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 لتعزيز الكفاءة التشغيمية والمؤسسية خطة عمل الصندوق الموحدة

 مقدمة -أوال 

صالح الذي ييدف إلى أن يكون الصندوق التغيير واإل جدول أعمال 2009أطمقت إدارة الصندوق في عام  -0
جدول أعمال التغيير واإلصالح إلى حدوث تحول في الييكل  ىوأدمؤسسة أكثر فعالية وكفاءة ومرونة. 

دارتو لمموارد البشرية والمالية واألسموب العام لسير أعمالو.  التنظيمي لمصندوق وا 

لصندوق، وبناء عمى طمب من األعضاء، قدمت وخالل عممية المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد ا -2
تحقيق الكفاءة"، تضمنت مقترحات لمواصمة تعزيز الكفاءة المؤسسية  بغرضاإلدارة ورقة بعنوان "اإلدارة 

لمصندوق. وأدرجت ىذه اإلجراءات المقترحة الحقا في تقرير المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد 
العديد منيا. والتزمت اإلدارة أيضا بإدراج إجراءات استجابة لتوصيات التقييم الصندوق، ويجري بالفعل تنفيذ 

عمى مستوى المنظمة لمكفاءة المؤسسية في الصندوق وكفاءة العمميات الممولة من الصندوق )ويشار إليو 
لموارد  الذي كان جاريا وقت المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع -في ىذه الوثيقة باسم "تقييم الكفاءة"( 

في مصفوفة التزامات فترة التجديد التاسع لموارد الصندوق التي أقرىا مجمس المحافظين في  -الصندوق 
 2012.1فبراير/شباط 

وناقشو المجمس التنفيذي في اجتماعو في  2013األول من عام  لفصلاوُأكمل تقييم الكفاءة في  -3
تقييم ن اعترضت اإلدارة عمى بعض نتائج وفي حي 3عندما قدمت اإلدارة ردىا. 2013،2أبريل/نيسان 

، فقد وافقت عمى إدراج التوصيات في خطة عمل موحدة لتعزيز كفاءة الصندوق. وفي ذلك الكفاءة
 4االجتماع، اعترضت اإلدارة عمى نتائج تقييم الكفاءة التي تفيد بأن التوصيات ليس ليا أثر عمى الميزانية.

الورقة خطة عمل موحدة لتعزيز كفاءة الصندوق. وتتضمن الورقة  وتمشيا مع ىذه االلتزامات، تقدم ىذه -4
اإلجراءات التي وافقت عمييا اإلدارة خالل المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق وتمك التي 
أوصى بيا تقييم الكفاءة. ولسيولة الرجوع إلييا، ترد اإلجراءات المقترحة ذات الصمة بعد كل توصية من 

وبما يعكس تغطية التقييم وتوصياتو، تتناول  5يات الست لتقييم الكفاءة المقرر أن تنظر فييا اإلدارة.التوص
خطة العمل أوال اإلجراءات المتعمقة بتعزيز الفعالية والكفاءة التشغيمية لمصندوق؛ ثم تتناول اإلجراءات 

 لتي سيتخذىا الصندوق.المقترحة لتعزيز الكفاءة المؤسسية. ويجمع الممحق كافة اإلجراءات ا

شارة لمتكاليف المحتممة. وخمص تقييم الكفاءة إلى أن وبالنسبة  -5 لكل إجراء، ىناك إطار زمني مقترح وا 
التوصيات التي تنطوي عمى تغيير في مستوى الموظفين وتغييرات تنظيمية ستتطمب موارد إضافية، وأنو قد 

                                                   
1 GC 35/L.4 ( 2015-2013غطي الفترة يالمشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق ) ىيئة، الممحق األول بتقرير
(EB 108/R.3/Add.2 .) 
المستقل،  التقييم عمى مستوى المنظمة لمكفاءة المؤسسية في الصندوق وكفاءة العمميات الممولة من الصندوق الذي أجراه مكتب التقييم 2

 (EB 2013/108/Rev.1) 2013أبريل/نيسان 
مارس/آذار  ،رد إدارة الصندوق عمى التقييم عمى مستوى المنظمة لمكفاءة المؤسسية في الصندوق وكفاءة العمميات الممولة من الصندوق 3

2013 (EB 2013/108/R.3/Add.2.) 
 .3المرجع نفسو، الصفحة  4
عمى مستوى المنظمة لمكفاءة المؤسسية في الصندوق وكفاءة العمميات الممولة من الصندوق، كانت  من بين التوصيات السبع لمتقييم 5

االستراتيجية الرئيسية" وبالتالي فيي لنظر الييئتين  قضاياالتوصية السادسة تتعمق بمسائل بشأن "إشراف الييئتين الرئاسيتين عمى ال
 الرئاسيتين لمصندوق.
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ارات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الالزمة لتحسين تكون ىناك حاجة إلى ميزانية رأسمالية لتمويل استثم
الكفاءة اإلدارية عمى المدى الطويل. وأشار تقييم الكفاءة أيضا إلى أن اإلجراءات المقترحة لزيادة االنتقائية 
ه التشغيمية قد تؤدي إلى مرونة الميزانية عمى المدى المتوسط. ولذلك، تقدم التكاليف التقديرية الواردة في ىذ

الورقة مرجعا بشأن ما يرتبط بذلك من تكاليف متكررة )متعمقة بالموظفين وصيانة تكنولوجيا المعمومات 
واالتصاالت( وتكاليف رأسمالية )أساسا لالستثمار في نظم تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت( وتكاليف 

 ن العممية(.تعديل لمرة واحدة )أساسا إلعداد وترشيد المكاتب القطرية لمصندوق وتحسي

 تعزيز الكفاءة التشغيلية بغرضاإلدارة  –ثانيا 

من توصٌات تقٌٌم الكفاءة: ٌنبغً أن ٌصبح الهدف من نموذ عمل الصندوق هو توسٌع نطاق  1توصٌة ال

 الُنهج المبتكرة ذات األثر الكبٌر، الناشئة عن المشروعات والبرامج التً ٌساندها الصندوق 

، وذلك أساسا عن طريق تولي يتشغيمال وات الصندوق الكبيرة في تغيير نموذجأقر تقييم الكفاءة بإنجاز  -6
اإلشراف المباشر عمى مشروعاتو بسرعة وتوسيع وتعزيز مكاتبو القطرية. ومّكنت ىذه التغييرات الصندوق 
من تحقيق نتائج أفضل. وعمى سبيل المثال، زاد حجم القروض والمنح الموافق عمييا عمى مدى السنوات 

في المائة. ولوحظت تحسينات  25في المائة، وعدد المشروعات الفعالة بنسبة  76ربع الماضية بنسبة األ
في المائة في الفترة  76من  6مماثمة عمى مستوى النواتج: ارتفع معدل اإلنجاز الشامل لممشروعات

 .2013-2010في المائة في الفترة  82إلى  2006-2009

ات الصندوق، قدم تقييم الكفاءة عددا من التوصيات لتحسين نموذج عمل وبغية زيادة أثر برامج ومشروع -7
. وتتعمق ىذه التوصيات باالنتقائية االستراتيجية؛ وزيادة القدرات التقنية الداخمية والحد من يتشغيمال الصندوق

ص أكثر االعتماد عمى الخبراء االستشاريين؛ وعبء عمل أكثر توازنا بين مديري البرامج القطرية؛ وتخصي
تبيانا لمموارد، وزيادة التكييف؛ وتكامل أفضل بين أنشطة اإلقراض وغير اإلقراض؛ وتبسيط العمميات 
نتاجيتيم. وتعرض األقسام التالية بالتفصيل اإلجراءات التي ستتخذىا  التشغيمية؛ وتعزيز ميارات الموظفين وا 

 اإلدارة لالستجابة لتوصيات تقييم الكفاءة.

 قائٌة االستراتٌجٌةزٌادة االنت -ألف

أوصى تقييم الكفاءة بأن يتسم الصندوق بالمزيد من االنتقائية االستراتيجية في مجالين اثنين ىما: االنتقائية  -8
 القطرية واالنتقائية المواضيعية.

 االنتقائٌة القطرٌة

شكل عام، من في ردىا عمى تقييم الكفاءة، وافقت اإلدارة عمى النتيجة التي تفيد بأن الصندوق يعاني، ب -9
انخفاض وفورات الحجم في عممياتو. ويرجع أحد أسباب ىذا الضعف إلى التغطية القطرية واسعة النطاق 

 30بمدا؛ وقد أدى ذلك إلى تقديم مخصصات صغيرة إلى  90لمصندوق، التي تشمل عمميات في أكثر من 
في البمدان الصغيرة مماثمة جدا  بمدا صغيرا جدا. وتكون تكمفة إعداد العمميات الصغيرة واإلشراف عمييا

                                                   
ىمية؛ والفعالية؛ والكفاءة؛ واألثر عمى الفقر الريفي؛ واالستدامة والممكية؛ واالبتكار وقابمية التكرار وتوسيع يتألف من ستة معايير: األ 6

 النطاق.
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لمعمميات الكبيرة في البمدان الكبيرة، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف التشغيمية بشكل عام. غير أنو في حين 
أن الحد من عدد البمدان التي يعمل فييا الصندوق من شأنو أن يزيد الكفاءة التكاليفية، فإنو يتعارض أيضا 

في تقديم الدعم إلى فقراء الريف في العالم. وفي ضوء ىذا االختالف، ستمتمس الصندوق المتمثمة  ميمةمع 
 إدارة الصندوق توجييات من المجمس التنفيذي بشأن االنتقائية القطرية.

