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 الموافقةبتوصية 
 .13المجمس التنفيذي مدعو إلى الموافقة عمى التوصية الواردة في الفقرة 

الرامية إلى تحقيق قدر أكبر من  واإلجراءاتدعم التسيير في الصندوق: خطة التنفيذ 
 الكفاءة

 الخمفية -أوال 
4ة ػػػػػػػػف لممجموعػػػدوؽ ىدفيػػػػوارد الصنػػػػلم عػػػالتاسيد ػة بالتجدػػاورات الخاصػة المشػوضعت ىيئ -1

-2013رة ػػػلمفت 1
2015: 

  ؛بالمائة 25تقميص الميزانية بما يعادؿ  (أ )
  .بالمائة 2778تقميص عدد المناصب الوظيفية بما يعادؿ  (ب )

( EB 2012/106/R.3)ة الصندوؽ ورقة عرضت إدار  ،في الدورة السادسة بعد المائة لممجمس التنفيذي -2
الحد مف الحجـ اإلجمالي لموثائؽ )أ( قتراحات العريضة حوؿ الخطوط التالية: تتضمف جممة مف اال

ؽ التي تعرض عمى المجمس التنفيذي بمغة واحدة توسيع نطاؽ الوثائت الرئاسية؛ )ب( الييئاالمعروضة عمى 
تي يتـ توفير الييئات الرئاسية ولجانيا ال جتماعاتالحد مف جممة ا؛ )ج( فقط مف لغات الصندوؽ الرسمية

وتتسؽ  .التسيير التكاليؼ المتعمقة بمجموعة عمى إدخاؿ تقميصات أخرىليا حاليا؛ )د(  الفورية الترجمة
مجموعة اإلجراءات المقترحة مع التوجيات التي تـ االتفاؽ عمييا بموجب مشاورات التجديد التاسع لموارد 

فة إلى إضا .بدوف تقويض قدرة المجمس التنفيذي عمى أداء وظائفو الكفاءةوىي تسعى إلى زيادة  ،الصندوؽ
 .في الصندوؽ الييئات الرئاسية لخدمةنيج استراتيجي لتوفير صممت ىذه اإلجراءات  ،ذلؾ

ال بد لتحقيؽ ىذه األىداؼ و  وقد نصت ىيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوؽ عمى أنو -3
وبالتالي فقد طمب مف  .2"محددة ومنفذة بتشاور وثيؽ مع المجمس التنفيذي"مف أف تكوف ىذه اإلجراءات 

 ومف نظام 27 لمجمس التنفيذي وفقا لممادةا كي يتبناىاجممة شاممة مف المقترحات  إعدادإدارة الصندوؽ 
: "يجوز لممجمس أف يبحث وأف يحدد، مف وقت آلخر تحقيقا لكفاءة العمؿ، عمى أنو الداخمي والتي تنص

 .الخطوط التوجييية لمترجمة الفورية لمخطب ولترجمة االقتراحات والقرارات والوثائؽ"

طمب المجمس التنفيذي مف اإلدارة أف تتبع نيجا  ،التي جرت حوؿ الوثيقة اإلطارية ىذه شاتالمناقوفي  -4
 .اإلجراءات المقترحةمتدرجا في تنفيذ 

                                                   

تكاليؼ عقد اجتماعات الييئات الرئاسية في الصندوؽ )المجمس التنفيذي ومجمس المحافظيف ولجانيما الفرعية،  4تتضمف المجموعة  1
كذلؾ تتضمف ىذه المجموعة أيضا خدمات الدعـ  .إلخ( مع ما يتعمؽ بذلؾ مف وثائؽ وترجمة تحريرية وترجمة فورية وغيرىا مف الخدمات

 .4بالمائة مف المجموعة  00انية اإلدارية لمكتب سكرتير الصندوؽ حاليا حوالي التي توفرىا الشعب األخرى. وتمثؿ الميز 
 .GC 35/L.4الوثيقة  2
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 يا ممثموبالتي أدلى أدناه خطة التنفيذ المقترحة والتي تأخذ بعيف الحسباف التغذية الراجعة  وبناء عميو، ترد -5
 .سبتمبر/أيموؿخالؿ دورة المجمس في الدوؿ األعضاء 

تقدير النتائج  مفالمجمس التنفيذي  سيمكف - الموافقة عميو في حاؿ -الذي  اً متدرج اً نيج تتبع خطة التنفيذ -6
 إطار زمنيضمف  ،العمؿ كما ىو مالئـبإلدارة ل فيو يسمح الذيفي الوقت  ،2113بنياية عاـ  المتحققة

