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ييم المستقل في الصندوق عمى خطة عمل الصندوق الموحدة لتعزيز الكفاءة تعميقات مكتب التق
 التشغيمية والمؤسسية

 الخمفية -أوال 

متقييم عمى مستوى المنظمة لمكفاءة المؤسسية في الصندوق وكفاءة العمميات الممولة من الصندوق لمتابعة ك -1
ناقشو المجمس التنفيذي في  والذي، التقييم المستقل في الصندوقمكتب  الذي أجراه( تقييم الكفاءة)

موحدة لتعزيز الكفاءة التشغيمية والمؤسسية عمل خطة  بإعدادإدارة الصندوق  التزمت، 3172نيسان أبريل/
طمب المجمس التنفيذي و . 3172يمول /أفي سبتمبرفييا لمنظر لجنة التقييم والمجمس التنفيذي  عمىلعرضيا 

من قبل لجنة التقييم والمجمس  تياة عمى خطة العمل المقترحة لمناقشتعميقات مكتوبالتقييم مكتب يعد أن 
 التنفيذي.

 تعميقات عامة -ثانيا 

العديد من  ىناك مصندوق، ويقر بأنالعامة للكفاءة بااىتمام إدارة الصندوق المستمر ب مكتب التقييميرحب  -2
العديد من  ضمطة العمل، الذي لخ ويشكل اإلعداد السريع. بيا في الوقت الحاضر التي يضطمعاإلجراءات 

تحسين الكفاءة، مع األخذ بعين االعتبار وجية بلتزام الصندوق انعكاسا اللصندوق، في االوحدات التنظيمية 
 نظر العاممين فيو.

كفاءة طويمة األجل، التي تعتمد بدورىا عمى مىو المفتاح لاألثر  إلى أن توسيع نطاق تقييم الكفاءةخمص و  -3
ة الصندوق ميمأن ب تقييم الكفاءة ويقر. وأثر مثبتوبرامج ذات جودة عالية  روعاتلمشدعم الصندوق 

التي بعض المبادرات أدت إلى عدم نجاح ال مفر منو لخارجة عن إرادتو، العوامل النب ا، إلى جالصعبة
. ال ينبغي أن يكون نتيجة لعدم قيام الصندوق بعممو بشكل جيد غير أن عدم النجاح. يدعميا الصندوق

 أداءفإن في السنوات األخيرة، التي تحققت عمى الرغم من التحسينات  ،أنوإلى  تقييم الكفاءة يشيرو 
توسيع نطاق االبتكارات  إمكانياتيمكن أن يقيد ، مما في معظم األحيان إلى حد ما امرضيكان الصندوق 

موارد الشركاء. ولذلك، فإن والبرامج التي يدعميا الصندوق من خالل  مشروعاتالليا روج تالناجحة التي 
 مجاال ىاما يحتاج إلى رصد وثيق في المستقبل. يمثلالتقدم في أداء الصندوق نفسو 

في لم تدرج لمصندوق  تينالرئاسي الييئتينتعزيز كفاءة الرامية إلى  تقييم الكفاءةتوصيات أن ومن المفيوم،  -4
إدارة تقوم في ىذا الصدد، و ل لجنة التقييم. مزيد من المناقشة من قببالنظر إلى أنيا قيد الخطة العمل 

في الدورة الثامنة والسبعين لمجنة التقييم.  تيالمناقش تقييم الكفاءةجميع توصيات بالصندوق بإعداد مصفوفة 
 أن تكون ىناك(، لضمان محق)ربما كم إعدادىا بعد االنتيا منىذه المصفوفة في خطة العمل إدراج قترح ي  و 

 لتعزيز كفاءة الصندوق. المقررةاإلجراءات  جميعتحتوي عمى  وثيقة موحدة واحدة
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 تعميقات بشأن مقترحات إجراءات محددة –ثالثا 

من  1 سبع(أصل )من توصيات رئيسية ست  اإلجراءات المنظمة حولخطة مجموعة واسعة من العرض ت -5
ولم توصيات خطة العمل. تسمسل الواردة أدناه نفس  تعميقات مكتب التقييم وتتبع. تقييم الكفاءةتوصيات 

