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 وجدول أعمال التغيير 2010عام لعمل التقرير مرحلي عن تنفيذ برنامج 

  :واإلصالح

  نحو مؤسسة أكثر رشاقة وفعالية وكفاءة

   مقدمة-أوال 

تنفيذ التزاماته التي عقدها بهدف الصندوق تغيير موقع  إلى 1يسعى جدول أعمال التغيير واإلصالح -1

وباإلضافة إلى ضمان التنفيذ الفعال لبرنامج العمل المتفق عليه بموجب . هثامن لمواردبموجب التجديد ال

 يتضمن جدول أعمال التغيير واإلصالح إجراءات إلصالح سياسات الموارد ،التجديد الثامن للموارد

 ،الميزنةو وإدخال نظام معزز للتخطيط ، وبناء عملية مالية قوية،البشرية وتعزيز إدارة الموارد البشرية

 وتقوية نظام التخفيف من المخاطر ،تكلفة العملياتوتخفيض  ،وتوسيع الحضور القطري للصندوق

 .المؤسسية في الصندوق

 وتعرض التقدم المحرز ،االفتتاحيوتهدف هذه الورقة إلى التوسع في ما قاله رئيس الصندوق في بيانه  -2

) 1(هذه الوثيقة للتركيز على إعداد  وقد تم .2010مجاالت األساسية في النصف األول من عام الفي هذه 

التقدم المحرز في تنفيذ جدول ) 2(؛ 2010لمحات من عمليات الصندوق في النصف األول من عام 

إدارة المخاطر استعراض عرض نتائج أنها ت باإلضافة إلى .أعمال اإلصالح والتغيير في الصندوق

  .م المتحدةالمؤسسية من قبل وحدة التفتيش المشتركة لألم

حزيران / يونيو–كانون الثاني / يناير، لمحات من تقرير األداء المؤسسي–ثانيا 
2010  

يرفع الصندوق للموارد، بهدف تتبع اإلنجازات على خلفية األهداف المتفق عليها في التجديد الثامن  -3

 عن النصف  لمحات1وترد في الجدول . تقارير عن إطار قياس النتائج في الصندوق على أساس فصلي

 .2010األول من العام 

  2010حزيران / يونيو-كانون الثاني / لمحات من أداء الصندوق يناير- 1الجدول 

  قياس األداء  مجال األداء

، تمت الموافقة على قروض 2010في النصف األول من عام   الموافقة على المشروعات
ا  أي بزيادة قدره، مليون دوالر أمريكي266.5ومنح بما يعادل 

  .2009 بالمائة عن النصف األول من عام 39

التمويل المشترك نسبة  ت، كان2010في النصف األول من عام    التمويل المشتركنسبة
تحسنا مما يعتبر ، 1.13 إلى 1في مشروعات الصندوق بما يعادل 

والتي  في الصندوق ةالتمويل المشترك المستهدفنسبة قياسا على 
ما تم االتفاق عليه في التجديد الثامن ك 1.5 إلى 1تراوح بحدود ت

                                                      
1  EB 2010/99/R.31/Rev.1 
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  .لموارد الصندوق

 بلغ إجمالي حافظة الصندوق ،2010صف األول من عام نفي ال  حجم الحافظة
 ، مشروعا قيد التنفيذ258دوالر أمريكي مع وجود مليار  4.56

 بالمائة عن عدد المشروعات المنفذة عام 4.5أي بزيادة قدرها 
2009.  

بلغ إجمالي عدد المشروعات التي يشرف عليها الصندوق إشرافا   شغيلي الجديدتنفيذ النموذج الت
 بالمائة منها بعثة إشرافية عام 70وزار  ، بالمائة92مباشرا 

2010.  

المصنفة المشروعات ازدادت  حيث ،تحسن تصميم المشروعات  تصميم المشروعات
 في مجال كعلى أنها مرضية إلى حد ما أو أفضل من ذل

 بالمائة 90 بحدود 2010في النصف األول من عام " مةاالستدا"
  . بالمائة84عن خط األساس الذي يتراوح بحدود 

، زاد الصرف في المشروعات 2010في النصف األول من عام   إدارة الحافظة
؛ وتقلص 2009 بالمائة مقارنة بالنصف األول من عام 6.2بحدود 

خط  منعلى المشروعات وأول صرف الموافقة الوقت بين 
 شهر، متجها نحو 19.7إلى ) 2008( شهرا 21البالغ األساس 