وخطة  اإلجراءات كؿ مف تطمب يسوؼ  ،اإلشارة اليو أصال في الوثيقة السابقة توكما تم .متوسط األجؿ
  .المجمس التنفيذي الدوؿ األعضاء فيتنسيقا عمى مستوى المؤسسة بأكمميا ودعما قويا مف  التنفيذ

 اإلجراءات المقترحة  -ثانيا 
وىي معروضة عمى المجمس التنفيذي لمموافقة  ،جراءات لمتنفيذ عمى مدى ثالث سنواتإأربعة  تخاذيقترح ا -7

 عمييا:

التي سيستمر ترجمتيا إلى لغات الصندوؽ  وضع حدود قصوى عمى طول وثائق الهيئات الرئاسية (أ )
 :عمى الشكؿ التالي الرسمية األربعة

 ؛صفحة 18-16أي ما يعادؿ حوالي  ،كممة 500 5 :برامج الفرص االستراتيجية القطرية (1)

بالغ عف النتائج )مثؿ التقرير السنوي عف نتائج وأثر عمميات الصندوؽ، وتقرير اإلوثائؽ  (2)
 تقرير رئيس الصندوؽ عف وضع تنفيذ توصيات التقييـو الفعالية اإلنمائية لمصندوؽ، 

 500 5 :وتدابير اإلدارة، الخطة المتوسطة األجؿ والتقييمات عمى المستوى المؤسسي(
 ؛صفحة 18-16أي ما يعادؿ حوالي  ،كممة

أي ما يعادؿ  ،كممة 500 5 :الموارد البشرية وما شابو( قضاياعف  )مثالً  :التقارير المرحمية (3)
 ؛صفحة 18-16حوالي 

 ؛صفحة 16-14أي ما يعادؿ حوالي  ،كممة 5 111 :البرامج/مشروعاتالمقترحات  (4)

 ؛صفحة 16-14أي ما يعادؿ حوالي  ،كممة 5 111 :السياسات واالستراتيجيات (5)

 10-8أي ما يعادؿ حوالي  ،كممة 3 111 :عمى تقارير التقييـ استجابات إدارة الصندوؽ (6)
 ؛اتصفح

الوثائؽ المالية )باستثناء الميزانية والقوائـ المالية التي سيتـ استثناءىا مف الحدود القصوى  (7)
 ؛اتصفح 10-8أي ما يعادؿ حوالي  ،كممة 3 111 :لعدد الكممات(

 ؛اتصفح 6-4أي ما يعادؿ حوالي  ،كممة 2 111 :مقترحات المنح (8)

تقارير أنشطة المشروعات المزمعة، المنح التي يوافؽ عمييا  ،وثائؽ متنوعة )تقارير المجاف (9)
 ؛اتصفح 6-4أي ما يعادؿ حوالي  ،كممة 2 111 :لخ(إ ،رئيس الصندوؽ

 .اتصفح 6-4أي ما يعادؿ حوالي  ،كممة 2 111 :الوثائؽ اإلعالمية (11)

في المائة في الحجـ اإلجمالي  50 تقميصا بحدود ، ما أف يتـ تنفيذه كامال،ىذا اإلجراء يحقؽوسوؼ 
 .لموثائؽ المعروضة عمى الييئات الرئاسية
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 الوثائؽ التالية أو جزء مف الوثائؽ المعروضة عمى المجمس التنفيذي: ترجمة التوقف عن (ب )

والتقرير المرحمي عف  ،)مثؿ ترتيبات الدورات، ووثائؽ وضع المتأخرات اإلعالميةالوثائؽ  (1)
 ؛(.كار، إلختبالمبادرة الصندوؽ لتعميـ ا

 ؛3المشروعات/البرامج تصويبات وضمائـ (2)

)مثؿ جداوؿ الميزانية، والمعمومات األساسية المتعمقة بتقرير الفعالية اإلنمائية  المالحؽ (3)
 .(، إلخ.ير السنوي عف نتائج وأثر عمميات الصندوؽلمصندوؽ، والتقر 

 :الوثائؽ التالية التوقف عن ترجمة وفي مرحمة الحقة:

كما ىو الحاؿ في باستثناء الميزانية والقوائـ المالية التي سوؼ تترجـ )الوثائؽ المالية  (4)
 ة(.الممارسة الحالي

 مجمس المحافظيفو الوثائؽ المعروضة عمى اجتماعات الييئات الفرعية لممجمس التنفيذي  (5)
المغات الرسمية إلى )باستثناء وثائؽ ىيئات مشاورات تجديد الموارد التي ستستمر ترجمتيا 

 .األربع لمصندوؽ(

وىيئات مشاورات االستمرار في توفير الترجمة الفورية لدورات مجمس المحافظيف والمجمس التنفيذي  (ج )
في حيف ستتـ اجتماعات الييئات الفرعية لممجمس التنفيذي ومجمس المحافظيف  .تجديدات الموارد

