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  موجز تنفيذي

أكثر  من أجل تحويل الصندوق إلى مؤسسة التغيير واإلصالح جدول أعمال 2009 أطلقت اإلدارة في عام -1

 التغيير واإلصالح هو تعزيز القدرة المؤسسية جدول أعمالوالهدف من . فعالية وأكثر كفاءة ورشاقة

وتحسين صورة الصندوق كمؤسسة قائمة على المعرفة، وضمان اإلدارة السليمة والفعالة للموارد المالية، 

ويعرض هذا التقرير آخر مستجدات الحالة . وأحرز تقدم كبير في تحقيق تلك األهداف. حسين الكفاءةوت

 . 2011بشأن جدول أعمال التغيير واإلصالح حتى نهاية عام 

 تشكيل المنظمة، مركزاً إعادة إجراءات نفذ الصندوق سلسلة من  المؤسسي،التعزيزبوفيما يتعلق  -2

 اإلطار 2011وعزز الصندوق في عام . ت اإلدارة العليا وترتيبات اإلبالغ على مسؤوليابالدرجة األولى

التنظيمي واإلداري لتوسيع المكاتب القطرية التي تشكل ركيزة محورية لنموذج العمل الجديد في 

وانقسمت دائرة المالية واإلدارة السابقة إلى دائرتين، هما دائرة العمليات المالية برئاسة كبير . الصندوق

وجرى تعزيز مكتب االستراتيجية . ظفي المالية، ودائرة خدمات المنظمة التي يرأسها رئيس الدائرةمو

 وحدةمديرين جديدين يتوليان رئاسة وإدارة المعرفة بتعيين كبير استراتيجيي التنمية الجديد وتعيين 

ستراتيجية وإدارة لمكتب اال التابعتين اتالدراسات اإلنمائية واإلحصاءوحدة والتخطيط االستراتيجي 

يشغل أيضاً منصب كبير مستشاري رئيس رئيس جديد  والشراكاتوعين لمكتب تعبئة الموارد . المعرفة

 .الصندوق

وتشمل المكونات المهمة في نموذج . نموذج عمله الجديدوأحرز الصندوق أيضاً تقدماً ملحوظاً في تنفيذ  -3

رة عن اإلشراف على المشروعات الممولة من تحمل المسؤولية المباش) 1: (العمل الجديد ما يلي

وبلغت نسبة . زيادة الحضور القطري لتعزيز الدعم المقدم إلى البلدان من أجل التنفيذ) 2(الصندوق، 

ووافق . 2011 في المائة حتى منتصف عام 93مشروعات الصندوق التي تخضع إلشرافه المباشر 

 بشأن  السياسة واالستراتيجية المنقَّحتين على2011أيلول /أيار وسبتمبر/ مايودورتيالمجلس التنفيذي في 

يصل بذلك مجموع عدد المكاتب سو.  مكاتب قطرية إضافية10الحضور القطري، ووافق على إنشاء 

وساهم تنفيذ نموذج العمل الجديد في تعبئة مبالغ أكبر . 2013 مكتباً بحلول نهاية عام 40القطرية إلى 

، فضالً عن زيادة وتسريع صرف دفعات  النامية األعضاءوالدولات المانحة للتمويل المشترك من الجه

 . األموال المقدمة من الصندوق

 ترى اإلدارة أن الصندوق يسير منح فترة التجديد الثامن للموارد،برنامج قروض ووفيما يتعلق بتنفيذ  -4

 من الدوالرات األمريكية في في االتجاه الصحيح نحو تحقيق المستوى المستهدف المحدد بثالثة مليارات

 مليون 845 ما قيمته 2010وتجاوز مجموع برنامج القروض والمنح في عام . 2012-2010الفترة 

.  إلى أكثر من مليار دوالر أمريكي2011دوالر أمريكي، ومن المتوقع أن يصل المجموع في عام 

 مليار 1.155ة من الصندوق بمبلغ  برنامجاً من القروض والمنح الممول2012وتتوقع اإلدارة في عام 

ومع ذلك تشير التوقعات إلى أن مجموع برنامج عمل الصندوق، بما في ذلك البرامج . دوالر أمريكي

الممولة من مصادر أخرى غير الصندوق ولكنها تخضع إلدارته، واألموال األخرى المقدمة في صورة 

 .جديد الثامن لموارد الصندوقتي فترة ال مليار دوالر أمريكي ف7.564صل إلى ، سيتمويل مشترك
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 وتعبئة موارد من ،وتحسنت إجماالً بشكل ملموس قدرة الصندوق على توسيع برنامج قروضه ومنحه -5

تحسين نتائج برامجه، وهو ما شركائه في التنمية، والوصول إلى أعداد أكبر من السكان المستهدفين، و

 أداء  شبكة تقييممن قبيل ،وأكده أيضاً أطراف خارجيونأكده مكتب التقييم المستقل في الصندوق، 

بإجراء مؤخراً قامتا  اللتينة  ووزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدالمنظمات المتعددة األطراف

وأكدت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي .  لعمليات الصندوق وفعاليته التنظيميةاستعراضين

ور القيادي للصندوق بين المؤسسات المالية الدولية في تعزيز الملكية القطرية واستخدام من ناحيتها الد

 . النُظم الوطنية

مواءمة الموارد البشرية والمالية مع ضمان ومن األهداف المهمة لجدول أعمال التغيير واإلصالح  -6

 وتحقيقاً لهذه الغاية .2015-2011 المحددة في اإلطار االستراتيجي األهداف االستراتيجية للصندوق

التي توضع ألول مرة في تاريخ الخطة المتوسطة األجل استخدمت اإلدارة ثالث أدوات مهمة، هي 

 . لقوة العملة االستراتيجيالخطةوعملية  إلى النتائج؛ ةنظام الميزنة المستندالصندوق، و

تثبت بالتفصيل التي األولى متوسطة األجل الخطة ال 2010وعرضت على المجلس التنفيذي في عام  -7

كل شعبة في في كل دائرة و) المخرجات/المدخالت(العالقة بين استخدام الموارد والمخرجات المتوقعة 

 نسخة محدثة تغطي 2012نيسان /وسوف تعرض على المجلس في أبريل. لفترة ثالث سنوات متجددة

أكبر من نسبة لتخصيص خطيط  لت الميزنة المستندة إلى النتائجنظامواستخدم . 2013- 2011الفترة 

ميزانية الصندوق لتجهيز البرامج القطرية وإدارتها ولتقليص ميزانية اإلدارة واإلصالح والتنظيم في 

 للموظفين ة الحالية حالة التشكيلالخطة االستراتيجية لقوة العملمن وتناولت المرحلة األولى . المنظمة

صر االستشرافي في الخطة االستراتيجية لقوة العمل بعد ومن المتوقع إتمام تطوير العن. وجوانب قوتهم

 .االنتهاء من عملية مراجعة الوظائف الجارية حالياً

 يجري الذي برنامج إصالح الموارد البشريةومن العناصر الرئيسية للخطة االستراتيجية لقوة العمل  -8

 كبيرة من المبادرات التي مجموعةويتألف برنامج إصالح الموارد البشرية من . 2009 منذ عام تنفيذه

 وإجراءات التنفيذ؛ وتعزيز منصة الموارد البشرية في المكاتب القطرية؛ لوائح الموظفينتشمل تحديث 

وتنفيذ نظام فعال لتناوب الموظفين؛ واستعراض نظام تقييم أداء الموظفين؛ وتوجيه برنامج التعلم 

 خدمة امج فعال فيما يتعلق بإنهاءنيجية؛ وتنفيذ بروالتطوير في الصندوق نحو تلبية االحتياجات االسترات

 لتعزيز ودعم أرفع المعايير األخالقية في المنظمة 2011الموظفين؛ وإنشاء مكتب لألخالقيات في عام 

تها من أجل خدمة عمالئها اوباإلضافة إلى ذلك قامت شعبة الموارد البشرية بأتمتة بعض عملي. رهاسبأ

 .بشكل أفضل

بعيدة في كل جوانب برنامج إصالح الموارد البشرية بعد تعيين مدير لها يتمتع بخبرة طعت أشواط وقُ -9

وتهدف اإلدارة من وراء ذلك إلى ضمان اتخاذ الترتيبات األساسية الالزمة لتحقيق اإلصالحات . كبيرة

 .حقةن تنفيذها بالكامل، وتعزيز اإلصالحات التي ستجري في السنوات الالا وضم2011بحلول نهاية عام 

تعزيز الخدمات المالية في وتشمل مجاالت التركيز األخرى في جدول أعمال التغيير واإلصالح  -10

إنشاء دائرة جديدة للعمليات المالية تحت رئاسة :  وتشمل التدابير المتخذة حتى اآلن ما يلي.الصندوق

ي تستجيب بشكل أفضل دة تنظيم شعبة المراقب المالي والخدمات المالية لككبير موظفي المالية؛ وإعا
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 مليون 15 في الصندوق؛ وإجراء استثمار كبير في تكنولوجيا المعلومات بمبلغ ةلالحتياجات المتطور

دوالر أمريكي لتطوير نظام القروض والمنح في الصندوق؛ ونقل وظيفة إعداد الميزانية واإلشراف عليها 

ط المالي وتحليل المخاطر لتحسين التخطيط المالي  التخطيشعبةإلى دائرة العمليات المالية؛ واعتزام إنشاء 

 تعديلوباإلضافة إلى ذلك يجري تنفيذ عدد من التغييرات في أساليب العمل، من قبيل . وتنفيذ الميزانية

 كفاءة  تجهيز صرف األموال داخل إدارة العمليات المالية من أجل تحسينالمتبع فينموذج العمل 

 .الخدمات المالية

 التغيير واإلصالح إلى تحسين وزيادة كفاءة جدول أعماللى تعزيز الخدمات المالية، يهدف وباإلضافة إ -11

 زمنوالهدف من ذلك هو تخفيض التكاليف وتحسين .  األخرى الرئيسيةاألعمال والخدمات اإلدارية

يثما تطورة حاالستجابة عن طريق ترشيد اإلجراءات اإلدارية واستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات الم

 2011 مكتب سكرتير الصندوق، في عام ها، بما فيعدة وحدات تنظيمية وأجرت. كان ذلك ممكنا

وسيستمر تركيز اإلدارة .  مهمة لتحقيق زيادات في الكفاءةاتاستعراضات ألساليب عملها وأجرت تغيير

 .على تلك اإلجراءات في السنوات المقبلة

. تقدم كبير في تعزيز الصندوق من أجل تمكينه من أداء مهمتهوأخيراً فإن اإلدارة ترى أنه قد تم إحراز  -12

 جدول أعمال التغيير  إطار لتعزيز المكاسب التي تحققت في2012أخرى في عام جهود وسوف تُبذل 

وتثق . واإلصالح وكذلك لمعالجة كل ما قد ينشأ من مشاكل تنظيمية وتحديات تتعلق بأساليب العمل

 . مؤسسة أكثر فعالية وكفاءة ورشاقةوسيغداإلدارة في أن الصندوق 
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 جدول أعمال التغيير واإلصالح: المقدمة - أوال

 جدول أعمال التغيير واإلصالح لجعل الصندوق مؤسسة أكثر فعالية وكفاءة 2009أطلقت اإلدارة في عام  -1

 :وفيما يلي األهداف االستراتيجية لجدول أعمال التغيير واإلصالح. ورشاقة

تنظيمية للصندوق لضمان فعالية تنفيذ التجديد الثامن لموارد الـصندوق وتحقيـق            القدرة  التعزيز   •

 النتائج المتوقعة؛

 تحسين صورة الصندوق باعتباره مؤسسة قائمة على المعرفة؛ •

 ضمان سالمة وفعالية إدارة موارد الصندوق المالية؛ •

 .تحسين كفاءة الصندوق •
 

 إلى وحدات قياسية للتقليل إلى أدنى حد من مستندام نهج ذ جدول أعمال التغيير واإلصالح باستخدوينفّ -2