 شهرا؛ وكذلك تقلص وسطي الوقت 14الهدف الموضوع وهو 
 يوما، وهو أقل 18الضروري لمعالجة طلبات السحب إلى 

النصف األول كما كان الحال عليه في  يوما 30كبيرة من بصورة 
  .2009من عام 

مكاتب  9تعمل و للصندوق قيد التشغيل ا قطريا مكتب29هنالك    القطريةمكاتب الصندوق: الحضور القطري
  .اتفاقية مع البلد المضيفبموجب 

، وافق المجلس التنفيذي على 2010في النصف األول من عام   الموافقة على السياسات
  .استراتيجية الصندوق بشأن تغير المناخ

 إجمالي قوة العمل في الصندوق هي في دائرة  بالمائة من61   لبرنامج العمل الضروريونالموظفون 
  .إدارة البرامج

شارك الصندوق وألول مرة في اجتماع دافوس للمنتدى   حوار السياسات
دعى رئيس الصندوق لترأس مجلس حيث االقتصادي العالمي 

، مما يعطي 2010جدول األعمال العالمي حول األمن الغذائي عام 
لتأييد ألهمية الزراعة الصندوق فرصة ممتازة الستقطاب ا

  .والتنمية الريفية

 2010 عقد مجلس المحافظين لعام ،ألول مرة في تاريخ الصندوق  الهيئات الرئاسية
 200 000 مما أدى إلى وفورات معتبرة بحدود ،في مقر الصندوق

  .يورو للحكومة اإليطالية 200 000دوالر أمريكي للصندوق و

جدول أعمال الصندوق للتغيير واإلصالح،  التقدم المحرز في تنفيذ –ثالثا 

  2010حزيران / يونيو–كانون الثاني /يناير

وبموجب جدول . هيعتمد التنفيذ الناجح للتجديد الثامن لموارد الصندوق على اإلدارة الفعالة والكفؤة لموارد -4

 : اتخذت إدارة الصندوق اإلجراءات التالية،اإلصالحالتغيير وأعمال 
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استجابة لطلب من :  لحزمة التعويضات واالمتيازات التي يقدمها الصندوقاالستعراض الخارجي )1(

، عين الصندوق شركة استشارية دولية 20092كانون األول /المجلس التنفيذي في ديسمبر

إلجراء استعراض خارجي لرواتب واستحقاقات ) Birches Umea(متخصصة بالموارد البشرية 

مجلس التنفيذي على نتائج وتوصيات هذه الدراسة في دورة طالع الإوسيتم . العاملين في الصندوق

 .2010كانون األول /ديسمبر
يتم تطبيق سياسة الموارد البشرية التي وافق عليها  :استعراض سياسة الموارد البشرية وتنفيذها )2(

أفضل  ولضمان االتساق مع . من خالل دليل إجراءات الموارد البشرية2005المجلس التنفيذي عام 

 فقد أدخلت إدارة الصندوق لوائح الموظفين التي تقود استعراض دليل إجراءات الموارد ،رساتالمما

، والذي يتم من ويقوم الصندوق حاليا باستعراض كامل لدليل إجراءات الموارد البشرية. البشرية

جديد للموارد البشرية بحلول إجراءات وسوف يتم نشر دليل . رهاسخالل مشاورة في المؤسسة بأ

 .2011كانون الثاني /، بحيث يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يناير2010هاية عام ن
 مع توسيع الحضور القطري :تعزيز قاعدة الموارد البشرية لموظفي المكاتب القطرية للصندوق )3(

مة األمم و الموظفين في الميدان مع تلك المتبعة في منظات قام الصندوق بمواءمة استحقاق،للصندوق

.  الستبدال العقود مع الكيانات التي كانت تستضيف موظفي الصندوقاً عقد16أبرم  و،المتحدة

مكاتب القطرية على عقود مع الالصندوق في  جميع موظفي ، سيحصل2010وبحلول عام 

 .الصندوق
 عند تصميمها للمرحلة الثانية لبرنامج :المرحلة الثانية من برنامج اإلنهاء الطوعي المبكر للخدمة )4(

 إدارة الصندوق بالدروس المستفادة من المرحلة األولى، وسوف تسترشداالطوعي للخدمة، اإلنهاء 

