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  :تنفيذ جدول أعمال التجديد الثامن لموارد الصندوق

  اإلدارة العليا) بالغ ومسؤولياتترتيبات اإل(المرحلة الثانية من إعادة تشكيل 

  ضميمة

   �	���–أو� 
 الثانية من عملية إعادة التشكيل التي أقرها رئيس الصندوق واإلدارة العليا  هذه الوثيقة المرحلةتتناول - 1

وتواصل المرحلة الثانية من عملية إعادة تشكيل اإلدارة العليا الجهود . لتعزيز الهيكل التنظيمي للصندوق
 تحويل  لتعديل المسؤوليات وتغيير ترتيبات اإلبالغ من أجل2009كانون األول / في ديسمبرتالتي انطلق

وسوف تدخل هذه المرحلة حيز التنفيذ في . الصندوق إلى منظمة أكثر كفاءة وفعالية ورشاقة
 .2011كانون الثاني /يناير 1

 وانطالقاً نحو تنفيذ المرحلة الثانية من عملية إعادة التشكيل على النحو الوارد في نشرة رئيس الصندوق - 2
PB/2009/11ض خارجي لعمليات الصندوق المالية، وتم االنتهاء ، طلبت إدارة الصندوق إجراء استعرا

الهيكل التنظيمي الجديد للصندوق بعد سلسلة من االجتماعات والمشاورات من وضع على أساس ذلك 
وُأجريت هذه المشاورات تحت قيادة رئيس الصندوق . واللقاءات الخارجية مع المديرين والموظفين

 .وبمساعدة من خبراء استشاريين خارجيين

في  شاملة للمؤسسة، وال تترتب عليها آثار المرحلة الثانية لعملية إعادة التشكيل إعادة هيكلة تقتضيوال  - 3
على العكس من ذلك بل .  احتياجات الصندوق من الموظفينوال تنطوي على زيادة كبيرة في ،الميزانية

 .للصندوقارية  في كفاءة التكاليف اإلدتحسينمن المتوقع أن تسفر عن التشكيل فإن إعادة 

في الذي شرع الصندوق بتنفيذه وتشكل هذه العملية جزءاً من جدول أعمال التغيير واإلصالح الجاري  - 4
الهيئات الرئاسية  في أداء التزاماتها تجاهويؤكد ذلك الدور المتجدد الذي تقوم به اإلدارة . 2006عام 

وظيفة إدارة الموارد إصالح يما  أمام تعميق جدول أعمال اإلصالح، ال سللصندوق ويمهد السبيل
 .اإلدارة المالية، والتخطيط االستراتيجي وإدارة المعرفةوظائف البشرية، و

ويعرض القسم .  عملية إعادة التشكيلمبررات وأهدافيبين القسم الثاني و.  أقسامستةوتنقسم الوثيقة إلى  - 5
ت اإلبالغ الجديدة، ويتناول القسم الرابع ترتيباالقسم ويناقش . إعادة تشكيل الصندوقعملية الثالث 

 . القسم السادس الهيكل التنظيمي الجديدويعرض. الخامس عمليات صنع القرار في المنظمة


��
����� إ�
دة ���رات وأه�اف – �  ا

أن  في كفالة األهداف العليا، تتمثل 2009كانون األول /على غرار إعادة تشكيل الصندوق في ديسمبر - 6
ة قائمة على النتائج وقادرة على تحقيق نتائج ملموسة وأثر أقوى على أرض الواقع منظميظل الصندوق 

 المرحلة الثانية إلعادة التشكيل أيضاً إلى تعزيز وتهدف. مولهان خالل المشروعات والبرامج التي يم
 صغار المزارعين في الدولي في حمل لواء الدفاع عن ه دورحتى يواصلالقدرة التنظيمية للصندوق 