واتُخذت عدة تدابير إصالحية رئيسية سبقتها . “التعلم بالممارسة”حاالت التوقف ولتمكين المؤسسة من 

تقييم : وشملت هذه الدراسات ما يلي. دراسات واستعراضات أجراها خبراء خارجيون معترف بهم دولياً

 واالستحقاقات؛ واستعراض المرتباتلبشرية في الصندوق، مع التركيز على نظام إدارة الموارد ا

وشكلت تلك . الخدمات المالية في الصندوق؛ وتقييم نظام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الصندوق

 .االستعراضات إطاراً مهماً لإلجراءات المتخذة في إطار جدول أعمال التغيير واإلصالح

تعزيز البنية ) 1: ( ما يلي تحديداًلمتخذة في إطار جدول أعمال التغيير واإلصالحوشملت اإلجراءات ا -3

مواءمة الموارد البشرية والمالية في الصندوق ) 2(التنظيمية في الصندوق وترشيد عمليات صنع القرار؛ 

 أداء إجراء إصالحات في إدارة الموارد البشرية لتحسين إدارة) 3(عن كثب مع أهدافه االستراتيجية؛ 

تحسين ) 5(تعزيز اإلدارة المالية لتحسين كفاءة الخدمات المالية؛ ) 4(الموظفين وتحسين إنتاجيتهم؛ 

 . الكفاءةزيادةأسرها من أجل بأساليب العمل في المنظمة 

 على آخر ما ي من أجل إطالع المجلس التنفيذ2011وتتناول هذه الوثيقة اإلجراءات المتخذة في عام  -4

وتتضمن الوثيقة تحديداً معلومات عن آخر . في تنفيذ جدول أعمال التغيير واإلصالحُأحرز من تقدم 

. المستجدات بشأن كل مجال من مجاالت العمل الرئيسية التي تشكل معاً جدول أعمال التغيير واإلصالح

ن وتتضمن الوثيقة باإلضافة إلى ذلك عرضاً موجزاً آلخر المستجدات في تنفيذ نموذج عمل الصندوق م

خالل عرض النتائج المتحققة حتى اآلن والتقدم المحرز في تحقيق برنامج قروض ومنح فترة التجديد 

 .الثامن لموارد الصندوق

 لصندوقفي ا التنظيمية البنية تعزيز -ثانيا 

 من إجراءات إعادة تشكيل المنظمة، مركزاً بصورة كبيرة على  سلسلة2009بدأ الصندوق منذ عام  -5

 تحقيق المستوى األمثل من وكان الهدف من ذلك هو ضمان. ارة العليا وترتيبات اإلبالغمسؤوليات اإلد

التي تتسم ، وترتيبات اإلبالغ، وُأطر المساءلة الفعالة، وعمليات صنع القرار البنية التنظيمية والقدرات
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 بفعالية استخدامه للموارد المتاحة تحت تصرفهو من أداء مهمته بالكفاءة من أجل تمكين الصندوق

 .وأثرت تلك اإلجراءات على كل دوائر الصندوق. وكفاءة

ر المناخ عزز الصندوق دائرة إدارة البرامج من خالل إنشاء شعبة جديدة للبيئة وتغيُّ. دائرة إدارة البرامج -6

أجزاء من شعبة السياسات من خالل ضم عبة السياسات والمشورة التقنية ، وتعزيز قدرة ش2009ُفي عام 

 تعزيز اإلطار اإلداري والتنظيمي من أجل إنشاء 2011وواصل الصندوق في عام ). 2010(إليها ة السابق

وساهمت اإلجراءات ). انظر أدناه (ه التي تشكل ركيزة رئيسية لنموذج عملمكاتبه القطريةوتوسيع 

 . المتخذة بدور كبير في ضمان فعالية وكفاءة أنشطة تجهيز البرامج ودعم التنفيذ

 تم تقسيم دائرة المالية واإلدارة 2011في بداية عام . لعمليات المالية ودائرة خدمات المنظمةدائرة ا -7

، ودائرة خدمات ين المالينموظفيال هما دائرة العمليات المالية التي يترأسها كبير ،السابقة إلى دائرتين

:  رئيسي في تحقيق ما يليساهمت هذه التغييرات التنظيمية بدورو. المنظمة التي يترأسها رئيس الدائرة

عمليات التعزيز إدارة الموارد البشرية و) 2(لصندوق؛ في اتحسين فعالية وكفاءة الخدمات المالية ) 1(

 .اإلدارية وأساليب العمل الداخلية في الصندوق

م وأعيد تنظي. دة تدابير تنظيمية إضافية في إطار تعزيز دائرة العمليات المالية ع2011واتُخذت في عام  -8

.  وعينت قيادات جديدة للفرق لترأس الوظائف التي أعيد تنظيمهاواإلدارة الماليةشعبة المراقب 

 الشعبة تجهيز طلبات السحب التي كانت تقوم بها من قبل دائرة إدارة تستوعبوباإلضافة إلى ذلك 

 .2012البرامج وستدخل العملية بأسرها طور التنفيذ الكامل اعتباراً من عام 

الخزانة بتعيين مساعد جديد ألمين الخزانة، ورئيس جديد لفريق إدارة األصول خدمات  شعبة وعززت -9

 دائرة العمليات المالية إنشاء شعبة للتخطيط المالي وتحليل المخاطر عوباإلضافة إلى ذلك تزم. والخصوم

 .2012كانون الثاني / يناير1اعتباراً من 

 ويترأسه 2010أنشئ في عام ف الرئيسي لهذا المكتب الذي الهد. مكتب االستراتيجية وإدارة المعرفة -10

هو تعزيز القدرة التحليلية للصندوق، وقدرته على إجراء حوار في الصندوق استراتيجيي التنمية كبير 

أن يقدم المكتب باإلضافة إلى ذلك، يتوقع و. للحيازات الصغيرةالزراعية الدعوة إلى التنمية السياسات و

االستراتيجيات السياسات وإعداد وثائق ) 1: (عن طريق ما يليالبرمجة القطرية في إسهامات كبيرة 

تطوير أدوات أكثر فعالية إلدارة المعرفة ) 2(؛ اعتماداً على آخر ما توصل إليه الفكر في هذا المضمار

 .رجيةونشرها، فضالً عن االستخدام الفعال لمصادر المعرفة الخاتركز على توليد المعرفة الداخلية، 

 عدداً من اإلسهامات المهمة لتعزيز دور الصندوق في حوار 2010قدم المكتب منذ إنشائه في مطلع عام  -11

 2010كانون األول /وأصدر المكتب في ديسمبر. السياسات الدولي حول زراعة الحيازات الصغيرة

 مؤتمراً دولياً 2011الثاني كانون /؛ ونظَّم في يناير2011تقرير الفقر الريفي مطبوعة الصندوق الرئيسية، 

 نبشأن االتجاهات الجديدة في زراعة الحيازات الصغيرة، وشارك في المؤتمر خبراء دوليون مرموقو

 واحدة من ثالث موائد مستديرة 2011 و2010وموظفو الصندوق؛ ونظم المكتب أيضاً في العامين 

لمجلس على اإلطار االستراتيجي ، وافق ا2011وفي عام . لالجتماع السنوي للجنة األمن الغذائي

وسوف تسترشد . وتولى المكتب تنسيق إعداد هذا اإلطار االستراتيجي. 2015- 2011للصندوق للفترة 



  EB 2011/104/R.52  

3 

عمليات الصندوق بهذا اإلطار االستراتيجي في السنتين المتبقيتين من فترة التجديد الثامن للموارد وطيلة 

 .فترة التجديد التاسع

 ي بتعيين كبير استراتيجي2011مكتب االستراتيجية وإدارة المعرفة في عام وأجريت تعزيزات أخرى ل -12

 الدراسات اإلنمائية واإلحصاءات على ووحدة التخطيط االستراتيجي وحدةالتنمية الجديد ومديرين لترأس 

ومن المقرر في ظل المسؤوليات اإلضافية التي من المتوقع تسليمها إلى مكتب االستراتيجية . التوالي

 .2012كانون الثاني / يناير1 تحويله إلى دائرة كاملة اعتباراً من 2012دارة المعرفة في عام وإ

 رئيس جديد للمكتب يشغل أيضاً منصب كبير 2011عين في عام . مكتب تعبئة الموارد والشراكات -13

ويجري وضع خطط لتغيير التنظيم الداخلي للمكتب من أجل السماح . مستشاري رئيس الصندوق

وسوف يضم المكتب وحدة الشراكات، وأمانة تجديد .  البشرية على النحو األمثلهخدام مواردباست

وسوف يضمن . الموارد، ومكتب االتصال في أمريكا الشمالية، ومكتب العالقات مع دول الخليج العربية

 على الوجه  االستراتيجي الجديد ونموذج عملهإطاره تنفيذذلك أن الصندوق لديه القدرة التي تمكنه من 

 الدولترتيبات التمويل المشترك وتعبئة موارد تكميلية من التوسع سريعاً في  تطلب ذلكيو. األكمل

ويدعو نموذج العمل أيضاً . 2015 حتى عام ضاء لتلبية احتياجات برنامج قروض ومنح الصندوقاألع

راتيجية لكي تشمل القطاع إلى استكشاف آليات تمويلية مبتكرة عن طريق توسيع شراكات الصندوق االست

الخاص والمؤسسات الخاصة التي باتت تشكل بصورة متزايدة مصادر رئيسية لتمويل زارعة الحيازات 

 .الصغيرة

الموارد والشراكات بشكل أعم على تعزيز قدرة الصندوق على تعبئة الموارد تعبئة وسوف يعمل مكتب  -14

وباإلضافة إلى ذلك، سيقوم . ية وغير التقليديةمن أجل تمكينه من حشد الموارد من المصادر التقليد

المكتب بدور رئيسي في تعزيز شراكات الصندوق االستراتيجية لتمكينه من تحقيق واحد من أهم أهدافه 

 .، وهو توسيع نطاق برامج الصندوق ومشروعاته، وبالتالي تعزيز أثره اإلنمائي وكفاءته2015لعام 

 اتخذت بالتزامن مع تعزيز البنية التنظيمية خطوات نحو .افيتهاترشيد عملية صنع القرار وزيادة شف -15

 لجنة اإلدارة التنفيذية 2009وأنشئت في عام . ترشيد عملية صنع القرار وجعلها شفافة وأكثر تشاركية

التي يتولى رئاستها رئيس الصندوق وتضم كل كبار المديرين وتتولى المسؤولية عن القرارات المتعلقة 

 لجنة إدارة العمليات لتنسيق اتخاذ القرارات المتعلقة 2009وأنشئت أيضاً في عام . ساتبمسائل السيا

 لتشمل 2010ويترأس هذه اللجنة نائب رئيس الصندوق واتسعت عضويتها في عام . بالمسائل التشغيلية

ولجنة  دراسة لتقييم عمليات لجنة اإلدارة التنفيذية 2011وُأجريت في عام . كل المدراء في الصندوق

 .إدارة العمليات لضمان تحقيق تنسيق أقوى بين هذين الجهازين المهمين المعنيين بصنع القرار والتنسيق

 تنفيذ نموذج عمل الصندوق -ثالثا 

 العمل الجديد في الصندوق نموذج -ألف 

ع  وض2005 في عام الذي أجريمن أهم الخطوات التي اتخذها الصندوق بعد التقييم الخارجي المستقل  -16

وتشمل المكونات المهمة لنموذج العمل الجديد ما . عملياته اإلنمائيةنموذج عمل جديد لالسترشاد به في 
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تحمل المسؤولية المباشرة عن اإلشراف على المشروعات الممولة من الصندوق بدالً من إسناد ) 1: (يلي

