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  موجز تنفيذي

. 2010التجديد الثامن لموارده في عام يواجِه الصندوق أوضاعاً متغيرة منذ بداية المشاورات الخاصة ب -1

وفي .  في المائة مضيفاً بذلك زخماً لتنفيذ نموذجه التشغيلي الجديد50فقد تضاعف برنامج عمله بنسبة 

الوقت نفسه بات واضحا للمجتمع اإلنمائي في ظل أزمة األمن الغذائي العالمية التي فجرها ارتفاع 

لملحة إلى تصحيح الوضع الذي نشأ بسبب النقص المزمن  الحاجة ا2008- 2007األسعار في الفترة 

وأعادت هذه التغييرات التركيز على الدور الفريد للصندوق . والطويل األمد في االستثمار في الزراعة

باعتباره مؤسسة مالية دولية تابعة لألمم المتحدة وبوصفه المؤسسة المالية الدولية الوحيدة التي تركِّز 

 .مية الزراعيةتحديداً على التن

ولذلك طلب . وبات من األساسي أيضا للصندوق في ظل هذه التغييرات أن يعيد النظر في طريقة عمله -2

مع (الصندوق إجراء عدد من االستعراضات الخارجية، بما في ذلك استعراض إدارة موارده البشرية 

كذلك مؤخراً خدماته في مجال ، وعملياته المالية، وسياسته بشأن االستثمار، و)التركيز على التعويضات

 جدول أعمال التغيير واإلصالح 2009كانون األول /وأطلق الصندوق في ديسمبر. تكنولوجيا المعلومات

من أجل بناء منصة تنظيمية تتسم بالفعالية والكفاءة لتمكينه من تحقيق األهداف المكلّف بتحقيقها والنتائج 

الخارجية، وضع جدول األعمال على أساس خمس ركائز واسترشاداً باالستعراضات . المتفق عليها

تعميق إصالحات الموارد ) 2(تعزيز القدرة على اإلدارة وترشيد عمليات صنع القرار؛ ) 1: (متعاضدة

تعزيز اإلدارة المالية؛ ) 3(البشرية التي بادر بها الصندوق في إطار مشاورات التجديد السابع لموارده؛ 

تخطيط الموارد من أجل مواءمة /األخذ بأدوات جديدة لتخصيص) 5(مساءلة؛ زيادة الشفافية وال) 4(

 .الموارد مع األهداف والنتائج االستراتيجية

 من إنجازات في تنفيذ جدول 2011-2010ويلخص الجدول التالي ما حققه الصندوق خالل الفترة  -3

 .2013- 2011تنفيذ للفترة ويتضمن اإلطار المنطقي الوارد في ملحق هذه الوثيقة خطط ال. األعمال
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  تحديث عن تنفيذ جدول أعمال التغيير واإلصالح:  في لمحة سريعة2010/2011نجازات إ

2010  2011  

  تعزيز القدرة التنظيمية: 1الركيزة   تعزيز القدرة التنظيمية: 1الركيزة 
 إلغاء دائرة الشؤون الخارجية التي كانت زائدة على الحاجة •
  جية وإدارة المعرفةإنشاء مكتب االستراتي •
توزيع مهام السياسات من دائرة الشؤون الخارجية السابقة على  •

  مكتب االستراتيجية وإدارة المعرفة ودائرة إدارة البرامج
  تعزيز دور نائب رئيس الصندوق •
  إنشاء مكتب موحد للرئيس ونائب الرئيس •

ؤخراً توحيد العمليات المالية في دائرة العمليات المالية التي أنشئت م •
  تحت رئاسة كبير موظفي المالية

  إنشاء دائرة تركز على خدمات المنظمة بقيادة رئيس الدائرة  •
توحيد عمليات تعبئة الموارد في مكتب جديد للشراكات وتعبئة  •

  الموارد
  االنتهاء من تعيين الموظفين الذين يشغلون أدوار اإلدارة الرئيسية •
جيا المعلومات التكليف بإجراء تقييم خارجي لنظم تكنولو •

  واالتصاالت وتحديد مدى كفاية الموارد وتقييم الثغرات
  تعميق إصالحات الموارد البشرية: 2الركيزة   تعميق إصالحات الموارد البشرية: 2الركيزة 

تحقيق وفورات من ترشيد استحقاقات السفر بما يتفق مع ما هو  •
  معمول به في الوكاالت المتخذة أساساً للمقارنة

وفورات من إلغاء مكون التأمين ضد المرض غير المرتبط تحقيق  •
  بالخدمة

الوفاء بالتزامات هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثامن لموارد  •
  االستعراض الخارجي لهيكل التعويضات في الصندوق: الصندوق

  االنتهاء من المرحلة األولى لبرنامج اإلنهاء الطوعي للخدمة •
  لى لبرنامج التقاعد المبكّراالنتهاء من المرحلة األو •
  تشغيل تطبيقات متابعة الموارد البشرية •
  إنشاء نظام الجوائز السنوية للموظفين •
إعادة تحديد فئات الوظائف لتبسيط إمكانية مقارنة الوظائف وإنشاء  •

  مسارات وظيفية 
  استعراض وتحسين نظام تعزيز األداء باستخدام نظام شامل للتقييم •
  التعيينتعزيز وترشيد عملية  •

العمل بلوائح الموظفين وإجراءات التنفيذ المنقحة اعتباراً من  •
  2011أيار /مايو

   توجيهية للتنفيذ مبادئدليل جديد إلجراءات الموارد البشرية يشمل  •
االتفاق على خارطة طريق بشأن المضي قُدماً في معالجة نتائج  •

  االستعراض الخارجي للتعويضات
  المرحلة الثانية: ج للتقاعد المبكّرتصميم واعتماد وتنفيذ برنام •
  عملية معدلة مؤتمتة تماماً لتعزيز األداء •
تغيير منهجية لجنة الخدمة المدنية الدولية بشأن : القيام بدور رائد •

  الدراسة االستقصائية لمرتبات موظفي فئة الخدمات العامة
  إنشاء فرقة عمل معنية بإصالحات الموارد البشرية •
  ة إلصالح الموارد البشرية على اإلنترنتإنشاء صفحة تفاعلي •
البدء في عملية مراجعة وظائف الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة  •

 والخبراء االستشاريين
  

  تعزيز الخدمات المالية: 3الركيزة    اإلنجازات-تعزيز الخدمات المالية : 3الركيزة 
  طلب إجراء استعراض خارجي للعمليات المالية في الصندوق •
   إجراء استعراض خارجي لنظام القروض والمنح في الصندوقطلب •
طلب إجراء استعراض خارجي لسياسة السيولة واالستثمار في  •

  الصندوق 
  إنشاء دائرة العمليات المالية •

  تعيين كبير موظفي المالية •
  إنشاء وحدة للميزانية •
  تعديل تنظيم المشروعات: البدء في استبدال نظام القروض والمنح •
   اإلجراءات المالية المنقحةاعتماد •
  استعراض سياسة االستثمار في الصندوق وبيان سياسة االستثمار •
  إنشاء وتنفيذ نظام إدارة المخاطر المؤسسية •

  الشفافية والمساءلة: 4الركيزة    اإلنجازات -الشفافية والمساءلة : 4الركيزة 
ولجنة لجنة إدارة العمليات؛ : وضع ترتيبات شاملة التخاذ القرارات •

  اإلدارة التنفيذية؛ وفريق إدارة الصندوق
  الموافقة على السياسية الجديدة بشأن نشر الوثائق •
  ضمان تصديق الموظفين على مدونة السلوك •
 2012-2010اعتماد الخطة المتوسطة األجل األولى للفترة  •
  تنقيح ميثاق المراجعة الداخلية واإلشراف  •

  الشؤون األخالقيةإنشاء مكتب  •
  لتصديق على مدونة السلوك للمديرين والمستويات العلياتعزيز ا •
  2013-2011إطالق الخطة المتوسطة األجل الثانية للفترة  •
  وضع إطار جديد للمساءلة •
  

  مواءمة الموارد مع األهداف والنتائج: 5الركيزة   مواءمة الموارد مع األهداف والنتائج: 5الركيزة 
   باستخدام نهج الميزنة الصفرية2011إعداد الميزانية اإلدارية لعام  •
   الجرد- المرحلة األولى: إطالق التخطيط االستراتيجي لقوة العمل •
   التوجيهية المنقّحة للتوريدالمبادئ •
  تنفيذ برنامج متابعة إدارة المشروعات •
   مكتباً قطريا29ًإنشاء  •
  إصدار عقود من الصندوق لموظفي المكاتب القطرية •

   المدة وإعادة تخصيص الميزانيةاستعراض الميزانية في منتصف •
  مراجعة الوظائف: إطالق التخطيط االستراتيجي لقوة العمل •
  دليل المكاتب القطرية في الصندوق •
  إطار استمرارية العمل •
البدء في استعراض أساليب العمل لتحديد فرص الكفاءة والفعالية  •