 .بالمغة اإلنجميزية فقط

إدخاؿ إجراءات أخرى لمحد مف النفقات المتعمقة بمجموعة التسيير مثؿ التوقؼ عف تمويؿ سفر  (د )
 .وقؼ عف تمويؿ الزيارات الميدانيةوالت ،ممثمي المجمس التنفيذي ومنحيـ بدؿ اإلعاشة اليومي

 خطة التنفيذ –ثالثا 
سوؼ يتـ تنفيذ اإلجراءات المشار إلييا في  -2015بحموؿ نياية عاـ  -تحقيؽ الوفورات المطموبة  بيدؼ -8

 ، وسيسمح ىذا التدرج في تنفيذ الخطة لممجمس التنفيذي4القسـ ثانيا عمى أساس إطار زمني معيف
 .2013  ديسمبر/كانوف األوؿ فيلخطوات المختمفة اباستعراض 

2013 

ومقترحات  ،فرض الحدود القصوى عمى عدد كممات وثائؽ برامج الفرص االستراتيجية القطرية -
والوثائؽ اإلعالمية،  ،والوثائؽ المالية ،بالغ عف النتائجووثائؽ اإل ،البرامج والمنح/روعاتالمش

التي ستستمر ترجمتيا إلى المغات الرسمية األربع  واستجابات إدارة الصندوؽ ،المرحمية والتقارير
 ؛لمصندوؽ

 .التوقؼ عف ترجمة الوثائؽ اإلعالمية والمالحؽ -

                                                   

3
إال أف المعمومات الواردة في ىذه الوثائؽ ستترجـ إلى جميع لغات الصندوؽ بعد الدورة ذات الصمة، وتدرج في النسخ المنقحة منيا   

 اء في الصندوؽ.المتاحة عمى المنصة التفاعمية لمدوؿ األعض
 .لتيسير الرجوع إليو، يرد إيجاز لإلطار الزمني في الجدوؿ الوارد في الممحؽ 4



EB 2012/107/R.4 

4 

  2013 /كانون األولديسمبر

 .سيقـو المجمس التنفيذي باستعراض النتائج المتحققة حتى تاريخو -
2014 

التي  واالستراتيجيات وبعض الوثائؽ المختمفة فرض حدود قصوى عمى عدد كممات وثائؽ السياسات -
 ؛ستستمر ترجمتيا إلى المغات الرسمية األربع لمصندوؽ

التوقؼ عف تسديد تكاليؼ سفر ممثمي الدوؿ األعضاء في المجمس التنفيذي بالنسبة لمزيارات  -
5الميدانية

. 

  2014 /كانون األولديسمبر

لعرضو الحقا عمى تقديـ اقتراح لممجمس التنفيذي لتعديؿ الموائح الخاصة بتسيير عمؿ الصندوؽ  -
فيما يتعمؽ بتسديد تكاليؼ سفر ممثمي الدوؿ األعضاء  ،عميو لمموافقة 2115مجمس المحافظيف عاـ 

6في المجمس التنفيذي
. 

20157
 

 ؛الفرعية لمجافالتوقؼ عف تقديـ خدمات الترجمة الفورية  -

 ؛التوقؼ عف ترجمة الوثائؽ التي ستستعرضيا المجاف الفرعية -

 ؛(باستثناء الميزانية والقوائـ المالية)التوقؼ عف ترجمة جميع الوثائؽ المالية  -

 ؛الخاصة بالمشروعات والبرامج التوقؼ عف ترجمة الضمائـ والتصويبات -

 .تخبيف في المجمس التنفيذيالتوقؼ عف تسديد بدؿ إعاشة وتكاليؼ سفر ممثمي الدوؿ األعضاء المن -

 التبعات المالية والتنظيمية  -رابعا 
بالفعؿ األثر المالي لإلجراءات المخطط  2013عكس برنامج عمؿ وميزانية مكتب سكرتير الصندوؽ لعاـ  -9

دوالر  811 111وستؤدي ىذه اإلجراءات عمى مدى ثالثة أعواـ إلى وفورات بحوالي  .ليا في ىذا العاـ
 أمريكي.

عاـ في ويتوقع تحقيؽ وفورات أكبر عمى مدى العاميف التالييف، شريطة نجاح تنفيذ اإلجراءات المتفؽ عمييا  -11
. وسيسمح تطبيؽ جميع ىذه اإلجراءات 2115و 2114وتبني الخطوات التالية المشار إلييا لعاـ  2113

 .2015بحموؿ نياية عاـ  4لممجموعة بتحقيؽ أىداؼ التجديد التاسع لمموارد 

                                                   

د إال أنو وبسبب فرصة التعمـ الغنية التي توفرىا ىذه الزيارات الميدانية، وبانتظار نتائج مداوالت لجنة التقييـ قد يتـ النظر في تحدي 5
 مصادر أخرى لمتمويؿ ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ تخصيص جزء صغير مف الوفورات المتحققة مف خالؿ الكفاءات عمى مستوى المؤسسة.

