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  بموارد أقلدعم تسییر الصندوق: القیام بالمزید 

  إطار للمناقشة من إعداد مكتب سكرتیر الصندوق

  موجز تنفیذي

لتوصیات الواردة في تقریر هیئة المشاورات الخاصة لأعد مكتب سكرتیر الصندوق هذه الورقة استجابة - 1

الخصوص إلى الحاجة التي حددها التقریر لتحسین وهو یتطرق على وجه .بالتجدید التاسع لموارد الصندوق

ویعتبر .الكفاءة والفعالیة في استخدام الموارد البشریة والمالیة للصندوق في مجال خدمة الهیئات الرئاسیة

تحري فرص تقلیص التكالیف المرتبطة بعمل الهیئات الرئاسیة التزاما جوهریا لزیادة الفعالیة المؤسسیة 

.التجدید التاسع للمواردللصندوق خالل فترة

للمجموعة الرابعة (تكالیف 2015- 2013وضعت مشاورات التجدید التاسع للموارد هدفین رئیسیین للفترة - 2

التسییر):

بالمائة؛25بما یعادلتقلیص المیزانیة   )أ(

.بالمائة27.8بما یعادلتقلیص المناصب الوظیفیة   )ب(

وبناء علیه تقترح .هذه األهداف بتشاور وثیق مع المجلس التنفیذيلتحقیقیتوجب تحدید اإلجراءات الالزمة - 3

هذه الورقة أن یقلص الصندوق المستوى الحقیقي لتكالیفه المرتبطة بعملیات الهیئات الرئاسیة في الصندوق 

) تقلیص الحجم اإلجمالي للتقاریر المعروضة على الهیئات 1من خالل أربعة محاور عریضة وهي: (

) تقلیص 3عرض الوثائق على المجلس بلغة واحدة فقط من لغات الصندوق الرسمیة؛ (توسیع) 2الرئاسیة؛ (

) تقلیصات أخرى في 4نطاق اجتماعات الهیئات الرئاسیة ولجانها التي یتم توفیر الترجمة الفوریة لها؛ (

.التكالیف المتعلقة بمجموعة التسییر

والمطلوب من المجلس التنفیذي استعراض الترتیبات المقترحة والمصادقة على اإلجراءات الواردة في الفقرة - 4

بما یلي:،بعدئذ، ستقوم إدارة الصندوق وفي دورة المجلس في دیسمبر/كانون األول.38

عرض وثیقة تتعلق بالمبادئ التوجیهیة لوثائق اجتماعات الهیئات الرئاسیة؛  )أ(

المالي للسنة األولى من اإلجراءات الموافق علیها في المیزانیة المقترحة لعام عكس األثر   )ب(

2013.

المنظمة للكفاءة المؤسسیة، من مستوىسیوفر التقییم على ، 2012وبحلول نهایة عام وبالتوازي مع ذلك، - 5

إدارة وسوف تستعرض.بین جملة أمور أخرى، استعراضًا معمقًا لعمل الهیئات الرئاسیة في الصندوق

تقترح خطة س،، وحیثما كان مالئماالورقةالصندوق مخرجات التقییم على خلفیة التوجیهات الواردة في هذه 

  .عمل على المجلس التنفیذي للموافقة علیها
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  توصیة بالموافقة

  .38المجلس التنفیذي مدعو إلى الموافقة على اإلجراءات الواردة في الفقرة 

  التجدید التاسع لموارد الصندوقالخلفیة: التزامات –أوال

اتفقت هیئة المشاورات الخاصة بالتجدید التاسع لموارد الصندوق على سلسلة من االلتزامات التشغیلیة - 1

الصندوق في تحقیق الهدف األول من األهداف اإلنمائیة لأللفیة، والمؤسسیة والمالیة لتعزیز مساهمة 

المتمثل في استئصال الفقر والجوع وتعمیق تركیز الصندوق على المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة، 

- 2013وبالتالي تعزیز القیمة المتحققة مقابل األموال المنفقة في فترة التجدید التاسع لموارد الصندوق (

2015(.

في زخم الكفاءة ینرئیسیالینصر العنوسیشكل تحسین الكفاءة التكالیفیة وكفاءة العملیات في الصندوق - 2

جدیدة لتمكین الصندوق إداریةوسیتم إدخال أدوات.خالل فترة التجدید التاسع للمواردللصندوق المؤسسیة 

.حیثما كان ذلك ممكنا،من القیام برصد أفضل لتكالیف عملیات أعماله ولتیسیر احتواء التكالیف وتقلیصها

عالوة على ذلك، فقد تم إدراج مؤشرات جدیدة وأهداف أكثر طموحا للكفاءة التشغیلیة والمؤسسیة في إطار 

زیز األداء والتمكین من اإلبالغ بصورة أكثر شموال عن ، بهدف دعم تع2015-2013قیاس النتائج للفترة 

.والمنجزات المتحققةالمحرزالتقدم

على هیكلیة سلسلة نتائج على خمسة 2015-2013یبقي إطار قیاس النتائج المصادق علیه للفترة - 3

إلصالحات مستویات، والتي تتتبع فیها مؤشرات المستوى الخامس (انظر الملحق األول) التقدم المحرز في ا

مع تركیز قوي على الكفاءة التنظیمیة، وبخاصة في المجموعة الداخلیة لتعزیز الفعالیة والكفاءة المؤسسیة 

.)الرابعة (التسییر

  دعم الصندوق ألنشطة التسییر المؤسسي للدول األعضاء–ثانیا

لدول األعضاء (المجموعة الخاصة بتسییر شؤون اةنشطة المؤسسیألالمباشرة لدعم الصندوق لبلغت التكلفة- 4

ویتضمن هذا المبلغ تكلفة عقد اجتماعات الهیئات .2011بالمائة من المیزانیة اإلداریة لعام 8الرابعة) 

) مع كل ما یرتبط بذلك من وثائق .الرئاسیة (المجلس التنفیذي ومجلس المحافظین واللجان التابعة لهما، إلخ

كذلك فإنها تتضمن أیضا خدمات الدعم التي توفرها .وغیرها من الخدمات،وترجمة فوریة،وترجمة تحریریة

الرابعة.بالمائة من المجموعة80مكتب سكرتیر الصندوق لوتمثل المیزانیة اإلداریة .الُشعب األخرى

بعد مناقشات مطولة، وضعت هیئة المشاورات الخاصة بالتجدید التاسع لموارد الصندوق هدفین اثنین لهذه - 5

:2015-2013جموعة للفترة الم

بالمائة؛25تقلیص المیزانیة بما یعادل   )أ(
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.بالمائة27.8تقلیص المناصب الوظیفیة بما یعادل   )ب(

الهدفین، "كي یتم تحدیدهما وتنفیذهما بتشاور وثیق مع ینمن اإلدارة إعداد المقترحات لتحقیق هذلبوقد طُ 

GCالمجلس التنفیذي" (الوثیقة  35/L.4(.