لحضور القطري لتعزيز زيادة ا) 2(تلك المسؤولية إلى مؤسسات متعاونة مثلما كان يحدث من قبل؛ 

وأسفر . ليناوأحرز الصندوق تقدماً كبيراً في هذين المج. الدعم الذي تحصل عليه البلدان من أجل التنفيذ

ذلك بدوره عن زيادة تعبئة موارد التمويل المشترك وكذلك تحقيق ارتفاع كبير في المعدل السنوي 

 .لصرف موارد الصندوق

 فيذالتن ودعم المباشر اإلشراف -باء 

 ازدادت كثيراً في السنوات األخيرة نسبة المشروعات التي تخضع ،تماشياً مع نموذج العمل الجديد -17

 1وبلغ عدد المشروعات التي يشرف عليها الصندوق إشرافاً مباشراً في . إلشراف مباشر من الصندوق

 في المائة 18ي  مشروعاً، أ32 مشروعاً في حافظة مشروعاته الجارية 151 من بين 2007تموز /يوليو

 في 83، و2008تموز /بحلول يوليو)  مشروع101( في المائة 57وازدادت هذه النسبة إلى . من المجموع

، تألفت الحافظة الجارية في 2011تموز / يوليو1وفي . 2009تموز /بحلول يوليو)  مشروعا169ً(المائة 

تخضع إلشراف مباشر من  في المائة، 93 مشروعاً، أي 220 مشروعاً، منها 238الصندوق من 

 . الصندوق

وإلى جانب الزيادة في عدد المشروعات التي تخضع إلشراف مباشر، أجرى الصندوق أيضاً تغييرات  -18

 اإلشراف على المشروعات وانخفضت تواترداد واز. نوعية كبيرة في دعمه لتنفيذ البرامج التي يمولها

 وتقلصت حالياً مدة االستجابة التي يستغرقها وازداد تدفق صرف األموال. في العادة تكاليف الوحدة

وتتحقق هذه التغييرات أساساً من خالل . النامية من الدول األعضاءالصندوق في تلبية الطلبات المقدمة 

زيادة استخدام الخبراء االستشاريين المحليين واإلقليميين والموظفين الوطنيين المعينين محلياً الذين 

 .قطرية التابعة للصندوقالمكاتب اليعملون في 

 من الموظفين الفنيين 52 موظفاً، منهم 73ويعمل حالياً في المكاتب القطرية للصندوق ما مجموعه  -19

وتقدم المكاتب القطرية حاليا .  من الموظفين الفنيين الدوليين21الوطنيين وموظفي فئة الخدمات العامة، و

 توليه مسؤولة اإلشراف ا مع وكاالت متعاونة قبلمن الخدمات التي كان الصندوق يتعاقد عليهالكثير 

ومع تحسن قدرات المكاتب القطرية وازدياد عدد الخدمات المقدمة منها، .  قروضه ومنحهالمباشر على

وسوف يحسن ذلك كفاءة الصندوق وفعاليته . سيقوم الصندوق بترشيد خدمات الدعم في المقر الرئيسي

 .ا في روم"أقل تمركزاً"وسيجعله 

 القطري الحضور -جيم 

كما لوحظ أعاله فقد زاد الصندوق كثيراً من حضوره في الميدان عن طريق زيادة عدد مكاتبة القطرية  -20

 2009كانون األول / وديسمبر2008كانون األول / ديسمبردورتيووافق المجلس التنفيذي في . تدريجياً

وقام المجلس .  على التواليأخرىرية ثالثة مكاتب قطمكاتب قطرية باإلضافة إلى  10  إنشاءعلى

 الحضور القطري واستراتيجية  ببحث سياسة2011أيلول /أيار وسبتمبر/التنفيذي بعد ذلك في دورتي مايو

ومن هذه المكاتب، سيجري .  مكاتب قطرية إضافية10وأجاز، في معرض موافقته على السياسة، إنشاء 
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 ليصل بذلك المجموع إلى 2013 و2012العامين  وخمسة أخرى في 2011إنشاء خمسة منها في عام 

 اتفاقاً مع البلدان المضيفة ة عشروأبرم الصندوق ثماني. 2013 مكتباً قطرياً بحلول نهاية عام 40زهاء 

 .خر اتفاقاً آ20  العمل جارياً في إعدادوال يزاللتوفير اإلطار القانوني للمكاتب القطرية للصندوق، 

 فحسب في تحقيق زيادة كبيرة في برنامج القروض ةم توسيع المكاتب القطريلم يساهكما لوحظ أعاله، و -21

والمنح، بل ساعد أيضاً على التعامل بفعالية مع الزيادة الحادة في عدد المشروعات التي تخضع إلشراف 

ولوال مجموعة الموظفين الذين يعملون داخل البلدان لكان تحول الصندوق نحو . من الصندوق مباشر

وأشارت المقابالت التي . ف المباشر على األرجح أقل فعالية بكثير مما كان يمكن أن يكون عليهاإلشرا

أجريت مع المسؤولين الحكوميين وموظفي المشروعات إلى الدعم القوي للتنفيذ باعتباره القيمة الرئيسية 

 مقارنة مكتب قطرية اوتحسن عموماً أداء البلدان التي توجد به. المضافة من المكاتب القطرية للصندوق

البلدان التي ال توجد بها مكاتب قطرية وذلك من حيث اإلدارة المالية وصرف األموال وتوفر األموال ب

 المشروعات حيز النفاذ مبكراً توباإلضافة إلى ذلك فقد دخل.  التوريداتالنظيرة واالمتثال إلجراء

 .وصرفت الدفعات األولى من التمويل بسرعة أكبر

 منح فترة التجديد الثامن لموارد الصندوقفيذ برامج قروض وتن -دال 

 أدناه التقدم الذي تحقق في تنفيذ برنامج قروض ومنح فترة التجديد الثامن للموارد 1يبين الجدول  -22

اإلقليمية والمنح القطرية المعتمدة والمزمعة خالل الفترة /وتوزيعه اإلقليمي، فضالً عن المنح العالمية

وكما يتبين من الجدول فقد بلغت قيمة القروض والمنح التي قدمها الصندوق في عام . 2010-2011

.  مليون دوالر أمريكي845، وهي السنة األولى من فترة التجديد الثامن للموارد، ما مجموعه 2010

ر  مليار دوال1، ومن المتوقع أن يصل إلى ما قيمته 2011زيادة كبيرة في عام وازداد هذا المبلغ 

 1.155 أن يبلغ برنامج القروض والمنح الممولة من الصندوق 2012وتتوقع اإلدارة في عام . أمريكي

 .مليار دوالر أمريكي
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 1 الجدول

  السابع والثامن لموارد الصندوقنبرنامج القروض والمنح والتمويل المشترك في فترتي التجديدي

  )األمريكية الدوالرات بماليين( 

 التجديد الثامن لموارد الصندوق بع لموارد الصندوقالتجديد السا 

 
الفعلي لعام 

2007 
الفعلي لعام 

2008 
الفعلي لعام 

2009 
الفعلي لعام 

2010 
المتوقع لعام 

2011 

المتوقع لعام 
2012 

المجموع المتوقع في 

 فترة التجديد الثامن

قروض الصندوق ومنح إطار القدرة على 

 809 2 080 1 935 794 670 552 520 تحمل الديون

 191 75 65 51 47 41 36 منح الصندوق

 000 3 155 1 000 1 845 717 593 556 مجموع برنامج قروض ومنح الصندوق

 400 1 650 500 250 200 - - )تقديرية(أموال أخرى تحت إدارة الصندوق 

 164 3 900 897 367 1 466 588 692 )الخارجي والمحلي(التمويل المشترك 

 564 7 705 2 397 2 462 2 383 1 181 1 248 1 موع برنامج عمل الصندوقمج

  .، وبيانات الصندوق2010التقرير السنوي للصندوق لعام : المصدر

  

وصاحب الزيادة في برنامج العمل زيادة كبيرة في مستوى التمويل المشترك لمشروعات وبرامج  -23

فإن االتجاه العام عته تفاوتاً كبيراً من سنة إلى أخرى وبينما يتفاوت التمويل المشترك بحكم طبي. الصندوق

أو المحلي، كما يتضح من ) الجهات المانحة(يسير نحو زيادة كبيرة في التمويل المشترك سواء الخارجي 

وفيما يتعلق بفترة التجديد الثامن للموارد، . 2012 حتى عام 2007 الذي يغطي الفترة من عام 1الجدول 

ير  البرامج الممولة من مصادر غه مجموع برنامج عمل الصندوق، بما فيإلى أنتشير التقديرات 

 مليار 7.564يصل إلى سكذلك التمويل المشترك من كل المصادر، الصندوق ولكنها تخضع إلدارته و

  .دوالر أمريكي

   صرف القروض والمنح- هاء 

 بعد بضع سنوات من 2011 و2010 ازداد أيضاً صرف أموال القروض والمنح زيادة كبيرة في العامين -24

وتعبر الزيادة في األموال المصروفة ليس فقط عن زيادة حجم .  أدناه2ويتبين ذلك من الجدول . التراجع

الحافظة الجارية، بل وتعبر كذلك عن تحسن دعم التنفيذ المقدم حالياً إلى المشروعات والبرامج الممولة 

  . من الصندوق
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 2 الجدول

 )خالل الفترات السابقة(وال المصروفة األم

 )األمريكية الدوالرات بماليين(

 تشرين الثاني/ نوفمبر15حتى      

  2007 2008 2009 2010 2011 

       

القروض ومنح إطار القدرة على تحمل الديون ومكونات 

 505 500 443 444 403 المنح

 44 38 39 31 36 كل المنح األخرى

 550 538 482 475 439 المجموع

  

 نموذج العمل الجديد بفضل  الفعالية والكفاءة زيادة -واو 

لمستطاع وتبذل قدر ا. يهدف نموذج العمل الجديد للصندوق إلى تحقيق أهداف تتعلق بالفعالية والكفاءة -25

ويتضح التقدم .  أعمال التصميم واإلشراف ودعم التنفيذبجودةدون المساس جهود لتقليص التكاليف 

ويتبين من ذلك استمرار ازدياد . 2011لمحرز حتى اآلن في تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام ا

 ).العامة(الفعالية اإلنمائية الشاملة للصندوق بالرغم من التخفيض الكبير في التكاليف اإلدارية 

بئة موارد من وطرأ عموماً تحسن ملموس على قدرة الصندوق على توسيع برنامج قروضه ومنحه، وتع -26

وهذه . شركائه اإلنمائيين، والوصول إلى عدد أكبر من السكان المستهدفين، وتحسين نتائج برامجه

، مثل شبكة تقييم أداء أطراف خارجيةالتحسينات أكدها مكتب التقييم المستقل في الصندوق وكذلك 

 استعراضات اللتين قامتا بإجراء المنظمات المتعددة األطراف ووزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة

وأكدت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي من جانبها . لعمليات الصندوق وفعاليته التنظيمية

 .أن الصندوق يتصدر المؤسسات المالية الدولية في دعم الملكية القطرية واستخدام النُظم الوطنية

  االستراتيجية األهداف مع والبشرية المالية الموارد مواءمة -رابعا 

  أدوات اإلدارة الجديدة-ألف 

الصندوق في إطار جدول أعمال التغيير واإلصالح ثالثة أدوات مهمة لإلدارة من أجل تحسين  يستخدم -27

طار االستراتيجي مواءمة موارده البشرية والمالية مع أهدافه االستراتيجية على النحو المبين في اإل

 . 2015- 2011للصندوق للفترة 

 التي تفصل العالقة بين استخدام الموارد والمخرجات الخطة المتوسطة األجلوأول هذه األدوات هي  -28

واألداة . لكل دائرة وشعبة ضمن إطار زمني متجدد لفترة ثالثة أعوام) المخرجات/المدخالت(المتوقعة 

