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برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج، والميزانيتان العادية والرأسمالية 
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 والرأسمالية العادية والميزانيتان لنتائج،ا إلى المستند الصندوق عمل برنامج

 الصندوق في المستقل التقييم مكتب عمل وبرنامج ،2021 لعام للصندوق

-2022 للفترة اإلشارية وخطته 2021 لعام وميزانيته النتائج إلى المستند

 المثقلة الفقيرة البلدان ديون مبادرة عن المرحليان والتقريران ،2023

 األداء أساس على الموارد تخصيص نظام وتنفيذ بالديون

ميزانية تعرض الوثيقة المرفقة برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج، والميزانيتين العادية والرأسمالية، و -1

وخطته  2021، وميزانية مكتب التقييم المستقل في الصندوق لعام 2021النفقات الخاصة للصندوق لعام 

تقريرين المرحليين عن مشاركة الصندوق في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة ، وال2023-2022اإلشارية للفترة 

 بالديون وتنفيذ نظام تخصيص الموارد على أساس األداء.

 المنعقدة المائة بعد والثالثين الحادية دورته في 2021 لعام الصندوق عمل برنامج على التنفيذي المجلس وافق -2

 خاصة سحب حقوق وحدة مليون 548 قدره مستوى لموافقة على. وتمت ا2020 األول كانون/ديسمبر في

 المتاحة للموارد الستعراض الخضوع شريطة التخطيط، ألغراض االسمية بالقيم( أمريكي دوالر مليون 778)

 .2021 عام خالل االلتزامات لعقد

 المثقلة الفقيرة بلدانال مبادرة في الصندوق مشاركة عن المرحليين التقريرين أيضا التنفيذي المجلس واستعرض -3

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

 التقريرين هذين بعرض وأوصى ،2021-2019 للفترة القطرية والمخصصات ،2020 لعام القطرية

 .للعلم المحافظين مجلس على المرحليين

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

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

في  المستقل ييمالتق مكتب عمل وبرنامج ،2021 عامللصندوق ل والرأسمالية العادية تانوالميزاني ،النتائج إلى

 .عليها للموافقة 2023-2022 للفترة اإلشارية وخطته ،2021 لعام وميزانيتهالصندوق 

 العادية الصندوق يميزانيت على للمصادقة المرفق القرار مشروع بتبني المحافظين مجلس يوصى عليه، وبناء -5

 للفترة اإلشارية وخطته ،2021 املع وميزانيته المستقل التقييم مكتب عمل وبرنامج ،2021 لعام والرأسمالية

 .إليها المشار بالمبالغ 2022-2023
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 تنفيذي موجز

 أن يرتفع المتوقع ومن شخص، مليون 690 بحوالي حول العالم الجوع من يعانون الذين األشخاص عدد يقدر -1

 عدد يشهد أن يمكنكما . 19-كوفيد لجائحة كنتيجة إضافي شخص مليون 130 بمقدار الهائل الرقم هذا

 المشترك األثر وطأة تحت ترزح التي البلدان في الحاد ئيالغذا األمن انعدام من يعانون الذين األشخاص

 149 بنحو 19-كوفيد جائحة قبل يقدر كان عدد من حادا ارتفاعا االقتصادية واألزمة المناخ وتغير للنزاعات،

 أهداف تحقيق موعدحتى  فقط سنوات تسع بقاء ومع. العام نهاية قبل شخص مليون 270 إلى شخص مليون

 الصندوق على يجب الغذائي، األمن وتحقيق المدقع الفقر على القضاء بهدف التقدم وتسريع مةالمستدا التنمية

 .العالمية اإلنمائية األولويات هذه تحقيق في هام دور لعب أراد إن جهوده مضاعفة

 هجتبرز الحاجة إلى الن   ،2030 عام بحلول أثره مضاعفة في المتمثلو ،للصندوق الشامل الهدف إلى بالنظرو -2

 وبالتالي،. التحويلية على المستويين الداخلي والخارجي في طريقة انخراط الصندوق مع أصحاب المصلحة

 تحويليةالقطرية أن تكون  البرامج يجب على( 1: )رئيسية تغييرات ثالثة إلى أن يطمح الصندوق يتعين على

 يجب (3) ؛غييرات في المؤسسةيجب دعم هذه النقلة بت( 2) الصندوق؛ تركيز صلب فيأن تكون و طموحها في

 كبيرة، الحالية التحديات وعلى الرغم من أن. المالي لإلطار صياغة بإعادة مصحوبة التغيير عمليات تكون أن

 منها، والتعافي 19-لجائحة كوفيد ستجابةاال دعم في يشغل موقعا جيدا يسمح له بإحداث أثر الصندوق فإن

 للمخاطر تعرضا ألشد السكان بالنسبة سيما الو ،في وجه األزمات عالوة على بناء قدرة أكبر على الصمود

 .حاجة للمساعدة البلدانأكثر و

 هذه وتشكل. الميزانية إدارة ممارسات وتحسين شاملةال صالحاتاإل على العمل مواصلة 2021 عام وسيشهد -3

 التكاليف عبء وتخفيض يذالتنف في المرونة من أكبر قدر تحقيق إلى يرمي استراتيجي تعزيز من جزءا الجهود

. الميزانيةفي  تقشفيغلب عليها طابع ال بيئة في المطلوبة الواجبة العناية على المساومة دونوذلك من  اإلدارية،

 نتيجة قوة العمل على التعديالت لمواصلة أن يكون عاما مكرسا 2021 عامل المتوقع من ذلك، على عالوةو

 ،الدوائر وهياكل مالك الموظفين تحديدمن أجل  لقوة العمل ستراتيجيةاال ةخطالو الموظفين انتداب إعادة لعملية

 وباالستناد .2019 في McKinsey التي أجرتها مؤسسة البشرية الموارد دراسة بنتائج جزئيا وهما تسترشدان

 املع مؤسسية أولويات ثالث العليا اإلدارة حددت األثر، لمضاعفة األجل طويل االستراتيجي المسار إلى

 فضال ،رشاقة وقدرات وإمكانيات تكيف قوة العمل في الصندوق وحضوره القطري تعزيز( 1: )، وهي2021

 خالل من المالية المسؤولية ضمان( 3) ؛وتوسيعها الصندوق موارد قاعدة تنويع( 2) المستفيدين؛ من قربه عن

 .ةيالمؤسس مخاطرال إدارة وتعزيز المالية االستدامة زيادة

هو و أمريكي، دوالر مليون 934إلى  2021المتوقع لعام في الصندوق رنامج القروض والمنح ب حجم ويصل -4

 اتحيث يرمي أحد المقترح ،ةجاري لمشروعات تمويل إضافي اتمقترحستة و جديدا مشروعا 28 من يتألف

ر تركيز وإث. تمويلية قائمة فجوات إلى سد ىخراأل اتالمقترح تهدفناجحة، فيما  أنشطة نطاق إلى توسيع

 خالل من للتنفيذ األولوية سيتم إيالء ،2020 عامفي  المتوقع واإليصال 2019 عام في االستثمارات في البداية

من أجل  التنفيذ خالل والجودة األداء تعزيز على التركيز ومواصلة االستهالل الفعال للمشروعات ضمان

 نظرا خاص بشكل ويعد ذلك هاما. لمواردل عشر الحادي التي تم وضعها لفترة التجديد األهداف تحقيق

 ستواصلو. 19-في ظل جائحة كوفيد 2020 عام خالل واإلشراف التنفيذ دعم توفيرمن أجل  الالزمة للتعديالت

 من أمريكيا دوالرا 55 تتجاوز ثابتة كفاءة نسبة على الحفاظ مع ،اإلدراج عند الجودة لضمان جهودها اإلدارة

 .اإلدارية النفقات من أمريكي دوالر 1 للك النشطة الحافظة إجمالي

 مالك الموظفين على التعديالت( 1: )وتتمثل العوامل المحركة للتكاليف حتى تاريخ إعداد هذه الوثيقة فيما يلي -5

 الميداني الحضور وتكامل وإمكانيات قدرات تعظيم من التالية من أجل المرحلة للصندوق القطرية المكاتب في

 األخرى المتكررة والنفقات االستهالك( 3) اإلصالحات؛ تعزيز عن الناتجة الموظفين فتكالي( 2) للصندوق؛
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 في والتشغيلية المؤسسية التعديالت الناتجة عن الموظفين غير تكاليف( 4) الرأسمالية؛ بالميزانيات المتعلقة

 .19-جائحة كوفيد أزمة ضوء في" الجديد الطبيعي الوضع" سياق

 ،كبير حد إلى الموظفين، من اإلضافية المتطلبات في سيما وال ،كاليف الحقيقيةفي الت الزيادات وعوضت -6

 الدوائر. لطلبات ومنهجي صارم استعراض إثر السفر تكاليف فئة في معتبرة تخفيضات

مثل تهي و، أمريكي مليون دوالر 159.4 إلى 2021لعام  المقترحة الميزانية العادية الصافيةتصل قيمة و -7

أمريكي مليون دوالر  157.9البالغة  2020 عام ميزانيةفي  ارتفاعمقابل في المائة  0.96 تهابزيادة اسمية نس

إلى صافي أثر التضخم،  ةاالسمي ترجع الزيادةو(. االستعراض المسبق رفيع المستوى بعد مواءمتها مع)

سعر الصرف ويعادل تكاليف الموظفين المعيارية.  مواءمة، وإعادة زيادة الدرجة ضمن نفس الرتبة وتسويات

مستخدم في الالصرف  نفس سعرأمريكي )دوالر  1يورو:  0.885المستخدم في الميزانية النهائية المقترحة 

 .(2020 عام وميزانية االستعراض المسبق

 الحقيقية صافي الزيادات في تكاليف الموظفين (1لما يلي: ) ةالصافي النتيجةالزيادة الحقيقية الصفرية تمثل و -8

 ،اإليجار اتتقدير (3دوالر أمريكي(؛ ) 000 200االستهالك ) (2) ؛أمريكي(دوالر  000 140 1)

زيادة ال (4؛ )دوالر أمريكي( 000 600للصندوق )تشغيل المكاتب القطرية وتكاليف  ،والخدمات المشتركة

ليف انخفاض حقيقي في تكا عوض عنهادوالر أمريكي(  000 320 2) خرىاألتكاليف الفي االستشارات و

 دوالر أمريكي(. 000 640 2) السفر

 ،مليون دوالر أمريكي 164.1البالغ و ،المبلغ المقترح يتضمن، 2021وفيما يتعلق بالميزانية اإلجمالية لعام  -9

برنامج  خارجتعد  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 هاولكنالقروض والمنح 

 إيرادات الرسوم الناتجة عن إدارة األموال التكميلية.

 ضوء في الذي أنشئ من أجله الغرض ليالئم الطموح أعماله جدول تنفيذ الصندوق واصل ،2020 عام فيو -10

 التي البشرية الموارد دراسة نتائج على وبناء. 2030 عام بحلول األثر مضاعفةوهدف  العمل نموذجتطور 

 إضفاء الطابع التشغيلي على مواصلة على الصندوق عمل ،2019 عام في McKinsey مؤسسة أجرتها

 الثغرات اإلدارة ستعالجو. السياسات ومرونة المهارات وتوليفة ،البشري المال رأس حيث من اإلسقاطات

 والتزويد بمهارات جديدة المهارات حسينتل خطة وضع سيتمو. واإلمكانيات القدرات في التطابق عدم وأوجه

 2021 عام من بصورة تدريجية الجديدة التوظيف خطة تنفيذ سيتمكما  ،2021 عام في كبير حد إلى الش عبفي 

 .2024 عام إلى

 والتكنولوجيا والعمليات ،الموظفين خطة من جزءا البشرية الموارد على صعيد المبذول الجهد هذا يشكلو -11

 دوالر مليون 5.375 مبلغ سحب تم ،2020 عام خاللو. الصندوق بها يضطلع التي ذات النطاق األوسع

 مواصلةوبغية . الهامة المبادرة هذهصالح ل القدرات لبناء الموجه باالستثمار الخاص الميزانية بند من أمريكي

 بسحب 2021في عام  الصندوق سيقوم ،يات والتكنولوجيا، والعملالموظفين عمل خطة في المحددة األنشطة

 التي األنشطة وتتضمن. مليون دوالر أمريكي 4.165الخطة، والتي تبلغ قيمتها  ميزانية من الثانية الشريحة

 أساليب تصميم عادةإل مختارة توصيات وتنفيذ الموظفين، إنهاء خدمة برنامج المبلغ هذا من تمويلها سيتم

 مرحلي تقرير تقديم يتمو. وتجريبها البياناتالموجهة بو االستراتيجية األتمتة استخدام حاالت وتحليل ،العمل

 .منفصلة كوثيقة األعضاء للدول ، والعمليات والتكنولوجياالموظفينخطة  عن مفصل

 مكتب إنشاء من خاللفي ذلك  بما المؤسسية، المخاطر إدارة إطار تعزيز الصندوق واصل، 2020وفي عام  -12

بما  2020 عام في الغاية لهذه أمريكي دوالر 000 600 مبلغ تخصيص تمو. المؤسسية المخاطر إلدارة يدجد

 المخاطر مجال فيالمهنية  والمهارات القدرات في المعتبر االستثمار هذاويعكس . التأسيس تكاليف يتعدى

 .2021 لعام ةالثالث الرئيسية المؤسسية األولويات إحدى باعتبارها المالية المسؤولية على الصندوق تركيز



GC 44/L.8 

vii 

 1.71 وهي تتضمن أمريكي، دوالر مليون 6.75 إلى 2021 لعام الرأسمالية الميزانية مظروف وتصل قيمة -13

 دوالر مليون 2.63و األعمال، استمراريةنفقات و الدورية الرأسمالية النفقات لتغطية أمريكي دوالر مليون

 وزيادة الموارد، قاعدة وتنويع الالمركزية، في المتمثلة 2021 لعام المؤسسية ولوياتألل مخصصة أمريكي

لمبادرات شاملة  أمريكي دوالر مليون 2.41 بقيمة إضافي استثمار لىع ، عالوةواالستدامة المالية المسؤولية

 التشغيلية، النتائج إدارة نظامل جديدة ووظائف ووحدات ،التوريد أنظمة مثل باألولوية، تحظى ال أخرى

 فرص تحديد تمو. له التابعة االتصال ومكاتب مكاتب قطرية للصندوق تعزيز أو وتأسيس المركبات، لواستبدا

 في المالية المعلومات لتكنولوجيا القوية الهيكلية استكمالمن أجل  النظام كبيرة على مستوى تحسيناتإلدخال 

 .المستهدفة المشروعات في المؤسسية الكفاءة فرص من االستفادة عالوة على الصندوق،
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 توصية بالموافقة

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

 .53 الصفحةفي مشروع القرار الوارد 

 العادية والميزانيتانبرنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج  - الجزء األول

 2021للصندوق لعام الخاصة قات النفميزانية ووالرأسمالية 

 السياق – أوال

 19-لجائحة كوفيد الكاملة اآلثار أن إلى العالم في والتغذية الغذائي األمن حالة عن 2020 عام تقرير يشير -1

 أن على أدلة التقرير هذا من األخيرة اإلصدارات قدمتو. فقط القادمة والسنوات األشهر في ستبدأ بالظهور

 وانعدام الجوع يمثلال  ،وباإلضافة إلى ذلك. لألسف انتهى قد عقود الذي دام على مدى لعالما في الجوع تراجع

، وأشكال أخرى من سوء والسمنة الوحيدين حاليا، إذ تنتشر حاالت الوزن الزائد ينالتحدي الغذائي األمن

 وأصحاب لمستفيدةا والبلدان األعضاء الدول تدعو ،وعلى خلفية هذا المشهد. التغذية، على نطاق واسع

 تركيزهفضل ب الصندوق ويبرز. متواصلةال جهودالمزيد من ال بذل إلى المؤسسات اإلنمائية اآلخرون المصلحة

 وهو بذلك يشغل موقعا استراتيجيا يسمح له بتأدية. والمستدام الشامل الريفي التحول في االستثمار في وخبرته

 .اجاتاالحتي لهذه بفعالية االستجابة في دور رئيسي

 في سيما الو المستدامة، التنمية أهداف لتحقيق المتبقية ةالتسع سنوات العمل خالل الصندوق طموح سيكون -2

 للتجديد التشغيلي بعرضه مدفوعا ،(19-تفرضها جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد التي التحديات ضوء

. 2024و 2022 بين عامي الفترة غطيي يوالذ ،(للموارد عشر الثاني التجديد) الصندوق لموارد عشر الثاني

 بمزيد الحتياجاتهم من أجل االستجابة العمالء من المتزايد الصندوق قرب من ، ستتم االستفادة2021 عام وفي

 الريف فقراء قدرة وتعزيز ظهورها، حال والمخاطر للصدمات االستجابة ضمانمع  والمرونة، الرشاقة من

 .الصدمات تلك وجه فيعلى الصمود 

 االستراتيجي التخطيط ويكتسب. مجدد مالي وهيكل معزز عمل نموذج تنفيذ في 2020 عام في الصندوق بدأو -3

 لعام McKinsey مؤسسة لدراسة استجابةك المتخذة واإلجراءات ،الموظفين انتداب وإعادة ،لقوة العمل

 الالمركزية إضفاء في قدمالت مواصلة ولعبت. أهدافه تحقيق على الصندوق مساعدة في متزايدة أهمية 2019

 األمم ومنظمات األخرى الدولية المالية بالمؤسسات والمقارنة المعيارية الحالية، والموارد العمل نموذج على

 دورا بالغ األهمية الطلب، لتلبية البشري المال رأسكفاية  ضمانمن أجل " السليم الحجم تحديد"و المتحدة،

 .2021 عام يف ، وسيستمر هذا التوجه2020 عام في
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 أيضا ستشهد ولكنها ،الصندوق لموارد عشر الحادي التجديد فترة في األخيرة السنة هي القادمة السنة تكونس -4

 مبدأين على التركيز وسينصب. الصندوق لموارد عشر الثاني التجديد عمل بنموذج المتعلقة األنشطة في زيادة

 لموارد عشر الحادي التجديد وخالل مشاورات. القرب في لاألو المبدأويتمثل . وتعميقه األثر لزيادة رئيسيين

 إدارة إطار مع وتماشيا. الميدانية المكاتب في يعملون الصندوق موظفي من فقط المائة في 16 كان الصندوق،

 التشغيليين الموظفين نسبة رفع إلى الالمركزية مواصلة ستؤدي الصندوق، لموارد عشر الثاني للتجديد نتائجال

 2021 لعام المقترحة الجديدة الوظائف مع المائة في 36 نسبة إلى المائة في 33 الحالية البالغة سبةنال من

 في الوظائف ودعم لخدمة الموظفين من المائة في 45 نشرمع تحديد هدف يتمثل ب – الميداني الحضور لزيادة

 الميداني الحضوريضا أهمية أ 19-ت جائحة كوفيدأظهرو .للصندوق القطرية والمكاتب اإلقليمية المراكز

 تنسيق وفي ،القطري المتحدة األمم فريق استجابة تشكيل في لدور الصندوقيضمن تأدية  حيث أنه. للصندوق

 في اآلخرين اإلنمائيين شركاءالو الدولية المالية والمؤسسات لها مقرا روما من تتخذ التي الوكاالت مع العمل

 .األزمات أوقات في الميدان

 الصندوق واستجابة الالمركزية تطبيق من الماضية القليلة السنوات خالل المستخلصة الدروس إلى نادوباالست -5

 والقدرة المتزايد الميداني للحضور شامل على إجراء تحليل حاليا اإلدارة تعكف ،19-لجائحة كوفيد السريعة

للقوة العاملة  الشامل لتعزيزا مع جنب إلى جنبا العملية هذه وتتم. ةالصحيح التشكيلة إلى الوصول على

 .المستفيدين من قرب أكبر إلى للحاجة تستجيبكما أنها  ،الميدان في للصندوق

 الثاني للتجديد التحضير في رئيسيا عاما 2021 عام سيكون ،للموارد عشر الحادي التجديد إتمام إلى باإلضافةو -6

 األكثر لألهداف وضع األسس عالوة على ،الجديدة المشروعات تصميم يخص فيما سيما الو ،للموارد عشر

 المبدأ يتمثلو. المشترك والتمويل البيولوجي والتنوع تمويل المناخ، من قبيل مجاالت في المتوقعةو طموحا

من  التعلم حول ومتمحور تكيفي نهج اعتماد إلى الحاجة في للموارد عشر الثاني التجديد عمل لنموذج الثاني

 بالرشاقة الكافية تمتع الصندوق لضمان النهج بهذا المتعلقة تسريع األنشطة وسيتم". تنفيذ العمل اإلنمائي"أجل 

 بتقويض كفيلة مخاطر ظهور عند ضرورية الرشاقة هذه وتعد. بصورة سريعة تصحيحات المسار إلجراء

 موارد تخصيص سيلزمو. أخرى صدمات أو اقتصادية صدمات عند حدوث أو ،والنواتج اإلنمائية هدافاأل

 عملية تعزيز وسيساعد. بصورة أسرع والتكيف للتعلم والحوافز لألدوات القطرية الفرق امتالك لضمان افيةك

 عشر الثاني على بدء التجديد 2021 عام في التصميم أثناء الخروج استراتيجيات وصياغة الجودة ضمان

 .للموارد بصورة قوية

 مع أوثق تفاعل على للموارد عشر الثاني التجديد نفيذت صميم في التحويلية القطرية البرامج إبقاء وسينطوي -7

 تحقيق دعم وسيعّجل. الخاص القطاع مشاركة وتعزيز ،تعميملل معمق نهجباإلضافة إلى  العمالء، من مجموعة

 ةالجديد ةالمالي يةوالهيكل ،والتكنولوجيا والعمليات ،الموظفين خطة خالل من المؤسسة تحول من األهداف هذه

 يتعين ،ولهذا السبب(. فقرا والسكان البلدان لصالح أشد الموارد تعظيم مع المالية االستدامة مانض) للصندوق

 تضمن، و19-جائحة كوفيد أسوأ آثار من التخفيف في تساعد تدخالتل 2021في عام  اإلعداد الصندوق على

 والقدرة على الصمود، ،رللمخاط الجاهزية على بصورة أكبر للموارد عشر الثاني التجديد عمل نموذج تركيز

 .الريفية للتنمية التكيفية والنهج

 والوفورات محط تركيز إدارة الميزانيةمكاسب في الكفاءة التحقيق والكفاءة عالية سيظل الحفاظ على منظمة و -8

في الصندوق خالل فترة التجديد  اإلدارية النفقات إلى النشطة الحافظة جماليمعدل إ وبلغ. 2021في عام 

 دوالرا 55 حوالي إلى المعدل اهذ تحسن ،2019 عام نهاية بحلولو. أمريكيا دوالرا 46 للموارد العاشر

على للموارد للحفاظ فترة التجديد الحادي عشر العام األخير من  خاللسيواصل الصندوق جهوده و. أمريكيا

مج القروض والمنح واألولويات األهداف المحددة لبرنا واحتواء الميزانية اإلدارية مع التركيز على التوجههذا 

 .2021المؤسسية لعام 
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 وضمان اإليصال تعظيممن أجل  الصندوق في المستمرة التغيير عمليةل اتعزيز 2020 عام شهد ،وباإلجمال -9

 جدول في الرئيسية البنود نشر استمرار( 1: )يلي ما إلى خاص بشكل اإلشارة وتجدر. عالية الجودة نتائج

 التنظيمية؛ والنظم ،والعمليات ،الهياكل ضمن األخيرة التغييرات وترشيد يالداخل اإلصالح أعمال

 تعزيز مواصلة( 3) الناجحة؛ والعمليات المبادرات خالل من الخاص القطاع مع المتزايد االنخراط (2)

 لحاليةا االقتراض أنشطة دعممن أجل  المالية واألدوات اإلدارة إجراءات تحسين مع للمنظمة، ةالمالي يةالهيكل

 .العمل المستقبلي ونموذج 2.0 رؤية الصندوق في المحرز التقدم( 4) المال؛ رأسل والبنية المتنوعة

 تحقيقبغية  متواصلة واستثمارات جهودا المؤسسية للمخاطر الفعالة اإلدارة نحو الصندوق تحرك يتطلبو -10

 المخاطر المؤسسية إدارة إطار على عملالزيادة تسريع  المتوقع منو. العمل نموذج أبعاد كافة عبر ملموس تقدم

المسيرة نحو  المكتب وسيقود. مؤخرا تأسيسه تم الذي المخاطر المؤسسية دارةالمكرس إل مكتبال خالل من

ومن شأن هذا والحفاظ عليه،  والفعالية بالكفاءة يتسم المؤسسية المخاطر إلدارة تنفيذ ورصد إطار مواصلة

 قيمة سيضيف لكنهو تكلفة وسيترتب على ذلك كله. ومهمته الستراتيجيةا الصندوق رؤية يدعم أناإلطار 

وتعيين موظفين من  التأسيس من مزيدال إلى مكتب إدارة المخاطر المؤسسية سيحتاج ،2021 عام فيو. كبيرة

آخرين من خارج  تعيين يتمس بينما أخرى ش عب من بعضهم انتدابوستتم إعادة  ،أصحاب المؤهالت العالية

 إلدارة الحالي الهيكل من االنتقال لتيسير دعما خارجيا مكتب إدارة المخاطر المؤسسية سيتطلبكما . مةالمنظ

 دفاع كخط المخاطر إدارة عملية تطبيق خالل من المخاطر لنضج تقدما أكثر مستوى إلى والضوابط المخاطر

 .ن  ثا

 للجنة الجديد الهيكل بوضع القادمة شهراأل فييقوم مكتب إدارة المخاطر المؤسسية س جديدة، تشغيلية كوحدةو -11

 الطريق خارطة من نسخة محدثة إلعداد يخطط المكتب ذلك، إلى باإلضافةو. الصلة ذات والمواثيق ،المخاطر

 وأنشطة المراقبة، ونقاط التسلسل ذلك في بما ،المؤسسية المخاطر إلدارة الكامل من أجل التطبيق وإتمامها

 متانة وتقييمات المصلحة ألصحاب اإليجابية التقديرات في للمساهمة وابطوالض الرصد في التصنيف دعم

المخاطر  لوحة في المخاطر استساغة عن ألغراض اإلبالغ المحدثة والمقاييس ،كمقترض الصندوق

 لرصد المستخدمة البيانات وقواعد البيانات جودة من تثبت وعملية تقديرا أيضا ي المكتبجريسو. المؤسسية

 .عليها واإلشراف 3 ستوىالم مخاطر

. قوي ائتماني تصنيف على للحصول نفسه تهيئة على المالية هيكليته لتعزيز الصندوق خطوة اشتملتكما  -12

 سيضيفو. عام ائتماني تصنيف على في الحصول المتحدة األمم منظومة في األول من نوعه الصندوقويعتبر 

 الزخم 2020 أكتوبر/تشرين األول فياالئتماني  لتصنيفل فيتش وكالة أعلنته الذي( مستقر) +AA تصنيف

 2030 عام بحلول المستدامة التنمية أهداف وتحقيق اإلضافي التمويل تحفيزالرامية إلى  الدولية للجهود

 من االستفادة في 2020 عام في اآلخر الرئيسي التركيز ل مجالوتمثّ . الركب عن أحد تخلف عدم وضمان

-2019 للفترة الخاص القطاع لالنخراط مع الجديدة الصندوق استراتيجية تنفيذل الحالية األساسية الموارد

 الغاية هذه لتحقيق العمل سيستمرو. في المستقبل للصندوق المالية االستدامة ركائز أحد ويشكل ذلك. 2024

 .2021 عام في

 خالل وستتواصل اطشب/فبراير في الصندوق لموارد عشر الثاني بالتجديد الخاصة المشاورات عملية بدأتو -13

 الرغم وعلى. 2021 عامل المحافظين مجلس دورة في عليه للموافقة النهائي القرار إحالة إلى أن تتم 2020 عام

 حيث الماضية، القليلة األشهر خالل زخما الموارد تجديد اكتسب فقد ،المحفوفة بالتحديات الحالية الظروف من

 بالمقارنة مع تعهداتها ضاعفت بلدان ثالثة ذلك في بما للموارد، عشر الثاني لتجديدل تعهدات بلدان 10 قدمت

 القوائم جميع عبر األعضاء كرر ،وحتى الوقت الراهن المشاورات وخالل فترة. للموارد عشر الحادي التجديد

 فقراء دعم ليواصل للصندوق الالزمة الموارد بحشد التزامهم عن وأعربوا ،ومهمته للصندوق القوي دعمهم

 الرئيسية الدروس أحدويكمن . الطويل المدى على المالية استدامته علىفي الوقت نفسه  الحفاظ مع فالري

 وقت في المصلحة أصحاب من المزيد إشراك إلى الحاجة في السابقة تجديد الموارد عمليات من المستخلصة
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 أكبر. وبشكل أبكر

 لتحقيق حاسماا عام للموارد، عشر الحادي يدالتجد من واألخير الثالث العام باعتباره ،2021 عام سيكونو -14

برنامج القروض و، 2019 عام في الجديدة المشروعات لتمويل القياسي التنفيذ بعدو. العمل برنامج أهداف

 التي القيود من الرغم علىو أمريكي، دوالر مليون 869 بقيمة 2020 المتوقع لعامفي الصندوق والمنح 

 المتوقعفي الصندوق  برنامج القروض والمنحتصل قيمة  ،المشروعات ذتنفي على19-تها جائحة كوفيدفرض

 المشروعات تنفيذ بين توازن تحقيقالمتمثلة ب اإلدارة نية يعكس مما ،أمريكي دوالر مليون 934 إلى 2021 لعام

 منإلى أقصى حد ممكن  التقليل بهدفوذلك  ،الجاري تنفيذها المشروعات وأداء جودة على والتركيز الجديدة

 .للموارد عشر الحادي التجديد أهداف وتحقيق الجائحة أثر

 تحقيق برنامج القروض والمنح (1)فيما يلي:  2021تتمثل أهداف الصندوق الرئيسية لعام س ،ولإليجاز -15

وتقليل االختالالت الناجمة ، صلةذات عالية الجودة ومشروعات ب للتجديد الحادي عشر للموارد المخطط له

وضمان تجديد ناجح للموارد؛  من أصحاب المصلحة أكبربفعالية مع عدد  االنخراط (2) ؛19-عن جائحة كوفيد

إضفاء المزيد من التنوع على مصادر التمويل من أجل تلبية الطلب ( 4) ؛اإلصالحات الداخلية تعزيز (3)

بشأن رد البشرية المواب الخاصةدراسة التوصيات ل مواصلة التطرق (5)؛ المتزايد على المشروعات اإلنمائية

 في قدرات قوة العمل وإمكاناتها. نقصال

 ومعالجة ،إلى تحسين الكفاءة التنظيمية الراميةبرنامج عمل الصندوق مجموعة شاملة من التدابير  ويعتبر -16

نهج تطبيق الطموح هذا عن طريق  األعمالتنفيذ جدول  اإلدارةتعتزم و. األثركفاية الموارد البشرية وتعظيم 

، الموظفينخطة  نشر مع، بالترافق ةستراتيجياال األولوياتموارد مع لل الكفؤةمواءمة الو الية التكاليفيتسم بفع

خطة والعمليات والتكنولوجيا والتي سيتم تمويلها من خالل الشريحة الثانية من الميزانية الخاصة بتنفيذ 

 لبناء القدرات. الموجه االستثمار

 الحالي المنظور - ثانيا

 واستجابة الصندوق 19-الناجمة عن جائحة كوفيد األزمةر أث –ألف 

بات تركيز  الغذائي، األمن على المترتب واألثر العالمي االقتصاد على 19-آثار جائحة كوفيد إلى بالنظر -17

 من الصندوق وليتمكن الصندوق لموارده حيث تشتد الحاجة إليها أهم من أي وقت مضى بالنسبة لألعضاء.