 .مكتب التقييمعمييا اإلجراءات المحددة التي يوافق  عمىتعميقات  تقدم

عمل الصندوق هو توسيع  جمن توصيات تقييم الكفاءة: ينبغي أن يصبح الهدف من نموذ 1التوصية 
 لصندوقنطاق الُنهج المبتكرة ذات األثر الكبير، الناشئة عن المشروعات والبرامج التي يساندها ا

مبرامج القطرية أن عمميات الصندوق حديثة ل وعدة تقييمات تقييم الكفاءةيكشف . المواضيعية االنتقائية -6
مما يقوض الكفاءة واألثر  2في عدد كبير جدا من القطاعات الفرعية،في كثير من األحيان تنتشر 

مما يؤدي إلى جممة حاء البمد، أنالوصول إلى جميع إلى  ةواسعالعية يضاالتغطية المو وتميل واالستدامة. 
. واإلبالغ ،والرصد والتقييم ،سياساتوحوار ال ،من حيث اإلشراف ودعم التنفيذتحديات  مواجيةأمور منيا 

ذا و  برامج ذات جودة عالية، تكون الحرج من الخبرات الالزمة لال لمحجمالحد األدنى  تحديدالصندوق أراد ا 
الشراكات وتقسيم العمل مع بفيما يتعمق تتسم بالمزيد من االستباقية  ادبذل جيو أن يو  اكون انتقائيعميو أن ي

 خرين.اآلشركاء ال

 73في الفقرة  الواردةتسير الجهود  .زيادة الخبرة التقنية الداخمية وترشيد االستعانة بالخبراء االستشاريين -7
أي  غير أنو ال توجد. ندوقلمصمن خطة العمل في االتجاه الصحيح نحو تعزيز الميارات التقنية الداخمية 

البعثات الميدانية  ستستفيدمدى إلى أي قياس ال يمكن يتم تعيينيم و الذين سالموظفين التقنيين  إشارة إلى عدد
من المقرر ضافيين اإللمموظفين محددة ميزانية  وىناكمصندوق من مدخالت الموظفين التقنيين. ل

ن ىناك حاجة إلى مزيد من التفصيل فيما يتعمق بأعداد ، لكالسياسات والمشورة التقنيةتخصيصيا لشعبة 
تعيين الموظفين و ، السياسات والمشورة التقنيةشعبة في تعيينيم  المقررالموظفين المتخصصين  فئاتو 

لى المحميين و   .استشاريين في الصندوقإلى خبراء ىذه اإلجراءات الحاجة تمبي مدى ا 

أن ىناك مجاال لتحقيق بقر خطة العمل ت. برامج القطريةتحقيق التوازن في عبء العمل بين مديري ال -8
 مديري البرامج القطريةعمل عبء رصد حجم بوتمتزم مديري البرامج القطرية عمل أكثر توازنا بين عبء 

عبء األدوات األكثر فعالية لرصد  غير أن إحدى. االقتضاءإعادة توزيع الواجبات حسب ب، و بشكل أوثق
ة في إطار المشاور  المتعيد بووفقا لاللتزام وذلك نظام تسجيل الوقت،  ىورية مديري البرامج القطعمل 

رصد عبء عمل مديري لمتعددة طرق إلى خطة العمل  وتشيرالخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق. 
 .تسجيل الوقتإلى  توجد إشارةالبرامج القطرية، ولكن ال 

الجيود التي تبذليا تمثل  .كييف وفقا لالحتياجات القطريةتنفيذ تخصيص أكثر تباينا لمموارد وزيادة الت -9
بالنظر إلى خطوة في االتجاه الصحيح،  وتنفيذ أدوات أكثر استجابة لمبمدان المتوسطة الدخل إلعداداإلدارة 

العمل طريقة بنفس العمل في أن الصندوق ال يمكن أن يستمر إلى بشكل متزايد  تخمصالتقييمات أن 
إعداد بكتب التقييم سيقوم ملجنة التقييم،  تطمب وحسبمافي ىذا الصدد، و ىذه البمدان.  في مثل ةالمعتاد