  التشغيلية
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  تنفيذ جدول أعمال التغيير واإلصالحعن تحديث

   مقدمة–أوال 

يتناول هذا التقرير التقدم المحرز في تنفيذ جدول أعمال التغيير واإلصالح الذي أطلقته إدارة الصندوق  -1

 من أجل بناء منصة مؤسسية تتسم بالفعالية والكفاءة لدعم الصندوق في الوفاء بالتزاماته 2009في عام 

وق لتنفيذ التزاماته في إطار المشاورات وقد عزز جدول األعمال استجابة الصند. التشغيلية والمؤسسية

ويتضمن التقرير أيضاً . برنامج الموسع للقروض والمنحالالخاصة بالتجديد الثامن لموارده، وبخاصة 

خريطة لتنفيذ جدول أعمال التغيير واإلصالح في شكل إطار منطقي متوسط األجل يساعد على رصد 

الخمسة لجدول األعمال حسب الغايات واألهداف ) و الركائزأ( اإلنجازات التي تتحقق في إطار المكونات 

 . والمقاصد

يساعد أصحاب الذي سويعرض القسم الثاني من التقرير جدول أعمال التغيير واإلصالح الموحد  -2

ويناقش القسم الثالث اإلنجازات . المصلحة على فهم السياق والتسلسل والترابط بين ركائز التغيير الخمس

ويختتم القسم الرابع التقرير مشيراً إلى . 2011 و2010في إطار كل ركيزة في السنتين التي تحققت 

اإلطار المنطقي المتوسط األجل الذي يحدد اإلجراءات التي لم يتم االنتهاء منها بعد في إطار جدول 

 .األعمال

توحيد جدول أعمال التغيير واإلصالح لتنفيذ التزامات :  نقطة االنطالق–ثانيا 

  جديد الثامن لموارد الصندوقالت

أكدت هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثامن للموارد ثقتها الكبيرة بالدور الواضح والملح للصندوق في  -3

 : من اتفاقية إنشاء الصندوق على النحو التالي2وهذا الدور تحدده المادة . الزراعة والتنمية الريفية

 وتوفيرها بشروط ميسرة لتنمية الزراعة في الدول األعضاء هدف الصندوق هو تعبئة موارد إضافية”

وفي سبيل هذا الهدف، يقدم الصندوق التمويل بالدرجة األولى للمشروعات والبرامج الموضوعة . النامية

خصيصاً إلدخال نظم إلنتاج األغذية أو توسيع هذه النظم أو تحسينها ولتعزيز السياسات والمؤسسات 

الحاجة إلى زيادة إنتاج :  إطار األولويات واالستراتيجيات القومية، مع مراعاةالمتصلة بذلك ضمن

األغذية في أفقر البالد التي تعاني من نقص الغذاء، وإمكانيات زيادة إنتاج األغذية في البالد النامية 

 “.لناميةاألخرى، وأهمية تحسين مستوى التغذية وأحوال المعيشة لدى أفقر مجموعات السكان في البالد ا

وسعيا إلى تعزيز قدرته على العمل كمنظمة دولية تحمل لواء الدفاع عن صغار المنتجين في البلدان  -4

يوائم استخدام موارده لتلبية طلبات برنامج موسع ) 2(استعرض نموذج عمله؛ ) 1(النامية فإن الصندوق 

لمبادرات التي ستمكنه من التحول اتخذ العديد من ا) 3(للقروض والمنح بدون زيادة ميزانيته اإلدارية؛ 

إلى مؤسسة أكثر رشاقة وفعالية وكفاءة لكي يظل شريكاً إنمائياً مهماً ومطلوباً ويحظى بالتقدير لما يتمتع 

 .به من خبرة في مجال تخصصه، وهو الحد من الفقر الريفي
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اضات والتقييمات وضماناً للدقة في عمليات استعراض المنظمة، طلب الصندوق إجراء عدد من االستعر -5

الخارجية تشمل إدارة الموارد البشرية، مع التركيز على التعويضات، وعملياته المالية، وسياسة االستثمار 

 .في الصندوق، والتمايز بين الجنسين، وكذلك مؤخراً خدمات تكنولوجيا المعلومات في الصندوق

ألف من مبادرات إصالحية متكاملة تقوم  فإن جدول أعمال التغيير واإلصالح يت1 الشكلوكما يتبين من  -6

تعزيز القدرة على اإلدارة ) 1: (على خمس ركائز كل منها يدعم المعرفة المكتسبة في عملية اإلصالح

تعميق إصالحات الموارد البشرية التي بادر بها الصندوق في إطار ) 2(وترشيد عمليات صنع القرار؛ 

األخذ بأدوات جديدة ) 5(زيادة الشفافية والمساءلة؛ ) 4(رة المالية تعزيز اإلدا) 3(التجديد السابع لموارده؛ 

 .تخطيط الموارد من أجل مواءمتها مع األهداف والنتائج االستراتيجية/لتخصيص

  1الشكل 

  ركائز جدول أعمال التغيير واإلصالح

  

 تعزيز القدرة التنظيمية: 1الركيزة 

 تنفيذ عملية من مرحلتين إلعادة تشكيل مسؤوليات اإلدارة العليا بهدف تعزيز 2010عام بدأت اإلدارة في  -7

، وفي إطار المرحلة الثانية من عملية إعادة التشكيل، 2011وفي عام . القدرة اإلدارية الشاملة للصندوق

لمالية في أنشأ الصندوق هيكالً تنظيمياً جديداً روعيت فيه نتائج االستعراض الخارجي للعمليات ا

وعلى غرار األهداف المحددة في المرحلة األولى من عملية إعادة التشكيل فإن أهداف إعادة . الصندوق

 المواردمواءمة 
  النتائجمع 

 5الركيزة 

زيادة الشفافية 
  والمساءلة

 4الركيزة 

تعزيز الخدمات 
  المالية

 3الركيزة 

تعميق إصالحات 
إدارة الموارد 

  البشرية
 2الركيزة 

تعزيز القدرة 
  التنظيمية

 1الركيزة 

جدول أعمال
التغيير 
واإلصالح
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تشكيل المستويات العليا في المرحلة الثانية هو ضمان استمرار الصندوق في العمل كمنظمة قائمة على 

 من خالل المشروعات والبرامج النتائج وقادرة على تحقيق نتائج ملموسة وأثر أقوى على أرض الواقع

 .التي يمولها

  تعميق إصالحات الموارد البشرية: 2الركيزة 

في إطار تمديد تنفيذ خطة عمل الصندوق للنهوض بفعاليته اإلنمائية، وهي خطة انبثقت عن توصيات  -8

وارد أن ، طلبت هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثامن للم)2005(التقييم الخارجي المستقل للصندوق 

يوحد الصندوق إصالحات موارده البشرية وأن يضع نظاماً تتوفر له مقومات االستدامة والكفاءة إلدارة 

وتمثّل إعادة مواءمة موارده البشرية في األجل المتوسط لدعم عملياته القطرية هدفاً . الموارد البشرية

لتحكّم في حجم ونوعية قوة العمل وما رئيسياً لعملية إصالح الموارد البشرية في الصندوق ، مع ضمان ا

 .تضيفه من قيمة

  تعزيز الخدمات المالية: 3الركيزة 

التحدي . يواجه الصندوق، في ظل اتساع برنامج قروضه ومنحه، تحديين رئيسيين في اإلدارة المالية -9

يد والحفاظ في األول هو التأكد من أن إدارة موارده الداخلية تدعم تماماً برنامج القروض والمنح المتزا

وأما التحدي الثاني فهو ضمان قدرة الصندوق على حشد . الوقت نفسه على السالمة المالية للصندوق

 .وإدارة وسائل مبتكرة لتعبئة الموارد

واستجابة لهذه التحديات، طلبت اإلدارة إجراء استعراض خارجي لممارسات وقدرات اإلدارة المالية  -10

.  االستعراض عدداً من التوصيات المهمة التي يجري تنفيذها حالياًوطرح هذا. الحالية في الصندوق

وأبرز هذه التوصيات هو اقتراح إنشاء دائرة العمليات المالية لتوحيد العمليات المالية في دائرة واحدة، 

وإنشاء إدارة خدمات المنظمة لكي تضم وظائف الشؤون اإلدارية في الصندوق بقصد تحقيق الهدفين 

 :لمتالزمين التاليينالعامين ا

 بناء مجمع للعمليات المالية يتسم بالقوة والكفاءة المهنية؛ •

  .ترشيد الخدمات في الصندوق •

 الشفافية والمساءلة: 4الركيزة 

أنشأت اإلدارة آلية قوية التخاذ القرارات في المنظمة لتمكينها من االشتراك بكل وظائفها في القرارات  -11

شمولية صنع القرار تغييراً هائالً شمل تعزيز الشفافية والمساءلة، وتيسير وحققت . المؤسسية والتشغيلية