ألمثل لموارد الصندوق من خالل  لضمان التخصيص انظام الميزنة المستند إلى النتائجالثانية هي تبني 
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التخطيط وأما األداة الثالثة فهي . ربط تخصيص الموارد بصورة مباشرة باألثر والنتائج اإلنمائية المتوقعة

 . بهدف توزيع قوة العمل في الصندوق بما يتماشى مع أهدافه االستراتيجيةاالستراتيجي لقوة العمل 

توسطة األجل للصندوق وعرضت على المجلس التنفيذي في  ُأعدت أول خطة م.الخطة المتوسطة األجل -29

ل بدقة مخصصات موارد كل وحدة لمتوسطة األجل إطاراً منطقياً يفصوتستخدم الخطة ا. 2010عام 

تنظيمية، والمخرجات المتوقعة منها ومساهماتها في تحقيق النتائج اإلنمائية والنواتج المتوقعة على مدى 

وباإلضافة إلى ذلك فإن الخطة المتوسطة األجل تشكل إطاراً واضحاً للمساءلة . فترة ثالث سنوات متجددة

والخالصة أنه بعد إدخال الخطة المتوسطة األجل بات . من أجل تنفيذ برنامج العمل واستخدام الموارد

. الصندوق يستخدم ألول مرة إطاراً متوسط األجل لتخطيط وتخصيص موارده، واإلبالغ السنوي المقارن

 على 2013- 2011ف تعرض النسخة المحدثة من الخطة المتوسطة األجل التي تغطي الفترة وسو

 . 2012نيسان /المجلس التنفيذي في أبريل

 نظام الميزنة المستندة إلى النتائج بغرض 2010 أدخل الصندوق في عام .الميزنة المستندة إلى النتائج -30

 بالنتائج؛ ومواءمة مخصصات الميزانية مع متطلبات ربط النفقات بصورة مباشرة: تحقيق األهداف التالية

وللسماح بوضع ترتيب واضح . النتائج؛ ووضع إطار للمساءلة لتتبع النفقات مقابل النتائج المتحققة

المجموعة األولى : لألولويات، وبغية تيسير التحليل، تم تجميع الميزانية اإلدارية في أربع مجموعات، هي

 حوار السياسات الرفيع المستوى، وتعبئة -ة وتنفيذها؛ والمجموعة الثانية  تجهيز البرامج القطري-

 إدارة المنظمة وإصالحها وتنظيميها؛ المجموعة -الموارد واالتصاالت االستراتيجية؛ والمجموعة الثالثة 

 . دعم أنشطة التسيير التي يقوم بها األعضاء-الرابعة 

دة إلى النتائج إلى تحقيق التخصيص األمثل للموارد من خالل وسعت اإلدارة باستخدام نهج الميزنة المستن -31

إعطاء أولوية عليا للمجموعتين األولى والثانية من أجل تحقيق مخرجات البرامج المتفق عليها وأهداف 

والعمل في نفس الوقت على ترشيد الموارد ، 1الفعالية والجودة المحددة في الخطة المتوسطة األجل

 . الثالثة والرابعةالمخصصة للمجموعتين

وكما . 2011 أدناه تخصيص موارد ميزانية الصندوق حسب المجموعات في عام 1 البياني الشكلويبين  -32

 في المائة من مجموع الموارد المخصصة في 70يالحظ فإن المجموعتين األولى والثانية تستأثران بنحو 

مجلس التنفيذي زيادة أخرى في  المعروضة على ال2012وتقترح ميزانية عام . 2011ميزانية عام 

الموارد المخصصة للمجموعتين األولى والثانية وتخفيض في الموارد المخصصة للمجموعتين الثالثة 

 . والرابعة

                                                      
 األولى والثانية فهي تحرص بشدة على تحقيق أقصى زيادة في   بينما تعطي الخطة المتوسطة األجل أولوية نسبية لميزانية المجوعتين 1

  .آفاءة تكاليف النفقات المتكبدة في هاتين المجموعتين
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   حسب المجموعات2011 تخصيص ميزانية عام - 1 البياني الشكل

62%
7%

23%

8%

المجموعة  1

المجموعة  2

المجموعة  3

المجموعة  4

 
حوار السياسات رفيع المستوى، وتعبئة الموارد : المجموعة الثانية تجهيز البرامج القطرية وتنفيذها؛ : األولىالمجموعة

 دعم أنشطة التسيير : اإلدارة المؤسسية وإصالحها وتنظيمها؛ المجموعة الرابعة:واالتصاالت االستراتيجية؛ المجموعة الثالثة

 .التي يقوم بها األعضاء

 

 موظفيه وخبرائه االستشاريين على حد تمثل قوة عمل الصندوق، من. التخطيط االستراتيجي لقوة العمل -33

.  ثلثي الميزانية السنوية للصندوقما يقرب من تكاليفها كما تمثلالمورد الرئيسي لتحقيق أهدافه، سواء، 

مسألة حاسمة لكل من فعالية ) واحتواء تكاليف الموظفين(وبالتالي فإن التوزيع األمثل لقوة العمل 

نا هو ضمان تخصيص أكبر قدر ممكن من قوة العمل في الصندوق والمبدأ الموجه ه. الصندوق وكفاءته

للمجموعتين األولى والثانية، وتخصيص أقل قدر ممكن من قوة العمل للمجموعتين الثالثة والرابعة، مع 

 .االستمرار في ضمان توفير المستوى المطلوب من الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

ول مرة إطاراً لخطته االستراتيجية بشأن قوة عمله استناداً إلى لهذه الغاية وضع الصندوق ألوتحقيقاً  -34

ويتناول الجزء األول من عملية الخطة االستراتيجية .  أعماله التي تحتاجها وتقتضيهاالمهاراتمجموعة 

ومن المتوقع االنتهاء تماماً من وضع المكون . لقوة العمل حالة التشكيلة الحالية للموظفين وجوانب قوتهم

ستشرافي للخطة االستراتيجية لقوة العمل بعد االنتهاء من إجراء مراجعة الوظائف التي ال تزال جارية اال

 ).انظر أدناه(حتى اآلن 

أشار االستعراض الخارجي لتعويضات واستحقاقات موظفي الصندوق إلى الحاجة إلى . مراجعة الوظائف -35

مواصلة تعزيز قوة العمل ومعالجة إجراء مراجعة للوظائف في الصندوق كشرط أساسي مسبق ل

وتشمل مراجعة الوظائف كل الموظفين الفنيين وموظفي . االختالالت المحددة في االستعراض الخارجي

والهدف من مراجعة . فئة الخدمات العامة وكذلك الخبراء االستشاريين المشتركين في أنشطة أساسية

يف الوظائف وزيادة اتساق الخطة االستراتيجية الوظائف هو معالجة مسألة األخطاء المحتملة في تصن

 بإجراء عملية مراجعة الوظائف التي تجري 2011وكُلفت شركة استشارية في منتصف عام . لقوة العمل

كانون األول ورفع /ومن المقرر تقديم التقرير األول إلى اإلدارة في نهاية ديسمبر. حالياً على قدم وساق

 .2012فصل األول من عام التقرير النهائي في نهاية ال
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وتسير عملية مراجعة الوظائف وفقاً لممارسات تقييم الوظائف الفنية المعيارية المتبعة في نظام تصنيف  -36

وبالرغم من عدم إتاحة نتائج عملية المراجعة ومنهجية التنفيذ  .الوظائف في لجنة الخدمة المدنية الدولية

صاالت لتزويد الموظفين بمعلومات عن منهجية  فقد أنشئت قنوات ات2012للموظفين حتى عام 

وبجري بانتظام تحديث الشبكة الداخلية إلصالحات الموارد البشرية في الصندوق . وإجراءات المراجعة

. بمعلومات عن عملية مراجعة الوظائف، بما في ذلك إجابات على التساؤالت المقدمة من الموظفين

لزيادة تيسير االتصال بين اإلدارة والموظفين، وتعقد اجتماعات وعينت كل شعبة منسق للموارد البشرية 

القائمين بإجراء منتظمة مع منسقي الموارد البشرية ومدير شعبة الموارد البشرية والخبراء االستشاريين 

 .مراجعة الوظائف

 البشرية الموارد إدارة إصالحات -باء 

لى فعالية وكفاءة توزيع وإدارة الموظفين الذين يعتمد نجاح تنفيذ برنامج عمل الصندوق بدرجة كبيرة ع -37

وتحقيقاً لهذه الغاية انطلق برنامج موسع إلصالح إدارة الموارد البشرية . يشكلون أهم مورد في المؤسسة

 .2009في إطار جدول أعمال التغيير واإلصالح منذ عام 

 البشرية يرمي إلى تحقيق  فإن تعميق إصالحات الموارد2011أيار /في مايوأشارت التقارير وكما  -38

 :األهداف التالية

 ؛وشفافية وشمول بنزاهة الموارد إلدارة ومبتكرة قوية وممارسات نظام وضع •

 ؛واألداء االلتزام من كبير بمستوى تتمتع عمل قوة تعزيز •

 إعادة مواءمة الموارد البشرية مع األهداف التشغيلية؛ •

 .العمليات دعم في الكفاءة قيقتح أجل من المؤهلين المهنيين من مجموعة تكوين •

 36 حتى 33 في الفقرات من سبق تناولهما (مراجعة الوظائفوالتخطيط االستراتيجي لقوة العمل يشكل  -39

وباإلضافة إلى ذلك حددت عدة . الجانبين الرئيسيين لجدول أعمال إصالح الموارد البشرية) أعاله

وأنشئت فرقة عمل . إلصالح الموارد البشريةمبادرات رئيسية أخرى لتحقيق األهداف االستراتيجية 

. 2معنية بالتغيير واإلصالح لدفع مبادرات إصالح الموارد البشرية وضمان تحقيق أهداف اإلصالحات

وترد أدناه المالمح البارزة للمجاالت الرئيسية األخرى في إصالحات الموارد البشرية وحالتها حتى نهاية 

 . 2011عام 

من األهمية الحاسمة لفعالية تشغيل المؤسسة أن تكون إدارة الموظفين . اءات التنفيذلوائح الموظفين وإجر -40

وتسترشد إدارة الموظفين على أعلى المستويات . منصفة وواضحة ويمكن التنبؤ بها ومستندة إلى اللوائح

ة الموارد وتنفذ حالياً سياس. 2004بسياسة الموارد البشرية التي وافق عليها المجلس التنفيذي في عام 

وضماناً .  مجموعة من القواعد واإلجراءاتيوفرالبشرية من خالل دليل إجراءات الموارد البشرية الذي 

وسوف تشكل . ءمة مع أفضل الممارسات، قررت اإلدارة، فصل القواعد عن اإلجراءاتالالتساق والمو

                                                      
  يتولى قيادة فرقة عمل التغيير واإلصالح رئيس دائرة خدمات المنظمة، وتشمل مدير شعبة الموارد البشرية، ومدير مكتب الرئيسي  2

ويمكن الرجوع إلى اختصاصات فرقة العمل على موقع الشبكة الداخلية .  من فئة الخدمات العامةونائب الرئيسي، وموظف فني وموظف
  للصندوق في هذا العنوان 

pdf.taskforce/rcetaskfo/hrreform/fh/fad/divisions/org.ifad.intranet://http.  
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 البشرية، وسوف توفر إجراءات لوائح الموظفين المبادئ التوجيهية الشاملة بما يتفق مع سياسة الموارد

 . التنفيذ تدابير مفصلة لتنفيذ تلك المبادئ

 تنقيح لوائح الموظفين وما يرتبط بها من إجراءات تنفيذية، وأجريت عمليات التنقيح 2009وبدأ منذ عام  -41

ويجري حالياً مديرو الموارد . تهمامن خالل مشاورات متكررة مع الموظفين الذين روعيت اهتمام

