط. -162

الصرامة المنهجية ونفس األعمال التحضيرية الداخلية  نوع النشاط. وسيطبق مكتب التقييم المستقل نفس
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. ويقترح المكتب تقليل العدد اإلجمالي 2019لمنتجاته التقييمية دون زيادة تكلفة التقييمات الفردية مقارنة بعام 

 من تقييمات أداء المشروعات إلى ستة تقييمات والحفاظ على عدد تقارير التوليفات التقييمية عند تقرير واحد.

المكتب أن يحافظ على  يعتزموتمشيا مع توصيات استعراض األقران الخارجي لوظيفة التقييم في الصندوق، 

بعض المرونة في ميزانيته حتى يتمكن من االستجابة بشكل أفضل لالحتياجات التنظيمية. وتحقيقا لهذه الغاية، 

التقييم غير المتوقعة كما ورد في الجدول  دوالر أمريكي ألعمال 000 80قدره يقترح المكتب أن يبدأ باحتياطي 

، من المتوقع أن ي ستخدم هذا االحتياطي لتنفيذ بعض توصيات استعراض األقران 2020أدناه. وفي عام  2

 الخارجي، مثل تجريب تقييمات لقطاعات ومجموعات محددة.

 2الجدول 

 *حسب نوع النشاط 2020الميزانية المقترحة لعام 

 نوع النشاط

الميزانية المعتمدة 

 2019لعام 

)بالدوالرات 

 األمريكية(

العدد المطلق في 

 2019عام 

مستوى 

الجهد في 

 2019عام 

الميزانية المقترحة 

 2020لعام 

)بالدوالرات 

 األمريكية(

العدد المطلق 

في عام 

2020 

مستوى 

الجهد في 

 2020عام 

       تكاليف غير الموظفين

عن نتائج وأثر عمليات التقرير السنوي 

 1 1 000 80 1 1 000 80 الصندوق

 0.5 2 000 100 1 2 000 430 التقييمات المؤسسية

 0.8 1 000 300 - - - التقييمات المواضيعية

تقييمات االستراتيجيات القطرية 

 5.2 7 000 000 1 5.2 7 000 000 1 والبرامج القطرية

 1 1 000 55 1 1 000 55 تقارير التوليفات التقييمية

 6 6 000 240 8 8 000 320 تقييمات أداء المشروعات

عمليات التثبت من تقارير إنجاز 

 30 30 000 45 30 30 000 30 المشروعات

 1 2 000 200 1 2 000 200 تقييمات األثر 

تقاسم المعرفة، واالتصال، ونشر 

 - - 000 260 - - 000 260 التقييمات، وأنشطة الشراكات

تنمية القدرات التقييمية، والتدريب  

 - - 390 120 - - 390 135 وتكاليف أخرى

 - - 000 80 - - - احتياطي ألعمال التقييم غير المتوقعة

 - - 390 480 2 - - 390 510 2 مجموع تكاليف غير الموظفين

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

 - - 728 868 5 - - 611 983 5 المجموع

 - - - - - 000 200 استعراض األقران الخارجي

 - - *000 137 - - - تعيين مدير مكتب التقييم المستقل

 - - 000 50 - - - سياسة التقييم الجديدة

 - - 728 055 6 - - 611 183 6 2019الميزانية اإلجمالية لعام 

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

طلب الموافقة على تخصيص تكاليف في بند تحت الخط قدره  2020وتتضمن الميزانية المقترحة لعام  -163

دوالر أمريكي لتعيين مدير جديد لمكتب  137 000من هذا المبلغ، ي خصص مبلغ ودوالر أمريكي.  000 187

لعملية التعيين.  2013دوالر أمريكي في عام  189 000. وق دم طلب مماثل بمبلغ 2020التقييم المستقل في عام 

دوالر أمريكي إلعداد سياسة تقييم جديدة كما أوصى به استعراض األقران  50 000وي طلب مبلغ إضافي قدره 

 الخارجي لوظيفة التقييم في الصندوق.

ت حدَد تكاليف مكتب التقييم المستقل إلى حد كبير بعدد ونوع التقييمات التي يضطلع بها في  محركات التكاليف. -164

بشكل جيد. وبالتالي، فإن المحركات الرئيسية لتكاليف سنة معينة، وت حدد التكاليف المعيارية لمعظم المنتجات 

، ستشمل محركات التكاليف 2020مكتب التقييم المستقل هي عدد وأنواع المنتجات التي يضطلع بها. وفي عام 
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اإلضافية إعادة مواءمة المنتجات والعمليات بما يتماشى مع توصيات استعراض األقران الخارجي والتعيين 

 تب التقييم المستقل.الوشيك لمدير مك

. 2020الميزانية المقترحة موزعة حسب فئة اإلنفاق لعام  3يعرض الجدول  الميزانية حسب فئة اإلنفاق. -165

والخبراء االستشاريون مهمون للتقييمات، حيث يقدمون الخبرة التقنية في مراحل مختلفة من عملية التقييم. 

يوم عمل في  44عقود استبقاء مدتها ب 11يين مستقلين، عيَّن مكتب التقييم خبراء استشار2018وفي عام 

المتوسط. ويواصل مكتب التقييم المستقل جهوده الرامية إلى ضمان التوازن بين الجنسين والتنوع اإلقليمي 

المناسبين للخبراء االستشاريين عبر جميع أنواع التقييمات. وأعطى المكتب األولوية لتوظيف الخبراء 

البلد أو اإلقليم المقرر إجراء التقييم فيه، وخاصة لتقييمات أداء المشروعات، وتقييمات االستشاريين من نفس 

االستراتيجيات والبرامج القطرية، والزيارات القطرية المضطلع بها في سياق التقييمات المؤسسية، وإعداد 

 تقارير التوليفات التقييمية. 

 3الجدول 

 إلنفاقحسب فئة ا 2020الميزانية المقترحة لعام 

 فئة اإلنفاق 

الميزانية 

المعتمدة لعام 

2019 

الميزانية المقترحة 

 2020لعام 

   تكاليف غير الموظفين

 000 450 000 460 سفر الموظفين

 000 390 1 000 400 1 أتعاب الخبراء االستشاريين

 000 370 000 380 سفر وعالوات الخبراء االستشاريين

 390 270 390 270 وتدريب الموظفين وتكاليف أخرى نشر التقييمات،

 390 480 2 390 510 2 مجموع تكاليف غير الموظفين

 338 388 3 221 473 3  تكاليف الموظفين

 728 868 5 611 983 5 المجموع

 - 000 200 استعراض األقران الخارجي

 000 137 - تعيين مدير مكتب التقييم المستقل

 000 50 - الجديدةسياسة التقييم 

 728 055 6 611 183 6 2019الميزانية اإلجمالية لعام 

 

ويتوقع تخفيض تكاليف سفر الموظفين وأتعاب الخبراء االستشاريين والعالوات ونفقات السفر بشكل طفيف  -166

 حيث إنه من المتوقع أن تنخفض تكاليف غير الموظفين.

تخصيص إجمالي الميزانية المقترحة لمكتب التقييم  4يبين الجدول  الميزانية حسب الهدف االستراتيجي. -167

، بما في ذلك تكاليف الموظفين وتكاليف غير الموظفين مقابل الهدفين االستراتيجيين لمكتب 2020المستقل لعام 

جراء أدناه. ويعد هذا اإل 4التقييم المستقل. وقد وزع المكتب أهدافه على النواتج كما هو موضح في الجدول 

تغييرا عن اإلجراء المتبع في السنوات السابقة، حيث لم ت عد الميزانية إال على أساس األهداف. ويخصص أكبر 

نظرا إلى أن جزءا كبيرا من موارد االستشارات لمكتب التقييم المستقل مخصصة  1مبلغ للهدف االستراتيجي 

مؤسسية، وتقييمات االستراتيجيات والبرامج ألنشطة تسهم في تحقيق هذا الهدف )بما في ذلك التقييمات ال

القطرية، وتقييمات أداء المشروعات(. ويسهم الكثير من األنشطة المضطلع بها نحو تحقيق هذا الهدف في 

أيضا عن طريق تعزيز التعلم المستند إلى التقييم وثقافة النتائج المؤسسية. وعلى  2تحقيق الهدف االستراتيجي 

 -قات العمل القطرية المعقودة في نهاية تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية سبيل المثال، توفر حل

فرصة فريدة لتبادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات مع  - 1المدرجة في ميزانية الهدف االستراتيجي 

 صناع السياسات والقرارات، والموظفين التشغيليين في الصندوق، وأصحاب المصلحة اآلخرين.

                                           

 يستثنى من هذا المتدربين والمترجمين والمحررين. 11
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 4جدول ال

 حسب الهدف االستراتيجي والناتج 2020التخصيص المقترح لميزانية 

 الهدف االستراتيجي

 2020الميزانية المقترحة لعام  2019الميزانية المعتمدة لعام 

المبلغ )الدوالرات 

 % األمريكية(

المبلغ )الدوالرات 

 األمريكية(

% 

: إدرار أدلة من خالل 1الهدف االستراتيجي 

مستقلة بشأن أداء الصندوق ونتائجه تقييمات 

 65 126 826 3 66 180 957 3 لتعزيز المساءلة

دلة على أداء ونتائج األالمساهمة في توليد 

  997 223 1  - عمليات الصندوق

توفير المعرفة التقنية التي يمكن العمل على 

أساسها من خالل التقييمات لتحسين تصميم 

  129 602 2  - واالستراتيجيات والبرامجوتنفيذ السياسات 

: تشجيع التعلم القائم 2الهدف االستراتيجي 

على التقييم وتعزيز ثقافة النتائج لزيادة 

 30 961 783 1 27 969 624 1 الفعالية اإلنمائية

  941 331 1  - المساهمة في التعلم داخل الصندوق

المساهمة في التعلم بين الدول األعضاء في 

الصندوق وفي المناقشات الدولية حول منهجية 

  019 452   التقييم

 5 641 258 7 461 401 2و 1الهدفان االستراتيجيان 

 100 728 868 5 100 611 983 5 المجموع

  -  000 200 استعراض األقران الخارجي 

  137,000  - تعيين مدير مكتب التقييم المستقل

  50,000  - سياسة التقييم الجديدة

  728 055 6  611 183 6 إجمالي الميزانية

 مالحظة: تم تقريب النسب المئوية.

يترتب على المنهجية التي يتبعها مكتب التقييم المستقل إلعداد  الميزانية المراعية للمساواة بين الجنسين. -168

الميزانية المراعية للمساواة بين الجنسين تحديد نسبة تكاليف الموظفين وغير الموظفين المخصصة لتحليل 

يار القضايا الجنسانية في تقييمات المكتب واإلبالغ عنها. وتجدر اإلشارة إلى أن مكتب التقييم المستقل لديه مع

مخصص للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يطبق في جميع التقارير السنوية عن نتائج وأثر عمليات 

الصندوق، وتقييمات االستراتيجيات القطرية والبرامج القطرية، وتقييمات أداء المشروعات، وعمليات التثبت 

قضايا الجنسانية في التقييمات األخرى، من تقارير إنجاز المشروعات، وتقييمات األثر. وأوليت عناية أيضا لل

مثل التقييمات المؤسسية، وتقارير التوليفات التقييمية. وأخيرا، تم تجميع بيانات أولية كثيرة عن األسر التي 

في المائة من إجمالي  7.2أن  5ترأسها امرأة والنساء المستفيدات في سياق تقييمات األثر. ويبين الجدول 

 .مخصصة بشكل مباشر لدراسة القضايا الجنسانية 2020ترحة لعام ميزانية المكتب المق
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 5الجدول 

 المراعية للمساواة بين الجنسين 2020ميزانية مكتب التقييم المستقل لعام 

 نوع النشاط
الميزانية المقترحة 

 2020لعام 

مكون المساواة بين 

 )نسبة مئوية(الجنسين 

بالدوالرات 

 األمريكية

    الموظفينتكاليف غير 

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

 000 10 10 000 100 التقييمات المؤسسية

 000 30 10 000 300 التقييمات المواضيعية

 000 100 10 000 000 1 تقييمات االستراتيجيات القطرية والبرامج القطرية

 750 2 5 000 55 تقارير التوليفات التقييمية

 800 16 7 000 240 تقييمات أداء المشروعات

 250 2 5 000 45 عمليات التثبت من تقارير إنجاز المشروعات

 000 30 15 000 200 تقييمات األثر 

 400 10 4 000 260 تقاسم المعرفة، واالتصال، ونشر التقييمات، وأنشطة الشراكات

 019 6 5 390 120 والتدريب، وغير ذلك من تكاليفتنمية القدرات التقييمية، 

 000 4 5 000 80 احتياطي ألعمال التقييم غير المتوقعة

 119 220 8.9 390 480 2 مجموع تكاليف غير الموظفين

    تكاليف الموظفين

 280 32 20 400 161 جهة االتصال المعنية بالمساواة بين الجنسين

 570 10 10 700 105 بالمساواة بين الجنسينجهة اتصال بديلة معنية 

 370 162 5 400 247 3  جميع موظفي التقييم

 220 205 6 338 388 3 المجموع الفرعي لتكاليف الموظفين

 339 425 7.2 728 868 5 المجموع

 الميزانية المقترحة لمكتب التقييم المستقل واعتبارات للنظر فيها في المستقبل-سادسا

مليون دوالر أمريكي، ويشمل  6.05ما قيمته  2020يبلغ إجمالي الميزانية المقترحة لعام . الحاليالمقترح  -169

دوالر أمريكي كبنود متوقعة تحت الخط لتغطية تكاليف تعيين مدير جديد لمكتب التقييم المستقل  187 000

وإعداد سياسة تقييم جديدة. وفي حالة استبعاد بند التكاليف هذا المخصص تحت الخط، يكون إجمالي الميزانية 

 5.86 عند مبلغ ،2019رحة لعام دوالرا أمريكيا من الميزانية المقت 114 883أقل بمبلغ  2020لعام المقترحة 

 .2019في المائة عن الميزانية المعتمدة لعام  1.92مليون دوالر أمريكي. وهو ما يمثل انخفاضا اسميا قدره 

في المائة من برنامج القروض والمنح  0.55تمثل  2020والميزانية المقترحة لمكتب التقييم المستقل لعام  -170

في المائة  0.9وأقل بكثير من سقف ميزانية مكتب التقييم المستقل البالغ  12المتوقع للصندوق في العام القادم،

في المائة  3.7. وباإلضافة إلى ذلك، تشكل ميزانية مكتب التقييم المستقل 13والمعتمد من قبل المجلس التنفيذي

نية مكتب االتجاه في حصة ميزا 1. ويعرض الشكل 2020من الميزانية اإلدارية المقترحة للصندوق في عام 

                                           

. ويعد هذا تنقيحا إلى أدنى 2020مليار دوالر أمريكي في شكل قروض ومنح جديدة في عام  1.062من المتوقع أن يلتزم الصندوق بمبلغ  12

مليار دوالر أمريكي في النسخة السابقة المعروضة على مجلس المحافظين في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين األول  1.356مقارنة بمبلغ 

2019. 