 التعميم مواضيعالخاصة ب طموحاتهمستوى  منه رفع األعضاء يتوقع ،2030 عام لبحلو أثره مضاعفة

وعلى وجه  ،عمله نموذج تحسينو والتغذية؛ والشباب، ،والتمايز بين الجنسين والمناخ، البيئة وهي، األربعة

 الحلولو األدوات بأنواع يتعلق فيماوتعزيز مرونته  والشركاء؛ والمستفيدين الحكومات من قربه الخصوص

 هذه أن الدول األعضاء تدركوإدارة الصندوق واثقة بقدرتها على تلبية هذه التوقعات. و. تقديمها هيمكن التي

 المستويين على القدرات في استثماراتالقيام بو للموارد قوي تجديد خالل من ستتطلب الدعم الطموحات

 لموارد استهدافا دقيقا سبوقة من هذا النوعم غير ألزمة شاملة استجابة تقديم ويستلزم. واإلقليمي القطري

 .شحيحة

 العام، مدار علىو. الصندوق عمليات علىا كبير أثرا 19-جائحة كوفيد خلفت تطورات ،2020 عام وفي -18

 تعليق عن البعض فيما أبلغ برامجها، في أنشطة جزئي أو هامشي تعطل عن القطرية الفرق معظم أبلغت

 حتى بعد عن العمل مركزا 32 على توجب لصندوق،ل تابع خدمة مركز 41 أصل ومن. القطرية عملياتهم

 .الصيفحلول 

 تأثر عدم لضمان البلدان في الجاري العمل أولويات لتحديد سريعة إجراءات الصندوق اتخذ لألزمة، ستجابةوا -19

 ،19-ة كوفيدجائح بسبب المفروضة على السفر قيودال نتيجة الميدانية البعثات غياب فيو. اإلنمائية النتائج
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 .بعد عن واإلشراف التصميم مهام المشروع تنفيذ فرق أجرت

 التحديات من الرغم على الكامل، شبه التشغيل إلى القطرية الفرق من العديد عاد ،ولأكتوبر/تشرين األ بحلولو -20

 الو ،2021 عام في بالركب للحاق أنشطة إجراء يجب غير أنه. العالم أنحاء جميع في األزمة تفرضها التي

 .الصحيح المسار على إلبقائها ب عد عن اإلشراف يكفي ال حيث اإلشكالية للمشروعات بالنسبة سيما

 2020برنامج القروض والمنح لعام  بشأنتحديث  -باء

 لعام المتوقعفي الصندوق  القروض والمنح برنامج قيمة وصلت ،2020 ولتشرين األ/أكتوبر 26 بتاريخ -21

ويشمل . 19-كوفيدجائحة ل استجابة طوارئ عمليات ثالث ذلك في بما أمريكي، دوالر مليون 869إلى  2020

 ،(اإلقليمي اإلقراض بتجريب للموارد عشر الحادي التجديد التزام مع يتماشى بما) إقليميين برنامجين: ذلك

تند مس إقراض وعمليتا ،19-كوفيد استجابة لجائحة طوارئ عملياتمنها ثالث ) جديدا امشروع/برنامجا 22و

 وتمويال ،(اإلقراض المستند إلى النتائج بتجريب للموارد عشر الحادي التجديد التزام مع بما يتماشى النتائج إلى

فجوات  لسد مقترحات أربعة( 1: )اإلضافي التمويل مقترحات ضمن وتوجد. جارية مشروعات لثمانية اإضافي

( 3) ؛في الوقت نفسه العمليات نطاق وتوسيع ويليةالتم فجواتال لسد نمقترحا( 2) تمويلية تم تحديدها مسبقا؛

 .19-استجابة لجائحة كوفيد مقترح قيد التصميم( 4) ؛مقترح لتوسيع النطاق

 الحافظة

مليار دوالر  68. بقيمة إجمالية قدرهامشروعا  236 تضمنت الحافظة ،2020 أيلول/سبتمبر 25 بتاريخ -22

 مليون دوالر أمريكي.  215بقيمة تبلغ ة منح 157 من النشطة المنحأمريكي. وتتألف حافظة 

 تبلغ تقريبية بقيمة منحة 19 على الموافقة المتوقع من والقطرية، واإلقليمية العالمية المنح برنامج وبموجب -23

 .2020 عام نهاية أمريكي بحلول دوالر مليون 30

 2020و 2019في عامي الميزانية العادية صافي استخدام  - جيم

 2019 لي في عاماالستخدام الفع

في  95.2مليون دوالر أمريكي، أي  150.56إلى  2019من الميزانية العادية لعام  ةالفعلي النفقات توصل -24

االستخدام الطفيف في  االرتفاعرجع يو مليون دوالر أمريكي. 158.21المائة من الميزانية المعتمدة البالغة 

إعادة  التأخير الذي سببته عمليةإلى نتائج  ولالمقام األفي ( 2018في المائة في عام  94.5 )مقارنة بنسبة

تحقيق وفورات في مكون  األمر الذي أدى إلى ،اإلعالن عن الشواغرفي والالمركزية  الموظفين انتداب

 اإلصالحات الداخلية. نتيجةالكفاءة  على مستوىميزانية الموظفين، فضال عن مكاسب 

 1الجدول 

 2020والمتوقع لعام  2019-2018للفترة الفعلي  -ة استخدام الميزانية العادي

 )ماليين الدوالرات األمريكية(

 2020المتوقع لعام  2019كامل عام  2018كامل عام  

 المتوقع الميزانية الفعلي الميزانية الفعلي الميزانية 

 142.74 157.90 150.56 158.21 146.95 155.54 الميزانية العادية

 90.4 95.2  94.5  وية لالستخدامالنسبة المئ

 

 2020 التوقعات لعام

 مساهمة تقديم الرامية إلى الجهود تؤدي أن المتوقع من ،ةالعالمي الجائحة عن الناجم االختالل من الرغم على -25

 عشر الحادي لفترة التجديد والمنح القروض لبرنامج اإلجمالي المستهدف المستوى في ومعتبرة الجودة عالية
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 أمريكي دوالر مليون 142.74 إلى الميزانية استخدام وصول إلى أمريكي دوالر مليار 3.5 والبالغ دموارلل

االستعراض المسبق  في التي تم تقديرها المائة في 89 بنسبة مقارنة 2020 عام في المائة في 90.4 حوالي يأ

 إعطاءمن الصعب  يجعل ليقينا لعدم الحالي المستوى بأن يجدر القول غير أنه. لميزانيةل رفيع المستوى

 .أنه تقريبي على إسقاط أي إلى النظر وينبغي المرحلة، هذه في تقديرات دقيقة

 إلى المستوى رفيع مع االستعراض المسبق مقارنةبال لميزانيةل المتوقع ستخداماال في الطفيفة الزيادة وتستند -26

 جزءا من تعكسكما أنها  العام، خاصة ببقيةال واإلسقاطات 2020 أيلول/سبتمبر حتى الفعلية البيانات أحدث

حاالت انعدام اليقين  وتنعكس. ةالميالع تفرضها الجائحة التي للتحديات لالستجابة تخصيص النفقات إعادة

 .الميزانية تنفيذ في تقديري انخفاض في العام هذا الصندوق واجهها التياالستثنائية 

 السفر حظر إلى رئيسي بشكل الميزانية استخدام في نسبيا رتفعالم االنخفاض يعزى ،2019 عاممع  وبالمقارنة -27

 مما سنوي، أساس على األولى الستة األشهر في المائة في 27 بنسبة انخفاضا السفر وشهد. بالجائحة المرتبط

 .الفترة لنفس المائة في 12 بنسبة الصلة ذات التكاليف وخفض اتالمشروع تنفيذ إبطاء إلى بدوره أدى

والميزانية  2020، والميزانية المدرجة لعام 2019استخدامات الميزانية الفعلية لعام  2دول الج ويعرض -28

 .حسب الدوائر موزعة ،2020المتوقعة لعام 

 2الجدول 

 2020 لعام والتوقعات 2020وميزانية عام ، 2019قام الفعلية لعام األر، حسب الدوائر العاديةالميزانية استخدام 

 ألمريكية(الدوالرات ا )ماليين

 الدائرة

الميزانية 
لعام  ةالفعلي

2019 

ميزانية عام 
2020 

 2020 ميزانية عام
التي أعيدت )

 * مواءمتها(

الميزانية 
المتوقعة لعام 

2020 

المتوقعة  المئوية النسبة
 مقارنة 2020لعام 

التي أعيدت بالميزانية 
 مواءمتها

 75 2.38 3.18 3.18 2.87 مكتب الرئيس ونائب الرئيس

 94 8.51 9.08 8.77 7.37 جموعة دعم الخدمات المؤسسيةم

 91 15.12 16.59 16.59 14.79  والحوكمةدائرة العالقات الخارجية 

 90 14.25 15.81 15.81 14.07 دائرة االستراتيجية وإدارة المعرفة

 79 49.92 62.91 62.91 57.48 دائرة إدارة البرامج

 87 11.81 13.52 13.83 11.31 دائرة العمليات المالية

 118 31.70 26.77 26.77 30.27 دائرة خدمات المنظمة

 90 9.04 10.04 10.04 12.42 مركز التكاليف المؤسسية

 - - - - - التخفيضات المقررة

 90.4 142.74 157.90 157.90 150.57 اإلجمالي

وحدة المخاطر من دائرة العمليات المالية إلى مجموعة دعم الخدمات  المعدل بعد نقلالميزانية التي أعيدت مواءمتها الهيكل التنظيمي تعكس  *

 .2020سبتمبر/أيلول  1في  الذي دخل حيز النفاذ المؤسسية

 ،19-جائحة كوفيد أثر عن الناتجة البنود إلى إلى حد كبير 2019 مع عام مقارنةاالستخدام بال تراجع ويعود -29

 التي الدوائر في على وجه الخصوص هذا ينعكسو. الستشاراتوا السفر نفقات في الكبير االنخفاض سيما وال

 أخرى، ناحية منو. ودائرة إدارة البرامج مكتب الرئيس ونائب الرئيس مثل أكبر سفر مكونات على تحتوي

 الحتواء المرافق إدارة على صعيد اوتحديد النفقات، في متوقعة غيركبيرة و زيادة دائرة خدمات المنظمة شهدت

 ترتيباتال مع التحتية البنية تكييفمن أجل  المعلومات تكنولوجيا تكاليف عن فضال وإدارتها، 19-دجائحة كوفي

 .ةالهجين وتدابير العمل ب عد عنالجديدة للعمل 

جائحة  إلى أساسي بشكل 2020 عام في لالستخدام المتوقعة المئوية النسبة انخفاض عزو يمكن عام، بشكلو -30

 وتم، 2019 عام في اإلدارة استحدثتها التي الكفاءة مكاسب بعض تحققت ك،ذل إلى باإلضافةو. 19-كوفيد

 دونمن  الموارد استخدام في متحفظ نهج على الحفاظ على الصندوق ذلك وساعد. 2020 عام في تعزيزها
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الجائحة  فرضتها التي اليقين عدم بيئة ضوء فيوذلك  ،حاجة المستفيدين منه إلى المساعدة على المساومة

 .العمليات لمية فيما يخصالعا

غير  ميزانيةال من المائة في 10 بنسبة من المقترح إنشاء مرفق ترحيل ،2021عام  بميزانية يتعلق وفيما -31

 الحادي التجديد بإتمام للسماح( المائة في 3 التي تبلغ العادية نسبة الترحيل من أعلى) 2020المستخدمة لعام 

جائحة  بعد ما مشهد في البرامجالتي ستواجه  تهديداتلل االستجابةمن أجل  سيما الو بنجاح، للموارد عشر

 استعراضات إلى إلى بروز الحاجة 2020 عام في العمليات على للجائحة السلبي األثر ويؤدي. 19-كوفيد

 .للصندوق القطرية عملياتال على اإلضافية المخاطر من للجودة من أجل التخفيف معززة

 األثر تقييم أنشطة لخروج ونظرا. القطرية برامجه أثر وبقياس النتائج إلى لمستندا ملتزم بالتمويل الصندوقو -32

 في واحدة لمرة تصحيحية تدابير اتخاذ فمن المطلوب ،الجائحة نتيجة بصورة جزئية مسارها عن الضرورية

 .2021 عام

 في التمويل لوحدة ضافيتقديم الدعم اإل االئتماني التصنيف عملية استكمال بعد غير المتكررة األنشطة تشملو -33

 الدعم ويستدعي. للموارد عشر الثاني التجديد لفترة االقتراض لبرنامج وذلك تحضيرا الخزانة، خدمات شعبة

 المستثمرين، مع عالقاتالو الخاصة، لطروحاتا عمليات وتنفيذ سنوية، تمويل استراتيجية إعداد في المساعدة

 .ويق الجديدةالتس واستراتيجيات الخصوم إدارة وعمليات

 ،McKinsey دراسة إليها دعت التي تلك مثل ،التنظيمية اإلصالحات وإتمام التعميم مواضيع تعزيز ويزيد -34

 على الثالثة للسنة المقترحة الصفري الحقيقي النمو ميزانية بموجب المتزايدة الطلبات التعامل مع تعقيد من

 على الصندوق لتحفيز فقراء الريف مرفق تصميم في اإلنجاز السريع تم تحقيق ،2020 عام فيو. التوالي

 من واالستفادة ميزانيةذات استخدام منخفض في ال بنود تخصيص إعادة من مزيج خالل من المثال، سبيل

 للموارد عشر الثاني للتجديد المشاورات الجارية سلطتو. في مخصص الترحيل زيادةال وفرتها التي المرونة

 االلتزامات هذه وجدوى إضافية التزاماتب التعهد طموح بين الصحيح التوازن إيجاد إلى الحاجة على الضوء

 .التي تنطوي عليها اإلضافية التكاليف إلى بالنظر

 الثاني للتجديد التحضير في رئيسيا عاما 2021 سيكون عام ،للموارد عشر الحادي التجديد إتمام إلى باإلضافةو -35

 الداعمة األنشطة تسريع سيتم أنه يعني وهذا. الجديدة لمشروعاتا تصميم يخص فيما سيما وال للموارد، عشر

 تصحيحات إلجراء بالرشاقة الكافية الصندوق تمتع ضمانمن أجل  التعلم يتمحور حول الذي التكيفي للنهج

 باإلضافةو. أخرى صدمات أو اقتصادية صدمات ظهور عند أو كبيرة، مخاطر ظهور عند بسرعة المسار

من  إنمائية مجاالت في طموحا أكثر ألهداف بوضع األسس 2021 عامأن يبدأ في  لصندوقا يتوقع ذلك، إلى

ترحيل يتسم بالمرونة  مرفق وجود عن غنى الو. المشترك والتمويل البيولوجي والتنوع المناخ تمويل قبيل

 .التكيف على والقدرة المرونة هذه مثلوالسعة لضمان 

 عملية من االنتهاء بعد الخاص القطاع مع االنخراط لزيادة والالزمة اإلضافية غير المتكررة األنشطة تزيدو -36

 دراسة إليها دعت التي تلك مثل التنظيمية اإلصالحات وإكمال ،التعميم مواضيع وتعزيز االئتماني، التصنيف

 المقترحة الصفري الحقيقي النمو ميزانية بموجب المتزايدة الطلبات إدارة تعقيد من ،McKinsey مؤسسة

 إلى المرحلة األموال جميع تخصيص تفاصيل تقديم سيتم ،المعتادة للممارسة وفقاو. التوالي على الثالثة لسنةل

 ،2021 عام ميزانيةالخاص ب المحافظين مجلس قرار مشروع في الطلب هذا تم إدراج وقد. التنفيذي المجلس

 .الوثيقة هذه من الخامس الجزء في يرد والذي

 والصندوق. عةالمتوق غير 19-لجائحة كوفيد ويأتي نتيجة للغاية استثنائي الطلب اهذ أن به المعترف ومن -37

 .2022 عام في السابقة الترحيل مستويات إلى بالعودة ملتزم
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لالمخصصات ال - دال  2019ة من عام مرحَّ

ه يمكن لى أن، ع2004الجاري العمل بها منذ عام األموال غير المستخدمة من الميزانية،  ترحيلتنص قاعدة  -38

في المائة  3ملتزم بها في نهاية السنة المالية إلى السنة المالية التالية بنسبة ال تتعدى الغير  اتاالعتماد ترحيل

 من الميزانية السنوية المعتمدة للسنة السابقة.

 ة.المطلوب األنشطة مستوى مع الموارد تطابق من أجل ضمان مرونة ضرورية القاعدة هذه وفرت ،وتاريخيا -39

ملتزم بها في نهاية السنة المالية العتمادات غير اال، وافق مجلس المحافظين على ترحيل 2020وبالنسبة لعام 

ألغراض دعم  ، وذلكفي المائة من االعتمادات المقابلة 5تجاوز تال  بنسبة 2020إلى السنة المالية  2019

 الصندوق طموح إلى بالنظر: المرونة زيادة أهمية بوضوح ذلك أظهرتنفيذ بعض األولويات المؤسسية. و

 المقترح عنصر الترحيل على سقف فرض يؤدي أن الممكن من كان ،2030 عام بحلول أثره مضاعفةب المتمثل

 .الجديدة للطلبات وفعالية بسرعة االستجابة على المنظمة قدرة عرقلة إلى

المبلغ  بلغت قيمةفي المائة،  95.2 تكان 2019في عام  للميزانية االستخدام الفعلينسبة وبالنظر إلى أن  -40

لال ، وهي نسبة 2019عام ل المعتمدة ميزانيةالإجمالي في المائة من  4.8أي ، مليون دوالر أمريكي 7.65 مرحَّ

مليون دوالر  4.6تم استخدام حوالي ، 2020سبتمبر/أيلول  30وحتى  في المائة. 5أقل من الحد األقصى البالغ 

مليون دوالر  7.51ة( من أصل المبلغ الذي تم تخصيصه سابقا خالل العام والبالغ في المائ 61أمريكي )أي 

 العادية مواردال مجمعإلى  2019من عام  أي رصيد غير مخصص وغير مستخدم وستتم إعادة أمريكي.

 لصندوق.ل

لة من  وأفسحت -41 -وفيدألزمة جائحة ك استجابةنشطة األمجاال إضافيا لتمويل  2019 عامالمخصصات المرحَّ

 من عال   مستوى تلبية وبالتالي أمكن. سعة ترحيل أكبر إلى حاجة أوضح أظهرت ، والتيالمتوقعةغير  19

 التعهدات تضمنتو. الميزانية إعداد لدى لم تكن متوقعة هامة وعاجلة بمخرجات المتعلقة الدوائر طلبات

 وقاعات ،التحتية البنية سيناتتح مثل) 19-التكيف المؤسسي مع وضع جائحة كوفيد الهامة ستراتيجيةاال

 ،الجديدة مع الظروف البرامج أنشطة تكييف إلى باإلضافة ،(بالصحة المتعلقة والتدابير ،المختلطة االجتماعات

 والترويج األفكار توليدفي  المبادرة هذه من القصد وتمثل. االبتكار تحدي في الفائزة المشروعات نطاق وتوسيع

 التواصل، وتعزيز ،البيروقراطية على والقضاء ،الشراكات تعزيز ما يخصفي الصندوق موظفي بين لها

 سبيل العالمية على المعلومات نظم بيانات مجال فيكما  البيانات، التقنيات المبتكرة لتحليل من واالستفادة

 .المثال

رحلة المبالغ على الموافقة وأثبتت -42  مساعدة في محوريةت كان أنها المعتادة المائة في 3 نسبة بما يزيد عن الم 

 األخيرة، السنوات فيو. االستثنائي العام اهذ خالل المتوقعة غير االستراتيجية ألولوياتل التطرق على اإلدارة

 التنمية تقرير مثل بصورة سنوية تحدث ال رئيسية لمخرجات عداداإل في بثمن قدري ال أنه مرفق الترحيل أثبت

 االستراتيجية المبادرات من العديد إلطالق مرفق الترحيل استخدام تم وقد. سنوات ثالث كل الرئيسي الريفية

 واالعتداء االستغالل منع الرامي إلى والعمل الثالثي والتعاون الجنوب بلدان بين التعاون مرفق مثل الجديدة

 والميزنة ،التخطيط إدارة شبكة أعضاء مع مشاورات موسعة الصندوق أجرى األزمة، خضم فيو. الجنسيين

 حول األنشطة موازنة خيار ،ةالسابق تجديدات الموارد فترات في للصندوق، وفرت ما غالبا والتي األداء،و

 .السنوات عبر به الخاص العمل برنامج

 واإلدارة ،األداء إدارة نظام بتنفيذها فيما يخص البشرية الموارد شعبةوجرى تحديد األنشطة الرئيسية وتقوم  -43

 النواتج على للعمل تمويال البشرية الموارد شعبة تلقت ذلك، إلى باإلضافةو. الغياب ةوإدار ،للمواهب المتكاملة

 الموارد استخدام يوضح جدول الثامن الملحق في ويرد. 2019 لعام لموظفينل العالمي الستقصاءل الرئيسية

رحلة  .التي قامت كل دائرة بتمويلها األولوية ذات واألنشطة 2019 لعام الم 
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 الجنساني للمنظور المراعية العادية الصندوق ميزانيةو روضق – ثالثا

بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، يسعى  منظومة األمم المتحدةعمال بخطة العمل على نطاق  -44

. وتعمل الزيادة في عدد ألنشطة التمايز بين الجنسينإلى تحسين تخصيص موارده  باستمرارالصندوق 

  .على توجيه المنظمة في هذا االتجاهدماج االجتماعي واإل بالتمايز بين الجنسينمعنيين ال محللينالو خصائييناأل

تحديد مدى مراعاة  من أجل 2013في عام  تم إعدادهاالتي  استخدام المنهجية 2021عام  ميزانية وتواصل -45

في  يز بين الجنسينبالتمارصد العناصر المتعلقة  تم تنقيح منهجية في حين، قروضالالمنظور الجنساني في 

الذي بدأ العمل به في و ،نظام تخطيط الميزانية الجديد وتم تصميم. 2020في عام  ميزانية الموظفين العادية

ومن الممكن التعميم.  مواضيع حسبتكاليف الموظفين وغير الموظفين ل وضع خرائط ، بشكل ييسر2019عام 

م انظعلى  ويقوم يتسم بدقة أكبر رصدإجراء  من أجل مةهذه الوظيفة الجديدة في السنوات القادب االستعانة

 التعميم. مواضيعتخصيص الموارد حسب ل

 نتيجة عملية هذا العام في الفقرات التالية. ويتم عرض -46

 عية للمنظور الجنسانيقروض الصندوق المرا

لقيمة التصميم من حيث ا مرحلةمدى مراعاة حافظة قروض الصندوق للمنظور الجنساني في  يتم قياس -47

 التنفيذي المجلس اعليه صادق قرضا 48 على مراعاة المنظور الجنساني لمدى تحليل إجراء تمو(. 1 )الشكل

 قرضا 38 كان هناك القروض، هذه بين ومن. تقريبا أمريكي دوالر مليار 1.639 بقيمة تبلغ 2019 عام في

المنظور  لمراعاة اإلجمالية لنتيجةا تظهرو. للتحليل مؤهال - أمريكي دوالر مليار 1.396 تبلغ بقيمة –

وأفضل  ما حد إلى مرضية أنها على القرض قيمة من المائة في 83 تصنيف تحليلها تم التي للقروض الجنساني

 في 82و ،2017 عام في المائة في 80و الماضي، العام تحليل في المائة في 71.4مع  مقارنةبال ،من ذلك

 .2015 عام في المائة في 86و ،2016 عام في المائة

 في المائة 26إلى  اجنساني التحوعلى أنها تحدث تصنيفها  التي يمكننسبة إجمالي قيمة القروض  وارتفعت -48

 23 نسبةو ،في المائة في العام السابق 14.6نسبة مع مقارنة بال ،مليون دوالر أمريكي( 358.59ما يعادل ب)

 . 2016في عام سجل المإلى نفس المستوى  حيث عادت 2017في المائة في عام 

 تصنيف معايير على المؤسسي الطابع إضفاء( 1: )يلي ما إلى اإليجابي االتجاه هذا ي عزى أن يمكنو -49

 الصندوق لموظفي واضحة توجيهية مبادئ وتوفير التصميم، عند اجنساني تحدث تحوال باعتبارها المشروعات

 استراتيجية إلى صراحة يدعو لمشروعاتا تصميمجديد ل نموذج( 2) المعنيين؛ والخبراء االستشاريين

 واإلدماج الجنسين بين والتمايز ،والمناخ ،البيئة شعبة من موظف وجود( 3) ؛لالستهداف وللتمايز بين الجنسين

 .اتالمشروع تصميم فرق جميع في االجتماعي
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 1الشكل 

 التمايز بين الجنسين اتدرج حسبض الموافق عليها وتوزيع إجمالي قيمة القر

 نسبة المئوية إلجمالي قيمة القرض()ال

 

 والداعمة له في الميزانية العادية بالتمايز بين الجنسينتحديد األنشطة المتعلقة 

مدى مراعاة المنظور الجنساني في الميزانية العادية للصندوق في وثيقة ميزانية تحديد أول محاولة ل تم عرض -50

لتحديد البيانات  طريقة أكثر دقة، تم إدماج 2016و 2015في عامي  ةالميزاني إعداد. وفي عمليات 2014 عام

اد أفضل. وحددت هذه الطريقة مدى مراعاة المنظور الجنساني نتنطوي على إسو بالتمايز بين الجنسينالمتعلقة 

وكجزء من  النظام المتوفر حينها.قيود  ضمن ، وذلكفي الميزانية العادية للصندوق بقدر أكبر من الشمولية

ميزانية عام ل في إعداده ةستراتيجياالمكتب الميزنة  جمع لبيانات،ل هوق إلى تحسين نهجه وجمعسعي الصند

لكل فئة من فئات الوظائف ، تقديرات محدثة في الصندوق التمايز بين الجنسينأخصائيي  بالتعاون مع، 2021

 في وقت الموظفين. الجنسينالتمايز بين مكون عن البيانات بدقة أكبر  التأكد من تعبيرمن أجل  في المنظمة

 تحديث تم. والموظفين ميزانية في الحصة المخصصة للتمايز بين الجنسين لتقدير منهجيته الصندوق حنقّ و -51

 نهج بموجب بالتمايز بين الجنسين المتعلقة المهام في نوالموظف للوقت الذي يقضيه المقدرة المئوية النسب

 أخصائيي قبل من صحتها من والتثبت مركزيا تجميعها م بعدئذوت تقديراتها، الش عب جميع وقدمت. تشاركي

 أنحاء جميع في المائة في 7 نسبة العملية لهذه اإلجمالية النتيجة وبلغت. الصندوق في التمايز بين الجنسين

دائرة االستراتيجية  في التمايز بين الجنسين لتعميم معدل أعلى تم تسجيل ،الدوائر أساس علىو. الصندوق

 التمايز بين الجنسين على الرئيسي التركيز إلى أساسا ذلك ويرجع المائة، في 11 بنسبةوذلك  ،ة المعرفةوإدار

 في نسبة مئوية أعلى ثاني وتم تسجيل. االجتماعي واإلدماج الجنسين بين والتمايز ،والمناخ ،البيئة في شعبة

 .في المتوسط المائة في 8 نسبة دعن كالهماو ،مجموعة دعم الخدمات المؤسسيةو البرامجدائرة إدارة 

 2021 عام عمل برنامج - رابعا

 بما) أمريكي دوالر مليون 934 إلى 2021 لعام المقرر في الصندوق برنامج القروض والمنح تصل قيمة -52

سيواصل الصندوق و (.مرفق تحفيز فقراء الريف إطار في الصندوق التمويل الذي قدمه ما تبقى من يشمل

الصندوق مليون دوالر أمريكي من األموال التي يديرها  50هذا البرنامج األساسي بنحو  لرفد دؤوبة بذل جهود

 حسابو مثل برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة،، مصادر أخرى منتعبئتها  والمتوقع

ني(، ومرفق البيئة )حساب األمانة اإلسبا الغذائي األمن ألغراض المشترك للتمويل اإلسباني المرفق أمانة

والمفوضية األوروبية  ،الغذائي واألمن للزراعة العالمي البرنامجالعالمية، وصندوق أقل البلدان نموا، و

ليصل بذلك  المنح الثنائية التكميلية والمتممة، عالوة علىواالتحاد األوروبي، والصندوق األخضر للمناخ، 

وقد أعد الصندوق بالفعل ذخيرته من  والر أمريكي.د مليون 984إلى  المنحبرنامج القروض و إجمالي
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 ،بين الدوائر على مستوى المراكز دون اإلقليميةإلى خطط مشتركة باالستناد  2021المشروعات لعام 

 .مشاورات قطريةو

 الجاري تنفيذهاوعلى تحسين أداء المشروعات  عند اإلدراجوتواصل إدارة الصندوق التركيز على الجودة  -53

ويشمل ذلك زيادة  .، بما في ذلك في مجاالت التعميم األربعةللمواردأهداف التجديد الحادي عشر تحقيق  بغية

)مثل  المتبعة ودعم تنفيذها، واالستجابة للتغيرات في الممارسةاإلشراف على المشروعات التي تواجه مشاكل 

 .19-دالناتجة عن جائحة كوفي 2020اإلشراف عن ب عد أو اإلشراف الجزئي( خالل عام 

 3الجدول 

 الفعلي والمتوقع المنحبرنامج القروض و

 )ماليين الدوالرات األمريكية(

 المخطط المتوقع أالفعلي  

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

قروض الصندوق )بما في ذلك منح مكونات 

 القروض( ومنح إطار القدرة على تحمل الديون
742 1 262 1 137 1 640 809 889 

 35 30 58 52 51 48 لصندوقمنح ا

مرفق الصندوق لتحفيز فقراء الريف )تمويل 

 الصندوق(
- - - - 30 10 

 934 869 698 1 189 1 313 1 790 مجموع برنامج القروض والمنح في الصندوق

 50 12 34 132 83 84 ب أموال أخرى تحت إدارة الصندوق

 984 881 732 1 321 1 396 1 874 مجموع برنامج القروض والمنح

التمويل المشترك، الدولي )صافي من التمويل الذي 

 يديره الصندوق( والمحلي
460 800 1 080 3 479 1 588 1 321 

 305 2 469 2 211 5 401 2 196 2 334 1 مجموع برنامج العمل

 غير متاحة غير متاحة 608 8 051 7 846 6 860 6 الحافظة قيد التنفيذ

 (نقصان) المبالغ الحالية أي زيادة وتعكس. 2020ول تشرين األ/أكتوبر 26المشروعات االستثمارية في و المنحنظام المصدر:  أ

 اإلضافي. المحلي والدولي المشتركأثناء التنفيذ، بما يشمل التمويل  في التمويل

أمانة حساب ، وت الصغيرةبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازااألموال األخرى التي يديرها الصندوق، بما في ذلك  ب

صندوق أقل البلدان و ،، ومرفق البيئة العالمية)حساب األمانة اإلسباني( اإلسباني للتمويل المشترك ألغراض األمن الغذائي المرفق

باإلضافة  ،والصندوق األخضر للمناخ األوروبي، االتحادالمفوضية األوروبية ونموا، والبرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي، و

 .المتممةو التكميلية الثنائية إلى المنح

يهدف أحدها ) إضافيتمويل  اتمقترحستة  على عالوة، جديدا وبرنامجامشروعا  28 نحو حاليا إعداد ويجري -54

 خاللللموافقة عليها تمويلية قائمة(،  اتإلى سد فجو ىخراألالمقترحات الخمسة هدف إلى توسيع النطاق فيما ت

 .الملحق األول( نظرا) 2021عام 

للتتبع التشغيلي من أجل رسم صورة أوضح للمساهمة  نظمهعمل على تعزيز ، بدأ الصندوق بال2020وفي عام  -55

مشروعات الالتوزيع اإلشاري لذخيرة و الفعلية التي تقدمها الحافظة النشطة في أهداف التنمية المستدامة

فيما يلي التوزيع رفيع المستوى يرد التعميم. ومواضيع و التركيز المواضيعيحسب بما في ذلك  ،االستثمارية

 للحافظة الحالية حسب القطاع:
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 4لجدول ا

 التوزيع رفيع المستوى للحافظة الحالية حسب القطاع

 2019ديسمبر/كانون األول  31تمويل حافظة الصندوق الحالية حسب القطاع في 

وذلك ، منحة 20و 15بين  ما 2021في عام القطرية المنح والعالمية/اإلقليمية  منحالعدد التقديري لل ويتراوح -56

 خاللاألولوية لبرنامج منح الصندوق  المجاالت ذاتوتبقى  مليون دوالر أمريكي. 35 تعادل بقيمة إجمالية

 متوائمة مع مذكرة التوجيه االستراتيجي للتجديد الثاني عشر للموارد، وهي:التجديد الحادي عشر للموارد 

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

 واالستدامة البيئية؛ والقدرة على الصمود ،تغير المناخ (2)

 وتمكين المرأة؛ المساواة بين الجنسين (3)

 لشباب؛صالح االفرص ل (4)

 ؛الفرص التجارية والشراكة مع القطاع الخاص (5)

 األولويات االستراتيجية التي صادقت عليها اإلدارة. (6)

ة مثل الجوانب المتعلقة بالنظم استراتيجيأولويات مؤسسية ب ذات صلةمنح أخرى لويجوز إعداد مقترحات  -57

 ،الرصد والتقييم ، على سبيل المثال،بما في ذلك)وارد، لملحادي عشر لفي التزامات التجديد ا التي تم تحديدها

االبتكارات الناشئة  أو ،(الشفافيةوتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية، والمواطنة المؤسسية و

 مساهمة في عمليات الصندوق.لل بإمكانات تتمتعاألخرى التي 

 2021 لعام الصافية العادية الميزانية - خامسا

 مقدمة -ألف 

 هذه وتشكل. الميزانية إدارة ممارسات وتحسين شاملةال صالحاتاإل على العمل مواصلة 2021 عام سيشهد -58

 التكاليف عبء وتخفيض التنفيذ في المرونة من أكبر قدر تحقيق إلى يرمي استراتيجي تعزيز من جزءا الجهود

 .الميزانيةفي  تقشفيغلب عليها طابع ال بيئة في المطلوبة الواجبة ةالعناي على المساومة دونوذلك من  اإلدارية،

 معززة إدارية إجراءات مع أكثر مرونة ميزانيةلل إطار نحو الصندوق سينتقل ،2021 عام من واعتبارا

 في سيما الو القدرات، إعادة إتاحة إلى ذلك وسيؤدي المرحلة واستعراض منتصف العام. مواردال لتخصيص

 النسبة المئوية القطاع

 33 طبيعيةالزراعة وإدارة الموارد ال

 18 السوق والبنية األساسية ذات الصلة

 13 الخدمات المالية الريفية

 13 قطاعات أخرى*

 9 الشركات الصغيرة والصغرى

 8 الدعم السياساتي والمؤسسي

 7 التنمية البشرية والتي يوجهها المجتمع المحلي

 100 اإلجمالي

 2019المصدر: التقرير السنوي لعام 
دارة إل األخرى تكاليفالثر الكوارث، وإنتاج الطاقة، وإدارة المعرفة، والرصد والتقييم وتشمل تخفيف أ *

 المشروعات.
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 .أكبر قيمة تضيف أنشطة في الستخدامها العامة، الخدمات يموظف فئة

 نتيجة قوة العمل على التعديالت لمواصلة أن يكون عاما مكرسا 2021 عامل المتوقع من ذلك، على عالوةو  -59

 الدوائر وهياكل مالك الموظفين تحديدمن أجل  لقوة العمل ستراتيجيةاال خطةالو الموظفين انتداب إعادة لعملية

، والمرحلة الثانية 2019 في McKinsey التي أجرتها مؤسسة البشرية الموارد دراسةتناد إلى نتائج باالس

 االستراتيجي لقوة العمل.من عملية التخطيط 

من أجل المطلوبين  ، مثل الموظفين اإلضافيينللتكاليف المحركةالحقيقية العوامل عدد من  يوجد وفي حين -60

إلى حد تم تعويضها  إال أنه قد، التابعة لهدرات في المكاتب القطرية والقتعزيز الحضور الميداني للصندوق 

 الموظفين، تكاليف في زياداتال مطابقة من اقترب السفر تكاليف في معتبر انخفاض كبير من خالل

ناتج عن  تعديل أي واحتواء صفري حقيقي نمو تحقيقمن أجل  األخرى التكاليف فئات في والتخفيضات

 .2021 زانية عاممي في التضخم

 عملية الميزانية –باء 

 تحديد األولويات االستراتيجية

 سلسلة تنفيذفي  وشرع المالي إلطارتحويلي ل إصالحب الصندوق بدأ للموارد، عشر الحادي التجديد فترة خالل -61

 إطار إصالحويمثل . 2020 شباط/فبراير في التي تم عرضها المالية الطريق خارطة إطار في األنشطة من

 إلدارة الجديد والنهج ،والخصوم األصول إدارة وإطار المال، رأس كفاية وسياسة ن،والدي تحمل على القدرة

. المالية واستدامته االلتزام على الصندوق قدرة على الحفاظ على تساعد جديدة أدوات الصندوق في السيولة

 بما يتماشى 2020 لعام بترحيل الموارد ةوالعملية المتعلق العام منتصف استعراض إجراء تم ،والنح هذا وعلى

 ،2021 عام ميزانية لدورة وتهيئة  . بتحديدها العليا اإلدارة قامت التيو إلحاحا األكثر األولوية ذات األنشطة مع

 وعلى النحو. االستراتيجي توجهها تركيز زيادة أجل من المؤسسية األولويات في النظر الصندوق إدارة أعادت

 الشامل الهدف في تساهم موحدة أولوية ذات مجاالت ثالثة في الجهد هذا نتيجة تتمثل ،أوال مالقس في مبينال

 :2030 عام بحلول الصندوق أثر مضاعفة في المتمثل

  المستفيدين؛ من قربهو وقابليته للتكيف الحضور الميداني للصندوقرشاقة وقدرات  تعزيز (1)

 ؛وتوسيعها الصندوق موارد قاعدة تنويع (2)

 .ةيالمؤسس مخاطرال إدارة وتعزيز المالية االستدامة زيادة خالل من المالية ةالمسؤولي (3)

 .كافة الدوائرالميزانية في  تقديم عمليات األولويات هذه وجهتو -62

 وأ داخليعلى المستوى السواء  الالزمة، التحويلية للن هج الرئيسية التركيز مجاالت المحددة األولويات تغطيو -63

 ،التنظيمية اإلصالحات توطيدمع  المصلحة، أصحاب مع الصندوق هافي ينخرط لتيا الطريقةفي  خارجي،ال

 :يلي فيما البارزة النقاطوتتمثل . تحول الهيكلية المالية وتعزيز

 على القدرة وبناء ،امنه والتعافي 19-لجائحة كوفيد االستجابة لدعم سيما وال، األنشطة البرامجية (1)

 لحالي؛ا اإلنمائي التقدم وحماية ،الصمود

 دراسة تطبيق من التالية والمراحل الموظفين، انتداب إعادة عملية يشمل بما البشرية، الموارد تعزيز (2)

 البشرية؛ لمواردبشأن ا McKinsey مؤسسة

 المخاطر؛ إدارة وظائف تعزيز (3)

 يةالرئيس المبادئ واعتماد ،المتكامل االقتراض إطار وتنفيذ ،للصندوق االئتماني التصنيف عملية إتمام (4)

  للصندوق؛ المالية االستدامة دعممن أجل 



GC 44/L.8 

14 

 والمناخ والبيئة. ،والشباب ،والتغذية بين الجنسين،التمايز تعميم  (5)

العملية الضوء أيضا على عدد من الحاالت التي يمكن فيها توزيع االستثمارات على مدى عدة سنوات  وسلطت -64

وهي مجاالت ذات األولوية. التثمرة في الموارد المس حجمأو تحقيق وفورات من خالل الكفاءات لزيادة 

 :تتضمن

 تكاليف السفر، وال سيما في ظل حاالت انعدام اليقين المتعلقة بسياق التنفيذ ما بعد الجائحة؛ (1)

 ث؛وإدارة المعرفة والبح (2)

 ؛أو توسيعها المكاتب القطرية للصندوقبإنشاء ة المتعلقة اللوجستي الجوانب (3)

 ؛اتلشبكغير االستراتيجية لحداث األفي  ةالنشطالمشاركة االنخراط الخارجي و (4)

 أنشطة بناء القدرات والفرق؛ (5)

 .األعمالواجتماعات  الداخلية حلقات العمل (6)

نهجا شامال محددا بوضوح لتحديد الميزنة االستراتيجية وعند استعراض المقترحات الفردية، اعتمد مكتب  -65

أو التي  ،داخلياحد من األنشطة المكررة عن طريق ال الوفورات وتعزيز التقاريرالمشتركة بين  الجوانب

 يزانيةاألولويات االستراتيجية ضمن عملية الم تأصيلويؤدي . أو إزالتها ،تغطيها بالفعل مصادر تمويل أخرى

 عملية أن تركزضمان وبالتالي تقديم المقترحات، من أجل وفيما بينها  الدوائر ضمنلى تعزيز التماسك إ

أكبر في نهاية  أثرطلوب لتحقيق األهداف االستراتيجية التنظيمية وتحقيق الموارد على ما هو متخصيص 

 المطاف.