البشرية الجديد استعراضاً نهائياً للوائح الموظفين وإجراءات التنفيذ قبل عرضها على لجنة اإلدارة 

 . 2011ومن المقرر إصدار اللوائح وإجراءات التنفيذ في موعد أقصاه نهاية عام . التنفيذية للموافقة عليها

في أعقاب التقييم الخارجي إلدارة الموارد البشرية في عام  .لدوليةالتعاون مع لجنة الخدمة المدنية ا -42

، بادر الصندوق بإجراء مناقشات مثمرة مع لجنة الخدمة المدنية الدولية ملتمساً سبل تزويد 20103

. 2010الصندوق بالمرونة المطلوبة لمعالجة بعض القضايا المنبثقة عن االستعراض الخارجي لعام 

الصندوق من وجود فرص تسمح له بالمرونة لمشاورات التي أجريت مع اللجنة، تأكد واستناداً إلى ا

الكافية لتحقيق الغايات المؤسسية المهمة، ولذلك خلصت اإلدارة إلى أن النهج األفضل أمام الصندوق هو 

مرونة طريق إدخال المواصلة إدارة نظام األجور والمزايا المحدد من لجنة الخدمة المدنية الدولية عن 

النتيجة األولى هي أنه بعد . وفي هذا الصدد، تحققت نتيجتان مهمتان.  على النظاموالتغييرات المطلوبة

، أبدت لجنة الخدمة 2012انتهاء الصندوق من إجراء استعراض شامل لنظام تقييم وإدارة األداء في عام 

 والنتيجة الثانية هي .جور مقابل األداءنظام لألالمدنية الدولية استعدادها للتعاون مع الصندوق في تجريب 

أن لجنة الخدمة المدنية الدولية وافقت على التبكير سنة واحدة في إجراء دراسة المرتبات المحلية لموظفي 

الدعم من فئة الخدمات العامة في روما بما يعبر عن المسائل المثيرة لالهتمام التي طُرحت خالل التقييم 

شأن االرتفاع غير المعتاد في مستويات مرتبات موظفي فئة الخدمات العامة  ب2010الخارجي في عام 

ويشارك الصندوق بدور نشط في لجنة دراسة المرتبات . في الوكاالت التي تتخذ من روما مقراً لها

المحلية في روما للمساعدة على ضمان التوصل إلى نتائج تعبر على نحو دقيق وسليم عن مستويات 

 . فئة الخدمات العامة في الوكاالت المتخذة أساساً للمقارنةمرتبات موظفي

كما لوحظ أعاله فإن المكاتب القطرية تشكل ركيزة . تعزيز قاعدة الموارد البشرية في المكاتب القطرية -43

وبالتالي فإن إنشاء القاعدة اإلدارية وقاعدة الموارد البشرية .  في الصندوقمحورية لنموذج العمل الجديد

 في قوة عمل واحدة”وتحقيقاً لغاية . مكاتب عنصر حاسم في جدول أعمال التغيير واإلصالحلتلك ال

 23 عقداً لموظفين فنيين وطنيين وموظفين من فئة الخدمات العامة في 43، أصدر الصندوق “الصندوق

نمائي وباإلضافة إلى ذلك، وبناء على طلب الصندوق، أصدر برنامج األمم المتحدة اإل. مكتباً قطرياً

 موظفاً فنياً دولياً إلى 21وعالوة على ذلك انتدب . عقوداً ألربعة موظفين فنيين وطنيين في أربعة مواقع

 . ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد. مكاتب قطرية تابعة للصندوق، بما في ذلك موظفين مهنيين مزاملين

وكانت منظومة األمم المتحدة .  لإلدارةوال يزال توحيد إدارة موظفي الصندوق في الميدان يشكل أولوية -44

قد أطلقت مشروعاً لتنسيق عمليات تعيين واختيار موظفي فئة الخدمات العامة والموظفين الوطنيين في 

المكاتب القطرية، مع التركيز على استخدام إعالنات الشواغر الموحدة، وتنسيق معايير التعيين، وآليات 

ختيار وتعيين الموظفين المحليين وزيادة التعاون بين وكاالت األمم االختيار الموحدة لترشيد عمليات ا

                                                      
  .EB 2010/101/R.51+Add.1، الوثيقة )لم يوزَّع إّال على أعضاء المجلس التنفيذي ( تقرير عن تعويضات واستحقاقات الموظفين  3
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ومن المتوقع أن يسهم . وعرض الصندوق المشاركة في التجربة الرائدة في فييت نام. المتحدة محلياً

 .التنسيق العام في زيادة فعالية عمليات التعيين في الصندوق

ويجري . جاذبية المهام القطرية للموظفين الفنيينوغير مالية لتعزيز ويجري أيضاً وضع حوافز مالية  -45

. باإلضافة إلى ذلك إنشاء وظيفة تنسيق دعم المكاتب القطرية في المكتب األمامي لدائرة خدمات المنظمة

وستقدم موارد إضافية للمساعدة على إدارة وتنسيق خدمات وعمليات الموارد البشرية الميدانية، بما في 

وسوف تساهم كل هذه . 2012كاتب القطرية خالل الفصل األول من عام ذلك نشر دليل عن الم

 .المبادرات في زيادة تعزيز قاعدة الموارد البشرية للمكاتب القطرية

حسبما ورد في التقارير السابقة التي عرضت على المجلس التنفيذي، فإن الصندوق، . تناوب الموظفين -46

 على المنافسة، يبذل جهوداً واعية لتعزيز سياسته بشأن في إطار سعيه إلى الحفاظ على أهميته وقدرته

ويجري إدراج إجراءات . تناوب الموظفين من أجل تحسين تنقالت الموظفين وزيادة الفعالية والكفاءة

واضحة في إجراءات تنفيذ الموارد البشرية بشأن التناوب، وال يزال الصندوق يشجع تناوب موظفيه عند 

وأسفر تناوب ثالثة مدراء في . ع أعمال الصندوق واألهداف اإلنمائية للموظفيناالقتضاء وبما يتماشى م

.  عن العديد من اآلثار اإليجابية2011تشرين الثاني / نوفمبر1دائرة إدارة البرامج اعتباراً من 

ديدة وباإلضافة إلى االستفادة من جوانب قوة المدراء الذين يتم تناوبهم في مجاالت التركيز والتحديات الج

وتعزيز عمق المهارات والمواهب وإمكانية نقلها على المستويات العليا فقد شكل هذا التناوب أيضاً أداة 

 تناوباً 44 ما مجموعه 2011وسجل في عام . ت لكل الموظفين استصواب وفوائد ذلك التناوبتمفيدة أثب

وق المشاركة في اتفاق التنقل وسوف يواصل الصند. داخلياً باإلضافة إلى خمسة تنقالت خارج الصندوق

 .فيما بين وكاالت منظومة األمم المتحدة الذي يخضع حالياً الستعراض شامل

 لنظام تقييم األداء 2010أفضى االستعراض الذي أجراه الصندوق في عام . استعراض نظام تقييم األداء -47

جولة األولى من نظام تحسين وكشفت ال. 2011إلى تنفيذ نظام إلكتروني بالكامل لتحسين األداء في عام 

وتماشياً . 2012األداء عن فرص لزيادة التحسين والترشيد والتبسيط التي سيجري تنفيذها في مطلع عام 

مع استعراض إدارة األداء الجاري حالياً في منظومة األمم المتحدة، يبحث الصندوق أفضل سبل تصميم 

واءمة األداء واألهداف االستراتيجية المؤسسية والتركيز نظام أكثر فعالية إلدارة األداء من أجل تعزيز م

وسوف يتطلب النظام أيضاً إدارة فعالة لألداء دون المرضي وسيشكل شرطاً أساسياً . على التنمية والدعم

، ومن 2012وسوف تستمر هذه العملية في عام . مسبقاً إلنشاء نظام لتحسين مواءمة مكافآت األداء

. 2013يرات في الوقت المناسب لدورة استعراض األداء التي ستبدأ في مطلع عام المتوقع إدخال تغي

 المساهمة في 2010وسوف يواصل نظام التقييم الشامل الذي بدأ العمل به هذا العام في استعراض عام 

 . إدارة األداء

في لعدد متزايد من ال تزال حافظة التدريب تتيح فرصاً لبناء القدرات والتطوير الوظي. التعلم والتطوير -48

وأنجز استعراض لفعالية ونواتج منصة االنطالق وبرامج االختراق التي . المشاركين بتكلفة اقتصادية

. وضعت لتشجيع المواهب في الصندوق بين الموظفين الفنيين وموظفي الدعم من فئة الخدمات العامة

. رجوة من هذين البرنامجينويجري حالياً تعميم توصيات االستعراض لضمان تحقيق األهداف الم

 استعراضات أخرى وأكثر عمقاً للمواءمة االستراتيجية للبرنامج التدريبي بغرض 2012وسيشهد عام 
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ومن . تحقيق األهداف الحاسمة للمنظمة، وتنمية المهارات والكفاءات المطلوبة لتحقيق تلك األهداف

ريب من أجل إدارة التحديات المرتبطة األجزاء األساسية في هذا االستعراض بحث سبل تعزيز التد

بزيادة الحضور القطري للصندوق، وتعزيز مهارات إدارة األداء بين المديرين والمشرفين في المستويات 

 .العليا

من برنامج  كان من المتوقع في البداية االنتهاء .المرحلة الثانية من برنامج اإلنهاء الطوعي للخدمة -49

 على 2010 واألخرى في عام 2009ضون مرحلتين إحداهما في عام اإلنهاء الطوعي للخدمة في غ

وبحلول نهاية .  موظفين10 واستفاد منها 2009ونفذت المرحلة األولى من البرنامج في عام . التوالي

وبالتالي فقد وافق . ، لم يستفد من البرنامج سوى موظف إضافي واحد2010المرحلة الثانية في عام 

نامج لمدة سنة على تمديد اعتماد النفقات الخاصة للبر) 34- د/162القرار (مجلس محافظي الصندوق 

 14 باستفادة 2011 تمديد البرنامج حتى عام حوسم. 2011واحدة بدون تكبد أي تكاليف حتى عام 

ويجري إعداد تقرير نهائي عن البرنامج لعرضه بشكل منفصل على المجلس . موظفاً من البرنامج

، ويقترح التقرير إعادة تحديد الغرض من الرصيد المتبقي من 2012كانون األول /التنفيذي في ديسمبر

أموال برنامج اإلنهاء الطوعي للخدمة من أجل دعم العناصر الحاسمة المتبقية في جدول أعمال إصالح 

 ). مقابل النفقات التشغيلية المستمرة(الموارد البشرية المتمثلة في استثمارات لمرة واحدة 

 تنفيذ عدد من المشروعات بهدف أتمتة عمليات 2010بدأ في عام . مليات الموارد البشريةأتمتة ع -50

، وأفضى هذا للتعيين اإللكترونيوينفذ الصندوق منذ سنتين تقريباً برنامجاً . الموارد البشرية الحاسمة

خفض انل كثيراً و أقاًويستغرق حالياً تحميل الوثائق وقت. البرنامج إلى تحسين في كفاءة عملية التعيين

 إلى 2010 يوماً في عام 178بدرجة كبيرة متوسط عدد األيام الالزمة إلنجاز إجراءات التعيين من 

 100على الرغم من أن تلك المدة ال تزال دون المستوى المستهدف، وهو  (2011 يوماً في عام 121

لوبة إلنشاء القوائم المطولة من ومنذ إدخال نظام التعيين اإللكتروني، انخفض متوسط المدة المط. )يوم

وتشمل مشروعات األتمتة الجارية األخرى إدارة عقود .  يوما12ً إلى 2009/2010 يوماً في 31

. الخبراء االستشاريين التي انتهى الصندوق حالياً من مرحلة تطوير تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها

خرى ستفضي إلى زيادات كبيرة في كفاءة إدارة ومن المؤكد أن عمليات أتمتة الموارد البشرية األ

 .الموارد البشرية في الصندوق

 2011شباط / فبراير1الذي أنشئ في الشؤون األخالقية ساهم أيضاً مكتب . الشؤون األخالقيةمكتب  -51

ويتولى المسؤولية عن تعزيز ودعم أرفع المستويات األخالقية في المنظمة في تحسين إدارة الموارد 

ويقدم المكتب التوجيه إلى اإلدارة بما يضمن أن لوائح الصندوق وسياساته . في الصندوقالبشرية 

ويقوم المكتب في إطار أدائه لتلك المهمة بإدارة األخالقيات . وإجراءاته وممارساته تعزز وتشجع النزاهة

. التوبرامج مكافحة التحرش في المنظمة، وقام بوضع وإجراء تدريب للموظفين في تلك المجا

التي ال تنطوي على تدليس أو (وباإلضافة إلى ذلك، يستعرض المكتب االدعاءات المتعلقة بسوء السلوك 

وينسق عن كسب مع وحدة التحقيق إذا تطلبت الحالة إجراء تحقيق، مع ضمان حماية الموظفين ) فساد

ين يومياً بشأن اإلجراءات التي وتقدم أيضاً المشورة السرية إلى المديرين والموظف. ضد األعمال االنتقامية

قد تشكل انتهاكاً لمدونة السلوك أو القيم األساسية للصندوق، مثل تضارب المصالح، واألنشطة الخارجية، 

أيضاً برنامج اإلفصاح المالي السنوي، ويتتبع االتجاهات لتزويد الشؤون األخالقية ويدير مكتب . والهبات
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ية التنظيمية، بما في ذلك المخاطر والحوادث والمبادرات المتصلة اإلدارة العليا بمعلومات عن الفعال

 .بإجراء األعمال

يمثل االتصال والتشاور مع الموظفين عنصراً أساسياً في جهود  .االتصال والتشاور مع الموظفين -52

  قنوات متعددةاتبعتوفي هذا السياق، . إصالح الموارد البشرية وفي إدارة الموارد البشرية بشكل عام

مثال ذلك أن محاضر اجتماعات لجنة اإلدارة التنفيذية ولجنة إدارة العمليات والروابط . 2011في عام 

وتنشر أيضاً اختصاصات . للصندوقالمتصلة بوثائق المسائل تنشر بانتظام على موقع الشبكة الداخلية 

واشتركت . ة للصندوقعملية مراجعة الوظائف والمواد المهمة األخرى ذات الصلة على الشبكة الداخلي

 التنفيذ، وعقدت اتاللجنة التنفيذية لرابطة الموظفين في مشاورة حول صياغة لوائح الموظفين وإجراء

طيلة العام اجتماعات منتظمة بين اللجنة التنفيذية لرابطة الموظفين ورئيس الصندوق، مع شعبة الموارد 

وباإلضافة إلى ذلك، . د البشرية كل أسبوعينالبشرية ومكتب الرئيس ونائب الرئيس، ومع مدير الموار

 لتحسين نشر المعلومات 2011أنشئت شبكة لمنسقي الموارد البشرية على مستوى الشعب في عام 

 الموارد البشرية الحاسمة وتشجيع االتصال المتبادل بشأن التقدم المحرز في مراجعة الوظائف وقضايا

ومن . ر واإلصالح اجتماعات منتظمة مع هؤالء المنسقينوتعقد فرقة العمل المعنية بالتغيي. األخرى

 في سياق لوائح 2012المزمع إجراء اتصاالت ومشاورات منظمة أخرى مع كل الموظفين في عام 

 .الموظفين وإجراءات التنفيذ التي ستصدر قريباً

 المالية الخدمات تعزيز -جيم 

ال التغيير واإلصالح لتحسين فعالية وكفاءة اتُخذت تدابير مهمة، كما جاء أعاله، في إطار جدول أعم -53

وتشمل تلك التدابير إنشاء دائرة جديدة للخدمات المالية تحت قيادة كبير . الخدمات المالية في الصندوق

موظفي المالية، وإعادة تنظيم شُعبة المراقب والخدمات المالية لكي تستجيب بصورة أفضل لالحتياجات 

 مليون دوالر 15 استثمار كبير في تكنولوجيا المعلومات بما قيمته المتطورة في الصندوق؛ وإجراء

أي النظام المستخدم إلدارة القروض والمنح (أمريكي لتطوير نظام القروض والمنح في الصندوق 

؛ ونقل وظيفة إعداد الميزانية واإلشراف عليها إلى دائرة العمليات المالية؛ واعتزام )وتجهيز المعامالت

 1 التخطيط المالي وتحليل المخاطر لتحسين التخطيط المالي وتنفيذ الميزانية اعتباراً من إنشاء وحدة

 . 2012كانون الثاني /يناير

. ليات الماليةفي دائرة العموباإلضافة إلى ما سبق، يجري تنفيذ عدد من التغييرات في أساليب العمل  -54

حقق الدقيق إلى نموذج تدفق األموال، مع  صرف األموال من نموذج التوتدور مناقشات بشأن التحول في

وفيما يتعلق بتطوير نظام القروض والمنح، . 2012إمكانية تنفيذ ذلك النهج خالل الفصل األول من عام 

على أن ثمة خالفات عالقة . قوبلت بعض المشاكل القانونية مع البائع المختار، ولكنها باتت محسومة اآلن

 إلى تأخر البدء في تنفيذ نظامعلى األرجح عالجتها، وهو ما سيؤدي ال يزال العمل جارياً لمأخرى 

 . استغل في إعادة التفكير وزيادة تبسيط العمليات الرئيسيةهذا التأخير  إال أن .القروض والمنح

أجرت دائرة العمليات المالية أيضاً أول استعراض من نوعه لميزانية الصندوق في منتصف السنة و -55

وافقت لجنة اإلدارة التنفيذية، في ضوء ما و. وعة من القضايا والحلول الممكنةموتمخض ذلك عن مج
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أسفر عنه االستعراض من نتائج، على عدد من النُهج الجديدة المتعلقة بالمعالجة المحددة لمختلف بنود 

. ووافقت اللجنة أيضاً على اقتراح إعادة توزيع المخصصات بين الدوائر في منتصف العام. الميزانية

االلتزامات /ومن اإلسهامات المهمة التي قدمتها هذه العملية توليد تقارير في الوقت المناسب عن الميزانية

الشُعب الصادرة /ووزعت تقارير الدوائر. النفقات الفعلية والمتوقعةزيادة توضيح الصورة بشأن من أجل 

كانون الثاني / يناير1الفترة من شعبة وصدر تقرير مماثل عن / على كل دائرة2011حزيران /في يونيو

.  لعملية األتمتةه مناسبهذه التقارير أعماالً يدوية كثيرة ولكنإعداد تطلب وي. أيلول/ سبتمبر30حتى 

 . عملية األتمتةوسوف تُعد التقارير شهريا بمجرد االنتهاء من 

 وأساليب العمل األخرى اإلدارية العمليات تحسين -دال 

 األخرى لتقليص التكاليف وتحسين زمن العمليات اإلدارية وأساليب العملرار يستعرض الصندوق باستم -56

وشملت هذه االستعراضات . االستجابة عن طريق تبسيط اإلجراءات واستخدام أحدث التكنولوجيات

واستحدث مكتب الرئيس ونائب الرئيس نظاماً لتتبع تدفق الوثائق واإلجراءات المتخذة . مختلف المكاتب

وأدخل مكتب سكرتير . ق باستخدام تكنولوجيا المعلومات لتحسين عمليات صنع القرارفي الصندو

وأحرزت شُعبة الموارد البشرية تقدماً في . الصندوق نُظم اتصاالت مع المجلس باستخدام شبكة اإلنترنت

 .ليةأتمتة عملياتها، ويجري إدخال تغييرات مهمة على أساليب العمل في شعبة المراقب والخدمات الما

بدأ في شعبة الخدمات اإلدارية استخدام نظام للتوريد المشترك مع منظمة األغذية وعالوة على ذلك  -57

والزراعة لألمم المتحدة وبرنامج األغذية العالمي، ويجري استطالع خدمات مشتركة أخرى لتقليص 

 استعراض خارجي وباإلضافة إلى ذلك يجري حالياً.  المنظمات الثالثاتكاليف التوريد التي تتحمله

 .لعمليات الشعبة وإجراءاتها

وأجري في شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت استعراض خارجي لنُظم تكنولوجيا المعلومات  -58

واالتصاالت في الصندوق، ووضعت خطط لضمان استخدام آخر تكنولوجيا المعلومات على الوجه 

 .ليةاألكمل في الصندوق لتحسين كفاءة أساليب عمله الداخ

ويستعرض مكتب سكرتير الصندوق باستمرار أساليب عمله لتقليص التكاليف وتحسين زمن االستجابة  -59

 التدابير عن جملة هذهوأسفرت . عن طريق تبسيط اإلجراءات واستخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة

 :هي، 2011وُأجريت أربعة إصالحات رئيسية في أساليب العمل في عام . نتائج إيجابية

تقييم خارجي لوحدة العالقات مع الدول األعضاء وخدمات البروتوكول بهدف تحـسين أسـلوب               •

 عمل الوحدة وفعاليتها؛ 

تحليل وتقييم عمليات الترجمة، بما في ذلك تقييم تكاليف الخدمات وفعالية تكلفة خدمات الترجمـة                •

 ؛ األخرى مقارنة بالمؤسسات

الرئاسية عن طريق اعتماد طريقة أحدث وأكثر فعالية        تحسين طرائق االتصال مع ممثلي الهيئات        •

تـشرين األول   /وأطلقت المنصة التفعالية للدول األعضاء في الصندوق فـي أكتـوبر          . في االتصال 

. وال يتاح ذلك حالياً إالّ لممثلي المجلس التنفيـذي        .  تلبية لطلب االتصال الشبكي مع المجلس      2010

ة من األعضاء للصندوق باتباع نهـج مماثـل إزاء اجتماعـات            وسمحت التعليقات اإليجابية المقدم   
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راء محتواهـا   ثولذلك فقد تم تحسين مواصفات البوابة الشبكية وإ       . الهيئات الرئاسية األكبر األخرى   

 .لتحسين االستجابة الحتياجات مختلف االجتماعات واألفرقة العاملة

ريبي لخدمات اللغات بغرض تقليص  البرنامج التج2012يواصل مكتب سكرتير الصندوق في عام س -60

 . وزيادة استخدام خدمات الترجمة الخارجيةموظفي الترجمةعدد 

 المخاطر إدارة - هاء 

والعمليات  اتساق إدارة المخاطريهدف تنفيذ نظام إدارة المخاطر المؤسسية في الصندوق إلى ضمان  -61

إدارة المخاطر التي قد تعوق قدرة أو / وبالتالي تخفيف و الممارسات أفضلاالئتمانية في الصندوق مع

، 2011عام استمرارا في  و2010 واعتباراً من عام  لذا. بشكل صحيحالصندوق على أداء التزاماته

لضمان إدارة الصندوق النُظم القائمة إلدارة المخاطر في الصندوق استعراض ازداد التركيز على 

  .بطريقة منهجيةللمخاطر الرئيسية 

 إلدارة المخاطر في المنظمةالشاملة األداة  ، التي تشكل المخاطر المؤسسيةصورة تم استعراض وتحديث -62

إسناد المسؤولية عن كل خطر من و الصورة تحديد جميع المخاطر الرئيسية وتشمل تلك .2011في عام 

المخاطر المحددة، وصياغة استراتيجيات للتخفيف من المخاطر، وتقديم تقارير منتظمة، واستعراض حالة 

 ولضمان .ل خطر من المخاطر طيلة السنة من جانب لجنة إدارة المخاطر المؤسسية واإلدارة العلياك