 .2008خذ المجلس التنفيذي هذا القرار في ديسمبر/كانون األول ات  13
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. وقد شهدت نسبة ميزانية مكتب التقييم 2010التقييم المستقل مقابل الميزانية اإلدارية للصندوق منذ عام 

من الملحق الرابع عشر لمحة عامة عن ميزانية  1المستقل انخفاضا على مدار العقد الماضي. ويقدم الجدول 

 .2014السابقة منذ عام مكتب التقييم المستقل المقترحة، بما في ذلك الميزانيات 

 1الشكل 

 ميزانية مكتب التقييم المستقل كنسبة مئوية من الميزانية اإلدارية العادية للصندوق

 

. سي عاد النظر في هيكل ميزانية مكتب التقييم المستقل وحجمه في وثيقة اعتبارات للنظر فيها في المستقبل -171

متابعة استعراض األقران الخارجي. وقد يلزم أيضا إعادة ، كجزء من 2021برنامج العمل والميزانية لعام 

 14في المائة من برنامج القروض والمنح في الصندوق 0.9النظر في سقف ميزانية مكتب التقييم المستقل البالغ 

-2019من جانب الهيئات الرئاسية للصندوق نظرا إلى أن الصندوق قد حمل الجزء األكبر من ميزانيته للفترة 

 تى اآلن، التزم مكتب التقييم المستقل دائما بسقف الميزانية المقرر.. وح2021

  

                                           

 إن هذا الحد هو للصندوق حصرا، وال يوجد ما يعادله في أي وكالة أخرى من وكاالت األمم المتحدة أو أي مؤسسة مالية دولية 14
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تخفيف ديون البلدان الفقيرة مبادرة  بشأن 2019لعام  مرحليالتقرير ال -الجزء الثالث

 المثقلة بالديون

 مقدمة -أوال 

 في: 2019يتمثل الهدف من التقرير المرحلي لعام  -172

  مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة الديون وبمشاركة إبالغ المجلس التنفيذي بحالة تنفيذ

 الصندوق في المبادرة؛

  التماس موافقة المجلس التنفيذي على تقديم مضمون هذا التقرير المرحلي إلى الدورة القادمة لمجلس

 المحافظين للعلم.

 قلة الديونالتقدم المحرز في تنفيذ مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المث -ثانيا 

ومن بين البلدان  أحرز تقدم كبير في تنفيذ مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون منذ بداية المبادرة. -173

وأصبحت مؤهلة  ،( إلى نقطة اتخاذ القرار ونقطة اإلنجاز38من  35في المائة منها ) 92وصل  المؤهلة

في مرحلة ما  -إريتريا والصومال والسودان  -للحصول على مساعدة بموجب المبادرة. وال تزال ثالثة بلدان 

 قبل نقطة اتخاذ القرار، ولم تبدأ بعد عملية التأهيل لتخفيف عبء الديون في إطار المبادرة.
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 البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، حسب المرحلةالدول األعضاء في الصندوق المشاركة في مبادرة تخفيف ديون 

 (35البلدان التي وصلت إلى نقطة اإلنجاز )
البلدان التي وصلت إلى نقطة اتخاذ 

 القرار

البلدان التي لم تصل إلى نقطة اتخاذ القرار 

(3) 

 إريتريا - بنن

 الصومال - دولة بوليفيا المتعددة القوميات

 السودان - بوركينا فاسو

  - بوروندي

  - الكاميرون

  - الوسطى أفريقياجمهورية 

  -  تشاد

  - جزر القمر

  - الكونغو

  - كوت ديفوار

  - جمهورية الكونغو الديموقراطية

  - إثيوبيا

  - غامبيا

  - غانا

  - غينيا

  - بيساو-غينيا

  - غيانا

  - هايتي

  - هندوراس

  - ليبريا

  - مدغشقر

  - مالوي

  - مالي

  - موريتانيا

  - موزامبيق

  - نيكاراغوا

  - النيجر

  - رواندا

  - ساو تومي وبرينسيبي

  - السنغال

  - سيراليون

  - توغو

  - أوغندا

  - جمهورية تنزانيا المتحدة

  - زامبيا

 بالديون إجمالي التزامات الصندوق لمبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة - ثالثا

مليون  667.6تعادل التزامات الصندوق حيال المبادرة الشاملة لتخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون  -174

أدناه. وقد تختلف التقديرات الحالية حسب التغييرات في الظروف  1دوالر أمريكي، كما هو مبين في الجدول 

االقتصادية، ومعدالت الخصم في إطار المبادرة، وأي تأخيرات في وصول البلدان المتبقية إلى نقطتي اتخاذ 

 القرار واإلنجاز.
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 1الجدول 

 لمبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديونااللتزامات 

 حدات حقوق السحب الخاصة/الدوالرات األمريكية()المبالغ بو

 القيمة اإلسمية صافي القيمة الحالية    

 أدوالر أمريكي وحدة حقوق سحب خاصة  أدوالر أمريكي وحدة حقوق سحب خاصة البلدان  

 512.33 375.99 336.76 247.15 35 البلدان التي وصلت إلى نقطة اإلنجاز

 155.18 113.89 128.36 94.20 3 نقطة اتخاذ القرارالبلدان التي لم تصل إلى 

    341.35 465.12 489.88 667.51 
  وحدة حقوق سحب خاصة مقابل الدوالر األمريكي. 1.36258الذي بلغ:  2019سبتمبر/أيلول  30سعر الصرف السائد في  أ

 

 30حتى ووصلت المبالغ التي قدمها الصندوق لتخفيف أعباء ديون البلدان المؤهلة عند نقطة اإلنجاز  -175

 32.1 مليون دوالر أمريكي، بينما يعادل تخفيف الديون في المستقبل 480إلى ما قيمته  2019سبتمبر/أيلول 

 أدناه. 2مليون دوالر أمريكي، كما هو مبين في الجدول 

 2الجدول 

 عباء ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون المؤهلة التي وصلت إلى نقطة اإلنجازتخفيف أ

 )المبالغ بوحدات حقوق السحب الخاصة/الدوالرات األمريكية(

 اسمي       

     البلدان  

وحدة حقوق سحب 

 خاصة

دوالر 

 أ أمريكي

البلدان التي وصلت إلى نقطة 

 480.20 352.42 أعباء الديونالمبالغ المقدمة لتخفيف  35 اإلنجاز

 32.13 23.57 التخفيف من أعباء الديون في المستقبل    

       375.99 512.33 
 وحدة حقوق سحب خاصة مقابل الدوالر األمريكي. 1.36258الذي بلغ:  2019سبتمبر/أيلول  30سعر الصرف السائد في  أ

 .2019مليون دوالر أمريكي لعام  11وتشير التقديرات إلى أن إجمالي مدفوعات تخفيف عبء الديون قدره  -176

 عبء الديون تخفيفتمويل  -رابعا

يمول الصندوق مشاركته في مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون بمساهمات خارجية )إما تدفع  -177

خالل الصندوق االستئماني للمبادرة الذي يديره البنك الدولي( وموارده مباشرة إلى الصندوق أو تحول من 

في  53.8مليون دوالر أمريكي ) 287.1)المدفوعة( إلى حوالي  15الخاصة. وتصل المساهمات الخارجية

في المائة(  44.6مليون دوالر أمريكي ) 238.2المائة(، ومساهمات الصندوق من موارده الخاصة إلى حوالي 

. وتمت تغطية المبلغ المتبقي بدخل االستثمار من 2019إلى عام  1998للتحويالت المنفذة من عام  بالنسبة

مليون دوالر أمريكي )حسب  8.3الصندوق االستئماني الخاص بالمبادرة في الصندوق البالغ ما يقرب من 

 (.2019الوضع في نهاية سبتمبر/أيلول 

د الصندوق المتاحة لاللتزام بمنح وقروض جديدة، دعمت الدول وللحد من أثر تخفيف أعباء الديون على موار -178

األعضاء االنضمام الرسمي للصندوق إلى الصندوق االستئماني لمبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون الذي 

، مع االعتراف بما سيضيفه ذلك إلى المتطلبات 2006يديره البنك الدولي. وجرى االتفاق على ذلك في عام 

الية على الدول األعضاء لتمويل الصندوق االستئماني لمبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. ومنذ عام اإلجم

                                           

مليون دوالر أمريكي ومساهمات من الصندوق  71.5تشتمل المساهمات الخارجية على مساهمات من البلدان األعضاء قيمتها  15

 مليون دوالر أمريكي. 215.6االستئماني للمبادرة الذي يديره البنك الدولي قيمتها 
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مليون دوالر  215.6، وق ع الصندوق على عدة اتفاقيات للمنح، ليبلغ بذلك مجموع المبالغ حتى تاريخه 2006

 أمريكي.

لكافي للصندوق االستئماني للمبادرة، فإنها ستواصل وفي حين تعطي إدارة الصندوق األولوية لضمان التمويل ا -179

أيضا تشجيع الدول األعضاء على تزويد الصندوق بموارد إضافية مباشرة للمساعدة في تمويل مشاركته في 

 مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
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تقرير مرحلي بشأن تنفيذ نظام تخصيص الموارد على أساس األداء، -الجزء الرابع

 2020وشروط اإلقراض لعام 

 2019تطبيق نظام تخصيص الموارد على أساس األداء في عام  -أوال

مخصصات نظام تخصيص الموارد على  2018قدمت اإلدارة إلى المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول  -180

(. وتمشيا مع التزامات التجديد 2021-2019لتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق )فترة ال أساس األداء

بلدا في حساب المخصصات بعد تطبيق  80أ درج  (،GC 41/L.3/Rev.1ق )الحادي عشر لموارد الصندو

في المائة من موارد الصندوق  90وفيما يتعلق بتمويل مجموعات البلدان، تم تخصيص  16االنتقائية القطرية.

في  10األساسية للبلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا. أما النسبة المتبقية البالغة 

لشريحة العليا. وكفلت المائة من الموارد األساسية للصندوق فقد تم تخصيصها للبلدان متوسطة الدخل من ا

في المائة من الموارد األساسية للبلدان ذات الحاالت األكثر  30في المائة و 25اإلدارة أيضا تخصيص ما بين 

في المائة ألفريقيا جنوب الصحراء. وباإلضافة إلى ذلك، خصص  45في المائة ألفريقيا و 50هشاشة، و

رة للغاية. ووفقا لمنهجية نظام تخصيص الموارد على الصندوق حوالي ثلثي موارده األساسية بشروط ميس  

 مؤقتة. 2021و 2020، بينما كانت مخصصات عامي 2019أساس األداء، تم تحديد مخصصات عام 

وعند تحديد هذه المخصصات، تم وضع اإلطار المالي للتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق في االعتبار  -181

للصندوق، بما في ذلك نسبة المنح التي يتعين تخصيصها بما يتماشى لضمان االستدامة المالية طويلة األجل 

 مع آلية إطار القدرة على تحمل الديون للبلدان المؤهلة للحصول على شروط ميسرة للغاية.

