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  موجز تنفيذي

تبين الخطوط العريضة ورقة ، عرضت إدارة الصندوق على المجلس التنفيذي 2010نيسان /في أبريل -1

واليوم، ال تزال إدارة الصندوق . في الصندوقلجدول أعمال التغيير واإلصالح للمجاالت الرئيسية 

 أن هذا الجهد يشمل العديد من مجاالت ملتزمة التزاماً شديداً بمتابعة هذه المبادرة؛ وعلى الرغم من

 فإنه يسعى إلى زيادة المواءمة بين الموارد البشرية للصندوق وموارده المالية ،نطاقالنشاط على أوسع 

 .مخرجاته الرئيسية من الجهة األخرى االستراتيجية وهمن جهة، وبين أولويات

دف اإلصالحات إلى تعزيز العمليات فعلى المدى القريب، ته. واألساس المنطقي لهذا العمل مزدوج -2

 التجديد الثامن لموارد إطارالداخلية للصندوق وإدارته بغية تسليم برنامج العمل الطموح المعد في 

ساساً متيناً للوفاء بااللتزامات أواستشرافاً للمستقبل، من المتوقع أيضاً أن ترسي هذه التغييرات . الصندوق

 .مستدام وبمزيد من الكفاءة على المدى المتوسطالمقبلة لبرنامج العمل على نحو 

عرضاً وإلطالع المجلس التنفيذي باستمرار على التقدم المحرز في إطار هذه المبادرة، تقدم هذه الوثيقة  -3

، فضال عن تحديث لحالة جهد التغيير واإلصالح 2010لصندوق خالل عام لتشغيلية للنتائج الموجزاً 

 .نفسه

 في المائة ليصل إلى 19ع الصندوق إجمالي حجم القروض والمنح الجديدة بنسبة في خالل هذه السنة، رف -4

 مليون دوالر 800محققاً زيادةً عن المبلغ المتوقع أصالً ومقداره ( مليون دوالر أمريكي 855نحو 

النموذج  "نشر سفروقد أ. ، مع الحفاظ في الوقت نفسه على جودة عملياته وتحسين كفاءتها)أمريكي

تشغيل بعض تكاليف الحد من  عن معدالت صرف أعلى وعنالجديد في الصندوق وتحسينه " يالتشغيل

 . مدة المشروعات، وإلى انخفاضات في متوسطوتصميمها المشروعات

. جدول أعمال التغيير واإلصالح وفي الوقت نفسه، أحرز الصندوق أيضاً تقدماً كبيراً على طريق تنفيذ  -5

 تزال جارية وتتطلب المزيد من االهتمام والعناية، فإن العديد غيرها وفي حين أن بعض اإلصالحات ال

 .تنفيذه – في بعض الحاالت –قد قطع شوطاً طويالً في التنفيذ أو اكتمل 

  عداد الخطة المتوسطة األجل الجديدة للفترة ستوى المؤسسي، انتهى الصندوق من إوعلى الم -6

خريطة طريق لتلبية التزاماتها الخاصة بالتجديد الثامن وتزود هذه الخطة إدارة الصندوق ب. 2010-2012

واسترشاداً . لموارد الصندوق على المدى القريب ولالستجابة للتحديات والفرص على المدى األبعد

إعادة تشكيل العمليات المالية قرارات بشأن  اإلدارة أيضاً اتخذتبالنتائج األولية للمراجعة الخارجية، 

 .للصندوق وإدارتها

وأعيدت كتابة . على مدى األشهر الثمانية الماضية، تم تنفيذ موجة من اإلصالحات في الموارد البشريةو -7

 في المائة من 75 إنجاز، وتم 2011كانون الثاني / يناير1 في تدخل حيز التنفيذ وسوف ،لوائح الموظفين

ستراتيجية لقوة العمل الجزء المتبقي عن طريق الخطة االوسينتهي . دليل إجراءات الموارد البشرية

وقد انخرطت شعبة الموارد . في الصندوقالتعويضات هيكل االستعراض الخارجي لالمعتمدة حديثاً و

مما وتوزيعهم، هم وامتيازاتالبشرية، بشكل منفصل، في مراجعة السياسات المتعلقة بتعويضات الموظفين 

 .وارد البشرية نفسها إدارة المويعزز لنظام إدارة األداء سيحقق إصالحاً شامالً
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وفي مختلف أرجاء المؤسسة، يتواصل بسرعة تنفيذ إصالحات أخرى في مجاالت اإلدارة المالية، وإدارة  -8

 .والتنظيم العامالمخاطر المؤسسية، وتعبئة الموارد، وتكنولوجيا المعلومات، 

. دوق بال أدنى شكوإدارة المنظمة على ثقة من أن التنفيذ الكامل لإلصالحات المقترحة سيقوي الصن -9

 بموجب بالتزاماته والوفاء األهداف هذه تحقيق خالل ومن الصندوق، أن الواقع في الصندوق إدارة وتعتقد

  .المتحدة األمم منظومة ضمن ونموذجية مرنة مالية كمؤسسة إصالحه بعد مكانه سيتبوأ الثامن، التجديد
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  التغيير واإلصالح تنفيذعن تحديث
، والخطة االستراتيجيليات الصندوق، واإلطار  عمعنتقرير مرحلي 

  المتوسطة األجل، وإصالح الموارد البشرية، ومبادرات التغيير األخرى

   مقدمة–أوال 

  سياق اإلصالح  

مع انتهاء فترة التجديد السابع لموارد الصندوق وبدء فترة التجديد الثامن، يجد الصندوق نفسه يعمل في  -1

تجديد الموارد في تاريخ الصندوق، وزيادة الظهور ل أكبر زيادة – والواعدة فالفرص الجديدة. بيئة مختلفة

 في المائة 50تحقيق زيادة نسبتها :  يقابلها تحد هائل–التغيرات في قيادة المؤسسة على الساحة الدولية، و

 . أو تعزيزهاهاونتائجعمليات المع الحفاظ على جودة في برنامج العمل 

يتوقع زيادة ضخمة في ميزانيته اإلدارية لمواكبة الزيادة الطموحة في ق أن للصندولم يكن ه وبما أن -2

، فال غنى عن السعي إلى تحقيق مكاسب ناجمة عن زيادة الكفاءة طوال فترة تجديد العملبرنامج 

 .الموارد

س اعترفت هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثامن لموارد الصندوق بالتزام الصندوق بتحقيق وقياوقد  -3

سجله الجيد كشريك يمكن للحكومات وغيرها من أصحاب المصلحة الوثوق به، األمر وبالنتائج اإلنمائية، 

 .الذي ينعكس على وجه الخصوص في العضوية الواسعة في الصندوق وهيكله التسييري

ولتحسين فعالية الصندوق بصورة أكبر، اتفقت هيئة المشاورات على أن ينفذ الصندوق عددا من  -4

إعداد اإلطار بالمزمعة  اإلجراءات الرئيسية واتصلت. راءات خالل فترة التجديد الثامن للموارداإلج

من مجاالت  في مجاالت جديدة وهامة  واالستراتيجيات عدد من السياساتوإعداد، االستراتيجي الجديد

 1.)لخزيز اإلدارة المالية، اتعمواصلة مثل تغير المناخ، و(التدخل 

 خطة عملاإلصالحات التي بدأ تنفيذها بموجب  توطيدالصندوق إلى دعت ارة دأن اإلوفي حين  -5

 واسعة من الخاصة بطائفةااللتزامات بصرف النظر عن ، و2005لعام  فعاليته اإلنمائيةالصندوق لتنمية 

 ،التغيير المؤسسي جدول أعمالنوع من ذلك الالقضايا، فإن اتفاقية التجديد الثامن للموارد لم تتضمن 

 2. لموارد الصندوقالتجديد السابعذي صدر تكليف بشأنه بموجب ال

 واعية  ظلتنهابل إ .المعتادلعمل ل إقراراً الموافقة على أداء الصندوق لم تعتبر أن إدارة الصندوق غير -6

سياق دعم أصحاب الحيازات الصغيرة في  أفضل لمكانةإلى أن يضع نفسه في الصندوق لحاجة تماما 

 ،هذه الغايةتحقيقاً لو. المحفوف بالتحديات الخاص باألمن الغذائي والتنمية الزراعية والمشهد المتطور

هذا العدد المتزايد كثيراً من العمليات التي يدعمها، وبلوغ ر يأثت تعزيزفي التزم الصندوق باالستمرار 

                                                      
  . في الملحق األول2012-2010جات الرئيسية باستثناء برنامج العمل للفترة  ترد المخر1
  . انظر الملحق األول لالطالع على المخرجات الرئيسية في إطار التجديد الثامن لموارد الصندوق2
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كله في الوقت  وسيقوم بتحقيق ذلك ،أهداف غاية في الطموح في مجال التمويل المشترك وتعبئة الموارد

ن فيه من كفاءته الداخليةالذي يحس. 

  مبادرة التغيير واإلصالح

، قدمت إدارة الصندوق ورقة إلى المجلس التنفيذي تعرض النهج الالزم للتصدي 2010نيسان /في أبريل -7

ن  تم تحديد عدد م3،"التنفيذ: التغيير واإلصالح"وفي الوثيقة المعنونة . لهذا التحدي المتعدد الجوانب

المبادرات المؤسسية ومناقشتها، وكان جميعها يرمي إلى تعزيز قدرة الصندوق على إدارة موارده 

 أو إجراءات  يمثل إجراءات جاريةبعض مجاالت اإلصالح التي تم تحديدهاو. البشرية والمالية وتوزيعها

ات أخرى جديدة، وثمة تغيير). 2005مثل عملية خطة العمل لعام (متابعة ناجمة عن التزامات سابقة 

 .وبعضها يستلزم دراسة إضافية قبل التنفيذ

 :تضمنت فئات اإلصالح الرئيسية ما يليوقد  -8

 إعادة هيكلة اإلدارة العليا وتبسيط العملية الداخلية التخاذ القرارات؛  )أ (
  أول خطة متوسطة األجل للصندوق على اإلطالق ومكوناتها الفرعية؛ تنفيذبدء  )ب (
قدرة اإلدارية وبيئة العمل وإدارة الييرات في سياسة الموارد البشرية لتعزيز  سلسلة من التغ تنفيذبدء  )ج (

 ، ولضمان توزيع الموظفين بما يتماشى مع األولويات االستراتيجية؛ في الصندوقاألداء
ة األخرى في كل من عمليات الصندوق وجميع وظائف يالتماس التعرف على الكفاءات المؤسس  )د (

 .الدعم
ن هذه التغييرات تهدف في مجملها أ اإلصالح، حيث جدول أعمالندوق ملتزمة بتنفيذ وال تزال إدارة الص -9

إلى دعم الصندوق في وفائه بالتزاماته الناشئة عن التجديد الثامن لموارده، كما أنه ملتزم بشكل أعم 

 .بإرساء أسس قوية ألداء برنامج عمل موسع على المدى المتوسط

تقديم معلومات محدثة إلى المجلس عن التقدم الذي أحرزته إدارة وتسعى هذه المذكرة الموجزة إلى  -10

جدول أعمال التغيير واإلصالح الصندوق حتى اآلن في الوفاء باألهداف الناشئة عن برنامج عمله وتنفيذ 

وفي حين أن بعض اإلصالحات ال تزال جارية وتتطلب المزيد من االهتمام والعناية، فإن العديد غيرها . 