 بات تدريب موظفي الصندوق على إدارة المخاطر المؤسسية، وبخاصة على مستويات المتابعة المناسبة،

 .مة عامة حالياً في عمليات التخطيط إلدارة المخاطر والتخفيف منهاساإلدارة، 

تنفيذ ) 2(وضع إطار للمساءلة في المنظمة؛ ) 1: (يلي ما 2011 المبادرات الهامة في عام وشملت -63

ات وتلك المبادرات هي من مخرج. تنفيذ إطار شامل الستمرارية العمل) 3( المالي؛ اإلفصاحسياسة 

الداخلية إضافة إلى ذلك، تقوم إدارة الصندوق بالتأكيد على الضوابط . قالتجديد الثامن لموارد الصندو

عملية تصديق المراجعة الخارجية المستقلة على  2013على اإلبالغ المالي، وسوف تستكمل في عام 

 .2012حالة الضوابط الداخلية المتعلقة باإلبالغ المالي لعام 

وسوف تقع مسؤولية اإلشراف على تنفيذ بعض تلك المبادرات الجديدة على مكتب الشؤون األخالقية  -64

 . لتشجيع السلوك األخالقي على كافة مستويات المنظمة2011م الذي أنشئ في عا

  مالحظات ختامية-خامسا 

وترى اإلدارة أنه قد تم وضع .  تقدم كبير في تنفيذ جدول أعمال التغيير واإلصالح2011ُأحرز في عام  -65

من أن تلك الركائز التنظيمية األساسية التي تسمح للصندوق بإجراء أعماله بفعالية وكفاءة على الرغم 

 .الركائز قد تحتاج إلى تحسين من آن إلى آخر

. وتعتقد اإلدارة أنه سيلزم بذل جهود مستمرة لمواصلة تحسين فعالية وكفاءة أساليب عملها الرئيسية -66

وتحقيقاً لهذه الغاية فإنها ستواصل إرساء أساس قوي لتوسيع المكاتب القطرية للتأكد من أن الصندوق 

في  اإلدارة تستمروسوف . تعمل بكفاءةالتي قطرية المكاتب ال التي تحققها الهائلة يدرك تماماً الفوائد
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إدارة المعرفة من أجل تحسين توليد وجمع ونشر المعارف من المصادر وستراتيجية تعزيز مكتب اال

 .الداخلية والخارجية واالستفادة منها في كل عمليات الصندوق

دارة إل المخصصة خدمات الصندوق منصاتكبيرة لتعزيز جهود تكريس أيضا وسوف تواصل اإلدارة  -67

وتم االنتهاء حالياً من جانب كبير من أعمال . الموارد البشرية واإلدارة المالية والخدمات اإلدارية

وبالمثل . تماماًالنظام ذلك التحضير لنظام حديث إلدارة الموارد البشرية، ويكمن التحدي اآلن في تنفيذ 

 بالمزيد 2012 في دعم اإلدارة المالية في الصندوق، ويبشر عام 2010 خالل عام فقد سجل تقدم كبير

 . مماثل في أساليب العمل اإلدارية األخرىتقدمتوقع تحقيق ويمكن . اتمن التقدم والتعزيز

وسوف . تمكينه من أداء مهمتهمن أجل وختاماً، ترى اإلدارة أنه قد أحرز تقدم كبير في تعزيز الصندوق  -68

 جدول أعمال التغيير واإلصالح  إطار لتعزيز المكاسب التي تحققت في2012جهود أخرى في عام تُبذل 

وتثق اإلدارة بأن . والتصدي أيضاً لكل ما قد ينشأ من تحديات تنظيمية وتحديات في أساليب العمل

 . في الوقت المناسب مؤسسة أكثر فعالية وأكثر كفاءة ورشاقةسيغدوالصندوق 
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   الصندوق التجديد الثامن لمواردبالغ وتحقيق النتائج في إطارمتطلبات اإل

التاريخ  التدابير المقترحة  الموضوع
 المستهدف

 تاريخ التنفيذ

دور الصندوق في 

البلدان المتوسطة 

 الدخل

بشأن عمل  سياسات وثيقة عرض

 الدخل المتوسطة البلدان الصندوق في
 .التنفيذي المجلس على

أيلول /سبتمبر
2010 

كانون /عرض على المجلس التنفيذي في ديسمبر

 20101األول 

أنشطة الصندوق 

 في الدول الهشة
 المتعلقة الرئيسية القضايا إدراج
 التوجيهية المبادئ في الهشة بالدول

 ذلك في بما( الصلة ذات التشغيلية
 الفرص لبرامج التوجيهية المبادئ

والمبادئ  القطرية، االستراتيجية 

 المشروعات ميمالتوجيهية لتص
 التوجيهية والمبادئ عليها، واإلشراف
 ).الجودةوتعزيز لضمان

حزيران /يونيو
2010 

النتائج ذات :  القطريةاالستراتيجية برامج الفرص 

الصلة المستقاة من استعراض أجري مؤخرا 

للخبرات المكتسبة في البلدان الهشة ترد في النسخة 

الفرص المحدثة من المبادئ التوجيهية لبرامج 

   .  تم تحديثها القطرية والتياالستراتيجية 

  تحديث المبادئ التوجيهيةتم االنتهاء من: اإلشراف

   . وأدرجت فيها قضايا هشاشة الدول

مخطط تقارير تصميم تم تنقيح : تصميم المشروعات

كانون الثاني / العمل به في ينايرالمشروعات وبدأ

ضايا ويولي المخطط االعتبار الواجب لق. 2011

  .هشاشة الدول

مثل (تراعى قضايا هشاشة الدول : ضمان الجودة

في ) المخاطر وقدرات التنفيذ واالستدامة

  . استعراضات ضمان الجودة على النحو الواجب

المذكرات اإلرشادية بشأن استخدام : تعزيز الجودة

، والتي المشروعاتعوامل النجاح الرئيسية لتصميم 

 المبادئ التوجيهية تشمل المالحظات الواردة في

لتعزيز جودة تصميم المشروعات، تشير إشارة 

محددة إلى قضايا الهشاشة تحت عامل النجاح 

  . 3الرئيسي 

  

 

 القطرية، الملكية بشأن األداء قياس القطرية الملكية
 عبر سنوياً التنفيذي المجلس وإبالغ

كانون /ديسمبر

 2009األول 

 دورة  سنويا منذعرض على المجلس التنفيذيت

  20092كانون األول /ديسمبر

                                                      
1  EB 2010/101/R.14 
2  EB 2009/98/R.10/Rev.1 
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  فصاعدا .للصندوق اإلنمائية الفعالية تقرير

 عن التنفيذي المجلس إلى تقرير رفع
 استحداث الصندوق في جهود نجاح
 االنتقائية يتسم بقدر أكبر من نهج
 .الشراكات إزاء

أيلول / سبتمبر
2011 

 غير رسمية على هامش دورة ندوةعقدت 

كانون /جتماعات المجلس التنفيذي في ديسمبرا

 االستراتيجية  عرض؛ ومن المقرر2011األول 

   2012نيسان /بريلأعلى المجلس التنفيذي في دورة 

  

 التعاون
 اتوالشراك

 وضع أهداف للشراكات وإبالغ
عنها من  سنوياً التنفيذي المجلس

 اإلنمائية الفعالية تقرير خالل
 .للصندوق

كانون /ديسمبر

 2009األول 

 فصاعدا

 دورة  سنويا منذعرض على المجلس التنفيذيت

  .فصاعدا 2009كانون األول /ديسمبر

 

 انخراط تعزيز
مع  الصندوق

 الخاص القطاع

إذا ثبت أن هناك حاجة إلى ذلك، 

فسيتم تقديم اقتراح إلى المجلس 

التنفيذي للصندوق بشأن دور 

الصندوق وأدواته المتعلقة باالنخراط 

اشى تماماً مع القطاع الخاص بما يتم

 .مع مهمة الصندوق

كانون /ديسمبر

 2010األول 
  المستقلالتقييم الذي يجريه مكتب التقييمعرض 

على المستوى المؤسسي واستراتيجية تنمية القطاع 

الخاص وإرساء الشراكات في الصندوق على 

  . 2011أيار /المجلس التنفيذي في مايو

  

نسخة المنح المقدمة للقطاع الخاص والمدرجة في ال

المعدلة من سياسة تمويل المنح التي عرضت على 

كانون األول /المجلس التنفيذي في دورة ديسمبر

2009.  

  

 على من المقرر عرض استراتيجية القطاع الخاص

كانون األول / دورة ديسمبر فيالمجلس التنفيذي
2011 . 

 بين المساواة
 وتمكين الجنسين
 المرأة

يما  تقي السمتقلسيجري مكتب التقييم

ألداء الصندوق فيما يتعلق بالمساواة 

بين الجنسين وتمكين المرأة في عام 

واستنادا إلى نتائج التقييم، . 2009

سينظر المجلس التنفيذي في الحاجة 

إلى إعداد سياسة مؤسسية 

واستراتيجية تنفيذية حول التمايز بين 

  . الجنسين

 

كانون /ديسمبر

 2009األول 

 فصاعدا

تقييم على المجلس التنفيذي في عرض تقييم مكتب ال

  20103كانون األول /دورة ديسمبر

 

 المتعددة انضم الصندوق إلى جماعة العمل  المعنية مجموعة العمل إلى االنضمام 

                                                      
3  EB 2010/101/R.9 
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 والتابعة الجنسين بين التمايز بقضايا
 .األطراف متعددة اإلنمائية للمصارف

 المعنية بالتمايز بين الجنسين في األطراف

 .2009ن حزيرا/يونيو

أداء  عن سنوياً التنفيذي المجلس إبالغ 

 بين التمايز قضايا إزاء الصندوق
 تقرير عبر عملياته في الجنسين
 .للصندوق اإلنمائية الفعالية

  سنويا منذ دورةعرض على المجلس التنفيذيت 

  .2009كانون األول /ديسمبر

 بين الجنسين  التمايزمن المقرر عرض سياسة 

 .2012نيسان /بريلأ في دورة نفيذيعلى المجلس الت

 واإلدارة البيئة
 للموارد المستدامة
 الطبيعية

 البيئية اإلدارة إجراءات"عرض وثيقة 
 على "الصندوق في المستدامة والتنمية
 .فيها للنظر التنفيذي المجلس

نيسان /أبريل
2009 

استُعرِضت في دورة المجلس التنفيذي في 

 20094نيسان /أبريل

 اسة خاصة عن البيئةعرض سي 
الطبيعية تتضمن استراتيجية  والموارد

المناخ على  تغير بشأن الصندوق

 . المجلس التنفيذي

كانون /ديسمبر

 2010األول 
رسمية على هامش دورة المجلس  غيرندوة عقدت 

  2010كانون األول /التنفيذي في ديسمبر

  

سات في دورة المجلس التنفيذي اأقرت وثيقة السي

  2011.5يار أ/ مايوفي

 استراتيجية عن تغير المناخ عرض تغير المناخ

انظر أيضا (على المجلس التنفيذي 

البيئة واإلدارة المستدامة للموارد "

 ").الطبيعية

نيسان /أبريل
2010 

رسمية على هامش دورة المجلس  غير ندوةعقدت 

  .2009كانون األول /التنفيذي في ديسمبر

  

المجلس التنفيذي في  في دورة االستراتيجية أقرت 

 20106نيسان /أبريل

إبالغ المجلس التنفيذي سنويا عن  االستدامة

أداء الصندوق فيما يتعلق باالستدامة 

من خالل تقرير الفعالية اإلنمائية 

 .للصندوق

 

كانون /ديسمبر

 2009األول 

 فصاعدا

 يعرض على المجلس التنفيذي سنويا منذ دورة

  .2009كانون األول /ديسمبر

 