 عملية ميزانية الموظفين

والكفاءات  ،من حيث األعداد المؤسسيةولويات األمع  قوة العملعملية ضمان مواءمة  تبسيطتم ، 2019في عام  -66

، ةرئيسيجهات فاعلة  ثالثبين  بقوة العمل المتعلقةمسائل المعالجة  مسؤوليةتوزيع  إعادة وتمتوالمهارات. 

 .ووحدة التغيير واإليصال واالبتكارالموارد البشرية،  شعبة، ومكتب الميزنة االستراتيجية هيو

 إجراؤها الجاري للخطة االستراتيجية لقوة العمل العملية الشاملة من األخيرة للمرحلة النهائية النتيجة ت تاح ولن -67

 يقترح الميزانية، عمليةبالنسبة ل التوقيت هذا عليها ينطوي التي التحديات ضوء فيو. 2021 عام حتى حاليا

 ،التحويلية المؤسسية التغييرات أحدث من مدخالت مستمدة إلى يستند توظيف هيكل 2021 لعام الصندوق

 تم) وة العملالخطة االستراتيجية لق من الثانية والمرحلة البشرية الموارد دراسة من التوقعات إلى باإلضافة

 انتقالي عام أنه على 2021 عام إلى ينبغي النظر الصدد، هذا وفي(. 2020 عام من سابق وقت في كليهما إتمام

 .2024 عام في بالكامل تطبيقها التي سيتم قوة العمل ذات الحجم المالئم نحو

 تم ،ة لقوة العمل بعين االعتبارالخطة االستراتيجي من الثانية والمرحلة البشرية الموارد دراسة نتائج أخذ معو -68

النتيجة النهائية للمرحلة  حيث يمكن توقع في السابق تحديدها تم التي القدرات فجوات بعض لمعالجة جهود بذل

 الرئيسية المجاالت في لقدراتل المزمعة زيادةأن تتم ال المتوقع ومن. العمللقوة  االستراتيجية خطةال منالثالثة 

 التقدير وإجراءات التعميم، مواضيع مثل في الصندوق الجديد العمل نموذج تدعم التي ذات األهمية الحاسمة

. المخاطر وإدارة القانونية والشؤون ،ومراجعة الحسابات الجودة، وضمان والمناخي، والبيئي االجتماعي

الحاجة لذلك إذا وعندما تبرز  وتدريجية، متوازنة بصورة 2021 لعام المقترح مالك الموظفين تطبيق سيتمو

 .للموارد واألمثل األكبر االستخدام ضمانمن أجل  العام، مدار على

الواجب  اإلدارية واإلجراءات 2021 عام في الخطة االستراتيجية لقوة العمل عمليةل الكامل اإلتمام إلى وبالنظر -69

 الموظفين فرعين منالمكافئين المت تخفيضات الناتج عن الميزانية أثر من المفترض أيضا أن يتضح ،اتباعها

 على األرجح فقط بصورة جزئية( اإلدارية المهارات مجموعة في المثال سبيل على) خبراء االستشاريينوال
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 .2021 عام في

 المؤسسية النواتج مجموعات باستخدام المقترحة الموظفين تكاليف الدوائر وزعت السابقة، السنوات في كماو -70

 .المؤسسية النتائج ركائز وفي المجموعات هذه في موظف كل لمساهمة مباشرة غير خارطة رسم بغية

 عملية ميزانية غير الموظفين

وتضمنت معلمات الميزانية والمبالغ  ،الميزانية لتكاليف غير الموظفين مبادئ توجيهية إلعداد تم وضع -71

ومع وجود مواءمتها. التي أعيدت  2020إلى ميزانية عام باالستناد  لكل دائرة لتكاليف غير الموظفيناإلجمالية 

على تحديد األولويات االستراتيجية لألنشطة المقررة، عمل مكتب الميزنة  المعزز التركيزو نظام جديد نسبيا

وذلك ، 2021لعام  التخطيطفي  عن كثب الدوائراالستراتيجية وشعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مع 

 لتنفيذها، الالزمة الموارد وجدوى الجديدة لتزاماتاالمتعلق بال طموحال بين الصحيح التوازن إيجادإلى  سعيا

 الحقيقي النمو ميزانية سياقضمن  ستثماراتاالو التركيز قدرا أقل من تتطلب التي المجاالت تحديد عالوة على

 .الصفري

ي العام عدت التقارير باستخدام نفس مجموعات النواتج المؤسسية التي استخدمت ف، أ  اإلشارة إليه تتموكما  -72

الثالث قائمة بمجموعات النواتج  الملحق. وترد في 2021لعام  ةولم ت ستحدث مجموعات جديد ،السابق

 للميزانية. شاريإإلى جانب توزيع المؤسسية، 

 اإلضافية لألنشطة احتياجاتها لتقديم (Hyperion) هايبريون نظام باستخدام الدوائر إلى توجيهات صدرتو -73

. 2021 لعام اإلجمالية الميزانية في إلدراجها ،والمتممة التكميلية األموال إدارة رسوم على تحميلها سيتم التي

 .المالي المراقب شعبة مع بالتعاون الطلبات تحليل وتم

 المؤسسيةتوجهات الولويات واألفي سياق  اتالميزاني طلباتجميع  ةستراتيجيالميزنة االاستعرض مكتب و -74

السنوات السابقة، تم إجراء استعراض للجدول الزمني الستكمال  روعلى غراالتي وضعتها اإلدارة. 

ساس أعلى  2021التكاليف المتكررة المقابلة واالستهالك لعام  تم تقديرالرأسمالية الجارية، و مشروعاتال

أثر  بغية استعراض معمقتحليل  كما تم إجراء. 2020 آب/أغسطستكاليف االستهالك الفعلية المتكبدة حتى 

 .السفر واالستشارات وال سيمامحددة، تكاليف األسعار على بنود  وتعديالتالعام  التضخم

والمدخالت التي قدمتها لجنة مراجعة الحسابات والمجلس التنفيذي خالل  والتعقيباتالتوجيهات  تم أخذ وأخيرا، -75

داد الميزانية النهائية. إع عندفي االعتبار في سبتمبر/أيلول رفيع المستوى االستعراض المسبق بشأن مداوالتهما 

في االستعراض المسبق رفيع المستوى الواردة لتحليل األسباب الجذرية للزيادة االسمية  منهجيةجهود  وتم بذل

 في النفقات الفعلية. للتوجهاتحسابات دقيقة  باالستناد إلىوإعادة مواءمة االفتراضات 

 االفتراضات -جيم 

 دل التضخمسعر الصرف ومعالمتعلقة باالفتراضات 

 المتفق 1األجنبي صرف النقد سعر حساب منهجية باستخدام األجنبي،النقد  صرف سعر حساب نتيجة كانت -76

 المعمول به الصرف سعرمع  مقارنةبال الطفيف وكان يمكن لالختالف. أمريكي دوالر 1: يورو 0.89 ،عليها

 يؤثر بشكل ال يذكر أن( أمريكي ردوال 1: يورو 0.885) االستعراض المسبق رفيع المستوى وفي 2020 لعام

 لميزانية أمريكي دوالر 1: يورو 0.885 سعر على الحفاظ تم ولهذا السبب،. اإلجمالية الميزانية تقديرات على

 أكثر سهولة. السابق العام وأداء أرقام مع المقارنة ، كما يجعلالمعتمدة المنهجية ويوضح ذلك متانة. 2021 عام

باستخدام أرقام وذلك إلى المنهجية المتفق عليها،  2021 عام التضخم في ميزانيةق بالمتعل تعديلالستند يو -77

                                           
  .2020إلى سبتمبر/أيلول  2019في األمم المتحدة للفترة من أكتوبر/تشرين األول  االصرف المعمول به أسعارمتوسط  1
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 أسعار المستهلك في العالم وفي إيطاليا لجميع التكاليف األخرى. يمؤشر باتباعوتضخم محددة لعدة بنود 

ن أجل م 2020و 2019المتكبدة بين عامي  وأجري استعراض مفصل للتكاليف الفعلية لالستشارات والسفر -78

زيادة طفيفة في متوسط قيمة العقود  االستشارات وأظهرت. المحركةالعوامل  المكونات التضخمية لتلك تحديد

هذه النسبة المئوية كعامل  وتم استخدامارتفاع متوسط األتعاب اليومية.  نتيجة في المائة 1.4قدرها حوالي 

 التضخم.االستشارات لمراعاة تكاليف لتعديل 

 استمرار مع ،ةعالميال 19-جائحة كوفيد مواجهة في 2020 لعام الفريد الطابع ىأد السفر، تكاليفب يتعلق وفيما -79

 ذلك، ومع. الميزانية مبالغأقل بكثير ل استخدام إلى التقرير، هذا كتابة وقت في الطويلة االضطراب فترات

 عن التعويض أجل من 2021 عام في الخدمات مقدمي قبل من السفر وحدة تكاليف زيادة الصندوق يتوقع

 تكاليف على المائة في 5 بنسبة إجمالية زيادة تطبيق يتم وبالتالي،. 2020 عام خالل المتكبدة الخسائر بعض

 السفر نفقات فئة تخفيض تم بينما السفر تكاليف مكونل للتضخم كتعديل النسبة هذه وتم استخدام. السفر وحدة

 الدوائر. جميع في ةالمائ في 27.5 بنسبة 2021 لعام اإلجمالية

 التكاليف األخرى. لكافةفي المائة  1.5متوسط مرجح قدره  وتم تطبيق -80

 االفتراضات المتعلقة بتكاليف الموظفين

 إلى االفتراضات التالية: 2021ميزانية عام في تستند تكاليف الموظفين  -81

تحليل للبيانات  ضعت تكاليف الموظفين المعيارية بشكل منفصل لكل مستوى من الرتب، بناء علىو   (1)

 تيجري تحليل لتكاليف الموظفين المعيارية لفئأ  وموظفي الصندوق الفعليين. جمالي اإلحصائية إل

 طريقعن  القطرية للصندوقالمقر والمكاتب  العاملين فيالفنيين الموظفين الخدمات العامة وموظفي 

تلك التي تم و ،لمقرل بالنسبةالصندوق  نظمالمتاحة في  -استعراض تكاليف كشوف المرتبات الفعلية 

 بعينالتحليل وأخذ لموظفين الميدانيين. بالنسبة لالحصول عليها من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

الزيادات المحتملة في  أدرجكما والبدالت ذات الصلة،  الموظفين الفنيينزيادة التنقل بين  االعتبار

الداخل في حساب المعاش التقاعدي(، بما في ذلك  )األجر أو مكونات المرتبات/جداول المرتبات و

 مريكي.األدوالر مقابل الوسعر صرف اليورو ة ضمن نفس الرتبة لدرجلعادية لزيادة االآثار 

 :ما يلي 2021لعام  المعياريةالتكاليف  تشملو (2)

لجنة الخدمة المدنية وما فوق كما هو مطبق عادة في لموظفي الفئة الفنية المعاش التقاعدي  (أ)

 (؛ةطفيف زيادة)لدولية ا

 يعمل التي المواقع جميع على المطبقة فاتالمضاع   ذلك في بما العمل مقر تسوية تغير متوسط (ب)

 ؛(طفيفة زيادة) الصندوق فيها

 تطبقه الذي النحو على روما في الموجودين العامة الخدمات فئة لموظفي التقاعدي المعاش (ج)

 ؛(طفيفة زيادة) الدولية المدنية الخدمة لجنة

 الميدانيين العامة الخدمات فئة موظفي على المطبقة الصرف أسعار وتغير المرتبات جداول (د)

 ؛(طفيفة زيادة) الوطنيين الفنيين والموظفين

  ؛(انخفاض) الوطن إلى والعودة واإلجازة ،والمنزل ،التعليم منح مثل األخرى البدالت (ه)

 التكاليف على أثر وجدي ال) 2021 لعام أمريكي دوالر 1: يورو 0.885 الصرف سعر (و)

 (.المعيارية

 الرواتب لتكاليف الشاملة المراجعة تشكل، المرتباتتغير في هيكل أي على الرغم من عدم وجود  (3)

 .األسعار في انخفاضا المعيارية
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 مستوى الموظفين المقترح - دال

 الميداني الوجود تعزيزالمتمثل ب المدة منتصف مسار يتبع عاما انتقاليا 2021 عام يمثل ،تم ذكره سابقا كما -82

 يقترح ،ةالجاري الهيكلية اإلصالحات ونتيجة. الصندوق بموظفي الخبراء االستشاريين عن واالستعاضة

. استخدام الموارد بالشكل األمثل أجل من فقط اللزوم خالل العام عند تدريجيا جدد موظفين تعيين الصندوق

 خطةال نتائج توقع يمكن التي المجاالت على الصندوق ركزي ،2021 لعام المقترح مالك الموظفين إلى بالنظرو

 وضمان ومراجعة الحسابات، ،والمخاطر ،نوالقطري ناألخصائيو أي بالفعل، فيها ة لقوة العملاالستراتيجي

 .القانونية والوظائف الجودة

 أخرى مجاالت في المزمع التخفيض ال تعكس 2021الخطة االستراتيجية لقوة العمل لعام  أن وعلى الرغم من -83

بغية  الداخلية لعملياتل هتبسيط عبر التغييرات لهذه يستعد الصندوق إال أن اإلدارية، المهارات مجموعة مثل

 فقط، 2021 عام في تكتمل العملية الشاملة للخطة االستراتيجية لقوة العمل أن المتوقع منو. كفاءة أكثر جعلها

 التخفيض تنفيذ يمكن أنه حين فيو. وخبراء استشاريين كموظفين كامل بدوام ينمكافئال المطبقة المنهجية عتبروت  

إال أنه من  ،الخبراء االستشاريين عدد تخفيض طريق عن بشكل أسهل عدد المكافئين بدوام كامل في المقترح

 إلى باإلضافةو. على األرجح 2021غير المتوقع أن يظهر أثر تخفيض الموظفين على الميزانية في عام 

يجري حاليا إعداد برنامج لإلنهاء  ،عملية الخطة االستراتيجية لقوة العمل عن الناتجة المقترحة اتالتخفيض

 أساسي بشكل البرنامج هذا يعالجو. ، والعمليات والتكنولوجياالموظفينخطة  من كجزء غير الطوعي للخدمة

: يلي ما لبرنامجا ويشمل. ذلك بعد وربما، 2021-2020 يغطي الفترة وسوف ،الموظفين أداء ضعف

جديدة  مهاراتب التزود في الراغبين غير أو القادرين غير نوالموظف( 2) ؛األداء الضعيف ذوو نوالموظف (1)

 في رغبتهم عن ويعبرون التقاعد سن من يقتربون الذين نوالموظف (3) الشاملة؛ التدريب إعادة خطة إطار في

. ميداني موقع إلى نقلها يمكن وظيفة يشغلون الذين العامة تالخدما فئة وموظف( 4) ؛بصورة أبكر إنهاء الخدمة

 .وسيشكل اإللغاء المحتمل للوظائف من خالل التناقص أحد العوامل الحاسمة

شمل ي. و2021مكافئا بدوام كامل كخط أساس لعام  659 والبالغ 2020المستوى المعتمد لعام  وتم استخدام -84

وظائف أساسية يؤدي بدوام كامل واحد من الميزانية العادية ومكافئ  يتم تمويلهممكافئا بدوام كامل  658ذلك 

 مصادر أخرى.ممولة من 

 مما يمثل ،بدوام كامل مكافئ 708.5 إلى 2021لعام  في الميزانية العادية مستوى الموظفين المقترحيصل و -85

جديدة مقترحة لعام وظيفة  53بدوام كامل. وترجع الزيادة إلى صافي أثر  مكافئ 50.5زيادة صافية قدرها 

 مكتب إدارة المخاطر في ةقائم بوظيفة مكافئ بدوام كامل 0.5 واستبدال ،مكافئ بدوام كامل( 53) 2021

 مكافئين بدوام كامل. 3 إلى تصل تخفيضاتمخصوما منها  ،المؤسسية

 حوالي ينتقل مقرس ،الممولين من الميزانية العادية 708.5عدد المكافئين بدوام كامل البالغ  إجمالي أصل منو -86

 عملية بدء قبل 2017 عام في منتدبة وظيفة 111 بـ مقارنةوذلك  الميدان، إلى 2021 عام في وظيفة 257

 موظفي إجمالي من المائة في 36 إلى المنتدبين للموظفين اإلجمالي العدد رفع إلى ذلك وسيؤدي. الالمركزية

 تحقيق من الصندوق الجديد التوظيف هيكل ويقّرب(. يالماض العام في المائة في 33 بنسبة مقارنة) الصندوق

 المعزز الميداني الوجود بين ويجمع المائة، في 45 والبالغ للموارد عشر الثاني للتجديد نتائجال إدارة إطار هدف

 .التنظيم وإعادة الموظفين انتداب وإعادة ،الخدمة إلنهاء نتيجة الرئيسي للمقر والفعال الرشيق والهيكل

 :التالي النحو على الدوائر مختلف في 53 عددها البالغ الجديدة الوظائف إيجاز يمكنو -87

الوظائف  يشملبما  تتواجد بشكل رئيسي في الميدان، دائرة إدارة البرامج، في سبع وعشرون وظيفة (1)

ف الستكمال التوظي وتبرز الحاجة إليهاالبرامج القطرية،  راءومد الدعم عبر الدوائراإلدارية التي تقدم 

باإلضافة إلى النتائج  ،للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي الالمركزية والمكاتب المراكز في

 ؛التشغيلية وأنشطة االمتثال
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فيما تعزيز استراتيجية الصندوق من أجل في دائرة االستراتيجية وإدارة المعرفة  وظيفة إحدى عشرة (2)

 ؛ات التقدير االجتماعي والبيئي والمناخيوإجراء وأنشطة التعميمالقطاع الخاص، ب يتعلق

 مكتب في وظائف وثالث المخاطر، إدارة مكتب في المؤسسية المخاطر إلدارة مخصصة وظائف أربع (3)

 مخصصتان ووظيفتان ،بالبرامج المتعلقة والعمليات المؤسسية المسائل من أجل دعم العام المستشار

 ؛الجودة ضمان مجموعة في ووظيفتان ،إلشرافوا المراجعة لمكتب

 وحدة األموال التكميلية قيادةمن أجل  الموارد وتعبئة والشراكات العالمي االنخراط شعبة في وظيفتان (4)

مع  االتصال مكتب وتعيين موظفي الموارد تعبئةالرامية إلى  الصندوق جهود لتعزيز الخاص لقطاعاو

 ؛اليابان

 ومرونة استدامة إلى الحاجة جل التطرق إلىمن أ واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا شعبة في وظيفتان (5)

الناتجة  الهجينة العمل أساليب ضوء في سيما الو ،في المؤسسة المعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية

 .19-كوفيد جائحة عن

 في الفنيين الموظفين على الكفاءة لتحقيق الصندوق حملة من كجزء وظائف لثالث اإلجمالي التخفيض يؤثرو -88

)شعبة االنخراط العالمي و لدائرة االستراتيجية وإدارة المعرفة األمامي المكتب وكذلك ،البشرية اردالمو شعبة

 ألغراض الترشيد الثالث الوظائف من نيوظيفت وتم اقتراح(. روما التي مقرها – والشراكات وتعبئة الموارد

 ئر.الدوا نفس في المقترحة الجديدة الوظائف من وظيفتين من أجل التعويض عن

بدوام كامل  مكافئ 16.25 اإلجمالية الميزانية من والممولة اإلدارة رسوم على المحملة الوظائف عدد سيبلغ -89

)تم بالفعل استيعاب  أساسية وظائفضمنها مكافئ واحد بدوام كامل  والتي يؤدي ،2020 عام أرقام مع تمشيا

استمرار تمويل هذه الوظيفة  ومن المقترحة(. الماضي ةالستوظيفة في الميزانية العادية على مدى السنوات  28

 من رسوم األموال التكميلية ألنها تدعم بشكل مباشر األنشطة ذات الصلة.

 5الجدول 

 2021-2018متطلبات التوظيف اإلشارية، 

 )مكافئون بدوام كامل(

     المعتمدة  

 2018 الدائرة

2019 
)التي 
أ عيدت 
 2020 مواءمتها(

2020 
)التي 
أعيدت 

 اءمتها(مو

المقترحة 
لعام 
2021 

مجموع التغيرات عام 
2020 

)التي أعيدت مواءمتها( 
 2021مقابل عام 

 (1.5) 14 15.5 15.5 14 12 مكتب الرئيس ونائب الرئيس

 13 63 50 45 46 43 مجموعة دعم الخدمات المؤسسية

 1 84 83 83 85 82 والحوكمةدائرة العالقات الخارجية 

 10 92 82 82 78 76 وإدارة المعرفة دائرة االستراتيجية

 27 276 249 249 235 242.8 دائرة إدارة البرامج

 - 72 72 77 74 68 دائرة العمليات المالية

 1 107.5 106.5 106.5 100.5 103.5 دائرة خدمات المنظمة

مجموع الموظفين الممولين من الميزانية 

 *العادية
627.3 632.5 658 658 708.5 50.5 

كافئون بدوام كامل الممولون من مصادر الم

 تمويل أخرى
1 1 1 1 1 - 

مجموع الموظفين الممولين من الميزانية 

 العادية ومصادر تمويل أخرى
628.3 633.5 659 659 709.5 50.5 

المكافئون بدوام كامل الممولون من رسوم 

 اإلدارة **
13.25 14.25 15.25 15.25 15.25 - 

من دائرة خدمات المنظمة، ودائرة العالقات الخارجية  1-، وف3-، ف5-الفئة الفنية ف وظائف في ضاتخفي األرقام تشمل *

 ، ودائرة االستراتيجية وإدارة المعرفة.والحوكمة
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 .موظفون بعقود تتزامن مع الميزانية تمول تكاليفهم من الميزانية اإلجمالية **

ة من الميزانية العادية وحسب الدوائر والرتب أعاله الممول 2021اإلشارية لعام الموظفين وترد مستويات  -90

التخفيضات المقررة. وترد آثار عملية  تشملوهي أرقام الدوائر إجمالية تعد وفي الملحقين الرابع والخامس. و

إعداد ميزانية الموظفين على التكاليف في القسم الفرعي هاء أدناه. وسيتم تخطيط وتحديد أولويات التمويل 

وباالستناد إلى نتائج عملية  وفقا لالحتياجات التشغيلية 2021للوظائف الجديدة بعناية خالل عام والتعيين 

 الخطة االستراتيجية لقوة العمل بعد إتمامها.

 العوامل المحركة للتكاليف –هاء 

 هي: 2021إن العوامل المحركة للتكاليف الحقيقية النهائية والتي تحركها األسعار للميزانية المقترحة لعام  -91

 الحقيقية المحركة للتكاليفالعوامل  (1)

 تكاليف الموظفين

 من والقرب للصندوق، الميداني الحضور تعزيز( 1: )يلي بما اإلضافي التوظيف تعلقي -

 ،أفضل أداء ذات منظمة الصندوق جعل في يسهم األمر الذي الالمركزية، ونموذج المستفيدين

 إلى ذلك سيؤديو. يتم استثماره دوالر كل مقابل ثراأل وزيادة ،وتحويله البرامج تنفيذ وتحسين

 الحكومات مع اإلقراضية غير واألنشطة القطري االنخراط وزيادة الطويلالسفر  الحد من

إلقليمي أفريقيا الشرقية  الميدان في الجديدة الوظائف غالبيةوتم تخصيص . البلدان في والشركاء

الموارد  تخصيص نظام لموارد الجغرافي التوزيع مع يتماشى بما الغربية أفريقياو والجنوبية

 الحادي للتجديد األساسية الموارد من المائة في 62 تخصيص يتم حيث األداء، أساس على

 المالية البيئة مع يتماشى بما المؤسسية المخاطر إدارة وظيفة تعزيز( 2) فريقيا؛أل مواردلل عشر

 وإطار مؤسسي مالي لهيكل األسس يضع مما دوق،الصن فيها يعمل التي تعقيدا األكثر واإلنمائية

 مع يتماشى بما الخاص، القطاع االنخراط مع على التركيز مواصلة( 3) ؛شموال أكثر مخاطر

 ذلك في بما التعميم، ومواضيع للغاية متخصصة تقنية خبرة يتطلب الذي الجديد العمل نموذج

 واإلدماج مستردة التكاليف التقنية عدةوالمسا ،إجراءات التقدير االجتماعي والبيئي والمناخي

 يةالهيكل نتيجة والرقابة االمتثالوظائف و القانونية الوظائف في اتالقدر زيادة( 4) االجتماعي؛

 .إضافية وظيفة 53 إلى ذلك سيؤديو. المانحة الجهات متطلبات وزيادة ةالجديد ةالمالي

 المؤسسية متطلباتال بسببة العمل مواءمة قو إعادة نتيجة الموظفين تكاليف تخفيضات نشأت -

 .مكافئين بدوام كامل 3وسيؤدي ذلك إلى تخفيض . الناشئة

مليون  3.44بدوام كامل بزيادة حقيقية قدرها  مكافئ 50.5يقدر األثر الصافي اإلجمالي بنحو  -

في تكاليف الموظفين. وترجع الزيادة الصغيرة نسبيا مقارنة بعدد المكافئين أمريكي دوالر 

في  موجودينحليين مموظفين  تخصالوظائف الجديدة  أن ما يزيد عن نصفم كامل إلى بدوا

 الميدان.

 األخرى المتصلة بالميزانيات الرأسماليةاالستهالك والنفقات المتكررة 

الميزانيات الرأسمالية صافية من ) 2021ستبلغ الزيادة الصافية في االستهالك في عام  -

 المصاحبة اإلضافية النظم تفعيل ومع دوالر أمريكي. 000 200حوالي المستهلكة بالكامل( 

 تكاليف ستزداد ،تمت المصادقة عليها سابقا التي الرأسمالية الميزانية مشروعات تشغيل بدءل

 .االستعراض المسبق رفيع المستوى في موضح هو كما والترخيص والدعم الصيانة
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 جائحة سياق في والتشغيلية ةالمؤسسي التعديالتب ذات الصلة الموظفين غير تكاليف

 19-كوفيد

 البعثات من المزيد إجراء سيتم ،2021 عام في السفر وحدة تكاليف في المتوقعة الزيادة مع -

 في السفر أثناء المنفق المال مقابل القيمة لضمان صارم كما سيتم تطبيق تمحيص ب عد عن

 لم التي المخرجات التأخير فيللتعويض عن  البرامجي النشاطفي  زيادة توقع يمكنو. البعثات

 الميزانية فيجزئيا  المتزايد النشاط هذا استيعاب وسيتم. 2020 عام في إتمامها الممكن من يكن

 .العادية

 الزيادات الحقيقية المحتملة األخرى

. الحقيقية التكاليف في زيادة إلى األخرى والمبادرات األولويات تؤدي أن أيضا المحتمل نم -

 واالنخراط اإلقراض المستند إلى النتائج، ومنهجيات ،المتمايزة المالية نتجاتالم ويشمل ذلك

 خارطة في عليها المتفق اإلجراءات تنفيذ الصندوق سيواصلو. المتحدة األمم إصالح عملية في

 المخاطر دارةإل الحالي طاراإل وتعزيز للصندوق المالية من أجل االستراتيجية الطريق

 واالستعداد المالية، والمخاطر والتشغيلية، القطرية للمخاطر خاص هتماما إيالء مع المؤسسية،

 الموارد توفير اإلدارة من ي توقعو. وتنويعها الصندوق موارد قاعدة توسيع إلى الرامية لألنشطة

 في بتخفيضات اإلضافية التكاليف تعويض طريق عن العالية األولوية ذات األنشطة لهذه

 فيها ضمن برنامج العمل. وفورات يقالمجاالت التي يمكن تحق

 تكاليف فيأمريكي  دوالر مليون 2.64 قدره حقيقي انخفاض أعاله المذكورة الحقيقية الزيادات وسيعوض -92

 .السفر

 العوامل المحركة لألسعار (1)

 تكاليف الموظفين

. 2020إلى االفتراضات المنقحة مقارنة بعام  2021في ميزانية عام  تستند تكاليف الموظفين -

مليون دوالر أمريكي،  1.7تكاليف الموظفين السعر في ب المتعلقيبلغ إجمالي صافي التعديل و

ساسا إلى أ، ويرجع ذلك 2020تكاليف الموظفين في عام  عنفي المائة  1.8 ما يقل بنسبة أو

 ارية تمشيا مع المعلمات المحدثة.تنقيح التكاليف المعي

 التكاليف األخرى

متفق عليها، سيؤدي استخدام أرقام تضخم محددة لعدة بنود ومتوسط استنادا إلى المنهجية ال -

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

 األسعار.

االستشارات نتيجة التضخم عن طريق تكاليف جرى استعراض التعديالت التي طرأت على  -

ذات الصلة، وال سيما االتجاهات في متوسط أتعاب الخبراء  تحليل البيانات المتاحة في النظم

 اشتقاق لم يكن من الممكن ،19-كوفيد جائحة عن الناجم االستثنائي للوضع . ونظرااالستشاريين

 ولذلك فهي تقديرية. التاريخية البيانات من 2021 عام في السفر أسعار زيادة

 بالدرجة ، وهو يرجعأمريكي دوالر مليون 0.46- ميزانيةال السعر في في االنخفاض الصافي اإلجمالي بلغوي -93

 أسعار في الزيادات عنإضافي  مع هامش عوضت التي المنقحة المعيارية إلى تكاليف الموظفين األولى

 .األخرى اإلدارية والتكاليف والسفر ،االستشارية الخدمات
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 المقترحة الصافية العادية الميزانية - واو

االستعراض  حولمراجعة الحسابات والمجلس التنفيذي  لجنة تعقيبات تم أخذه أعاله، على النحو المشار إلي -94

. وتستند أحدث 2021إعداد الميزانية العادية الصافية المقترحة لعام  لدىاالعتبار  بعينالمسبق رفيع المستوى 

مع إجراء تحليل  بدقةإلى الطلبات المفصلة التي قدمتها الدوائر، والتي تم استعراضها  الميزانيةتقديرات 

 تفصيلي ذي صلة للتكاليف.