 . تنفيذه– في بعض الحاالت –طاً طويالً في التنفيذ أو اكتمل قد قطع شو

أما القسم الثالث فيناقش التقدم المحرز . أداء برنامج عمل الصندوقويقدم القسم التالي تحديثاً موجزاً عن  -11

 .حتى اآلن، بينما يناقش القسم الرابع بإيجاز الطريق إلى األمامجدول أعمال التغيير واإلصالح في تنفيذ 

   برنامج عمل الصندوقتنفيذتحديث عن  -ثانياً

. ضرورة االستجابة لبرنامج عمل الصندوق اآلخذ في التوسعتدفعه جدول أعمال التغيير واإلصالح إن  -12

 إلى تحقيق وفورات في التكاليف، أو – إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة –وتهدف جميع اإلصالحات 

لبلوغ أهداف ويمكن االستفادة من هذا كله ، وفعاليتهء المؤسسي تخفيضات زمنية، أو ارتفاعات في األدا

                                                      
  .EB 2010/99/R.31.Rev.1 يرجى الرجوع إلى الوثيقة 3
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 ويفيد هذا القسم بإيجاز عن موقع الصندوق من 4.برنامج عملهالخاصة بالتجديد الثامن لموارد الصندوق 

 .الوفاء بهذه األهداف

  2012- 2010برنامج عمل الفترة 

. في تحقيق األثر في تصميم البرامج وتنفيذهاتتمثل مخرجات الصندوق الرئيسية التي ترتكز عليها أهدافه  -13

 بمستوى ، 2012-2010 الفترة في ذهاوينف جديدا مشروعا 117 سيجهز الصندوق أن إلى اإلسقاطات تشيرو

 دوالر مليارات 3 يعادلبما  الديون تحمل على القدرة إطار بموجب والمنح القروض من اللتزاماته مستهدف

ة بما في ذلك من الجهات المانح (أمريكي دوالر مليارات 4.5 يعادل بما مشترك تمويل واستقطاب أمريكي،

ريخ هذا هو أكبر برنامج عمل حتى اآلن في تاو). فيدين، والقطاع الخاصتساألخرى، والحكومات، والم

 ). بالملحق الثاني1انظر الجدول (الصندوق 

 39يبلغ متوسط هذا العدد وس . مشروعا33، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على 2009في عام و -14

 وعالوة على ذلك،. 2012-2010الفترة خالل ) باستثناء القروض والمنح التكميلية(مشروعا في السنة 

 دولة عضواً خالل هذا 120  عدد يصل إلىفقد جرى التخطيط لمبادرات تصميم المشروعات من أجل

وباإلضافة إلى ذلك، . 2009-2007ة  بلدا في الفتر90اإلطار الزمني، بعد أن كان عدد هذه البلدان 

 مليون 200 حوالي مقداره بما السنة في مشروعا 50 لحوالي منحا الصندوق لمنح العادي البرنامج سيوفر

 .سنوات ثالث ومدتها الثامن التجديد لفترة أمريكي دوالر

 سيصل 2010  تشير اإلسقاطات الحالية إلى أن برنامج المنح والقروض في عام.2010النتائج في عام  -15

 مليون 800، محققاً زيادة عن اإلسقاط السابق البالغ )انظر الجدول أدناه( مليون دوالر أمريكي 855إلى 

 .دوالر

  برامج العمل السابقة والمتوقعة

 المتوقع      

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 السنة

بماليين ( *القروض والمنح

 )الدوالرات األمريكية
536 557 600 602 717 855 1000 1144 

النسبة المئوية للتغير 

 السنوي
3.9 7.7 0.3 19 19 12.6 14.4  

  2012-2010 والخطة المتوسطة األجل للفترة  التقارير السنوية للصندوق*

  

 الصندوق تحسينات كبرى في أجرى، فقد 2010وبالرغم من الزيادة الهائلة في أداء العمليات في عام  -16

أجازت وباإلضافة إلى ذلك، فقد ).  بالملحق الثاني2الجدول (شروعات بالمقارنة مع خط األساس تأثير الم

ميع المشروعات لعرضها على المجلس التنفيذي للمرة األولى منذ جوظيفة ضمان الجودة في الصندوق 

 في تنمية 2010 في عام حجها إلى حد كبير إلى أن الصندوق نوتشير هذه النواتج وغير. إنشاء البرنامج

                                                      
  .تحقيق أهداف برنامج العمل الكمية والنوعية على حد سواء يستخدم الصندوق إطار قياس النتائج لرصد تقدمه في 4
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 سواء فيما يتصل –الجودة اإلجمالية للمشروعات  في المائة دون التضحية ب19 تناهزحجم عملياته بنسبة 

 5.بإدارة المشروعات القائمة، أو بجودة المشروعات الجديدة عند نقطة الدخول

الجودة عن  نتيجة لعملية تجديد الموارد بالتوازي مع نزعة إلى تحسين توسع برنامج العملوقد حدث  -17

 بوجه أعم عملية التغيير  هذا التوسعمة، وتدعطريق اعتماد عمليتي تحسين الجودة وضمان الجود

. تأثير مبادرة التغيير الجارية في الصندوقإلى  المراجعون الخارجيون أيضاً أشاروبالفعل، . واإلصالح

في  (المنظمات المتعددة األطرافشبكة تقييم أداء ويقدم التقرير المقبل عن فعالية الصندوق الذي تعده 

بشأن الفعالية التشغيلية للصندوق  إيجابية ردود فعل) تشرين األول/مشروع تقريرها الصادر في أكتوبر

توفر األسس للنظم والممارسات التنظيمية الرئيسية المواتية لفعاليته "ويشير إلى أن إصالحات الصندوق 

 ".التنظيمية

الجودة الذي حدث في هذه السنة وعلى زيادة حجم العمليات في إطار وقد جرت المحافظة على تحسن  -18

على الرغم من أن مجال العمليات، في  بالتأكيد فعليةالزيادات وحدثت ال. ميزانية إدارية متفق عليها

وثمة زاوية أخرى للنظر في هذا . من معدل الزيادة في برنامج العملالزيادات الفعلية كانت أقل بكثير 

 2010 إلى عام 2009 في المائة من عام 19مثل في أن برنامج القروض والمنح ارتفع بنسبة األمر تت

، في حين أن الميزانية اإلدارية ) مليون دوالر أمريكي717.5 مليون دوالر أمريكي مقارنةً بـ855(

 124.04 إلى 2009 مليون دوالر في عام 115.31من ( في المائة بالقيمة الحقيقية 4.4 بنسبة ارتفعت

 ).2010مليون دوالر في عام 

  التقدم المحرز في تنفيذ النموذج التشغيلي للصندوق

الجديد، وهو سلسلة من " نموذجه التشغيلي "ذتنفيه خالل فترة التجديد السابع لمواردبدأ الصندوق  -19

 باشرالم اإلشراف) أ( :تضمنت هذه التغييرات ما يليو. التغييرات في وظائف إدارته للبرامج القطرية

) ج( توسيع الحضور القطري لموظفي الصندوق؛) ب (للتنفيذ؛ الدعم من المزيد وتوفير المشروعات على

. توسيع الدور في الحوار السياساتي وتقاسم المعرفة) د(تحسين الشراكات مع المؤسسات األخرى؛ 

 .2010خالل عام وتجري أدناه مناقشة موجزة للتغييرات والتحسينات التي ُأدخلت على هذه العناصر 

  إشرافاً مباشراً كان موظفو الصندوق يشرفون2010 بحلول نهاية عام .التنفيذ ودعم المباشر اإلشراف -20

 16 في المائة من جميع المشروعات قيد التنفيذ، ويمثل هذا تحسنا كبيرا في مقابل نسبة الـ91نحو على 

 بالملحق 3انظر الجدول  (2007في عام في المائة من المشروعات التي أشرف عليها الصندوق مباشرةً 

بصورة كبيرة ) التوريد، التثبت من طلبات السحب(وقد تم تعزيز الخبرة االئتمانية المتخصصة ). الثاني

وتم اإلبقاء على كبيري مدراء .  عن طريق تعيين األخصائيين وتدريب الموظفين2008منذ بداية عام 

العاملون في التدريب  تلقى كما، إدارة البرامجدائرة األمامي لمكتب الالحوافظ في كل شعبة إقليمية وفي 

الصندوق مبادئ توجيهية وباإلضافة إلى ذلك، وضع .  وشعبة الخدمات الماليةمكتب المراقب المالي

 . واإلدارة المالية للمشروعات ومراجعة حساباتها، وقضايا التوريد،داخلية شاملة لمعالجة طلبات السحب

                                                      
 على المستوى التجميعي، تظهر أيضًا نتائج عملية ضمان الجودة في هذه السنة ارتفاعا في احتماالت تحقيق المشروعات ألهدافها 5

ولمزيد من المعلومات، انظر . مؤشرين آخريناإلنمائية، وتقدمًا آبيرًا في ثالثة مؤشرات إلطار إدارة النتائج، والحاجة إلى التحسن في 
من التقرير السنوي عن ضمان الجودة في مشروعات وبرامج الصندوق المقدم إلى هذه الدورة  )2والجدول  17الفقرة  (6الصفحة 
  .للمجلس
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 على 2010أيلول /ووافق المجلس في سبتمبر. ج تدريب الموظفين هذه المبادئ التوجيهيةوقد أكملت برام

 .مبادئ توجيهية جديدة للتوريد

 خلص مكتب التقييم إلى نتيجة مفادها أن عدم كفاية الحضور القطري 2006في عام . الحضور القطري -21

لية في حوار السياسات القطرية للصندوق يشكل عامال رئيسيا يعيق قدرة الصندوق على االنخراط بفعا

وفي إرساء الشراكات مع غيره من الجهات المانحة التي لديها تمثيل قطري محلي، وفي اإلشراف على 