وبناء علیه، أعد مكتب سكرتیر الصندوق جملة من المقترحات لتغطیة المجاالت التالیة، من بین جملة أمور - 6

عرض الوثائق توسیعأخرى: (أ) تقلیص الحجم اإلجمالي للتقاریر المعروضة على الهیئات الرئاسیة؛ (ب) 

على المجلس بلغة واحدة فقط من لغات الصندوق الرسمیة؛ (ج) تقلیص نطاق اجتماعات الهیئات الرئاسیة 

.ولجانها التي یتم توفیر الترجمة الفوریة لها؛ (د) تقلیصات أخرى في التكالیف المتعلقة بمجموعة التسییر

ییر على مستوى الخدمات الموفرة لهیكل التسییر ینطوي تنفیذ هذه اإلجراءات في واقع األمر على إدخال تغ- 7

ستؤدي وفي الوقت نفسه، فإنها .في الصندوق، كما أنها ستتطلب تعدیل بعض الوثائق األساسیة للصندوق

.كیفیة عمل هیكل التسییر في الصندوقعلىالكفاءات المرغوبة بدون أن تؤثر بصورة كبیرة إلى

  النظام اللغوي–ثالثا

یضطلع مكتب سكرتیر الصندوق بالمسؤولیة عن توفیر الخدمات اللغویة المؤسسیة (التي تتضمن الترجمة - 8

وتنبثق الحاجة إلى الترجمة الفوریة .)والترجمة التحریریة للوثائق واالجتماعات الرسمیةوالتحریر الفوریة 

عضو، وبالتالي فإنه من الحاسم دولة 168ل التسییر في الصندوق الذي یمثل كوالترجمة التحریریة من هی

إلى حد كبیر لعملیة اتخاذ القرارات السلیمة، التواصل وتوفیر الوثائق للمحافظین وممثلي الدول األعضاء 

.بجمیع اللغات الرسمیة للصندوق

تعكس تركیبة قاعدة وهي، اللغات الرسمیة األربع للصندوق هي العربیة واإلنجلیزیة والفرنسیة واإلسبانیة- 9

ویتیح الصندوق الوثائق لهیئاته الرئاسیة، كما أنه یوفر .في الصندوقاب المصلحة والدول األعضاء أصح

، فیرد في الوثائق األساسیة بتوفیر هذه الخدماتوأما التفویض .الترجمة الفوریة الجتماعاتها باللغات الرسمیة

.في األحكام الواردة في الملحق الثاني

یق الكفاءة، سعى مكتب سكرتیر الصندوق في السنوات األخیرة وبصورة نشطة وفي جهوده الرامیة إلى تحق- 10

فعلى سبیل المثال، وكغیره من المنظمات .لتطبیق نموذج تشغیلي یتسم بقدر أكبر من فعالیة التكالیف

إلى احتواء التكالیف المتزایدة للترجمة المكتب المتخذة مقیاسا للمقارنة (انظر الملحق الثالث)، سعى 

) 1من خالل ثالثة إجراءات متعمدة وهي: (،الناجمة عن الحجم المتزاید لوثائق الهیئات الرئاسیة،التحریریة

بالتزامن مع تقلیص موارد الموظفین، والتركیز بشكل خاص على ضمان بمصادر خارجیة االستعانةزیادة 

وقد نجم عن هذا الجهد .تبسیطا) اللجوء إلى عملیات أكثر3) زیادة استخدام التكنولوجیا؛ (2الجودة؛ (

2010وفورات في عام تحقیقالمستمر لتحقیق الوفورات وزیادة الكفاءة في التسییر نتائج ملموسة تمثلت في

  .ملیون دوالر أمریكي0.7إلى 2011ملیون دوالر أمریكي، وفي عام 0.5بما یصل إلى حوالي 

تحققة حتى تاریخه لیست كافیة لتلبیة األهداف المنصوص ولكن، وعلى الرغم من هذا الجهد، فإن الكفاءة الم- 11

لم یعد أمرًا ممكنا بعد ومن الواضح أنه، وبموجب هذه األهداف، .علیها في مشاورات التجدید التاسع للموارد

سیر جنبا یوبالتالي فإن اإلبقاء على التعددیة اللغویة .استمرار العمل كما كان األمر علیه في العادة،اآلن 

.تقلیص معتبر في الناتج الحقیقي (أي عدد الصفحات/الكلمات التي ستتم معالجتها)تحقیق جنب مع إلى
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بعین االعتبار مبدأ التعددیة اللغویة  ومع األخذ، المتطلبات من النواتج وتزایدتقلیص الموارد  مواجهةوفي 

التي تحكم عمل الصندوق، ال بد من إیجاد حلول جدیدة: وبالتالي یغدو من الضروري القیام بتحلیل 

وربما كانت الممارسة السابقة المتمثلة في ترجمة جمیع الوثائق، بغض النظر عن  ،لمسوغات بعض الوثائق

  .د اآلنال یمكن الدفاع عنه بع اً طبیعتها، أمر 

  الوثائق- رابعا

، ارتفع عدد الكلمات التي تم تحریرها وترجمتها سنویا ألغراض اجتماعات 2011-2009خالل الفترة - 12

بالمائة لكل سنة،  10ملیون كلمة، مما یمثل زیادة مطردة بمعدل  5.4ملیون إلى  4.3الهیئات الرئاسیة من 

ع عدد أیام الترجمة الفوریة التي تم فكذلك ارت .)1 البیاني الرسمبالمائة (انظر  26وزیادة تراكمیة بما یعادل 

  .توفیرها لخدمة اجتماعات جمیع الهیئات الرئاسیة خالل الفترة نفسها

وتمثل هذه الوثائق التي یصل  .وثیقة على المجلس التنفیذي 348، تم عرض ما مجموعه 2011في عام - 13

من ناحیة  2007بالمائة سنویا منذ عام  5بحدود مضطردة صفحة، زیادة  4 800عدد صفحاتها إلى حوالي 

وكما  .)2 الرسم البیاني(انظر  2011- 2007بالمائة على مدى الفترة  15الحجم، وزیادة تراكمیة مقدارها 

جهة عدد الصفحات/الكلمات (مثل ل قویاً ، فقد شهدت بعض فئات الوثائق توجهًا تصاعدیًا الرسمیبین هذا 

.اإلبالغ عن النتائج) الوثائق المؤسسیة ووثائق

  1الرسم البیاني 

  الكلمات المعالجةتوّجه الهیئات الرئاسیة: تحلیل 

  

   

  

0.3

LOT 2011
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  2الرسم البیاني 

  المجلس التنفیذي: تحلیل توجه الوثائق المعالجة، حسب عدد

  ) 2011- 2007ونوع الوثائق وعدد الصفحات (

  

  

ضع حدودا ی لمو  .المعلومات التي یوفرها أكثر من تركیزه على طولهامؤخرا على شمولیة ركز الصندوق - 14

في حال تقاریر رئیس الصندوق وبرامج الفرص االستراتیجیة القطریة، والتي  إالقصوى على عدد الكلمات 

وفي الحاالت  .تحكمها حالیا المبادئ التوجیهیة التي وافق علیها المجلس، سواء بالنسبة للصیغة أو الطول