تستخدم المرحلة الثانية من هذا البرنامج لتستهدف بشكل وثيق المهارات الحالية والمستقبلية التي 

 ومع الموافقة على إطار المرحلة الثانية من برنامج اإلنهاء الطوعي المبكر. تتطلبها المؤسسة

 .للخدمة، سوف يتم تنفيذ هذه المرحلة ضمن هذا العام
 خطة متوسطة األجل للفترة ، وألول مرة في تاريخه، استكمل الصندوق:الخطة متوسطة األجل )5(

 وستدرج مدخالت الموارد في النسخة األخيرة من هذه "عمال جاريا"، والتي تبقى 2010-2012

 .2010كانون األول /الخطة في ديسمبر
 يعد الصندوق خطة شاملة استراتيجية لقوة ،ه ألول مرة في تاريخ:ستراتيجية لقوة العملالخطة اال )6(

التي من شأنها أن تمكن من القيام بتقدير حاسم لتركيبة المهارات واحتياجات العمل في العمل 

وسوف توجه الخطة االستراتيجية لقوة العمل إدارة الموظفين وتعيينهم وستكون بمثابة . المؤسسة

 .ة حاسمة في ضمان اتساق موظفي الصندوق مع أولوياته االستراتيجيةأدا
اإلدارية ، ينظر الصندوق في مخصصات الميزانية هكذلك وألول مرة في تاريخو :الصفريةالميزنة  )7(

 .باستخدام نهج للميزنة الصفرية بهدف مواءمة موارده مع أهدافه االستراتيجية

                                                      
، الحظ المجلس التنفيذي أنه وبهدف مواءمة حوافز الموظفين مع األداء المؤسسي 2009 خالل دورته السابعة والتسعين المنعقدة عام  2

آانون األول بشأن /، سوف تقوم إدارة الصندوق بعرض ورقة نهج على المجلس التنفيذي في دورة ديسمبر2011أيلول /بحلول سبتمبر
نظام التعويضات واالستحقاقات ) ب(النتائج المستندة إلى نظام الحوافز؛ ) أ(لموارد البشرية والذي سينظر في تقدير خارجي إلدارة ا

  .، بما في ذلك الرغبة في وجدوى تبني بدائل أخرى، وبخاصة المضامين المالية لذلك وتأثيره على النظم)لجنة الخدمة المدنية الدولية(
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طلب من رئيس الصندوق، فقد عين بناء على : ي الصندوقاالستعراض الخارجي للعمليات المالية ف )8(

للقيام باستعراض خارجي ) Accenture Switzerland(الصندوق شركة استشارية إدارية دولية 

 وستقود الصندوق في ضمان ،نهاية العامبحلول وسوف تستكمل هذه الدراسة . الماليةلعملياته 

 .ود إجراءات التخطيط المطلوبة للحد من المخاطروجوكفالة  ،اإلدارة الحصيفة لموارده المالية
 بموجب إعادة تشكيل ترتيبات اإلبالغ ومسؤوليات إدارة الصندوق :تعزيز إدارة الموارد البشرية )9(

ها اآلن نائبة توالتمهمة الموارد البشرية حيث سوية ، فقد تم رفع 2009كانون األول /في ديسمبر

ومن شأن ذلك أن يمكن اإلدارة من التركيز على تعزيز وظيفة الموارد البشرية . رئيس الصندوق

 بما في ذلك تنفيذ الخطة االستراتيجية لقوة العمل لشعبة الموارد ،من خالل سلسلة من اإلجراءات

مع وكاالت دولية وق الصند يتنافس ،وفي سعيه للحصول على مدير مهني للموارد البشرية. البشرية

، مما يجعل هذه المهمة محفوفة مناسب في المنصب ذاتهين شخص يلتعتسعى في الوقت ذاته أخرى 

بهدف الوصول إلى إدارة فعالة لشعبة المؤقتة وفي حين تم وضع بعض اإلجراءات . بالتحديات

 الموارد  فيلموظف بما في ذلك تعيين مستشار بمؤهالت رفيعة والتعيين األخير ،الموارد البشرية

إن إدارة الصندوق تعترف بأن مثل هذه اإلجراءات ال تفي بالمستوى ف ،البشرية كمدير باإلنابة

 وقد زارت نائبة رئيس الصندوق وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة .األمثل الذي تسعى إليه

سوف تستمر إدارة الصندوق  و. مسألة إصالح الموارد البشرية، من بين جملة أمور أخرى،لتناقش