                                                   

 (.6ال تتناول خطة العمل التوصٌات المتعلقة بالهٌئتٌن الرئاسٌتٌن للصندوق )التوصٌة  1
قطاعات فرعٌة فً البلد. وخلص تقٌٌم  71ق تغطً أكثر من ( إلى أن استثمارات الصندو3177خلص تقٌٌم البرنامج القطري لكٌنٌا ) 2

  ( إلى نتٌجة مماثلة.3172-3173البرنامج القطري إلندونٌسٌا )
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الصندوق في البمدان المتوسطة الدخل.  انخراطبشأن  3172عام  من في النصف األولتقرير تقييم تجميعي 
ة لألداء القطري متقديرات الجامعلالمبادئ التوجييية إلى تعديل خطة العمل الحاجة ذات الصمة وال تتناول 

 .التكاليففي تحمل البمدان الغنية  مشاركةزيادة لتعزيز 

الجيود بمكتب التقييم يرحب  .استهداف تحقيق تكامل أفضل بين األنشطة اإلقراضية وغير اإلقراضية -01
ضعف متكررة  مما سيؤدي إلى التغمب عمى أوجوبرامج قطرية أكثر تماسكا وتكامال، وجود ضمان ل المبذولة
منح أىمية النشطة غير اإلقراضية و األإعادة توجيو وتكتسي مبرامج القطرية. لتقييمات  إلييا عدة خمصت

القطرية الفرص االستراتيجية ممبادئ التوجييية لبرامج لالتنقيح المقترح ويأتي خاصة في ىذا الصدد. 
أنو إلى  تقييم الكفاءة رويشيالمستندة إلى النتائج في الوقت المناسب، وسوف يسيم في تحقيق ىذا اليدف. 

من فترات  برامج الفرص االستراتيجية القطرية في نياية كل فترة إنجاز االضطالع باستعراضات الياممن 
زيادة مواءمة نظام التقييم الذاتي في الصندوق مع  مما سيؤدي إلىبرامج الفرص االستراتيجية القطرية، 

في نظام التقييم العامة لكفاءة اليسيم في تعزيز ساألخرى، و المؤسسات المالية الدولية  الموجودة في النظم
 .لصندوقا

ولكيفية عمل : وضع وتنفيذ رؤية واضحة لمحضور القطري من توصيات تقييم الكفاءة 2التوصية 
 مركزية.الصندوق في بيئة ال

ينبغي لعمل خطة اغير أن . الحضور القطري االستعراض المقترح لرؤية واستراتيجيةبمكتب التقييم رحب ي -11
، أي الحاجة تقييم الكفاءة اتذكر أحد األىداف الرئيسية لتوصيا االستعراض وتأيضا إلى طبيعة ىذتشير أن 

 انتقالوحتمية  مديري البرامج القطريةمع انتداب  التشغيميةالعالقات والمسؤوليات ستتغير  إلى توضيح كيف
ور القطري التغيرات في المساءلة بين المقر رؤية الحضأن تتناول ينبغي و صنع القرار إلى الميدان. 

البرامج القطرية والمديرين  موظفي، و لمديري البرامج القطريةوالمكاتب القطرية، وسمطة صنع القرار 
، ودور الموظفين الوطنيين، وتدفق المعرفة بين المكاتب القطرية عممياتالجوانب مختمف اإلقميميين ل

لرؤية المنقحة ينبغي أن تكون الورقة ا مع سياسة التقييم في الصندوق، اإلقميمية. وأخيرا، تمشي عبالش  و 
مكتب التقييم في ىذا الشأن لنظر لجنة التقييم  مصحوبة بتعميقاتالقطري لمصندوق الحضور  واستراتيجية

  .فييا والمجمس التنفيذي

ك الوظائف الحيوية من توصيات تقييم الكفاءة: إدارة وحدات الرقابة والدعم، بما في ذل 3التوصية 
 ة التكاليفيةءفاكلتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، مع تركيز واضح عمى زيادة جودة الخدمة وال