 .اعتماد القرارات وكذلك، حسب ما توقعته اإلدارة، تحسين جودة القرارات واالتجاهات المتخذة

وإدراكاً للحاجة إلى بناء إطار أقوى وأكثر شفافية للمساءلة، بادرت اإلدارة بإعداد خطة متوسطة األجل  -12

 على األهداف في تحديد المسؤوليات وتعزيز ثقافة المسؤولية بطريقة يمكن لمسها في خطط العمل تركز

 .ومحادثات األداء
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  مواءمة الموارد مع األهداف والنتائج: 5الركيزة 

األعمال، وتقدم أدوات لتحقيق الغاية جدول تتشابك الركيزة الخامسة مع الركائز األخرى التي يقوم عليها  -13

التي ترمي إليها اإلدارة وهي الوفاء بالتزامات التجديد الثامن لموارد الصندوق بدون زيادة كبيرة العامة 

وتعمل اإلدارة في الوقت نفسه على تمكين الصندوق من االستعداد لما بعد عام . في النفقات اإلدارية

بد آنذاك من إدراج القطاع   الذي سيحين فيه الموعد النهائي لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية وال2015

 .البلدان النامية في جدول أعمال األمن الغذائي المستدام في األجل الطويلفي الريفي وصغار المنتجين 

  2011-2010اإلنجازات في :  جدول أعمال التغيير واإلصالح- ثالثا

ه الرئاسية بادر الصندوق ببرنامج للتشاور واالتصال تشترك فيه إدارة الصندوق وموظفيه وأجهزت -14

واألجهزة لضمان االستفادة من آراء القاعدة العريضة من أصحاب المصلحة في تنفيذ المبادرات المتخذة 

تقود لوأنشأ الصندوق أيضاً فرقة عمل . في إطار الركائز الخمس لجدول أعمال التغيير واإلصالح

ولوية عليا للتشاور والحد من وتحرك مبادرات اإلصالح من خالل خطة وجدول زمني للتنفيذ مع توجيه أ

وقامت فرقة العمل بإنشاء صفحة تفاعلية للموارد البشرية على شبكة اإلنترنت يمكن فيها تناول . المخاطر

وتجتمع فرقة العمل بانتظام مع . األسئلة والتعليقات المتعلقة بإصالحات الموارد البشرية في منتدى عام

. امت عالقات قوية مع المنظمات النظيرة للحوار حول عملية التغييراللجنة التنفيذية لرابطة الموظفين وأق

هياكل صنع القرار القائمة في الصندوق، ال من وسوف تستفيد فرقة العمل طيلة تنفيذ جدول األعمال 

سيما لجنة اإلدارة التنفيذية ولجنة إدارة العمليات لتشجيع المديرين والموظفين في كل الشُعب على 

 .عملية التغييراالشتراك في 

  تعزيز القدرة التنظيمية: 1الركيزة 

واصلت المرحلة الثانية من عملية إعادة تشكيل مسؤوليات اإلدارة العليا الجهود التي بدأت في  -15

 من أجل تعديل المسؤوليات وتغيير ترتيبات اإلبالغ لكي يغدو الصندوق 2009كانون األول /ديسمبر

 وأكّد ذلك التغيير دور اإلدارة المتجدد في الوفاء بالتزاماتها التي .منظمة أكثر كفاءة وفعالية ورشاقة

تعهدت بها لألجهزة الرئاسية للصندوق والتمهيد لتعميق جدول أعمال اإلصالح، ال سيما في وظائف 

ودخل الهيكل التنظيمي . إدارة الموارد البشرية، واإلدارة المالية، والتخطيط االستراتيجي، وإدارة المعرفة

 : وشمل التغييرات التالية2011 كانون الثاني/يناير 1تنفيذ في جديد الذي نشأ عن ذلك حيز الال

 مكتب الرئيس ونائب الرئيس من خالل تعيين نائب رئيس مكلّف بمسؤوليات واضحة تعزيز •

 .ومن خالل توحيد المكتب تحت مدير مشترك

ي العمليات المالية برئاسة كبير  دائرة المالية واإلدارة السابقة إلى دائرة متخصصة فتقسيم •

موظفي المالية من أجل تعزيز اإلدارة المالية والتصدي للتحديات المالية الناشئة وتنمية القدرة 

على معالجة التمويل المبتكر، ودائرة منفصلة لخدمات المنظمة تمسك بزمام إصالحات 

مات واالتصاالت التي تشكّل الموارد البشرية وتكفل زيادة فعالية استغالل تكنولوجيا المعلو

 .العمود الفقري األساسي للعمليات التي تتسم بالكفاءة في أي منظمة
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 شعبة السياسات والتخطيط االستراتيجي السابقة ودائرة الشؤون الخارجية بمكتب استبدال •

مخصص لالستراتيجية وإدارة المعرفة يرأسه كبير استراتيجيي التنمية، ويركّز على تعزيز 

استقطاب لصندوق على صياغة استراتيجيات متوسطة أو طويلة األجل وحمل لواء قدرة ا

لسياسات على الصعيد العالمي من أجل تنمية القدرة التحليلية للصندوق وتشجيع زيادة التأييد ل

  .اتقاسم المعرفة داخل المنظمة وخارجه

  2الشكل 

  2011الهيكل التنظيمي للصندوق في عام 

  

  

ة البرامج عن طريق إنشاء شعبة البيئة والمناخ، وتعزيز قدرة شعبة  دائرة إدارتعزيز •

السياسات والمشورة التقنية، وتحقيق أثر مباشر على جودة البرامج وتعزيز إطار تنفيذ 

البرامج من خالل توسيع الحضور القطري، والحد بذلك من المصروفات العامة عن طريق 

قبل لدائرة الشؤون الخارجية من أجل تقليص إعادة توزيع الموارد التي كانت تخصص من 

 .هيكل اإلدارة في المنظمة

 استقالل مكتب التقييم في الصندوق وفقاً لنتائج استعراض األقران لمكتب التقييم تعزيز •

ووظيفة التقييم في الصندوق، بما في ذلك مواءمة ممارسات مكتب التقييم مع أفضل 

شقيقة ووضع نظام للوقوف على اآلراء القيمة من الممارسات المعمول بها في المؤسسات ال

 .أجل تعزيز جهود الصندوق كمؤسسة قائمة على التعلُّم

 مجلس المحافظين

 التنفيذيالمجلس

 مكتب الرئيس ونائب الرئيس
 مكتب الشؤون األخالقية

 مكتب التقييم في الصندوق

  المستشار العام

  المراجعة واإلشراف

  مكتب سكرتير الصندوق

مكتب االستراتيجية  دائرة إدارة البرامج

وإدارة المعرفة

 دائرة العمليات المالية دائرة خدمات المنظمة

 الشُعب اإلقليمية

شعبة السياسات والمشورة 

 التقنية

 شعبة البيئة والمناخ

 جيوحدة التخطيط االستراتي

وحدة دراسات التنمية 

 واالستراتيجية

الوحدة المشتركة بين الدوائر 

لتنسيق إدارة المعرفة واالبتكار

 شعبة الموارد البشرية

شعبة تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت

 شعبة الخدمات اإلدارية

 وحدة األمن

شعبة المراقب والخدمات 

 المالية

 شعبة الخزانة

 وحدة الميزانية

فرقة العمل الرفيعة 
المستوى المعنية بأزمة 
 األمن الغذائي العالمية

الكيانات التي يستضيفها 
 الصندوق

مكتب تعبئة الموارد 

 والشراكات
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يساهم في بناء ثقافة أخالقية دائمة، ويدعو إلى االلتزام للشؤون األخالقية  مكتب جديد إنشاء •

كافحة باألخالقيات، ويشجع معايير النزاهة، ويصمم ويدير برنامج الصندوق لألخالقيات وم

التحرش، ويحمي مدونة السلوك والقيم األساسية في الصندوق، ويستعرض ويعالج االدعاءات 

  .المتعلقة بسوء السلوك والتحرش

تعزيز العمليات المالية في ) 1: ( تعميق تلك التغييرات التنظيمية من أجل2011وسيجري طيلة عام  -16

 من الفرص، بما في ذلك زيادة التركيز على الصندوق وزيادة فعالية الحد من المخاطر واالستفادة

توحيد اإلبالغ المالي في الصندوق من أجل كفالة تقديم معلومات مالية دقيقة في الوقت ) 2(الكفاءة؛ 

االستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات ) 3(المناسب إلى اإلدارة العليا لمساعدتها على اتخاذ قراراتها؛ 

ساليب العمل وخطوات الموافقة تضيف قيمة وتحدد المسؤولية على نحو مناسب؛ واألتمتة للتأكد من أن أ

الوصول بعمليات تخطيط الموارد المؤسسية إلى أقصى مستوياتها بطرق تشمل تنسيق النظم وإدارة ) 4(