، تم تحديث بيانات المتغيرات المستخدمة في المعادلة والتي يجري تحديثها 2019وخالل الفصل الرابع من عام  -182

)سكان الريف، ونصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي، ومقياس األداء والصروفات( على أساس سنوي 

. وستنعكس البيانات المحد ثة في الدرجات 2020من أجل الحصول على الدرجات والمخصصات القطرية لعام 

رحلي. الواردة في الملحق األول من اإلضافة لهذا التقرير الم 2020والمخصصات القطرية النهائية لعام 

 2019وتمشيا مع منهجية نظام تخصيص الموارد على أساس األداء، تكون الدرجات والمخصصات لعامي 

 مؤقتة. 2021نهائية، والدرجات والمخصصات لعام  2020و

 2019شروط اإلقراض القطري لعام  -ثانيا

عرضت إدارة الصندوق على المجلس التنفيذي في مايو/أيار  األخذ بعرض إطار القدرة على تحمل الديون. -183

استمرارية القدرة على تحمل الديون المقدمة إلى البلدان المؤهلة البالغ  إطارالنسبة المئوية لموارد منح  2019

 بلدا في فترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق: 32عددها 

                                           

ادي عشر لموارد الصندوق، وافقت اإلدارة واألعضاء على من أجل تحديد البلدان التي يمكن أن تحصل على موارد جديدة في التجديد الح 16

التركيز االستراتيجي: وجود برنامج فرص استراتيجية قطرية سليم أو مذكرة استراتيجية قطرية في وقت ( 1ثالثة معايير يتعين العمل بها: )

ن المؤهلة رؤية استراتيجية عن كيفية استخدام مبكر من دورة نظام تخصيص الموارد على أساس األداء. وسيضمن ذلك أن تكون لدى البلدا

القدرة االستيعابية: يجب أن تكون جميع العمليات  (2موارد الصندوق، وبالتالي تكون على استعداد للمشاركة في مناقشات تشغيلية ملموسة؛ )

السابقة. ومن شأن ذلك أن يوفر مقياسا عمليا  الجارية في البلد ألكثر من سنة قد صرفت أمواال مرة واحدة على األقل في الثمانية عشر أشهر

للقدرة على استيعاب الموارد، وأن يسمح للصندوق بتسلسل تصاميم جديدة بشكل أوثق مع أنشطة دعم التنفيذ واألنشطة غير اإلقراضية؛ 

شر البديل أن يضمن الملكية وااللتزام شهرا. ومن شأن هذا المؤ 12الملكية: ال توجد قروض موافق عليها تنتظر التوقيع عليها ألكثر من  (3)

 المالئمين لتيسير استخدام موارد الصندوق.
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 في  80أن تكون حالة مديونية حرجة الحصول على ع رض على البلدان التي تواجه مخاطر معتدلة ب

 20المائة من مخصصاتها في شكل منحة في إطار القدرة على تحمل الديون والنسبة المتبقية البالغة 

 في المائة(. 91في المائة، على أساس اختياري، بشروط ميس رة للغاية )مستوى تيسيري قدره 

  بأن تكون حالة مديونية حرجة أو التي تكون في حالة ع رض على البلدان التي تواجه مخاطر عالية

في المائة من مخصصاتها في شكل منحة في إطار القدرة على تحمل  27مديونية حرجة الحصول على 

في المائة  46في المائة بشروط ميسرة للغاية، حيث تحصل على  73الديون والنسبة المتبقية البالغة 

في  69للغاية على أساس اختياري )مستوى تيسيري قدره من المخصصات المقدمة بشروط ميسرة 

 المائة(.

ومقارنة بفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق، زادت الموارد المخصصة للبلدان الستة عشر التي كانت في  -184

في المائة،  61حالة مديونية حرجة أو التي واجهت مخاطر عالية بأن تكون في حالة مديونية حرجة بنسبة 

ى جميع هؤالء المقترضين مخصصات أعلى في شكل منح؛ وزادت الموارد المخصصة للبلدان وعرض عل

في المائة، وتم تقديم  43الستة عشر التي واجهت مخاطر معتدلة بأن تكون في حالة مديونية حرجة بنسبة 

 مخصصات أكبر في شكل منح لستة مقترضين.

ستفادة من إطار القدرة على تحمل الديون التغييرات في بلدا مؤهال لال 32بلدا من بين  25وحتى اآلن، قَبِّل  -185

نسبة المنحة من مخصصات التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق. وتبلغ المخصصات اإلجمالية المقبولة 

مليار دوالر أمريكي. وقَبِّل اثنا عشر بلدا  1.2مليار دوالر أمريكي من إجمالي قدره  1.1من البلدان المعنية 

في المائة من  86ونية حرجة أو تواجه مخاطر عالية بأن تكون في حالة مديونية حرجة، وتشكل في حالة مدي

 حجم هذه الفئة، الشروط الجديدة بشأن مخصصاتها.

في المائة من حجم  91وقَبِّل ثالثة عشر بلدا تواجه مخاطر معتدلة بأن تكون في حالة مديونية حرجة، وتشكل  -186

 ن مخصصاتها.هذه الفئة، الشروط الجديدة بشأ

مليون دوالر أمريكي(  59وحتى اآلن، رفضت أفغانستان وكيريباس وساموا فقط )بمخصصات إجمالية قدرها  -187

 مليون دوالر في المجموع. 11.8الجزء االختياري الميس ر للغاية من القرض، بما يشكل 
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 التوصيات –الجزء الخامس 

وينقله إلى مجلس  ،من اتفاقية إنشاء الصندوق، ي وصى المجلس التنفيذي بما يلي 7)ب( من المادة 2وفقا للبند  -188

 :المحافظين

  مليون  1 062مليون وحدة حقوق سحب خاصة ) 760عند مستوى قدره  2020برنامج العمل لعام

 1 004مليون وحدة حقوق سحب خاصة ) 718دوالر أمريكي( الذي يتألف من برنامج إقراضي قيمته 

نح بمبلغ  تجدر اإلشارة إلى أنه مليون دوالر أمريكي. و 58مليون دوالر أمريكي( وبرنامج إجمالي للمِّ

يعدَّل ذلك خالل  الموافقة على برنامج العمل عند هذا المستوى لألغراض التخطيطية، على أن تمت

 .حسب االقتضاء وفقا للموارد المتاحة 2020عام 

 ، يوصى المجلس التنفيذي بما يلي:37-د/181ووفقا لقرار مجلس المحافظين  -189

  الموافقة على اعتماد تجديد ميزانية النفقات الخاصة في التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق بقيمة

 مليون دوالر أمريكي. 1.1

من الالئحة المالية للصندوق، ي وصى مجلس  6من اتفاقية إنشاء الصندوق، والمادة  6من المادة  10ووفقا للبند  -190

 :ما يلي المحافظين بالموافقة على

  مليون  157.9التي تبلغ  2020الميزانية اإلدارية التي تتألف، أوال، من الميزانية العادية للصندوق لعام

مليون دوالر  4.445التي تبلغ  2020لرأسمالية للصندوق لعام دوالر أمريكي؛ وثانيا، من الميزانية ا

مليون  6.055التي تبلغ  2020أمريكي؛ وثالثا، من ميزانية مكتب التقييم المستقل في الصندوق لعام 

مليون دوالر أمريكي لالستثمار  12تصل إلى بقيمة  المخصصةوالميزانية االحتياطية  دوالر أمريكي؛

 ؛هاوإصالحلقدرات لالموجه 

 في التنفيذي المجلس لموافقة المخصصة ةاالحتياطي ميزانيةأن يخضع الحصول على أموال من ال 

مع اإلشارة إلى  لقدرات،لالموجه  لالستثمار عامان مدتها مفصلة تنفيذ خطة على 2020 نيسان/أبريل

 سيقرر وعندئذ،. العامين مدى على أو ،2021و 2020 عامي في اتخاذها المتوقع المحددة اإلجراءات

 فيو. 2020 لعام المخصصة االحتياطية األموال من سحبه يمكن الذي الدقيق المبلغ التنفيذي المجلس

سوف يستعرض  ،2020 األول كانون/ديسمبر فيالتي ستعقد بعد المائة  والثالثين الحادية دورته

وسيقرر إجراء أي تعديالت  الصلةات والتكاليف ذ المجلس التنفيذي التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل

حسب ما  ،ضمن الميزانية االحتياطية المخصصة 2021محتملة، ويعيد تقييم احتياجات التمويل لعام 

من احتياطي االستثمار الموجه  ،ولن يتم تمويل المناصب وأية تكاليف متكررة أخرى. هو مالئم

لة إلى أقصى حد ممكن. وسيعيد المجلس وسيتم استخدام مصادر التمويل بالمبالغ المرح   لقدرات.ل

 ؛2021 لقدرات في عاملالتنفيذي النظر في االستثمار الموجه 

  حتى  2020إلى السنة المالية  2019ويجوز ترحيل االعتمادات غير الملتزم بها في نهاية السنة المالية

 .المقابلةفي المائة من االعتمادات  5تجاوز يال  مبلغ

بعرض فحوى التقرير المرحلي عن مشاركة الصندوق في مبادرة البلدان الفقيرة  يوصى المجلس التنفيذي -191

 المثقلة بالديون على الدورة الثالثة واألربعين لمجلس المحافظين للعلم

كذلك يوصى المجلس التنفيذي بأن يعرض التقرير المرحلي عن تنفيذ نظام تخصيص الموارد على أساس  -192

واألربعين لمجلس المحافظين، استنادا إلى التقرير الموفر في الجزء الرابع من الوثيقة األداء على الدورة الثالثة 

 .2021، ومخصصات عام 2019الحالية وضميمته التي تشمل الدرجات القطرية لعام 
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 43-.../د مشروع القرار

، وميزانية مكتب التقييم المستقل في الرأسماليةالميزانية العادية والميزانية الميزانية اإلدارية التي تتألف من 

 2020، واستثمار موجه للقدرات في الصندوق لعام 2020الصندوق لعام 

 إن مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،

 من الالئحة المالية للصندوق؛ 6من اتفاقية إنشاء الصندوق والمادة  6من المادة  10البند  إذ يضع في اعتباره

 2020والعشرين بعد المائة برنامج عمل الصندوق لعام  الثامنةأن المجلس التنفيذي قد استعرض في دورته  وإذ يالحظ

مليون دوالر أمريكي(، والذي يتألف من  062 1مليون وحدة حقوق سحب خاصة  760 ووافق عليه عند مستوى

نح  ،مليون دوالر أمريكي( 004 1وحدة حقوق سحب خاصة ) مليون 719برنامج إقراضي قيمته  وبرنامج إجمالي للمِّ

 مليون دوالر أمريكي؛ 58بمبلغ 

أن المجلس التنفيذي استعرض في دورته الثامنة والعشرين بعد المائة االعتمادات المخصصة لتجديد  وإذ يالحظ كذلك

 مليون دوالر أمريكي ووافق عليها. 1.1ميزانية النفقات الخاصة لعملية التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق والبالغة 

الميزانية العادية والميزانية والعشرين بعد المائة للمجلس التنفيذي بشأن الثامنة في استعراض الدورة وبعد النظر 

واستثمار موجه  2020وميزانية مكتب التقييم المستقل في الصندوق لعام  2020الرأسمالية المقترحتين للصندوق لعام 

 ؛2020للقدرات في الصندوق لعام 

من الالئحة  6المادة من  2بتعديل الفقرة أذن  2004في عام  الصادر 27-د/133أن قرار مجلس المحافظين  وإذ يدرك

لى السنة المالية التالية حتى مبلغ إاالعتمادات غير الملتزم بها في نهاية السنة المالية ترحيل ، للسماح بالمالية للصندوق

 ؛المعنيةالسنة المالية ميزانية في المائة من  3 ال يتجاوز

حظ الحاجة إذ يالفي المائة المذكورة أعاله تنطبق حاليا على الميزانية اإلدارية، و 3 البالغةالترحيل أن نسبة  يعيوإذ 

 2019ألرصدة غير المنفقة الناشئة عن الوفورات المحققة في عام ترحيل افي المائة ل 5 وضع حد أقصى قدرهإلى 

 ؛المؤسسيةولويات األبعض  تنفيذلدعم  2020إلى السنة المالية 

مليون  157.9بمبلغ  2020أوال، من الميزانية العادية للصندوق لعام الميزانية اإلدارية التي تتألف من: على  يوافق

مليون دوالر أمريكي؛ وثالثا،  4.445التي تبلغ  2020دوالر أمريكي؛ وثانيا، الميزانية الرأسمالية للصندوق لعام 

باإلضافة إلى ذلك، . مليون دوالر أمريكي 6.055تبلغ  التي 2020ميزانية مكتب التقييم المستقل في الصندوق لعام 

الر أمريكي لالستثمار الموجه مليون دو 12يوافق المجلس التنفيذي على تخصيص ميزانية احتياطية بقيمة تصل إلى 

 0.885والمحددة على أساس سعر صرف قدره  ،GC 43/L.6كما هو وارد في الوثيقة  وإصالحها،لبناء القدرات 

ً بمصادقة المجلس التنفيذي في وسيكون استخدام الميزانية االحتياطية المخصصة يورو للدوالر األمريكي.  رهنا

على خطة تنفيذ مفصلة لمدة عامين لالستثمار الموجه لبناء القدرات، مع مؤشر لإلجراءات  2020أبريل/نيسان 

أو على مدى العامين. عندئذ، سيقرر المجلس التنفيذي المبلغ الدقيق  2021-2020ها في عامي المحددة المتوقع اتخاذ

الدورة الحادية والثالثين بعد المائة للمجلس  . وفي2020الذي يمكن سحبه من األموال االحتياطية المخصصة لعام 

نفيذي التقدم المحرز في تنفيذ خطة ، سوف يستعرض المجلس الت2020التنفيذي التي ستعقد في ديسمبر/كانون األول 

من ضمن الميزانية االحتياطية  2021محتملة، ويعيد تقييم احتياجات التمويل لعام العمل، وسيقرر إجراء أي تعديالت 

أخرى من احتياطي االستثمار الموجه لبناء القدرات. وسيتم  المناصب وأية تكاليف متكررة. ولن يتم تمويل المخصصة

وسيعيد المجلس التنفيذي النظر في االستثمار الموجه التمويل بالمبالغ المرحلة إلى أقصى حد ممكن.  استخدام مصادر

 ؛2021لبناء القدرات في عام 
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مقابل سعر صرف اليورو المستخدم في حساب  2020أنه في حال تغيُّر متوسط قيمة الدوالر األمريكي في عام  يقرر

 الميزانية، يعدَّل مجموع مكافئ الدوالر األمريكي للنفقات باليورو في الميزانية بنفس نسبة الفرق بين سعر الصرف

 .وسعر الصرف المستخدم في حساب الميزانية 2020الفعلي في عام 

 2020إلى السنة المالية  2019المالية  السنةبها في نهاية أنه يجوز ترحيل االعتمادات غير الملتزم  على كذلك يوافق