وعلى هذه الخلفیة،  .ینمتسقا مع مرور السن طول الوثائق من وثیقة إلى أخرى، ولم یكن اختلفاألخرى، 

فقط إلى تقلیص لیس  یؤدي أنحدود قصوى دقیقة على طول الوثائق حسب الفئة  وضعفإن من شأن 

س التنفیذي من خالل تركیز اإلسهام في تعزیز فعالیة مداوالت المجلتكالیف معالجتها، ولكن أیضا إلى 

.لحصول علیهالانتباه إدارة الصندوق والمجلس التنفیذي على العناصر الرئیسیة في القرارات التي یتم السعي 

ولتقلیل التكالیف، من الضروري أن یبقى طول الوثائق في الحدود الدنیا الضروریة، ویجب أن تلتزم الوثائق - 15

صادق علیها والتي هي موجودة أصال كلما كان ذلك قابال للتطبیق:الم النموذجیةبمعیار معین وبالصیغ 

؛یجب أن تتضمن جمیع الوثائق االستراتیجیة ووثائق السیاسات المؤسسیة موجزا تنفیذیا  ) أ(

یجب أن تتضمن جمیع الوثائق التي تتطلب الوصول إلى قرار بشأنها توصیة واضحة ودقیقة    ) ب(

وثیقة "قرارات المجلس التنفیذي ومداوالته" التي یتم توزیعها في وسیشكل هذا النص جزءا من  .بالموافقة

.نهایة كل دورة من دورات المجلس

وفي الوقت نفسه، یمكن إدخال بعض القواعد الجدیدة لوضع الصیغ على النحو التالي:- 16
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یجب أن ینحصر استخدام المالحق فقط على توفیر المعلومات اإلضافیة ذات الصلة الضروریة   )أ(

ل وثیقة ما والتي ال یمكن توفیرها على موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت بأسلوب سهل الستكما

.یتم توفیر هذه المعلومات باللغة األصلیة فقطعلى أن ،االستخدام

یجب أن تتضمن الذیول مواد تكمیلیة ال تشكل جزءا من النص األصلي ولیست ضروریة الستكمال   )ب(

لتكمیلیة فقط على موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت وباللغة التي تم ویجب توفیر هذه المواد ا.الوثیقة

.بهاإعدادها 

كافیة لتحقیق أهداف الكفاءة المطلوبة بموجب أهداف التجدید وحدهاقواعد هذه الومرة أخرى لن تكون - 17

في حجم بالمائة50تقلیص بما ال یقل عن فحجم أهداف الكفاءة المطلوبة ینطوي على .التاسع للموارد

ولتحقیق هذه الغایة، ال بد من إدخال وفرض حدود .الوثائق التي یتم تحریرها وترجمتها للمجلس التنفیذي

.المختلفةقصوى صارمة على عدد الكلمات تتفاوت حسب فئات الوثائق 

الترجمة إضافة إلى ذلك، هنالك حاجة إلى تقلیص جملة اجتماعات الهیئات الرئاسیة ولجانها التي یتم توفیر - 18

.الفوریة لها

  یئات الرئاسیةهتوقیت تسلیم الوثائق الخاصة باجتماعات ال–خامسا

من النظام الداخلي للمجلس التنفیذي على وجوب أن یتم توزیع الوثائق المعروضة على 6تنص المادة - 19

أعضاء المجلس التنفیذي التخاذ قرار بشأنها في موعد ال یقل عن أربعة أسابیع قبل انعقاد االجتماع إلفساح 

1.ستعراضهاالالمجال لهم 

لي إلعداد الوثائق بهدف الحد من التأخیرات وستستمر إدارة الصندوق في مسعاها لتبسیط سیر العمل الداخ- 20

ولهذه الغایة، سوف یتم إرساء أدوات جدیدة لسیر العمل .الحالیة في تقدیم الوثائق لمكتب سكرتیر الصندوق

ونظام داخلي ،للمجلس التنفیذي2012باستخدام تقنیة المعلومات بدءا من دورة دیسمبر/كانون األول 

ر في تسلیم الوثائق إلى سكرتیر الصندوق، الذي سیتم إدخاله في عام یلتحمیل التكالیف الناجمة عن التأخ

2013.
2

وفیما یتعلق بالمواعید القصوى المحددة لعرض الوثائق على المجلس التنفیذي، فقد اقترحت إدارة الصندوق - 21

لدول لةالتفاعلیالمنصةوفره توصول الفوري للوثائق الذي مؤخرا تقلیص قاعدة األربعة أسابیع على ضوء ال

توفره ویسمح دعم تكنولوجیا المعلومات الذي .ولم یتخذ حتى اآلن قرار بهذا الشأن.األعضاء في الصندوق

وفي3.بتغییر النموذج المتبع في الحدود القصوى الموضوعة لمعالجة الوثائق وتوزیعهاالمنصة التفاعلیة 

                                                          

1http://www.ifad.org/pub/basic/eb/e/!06exboa.pdf.  
  تتبع المنظمات الشریكة تدابیر مماثلة.2

المتبع حالیا بمعالجة الوثائق وتوزیعها: إذ یسلم معدو الوثائق وثائقهم لمكتب سكرتیر الصندوق قبل تسعة أسابیع 4- 6- 9ج ذیتعلق نمو 3

من بدایة الدورة مما یسمح بتخصیص ثالثة أسابیع للتحریر والترجمة، ومن ستة إلى أربعة أسابیع قبل انعقاد االجتماع إلرسال/عرض 

  الوثائق.
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لتقلیص المدة الزمنیة القصوى لعرض ضوء ذلك، تعتقد إدارة الصندوق بوجوب أن تتلقى استجابة إیجابیة

  .الوثائق على المجلس التنفیذي إلى ثالثة أسابیع
؟؟؟

دورات الهیئات الرئاسیة ذات الصلة، سوف تقوم األمانة بتوفیر عرض شفهي إضافة إلى ذلك، وفي بدایة - 22

الوثائق التي لم تحترم اإلطار الزمني المفروض بحیث یتم تتبع االختالفات في موجز یسلط الضوء على 

.األداء مع مرور الوقت واإلشارة إلیها

نفقات السفر وبدل اإلعاشة الیومي الموفر ألعضاء المجلس التنفیذي -سادسا

والزیارات المیدانیة

التوصل إلى الهدف الموضوع للكفاءة في فترة حتى في حال تنفیذ جمیع الحلول المذكورة أعاله، لن یتم - 23

وال بد من تحقیق وفورات إضافیة في التكالیف في مجاالت تؤثر بشكل .التجدید التاسع للمجموعة الرابعة

الیومي اإلعاشةمباشر على الخدمات التي یتم توفیرها ألعضاء المجلس التنفیذي، مثل نفقات السفر وبدل 

.والزیارات المیدانیة

من اللوائح الخاصة بتسییر أعمال الصندوق "للممثل العضو في المجلس التنفیذي5یتماشى مع البند وبما- 24

في أن ا، الحق إذا حضر اجتماع4أو للممثل العضو المناوب الذي یتم تعیینه للتمثیل بموجب البند 