ؾ الزمنً اإلطار  اإلجراء  اإلشارٌة والتكاٌل

ٌذيالتنف المجلس فٌها لٌنظر القطرٌة لالنتقائٌة المختلفة الخٌارات تبٌن ورقة إعداد
*

 فً التنفٌذي المجلس دورة 

 2014 أٌلول/سبتمبر

 إضافٌة تكالٌؾ توجد ال

*
ٌنطوي على مخرج جدٌد فً مصفوفة التزامات التجدٌد التاسع لموارد الصندوق، بموجب مجال اإلصالح المتعلق بكفاءة المشروعات. )تهدؾ  

 قولة وتعزٌز القٌمة مقابل المال فً الصندوق.(االلتزامات فً مجال اإلصالح هذا إلى ضمان تحقٌق النتائج بتكلفة مع

 االنتقائٌة المواضٌعٌة

غير كاف في عمميات الصندوق. غير أن الفئات البالغ  اضيعياخمص تقييم الكفاءة إلى أن ىناك تركيزا مو  -01
مجاال تقنيا لمتنمية  12فئة التي يستخدميا الصندوق لرصد تخصيص موارده تقع كميا في  64عددىا 
والريفية، وتقع كميا ضمن النطاق المحدد في اإلطار االستراتيجي. وكان أكثر من نصف المبالغ  الزراعية

الموافق عمييا في السنوات األربع الماضية في ثالثة مجاالت فقط: التنمية الزراعية؛ والبنية األساسية 
الحافظة النشطة نمطا مماثال.  الريفية، بما في ذلك الري والطرق الزراعية؛ والخدمات المالية الريفية. وتتبع

وتبين التحميالت األخرى المضطمع بيا منذ االنتياء من تقييم الكفاءة أن موظفي الصندوق التقنيين يوفرون، 
المطموبة لكي يعمل الصندوق في المجاالت التقنية  7من حيث النوعية، المجموعة المتنوعة من الميارات

عي مناسب وبالتالي ال تحتاج يضاميات الصندوق تتمتع بتركيز مو االثني عشر. ولذلك ترى اإلدارة أن عم
 إلى مزيد من التركيز.

 زٌادة الخبرة التقنٌة الداخلٌة والحد من االعتماد على الخبراء االستشارٌٌن -باء

عمى الرغم من توافر مجموعة واسعة من الميارات التقنية الداخمية، توافق اإلدارة عمى أن عدد الموظفين  -00
نيين غير كاف لتمبية الطمب عمى القيادة في تصميم المشروعات واإلشراف عمييا وتنفيذىا. ونتيجة لذلك، التق

فإن اعتماد الصندوق عمى الخبراء االستشاريين أكبر بكثير من مؤسسات التمويل الدولية األخرى. وقد ربط 
ج القطرية وما ينتج عن ذلك من ضغط تقييم الكفاءة ىذه العوامل بعدم وجود دعم ميداني كبير لمديري البرام

 عمى نموذج مديري البرامج القطرية.

وتدرك إدارة الصندوق ىذا الوضع وتزايد اتساع الميام المسندة إلى مديري البرامج القطرية. واستجابة لذلك،  -02
دارة  (1أدخمت اإلدارة عددا من التغييرات، بما في ذلك: ) إضافة قدرات لإلشراف عمى المشروعات وا 

تعزيز كادر الموظفين  (2القروض، باستخدام موارد كانت تحول من قبل إلى المؤسسات المتعاونة؛ )
تدريب مديري البرامج القطرية  (3مكتبا من المكاتب القطرية لمصندوق؛ ) 40الوطنيين وموظفي الدعم في 

دارتيا الم إنشاء دائرة  (4الية؛ )والموظفين اآلخرين المعنيين عمى تصميم المشروعات واإلشراف عمييا وا 

                                                   
عمى سبيل المثال، يغطي موظفو شعبة السياسات والمشورة التقنية الحاليون جميع المجاالت المواضيعية ما عدا مصايد األسماك، التي  7

 في المائة من قيمة الحافظة النشطة. 1.5مائة فقط من الموافقات الجديدة وأقل من في ال 1تستأثر بنحو 
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إنشاء وحدات متخصصة، معنية بحوار السياسات مثال، لتوفير  (5مستقمة إلدارة المعرفة واستراتيجيتيا؛ )
 دعم إضافي لمديري البرامج القطرية.

وفي ضوء نتيجة تقييم الكفاءة وتوصيتو بتعزيز الخبرة التقنية في الصندوق، ستتخذ اإلدارة أيضا اإلجراءات  -03
 ة.التالي

ؾ الزمنً اإلطار  اإلجراء  ٌةراإلشا والتكاٌل

إعداد برنامج منح لتعزٌز الشراكات االستراتٌجٌة مع منظمة األؼذٌة والزراعة لألمم 

المتحدة والجماعة االستشارٌة للبحوث الزراعٌة الدولٌة لتقدٌم المساعدة التقنٌة إلى البلدان 

لمعرفة وإدارتها المقترضة الهشة وضعٌفة األداء ولزٌادة إنتاج ا
أ

 

 2014البداٌة فً مطلع 

 تموٌل المنح

المساعدة فً بناء القدرات التقنٌة الوطنٌة من خالل االعتماد على زٌادة قوة العمل 

الماهرة فً البلدان األعضاء المقترضة 
ب

 

 2014البداٌة فً مطلع 

 )مكاسب طوٌلة األجل فً الكفاءة(

ة للصندوق وتعزٌز قدرتها عن طرٌق تعٌٌن توسٌع، حسب االقتضاء، المكاتب القطرٌ

موظفً ومساعدي البرنامج القطري 
ج

 

2014-2015 

دوالر أمرٌكً تكالٌؾ متكررة )ال  250 000 

  التدفقات النقدٌة المستدامة( تشمل

ترشٌد االستعانة بالخبراء االستشارٌٌن من خالل تعٌٌن موظفٌن متخصصٌن إضافٌٌن فً 

لتقنٌة لزٌادة القدرة التقنٌة الداخلٌة من أجل توفٌر الدعم شعبة السٌاسات والمشورة ا

المٌدانً أثناء تصمٌم المشروع واإلشراؾ علٌه 
ب

 

2013-2015 

ملٌون  1.1ملٌون دوالر أمرٌكً، منه  1.65

دوالر أمرٌكً مٌزانٌة عادٌة وٌتبقى مبلػ 

دوالر أمرٌكً صافً متطلبات  550 000

 إضافٌة

أ
تاسع لموارد الصندوق "تعزٌز جودة تصمٌم البرامج ودعم التنفٌذ فً الدول الهشة من خالل إجراء تحلٌل أكثر عمقا ٌدعم التزام التجدٌد ال 

 ألسباب الهشاشة"، بموجب مجال اإلصالح المتعلق بالدول الهشة.
ب

االهتمام المنهجً رة من أجل ضمان ٌدعم التزام التجدٌد التاسع لموارد الصندوق "تعزٌز تجهٌز البرامج القطرٌة، وعملٌات الرصد واإلدا 

بتوسٌع النطاق، وبناء شراكات أوسع، وإجراء تحلٌل أدق للسٌاسات، والمشاركة بدور أنشط فً حوار السٌاسات الوطنٌة بشؤن الزراعة 

 "، بموجب مجال اإلصالح المتعلق بتوسٌع النطاق.والتنمٌة الرٌفٌة
ج

"فتح المزٌد من المكاتب القطرٌة بما ٌتماشى مع سٌاسة واستراتٌجٌة الحضور القطري ٌدعم التزام التجدٌد التاسع لموارد الصندوق  

للصندوق، وضمان التفوٌض المالئم للسلطات على المستوى القطري والفعالٌة التكالٌفٌة فً إنشاء وتشؽٌل المكاتب القطرٌة"، بموجب مجال 

 اإلصالح المتعلق بالالمركزٌة على المستوى القطري.

 مدٌري البرامج القطرٌةعبء العمل بٌن  ازنتو -جٌم

جمب التغيير في النموذج التشغيمي لمصندوق نقمة كمية ونوعية في طبيعة وتنوع الميام التي يؤدييا مديرو  -04
البرامج القطرية. وتعتبر خالصة تقييم الكفاءة التي تفيد بأن نموذج مديري البرامج القطرية تحت ضغط 

تحميل تقييم الكفاءة لتوزيع عبء العمل بين مديري البرامج القطرية سطحيا.  صالحة إلى حد ما، ولكن كان
ويبين تحميل أدق يشمل عوامل تحميل متعددة ومرجحة أن توزيع عبء العمل بين مديري البرامج القطرية 

يات أكثر توازنا بكثير مما يشير إليو تقييم الكفاءة، عمى الرغم من أنو يبين أيضا أن ىناك بعض اإلمكان
 المتاحة لتحقيق المزيد من التوازن في كل الُشعب اإلقميمية. ووفقا لذلك، سيتخذ الصندوق اإلجراءات التالية.
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ؾ الزمنً اإلطار  اإلجراء  ٌةراإلشا والتكاٌل

إعداد قاعدة بٌانات أدق تشمل لوحة لإلدارة تبٌن حالة برنامج العمل كؤداة لتحلٌل عبء 

 العمل

2014-2015 

ؾ رأسمالٌة لتكنولوجٌا  300 000 دوالر أمرٌكً تكاٌل

 المعلومات واالتصاالت؛

ؾ متكررة 100 000  دوالر أمرٌكً تكاٌل

مدٌري البرامج القطرٌة باستخدام عوامل متعددة )التصمٌم واإلشراؾ  رصد أعباء عمل

وحوار السٌاسات وما إلى ذلك( وإعادة توزٌع أعباء العمل حسب االقتضاء، من خالل 

الموظفٌن والتناوب وإعادة توزٌع البلدان، وما إلى ذلكتعٌٌن 
*

 

واالستمرار كجزء من العملٌة  2013البداٌة فً عام 

 االستراتٌجٌة السنوٌة لتخطٌط قوة العمل

*
 .اتكفاءة المشروعبموجب مجال اإلصالح المتعلق ب"، اتالمشروع تؤخر تنفٌذ"الحد من  التزام التجدٌد التاسع لموارد الصندوقٌدعم  

 القطرٌةالحتٌاجات التكٌٌف وفقا للموارد وزٌادة ل تباٌناتنفٌذ تخصٌص أكثر  -دال

نظر الصندوق في تخصيص أكثر تباينا لمموارد وزيادة تكييف خدماتو وفقا يأوصى تقييم الكفاءة بأن  -05
منفذين الحتياجات البمد. ويعتمد الصندوق، بوصفو مؤسسة تمويل دولية، بشكل كبير عمى أداء شركائو ال

لتحقيق النواتج واألثر في نياية المطاف. ومع األخذ في االعتبار ىذا الوضع ومحدودية الموارد البشرية 
والمالية المتاحة لمصندوق في إطار ميزانيتو اإلدارية، سيقوم الصندوق بزيادة موارده لدعم الجزء من حافظتو 

ألعضاء، وخاصة تمك التي تعاني من ضعف الذي يعاني من ضعف في األداء من خالل مساعدة البمدان ا
 القدرات المؤسسية. وليذا الغرض، سيضطمع الصندوق باإلجراءات التالية.