 في المائة من االعتمادات المقابلة. 5حتى مبلغ ال يتجاوز 
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 2020القائمة اإلشارية للبلدان التي لديها مشروعات في ذخيرة مشروعات عام 

 )مشروعات جديدة وتمويل إضافي لمشروعات جارية(

 .2019أكتوبر/تشرين األول  2المصدر: نظام المنح والمشروعات االستثمارية في 

 أفريقيا الغربية والوسطى
أفريقيا الشرقية 

 والجنوبية
 أمريكا الالتينية والكاريبي آسيا والمحيط الهادي

الشرق األدنى وشمال 

 أفريقيا وأوروبا

     المشروعات الجديدة

 بنن

 جمهورية أفريقيا الوسطى

 الكونغو

 كوت ديفوار

 غانا

 موريتانيا

 سان تومي وبرينسيبي

 توغو

 إريتريا

 كينيا

 ليسوتو

 جنوب السودان

 زمبابوي

 بنغالديش

 (2الصين )

 (2الهند )

 ملديف

 إندونيسيا

 (2نيبال )

 باكستان

 فييت نام

 (2البرازيل )

 إكوادور

 غواتيماال

 هايتي

 نيكاراغوا

 جيبوتي

 العراق

 سوريا

 طاجيكستان

 اليمن

 

8 5 11 6 5 

التمويل مقترحات 

 اإلضافي
    

 

 سيراليون

 

 

    

 األردن

1 0 0 0 1 

 35 إجمالي المشروعات الجديدة   

 2 إجمالي التمويل اإلضافي   

 37 إجمالي االستثمارات   
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الموافق عليها والتي أعيدت مواءمتها* مقابل الميزانية المقترحة  2019الميزانية العادية حسب فئات التكاليف والدوائر، ميزانية عام 

 2020لعام 

 أ 1الجدول 

 2020الموافق عليها والتي أعيدت مواءمتها مقابل الميزانية المقترحة لعام  2019الميزانية العادية حسب فئات التكاليف والدوائر، ميزانية عام 

 )ماليين الدوالرات األمريكية(

 الدائرة

 السفر في مهمات رسمية الخبراء االستشاريون الموظفون
واالتصاالت تكاليف تكنولوجيا المعلومات 

 غير المرتبطة بالموظفين
 تكاليف أخرى

2019 

)التي  2019
أعيدت 

 مواءمتها(

2020 2019 

)التي  2019
أعيدت 

 مواءمتها(

2020 2019 

)التي  2019
أعيدت 

 مواءمتها(

2020 2019 

)التي  2019
أعيدت 

 مواءمتها(

2020 2019 

)التي  2019
أعيدت 

 مواءمتها(

2020 

 0.18 0.11 0.10 - - - 0.22 0.20 0.20 0.03 - - 2.75 2.47 2.30 مكتب الرئيس ونائب الرئيس

 0.34 0.44 0.44 0.04 0.02 0.02 0.18 0.14 0.14 0.94 0.83 0.83 7.20 7.49 7.79 خدمات المؤسسيةمجموعة دعم ال

 1.90 2.30 2.31 0.11 0.10 0.10 0.98 0.87 0.87 1.76 1.43 1.43 11.87 12.66 13.62 دائرة العالقات الخارجية والتسيير

 0.97 0.71 0.71 - - - 0.60 0.70 0.70 0.99 1.43 1.43 13.26 13.00 13.08 دائرة االستراتيجية وإدارة المعرفة

 7.98 9.14 9.14 0.11 - - 6.94 6.55 6.55 15.44 15.19 15.19 32.57 32.35 34.35 دائرة إدارة البرامج

 0.36 0.22 0.22 0.01 - - 0.64 0.64 0.64 2.00 2.06 2.06 10.71 10.71 10.71 دائرة العمليات المالية

 5.56 5.44 5.44 4.90 5.03 5.03 0.28 0.28 0.28 1.53 2.01 2.01 14.52 13.64 13.90 دائرة خدمات المنظمة

 مركز التكاليف المؤسسية
1.00 1.00 1.00 - - - - - - 0.30 0.30 0.30 3.93 3.93 3.79 

 (قابلة للتخصيص)

 مركز التكاليف المؤسسية
- -  - -  - -  - -  4.84 4.84 4.95 

 (غير قابلة للتخصيص)

               (3.43) التخفيضات المقررة

 26.02 27.12 27.12 5.46 5.45 5.45 9.84 9.38 9.38 22.67 22.95 22.94 93.89 93.31 93.31 اإلجمالي

 .2019أبريل/نيسان  30ا تعكس الهيكل التنظيمي المنقح الذي دخل حيز التنفيذ في * الميزانية التي أعيدت مواءمته
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 ب 1الجدول 

 2020الموافق عليها والتي أعيدت مواءمتها مقابل الميزانية المقترحة لعام  2019الميزانية العادية حسب فئات التكاليف والدوائر، ميزانية عام 

 )ماليين الدوالرات األمريكية(

 الدائرة

   اإلجمالي

2019 
التي ) 2019

 (أعيدت مواءمتها
2020 

)ميزانية التغير 
مقابل ميزانية  2020
التي أعيدت  2019

 مواءمتها(

  0.40  3.18  2.78  2.60 مكتب الرئيس ونائب الرئيس

 (0.15)  8.77  8.92  9.21 مجموعة دعم الخدمات المؤسسية

 (0.77)  16.59  17.36  18.33 دائرة العالقات الخارجية والتسيير

 (0.03)  15.81  15.84  15.92 دائرة االستراتيجية وإدارة المعرفة

 (0.32)  62.91  63.23  65.23 دائرة إدارة البرامج

  0.20  13.83  13.63  13.63 دائرة العمليات المالية

  0.37  26.77  26.40  26.66 دائرة خدمات المنظمة

 المؤسسيةمركز التكاليف 
5.23  

 
5.23  

 
5.09  

- 
(0.14) 

 (قابلة للتخصيص) 

 مركز التكاليف المؤسسية
4.84  

 

4.84  

 

4.95  

- 

0.11  

 (غير قابلة للتخصيص) 

 -   (3.43) التخفيضات المقررة

 (0.3) 157.91 158.21 158.21 اإلجمالي

 .2019أبريل/نيسان  30* الميزانية التي أعيدت مواءمتها تعكس الهيكل التنظيمي المنقح الذي دخل حيز التنفيذ في 
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ركائز النتائج ومجموعة النواتج  حسب 2020توزيع إشاري للميزانية العادية لعام 

 المؤسسية

 الدوالرات األمريكية( )ماليين
 2020  2019  2018  الركيزة

 دوالر أمريكي 
النسبة المئوية من 

 المجموع
 دوالر أمريكي

النسبة المئوية 
 من المجموع

 دوالر أمريكي
النسبة المئوية 
 من المجموع

       إيصال البرامج القطرية -1الركيزة 

 4 6.57 5 7.82 6 9.58 االستراتيجيات والبرامج القطرية

االنخراط في السياسات على المستوى 

 (جديد)القطري 
 1 2.13 1 1.7 غير متاحة غير متاحة

تصميم المشروعات الجديدة الممولة 
 بالقروض والمنح

19.1 12 19.92 12 14.85 9 

 18 27.71 16 26.41 20 31.16 اإلشراف ودعم التنفيذ

 14 22.43 13 20.74 10 15.2 التمكين والدعم

 2 3.00 2 3.76 2 3.5 وظائف اإلدارة التمكينية

 2 3.49 2 3.24 2 2.59 التكاليف المؤسسية القابلة للتخصيص

 51 80.17 52 83.6 52 81.13 1للركيزة المجموع الفرعي 

      بناء المعرفة ونشرها واالنخراط في السياسات -2الركيزة 

 2 3.06 2 3.76 2 2.35 المعرفة والبحوث المؤسسية

 4 5.78 3 4.83 1 1.96 (تحديث)التواصل والتوعية 

غير مستخدمة في )تعزيز المعرفة 
 (2019عام 

  غير متاحة غير متاحة غير متاحة 2 3.03

بلدان الجنوب والتعاون التعاون بين 
 الثالثي

0.63 - 0.86 1 1.02 1 

 1 1.86 1 1.3 1 1.59 تقييمات األثر

االنخراط في السياسات على المستوى 

 العالمي والشراكات العالمية
2.71 2 3.32 2 3.76 2 

 2 2.83 2 2.9 1 2.3 التمكين والدعم

 1 1.09 1 1.43 2 2.6 وظائف اإلدارة التمكينية

 0 0.00 0 0 - 0.57 التكاليف المؤسسية القابلة للتخصيص

 12 19.41 11 18.39 11 17.74 2للركيزة المجموع الفرعي 

       القدرات واألدوات المالية  -3الركيزة 

 1 1.16 0 0.73 1 1.11 تجديدات الموارد

 2 3.29 2 3.8 2 2.79 تعبئة الموارد وإدارة الموارد اإلضافية

 1 0.90 1 0.91 1 0.94 اإلدارة المالية المؤسسية واإلبالغ

 2 2.55 2 2.53 1 1.96 (تحديث)اإلدارة االئتمانية المؤسسية 

 0 0.66 0 0.28 - 0.26 الرقابة المؤسسية

التوقعات والمنتجات المالية، 

والتخطيط واإلدارة االستراتيجية 
 والتشغيلية للسيولة

0.21 - 0.46 0 0.89 1 

 0 0.53 0 0.5 - 0.49 إدارة حافظة االستثمار

 3 3.95 2 3.52 2 2.59 التمكين والدعم

 1 1.42 1 1.5 1 1.12 وظائف اإلدارة التمكينية

 0 0.20 0 0.2 - 0.38 التكاليف المؤسسية القابلة للتخصيص

 10 15.54 9 14.43 8 11.85 3للركيزة المجموع الفرعي 

والخدمات والتسيير الوظائف  -4الركيزة 

       المؤسسي

 3 5.27 3 5.38 5 6.51 بيئة تكنولوجيا المعلومات المواتية

خدمات المعامالت الموجهة نحو 
 العمالء

1.25 1 0.85 1 0.81 1 

 1 1.97 2 2.44 1 2.05 الخدمات اإلدارية 

 1 1.30 1 1.39 1 1.38 خدمات األمن في المقر

 2 2.57 2 2.7 2 2.83 إدارة المرافق

 3 4.64 3 4.08 3 4.99 إدارة الموارد البشرية

واإلبالغ على  ةنوالميزالتخطيط 

 مستوى المنظمة
2 1 3.98 2 3.63 2 

تخطيط الميزانية والرصد وتطوير 

مع مجموعات النواتج )المنظمة 
 (أعاله 2019المؤسسية لعام 

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 2 2.5

 2 3.40 2 3.15 2 2.98 الداخلي وإدارة المخاطراإلشراف 

 0 0.57 0 0.55 - 0.59 الخدمات القانونية المؤسسية

 1 1.55 1 1.79 1 1.26 وظائف اإلدارة في الصندوق

 0 0.32 0 0.38 - 0.4 االتصاالت الداخلية

 0 0.69 0 0.68 - 0.48 مكتب الشؤون األخالقية

 3 5.24 3 4.97 3 5.04 الهيئات الرئاسية

 0 0.47 1 1.01 1 1.03 المراسمشؤون العضوية و

 1 1.55 2 2.87 1 1.61 التمكين والدعم
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 2 2.43 1 2.37 1 1.83 وظائف اإلدارة التمكينية

 1 1.40 1 1.8 1 1.28 التكاليف المؤسسية القابلة للتخصيص

التكاليف المؤسسية غير القابلة 
 للتخصيص

4.81 3 4.84 3 4.95 3 

 27 42.78 28 45.22 29 44.82 4للركيزة المجموع الفرعي 

 100 157.90 100 161.6 100 155.5 المجموع الفرعي

       3.43-     التخفيضات المقررة

 100 157.90 100 158.2 100 155.5 اإلجمالي
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 الميزانية العادية فقط – 2020المستويات اإلشارية للموظفين لعام 

 )الوظائف المكافئة بدوام كامل(
 أ

 مجموع الموظفين بعقود دائمة ومحددة المدة 
 

 