 مكتباً، 25، زاد عدد المكاتب القطرية إلى 2009وبحلول عام . مشروعاته، وتوفير دعم فعال لتنفيذها

سمح به المجلس  مكتباً الذي 30األقصى البالغ  الحد إطار مكتباً، وذلك في 28 إلى 2010وفي عام 

 .التنفيذي

، وكانت تستخدم مساحات المكاتب التي توفرها )عامةًن اشخص( المكاتب القطرية صغيرة وال تزال -22

 مع إلكترونياًويتم ربط هذه المكاتب القطرية . وكاالت األمم المتحدة األخرى وتديرها محليا هذه الوكاالت

. كنولوجيا المعلومات التي تمكنها من الوصول إلى المعلومات والخدمات المؤسسيةروما من خالل نظم ت

وكان حجم برنامج الصندوق هو . وقد أثبتت هذه الترتيبات أنها تتسم بمستوى عال من فعالية التكاليف

 خذ بافتتاح مكتب قطري، مع بعض االستثناءات في بعض البلدان الهشةتُّاالمعيار الرئيسي ألي قرار 

لتقديم طلب إلى  2011عام من أجل وتخطط اإلدارة . من روما بعدم الفعاليةانطالقاً حيث اتسم العمل 

المجلس بالموافقة على فتح خمسة مكاتب إضافية؛ ويناقَش هذا الطلب بمزيد من التفاصيل في ورقة 

 .منفصلة مقدمة إلى هذه الدورة للمجلس التنفيذي

ل التمويل المشترك عنصراً رئيسياً من عناصر النموذج التشغيلي يشك .التمويل المشترك والشراكات -23

 6.الشركاءللصندوق؛ ويتزايد اليوم عدد شراكات التمويل المشترك مع القطاع العام ويتضمن العديد من 

وعالوة على ذلك، يتمتع الصندوق بشراكات وثيقة جداً مع العديد من المؤسسات الدولية والمنظمات غير 

 .كرةتالمببعض العمليات القيام حالياً ب تعزيز العمل مع القطاع الخاص مع لمؤسسات؛ ويجريالحكومية وا

 الوكالة به بادرت الذي للمشروعات األفريقي الصندوق مع الصندوق عمل  هوالمجال هذا في  شيءوأهم

. أفريقيا في ضراءخ ثورة أجل من والتحالف األفريقي التنمية مصرف أيضاً فيه يسهم والذي للتنمية الفرنسية

 مليون دوالر أمريكي 417، واصل التمويل المشترك للصندوق ارتفاعه، فبلغ مجموعه 2010وفي عام 

).  تسجيالً نهائياً وقت كتابة هذا التقريرلم يكن الرقم في نهاية السنة قد سجل بعد(أيلول /في سبتمبر

أجل وضع الخطوط النهائية لتفاصيل تنفيذ وتعكف اليوم عدة دوائر داخل الصندوق على العمل سوياً من 

 مليون يورو، والذي 300حساب األمانة اإلسباني لمرفق التمويل المشترك لألمن الغذائي الذي تبلغ قيمته 

 .2010أيلول /وافق عليه المجلس التنفيذي في سبتمبر

 به عجلتائي الذي أدى التضافر بين االهتمام العالمي بالزراعة واألمن الغذ.  سياساتية أوضحمعالم -24

من القيام بدور متميز في إعداد رسائل إنمائية واضحة ومباشرة الصندوق تمكين األغذية إلى أسعار أزمة 

مجموعة الصندوق في قمة أداه  كما هو واضح من الدور الذي ،بشأن الحوار السياساتي اإلنمائي العالمي

                                                      
؛ والبنك ن األمريكيةومصرف التنمية للبلدامصرف التنمية األفريقي، ومصرف التنمية اآلسيوي،  يتضمن شرآاء التمويل المشترك 6

التنمية الدولية في ؛ وحكومات الدول األعضاء في الصندوق؛ والمفوضية األوروبية؛ ووزارة صندوق األوبك للتنمية الدوليةالدولي؛ و
بيل سة ؛ ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة؛ ومرفق البيئة العالمية؛ والصندوق البلجيكي لألمن الغذائي؛ ومؤسالمملكة المتحدة
  .التحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا باالقتران مع وميليندا غيتس
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الزراعية من أجل لبحوث لفي المؤتمر العالمي كويال وفي المنتدى االقتصادي العالمي والثمانية في ال

 كجزء هذه المناسبات فرصة فريدة من نوعها للترويج لتنمية أصحاب الحيازات الصغيرة وشكلت. التنمية

 وأرست القواعد –عامة الجماهير  وي المستوى الرفيعات السياسواضعيمن الحلول العالمية مع كل من 

فعلى سبيل المثال، تولى رئيس . 2010 في عام والمستهدفةلحوارات الصندوق الرفيعة المستوى 

الغذائي التابع للمنتدى رئاسة جدول األعمال العالمي حول األمن الصندوق في خالل هذه السنة 

 .االقتصادي العالمي

  زيادة الكفاءة التشغيلية

 ففي عام 7.التشغيليةلنموذج التشغيلي إلى تحقيق عدد من المكاسب في الكفاءة في اأدى التحسين الجاري  -25

وانخفض متوسط الوقت ؛ )2010 في المائة في عام 19بنسبة (، ارتفعت معدالت الصرف 2010

المطلوب لالنتقال من الموافقة على المشروع إلى دخوله حيز التنفيذ؛ وانخفضت تجاوزات المدة، حيث لم 

المتوقع األصلي  اإلنجاز المنجزة التي تجاوزت تاريخمشروعات المن في المائة  9 سوى يكن هناك

وعالوة على ذلك، أسفرت زيادة الحضور القطري عن ). 2009 في المائة في عام 23مقارنةً بنسبة (

تحسين التنسيق مع عمليات المشروعات، مما أفضى إلى بعض االنخفاضات في تكلفة عمليات 

 سنوات في 7.9 و7.6من (المشروعات وتصميم المشروعات وانخفاضات شاملة في مدة المشروعات 

 8).2010 سنوات في عام 7 على التوالي إلى 2009 و2008عامي 

وقد تم دعم هذه الجهود من خالل إعادة تخصيص التكاليف فيما بين الشعب، مما مكَّن من نقل موارد  -26

ففي شعبة أفريقيا الغربية والوسطى مثالً، أدت . إضافية إلى تحسين الجودة واإلشراف وإدارة النتائج

 في المائة، مما 30 نسبة تكاليف تشغيل المشروعات بنحو انخفاضادة التركيز على اإلشراف إلى زي

 ".مهددة بالخطر"حرر موارد الستخدامها في تحسين المشروعات األخرى التي تُعتبر 

وفي النهاية، تجدر اإلشارة إلى أن الصندوق ال يكتفي بتجهيز المشروعات وتنفيذها بموارده الخاصة، بل  -27

إنه يساعد الجهات المانحة ومصادر التمويل األخرى أيضاً في تحديد مشروعات الزراعة والتنمية الريفية 

عندما يوضع تأثير هذا البرنامج و.  بواسطة رسوم إدارية متزايدة9،اوإعدادها وتقييمها واإلشراف عليه

تصبح التحسينات اإلدارية، باإلضافة إلى برنامج عمله الخاص وميزانيته ) ماليا(الموسع في الحسبان 

أكثر أهمية مما يمكن تحريه من نسبة الميزانية اإلدارية إلى قروض ومنح الكفاءة  الناجمة عن زيادة

 . فقطالصندوق

                                                      
  .2011 ستكون هذه المسألة موضوعا لملحق خاص بوثيقة ميزانية الصندوق لعام 7
  . يجري حاليًا تحليل أسباب هذه التحسينات وآثارها آجزء من التقدير الذاتي للحضور القطري الذي طلبه المجلس التنفيذي8
زاد الصندوق بصورة آبيرة من األموال التي يديرها نيابة عن جهات مانحة أخرى، والموارد التي يعبئها للمشروعات ، 2010 في عام 9

مليون دوالر أمريكي  150وقد وفرت المفوضية األوروبية . من جهات التمويل المشترك والحكومات والمؤسساتالصندوق التي يمولها 
ليها نيابة عن جماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية بحيث يقوم الصندوق بإدارتها واإلشراف عللصندوق على شكل منح لل

،  بتخصيصه للمشروعات واإلشرافمليون دوالر أمريكي لمرفق األغذية األوروبي آي يقوم الصندوق 50  مبلغوفرتو ،المفوضية
 من سنويًا مليون دوالر أمريكي 400و 300ما بين على تعبئة  الصندوق بوقد دأ. مليون دوالر أمريكي لمنظمات المزارعين 6.5ومبلغ 

وباإلضافة إلى . جهات مانحة أخرى ألغراض التمويل المشترك للمشروعات الزراعية ومبلغ مماثل له من حكومات البلدان المقترضة
فرقة  (مبادرات دولية تستفيد من دعمه اإلداريذلك، فإن الصندوق وآالة مشرفة على التنفيذ في مرفق البيئة العالمي ويستضيف عدة 

ومن المبادرات ). والتحالف الدولي المعني باألراضي، واآللية العالمية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، العمل الرفيعة المستوى
مشرف على اثنين من البرامج الثمانية التي  والصندوق هو الكيان ال– برنامج التنمية الريفية والزراعية العالمي متعدد األطرافالجديدة 

  ). مليون دوالر أمريكي50 – مليون دوالر أمريكي، وسيراليون 19 –توغو (تمت الموافقة عليها حتى اآلن 
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  جدول أعمال التغيير واإلصالح تحديث عن  –ثالثا 

لمتوسط، بدأت للتمكين من تحقيق مكاسب في األداء والكفاءة ومن المحافظة على استمرارها على المدى ا -28

وتتألف هذه المبادرة من عدة . 2010في عام جدول أعمال التغيير واإلصالح ذ يإدارة الصندوق تنف

تعزيز اإلدارة، وأدوات جديدة لإلدارة المؤسسية، وإصالح : مجاالت مواضيعية واسعة النطاق، هي

 . وفورات في التكاليفالموارد البشرية، وتحسين عمليات تصريف األعمال، وإدارة المخاطر، وتحقيق

 للمرة األولى على المجلس لجدول األعمال هذا، عرضت العناصر المكونة 2010نيسان /وفي أبريل -29

ويرد أدناه المزيد من . التنفيذي، وُأحرز تقدم على مدى األشهر الثمانية الماضية في مجاالت عديدة

 . من مجاالت اإلصالحالتفاصيل وتحديثات الوضع فيما يتصل بكٍل

 تعزيز اإلدارة -ألف

التغييرات التي :  األولية من بينهاالتغييرات، ُأطلع المجلس التنفيذي على عدد من 2010نيسان /في أبريل -30