تقييم  تتضمن خطة العمل عددا من اإلجراءات لتبسيط العمميات اإلدارية الرئيسية بما يتماشى مع توصيات -12
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، تركز عمى بالمتعمقة تمك استثناء غير أن معظم اإلجراءات، ب. الكفاءة

ىذه  من شأن مثلاستراتيجية شاممة. و  إلعدادال توجد إجراءات محددة و . وخفضيا رصد تكاليف العممية
، والحد من تكاليف الموظفين وزيادة ةالخدم جودةالعناصر التالية: تحسين أن تشتمل عمى االستراتيجية 

كفاءة المؤشرات اإلعداد المقرر إجراؤه ل، فإن المساءلةباءة. وفيما يتعمق المساءلة اإلدارية لتحسين الكف
 شرافمديري وحدات اإلتعزيز مساءلة نحو وجو يخطة العمل( ينبغي أن من  22الفقرة ) والمعدالت المعيارية

تقييم ت ليست كافية لتنفيذ توصيا المقررة، فإن اإلجراءات ورد أعالهفي ضوء ما و الدعم لتحسين الكفاءة. و 
 (:من تقييم الكفاءة 711 التالية )الفقرة الكفاءة
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  الرقابة والدعم،  خدمات تكاليفوضع وتنفيذ استراتيجية واضحة المعالم تركز عمى نوعية وكفاءة
األمر الذي من شأنه أن يضمن تحقيق نتائج أكثر كفاءة لمصندوق، وليس بالضرورة بأقل مستوى 

 دعم. وال شرافاإل لخدمات التكاليفمن 
  ،هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات إلصالح عمميات تسيير العمل، والحد من تكاليف الموظفين

 تحسين الكفاءة.لوزيادة المساءلة اإلدارية 

: تحسين إدارة موارد الميزانية الشحيحة لمتوصل إلى نتائج عالية من توصيات تقييم الكفاءة 4التوصية  
 الجودة.

تعزيز قدرة وظيفة من أجل لوحدة الميزانية وتطوير المنظمة إلدارة تعيين مدير قرار ابرحب مكتب التقييم ي -13
ىمية األنائب الرئيس. وىذا يعكس تقاريرىا إلى وحدة لال تقديمو  ،نقل موظفين إضافيين إلى الوحدةو الميزانية، 

يفة الميزانية أن فعالية وكفاءة وظمكتب التقييم تحسين عمميات الميزانية بشكل عام. ويرى التي تولى ل
وحدة الميزانية األقدمية المطموبة في  لدييمموظفين إضافيين  تعيينمن خالل بشكل أكبر عزز ت  س المؤسسية

(. وعالوة 711)انظر الفقرة  تقييم الكفاءةبو  الذي أوصى، وتوفير فرص لمتقدم، عمى النحو وتطوير المنظمة
مميزانية في منتصف لأكثر صرامة  اتاستعراضإجراء لمواصمة دارة اإلخطط مكتب التقييم دعم يعمى ذلك، 

مميزانية، حيث أن ىذه اإلجراءات من شأنيا أن تعزز تنفيذ لفصمي آلي نظر في استحداث رصد يالعام و 
 الميزانية.وكفاءة 

ال تظير في خطة و لنتائج الى المستندة إ الميزنةتيدف إلى تحسين التي  تقييم الكفاءةىناك بعض توصيات و  -14
تخصيص  عنداالسترشاد بصورة أكثر وضوحًا  ضمان( 1وهي تتضمن: ) .يتعين تناولياولكن  العمل

وبإطار قياس النتائج، واستخدام الخطة المتوسطة  3172-3177 الميزانيات باإلطار االستراتيجي لمفترة
ت تحققالتي فعمية النتائج الكون تضمان أن  (2؛ )األجل لتوفير توجيهات محددة بشأن االنتقائية االستراتيجية

وتقرير الفعالية اإلنمائية  التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمميات الصندوقمن خالل  االمشار إليه -
عبر في تخصيص اعتمادات الميزانية بهما  يسترشدجانبين آخرين  ومختمف السياقات القطرية –لمصندوق 