ماالطرق، وذلك أقربن یتقاضى قیمة ما یتكبده من نفقات فعلیة للسفر إلى مكان االجتماع ذهابا وٕایابا م

للممثل قیمة تذاكر تالجو، صرفوٕاذا كان السفر بطریق.لم یتنازل العضو المعني عن ممارسة هذا الحق

ما یدفعه الصندوق لكبار المیاومةویحق للممثل المعین أن یتقاضى أیضا من عالوات .الدرجة السیاحیة

وبالتالي، وفي كل اجتماع من اجتماعات المجلس التنفیذي، یحق .لذات المقادیر والشروط"وفقا و موظفیه

یمثل ألعضاء المجلس الذین یطلبون تسدید التكالیف التي یتكبدوها، أن یحصلوا على هذه التكالیف بما 

.مبلغا إجمالیا یتضمن بطاقة سفر بالدرجة السیاحیة، كما أنهم یتلقون بدل اإلعاشة الیومي

من للمجموعة الرابعة المتصور الوصول إلیها في فترة التجدید التاسع للموارد، هداف الكفاءة ونظرًا أل- 25

، توقیف تمویل سفر أعضاء المجلس التنفیذي وصرف نفقات بدل اإلعاشة 2013بدءا من عام المقترح، 

.الیومیة لهم

وائح لالوحیث أن سلطة تقریر مثل هذا األمر هي بید مجلس المحافظین، فسیتم عرض مقترح لتعدیل - 26

الصندوق على الدورة التالیة للمجلس التنفیذي لعرضها الحقا على مجلس المحافظین أعمالتسییر الخاصة ب

.2013في دورته عام 

مع ،وظیفة التقییم في الصندوق، أخذ مكتب سكرتیر الصندوقو مكتب التقییم لقران األوفي أعقاب استعراض - 27

.التقییم المیدانیةلجنةعلى عاتقه مسؤولیة التنظیم اللوجستي لزیارات ،دائرة إدارة البرنامج

طلب من إدارة الصندوق اقتراح مفهوم لمنسقین واألصدقاء، لوفي اجتماع ،وبعد مناقشات المجلس التنفیذي- 28

لغایة وقد أثبتت هذه الزیارات كونها مفیدة ل.للزیارات المیدانیة التي یقوم بها أعضاء المجلس التنفیذي

بأنفسهم على عمل الصندوق وأن یروا بأم أعینهم التحدیات بأن یتعرفوالممثلي الدول األعضاء بسماحها
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التي یواجهها الصندوق في دعم البلدان في جهودها اإلنمائیة، وأن یفهموا الخیارات والقضایا المتعلقة 

.بتحسین عمل الصندوق

لي:وعلى وجه الخصوص، تقترح إدارة الصندوق ما ی- 29

أیام في العام لما ال یزید عدده عن تسعة أعضاء من أعضاء ةتنظیم زیارة میدانیة واحدة لمدة خمس

.)3؛ القائمة جیم:2؛ القائمة باء: 4القائمة ألف: –للجنةالمعیاریةالتشكیلةالمجلس التنفیذي (حسب 

لوكاالت األمم المتحدة الثالث التي یتم تحدید التواریخ مسبقا وتسجیلها في المفكرة المشتركة على أن 

.تتخذ من روما مقرا لها

 ٕاخطار األمانة عن طریق منسقي كل قائمة و ،المشاركین من كل قائمة على أساس التناوباختیار

.بأسماء المشاركین في الزیارة

وبعد غرافي التوزیع الجالمساواة فيلبلدان التي ستتم زیارتها على أساسلدائرة إدارة البرامج اختیار

.مشاورات بین المجلس التنفیذي وٕادارة الصندوق

وبالترتیبات التفصیلیة للزیارة ،على المجلس التنفیذي مرة كل عام إلبالغه بكل زیارة میدانیةعرض وثیقة

.التي ستتم بعدها

مجلس التنفیذياالستعاضة عن زیارات لجنة التقییم المیدانیة بالزیارات المیدانیة التي یقوم بها أعضاء ال.

في ظل بیئة الموازنة الحالیة (والمستقبلیة)، حیث یطلب من إدارة الصندوق تحدید مجاالت تقلیص النفقات - 30

وبخاصة فیما یتعلق بالمجموعة الرابعة، ال یمكن للصندوق بعد اآلن أن یتحمل نفقات السفر وبدل اإلعاشة 

لزیارات ل،تم تبني ذلكلجنة التقییم حالیا، أو في حالا الیومي لكل من الزیارات المیدانیة التي تقوم به

نولكون الوضع كذلك، ُیقترح الخیارا.في المستقبل أعضاء المجلس التنفیذيیقوم بهاسالتي المیدانیة 

(أ) یتحمل المشاركون أنفسهم التكالیف المتعلقة بالزیارات المیدانیة؛ (ب) یتم تحدید مصدر تمویلي التالیان:

4.اته الزیار بدیل لهذ

  كفاءات العملیات األخرى- سابعا

الصندوق ملتزم بمواكبة التقدم المحرز في مجال التكنولوجیا وكیف یمكن لهذا التقدم أن یساعده في جعل - 31

وفي الوقت نفسه، فإن الصندوق ملتزم أیضا .وتقاسم الوثائق أكثر كفاءة وفعالیة في التكالیفالتاالتصا

.ما یتفق مع مهمتهبللمعلومات یافي الهیئات الرئاسیة وصوال متساو بإعطاء جمیع األعضاء 

المنصة التفاعلیة للدول األعضاء

بهذا الصدد، أدخل الصندوق تكنولوجیات جدیدة مثل المنصة التفاعلیة للدول األعضاء والتسجیل الرقمي - 32

ویعد االعتماد األكثر على أدوات تكنولوجیا .اسیة لدعم عمل هذه الهیئاتلوقائع دورات الهیئات الرئ

                                                          

، تمت إثارة احتمال إدخال خط خارج المیزانیة مكرس لهذه الغایة. وبهذا 2012یولیو/تموز 13ن واألصدقاء في خالل اجتماع المنسقی4

  تكون هذه التكالیف بالضرورة خارج نطاق الحد من النفقات المنظورة للمجموعة الرابعة.
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عمل الصندوق، إذا ما أخذنا بعین االعتبار أنها بالمعلومات المتقدمة هذه بمثابة خطوة قیمة للمضي قدما 

.توفر للدول األعضاء وصوال أوسع للمعلومات المتزایدة

رات كمنتدى مقید على شبكة وعلى سبیل المثال، سیتم استخدام المنصة التفاعلیة في الفترات بین الدو - 33

اإلنترنت لتقاسم الوثائق األساسیة التي تشكل خلفیة الوثائق المعروضة على المجلس ولمناقشة المواضیع 

یمكن لهذا المنتدى المقّید أن یوفر مساحة لتشاطر وهكذا.هعمالأذات الصلة بالبنود المدرجة على جدول 

.تیسیر وتقلیص المناقشات التي تدور حولها أثناء الدورةاآلراء والتعلیقات حول الوثائق، وبالتالي 