  ٌةراإلشا والتكالٌف الزمنً اإلطار  اإلجراء

 أو محتملة مخاطر تواجه التً للمشروعات الدعم لزٌادة اإلدارٌة المٌزانٌة مخصصات تركٌز

(االحتٌاجات على قائم للموارد متباٌن تخصٌص) فعلٌة
أ

 

2014-2016 

 الدخل المتوسطة للبلدان استجابة أكثر أدوات وتنفٌذ إعداد
ب

 جار 

ؾ أمرٌكً دوالر 250 000  تعدٌل تكاٌل

أ
 ٌدعم التزام التجدٌد التاسع لموارد الصندوق "الحد من تؤخر تنفٌذ المشروعات"، بموجب مجال اإلصالح المتعلق بكفاءة المشروعات. 
ب

رتب التزام التجدٌد التاسع لموارد الصندوق "تحري إمكانٌة زٌادة التموٌل من المصادر األخرى التً تعرض على المجلس التنفٌذي شرٌطة أال ٌت ٌدعم 

 البدٌلة. لعلى االتفاقات ذات الصلة أي آثار على تسٌٌر الصندوق"، بموجب مجال اإلصالح المتعلق بالجهات المانحة السٌادٌة الجدٌدة وطرائق التموٌ

 ٌةوغٌر اإلرراض ٌةنشطة اإلرراضاألتحقٌق تكامل أفضل بٌن استهداف  -هاء

 إدارة المعرفة واستراتٌجٌة المنح

عادة تركيزىا عمى إدارة المعرفة أساسيا لتحقيق العديد من التزامات التجديد  -06 يعتبر تعزيز قدرة الصندوق وا 
ولذلك تتفق اإلدارة مع تقييم الكفاءة عمى أن ىناك  التاسع لموارد الصندوق وزيادة أثر وكفاءة الصندوق.

 في عمميات الصندوق. يةوغير اإلقراض يةنشطة اإلقراضاألحاجة إلى تحقيق تكامل أفضل بين 

دارة المعرفة عمى المستوى المؤسسي وسيتم االنتياء منيما في عام ويجري حاليا إعداد إطار وخطة إل -07
عرفة، سيقوم الصندوق بالنيوض بالتعمم من خالل برنامجو المقرر . وكجزء رئيسي من خطة إدارة الم2013

. ويجري أيضا إجراء استعراض 2015-2013منيا خالل الفترة  30لتقييمات األثر التي سيتم تنفيذ 
لممبادئ التوجييية الداخمية المتعمقة بالمنح وتحميل لالتجاىات المستقبمية لسياسة المنح في الصندوق بالنظر 

 وارد المنح تستخدم لدعم األنشطة البحثية والمعرفية.إلى أن م
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 .يةوغير اإلقراض يةنشطة اإلقراضاألوسيضطمع الصندوق باإلجراءات التالية لتحسين التكامل بين  -08
ؾ الزمنً اإلطار  اإلجراء  ٌةراإلشا والتكاٌل

 2013 عام نهاٌة فً البداٌة الموظفٌن لمشاركة حوافز ذلك فً بما المعرفة، إدارة وخطة إطار تنفٌذ

ؾ أمرٌكً دوالر 250 000  تعدٌل تكاٌل

 اعنه تقرٌر وإعداد اوتجمٌعه لألثر تقٌٌما 30 إجراء
أ

 على العدد وسٌتوقؾ ؛2014 عام نهاٌة 

 المتاحة الداخلٌة الموارد

ؾ على أثر أي بدون  التكاٌل

 فً للمنح السنوي عملال لبرنامج االستراتٌجً التوجه لتعزٌز الداخلٌة التوجٌهٌة المبادئ تنقٌح

2015-2014 للفترة الصندوق
ب

 

 عام مطلع إلى 2013 عام منتصؾ

2014 

 الصندوق فً المنح وإجراءات واستراتٌجٌة سٌاسة وتحدٌث استعراض
ب

 2015 عام منتصؾ إلى 2014 عام نهاٌة 

 حافظة إدارة نظام) المشروعات بشؤن اإلدارة لمعلومات المإسسً النظام تحدٌث

 بذاتها القائمة المنح عن معلومات لٌشمل( المشروعات

 2013 عام نهاٌة

 إضافٌة تكالٌؾ بدون

أ
 .التزام من التزامات التجدٌد التاسع لموارد الصندوقهذا  
ب

ات إدارة المعرفة لدعم قدرة الصندوق على اقتناص وتسخٌر أفضل" التزام التجدٌد التاسع لموارد الصندوقٌدعم   تندة إلى للمعرفة المس تعزٌز عمٌل

 .ٌع النطاقتوسبموجب مجال اإلصالح المتعلق ب"، الدالئل ألؼراض توسٌع النطاق

 حوار السٌاسات

حسبما أشار تقييم الكفاءة، فإن حوار السياسات القطري الفعال يمثل أداة حاسمة لمصندوق، خاصة في  -09
ة لمصندوق حيث يقدمو إلى الجيود الرامية إلى تعميم توسيع النطاق. وىو أيضا "منتج" ذو أىمية متزايد

الدول األعضاء فيو، وال سيما العدد المتزايد من البمدان المتوسطة الدخل التي قد تكون فييا الموارد المالية 
 لمصندوق ذات قيمة أقل من خبرتو في المسائل ذات الصمة بالتنمية الريفية.

مس التنفيذي في دورتو الثامنة بعد وأعد الصندوق خطة عمل لحوار السياسات القطري، وتقاسميا مع المج -21
وتركز الخطة عمى ضمان إدماج أكثر فعالية لحوار السياسات القطري في  2013.8المائة في أبريل/نيسان 

البرامج القطرية لمصندوق عن طريق االضطالع بسمسمة من األنشطة. ولذلك فإن إجراء الصندوق التالي 
 تعراض خطة حوار السياسات القطري.المتعمق بيذه التوصية يتألف من تنفيذ واس

ؾ الزمنً اإلطار  اإلجراء  ٌةراإلشا والتكاٌل

 فً بما التقنٌة، والمشورة السٌاسات شعبة أعدتها التً القطري السٌاسات حوار عمل خطة تنفٌذ

 5-4 وإعداد القطرٌة البرامج لمدٌري النشط والدعم السٌاسة عن إخطار أول إعداد ذلك

سنة كل قطرٌة إخطارات
*

 

 عام بنهاٌة واألثر التقدم استعراض جار؛

2015 

*
توسٌع ٌدعم التزام التجدٌد التاسع لموارد الصندوق "تعزٌز تجهٌز البرامج القطرٌة، وعملٌات الرصد واإلدارة من أجل ضمان االهتمام المنهجً ب 

فً حوار السٌاسات الوطنٌة بشؤن الزراعة والتنمٌة الرٌفٌة"، النطاق، وبناء شراكات أوسع، وإجراء تحلٌل أدق للسٌاسات، والمشاركة بدور أنشط 

 بموجب مجال اإلصالح المتعلق بتوسٌع النطاق.

 برامج الفرص االستراتٌجٌة القطرٌة المستندة إلى النتائج 

في الصندوق عمى المستوى القطري في صميم  يةوغير اإلقراض يةمعمميات اإلقراضلإن اإلدارة المتكاممة  -20
فرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج. وستُتناول توصيات تقييم الكفاءة المتعمقة بتعزيز برامجو لم

عمميات برنامج الفرص االستراتيجية القطرية المستند إلى النتائج والقيمة المضافة كجزء من استعراض 
د إلى النتائج، المقرر أن يبدأ مبادئ الصندوق التوجييية بشأن برنامج الفرص االستراتيجية القطرية المستن
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. ومن المتوقع أن تتواءم برامج الفرص 2014وأن ينتيي بحمول منتصف عام  2013في أواخر عام 
االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج بشكل أكبر مع االستراتيجيات القطرية وسيتم تعزيزىا كأداة لحوار 

طاق. وسيتم تبسيط العمميات الداخمية الستعراض برامج الفرص التي تعتبر ضرورية لتوسيع الن –السياسات 
االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج عن طريق إدماجيا عمى نحو أوثق مع عمميات استعراض 
المشروعات، ومن خالل مشاركة الشركاء القطريين. وسيضطمع الصندوق باإلجراءات التالية في ىذا 

 الصدد.
ؾ لزمنًا اإلطار  اإلجراء  ٌةراإلشا والتكاٌل

 القطرٌة االستراتٌجٌة الفرص برنامج بشؤن التوجٌهٌة الصندوق مبادئ وتحدٌث استعراض

 الفرص برنامج تنفٌذ المطلوب من ٌكون متى تحدٌد معاٌٌر ذلك فً بما النتائج، إلى المستند

الصؽٌرة القطرٌة البرامج فً المثال سبٌل على النتائج، إلى المستند القطرٌة االستراتٌجٌة
*

 

 2014 عام منتصؾ فً ٌستكمل

ؾ أمرٌكً دوالر 100 000  تعدٌل تكاٌل

 (االستشارٌٌن للخبراء)

*
توسٌع ٌدعم التزام التجدٌد التاسع لموارد الصندوق "تعزٌز تجهٌز البرامج القطرٌة، وعملٌات الرصد واإلدارة من أجل ضمان االهتمام المنهجً ب 

سع، وإجراء تحلٌل أدق للسٌاسات، والمشاركة بدور أنشط فً حوار السٌاسات الوطنٌة بشؤن الزراعة والتنمٌة الرٌفٌة"، النطاق، وبناء شراكات أو

 بموجب مجال اإلصالح المتعلق بتوسٌع النطاق.

 تبسٌط العملٌات التشغٌلٌة -واو

ات األخيرة بشكل أكبر ركزت ورقات السياسات والمبادئ التوجييية اإلجرائية التي أعدىا الصندوق في السنو  -22
عمى تحقيق نواتج إنمائية أفضل وبشكل أقل عمى خفض تكاليف المعامالت وزيادة الكفاءة المؤسسية. ولذلك 

الرئيسية المتعمقة بأساليب عممو، لتكون ىذه العمميات األعمال ستستعرض إدارة الصندوق عددا من عمميات 
أو تحافظ عمى األقل عمى نفس المستوى.  -اإلنمائية  أكثر كفاءة وتحسن في الوقت نفسو مستوى الكفاءة

 وتناقش العمميات المقرر تحسينيا في األقسام الفرعية التالية.