 .في إبقاء المجلس التنفيذي على اطالع على أحدث ما يستجد من تقدم بهذا الشأن
 ولتحقيق .ةيبموجب جدول أعمال اإلصالح والتغيير، فإن رئيس الصندوق ملتزم بتقليص النفقات اإلدار -5

 والتي تمثل أكبر فئة ،ظفينهذه الغاية فقد استعرضت إدارة الصندوق العناصر المختلفة في تكاليف المو

هي واردة في الجدول كما  ، وقد حدد بعض اإلجراءات للتقليل من التكاليف،إنفاق في ميزانية الصندوق

 . مليون دوالر أمريكي3.5ويتوقع لتقليص التكاليف السنوية أن يكون بحدود .  أدناه2

ثر في الميزانيات والتكاليف نحو تعترف اإلدارة بصورة كاملة بالحاجة إلى نقالت ملموسة وفعلية أك -6

الرواتب (ميزانيته  بالمائة من إجمالي 61وتمثل تكاليف الموظفين في الصندوق . 2 و1المجموعتين 

غاية في ) 1(4 في الفقرة استعراض الخارجي التي تمت اإلشارة إليهاال، مما يجعل من نتائج )والمزايا

بدعم وتتمتع صارمة وواقعية تكون اد خطة للتنفيذ والتحدي الذي يواجهه الصندوق هو إعد. األهمية

بحيث تكون منبثقة عن التوصيات الواردة في التقرير بهدف تعديل هيكلية التوظيف المجلس التنفيذي 

 .على نزاهة المؤسسةأو بصورة معتبرة دون أن يؤثر ذلك سلبا على عمليات الصندوق 

  وفوائد الموظفين في الصندوقالوفورات المتوقعة من تعديل امتيازات: 2الجدول 

  الوفورات  البند  
إلغاء خطة تعويض الموظفين فيما عدا االستحقاقات المتعلقة بحاالت الوفاة   خطة تعويض الموظفين