مليون دوالر أمريكي، وتمثل زيادة  159.4 إلى 2021الميزانية العادية الصافية المقترحة لعام تصل قيمة و -95

وفقا لتقديرات مليون دوالر أمريكي ) 157.9البالغة  2020في المائة مقارنة بميزانية عام  0.96اسمية نسبتها 

كما هو  صفريبق رفيع المستوى(. وباإلضافة إلى احتواء الزيادة الحقيقية عند مستوى االستعراض المس

تخفيضات إضافية في تكاليف غير  من خاللجهود الستيعاب الزيادات في األسعار بشكل كامل  تم بذلمعلن، 

التي أعيدت ، و2020في الميزانية العادية الصافية لعام  ألغراض المقارنةالموظفين. ويتمثل خط األساس 

 .2020مواءمتها لتعكس أثر التغيرات الهيكلية التنظيمية التي جرت خالل عام 

الزيادات الصافية في  (1الزيادة الحقيقية الصفرية نتيجة صافية لما يلي: ) تعتبروعلى النحو الموضح أعاله،  -96

تقديرات  (3ريكي(؛ )دوالر أم 200 000االستهالك ) (2دوالر أمريكي(؛ ) 000 140 1تكاليف الموظفين )

دوالر أمريكي(؛  600 000والخدمات المشتركة وتكاليف تشغيل المكاتب القطرية للصندوق ) ،اإليجار

دوالر أمريكي( عوض عنها انخفاض  000 320 2زيادة في تكاليف االستشارات والتكاليف األخرى ) (4)

 دوالر أمريكي(. 000 640 2حقيقي في السفر )

 الدائرةحسب  الميزانية المقترحة

 .6في الجدول  الدائرةترد الميزانية المقترحة حسب  -97

 6الجدول 

 2021و 2020، الدائرةالميزانية العادية حسب 

 ()ماليين الدوالرات األمريكية

 الدائرة

     

المعتمدة لعام 

2020 

)التي  2020عام 

 أعيدت مواءمتها(

المقترحة لعام 

2021 
 مجموع التغيير

 التغيير

 ية()نسبة مئو

 (12.9) (0.41)  2.77  3.18  3.18 مكتب الرئيس ونائب الرئيس

 18.2 1.65  10.73  9.08  8.77 مجموعة دعم الخدمات المؤسسية

 3.8 0.63  17.22  16.59  16.59 والحوكمةدائرة العالقات الخارجية 

 - 0.01  15.82  15.81  15.81 دائرة االستراتيجية وإدارة المعرفة

 (3.8) (2.39)  60.52  62.91  62.91 ارة البرامجدائرة إد

 (3.0) (0.40)  13.12  13.52  13.83 دائرة العمليات المالية

 6.6 1.76  28.53  26.77  26.77 دائرة خدمات المنظمة

 مركز التكاليف المؤسسية
5.09  5.09  5.75  0.66 13.0 

 )قابلة للتخصيص(

 مركز التكاليف المؤسسية
4.95  4.95  4.95  - - 

 )غير قابلة للتخصيص(

      المزمعةالتخفيضات 

 0.96 1.51  159.41  157.90  157.90 اإلجمالي

 الالمركزية إلى األول المقام في الدوائر بعض في 2020 بعام مقارنة 2021 عام ميزانية في الزيادة ت عزىو -98

 المعلومات تكنولوجيا ومرافق بنى وتكييف لمخاطراب المتعلقة وظيفةال وتعزيز الموظفين، وانتداب

 السفر تكاليف في كبير انخفاض الزيادات هذه عوض عن وقد. 19-جائحة كوفيد أزمة ضوء في واالتصاالت
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 .أخرى إدارية اتكفاءو

مقارنة  2021فيما يلي األسباب المحددة للتغييرات التي طرأت على تخصيص الموارد للدوائر في عام ترد و -99

 :2020 بعام

 في التخفيضات إلى رئيسي بشكل الميزانية في االنخفاض سبب يرجع مكتب الرئيس ونائب الرئيس. (1)

 بلجنة المتعلقة للخدمات الموظفين غير ميزانية في إضافية متطلبات تحديد تمو .السفر تكاليف

 .الجزاءات

 المتزايدة الحاجة ةمجموعة دعم الخدمات المؤسسي ميزانية تعكس مجموعة دعم الخدمات المؤسسية. (2)

ومراجعة  ،واالمتثال ،المخاطر تعتبرو. للحوكمة المؤسسية أقوى إطار في الصندوق نشاط إلى ترسيخ

 خطمن  أساسية عناصر كلها القانونية واالستشارات الجودة وضمان والشؤون األخالقية، الحسابات،

 امتثالها تضمنكما  والبرامجي، اليالم لعمل المنظمة على الصعيدين ضمانات توفر وهي. الثاني الدفاع

 دور جوانب كافة تعكس التي الطوعية وااللتزامات التوجيهية والمبادئ ،الدولية واللوائح للقواعد التام

 إلى الصافية الزيادة تعودو. المقترضين بالنسبة ألعضائه دولية إنمائية مالية كمؤسسة الصندوق

 العمليات دائرة من الحالية المخاطر إدارة وظائف ونقل المجاالت، هذه بعض في إضافية وظائف

 وضخ ،مجموعة دعم الخدمات المؤسسية في حديثا إنشاؤه تم الذي المخاطر إدارة مكتب إلى المالية

 تراكم من جزء معالجةمن أجل  المطلوب لعملل بغية تقديم ما يكفي من الدعم الموظفين غير تكاليف

 ات.لمشروعا ذخيرة طول على الجودة ضمان أنشطة

دائرة العالقات  ميزانية في المائة في 3.8 البالغة الزيادة عزىت   .والحوكمةدائرة العالقات الخارجية  (3)

 الدول مع الموارد وحشد الصندوق حوار تنسيقتهدف إلى  إضافية وظائف إلى والحوكمةالخارجية 

 العالمي الوضع تحسين كيفية بشأن المشورة الوظائف شاغلو وسيقدم. المانحة والجهات األعضاء

 .الخارجية المصالحو 2021 لعام مؤسسيةال ولوياتاأل الصلة بينوبناء  للصندوق

اإلضافية في إطار مظروف ميزانية دائرة  الوظائف استيعابتم  دائرة االستراتيجية وإدارة المعرفة. (4)

ميزانية  تبقىام، االستراتيجية وإدارة المعرفة من خالل خفض تكاليف االستشارات والسفر. وبشكل ع

موارد  توفيرعلى الرغم من وذلك ، 2020دائرة االستراتيجية وإدارة المعرفة ثابتة نسبيا مقارنة بعام 

 وتقييم األثر والقطاع الخاص. ،كافية لألنشطة الرئيسية مثل مواضيع التعميم

 الحد من لساعية إلىالدائرة ا جهود إلى المائة في 3.8 بنسبة االنخفاض عزىي   دائرة إدارة البرامج. (5)

 عمليات وتعزيز الميدان في الجديدة الوظائف في كبيرة زيادة لتمويل وإتاحة المجال ،رالسف تكاليف

 تأثير إلى باإلضافة الداخلية، األولويات تحول ت نقلةساهم كما. المستفيدين من وقربه الصندوق

 هذا ويتماشى. 2020 بعام مقارنة ائرةالد ميزانية في العام االنخفاض في القياسية، التكاليف انخفاض

 حجم وتقليص 2021 عام في استثنائي بشكل المنخفض برنامج القروض والمنح مع أيضا االنخفاض

 اإلقراضية غير األنشطة وبعض والتقييم، والرصد المصلحة، أصحاب تعقيبات تحسين بغية الطموح

 .اآلن المشاورات معظم مراعاة انتهاء مع لموارد،ل عشر الثاني التجديدب الخاصة

 ولوياتاألو األساسية الميزانية متطلبات الستيعاب مجددا جهودال تم بذل دائرة العمليات المالية. (6)

دائرة  ميزانية تنخفض عام، بشكلو. واالستشارات السفر تكاليف خفض مع ،2021 لعام المؤسسية

 ،ذكره سبق ما إلى باإلضافة ،ضاويرجع ذلك أي المائة، في 3 بنسبة 2021 عام العمليات المالية في

دعم الخدمات  مجموعة في مكتب إدارة المخاطر الجديد إلى الحالية المخاطر إدارة وظائف نقل إلى

 المؤسسية.

 6.6 بنسبة زيادة 2021 لعامخدمات المنظمة  لدائرة اإلجمالية الميزانية شهدت دائرة خدمات المنظمة. (7)

 إلى باإلضافةو. 19-لجائحة كوفيد االستجابة في الدائرة بمشاركة أساسي بشكل مدفوعة المائة في
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بصورة  لالستجابة الموظفين غير تكاليف زيادة من المقترح الصدد، هذا في إنشاؤها تم التي الوظائف

 مستدامة عمليات إلى الحاجة ذلك يعكسو. العمليات على والتقليل من أثرها ةالعالمي للجائحة كاملة

 المخاطر بعض من في الوقت نفسه التخفيف مع الحالية الخدمات على والحفاظ ،معلوماتال لتكنولوجيا

 المرافق تكييف عن فضال االستثمار، المزمن في نقصال نتيجة السنين مر على المتراكمة الرئيسية

 .19-جائحة كوفيد مخاطر من للتخفيف

التي بين التكاليف المؤسسية تحت هذا العنوان التي تندرج تنقسم التكاليف  مركز التكاليف المؤسسية. (8)

مركزيا والقابلة للتخصيص، مثل تكاليف التوظيف والتعيين والتكاليف المتكررة لبوابة  تتم إدارتها

مركزيا ولكنها  والتكاليف التي تتم إدارتهاعمالء الصندوق وتكاليف تراخيص شركة مايكروسوفت، 

 الطبية بعد انتهاء الخدمة. لتكاليفواغير قابلة للتخصيص، مثل تكاليف االستهالكات األخرى 

 ؛مستقرة للتخصيص القابلة غير المؤسسية تكاليفال تبقى 

 الزيادات إلى األول المقام في للتخصيص القابلة المؤسسية التكاليف في الزيادة ت عزى 

 تكاليف وارتفاع العامة، الخدمات وتكاليف المكاتب القطرية للصندوق إيجار في المتوقعة

 ويعوض عنها ،ببوابة عمالء الصندوق المتعلقة التكاليف وارتفاع ،االنتداب عادةوإ التوظيف

 الطوعي للخدمة. نهاءاإل ميزانية في انخفاض

 لموجزةالميزانية المقترحة حسب فئات التكاليف ا

 عاالطال ويمكن. أدناه 7 الجدول في الرئيسية التكلفة فئات حسب 2021 لعام المقترحة الميزانية توزيع يرد -100

 مع اإلجمالية النهائية الميزانيةمقترح  ويتماشى. الثاني الملحق في الدوائر حسب التكاليف فئات توزيع على

بصورة  التكاليف فئات حسب التوزيع يختلفو. االستعراض المسبق رفيع المستوى في الواردة المعلومات

 يعادل صرف سعر استخدام تمو. اليفالتك خفض الرامية إلى جهودللو أفضل للتكاليف لتقديرات نتيجة طفيفة

 .االستعراض المسبق رفيع المستوى في كما ،أمريكي دوالر 1: يورو 0.885

 7الجدول 

 2021و 2020تحليل الميزانية حسب فئات التكاليف الموجزة، 

 ماليين الدوالرات األمريكية()

 فئة التكاليف

المعتمدة لعام 
2020 

المقترحة لعام 
 مجموع التغيير 2021

 لتغييرا

 )نسبة مئوية(

  1.2  1.14  95.46  94.32 الموظفون

 8.1 1.83  24.34  22.51 الخبراء االستشاريون

  (27.5)  (2.64)  6.96  9.60 السفر في مهام رسمية

تكاليف تكنولوجيا المعلومات 

  9.0  0.49  5.94  5.45 واالتصاالت غير المرتبطة بالموظفين

 2.7 0.69  26.71  26.02 تكاليف أخرى

 1.0 1.51 159.41 157.90 المجموع

. أمريكي دوالر مليون 24.34 إلى أمريكي دوالر مليون 22.51 من 2021 لعام االستشارات تكاليف زادتو -101

 للزيادة الرئيسية األسبابوترجع . أمريكي دوالر مليون 1.83 حوالي أو المائة في 8.1 اإلجمالية الزيادة وتبلغ

 بغية الحد من الصلة ذات التخفيف وتدابير 19-جائحة كوفيد أثر قياس إلى الحاجة إلى شاراتاالست تكاليف في

 .أيضا الزيادة في االستشارات أتعاب وارتفاع متعددة مجاالت في الطلب زيادة تساهمو. ذلك األثر

 اليقين وعدم عالميةالجائحة ال آثار نتيجة المائة في 27.5- بنسبة كبيرا انخفاضا رسمية مهام في السفر ويشهد -102

 وبدالت السفر لتذاكر الوحدة تكاليف في طفيفة زيادةوتم إدراج . 2021 لعام السفر يخيم على يزال ال الذي

. المقبل العام خالل السفر ة انتعاشحال في الصندوق عمليات التي تجري فيها المواقع بعض في اليومية اإلعاشة
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 .الحيويين واإلشراف التصميم لضمان حاجة اإلدارة مراعاة مع ممكن حد أقصى إلى التكاليف تخفيض تمو

 عام مستويات فوق واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا بالموظفين المرتبطة غير المتكررة التكاليف ارتفعتو -103

 لعمليات لالستجابة واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا العامة التحتية البنية تعزيز إلى للحاجة نتيجة 2020

 .الجائحة بسبب المطلوبة فالتكي

 العمليات في الموظفين حضور وزيادة االنتداب عادةإل الجارية عمليةال إلى األخرى التكاليف في الزيادة ت عزىو -104

 الالزمة التكيف عمليات نتيجة ،أيضا المرافق إدارة في طفيفة زيادة ساهمت ذلك، إلى باإلضافةو. الميدانية

 وانخراطه الصندوق صورة وضوح زيادةالمرتبطة ب التكاليف ضافة إلىباإل ،19-جائحة كوفيد أزمة بسبب

 المائة في 2.7بزيادة تبلغ  ،الموارد تعبئة المتمثلة في تنويع المؤسسية األولوية ضوء في المصلحة أصحاب مع

 .هذه التكاليف فئة في

 الميزانية العادية للصندوق حسب ركائز النتائج

 ،عمليات التخطيط والميزنة المؤسسيةب الخاصنهجه  أن يكون في الطليعة فييسعى الصندوق على الدوام إلى  -105

من  التحولتحقيق أهدافه االستراتيجية. وقد حّسن  من أجل ةفعال بصورةوذلك بهدف تركيز الموارد 

فعالية عمليات التخطيط والميزنة المؤسسية وسمح من  ،سنوات أربع الذي تم منذ ،المجموعات إلى الركائز

 يز معزز على النتائج.بترك

مجموعات النواتج المؤسسية، أصبحت البيانات التراكمية متاحة  استحداثسنوات على  أربعونظرا لمرور  -106

تحويل مجاالت التركيز  من خاللهاواستخالص استنتاجات مفيدة بشأن الطريقة التي يمكن  التوجهاتلتحليل 

مجموعات النواتج  تم ربطهذا العام، للعملية الميزانية إلى تغييرات في أنماط اإلنفاق والتخصيص. وبالنسبة 

 أوثق باألولويات االستراتيجية وتم ترجيح مساهماتها النسبية.  بصورةالمؤسسية 

 موزعة حسب الركائز. 2021أدناه ميزانيات الدوائر والمكاتب لعام  8ويبين الجدول   -107

 8الجدول 

 2021النتائج، التوزيع اإلشاري للميزانية العادية حسب ركائز 

 )ماليين الدوالرات األمريكية(

  4الركيزة  3الركيزة  2الركيزة  1الركيزة  

 الدائرة

تنفيذ البرامج 
 القطرية

بناء المعرفة ونشرها 
 يواالنخراط السياسات

القدرات 
 واألدوات المالية

 المؤسسية الوظائف
 اإلجمالي والحوكمةوالخدمات 

  2.77  2.41  0.04  0.22 0.10 مكتب الرئيس ونائب الرئيس

  10.73  6.17  1.77  0.23 2.55 دعم الخدمات المؤسسية مجموعة

  17.22  6.09  3.19  7.00 0.94 والحوكمةدائرة العالقات الخارجية 

  15.82  0.83  0.65  7.03 7.30 دائرة االستراتيجية وإدارة المعرفة

  60.52  1.49  1.38  3.25 54.40 دائرة إدارة البرامج

  13.12  1.22  6.41  - 5.49 دائرة العمليات المالية

  28.53  19.38  3.09  1.89 4.16 دائرة خدمات المنظمة

  10.70  7.95  0.20 - 2.55 مركز التكاليف المؤسسية

تكاليف مركز التكاليف المؤسسية 

  5.75  3.20  - - 2.55 (للتخصيص )قابلة

سسية مركز التكاليف المؤ تكاليف

  4.95  4.75  0.20 - - (للتخصيص )غير قابلة

  159.41  45.55  16.74  19.63 77.50 المجموع الفرعي

  100  29  10  12 49 نسبة التخصيص

  159.41     المجموع
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، 2الركائز في المائة من الميزانية اإلجمالية، بينما تشكل  49 نسبة تشكل 1أن الركيزة  ويبين الجدول أعاله -108

 عام بالمقارنة مع التوزيع يختلفوفي المائة على التوالي.  29وفي المائة  10وفي المائة،  12 نسبة 4، و3و

 زيادة بنفس 4 الركيزة شهدت في حين ،المائة في 2 بنسبة طفيفا انخفاضا 1 الركيزة شهدت حيث ،2020

 الطفيفة التوزيع إعادة تفسير كنيمو. 3و 2 الركيزتين على تغيير أي يطرأ لم ،2020 بعام مقارنةو. النسبة

 وظائف بالمقارنة مع بكثير أقل معيارية تكاليف ذات وظائف مع ولكن الميداني الحضور لزيادة نتيجةك هذه

 دعمال خدمات عن فضال ،ةالمالي يةالهيكل وتعزيز المخاطر إدارة على المعزز التركيز يحظى كما. المقر

 في 4 الركيزة الذي شهدته التباين ويفسر ذلك ،باهتمام متزايد ونية،القان الخدمات مثل الصلة ذات المؤسسي

 .2021 عام

، بما في ذلك مقارنة المؤسسيةويرد في الملحق الثالث توزيع لميزانية كل ركيزة حسب مجموعة النواتج  -109

في توزيع  التوجهاتمن مالحظة  مثيرة لمحات ثاقبة. ويمكن استخالص 2019و 2020ي بميزانيتي عام

 2021 عام في اإلدارة التزامات مع وتماشياموعات النواتج المؤسسية على مدار السنوات الثالث الماضية. مج

 الصندوق موارد قاعدة وتنويع المستفيدين، من والقرب الميداني الحضور تعزيز على التركيزوالمتمثلة في  –

 المؤسسية المخاطر إدارة وتحسين المالية االستدامة زيادة خالل من المالية المسؤولية وضمان نطاقها، وتوسيع

 واالنخراط المالية، واإلدارة البشرية والموارد، الحافظة إدارة الرامية إلى تعزيز األنشطة ودعم تمكينيعتبر  –

 .المخصصة الموارد في زيادة تسجل التي األنشطة من ،والشراكات العالمي

 المقترحة اإلجماليةالميزانية  -زاي 

ل برنامج قروضه ومنحه. يتولى ال -110 صندوق تنفيذ وإدارة عدد من العمليات ألطراف ثالثة خارجية ولكنها ت كّم 

هذه العمليات من األموال التكميلية. وينطوي الدخول في هذه الشراكات على تكاليف إضافية يتكبدها  ويتم تمويل

ل هذه الت ،والتنفيذ ،الصندوق في التصميم كاليف في العادة من إيرادات رسوم اإلدارة واإلشراف واإلدارة. وتموَّ

 من خالل اتفاقيات األموال التكميلية.

الموارد المطلوبة إلدارة ودعم األعمال  باإلضافة إلىوتشتمل الميزانية اإلجمالية على الميزانية العادية الصافية  -111

لصندوق األساسي للقروض اإلضافية المرتبطة باألموال التكميلية. وسيستمر تمويل أعمال تنفيذ برنامج ا

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

ل بأموال تكميلية على الميزانية العادية من سنة  والصافية عدم تأثير التقلبات الناجمة عن عبء العمل المموَّ

إلجمالية سوى التكاليف اإلضافية لدعم األنشطة الممولة بأموال تكميلية إلى أخرى. وال ت درج في الميزانية ا

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

 اإلسباني، واألموال التكميلية الثنائية األخرى.

مليون دوالر أمريكي فوق  4.7باألموال التكميلية  ، تبلغ تكاليف دعم األعمال المتعلقة2021وبالنسبة لعام  -112

 يعام مع تشهد تغيرات بالمقارنةمليون دوالر أمريكي، وهي لم  159.4الميزانية العادية الصافية البالغة 

. ويمكن استرداد هذا المبلغ بالكامل من الجزء السنوي القابل للتخصيص من إيرادات الرسوم 2020و 2019

لة من برنام ج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، وحساب األمانة اإلسباني، واالتحاد المحصَّ

 .والمساهمات الثنائيةاألوروبي، 

مليون دوالر أمريكي مقارنة بميزانية  164.1إلى  2021ونتيجة لذلك، تصل الميزانية اإلجمالية المقترحة لعام  -113

مليون  4.7 البالغة التكميلية األموال دعم تكاليف فسنو 2020في عام مليون دوالر أمريكي  162.6قدرها 

على الميزانية العادية الصافية المقترحة  إالدوالر أمريكي في وثيقة االستعراض المسبق. وال تلتمس الموافقة 

 موجزا للميزانية العادية اإلجمالية والصافية. 9مليون دوالر أمريكي. ويعرض الجدول  159.4 التي تبلغ
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 9الجدول 

 2021الصافية لعام واإلجمالية  اإلشارية الميزانية

 )ماليين الدوالرات األمريكية(

 2021المقترحة  2020المعتمدة  فئة التكاليف

 164.1 162.6 الميزانية اإلجمالية

 (4.7) (4.7) تكاليف دعم أنشطة األموال التكميلية

 159.4 157.9 الميزانية الصافية

بتحديث المبادئ التوجيهية للصندوق بشأن استرداد التكاليف من األموال التكميلية. وقد أدخلت وقامت اإلدارة  -114

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

ن استرداد التكاليف بما يتماشى هداف تعبئة الموارد في الصندوق، وضماأل مع دعمها في الوقت نفسه ،األخرى

زيادة استعراض وبهدف  2020في عام  ةعمل مخصص مجموعةوتم إنشاء مع قرارات مجلس المحافظين. 

 .2021وسيستمر هذا العمل خالل عام  الموارد التكميلية.تبسيط تخصيص ورصد وتنفيذ األنشطة الممولة من 

 معدالت الكفاءة –حاء 

 المالية المؤسسات مع الكفاءة عن مواءمة إبالغه الصندوق يود متطور، ملع نموذج في ومع المضي قدما -115

 لكل التي تتم إدارتها الحافظة قيمة قيسي والذي ،3 كفاءة قدره معدل على سيركز وبالتالي األخرى، الدولية

 البرامج، يفتكال من كبيرة نسبة تشمل اإلدارية المصروفات أن إلى اإلشارة وتجدر. اإلدارية النفقات من دوالر

 ونظرا. لصندوقالصافية ل ميزانيةال إجمالي إلى يشير أوسع مصطلح ولكنها ،بطبيعتها إدارية ليست التيو

بالمقارنة مع تقلبات برنامج القروض  لإلدارة الخاضعة أصول الصندوق لمجموع استقرارا األكثر لطبيعةل

 باإلضافةو. الطويل المدى على الصندوق كفاءة قييملت جدوى األكثر المقياس هذا ي عتبر ،لالعم والمنح وبرنامج

 – أكبر نشطة حافظة إدارةب صندوقتتسم بقدر أكبر من الالمركزية لل أكبر عمل قوة وجود سيسمح ذلك، إلى

 أثرا يترك أن يمكن الميزانية في مصاحبة زيادة من دون اإلضافي الطلب ضوء في الكفاءة تحسين نغير أ

 مقارنة وإمكانية األخرى الدولية المالية المؤسسات مع الصندوق تواؤم تحسينبغية و. العمليات على اسلبي

 اإلدارية والتكاليف البرامجية التكاليف بين بصورة واضحة الفصل فيمستقبال  النظر يمكن الكفاءة، معدالت

 .الميزانية ألغراض البحتة

 ودعم تمكين وفي التنفيذ ودعم اإلشراف في اتاالستثمار أكبرب يتم القيام الثالث، الملحق في مبين هو وكما -116

 ويرتبطان للصندوق اإلدارية النفقات ثلث حوالي عام بشكل مجتمعين المجالين كال ويمثل. القطرية البرامج

 برنامج أو القروض والمنح ببرنامج أو ،الجديدة االلتزامات أو بالمشروعات وليس الحالية، الحافظة بإجمالي

 ميزانية من المائة في 8 سوى الجديدة المشروعات تصميم ال يمثل ذلك، من العكس وعلى .ماله المخطط العمل

القروض والمنح وبرنامج العمل  برنامج على الصارم تركيزهما مع 2و 1 الكفاءة معدال يعد ،ولذلك. الصندوق

 أوليا جزءا تمثل االلتزامات ألن ونظرا. للصندوق اإلجمالية الكفاءة عن موثوقة صورة نيقدما وال مضللين

 .كاملة الصورة ظهرت   ال فإنها للبرنامج، الكلي التنفيذ من صغيرا وجزءا المشروع حياة دورة من فقط

 ولذلك .مليار دوالر أمريكي 8.6 إلى 2019في نهاية عام النشطة لحافظة جمالي االقيمة النقدية إل ووصلت -117

 النفقات من أمريكي دوالر 1 لكل أمريكيا دوالرا 55 غبمبل التكاليف إجماليمع  بالتناسب الحافظة قيمة تقدر

 ثابتا تصاعديا اتجاها اإلدارية النفقات من دوالر كل مقابل التي تتم إدارتها الحافظة قيمة وقد تبعت. اإلدارية

 العاشر التجديد ةفتر خالل أمريكيا دوالرا 46و ،للموارد التاسع التجديد فترة خالل أمريكيا دوالرا 43 من

 عدم يضمن مما ،العمل برنامج في للسيولة المحّسن االستخدام الكفاءة مستويات ارتفاع يعكسكما . مواردلل

 وأهدافه. الصندوق غايات تحقيق نحو للعمل وإنما استخدامها الموارد تجميد

لمنح الهدف في تطبيق نهج أكثر استجابة للعمالء في تخطيط برنامج القروض وا يتمثلوفي السنوات القادمة،  -118
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اإلدارة على  تركز، على ذلكوتطوير ذخيرة المشروعات، وزيادة مرونة الميزانية اإلدارية للصندوق. وبناء 

بوصفها  إدارة النتائجفقا ألهداف إطار ذلك وشهرا، و 36اإلدارية على أساس متجدد كل  للكفاءة مستهدف معدل

 رأس المال البشري الصندوق إلى تحسين عملية الميزانية السنوية. ومع سعيمن معلمات  ارئيسي معلما

 الكفاءة معدلالتكنولوجية الالزمة لنموذج تشغيله في المستقبل، سيظل الحفاظ على ثبات  واإلمكانات القدراتو

 .أولوية استراتيجية ومواصلة تحسينه

القادمة في سياق غير أنه يتعين إعادة تقييم هدف النمو الحقيقي الصفري ومسار الميزانية الثابت في السنوات  -119

. حجم الحافظة اإلجمالية والحاجة إلى تعزيز تنفيذ البرامج، إلى جانب تطور األهداف ذات الصلة بالكفاءة

الصندوق  لموارد عشر الثاني التجديد مشاورات من كجزء الجارية المناقشات أشارت ذلك، إلى باإلضافةو

 المناسبة الموارد توفير وكيفية بالتزامات جديدة ح التعهدطمو بين الصحيح التوازن إقامة إلى الحاجة إلى بالفعل

تركيزا  تتلقى أن يجب التي المجاالتب المتعلقة اإلدارة قرارات أومفاضالت ال أن ذلك يعني قدو. لها

 .حتمية تصبح واستثمارات أقل

 10الجدول 

 معدالت الكفاءة

 )ماليين الدوالرات األمريكية(

الفعلية  
لعام 

2016 

الفعلية 
لعام 

2017 

الفعلية لعام 
2018 

فترة التجديد 
العاشر لموارد 

 الصندوق

الفعلية لعام 
2019 

المتوقعة لعام 
2020 

المتوقعة 
 2021لعام 

المتوقعة لفترة التجديد 
الحادي عشر لموارد 

 الصندوق

         برنامج العمل

 501 3 934 869 698 1 292 3 189 1 313 1 790 برنامج القروض والمنح

 96 50 12 34 299 132 83 84 موال أخرى يديرها الصندوقأ

 597 3 984 881 732 1 591 3 321 1 396 1 874 المجموع الفرعي

 388 6 321 1 588 1 479 3 340 2 080 1 800 460 أالتمويل المشترك 

 985 9 305 2 469 2 211 5 931 5 401 2 196 2 334 1 مجموع برنامج العمل

 ةغير متاح ةغير متاح ةغير متاح 608 8 - 051 7 846 6 860 6 د التنفيذ في نهاية الفترةقيمة الحافظة قي

           مجموع التكاليف

 452.09 159.41 142.74 150.57 434.05 146.95 145.3 141.8 الميزانية العادية

 14.1 4.7 4.7 4.7 16.1 5.1 6 5 تكاليف دعم أنشطة األموال التكميلية

 466.19 164.11 147.44 155.27 450.15 152.05 151.3 146.8 تكاليفمجموع ال

مجموع التكاليف/برنامج  :1معدل الكفاءة 

القروض والمنح، بما في ذلك األموال 
 %13 %17 %17 %9 %13 %12 %11 %17 باألخرى التي يديرها الصندوق 

مجموع التكاليف/برنامج  :2معدل الكفاءة 

 %5 %7 %6 %3 %8 %6 %7 %11 العمل

 غير متاح غير متاح غير متاح 55 - 46 45 47 الحافظة/مجموع التكاليف :3معدل الكفاءة 

عن المعدل المنقح المستهدف للتمويل المشترك  تعبّراألموال األخرى التي يديرها الصندوق مع المبالغ المبيَّنة كتمويل مشترك  أ

نح من 1.2: 1البالغ و  .برنامج القروض والم 

 .الصندوق مواردق عليه في إطار التجديد التاسع لس الكفاءة المتفمقيا ب

 2021 لعام الرأسمالية الميزانية - سادسا

 2021طلب الميزانية الرأسمالية العادية لعام 

تغطية من أجل  الفئة الدورية واستمرارية األعمال، (1: )وهي، ثالث فئاتسيتم تقسيم الميزانية الرأسمالية إلى  -120

سنة واحدة )مثل االستبدال  عنيكون لها عمر اقتصادي يزيد التي ، والمتكررةالرأسمالية الدورية أو النفقات 

واستبدال المركبات في  ،وتحديث تراخيص البرمجيات ،للحواسيب المكتبية والمحمولةالسنوي المنتظم 

، والتي تشمل 2021ي عام فئة األولويات االستراتيجية ومجاالت التركيز ف( 2المكاتب القطرية للصندوق(؛ )

التي ال  األخرى شاملةال ستثماراتفئة اال (3مجاالت التركيز الثالثة الرئيسية للصندوق في العام المقبل؛ )
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 ،تمويل مشروعات تكنولوجيا المعلومات الكبيرة والمشروعات االستثمارية األخرىمن أجل  ولوية،تحظى باأل

  ع بهذه المشروعات.بما يتماشى مع القدرات المتاحة لالضطال

 فضال العمليات، الستمرارية الدورية المبادرات دعم إلى المقترحة الرأسمالية الميزانية تهدف ذلك، على وبناء -121

، 2021 عام في الصندوق لعمل التركيز ومجاالت ةالثالث المؤسسية باألولويات المتعلقة المبادرات عن

 العمليات في أوجه الكفاءة تحسين في المساهمة مع األخرى، واالستثمارات المشروعات إلى باإلضافة

 .الشاملة والمواضيع

 مليون 1.71 تشمل أمريكي، دوالر مليون 6.75 إلى 2021 لعام الرأسمالية الميزانية وتصل قيمة مظروف -122

 دوالر مليون 2.63و األعمال، باستمرارية المتعلقة أو الدورية الرأسمالية النفقات لتغطية أمريكي دوالر

 لمبادرات أمريكي دوالر مليون 2.41 قدره إضافي واستثمار 2021 لعام باألولويات المؤسسية تتعلق مريكيأ

 الرئيسي المقر وتجهيز رقمنةمواصلة  2021 عام في االستثمار الرئيسية مجاالت تشملو. أخرى شاملة

 من عالية مستويات مراراست يضمن مما الهجينة،واالفتراضية  العمل لبيئات المكاتب القطرية للصندوقو

 المقر في والمستفيدين والشركاء( المقر في واالجتماعات المؤتمرات قاعات) األعضاء الدول مع االنخراط

 لتكنولوجيا القوية الهيكلية استكمال لمواصلة النظام رئيسية على تحسيناتإدخال  فرص تحديد تمو. البلدان وفي

 .المستهدفة المشروعات في المؤسسية الكفاءة فرص من االستفادة لىعالوة ع الصندوق، في المالية المعلومات

 لما يلي:أمريكي مليون دوالر  4.34ومن إجمالي مظروف الميزانية الرأسمالية، سي خصص مبلغ قدره  -123

والتوريد  الميدانية، البيانات جمع في االستثمار خالل من 2021 لعام المؤسسية ولوياتلأل التطرق (1)

المخاطر فيه  وإدارة ت القطاع الخاصومنتجا المخاطر، وإدارة المالية واإلدارة ت،اإلنترن عبر شبكة

 (؛أمريكي دوالر 000 631 2)

ضمان استمرارية " أو الصندوق، أنظمة لعمل الحيوية المبادرات من وغيرها الدورية المبادرات مويلت (2)

 .(أمريكي دوالر 000 713 1" )العمل

 مليون دوالر أمريكي، النفقات التالية: 2.41بلغ قيمته ذي توسيغطي المبلغ المتبقي، وال -124

 ؛(أمريكي دوالر 000 156 1) الوصولوتعزيز  البيانات تحليالت (1)

 ؛(أمريكي دوالر 650 000) المركبات استبدال ذلك في بما ،في المكاتب القطرية للصندوق تحسينات (2)

 (؛أمريكي دوالر 000 400) اإلنترنتر شبكة عب التوريد خطة (3)

 ؛(أمريكي دوالر 000 200) القانونية المعرفة إدارة (4)

 من عدد تأجيل تمو. أمريكي دوالر مليون 9.6 الرأسمالية الميزانية مشروعات من أجل الطلب إجمالي يبلغو -125

 المقترحة أخذ المشروعات ضمان وذلك بغية التقييم، من مزيدال إجراء يتم ريثما الرأسمالية الميزانية طلبات

 أجل من واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استراتيجية تنفيذ وقدرة االستراتيجية، ولوياتاأل بعين االعتبار

 .االستهالك من قبيل المتكررة التكاليف واحتواء ،المستقبلية الصيانة واحتياجات التنمية،

البنود المباشرة الصندوق، يتم تحميل االستهالك على أساس  المطبقة فيواستنادا إلى المعايير المحاسبية الحالية  -126

الخاصة بالعمالء وست سنوات لألجهزة الخاصة بالبنية  لألجهزةأربع سنوات  عمر افتراضي قدرهمدى  على

تطوير البرمجيات. ووفقا لذلك، يقدر االستهالك اإلضافي للمشروعات ل كحد أقصى سنوات 10واألساسية، 

دوالر  200 000الحالي لإلنجاز بما قيمته  الجدول الزمني إلى استناداالتي تنطوي على نفقات رأسمالية 

 .2021أمريكي في عام 
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 11الجدول 

 2021 لعام طلب الميزانية الرأسمالية

 (دوالر أمريكي)

 الفئة

 المقترح

 النسبة المئوية دوالر أمريكي

 25 000 713 1 الفئة الدورية واستمرارية األعمال -أوال  -1

 39 000 631 2 2021جاالت التركيز في عام فئة األولويات االستراتيجية وم -ثانيا  -2

 36 000 406 2 ولويةالتي ال تحظى باأل األخرى شاملةال ستثماراتفئة اال -ثالثا  -3

 000 750 6 المجموع
 

 والتكنولوجيا والعمليات ،الموظفين خطة – سابعا

 الوثيقة في والتكنولوجيا والعمليات ،الموظفين خطة في المحرز التقدم عن مفصل تحديث يرد -127

 AC 2020/159/R.4. 