 عملٌات تعزٌز الجودة وضمان الجودة

حسبما أشار تقييم الكفاءة، نقح الصندوق مؤخرا عممية تعزيز الجودة، التي تشجع اآلن موظفي شعبة  -23
عمى االضطالع ببعثات ميدانية وبميام تقنية محددة بالنيابة عن الُشعب اإلقميمية  السياسات والمشورة التقنية

وتوفير الدعم لتنمية المشروعات. وستيدف التغييرات المتوخاة في عممية ضمان الجودة إلى زيادة انخراط 
 الموظفين المعنيين بضمان الجودة في المراحل األولى من إعداد المشروعات.

توسيع نطاق نتائج عمميات  (1)المنقحة لتعزيز الجودة وضمان الجودة بشكل أكبر عمى:  وستركز العمميات -24
ضمان  (3)تحسين تحميل الكفاءة االقتصادية لممشروعات وتحقيق آثار أكثر استدامة؛  (2)الصندوق؛ 

اصة إلى زيادة تكييف المساعدة التي يقدميا الصندوق، وخ (4)االستعداد لتنفيذ المشروعات وقت إقرارىا؛ 
 البمدان المتوسطة الدخل والدول اليشة. وفيما يمي األطر الزمنية ليذه التنقيحات.
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ؾ الزمنً اإلطار  اإلجراء  ٌةراإلشا والتكاٌل

الجودة تعزٌز عملٌة تنقٌح
*

 بالفعل جارٌة رئٌسٌة إصالحات 

-2014 فً تحسٌن وعملٌة ؛(2013)

2015 

 ؛(2013) التنقٌحات من االنتهاء سفر على المبكر الجودة ضمان موظفً خراطان ٌشتمل قد الجودة؛ ضمان عملٌة تنقٌح

 التحسٌن؛ عملٌة مواصلة

 نفقات أمرٌكً دوالر 350 000

 للسفر إضافٌة متكررة

*
المنهجً بتوسٌع ٌدعم التزام التجدٌد التاسع لموارد الصندوق "تعزٌز تجهٌز البرامج القطرٌة، وعملٌات الرصد واإلدارة من أجل ضمان االهتمام  

ٌة"، النطاق، وبناء شراكات أوسع، وإجراء تحلٌل أدق للسٌاسات، والمشاركة بدور أنشط فً حوار السٌاسات الوطنً بشؤن الزراعة والتنمٌة الرٌف

 بموجب مجال اإلصالح المتعلق بتوسٌع النطاق.

 المالٌة تهاوإدار اتاإلشراف على المشروع

وصل إليو تقييم الكفاءة والذي يفيد بأن "التغيير في نموذج عمل الصندوق، تالحظ اإلدارة االستنتاج الذي ت -25
جمع بين اإلشراف المباشر والالمركزية، جمب فوائد كبيرة لمصندوق". وتتفق اإلدارة مع تقييم الكفاءة الذي 

صندوق عمى أن ىناك حاجة إلى توحيد طريقة اإلشراف المباشر وتعزيز اإلدارة المالية. ولذلك سيضطمع ال
 باإلجراءات التالية.

ؾ الزمنً اإلطار  اإلجراء  ٌةراإلشا والتكاٌل

 فً الواردة التوصٌات تتضمن المشروعات على اإلشراؾ بشؤن منقحة توجٌهٌة مبادئ إصدار

 لإلشراؾ المإسسً والتقٌٌم الكفاءة تقٌٌم
أ

 

 2014 آذار/مارس 31 بحلول

 على قائمة منهجٌات إدخال مثل المشروعات، فً المالٌة اإلدارة جودة لتعزٌز إصالحات تنفٌذ

 لموظفً المالٌة اإلدارة مجال فً القدرات وبناء القطرٌة النظم على االعتماد وزٌادة المخاطر،

 الصندوق عمل وقوة المشروع
ب

 

 2014 عام نهاٌة

 الرأسمالٌة التكالٌؾ استٌعاب ٌمكن

 الحالٌة المٌزانٌات فً والمتكررة

 أساس لبناء ،الوٌب على تعمل حدٌثة بمنصة والمنح للقروض التقلٌدي مالنظا عن االستعاضة

 اإللكترونً الصرؾ تدعم الحق وقت فً الذاتٌة للخدمة بوابة لتطوٌر متٌن
ج

 

2014-2015 

 دوالر مالٌٌن 3 قدرها متكررة تكالٌؾ

 عام فً ستهالكاال ذلك فً بما أمرٌكً

 دوالر ملٌون 4.5 إلى وتزٌد ،2014

 الالمركزٌة العملٌات لدعم أمرٌكً

مً المركزي خدمة مركز لتكون نٌروبً فً الصرؾ معالجة وحدة نطاق توسٌع  لخدمة أقاٌل

 عن المجاورة، والبلدان الشرقً والشمال والجنوب والشرق والوسط الؽرب فً فرٌقٌاأ بلدان

 نٌروبً وحدة إلى روما من تدرٌجٌا القروض بإدارة المتعلقة اإلضافٌة المهام تحوٌل طرٌق

 2014 عام بنهاٌة ٌستكمل جار،

أ
ات الرصد واإلدارة من أجل ضمان االهتمام المنهجً ب  توسٌع ٌدعم التزام التجدٌد التاسع لموارد الصندوق "تعزٌز تجهٌز البرامج القطرٌة، وعمٌل

سات الوطنٌة بشؤن الزراعة والتنمٌة الرٌفٌة"، النطاق، وبناء شراكات أوسع، وإجراء تحلٌل أدق للسٌاسات، والمشاركة بدور أنشط فً حوار السٌا

 بموجب مجال اإلصالح المتعلق بتوسٌع النطاق.
ب

صالح المتعلق ٌدعم التزام التجدٌد التاسع لموارد الصندوق "تعزٌز االعتماد على النظم القطرٌة وهٌاكل التنفٌذ وزٌادته حٌثما أمكن"، بموجب مجال اإل 

 بفعالٌة المعونة.
ج

م التجدٌد التاسع لموارد الصندوق "تبسٌط عملٌات الصندوق وتدفق عمله من خالل تبنً تكنولوجٌات معلومات واتصاالت محسنة"، بموجب ٌدعم التزا 

 مجال اإلصالح المتعلق بالكفاءة المإسسٌة.

 المحاسبة والتقارٌر المالٌة

عداد التقارير الما -26 لية من خالل اإلجراءات سيقوم الصندوق بإدخال تحسينات عمى عمميات المحاسبة وا 
 التالية.
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ؾ الزمنً اإلطار  اإلجراء  ٌةراإلشا والتكاٌل

 المساءلة إطار تنفٌذ خالل من الالمركزٌة القطرٌة المكاتب تمدٌد لدعم تمكٌنٌة بٌئة تهٌئة

 النظم على الحصول وتمكٌن للصندوق القطرٌة المكاتب فً الالمركزٌة للعملٌات المالٌة

 المالٌة
أ

 

 2014 أٌلول/سبتمبر 30 بحلول

 عن فضال الموارد، فعالٌة ورصد اإلبالغ فً دقة لتحقٌق األعمال وعملٌات النظم أتمتة تعزٌز

 العملٌة تبسٌط
ب

 

 2014 عام نهاٌة

 تظهر واحدة لمرة التكالٌؾ على آثار

 موحدة لعملٌة كتحسٌن

أ
 ب القطرٌة بما ٌتماشى مع سٌاسة واستراتٌجٌة الحضورٌدعم التزام التجدٌد التاسع لموارد الصندوق "فتح المزٌد من المكات 

مجال  القطري للصندوق، وضمان التفوٌض المالئم للسلطات على المستوى القطري والفعالٌة التكالٌفٌة فً إنشاء وتشؽٌل المكاتب القطرٌة"، بموجب

 اإلصالح المتعلق بالالمركزٌة على المستوى القطري.
ب

لموارد الصندوق "تبسٌط عملٌات الصندوق وتدفق عمله من خالل تبنً تكنولوجٌات معلومات واتصاالت محسنة"، بموجب  ٌدعم التزام التجدٌد التاسع 

 مجال اإلصالح المتعلق بالكفاءة المإسسٌة.

 تعزٌز مهارات الموظفٌن وإنتاجٌتهم -زاي

مشاركين في عمميات في تمشيا مع توصية تقييم الكفاءة، سُيكثف الصندوق تدريبو المقدم إلى الموظفين ال -27
الجديد. كما سيواصل تدريجيا إدخال تكنولوجيا تحسين اإلنتاجية. وستتحقق ىذه الغايات  عمموإطار نموذج 

 من خالل االضطالع باإلجراءات التالية.
ؾ الزمنً اإلطار  اإلجراء  ٌةراإلشا والتكاٌل

 إلى وما المالٌة رةواإلدا المشروعات على اإلشراؾ على الموظفٌن تدرٌب برامج تكثٌؾ

ذلك
*

 

 المستقبل فً سٌُكثؾ جار؛

ؾ أمرٌكً دوالر 500 000  متكررة موحدة إضافٌة تكاٌل

 فً القطرٌة، البرامج مدٌري مثل الصدارة، لموظفً الصلة ذات المعرفة منتجات إتاحة

علٌها االطالع ٌسهل أشكال
*

 

 المستقبل فً سٌُكثؾ جار؛

 

*
ات إدارة المعرفة لدعم قدرة الصندوق على اقتناص وتسخٌر أفضل للمعرفة المستندة إلى ٌدعم التزام التجدٌد التاسع ل  موارد الصندوق "تعزٌز عمٌل

 الدالئل ألؼراض توسٌع النطاق"، بموجب مجال اإلصالح المتعلق بتوسٌع النطاق.