خامسة مف الموائح الخاصة بتسيير عمؿ الصندوؽ إلى إعادة تسديد تكاليؼ سفر الممثميف الذيف يحضروف اجتماع لممجمس تشير الفقرة ال 6
 التنفيذي وتوفير بدؿ إعاشة يومي ليـ.

عضاء واألعضاء المناوبيف في المجمس التنفيذي مف قبؿ األمع انتخاب  يتزامفبما  ،فقط 2015سيتـ تنفيذ ىذه اإلجراءات بحموؿ عاـ  7
 مما سيوفر لمدوؿ األعضاء وقتا كافيا إلعداد بيئة العمؿ الجديدة في المجمس التنفيذي. 2015مجمس المحافظيف في فبراير/شباط 
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. 2013عاـ في ف الحد مف حجـ العمؿ مف وضع نموذج جديد لمخدمات المغوية موضع التنفيذ سيمك   -11
سوؼ يتـ  ،في المنظمات الدولية األخرىالمتبعة الممارسة  يحذو حذووبموجب ىذا النموذج الجديد والذي 

ويعتبر تبني  .لموفرةوالذي سيستمر في كفالة جودة الخدمات ا ،واحد ليذه المغة مراجع/دعـ كؿ لغة بمترجـ
التجديد التاسع لموارد الصندوؽ  حددىاىذا النموذج الجديد خطوة رئيسية لتحقيؽ األىداؼ الموضوعة التي 

 .عمى مدى ثالث سنوات

 االستنتاج -خامسا 
)أ( مف 38)الفقرة  2112كما تمت اإلشارة في المقترح المعروض عمى المجمس التنفيذي في سبتمبر/أيموؿ  -12

، سيتـ إدخاؿ نظاـ تحمؿ التكاليؼ في حاالت عدـ االمتثاؿ لممبادئ التوجييية (EB 2012/106/R.3الوثيقة 
 المصادؽ عمييا الخاصة بطوؿ الوثائؽ.

عمى التوالي  8 و 7تيف في الفقر  واإلجراءات المقترحة المجمس التنفيذي مدعو لمموافقة عمى خطة التنفيذ -13
 المتعمؽ بعمؿ مكتب 4المجموعة  الموضوعة لجزءارد الصندوؽ كأساس لتحقيؽ أىداؼ التجديد التاسع لمو 

 .سكرتير الصندوؽ

 نجازإ استعراضا لوضع 2013ستوفر إدارة الصندوؽ لممجمس التنفيذي في دورتو في ديسمبر/كانوف األوؿ  -14
 .اإلجراءات المتبناة حتى ىذا التاريخ
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 اإلطار الزمني لإلجراءات المقترحة -الجدول 
 اإلجراء التاريخ

 وضع حدود قصوى لعدد الكممات بالنسبة إلى: 2013يناير/كانوف الثاني 
 برامج الفرص االستراتيجية القطرية 
 مقترحات المشروعات/البرامج 
 مقترحات المنح 
 وثائؽ اإلبالغ عف النتائج 
 المالية الوثائؽ 
 التقارير المرحمية 
 الوثائؽ اإلعالمية 
 استجابات اإلدارة 

 التوقؼ عف ترجمة: 2013يناير/كانوف الثاني 
 الوثائؽ اإلعالمية 
 المالحؽ 

 :وضع حدود قصوى لعدد الكممات بالنسبة إلى 2014يناير/كانوف الثاني 
 السياسات 
 االستراتيجيات 
 وثائؽ متنوعة 

 التوقؼ عف تسديد تكاليؼ سفر ممثمي الدوؿ األعضاء في المجمس التنفيذي لمزيارات الميدانية 2014يناير/كانوف الثاني 
  التوقؼ عف توفير الترجمة الفورية لمجاف الفرعية 2015يناير/كانوف الثاني 
 التوقؼ عف ترجمة الوثائؽ التي ستستعرضيا المجاف الفرعية 2015يناير/كانوف الثاني 
 :التوقؼ عف ترجمة 2015يناير/كانوف الثاني 

 الوثائؽ المالية 
 الضمائـ 
 التصويبات 

 التوقؼ عف تسديد بدؿ اإلعاشة اليومي ونفقات سفر ممثمي الدوؿ األعضاء في المجمس التنفيذي 2015أبريؿ/نيساف 

 
 
 
 