ن  منصب َمرتبةرفع هذا المكتب؛ ومسؤوليات ُأدخلت على هيكل مكتب الرئيس ونائب الرئيس وحافظة 

؛ وإنشاء شعبة البيئة وتغير المناخ؛ وإنشاء ساعدج إلى مستوى نائب الرئيس الميتولى دائرة إدارة البرام

 . موظفي المالية واإلدارة، وإنشاء منصب كبيركبير استراتيجيي التنميةمكتب 

 .فقرات التالية التطورات الواردة في الحدثتوعلى مدى األشهر الثمانية الماضية،  -31

عراض خارجي للعمليات المالية  أصدر الرئيس تكليفاً بإجراء است.واإلداريةتعزيز اإلدارة المالية  -32

 ويشمل نطاق هذا االستعراض تقييمات لهيكل اإلدارة؛ ومهمة الصندوق؛ وسياسات المنظمة؛ 10.للصندوق

وفي ضوء النتائج األولية المستمدة من هذه . وتنظيم العمل؛ وإجراءات المجمع المالي للصندوق

بناء مجمع قوي ومهني ) أ(ية واإلدارة بغية شعبة المالالممارسة، يتخذ الصندوق خطوات إلعادة تشكيل 

 .لصندوقل الخدمات المؤسسية تبسيط) ب(للتشغيل المالي، و

 دائرة للعمليات المالية يرأسها كبير 2011كانون الثاني / يناير1وسوف ينشئ الصندوق اعتباراً من  -33

 وسوف يتم إطالع .موظفي الشؤون المالية، ودائرة للخدمات المؤسسية برئاسة أحد رؤساء الدوائر

المجلس التنفيذي على تفاصيل أخرى فيما يتصل بإعادة هيكلة المسؤوليات اإلشرافية وغير ذلك من 

 .الترتيبات

. وقد أنشأت إدارة الصندوق فرقة عمل خاصة للتعجيل بالتعيين في عدة وظائف رئيسية باإلدارة العليا -34

 شغل المناصبمالية للصندوق وإدارتها، ال غنى عن ونظراً للتغييرات التي ُأدخلت على هيكل العمليات ال

الجديدة لكبير موظفي الشؤون المالية، ورئيس دائرة الخدمات المؤسسية، والمدير والمراقب المالي، 

وباإلضافة إلى ذلك، يجري حالياً بنشاط تعيين مناصب عليا . ومدير الميزانية في أقرب وقت ممكن

 .استراتيجيي التنميةرد البشرية، وكبير رئيسية أخرى مثل مدير شعبة الموا

                                                      
وقد عزز هذا . 2009آانون األول /في ديسمبر) PB/11/2009(وترتيبات اإلبالغ تشكيل مسؤوليات اإلدارة  يتماشى هذا مع إعادة 10

  . التنظيمي للصندوق للوفاء بالتزامات التجديد الثامن لموارد الصندوق وأهدافه، بما في ذلك برنامج العمل الموسعالهيكل
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  أدوات اإلدارة المؤسسية الجديدة  -باء

االستراتيجية (من بين المكونات الرئيسية لمبادرة التغيير واإلصالح استحداث مجموعة من األدوات  -35

 اإلطار: وهذه األدوات هي. الجديدة، مصممة لتعزيز اإلدارة المؤسسية للصندوق) والتحليلية والمالية

عملية الميزانية االستراتيجي الجديد، والخطة المتوسطة األجل، والخطة االستراتيجية لقوة العمل، و

 .الصفرية، وإدخال تحسينات على الجهود التي يبذلها الصندوق لتعبئة الموارد

وضعت الخطوط النهائية لمشروع اإلطار االستراتيجي الرابع للصندوق  .اإلطار االستراتيجي الجديد -36

ويعرض اإلطار . ة للمجلسر، ويجري عرضه على هذه الدو2015- 2011ي يشمل الفترة الذ

يجية، ومجاالت التركيز االستراتيجي التوجه االستراتيجي للصندوق، وهدفه الشامل وأهدافه االسترات

كما أنه ينص على مبادئ االنخراط التي توجه عمليات الصندوق واألدوات التنظيمية التي . المواضيعي

المشاورات الخاصة بالتجديد ويعتمد اإلطار على تقرير هيئة . ستخدم في تنفيذ إطاره االستراتيجيستُ

، ويستقي المعلومات من التقارير عن الفعالية اإلنمائية للصندوق وتقارير مكتب الثامن لموارد الصندوق

 .التقييم في الصندوق

انطالقاً من رؤية للتنمية الريفية يتزايد تحليها واستجابةً للسياق العالمي المتغير لعمليات الصندوق، و -37

بالدينامية، ينص اإلطار االستراتيجي الجديد على بعض التغييرات المهمة في التوجه االستراتيجي 

 مع اإلبقاء على معظم مجاالت التركيز  للصندوقفهو يعيد تشكيل الهدف اإلنمائي الشامل. للصندوق

قد تم اإلبقاء على وعالوة على ذلك، ف. إدخال بعض التعديالت عليهاالمواضيعية الحالية لعملياته مع 

مبادئ االنخراط الحالية التي توجه عمليات الصندوق، مع إضافة ثالثة مبادئ جديدة تعبر عن معظم 

 .الدروس المستفادة من عمليات الصندوق

 أي تحسين –أو في وظائفه وال يدعو اإلطار االستراتيجي الجديد إلى تغيير في مهمة الصندوق الفريدة  -38

غير أنه يدعو الصندوق إلى . األمن الغذائي، وتمكين النساء والرجال الريفيين من التغلب على الفقر

االستفادة بمزيد من الفعالية من المزايا التفضيلية التي بناها على مدى ثالثة عقود عمل فيها مع الفقراء 

كثر استدامةً، وال سيما في سياق المبادرات العالمية الجديدة الريفيين بغية تحقيق المزيد من التأثير األ

 .الخاصة باألمن الغذائي وتغير المناخ

، وضعت إدارة الصندوق الخطوط النهائية للخطة 2010أيلول / في سبتمبر.الخطة المتوسطة األجل -39

لم بها في دورته ، وقدمت تحديثا للوثيقة إلى المجلس التنفيذي للع2012-2010المتوسطة األجل للفترة 

 .الحالية

وبواسطة المساهمات المقدمة عبر المؤسسة، تحدد الخطة المتوسطة األجل خطة عمل مؤسسية متكررة  -40

مدتها ثالث سنوات، تقدم تفاصيل لكيفية توقع الصندوق إنجاز أهدافه االستراتيجية للحد من الفقر الريفي 

ومن شأن النسخة الحالية من الخطة . الصندوقواألمن الغذائي خالل فترة التجديد الثامن لموارد 

 الصفرية والخطة االستراتيجية لقوة العمل أن تمكن من ميزانيةالعملية المتوسطة األجل التي تستفيد من 

 . وأهدافه االستراتيجيةمخرجاتهبحث كيفية تخصيص الصندوق للموارد اإلدارية والبشرية لتحقيق 
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ي أبريل من كل سنة، ولكن سيجري استعراضها باستمرار وسوف تصدر الخطة المتوسطة األجل ف -41

الخطة المتوسطة  وتبرز 11.وإعادة تقديرها خالل السنة لرصد التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة المزمعة

األجل في اإلطار االستراتيجي لخطة العمل تنفيذ برنامج عمل الصندوق والخدمات التقنية والحوار 

 تتضمن سياسات واستراتيجيات على حد –وترسي خطة .  بإدارة المعرفةالسياساتي ومنتجاته الخاصة

.  تعزز قدرة الصندوق على تنفيذ حلول تؤدي إلى الحد من فقر أصحاب الحيازات الصغيرة–سواء 

وتضع الخطة المتوسطة األجل أيضاً الخطوط العريضة للفرضيات التي يرتكز عليها تنفيذ هذه البرامج 

حدد المخاطر التي يجب التخفيف منها إذا كان لعمل الصندوق أن يحدث تأثيراً على كفاءة، وتوبفعالية 

 .التنمية المستدامة

لتكرار األول للخطة االستراتيجية لقوة العمل، ل النهائية الخطوط وضعت .الخطة االستراتيجية لقوة العمل -42

جري تقديمه بصورة منفصلة وترد تفاصيلها في التقرير المرحلي عن إصالح الموارد البشرية الذي ي

 .إلى المجلس التنفيذي للعلم) EB 2010/101/R.49الوثيقة (

النتائج اإلنمائية وتشكل الخطة االستراتيجية لقوة العمل أداة توفر تقييما لكيفية تواؤم قوة العمل الحالية مع  -43

 األقصى من التأثير  قوة العمل لتحقيق الحدمعالم تغيير وكيفية وأهدافه الخاصة بالكفاءة، للصندوق

وعالوة على ذلك، فإن الخطة االستراتيجية لقوة العمل تضع قائمة بما يجب اتخاذه من خطوات . والكفاءة

ما ينبغي أن ك" الوضع إلى "كما هو عليه" الوضع معالممحددة وما يجب إعداده من أدوات للتحول من 

 ."يكون

 رفيع جداً، إلى أن قوة العمل في الصندوق ظلت وتخلص الخطة االستراتيجية لقوة العمل، على مستوى -44

، 2005فقد انخفضت قوة العمل خارج المجال التشغيلي المباشر منذ عام : تتطور في االتجاه الصحيح

غير أنه تم الوقوف على مجاالت . وارتفعت قوة العمل في المجال التشغيلي المباشر بسرعة كبيرة

العمل من المستشارين مع تكليف هؤالء المستشارين بأداء احتمال حدوث توسع مفرط في قوة : للضعف

 موظفي بالمقارنة مع الخدمات العامة  فئةنسبة مرتفعة جداً من موظفيوجود بعض األنشطة الرئيسية، و

وتوجد أيضاً مؤشرات تدل على أن جداول المرتبات قد ال تكون متوائمة مع الجهات  12.الفئة الفنية

 13.الصعيدين الوطني والدوليالمماثلة ذات الصلة على 

 الحالية لموظفي المعالموتقدم الخطة االستراتيجية لقوة العمل توصيات محددة بشأن كيفية تغيير  -45

تعزيز قدرة الموظفين في مجالي تجهيز البرامج القطرية : وتتضمن هذه التوصيات ما يلي. الصندوق

مكاتب القطرية؛ والتماس الحد من حجم والتطوير الوظيفي؛ ومواصلة زيادة االنخراط القطري في ال

وتكلفة قوة العمل خارج العمليات القطرية المباشرة؛ وتقليص عنصر موظفي فئة الخدمات العامة في قوة 