ية مزيدا من االستقالل ستتطمبة الميزنة االستراتيجية عممي بأن اإلقرار( 3) والبرامج القطرية؛ ب اإلقميميةعالش  
 نظمتمبية الحاجة إلى إدخال  (2)في إدارة الميزانية والمساءلة عن النتائج عمى مستوى الدوائر والشعب؛ 

معمومات حديثة لمميزانية،  نظمعمى وجو الخصوص، فيما يتعمق بالحاجة إلى و مميزانية. لمعمومات حديثة 
في إلدارة لوالذي كان من بين االلتزامات الرئيسية  -ن تنفيذ نظام تسجيل الوقت فاءة إلى أأشار تقييم الك

 .كفاءةالمن شأنو أن يعزز  -( من تقييم الكفاءة 721 )الفقرة إطار التجديد التاسع لمواد الصندوق

مل بطريقة من توصيات تقييم الكفاءة: إدارة مجموعة المهارات والتكاليف وأداء قوة الع 5التوصية 
 استراتيجية 

استراتيجيا  الموظفين: مواصمة الجيود إلدارة تقييم الكفاءةوصيات من ت ينئيسيالر  فرعينالتتناول خطة العمل  -15
 ومن بينياعدة مبادرات ىامة جارية، ىناك إلى أن مكتب التقييم  ويشير. قوة العملومحاولة تحسين أداء 

جراءات و ، ةصياغة عممية تناوب متماسك وزيادة االستثمار في  ،تعيين الموظفينبشأن وأكثر شفافية  ةزز معا 
 تنمية الموظفين.
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عممية توظيف أكثر صرامة  ذلك باستحداثيتصل و إحدى التوصيات اليامة في خطة العمل.  ت تناوللم  -16
أن يدرك مكتب التقييم أن ، عمى الرغم من أكثر كفاءةاستشاريين  تعيين خبراءلضمان  لمخبراء االستشاريين

)عمى سبيل المثال  ينستشاريالعممية المتعمقة بالخبراء االلتحسين إدارة الجارية بعض اإلجراءات  ىناك
ىذه نقطة أساسية بالنظر إلى االعتماد تعتبر الشعب(. و  لمديرياليومية  تفويض مسألة تحديد األتعاب

 تقييم الكفاءةممة وبالنظر إلى أن الشا عممواالستشاريين كجزء من قوة عمى الخبراء مصندوق لالكبير نسبيا 
بصفة االستشاريين  لمسألة الخبراءالضعف في إدارة الصندوق خمص إلى وجود عدد من حاالت أوجو 

 .عامة

بإطار خرى األأدوات إضافية و تتعمق الخطوة األولى بلتعزيز إدارة األداء:  مذكورتانمعمل خطوتان لىناك و  -17
، يبدو أن إطار النطاق تعزيز واسعلام تقييم األداء ذاتو خضع بالفعل نظ وبما أن. والتقديرمكافأة جديد لم

تقييم أبرزىا التي مسألة الإلى أن يشير مكتب التقييم أن  ويودجديدة الرئيسية قيد النظر. الداة األمكافأة ىو ال
وات المتاحة ستخدام األداعمى )وثقافة داعمة(  عزمعدم وجود  تكن عدم وجود "أدوات"، بل كانتلم  الكفاءة
ات األداء وانخفاض عدد ر يدتقلبشدة  المنحرفتوزيع الأيضا  تقييم الكفاءةأبرز و األداء. بين متمييز لبالفعل 

 مرضية.الات غير دير تقال

خطة العمل كان يمكن أن تحدد ، سيكون من المفيد إذا والتقديركافأة الجديد لممطار باإلوأخيرا، فيما يتعمق  -18
 .التكاليف ال تؤثر عمىمالية بطريقة المعززة لممكافأة الليات اآلكيف يمكن أن تدار و  كيف سيتم تمويل ذلك

من توصيات تقييم الكفاءة: غرس ثقافة مؤسسية لممساءلة واألداء، وتعزيز اإلبالغ عن  7التوصية 
 النتائج 