ٌة عمل وكٌف للحضور القطري وتنفٌذهارؤٌة واضحة  التعبٌر عن: من توصٌات تقٌٌم الكفاءة 2توصٌة ال

 مركزٌةالصندوق فً بٌئة ال

حسبما أشار تقييم الكفاءة، أنشأ الصندوق مكاتب قطرية لتعزيز فعاليتو اإلنمائية واحتواء تكاليف إدارة  -28
حافظتو المتزايدة من القروض والمنح. واختيرت المكاتب القطرية لمصندوق المنشأة حتى اآلن بطريقة 

في المائة من مجموع مشروعاتو  60أربعين مكتبا فقط خدمة نحو استراتيجية بحيث يستطيع الصندوق ب
في المائة من إجمالي تمويمو. واستجابة لتوصية تقييم الكفاءة التي تفيد بأن يعبر الصندوق عن  75وحوالي 

رؤية واضحة لحضوره القطري وينفذىا، ستضطمع اإلدارة باستعراض لسياسة واستراتيجية الحضور القطري 
 .2013نتاجاتيا وتوصياتيا إلى المجمس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول وستقدم است

ؾ الزمنً اإلطار  اإلجراء  ٌةراإلشا والتكاٌل

 إلى وتقدٌمهما للصندوق القطري الحضور واستراتٌجٌة لسٌاسة استعراض إجراء

للموافقة التنفٌذي المجلس
*

 

 2013 األول كانون/دٌسمبر

 واحدة لمرة تعدٌل لٌؾتكا أمرٌكً دوالر ملٌون 1.75

  للصندوق القطرٌة المكاتب وإدارة إلنشاء

*
ق، وضمان ٌدعم التزام التجدٌد التاسع لموارد الصندوق "فتح المزٌد من المكاتب القطرٌة بما ٌتماشى مع سٌاسة واستراتٌجٌة الحضور القطري للصندو 

ٌفٌة فً إنشاء وتشؽٌل المكاتب القطرٌة"، بموجب مجال اإلصالح المتعلق بالالمركزٌة التفوٌض المالئم للسلطات على المستوى القطري والفعالٌة التكال

 على المستوى القطري.
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 المؤسسٌة  تهوكفاءالصندوق اإلدارة من أجل تعزٌز فعالٌة  - ثالثا

الررابة والدعم، بما فً ذلك الوظائف الحٌوٌة وحدات : إدارة من توصٌات تقٌٌم الكفاءة 3التوصٌة 

 والفعالٌة التكالٌفٌةتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت، مع تركٌز واضح على زٌادة جودة الخدمة ل

إن القيمة مقابل المال والفعالية التكاليفية من األولويات األساسية لمصندوق وىو يعمل عمى تعظيم أثر  -29
 اء.موارده الذاتية وموارد شركائو، وعمى تحسين خدماتو المقدمة إلى الدول األعض

، اتخذت 2011وعقب اختتام المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق في ديسمبر/كانون األول  -31
اإلدارة إجراءات لتعزيز كفاءة الصندوق. وتشتمل ىذه اإلجراءات عمى جميع المحددات اليامة لمكفاءة 

واالتصاالت، واإلدارة الفعالة لموارد التنظيمية: تبسيط عمميات األعمال، وزيادة تطبيق تكنولوجيا المعمومات 
دارة أفضل لمموارد البشرية.  الميزانية، وا 

 عملٌات األعمالتحسٌن  -ألف

إن تحسين الفعالية التكاليفية وكفاءة العمميات عنصر أساسي من العوامل الدافعة لمكفاءة المؤسسية في  -30
صية تقييم الكفاءة التي تفيد بأنو ينبغي بذل الصندوق في فترة التجديد التاسع لموارد الصندوق. واستجابة لتو 

مزيد من الجيد لزيادة جودة الخدمة وخفض التكاليف، ستُدخل اإلدارة أدوات جديدة لتمكين الصندوق من 
رصد تكاليف عمميات األعمال الخاصة بو عمى نحو أكثر فعالية، ولتسييل احتواء التكاليف وخفضيا كمما 

جديد التاسع لموارد الصندوق المتعمقة برصد الكفاءة، أدرجت مؤشرات جديدة أمكن. وكجزء من التزامات الت
، 2015-2013وأىداف أكثر طموحا بشأن الكفاءة التشغيمية والمؤسسية في إطار قياس النتائج لمفترة 

 وذلك لدعم تعزيز األداء وتمكين اإلبالغ األكثر شموال عن التقدم واإلنجازات.

ندوق وتدفق عممو من خالل اعتماد تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت أكثر وقد بدأ تبسيط عمميات الص -32
تطورا. كما بدأ تقدير لعمميات تدفق العمل اإلداري. وتشتمل تدفقات العمل الرئيسية التي تم تحديدىا 

دارة الموارد البشرية وعمميات الدفع  دارة كمجاالت يمكن فييا تبسيط العمميات عمى تجييز السفر والتوريد وا  وا 
 السجالت.

ومن المحركات الرئيسية لتحقيق الكفاءات المؤسسية ىي أتمتة العمميات اليدوية. وتعمل شعبة تكنولوجيا  -33
المعمومات واالتصاالت بشكل وثيق مع المستخدمين من دوائر األعمال في جميع المجاالت من أجل تحديد 

 ادة جودة الخدمة وتحقيق الفعالية التكاليفية.الفرص وتقديم الحمول. وفيما يمي اإلجراءات الرئيسية لزي
ؾ الزمنً اإلطار  اإلجراء  ٌةراإلشا والتكاٌل

ات معٌارٌة معدالتو الكفاءة مإشرات إعداد  الفرص تحدٌد لتسهٌل الرئٌسٌة األعمال لعمٌل

 التكالٌؾ فً وفورات تحقٌقو اتالعمٌل لتبسٌط المتاحة
 أ

 

ات وتؽٌٌر استعراض  ةكفاءال لتعزٌز سٌةالرئٌ األعمال عمٌل
أ

 

 2014 عام منتصؾ بحلول مقترحات

 

 

 2014 عام نهاٌة

ؾ أمرٌكً دوالر 300 000  تعدٌل تكاٌل

  واحدة لمرة

 10 000 إلى تصل القٌمة منخفضة تورٌدات جراءإل الشُعب لمدٌري التورٌد سلطة تفوٌض

 العمل تدفق فً الصلة ذات والتؽٌٌرات ٌورو
ب

 

 2014 عام منتصؾ

 فً تستوعب أمرٌكً دوالر 300 000

 فً القائمة الرأسمالٌة المشروعات إطار
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 2013 عام

 الموارد تخطٌط نظام على الالزمة التعدٌالت ذلك فً بما لسفر،ل تجهٌزال تبسٌط مواصلة

 المإسسٌة
ج

 

 2014 عام بنهاٌة ٌستكمل

ؾ أمرٌكً دوالر 300 000  تكاٌل

 رأسمالٌة

 خطوات إزالة طرٌق عن اإلدارٌة الكفاءة لتعزٌز مإسسًال للتورٌد التوجٌهٌة المبادئ تبسٌط

 المخاطر منخفضةالو قٌمةال المنخفضة لتورٌداتل المعامالت
ب

 

 2014 عام بحلول منتصؾ ٌستكمل

أ
 هذا التزام من التزامات التجدٌد التاسع لموارد الصندوق بموجب مجال اإلصالح المتعلق بالكفاءة المإسسٌة. 
ب

د التاسع لموارد الصندوق "تقدٌر القٌمة المضافة لعملٌات األعمال وإمكانٌة تبنً نماذج إٌصال بدٌلة تتسم بقدر أكبر من فعالٌة ٌدعم التزام التجدٌ 

لكفاءة التكالٌؾ، بما فً ذلك من خالل مبادرات التخدٌم المشتركة مع الوكالتٌن اللتٌن تتخذان من روما مقرا"، بموجب مجال اإلصالح المتعلق با

 سٌة.المإس
ج

موجب ٌدعم التزام التجدٌد التاسع لموارد الصندوق "تبسٌط عملٌات الصندوق وتدفق عمله من خالل تبنً تكنولوجٌات معلومات واتصاالت محسنة"، ب 

 مجال اإلصالح المتعلق بالكفاءة المإسسٌة.

 زٌادة تطبٌق تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت -باء

تفيد بأن "إنفاق الصندوق عمى تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت منخفضا  في ضوء نتائج تقييم الكفاءة التي -34
لمغاية مقارنة بالجيات النظيرة لو" في الماضي، ستزيد اإلدارة مستويات االستثمار لمنفقات الرأسمالية 

 والمتكررة.

 Agile Open Source، وOracle-PeopleSoft ERP –ويواصل الصندوق إدماج منصاتو األساسية  -35
مايكروسوفت. ويجري حاليا تطوير جميع النظم المنفذة والمحدثة مؤخرا باستخدام ىذه المنصات لزيادة و 

 التكامل مع النظم األخرى وتبسيط الدعم المستمر بعد النشر.

ويتم تقديم جميع التطورات الجديدة المتعمقة بتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في شكل تكنولوجيات قائمة  -36
لتسييل الوصول إلى المواقع النائية ومنيا. وتتمثل الغاية األولية ليذا اليدف في تزويد موظفي عمى الويب 

المكاتب القطرية بنفس نظم تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت التي تتوافر في المقر. وأطمقت شعبة 
فير توصيمية أحسن تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت مشروع توصيمية المكاتب القطرية لمصندوق لضمان تو 

 لممكاتب القطرية لتسييل الوصول الموثوق إلى تطبيقات الصندوق واستخداميا.

وبناء عمى مبدأ توحيد األداء وكمتابعة لو، تحدد شعبة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وشركاؤىا في  -37
ت اإلدارة في العمل الفرص المتاحة وتطور خرائط طريق لضمان أن االتجاه المستقبمي لنظم معموما

الصندوق يدعم بشكل مباشر اتجاه األعمال في الصندوق. وفيما يمي اإلجراءات الرئيسية لتعزيز قدرة 
 الصندوق في مجال تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت.

