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  التقرير: ٢٠٠٣-٢٠٠٢الميزانية البرمجية 
  ١الخاص بتقييم األداء

  
  
  

  مانةاأل من مذكرة
  
  

  
 على األداء الذي يجري قياسه بمـدى تحقيـق النتـائج      ٢٠٠٣-٢٠٠٢يركز تقييم الميزانية البرمجية       -١

ويتيح استخدام مؤشرات األداء مقارنة اإلنجازات الفعلية بالنتـائج المتوقعـة           . المتوقعة المحددة في تلك الوثيقة    
 أداء الميزانية البرمجية هو أول محاولة تجري علـى        وهذا التقرير الخاص بتقييم   . التي حددت في بداية الثنائية    

  .نطاق المنظمة لتطبيق المنهجية المستندة إلى تحقيق النتائج في تقديم التقارير عن أداء الميزانية البرمجية
  
ويتضمن التقرير ملخصاً لألداء على صعيد المنظمة، مع بيان اإلنجازات والدروس المستفادة األعـم                -٢

ويحلّـل األداء   مجاالت العمل كل مجال منفي ويحلل التقرير أداء المنظمة . ات المنظمة ككل من جميع مستوي  
) غايات(بين التقدم المحرز في بلوغ غاية       يويلخص اإلنجازات الشاملة في معالجة المسائل والتحديات الهامة، و        

ة الشامل، والعقبات الهامة التـي      المنظمة، كما يحدد التقرير مستوى تحقيق النتائج المتوقعة على صعيد المنظم          
تعترض بلوغ تلك النتائج، ومدى أهمية وكفاية النتائج المتوقعة لبلوغ غايات المنظمـة، ومقارنـة الميزانيـة                 

  .المعتمدة باإلنفاق كما يورد التقرير الدروس الرئيسية المستفادة من تنفيذ الميزانية البرمجية
  
وذلك من ِقبل المسؤولين عن االتصال فيما يتعلـق بمجـاالت       وتم توحيد التقرير الخاص بتقييم األداء         -٣

العمل على صعيد المنظمة ككل، بالتشاور مع نظرائهم في األقاليم، وبفضل اإلسهامات التي قـدمتها المكاتـب    
لثنائية الذي يعده المسؤولون اإلقليميون     وهو يستند إلى المعلومات الواردة في ملخص تقييمات نهاية ا         . القطرية

وأدرجت في التقييم كذلك معلومات     . عن مجاالت العمل، كما يستند إلى التقارير المقدمة على الصعيد القطري          
إضافية مستقاة من المكاتب اإلقليمية ومن التقييمات البرنامجية والموضوعية التي أجريت في المقر الرئيـسي               

  . وذلك في إطار المنظمة الشامل للرصد والتقييم وتقديم التقارير٢٠٠٣-٢٠٠٢خالل الثنائية 
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وقد استخدمت النتائج التي خلص إليها التقرير عن تقييم األداء داخل المنظمة، وذلك بـصفة خاصـة                   -٤
 وإلتاحة المعلومات الالزمة إلعداد الميزانيـة       ٢٠٠٥-٢٠٠٤األداء في الميزانية البرمجية     لتوضيح مؤشرات   
  .٢٠٠٧-٢٠٠٦البرمجية المقترحة 

  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
  .٢٠٠٣-٢٠٠٢المجلس التنفيذي مدعو الستعراض تقييم أداء الميزانية البرمجية   -٥
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