وبالنسبة للعمل أثناء الدورات، یمكن تعزیز اإلجراءات التالیة:- 34

استخدام المؤتمرات عن طریق الفیدیو، أي تمكین الدول األعضاء من المشاركة بالحد األدنى من   )أ(

التكلفة؛

لضمان وعي ،لألعضاء المفوضینلهذا البثمع إعطاء حق الوصول ،بث دورات الهیئات الرئاسیة  )ب(

.التي تجري في المقر مثالوقائع االجتماعات الرئیسیة بأكبر 

PaperSmart: نهج النهج المقتصد في استخدام الورق

تدعو الخطط الحالیة الستخدام أكبر لتكنولوجیا المعلومات بهدف الحد من أثر الكربون الذي یخلفه - 35

توفیر وثائق االجتماعات للهیئات الرئاسیة باستخدام نهج ،المثالومنها على سبیل .الصندوق

PaperSmart. ومن الناحیة العملیة، فإن ذلك یعني أن الوثائق الموزعة ما قبل الدورات وأثناء الدورات لن

ة االجتماع على المنصقبیلیتم توزیعها بالصیغة الورقیة، وٕانما سیتم عرض جمیع الوثائق قبل الدورات 

توزیعها من خالل البرید اإللكتروني ،من ناحیة المبدأ،أما بالنسبة للوثائق أثناء الدورات، فسیتم.فاعلیةالت

وتأمل األمانة بأن تدعم الدول األعضاء هذا التقیید .ذاتهوٕاتاحتها على المنصة التفاعلیة في الوقت5فقط

التنفیذ الفعال على ق مثاال آخر یحتذى الذاتي الطوعي بحیث یغدو توفیر الوثائق في اجتماعات الصندو 

.الذي یتم تطبیقه اآلن في منظومة األمم المتحدةPaperSmartلنهج 

لدول األعضاءمع االنقل المؤتمت لالتصاالت 

الصندوق، ولكن أیضا على یخلفهأثرًا، ال على أثر الكربون الذي یحدثهنالك تطور آخر من شأنه أن - 36

لحد من تكالیف إعداد المتمثل في ا2015وهو الهدف الموضوع لعام .كفاءات مكتب سكرتیر الصندوق

زیادة تتجاوز المائة بالمائة عن العام الذي 2011و2009إذ شهد كل عام بین عامي .وٕارسال االتصاالت

ومن الحلول العملیة لذلك استخدام المنصة .بالمائة300سبقه في عدد اإلرسالیات، بزیادة تراكمیة تقدر بـ 

واللجوء ،التفاعلیة لتخزین عناوین األعضاء والمعلومات المتعلقة بقنوات ووسائل االتصال التي یفضلونها

إلى اإلعداد األوتوماتیكي لرسائل الدعوة وغیرها من االتصاالت الخاصة بالهیئات الرئاسیة، وٕارسالها 

من تكالیف ومن شأن أتمتة هذه العملیة أن تقلص.الدول األعضاء بناء على رغباتهمأوتوماتیكیا إلى 

.ساعات الدوام اإلضافي

                                                          

الجتماعات لضمان وصولهم إلى جمیع الوثائق. امعهم إلىلجلب الكومبیوترات المحمولة أو األلواح الرقمیةبشدةسیتم تشجیع المندوبین 5

  موجودة أصال.Wi-Fiاتصاالت الـ خدمة وبالفعل، فإن 
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الضیافة

حالیا، یتم توفیر وجبة الغداء واستراحات القهوة وحفالت االستقبال للمندوبین الذین یحضرون معظم - 37

وبما یتماشى مع النطاق الواسع إلجراءات الكفاءة التي یتم تنفیذها، .اجتماعات الهیئات الرئاسیة للصندوق

سیتم إیقاف العمل باستضافة المندوبین الذین یحضرون المجلس التنفیذي لوجبة الغداء بدءا من 

في - على منوال الخدمة التي تطبقها الكافتیریا - وقد تم اتخاذ التدابیر لتوفیر الغذاء .2012سبتمبر/أیلول 

وهنالك تقلیصات إضافیة .الطعام الرئیسیة؛ على أساس أن یدفع كل مندوب لقاء الطعام الذي یتناولهقاعة

.ویتم حالیا النظر في الخیارات المتاحة،ما یتم تصورهمفي میزانیة الضیافة 

المضي قدماً –ثامنا

وبعد األخذ بعین االعتبار الممارسات التي تتبعها المؤسسات المالیة الدولیة ،على ضوء ما ورد أعاله- 38

اتخاذ اإلجراءات التالیة بهدف تحقیق الكفاءة الموضوعة لفترة التجدید التاسع للموارد:األخرى، ُیقترح

لیة على الحد من الحجم اإلجمالي لرفع التقاریر للهیئات الرئاسیة من خالل وضع الحدود القصوى التا  )أ(

طول وثائق الهیئات الرئاسیة:

صفحة) لوثائق برامج الفرص االستراتیجیة القطریة ووثائق 18-13(حوالي كلمة5005-

اإلبالغ عن النتائج؛

صفحة) لوثائق المشروعات والبرامج والمنح ووثائق 16-12(حوالي كلمة0005-

الوثائق المؤسسیة؛–االستراتیجیات 

صفحات) للوثائق المالیة (باستثناء القوائم المالیة للصندوق10-6(حوالي كلمة0003-

ومیزانیته)؛

.جمیع الوثائق األخرىلصفحات) 6-4(حوالي كلمة0002-

لمعدي الوثائق الذین ال یمتثلون للمبادئ وسوف تدخل إدارة الصندوق نظام تحمل التكالیف 

  .التوجیهیة المصادق علیها الخاصة بطول الوثائق

تقلیص الترجمة من خالل توسیع نطاق الوثائق المعروضة على المجلس التنفیذي بلغة واحدة من   )ب(

.لغات الصندوق الرسمیة

للمجلس التنفیذي (لجنة عرض الوثائق باللغة اإلنجلیزیة فقط بالنسبة لجمیع الهیئات الفرعیة

ومجموعة العمل المعنیة بنظام تخصیص الموارد على أساس ،ولجنة التقییم،مراجعة الحسابات

)؛.األداء، إلخ

 بعض وثائق مجلس المحافظین أو جزء من الوثائق وهي: التوقف عن ترجمة

؛الوثائق المالیة (باستثناء القوائم المالیة والمیزانیة)-

الضمائم والتصویبات؛-

الوثائق الموزعة على المجلس للعلم؛-
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.المالحق-

  تقلیص اجتماعات الهیئات الرئاسیة ولجانها التي یتم توفیر الترجمة الفوریة لها؛  (ج)

مجلس المحافظین والمجلس التنفیذي واجتماعات هیئات علىتوفیر الترجمة الفوریة سیقتصر

وأما بالنسبة لجمیع الهیئات الفرعیة للمجلس التنفیذي فستتم .المشاورات الخاصة بتجدید الموارد

.إلنجلیزیة فقطباللغة ا

.إیقاف العمل بتمویل تكالیف سفر وبدل اإلعاشة الیومي ألعضاء المجلس وللزیارات المیدانیة  (د)