 بغرض إلدارةا
 األهداف تحقيق

 اإلنمائية

تحديث المبادئ التوجيهية للصندوق 

 االستراتيجية الخاصة ببرامج الفرص 

، المشروعاتالقُطرية، وتصميم 

والمنح، مع معايير دنيا ألطر النتائج 

واألطر المنطقية للفئات الثالث 

  .جميعها

  

  

  

  

 أوائل تم في:  القُطْريةاالستراتيجية برامج الفرص 

 المبادئ التوجيهية  إصدار2011العام الحالي 

 القطرية؛ وتوفر االستراتيجية لبرامج الفرص 

النسخة المحدثة من المبادئ التوجيهية إطارا إلدارة 

 يمكن تطبيقه أيضا على الدول الهشة التي –النتائج 

تحتاج إلى تعديالت ضرورية تمليها الظروف 

                                                      
4  EB 2009/96/R.7 
5  EB 2011/102/R.9 
6  EB 2010/99/R.2/Rev.1 
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األهداف  العمل على مواءمة –القُطْرية 

 للصندوق مع األولويات القُطْرية، االستراتيجية 

وتحديد النتائج المرجوة والمؤشرات المالئمة، إلى 

 . جانب األهداف السياساتية والمؤسسية

تم تنقيح مخطط تقارير تصميم : المشروعاتتصميم    

 اعتبارا من أوائل يجري العمل بهالمشروعات و

المخطط بإدراج ويقضي هذا . 2011 العام الحالي

اإلطار المنطقي النموذجي الجديد للصندوق والذي 

  . 2010أعدت من أجله المبادئ التوجيهية في عام 

اعتمد المجلس التنفيذي نسخة منقحة من : المنح

كانون /سياسة تمويل المنح في الصندوق في ديسمبر

قد عرضت على المجلس التنفيذي و. 20097 األول

 الخاصة جراءات الداخلية اإل 2011أيار /في مايو

بتمويل المنح والمؤشرات الخاصة برصد تنفيذ 

 . سياسة تمويل المنح

 المجلس التنفيذي صيغة تقدم إلى 

 المقدمة المشروعاتمنقحة لوثائق 

  .إليه

  

  

 بالنتائج  سنوياالتنفيذي المجلس إبالغ
 تقرير خالل من وذلك المتحققة
 .اإلنمائية للصندوق الفعالية

سان ني/أبريل
2011  

  

  

  

كانون /ديسمبر

 2009األول 

 فصاعدا

  2011أيار / المجلس التنفيذي في دورة مايوأقر

 وسوف يبدأ صيغة جديدة مقترحة لتقارير الرئيس

 دورة المجلس التنفيذي في العمل بها اعتبارا من 

  .2011كانون األول /ديسمبر

  

 تعرض على المجلس التنفيذي سنويا منذ دورة

  .2009ول كانون األ/ديسمبر
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 إصالحات تعزيز
 العمل خطة

 التنفيذي المجلس إبالغ مواصلة
 والتنظيمية التشغيلية باإلصالحات

 الفعالية تقرير خالل من أساساً وذلك
 .اإلنمائية للصندوق

كانون /ديسمبر

 2009األول 

 فصاعدا

 تعرض على المجلس التنفيذي سنويا منذ دورة

  .2009كانون األول /ديسمبر

  

 

 الموارد إصالح
 البشرية

 أعمال جدول تنفيذ عن عرض تقارير
البشرية على المجلس  الموارد إصالح

 .التنفيذي

كانون /ديسمبر

 2009األول 

 2010و

إصالح الموارد البشرية "عرض تقرير مرحلي عن 

على دورة "  استراتيجية للصندوق محورها البشر–

  .20098كانون األول /المجلس التنفيذي في ديسمبر

 الموارد البشرية على حديث إلصالحاتتعرض 

كانون األول /دورة المجلس التنفيذي في ديسمبر
20109  

 الموارد تحديث إلصالحاتعرض من المقرر 

البشرية على دورة المجلس التنفيذي في 

التغيير  "كجزء من ورقة 2011كانون األول /ديسمبر

   "عملية التعزيز: واإلصالح

 

ي سنويا سيتم إبالغ المجلس التنفيذ 

عن مؤشرات األداء الرئيسية 

إلصالح الموارد البشرية من خالل 

 . للصندوقاإلنمائية الفعالية تقرير

كانون /ديسمبر

 2009األول 

 فصاعدا

  سنويا منذ دورة المجلس التنفيذيتعرض على

  .2009كانون األول /ديسمبر

 

استعراض نظم الحوافز المستندة إلى  

ؤسسات النتائج والمستخدمة في الم

الدولية األخرى، ورفع تقرير إلى 

المجلس التنفيذي عن الخيارات 

المتاحة لتحسين ربط حوافز 

 .الموظفين باألداء المؤسسي

أيلول / سبتمبر
2011 

قُدم تقرير عن التقييم الخارجي لنظام تعويضات 

واستحقاقات الموظفين إلى المجلس التنفيذي في 

  . 2010كانون األول /دورة ديسمبر

 الموارد تحديث إلصالحاتعرض ن المقرر م

البشرية على دورة المجلس التنفيذي في 

التغيير  "كجزء من ورقة 2011كانون األول /ديسمبر

   "عملية التعزيز: واإلصالح

 

 المالية اإلدارة
 االئتمان وقضايا
 والشفافية

الميزانية اإلدارية للصندوق واعتماد 

العمل مع : تمويل تجهيز البرامج

ة مراجعة الحسابات التابعة لجن

للمجلس التنفيذي لدمج النفقات التي 

يجري تمويلها حالياً في إطار اعتماد 

ميزانية 

الصندوق لعام 

  فصاعدا2010

استعرض في دورة المجلس التنفيذي في 

ه في  وتم تنفيذ2009كانون األول /ديسمبر

  .2012، و2011، و2010 موازنات األعوام
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EB 2011/104/R.52 الملحق 

23 

تمويل تجهيز البرامج دمجا تاما مع 

 .الميزانية اإلدارية للصندوق

تتخذ خطوات : المراجعة الداخلية 

لمواصلة تعزيز جودة واستقالل 

وظيفة المراجعة الداخلية بما يتمشى 

 .مع أفضل الممارسات المستجدة

 نسخة منقحة من أكداستعرض المجلس التنفيذي و تحدد الحقا

  فيدوقميثاق مكتب المراجعة واإلشراف في الصن

 2010.10نيسان / أبريلدورة

عرض : لجنة مراجعة الحسابات 

نسخة منقحة من االختصاصات 

والنظام الداخلي على المجلس 

 . التنفيذي للموافقة عليها

/ عرضت على دورة المجلس التنفيذي في سبتمبر 

 .200911أيلول 

عرض على المجلس ي: التوريد 

 التوجيهية التنفيذي استعراض للمبادئ
 الصندوق في مشاريع يدللتور

وتنفيذها، بما في ذلك مقارنتها بتلك 

 المعمول بها في البنك الدولي ودليله
باإلدارة االئتمانية "المرجعي الخاص 

  اإلنمائية التي تقودهاالمشروعاتفي 
، وتقييم مدى "المجتمعات المحلية

تناغم هذه المبادئ مع سياسة 

 .الصندوق بشأن محاربة الفساد

نون كا/ديسمبر

 2009األول 
 في للتوريد التوجيهية المبادئ استعرضت
في دورة المجلس  الصندوق من الممولة المشروعات

  200912كانون األول /التنفيذي في ديسمبر

  

أيلول /اعتُمدت المبادئ التوجيهية المنقحة في سبتمبر

201013. 

 المجلس يقوم: سياسة نشر الوثائق 
 الصندوق سياسة بتعديل التنفيذي

 وثائق تُنشر بحيث الوثائق نشر أنبش
 موقع على المشروعات تقييم

 على شبكة اإلنترنت قبل الصندوق
 التي التنفيذي المجلس دورة انعقاد
 .المشروعات تلك في النظر فيها سيتم

أيلول /سبتمبر
2009 

الوثائق في دورة  نشر بشأن الصندوق عدلت سياسة

 .200914أيلول /المجلس التنفيذي في سبتمبر

 أحكام يقوم المجلس باستعراض 
 التي الوثائق بنشر المتعلقة السياسة
 .فيما قبل محجوبة كانت

 لجميع الكامل النشر افتراض"اعتُمدت سياسة  
 في دورة المجلس "الصندوق ينتجها التي الوثائق

 201015أيلول /التنفيذي في سبتمبر
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 يعرض رئيس: إدارة المخاطر 
 أنشطة نع سنوياً تقريراً الصندوق

 التنفيذي المجلس على المخاطر إدارة
 .الحسابات مراجعة لجنة خالل من

 دورة  سنويا منذعرض على المجلس التنفيذيي  التنفيذقيد

   200916نيسان /أبريل

 

 إطار اعتماد: والشفافية المساءلة 
اإلفصاح  وسياسة الداخلية للرقابة

 والموظفين المسؤولين الحالي لكبار
 .لمنظمةالمعنيين في ا

حزيران /يونيو
2009 

يقوم مراجعون خارجيون : الداخلية الرقابة إطار

بالتحقق التام من األهداف الواردة في القوائم المالية 

   .2012بدءاً من عام 

ق اإلدارة العليا من القوائم المالية حسب الوضع تحق

  .2011بدءاً من عام 

: 2011-2009المتخذة بالفعل في الفترة الخطوات 

م خرائط العمليات وتوثيق جميع العمليات المالية رس

 الخارجي للعمليات األساسية، واالستعراض

؛ واستعراض واختبار المرسومة وتحليل الفجوات

الضوابط األساسية المدرجة في خرائط العمليات 

  .2011والمتعلقة بإبالغ التقارير المالية للعام المالي 

يذ سياسة لنشر جرى تنف: سياسة نشر الوثائق المالية

الوثائق المالية على جميع موظفي الصندوق من 

. 17"شهادة التقيد بمدونة السلوك في الصندوق"خالل 

 نظام تنفيذ تحسين
 الموارد تخصيص

 األداء أساس على

 التنفيذي مجموعة المجلس سيكلف
 تخصيص بنظام المعنية العمل
 بمواصلة األداء أساس على الموارد

 فضلأ مهامها واستعراض
 في بها المعمول الممارسات
 األخرى الدولية المالية المؤسسات
الالزم إدراجها في  التحسينات وتحديد

 .النظام هذا

 قيد التنفيذ قيد التنفيذ

 النتائج تحقيق
 وقياسها

 النتائج لقياس النهائي عرض  اإلطار
 للموافقة عليه التنفيذي المجلس على
  .الثامن التجديد فترة بدء قبل

 

أيلول /مبرسبت
2009  

 

أيلول / اعتمد في دورة المجلس التنفيذي في سبتمبر
200918.  

 

 عن التنفيذي المجلسإبالغ  

 إطار المحققة مقارنة مع اإلنجازات
كانون /ديسمبر

 2010األول 

 دورة  سنويا منذيذي على المجلس التنفتعرض

  .2009كانون األول /ديسمبر

                                                      
16  EB 2009/96/R.28 
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 للصندوق الثامن التجديد نتائج قياس
 الفعالية تقرير خالل وذلك من
 .اإلنمائية

  فصاعدا

 نسخة منقحة من سياسة عرض المنح

 . على المجلس التنفيذيالمنح تمويل
كانون /ديسمبر

 2009األول 
أقر المجلس التنفيذي الصيغة المنقحة من سياسة 

كانون / ديسمبرتمويل المنح في الصندوق في دورة

 .200919األول 

اإلطار 

 االستراتيجي
 جديد استراتيجي ض  إطارعر

 التنفيذي المجلس على للصندوق
 من الفترة في الصندوق أنشطة لتوجيه
 .وصاعداً 2011 العام

كانون /ديسمبر

 2010األول 
عرض على دورة المجلس التنفيذي في 

 2010.20كانون األول /ديسمبر
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