توصيات مع  إطار المساءلة وتفويض السمطة بشأنمساعي خطة العمل لمواءمة عمميا بمكتب التقييم  يقر -19
التنقيح المقرر (. ومع ذلك، قد يكون من المفيد استكشاف سبل الستكمال 22-22 تان)الفقر  تقييم الكفاءة

 اإلصالح.و التغيير جيود لممساعدة في بناء الزخم حول  3172طار المساءلة في الصندوق قبل نياية عام إل

يدف إلى التي تكفاءة الصندوق المتعمقة برات لمؤشبتعزيز ا تقييم الكفاءةتوصية  إلىخطة العمل ير شال تو  -22
 المخرجات من حيث العددنية )التي تركز حاليا عمى حجم تحقيق توازن أفضل بين الحوافز الضم

، عمى النحو مصندوقلالتشغيمية ولويات األالتحوالت النوعية في و القياسية(  مشروعاتوااللتزامات المالية لم
"... قياس مساىمة المكاتب القطرية لمصندوق  تقييم الكفاءةتوصية عتبر وت. تقييم الكفاءة الذي أوصى بو

 ومن األدوات. بعين االعتبارؤخذ تأن ويتعين الحضور القطري فييا توسع يفي بيئة  ىامةبرنامج عممو" في 
 تسجيل الوقت.لنظام  ذلك ىوتحقيق لساسية األ

 الكفاءةو تكاليف عمى ال اآلثار -رابعا 

 2.32 ية قدرىا( تكاليف رأسمال7)ىذه التقديرات:  وتتضمنلإلجراءات المقررة.  يةشار إكاليف دارة تاإل أدرجت -21
تكاليف متكررة  (2) ؛مميون دوالر أمريكي 3.62 قدرىا لمرة واحدة تعديلتكاليف  (3) ؛مميون دوالر أمريكي

 مرة واحدة فيوالتكاليف ل تكبد الجزء األكبر من التكاليف الرأسماليةي  مميون دوالر أمريكي. وس 6.1 قدرىا
التالية  التعميقاتمكتب التقييم ويقدم  .التكاليف المتكررةوىو الوقت الذي ستبدأ فيو  ،3172-3172 الفترة

 :ىذهتقديرات التكاليف  بخصوص
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  ما إذا كانت ىذه ، و أساس تقدير التكاليف غير واضح، أي كيف تم حساب التكاليف المتكررةإن
 لذلكو  .وقت الموظفين كم تشمل منو  ،لموظفين أو تكاليف غير الموظفيناتكاليف ىي التكاليف 

 التقديرات.ىذه التعميق عمى يسمح لو بليس في وضع مكتب التقييم  فإن

 أمريكي مميون دوالر  2.2مميون دوالر أمريكي، يظير مبمغ  6.1 البالغةالتكاليف المتكررة  من بين
حديثة تعمل منصة ب المنحو  القروضتعاضة عن نظام يف االسلبوصفو تكا( الممحقمن  37)البند 

أن بالنظر إلى التكاليف في خطة العمل عن سبب إدراج ىذه مكتب التقييم  ويتساءل .عمى اإلنترنت
وبالتالي لم  ،تقييم الكفاءةفي مرحمة التخطيط قبل بدء كان بالفعل القروض والمنح نظام  مشروع

خفض أن ي ىذا البند من التكاليف المتكررةمن شأن استبعاد . و خطط التنفيذتقييم الكفاءة ستعرض ي
 .مميون دوالر أمريكي 3.2مجموع التكاليف المتكررة المقدرة إلى 

 7.12 يظير مبمغالر أمريكي، مميون دو  3.62المقدرة بمبمغ لمرة واحدة  التعديلتكاليف  من بين 
 بإجراء" تقييم الكفاءةفيذ توصية لتن امخصصبوصفو ( الممحقمن  31)البند دوالر أمريكي مميون 