مواءمة الموارد اإلدارية بدقة أكبر مع االحتياجات ) 5(القروض والمنح من أجل دعم عمليات الصندوق؛ 

) 6(تائج التشغيلية في الصندوق على النحو المحدد في مهمته والتزامات التجديد الثامن لموارده؛ والن

تعزيز توجيه استراتيجية الحضور القطري في الصندوق، وتوسيع نطاق المبادرات، واستعراض إطار 

ايد على برنامج ويكمن التحدي الذي يواجهه الصندوق في تلبية الطلب المتز. نتائج في الصندوقالإدارة 

قروضه ومنحه في ظل مختلف القيود المالية التي يواجهها االقتصاد العالمي وتحقيق التوازن بين زيادة 

 .الكفاءة والموارد اإلضافية المطلوبة

ومولت المكاتب الجديدة التي أنشئت في إطار المرحلة الثانية لعملية إعادة التشكيل من الفوائد التي نشأت  -17

توزيع وظائف اإلدارة القائمة والوفورات التي تحققت من عملية اإلصالح التي واءمت بدقة عن إعادة 

ويبلغ مجموع التكلفة اإلضافية المحدودة المطلوبة إلعادة . أكبر بين العمليات ومهامها االستراتيجية

 عن تحسين كفاءة ومن المتوقّع عموماً أن تسفر عملية إعادة التشكيل.  دوالراً أمريكيا79ً 486التنظيم 

 .التكاليف اإلدارية لإلدارة العليا

  تعميق إصالحات الموارد البشرية: 2الركيزة 

يجري في إطار جدول أعمال التغيير واإلصالح استخدام التخطيط االستراتيجي لقوة العمل الذي بدأ في  -18

وفي . مل المتطورة كمنطلق لضمان قيام الصندوق بمواءمة موارده البشرية مع احتياجات الع2010عام 

وباإلضافة إلى ذلك . 3سبيل تحقيق هذه الغاية تم إحراز تقدم يدعو إلى التشجيع كما هو مبيَّن في الشكل 

فقد تولى الصندوق مسؤولية مباشرة عن تصميم مشروعاته واإلشراف عليها في إطار نموذجه التشغيلي 

فيذ مشروعات الصندوق حسب ما جاء في التقرير وأدى ذلك إلى تحقيق زيادة كبيرة في كفاءة تن. الجديد

 ووفقاً لما جاء أيضاً في الدراسات األخرى المتعددة 2010السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام 

ولمواصلة تيسير عمل الصندوق على المستوى القطري وسعياً نحو تحسين فعاليته فإن إنشاء . األطراف

 في 90ويشرف الصندوق حالياً على . قوة العمل المخصصة للعملياتالمكاتب القطرية يزيد من نسبة 

 مشروعاً، نصفها تشرف عليه المكاتب القطرية لتشكّل بذلك جزءاً ال يتجزأ من 250المائة من نحو 

 .نموذج العمل والتنظيم في الصندوق
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  3الشكل 

  إعادة مواءمة اتجاهات قوة العمل

  اتجاهات قوة العمل  

  
 

ق عدداً من االلتزامات التي تعهد بها خالل مشاورات التجديد الثامن للموارد، بما في ذلك ونفذ الصندو -19

طلب إجراء تقييم خارجي لنظام الحوافز على أساس النتائج ونظام التعويضات واالستحقاقات المستخدم 

الصندوق بنجاح تنفيذ وفي سياق هذا التقييم، تابع . في لجنة الخدمة المدنية الدولية التابعة لألمم المتحدة

التزامه بالعمل كموقع رائد أو كمختبر للتغييرات على نطاق منظومة األمم المتحدة بعد أن قامت لجنة 

الخدمة المدنية الدولية، نتيجة لالستعراض الخارجي الذي موله الصندوق، بتنفيذ التغييرات في المنهجية 

ة بمرتبات موظفي فئة الخدمات العامة وأضافت إليها التي تسير عليها في الدراسات االستقصائية المتعلق

 .عدداً آخر من جهات العمل المتخذة أساساً للمقارنة

وباإلضافة إلى ما سبق، يوطِّد الصندوق إصالحاته في مجال الموارد البشرية من خالل المبادرات  -20

 :التالية

 الممارسات المعمول  لمواءمة لوائحه مع أفضللوائح الموظفين وإجراءات التنفيذ المنقحة •

 بعد 2011حزيران / يونيو1حيز التنفيذ اعتباراً من التي ستدخل بها في المؤسسات الشقيقة، 

 .مشاورات موسعة مع الموظفين واللجنة التنفيذية في رابطة الموظفين

 يهدف أساساً إلى تعزيز أداء الموظفين ومواءمة إدخال نظام إلكتروني شامل إلدارة األداء، •

، ويشمل الدروس المستفادة 2011تهم بدقة أكبر مع األهداف، وبدأ العمل به في عام مهارا

 .2010من دورة تقييم تعزيز األداء لعام 

 لتسريع عمليات الموارد البشرية الروتينية، من العديد من مشروعات تكنولوجيا المعلومات •

وطلب .  تلك المشروعاتقبيل تعيين الموظفين والخبراء االستشاريين، ويجري حالياً تنفيذ

المجموع غير المرتبط 
  بدائرة إدارة البرامج

ــون( ــراءالموظف   والخب
  )االستشاريون

المجموع في دائرة إدارة    
  البرامج

ــراء ( ــون والخب الموظف
  )االستشاريون
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الصندوق إجراء تقييم خارجي للعرض والطلب على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من 

 .أجل المضي قُدماً في تطويرها

 نُفِّذت وأسفرت عن نتائج متباينة في للخدمةالمبكر المرحلة األولى لبرنامج اإلنهاء الطوعي  •

اعد المبكّر كمرحلة ثانية تشمل الدروس  وأفضت إلى إعادة تصميم برنامج للتق2009عام 

 .المستفادة من جهود مواءمة احتياجات أعمال الصندوق مع المهارات المطلوبة

 أسفر عن النتائج الرئيسية التي عرضت تقييم خارجي إلدارة الموارد البشرية في الصندوق •

 على 2010ول كانون األ/ بعد المائة في ديسمبرالواحدة على المجلس التنفيذي في دورته 

 بالنسبة لموظفي الدعم وال يوفّر مرتفع التكلفةنظام التعويضات في الصندوق ” : النحو التالي

وبتحديد أكبر فقد خلصت الدراسة إلى . “المرونة الالزمة إلدارة الموظفين الفنيين األساسيين

راً عن غيرها في تعويضات واستحقاقات الموظفين الفنيين واإلدارة العليا تقل كثي) 1: (ما يلي

تعويضات واستحقاقات موظفي الدعم في روما تزيد ) 2(المؤسسات المالية الدولية األخرى؛ 

نسبة موظفي الدعم إلى ) 3(نسبياً عن مثيالتها في المؤسسات المالية الدولية األخرى؛ 

 .الموظفين الفنيين مرتفعة بدرجة كبيرة

الل التشاور المستمر مع المجلس  وضع الصندوق، من خ.خارطة طريق للمضي قُدماً •

واتخذت اإلدارة عدداً من . التنفيذي والموظفين، خارطة لمعالجة نتائج االستعراض الخارجي

تجميد ) 2(؛ 2011تجميد الزيادات في مرتبات موظفي الدعم في عام ) 1(الخطوات تشمل 

 مواصلة التخطيط )3(تعيين موظفي فئة الخدمات العامة إالّ من خالل المنافسة الداخلية؛ 

 .االستراتيجي لقوة العمل من أجل مواءمة الموارد البشرية مع األهداف

 وهي عملية يجريها الصندوق في إطار خارطة الطريق وتشمل جميع مراجعة الوظائف، •

وسوف يرتبط ذلك . الموظفين الفنيين وموظفي فئة الخدمات العامة والخبراء االستشاريين

 .خطة االستراتيجية لقوة العملبتحسين وزيادة اتساق ال

تحليل اإلمكانات داخل وخارج نموذج التعويضات في لجنة الخدمة المدنية الدولية التابعة  •

 استناداً إلى نموذج المصارف اإلنمائية اإلقليمية بالنسبة للموظفين الفنيين لألمم المتحدة،

وسوف يشمل ذلك . 1امةونموذج البنك الدولي في روما بالنسبة لموظفي فئة الخدمات الع

 .استعراض الزوايا القانونية ونقل العقود والحقوق المكتسبة وخيارات المعاشات التقاعدية

 حملة لتعيين سبعة 2010 بدأ الصندوق منذ نهاية عام :تعيين موظفي اإلدارة وكبار الموظفين •

لصندوق حتى وعين ا. من موظفي اإلدارة وكبار الموظفين في عملية إعادة تشكيل المنظمة

 كبير موظفي المالية ورئيس دائرة خدمات المنظمة وكبير استراتيجيي 2011اآلن في عام 

                                                      
الخيار . 2010تشرين الثاني /نوفمبر. ائي عن حزمة التعويضات واالستحقاقاتالتقرير النه). Birches Umea(  مؤسسة بيرتشيز أوميا  1
الحالة في المؤسسات المالية الدولية، والنموذج المرجعي اإلقليمي، الذي يقاَرن فيها المرتب األساسي الشامل المبّسط بعد استبعاد : 2