ؾ الزمنً اإلطار  اإلجراء  ٌةراإلشا والتكاٌل

 – ألساسٌةا منصاته) األساسٌة واالتصاالت المعلومات تكنولوجٌا منصات إدماج

Oracle-PeopleSoft ERP، وAgile Open Source وماٌكروسوفت)
*

 

2013-2015 

ؾ أمرٌكً دوالر 200 000  رأسمالٌة تكاٌل

 لمكاتبل وكفاءة فعالٌة كثراأل اإلداري الدعم تمكٌنل الصندوق برمجٌات نظم تحدٌث

القطرٌة
*

 

 2015 عام بنهاٌة ٌستكمل

ؾ أمرٌكً دوالر 900 000  ٌةرأسمال تكاٌل

ؾ أمرٌكً دوالر 200 000  متكررة تكاٌل

 فً التشؽٌلً والتقٌٌم الرصد عملٌات لدعم واالتصاالت المعلومات تكنولوجٌا نظم تنفٌذ

الصندوق
*

 

 2015 عام بنهاٌة ٌستكمل

ؾ أمرٌكً دوالر 700 000  رأسمالٌة تكاٌل

ؾ أمرٌكً دوالر 100 000  متكررة تكاٌل

 2015-2014 فً إعداد ؛2013 عام فً تجربة مجموعة عبر المتنقلة الصندوق نظم إلى بالوصول احللسم المتنقلة التكنولوجٌات تنفٌذ
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لوحٌةال جهزةاألو الذكٌة الهواتؾ ذلك فً بما األجهزة من
*

ؾ أمرٌكً دوالر 100 000   رأسمالٌة تكاٌل

األعمال قرارات لدعم صلة ذات إدارة معلومات لتوفٌر ألعمالل ذكٌة حلول تطوٌر
*

 2015 عام بحلول ملٌستك 

ؾ أمرٌكً دوالر 375 000  رأسمالٌة تكاٌل

ؾ أمرٌكً دوالر 200 000  متكررة تكاٌل

 حافظة إدارة نظام وتقاعد االستثمارٌة والمشروعات للمنح الشامل النظام إدخال

 حافظة إدارة نظام على تعتمد التً القائمة النظم تشكٌل وإعادة المشروعات

المشروعات
*

 

 2013 عام نهاٌة

ؾ أمرٌكً دوالر 375 000  رأسمالٌة تكاٌل

 معلومات باستخدام وذلك جدٌدة،ال األعمال ضرورات الستٌعاب العملٌات لوحة تحدٌث

Flexcubeو االستثمارٌة والمشروعات المنح نظام من
*

 

 2014 عام نهاٌة

 السابق اإلجراء إطار فً تستوعب التكالٌؾ

*
لصندوق "تبسٌط عملٌات الصندوق وتدفق عمله من خالل تبنً تكنولوجٌات معلومات واتصاالت محسنة"، بموجب ٌدعم التزام التجدٌد التاسع لموارد ا 

 مجال اإلصالح المتعلق بالكفاءة المإسسٌة.

نتائج عالٌة الشحٌحة للتوصل إلى إدارة موارد المٌزانٌة  تحسٌن: من توصٌات تقٌٌم الكفاءة 4توصٌة ال

 الجودة

دارة 2010نية بشكل كبير منذ أواخر عام توسع دور وحدة الميزا -38 ، وأصبحت مياميا تضم اآلن إعداد وا 
ميزانية أكثر كثافة واستعراض أكثر صرامة لمميزانية في منتصف العام. وقبل إجراء تقييم الكفاءة، الحظت 

وير اإلدارة أن وظيفة الميزنة المؤسسية تعاني من نقص في الموظفين وقررت إنشاء وحدة لمميزانية وتط
المنظمة يترأسيا مدير يقدم تقاريره إلى نائب رئيس الصندوق. ومن شأن ىذه الوحدة الجديدة أن تضمن 
لى جانب إعادة تنظيم وحدة الميزانية، بدأت ممارسة  الربط بين الميزانية والتخطيط السنوي لقوة العمل. وا 

ممارسة سنوية ثابتة. وأدخمت  وأصبحت اآلن 2011إجراء استعراض الميزانية في منتصف العام في عام 
أيضا عممية تقديم تقارير فصمية، لتوفير مدخالت في الوقت المناسب إلى اإلدارات، مع التركيز عمى 
اتجاىات اإلفراط في االستخدام واالستخدام غير الكافي حسب فئة التكاليف لتسييل إدارة الميزانية بشكل 

 أفضل.

ذ اإلدارة اإلجراءات التالية لضمان اإلدارة الفعالة لموارد الميزانية، وتمشيا مع توصية تقييم الكفاءة، ستتخ -39
وذلك بيدف ضمان أن تصبح الميزانية موجية نحو تحقيق النتائج وأن تسمح في الوقت نفسو بالمرونة 

 الالزمة لتحقيق أمثل استخدام لمموارد.
ؾ الزمنً اإلطار  اإلجراء  ٌةراإلشا والتكاٌل

 المنظمة وتطوٌر المٌزانٌة لوحدة مدٌر وتعٌٌن األساسٌة، المٌزانٌة ٌفةوظ فً القدرات زٌادة

 الصندوق رئٌس نائب إلى تقارٌره ٌقدم
أ

 

 اآلن التعٌٌن ٌجري

 المٌزانٌة تخصٌص إعادة عملٌة من استفادة أقصى وتحقٌق العام منتصؾ استعراض تعزٌز
ب

 جار 

 ٌةللمٌزان الفصًل والتقاسم الرصد أتمتة إمكانٌة دراسة
ب

 2014 عام بنهاٌة 

 موارد ضمن تستوعب المتكررة التكالٌؾ

 القائمة الموظفٌن

أ
ح المتعلق ٌدعم التزام التجدٌد التاسع لموارد الصندوق "تعزٌز وتعمٌق اإلصالحات المستكملة فً فترة التجدٌد الثامن للموارد"، بموجب مجال اإلصال 

 بإصالح الموارد البشرٌة.
ب

د التاسع لموارد الصندوق "تبسٌط عملٌات الصندوق وتدفق عمله من خالل تبنً تكنولوجٌات معلومات واتصاالت محسنة"، بموجب ٌدعم التزام التجدٌ 

 مجال اإلصالح المتعلق بالكفاءة المإسسٌة.
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روة العمل بطرٌقة وأداء  والتكالٌفمهارات مجموعة ال: إدارة من توصٌات تقٌٌم الكفاءة 5توصٌة ال

 استراتٌجٌة

ء من خطة التغيير واإلصالح، أدخمت اإلدارة سمسمة من المبادرات الرامية إلى تحسين إدارة الموارد كجز  -41
البشرية. وشممت المبادرات الرئيسية استعراضا خارجيا إلدارة الموارد البشرية في الصندوق، مما سمح بقياس 

جراءات الموظفين، وتحسين أداء إدارة الموارد البشرية مقارنة بالمؤسسات األخرى المماثمة، وتنق يح قواعد وا 
جراء عممية مراجعة لموظائف لتصنيف جميع الوظائف في الصندوق وتحديد  نظام تقدير أداء الموظفين، وا 

دخال التخطيط االستراتيجي لقوة العمل في عام  دخال جدول أجور جديد لموظفي 2010درجتيا، وا  ، وا 
 لسوق في روما.الخدمات العامة يتماشى بشكل أكبر مع ظروف ا

وتوافق اإلدارة عمى استنتاج تقييم الكفاءة الذي يفيد بالحاجة إلى البناء عمى ىذه المبادرات وستضطمع  -40
 باإلجراءات التالية.

ؾ الزمنً اإلطار  اإلجراء  ٌةراإلشا والتكاٌل

 أن لضمان ،(التالٌة والسنوات) 2014 عام فً العمل لقوة االستراتٌجً التخطٌط عملٌة تحسٌن

 والمهارات والكفاءات األفراد عدد حٌث من إلٌها ٌحتاج التً العمل قوة الصندوق لدى ٌكون

 لموارد التاسع التجدٌد فترة فً الرئٌسٌة االستراتٌجٌة أهدافه تحقٌق من لتمكٌنه الالزمة

 2015-2013 الصندوق
أ

 

 جار

 الوظائؾ مراجعة عملٌةل كمتابعة الصندوق، فً الوظٌفٌة والفئات للمسمٌات نظام وتنفٌذ وضع
أ

 2013 األول كانون/دٌسمبر 

 المواهب إلدارة الممارسات أفضل االعتبار بعٌن األخذ مع والتقدٌر، للمكافآت جدٌد إطار تنفٌذ

 نقدٌة وؼٌر نقدٌة جوائز تشمل التً والمكافآت
ب

 

 2014 الثانً كانون/ٌناٌر

 العادٌة المٌزانٌة زٌادة فً مدرج

 وتحفٌز الممتاز األداء لتقدٌر الالزمة باألدوات المدٌرٌن لتزوٌد ألداءا إدارة نظام تعزٌز

 باستمرار أقوى نتائج تحقٌق على الموظفٌن

 2014 األول كانون/دٌسمبر

 بالموظفٌن المتعلقة الرئٌسٌة الشواؼل لتبدٌد 2012 لعام للموظفٌن العالمً المسح متابعة
أ

 2013 األول كانون/دٌسمبر 

أ
التجدٌد التاسع لموارد الصندوق "تعزٌز وتعمٌق اإلصالحات المستكملة فً فترة التجدٌد الثامن للموارد"، بموجب مجال اإلصالح المتعلق ٌدعم التزام  

 بإصالح الموارد البشرٌة.
ب

 المتعلق بالموارد البشرٌة.األداء..."، بموجب مجال اإلصالح  ٌدعم التزام التجدٌد التاسع لموارد الصندوق "... وتجرٌب نموذج الدفع على أساس 

 

من توصٌات تقٌٌم الكفاءة: غرس ثقافة مؤسسٌة للمساءلة واألداء، وتعزٌز اإلبالغ عن  7التوصٌة 

 النتائج

شدد تقييم الكفاءة عمى أن مواصمة تحسين إطار المساءلة في الصندوق عن النتائج ذات الجودة العالية  -42
الصندوق أكثر كفاءة. وأقر تقييم الكفاءة بأن العديد من عناصر  واألداء سيدعم الجيود الرامية إلى جعل أثر
دارة األداء، موجودة بالفعل، وأن و ىذا اإلطار، مثل إطار قياس النتائج  النظام المؤسسي لمتخطيط وا 

التطورات األخيرة مثل إعداد خطة متجددة متوسطة األجل )بما في ذلك برنامج تقييم األثر المشار إليو في 
( وعممية استعراض منتصف المدة األكثر صرامة لمميزانية تمثل خطوات في االتجاه الصحيح. 17الفقرة 

، أدخمت عناصر أخرى منذ االنتياء من تقييم الكفاءة، بما في ذلك 41و 40وحسبما أشير في الفقرتين 
إضافية لألداء إطار لمكافأة وتقدير الموظفين ذوي األداء العالي وبرنامج جوائز الصندوق، توفر حوافز 

 المتفوق.