 :يلي ما اإلدارة تقترح ،2021 لعام العمل خطة استعراض واستنادا إلى -128

 ت ستخدم لن ،2020 عام خالل القدرات لبناء الموجه االستثمار أموال في وفورات من تحقق لما نظرا (1)

 بخطة مرتبطة أنشطة ألية 2021 عام خالل األخرى اإلدارية الميزانية مصادر أو مرحلة مبالغ أية

 والتكنولوجيا؛ والعمليات الموظفين

 هذا سي حذف القطرية، المكاتب بتطوير المتعلق الميزانية بند بشأن التنفيذي المجلس تعليقات ضوء في (2)

ل القدرات لبناء الموجه االستثمار ميزانية من البند  اإلدارية؛ الموارد من وسيموَّ

 حاليا المقدَّر 2020 عام في المستخدمة غير القدرات بناءل الموجه االستثمار أموال مبلغ كامل سيتاح (3)

 ؛2021 عام في الستخدامه أمريكي دوالر مليون 1.003 بحوالي

 أمريكي دوالر مليون 4.165 قيمته بما القدرات لبناء الموجه االستثمار أموال من مبلغ سحب اقتراح (4)

 المحتملة السحب لعمليات مريكي،أ دوالر مليون 2.315 وهو المتبقي، المبلغ وتخصيص 2021 لعام

 .أدناه 12 الجدولفي  المبلغ توزيع تفاصيل وترد. المستقبل في
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 2021لقدرات لعام بناء االتوزيع المقترح لالستثمار الموجه ل

 )بآالف الدوالرات األمريكية(

  2021الخطة المنقحة لعام   2021/2022الخطة األصلية المقررة للفترة  

لعام  السحب

2022 

االستثمار 

الموجه لبناء 

 القدرات

األموال المرحلة/الميزانية 

 الرأسمالية

 من الرصيد غير المستخدم  المجموع

االستثمار الموجه لبناء 

 2020 عامل القدرات

االستثمار  من مقترحال حبالس

الموجه لبناء القدرات لعام 

2021 

استخدام األموال 

المرحلة في عام 

2021 

المجموع 

 2021لعام 

 

ن
و
ظف

و
لم

 ا

           لقوة العمل التخطيط االستراتيجي

 -     -  - - - الشعبوضع خطط استراتيجية لقوة العمل على مستوى 

 310  600 - 355 245  665 - 665 يدةدالتحسين الموجه للمهارات/التزويد بمهارات ج

 705  500 1 - 500 1 -  000 3 000 1 000 2 برنامج إنهاء خدمة الموظفين

           القيمة المقدمة إلى الموظفين

 -  - - - -  - - - مراجعة الوظائف

استعراض ترتيبات الموارد البشرية القائمة لتعزيز القيمة المقدمة إلى 

 الموظفين

- - -  - - - -  - 

           إدارة األداء

 -  - - - -  - - - تصميم إدارة األداء دعم إعادة

 -  125 - 100 25  100 - 100 التدريب المخصص على اإلدارة للمشرفين ودعمهم

ت
يا
مل

لع
ا

 

           إعادة تصميم أساليب العمل

 -  - - - -  - - - مكسبا سريعا 18تنفيذ 

 -  - - - -  - - - اإلضافيةوالعشرين  ةتنفيذ التوصيات الخمس

 -  - - - -  - - - نضج أساليب العمل  تعزيز

 850  350 - 150 200  000 1 - 000 1 تنفيذ التوصيات المتبقية

 -  - - - -  - - - تحليل أساليب األعمال الجديدة

 350  033 1 - 800 233  150 1 - 150 1 تنفيذ توصيات مختارة

           إطار إدارة المخاطر المؤسسية

 100  460 - 160 300  300 - 300 المخاطر المؤسسية إدارةدمج إطار 

يا
ج

لو
و
كن

لت
 -  200 - 200 -  200 35 165 إدارة المواهب منصةتنفيذ  ا

 -  240 - 240 -  240 140 100 تنفيذ تغييرات وحلول تكنولوجيا إعادة تصميم أساليب العمل

 -  - - - -  - - - المعامالت(حاالت استخدام األتمتة )تحليل وتجريب 

 -  660 - 660 -  660 160 500 ب حاالت استخدام األتمتة )االستراتيجية والقائمة على البيانات(تحليل وتجري

*االستثمار في تطوير المكاتب القطرية للصندوق   500 300 800  - - -    

 315 2  168 5 - 165 4 003 1  115 8 635 1 480 6 المجاميع 
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لمستقل في الصندوق المستند إلى النتائج برنامج عمل مكتب التقييم ا - الثانيالجزء 

 -2023 2022للفترة  ، وخطته اإلشارية2021وميزانيته لعام 

 المقدمة -أوال

 2019-2018قدم استعراض النظراء الخارجي لمهمة التقييم في الصندوق الذي أ جري في عام من التغيير.  -129

(EB 2018/124/R.8توصيات لمواصلة تحسين عمليات ومجموعة منت ) جات مكتب التقييم المستقل في

الصندوق. والتزم مكتب التقييم المستقل بتنقيح مجموعة منتجاته لتشمل منتجات جديدة مثل التقييمات 

. وكان هذا أول 2020المواضيعية، على أن تنعكس في برنامج عمل وميزانية مكتب التقييم المستقل لعام 

، ستصبح إجراءات مكتب 2021النظراء. وخالل عام  برنامج عمل انتقالي نحو تنفيذ توصيات استعراض

عاما من التغيير، ويضع  2021التقييم المستقل لتنفيذ التغييرات الموصى بها فعالة تماما. وبالتالي، سيكون عام 

مكتب التقييم المستقل في مكانة أكثر استراتيجية لتلبية االحتياجات من حيث المساءلة والتعلّم للهيئات الرئاسية 

إدارة الصندوق في سياق التقدم نحو تحقيق الغايات المحددة في إطار أهداف التنمية المستدامة، وال سيما تلك و

، فإن برنامج العمل 2020. وعلى غرار برنامج العمل والميزانية لعام 2المتعلقة بهدف التنمية المستدامة 

كتب التقييم المستقل الستراتيجية تقييم متعددة . وسيتبعه تنفيذ مأيضا والميزانية هذا سيكون ذو طابع انتقالي

خ بقوة مساهمته في الفعالية اإلنمائية للصندوق في سياق على المدى المتوسط  2السنوات من شأنها أن ت رس 

 خطة التنمية المستدامة.

مكتب التقييم أ عدت هذه الوثيقة استرشادا بالمشاورات المكثفة التي أجراها  إعداد برنامج العمل والميزانية. -130

المستقل مع الهيئات الرئاسية للصندوق وإدارته وموظفو مكتب التقييم المستقل في الصندوق. وباإلضافة إلى 

ذلك، تسترشد هذه الوثيقة باستعراض النظراء الخارجي لمهمة التقييم في الصندوق، وخطة العمل المشتركة 

إدارة الصندوق والمعروضة على لجنة التقييم في دورتها لمكتب التقييم المستقل المتفق عليها في وقت الحق مع 

 3الثامنة بعد المائة.

وما بعده وكيف تتصل ببرنامج عمله ومتطلباته  2021هذه الوثيقة أولويات مكتب التقييم المستقل لعام  وتبين -131

تخدام الميزانية واس 2020من الموارد. وباإلضافة إلى ذلك، توفر الوثيقة تحديثا بشأن التقدم المحرز في عام 

. وتوضح أيضا أرقام النفقات الفعلية لعام 2020واستخدامها المتوقع حتى نهاية عام  2020حتى سبتمبر/أيلول 

أ عدت ميزانية المكتب بشكل مستقل عن الميزانية اإلدارية  4. وتمشيا مع سياسة التقييم في الصندوق،2019

بادئ ومعايير الميزنة )مثل سعر الصرف، والتكاليف القياسية للصندوق. وتستند الميزانية المقترحة إلى نفس م

 .2021لوظائف الموظفين( التي استخدمتها إدارة الصندوق في إعداد ميزانيتها اإلدارية لعام 

                                           

 سنوات. 5إلى  3يتصور مكتب التقييم المستقل أن االستراتيجية متوسطة األجل يمكن أن تغطي فترة من  2
3 5.pdf-P-W-108-2020-https://webapps.ifad.org/members/ec/108/docs/EC. 
 انظر سياسة التقييم في الصندوق 4

)3.pdf-Rev-7-R-102-2011-https://webapps.ifad.org/members/eb/102/docs/arabic/EB(. 

 .2020وع رضت سياسة جديدة بشأن التقييم على لجنة التقييم في دورتها الحادية عشرة بعد المائة في أكتوبر/تشرين األول 

https://webapps.ifad.org/members/ec/108/docs/EC-2020-108-W-P-5.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/102/docs/arabic/EB-2011-102-R-7-Rev-3.pdf


GC 44/L.8 

32 

 2020التقدم المحرز في األنشطة في عام  -ثانيا

 19-كوفيدسياق  في التقييمات إجراء -ألف

ج عمل مكتب التقييم المستقل. قدم مكتب التقييم المستقل تحديثا شفويا إلى على تنفيذ برنام 19-أثر تفشي كوفيد -132

 أجريتلجنة التقييم في دورتها التاسعة بعد المائة بشأن خطط تكييف التقييمات الفردية. فعلى سبيل المثال، 

اد تعديالت على الن هج المعيارية لجمع البيانات وتحليلها ومشاورات أصحاب المصلحة، ويجري اعتم

ممارسات جديدة. ويقوم مكتب التقييم المستقل بجمع البيانات من خالل استعراض الوثائق، ومشاورات مع 

، ويجري المزيد من التحليل باستخدام Skypeوتطبيق  Zoomأصحاب المصلحة عن ب عد عبر الهاتف وتطبيق 

راء استشاريين محليين إلجراء بخب يستعين الصندوقبيانات رصد المشروعات وتقييمها. وباإلضافة إلى ذلك، 

مكتب التقييم المستقل نظم المعلومات  استخدمالبعثات القصيرة الموجهة حيثما تسمح الظروف بذلك. كما 

االجتماعي إلعداد جرد للمشروعات  واإلدماجتعاون مع شعبة البيئة والمناخ والتمايز بين الجنسين بال الجغرافية

مكتب التقييم المستقل عددا من المبادئ التي يلتزم  حدددخلها. وبشكل عام، مواقع تذات المرجعية الجغرافية ل

 باتباعها، على النحو المبين أدناه:

احترام أولويات السالمة الصحية والتوجيهات المقدمة من منظمة الصحة العالمية والصندوق والبلدان  (1)

 بلدان التي ت نفذ فيها البرامج.المعنية، وااللتزام بقيود السفر الدولية والمحلية المطبقة في ال

احترام الصحة والرفاه والمبادئ األخالقية والقيم الثقافية ألصحاب المصلحة المعنيين بالتقييم وموظفي  (2)

 مكتب التقييم المستقل عند إجراء التقييمات.

ذلك عن  تقليل السفر الدولي إلى أدنى حد ممكن. وإجراء أحداث التقييم وجمع البيانات عن ب عد )بما في (3)

. واستخدام الوثائق وقواعد البيانات القائمة والبيانات قدر اإلمكانطريق االجتماعات االفتراضية( 

 الثانوية األخرى على أمثل وجه.

استخدام التكنولوجيات القابلة للتعديل لجمع البيانات عن ب عد والتحقق من صحتها إلى أقصى حد ممكن،  (4)

 كانية للتدخالت ذات المرجعية الجغرافية حيثما تكون ذات صلة.مثل تحليل البيانات الجغرافية الم

إذا اعتبرت آمنه ومسموح بها بموجب القواعد الوطنية، تكليف الخبراء االستشاريين الوطنيين بإجراء  (5)

زيارات ميدانية مختارة للتحقق من النتائج عن طريق مصادر أخرى. وسي طلب من الخبراء 

 ام بجميع قيود السفر المحلية والتوجيهات الصحية.االستشاريين الوطنيين االلتز

التعاون مع المكاتب والشبكات والمنظمات المهنية األخرى المعنية بالتقييم لتعزيز تبادل الخبرات  (6)

والممارسات. واستخالص دروس من هذه الحكمة الجماعية بشأن الممارسات الجيدة والمخاطر 

ألزمة. واستخدم تجربة األزمة هذه كفرصة للتفكير في والصعوبات لتعزيز مكاسب الكفاءة أثناء ا

 ممارسات التقييم المستقبلية وإرشادها.

 2020التقدم المحرز في أنشطة تقييم مختارة في عام  -باء

 يرد أدناه التقدم المحرز بشأن أنشطة تقييم مختارة: -133

  المؤسسي لدعم الصندوق لالبتكار ونمو اإلنتاجية لزراعة أصحاب الحيازات االنتهاء من التقييم

نتائج وتوصيات التقييم على لجنة التقييم في دورتها العاشرة  ترضع  الصغيرة الشاملة والمستدامة. 

قد . وع  2020 أيلول/بعد المائة وعلى المجلس التنفيذي في دورته الثالثين بعد المائة المنعقدة في سبتمبر

حدث تعلم داخلي لموظفي الصندوق والوكاالت األخرى التي تتخذ من روما مقرا لها في أواخر 

 .2020سبتمبر/أيلول 
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 ع رضت . تقييم مواضيعي لمساهمة الصندوق في تكيف أصحاب الحيازات الصغيرة مع تغير المناخ

منة بعد المائة التي ع قدت في الخاصة بالتقييم المواضيعي على لجنة التقييم في دورتها الثا 5وثيقة النهج

ويجري حاليا تنفيذ التقييم وإعداد دراسات حالة وبدأت المشاورات والمقابالت . 2020 نيسان/أبريل

وسيقوم بالزيارات الميدانية خبراء استشاريون وطنيون إذا سمحت بذلك األمم مع أصحاب المصلحة. 

 المتحدة والسلطات المحلية.

 جمع وتم. النهج إعداد ورقة من المستقل التقييم مكتب انتهى .الريفية ساسيةاأل تجميعي للبنية تقييم 

 ت جر   مل ،19-التي تفرضها جائحة كوفيد ونظرا للقيود. وتجري صياغة التقرير وتحليلها البيانات

 .المكتبية األدلة الستكمال المقررة المختارة الميدانية الزيارات

 والزراعة األغذية ومنظمة العالمي األغذية لبرنامج التابعة التقييم مكاتب مؤسسي مشترك مع تقييم 

ضعت .التي تتخذ من روما مقرا لها الوكاالت بين التعاون بشأن المتحدة لألمم  التقييم اختصاصات و 

 لجنة إلى تدموق   الثالث التي تتخذ من روما مقرا لها للوكاالت التقييم مكاتب باالشتراك مع المؤسسي

 يبدأ أن المتوقع من البداية، مرحلة وبعد. 2020 أيلول/سبتمبر في العاشرة بعد المائة تهادور في التقييم

 .2021 عام في التقييم من االنتهاء وسيتم. 2020 من عام الثاني النصف في وتحليلها البيانات جمع

 المستديرة  تم االنتهاء من حلقات عمل المائدةاالستراتيجيات القطرية و. و تقييمات البرامج القطرية

الوطنية إلكوادور ومدغشقر والسودان، وع قدت حلقتا عمل عن ب عد لمدغشقر والسودان. وع رض تقييم 

االستراتيجية القطرية لسيراليون على لجنة التقييم في دورتها الثامنة بعد المائة التي والبرنامج القطري 

اللجنة في دورتها التاسعة بعد المائة  ع قدت في أبريل/نيسان، كما ع رض تقييما إكوادور ونيبال على

. ويقوم مكتب التقييم المستقل بعمل مكتبي ويجري مشاورات مع أصحاب يونيو/حزيرانالتي عقدت في 

االستراتيجيات القطرية الجارية في بوروندي والمصلحة من أجل مشروعات تقييمات البرامج القطرية 

تب التقييم المستقل باستمرار قيود السفر في البلدان والمغرب والنيجر وباكستان وأوغندا. ويرصد مك

 6سمح الوضع بذلك. من خالل الخبراء االستشاريين الوطنيين حيثماببعثات قصيرة وموجهة  وقام

  .تتقدم تقييمات أداء المشروعات كما هو مقرر لها. غير أنه ال ي توقع إجراء تقييمات أداء المشروعات

داء المشروعات. وبدال من ذلك، سيقوم مكتب التقييم المستقل بالتحقق من بعثات دولية لمعظم تقييمات أ

االستعراضات المكتبية من خالل مقابالت عن ب عد مع أصحاب المصلحة والزيارات الميدانية التي 

يقوم بها الخبراء االستشاريون الوطنيون )إذا سمحت اللوائح الوطنية( واستخدام المصادر األخرى 

، يجري مكتب التقييم المستقل 2020نظم المعلومات الجغرافية حيثما تنطبق. وفي عام للبيانات مثل 

تقييمات أداء المشروعات في بنغالديش والجمهورية الدومينيكية وإندونيسيا والسنغال وطاجيكستان 

قق نظام المعلومات الجغرافية للتح من بيانات مكتب التقييم المستقل استخدم بنغالديش، فيووأوغندا. 

 .التحتية البنية تشييد فعاليةالمتعلقة ب المعلومات من

  .من تقييم أثر مشروع اإلدارة المجتمعية  2020سيتم االنتهاء في النصف الثاني من عام تقييمات األثر

. أما بالنسبة إلى تقييم األثر الجديد المقرر 2019المتكاملة للموارد الطبيعية في إثيوبيا الذي بدأ في عام 

، يقترح مكتب التقييم المستقل عدم االضطالع به. وال تزال قيود السفر سارية 2020دأ في عام أن يب

في معظم البلدان. وبينما نظر مكتب التقييم المستقل في خيارات بديلة لتقييم األثر، فقد خلص إلى أنه 

استراتيجية في حالة عدم وجود زيارات ميدانية ومقابالت ميدانية، سيكون من الصعب جدا تصميم 

. و القيام من شأن باإلضافة إلى ذلك، أخذ عينات موثوقة وإجراء مراقبة الجودة بمستوى مرض 

أن يؤدي إلى مخاطر صحية للمستفيدين وأصحاب المصلحة وموظفي مكتب  بمقابالت ميدانية مكثفة

                                           
  .pdf-P-W-108-2020-https://webapps.ifad.org/members/ec/108/docs/EC.4انظر  5
  يقوم بالبعثات خبراء استشاريون وطنيون، تحت إشراف دقيق من خبير التقييم الرئيسي في مكتب التقييم المستقل وخبراء استشاريين دوليين. 6

https://webapps.ifad.org/members/ec/108/docs/EC-2020-108-W-P-4.pdf
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متعلقة بالتقييم من األنشطة ال امكتب التقييم المستقل جزء سيرّحلالتقييم المستقل. وبدال من ذلك، 

إلى الجزء الثاني  2021المؤسسي المشترك للتعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها من عام 

 .2020من عام 

 منقحةإعداد مشروع سياسة  (1تتعلق األنشطة في هذا المجال بما يلي: ) متابعة استعراض النظراء الخارجي. -134

توفير مدخالت للمناقشة المتعلقة باالختصاصات المحدثة للجنة  (2بشأن التقييم، بالمشاورة مع اإلدارة؛ )

إعداد مذكرة بشأن مجموعة منتجات مكتب التقييم المستقل. وتحقيقا لهذه الغاية، عمل مكتب التقييم  (3التقييم؛ )

ييم المخرجات ذات الصلة على لجنة التق ترضع  والمستقل بالتشاور مع إدارة الصندوق والهيئات الرئاسية. 

 .2020في دورتها الحادية عشرة بعد المائة في أكتوبر/تشرين األول 

مالمح أصدر مكتب التقييم المستقل ونشر على الجماهير الداخلية والخارجية: أحد عشر تقرير تقييم، وخمسة  -135

، وبيانين صحفيين، وتنبيه إعالمي واحد، وثالث لمحات عامة، ونشرة تعليمية نظرات ثاقبة، وخمس بارزة

موجزة واحدة، وخمسة رسوم بيانية، ونشرتين إخباريتين فصليتين وثالث تدوينات صوتية. كما نظم مكتب 

التقييم المستقل حدثين داخليين للتعلّم بشأن إطار النتائج القائمة على األدلة للجنة اإلنقاذ الدولية وأداة من أجل 

قدمها مكتب التقييم التابع لهيئة األمم  19-كوفيد ائحةإدارة التقييمات التي تراعي التمايز بين الجنسين أثناء ج

المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة )هيئة األمم المتحدة للمرأة(. ونشر مكتب التقييم المستقل مدونتين 

 مجلة من حزيران/يونيو عدد في مقاالالمكتب  ونشر بشأن تقييم التنمية المجتمعية ون هج سالسل القيمة.

مسائل من مجلة " 2020لعام  األول الفصل في عدد ومقاال ؛للمرأة المتحدة األمم هيئةالصادرة عن  "تحويلال"

. وشارك مكتب التقييم المستقل في العديد األفريقي التنمية صادرة عن مصرف إلكترونية مجلة وهي "التقييم

تعاون في مجال التقييم، وحدث اجتماع الربيع لفريق ال وهيمن األحداث الخارجية، معظمها عن ب عد، 

gLOCAL  الذي اشتركت في تنظيمه مكاتب التقييم التابعة للصندوق ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

وبرنامج األغذية العالمي، والمؤتمر السنوي للبنك الدولي بشأن اقتصادات التنمية الذي استضافه البنك الدولي 

واجتماع للمبادرة العالمية للتقييم التي تقودها مجموعة التقييم التقييم في الهند؛ وجامعة أريزونا ومؤتمر لمجتمع 

المستقلة في البنك الدولي؛ ومكتب التقييم المستقل في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛ وأسبوع التقييم اآلسيوي 

 .2020لعام 

للهواتف الذكية واألجهزة اللوحية.  IFAD Leafكما قام مكتب التقييم المستقل بتطوير وإطالق تطبيق يسمى  -136

هو مركز مرجعي مضغوط يحتفظ بجميع تقارير مكتب التقييم المستقل في شكل محّسن  IFAD Leafو

لالستخدام باألجهزة المتنقلة ويحتوي على مراشيح مخصصة للبحث من خالل تقييمات مكتب التقييم المستقل 

 بسرعة وبدقة.

يتعاون مكتب التقييم المستقل مع مكاتب التقييم األخرى التابعة لألمم المتحدة  خرى.التعاون مع مكاتب التقييم األ -137

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

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

كما نظم فريق التعاون في مجال التقييم التابع لمصارف التنمية متعددة األطراف، والذي يعد مكتب التقييم 

 .19-بشأن جمع األدلة للتقييمات خالل كوفيد 2020المستقل عضوا فيه، ندوة افتراضية في أبريل/نيسان 

توليفية سريعة مشتركة، مع مكاتب التقييم التابعة للوكاالت  ود عي مكتب التقييم المستقل إلى التعاون في عملية -138

التي تتخذ من روما مقرا لها ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، بشأن تحديد األدلة على نوع التدخالت 

التي كانت فعالة في حماية سبل العيش الريفية واألمن الغذائي في أوقات األزمات. ولن تقتصر هذه النشاط 

لى عمليات الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها ومنظمات األمم المتحدة األخرى فحسب، بل ستشمل أيضا ع

 عددا من شركاء ومنظمات التنمية األخرى.
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ود عي مكتب التقييم المستقل إلى التعاون في مبادرة التقييم العالمية التي يقودها مكتبا التقييم في البنك الدولي  -139

لمتحدة اإلنمائي. ومن المتوقع أن تعزز المبادرة الطلب فضال عن القدرات المؤسسية والتقنية وبرنامج األمم ا

للتقييم في البلدان النامية، وست نفذ بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية ووكاالت األمم المتحدة. وستتيح 

 الستفادة من ممارسات الجهات األخرى.المبادرة لمكتب التقييم المستقل فرصة لتقاسم معرفته التقييمية وكذلك ا

 2020ميزانية عام  استخدام -جيم

حتى  2020و 2019معلومات عن استخدام ميزانية مكتب التقييم المستقل في عامي  1يعرض الجدول  -140

استخدام الميزانية في  وسيتأثرعام. ، فضال عن معدل االستخدام المتوقع بحلول نهاية ال2020سبتمبر/أيلول 

وبعض الوظائف الشاغرة  19-في تكاليف السفر نتيجة لقيود السفر الناتجة عن كوفيد بانخفاض 2020عام 

 .، بما في ذلك وظيفة مدير مكتب التقييم المستقل2020التي نشأت خالل عام 
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 1الجدول 

 (2020)حتى سبتمبر/أيلول  2020تخدامها المتوقع في عام واس 2019استخدام ميزانية مكتب التقييم المستقل في عام 

 أعمال التقييم

الميزانية 

المعتمدة لعام 

2019 

استخدام 

الميزانية في عام 

2019  

الميزانية المعتمدة 

 2020لعام 

االلتزامات حتى 

 2020سبتمبر/أيلول 

االستخدام المتوقع 

حتى نهاية عام 

2020 

      تكاليف غير الموظفين

 000 200 303 158 000 820 704 684 000 840 كاليف السفرت

 000 700 1 206 610 1 000 390 1 371 517 1 000 400 1 أتعاب الخبراء االستشاريين

نشر التقييمات وتدريب الموظفين 

 000 350 322 033 390 270 742 287 390 270 وتكاليف أخرى

 000 250 2 542 090 2 390 480 2 817 489 2 390 510 2 المجموع الفرعي

 3 050 000 2 801 8434 338 388 3 7 2 542 136 221 473 3 تكاليف الموظفين

 000 300 5 976 891 4  728 868 5 953 031 5 611 983 5 المجموع

 90.3 83.3  9 84.10  )بالنسبة المئوية(االستخدامات 

 استعراض النظراء الخارجي 

ي من إجمال 2019)جزء عام 

 - - - 392 115 000 200 التكاليف(

 11 100 000 10 0 000 137   تعيين مدير مكتب التقييم المستقل

 000 50 000 50 000 50   سياسة التقييم

 000 450 5 976 941 4 728 055 6 345 147 5 611 183 6 الميزانية اإلجمالية 

 األهداف االستراتيجية لمكتب التقييم المستقل -ثالثا

 2021من متابعة استعراض النظراء الخارجي، قام مكتب التقييم المستقل بتنقيح أهداف الشعبة لعام  كجزء -141

لتعكس بشكل أفضل المجموعة الواسعة من األنشطة التي يضطلع بها. وتركز األهداف بشكل متزايد على دور 

ه ومساهمته في حوار التقييم على مكتب التقييم المستقل في تعزيز ثقافة التعلّم والنتائج داخل الصندوق وخارج

المستوى العالمي وعلى المستويين اإلقليمي والقطري. ويتماشى ذلك مع توصية استعراض النظراء الخارجي 

 بأن يؤدي مكتب التقييم المستقل دورا أكثر استراتيجية داخل الصندوق وخارجه. واألهداف هي:

                                           
تقييم المستقل عدة وظائف شاغرة على مدار العام، وتم شغلها بشكل مستمر. ووفقا للممارسات المعيارية في الصندوق، كان لدى مكتب ال 7

 ت حسب تكاليف الموظفين في الميزانية على أساس التكاليف المعيارية التي يقدمها مكتب الميزنة االستراتيجية. ويمكن أن يكون االستخدام

 لمعيارية.الفعلي أقل من التكاليف ا
داد ال يلتزم مكتب الميزنة االستراتيجية بأموال إال مقابل الوظائف التي تم شغلها أو التي تم تحميل تكاليف بشأنها لشخص ما. وحتى وقت إع 8

ن ووظيفتين م 3-ووظيفة من الدرجة ف 2-هذه الوثيقة، كانت هناك في مكتب التقييم المستقل وظائف شاغرة، هي وظيفة من الدرجة مد

 .2-الدرجة ف
في المائة. وت درج تكاليف الموظفين  99.18في المائة بينما بلغ معدل استخدام تكاليف غير الموظفين  73بلغ معدل استخدام تكاليف الموظفين  9

رو مقابل الدوالر في الميزانية بالمعدالت القياسية التي يحددها مكتب الميزنة االستراتيجية. ويعتمد االستخدام الفعلي على سعر صرف اليو

 األمريكي، والشروط التعاقدية للموظفين الحاليين وأي وظائف شاغرة قد تنشأ. وأتاح مكتب الميزنة االستراتيجية أرقام االستخدام الفعلي

ي وثيقة برنامج . وبالتالي يختلف معدل االستخدام المبلغ عنه هنا عن معدل االستخدام المبلغ عنه ف2020لتكاليف الموظفين في فبراير/شباط 

 المقدمة إلى مجلس المحافظين في دورته الثالثة واألربعين. 2020العمل والميزانية لعام 
لمستقل توصل مكتب التقييم المستقل إلى اتفاق مع شعبة الموارد البشرية ست حول بموجبه النفقات الفعلية المرتبطة بتعيين مدير مكتب التقييم ا 10

 ة العملية.البشرية في نهايبالكامل إلى شعبة الموارد 
، من المتوقع أن يتم إنفاق مبلغ أقل على العملية. ومع 19-نظرا ألن المرشحين قد ال يتمكنون من السفر إلى روما في ضوء جائحة كوفيد 11

 ذلك، لن يكون االستخدام الفعلي معروفا إال في نهاية العملية.
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ن أداء الصندوق على المستوى المؤسسي وتحسي لتعزيز المساءلةضمان أدلة موثوقة ومستقلة  (1)

 واإلقليمي والقطري وعلى مستوى المشروعات؛

 المساهمة في تعزيز حوار التقييم داخل الصندوق وعلى المستوى العالمي واإلقليمي والقطري؛ (2)

 تعزيز ثقافة النتائج والتعلّم من التقييمات داخل الصندوق. (3)

هدافه االستراتيجية كجزء من عملية صياغة استراتيجية متعددة وسيواصل مكتب التقييم المستقل التفكير في أ -142

 .2021السنوات مقررة لعام 

  2021برنامج عمل عام  -رابعا

أيضا بتبسيط هيكل وثيقة برنامج عمل مكتب التقييم المستقل وميزانيته  الخارجيأوصى استعراض النظراء  -143

 وجعلها أكثر إيجازا. 2021وعملية اإلبالغ. وبالتالي، تم تبسيط هذه الوثيقة لعام 

 2021برنامج العمل المقترح لعام  -ألف

كما أوصى به استعراض النظراء الخارجي، سيعد مكتب التقييم المستقل استراتيجية تقييم متعددة السنوات  -144

، وذلك بالتشاور مع لجنة التقييم والمجلس التنفيذي وإدارة الصندوق. 2021لعرضها على لجنة التقييم في عام 

وما بعده  2022وما بعده )تعتبر قائمة التقييمات لعام  2022وستوجه هذه االستراتيجية اختيار التقييمات لعام 

 الواردة في الملحق الرابع بهذه الوثيقة قائمة أولية(.

واستنادا إلى نتائج وتوصيات استعراض النظراء، واالستعراض الداخلي الخاص بمكتب التقييم المستقل،  -145

 وما بعده ما يلي: 2021لراجعة من الهيئات الرئاسية واإلدارة، ستشمل أولويات التقييمات في عام والتغذية ا

تناول مواضيع التقييم التي تمثّل تحديات كبرى للتنمية الريفية وتعكس التغييرات واإلصالحات الهيكلية  (1)

 الهيكل منها مجاالت لةجم في كبيرة وإصالحات تغييرات الصندوق أجرى. وقد الرئيسية في الصندوق

 أن المتوقع ومن الماضية، السنوات في ةالمالي يةوالهيكل( الالمركزية عملية ذلك في بما) المؤسسي

 بشأن تقييمات المستقل التقييم مكتب سيجريو. المتوسط المدى على إصالحات إجراء يواصل

 لتحقيق أهمية تكون ذات والتي الصندوق في والتغييرات اإلصالحات بهذه تتعلق التي يعضاالمو

 المستدامة؛ التنمية وأهداف الريفي التحول

 المستقل التقييم مكتب ينظر بأن الخارجي األقران استعراض أوصى. الجديدة التقييم منتجات تجريب (2)

 وسيعزز. المشروعو البلدفيما يتجاوز مستوى  والتعلم المساءلة احتياجات لتلبية أحدث منتجات تقديم في

 احتياجات لتلبية أحدث منتجات وسي دخل الحالية لمنتجاته المنهجية الصرامة المستقل لتقييما مكتب

 المصلحة؛ وأصحاب للصندوق المتطورة التقييم

على المستوى  التعلّم الصادرة عن الهيئات الرئاسية واإلدارةالمساءلة واالستجابة الحتياجات  (3)

الهيئات  مع مستمر أساس على المستقل التقييم مكتب سيتشاور. واالستراتيجي ومستوى المشروعات

 والجغرافية والتنظيمية المواضيعية المجاالت في تصب تقييمات إلجراء وإدارته لصندوقالرئاسية ل

 األولوية؛ ذات

 لتلخيص جهودا المستقل التقييم مكتب سيبذل. اتوحيد النتائج المتعلقة بأداء حافظة الصندوق ونتائجه (4)

 عييضامو مجال في األداء أو التنظيمي لألداء شاملة نظرة لتقديم التقييمات عبر منهجي شكلب النتائج

 ؛يحظى باالهتمام معين
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 التقييم وظيفة لتعزيز تعليقات المستقل التقييم مكتب سيقدم. الذاتي التقييم جودة تحسين في المساهمة (5)

 مدخالت تقديم خالل ومن منتجاته خالل من الصندوق في التقييم الذاتي للمشروعاتو يالمؤسس الذاتي

 .السابقة التقييمات من المستفادة الدروس أساس على التنظيمية والعمليات للسياسات

، يخطط مكتب التقييم المستقل في تحديات عالمية رئيسية للتنمية الريفيةوفيما يخص الموضوعات التي تمثّل  -146

الصندوق في تأقلم أصحاب الحيازات الصغيرة مع تغّير  الستكمال التقييم المواضيعي لمساهمة 2021عام 

( تقييم أداء الصندوق ونتائجه في دعم جهود المزارعين من 1المناخ. وسيقوم التقييم المواضيعي بما يلي: )

( تحديد الدروس الرئيسية وتقديم 2أصحاب الحيازات الصغيرة للتأقلم مع تغيّر المناخ )المكون التجميعي(؛ )

 بشأن السبل التي تسمح للصندوق بتعزيز نهجه وتحسين أدائه في هذا المجال )المكون اإلرشادي(.التوصيات 

بإجراء تقييم  2021الهيكلية، سيبدأ مكتب التقييم المستقل في عام  التغييرات واإلصالحاتوفيما يتعلق بإرشاد  -147

. وسيشّكل ذلك 2022في عام مؤسسي يتناول اإلصالحات الخاصة بتطبيق الالمركزية في الصندوق إلتمامه 

، وسيغطي التقييم التغييرات 2016متابعة للتقييم المؤسسي الذي تناول الموضوع ذاته وتم استكماله في عام 

الحاصلة في السنوات الخمس الماضية، من جهة التغييرات التنظيمية واألثر على االنخراط مع البلدان الشريكة 

 )بما في ذلك األنشطة غير اإلقراضية( ونتائجه.ودعم العمل التشغيلي واالستراتيجي 

، سيتم استكمال 2021وتشمل التغييرات التنظيمية أيضا الشراكات المؤسسية مع الوكاالت األخرى. وفي عام  -148

 لألمم المتحدة التقييم المؤسسي المشترك لمكاتب التقييم في برنامج األغذية العالمي ومنظمة األغذية والزراعة

 .2020التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها، والذي بدأ في عام  والصندوق بشأن

إجراء تقييم دون  2021، يقترح مكتب التقييم المستقل في عام بتجريب منتجات التقييم الجديدةوفيما يتعلق  -149

تقييم إلى التقييمات دون اإلقليمية  وتهدفإقليمي لبلدان صغيرة تعاني من أوضاع هشة في غرب أفريقيا. 