 .لبلدان الناميةا
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 العمليات دمج تقرير االستعراض الخارجي للعمليات المالية في الصندوق أن إليه توصل أبرز ماومن  - 7
 في هيكل إدارة الصندوق، مما يحول دون نقطة ضعفشكل ية في الصندوق مع وظائفه اإلدارية يالمال

لموارد واستخدامات األموال؛ تعظيم مخصصات ا )1 (:في المجاالت التاليةتنسيق التركيز والقيادة 
 .االستفادة من الفرص) 3(؛ التقليل والتخفيف إلى أدنى حد من المخاطر )2(

 إلى الحاجة القطري وازدياد اع برنامج عمل الصندوق ونمو حضورهاتسفإن  وإضافة إلى ما سبق - 8
 ،تعبئة الموارد على تعزيز قدراته إلى الصندوق  بشكل منهجي يدفعتعبئة المواردنهج  تسخير وتنويع

 .ماليةال المخاطرمن التخفيف و وإدارة الميزانية، ،وإدارة القروض والمنح

 ضوء استنتاجات االستعراض الخارجي، تركز المرحلة الثانية من عملية إعادة التشكيل على دائرة وفي - 9
ائرة واحدة، ودائرة المالية واإلدارة، وتشمل إنشاء دائرة للعمليات المالية ستوحد العمليات المالية في د

 :المنظمة تشمل الوظائف اإلدارية في الصندوق بغرض تحقيق هدفين عامين يتمثالن فيلخدمات 

 ؛للعمليات المالية يتسم بالقوة والكفاءة المهنيةبناء مجمع  •

 .ترشيد الخدمات في الصندوق •

 :يوتتمثل األهداف المحددة للمرحلة الثانية لعملية إعادة التشكيل في اآلت - 10

التخفيف من المخاطر واالستفادة من  تدابير تركيز العمليات المالية في الصندوق وزيادة فعالية •
 ، بما في ذلك تكثيف التركيز على الكفاءة؛الفرص

 اإلبالغ المالي في الصندوق لكفالة توفير معلومات مالية دقيقة لقرارات اإلدارة العليا في توحيد •
 الوقت المناسب؛

خطوات الموافقة تضيف أساليب العمل وتكنولوجيا المعلومات واألتمتة بما يكفل أن ل الاالستخدام الفع •
  على النحو المالئم؛المسؤوليةقيمة وتحدد 

 العملياتتنسيق النُظم وإدارة القروض والمنح لدعم تعظيم تخطيط الموارد المؤسسية بوسائل تشمل  •
 ؛ة وتحقيق التنمية الزراعيةرمن أجل تحقيق فوائد أكبر ألصحاب الحيازات الصغي

مواءمة الموارد اإلدارية بدقة أكبر مع االحتياجات والنتائج التشغيلية للصندوق على النحو المحدد في  •
 .همهمة الصندوق والتزامات التجديد الثامن لموارد

 
��
������ إ�
دة  – 
� !�  %$�وقا"دارة ا

تغييرات والتعديالت ل مستوى الدوائر واإلدارة العليا اىستشمل المرحلة الثانية من إعادة التشكيل عل - 11
 .التالية

ستضم دائرة العمليات المالية شُعبة المراقب والخدمات المالية، وشُعبة الخزانة، . دائرة العمليات المالية - 12
 .موظفي المالية الذي سيكون مسؤوالً أمام رئيس الصندوقكبير  وسوف يرأسها .للميزانيةووحدة 
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 اإلدارية، وشُعبة الموارد البشرية، الخدمات شُعبة دائرة خدمات المنظمة ستضم .مات المنظمةدائرة خد - 13
الً و مسؤدائرة خدمات المنظمةوسيكون رئيس . وشُعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ووحدة األمن

 .أمام رئيس الصندوق

 سيقدم مكتب االستراتيجية وإدارة المعرفة القدرة التحليلية والقيادية 1.مكتب االستراتيجية وإدارة المعرفة - 14
الريفية وتنمية الحيازات الصغيرة وستقع عليه قضايا التنمية لفي حوار السياسات واالتجاهات العالمية 