ويجري حاليا مناقشة وضع إطار شامل لممساءلة في الصندوق مع الييئتين الرئاسيتين، واإلدارة ممتزمة  -43
 بضمان مراعاة العناصر ذات الصمة من المساءلة التي حددىا تقييم الكفاءة بطريقة متسقة.
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دة المعمومات إلطارىا المتعمق بقياس وباإلضافة إلى ذلك، تتخذ اإلدارة خطوات لتحسين البيانات وقاع -44
 النتائج، وذلك في سياق تقييمات األثر المقررة. ووفقا لذلك، تمتزم اإلدارة باإلجراءات التالية.

ؾ الزمنً اإلطار  اإلجراء  ٌةراإلشا والتكاٌل

 الكفاءة تقٌٌم توصٌات إلدراج الصندوق فً المساءلة إطار تنقٌح
أ

 2014 عام بنهاٌة ٌستكمل 

 الكفاءة تقٌٌم توصٌات لمعالجة السلطة تفوٌض رٌؾتع
أ

 2014 عام نهاٌة 

 الصندوق فً النتائج قٌاس إلطار المعلومات وقاعدة البٌانات تحسٌن
ب

 مستمر 

أ
 ٌنطوي على مخرج جدٌد فً مصفوفة التزامات التجدٌد التاسع لموارد الصندوق، بموجب مجال اإلصالح المتعلق بالكفاءة المإسسٌة. 
ب

إطار قٌاس  المجلس التنفٌذي ولجنة التقٌٌم سنوٌا عن األداء على خلفٌة مإشرات وأهداؾإلى تقرٌر رفع دعم التزام التجدٌد التاسع لموارد الصندوق "ٌ 

  من خالل تقرٌر الفعالٌة اإلنمائٌة للصندوق"، بموجب مجال اإلصالح المتعلق باإلبالغ عن النتائج. 2015-2013 النتائج

 التكالٌف وإعداد التقارٌرثار على اآل - رابعا

حسبما اتفق خالل المناقشات التي دارت في اجتماعات لجنة التقييم والمجمس التنفيذي، فإن تنفيذ توصيات  -45
تقييم الكفاءة لو آثار عمى الميزانية. وسينطوي تنفيذ التوصيات عمى تكاليف رأسمالية متعمقة بتكنولوجيا 

ف تعديل لمرة واحدة، مما سيؤدي في نياية المطاف إلى تحسين الكفاءة المعمومات واالتصاالت؛ وتكالي
التكاليف الرأسمالية المتعمقة  (1والفعالية؛ وزيادة التكاليف المتكررة. وتشير التقديرات األولية لإلدارة إلى أن: )

يون دوالر أمريكي، مم 3.6بتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت المطموبة لتطوير وأتمتة النظم المختمفة قدرىا 
مميون  3.0تكاليف تعديل لمرة واحدة قدرىا نحو  (2بما في ذلك البند العادي لتكاليف إدارة المشروع؛ )

مميون دوالر أمريكي )يتعمق  5.25قدرىا  2014الزيادة في التكاليف المتكررة في عام  (3دوالر أمريكي؛ )
ك لمشروع استبدال نظام القروض والمنح(، إضافة إلى جزء كبير منيا بتكاليف التشغيل والصيانة واالستيال

مميون دوالر أمريكي، بما في ذلك االستيالك المتعمق ببدء تنفيذ  2.2قدرىا  2015زيادات أخرى في عام 
مشروع استبدال نظام القروض والمنح لممقترضين، واالستيالك المرتبط بالتكاليف الرأسمالية المتعمقة 

 (.1واالتصاالت المشار إلييا في النقطة ) بتكنولوجيا المعمومات

وستدرج متطمبات الميزانية اإلضافية المقدرة في االستعراض المسبق رفيع المستوى لوثيقة الميزانية في عام  -46
. وسُتشكل التكاليف الرأسمالية لتكنولوجيا المعمومات 2013لينظر فييا المجمس في سبتمبر/أيمول  2014

قييم الكفاءة جزءا من الطمب العادي لميزانية رأس المال، في حين ستظير واالتصاالت ذات الصمة بت
تكاليف التعديل لمرة واحدة بشكل مستقل. وسُتشكل التكاليف المتكررة ذات الصمة بتقييم الكفاءة والبالغة 

 جزءا من الميزانية العادية المقترحة. 2014في المائة في عام  3.6نسبتيا نحو 

المعروضة في ىذه الوثيقة تشكل جزءا من التزام الصندوق لفترة التجديد التاسع لموارد وبما أن خطة العمل  -47
الصندوق، سيتم تقديم معمومات محدثة إلى المجمس التنفيذي عن التقدم المحرز من خالل "تقرير الفعالية 

تقييم الكفاءة من اإلنمائية لمصندوق". وسيتم اإلبالغ عن التحديثات المتعمقة بحالة تنفيذ فرادى توصيات 
جراءات اإلدارة في عام  ، وربما أيضا 2014خالل تقرير رئيس الصندوق عن حالة تنفيذ توصيات التقييم وا 

 .2015في عام 
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 خطة العمل الموحدة

ؾ الزمنً اإلطار اإلجراء/الكفاءة تقٌٌم توصٌة   ٌةراإلشا والتكاٌل

 ذات المبتكرة النُهج نطاق توسٌع هو الصندوق أعمال نموذج من الهدف حٌصب أن ٌنبغً: الكفاءة تقٌٌم توصٌات من 1 التوصٌة 

 الصندوق ٌساندها التً والبرامج المشروعات عن الناشئة الكبٌر، األثر

 االستراتٌجٌة االنتقائٌة زٌادة 

 أٌلول/سبتمبر فً التنفٌذي المجلس دورة التنفٌذي المجلس فٌها لٌنظر القطرٌة لالنتقائٌة المختلفة الخٌارات تبٌن ورقة إعداد 1

2014 

 إضافٌة تكالٌؾ توجد ال

 االستشارٌٌن الخبراء على االعتماد من والحد الداخلٌة التقنٌة الخبرة زٌادة 

 لألمم والزراعة األؼذٌة منظمة مع االستراتٌجٌة الشراكات لتعزٌز منح برنامج إعداد 2

 إلى التقنٌة المساعدة لتقدٌم لٌةالدو الزراعٌة للبحوث االستشارٌة والجماعة المتحدة

 وإدارتها المعرفة إنتاج ولزٌادة األداء وضعٌفة الهشة المقترضة البلدان

 2014 مطلع فً البداٌة

 المنح تموٌل

 العمل قوة زٌادة على االعتماد خالل من الوطنٌة التقنٌة القدرات بناء فً المساعدة 3

  المقترضة األعضاء البلدان فً الماهرة

 2014 مطلع فً ٌةالبدا

 (الكفاءة فً األجل طوٌلة مكاسب)

 تعٌٌن طرٌق عن قدرتها وتعزٌز للصندوق القطرٌة المكاتب االقتضاء، حسب توسٌع، 4

 القطري البرنامج ومساعدي موظفً

2014-2015 

 تكالٌؾ أمرٌكً دوالر 250 000 

 النقدٌة التدفقات تشمل ال) متكررة

 (المستدامة

 إضافٌٌن متخصصٌن موظفٌن تعٌٌن خالل من االستشارٌٌن الخبراءب االستعانة ترشٌد 5

 الدعم توفٌر أجل من الداخلٌة التقنٌة القدرة لزٌادة التقنٌة والمشورة السٌاسات شعبة فً

 علٌه واإلشراؾ المشروع تصمٌم أثناء المٌدانً

2013-2015 

 1.1 منه أمرٌكً، دوالر ملٌون 1.65

 دٌةعا مٌزانٌة أمرٌكً دوالر ملٌون

 أمرٌكً دوالر 550 000 مبلػ وٌتبقى

 إضافٌة متطلبات صافً

 القطرٌة البرامج مدٌري بٌن العمل عبء توازن 

 عبء لتحلٌل كؤداة العمل برنامج حالة تبٌن لإلدارة لوحة تشمل أدق بٌانات قاعدة إعداد 6

 العمل

2014-2015 

ؾ أمرٌكً دوالر 300 000  تكاٌل

 اتالمعلوم لتكنولوجٌا رأسمالٌة

 واالتصاالت؛

ؾ أمرٌكً دوالر 100 000  تكاٌل

 متكررة

 واإلشراؾ التصمٌم) متعددة عوامل باستخدام القطرٌة البرامج مدٌري عمل أعباء رصد 7

 خالل من االقتضاء، حسب العمل أعباء توزٌع وإعادة( ذلك إلى وما السٌاسات وحوار

 ذلك ىإل وما البلدان، توزٌع وإعادة والتناوب الموظفٌن تعٌٌن

 كجزء واالستمرار 2013 عام فً البداٌة

 لتخطٌط السنوٌة االستراتٌجٌة العملٌة من

 العمل قوة

 القطرٌة لالحتٌاجات وفقا التكٌٌف وزٌادة للموارد تباٌنا أكثر تخصٌص تنفٌذ 

 مخاطر تواجه التً للمشروعات الدعم لزٌادة اإلدارٌة المٌزانٌة مخصصات تركٌز 8

 (االحتٌاجات على قائم للموارد متباٌن تخصٌص) فعلٌة أو محتملة

2014-2016 

 جار الدخل المتوسطة للبلدان استجابة أكثر أدوات وتنفٌذ إعداد 9

ؾ أمرٌكً دوالر 250 000  تعدٌل تكاٌل

 ٌةاإلرراض وغٌر ٌةاإلرراض نشطةاأل بٌن أفضل تكامل تحقٌق استهداف 

 المنح واستراتٌجٌة المعرفة إدارة 

 2013 عام نهاٌة فً البداٌة الموظفٌن لمشاركة حوافز ذلك فً بما المعرفة، إدارة وخطة إطار تنفٌذ 10