إلنمائية اإلقليمية الخمسة؛ واستمرار العمل بسياسات اإلعالة؛ عالوات غالء المعيشة وبدالت السكن على أساس المتوسط في المصارف ا
واستناد مرتبات الموظفين المعّينين محليًا إلى جدول مرتبات معدل للبنك الدولي في روما؛ وإدخال نظام معاشات تقاعدية محددة 

  .االشتراآات يمكن نقله بالكامل



  EB 2011/102/R.34/Rev.1  

9  

التنمية، والمراقب العام ومدير شعبة الخدمات المالية، ومدير مكتب المراجعة واإلشراف، 

وشغل مرشحان داخليان اثنتين من هذه . ومدير شعبة الموارد البشرية، ومدير الميزانية

  .ئفالوظا

 تعزيز الخدمات المالية: 3الركيزة 

 بإنشاء دائرة مخصصة للعمليات المالية تحت رئاسة كبير 2011كانون الثاني / يناير1وقام الصندوق في  -21

المراقب والخدمات شعبة موظفي المالية لدمج العمليات المالية في دائرة واحدة، وتضم هذه الدائرة 

 سيتولى 5-ديدة للميزانية، تحت رئاسة مدير للميزانية من الرتبة فالمالية، وشعبة الخزانة، والوحدة الج

المسؤولية عن عمل اإلصالحات المهمة لتحسين إعداد الميزانية وتنفيذها؛ ودائرة خدمات المنظمة التي 

تتألف من شعبة الموارد البشرية وشعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وشعبة الخدمات اإلدارية 

 .ووحدة األمن

تركيز العمليات المالية ) 1: (شكيل في اآلتيوتتمثّل األهداف المحددة للمرحلة الثانية من إعادة الت -22

للصندوق وزيادة فعالية الحد من المخاطر واالستفادة من الفرص، بما في ذلك تكثيف التركيز على 

توحيد اإلبالغ المالي في الصندوق لضمان توفير معلومات مالية دقيقة في الوقت المناسب ) 2(الكفاءة؛ 

العمل على تحقيق الفعالية في استخدام تكنولوجيا ) 3( قراراتها؛ لمساعدة اإلدارة العليا على اتخاذ

) 4(المعلومات واألتمتة لكفالة تحقيق القيمة وإسناد المسؤوليات بصورة مالئمة من خالل أساليب العمل؛ 

الوصول إلى الحد األقصى من تخطيط الموارد المؤسسية بطرق تشمل تنسيق النظم وإدارة القروض 

ليات الصندوق من أجل تحقيق فوائد أكبر ألصحاب الحيازات الصغيرة والتنمية الزراعية والمنح لدعم عم

مواءمة الموارد اإلدارية بدقة أكبر مع االحتياجات والنتائج التشغيلية ) 5(في إطار مهمة الصندوق؛ 

 .للصندوق حسب ما هو محدد في إطار مهمته والتزامات التجديد الثامن لموارده

لصندوق تعزيز اإلدارة المالية من خالل االنطالق في تنفيذ مشروع الستبدال وتجديد وسوف يواصل ا -23

نظام القروض والمنح الذي لم يعد يواكب التطورات الحديثة، وتشمل نتائجه المهمة إنشاء نظام الصرف 

مال المرتبطة اإللكتروني؛ واتخاذ عدد من المبادرات إلعادة تصميم أساليب األعمال المالية، ال سيما األع

 .بصرف األموال

وفي ظل استمرار تنفيذ نهج الميزنة الصفرية التي يعززها استعراض الميزانية في منتصف المدة  -24

وعمليات إعداد الميزانية الموحدة، تمكّن الصندوق من ضمان توجيه نسبة أكبر من موارده إلى تحقيق 

 فإن 4وكما يتبيَّن من الشكل . ائمة على النتائجالنتائج على األرض وإحراز تقدم في عملية الميزنة الق

للحد من الفقر على )  في المائة61.4 (2011 تخصص ثلثي مواردها اإلدارية في عام 2011ميزانية عام 

  .أرض الواقع
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  4الشكل 

  2011 الميزانية القائمة على النتائج لعام 

  

 الشفافية والمساءلة: 4الركيزة 

 :ة من اإلدارة لتحسين الشفافية في الصندوق ما يليتشمل اإلجراءات المتخذ -25

، وهي سياسة مماثلة 2012سياسة جديدة للصندوق بشأن نشر الوثائق سيبدأ تنفيذها في عام  )1(

افتراض الكشف تماماً ”للسياسات المعمول بها في المؤسسات الشقيقة األخرى، وتستند إلى فكرة 

در المستطاع عن وثائق الصندوق ووضع سياسة  من الكشف عالنية قالتي تمكن“ عن المعلومات

  وإجراءات للكشف حسب الطلب عن الوثائق التي لم تكن تُنشَر من قَبل؛

، وهي خطة متجددة لمدة ثالث سنوات 2012-2010خطة الصندوق المتوسطة األجل للفترة  )2(

رد المالية وتتضمن التفاصيل الكاملة عن برامج العمل السنوية والنتائج وعمليات تخصيص الموا

  والبشرية؛

تصديق موظفي الصندوق على مدونة قواعد السلوك لتالفي أي تضارب في المصالح بسبب  )3(

 .السلوكمدونة األنشطة الخاصة لموظفي الصندوق وتعزيز ثقافة الشفافية و
 إطار إعداد) 1: (وفيما يتعلق بإطار المساءلة في الصندوق، تشمل اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة ما يلي -26

لمراجعة واإلشراف الذي لمكتب االميثاق المعدَّل ) 2(جديد للمساءلة يحدد مسؤوليات اإلدارة والموظفين؛ 

يعزز ويوضح دور المكتب فيما يتعلق بترتيبات رفع التقارير إلى لجنة مراجعة الحسابات واإلدارة وجعل 

الخطة المتوسطة ) 3(ا المجال؛ ممارسات المكتب متوافقة مع أفضل الممارسات المعمول بها في هذ

إنشاء ) 4(األجل التي تبين تفاصيل تسلسل المسؤولية عن تنفيذ برنامج عمل الصندوق واستخدام موارده؛ 

 الذي سيشجع السلوك األخالقي بين الموظفين وااللتزام بقيم الصندوق ومدونة الشؤون األخالقيةمكتب 

 .السلوك

  األهداف والنتائجمواءمة الموارد مع : 5الركيزة 

قامت اإلدارة بإدخال أدوات جديدة لضمان تحقيق المواءمة التامة بين الموارد المالية والبشرية وبين  -27

 الذي يوفّر 2015-2011للفترة وباإلضافة إلى اإلطار االستراتيجي . األهداف والنتائج االستراتيجية

اإلدارة التشغيلية والمؤسسية فقد قامت اإلدارة في التوجيه الشامل، وإطار قياس النتائج الذي يحدد أهداف 

  النتائج/الموارد

  الحد من الفقر على األرض    61.4%  -1

حد من الوطنية لل/إطار السياسة الدولية    % 7  -2

  الفقر

  فعالية وكفاءة قاعدة الخدمات    22.6%  -3

  فعالية وكفاءة األجهزة الرئاسية    7.5%  -4

  أخرى    1.5%  -5
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نظام الميزنة القائمة على النتائج لتخصيص موارد ) 1: (إطار الخطة متوسطة األجل بإدخال ما يلي

التخطيط االستراتيجي لقوة العمل الذي يوزع قوة عمل ) 2(الصندوق بما يحقق مجموعات من النتائج؛ 

ومكّنت هذه األدوات الصندوق من تنفيذ برنامج . اإلنمائية والمؤسسيةالصندوق بطريقة تحقق النتائج 

 .5عمل موسع بزيادات طفيفة في الموارد اإلدارية كما هو مبين في الشكل 

  5الشكل 

  توسيع قروض ومنح الصندوق والزيادة في الميزانية اإلدارية

  

 أنشأت اإلدارة إطاراً شامالً 2010راجعة لعام وتعزيزاً لهذه األدوات واستجابة إلحدى توصيات الم -28

الستمرارية العمل وعينت أفرقة اتصال لضمان استمرارية العمل في حال حدوث توقّف غير متوقّع ألي 

وأخيراً، قامت اإلدارة في إطار . سبب من األسباب، بما في ذلك الكوارث الطبيعية أو النزاع المدني

تائج وأثر عمليات الصندوق بالبدء في استعراض شامل ألساليب عمل استجابتها للتقرير السنوي عن ن

 .المنظمة من أجل التحديد المنهجي لفرص العمل بكفاءة وفعالية أكبر

   االستنتاجات- رابعا

. حقّق الصندوق تقدماً ملموساً في الوفاء بالتزاماته التي قطعها على نفسه في إطار التجديد الثامن لموارده -29