 .العمل؛ وتحسين أدوات إدارة شؤون الموظفين، مثل اإلطار التعاقدي ونظام إدارة األداء

                                                      
 تقاس هذه اإلنجازات سنويًا عن طريق المؤشرات واألهداف المدرجة في التقرير عن الفعالية اإلنمائية للصندوق، وتقيَّم في التقرير 11

 اللذين يمكنان الصندوق معًا من إدماج الدروس في أداة التخطيط المتعددة السنوات ر عمليات الصندوقعن نتائج وأثالسنوي المستقل 
  .المنصوص عليها في الخطة المتوسطة األجل

  . ربما آان هذا يرجع جزئيًا إلى قيام بعض موظفي فئة الخدمات العامة فعليًا بأداء أعمال على مستوى الفئة الفنية12
  .دراسة منفصلة يجريها أحد المستشارين الخارجيين، ويجري عرضها على هذه الدورة للمجلس التنفيذي وهذا هو موضوع 13
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مراجعات المتصلة بقوة العمل، ومشروعات أتمتة الدقة في سياق تنفيذ أكثر رقمية أهداف  تظهروسوف  -46

الوحدات عددا من الموظفين جميع ، سوف تدير 2011وبحلول بداية عام . العمل، وتبسيط العمليات

 تعبر عن األولويات ، عليهاتمت الموافقةوالتطوير الوظيفي بموجب خطة لقوة العمل متعددة السنوات 

يير اإلجمالية المنصوص عليها في الخطة االستراتيجية لقوة موجهة نحو تحقيق أهداف التغالمؤسسية و

 .العمل

 أول 2010 كما سبق إخطار المجلس التنفيذي بذلك، بدأ الصندوق في عام .عملية الميزانية الصفرية -47

ومن ثم، فقد منح هذا الجهد األولي أولوية . عملية للميزانية الصفرية لمعالجة قضيتي المواءمة والكفاءة

اءمة الموارد مع األنشطة التي تساهم مباشرةً في توسيع التأثير اإلنمائي للصندوق مع الحد قصوى لمو

 .من تكاليف الدعم العامة ومواصلة تحقيق الكفاءة التكاليفية

وقد ُأنجز التكرار األول لعملية الميزانية الصفرية الخاصة بالصندوق، ويجري حالياً تقديمه إلى هذه  -48

ذي لالستعراض في سياق المساهمات السنوية في الميزانية اإلدارية والميزانية الدورة للمجلس التنفي

 .الرأسمالية

 : عملية الميزانية الصفرية ما يليالتي ستسفر عنهاوتتضمن النتائج الرئيسية  -49

سترتفع الكفاءة اإلجمالية للصندوق من حيث المؤشر المنصوص عليه في إطار قياس النتائج الخاص  •

من لموارد الصندوق، وهي تسير في الطريق الصحيح لبلوغ الهدف الذي حدده اإلطار بالتجديد الثا

 ؛2012لعام 

في ظل هيكل ميزانية الصندوق المستندة إلى النتائج، سيرتفع المبلغ المخصص لدعم تجهيز  •

بمستوى أدنى كثيراً من الزيادة في مستوى االلتزامات الجديدة )  في المائة11بنسبة (المشروعات 

 ؛) في المائة43(يديرها الصندوق مباشرة سالمنح والقروض التي ب

بعد عدة سنوات من النمو الحقيقي الصفري لمخصصات اإلدارة واإلصالح والتنظيم على المستوى  •

المؤسسي، ولدعم أنشطة التسيير التي يقوم بها األعضاء، سينطوي المبلغ المخصص لهذه المجاالت 

 ؛2010تخفيض حقيقي بالمقارنة مع عام ى في ظل الميزانية المقترحة عل

في مجال الحوار السياساتي الرفيع المستوى وتعبئة الموارد واالتصاالت االستراتيجية، الذي يمثل  •

جزءاً متواضعاً جداً من الميزانية اإلدارية، تكرَّس زيادة ضئيلة في الميزانية بالقيمة المطلقة لتعزيز 

 ؛لوية التي تقدم دعماً مباشراً لتجهيز البرامج القطرية وتنفيذهاالقدرة على دعم األنشطة ذات األو

فقد انخفض عامل تضخم تكاليف . تم احتواء الزيادة السنوية في تكاليف الموظفين المعيارية •

، وإلى 2010 في المائة في ميزانية عام 4.1 إلى 2009ة عام ي في المائة في ميزان7.8الموظفين من 

 ؛2011زانية المقترحة لعام  في المائة في المي2.2

في عملية الحتواء التكاليف وتخفيضها وإعادة تخصيصها للمجاالت المرتبطة كافة تنخرط الوحدات  •

 .بتحقيق مستويات أعلى من التأثير اإلنمائي
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50- ن وتستخدم الميزانية الرأسمالية النهج نفسه، حيث تكثف االستثمارات المزمعة في المجاالت التي تحس

إلدارية وتساهم في تخفيض التكاليف في المجاالت الكثيفة العمالة للغاية، وتعجل بالتعيين في الكفاءة ا

 . وهو إدارة البرامج القطرية–المجال الوحيد للتوسع المنهجي المحدد في الخطة االستراتيجية لقوة العمل 

ادة برامجه من الضروري أن يقوم الصندوق، مع زي .تعزيز قدرة الصندوق على تعبئة الموارد -51

وقد تجلى . يستكشف كل مصادر التمويل الممكنةأن ومشروعاته، بتعزيز استراتيجيته لتعبئة الموارد و

 .ذلك أكثر في ظل القيود على اإلنفاق العام المفروضة على المصادر التقليدية للمساعدة اإلنمائية الرسمية

فعلى سبيل المثال، وافق المجلس التنفيذي . ارديجري حالياً استحداث نهج مبتكرة تجاه أساليب تعبئة الموو -52

 على إنشاء المرفق اإلسباني للتمويل المشترك لألمن الغذائي لتلقي قرض من حكومة 2010في عام 

إسبانيا سيستخَدم في االشتراك في تمويل الدعم المقدم لتوسيع نطاق المشروعات الممولة من الصندوق 

ومع المضي قدماً في هذا المسار، تعتزم إدارة الصندوق . لصندوقطوال فترة التجديد الثامن لموارد ا

ل باستكشاف فرص ونماذج جديدة لتعبئة التمويل، وتحديد شركاء جدد، اتعزيز جهودها في هذا المج

 .واستعراض مستوى الشراكة المالية للصندوق مع البلدان المتوسطة الدخل

 إصالح الموارد البشرية -جيم

 أكثر توزيع على كبير حد إلى لموارده الثامن التجديد فترة في بنجاح الصندوق عمل جبرنام تنفيذ يعتمد -53

وبالتالي، فباإلضافة إلى الخطة االستراتيجية . بفعالية إدارته وعلى – موظفيه في المتمثل – حيويةً موارده

مؤسسية والكفاءة، لقوة العمل التي تنظر إلى احتياجات الصندوق من الموظفين من منظور االستراتيجية ال

تجري إدارة الصندوق أيضاً إصالحاً ضخماً لسياساتها ومبادئها التوجيهية ذاتها المتصلة بالموارد 

 .البشرية

 اإلصالح جدول أعمال إطار في البشرية الموارد إدارة إلصالح الصندوق إدارة ه النهج الذي تتبعشمليو -54

واالمتيازات حزمة التعويضات استعراض : ضمن ذلكويت. البشرية الموارد سياسات نطاق كامل التغييرو

، ومراجعة لوائح وإجراءات الموارد البشرية، وتحسين أداء النظام اإلداري، التي يقدمها الصندوق

 .والتشجيع على زيادة تنقل الموظفين، وتعزيز إدارة الموارد البشرية ذاتها

تغيير هذه، ويرد بمزيد من التفاصيل في  عرض للتقدم المحرز في تنفيذ كل من مجاالت الهويرد أدنا -55

 .تقرير مرحلي عن إصالح الموارد البشرية على المجلس التنفيذي بعنوان يجري عرضها وثيقة منفصلة 

 كما أفيد عن ذلك في .االستعراض الخارجي لحزمة التعويضات واالمتيازات التي يقدمها الصندوق -56

 تنافسية، على خدمات هيئة استشارية دولية متخصصة ، تعاقد الصندوق، بعد مناقصة2010نيسان /أبريل

)Birches Umeå AB (أرباح انضمام الصندوق إلى لجنة الخدمة /لالضطالع بتحليل شامل لتكلفة

 .واالمتيازاتالمدنية الدولية لتحديد المرتبات 

 وعرض كانون األول تقرير/وسوف يقدَّم بصورة منفصلة إلى المجلس التنفيذي في دورته في ديسمبر -57

وبالرغم . دراسة المتصلة باالستحقاقات واالمتيازاتالوافيان عن النتائج والتوصيات التي خلصت إليها 

إدارة الصندوق عدداً من التدابير نفذت التي قد يتخذها الصندوق، اإلصالح من ذلك، وتحسباً إلجراءات 

وظائف فئة الخدمات العامة، اجعة لجراء مر إلوخططتجميد لتعيين موظفي فئة الخدمات العامة، بما فيها 
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 ومتى كانت ما يسوغهذلك لإعادة تصنيف مناصب من فئة الخدمات العامة في الفئة الفنية متى كان بغية 

 .تجميد تعيين موظفي فئة الخدمات العامةالمهام واألنشطة تقدَّم على مستويات الفئة الفنية؛ و

قاً لدعم الموظفين وتشغيل الصندوق بفعالية، أعد  تحقي.مراجعة لوائح وإجراءات الموارد البشرية -58

ويتضمن الدليل . الصندوق دليال للموارد البشرية يضم سياسة الموارد البشرية ولوائحها وإجراءاتها

 :األقسام الثالثة التالية

 والتي تحدد البيئة السياساتية 2004 عليها المجلس التنفيذي عام وافقسياسة الموارد البشرية، التي   )أ (
 .دارة الموارد البشرية للصندوقإل

 .لوائح جديدة ومنقحة للموظفين توفر مبادئ توجيهية لتنفيذ سياسة الموارد البشرية  )ب (
 . لتنفيذ لوائح الموظفين)دليل إجراءات الموارد البشرية (إجراءات منقحة  )ج (

إلجراءات وستكون أغلبية ا. 2011كانون الثاني / يناير1 فيوسيتم إصدار لوائح الموظفين الجديدة  -59

. الداعمة المحددة في الدليل المنقح إلجراءات الموارد البشرية قد ُأنجزت وصدرت بحلول هذا التاريخ