استراتيجية الصندوق ون هجه وهيكله التنظيمي في البلدان التي تشترك بخصائص بارزة، وأن تخرج بتوصيات 

ودروس لصالح عمليات الصندوق في المنطقة دون اإلقليمية المعنية. كما ي توقع أن تكون هذه التقييمات ذات 

سيتم تحديد قائمة البلدان التي سيتم إدراجها في تركيز استراتيجي أو مواضيعي، وأن تغطي جوانب تنظيمية. و

هذا التقييم في بدايته، وذلك بالتشاور مع الشعبة اإلقليمية. وقد أعربت دائرة إدارة البرنامج عن اهتمامها بهذا 

التقييم في ضوء االنتشار الواسع للبلدان التي تعاني من أوضاع هشة في أفريقيا الغربية والوسطى، ومن هنا 

 12ه بالنسبة للدائرة والصندوق ككل.أهميت

يتناول مشروعات تنمية األعمال الريفية.  من المقترح إجراء تقييم لمجموعة من المشروعات، 2021وفي عام  -150

وسيشمل هذا التقييم مشروعات الصندوق التي تعمل على تنمية األعمال داخل المزرعة وخارجها، كما قد 

ثلة مثل المنطقة الجغرافية، ومرحلة التنفيذ والروابط بسالسل يشمل المشروعات التي تتسم بخصائص مما

القيمة. ويعبّر اختيار الموضوع عن األولوية التي يوليها الصندوق للتحول الريفي في إطاره االستراتيجي 

. ويمكن أن تغطي التقييمات المذكورة المشروعات الجارية 2ضمن الهدف االستراتيجي  2025-2016للفترة 

 .إلى توليد نتائج ودروس ذات صلة أوسع بالمقارنة مع تقييمات المشروعات اإلفرادية وأن تؤدي

 ، سيعمل مكتب التقييم المستقل على تقييمات البرامج القطريةالحتياجات التعلّموفيما يتعلق باالستجابة  -151

تتم مكتب التقييم ، سيخ2021االستراتيجيات القطرية، والتي تستنير بها االستراتيجيات القطرية. وفي عام و

المستقل تقييمي االستراتيجيتين القطريتين والبرنامجين القطريين لباكستان وبوروندي اللذين تم البدء بهما في 

. ومن المزمع إجراء خمسة تقييمات جديدة الستراتيجيات قطرية وبرامج قطرية في بوليفيا، 2020عام 

غير المتوقع إجراء تقييمات لالستراتيجيات القطرية  ومن 13وإسواتيني، وإندونيسيا، ومالوي وأوزبكستان.

نظرا إلى إجراء تقييم دون إقليمي فيه.  2021والبرامج القطرية في إقليم أفريقيا الغربية والوسطى في عام 

                                           
 . 2016في البلدان التي تعاني من أوضاع هشة في عام  تمت المصادقة على استراتيجية الصندوق لالنخراط 12
 .2021في حالة بوليفيا، من المتوقع إعداد ورقة نهج فقط لعام  13
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وقد يضطلع مكتب التقييم المستقل في المستقبل بأكثر من تقييم واحد لالستراتيجية القطرية والبرنامج القطري 

إقليمية معينة في عام معين بناء على برامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديدة والطلب من الش عب  في شعبة

االستراتيجيات القطرية بصورة واإلقليمية التابعة لدائرة إدارة البرامج. وستتم هيكلة تقييمات البرامج القطرية 

 ييم بصورة أكثر انتقائية.أكثر استراتيجية، مع إعطائها شكال جديدا وتطبيق معايير التق

وسيضطلع مكتب التقييم المستقل بإعداد تقرير توليفة تقييمية جديد حول أداء الحكومات في مشروعات  -152

الصندوق. وتم اختيار هذا الموضوع في ضوء النتائج الواردة في التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات 

مشروعات الصندوق. ويعتبر  ت أداء الحكومات فيتصنيفا، والتي تظهر تراجعا في 2020لعام  الصندوق

ذلك هاما بشكل خاص بالنظر إلى ما وجده التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق من ارتباط بين 

 .أداء الحكومة والفعالية واإلنجاز اإلجمالي للمشروع

لمشروعات، وإن كان ذلك وعلى مستوى المشروع، سيواصل مكتب التقييم المستقل إجراء تقييمات أداء ا -153

بأعداد أقل بالمقارنة مع السنوات السابقة. ويعتبر ذلك جزءا من إعادة التوازن بين التقييمات على مستوى 

. ويقترح 2019المشروع والتقييمات األكثر استراتيجية وفقا لما أوصى به استعراض النظراء الخارجي لعام 

نهاية العام. ويأخذ  في، وإتمامها 2021ألداء المشروعات في عام  مكتب التقييم المستقل إجراء أربعة تقييمات

هذا التخفيض بعين االعتبار أيضا الزيادة في حجم العمل المطلوب في دليل التقييم، واستراتيجية التقييم، وإدخال 

 .المنتجات الجديدة

 2021كتب التقييم المستقل في عام المتعلقة بأداء حافظة الصندوق ونتائجها، سيعد م بتوحيد النتائجوفيما يتعلق  -154

اإلصدار التاسع عشر من التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق. وقد يتضمن التقرير في المستقبل 

فصوال معيارية )مثل الفصول المتعلقة بأداء حافظة المشروعات واألنشطة غير اإلقراضية(، عالوة على 

ليال جديدا أو تجميعا لنتائج تقييمات أكثر استراتيجية. وسيساعد فصول تختلف من عام إلى آخر وتتضمن تح

ذلك على تحسين االستجابة الحتياجات التعلّم التنظيمي وإتاحة المزيد من الدروس التقييمية القابلة للتنفيذ. 

يته وسيشّكل التمعن بصورة أكبر في محتوى التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق، وهيكله، ومنهج

  جزءا من مراجعة دليل التقييم.

، عمليات التثبت تعزيز جودة التقييم الذاتيوأخيرا، سيجري مكتب التقييم المستقل، في إطار دعمه الرامي إلى  -155

عمليات التثبت من تقارير إنجاز  من تقارير إنجاز المشروعات بصورة مستمرة. ومن المتوقع أن تصبح

المعايير التي تشهد تباعدا بين تصنيف التقييم الذاتي لدائرة إدارة البرامج أقصر، مع تركيزها على  المشروعات

وتصنيف مكتب التقييم المستقل. وفي المستقبل، يمكن أن يتم إدماج عمليات التثبت من تقارير إنجاز 

وق المشروعات في نظام إدارة النتائج التشغيلية أيضا لضمان اإلبالغ عن نتائج التقييمات الذاتية للصند

فيما يخص  دائرة إدارة البرامج والتقييمات المستقلة على نحو متكامل. كما سيتفاعل مكتب التقييم المستقل مع

 .مراجعة منتجات التقييم الذاتي، وسيكون متاحا إلجراء مشاورات حول المنهجية

جات التقييم الحالية، ويتطلب تنقيح مجموعة المنتجات، مع إدخال منتجات جديدة واعتماد ن هج أكثر حداثة لمنت -156

أن يصيغ مكتب التقييم المستقل منهجية تقييم جديدة. ويخطط مكتب التقييم المستقل للبدء بصياغة دليل تقييم 

. وستأخذ المنهجية في الحسبان التغييرات في المنتجات الحالية وإدخال منتجات جديدة. 2021جديد في عام 

 .يئات الرئاسية، وإدارة الصندوق، وشبكات التقييم الدوليةوسيتضمن هذا المسعى إجراء مشاورات مع اله

 إجراء أثناء تعلمها التي الدروس المستقل التقييم مكتب دمجسي   وعملياته، ومنتجاته منهجيته تنقيح عملية فيو -157

 المعلومات نظام مكتب التقييم المستقل استخدم المثال، سبيل علىو. 19-جائحة كوفيد سياق في التقييمات

 باستخدام ب عد عن والمقابالت جغرافي،ال يوجد فيها الوسم التي المشروعات في منهجي بشكل رافيةالجغ

 مع عدب   عن مشاورات المستقل التقييم مكتب أجرى وبالمثل،. واالستقصاءات اإللكترونية المتنقلة الهواتف

 تشملو. والعمليات ألساليبا هذهب مرتبطة ومخاطر فوائدوهناك . وبعدها التقييمات أثناء المصلحة أصحاب
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 البيانات جمع في التحيزات المخاطر تشملو. للتثليث العديدة السبل من والمزيد لبياناتا مصادرتنويع  الفوائد

 على المستقل التقييم مكتب والمخاطر للفوائد المنهجي التحليل سيساعدو. أخرى أمور بين من منها، والتحقق

 .التقييم دليل إعداد

في الملحق الثالث، بينما  2021ة المقترحة ألنشطة التقييم الخاصة بمكتب التقييم المستقل لعام وترد القائم -158

 .2023-2022يعرض الملحق الرابع الخطة اإلشارية للفترة 

 2021مظروف الموارد لعام  -خامسا 

 من الموظفين الموارد -ألف 

 ومستوى المهارات طبيعة تقييممن أجل  لعملا لقوة استراتيجية تخطيط بعملية المستقل التقييم مكتب اضطلع -159

 يركز أن المتوقع من الخارجي، األقران استعراض توصيات ضوء فيو. المستقبل في سيتطلبه الذي التوظيف

 من بدال الموضوع على تركز والتي مستوى األعلى التقييمات على متزايد بشكل المستقل التقييم مكتب

المطلوب من  مستوىلديه ال أن إلى المستقل التقييم مكتب خلصو. اتالمشروع مستوى على التقييمات

 بيد أن. القريب المستقبل في وإدارته لصندوقل الرئاسية هيئاتلل والتعلم المساءلة احتياجات لتلبيةالموظفين 

 الغاية، لهذه وتحقيقا. مستوى األعلى للتقييمات المتوقع الطلب لتلبية تغييرات الموظفين ستتطلب مصفوفة

 في الموظفين ميزانيةفي  زيادة وال ت توخى. 3-ف إلى الحالية 2-ف وظيفة ترقية المستقل التقييم مكتب قترحي

 في وجدت، إن اإلضافية، التكاليف باستيعاب المستقل التقييم مكتب وسيقوم الترقية لهذه نتيجة 2021 عام

 .المقترحة تهميزاني مظروف

 2الجدول 

 2021ستوى الموظفين المقترح لعام وم 2020مستوى الموظفين لعام 
 2021 2020 الفئة

 )المستوى المقترح(

   الموظفون الفنيون

 1 1 المدير

 1 1 نائب المدير

 3 3 كبار موظفي التقييم

 7 7 موظفو التقييم

 1 2 محلل بحوث تقييم

 1 - موظف معرفة واتصال في مجال التقييم

 14 14 المجموع الفرعي للموظفين الفنيين

   موظفو الخدمة العامة

 1 1 مساعد إداري

 1 1 مساعد المدير

 1 1 مساعد نائب المدير

 3 3 مساعدو التقييم

 6 6 المجموع الفرعي لموظفي الخدمة العامة

 20 20 المجموع الكلي

 الميزانية متطلبات -باء 

والعمليات وعلى الميزانية. وفي سيكون لتوصيات استعراض األقران وتنفيذها تبعات على مصفوفة المنتجات  -160

، سيعمل مكتب التقييم المستقل على استخدام منتجات جديدة مثل التقييمات دون اإلقليمية وتقييمات 2021عام 

مجموعة مشروعات. وتستند متطلبات الموارد التي يتم اإلبالغ عنها لهذه التقييمات إلى أفضل تقديرات مكتب 

وى الفعلي للموارد الالزمة من أجل استخدام هذه المنتجات الجديدة في المستقبل يتضح المستوسالتقييم المستقل. 

 .2021بحلول نهاية عام 
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، وحسب الغايات المكتبية في 3ويتم عرض الميزانية المقترحة حسب نوع النشاط أو التقييم في الجدول  -161

تقييم المستقل بتبسيط عرض . وبما يتماشى مع توصيات استعراض األقران الخارجي، قام مكتب ال4 الجدول

ذات الصلة مع ميزانية  2021الميزانية وتخفيض عدد المالحق. وعند االقتضاء، تقارن الجداول ميزانية عام 

ميزانية مكتب التقييم المستقل المراعية للتمايز بين الجنسين، والتي  5العام )األعوام( السابقة. ويتضمن الجدول 

 المتصلة بالقضايا الجنسانية. تحدد توزيع الميزانية لألنشطة

هي نفس المعايير التي  2021إن المعايير المستخدمة في إعداد الميزانية الحالية المقترحة لعام   االفتراضات. -162

مستويات من غير المتوقع حدوث زيادة في  (1. وهي كما يلي: )2020تم استخدامها في إعداد ميزانية عام 

سيتم استيعاب التضخم إلى أقصى حد  (2؛ )2021الخدمات العامة لعام رواتب الموظفين الفنيين وموظفي 

يورو. وستخضع  0.885دوالر أمريكي =  1( سيتم استخدام سعر صرف للدوالر األمريكي قدره 3ممكن؛ )

المعايير للتغيير بمجرد قيام مكتب الميزنة االستراتيجية بتزويد مكتب التقييم المستقل بسعر الصرف المحدث 

 يير الناتج في تكاليف الموظفين المعيارية.والتغ

تقليل العدد اإلجمالي من تقييمات أداء المشروعات  التقييم المستقل ويقترح مكتب الميزانية حسب نوع النشاط. -163

، والحفاظ على عدد تقارير التوليفات 2021إلى أربعة تقييمات في عام  2020من ستة تقييمات في عام 

خمسة تقييمات جديدة للبرامج القطرية  2021مكتب في عام الد. كما سي جري التقييمية عند تقرير واح

. ومن ناحية أخرى، 2020واالستراتيجيات القطرية، وهو نفس العدد الذي تم إعداده من هذه التقييمات في عام 

هما منتجان سيقوم مكتب التقييم المستقل بإجراء تقييم دون إقليمي واحد وتقييم واحد لمجموعة مشروعات، وكال

مكتب التقييم  يعتزم. وتمشيا مع توصيات استعراض األقران الخارجي، 2021جديدان سيتم تقديمهما في عام 

المستقل الحفاظ على بعض المرونة في ميزانيته كي يتمكن من االستجابة بشكل أفضل لالحتياجات التنظيمية 

دوالر أمريكي ألعمال التقييم غير  000 70قدره اطي الناشئة. وتحقيقا لهذه الغاية، يقترح المكتب البدء باحتي

 أدناه. 3المتوقعة كما هو وارد في الجدول 
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 3الجدول 

 ومقارنة بالميزانيات السابقة حسب نوع النشاط 2021الميزانية المقترحة لعام 

 نوع النشاط

الميزانية المعتمدة 

 2018لعام 

)بالدوالرات 

 األمريكية(

 الميزانية المعتمدة

 2019لعام 

)بالدوالرات 

 األمريكية(

الميزانية المعتمدة 

 2020لعام 

)بالدوالرات 

 األمريكية(

العدد 

المطلق في 

 2020عام 

مستوى الجهد 

 2020في عام 

الميزانية 

المقترحة لعام 

2021 

)بالدوالرات 

 األمريكية(

العدد 

المطلق في 

 2021عام 

مستوى 

الجهد في 

عام 

2021 

         ير الموظفينتكاليف غ

التقرير السنوي عن 

نتائج وأثر عمليات 

 الصندوق

80 000 80 000 80 000 1 1 80 000 1 1 

 1 2 000 210 1 2 000 100 000 430 000 430 التقييمات المؤسسية

 0.3 1 000 50 0.7 1 000 300 - - التقييمات المواضيعية

تقييمات البرامج 

القطرية 

واالستراتيجيات 

 لقطريةا

1 000 000 1 000 000 1 000 000 7 5.2 840 000 7 5 

 0.7 1 000 300 - - - - - تقييمات دون إقليمية

تقارير التوليفات 

 التقييمية

110 000 55 000 55 000 1 1 60 000 1 0.5 

تقييمات لمجموعة 

 مشروعات

- - - - - 130 000 1 1 

تقييمات أداء 

 المشروعات

320 000 320 000 240 000 6 6 160 000 4 4 

عمليات التثبت من 

تقارير إنجاز 

 المشروعات

30 000 30 000 45 000 30 30 50 000 35 3514 

   - - - 000 200 000 200 000 200 تقييمات األثر 

 -  000 80 - - - - - دليل التقييم

استراتيجية مكتب 

التقييم المستقل متعددة 

 السنوات

     10 000   

أنشطة تقاسم المعرفة، 

واالتصال، ونشر 

التقييمات، 

 والشراكات

200 000 260 000 260 000 - - 270 000   

تنمية القدرات  

التقييمية، والتدريب 

 وتكاليف أخرى

135 390 135 390 120 390 - - 120 000   

احتياطي ألعمال 

 التقييم غير المتوقعة

- - 80 000 - - 70 000   

ليف غير مجموع تكا

 الموظفين

2 505 390 2 510 390 2 480 390 - - 2 430 000   

   338 388 3 - - 338 388 3 221 473 3 259 307 3 تكاليف الموظفين

   338 818 5 - - 728 868 5 611 983 5 649 812 5 المجموع

استعراض األقران 

 الخارجي

100 000 200 000 -   -   

تعيين مدير مكتب 

 لمستقلالتقييم ا

  *137 000 - -  - - 

 - -  - - 000 50   سياسة التقييم الجديدة

 - - 338 818 5 - - 728 055 6 611 183 6 649 912 5 الميزانية اإلجمالية 

 وفي* تقديرات مستندة إلى المناقشات مع شعبة الموارد البشرية في الصندوق، على افتراض االستعانة بوكالة للبحث عن الكفاءات. 

 دوالر أمريكي لتعيين مدير مكتب التقييم المستقل. 189 000، تمت الموافقة على مبلغ قدره 2013عام 

                                           
تثبت يشير هذا الرقم ببساطة إلى عدد تقارير إنجاز المشروع التي يتلقاها مكتب التقييم المستقل سنويا. وقد يختلف العدد الفعلي لعمليات ال 14

 ز المشروعات التي يتم إجراؤها.من تقارير إنجا
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في تنفيذ توصيات استعراض األقران،  2021كمن أحد المحركات األساسية للتكلفة في عام ي محركات التكاليف. -164

ييرات في المنهجية الناتجة عن ذلك. وذلك بالنظر إلى المنتجات والعمليات الجديدة التي سيتم إدخالها والتغ

 ت حد د تكاليف مكتب التقييم المستقل إلى حد كبير بعدد ونوع التقييمات التي يضطلع بها في سنة معينة.و

تخصيص إجمالي الميزانية المقترحة لمكتب التقييم المستقل  4يبين الجدول  الميزانية حسب الغايات المكتبية. -165

ليف الموظفين وتكاليف غير الموظفين مقابل الغايات المكتبية في مكتب التقييم ، بما في ذلك تكا2021لعام 

 15المستقل.

 4الجدول 

  ةاالستراتيجي الغايةحسب  2021التخصيص المقترح لميزانية عام 

 النسبة المئوية من إجمالي الميزانية الميزانية االستراتيجية الغايات

تحسين أداء زيز المساءلة ولتع ضمان وجود أدلة مستقلة وذات مصداقية

الصندوق على المستوى المؤسسي، واإلقليمي، والقطري، وعلى مستوى 

 المشروعات

3 869 282 66.5 

المساهمة في حوار التقييم المعزز ضمن الصندوق وعلى المستوى العالمي 

 واإلقليمي والقطري

677 603 11.6 

 21.9 453 271 1 ندوقتعزيز ثقافة النتائج والتعلّم من التقييمات في الص

 100 338 818 5 المجموع

 مالحظة: تم تقريب النسب المئوية.

يترتب على المنهجية التي يتبعها مكتب التقييم المستقل إلعداد  الميزانية المراعية للتمايز بين الجنسين. -166

لمخصصة لتحليل الميزانية المراعية للتمايز بين الجنسين تحديد نسبة تكاليف الموظفين وغير الموظفين ا

القضايا الجنسانية في تقييمات المكتب واإلبالغ عنها. وتجدر اإلشارة إلى أن مكتب التقييم المستقل لديه معيار 

مخصص للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يطبق في جميع التقارير السنوية عن نتائج وأثر عمليات 

ت القطرية، وتقييمات أداء المشروعات، وعمليات التثبت الصندوق، وتقييمات البرامج القطرية واالستراتيجيا

من تقارير إنجاز المشروعات، وتقييمات األثر. وسيتم استخدام نفس المعيار في المنتجين الجديدين، وهما 

التقييمات لمجموعة مشروعات والتقييمات دون اإلقليمية. وأوليت عناية أيضا للقضايا الجنسانية في التقييمات 

في المائة من إجمالي  7.1أن  5مثل التقييمات المؤسسية، وتقارير التوليفات التقييمية. ويبين الجدول األخرى، 

 مخصصة بشكل مباشر لدراسة القضايا الجنسانية. 2021ميزانية المكتب المقترحة لعام 

                                           
 .2021غاياته/أهدافه االستراتيجية لعام  بمراجعةقام مكتب التقييم المستقل  15
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 5الجدول 

 المراعية للتمايز بين الجنسين 2020ميزانية مكتب التقييم المستقل لعام 

 نشاطنوع ال
الميزانية المقترحة 

 2021لعام 

مكون التمايز بين 

)نسبة الجنسين 

 مئوية(

بالدوالرات 

 األمريكية

    تكاليف غير الموظفين

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

 000 21 10 000 210 التقييمات المؤسسية

 000 5 10 000 50 التقييمات المواضيعية

 000 84 10 000 840 تقييمات البرامج القطرية واالستراتيجيات القطرية

 000 30 10 000 300 التقييمات دون اإلقليمية

 200 4 7 000 60 تقارير التوليفات التقييمية

 100 9 7 000 130 التقييمات لمجموعة مشروعات

 200 11 7 000 160 تقييمات أداء المشروعات

 600 5 7 000 80 يمدليل التقي

 500 5 000 10 استراتيجية مكتب التقييم المستقل متعددة السنوات

 500 2 5 000 50 عمليات التثبت من تقارير إنجاز المشروعات

، التقييماتتقاسم المعرفة، واالتصال، ونشر أنشطة 

 900 18 7 000 270 والشراكات

 000 6 5 000 120 ك من تكاليفتنمية القدرات التقييمية، والتدريب، وغير ذل

 500 2 5 000 50 احتياطي ألعمال التقييم غير المتوقعة

 200 210 8.6 000 430 2 مجموع تكاليف غير الموظفين

    تكاليف الموظفين

 280 32 20 400 161 جهة االتصال المعنية بالتمايز بين الجنسين

 570 10 10 700 105 جهة اتصال بديلة معنية بالتمايز بين الجنسين

 370 162 5 400 247 3 جميع موظفي التقييم

 220 205 6 338 388 3 المجموع الفرعي لتكاليف الموظفين

 420 415 7.1 338 818 5 المجموع

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

مليون دوالر أمريكي. وتقل  5.81ما قيمته  2021الميزانية المقترحة لعام . يبلغ إجمالي المقترح الحالي -167

 5.86، والتي بلغت 2020دوالرا أمريكيا عن الميزانية المعتمدة لعام  390 50الميزانية المقترحة بمقدار 

بالمقارنة في المائة  0.85انخفاضا اسميا بنسبة  2021مليون دوالر أمريكي. وت ظهر الميزانية المقترحة لعام 

، ويرجع ذلك إلى انخفاض طفيف في تكاليف غير 2020مع الميزانية المعتمدة لمكتب التقييم المستقل في عام 

 وهذه هي ثاني ميزانية مقترحة على التوالي لمكتب التقييم المستقل تنطوي على انخفاض اسمي. .الموظفين

 المستقل التقييم مكتب وميزانية للصندوق اإلدارية الميزانية من محدود بترحيل الصندوق ميزانية قواعد تسمحو -168

 المستقل التقييم مكتبيمكن أن يستفيد  الماضي، في المعتادة الممارسة كانت كماو. الحقةال سنةال إلى سنة من

ل  من 2021 عام في رحَّ  النسبة المئوية للترحيل التي أذن بها في حدود 2020عام  ميزانيةمن المبلغ الم 

ل وسي ستخدم هذا  .2020يذي للميزانية اإلدارية للصندوق لعام المجلس التنف رحَّ لألنشطة غير المبلغ الم 

 المتكررة وفقا للمبادئ التوجيهية لميزانية الصندوق ذات الصلة.

. شهدت ميزانية مكتب التقييم المستقل كنسبة مئوية من الميزانية اإلدارية تبسيط العمليات وتعزيز الكفاءة -169

(. ومن المتوقع استمرار هذا االتجاه في 1اضا مستمرا على مدى العقد الماضي )انظر الشكل للصندوق انخف

في المائة من الميزانية اإلدارية المقترحة  3.64، إذ ي توقع أن تبلغ ميزانية مكتب التقييم المستقل 2021عام 

لى الرغم من زيادة تعقيد مليون دوالر أمريكي. وقد طرأ االنخفاض المذكور ع 159.41للصندوق والبالغة 

عمليات الصندوق، وما ترتب على ذلك من تزايد تعقيد التقييمات في السنوات األخيرة. وعلى مر السنوات، 
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سعى مكتب التقييم المستقل إلى تبسيط العمليات والمنتجات واستيعاب الزيادات في التكلفة إلى أقصى حد 

 ممكن.

 1الشكل 

 (2021-2010كنسبة مئوية من الميزانية اإلدارية العادية للصندوق ) ميزانية مكتب التقييم المستقل

 

 

. تم تحديد سقف ميزانية االمتثال لسقف الميزانية الذي فرضه المجلس التنفيذي واالعتبارات المستقبلية -170

وض القر في المائة من برنامج قروض ومنح الصندوق. وتبلغ قيمة برنامج 0.9مكتب التقييم المستقل عند نسبة 

مليون دوالر أمريكي. وبالتالي، تبلغ الميزانية المقترحة  934ما يعادل  2021المتوقع لعام  في الصندوق والمنح

في المائة من برنامج القروض والمنح، ويرجع ذلك إلى إنفاق الصندوق في البداية  0.62لمكتب التقييم المستقل 

. وقد 2020و 2019الحادي عشر للموارد في عامي  لمعظم برنامج القروض والمنح الخاص به لفترة التجديد

يزيد وضوح هذا االتجاه في المستقبل مع توجه الصندوق تدريجيا نحو مشروعات أكبر، باإلضافة إلى أن أي 

توزيع غير متكافئ لعدد المشروعات المعتمدة خالل فترة ما من فترات تجديد الموارد قد يؤدي إلى تجاوز 

سقف الميزانية في سنة واحدة أو أكثر من تلك السنوات. وإذا تم أخذ مجموع ميزانيات مكتب التقييم المستقل ل

( بعين االعتبار على خلفية 2021-2019مكتب التقييم المستقل لفترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق )

ي أقل بكثير من السقف في المائة، وه 0.5إجمالي برنامج القروض والمنح للفترة نفسها، فستبلغ النسبة الناتجة 

 .الذي حدده المجلس التنفيذي

وفي ضوء ممارسة اإلنفاق في البداية على النحو الموصوف أعاله، يقترح مكتب التقييم المستقل، خالل أية  -171

في المائة على متوسط ثالث سنوات لبرنامج القروض  0.9فترة من فترات تجديد الموارد، أن يتم حساب نسبة 

 16والمنح.

 

                                           
مليار دوالر أمريكي، فسيتم حساب النسبة السنوية لميزانية مكتب التقييم  3.3برنامج القروض والمنح يعادل  كانعلى سبيل المثال، إذا  16

 مليار دوالر أمريكي، وهو متوسط ثالث سنوات لبرنامج القروض والمنح. 1.1يعادل  المستقل على أساس قاسم مشترك
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 البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ديون التقرير المرحلي عن مبادرة – الثالث الجزء

 2020 لعام

 مقدمة -أوال

 في: 2020يتمثل الهدف من التقرير المرحلي لعام  -172

  إبالغ المجلس التنفيذي بحالة تنفيذ مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وبمشاركة

 الصندوق في المبادرة؛

  التماس موافقة المجلس التنفيذي على تقديم مضمون هذا التقرير المرحلي إلى الدورة القادمة لمجلس

 المحافظين للعلم.

 تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة الديون مبادرةالمحرز في تنفيذ  التقدم -ثانيا

أدناه ملخصا حسب الدول األعضاء  1. ويقدم الجدول 1996أ حرز تقدم كبير في المبادرة منذ بدايتها في عام  -173

 المشاركة وحسب المرحلة.

( إلى نقطة اإلنجاز وتستفيد حاليا من 38من  35في المائة من البلدان المؤهلة ) 92وقد وصل ما يقرب من  -174

 المساعدة المقدمة بموجب مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة الديون.

التنفيذيان لصندوق النقد الدولي والمؤسسة الدولية للتنمية على دعم ، اتفق المجلسان 2020وفي مارس/آذار  -175

حزمة شاملة لخفض ديون الصومال في إطار المبادرة المعززة لتخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. 

وتجاوزت الصومال نقطة اتخاذ القرار وأصبحت مؤهلة للحصول على مساعدة بموجب المبادرة، في حين أن 

فيف عبء الديون الخاص بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون لن يبدأ إال عند نقطة اإلنجاز، وهو ما يتوقع البنك تخ

. وكشرط مسبق لتقديم الدعم لتخفيف أعباء 2023الدولي والمؤسسة الدولية للتنمية حاليا أن يكون في عام 

قوا على تسوية المتأخرات. وتماشيا مع الممارسة الديون عند نقطة اإلنجاز، يجب أن يكون كبار الدائنين قد واف

التي تتبعها المؤسسات المالية األخرى، تجري إدارة الصندوق مناقشات مع حكومة الصومال إليجاد حل 

مناسب لتسوية المتأخرات والمستحقات الحالية الخاصة بالصندوق. وستبلغ إدارة الصندوق المجلس التنفيذي 

. وسيشمل هذا أيضا مقترحا إلعادة 2021تقديم مقترح للموافقة عليه في عام  بالتقدم المحرز وتسعى إلى

انخراط الصندوق مع الصومال، مما يسمح للبلد بالحصول على الموارد األساسية وتحقيق األولويات القطرية. 

ع الدول األعضاء على تقديم موارد إضافية لدعم تسوية متأخرات الصومال  انخراط  وهو شرط إلعادة -وت شجَّ

 وكذلك للحفاظ على التزام الصندوق تجاه مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة الديون. -الصندوق 

ال يزاالن في مرحلة ما قبل اتخاذ القرار ولم  -إريتريا والسودان  -، كان بلدان 2020أيلول/سبتمبر  30وفي  -176

 يبدآ حتى عملية التأهل لتخفيف الديون بموجب المبادرة.
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 : مشاركة الدول األعضاء في مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون حسب المرحلة1الجدول 

البلدان التي وصلت إلى نقطة اإلنجاز 

(35) 

البلدان التي وصلت إلى 

 نقطة اتخاذ القرار

البلدان التي لم تصل إلى نقطة اتخاذ 

 (2القرار )

 إريتريا الصومال بنن

 السودان - بوليفيا المتعددة القوميات دولة

  - بوركينا فاسو

  - بوروندي

  - الكاميرون

  - جمهورية أفريقيا الوسطى

  -  تشاد

  - جزر القمر

  - الكونغو

  - كوت ديفوار

  - جمهورية الكونغو الديمقراطية

  - إثيوبيا

  - غامبيا

  - غانا

  - غينيا

  - غينيا بيساو

  - غيانا

  - هايتي

  - هندوراس

  - ليبريا

  - مدغشقر

  - مالوي

  - مالي

  - موريتانيا

  - موزامبيق

  - نيكاراغوا

  -  النيجر

  - رواندا

  - سان تومي وبرينسيبي

  - السنغال

  - سيراليون

  - جمهورية تنزانيا المتحدة

  - توغو

  - أوغندا

  - زامبيا
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مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بموجب زامات الصندوق التإجمالي  -ثالثا

 بالديون

إن االلتزامات المالية للصندوق بموجب المبادرة الشاملة لتخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون تعادل  -177

ر حسب التغيرات أدناه. ويمكن أن يختلف التقدي 2مليون دوالر أمريكي، على النحو المبين في الجدول  690.6

في الظروف االقتصادية، ومعدالت الخصم بموجب المبادرة والتأخيرات المحتملة في وصول البلدان المتبقية 

 إلى نقطة اتخاذ القرار ونقطة اإلنجاز.