 مليون 855، نجح الصندوق في تنفيذ برنامج قروض ومنح السنة األولى بمستوى بلغ 2010وفي عام 

، وهي السنة األخيرة في فترة التجديد 2009 في المائة عن عام 19دوالر أمريكي، أي بزيادة نسبتها 

وارتفعت أيضاً مستويات صرف األموال وتقلصت حاالت اإللغاء، وهو ما . السابع لموارد الصندوق

 . عن تقديم الدعم المالي والتقني بسرعة أكبرأسفر

وية
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 دوالر أمريكي1 000

 دوالراً أمريكيا855ً

 دوالراً أمريكيا717

 من الدوالرات األمريكية602
  دوالر أمريكي600

  دوالراً أمريكيا557ً

قروض ومنح)1بما في ذلك المجموعة (النسبة المئوية للزيادة الحقيقية في الميزانية اإلدارية 

رات األمريكيةماليين الدوال
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وتولد نجاحات الصندوق أيضاً تحديات جديدة في ظل استمراره في تعبئة الموارد لدعم التنمية الزراعية  -30

وبينما كشف أداء الصندوق . والريفية وتوسيع عملياته للتشجيع على تحقيق أثر أوسع في الحد من الفقر

حسن فإن هذه النتائج تحتاج إلى اهتمام متضافر في ظل تخلّفها عن في االستدامة والكفاءة عن ت

بد فيه من تعزيز الصندوق حتى يحافظ على  وهذا هو المجال الذي ال. المستويات األخرى المحدَّدة لألداء

 .كفاءته المؤسسية ويواصل تحسينها ويبلغ أهدافه المؤسسية

يير واإلصالح بالكامل لضمان بناء قدرة الصندوق وتنفيذ وتلتزم إدارة الصندوق بتنفيذ جدول أعمال التغ -31

برنامج عمله الموسع بالجودة الفائقة المحددة في إطار نتائجه المؤسسية وتحقيق النتائج المتفق عليها بشأن 

 .الحد من الفقر

عمال وضماناً الستمرار الصندوق في تحقيق تقدم مطرد نحو بلوغ غاياته على النحو المحدد في جدول أ -32

وتبين . التغيير واإلصالح، ُأعدت خطة تنفيذ مفصلة في شكل إطار منطقي متوسط األجل في الملحق

الخطة بالتفصيل التدابير التي سيتخذها الصندوق لتنفيذ المبادرات المحددة في إطار كل ركيزة من ركائز 

 .التغيير واإلصالح

ارة والعمليات الميدانية والشؤون اإلدارية، وسوف ويغطي جدول أعمال التغيير واإلصالح مسؤوليات اإلد -33

وجدول األعمال هذا الذي يهدف إلى إعادة تأكيد دور الصندوق . تشترك المنظمة برمتها في تنفيذه

كمؤسسة تتسم بالرشاقة والكفاءة سيكون له أثر ملموس على النتائج التي يحققها الصندوق على أرض 

م الصندوق في إطار جهوده للحفاظ على نتائج اإلصالحات بمواصلة وباستشراف المستقبل، سيقو. الواقع

دمج المعارف والدروس المكتسبة من تنفيذ جدول األعمال، ليس فقط لغرس ثقافة التعلّم المستمر، بل 

  . وكذلك لضمان سعيه نحو بلوغ أعلى مستوى من اإلنجاز يمكن أن يصل إليه كمنظمة
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  ل التغيير واإلصالحاإلطار المنطقي لتنفيذ جدول أعما

  تعزيز القدرة التنظيمية: 1الركيزة 

  األهداف  الغاية  النواتج الرئيسية/المبادرات
2011  2012  2013  

  المخاطر/ االفتراضات

توحيد اإلدارة المالية من 
خالل إنشاء دائرة 

العمليات المالية تحت 
قيادة كبير موظفي 

  المالية

صلة تعزيز دور موا
دائرة العمليات المالية 
  ومسؤولياتها وعملياتها

 استراتيجية لدائرة -
  العمليات المالية

تنفيذ إصالحات على 
مستوى الشعب لضمان 

المهارات القوية 
ومواءمة الموارد مع 
  النتائج المحددة للشُعب

ترشيد خدمات المنظمة 
بإنشاء دائرة خدمات 
المنظمة تحت قيادة 

  رئيس الدائرة

مواصلة تعزيز دور 
ومسؤوليات وعمليات 
  دائرة خدمات المنظمة 

 استراتيجية لدائرة -
  خدمات المنظمة 

تنفيذ إصالحات على 
مستوى الشُعب لضمان 

ارات القوية المه
ومواءمة الموارد مع 
  النتائج المحددة للشُعب

توحيد أنشطة تعبئة 
الموارد في مكتب تعبئة 

الشراكات والموارد 
تحت قيادة كبير 

  مستشارين

االنتهاء من تعيين كبير 
مستشارين متخصص 

  في تعبئة الموارد

تنفيذ استراتيجيات جديدة 
لتعبئة الموارد، بما في 

ارد من ذلك تعبئة المو
المؤسسات والقطاع 

  الخاص

استعراض هيكل شعبة 
الموارد البشرية وأطرها 

  الزمنية ومواردها

تنفيذ عملية تغيير 
لتحسين قدرة شعبة 

  الموارد البشرية

كفاءة وفعالية إدارة 
الموارد البشرية 
باعتبارها شريكاً 

استراتيجياً في برنامج 
  عمل الصندوق

تعزيز مكتب 
ة وإدارة االستراتيجي

المعرفة وإنشاء وحدة 
  إحصائية صغيرة

استعراض عمليات 
  إدارة المعرفة

عملية تتسم بالكفاءة 
والقيمة العالية في 

توجيه إدارة 
االستراتيجية والمعرفة 

كشريك استراتيجي 
  لبرنامج عمل الصندوق

االنتهاء من تعيين أحد 
كبار الموظفين المتاحين 

  لشغل منصب اإلدارة

اتيجية وضع استر
  واضحة لتعبئة الموارد

التوجيه القيادي 
للصندوق نحو بلوغ 

األهداف والنتائج 
  المكلَّف بتحقيقها

تعزيز القدرة اإلدارية 
  العامة

تحويل الصندوق  •
إلى منظمة تتسم 

بقدر أكبر من 
الكفاءة والفعالية 

  والرشاقة
تمكين الصندوق من  •

 دوره مواصلة
كمنظمة قائمة على 
النتائج وقادرة على 

تحقيق نتائج ملموسة 
وأثر أقوى على 

األرض من خالل 
المشروعات 

والبرامج التي 
  يمولها

إعادة مواءمة 
وظائف الدعم في 

الصندوق 
  وترشيدها

استعراض دور 
ومسؤوليات وإجراءات 

  لجنة إدارة العمليات

رصد وتحسين طريقة 
عمل لجنة إدارة 

  العمليات

األداء السلس والشفافية 
في صنع القرارات 

لتشجيع انخراط 
  تهاالمؤسسة برم

  )االفتراضات(االفتراض 
دعم لجنة اإلدارة  •

  التنفيذية
 القدرة على اجتذاب •

 المرشحين األكفاء
  

 )المخاطر(الخطر 
  مقاومة التغيير  •



  EB 2011/102/R.34/Rev.1  الملحق

14 

  تعميق إصالحات الموارد البشرية: 2الركيزة 

  األهداف  الغاية  النواتج الرئيسية/المبادرات
2011  2012  2013  

  المخاطر/ االفتراضات

نشر لوائح الموظفين والدليل 
المنقح إلجراءات الموارد البشرية 
من أجل تحديث ممارسات إدارة 
الموظفين وتوحيد التوجيهات في 

مجموعة واحدة من لوائح 
  الموظفين وإجراءات التنفيذ

 تنفيذ لوائح رصد
الموظفين لتوحيد وترشيد 

إصالحات الموارد 
  البشرية

استعراض لوائح 
الموظفين وإجراءات 

التنفيذ على أساس ردود 
األفعال والخبرات 

  المكتسبة

قاعدة تتسم 
بالكفاءة 

والفعالية إلدارة 
الموارد البشرية 

من أجل دعم 
برنامج العمل 
المتزايد بقوة 

عمل قادرة على 
تحقيق الكفاءة 

 التكلفة ومراقبة
  وإضافة القيمة

وضع نظام 
وممارسات قوية 
ومبتكرة إلدارة 
الموارد بنزاهة 
  وشمول وشفافية

تدريب موظفي الموارد البشرية 
ومساعديهم على تنفيذ لوائح 
  الموظفين وإجراءات التنفيذ