وبالنسبة لجمیع النقاط أعاله، ال بد من إدخال تغییرات على القواعد واإلجراءات الخاصة بالسیاسات - 39

الغایة، ستعرض على المجلس التنفیذي ولتحقیق هذه .اللغویة وغیرها من سیاسات االجتماعات ذات الصلة

.في دورة دیسمبر/كانون األول وثیقة محددة، كما هو مشار إلیه بتفصیل أكبر أدناه

التبعات المالیة–تاسعا

وفورات بما یعادل حوالي تحقیقتنفیذ اإلجراءات الواردة أعاله على مدى ثالث سنوات عن ینجمسوف - 40

التالي:ملیوني دوالر أمریكي على النحو 

بالمائة: 50بما یعادل :تقلیص الحجم اإلجمالي السنوي للوثائق المعروضة على المجلس التنفیذي  (أ)

ملیون دوالر أمریكي؛1.2حوالي 

هیئاته تقلیص الترجمة التحریریة من خالل زیادة جملة الوثائق المعروضة على المجلس التنفیذي و   (ب)

  دوالر أمریكي؛000400لصندوق: حوالي الرسمیة للغاتالالفرعیة بلغة واحدة فقط من 

الحد من جملة اجتماعات الهیئات الرئاسیة ولجانها التي یتم توفیر الترجمة الفوریة لها: حوالي   (ج)

  دوالر أمریكي؛000100

المجلس في ألعضاء الممثلي الدولإیقاف العمل بتمویل نفقات السفر وبدل اإلعاشة الیومي  (د)

  دوالر أمریكي؛000150وللزیارات المیدانیة: حوالي التنفیذي 

والتنفیذ الكامل لنهج ،إجراءات أخرى لكفاءة العملیات، بما في ذلك الحد من مظاهر الضیافة  (هـ)

PaperSmart ،وأتمتة إرسال االتصاالت للدول األعضاء مما یرتبط بالحد من ،وتبسیط معالجة الوثائق

.دوالر أمریكي000100ي ساعات الدوام اإلضافي: حوال

النتیجة-عاشرا

مكتب سكرتیر الصندوق بوظیفتین من وظائفه األساسیة: اإلبقاء یفيباقتراحه لإلجراءات المذكورة أعاله، - 41

وضمان إدارة الموارد بصورة كفؤة تتسم بفعالیة ،للخدمة المقدمة للدول األعضاءالعالیةالجودةعلى 

النواتج التي یتم السعي إلیها على مستوى الطلب على الخدمات ضمن الصندوق وسیعتمد تحقیق .التكالیف

سیكون استمرار الحوار مع ومن الهام بمكان التأكید على أنه وفي الحالتین.فیهومن الهیئات الرئاسیة

.المجلس التنفیذي والدعم القوي من قبله ضروریین لنجاح هذا المسعى
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التنفیذي لنهج متدرج تبعا المجلسوثیقة على 2012األولوستقترح إدارة الصندوق في دیسمبر/كانون - 42

حدد كال من طرائق التنفیذ وأیة تعدیالت ضروریة مما یتوجب إدخاله على النصوص ی،لإلجراءات المقترحة

عام لوسوف یتم عكس األثر المالي لإلجراءات الموافق علیها في برنامج عمل الصندوق ومیزانیته .القانونیة

2013.
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  2015-2013إطار قیاس النتائج للفترة 

: الفعالیة والكفاءة المؤسسیة5المستوى 

سنة األساسالمصدرالمؤشرات

القیمة 

األساسیة

المستوى 

المستهدف لعام 

2015

الموارد واإلدارةتعبئةتحسین 5-1

100ال ینطبق2011منتصف سجالت المكاتبالنسبة المئویة المحققة من تعهدات تجدید الموارد5-1-1

تحسین إدارة الموارد البشریة5-2

مؤشر مشاركة الموظفین: النسبة المئویة للموظفین 5-2-1

المشاركین بصورة إیجابیة في أهداف الصندوق

201069.475مسح الموظفین

النسبة المئویة للقوة العاملة من الدول األعضاء في القائمتین 5-2-2

باء وجیم

جاري التتبع201140سجالت المكاتب

5-النسبة المئویة للنساء في الوظائف الفنیة من الرتبة ف 5-2-3

فما فوقها

20112835سجالت المكاتب

2011144100المكاتبسجالت المدة الالزمة لملء شواغر الوظائف الفنیة (باألیام)5-2-4

تحسین إدارة المخاطر5-3

عدد اإلجراءات المتأخرة بشأن توصیات المراجعة الداخلیة 5-3-1

ذات األولویة العالیة 

20102115سجالت المكاتب

تحسین الكفاءة اإلداریة5-4

برنامج العمل اإلداریة إلى حجم برنامج القروض والمنحالمیزانیةنسبة   5-4-1

والمیزانیةالسنوي 

201114.1
جاري التتبع

المؤشرات (على أساس المتحقق) الجدیدة أو المنقحة

حصة موارد المیزانیة المخصصة لكل من: (خط األساس 5-4-2

2011(

o 1المجموعة

o 2المجموعة

o 3المجموعة

o أ4المجموعة

62

7

23

8

65

9

20

6

المدرجة في المیزانیة ومجموع الموظفینالنسبة بین وظائف5-4-3

)2011الوظائف المدرجة في المیزانیة في: (خط األساس 

o 1المجموعة

o 2المجموعة

o 3المجموعة

oأ4المجموعة

57

7

25

11

61

9

22

8

النسبة بین وظائف المكاتب القطریة المدرجة في المیزانیة ووظائف 5-4-4

) 2011الُشعب اإلقلیمیة المدرجة في المیزانیة (خط األساس 

المؤشرات (الالحقة) الجدیدة أو المنقحة 
38

45

النسبة بین النفقات اإلداریة الفعلیة (بما في ذلك النفقات الممولة من 5-4-5

القـــــــروض والِمـــــــنح الســـــــنوي الممـــــــول مـــــــن رســـــــوم اإلدارة) وبرنـــــــامج 

الصــــندوق باإلضــــافة إلــــى قیمــــة البــــرامج والمشــــروعات التــــي یــــدیرها 

الصندوق بتمویل من وكاالت أخرى

14.712.5متوسط ثالث سنوات سجالت المكاتب 
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النسبة بین النفقات اإلداریة الفعلیة (بما في ذلك النفقات الممولة من 5-4-6

“ الــدعم التقنـــي”مخصـــومًا منهــا النفقـــات الفعلیــة علـــى رســوم اإلدارة) 

للدول األعضاء وبرنامج العمل المتكامل

متوسط السنوات الثالث سجالت المكاتب

2008-2010

12.510.6

لة من 5-4-7 النسبة بین النفقات اإلداریة الفعلیة (بما في ذلك النفقات المموَّ

رسوم اإلدارة) والمبالغ السنویة المصروفة

متوسط السنوات الثالث المكاتبسجالت 

2008-2010

22.118.8

الخــدمات العامــة ومجمــوع ةالنســبة بــین التكــالیف الفعلیــة لمــوظفي فئــ5-4-8