 الدائرة

الفئة الفنية وما 
 فوق

الخدمات فئة 
 العامة

مجموع 
بعقود الموظفين 

دائمة ومحددة 
 المدة

الموظفون 
المعينون 
محليا 

والموظفون 
 الميدانيون

إجمالي  
2020 

 15.5 0 15.5 6.5 9 مكتب الرئيس ونائب الرئيس

      مجموعة دعم الخدمات المؤسسية

 17.5 0 17.5 4.5 13 مكتب المستشار العام

 5 0 5 1 4 الميزانية وتطوير المنظمة مكتب

 11.5 0 11.5 2.5 9 مكتب المراجعة واإلشراف

 3 0 3 1 2 مكتب الشؤون األخالقية

 6 0 6 2 4 مجموعة ضمان الجودة

 2 0 2  2 واالبتكار واإليصالوحدة التغيير 

 45 0 45 11 34 المجموع الفرعي لمجموعة دعم الخدمات المؤسسية

      دائرة العالقات الخارجية والتسيير

 3 0 3 1 2 المكتب األمامي لدائرة العالقات الخارجية والتسيير

االنخراط العالمي والعالقات متعددة شعبة مكتب الشراكات وتعبئة الموارد و

 ب األطراف
18 5 23 3 26 

 27 0 27 16 11 مكتب سكرتير الصندوق

 27 5 22 4 18 شعبة االتصاالت

 83 8 75 26 49 الخارجية والتسييرالمجموع الفرعي لدائرة العالقات 

      ة وإدارة المعرفةستراتيجيدائرة اال

 7 0 7 2 5 المكتب األمامي لدائرة االستراتيجية وإدارة المعرفة

 26 5 21 5 16 دماج االجتماعيشعبة البيئة والمناخ والتمايز بين الجنسين واال

 41 5 36 8 28 شعبة اإلنتاج المستدام واألسواق والمؤسسات

 8 0 8 2 6 شعبة البحوث وتقييم األثر

 82 10 72 17 55 المجموع الفرعي لدائرة االستراتيجية وإدارة المعرفة

 0     دائرة إدارة البرامج

 6 0 6 3 3 المكتب األمامي لدائرة إدارة البرامج

 18 0 18 4 14 شعبة سياسة العمليات والنتائج

 55 23 32 7 25 والوسطىشعبة أفريقيا الغربية 

 47 20 27 6 21 شعبة أفريقيا الشرقية والجنوبية

 52 23 29 7 22 شعبة آسيا والمحيط الهادي

 31 8 23 5 18 شعبة أمريكا الالتينية والكاريبي

 40 11 29 7 22 شعبة الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا

 249 85 164 39 125 دائرة إدارة البرامجالمجموع الفرعي ل

 0     دائرة العمليات المالية

 8 0 8 1 7 )بما في ذلك وحدة المخاطر( المكتب األمامي لدائرة العمليات المالية

 29 6 23 4 19 شعبة خدمات اإلدارة المالية

 23 0 23 12 11 شعبة المحاسبة والمراقب

 17 0 17 4 13 شعبة خدمات الخزانة

 77 6 71 21 50 المجموع الفرعي لدائرة العمليات المالية 

 0     دائرة خدمات المنظمة

 5 0 5 2 3 المكتب األمامي لدائرة خدمات المنظمة

 23 0 23 9 14 شعبة الموارد البشرية

 38.5 0 38.5 26.5 12 شعبة الخدمات اإلدارية

 6 0 6 2 4 وحدة الدعم الميداني

 34 0 34 15 19 شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 106.5 0 106.5 54.5 52 المجموع الفرعي لدائرة خدمات المنظمة

           

 658 109 549 175 374 2020 -المجموع الكلي  

 632.5 112 560.5 198.5 362 2019 -المجموع الكلي  

 شهرا. ويشمل الموظفين غير العاملين بدوام كامل بما يقابل أقل من مكافئ واحد بدوام كامل. 12المكافئ بدوام كامل =  أ
جرى دمج مكتب الشراكات وتعبئة الموارد وشعبة االنخراط العالمي والعالقات  ،نتيجة استعراض عملية التمي ز التشغيلي إلحراز النتائج ب

 .2019متعددة األطراف في عام 
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 الدوائر والرتب حسب 2020المستوى اإلشاري للموظفين في عام 

 )مكافئون بدوام كامل(

 الدرجة الفئة

مكتب 
الرئيس 
ونائب 
 الرئيس

مجموعة 
دعم 

الخدمات 
المؤسس

 ية

دائرة 
العالقات 
الخارج

ية 
 والتسيير

دائرة 
ستراتيجاال
ة وإدارة ي

 المعرفة

دائرة 
إدارة 
البرام
 ج

دائرة 
العمليات 
 المالية

دائرة 
خدمات 
 المنظمة

المجمو

ع 
2020 

المجموع 

2019 

           الفئة الفنية وما فوقها*

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

 4 3 1     1 1 2-مد 

 21 21 2 3 6 3 4 3  1-مد 

 88 85 8 5 36 23 6 5 2 5-ف 

 110 119 16 14 43 18 15 10 3 4-ف 

 93 101 13 19 31 8 18 12  3-ف 

 34 33 11 4 8 1 5 3 1 2-ف 

 3 5  4  1    1-ف 

 362 374 52 50 125 55 49 34 9 المجموع الفرعي للفئة الفنية وما فوقها

             الموظفون الوطنيون

 1 0         الموظفون الوطنيون من الفئة دال

 41 39   37 2     الموظفون الوطنيون من الفئة جيم

 18 19  4 0 8 7    الموظفون الوطنيون من الفئة باء

الموظفون الوطنيون من الفئة 

 ألف
      15    15 22 

 82 73 0 4 52 10 7 0 0 المجموع الفرعي للموظفين الوطنيين

 444 447 52 54 177 65 56 34 9  المجموع الفرعي للفئة الفنية

           فئة الخدمات العامة في المقر*

 1 0        7-خ ع 

 57 59 17 5 23 4 6 2 2 6-خ ع 

 74 65 18 13 8 7 12 5 2 5-خ ع 

 44.5 32 13.5 1 7 1 5 3 1.5 4-خ ع 

 17 18 5 2 1 5 3 1 1 3-خ ع 

 5 1 1             2-خ ع 

 198.5 175 54.5 21 39 17 26 11 6.5 المجموع الفرعي لفئة الخدمات العامة في المقر

           فئة الخدمات العامة الوطنية

 3    1 1     6-ع خ 

 26    1 22  1   5-خ ع 

 1     10     4-خ ع 

         0    3-خ ع 

 30 36 0 2 33 0 1 0 0 المجموع الفرعي لفئة الخدمات العامة الوطنية

 228.5 211 54.5 23 72 17 27 11 6.5 المجموع الفرعي لفئة الخدمات العامة

 672.5 658 106.5 77 249 82 83 45 15.5  المجموع

  40-         التخفيضات المقررة

 632.5 658 106.5 77 249 82 83 45 15.5  المجموع بعد التخفيضات

 %66 %68 %49 %70 %71 %79 %67 %76 %58 النسبة المئوية لفئة الموظفين الفنيين

 %34 %32 %51 %30 %29 %21 %33 %24 %42 النسبة المئوية لفئة موظفي الخدمات العامة

 1.9 2.1  1.0   2.3   2.5   3.8   2.1   3.1   1.4  نسبة الفئة الفنية إلى فئة الخدمات العامة
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 تكاليف الموظفين

تعد ميزانية تكاليف الموظفين عموما وفقا للقواعد واللوائح المطبقة على مرتبات وبدالت واستحقاقات موظفي  -1

الموحد لألمم  المنظومةاألمم المتحدة التي تنظمها إلى حد كبير توصيات لجنة الخدمة المدنية الدولية في 

 المتحدة.

تب، استنادا إلى تحليل البيانات اإلحصائية لمجموعة وتوضع المعدالت المعيارية لكل مستوى من مستويات الر -2

 التكاليف المعياريةموظفي الصندوق والنفقات الفعلية المرتبطة بموظفي الصندوق. وتمثل مختلف مكونات 

 أفضل تقدير وقت إعداد وثيقة الميزانية.

 ،أساسا أثر التغيير في أسعار الصرف 2020إلى عام  2019التغيير في التكاليف المعيارية من عام  ويعكس -3

في الجدول  على النحو الذي ينعكس جداول المرتباتوالتغيرات في  وتعديل زيادة الدرجة ضمن نفس الرتبة،

 أدناه.

 تكاليف الموظفين المعيارية تكوين

 )ماليين الدوالرات األمريكية(

 وصف الفئة

المكافئون بدوام كامل 

2020في   

 2019بأسعار 

المكافئون بدوام كامل في 

2020 

 2020بأسعار 

 )انخفاض(

 زيادة

    الفئة الفنية موظفو

  1.64    30.79    29.15  المرتبات

 (0.83)   11.70    12.52  عالوة تسوية المقر

  0.12    13.58    13.46  المعاش التقاعدي والتأمين الصحي

 (0.54)   4.59    5.13   منح التعليم

  0.40    2.89    2.48   اإلعادة إلى الوطن وتعويضات انتهاء الخدمة واإلجازات السنوية

 (0.18)   1.32    1.50   إجازات زيارة الوطن

 (0.06)   1.20    1.26   بدل اإلعالة

 (0.16)   1.13    1.29   تعويض ضريبة الواليات المتحدة

  0.64    4.02    3.38   البدالت األخرى

  -    1    1   تكاليف التعيين المركزي

  1.04   72.20   71.17  المجموع الفرعي 

    موظفو فئة الخدمات العامة

  0.04   11.02   10.98  المرتبات

 (0.76)   3.29   4.05  المعاش التقاعدي والتأمين الصحي

 (0.06)   0.46   0.53  عالوة اللغة

 (0.06)   0.99   1.05  اإلعادة إلى الوطن وتعويضات انتهاء الخدمة

 (0.05)   0.39   0.44  البدالت األخرى

 (0.90)   16.15   17.04  المجموع الفرعي 

 (1.18)   5.98   7.16  موظفو الحضور القطري المعينون محليا

 (1.04)   94.33   95.37  مجموع تكاليف الموظفين الدائمين 
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 2019- 2008الميزانية الرأسمالية )باستبعاد التقييم المؤسسي لكفاءة الصندوق وكفاءة العمليات التي يمولها الصندوق(، 

 األمريكية()آالف الدوالرات 

 المجموع 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

                       مبادرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 

  

 760 15 - - - - - - - - 000 12 000 2 050 1 710 القروض والمنح 

)بوابة عمالء الصندوق/استبدال نظام 

 والمنح(القروض 
- - - - - - - - - - - - - 

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

تعزيز البنية األساسية لتكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت في المكاتب 

 القطرية للصندوق

- - - - - 1 170 -  - - - - - 1 170 

 876 6 210 - 775 975 600 787 780 - 423 1 470 300 556 التصويت(الكفاءة المؤسسية )أتمتة نظام 

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

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

 122 11 640 900 890 470 200 1 497 775 215 3 375 360 200 1 600 البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات

 525 150 - - 375 - - - - - - - - نظاما إعداد الميزانية والتخطيط

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

 550 1 250 1 300 - - - - - - - - - - نظم االقتراض والنظام المالي

 345 195 150 - - - - - - - - - - التحليالت المؤسسية

تكنولوجيا المعلومات المجموع الفرعي لمبادرات 

 واالتصاالت
2 000 3 531 3 530 14 298 3 215 3 300 2 297 1 800 2 300 1 951 1 850 2 445 42 517 

مشروعات المقر غير المرتبطة بتكنولوجيا 

 المعلومات
- 550 - 889 - - - 890 - - - 100 2 429 

األمن والمركبات في المكاتب القطرية 

للمعايير األمنية التنفيذية الدنيا للصندوق/االمتثال 

 لألمم المتحدة

- - - - 281 400 - - 100 454 100 100 1 435 

 381 46 645 2 950 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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لتخصيص األموال ال  ةمرحَّ

 )آالف الدوالرات األمريكية(

لبيان استخدام األموال ال الدائرة لفي المائة  3 ةمرحَّ  2018ة في عام مرحَّ

مكتب الرئيس ونائب 
 الرئيس

 ة واألنشطة ذات الصلة.يمخاطر المؤسسالوتعزيز وظيفة إدارة  2.0إنتاج ورقة الصندوق 
80 

مجموعة دعم الخدمات 
 المؤسسية

(، االتصال السري بمنسقي االستغالل واالعتداء الجنسيين، واالستعراض الخارجي لعملية 710تحدي االبتكار )
 880 في الصندوق. والعقوباتالتحقيقات 

العالقات الخارجية دائرة 

 والتسيير

دعم الشراكات واالنخراط مع القطاع الخاص، وال سيما من خالل منصة عمل نظام األغذية وشبكة تمويل 

واستثمار زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة؛ ودعم أنشطة االتصاالت وزيادة رؤية الصندوق؛ وزيادة االنخراط 

، للجميعمن أجل التحول الريفي الشامل  العالمي من خالل المشاركة النشطة في المؤتمر الدولي للحماية االجتماعية

والحدث الجانبي الرفيع المستوى على الصعيد الدولي  2028-2019وإطالق عقد األمم المتحدة للزراعة األسرية 
 للجمعية العامة األمم المتحدة.الرابعة والسبعين  للصندوق خالل الدورة

دورة الثانية لفريق المستشارين المستقلين البارزين من خالل ال 2.0الصندوق نظام دعم تجديد موارد الصندوق وو
 200 1 .للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوقللصندوق واألنشطة التحضيرية 

ة وإدارة ستراتيجيدائرة اال

 المعرفة

والشراكات هج التحويلية(، دعم تعميم المجاالت المواضيعية )الشباب، والتمايز بين الجنسين، والتغذية، والتعميم/الن  

وعمليات االنخراط مع القطاع الخاص )صندوق رأس المال الزراعي( وصياغة االستراتيجيات ذات الصلة 

، واستراتيجية الصندوق بشأن تكنولوجيا 2019بالقطاع الخاص، وتقييمات األثر وإعداد تقرير التنمية الريفية لعام 
 100 2 المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية.

دعم تنفيذ برنامج القروض والمنح والمصروفات ذات الصلة به، وال سيما في السياقات الهشة؛ وتنفيذ  إدارة البرامجدائرة 

االستراتيجيات القطرية المشتركة للوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها، ودعم عملية الالمركزية واألنشطة 

ديمية العمليات؛ وتحسين إدارة المخاطر التشغيلية من خالل اإلدارية والتشغيلية للمكاتب القطرية للصندوق، مثل أكا

تطبيق النهج الجديد القائم على المخاطر على الشراء في المشروعات؛ ودعم المشروعات الخاصة ومبادرات 
 870 1 الشراكات.

 دائرة العمليات المالية

 

تحسين النموذج المالي للصندوق وتصنيفه االئتماني واألعمال التحضيرية لتقييم حالة الدائن المفضل، وتنفيذ 

وتقارير  Alvarez & Marsalالتوصيات المتعلقة بالهيكلية المالية المقدمة في تقرير التقييم الذي أعدته شركة 

مالية والخزانة وإدارة المخاطر للمجلس التنفيذي التقييمات المؤسسية؛ ودورات تدريبية متخصصة في مجاالت ال
 030 1 واإلدارة العليا.