 وسوف يرأس المكتب كبير .المسؤولية عن وضع استراتيجيات متوسطة وقصيرة األجل للصندوق
وحدات مكتب /وسوف تتألف أقسام. لتنمية الذي سيكون مسؤوالً أمام رئيس الصندوقي اياستراتيج

.  وإحصاءات التنميةدراساتللتخطيط االستراتيجي، ووحدة راتيجية وإدارة المعرفة من وحدة لاالست
المشترك بين الدوائر لتنسيق فريق وسوف يقوم مكتب االستراتيجية وإدارة المعرفة بدور جهة االتصال لل

 .إدارة المعرفة واالبتكار

، ومكتب وحدة الشراكاتتعبئة الموارد و  الشراكات سيضم مكتب.تعبئة المواردالشراكات ومكتب  - 15
 .موارد الصندوق، وأمانة تجديد ةي مع دول الخليج العربالعالقاتاالتصال في أمريكا الشمالية، ومكتب 

 الذي سيكون مسؤوالً أمام رئيس تشارينأحد كبار المستعبئة الموارد الشراكات ووسوف يرأس مكتب 
الشركاء اإلنمائيين والدول إلقامة اتصاالت فعالة مع وسوف يعيد المكتب تحديد عملياته . الصندوق
 . تعبئة المواردألغراض والمجتمع المدني ، والقطاع الخاص، والمؤسسات،األعضاء

 

ت ا"&)غ–را&!�����  
، وهم ا على مستوى األمين العام المساعد لألمم المتحدة فما فوقهكمبدأ عام فإن موظفي اإلدارة العلي - 16

 ورئيس ،موظفي الماليةوكبير  ،لبرامجالمساعد لشؤون ا ونائب الرئيس ،يشملون نائب رئيس الصندوق
 . مسؤولون مباشرة أمام رئيس الصندوق التنمية،ي وكبير استراتيجي،خدمات المنظمة

ن نائب الرئيس أو نائب الرئيس المساعد لتقديم اإلشراف والدعم على أنه يجوز لرئيس الصندوق تعيي - 17
 .أو المكاتب للمساعدة في المسؤولية المشتركة عن إدارة الصندوق تحت توجيه الرئيس/للدوائر و

والمهمة الرئيسية لنائب رئيس الصندوق هي تقديم الدعم الشامل لرئيس الصندوق في قيادته وإدارته  - 18
اإلشراف على ودائرة العمليات المالية  على نائب الرئيس تحديداً اإلشراف العام يتولىوسوف . للصندوق

 المتأثرة وستظل المسؤوليات والوظائف القائمة األخرى غير. إعداد برامج العمل والميزانيات السنوية
 .بإعادة التشكيل سارية

، دائرة خدمات المنظمةس في المالية، ورئيموظوكبير لبرامج، لشؤون اوسيكون نائب الرئيس المساعد  - 19
 اإلشراف العاموسوف يتولى رئيس الصندوق . ي التنمية مسؤولين مباشرة أمام الرئيسيوكبير استراتيج

 .مكتب االستراتيجية وإدارة المعرفةعلى تلك الدوائر وعلى 

ت وسيظل مكتب المستشار العام ومكتب المراجعة واإلشراف ومكتب سكرتير الصندوق وشُعبة واالتصاال - 20
 . من رئيس الصندوقإلشراف رقابيوسوف تخضع هذه المكاتب . مسؤولين أمام رئيس الصندوق

                                                      
 .م مكتب كبير استراتيجيي التنميةالذي كان يشار إليه من قبل باس 1
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: وسيجري إلغاء شُعبة التخطيط االستراتيجي والميزانية وسيعاد توزيع وظائفها على النحو التالي - 21
دة مكتب االستراتيجية وإدارة المعرفة المسؤولية عن التخطيط االستراتيجي؛ وستستوعب وحسيستوعب 