االنتهاء من وضع دليل 
الموارد البشرية الذي 

سياسة الموارد يشمل 
البشرية ولوائح الموظفين 
وإجراءات التنفيذ، وتحديد 

مصدر توجيهي شامل 
  إلدارة الموارد البشرية

األداء السلس لعمليات 
الموارد البشرية التي توفر 

فرصاً تنشيطية للتطوير 
  الوظيفي والنمو المهني

 توجيهية واضحة مبادئوضع 
بشأن الترقي والتناوب، على أن 

المكاتب القطرية للصندوق، تشمل 
وذلك من خالل نشر دليل 

  المكاتب القطرية 
االنتهاء من وضع توصيفات 

مهنية موحَّدة في كل فئة من فئات 
  الوظائف المحددة

تعزيز وتوحيد اإلدارة 
وخدمات الموارد البشرية 

في المقر والمكاتب 
  القطرية

مواءمة وتعزيز توصيفات 
  الوظائف 

تعزيز خبرة المكاتب 
  القطرية

كفاءة عمليات المكاتب 
  القطرية وتدبير الموارد 

مواءمة وتعزيز توصيفات 
  الوظائف

    

تنفيذ عمليات مؤتمتة إلدارة 
  الموارد البشرية 

تنفيذ عمليات مؤتمتة 
  للموارد البشرية

نظام إلكتروني ال تستخدم 
فيه الوثائق المطبوعة 

إلدارة الموارد البشرية 
  واالستحقاقات

  )االفتراضات(االفتراض 
مشاركة لجنة اإلدارة  •

التنفيذية ولجنة إدارة 
 العمليات

القدرة على تطوير وتنفيذ  •
ارد مجاالت إصالحات المو
البشرية الرئيسية وتقديم 

 التدريب
  

 )المخاطر(الخطر 
  مقاومة تنفيذ التغيير •
مخاطر السمعة نتيجة عدم  •

تحقيق مخرجات الموارد 
  البشرية

مواصلة تبسيط نظام تعزيز األداء 
على أساس تعليقات الموظفين 

  والمديرين

تركيز نظام تعزيز األداء 
على تنمية الموهوبين، 

وبناء مجموعة من 
المواهب للحفاظ على 

مستوى رفيع في عمليات 
  الصندوق

إدارة المواهب وتطويرها 
تدريب من خالل ال

واألدوات التي يعاد 
  تحديدها

 قوة عمل تعزيز  
تتمتع بمستوى 

كبير من االلتزام 
  واألداء

استعراض االستقصاء العالمي 
  للموظفين

 االستقصاء العالمي الجديد
  للموظفين

االستقصاء العالمي 
  للموظفين

استعراض التعويضات 
  )بدأ إجراؤه(واالستحقاقات 

استعراض مستوى 
المرونة داخل وخارج 

النظام الحالي للتعويضات 
واالستحقاقات في األمم 

  )مستمر(المتحدة 

تنفيذ الخطط المنقحة 
للتعويضات واالستحقاقات 

حسب االقتضاء لدعم 
موظفين زيادة انخراط ال

  ورفع مستوى إنتاجيتهم

    

استعراض برنامجي منصة 
االنطالق واالختراق؛ وتصميم 
تدريب تنفيذي للمديرين وإعداد 

  برنامج لتطوير الموظفين

تصميم وتنفيذ أدوات 
جديدة لتطوير إدارة 

  المواهب
تنفيذ استراتيجية لتطوير 
الموظفين مزوَّدة بنظام 

  إلدارة التعلم

  اراتمواصلة تطوير المه

  )االفتراضات(االفتراض 
الحصول على تعليقات بنَّاءة  •

 من الموظفين والمديرين 
تمويل البرامج التدريبية  •

وعلميات تبادل الموظفين 
وزيادة عدد الموظفين 

 الميدانيين
التنفيذ الفعال لخطة اتصاالت  •

 تركز على إضافة القيمة
إمكانات التمويل من أجل  •

التحول نحو تنفيذ 
اإلصالحات في حال 

الموافقة عليها وما ينطوي 
عليه ذلك من آثار تكاليفية 

 في األجل البعيد
خطط عمل الموظفين تسمح  •

بالوقت إلجراء أنشطة 
 التدريب

 )المخاطر(الخطر 
  التصورات بشأن إضافة القيمة
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  األهداف  الغاية  النواتج الرئيسية/المبادرات
2011  2012  2013  

  المخاطر/ االفتراضات

إعادة النظر في عملية التخطيط 
االستراتيجي لقوة العمل وتحديثها 

  2013-2011للفترة 

إعادة النظر في عملية 
التخطيط االستراتيجي 
للقوة العاملة وتحديثها 

  2014-2012للفترة 

إعادة النظر في عملية 
ي لقوة التخطيط االستراتيج

العمل وتحديثها للفترة 
2013-2015  

إعادة مواءمة   
الموارد البشرية 

مع األهداف 
  التشغيلية

إجراء مراجعة لكل الوظائف 
لمواصلة المواءمة الدقيقة بين 

  )جاري التنفيذ(الموارد واألهداف 

تنفيذ توصيات مراجعة 
الوظائف، حسب 

االقتضاء، في سياق 
لقوة التخطيط االستراتيجي 
العمل وهدف مواءمة 
الموارد مع األهداف 
  والغايات المؤسسية

مواصلة تنفيذ توصيات 
المراجعة في سياق 

التخطيط االستراتيجي لقوة 
هدف مواءمة بالعمل 

الموارد مع األهداف 
  والغايات المؤسسية

  )االفتراضات(االفتراض 
قيام الشُعب والدوائر بتقديم  •

 المعلومات المطلوبة 
المشاركة الكاملة من لجنة  •

لجنة اإلدارة /إدارة العمليات
 التنفيذية

إمكانيات التمويل لتنفيذ  •
 توصيات مراجعة الوظائف

زيادة القدرة على تنفيذ مهام  •
لمحددة في الوقت المراجعة ا
 المناسب

 )المخاطر(الخطر 
تأخر تنفيذ نتائج المراجعة  •

وبالتالي تقليص االستفادة 
  منها

تكوين مجموعة   
من المهنيين 

المؤهلين من أجل 
تحقيق الكفاءة في 

  دعم العمليات

اض عمليات التعيين استعر
لتحسين نطاق الوصول العالمي 

وتسويق الصندوق باعتباره جهة 
عمل مفضلة، مع إيالء المراعاة 

  الواجبة للتنوع

بعثات التعيين المشتركة 
  مع الوكاالت األخرى
برنامج قوي للمهنيين 

  المزاملين 
برنامج محسَّن للمتدربين 

  والمهنيين المزاملين 

 مواصلة جهود دعم البحث
  الدولي عن المواهب

  )االفتراضات(االفتراض 
مشاركة لجنة إدارة العمليات  •

 ولجنة اإلدارة التنفيذية
رصد اعتمادات في الميزانية  •

 لألنشطة المزمع إجراؤها
 )المخاطر(الخطر 

عدم كفاية األموال المتاحة  •
  للميزانية 
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  تعزيز اإلدارة المالية: 3الركيزة 

  األهداف  الغاية  لنواتج الرئيسيةا/المبادرات
2011  2012  2013  

  المخاطر/ االفتراضات

تعيين موظف يتمتع 
بمؤهالت عالية لشغل 
منصب كبير موظفي 

  المالية

    

االنتهاء من تحديث   تعديل اإلجراءات المالية
  اإلجراءات المالية

االنتهاء من تحديث 
  اإلجراءات المالية

استعراض سياسة 
السيولة واالستثمار في 

  الصندوق 

تنفيذ سياسة السيولة 
  واالستثمار الجديدة

تنفيذ سياسة السيولة 
  واالستثمار الجديدة

 عملية تعزيز وتوحيد
  الميزانية الصفرية

رصد استخدام الميزانية 
استناداً إلى مجموعة 
  جديدة من المعايير

اإلعداد الدقيق والموحد 
  للميزانية

رصد تنفيذ الميزانية 
باستخدام مجموعة 
  المعايير الجديدة

اإلعداد الدقيق والموحد 
  للميزانية

إدخال عمليات التأكيد 
  والتصديق المالي

ت التصديق تنفيذ عمليا
  المالي

  

كفاءة وفعالية إدارة 
الموارد المالية 
للصندوق دعماً 

  لبرنامج العمل المتزايد

ضمان السالمة 
  المالية للمنظمة

استبدال نظام القروض 
  والمنح

   استهالل المشروع-

استبدال نظام القروض 
  والمنح

   التنفيذ-

استبدال نظام القروض 
  والمنح

   التطبيق-
إنشاء نظام الصرف 

  اإللكتروني

  )االفتراضات(االفتراض 
ذاب القدرة على اجت •

مرشحين من ذوي 
 المؤهالت العالية

القدرة على تدريب  •
المديرين والموظفين 

 الرئيسيين
الدعم من األجهزة  •

 الرئاسية
  

 )المخاطر(الخطر 
 مقاومة تنفيذ التغيير

احتماالت عدم تحقيق 
المخرجات المتوقعة وتأخر 

  تنفيذ إصالح الميزانية
نقص التمويل أو تأخر تنفيذ 

مشروع استبدال نظام 
  لقروض والمنحا

مواءمة وظائف شعبة 
المراقب شعبة الخزانة و

والخدمات المالية ودائرة 
  إدارة البرامج

تعزيز القدرة في شعبة 
المراقب الخزانة وشعبة 

الخدمات المالية وإنشاء و
وظيفة تتسم بالكفاءة 

ويراعى فيها عدم 
تداخلها مع إدارة صرف 

  األموال

توحيد العمليات في 
المجمع المالي لتكوين 

منطلق قوي لدعم 
برنامج عمل الصندوق 

  واإلدارة المالية

إعادة تصميم أساليب 
األعمال المالية لتحسين 

  لكفاءة والفعالية ا

تنفيذ تحسين أساليب 
  األعمال المالية

  