تكالیف الموظفین

3025سجالت المكاتب

  .الموظفین فیها وتنفیذ تلك التخفیضات من خالل التشاور الوثیق مع المجلس التنفیذيووظائفالرابعةالمجموعة میزانیاتأ سیتم تحدید التخفیضات في 
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مقتطفات من النصوص القانونیة األساسیة للصندوق

    ما یلي:6یتضمن النظام الداخلي لمجلس المحافظین

  :اللغات: سابعا"  

لغات مجلس المحافظین هي العربیة واإلنجلیزیة والفرنسیة -لغات مجلس المحافظین -20المادة 

  .سبانیةإلوا

-الترجمة الفوریة–21المادة   

.لى اللغات األخرىإتترجم الكلمات التي تلقى بلغة من لغات مجلس المحافظین -1

ألي ممثل أن یتحدث بلغة غیر لغات مجلس المحافظین إذا قام بترتیب أمر الترجمة الفوریة -2

  .لى لغة من لغات المجلسإلكلمته 

تنشر جمیع الوثائق والتقاریر، بما في ذلك - لغات الوثائق والتقاریر والقرارات الرسمیة -22المادة   

".مجلسنصوص القرارات الرسمیة لمجلس المحافظین، بلغات ال

ما یلي:7یتضمن النظام الداخلي للمجلس التنفیذي

  :اللغات–"عاشرًا   

.لغات المجلس التنفیذي هي العربیة واإلنجلیزیة والفرنسیة واإلسبانیة-لغات المجلس–27المادة

ویجوز للمجلس أن یبحث وأن یحدد من وقت آلخر، تحقیقا لكفاءة العمل، الخطوط التوجیهیة للترجمة 

  .الفوریة للخطب، ولترجمة االقتراحات والقرارات والوثائق"

  ما یلي:8الصندوقأعمالتسییر بالخاصة لوائحالتتضمن 

من االتفاقیة، للصندوق 11-6باإلضافة إلى التقریر السنوي المشار إلیه في المادة -التقاریر- 12البند " 

التقاریر هذهوتعد .خالل اضطالعه بأهدافه ووظائفه–إذا ما رأى ذلك مناسبًا -أن ینشر تقاریر أخرى

  ."بلغات مجلس المحافظین وترسل إلى األعضاء

  

                                                          

6  http://www.ifad.org/pub/basic/gc/e/!05govco.pdf.  
7

http://www.ifad.org/pub/basic/eb/e/!06exboa.pdf.  
8

la.pdf-http://www.ifad.org/pub/basic/bylaws/e/!04by.  



EB 2012/106/R.3  الثالثلملحق ا

15

  الممارسة اللغویة في منظمات األمم المتحدة وغیرها من المؤسسات الدولیة

وتترجم .والصینیة واإلنجلیزیة والفرنسیة والروسیة واإلسبانیةست لغات رسمیة وهي العربیة ب9األمم المتحدةتعمل

.جمیع وثائق الجمعیة العامة، ولجانها، ولجانها الفرعیة، وهیئاتها الفرعیة، ومجلس األمن بجمیع اللغات الرسمیة

الست متساویة وتعتبر اللغات الرسمیة.ویحكم مبدأ تساوي اللغات توفیر الخدمات اللغویة في منظومة األمم المتحدة

  .في األهمیة، ویتم توفیر نسخ جمیع الوثائق بجمیع اللغات الست الرسمیة في الوقت ذاته

- هما اإلنجلیزیة والفرنسیة -، فلدیها لغتان رسمیتان التنمیة في المیدان االقتصاديالتعاون و لمنظمة أما بالنسبة 

سمیة، والترجمة الفوریة لجمیع االجتماعات الرسمیة بكلتا ویطلب منها توفیر الترجمة التحریریة لجمیع الوثائق الر 

  .ویتم تلزیم حوالي نصف حجم العمل باالستعانة بالمترجمین الخارجیین المستقلین.اللغتین

نموذجا إلیصال خدمات الترجمة مبنیا على افتراض اقترح200310إطارا للترجمة عام البنك الدوليىفي حین تبن

من خالل جعل الوحدات مما یمكن تلبیتهحاجة البنك الدولي لترجمات عالیة الجودة مع اتسامها بفعالیة التكالیف، 

التي تطلب الترجمة تتعامل بصورة مستقلة مع سوق الترجمة بدعم من خدمات المعلومات وأدوات التكنولوجیا 

.ویتمثل مفتاح هذا النموذج في االعتماد على التكنولوجیا في دعم توفیر خدمات ترجمة متفرقة.دةوضمان الجو 

ویتوقع من موظفي مراكز المعلومات العامة في المكاتب القطریة لعب دور رئیسي في فهم الحاجة إلى الوثائق 

وفي .غات التي یتوجب إتاحته بهاالمترجمة وفي مساعدة الموظفین في تقریر المحتوى الذي یتوجب ترجمته والل

  11.أعقاب ذلك، قامت إدارة البنك بتعدیل النموذج على ضوء الدروس المستفادة خالل التنفیذ

في اإلدارة المركزیة والتنسیق وضمان هام ویدعو النموذج المعدل إلى مرفق أساسي لالستمرار في لعب دور 

مركزیة للترجمة تستضیفها بصورة متوازیة، هنالك مراكز الو .الجودة، كما هو متصور بموجب إطار الترجمة هذا

إطار الترجمة يئیرتبعض المكاتب القطریة المختارة للبنك الدولي، حیث تقوم بترجمة نسبة معتبرة من العمل، الذي 

لرفد واردا موفري خدمات الترجمة وما زال استخدام .موفري خدمات الترجمةالقیام به بصورة روتینیة من خالل 

القدرات في البنك الدولي في أوقات الذروة وللترجمات عالیة التخصص من وقت إلى آخر، ویتم بصورة متزایدة 

  .االستعانة بهؤالء األشخاص من مراكز الترجمة في المكاتب القطریة ألغراض التكلفة والكفاءة وضمان الجودة

ائق والمطبوعات الحرة وصفحات اإلنترنت التي یتوجب وهنالك مبادئ توجیهیة للموظفین تحدد جملة أساسیة من الوث

والبنك حالیا بصدد استعراض قائمة الوثائق .ترجمتها بصورة روتینیة إلى لغات محددة وتحدیثها بصورة منتظمة

  .بغرض توسیع هذه القائمةالجوهریة التي تتوجب ترجمتها

الحال بالنسبة للبنك الدولي، فإنه ال یخضع ألي قانون رسمي إلعداد الوثائق وكما هو ، 12صندوق النقد الدوليأما 

وأما القرارات المتخذة بشأن الترجمة، فیتم اتخاذها على أساس ما یستشعر من .بلغات أخرى غیر اللغة اإلنجلیزیة

في یة والترجمة الفوریة التحریر الترجمة وتوفر مجموعة خدمات الترجمة 13.ضرورة الترجمة والطلب وعوامل التكلفة

وكذلك فهي .وفي الخارج لتیسیر التواصل بین صندوق النقد الدولي والدول األعضاء فیه والجمهور عموماالمقر