لتكنولوجيا  األساسيةإعادة معايرة أنشطة عمليات األعمال، بما في ذلك تطوير شعبة الموارد البشرية والبنية  دائرة خدمات المنظمة

للتغذية تجريبية العملية العلى وجه الخصوص، و. للموظفين* المسح العالمي المرافق وخطة عمل/المعلومات

المتعلق  اإلجهاد إدارةتدريبية للتطوير الوظيفي للموظفين والدورات والبرنامج تبادل الموظفين، و، الشاملة الراجعة

 نشرلغرض ودعم من عملية الوفاء بابالسفر الجوي، ودعم العمليات واإلجراءات اإلدارية من أجل االنتهاء السلس 

لتلبية االحتياجات  التوجيهأموال إضافية للتدريب ووتقييم األداء؛ اإللكتروني لنظام المكونات إطار إدارة المواهب و
 660 دعم لوضع اللمسات األخيرة على سياسة الترويج.الذوي األداء الضعيف ولالمحددة 

متطلبات النفقات المؤسسية 

والنفقات غير 
 المخططة/غير المتوقعة

 65بطاريات اإلمداد بالطاقة غير المتقطعة ومخصصات لحاالت إنهاء الخدمة دون السن اإللزامية البالغة استبدال 
 عاما.

330 

 140 8  اإلجمالي 

ليبلغ إجمالي الموارد ال*  ، بما في ذلك تحدي االبتكار واألنشطة األخرى، 2019ة المخصصة لخطة عمل المسح العالمي للموظفين لعام مرحَّ

 مليون دوالر أمريكي. 1.48
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 تقديرات الرسوم المباشرة على عائد االستثمار

 )آالف الدوالرات األمريكية(

 2018 2019 2020* 

    رسوم اإلدارة

 0 0 243 السندات الحكومية العالمية 

 0 270 270 السندات العالمية المتنوعة ذات العائد الثابت 

 0 0 220 السندات العالمية المرتبطة بمؤشر التضخم 

 0 0 315 سندات ديون األسواق الناشئة 

 180 180  -  السندات العالمية المتنوعة قصيرة األجل 

 - - - اإلدارة الطارئةرسوم  

 180 450 048 1 المجموع الفرعي لرسوم اإلدارة 

 325 360 425 رسوم اإليداع

 325 360 425 المجموع الفرعي لرسوم اإليداع 

    المشورة، والمعلومات، ودعم التعامالت

 560 520 407 موفرو المعلومات المالية 

 800 550 325 الماليون الخبراء االستشاريون والمستشارون 

 710 710 - نظم تكنولوجيا المعلومات 

 65 65 65 سفر العناية الواجبة 

 2135 845 1 797 المجموع الفرعي للمشورة، والمعلومات، ودعم التعامالت 

 640 2 655 2 270 2 المجموع اإلجمالي 
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 17(2020)تم تمديده حتى عام  2018-2016إطار قياس نتائج مكتب التقييم المستقل للفترة 

 مؤشرات األداء الرئيسية نتائج اإلدارة المكتبية األهداف االستراتيجية
 خط األساس

 2011لعام 

 المستوى المستهدف

 )لكل سنة(
 وسائل التحقق

إدرار  :1الهدف االستراتيجي 

أدلة من خالل تقييمات مستقلة 

بشأن أداء الصندوق ونتائجه 

 لتعزيز المساءلة

تحسين السياسات : 1نتيجة اإلدارة المكتبية 

 والعمليات المؤسسية من خالل تقييمات مستقلة 

معدل العمل بالتوصيات الصادرة عن التقييمات المؤسسية،  -1

وتقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية، والتوليفات 

 التقييمية، وتقييمات أداء المشروعات

 %90 ال ينطبق

الصندوق تقرير رئيس 

عن وضع تنفيذ توصيات 

التقييم وتدابير اإلدارة، 

ووثيقة برنامج عمل 

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 : 4نتيجة اإلدارة المكتبية 

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 

 وتجربة طرائق ومنتجات تقييم جديدة

تقييمات مكتب التقييم  2 ال ينطبق تطبيق مجموعة من الطرائق والتصميمات الجديدة -2

 المستقل

 ال ينطبق التقييمات المصحوبة بتحليل كمي -3
3  

 )في كامل الفترة(
 تقييمات األثر

: تعزيز وزيادة التوعية 6نتيجة اإلدارة المكتبية 

والمعرفة بالدروس القائمة على التقييمات وجودة 

 المنتجات

لجميع التقييمات الموزعة من خالل أدوات  عدد منتجات النشر -4

  التواصل االجتماعي واإلنترنت
 70 ال ينطبق

 

عدد أحداث التعلم القطرية التي نظمها مكتب التقييم المستقل  -5

 باالشتراك مع الحكومات

4 5 

عدد أحداث المعرفة الداخلية والخارجية التي نظمها  -6

 وحض رها مكتب التقييم المستقل
5 5 

 000 55 ال ينطبق عدد مشاهدات صفحات تقارير مكتب التقييم المستقل  -7

عدد األشخاص الذين يتلقون النشرات اإلخبارية لمكتب التقييم  -8

 المستقل
 500 2 ال ينطبق

 

: تنمية القدرات التقييمية 7نتيجة اإلدارة المكتبية 

 في البلدان الشريكة

العمل الخاصة بتنمية القدرات التقييمية عدد الندوات/حلقات  -9

 التي نظمت في البلدان الشريكة
1 1 

سجالت مكتب التقييم 

 المستقل

                                           

 ليشمل توصيات استعراض األقران الخارجي. 2021يمكن تنقيح هذا اإلطار لعام  17
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عدد األحداث التي شارك فيها موظفو مكتب التقييم المستقل  -10

 حول التقييم الذاتي وتنمية القدرات التقييمية 

 

 3 ال ينطبق

 2و 1الهدفان االستراتيجيان 
ضمان كفاءة مهمة : 8اإلدارة المكتبية نتيجة 

 التقييم المستقل والتواصل مع الهيئات الرئاسية

% من برنامج  0.9>  سقف الميزانية -11

 القروض والمنح في الصندوق

% من برنامج  0.9> 

 القروض والمنح في الصندوق
 

 0.46:1 ينطبقال  نسبة موظفي الفئة الفنية إلى موظفي فئة الخدمات العامة -12

 %97 ال ينطبق معدل تنفيذ الميزانية في نهاية العام -13

  %95 ال ينطبق معدل تنفيذ أنشطة التقييم الرئيسية -14
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 إبالغ مكتب التقييم المستقل عن اإلنجازات

 1الجدول 

 (2019اإلبالغ عن األنشطة المزمعة لمكتب التقييم المستقل )يناير/كانون الثاني حتى سبتمبر/أيلول 

 الوضع الراهن وضع التنفيذ المزمع أنشطة التقييم نوع العمل

 التقييمات المؤسسية -1

 2019أنجز في مايو/أيار  انخراط الصندوق في تنمية سالسل القيمة المناصرة للفقراء
وعلى المجلس  2019لعرضه على لجنة التقييم في يونيو/حزيران  2019أنجز. استكمل التقرير النهائي في أبريل/نيسان 

 .2019التنفيذي في سبتمبر/أيلول 

ونمو اإلنتاجية لزراعة أصحاب دعم الصندوق لالبتكار 

 الحيازات الصغيرة الشاملة والمستدامة
 2020سوف يكتمل في منتصف 

. وست جرى الزيارات القطرية بين 2019استكملت وثيقة النهج ونوقشت في دورة لجنة التقييم في يونيو/حزيران جار. 

 .2019 تشرين األوليونيو/حزيران وأكتوبر/

االستراتيجيات والبرامج تقييمات  -2

 القطرية

 2019أنجز في يونيو/حزيران  2019أنجز في أبريل/نيسان  المكسيك

 2019أنجز في مارس/آذار  2019أنجز في أبريل/نيسان  سري النكا

 2019سوف يكتمل في ديسمبر/كانون األول  إكوادور
. ومن المقرر عقد حلقة عمل وطنية في أواخر 2019الرئيسية في مايو/أيار  البعثةجار. استكملت وثيقة النهج. وأ طلقت 

 .2019أكتوبر/تشرين األول 

 2020سوف يكتمل في مارس/آذار  مدغشقر
. ومن 2019 أيلول/. ومن المقرر عقد البعثة الرئيسية في سبتمبر2019جار. اضطلع بالبعثة التحضيرية في أبريل/نيسان 

 .2020ل وطنية في مارس/آذار المقرر عقد حلقة عم

 2019سوف يكتمل في ديسمبر/كانون األول  نيبال
. واضطلع بالبعثة الرئيسية في 2019جار. استكملت وثيقة النهج. واضطلع بالبعثة التحضيرية في مارس/آذار وأبريل/نيسان 

 .2019. ومن المقرر عقد حلقة عمل وطنية في نهاية عام 2019يونيو/حزيران 

 2019سوف يكتمل في ديسمبر/كانون األول  سيراليون
واضطلع بالبعثة الرئيسية في  .2019جار. استكملت وثيقة النهج. واضطلع بالبعثة التحضيرية في مارس/آذار وأبريل/نيسان 

 .2019. ومن المقرر عقد حلقة عمل وطنية في نهاية عام 2019مايو/أيار 

 2020سوف يكتمل في مارس/آذار  السودان
. ومن 2018. وأنجزت البعثة الرئيسية في أكتوبر/تشرين األول 2019جار. اضطلع بالبعثة التحضيرية في أبريل/نيسان 

 .2020المقرر عقد حلقة عمل وطنية في عام 

التثبت من تقارير إنجاز  –3

 المشروعات
 يجري االضطالع به كما هو مزمع. 2019ديسمبر/كانون األول سوف يكتمل في  التثبت من كل تقارير إنجاز المشروعات المتاحة خالل العام

 جميع تقييمات أداء المشروعات إما أنجزت أو جارية حسب الجدول المزمع. 2019سوف يكتمل في بحلول ديسمبر/كانون األول  ثمانية تقييمات ألداء المشروعات تقييمات أداء المشروعات - 4
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 الوضع الراهن وضع التنفيذ المزمع أنشطة التقييم نوع العمل

 تقييمات األثر - 5

مشروع دعم األمن الغذائي والتنمية في منطقة  -النيجر

 مارادي
 .2019أنجز في سبتمبر/أيلول  2019أنجز في سبتمبر/أيلول 

مشروع اإلدارة المتكاملة للموارد  -تقييم جديد لألثر: إثيوبيا 

 الطبيعية المستند إلى المجتمع المحلي 

وسوف يكتمل في  2019بدأ في يونيو/حزيران 

 2020يونيو/حزيران 
 كما هو مزمع. 2019بدأ في يونيو/حزيران 

 االنخراط مع الهيئات الرئاسية - 6

 2019أنجز في يوليو/تموز   التقرير السنوي السابع عشر عن نتائج وأثر عمليات الصندوق 
التعلم بشأن أهمية ، بما في ذلك موضوع 2019نوقش التقرير النهائي مع لجنة التقييم والمجلس التنفيذي في سبتمبر/أيلول 

 تدخالت مشروع الصندوق.

استعراض تنفيذ برنامج عمل مكتب التقييم المستقل المستند 

، وإعداد برنامج عمل مكتب التقييم 2019إلى النتائج لعام 

وخطته  2020المستقل المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 

 2022-2021اإلشارية للفترة 

 2019األول سوف يكتمل في ديسمبر/كانون 

يجري االضطالع به كما هو مزمع. استعرضت لجنة التقييم ولجنة مراجعة الحسابات والمجلس التنفيذي االستعراض المسبق 

. ون قحت وثيقة الميزانية بناء على تعليقات 2019في سبتمبر/أيلول  2020لبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل وميزانيته لعام 

 من الهيئات الرئاسية.

تعليقات مكتب التقييم المستقل على تقرير رئيس الصندوق 

 بشأن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة
 2019أنجز في سبتمبر/أيلول 

تمت مناقشة تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة، وتعليقات مكتب التقييم المستقل عليه، 

 .2019يم والمجلس التنفيذي في سبتمبر/أيلول في دورتي لجنة التقي

تعليقات مكتب التقييم المستقل على تقرير الفعالية اإلنمائية 

 للصندوق
 2019أنجز في سبتمبر/أيلول 

عرض تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق، وتعليقات مكتب التقييم المستقل عليه، جنبا إلى جنب مع التقرير السنوي عن نتائج 

 .2019عمليات الصندوق في دورتي لجنة التقييم والمجلس التنفيذي في سبتمبر/أيلول  وأثر

تعليقات مكتب التقييم المستقل على استراتيجيات الصندوق 

والمسائل المؤسسية التي تقدمها اإلدارة في اجتماعات الهيئات 

 الرئاسية

 2019سوف يكتمل في ديسمبر/كانون األول 
مستقل تعليقات على استراتيجية القطاع الخاص في الصندوق والتقرير الخاص بمبادرة تقييم أثر التجديد سيعد مكتب التقييم ال

 العاشر لموارد الصندوق.