تعيين مراقب ومدير 
لشعبة الخدمات جديد 
  المالية

    

تعزيز قدرة   
الصندوق على 

إدارة التعبئة 
  المبتكرة للموارد

تنقيح إطار الرقابة 
المالية ووضع اللمسات 

  األخيرة عليه

الدروس المستفادة من 
خالل رصد إطار 

  الرقابة المالية

  

 )االفتراضات(االفتراض 
القدرة على اجتذاب  •

 مرشحين أكفاء
الدعم من لجنة اإلدارة  •

لجنة إدارة /التنفيذية
 العمليات 

القدرة على تدريب  •
 المديرين والموظفين

 )المخاطر(الخطر 
نموذج يحيد عن رسالة  •

  الصندوق ومهمته

االنتهاء من وضع     
نموذج مالي للصندوق 

جل إدارة الوسائل من أ
  المالية المبتكرة

      



  EB 2011/102/R.34/Rev.1  الملحق

17 

  زيادة الشفافية والمساءلة: 4الركيزة 

  األهداف  الغاية  النواتج الرئيسية/المبادرات
2011  2012  2013  

  المخاطر/ االفتراضات

إعداد الخطة متوسطة 
 2013-2011األجل 

وتحديد المسؤولية عن 
  النتائج بوضوح

الخطة متوسطة األجل 
المتطورة للفترة 

 كأساس 2012-2014
لدورة ميزانية تستغرق 

 سنوات وتحدد فيها 3
بوضوح المسؤولية عن 

  النتائج

الخطة المتوسطة األجل 
-2013المتجددة للفترة 

 كأساس لدورة 2015
الميزانية التي تستغرق 

فيها ثالث سنوات وتحدَّد 
بوضوح المسؤولية عن 

  تحقيق النتائج

اجتماعات فعالة للجنة 
إدارة العمليات يتم فيها 

رفع توصيات للجنة 
اإلدارة التنفيذية، وتشكل 

منتدى للوقوف على 
ردود األفعال في 
  اجتماعات الشُعب

اجتماعات منتظمة 
ومفيدة على مستوى 
  الشُعب والوحدات

 فعالة للجنة اجتماعات
إدارة العمليات تطرح 

توصيات للجنة اإلدارة 
التنفيذية وتشكل منتدى 

للوقوف على ردود 
األفعال في اجتماعات 

  الشعب
رصد التحسينات في 

مشاركة الموظفين من 
  خالل اجتماعات الشعب

اجتماعات فعالة للجنة 
إدارة العمليات تطرح 

توصيات للجنة اإلدارة 
ى التنفيذية وتشكل منتد
للوقوف على ردود 

األفعال في اجتماعات 
  الشعب

رصد التحسينات في 
مشاركة الموظفين من 
  خالل اجتماعات الشعب

نظام لإلدارة يتسم 
  بالشفافية والمساءلة

تعزيز عملية شاملة 
  لصنع القرار

تحسين إدارة الموظفين 
واالتصاالت وتبادل 

  المعلومات

تحسين إدارة الموظفين 
واالتصاالت وتبادل 

  )مستمر(المعلومات 

تحسين إدارة الموظفين 
واالتصاالت وتبادل 

  )مستمر(ات المعلوم

  )االفتراضات(االفتراض 
الدعم والمشاركة من كل  •

 الموظفين 
الدعم والمشاركة من كل  •

 المديرين لحفز التغيير
تحسين االتصاالت من  •

خالل لجنة إدارة 
لجنة اإلدارة /العمليات

التنفيذية وفريق إدارة 
الصندوق باالشتراك مع 

 الموظفين
  

 )خاطرالم(الخطر 
مشاركة الموظفين بالكامل  •

في المناقشات على 
  مستوى الشُعب

الشؤون إنشاء مكتب 
، بما في ذلك األخالقية

تعيين موظف 
  األخالقيات

التدريب على األخالقيات 
  والتوعية بها

مواصلة التدريب على 
األخالقيات وبناء الوعي 

  بها
تنفيذ برنامج األخالقيات 

ومكافحة التحرش في 
  الصندوق

ب على استمرار التدري
  األخالقيات والتوعية بها
تنفيذ برنامج األخالقيات 

ومكافحة التحرش في 
  الصندوق 

تنفيذ إطار المساءلة   إعداد إطار للمساءلة
  الجديد

  

تهيئة بيئة تسودها   
  الثقة والمساءلة

: يز مدونة السلوكتعز
استعراض إقرارات 
/ الذمة المالية للمديرين
  الموظفين المختارين

تنفيذ إقرار الذمة المالية 
الموظفين /للمديرين
  المختارين

  

 )االفتراضات(االفتراض 
القدرة على تدريب  •

 المديرين والموظفين
 االستعداد العتناق التغيير •

 )المخاطر(الخطر 
  تصورات الموظفين  •
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  مواءمة الموارد مع النتائج: 5الركيزة 

  األهداف  الغاية  النواتج الرئيسية/المبادرات
2011  2012  2013  

  المخاطر/ االفتراضات

إعداد خطة متوسطة 
-2011األجل للفترة 

 تحدَّد فيها 2013
بوضوح المسؤولية عن 

  تحقيق النتائج

خطة متوسطة األجل 
-2012متجددة للفترة 

 تشكل األساس 2014
لدورة الميزانية لفترة 
الثالث سنوات وتحدَّد 

فيها بوضوح المسؤولية 
  يق النتائجعن تحق

خطة متوسطة األجل 
-2013متجددة للفترة 

 كأساس لدورة 2015
الميزانية لفترة الثالث 

سنوات وتحدَّد فيها 
بوضوح المسؤولية عن 

  تحقيق النتائج

مواءمة الموارد المتاحة 
: مع األهداف والنتائج

الربط بين الركائز من 
األولى حتى الرابعة من 

خالل تعميم التخطيط 
االستراتيجي للموارد 

والميزانية القائمة على 
  النتائج

ربط التخطيط 
االستراتيجي لقوة العمل 
بالميزانية القائمة على 

  النتائج

  

وضع إطار استمرارية 
  العمل

التنفيذ الكامل إلطار 
  استمرارية العمل

: الدروس المستفادة
استعراض إطار 
  استمرارية العمل

تحديث وتحسين نُظم 
  متابعة البيانات

تحسين توفر البيانات 
ونظام الرصد المتصل 

  بها

تحقيق التزامن الكامل 
والرصد اآلني للتقدم 

المحرز في إطار جدول 
  أعمال التغيير واإلصالح

تحسين الكفاءة اإلدارية 
من خالل زيادة حافظة 
القروض والمنح وفي 

الوقت نفسه التقليل إلى 
أدنى حد من الزيادة 

الحقيقية في الميزانية 
  اإلدارية

  رصد مكاسب الكفاءة  رصد مكاسب الكفاءة

ءة وفعالية اإلدارة كفا
ومواءمة الموارد 

المالية والبشرية في 
الصندوق مع أهدافه 
ونتائجه االستراتيجية 
وتوفير القدرة على 
تنفيذ برنامج عمل 

موسَّع وإرساء األساس 
الستخالص الكفاءة، 

وبالتالي تحسين فعالية 
  الصندوق

وضع خطة 
متوسطة األجل 
تحدد األهداف 

وتخصص الموارد 
ميزانية من خالل ال

الصفرية والتخطيط 
االستراتيجي لقوة 

  العمل

تقييم مجمع تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت 

  وصياتواستيعاب الت

تنفيذ توصيات تقييم 
تكنولوجيا المعلومات 

  )مستمر(واالتصاالت 

تنفيذ توصية تقييم 
تكنولوجيا المعلومات 

  )مستمر(واالتصاالت 

  )االفتراضات(االفتراض 
القدرة على تنفيذ عملية  •

 مراجعة الوظائف المحددة 
مشاركة والتزام جميع  •

 الدوائر
  

 )المخاطر(الخطر 
وى الدعم من األجهزة مست •

  الرئاسية
  

تنقيح أساليب العمل في     
  المنظمة 

تنفيذ تحسينات الكفاءة 
  في أساليب عمل المنظمة

    

 