 والقرارات Birches Umeåوستَعد الفصول المتبقية على أساس نواتج الدراسة التي تجريها مؤسسة 

 .ذات الصلة

عراض سياساته الخاصة بتنقل  يعكف الصندوق على است.تنقل الموظفين وإنهاء الخدمة الطوعي -60

في الدليل المنقح إلجراءات الموارد وسوف تَعد . الموظفين وإنهاء خدمتهم بغية تحسين الفعالية والكفاءة

 .إجراءات تتصل بإعادة التوزيع والتناوبالبشرية 

ق وتعتزم إدارة الصندو. 2010-2009نهاء الخدمة الطوعي على مدى الفترة اإلوقد تم تنفيذ برنامج  -61

، وتحقيقاً لهذه الغاية فإن طلب التمديد دون تكلفة الستخدام النفقات الخاصة 2011تمديد البرنامج إلى عام 

معروض حالياً على ) 32-د/156 القرار  (2010-2009التي وافق عليها مجلس المحافظين للفترة 

 .المجلس لكي ينظر فيه

. داء اإللكتروني القائم، وأدخلت عليه عدة تغييراتاستعرضت إدارة الصندوق نظام تقييم األ .إدارة األداء -62

الذي ُأطلق عليه اآلن نظام تحسين األداء بدال من نظام تقييم ويركز النظام المنقح لتقييم األداء اإللكتروني 

. آرائهم اإليجابية في أداء الموظفين وتنمية قدراتهماألداء تركيزا متزايدا على مسؤولية المدراء في تقديم 

 فقط إلى جانب إشارة واضحة من ا تقديرا واحدفريق االستعراض اإلداريسيقدم إلضافة إلى ذلك، وبا

وفي النهاية، ستكتمل أتمتة نظام . المدير المعني إلى أداء الموظف ومستقبله داخل الوحدة التنظيمية

آذار / أقصاه مارس بحيث تمأل بياناته في موعد2010بدءاً من ممارسة عام ) ePES(تحسين األداء تماماً 

 . ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى تخفيض تكاليف المعامالت الخاصة بالنظام تخفيضا كبيرا– 2011

 نظام جديد لمكافأة بدء تطبيقوتتضمن هذه التغييرات . ويجري أيضاً تنفيذ تغييرات أخرى تتصل باألداء -63

والجماعي والمكافأة عليه؛ وتنقيح الموظفين من أجل االعتراف باألداء القوي على المستوى الفردي 

ن المتوقع إنجاز الممارسة الشاملة نفسها بحلول نهاية م(نموذج ردود الفعل الشاملة ونظام التقدير 

 .؛ وبدء تطبيق وحدات تدريب داخلية جديدة)2010كانون األول /ديسمبر
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تقلت وظيفة الموارد البشرية، ، ان2010نيسان /كما ُأفيد عن ذلك في أبريل. ةالبشري الموارد إدارة تعزيز -64

 إلى خارج دائرة المالية واإلدارة، وأصبحت تابعة تسلسل المسؤوليةمع إعادة هيكلة اإلدارة وعالقات 

ولتعزيز بيئة العمل في الصندوق والمحافظة عليها، يجري وباإلضافة إلى ذلك، . لنائب الرئيس مباشرة

ويمكن . 2011كانون الثاني /أ عمله في بداية ينايرأن يبدتقرر الشؤون األخالقية تعيين مسؤول عن 

تقرير مرحلي عن إصالح "االطالع على مزيد من التفاصيل بشأن هذه المبادرة في الوثيقة المعنونة 

 ".الموارد البشرية

  عمليات األعمالتحسين  -دال

ال بغية زيادة يسعى الجهد المبذول للتغيير واإلصالح إلى تبسيط العمليات الرئيسية لتصريف األعم -65

وتتضمن الجهود . الكفاءات التشغيلية وتعزيز النظم المستخدمة في دعم تنفيذ العمليات اليومية للصندوق

المبذولة حالياً من أجل اإلصالح في هذه الفئة تعزيز إدارة القروض واالستفادة من قدرات تكنولوجيا 

 .المعلومات

الجوانب موذج إلدارة القروض مصمم لزيادة كفاءة  يعكف الصندوق اآلن على إعداد ن.إدارة القروض -66

تقدير النظم المالية الوطنية على لالمالية للحافظة ومراقبتها، مع بناء قدرات الصندوق في الوقت نفسه 

وقد اجتاز النموذج الجديد االختبار بنجاح عن طريق إحالل الالمركزية في معالجة . النحو المالئم

وكانت النتائج النهائية إيجابية، حيث أدت إلى . تب القطرية للصندوقعمليات الصرف في أحد المكا

 .وقائع تشغيلية على أرض الواقعبتخفيضات ضخمة في زمن معالجة قرارات الصرف المرتبطة 

احتياجات الصندوق المتزايدة من القدرات في هذا المجال، بما واتُّخذ عدد من اإلجراءات اإلضافية لدعم  -67

يص موارد توفير الموظفين، والتدريب اإلضافي، ومراجعة الوثائق المهمة التي توجه في ذلك إعادة تخص

 –وعالوة على ذلك، فإن مشروع استبدال نظام تكنولوجيا المعلومات األصلي . إدارة القروض والمنح

والهدف من هذه األنشطة هو إيجاد مجموعة .  يسير وفقا للجدول الزمني المقرر–نظام القروض والمنح 

 في مجال – بما في ذلك زيادات في قدرات الموظفين ومواد التوجيه على حد سواء –كاملة من األدوات 

 لدعم متطلبات اإلشراف المتزايدة التي 2011إدارة القروض واإلدارة المالية للمشروعات بحلول عام 

 .ترتبت على توسيع برنامج عمل الصندوق

  االستفادة من تكنولوجيا المعلومات

الصندوق إلى تحقيق المزيد من الكفاءات في عملياته عن طريق أتمتة عمليات تصريف األعمال يسعى  -68

وتحقيقاً لهذه الغاية، نُقحت . وتبسيطها، وقد بات التوزيع االستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات يزداد أهمية

، )2008مر في عام التي ُأعدت أول األ (2010استراتيجية تكنولوجيا المعلومات في الصندوق في عام 

وأسفر هذا عن تحديث مجاالت التطوير . وتمت مواءمتها مع الخطة المتوسطة األجل للصندوق

وترد أدناه . 2013-2011االستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات من أجل دعم األولويات التشغيلية في الفترة 

 .إشارة إلى عدة مبادرات رئيسية في مجال تكنولوجيا المعلومات

مركز األمم المتحدة  التحتية للبريد اإللكتروني إلى والبنية الصندوق حالياً بنقل وثائقه وسجالته يقوم -69

عن كل من المعدات ( بغية تقليل فترات تعطل النظام وتخفيض التكاليف ياإللكترونالدولي للحساب 
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الحتياطي للبيانات، فإنه  خارجياً للحفظ افلما كان المركز موقعاًوعالوة على ذلك، . في المقر) والموظفين

 .يدعم خطة استمرارية العمل في الصندوق بإتاحة استرداد البيانات واستئناف العمليات

وأصبح أكثر . ويقدم فريق تكنولوجيا المعلومات في الصندوق الدعم للحضور القطري المتزايد للصندوق -70

ل إلى الشبكة الخاصة االفتراضية؛  في المائة من المكاتب الميدانية للصندوق تستطيع اآلن الوصو70من 

وتوفر هذه المبادرة لجميع الموظفين .  في المائة بحلول نهاية السنة100ومن المتوقع توفير تغطية بنسبة 

وعالوة على . العاملين في الصندوق الوصول إلى تطبيقات المؤسسة وخدماتها بصرف النظر عن الموقع

ت واالتصاالت مرفقاً لعقد االجتماعات على شبكة الويب، ذلك، فقد أدخلت شعبة تكنولوجيا المعلوما

 .ووقت الموظفين والمكالمات الهاتفية التقليدية والبعيدة المدىحقق وفورات في تكاليف السفر المباشرة يس

 لسرعة تزويد إدارة الصندوق والموظفين 2010 في عام "لعرض البيانات"وتم تنفيذ عدة مبادرات  -71

وباإلضافة إلى ذلك، فقد تم تطوير تطبيق مشروع ملف الحياة لتمكين الموظفين من . بالبيانات األساسية

وأخيراً، تم تطوير عدة حلول لتبسيط عمليات تصريف . تنظيم وثائق المشروعات الرئيسية واسترجاعها

ام األعمال الرئيسية، والقضاء على المهام اليدوية التي تنطوي على إدخال البيانات، وإتاحة الفرصة أم

 .الموظفين إلدارة الوثائق الرئيسية ومعالجتها واسترجاعها بسرعة

 إدارة المخاطر - هاء

. يواجه الصندوق في عملياته اليومية ويدير طائفة واسعة من المخاطر على المستويين الداخلي والخارجي -72

الصندوق في تطوير  التي اكتسبها اإليجابية فقد ظل يبذل جهودا متواصلة لالستفادة من الخبرات وبالتالي

 وقد تم تحديد الصندوق في تقرير صدر مؤخراً عن وحدة التفتيش 14.إطاره إلدارة المخاطر حتى اليوم

في إدارة المخاطر المؤسسية، مشيرا بذلك إلى ممارسات " رائد ناشئ"المشتركة باألمم المتحدة بأنه 

 .طر المؤسسيةالصندوق في مجال المخاطر بما في ذلك نموذج تسيير إدارة المخا

هذه حددت قد  و.2009في عام  معالم المخاطر المؤسسية للصندوقُأعدت . المؤسسية المخاطر إدارة -73

 .تشكل آلية الصندوق العليا إلدارة المخاطرهي  و15المخاطر المؤسسية الرئيسية عبر المنظمة،المعالم 

 رصد حالة المخاطر وتحديد من أجل وقد استعرضتها إدارة الصندوق ولجنة إدارة المخاطر المؤسسية

 .المخاطر الناشئة

 الصندوق يواجهها أشد ثالثة مخاطر أن في هذه الوثيقة  الوارداألولوية ذات الخمسة المخاطر موجز أظهر -74

 والخامس الرابع الترتيب في الخطرين أن حين في وإدارتها، الموارد بتخطيط تتعلق مؤسسي منظور من

 للتخطيط نهج اعتماد إلى بالحاجة المخاطر أشد تتعلق خاص، وبوجه. برامجوبال القطري بالحضور يتعلقان

 المالئمة والتدابير األدوات باستخدام األجل، المتوسطة المؤسسية الخطة مع يتماشى العمل لقوة االستراتيجي

                                                      
استعراض إدارة المخاطر المؤسسية في منظومة األمم " انظر النشرة التي أصدرتها مؤخرًا وحدة التفتيش المشترآة باألمم المتحدة، 14