المشاركة في جميع دورات لجنة التقييم، والمجلس التنفيذي، 

ومجلس المحافظين، واجتماعات مختارة للجنة مراجعة 

إلى  2019الحسابات، وزيارة المجلس التنفيذي القطرية لعام 

 الكاميرون، ومعتكف المجلس التنفيذي

 2019سوف يكتمل في ديسمبر/كانون األول 

دورتي لجنة التقييم  (2( دورة مجلس المحافظين في فبراير/شباط؛ )1المستقل حتى اآلن على: )تشتمل مشاركة مكتب التقييم 

معتكف المجلس التنفيذي في  (4؛ )2019دورة المجلس التنفيذي في مايو/أيار (3؛ )2019في مارس/آذار ويونيو/حزيران 

( دورة 7؛ )2019ة لجنة التقييم في سبتمبر/أيلول( دور6؛ )2019دورة لجنة التقييم في يونيو/حزيران  (5؛ )2019مايو/أيار

 2019( دورة لجنة التقييم في أكتوبر/تشرين األول 8؛ )2019المجلس التنفيذي في سبتمبر/أيلول

تعليقات مكتب التقييم المستقل على برامج الفرص 

االستراتيجية القطرية عند توفر تقييمات البرامج 

 والبرامج القطرية ذات الصلةالقطرية/تقييمات االستراتيجيات 

 2019سوف يكتمل في ديسمبر/كانون األول 
يجري االضطالع به كما هو مزمع. نوقشت تعليقات مكتب التقييم المستقل على برنامج الفرص االستراتيجية القطرية 

حدث  ة ذات الصلة فيلبوركينا فاسو وغامبيا وتونس جنبا إلى جنب مع تقييمات االستراتيجيات القطرية والبرامج القطري
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 الوضع الراهن وضع التنفيذ المزمع أنشطة التقييم نوع العمل

دورة المجلس التنفيذي في مايو/أيار  وفي 2019 آذار/المشاورات الخاصة ببرامج الفرص االستراتيجية القطرية في مارس

 وديسمبر/كانون األول.أيلول . وست قدم مزيد من التعليقات إلى المجلس في دورتي سبتمبر/2019

 أنشطة االتصاالت وإدارة المعرفة - 7

 2019ع رض التقرير النهائي على لجنة التقييم في يونيو/حزيران  2019أنجز في مارس/آذار  تقييمية عن الخدمات المالية لفقراء الريفتوليفة 

 .2019ع رض التقرير النهائي على لجنة التقييم في أكتوبر/تشرين األول  2019أنجز في مارس/آذار  توليفة تقييمية عن االبتكارات التقنية

تقارير التقييم، والمالمح البارزة، والنظرات الثاقبة، والموقع 

 الشبكي لمكتب التقييم المستقل، وما إلى ذلك
 2019ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني 

: خمسة يجري االضطالع به كما هو مزمع. قام مكتب التقييم المستقل بنشر وتعميم على الجماهير الداخلية والخارجية ما يلي

عشر من تقارير تقييمية، وسبعة من المالمح البارزة، وثالث نظرات ثاقبة، وبيانا صحفيا، وتنبيها صحفيا، وخمس لمحات 

 عامة، وستة رسوم بيانية، وعرضين بالفيديو، وثالث نشرات إخبارية ربع سنوية وعشر نشرات إذاعية.

يات تنظيم حلقات عمل تعلم قطرية عن تقييمات االستراتيج

والبرامج القطرية، وأحداث تعلم في الصندوق، والمشاركة في 

 أحداث التعلم

 2019ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني 

( سري النكا في 1حلقات عمل مائدة مستديرة وطنية خاصة بتقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية في كل من: )عقدت 

 .2019السلطات الحكومية في مارس/آذار ( المكسيك مع 2مارس/آذار؛ )

 وشارك مكتب التقييم المستقل أيضا في أحداث داخلية مختلفة.

المشاركة في منتديات خارجية مختارة مثل أحداث التعلم 

 واجتماعات مجموعات التقييم وتقاسم المعرفة من خاللها
 2019ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني 

شارك مكتب التقييم المستقل في برنامج الصندوق للتدريب وإصدار الشهادات في مجال  االضطالع به كما هو مزمع.يجري 

، بالتعاون 2019 أيارالرصد والتقييم في التنمية الريفية بشأن تقييمات األثر لمشروعات التنمية الريفية في إسطنبول في مايو/

واألثر. وفي هذا الحدث، شارك المكتب معرفته المتراكمة بشأن تقييمات األثر. مركز التعلم بشأن التقييم مبادرة مع 

 " لمبادرة مركز التعلم بشأن التقييم واألثر.gLOCALواستضاف المكتب أيضا حدثا بشأن تقييمات األثر في سياق أسبوع "

حضور كل اجتماعات لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه 

واالستراتيجيات المؤسسية،  السياسات لمناقشة السياسات

وبرامج الفرص االستراتيجية القطرية، ومجموعة مختارة من 

 المشروعات التي قيَّمها مكتب التقييم المستقل؛

حضور اجتماعات لجنة إدارة العمليات بصفة مراقب، 

ودورات تعلم ضمان الجودة، واجتماعات فريق إدارة 

 رامج القطريةالصندوق، واجتماعات مختارة لفرق إدارة الب

 2019ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني 

يجري االضطالع به كما هو مزمع. توفر هذه المنتديات لمكتب التقييم المستقل فرصا لتقاسم الدروس المستفادة من التقييم مع 

ديدة. وشارك مدير مكتب التقييم إدارة الصندوق وموظفيه من أجل تعزيز تصميم السياسات، واالستراتيجيات، والعمليات الج

المستقل ونائب المدير وعدد من موظفي مكتب التقييم المستقل في عدد من اجتماعات لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه 

، بدأ المكتب في تقديم وثيقة من صفحة واحدة تحتوي 2017يونيو/حزيران  1السياسات ذات الصلة بالرصد والتقييم. وفي 

المكتب قبل اجتماعات لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه السياسات. وشارك المكتب أيضا في اجتماعات تقييم على تعليقات 

الحوافظ التي نظمتها الشعب اإلقليمية في الصندوق. وأخيرا شارك مدير المكتب ونائبه في اجتماعات لجنة إدارة العمليات 

 وفي اجتماعات فرق إدارة الصندوق.
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 الوضع الراهن وضع التنفيذ المزمع أنشطة التقييم نوع العمل

في مجال التقييم، وفريق األمم المتحدة المعني  فريق التعاون

 بالتقييم
 2019ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني 

 يجري االضطالع به كما هو مزمع.

شارك مكتب التقييم المستقل في اجتماع الربيع لفريق التعاون في مجال التقييم التابع لمصارف التنمية المتعددة األطراف في 

صرف التجارة والتنمية لمنطقة البحر األسود في تسالونيكي في اليونان. وشارك م، والذي استضافه 2018يران يونيو/حز

في نيروبي، في  2019مكتب التقييم المستقل أيضا في أسبوع التقييم الذي نظمه فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم لعام 

لرابطة الدولية للتقييم اإلنمائي في براغ في أكتوبر/تشرين األول . وسيشارك المكتب أيضا في مؤتمر ا2019مايو/أيار 

 .2019. وسيشارك المكتب في اجتماع فريق التعاون في مجال التقييم في ديسمبر/كانون األول 2019

 

 الشراكات - 8

المساهمة كمستعرض أقران خارجي في تقييمات تقوم بها 

 منظمات دولية أخرى حسب الطلب
 2019ديسمبر/ كانون األول  –الثاني  يناير/كانون

لمشروع  األقراناستعرض شارك في جار التنفيذ. استكملت ثالثة استعراضات لألقران لمشروعات مرفق البيئة العالمية. و

 االستعراض السنوي إلدارة التقييم المستقل في مصرف التنمية اآلسيوي.

 

والزراعة والصندوق تنفيذ البيان المشترك بين منظمة األغذية 

 وبرنامج األغذية العالمي لتعزيز التعاون في مجال التقييم
 2019ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني 

تواصل الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها التعاون من خالل مجتمع الممارسة لتبادل المعرفة والخبرات لتعزيز تقييمات 

 تركز على الزراعة واألمن الغذائي والتنمية الريفية.المشروعات والبرامج التي 

ويجري عقد تفاعالت منتظمة بين رؤساء إدارات التقييم في الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها، إلى جانب التفاعالت 

م، وتحديد فرص غير الرسمية بين موظفي مكاتب التقييم التابعة لها لتبادل اآلراء والخبرات والمعرفة بشأن مسائل التقيي

 التعاون المشترك.

 المنهجية - 9

 يجري االضطالع به كما هو مزمع. 2019ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني  التدريب

المساهمة في النقاشات الداخلية والخارجية بشأن تقييم األثر، 

وتقارير التوليفة التقييمية، بما في ذلك أهداف التنمية 

 المستدامة

 2019ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني 

 .2019 أيارشارك مكتب التقييم المستقل في البرنامج التدريبي في اسطنبول في مايو/
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 الوضع الراهن وضع التنفيذ المزمع أنشطة التقييم نوع العمل

 تنمية القدرات التقييمية - 10

 نشاط غير متكرر

االنخراط في تنمية القدرات التقييمية في سياق عمليات التقييم 

 المنتظمة 
 2019ديسمبر/ كانون األول  –الثاني يناير/كانون 

جار. االنخراط في برنامج الصندوق للتدريب وإصدار الشهادات في مجال الرصد والتقييم في التنمية الريفية بشأن تقييمات 

 األثر لمشروعات التنمية الريفية في إسطنبول. 

تنظيم حلقات عمل في بلدان شريكة حول منهجيات وعمليات 

 الطلب(التقييم )عند 
 ".gLOCALجار. االنخراط في مبادرة مركز التعلم بشأن التقييم واألثر " 2019ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني 

 .2019 أيلول/ق دم إلى لجنة التقييم والمجلس التنفيذي في سبتمبر 2019أنجز في سبتمبر/أيلول  استعراض األقران الخارجي لمكتب التقييم المستقل
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 2الجدول 

 (2019اإلبالغ عن مؤشرات األداء الرئيسية لمكتب التقييم المستقل )يناير/كانون الثاني حتى يونيو/حزيران 

 مؤشرات األداء الرئيسية نتائج اإلدارة المكتبية األهداف االستراتيجية
االنجازات حتى أكتوبر/تشرين 

 2019األول 

 المستوى المستهدف

 )لكل سنة(
 التحققوسائل 

إدرار  :1الهدف االستراتيجي 

أدلة من خالل تقييمات مستقلة 

بشأن أداء الصندوق ونتائجه 

 لتعزيز المساءلة

تحسين السياسات : 1نتيجة اإلدارة المكتبية 

 والعمليات المؤسسية من خالل تقييمات مستقلة 

معدل العمل بالتوصيات الصادرة عن التقييمات المؤسسية،  -1

االستراتيجيات والبرامج القطرية، والتوليفات وتقييمات 

 التقييمية، وتقييمات أداء المشروعات

 %90 ال ينطبق

تقرير رئيس الصندوق 

عن وضع تنفيذ توصيات 

التقييم وتدابير اإلدارة، 

ووثيقة برنامج عمل 

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 : 4نتيجة اإلدارة المكتبية 

الصندوق من خالل التقييمات المستقلة يدعمها 

 للمشروعات

تشجيع  :2الهدف االستراتيجي 

التعلم القائم على التقييم وتعزيز 

ثقافة النتائج لزيادة الفعالية 

 اإلنمائية.

: تنفيذ دليل التقييم 5نتيجة اإلدارة المكتبية 

 وتجربة طرائق ومنتجات تقييم جديدة

تقييمات مكتب التقييم  2 2 والتصميمات الجديدةتطبيق مجموعة من الطرائق  -2

 المستقل

 4 4 التقييمات المصحوبة بتحليل كمي -3

تقييمات األثر وتقييمات 

االستراتيجيات القطرية 

 والبرامج القطرية

: تعزيز وزيادة التوعية 6نتيجة اإلدارة المكتبية 

والمعرفة بالدروس القائمة على التقييمات وجودة 

 المنتجات

لجميع التقييمات الموزعة من خالل أدوات  عدد منتجات النشر -4

  التواصل االجتماعي واإلنترنت
72 70 

 

عدد أحداث التعلم القطرية التي نظمها مكتب التقييم المستقل  -5

 باالشتراك مع الحكومات

2 5 

عدد أحداث المعرفة الداخلية والخارجية التي نظمها  -6

 التقييم المستقلوحض رها مكتب 
9 3 

 000 55 2818 937 عدد مشاهدات صفحات تقارير مكتب التقييم المستقل  -7

عدد األشخاص الذين يتلقون النشرات اإلخبارية لمكتب التقييم  -8

 المستقل
459 2 2 500 

 

                                           

 حتى منتصف سبتمبر/أيلول. 18
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: تنمية القدرات التقييمية 7نتيجة اإلدارة المكتبية 

 في البلدان الشريكة

الندوات/حلقات العمل الخاصة بتنمية القدرات التقييمية عدد  -9

 التي نظمت في البلدان الشريكة
1 1 

سجالت مكتب التقييم 

 المستقل
عدد األحداث التي شارك فيها موظفو مكتب التقييم المستقل  -10

 حول التقييم الذاتي وتنمية القدرات التقييمية 

 

1 3 

 2و 1الهدفان االستراتيجيان 
ضمان كفاءة مهمة : 8نتيجة اإلدارة المكتبية 

 التقييم المستقل والتواصل مع الهيئات الرئاسية

% من برنامج القروض  0.3 سقف الميزانية -11

 والمنح في الصندوق

% من برنامج  0.9> 

سجالت مكتب التقييم  القروض والمنح في الصندوق

 0.46:1 0.46:1 موظفي فئة الخدمات العامةنسبة موظفي الفئة الفنية إلى  -12 المستقل

 %98  معدل تنفيذ الميزانية في نهاية العام -13

  %98 %90 معدل تنفيذ أنشطة التقييم الرئيسية -14

 مقابل مؤشرات األداء الرئيسية وفقا لما تم االتفاق عليه مع المجلس التنفيذي 2019تقدم مصفوفة اإلبالغ التالية نظرة عامة على إنجازات المكتب حتى يونيو/حزيران  ،2018-2016مالحظة: استنادا إلى إطار قياس نتائج لمكتب التقييم المستقل للفترة 
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 2022-2021وخطته اإلشارية للفترة  2020أنشطة التقييم المقترحة لمكتب التقييم المستقل في الصندوق لعام 