وليس من  .استعراض لسياسية واستراتيجية الحضور القطري لمصندوق وتقديمو لمصندوق لمموافقة"
، التكاليفمن وصف ىذه و مميون دوالر أمريكي.  7.12 مبمغىذا االستعراض كمف تسيالواضح لماذا 

دارةإلعداد و لمرة واحدة  تعديلتكاليف " و من المقرر تنفيذ أنشطة " يبدو أنمصندوقة لالقطريلمكاتب ا ا 
الواردة المصفوفة المتعمقة بالمالحظة تسرد و  .تقييم الكفاءةأكثر بكثير من تمك المتوخاة في توصية 

 عمود "الخط الزمني والتكاليفوفي  ،مقترحةالمثمة األ/تعديالتالمن خطة العمل  31الفقرة  بعد
مميون دوالر  7.12وصفيا "تكاليف تعديل لمرة واحدة قدرىا بتكاليف المصفوفة ال توجز" ةير اإلشا

دارةإلعداد و أمريكي  تقييم توصية  اليدف من كان ،في ىذا الصددو  ."مصندوقالقطرية لمكاتب ال ا 
و قد تكون ىناك بأنيقر مكتب التقييم أن عمى الرغم من  ،توضيح رؤية الحضور القطريىو  الكفاءة

إلى خفض لمرة واحدة  التعديل من تكاليفىذا البند  سيؤدي استبعادو . تعديالت بعد ذلك حاجة إلى
 .مميون دوالر أمريكي 1.1إلى  لمتعديلاإلجمالية المقدرة  التكاليف

 زيد من تعمل يمكن أن الخطة فإن  ،(الممحقمن  2)البند  ةواحدحالة استثناء وب ،واألىم من ذلك
تستمد من تنفيذ عدد من توصيات  لتي يمكن أناالكفاءة  ة من حيثالمحتمممكاسب الالتأكيد عمى 
مع السياقات  المتصمة بياالقطرية والميزانيات الصندوق مواءمة أفضل لبرامج  مثل: ،تقييم الكفاءة
تحقيق توازن و ؛ (في خطة العمل ت تناولولكن لم  7)جزء من التوصية  المختمفة القطريةوالمتطمبات 

الالمركزية  نتيجةتحقيق وفورات تعويضية في المقر و ؛ طريةمديري البرامج القعبء العمل بين في 
البنود ) تسيير األعمالوتحسين عمميات  (،في خطة العمل ت تناولولكن لم  3)جزء من التوصية 

من  21-22االستثمار في تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت )البنود و (؛ الممحقمن  31-23
 (.ولكن لم ت تناول في خطة العمل 2)جزء من التوصية تعديل ىيكل تكاليف الموظفين ، و (الممحق

طويمة اإلدارة تحقيق مكاسب فييا وقع التي تت ،(2واحدة المذكورة أعاله )البند الحالة الحتى في و 
 .فإن أثر المكاسب عمى التكاليف غير محدد كميا، 3172عام  ابتداء من مطمعفي الكفاءة األجل 
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 الخالصة -خامسا 

تقييم من جوانب توصيات  تستجيب لمعديدالحالية،  اصيغتيبأن خطة العمل، إلى ييم مكتب التق يخمص -22
تعزيز خطة العمل من  مواصمةيمكن و إلى األمام لتعزيز الكفاءة.  كبيرةخطوات  تتخذ، وأن اإلدارة الكفاءة

إلى عدد من  ءةتقييم الكفا. وأشار توسيع نطاق األثرأجل تحقيق المكاسب المرجوة في الكفاءة، واألىم، في 
عادة في تحقيق مكاسب المتاحة لمكانيات اإل تخصيص، بما في ذلك من خالل االنتقائية الالكفاءة وا 

الصندوق، وتبسيط العمميات المؤسسية والتشغيمية في تكاليف ال، وتحسين إدارة الموارد البشرية و ةاالستراتيجي
فردية في عدد من المجاالت، توصيات تبطة بمر في حين تشير خطة العمل إلى تكاليف إضافية و لمصندوق. 

 تحقيق وفورات ومكاسب في الكفاءة. إمكانياتبصورة منتظمة  تناولال ت افإني