 عن آفاءة الصندوق شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة األطرافى ذلك، فإن تقرير وباإلضافة إل". إطار المقارنة المرجعية: المتحدة
  ".استعراض الوثيقة آان إيجابيا للغاية فيما يخص المراجعة المالية الخارجية للصندوق واستراتيجياته الخاصة بإدارة المخاطر"يالحظ أن 

نيسان /في أبريل على دورة المجلس التنفيذي 2009ية التي ُأعدت في عام  ُعرضت تفاصيل المخاطر الواردة في معالم المخاطر المؤسس15
  ".التقرير السنوي عن أنشطة إدارة المخاطر المؤسسية في الصندوق"، EB 2010/99/R.30، الوثيقة 2010
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ويخفف الصندوق من حدة هذه المخاطر بتطوير الخطة . المتوسطالمدى  على منافع عن ستتمخض التي

 .توسطة األجل والخطة االستراتيجية لقوة العمل وتنفيذهماالم

احتمال وجود (، حصلت اإلدارة المعززة للمخاطر الرئيسية المقترنة بالعمليات القطرية 2010وفي عام  -75

يات اتفاقمن خالل على دعم ) فترات إعداد طويلة، وتكاليف تشغيل مرتفعة، وإدارة مالية ال تتسم بالكفاءة

نات يوتحققت تحس. عقود واختيار الموظفين وتعيينهم، والتقدير الذاتي للحضور القطري أنماط البشأن

فضال عن رصد البعدين االئتماني أيضاً في تصميم المشروعات وعمليتي تحسين الجودة وضمان الجودة 

 ألول مرة  إطار الرقابة الداخلية إلعداد التقارير الماليةصدر، 2009وفي عام . لحافظة الجاريةواألدائي ل

نيسان /في الصندوق، وُأنجز مسح لألعمال ذات الصلة وقُدِّم إلى لجنة مراجعة الحسابات في أبريل

تطبيق الرامية إلى لصندوق الخاصة باالرئيسية األولى لخريطة الطريق العالمات  وهذه هي. 2010

ت وإصدار الشهادات للسنتين ، بما في ذلك إنجاز عمليات التثبفي هذا الميدانالمعايير وأفضل الممارسات 

 بشأن ة سنوياًخليارير داتقالمخاطر المؤسسية بتقديم  إدارة وستقوم لجنة. 2012 و 2011الماليتين 

 . والمجلس التنفيذيمراجعة الحساباتواألداء إلى لجنة  والحلول القضايا الرئيسية

 لموارد الصندوق، يساهمان في وباإلضافة إلى ذلك، فثمة مخرجان رئيسيان ناشئان عن التجديد الثامن -76

 . الماليةإلقرار الذمةتحسين إدارة المخاطر المؤسسية، وهما اعتماد إطار للمساءلة وتنفيذ سياسة 

جميع  يقترب االنتهاء من إنجاز إطار المساءلة الذي يتمثل الغرض منه في وصف .إطار المساءلة -77

ية ه العناصر األدوار والمسؤوليات التنظيموتتضمن هذ. في وثيقة واحدةعناصر المساءلة في الصندوق 

 والرقابة ؛ والمساءلة؛ وآليات المساءلة؛ وآليات دعم اتخاذ القراراتمثل التفويض بالسلطة التعاقبي؛

 .وإدارة المخاطر

 جميع وسيطالَب. اعتُمد نهج من مرحلتين لتنفيذ سياسة إقرار الذمة المالية. المالية الذمة إقرار سياسة -78

لمدونة قواعد السلوك وإقرار الذمة باالمتثال  بملء بيانات شهادة سنوية 2010اعتباراً من عام الموظفين 

سيجري تطبيق متطلبات أكثر تفصيالً و. عن أي أصول ومصادر للدخل من خارج الصندوقالمالية 

 أمراً القيةالشؤون األخواعتُبر تعيين مسؤول عن . 2011 الموظفين في عام  أهمإلقرار الذمة المالية على

 .ضرورياً لتوجيه هذه الوظيفة واإلشراف عليها

 – بدعم من خبير في استمرارية األعمال – موظفي المالية واإلدارةأعد مكتب كبير  .األعمال استمرارية -79

وتحدد هذه الوثيقة الجامعة سياسة للصندوق وهيكال تسييريا وأنظمة . إطارا شامال الستمرارية األعمال

ؤسسية بشأن استمرارية األعمال من أجل الصندوق، بما في ذلك تحديد عمليات األعمال وأدوات وخطة م

ويشمل اإلطار كامل دورة استمرارية األعمال، ويحدد ويوحد عددا كبيرا من . ن عنهاة والمسؤوليالحاسم

ي أو المزمعة ف(الخطط والنظم وعمليات التدريب المتعلقة باستمرارية األعمال الموجودة بالفعل 

 ).المستقبل

 وفورات التكاليف  -واو

 التي الطفيفة لمبادرة التغيير واإلصالح في الصندوق على سلسلة من التغييرات األخيرةتنطوي الركيزة  -80

وتتضمن المجاالت التي تحدث فيها هذه التغييرات . ترمي إلى تحقيق وفورات في التكاليف عبر المؤسسة
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والسفر، وامتيازات الموظفين، والتوريد، وإدارة السجالت، الخزانة، شعبة عمليات : حالياً ما يلي

 .والمرافق

 األصول التي يديرها المدراء الخارجيون وأقصت 2010 وحدت شعبة الخزانة في عام .لخزانةاعمليات  -81

وأدت هذه الممارسة إلى تحقيق مكاسب . المدراء الذين كان أداؤهم أدنى من مستوى المقاييس المرجعية

ادة الكفاءة بفضل تخفيض الرسوم اإلدارية، وتحسين األداء، وتحسين استخدام الموارد ناجمة عن زي

 .البشرية للخزانة

 كان السفر دائماً ضرورة تشغيلية لموظفي الصندوق، وعنصرا من عناصر تكاليف .سياسات السفر -82

الموظفين  بعض امتيازات والحد من 2010أيار /وعن طريق تنقيح سياسات السفر في مايو. الصندوق

مليون دوالر أمريكي في عام  0.5 الخاصة بالسفر، تم تخفيض تكاليف سفر الصندوق بما يقدر بنحو

 تطبيق لحجز 2010وقد نُفذ في عام .  هذه الوفورات في الفترات المقبلةتزدادمن المتوقع أن ، و2010

ادا إلى لوائح السفر في تذاكر السفر على اإلنترنت لتمكين المسافرين من حجز تذاكرهم مباشرة استن

 .وتواصل إدارة الصندوق حالياً مراجعة سياسة السفر.  التحضير للسفريبسط عمليةالصندوق، مما 

خطة تعويضات الموظفين الحائزين لعقود نقِّحت  .التغييرات المدخلة على االمتيازات واالستحقاقات -83

وتبلغ الوفورات .  بالمرض واإلصابةمستمرة محددة المدة بحذف العنصر غير المتعلق بالخدمة الخاص

لالستعاضة وينفذ الصندوق حالياً مبادرة .  مليون دوالر أمريكي1 نحو 2007المحققة من هذا التدبير لعام 

ببطاقات لشراء الوقود التي يستخدمها حالياً الموظفون المستحقون لهذه المزايا عن القسائم الورقية 

 .أكثر سهولة ويسراً هذا النهج النظام وسيجعل). لصرف اآلليمماثلة لبطاقات أجهزة ا(إلكترونية 

 سوف يؤدي طرح المناقصات المشتركة والتوريد المشترك للخدمات والسلع عن طريق فريق .التوريد -84

. 2011التوريد المشترك للوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها إلى تحقيق وفورات مؤسسية في عام 

ري العمل بها في ااالتفاقيات الطويلة األجل الجصندوق عن طريق استخدام وعالوة على ذلك، سيتمكن ال

 .وكاالت األمم المتحدة األخرى من تجنب تكاليف معينة خاصة بالمناقصات في توريداته وتشغيله للمرافق

ويتضمن دليل التوريد الجديد الذي يمر حالياً بدورة  الموافقة، إشارة صريحة إلى أحكام ترمي إلى 

 .سع في استخدام االتفاقيات الطويلة األجل للمنظمات األخرىالتو

 على نهج الصندوق إزاء إدارة السجالت 2010 أسفرت التغييرات التي ُأدخلت في عام .إدارة السجالت -85

وسوف يقضي األسلوب الجديد لتدفق العمل عند تنفيذه بالكامل على . عن القضاء على عدة عمليات يدوية

ستنخفض المساحة المخصصة وبالتالي، . قية واالحتفاظ بها باستثناء السجالت الحيويةإدارة الملفات الور

وعالوة على ذلك، فقد بدأ حالياً . لمحفوظات انخفاضا شديدا في كل من مقر الصندوق ومكاتبه القطريةل

يزانية تنفيذ تجربة بيئة العمل الخالية من المعامالت الورقية داخل الصندوق، وُأدرجت في تمويل الم

 اآللي للبيانات الوصفية لتسهيل االستخالص تحسينات إضافية على النظام، مثل 2011الرأسمالية لعام 

 .عمليات الصندوق" تخضير"وهذه المبادرة أيضاً جزء من . إيداع السجالت واسترجاعها واإلبقاء عليها

، والحد من ابل األموال المنفقةمق ُأدخلت عدة تغييرات على إدارة المرافق لتحقيق أعلى قيمة .المرافق -86

في المبنى حرارة الوتتضمن هذه التغييرات مثالً مراقبة درجات . استهالك الطاقة وانبعاثات الكربون

وساعات تشغيل التدفئة، ومعدات التهوية وتكييف الهواء، والحد من مستويات اإلضاءة خارج ساعات 
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 القيمةرات في حصول الصندوق على الشهادة الذهبية وقد ساهمت هذه التغيي. العمل ومن استخدام المياه

 . عن العمليات وأعمال الصيانة لألبنية القائمةالتصميم المراعي للطاقة والبيئةالريادة في في 

 مالحظات ختامية -رابعاً

. جدول أعمال التغيير واإلصالح في إطار ُأطلقت ال تزال إدارة الصندوق ملتزمة بتنفيذ المبادرات التي  -87

وإنجاز تقدم كبير في عدد من المجاالت، وال سيما فيما يتعلق بإعادة تشكيل اإلدارة حتى اآلن وقد ُأحرز 

وعملية الميزانية  جلالخطة المتوسطة األعمليات التكرار األولى لإلطار االستراتيجي للصندوق و