 . ورصدهاإعداد الميزانيةالميزانية في دائرة العمليات المالية المسؤولية عن 

تقديم الرقابة  التي سيتولى رئيسها دائرة خدمات المنظمةوسوف تنقل شُعبة الموارد البشرية إلى  - 22
 .مدير شُعبة الموارد البشريةل اإلشرافية

ج بيئة عمل مواتية خالية من المضايقات  من أجل تعزيز وترويلشؤون األخالقيةوسيتم إنشاء مكتب ل - 23
 موظف الشؤون األخالقيةوسوف يتولى رئاسة مكتب . والتخويف وتعزز االنفتاح والثقة واحترام التنوع

 . سيكون مسؤوالً أمام نائب رئيس الصندوقللشؤون األخالقية

 وسوف يتولى .ةدائرة خدمات المنظم أمام رئيس ، مسؤولةقيادة رئيس األمنب ،ألمنوحدة لكون وست - 24
رئيس دائرة خدمات المنظمة، يعاونه في ذلك رئيس وحدة األمن، المسؤولية العامة عن كفالة االمتثال 

 .لتقييم المخاطر األمنية لوكاالت األمم المتحدة

 
)�

ت ,$+ ا�	�ارات –*� -� �-.$-� 0/ ا
ائبة الرئيس رئاسة لجنة إدارة جنة اإلدارة التنفيذية، بينما تتولى نل لرئاسته رئيس الصندوق سيواصل - 25

 .PB/2009/04العمليات على النحو المحدد في نشرة الرئيس 

  ونائب الرئيس المساعد، ونائب الرئيس، من رئيس الصندوقوسوف تضم لجنة اإلدارة التنفيذية كال - 26
. ظمةدائرة خدمات المن ورئيس ،موظفي الماليةوكبير  ، التنميةيجيي وكبير استرات،لبرامجشؤون ال

 مكتب الرئيس ونائب مدير وسيظل،  للجنة كمستشارويشارك المستشار العام في لجنة اإلدارة التنفيذية
.  لتشمل األعضاء الجدد في اإلدارة العليايعدل تشكيل لجنة إدارة العمليات سو. أمينا للجنةالرئيس 

وسيجري خالل .  شاملة وشفافةوستواصل لجنة اإلدارة التنفيذية ولجنة إدارة العمليات العمل بطريقة
ع دوريهما، مع تمثيل العمليات المالية وخدمات المنظمة كل يالمرحلة الثانية من عملية إعادة التشكيل توس

وستواصل اللجنتان تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الدوائر لترشيد عمليات صنع القرار . على حدة
 .في الصندوق

س الصندوق، بينما تتولى نائبة ييات وتوجيه السياسات خاضعة لرئاسة رئ لجنة استراتيجية العملوستظل - 27
ويرأس رئيس الصندوق مجلس التعيينات . ضمان الجودة ولجنة الجزاءاترئيس الصندوق رئاسة عملية 

 األخرى اللجان وستظل رئاسة .PB/2010/07بالتفويضات الحالية المحددة في نشرة رئيس الصندوق 
 .س الصندوق في النشرات السابقة لرئيعلى الوجه المحدد

 
3$
ذ–1
د1��$.�-/ و�
ر45 ا�  ا�6��� ا
 التغييرات التي طرأت على يعبر عنلصندوق بما المعدل ليتضمن الملحق األول الهيكل التنظيمي  - 28

 .المسؤوليات وترتيبات اإلبالغ

ى جانب الهيكل التنظيمي وسوف تدخل المرحلة الثانية إلعادة تشكيل اإلدارة العليا في الصندوق، إل - 29
  .2011كانون الثاني / يناير1الجديد، حيز التنفيذ في 
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ت ا"دار�5  ��L�G!�� ا
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7�Eو^�ة ا
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 �5�K���G!�� ا�-Aارد ا
Pierre-Justin Kouka
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