 االلتزامات لمبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة الديون: 2الجدول 

 ق السحب الخاصة/الدوالرات األمريكية()المبالغ معبر عنها بماليين وحدات حقو

 القيمة االسمية صافي القيمة الحالية  

  

وحدة حقوق 

 سحب خاصة

دوالر 

 أأمريكي 

وحدة حقوق 

 سحب خاصة

 دوالر

 أأمريكي 

 528.70 375.08 348.40 247.15 البلدان التي وصلت إلى نقطة اإلنجاز

 161.90 114.90 132.80 94.20 بالبلدان التي لم تصل إلى نقطة اتخاذ القرار 

  341.35 481.20 489.98 690.60 

 .1.40954البالغ  2020سبتمبر/أيلول  30سعر الصرف السائد في  أ

األرقام ال تزال تشمل الصومال عند نقطة ما قبل اإلنجاز، وسيقدم الصندوق مقترح نقطة اإلنجاز في دورات المجلس التنفيذي  ب

 القادمة للمصادقة عليها.

 30حتى صلت المبالغ التي قدمها الصندوق لتخفيف أعباء ديون البلدان المؤهلة عند نقطة اإلنجاز وو -178

 23.9مليون دوالر أمريكي، بينما يعادل تخفيف الديون في المستقبل  504.7إلى ما قيمته  2020سبتمبر/أيلول 

 أدناه. 3مليون دوالر أمريكي، كما هو مبين في الجدول 

 ف أعباء ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون التي وصلت إلى نقطة اإلنجازتخفي - 3الجدول 

 خاصة/الدوالرات األمريكية(السحب الوحدات حقوق ماليين )المبالغ معبر عنها ب

 القيمة االسمية      

      

وحدة حقوق 

 دوالر أمريكي سحب خاصة

 504.76 358.10 ن المقدممبلغ تخفيف الديو البلدان التي وصلت إلى نقطة اإلنجاز

 23.94 16.98 تخفيف الديون في المستقبل  

      375.08 528.70 

 .2021ماليين دوالر أمريكي لعام  8وتشير التقديرات إلى أن إجمالي مدفوعات تخفيف عبء الديون قدره  -179



GC 44/L.8 

49 

 عبء الديون تخفيفتمويل  -رابعا

ان الفقيرة المثقلة بالديون بمساهمات خارجية )إما تدفع يمول الصندوق مشاركته في مبادرة تخفيف ديون البلد -180

مباشرة إلى الصندوق أو تحول من خالل الصندوق االستئماني للمبادرة الذي يديره البنك الدولي( وموارده 

في  53.8مليون دوالر أمريكي ) 287.1المدفوعة إلى حوالي  17وتصل المساهمات الخارجية  الخاصة.

في المائة(  45.3مليون دوالر أمريكي ) 245.2صندوق من موارده الخاصة إلى حوالي المائة(، ومساهمات ال

. وتمت تغطية المبلغ المتبقي بدخل االستثمار من 2020إلى عام  1998بالنسبة للتحويالت المنفذة من عام 

ي )حسب مليون دوالر أمريك 8.4الصندوق االستئماني الخاص بالمبادرة في الصندوق البالغ ما يقرب من 

 (.2020الوضع في نهاية سبتمبر/أيلول 

نح  أثروسعيا  إلى الحد من  -181 تكاليف تخفيف الديون على موارد الصندوق المتاحة لعقد التزامات القروض والم 

الجديدة، أيّدت الدول األعضاء في الصندوق انضمام الصندوق رسميا  إلى حساب أمانة مبادرة تخفيف ديون 

، مع اإلقرار بأن 2006لة بالديون الذي يديره البنك الدولي. وتم االتفاق على ذلك في عام البلدان الفقيرة المثق

، وقّع الصندوق 2006هذا اإلجراء من شأنه أن يزيد من إجمالي متطلبات تمويل حساب األمانة. ومنذ عام 

 .أمريكيمليون دوالر  215.6على عدة اتفاقيات للمنح، ليبلغ بذلك مجموع المبالغ حتى تاريخه 

 

                                           
مليون دوالر أمريكي ومساهمات من الصندوق االستئماني الخاص  71.5يشمل التمويل الخارجي مساهمات من الدول األعضاء تبلغ  17

 يون دوالر أمريكي.مل 215.6بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون التابع للبنك الدولي بقيمة 
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 مرحلي عن تنفيذ نظام تخصيص الموارد على أساس األداءالتقرير ال –الجزء الرابع 

 2020 لعام

 2020 عام في األداء أساس على الموارد تخصيص نظام تطبيق -أوال

مخصصات نظام تخصيص الموارد على  2018قدمت اإلدارة إلى المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول  -182

(. وتمشيا مع التزامات التجديد 2021-2019لتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق )فترة الأساس األداء 

بلدا في حساب المخصصات بعد تطبيق  80(، أ درج GC 41/L.3/Rev.1الحادي عشر لموارد الصندوق )

حادي عشر بما يتماشى مع التزامات التجديد ال وفيما يتعلق بتمويل مجموعات البلدان، 18االنتقائية القطرية.

في المائة من موارد الصندوق األساسية للبلدان منخفضة الدخل والبلدان  90تم تخصيص  لموارد الصندوق،

في المائة من الموارد األساسية للصندوق فقد  10متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا. أما النسبة المتبقية البالغة 

في المائة  30في المائة و 25ا. وتم تخصيص ما بين تم تخصيصها للبلدان متوسطة الدخل من الشريحة العلي

في المائة ألفريقيا  45في المائة ألفريقيا و 50من الموارد األساسية للبلدان ذات الحاالت األكثر هشاشة، و

جنوب الصحراء. وباإلضافة إلى ذلك، خصص الصندوق حوالي ثلثي موارده األساسية بشروط تيسيرية 

 للغاية.

، مقترح اإلدارة باإلبقاء على 2019نفيذي، في دورته التي عقدت في ديسمبر/كانون األول وأيد المجلس الت -183

 2018عشر لموارد الصندوق على النحو المعروض في ديسمبر/كانون األول  الحاديمخصصات التجديد 

شر لموارد وعند اتخاذ هذا القرار، تم إيالء االعتبار لإلطار المالي للتجديد الحادي ع 19طوال مدة الدورة.

الصندوق لضمان االستدامة المالية للصندوق على المدى الطويل، بما في ذلك نسبة المنح التي يتعين 

تخصيصها بما يتماشى مع آلية إطار القدرة على تحمل الديون للبلدان المؤهلة للشروط التيسيرية للغاية. 

هلية البلدان إلطار القدرة على تحمل الديون ويتماشى ذلك مع قرارات المجلس التنفيذي بشأن النسبة المئوية أل

كما عزز قرار المجلس التنفيذي استقرار الحافظة نظرا ألن  20في التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق.

الغالبية العظمى من الموارد الخاصة بدورة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق قد تمت برمجتها بالفعل 

 درجة في ذخيرة المشروعات الرسمية للصندوق(.)تمت الموافقة عليها أو م

دون تغيير. وفي  2021وتماشيا مع قرار المجلس التنفيذي المذكور أعاله، تظل المخصصات لعام  -184

من برنامج القروض والمنح  في المائة من موارد 97، كانت قد تمت بالفعل برمجة 2020سبتمبر/أيلول  24

 21داء.نظام تخصيص الموارد على أساس األ خالل

                                           
من أجل تحديد البلدان التي يمكن أن تحصل على موارد جديدة في التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، وافقت اإلدارة واألعضاء على  18

رية في التركيز االستراتيجي: وجود برنامج فرص استراتيجية قطرية سليم أو مذكرة استراتيجية قط( 1ثالثة معايير يتعين العمل بها: )

وقت مبكر من دورة نظام تخصيص الموارد على أساس األداء. وسيضمن ذلك أن تكون لدى البلدان المؤهلة رؤية استراتيجية عن كيفية 

القدرة االستيعابية: يجب أن تكون  (2استخدام موارد الصندوق، وبالتالي تكون على استعداد للمشاركة في مناقشات تشغيلية ملموسة؛ )

يات الجارية في البلد ألكثر من سنة قد صرفت أمواال مرة واحدة على األقل في الثمانية عشر شهرا السابقة. ومن شأن ذلك أن جميع العمل

يوفر مقياسا عمليا للقدرة على استيعاب الموارد، وأن يسمح للصندوق بتسلسل تصاميم جديدة بشكل أوثق مع أنشطة دعم التنفيذ واألنشطة 

شهرا. ومن شأن هذا المؤشر البديل أن  12الملكية: ال توجد قروض موافق عليها تنتظر التوقيع عليها ألكثر من  (3غير اإلقراضية؛ )

 يضمن الملكية وااللتزام المالئمين لتيسير استخدام موارد الصندوق.
19 EB 2019/128/R.3/Add.2 وEB 2019/128. 
20 EB 2019/126/R.26. 
مليون دوالر أمريكي من أصل  3 211تبلغ قيمتها  2020سبتمبر/أيلول  24المشروعات الرسمية في المشروعات الموافق عليها وذخيرة  21

 مليون دوالر أمريكي موزعة من خالل نظام تخصيص الموارد على أساس األداء في التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق. 325 3
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 الصندوق لموارد عشر الحادي التجديد لفترة القطري اإلقراض شروط -ثانيا

عرضت إدارة الصندوق على المجلس التنفيذي في مايو/أيار  األخذ بعرض إطار القدرة على تحمل الديون. -185

 32لغ عددها إطار القدرة على تحمل الديون المقدمة إلى البلدان المؤهلة البا منحالنسبة المئوية لموارد  2019

 بلدا في فترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق:

  80ع رض على البلدان التي تواجه مخاطر معتدلة بأن تكون في حالة مديونية حرجة الحصول على 

في المائة من مخصصاتها في شكل منحة بموجب إطار القدرة على تحمل الديون والنسبة المتبقية 

في  91أساس اختياري، بشروط تيسيرية للغاية )مستوى تيسيري قدره في المائة، على  20البالغة 

 المائة(.

  ع رض على البلدان التي تواجه مخاطر عالية بأن تكون في حالة مديونية حرجة أو التي تكون في حالة

في المائة من مخصصاتها في شكل منحة بموجب إطار القدرة على  27مديونية حرجة الحصول على 

في  46في المائة بشروط تيسيرية للغاية، حيث تحصل على  73النسبة المتبقية البالغة تحمل الديون و

المائة من المخصصات المقدمة بشروط تيسيرية للغاية على أساس اختياري )مستوى تيسيري قدره 

 في المائة(. 69

عشر التي كانت في  ومقارنة بفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق، زادت الموارد المخصصة للبلدان الستة -186

في المائة،  61أو التي واجهت مخاطر عالية بأن تكون في حالة مديونية حرجة بنسبة  حرجةحالة مديونية 

جميع هؤالء المقترضين مخصصات أعلى في شكل منح؛ وزادت الموارد المخصصة للبلدان  علىوعرض 

في المائة، وتم تقديم  43رجة بنسبة الستة عشر التي واجهت مخاطر معتدلة بأن تكون في حالة مديونية ح

 مخصصات أكبر في شكل منح لستة مقترضين.

بلدا مؤهال لالستفادة من إطار القدرة على تحمل الديون التغييرات في  32بلدا من بين  25 ق ب لوحتى اآلن،  -187

بولة من نسبة المنح من مخصصات التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق. وتبلغ المخصصات اإلجمالية المق

مليار دوالر أمريكي. وفيما يتعلق بالمنح، تمت  1.2مليار دوالر أمريكي من إجمالي قدره  1.1 المعنيةالبلدان 

 596مليون دوالر أمريكي من إجمالي المنح بموجب إطار القدرة على تحمل الديون البالغ  570الموافقة على 

 مليون دوالر أمريكي.

مديونية حرجة أو تواجه مخاطر عالية بأن تكون في حالة مديونية حرجة، وتشكل وق ب ل اثنا عشر بلدا في حالة  -188

من حجم هذه الفئة، الشروط الجديدة بشأن مخصصاتها. وق ب ل ثالثة عشر بلدا تواجه مخاطر  المائةفي  86

بشأن في المائة من حجم هذه الفئة، الشروط الجديدة  91معتدلة بأن تكون في حالة مديونية حرجة، وتشكل 

 مخصصاتها.

مليون  59، رفضت أفغانستان وكيريباس وساموا فقط بشكل رسمي )بمخصصات إجمالية قدرها اآلنوحتى  -189

وباإلضافة  22مليون دوالر أمريكي(. 11.8دوالر أمريكي( الجزء االختياري التيسيري للغاية من اإلقراض )

التالي ليست في وضع يسمح لها باالستفادة إلى ذلك، ال يزال على اليمن متأخرات غير مسددة على الديون وب

ماليين دوالر أمريكي(. وبالتالي،  10من مخصصاتها بموجب نظام تخصيص الموارد على أساس األداء )

 مليون دوالر أمريكي. 21.8تبلغ الموارد غير المستخدمة المتاحة 

 

                                           
مليون دوالر أمريكي  0.9؛ ورفضت كيريباس وساموا مبلغا إجماليا قدره ماليين دوالر أمريكي 10رفضت أفغانستان مبلغا إجماليا قدره  22

 لكل منهما.
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 23 التوصيات –الجزء الخامس 

يلي، وينقله إلى  على ماالمجلس التنفيذي  صادقنشاء الصندوق، من اتفاقية إ 7)ب( من المادة 2وفقا للبند  -190

 :مجلس المحافظين

  مليون وحدة حقوق سحب خاصة  658عند مستوى قدره  2021لعام  القروض والمنحبرنامج

مليون وحدة حقوق سحب  633الذي يتألف من برنامج إقراضي قيمته و ،مليون دوالر أمريكي( 934)

نح  ،أمريكي(مليون دوالر  899خاصة ) وحدة حقوق سحب مليون  25 قيمتهوبرنامج إجمالي للم 

 القروض والمنح. وتجدر اإلشارة إلى أنه تمت الموافقة على برنامج مليون دوالر أمريكي( 35خاصة )

حسب االقتضاء وفقا  2021خالل عام  يتم تعديلهعند هذا المستوى لألغراض التخطيطية، على أن 

 .للموارد المتاحة

من الالئحة المالية للصندوق، ي وصى مجلس  6من اتفاقية إنشاء الصندوق، والمادة  6من المادة  10ا للبند ووفق -191

 :المحافظين بالموافقة على ما يلي

 مليون  159.4التي تبلغ  2021أوال، الميزانية العادية للصندوق لعام  :من الميزانية اإلدارية التي تتألف

مليون دوالر  6.75التي تبلغ  2021يزانية الرأسمالية للصندوق لعام دوالر أمريكي؛ وثانيا، من الم

مليون  5.818التي تبلغ  2021أمريكي؛ وثالثا، من ميزانية مكتب التقييم المستقل في الصندوق لعام 

 دوالر أمريكي؛ 

 حتى  2021إلى السنة المالية  2020ترحيل االعتمادات غير الملتزم بها في نهاية السنة المالية  ويجوز

 في المائة من االعتمادات المقابلة. 10مبلغ ال يتجاوز 

 ديون تخفيف مبادرة في الصندوق مشاركة عن المرحلي التقرير مضمون التنفيذي المجلس يقدم بأن ويوصى -192

 .للعلم المحافظين لمجلس واألربعين الرابعة الدورة إلى بالديون المثقلة الفقيرة البلدان

 إلى األداء أساس على تخصيص الموارد نظام تنفيذ عن مرحليا تقريرا التنفيذي المجلس يقدم بأن يوصىو -193

 .الوثيقة هذه من الرابع الجزء في المقدم التقرير إلى استنادا ،المحافظين لمجلس واألربعين الرابعة الدورة

 

                                           
 سيتم تعديل التوصية لتعكس التوصيات الناتجة عن القسمين المتعلقين بمبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وتنفيذ نظام تخصيص 23

 .2020مقدمة إلى المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول الموارد على أساس األداء، حسب االقتضاء، في الوثيقة ال
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 XXXXX.../القرار  مشروع

نية الرأسمالية، وميزانية مكتب التقييم المستقل في الميزانية اإلدارية التي تتألف من الميزانية العادية والميزا

 .2021لقدرات في الصندوق لعام بناء ، واستثمار موجه ل2021الصندوق لعام 

 إن مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،

 ة للصندوق؛من الالئحة المالي 6من اتفاقية إنشاء الصندوق والمادة  6من المادة  10البند  إذ يضع في اعتباره

الصندوق  قروض ومنحبعد المائة برنامج  الحادية والثالثينأن المجلس التنفيذي قد استعرض في دورته  وإذ يالحظ

مليون دوالر أمريكي(، والذي  934) مليون وحدة حقوق سحب خاصة 658ووافق عليه عند مستوى  2021لعام 

مليون دوالر أمريكي(، وبرنامج  899ب خاصة )مليون وحدة حقوق سح 633يتألف من برنامج إقراضي قيمته 

نح بمبلغ  ؛(مليون دوالر أمريكي 35) مليون وحدة حقوق سحب خاصة 25 إجمالي للم 

بعد المائة للمجلس التنفيذي بشأن الميزانية العادية والميزانية  الحادية والثالثينفي استعراض الدورة وبعد النظر 

 ؛2021لعام المقترحة تب التقييم المستقل في الصندوق وميزانية مكالمقترحتين، الرأسمالية 

من الالئحة  6من المادة  2أذن بتعديل الفقرة  2004الصادر في عام  27-د/133أن قرار مجلس المحافظين  وإذ يدرك

لية حتى مبلغ المالية للصندوق، للسماح بترحيل االعتمادات غير الملتزم بها في نهاية السنة المالية إلى السنة المالية التا

 في المائة من ميزانية السنة المالية المعنية؛ 3 ال يتجاوز

في المائة المذكورة أعاله تنطبق حاليا على الميزانية اإلدارية، وإذ يالحظ الحاجة  3أن نسبة الترحيل البالغة  وإذ يعي

 2020فورات المحققة في عام في المائة لترحيل األرصدة غير المنفقة الناشئة عن الو 10إلى وضع حد أقصى قدره 

 ؛أولويات مؤسسية معينةلدعم تنفيذ  2021إلى السنة المالية 

مليون  159.4 بقيمة تبلغ 2021أوال، الميزانية العادية للصندوق لعام على الميزانية اإلدارية التي تتألف من:  يوافق

مليون دوالر أمريكي؛ وثالثا،  6.75 ة تبلغبقيم 2021دوالر أمريكي؛ وثانيا، الميزانية الرأسمالية للصندوق لعام 

، كما هو وارد في مليون دوالر أمريكي 5.818 بقيمة تبلغ 2021الصندوق لعام ميزانية مكتب التقييم المستقل في 

  ؛أمريكي دوالر 1: يورو 0.885صرف قدره  والمحددة على أساس سعر ،GC 43/L.Xالوثيقة 

مقابل سعر صرف اليورو المستخدم في حساب  2021لدوالر األمريكي في عام أنه في حال تغيُّر متوسط قيمة ا يقرر

الميزانية، يعدَّل مجموع مكافئ الدوالر األمريكي للنفقات باليورو في الميزانية بنفس نسبة الفرق بين سعر الصرف 

 ؛وسعر الصرف المستخدم في حساب الميزانية 2021الفعلي في عام 

 2021إلى السنة المالية  2020المالية  السنةحيل االعتمادات غير الملتزم بها في نهاية أنه يجوز ترعلى يوافق كذلك 

 في المائة من االعتمادات المقابلة. 10حتى مبلغ ال يتجاوز 
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 2021القائمة اإلشارية للبلدان التي لديها مشروعات في ذخيرة مشروعات عام 

 )مشروعات جديدة وتمويل إضافي لمشروعات جارية(

 .2020 ولتشرين األ/أكتوبر 26المصدر: نظام المنح والمشروعات االستثمارية في 

 ريقيا الغربية والوسطىأف
أفريقيا الشرقية 

 والجنوبية
 أمريكا الالتينية والكاريبي آسيا والمحيط الهادي

الشرق األدنى وشمال أفريقيا 

 وأوروبا

     المشروعات الجديدة

 تشاد

 كونغو

 غانا

 نيجيريا

 بوروندي

 كينيا

 ليسوتو

 رواندا

 جنوب السودان

 زامبيا

 زمبابوي

 (2الهند )

 باكستان

 نام فييت

 األرجنتين

 دولة بوليفيا المتعددة القوميات

 البرازيل

 الجمهورية الدومينيكية

 غيانا

 (2هايتي )

 المكسيك

 نيكاراغوا

 العراق

 رغيزستانيق

 الجمهورية العربية السورية

 طاجيكستان

4 7 4 9 4 

مقترحات التمويل 

 اإلضافي
    

 بنن

 غينيا

 سيراليون

 توغو

 جزر القمر

 مدغشقر

   

4 2 - - - 

 28 إجمالي المشروعات الجديدة   

 6 إجمالي التمويل اإلضافي   

 34 إجمالي االستثمارات   
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مواءمتها* مقابل الميزانية المقترحة الموافق عليها والتي أعيدت  2020الميزانية العادية حسب فئات التكاليف والدوائر، ميزانية عام 

 2021لعام 

 أ 1الجدول 

 2021الموافق عليها والتي أعيدت مواءمتها مقابل الميزانية المقترحة لعام  2020الميزانية العادية حسب فئات التكاليف والدوائر، ميزانية عام 

 )ماليين الدوالرات األمريكية(

 الدائرة

 لسفر في مهمات رسميةا الخبراء االستشاريون الموظفون
تكاليف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 غير المرتبطة بالموظفين
 تكاليف أخرى

2020 
)التي  2020
أعيدت 

 مواءمتها(

2021 2020 
)التي  2020
أعيدت 

 مواءمتها(

2021 2020 
)التي  2020
أعيدت 

 مواءمتها(

2021 2020 
)التي  2020
أعيدت 

 مواءمتها(

2021 2020 
تي )ال 2020
أعيدت 

 مواءمتها(

2021 

  0.16 0.18  0.18 - - -  0.05  0.22 0.22  0.05  0.03  0.03 2.53  2.75 2.75 مكتب الرئيس ونائب الرئيس

  0.29 0.35  0.34  0.04  0.04 0.04  0.13  0.17 0.17  0.77  0.91  0.91 9.50  7.61 7.31 مجموعة دعم الخدمات المؤسسية

  2.85 1.90  1.90  0.11  0.11 0.11  0.51  0.96 0.96  1.84  1.76  1.76 11.91  11.87 11.87 والحوكمةخارجية دائرة العالقات ال

  0.47 0.97  0.97 - - 0.00  0.26  0.60 0.60  0.88  0.99  0.99 14.21  13.26 13.26 دائرة االستراتيجية وإدارة المعرفة

  5.98 7.98  7.98  0.07  0.11 0.11  5.29  6.81 6.81  15.89  15.44  15.44 33.30  32.57 32.57 دائرة إدارة البرامج

  0.31 0.34  0.36  0.06  0.00 0.00  0.35  0.56 0.56  2.45  1.87  1.87 9.96  10.74 11.04 دائرة العمليات المالية

 6.27 5.56  5.56  5.37  4.90 4.90  0.37  0.27 0.27  2.46  1.53  1.53 14.06  14.52 14.52 دائرة خدمات المنظمة

 مركز التكاليف المؤسسية
 5.45 3.79  3.79  0.30  0.30 0.30  - - - ـ -  - -  1.00  1.00

 )قابلة للتخصيص(

 مركز التكاليف المؤسسية
- - - - - - - - - - - - 4.95 4.95 4.95 

 )غير قابلة للتخصيص(

 - - - - - - - - - - - - - - - لتخفيضات المقررةا

 26.71 26.02 26.02 5.94 5.45 5.45 6.96 9.60 9.60 24.34 22.51 22.51 95.46 94.32 94.32 اإلجمالي

 .2020سبتمبر/أيلول  1الذي دخل حيز التنفيذ في  الجديد* الميزانية التي أعيدت مواءمتها تعكس الهيكل التنظيمي 
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 ب 1الجدول 

الموافق عليها والتي أعيدت مواءمتها مقابل الميزانية  2020الميزانية العادية حسب فئات التكاليف والدوائر، ميزانية عام 

 2021المقترحة لعام 

 )ماليين الدوالرات األمريكية(

 الدائرة

   اإلجمالي

2020 
)التي  2020

 أعيدت مواءمتها(
2021 

ية مقابل ميزان 2021التغير )ميزانية 
 التي أعيدت مواءمتها( 2020

  (0.41)  2.77  3.18  3.18 مكتب الرئيس ونائب الرئيس

 1.65  10.73  9.08  8.77 مجموعة دعم الخدمات المؤسسية

 0.63  17.22  16.59  16.59 والحوكمةدائرة العالقات الخارجية 

 0.01  15.82  15.81  15.81 دائرة االستراتيجية وإدارة المعرفة

 (2.39)  60.52  62.91  62.91 دائرة إدارة البرامج

  (0.40)  13.12  13.52  13.83 دائرة العمليات المالية

  1.76  28.53  26.77  26.77 دائرة خدمات المنظمة

 مركز التكاليف المؤسسية

5.09  5.09  6.35  1.26 
 )قابلة للتخصيص(

 مركز التكاليف المؤسسية

4.95  4.95  4.35  (0.60)  
 )غير قابلة للتخصيص(

 - - - - التخفيضات المقررة

 1.51 159.41 157.90 157.90 اإلجمالي

 .2020سبتمبر/أيلول  1الذي دخل حيز التنفيذ في  لجديدا* الميزانية التي أعيدت مواءمتها تعكس الهيكل التنظيمي 
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النتائج ومجموعة النواتج  حسب ركائز 2021توزيع إشاري للميزانية العادية لعام 

 المؤسسية

 )ماليين الدوالرات األمريكية(
 الركيزة

 
2019 

 
2020  2021 

 
النسبة المئوية  دوالر أمريكي

 من المجموع
النسبة المئوية  دوالر أمريكي

 من المجموع
النسبة المئوية  دوالر أمريكي

 من المجموع

 إيصال البرامج القطرية -1الركيزة 
    

  

 5 7.30 4 6.57 5 7.82 اتيجيات والبرامج القطريةاالستر

 1 2.34 1 2.13 1 1.7 على المستوى القطري  ياالنخراط السياسات

 8 13.26 9 14.85 12 19.92 الجديدة الممولة بالقروض والمنح المشروعاتتصميم 

 18 27.98 18 27.71 16 26.41 اإلشراف ودعم التنفيذ

 13 21.48 14 22.43 13 20.74 التمكين والدعم

 2 2.58 2 3.00 2 3.76 وظائف اإلدارة التمكينية

 2 2.55 2 3.49 2 3.24 التكاليف المؤسسية القابلة للتخصيص

 49 77.50 51 80.17 52 83.6 1للركيزة الفرعي  المجموع

      السياساتي واالنخراطبناء المعرفة ونشرها  -2الركيزة 

 2 3.57 2 3.06 2 3.76 المعرفة والبحوث المؤسسية

 4 5.71 4 5.78 3 4.83 التواصل والتوعية 

 1 0.98 1 1.02 1 0.86 التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي

 1 1.01 1 1.86 1 1.3 تقييمات األثر

 2 4.04 2 3.76 2 3.32 على المستوى العالمي والشراكات العالمية السياساتياالنخراط 

 2 3.39 2 2.83 2 2.9 التمكين والدعم

 1 0.93 1 1.09 1 1.43 وظائف اإلدارة التمكينية

 - - - - - - التكاليف المؤسسية القابلة للتخصيص

 12 19.63 12 19.41 11 18.39 2للركيزة الفرعي  المجموع

       القدرات واألدوات المالية  -3الركيزة 

 - 1.00 1 1.16 - 0.73 تجديدات الموارد

 2 3.48 2 3.29 2 3.8 عبئة الموارد وإدارة الموارد اإلضافيةت

 1 0.97 1 0.90 1 0.91 اإلدارة المالية المؤسسية واإلبالغ

 2 2.62 2 2.55 2 2.53 وإدارة المخاطر الماليةاإلدارة االئتمانية المؤسسية 

 - 0.65 - 0.66 - 0.28 الرقابة المؤسسية

لتخطيط واإلدارة االستراتيجية التوقعات والمنتجات المالية، وا
 والتشغيلية للسيولة

0.46 - 0.89 1 1.12 1 

 - 0.56 - 0.53 - 0.5 إدارة حافظة االستثمار

 3 4.62 3 3.95 2 3.52 التمكين والدعم

 1 1.53 1 1.42 1 1.5 وظائف اإلدارة التمكينية

 - 0.20 - 0.20 - 0.2 القابلة للتخصيص غير التكاليف المؤسسية

 11 16.74 10 15.54 9 14.43 3للركيزة الفرعي  المجموع

      ةالمؤسسي والحوكمة والخدماتالوظائف  -4الركيزة 

 3 5.13 3 5.27 3 5.38 بيئة تكنولوجيا المعلومات المواتية

 1 0.98 1 0.81 1 0.85 خدمات المعامالت الموجهة نحو العمالء

 1 2.03 1 1.97 2 2.44 الخدمات اإلدارية 

 1 1.30 1 1.30 1 1.39 خدمات األمن في المقر

 2 2.85 2 2.57 2 2.7 إدارة المرافق

 3 5.46 3 4.64 3 4.08 إدارة الموارد البشرية

 2 3.55 2 3.63 2 3.98 التخطيط والميزنة واإلبالغ على مستوى المنظمة

مع مجموعات النواتج والرصد وتطوير المنظمة ) ،تخطيط الميزانية
 (أعاله 2019سسية لعام المؤ

 غير متاحة غير متاحة غير متاحة غير متاحة غير متاحة غير متاحة

 2 3.63 2 3.40 2 3.15 اإلشراف الداخلي وإدارة المخاطر

 - 0.47 - 0.57 - 0.55 الخدمات القانونية المؤسسية

 1 1.33 1 1.55 1 1.79 وظائف اإلدارة في الصندوق

 - 0.33 - 0.32 - 0.38 االتصاالت الداخلية

 - 0.65 - 0.69 - 0.68 مكتب الشؤون األخالقية

 3 4.86 3 5.24 3 4.97 الهيئات الرئاسية

 1 0.81 - 0.47 1 1.01 شؤون العضوية والمراسم

 1 1.62 1 1.55 2 2.87 التمكين والدعم

 2 2.60 2 2.43 1 2.37 وظائف اإلدارة التمكينية

 2 3.20 1 1.40 1 1.8 للتخصيصالتكاليف المؤسسية القابلة 

 3 4.75 3 4.95 3 4.84 التكاليف المؤسسية غير القابلة للتخصيص

 29 45.55 27 42.78 28 45.22 4للركيزة الفرعي  المجموع

 100 159.41 100 157.90 100 161.6 المجموع الفرعي

 -  -  -  - - (3.43) التخفيضات المقررة

 100 159.41 100 157.90 100 158.2 اإلجمالي
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 الميزانية العادية فقط ،2021المستويات اإلشارية للموظفين لعام 

)الوظائف المكافئة بدوام كامل( 
 أ

 مجموع الموظفين بعقود دائمة ومحددة المدة 
 

 

 الدائرة
الفئة الفنية وما 

 فوق
الخدمات فئة 

 العامة

مجموع 
الموظفين بعقود 
دائمة ومحددة 

 المدة

 وظفونالم
 الميدانيون
المعينون 
 محليا 

إجمالي  
2021 

 14 - 14 6 8 مكتب الرئيس ونائب الرئيس

      مجموعة دعم الخدمات المؤسسية

 20.5 - 20.5 4.5 16 مكتب المستشار العام

 5 - 5 1 4 الميزنة االستراتيجيةمكتب 

 13.5 - 13.5 2.5 11 مكتب المراجعة واإلشراف

 3 - 3 1 2 الشؤون األخالقية مكتب

 8 - 8 2 6 مجموعة ضمان الجودة

 2 - 2 - 2 وحدة التغيير واإليصال واالبتكار

 11 - 11 1 10 مكتب إدارة المخاطر المؤسسية

 63 - 63 12 51 المجموع الفرعي لمجموعة دعم الخدمات المؤسسية

  -    والحوكمةدائرة العالقات الخارجية 

 3 - 3 1 2 والحوكمةمامي لدائرة العالقات الخارجية المكتب األ

 33 3 24 5 19 الشراكات وتعبئة الموارد و شعبة االنخراط العالمي

 27 - 27 16 11 مكتب سكرتير الصندوق

 27 5 22 4 18 شعبة االتصاالت

 84 8 76 26 50 والحوكمةالمجموع الفرعي لدائرة العالقات الخارجية 

      ستراتيجية وإدارة المعرفةدائرة اال

 6 - 6 2 4 المكتب األمامي لدائرة االستراتيجية وإدارة المعرفة

 33 4 29 5 24 دماج االجتماعيالمناخ والتمايز بين الجنسين واإلشعبة البيئة و

 45 5 40 8 32 شعبة اإلنتاج المستدام واألسواق والمؤسسات

 8 - 8 2 6 شعبة البحوث وتقييم األثر

 92 9 83 17 66 المجموع الفرعي لدائرة االستراتيجية وإدارة المعرفة

      دائرة إدارة البرامج

 6 - 6 3 3 المكتب األمامي لدائرة إدارة البرامج

 19 - 19 4 15 العمليات والنتائج اتشعبة سياس

 64 31 33 7 26 شعبة أفريقيا الغربية والوسطى

 54 26 28 6 22 ة والجنوبيةشعبة أفريقيا الشرقي

 57 27 30 7 23 شعبة آسيا والمحيط الهادي

 33 10 23 5 18 شعبة أمريكا الالتينية والكاريبي

 43 14 29 7 22 شعبة الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا

 276 108 168 39 129 دائرة إدارة البرامجالمجموع الفرعي ل

      دائرة العمليات المالية

 3 - 3 1 2 األمامي لدائرة العمليات الماليةالمكتب 

 29 6 23 4 19 شعبة خدمات اإلدارة المالية

 23 - 23 12 11 المالي شعبة المراقب

 17 - 17 4 13 شعبة خدمات الخزانة

 72 6 66 21 45 المجموع الفرعي لدائرة العمليات المالية 

      دائرة خدمات المنظمة

 3 - 3 1 2 )بما في ذلك وحدة الخدمات الطبية( المكتب األمامي لدائرة خدمات المنظمة

 22 - 22 9 13 شعبة الموارد البشرية

 38.5 - 39 26.5 12 شعبة الخدمات اإلدارية

 6 - 6 2 4 وحدة الدعم الميداني

 36 - 36 15 21 شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 107.5 - 107.5 54.5 53 فرعي لدائرة خدمات المنظمةالمجموع ال

           

 708.5 131 577.5 175.5 402 2021 -المجموع الكلي  

 658 109 549 175 347 2020 -المجموع الكلي  

 بدوام كامل.شهرا. ويشمل الموظفين غير العاملين بدوام كامل بما يقابل أقل من مكافئ واحد  12المكافئ بدوام كامل =  أ
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 حسب الدوائر والرتب 2021المستوى اإلشاري للموظفين في عام 

 )مكافئون بدوام كامل(

 الدرجة الفئة

مكتب 
الرئيس 
ونائب 
 الرئيس

مجموعة دعم 
الخدمات 
 المؤسسية

دائرة 
العالقات 
الخارجية 
 والحوكمة

دائرة 
االستراتيجية 

وإدارة 
 المعرفة

دائرة 
إدارة 
 البرامج

دائرة 
العمليات 
 المالية

دائرة 
خدمات 
 المنظمة

المجموع 

لعام 
2021 

المجموع 

 2020لعام 

           الفئة الفنية وما فوقها*

 رؤساء الدوائر فما فوق 
2 - 1 1 1 1 1 7 7 

 3 4 1 - - - - 2 1 2-مد 

 21 21 2 3 6 3 4 3 - 1-مد 

 85 85 8 4 34 23 7 8 1 5-ف 

 119 131 16 13 49 23 15 12 3 4-ف 

 101 117 15 16 31 14 19 22 - 3-ف 

 33 35 11 4 8 2 5 4 1 2-ف 

 5 5 - 4 - 1 - - - 1-ف 

 374 405 54 45 129 67 51 51 8 المجموع الفرعي للفئة الفنية وما فوقها

             الموظفون الوطنيون

 - - - - - - - - - الموظفون الوطنيون من الفئة دال 

 39 40 - 1 37 2 - - - الموظفون الوطنيون من الفئة جيم 

 19 35 - 3 18 7 7 - - الموظفون الوطنيون من الفئة باء 

 15 15 - - 15 - - - - الموظفون الوطنيون من الفئة ألف 

 73 90 - 4 70 9 7 - - المجموع الفرعي للموظفين الوطنيين

المجموع الفرعي للفئة 

 الفنية
 8 51 58 76 199 49 54 495 447 

فئة الخدمات العامة في 

  المقر
           

 - - - - - - - - - 7-خ ع 

 59 59 17 5 23 4 6 2 2 6-خ ع 

 65 65 18 13 8 7 12 5 2 5-خ ع 

 32 32.5 13.5 1 7 1 5 4 1 4-خ ع 

 18 18 5 2 1 5 3 1 1 3-خ ع 

 1 1 1 - - - - - - 2-خ ع 

 175 175.5 54.5 21 39 17 26 12 6 جموع الفرعي لفئة الخدمات العامة في المقرالم

فئة الخدمات العامة 

              الوطنية

 2  2 - 1 1 - - - - 6-خ ع 

 24  24 - 1 22 - 1 - - 5-خ ع 

 10  15 - - 15 - - - - 4-خ ع 

 - -  - - - - - - - 3-خ ع 

 36 41 - 2 38 - 1 - - مات العامة الوطنيةالمجموع الفرعي لفئة الخد

 211 216.5 54.5 23 77 17 27 12 6 المجموع الفرعي لفئة الخدمات العامة

 658 711.5 108.5 72 276 93 85 63 14  المجموع

 -  3  1 - -  1  1 - -  التخفيضات المقررة

 658 708.5 107.5 72 276 92 84 63 14  المجموع بعد التخفيضات

 68% 69% 49% 68% 72% 82% 68% 81% 57% النسبة المئوية لفئة الموظفين الفنيين

 32% 31% 51% 32% %28 18% 32% 19% 43% النسبة المئوية لفئة موظفي الخدمات العامة

 2.1 2.3  1.0 2.2 2.6  4.5 2.1 4.3  1.3  نسبة الفئة الفنية إلى فئة الخدمات العامة
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 تكاليف الموظفين

وبدالت واستحقاقات موظفي  ،رواتبتعد ميزانية تكاليف الموظفين عموما وفقا للقواعد واللوائح المطبقة على  -1

لألمم  ةاألمم المتحدة التي تنظمها إلى حد كبير توصيات لجنة الخدمة المدنية الدولية في المنظومة الموحد

 المتحدة.