، مع توفير خيار المشاركة الطوعية للموظفين )2008والتي بدأت عام (

  على نفقتهم الخاصة

   مليون دوالر أمريكي1.32

حزمة البنود المتعلقة ب

 مما ،تعويضات الموظفين

ال تنص عليه لجنة الخدمة 

  المدنية الدولية

إلغاء اإلجازات التعويضية والعمل اإلضافي لموظفي الخدمة العامة في حال 

  في الصندوقالرسمية ثناء العطل أ باستثناء عملهم ،السفر مع بعثات

   مليون دوالر أمريكي0.04



  EB 2010/100/INF.5  

5 

 لخمس ساعات يعملون المهنيين الذين إلغاء اإلجازات التعويضية للموظفين  

  )بعض الحاالت االستثنائيةفيما عدا ( ،كدوام إضافي في األسبوع

   مليون دوالر أمريكي0.17

   مليون دوالر أمريكي0.04  التعويضات المتفاوتةإلغاء   

لصندوق الموظف لتغيير أساس دفع العطل السنوية المستحقة عند ترك   

   فقط واستخدام صافي الراتب األساسيتسوية مقر العملباستبعاد 

   مليون دوالر أمريكي0.09

 شهرا من صافي الراتب 12 وتقليصه إلى تعويض إنهاء الخدمة منح تغيير   

   سنة أو أكثر من سنوات الخدمة15األساسي لـ 

سيتفاوت تقليص التكاليف السنوية وفقا لعدد حاالت 

  كل سنة في إنهاء الخدمة 

دوق المشتركين في برامج اللغات المدعومة التي تحميل موظفي الصن  

  تكاليف تغيبهم عن الصفوفالصندوق يوفرها 

  تحدد الحقا

تعديل مدة سفر الموظفين رسميا بدرجة رجال األعمال والدرجة السياحية   مزايا السفر

  لجميع البعثات وغيرها من السفريات

   مليون دوالر أمريكي0.19

   مليون دوالر أمريكي0.33  ى بدل اإلعاشة اليومي بالمائة عل10إلغاء إضافة   

تعديل سفر المستشارين بحيث يغدو بالدرجة السياحية بالنسبة لجميع البعثات   

  وغيرها

   مليون دوالر أمريكي0.97

الدرجة على  بالمائة من أسعار البطاقات 80(تعديل المبلغ اإلجمالي   

  الموظفينكافة للجميع سفريات إجازات زيارة الوطن ) السياحية

   مليون دوالر أمريكي0.17

إلغاء شحن العفش غير المرافق في إجازات زيارة الوطن والزيارات   

  العائلية 

   مليون دوالر أمريكي0.07

 باستثناء الموظفين الذين يمتلكون عقودا قبل ،المتاع المنزليكامل إلغاء نقل   

   عوضاً عنهية فقط واستخدام نقل اللوازم الشخص،2010نيسان /أبريل 20

   مليون دوالر أمريكي0.06

   مليون دوالر أمريكي3.5  إجمالي الوفورات التقديرية السنوية  

   استعراض إدارة المخاطر المؤسسية–خامسا 

، أجرت وحدة التفتيش المشتركة التابعة لألمم المتحدة استعراضا متعدد الوكاالت لسياسات 2010في عام  -7

 والخبرة التي تمتلكها منظومة األمم المتحدة لتحديد أفضل الممارسات والدروس إدارة المخاطر المؤسسية

في مسودة تقرير قد ورد ، و2010كانون الثاني عام /وقد زار فريق الدراسة الصندوق في يناير. المستفادة

في  الذي صدر "اإلطار اإلشاري: استعراض إدارة المخاطر المؤسسية في منظومة األمم المتحدة"

 .إدارة المخاطر المؤسسيةمجال  في "طليعية ناشئة"، أن الصندوق قد برز كمنظمة 2010تموز /يويول

 بما في ذلك نموذج ،لى ممارسات الصندوق في مجال إدارة المخاطرإوهنالك إشارات عديدة في التقرير 

 .تسيير إدارة المخاطر المؤسسية في الصندوق

   النتيجة–سادسا 

زيادة عدد المشروعات في يبدو وخاصة كما ، 2010النصف األول من عام يوفر التقدم المحرز في  -8

 ، وجعل صورة الصندوق أكثر وضوحا على الساحة العالمية، وتحسين إدارة الحافظة،الموافق عليها

وفي الوقت ذاته يقوم الصندوق . ببرنامج عمل يزداد اتساعاًإليفاء لقدرة الصندوق المتنامية على  سجالً
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 وبالتالي ،أكثر فعالية ورشاقة وكفاءةئفه وسياساته الداخلية مما يجعل من الصندوق مؤسسة بترشيق وظا

 نساء ،المتميز في إيصال المساعدة اإلنمائية المستهدفة لفقراء الريفلى دوره أقدر على التركيز ع

 .ورجاالً

-2010 األجل للفترة لخطة متوسطةالتقرير المرحلي لأعد الصندوق عرضا شامال لعملياته المؤسسية في  -9

خطة مستمرة لتنفيذ التزامات تعتبر بمثابة وهي  .في تاريخ الصندوقمن نوعها  وهي أول خطة ،2011

.  مليارات دوالر أمريكي3 بما في ذلك برنامج عمله الموسع والذي يبلغ ،التجديد الثامن لموارد الصندوق

ة لجدول أعمال التغيير واإلصالح في كذلك فإن الخطة متوسطة األجل تضع أساس العناصر األساسي

 .2012-2010الصندوق على مدى فترة الثالث سنوات من 

فقد تم . ومع أن هنالك الكثير مما يتوجب فعله في مجاالت حاسمة مثل إدارة الموارد المالية والبشرية -10

على طلب إحراز تقدم مشجع مثل االستعراضات الخارجية واسعة المدى لنظام مكافأة الموظفين بناء 

باإلضافة إلى ذلك فإن االستعراض الجاري . عريضةضع األساس إلصالحات والتي ت ،المجلس التنفيذي

حاليا للعمليات المالية للصندوق من شأنه أن يضع األساس إلدارة أكثر حزما لموارد الصندوق المالية 

دوق لنظام صارم  ولضمان تطوير الصن، مخاطر على أصولهةلضمان التخفيف بصورة حصيفة من أي

 .في إدارة موارده

 ولقياس التقدم المحرز بموجب ،وإدارة الصندوق ملتزمة بتنفيذ نشط لجدول أعمال اإلصالح والتغيير -11

مجلس في دورة ال وسوف يعرض تقرير أكثر شمولية عن التقدم المحرز على .نظام إدارة األداء

  .2010كانون األول /ديسمبر

  

 