                                                          

9  http://www.un.org.  
-SecM2003-0284; IDA/SecM2003)وثیقة إطار الترجمة لمجموعة البنك الدولي10 0369; IFC/SecM2003-0037;  

MIGA/SecM2003-0045 2003، یولیو/تموز.  
  .2006دیسمبر/كانون األول ، Translation Framework for the World Bank: Progress in Implementationانظر  11
  .http://www.imf.org: مأخوذة من الموقعالمعلومات   12
  .2003استعراض الستراتیجیة االتصاالت الخارجیة في الصندوق، 13
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ویترجم صندوق النقد الدولي .مسؤولة أیضا عن توفیر مطبوعات صندوق النقد الدولي بلغات غیر اللغة اإلنجلیزیة

اإلنجلیزیة إلى العربیة والصینیة والفرنسیة واأللمانیة والبرتغالیة والروسیة واإلسبانیة، بصورة روتینیة الوثائق من اللغة 

بین هذه اللغات، وفي بعض من ومن تلك اللغات إلى اللغة اإلنجلیزیة؛ وقد یوفر أیضا ترجمات من لغة إلى أخرى 

  .األحیان من لغات أخرى إلى اللغة اإلنجلیزیة

ي في واشنطن، العاصمة، یتم توفیر الترجمة الفوریة باللغات اإلنجلیزیة والعربیة وفي مقر صندوق النقد الدول

ویتم توفیر هذه الخدمات، حسبما تقتضي الحاجة، الجتماعات صندوق .والفرنسیة والروسیة واإلسبانیة والبرتغالیة

تماعات السنویة، إضافة إلى واالجالجتماعات الربیعالنقد الدولي متعددة اللغات في العالم بأسره، بما في ذلك 

  .بعثاته ومؤتمراته وندواته ودوراته التدریبیة وللمستشارین المقیمین وخبراء المساعدة التقنیة في المیدان

أربع لغات عمل وهي اإلنجلیزیة والفرنسیة واأللمانیة 14المصرف األوروبي لإلنشاء والتعمیرأن لدى في حین 

15وتدعو سیاسة المعلومات العامة في المصرف .خارجیة لنسبة كبیرة من ترجماتهوهو یستعین بمصادر .والروسیة

إلى ترجمة كل مسودة من مسودات االستراتیجیات القطریة إلى اللغة الوطنیة الرسمیة ذات الصلة وتوفیرها في 

یة الموافق علیها وتتم ترجمة االستراتیجیات القطر .على موقع المصرف على شبكة اإلنترنتو المقیم الممثلمكتب

المصرف إلى توفیر ترجمات سیاسة یسعى كذلك تنص سیاسة المعلومات العامة أیضا على أن .بنفس الشروط

وآلیة تقدیم شكاوى ،المعلومات العامة، والسیاسة االجتماعیة والبیئیة، وغیرها من متطلبات األداء ذات الصلة

  .ي اإلقلیم، على أساس الطلبالمشروعات إلى عدد من اللغات الوطنیة الرسمیة ف

الرئیسیةباللغات ةجمیع وثائقه الهام...أن یسعى المصرف إلتاحة"على 16فریقيألمصرف التنمیة اینص میثاق و 

."فریقیة واإلنجلیزیة والفرنسیةألاتا، إذا أمكن ذلك، اللغفي المصرفلغة العملوستكون.المستخدمة في أفریقیا

فریقي ألولدى مصرف التنمیة ا.روتینیة إلى هذه اللغات وفقا الحتیاجات الدول األعضاءوتتم ترجمة الوثائق بصورة

  .مخصصة للترجمة في مقرهةخدم

ویركز هذا اإلطار على ترجمة الوثائق للبلدان .2007، فقد طور إطارا للترجمة عام مصرف التنمیة اآلسیويأما 

، وبخاصة فیما یتعلق بالتواصل مع المصرفودة بموجب سیاسات األعضاء النامیة، وهو یبني على االلتزامات المعق

وتعتمد القرارات المتعلقة باللغات التي ینظر المصرف في إمكانیة .الشعوب المتأثرة بلغات تفهمها هذه الشعوب

الذيوعلى اللغة أو اللغات التي یتحدثها أصحاب المصلحة ،الترجمة إلیها على الغایة من الوثیقة ذات الصلة

وبما أن المصرف یعمل في بیئة مقیدة من ناحیة الموارد، فإن القرارات الخاصة .الوصول إلیهمالمصرفحاولی

ویؤكد اإلطار مجددا على أن اإلنجلیزیة هي لغة العمل .حذرة للغایةو استراتیجیةبمخصصات الترجمة تتم بصورة

توفیرإال أن المصرف یسعى إلى .اإلنجلیزیة من جمیع وثائقه هي النسخة الرسمیةالنسخةفي المصرف وأن 

  .بلغات غیر اللغة اإلنجلیزیةدقیقةبصورة المعنىرجمات عالیة الجودة تعكست

هما اإلنجلیزیة واإلسبانیة؛ وبأربع لغات رسمیة هي اإلنجلیزیة عملبلغتي 17مصرف التنمیة للبلدان األمریكیةیعمل 

وال بد من إعداد جمیع الوثائق المقدمة إلى مدراء المجلس التنفیذي باللغتین .والفرنسیة والبرتغالیة واإلسبانیة

                                                          

14www.ebrd.com.  
  على هذه السیاسة. 2011یولیو/تموز 27-26في وافق مجلس مدراء المصرف األوروبي لإلنشاء والتعمیر في اجتماعه 15
  .afbd.orghttp://www.،1، البند 41، المادة 2011اتفاقیة إنشاء مصرف التنمیة األفریقي، نسخة 16
17http://www.iadb.org.
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اللغات الرسمیة جمیع إلى أما الوثائق المقدمة إلى مجلس المحافظین، فال بد من ترجمتها .اإلنجلیزیة واإلسبانیة

وال یمتلك المصرف إطارا أو سیاسة للترجمة بحد ذاتها، ولدیه خدمة للترجمة في المقر ویستعین بالمصادر .األربع

ویتم .االستعانة بموفري الخدمات الذین یعملون بصورة مستقلةتتمالخارجیة في نسبة كبیرة من حجم العمل حیث 

  .المترجمون الخارجیون في مقر المصرفتنقیح جمیع العمل الذي یقوم به هؤالء 

، فتعزز التزام 2011ینایر/كانون الثاني 1أما السیاسة الجدیدة للوصول إلى المعلومات التي دخلت حیز النفاذ في

وهي تتطلب توفیر الوصول إلى المعلومات لجمیع البلدان األعضاء بأسلوب .المصرف بالشفافیة في جمیع أنشطته

وعلى الرغم من بقاء اإلسبانیة واإلنجلیزیة لغتي العمل في .ا أدى إلى زیادة كبیرة في حجم الترجمةیعزز الشفافیة مم

، هنالك عدد متزاید من الوثائق التي یتم إعدادها حالیا ةإلى الالمركزیتوجه المصرفبسبب و المصرف، إال أنه 

.باللغتین الفرنسیة والبرتغالیة

  