 1الجدول 

 حسب نوع النشاط 2020برنامج العمل المقترح لمكتب التقييم المستقل في الصندوق لعام 

 تاريخ االنتهاء المتوقع تاريخ البدء 2019األنشطة المقترحة لعام  نوع العمل

 2020يونيو/حزيران  2019أبريل/نيسان  دعم الصندوق لالبتكار ونمو اإلنتاجية لزراعة أصحاب الحيازات الصغيرة الشاملة والمستدامة التقييمات المؤسسية -1

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

 بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها
 2021ديسمبر/كانون األول  2020سبتمبر/أيلول 

 2020مارس/آذار  2020يناير/كانون الثاني  المناخمساهمة الصندوق في تكيف أصحاب الحيازات الصغيرة مع تغير  التقييمات المواضيعية -2

تقييمات االستراتيجيات والبرامج  -3

 القطرية

 2021أبريل/نيسان  2020أبريل/نيسان  بوروندي

 2020ديسمبر/كانون األول  2020يناير/كانون الثاني  باكستان

 2020ديسمبر/كانون األول  2020يناير/كانون الثاني  المغرب

 2020أبريل/نيسان  2020أبريل/نيسان  النيجر

 2021ديسمبر/كانون األول  2020يناير/كانون الثاني  أوغندا

عمليات التثبت من تقارير إنجاز  -4
 المشروعات

 2020ديسمبر/كانون األول  2020يناير/كانون الثاني  التثبت من جميع تقارير إنجاز المشروعات المتاحة هذا العام

 2020ديسمبر/كانون األول  2020يناير/كانون الثاني  البنية التحتية الريفية التوليفات التقييميةتقارير  -5

 2020ديسمبر/كانون األول  2020يناير/كانون الثاني  ستة تقييمات ألداء المشروعات تقييمات أداء المشروعات -6

 2020يونيو/حزيران  2019يوليو/تموز  تقييم األثر في إثيوبيا تقييمات األثر - 7

 2021يونيو/حزيران  2020يوليو/تموز  تقييم جديد لألثر 

 االنخراط مع الهيئات الرئاسية -8

وخطته اإلشارية  2019استعراض تنفيذ برنامج عمل مكتب التقييم المستقل المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 

وخطته  2020، وإعداد برنامج عمل مكتب التقييم المستقل المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 2021-2020للفترة 
  2022-2021اإلشارية للفترة 

 2020ديسمبر/كانون األول  2020يناير/كانون الثاني 

 2020سبتمبر/أيلول  2020يناير/كانون الثاني  التقرير السنوي الثامن عشر عن نتائج وأثر عمليات الصندوق  

 2020سبتمبر/أيلول  2020يناير/كانون الثاني  تعليقات مكتب التقييم المستقل على تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة 

 2020سبتمبر/أيلول  2020يناير/كانون الثاني  تعليقات مكتب التقييم المستقل على تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق 

 2020ديسمبر/كانون األول  2020يناير/كانون الثاني  تعليقات مكتب التقييم المستقل على سياسات واستراتيجيات إدارة الصندوق 

المشاركة في دورات لجنة التقييم، والمجلس التنفيذي، ومجلس المحافظين، واجتماعات مختارة للجنة مراجعة  

 2020الحسابات، والزيارة القطرية للمجلس التنفيذي في عام 

 2020ديسمبر/كانون األول  2020يناير/كانون الثاني 
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 تاريخ االنتهاء المتوقع تاريخ البدء 2019األنشطة المقترحة لعام  نوع العمل

 
االستراتيجية القطرية، عند توفر تقييمات االستراتيجيات تعليقات مكتب التقييم المستقل على برامج الفرص 

 والبرامج القطرية ذات الصلة
 2020ديسمبر/كانون األول  2020يناير/كانون الثاني 

 أنشطة االتصاالت وإدارة المعرفة -9

 

 2020ديسمبر/كانون األول  2020يناير/كانون الثاني  وما إلى ذلك، والموقع الشبكي لمكتب التقييم المستقل، والمالمح البارزة، والنظرات الثاقبةتقارير التقييم، 

 2020ديسمبر/كانون األول  2020يناير/كانون الثاني  تنظيم حلقات عمل تعلم قطرية عن تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية، وأحداث تعلم في الصندوق 

 2020ديسمبر/كانون األول  2020يناير/كانون الثاني  مختارة مثل أحداث التعلم واجتماعات مجموعات التقييمالمشاركة وتقاسم المعرفة من خالل منتديات خارجية 

حضور كل اجتماعات لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه السياسات التي تناقش السياسات واالستراتيجيات 

المشروعات التي قيمها مكتب التقييم  المؤسسية، وبرامج الفرص االستراتيجية القطرية، ومجموعة مختارة من
 المستقل في الفترة األخيرة، وحضور اجتماعات لجنة إدارة العمليات، وفريق إدارة الصندوق.

 2020ديسمبر/كانون األول  2020يناير/كانون الثاني 

 الشراكات - 10

 

 2020ديسمبر/كانون األول  2020يناير/كانون الثاني  بالتقييمالشراكات مع فريق التعاون في مجال التقييم، وفريق األمم المتحدة المعني 

المساهمة كمستعرض أقران خارجي في التقييمات الرئيسية التي تقوم بها المنظمات المتعددة األطراف والثنائية 

 حسب الطلب

 2020ديسمبر/كانون األول  2020يناير/كانون الثاني 

األغذية والزراعة والصندوق وبرنامج األغذية العالمي لتعزيز التعاون في مجال تنفيذ البيان المشترك بين منظمة 

 التقييم

 2020ديسمبر/كانون األول  2020يناير/كانون الثاني 

 المنهجية -11

 

 2020ديسمبر/كانون األول  2020يناير/كانون الثاني  المساهمة في النقاش الداخلي والخارجي حول تقييمات األثر

 2020ديسمبر/كانون األول  2020يناير/كانون الثاني  مسودة لسياسة التقييم الجديدةوضع 

 تنمية القدرات التقييمية -12

 

 2020ديسمبر/كانون األول  2020يناير/كانون الثاني  االنخراط في تنمية القدرات التقييمية في سياق عمليات التقييم المنتظمة

 2020ديسمبر/كانون األول  2020يناير/كانون الثاني  الشريكة حول منهجية وعمليات التقييم )عند الطلب(تنظيم حلقات عمل في البلدان 

 2الجدول 

 حسب نوع النشاط* 2021-2020خطة العمل اإلشارية لمكتب التقييم المستقل للفترة 

 السنة 2022-2021الخطة اإلشارية للفترة  نوع العمل

 التقييمات المؤسسية -1
 ذ من روما مقرا لهاتقييم مؤسسي مشترك مع مكاتب التقييم التابعة لبرنامج األغذية العالمي ومنظمة األغذية والزراعة بشأن التعاون بين الوكاالت التي تتخ

2021 

  )استكمال(

 2022 التقدم المحرز في اإلصالحات الخاصة بتطبيق الالمركزية في الصندوق

 2022-2021 إدماج الشباب في التنمية الريفية التقييمات المواضيعية -2

 تقييم البرامج القطرية واالستراتيجيات القطرية -3

 2021 كولومبيا

 2021 إندونيسيا

 2021 سان تومي وبرينسيبي

 2021 أوزبكستان
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 2020في عام  2022و 2021ة مؤقتة؛ وستؤكد أو تحدد األولويات واألعداد الفعلية لألنشطة المقرر االضطالع بها في عامي إن مواضيع وعدد التقييمات المواضيعية، والتقييمات المؤسسية، وتقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية، وتقارير التوليفات التقييمي *

 2022 بنن

 2022 الصين

 2022 قيرغيزستان

 2022 مالوي

 2022 باراغواي

 2021 تنمية المشروعات الريفية التقييميةالتوليفات  -4

 2022-2021 التثبت من جميع تقارير إنجاز المشروعات المتاحة هذا العام عمليات التثبت من تقارير إنجاز المشروعات -5

 2022-2021 تقييما ألداء المشروعات  16-12 تقييمات أداء المشروعات -6

 االنخراط مع الهيئات الرئاسية -7

 2022-2021 التقرير السنوي التاسع عشر والتقرير السنوي العشرون عن نتائج وأثر عمليات الصندوق 

، وإعداد برنامج عمل مكتب التقييم 2022-2021وخطته اإلشارية للفترة  2020استعراض تنفيذ برنامج عمل مكتب التقييم المستقل المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 

 2023-2022وخطته اإلشارية للفترة  2021المستند إلى النتائج وميزانيته لعام المستقل 
2021-2022 

 2022-2021 تعليقات مكتب التقييم المستقل على تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة

 2022-2021 للصندوقتعليقات مكتب التقييم المستقل على تقرير الفعالية اإلنمائية 

ضها على لجنة التقييم تعليقات مكتب التقييم المستقل على مجموعة مختارة من سياسات واستراتيجيات وعمليات الصندوق التشغيلية التي أعدتها إدارة الصندوق لعر

 للنظر فيها
2021-2022 

 2022-2021 ومجلس المحافظين، والزيارة القطرية السنوية للمجلسالمشاركة في جميع دورات لجنة التقييم، وفي دورات المجلس التنفيذي 

 2022-2021 تعليقات مكتب التقييم المستقل على برامج الفرص االستراتيجية القطرية عند توفر تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية ذات الصلة 

 االتصاالت وأنشطة إدارة المعرفة -8

 2022-2021 ، والموقع الشبكي لمكتب التقييم المستقل، وما إلى ذلكوالمالمح البارزة، والنظرات الثاقبةتقارير التقييم، 

 2021 توليفة تقييمية عن ن هج تنمية المشروعات الريفية

 2021 توليفة تقييمية عن المساهمة في زيادة دخول األسر واألصول؛ أو األمن الغذائي

استراتيجية العمليات وتوجيه السياسات التي تناقش السياسات واالستراتيجيات المؤسسية، وبرامج الفرص االستراتيجية القطرية، حضور كل اجتماعات لجنة 

ات مختارة لفرق ومجموعة مختارة من المشروعات التي قيمها مكتب التقييم المستقل؛ وحضور اجتماعات لجنة إدارة العمليات، وفريق إدارة الصندوق، واجتماع

 إدارة البرامج القطرية
2021-2022 

 الشراكات -9

 2022-2021 الشراكات مع فريق التعاون في مجال التقييم، وفريق األمم المتحدة المعني بالتقييم

 2022-2021 تنفيذ البيان المشترك بين منظمة األغذية والزراعة والصندوق وبرنامج األغذية العالمي لتعزيز التعاون في مجال التقييم

 2022-2021 المساهمة كمستعرض أقران خارجي في التقييمات الرئيسية التي تقوم بها المنظمات المتعددة األطراف والثنائية حسب الطلب

 2022-2021 صياغة دليل التقييم الجديد المنهجية -10

 2022-2021 القدرات التقييمية تنفيذ أنشطة في البلدان الشريكة تتعلق بتنمية تنمية القدرات التقييمية -11
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 2020موظفو مكتب التقييم المستقل في الصندوق لعام 

 1 الجدول
 

 2020موظفي مكتب التقييم المستقل في الصندوق لعام مستويات 

 2015مستوى  2014مستوى  2013مستوى 
 2017مستوى  2016مستوى 

  
 )المقترح( 2020

 المجموع موظفو الخدمات العامة الموظفون الفنيون 2019 2018مستوى 

18.5 18.5 19 19 20 20 20 14 6 20 

 2الجدول 

 فئة الموارد البشرية

 

 

 )المقترح( 2020  2019 2018 2017 الفئة

     الموظفون الفنيون

 1 1 1 1 مدير

 1 1 1 1 نائب مدير

 3 3 3 3 كبار موظفي التقييم

 7 7 7 7 موظفو التقييم

 2 2 2 1 محلل بحوث التقييم

 - - - 1 موظف معرفة واتصال في مجال التقييم

 14 14 14 14 المجموع الفرعي للموظفين الفنيين

     موظفو الخدمات العامة

 1 1 1 1 مساعد إداري

 1 1 1 1 مساعد مدير

 1 1 1 1 مساعد نائب مدير

 3 3 3 3 مساعدو تقييم

 6 6 6 6 المجموع الفرعي لموظفي الخدمات العامة

 20 20 20 20 المجموع الكلي
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 3الجدول 

 التقييم المستقل في الصندوقمستويات موظفي الخدمات العامة في مكتب 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2020 

 )مقترح(

8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 
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 2020الميزانية المقترحة لمكتب التقييم المستقل لعام 

 1الجدول 

  2020الميزانية المقترحة لمكتب التقييم المستقل لعام 
 )بالدوالرات األمريكية(

 2018ميزانية  2017ميزانية  2016ميزانية  2015ميزانية  2014ميزانية  

 

(1) 

 2019ميزانية 

 2020الميزانية المقترحة لعام 

(2) 

الزيادة الحقيقية/)االنخفاض 
 الحقيقي(

(3) 

 )الزيادة/)االنخفاض( في السعر

(4) 

الميزانية اإلجمالية لعام 
2020* 

  (000 30) 390 510 2 390 505 2 861 490 2 520 541 2 892 455 2 992 395 2 تكاليف غير الموظفين
2 480 390 

 (883 84)  221 473 3 259 307 3 056 235 3 899 127 3 041 614 3 690 586 3 الموظفينتكاليف 
3 388 338 

 728 868 5 (883 84) (000 30) 611 983 5 649 812 5 917 725 5 419 669 5 933 069 6 682 982 5 المجموع

( *4= ) (1(+ )2(+ )3) 

 

 تعيين مدير مكتب التقييم المستقل

 سياسة التقييم الجديدةصياغة مسودة 

 2020الميزانية اإلجمالية لعام 

137 000 

50 000 

6 055 728 

 

 

 

 

 