 من سلسلة تنفيذ بالفعل حالياً وباإلضافة إلى ذلك، يجري.  لقوة العملة االستراتيجيوالخطةالصفرية 

 وعدد من المبادرات األخرى المتصلة بالعمليات المالية، وإدارة البرامج إصالحات الموارد البشرية

 .والتنظيم العام ،القطرية

وعلى الرغم من عدم اكتمال االستعراض الخارجي للعمليات المالية للصندوق بعد، فإنه أسفر بالفعل عن  -88

 .في هذا المجال ضخمة اتإصالحه ال بد من إجراء ح أن توضبعض النتائج األولية التي

ال يزال عمالً قيد اإلنجاز، فقد دعم توسيع نطاق عمليات جدول أعمال التغيير واإلصالح وفي حين أن  -89

م جولم تأت الزيادة الملحوظة في عدد المشروعات التي تحصل على الدعم وإجمالي ح. الصندوق

ن أيضا من خالل هذه  الصندوق تمكّبل إن. فاض الجودة والتأثيرب انخعمليات الصندوق على حسا

 .الجهود من زيادة كفاءة عملياته

دون أدنى شك إلى مواصلة لجدول أعمال التغيير واإلصالح وفي هذا الشأن، سوف يفضي التنفيذ الكامل  -90

 ومن .رده بنجاحعمل التجديد الثامن لموامن تنفيذ السنة األول من برنامج تعزيز الصندوق وتمكينه 

وال  .أيضاً النوعية وأهدافه بل فحسب الكمية أهدافه الصندوق يحقق أال الصدد هذا في بمكان األهمية

 -  على حد سواء البشرية والمالية-  هالمواءمة االستراتيجية لمواردتزال إدارة الصندوق على ثقة من أن 

 .ستضمن النجاح

الصندوق، ومن خالل تحقيق هذه األهداف والوفاء  اعتقادها بأن وبالفعل، فإن إدارة الصندوق تؤكد مجدداً -91

بالتزاماته بموجب التجديد الثامن، سيتبوأ مكانه بعد إصالحه كمؤسسة مالية مرنة ونموذجية ضمن 

، تتعهد بالتزام ثابت بدعم المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة وفقراء منظومة األمم المتحدة

 .الريف
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Reporting requirements and delivery outcomes under 
IFAD's Eighth Replenishment 

Targeted 
Executive Board 
session Report to be presented Progress 

FINANCIAL MANAGEMENT, FIDUCIARY AND TRANSPARENCY ISSUES 

December 2009 Report of the Audit Committee on the IFAD's 2010 results-
based programme of work and administrative and capital 
budgets, and the IFAD Office of Evaluation's three-year 
(2010-2012) rolling work programme and 2010 resource 
issues (integrating the administrative budget and the 
Programme Development Financing Facility into one 
administrative budget) 

Reviewed at December 2009 
Executive Board 

December 2010 Report of the Audit Committee on the IFAD's 2011 results-
based programme of work and administrative and capital 
budgets, and the IFAD Office of Evaluation's results-based 
work programme and budget for 2011 and indicative plan for 
2012-2013 Zero-based Budget (not an Eighth 
Replenishment deliverable) 

Presented at informal seminar in 
association with April 2010 Executive 
Board 
Preview presented at September 
2010 Executive Board  
Presented at December 2010 
Executive Board 

December 2010 Strategic Workforce Plan (not an Eighth Replenishment 
deliverable) 
 

Presented at informal seminar in 
association with April 2010 Executive 
Board 
Progress reported under Human 
Resources reform update at 
December 2010 Executive Board 

September 2009 Amendment to IFAD’s Policy on the Disclosure of 
Documents, to allow project/programme design documents 
to be disclosed to the Executive Board on IFAD’s public 
website prior to Executive Board session during which the 
project will be considered 

Approved at September 2009 
Executive Board 
 

September 2010 IFAD Policy on Disclosure of Documents (2010) A policy of “presumption of full 
disclosure of documents produced by 
IFAD” approved at the September 
2010 Executive Board 

December 2009 IFAD’s project procurement guidelines and their 
implementation, including a comparison with those of the 
World Bank and reference guide to “Fiduciary Management 
for Community-driven Development Projects”, and 
assessment of the guidelines’ alignment with IFAD’s 
anticorruption policy 

Review presented at December 
2009 Executive Board 
Annotated outline presented for 
review at April 2010 Executive Board 
Revised Guidelines approved at 
September 2010 Executive Board 

34th GC, 2011 Resolution to revise lending instruments Document - "Revision of the Lending 
Policies and Criteria," presented to 
December 2009 Executive Board  

Each December  Risk Management: The President submits an annual report 
on IFAD's risk management activities to the Executive 
Board, through the Audit Committee 

Ongoing. Presented at September 
2009 Executive Board 

HUMAN RESOURCES REFORM 

December 2009 Progress report on human resources reform – a people 
strategy for IFAD 

Presented at December 2009 
Executive Board 

December 2010 Human resources reform  Presented at December 2010 
Executive Board  

December 2010 Reports of external assessment of staff compensation and 
entitlements 

Presented at December 2010 
Executive Board  

Each December Report on progress in implementing the HR reform agenda 
(through RIDE)  

Presented at December 2009 
Executive Board 
Presented at December 2010 
Executive Board 

ACHIEVING AND MEASURING RESULTS 

September 2009 Results Measurement Framework for the Eighth 
Replenishment period (2010-2012) 

Approved at September 2009 
Executive Board 

December 2010 IFAD Medium-term Plan (MTP) 2010-2012 (not an Eighth Presented at informal seminar in 
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Targeted 
Executive Board 
session Report to be presented Progress 

Replenishment deliverable) association with April 2010 Executive 
board 
Progress reported presented at 
September 2010 Executive Board 
MTP presented at December 
2010 Executive Board 

Each December Report on IFAD’s Development Effectiveness (RIDE) Presented at December 2009 
Executive Board 
Presented at December 2010 
Executive Board 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 

April 2009 Environmental Management and Sustainable Development 
– IFAD’s Environmental and Social Assessment 
Procedures”” 

Reviewed at April 2009 Executive 
Board 

December 2010 Policy on environment and natural resource management 
(incorporating IFAD’s climate change strategy) 

Informal seminar held in association 
with December 2010 Executive 
Board  
Policy to be presented for approval at 
May 2011 Executive Board 

CLIMATE CHANGE 

April 2010 IFAD Climate Change Strategy  Informal seminar held in association 
with December 2009 Executive 
Board 
Strategy approved at April 2010 
Executive Board 

COUNTRY OWNERSHIP 

Each December Report on performance on country ownership (through 
RIDE) 

Presented at December 2009 
Executive Board 
Presented at December 2010 
Executive Board 

COLLABORATION AND PARTNERSHIPS 

September 2011 Report on the success of IFAD’s efforts to develop a more 
selective approach to partnerships 

  

Each December Report on performance of partnerships (through RIDE)  Presented at December 2009 
Executive Board 
Presented at December 2010 
Executive Board 

GENDER, EQUALITY AND WOMEN’S EMPOWERMENT 

Each December Report on performance on gender in its operations (through 
RIDE)  

Presented at December 2009 
Executive Board 
Presented at December 2010 
Executive Board 

December 2010 Evaluation of IFAD’s performance on gender equality and 
women’s empowerment in 2009. Based on the findings of 
the evaluation, the Executive Board will consider the need to 
develop a corporate policy and implementation strategy on 
gender 

IOE Evaluation will be presented to 
December 2010 Executive Board 

ENGAGEMENT WITH THE PRIVATE SECTOR 

December 2010 Proposal for IFAD’s role and instruments relative to 
engagement with the private sector, fully consistent with 
IFAD’s mandate  

IOE Evaluation in May 2011, 
proposal for December 2011 
Grants to private sector introduced in 
Revised Grants Policy December 
2009 

IFAD’S ROLE IN MIDDLE-INCOME COUNTRIES 

September 2010 IFAD’s Engagement with Middle-Income Countries Informal seminar held in association 
with September 2010 Executive 
Board 
Paper to be presented for review at 
December 2010 Executive Board  
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Targeted 
Executive Board 
session Report to be presented Progress 

STRATEGIC FRAMEWORK 

December 2010 Strategic framework to guide IFAD’s activities in the period 
2011 onwards 

To be presented for review at 
December 2010 Executive Board  

OTHER 

April 2011 Revised format for project documents presented to the 
Board (not an Eighth Replenishment deliverable) 

In progress 
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Key data 
Table 1 
Actual programme of work levels and target (2010-2012) in successive replenishments  
(millions of United States dollars) 

 
Fifth Replenishment 

2001-2003 
Sixth Replenishment

2004-2006 
Seventh Replenishment 

2007-2009 
Eighth Replenishment

2010-2012 

Programme of work  1 200 1 514 1 955 3 000 

 
 
Table 2 
Key performance targets and indicators 

 Percentage of projects rated satisfactory 

Results 
Projects designed during 
1995-2001 (rated by IEE) 

Latest results from RIDE 
December 2010 

Executive Boarda 

Medium-term (2012) target 
established by 

Executive Board 

Project effectiveness at 
completion 

67% ARRI – 77% 
PCR – 86% 

85% 

Satisfactory impact on 
poverty at completion 

55% ARRI – 83% 
PCR – 86% 

85% 

Satisfactory impact on 
learning, scaling up and/or 
knowledge management at 
completion 

25-55% ARRI – 95% 
PCR – 79% 

85% 

Sustainable at completion 40% ARRI – 65% 
PCR – 76% 

80% 

Satisfactory country strategy 
impact on food security, 
income empowermentb 

n.a. (ARRI) n.a. n.a. 

Satisfactory overall at entry 
(effectiveness, poverty 
impact, sustainability, 
innovation)c 

- 88% 90% 

Percentage of country 
programmes satisfactory for 
adherence to aid 
effectiveness agendad 

- 100% 100% 

Average time from project 
approval to effectiveness 
(months) 

18 12.2 n.a. 

Note: IEE=Independent External Evaluation of IFAD; ARRI=Annual Report on the Results and Impact of IFAD’s Operations; 
PCR=project completion report; n.a. not available. 
a  ARRI figures represent three-year rolling averages; PCR figures represent two-year rolling averages. 
b  IOE’s sample is too small to measure impact at country level. 
c  Composite of four indicators. 
d  Client survey data. 

 

Table 3 
Evolution of direct supervision 

 31 December 2007 31 December 2008 31 December 2009 2010 

Number of IFAD projects 
directly supervised by IFAD 

32 101 170 210 

Percentage of projects directly 
supervised by IFAD (relative 
to the total number of projects 
under implementation) 

16 50 77 91 

 