رتب، استنادا إلى تحليل البيانات اإلحصائية لمجموعة وتوضع المعدالت المعيارية لكل مستوى من مستويات ال -2

والنفقات الفعلية المرتبطة بموظفي الصندوق. وتمثل مختلف مكونات التكاليف المعيارية موظفي الصندوق 

 أفضل تقدير وقت إعداد وثيقة الميزانية.

التغيرات المرتبطة ر أث بشكل أساسي 2021إلى عام  2020ويعكس التغيير في التكاليف المعيارية من عام  -3

على وفي بعض االستحقاقات الدرجة ضمن نفس الرتبة، والتغيرات في جداول المرتبات بالزيادة العادية في 

 في الجدول أدناه. الموضحالنحو 

 تكوين تكاليف الموظفين المعيارية

 )آالف الدوالرات األمريكية(

 وصف الفئة

المكافئون بدوام 

2021كامل في   

 2020بأسعار 

المكافئون بدوام كامل 

2021في   

 2021بأسعار 

 )انخفاض(

 زيادة

    موظفو الفئة الفنية

 0.94  32.63  31.69  الرواتب

  0.33  12.38  12.05  عالوة تسوية المقر

  0.42   14.41  13.99  التقاعدي والتأمين الصحي الراتب

 (1.10)  3.63  4.73  منح التعليم

الخدمة واإلجازات  انتهاءوتعويضات  ،عادة إلى الوطناإل

 0.15  3.13  2.98  السنوية

 (0.98)  0.38  1.36  إجازات زيارة الوطن

 (1.23)  0.01  1.24  بدل اإلعالة

 (1.17) (0.01)  1.16  تعويض ضريبة الواليات المتحدة

 0.61 4.75  4.14  البدالت األخرى

 (0.02)   1.01  1.03  ن المركزيتكاليف التعيي

 (2.05)  72.35  74.37  المجموع الفرعي

    موظفو فئة الخدمات العامة

  0.47   11.51   11.04  الرواتب

 (0.13)   3.17   3.30  التقاعدي والتأمين الصحي الراتب

 (0.05)   0.41   0.46  عالوة اللغة

 (0.23)   0.76   0.99  ات انتهاء الخدمةاإلعادة إلى الوطن وتعويض

 (0.06)   0.33   0.39  البدالت األخرى

 -  16.18   16.18  المجموع الفرعي

  0.31   6.96   6.65  موظفو الحضور القطري المعينون محليا

 (1.74)   95.46   97.20  مجموع تكاليف الموظفين الدائمين
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 2020-2008 استبعاد التقييم المؤسسي لكفاءة الصندوق وكفاءة العمليات التي يمولها الصندوق(الميزانية الرأسمالية )ب

 )آالف الدوالرات األمريكية(

 المجموع  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

                       مبادرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  

  

 935 15 175 - - - - - - - - 000 12 000 2 050 1 710 ض والمنح القرو

)بوابة عمالء الصندوق/استبدال نظام 

 القروض والمنح(
- - - - - - - - - - - - - - 

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

تعزيز البنية األساسية لتكنولوجيا 

واالتصاالت في المكاتب  المعلومات

 القطرية للصندوق

- - - - - 1 170 -  - - - - - - 1 170 

 076 7 200 210 - 775 975 600 787 780 - 423 1 470 300 556 (آلي الكفاءة المؤسسية )نظام التصويت

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

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

 103 12 981 640 900 890 470 200 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

 595 3 2045 250 1 300 - - - - - - - - - - المالي نظم االقتراض والنظام

 345 - 195 150 - - - - - - - - - - التحليالت المؤسسية

المجموع الفرعي لمبادرات تكنولوجيا 

 المعلومات 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 3 403 45 920 

مقر غير المرتبطة بتكنولوجيا مشروعات ال

 المعلومات
- 550 - 889 - - - 890 - - - 100 541 2 970 

األمن والمركبات في المكاتب القطرية 

للصندوق/االمتثال للمعايير األمنية التنفيذية 

 الدنيا لألمم المتحدة

- - - - 281 400 - - 100 454 100 100 500 1 935 

 826 50 445 4 645 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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لة  تخصيص األموال المرحَّ

 )آالف الدوالرات األمريكية(

لة الدائرة  بيان استخدام األموال المرحَّ

لة  3 في المائة مرحَّ
 2019في عام 

 إطار إدارة المخاطر المؤسسية مكتب الرئيس ونائب الرئيس
100 

؛ رفع سوية المكاتب القطرية 2019توسيع نطاق المشروعات بموجب أفكار تحدي االبتكار لعام  مجموعة دعم الخدمات المؤسسية

للصندوق؛ االستشارات لدعم تمويل المناخ وعملياته، والتمويل وأسواق رأس المال، وإقراض 

قدرات واإلطار المفاهيمي؛ لبناء ال مجموعة ضمان الجودة القطاع الخاص؛ التدريب على مبادرة

 205 1 .تنظيم الممارسات الجيدة واالستمرار في إيصال برامج الفرص االستراتيجية القطرية

تكاليف المرافق لمكتب نيويورك؛ استشارات من أجل المنتدى العالمي للمانحين من أجل التنمية  والحوكمةدائرة العالقات الخارجية 

عمل؛ التكاليف اإلضافية للتجديد الثاني عشر لموارد لاليب اأس تصميمالريفية وبشأن إعادة 

الصندوق؛ التوجيه المؤسسي ألعضاء المجلس التنفيذي والمراقبين؛ التكاليف االستثنائية للميزات 

 752 1 الجديدة والمشاورات الخاصة ببرامج الفرص االستراتيجية القطرية.

رات الرامية إلى دعم هدف التمويل التكميلي للبيئة وتغير المناخ وآلية إشراك الشباب؛ االستشا دائرة االستراتيجية وإدارة المعرفة

تعزيز الشراكة بين الصندوق والشعوب األصلية؛ دعم تنفيذ استراتيجية الصندوق بشأن القطاع 

 062 1 الخاص.

لتغذية؛ وضع استراتيجية ل AIMدعم مبادرة القطاع الخاص في ساموا وجزر سليمان ومشروع  دائرة إدارة البرامج

الصندوق للبلدان الجزرية الصغيرة النامية؛ نشر أدوات وموارد جديدة لتحسين إدارة المخاطر، 

والشفافية واالمتثال للمعايير المؤسسية؛ تطوير ذخيرة مشروعات الصندوق األخضر للمناخ 

؛ ائل التشغيليةحول المس أفريقيا؛ إطار التغذية الراجعة من أصحاب المصلحةلشرق وجنوب 

نشر وتقديم التدريب على وثائق التوريد المعيارية األولى للصندوق واألدوات الجديدة لفرق 

مشروعات الصندوق في أفريقيا الغربية والوسطى؛ احتياطي استراتيجي الستجابة الصندوق 

يمي ؛ استشارات لدعم تدخل القطاع الخاص في كابو فيردي واإلقراض اإلقل19-لجائحة كوفيد 

 034 1 .في منطقة الساحل

 دائرة العمليات المالية

 

تنفيذ/تفعيل متطلبات سياسة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب؛ إدارة المخاطر المالية 

العالمية ISO 20022 للقطاع الخاص؛ االستشارات لدعم التمويل األخضر؛ المواءمة مع لغة 

 591 لرسائل المدفوعات.

للمكاتب  كماماتأعمال تحسين جودة الهواء في المكتب القطري للصندوق في مصر؛ شراء  نظمةدائرة خدمات الم

القطرية للصندوق؛ استشارات إلتمام تنقيح الكتيب اإلداري للمكاتب القطرية للصندوق؛ شراء 

 19-المواد الضرورية واالختيارية الخاصة بالحماية الذاتية للموظفين من طوارئ جائحة كوفيد

اد ذات الصلة بالمقر الرئيسي؛ خدمة العمالء لمتقاعدي الصندوق ألغراض التأمين الصحي والمو

للموظفين وغير الموظفين في  19-بعد انتهاء الخدمة؛ دعم االستجابة لحالة طوارئ جائحة كوفيد

المكاتب القطرية للصندوق والمقر؛ خدمات استشارية لتنظيف بيانات إدارة الغياب وتطوير لوحة 

؛ مراجعة 2018العالمي للموظفين لعام  االستقصاءمبادرات التوعية حول مواضيع  عرض؛

 765 1 الوظائف؛ إدارة األداء؛ تحليل حاالت استخدام األتمتة وتجريبها.

 509 7  اإلجمالي
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 تقديرات الرسوم المباشرة على عائد االستثمار

 )آالف الدوالرات األمريكية(

 

2018 2019 2020 2021 

    م اإلدارةرسو

 

 السندات الحكومية العالمية
243 - - - 

 السندات العالمية المتنوعة ذات العائد الثابت
270 270 - - 

 السندات العالمية المرتبطة بمؤشر التضخم
220 - - - 

 سندات ديون األسواق الناشئة
315 - - - 

 السندات العالمية المتنوعة قصيرة األجل
 -  180 180 - 

 رسوم اإلدارة الطارئة
- - - - 

 المجموع الفرعي لرسوم اإلدارة
1 048 450 180 - 

 رسوم اإليداع
  

  

 المجموع الفرعي لرسوم اإليداع
425 360 325 356 

 المشورة، والمعلومات، ودعم التعامالت
  

  

 موفرو المعلومات المالية
407 520 560 598 

 ريون والمستشارون الماليونالخبراء االستشا
325 550 800 600 

 نظم تكنولوجيا المعلومات
- 710 710 574 

 سفر العناية الواجبة
65 65 65 35 

 المجموع الفرعي للمشورة، والمعلومات، ودعم التعامالت
797 1 845 2135 1807 

 المجموع اإلجمالي
2 270 2 655 2 640 2 163 
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 2021كتب التقييم المستقل في الصندوق لعام النتائج لم إدارةإطار 

24 

 1الجدول 

 2021مؤشرات األداء الرئيسية لمكتب التقييم المستقل لعام 

 المستوى المستهدف مؤشرات األداء الرئيسية الغايات المكتبية

 )لكل سنة(
 وسائل التحقق

لتعزيز ضمان وجود أدلة مستقلة وذات مصداقية : 1الغاية 

أداء الصندوق على المستوى المؤسسي، تحسين المساءلة و

 واإلقليمي، والقطري، وعلى مستوى المشروعات

معدل العمل بالتوصيات الصادرة عن التقييمات المؤسسية، وتقييمات  -1

البرامج القطرية واالستراتيجيات القطرية، والتوليفات التقييمية، 

 وتقييمات أداء المشروعات

نفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة، تقرير رئيس الصندوق عن وضع ت %90

 وبرنامج عمل وميزانية مكتب التقييم المستقل

المساهمة في حوار التقييم المعزز ضمن : 2الغاية 

 الصندوق وعلى المستوى العالمي واإلقليمي والقطري

عدد منتجات النشر لجميع التقييمات الموزعة من خالل أدوات التواصل  -2

 نتاالجتماعي واإلنتر

60 

 سجالت مكتب التقييم المستقل

عدد أحداث التعلّم القطرية التي نظمها مكتب التقييم المستقل باالشتراك  -3

 مع الحكومات

525 

 عدد مشاهدات صفحات تقارير مكتب التقييم المستقل -4
55 000 

 عدد األشخاص الذين يتلقون النشرات اإلخبارية لمكتب التقييم المستقل-5
2 500 

 5 عدد أحداث التقييم التي شارك فيها موظفو مكتب التقييم المستقل  -6

 2 تجريب وإدخال منتجات تقييم جديدة  -7

 1 دليل التقييممشروع  -8

 لمجموعة التقييماتمشروع التوجيهات بشأن منتجات التقييم الجديدة:  -9

 اضيعيةوالتقييمات المو اإلقليمية دون التقييماتو مشروعات
3 

إجازات التفرغ وتبادالت الموظفين مع مكاتب التقييم التابعة لوكاالت  -10

 األمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية األخرى
1 

 

تعزيز ثقافة النتائج والتعلّم من التقييمات في  :3الغاية 

 الصندوق

 عدد األحداث التي شارك فيها موظفو مكتب التقييم المستقل حول -11

 التقييميةالتقييم الذاتي وتنمية القدرات 
3 

 سجالت مكتب التقييم المستقل

 1 وثيقة االستراتيجية متعددة السنوات لمكتب التقييم المستقل -12

في المائة من  0.9>  سقف الميزانية -13
 برنامج القروض والمنح

 1:0.46 نسبة موظفي الفئة الفنية إلى موظفي فئة الخدمات العامة -14

 97% معدل تنفيذ الميزانية في نهاية العام -15

                                           
 قد تتم مراجعة هذه المؤشرات في المستقبل عند إعداد االستراتيجية متعددة السنوات. 24

  في حال سمح الوضع الصحي وأحكام السفر بذلك. 25
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 2020تقدم مكتب التقييم المستقل في تحقيق األهداف مقابل إطار إدارة النتائج لعام 

 1الجدول 

 26(2020اإلبالغ عن مؤشرات األداء الرئيسية لمكتب التقييم المستقل )يناير/كانون الثاني حتى سبتمبر/أيلول 

 مؤشرات األداء الرئيسية نتائج اإلدارة المكتبية الستراتيجيةاألهداف ا
سبتمبر/أيلول في اإلنجازات 

2020 

 المستوى المستهدف

(2020) 
 وسائل التحقق

توليد  :1الهدف االستراتيجي 

أدلة من خالل تقييمات مستقلة 

بشأن أداء الصندوق ونتائجه 

 لتعزيز المساءلة

ين السياسات تحس: 1نتيجة اإلدارة المكتبية 

 والعمليات المؤسسية من خالل تقييمات مستقلة 

معدل العمل بالتوصيات الصادرة عن التقييمات المؤسسية،  -1

وتقييمات البرامج القطرية واالستراتيجيات القطرية، 

 والتوليفات التقييمية، وتقييمات أداء المشروعات

9927 90% 

تقرير رئيس الصندوق عن 

ييم وضع تنفيذ توصيات التق

وتدابير اإلدارة، وبرنامج عمل 

 وميزانية مكتب التقييم المستقل

: تعزيز االستراتيجيات 2نتيجة اإلدارة المكتبية 

القطرية/برامج الفرص االستراتيجية القطرية من 

 خالل تقييمات قطرية 

: معالجة المسائل 3نتيجة اإلدارة المكتبية 

 دوق النظامية والفجوات المعرفية في الصن

تحسين العمليات التي : 4نتيجة اإلدارة المكتبية 

يدعمها الصندوق من خالل التقييمات المستقلة 

 للمشروعات

تشجيع  :2الهدف االستراتيجي 

التعلّم القائم على التقييم وتعزيز 

ثقافة النتائج لزيادة الفعالية 

 اإلنمائية.

تقييم : تنفيذ دليل ال5نتيجة اإلدارة المكتبية 

 وتجربة طرائق ومنتجات تقييم جديدة

 تقييمات مكتب التقييم المستقل 2 228 تطبيق مجموعة من الطرائق والتصميمات الجديدة -2

 3 129 كمي بتحليلالتقييمات المصحوبة  -3

تقييمات األثر وتقييمات 

البرامج القطرية 

 واالستراتيجيات القطرية

وزيادة التوعية : تعزيز 6نتيجة اإلدارة المكتبية 

والمعرفة بالدروس القائمة على التقييمات وجودة 

 المنتجات

التقييمات الموزعة من خالل أدوات  لجميع عدد منتجات النشر -4

  التواصل االجتماعي واإلنترنت

147 70 

 سجالت مكتب التقييم المستقل
عدد أحداث التعلّم القطرية التي نظمها مكتب التقييم المستقل  -5

 الشتراك مع الحكوماتبا
330 5 

                                           
 .2020 سبتمبر/أيلولحتى  26

 .2020ابير اإلدارة لعام تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتد 27

 من خالل المقابالت الهاتفية. بعدالجغرافية والبعثات عن  المعلوماتنظم  28

المقرر البدء به  تقييم األثر الذي كان من تم إلغاءغير ممكنة. و االستقصاءات. وبالتالي، فإن األساليب الكمية لجمع البيانات مثل ال يمكن إجراء زيارات ميدانية ممتدة بالنسبة لمعظم التقييمات، 19-ضوء تفشي جائحة كوفيد في 29

 .في إثيوبيا قبل فرض قيود السفر . غير أنه كان قد تم االنتهاء من جمع البيانات الخاصة بتقييم األثر2020في عام 

  .في كيتو 2020وع قدت ورشة عمل وطنية لإلكوادور في فبراير/شباط  تم تنظيم حلقتي عمل وطنيتين عن بعد لتقييم البرنامج القطري واالستراتيجية القطرية في مدغشقر والسودان. 30
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 مؤشرات األداء الرئيسية نتائج اإلدارة المكتبية الستراتيجيةاألهداف ا
سبتمبر/أيلول في اإلنجازات 

2020 

 المستوى المستهدف

(2020) 
 وسائل التحقق

عدد أحداث المعرفة الداخلية والخارجية التي نظمها مكتب  -6

 المستقلالتقييم 
2 5 

 000 55 37 822 عدد مشاهدات صفحات تقارير مكتب التقييم المستقل  -7

عدد األشخاص الذين يتلقون النشرات اإلخبارية لمكتب التقييم  -8

 المستقل
2 403 2 500 

 

: تنمية القدرات التقييمية 7نتيجة اإلدارة المكتبية 

 في البلدان الشريكة

عدد الندوات/حلقات العمل الخاصة بتنمية القدرات التقييمية  -9

 الشريكةالتي نظمت في البلدان 
 سجالت مكتب التقييم المستقل 1 1

عدد األحداث التي شارك فيها موظفو مكتب التقييم المستقل  -10

 القدرات التقييمية  وتنميةل التقييم الذاتي حو

 

6 3 

 

 2و 1الهدفان االستراتيجيان 
ضمان كفاءة مهمة : 8نتيجة اإلدارة المكتبية 

 التقييم المستقل والتواصل مع الهيئات الرئاسية

% من برنامج القروض  0.54 الميزانيةسقف  -11

 والمنح في الصندوق

% من برنامج القروض  0.9> 

 ح في الصندوقوالمن
 سجالت مكتب التقييم المستقل

 1:0.46 1:0.46 نسبة موظفي الفئة الفنية إلى موظفي فئة الخدمات العامة -12

 31 97% 83.3% معدل تنفيذ الميزانية في نهاية العام -13

  95% 70% معدل تنفيذ أنشطة التقييم الرئيسية -14

 وفقا لما تم االتفاق عليه مع المجلس التنفيذي. مقابل مؤشرات األداء الرئيسية 2019حتى سبتمبر/أيلول اإلبالغ التالية نظرة عامة على إنجازات المكتب  ، تقدم مصفوفة2018-2016لنتائج لمكتب التقييم المستقل للفترة امالحظة: استنادا إلى إطار قياس 

 

                                           
ث ي شار حي 1. وينعكس ذلك في الجدول 19-. غير أنه من غير المرجح أن يتم تحقيق هذا الهدف في ضوء االختالالت المرتبطة بجائحة كوفيد2020لميزانيته لعام  2019هذا هو الهدف الذي حدده مكتب التقييم المستقل في عام  31

 في المائة. 90.3 إلى نسبة 2020إلى أنه في حالة عدم السفر من أجل البعثات، ي توقع أن يصل استخدام الميزانية في عام 
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 2021ق لعام أنشطة التقييم المقترحة لمكتب التقييم المستقل في الصندو

 1الجدول 

 حسب نوع النشاط 2021برنامج العمل المقترح لمكتب التقييم المستقل في الصندوق لعام 

 تاريخ االنتهاء المتوقع تاريخ البدء 2021األنشطة المقترحة لعام  نوع العمل

 التقييمات المؤسسية -1

ألغذية العالمي ومنظمة األغذية والزراعة بشأن التعاون تقييم مؤسسي مشترك مع مكاتب التقييم التابعة لبرنامج ا

 بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها
 2021ديسمبر/كانون األول  2020يونيو/حزيران 

 2022ديسمبر/كانون األول  2021يونيو/حزيران  التقدم المحرز في اإلصالحات الخاصة بتطبيق الالمركزية في الصندوق

 2021يونيو/حزيران  2020يناير/كانون الثاني  مساهمة الصندوق في تكيّف أصحاب الحيازات الصغيرة مع تغيّر المناخ لمواضيعيةالتقييمات ا -2

 2022مارس/آذار  2021يناير/كانون الثاني  البلدان الصغيرة التي تعاني من أوضاع هشة في غرب أفريقيا دون اإلقليمية التقييمات -3

ج القطرية واالستراتيجيات تقييمات البرام -4

 القطرية

 2021مايو/أيار  2020مايو/أيار  بوروندي

 2021مايو/أيار  2020مايو/أيار  باكستان

 2022سبتمبر/أيلول  2021سبتمبر/أيلول  بوليفيا

 2021ديسمبر/كانون األول  2021يناير/كانون الثاني  إسواتيني

 2021بر/كانون األول ديسم 2021يناير/كانون الثاني  إندونيسيا

 2022مايو/أيار  2021مايو/أيار  مالوي

 2021ديسمبر/كانون األول  2021يناير/كانون الثاني  أوزبكستان

عمليات التثبت من تقارير إنجاز  -5
 المشروعات

 التثبت من جميع تقارير إنجاز المشروعات المتاحة هذا العام
 2021ألول ديسمبر/كانون ا 2021يناير/كانون الثاني 

 2022يونيو/حزيران  2021يونيو/حزيران  أداء الحكومات تقارير التوليفات التقييمية -6

 2021ديسمبر/كانون األول  2021يناير/كانون الثاني  أربعة تقييمات ألداء المشروعات تقييمات أداء المشروعات -7

 2021ديسمبر/كانون األول  2021يناير/كانون الثاني  يةمشروعات تنمية األعمال الريف التقييمات لمجموعة مشروعات -8

 االنخراط مع الهيئات الرئاسية -9
وإعداد برنامج عمل  2021استعراض تنفيذ برنامج عمل مكتب التقييم المستقل المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 

  2024-2023اإلشارية للفترة وخطته  2022مكتب التقييم المستقل المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 
 2021ديسمبر/كانون األول  2021يناير/كانون الثاني 

 2021سبتمبر/أيلول  2021يناير/كانون الثاني  التقرير السنوي التاسع عشر عن نتائج وأثر عمليات الصندوق  

 2021سبتمبر/أيلول  2021يناير/كانون الثاني  ييم وتدابير اإلدارةتعليقات مكتب التقييم المستقل على تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التق 

 2021سبتمبر/أيلول  2021يناير/كانون الثاني  تعليقات مكتب التقييم المستقل على تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق 

 2021ديسمبر/كانون األول  2021ثاني يناير/كانون ال تعليقات مكتب التقييم المستقل على سياسات واستراتيجيات إدارة الصندوق 



 

 

6
8

 

G
C

 4
4

/L
.8

 
 

ق
ح
المل

 
ر
ش
ع
ي 
الثان

 

 تاريخ االنتهاء المتوقع تاريخ البدء 2021األنشطة المقترحة لعام  نوع العمل

المشاركة في دورات لجنة التقييم، والمجلس التنفيذي، ومجلس المحافظين، واجتماعات مختارة للجنة مراجعة  

 2021الحسابات، والزيارة القطرية للمجلس التنفيذي في عام 
 2021ديسمبر/كانون األول  2021يناير/كانون الثاني 

 
تقييم المستقل على برامج الفرص االستراتيجية القطرية عند توفر تقييمات البرامج القطرية تعليقات مكتب ال

 واالستراتيجيات القطرية ذات الصلة
 2021ديسمبر/كانون األول  2021يناير/كانون الثاني 

 2021ديسمبر/كانون األول  2021يناير/كانون الثاني  لموقع الشبكي لمكتب التقييم المستقل، وما إلى ذلك، واوالمالمح البارزة، والنظرات الثاقبةتقارير التقييم،  أنشطة االتصاالت وإدارة المعرفة -10

 2021ديسمبر/كانون األول  2021يناير/كانون الثاني  تنظيم حلقات عمل تعلّم قطرية عن تقييمات البرامج القطرية واالستراتيجيات القطرية، وأحداث تعلّم في الصندوق 

 2021ديسمبر/كانون األول  2021يناير/كانون الثاني  لمشاركة وتقاسم المعرفة من خالل منتديات خارجية مختارة مثل أحداث التعلّم واجتماعات مجموعات التقييما

حضور كل اجتماعات لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه السياسات التي تناقش السياسات واالستراتيجيات 

ج الفرص االستراتيجية القطرية، ومجموعة مختارة من المشروعات التي قيمها مكتب التقييم المؤسسية، وبرام
 المستقل في الفترة األخيرة، وحضور اجتماعات لجنة إدارة العمليات، وفريق إدارة الصندوق.

 2021ديسمبر/كانون األول  2021يناير/كانون الثاني 

 الشراكات - 11

 

 2021ديسمبر/كانون األول  2021يناير/كانون الثاني  في مجال التقييم، وفريق األمم المتحدة المعني بالتقييمالشراكات مع فريق التعاون 

المساهمة كمستعرض أقران خارجي في التقييمات الرئيسية التي تقوم بها المنظمات متعددة األطراف والثنائية 

 حسب الطلب

 2021ديسمبر/كانون األول  2021يناير/كانون الثاني 

 2022مارس/آذار  2021يناير/كانون الثاني  وضع مسودة لدليل تقييم جديد المنهجية -11

 2021سبتمبر/أيلول  2020ديسمبر/كانون األول  استراتيجية مكتب التقييم المستقل متعددة السنوات االستراتيجية -13

 تنمية القدرات التقييمية -14
 2021ديسمبر/كانون األول  2021يناير/كانون الثاني  في سياق عمليات التقييم المنتظمة االنخراط في تنمية القدرات التقييمية

 2021ديسمبر/كانون األول  2021يناير/كانون الثاني  تنظيم حلقات عمل في البلدان الشريكة حول منهجية وعمليات التقييم )عند الطلب(

 



 

 

G
C

 4
4

/L
.8

 
 

ق
ح
المل

 
ر
ش
ع
ث 
الثال

 

6
9

 

 2023-2022خطة العمل اإلشارية لمكتب التقييم المستقل للفترة 

 1الجدول 

 حسب نوع النشاط* 2023-2022خطة العمل اإلشارية لمكتب التقييم المستقل للفترة 

 السنة 2023-2022الخطة اإلشارية للفترة  نوع العمل

 التقييمات المؤسسية -1
 )مرّحل( 2022 متابعة لإلصالحات الخاصة بتطبيق الالمركزية في الصندوق

 2023 ي الصندوقكفاءة فتقييم المتابعة 

 التقييمات المواضيعية -2

 2022 المساواة بين الجنسين

 ( التغذية واألمن الغذائي في عمليات الصندوق؛ أو1الخيارات المتاحة: )

 ( دعم الصندوق للقطاع الخاص والعمليات غير السيادية؛ أو2)

 ( شراكة الصندوق ووضوح صورته على الصعيد الدولي3)

2023 

 2023 تقييم دون إقليمي في شعبة الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا ت دون اإلقليميةالتقييما -3

 تقييمات البرامج القطرية واالستراتيجيات القطرية - 4

 2022 بوليفيا )مرّحل(

 2022 مالوي )مرّحل(

 2022 بنن

 2022 الهند

 2022 قيرغيزستان

 2023 جيبوتي

 2023 رواندا

 2023 فييت نام

 2023 زامبيا

 التوليفات التقييمية/مذكرة موجزة -5
 2022 أداء الحكومة )مرّحل(

 2022 19-مرفق الصندوق لتحفيز فقراء الريف/االستجابة لجائحة كوفيد

 2022-2023 مشروعات التمويل الريفي التقييمات لمجموعة مشروعات -6

 2022-2023 من كافة تقارير إنجاز المشروعات المتاحة هذا العامالتثبت  التثبت من تقارير إنجاز المشروعات -7

 2022-2022 تقييمات ألداء المشروعات في السنة 5-4حوالي  تقييمات أداء المشروعات -8

 2022-2023 وق التقرير السنوي العشرون والتقرير السنوي الحادي والعشرون عن نتائج وأثر عمليات الصند االنخراط مع الهيئات الرئاسية -9
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 السنة 2023-2022الخطة اإلشارية للفترة  نوع العمل

وإعداد برنامج عمل مكتب التقييم المستقل المستند إلى النتائج وميزانيته  2020استعراض تنفيذ برنامج عمل مكتب التقييم المستقل المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 

 2024-2023وخطته اإلشارية للفترة  2022لعام 
2023-2022 

 2022-2023 لى تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارةتعليقات مكتب التقييم المستقل ع

 2022-2023 تعليقات مكتب التقييم المستقل على تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق

لتي أعدتها إدارة الصندوق لعرضها على لجنة التقييم تعليقات مكتب التقييم المستقل على مجموعة مختارة من سياسات واستراتيجيات وعمليات الصندوق التشغيلية ا

 للنظر فيها

2023-2022 

 2022-2023 المشاركة في جميع دورات لجنة التقييم، وفي دورات المجلس التنفيذي ومجلس المحافظين، والزيارة القطرية السنوية للمجلس التنفيذي

 2022-2023 ستراتيجية القطرية عند توفر تقييمات البرامج القطرية واالستراتيجيات القطرية ذات الصلة تعليقات مكتب التقييم المستقل على برامج الفرص اال

 أنشطة االتصاالت وإدارة المعرفة -10

 2022-2023 ، والموقع الشبكي لمكتب التقييم المستقل، وما إلى ذلكوالمالمح البارزة، والنظرات الثاقبةتقارير التقييم، 

ية، جتماعات لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه السياسات التي تناقش السياسات واالستراتيجيات المؤسسية، وبرامج الفرص االستراتيجية القطرحضور كل ا

مختارة لفرق  اتومجموعة مختارة من المشروعات التي قيمها مكتب التقييم المستقل؛ وحضور اجتماعات لجنة إدارة العمليات، وفريق إدارة الصندوق، واجتماع

 إدارة البرامج القطرية
2023-2022 

 الشراكات -11

 2022-2023 الشراكات مع فريق التعاون في مجال التقييم، وفريق األمم المتحدة المعني بالتقييم

 2022-2023 تقييمتنفيذ البيان المشترك بين منظمة األغذية والزراعة والصندوق وبرنامج األغذية العالمي لتعزيز التعاون في مجال ال

 2022-2023 المساهمة كمستعرض أقران خارجي في التقييمات الرئيسية التي تقوم بها المنظمات متعددة األطراف والثنائية حسب الطلب

 2022-2023 تنفيذ أنشطة في البلدان الشريكة تتعلق بتنمية القدرات التقييمية تنمية القدرات التقييمية -12

ات دون اإلقليمية، وتقارير التوليفات التقييمية، أولية؛ وستؤكد التقييمات المواضيعية، والتقييمات المؤسسية، وتقييمات البرامج القطرية واالستراتيجيات القطرية، وتقييمات مجموعة مشروعات، والتقييم إن مواضيع وعدد* 

 على التوالي. 2022و 2021في عامي  2023و 2022ي أو تحدد األولويات واألعداد الفعلية لألنشطة المقرر االضطالع بها في عام
 

 