ؾ أمرٌكً دوالر 250 000  تعدٌل تكاٌل

 على العدد وسٌتوقؾ ؛2014 عام نهاٌة عنهم تقرٌر وإعداد وتجمٌعهم لألثر تقٌٌما 30 إجراء 11

 المتاحة الداخلٌة الموارد

ؾ على أثر أي بدون  التكاٌل
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 السنوي العمل لبرنامج االستراتٌجً التوجه لتعزٌز الداخلٌة التوجٌهٌة المبادئ تنقٌح 12

 2015-2014 للفترة الصندوق فً للمنح

 عام مطلع إلى 2013 عام منتصؾ

2014 

 عام منتصؾ إلى 2014 عام نهاٌة الصندوق فً المنح وإجراءات واستراتٌجٌة سٌاسة وتحدٌث استعراض 13

2015 

 حافظة إدارة نظام) المشروعات بشؤن اإلدارة لمعلومات المإسسً النظام ثتحدٌ 14

 بذاتها القائمة المنح عن معلومات لٌشمل( المشروعات

 2013 عام نهاٌة

 إضافٌة تكالٌؾ بدون

 السٌاسات حوار 

 التقنٌة، والمشورة السٌاسات شعبة أعدتها التً القطري السٌاسات حوار عمل خطة تنفٌذ 15

 القطرٌة البرامج لمدٌري النشط والدعم السٌاسة عن إخطار أول إعداد ذلك فً بما

 سنة كل قطرٌة إخطارات 5-4 وإعداد

 عام بنهاٌة واألثر التقدم استعراض جار؛

2015 

 النتائج إلى المستندة القطرٌة االستراتٌجٌة الفرص برامج 

 االستراتٌجٌة صالفر برامج بشؤن التوجٌهٌة الصندوق مبادئ وتحدٌث استعراض 16

 تنفٌذ المطلوب من ٌكون متى تحدٌد معاٌٌر ذلك فً بما النتائج، إلى ةالمستند القطرٌة

 البرامج فً المثال سبٌل على النتائج، إلى المستند القطرٌة االستراتٌجٌة الفرص برنامج

 الصؽٌرة القطرٌة

 2014 عام منتصؾ فً ٌستكمل

ؾ أمرٌكً دوالر 100 000  تعدٌل تكاٌل

 (االستشارٌٌن براءللخ)

 التشغٌلٌة العملٌات تبسٌط  

 الجودة وضمان الجودة تعزٌز عملٌات 

 بالفعل جارٌة رئٌسٌة إصالحات الجودة تعزٌز عملٌة تنقٌح 17

-2014 فً تحسٌن وعملٌة ؛(2013)

2015 

 مواصلة ؛(2013) التنقٌحات من اءاالنته سفر على المبكر الجودة ضمان موظفً انخراط ٌشتمل قد الجودة؛ ضمان عملٌة تنقٌح 18

 التحسٌن؛ عملٌة

 متكررة نفقات أمرٌكً دوالر 350 000

 للسفر إضافٌة

 المالٌة وإدارتها المشروعات على اإلشراف 

 التوصٌات تتضمن المشروعات على اإلشراؾ بشؤن منقحة توجٌهٌة مبادئ إصدار 19

 لإلشراؾ المإسسً والتقٌٌم الكفاءة تقٌٌم فً الواردة

 2014 آذار/مارس 31 لولبح

 منهجٌات إدخال مثل المشروعات، فً المالٌة اإلدارة جودة لتعزٌز إصالحات تنفٌذ 20

 مجال فً القدرات وبناء القطرٌة النظم على االعتماد وزٌادة المخاطر، على قائمة

 الصندوق عمل وقوة المشروع لموظفً المالٌة اإلدارة

 2014 عام نهاٌة

 الرأسمالٌة كالٌؾالت استٌعاب ٌمكن

 الحالٌة المٌزانٌات فً والمتكررة

 لبناء الوٌب على تعمل حدٌثة بمنصة والمنح للقروض التقلٌدي النظام عن االستعاضة 21

 اإللكترونً الصرؾ تدعم الحق وقت فً الذاتٌة للخدمة بوابة لتطوٌر متٌن أساس

2014-2015 

 دوالر مالٌٌن 3 قدرها متكررة تكالٌؾ

 عام فً االستهالك ذلك فً بما أمرٌكً

 دوالر ملٌون 4.5 إلى وتزٌد ،2014

 الالمركزٌة العملٌات لدعم أمرٌكً

مً المركزي خدمة مركز لتكون نٌروبً فً الصرؾ معالجة وحدة نطاق توسٌع 22  أقاٌل

 والبلدان الشرقً والشمال والجنوب والشرق والوسط الؽرب فً فرٌقٌاأ بلدان لخدمة

 روما من تدرٌجٌا القروض بإدارة المتعلقة اإلضافٌة المهام تحوٌل طرٌق عن المجاورة،

 نٌروبً وحدة إلى

 2014 عام بنهاٌة ٌستكمل جار،

 المالٌة والتقارٌر المحاسبة 

 إطار تنفٌذ خالل من الالمركزٌة القطرٌة المكاتب تمدٌد لدعم تمكٌنٌة بٌئة تهٌئة 23

ات المالٌة المساءلة  الحصول وتمكٌن للصندوق القطرٌة لمكاتبا فً الالمركزٌة للعمٌل

 المالٌة النظم على

 2014 أٌلول/سبتمبر 30 بحلول

 الموارد، فعالٌة ورصد اإلبالغ فً دقة لتحقٌق األعمال وعملٌات النظم أتمتة تعزٌز 24

 العملٌة تبسٌط عن فضال

 2014 عام نهاٌة

 تظهر واحدة لمرة التكالٌؾ على آثار

 موحدة لعملٌة كتحسٌن



 EB 2013/109/R.12 الممحق

17 

 وإنتاجٌتهم الموظفٌن مهارات تعزٌز 

 وما المالٌة واإلدارة المشروعات على اإلشراؾ على الموظفٌن تدرٌب برامج تكثٌؾ 25

 ذلك إلى

 المستقبل فً سٌُكثؾ جار؛

ؾ أمرٌكً دوالر 500 000  تكاٌل

 متكررة موحدة إضافٌة

 فً القطرٌة، امجالبر مدٌري مثل الصدارة، لموظفً الصلة ذات المعرفة منتجات إتاحة 26

 علٌها االطالع ٌسهل أشكال

 المستقبل فً سٌُكثؾ جار؛

 واإلدارة المشروعات على اإلشراؾ مثل مواضٌع على الموظفٌن تدرٌب برامج تكثٌؾ 27

 ذلك إلى وما المالٌة

 المستقبل فً سٌُكثؾ ولكن جار؛

 بٌئة فً الصندوق عمل وكٌفٌة وتنفٌذها القطري للحضور واضحة رؤٌة عن التعبٌر: الكفاءة تقٌٌم توصٌات من 2 التوصٌة 

 المركزٌة

 إلى وتقدٌمهما للصندوق القطري الحضور واستراتٌجٌة لسٌاسة استعراض إجراء 28

 للموافقة التنفٌذي المجلس

 2013 األول كانون/دٌسمبر

 تكالٌؾ أمرٌكً دوالر ملٌون 1.75

 المكاتب وإدارة إلنشاء واحدة لمرة تعدٌل

 ندوقللص القطرٌة

 المعلومات لتكنولوجٌا الحٌوٌة الوظائف ذلك فً بما والدعم، الررابة وحدات إدارة: الكفاءة تقٌٌم توصٌات من 3 التوصٌة 

 التكالٌفٌة والفعالٌة الخدمة جودة زٌادة على واضح تركٌز مع واالتصاالت،

 األعمال عملٌات تحسٌن 

 تحدٌد لتسهٌل الرئٌسٌة األعمال اتلعمٌل معٌارٌة ومعدالت الكفاءة مإشرات إعداد 29

 التكالٌؾ فً وفورات وتحقٌق العملٌات لتبسٌط المتاحة الفرص

 2014 عام منتصؾ بحلول مقترحات

ات وتؽٌٌر استعراض أ29  2014 عام نهاٌة الكفاءة لتعزٌز الرئٌسٌة األعمال عمٌل

ؾ أمرٌكً دوالر 300 000  تعدٌل تكاٌل

  واحدة لمرة

 000 إلى تصل القٌمة منخفضة تورٌدات إلجراء الشُعب لمدٌري ورٌدالت سلطة تفوٌض 30

 العمل تدفق فً الصلة ذات والتؽٌٌرات ٌورو 10

 2014 عام منتصؾ

 فً تستوعب أمرٌكً دوالر 300 000

 فً القائمة الرأسمالٌة المشروعات إطار

 2013 عام

 تخطٌط نظام على الالزمة التعدٌالت ذلك فً بما للسفر، التجهٌز تبسٌط مواصلة 31

 المإسسٌة الموارد

 2014 عام بنهاٌة ٌستكمل

ؾ أمرٌكً دوالر 300 000  تكاٌل

 رأسمالٌة

 إزالة طرٌق عن اإلدارٌة الكفاءة لتعزٌز المإسسً للتورٌد التوجٌهٌة المبادئ تبسٌط 32

 المخاطر والمنخفضة القٌمة المنخفضة للتورٌدات المعامالت خطوات

 2014 عام منتصؾ فً ٌستكمل

 واالتصاالت المعلومات تكنولوجٌا تطبٌق زٌادة 

 – األساسٌة منصاته) األساسٌة واالتصاالت المعلومات تكنولوجٌا منصات إدماج 33

Oracle-PeopleSoft ERP، وAgile Open Source وماٌكروسوفت) 

2013-2015 

ؾ أمرٌكً دوالر 200 000  تكاٌل

 رأسمالٌة

 للمكاتب وكفاءة فعالٌة األكثر اإلداري الدعم تمكٌنل الصندوق برمجٌات نظم تحدٌث 34

 القطرٌة

 2015 عام بنهاٌة ٌستكمل

ؾ أمرٌكً دوالر 900 000  تكاٌل

 أمرٌكً دوالر 200 000 ،رأسمالٌة

 متكررة تكالٌؾ

 فً التشؽٌلً والتقٌٌم الرصد عملٌات لدعم واالتصاالت المعلومات تكنولوجٌا نظم تنفٌذ 35

 الصندوق

 2015 عام ٌةبنها ٌستكمل

ؾ أمرٌكً دوالر 700 000  تكاٌل

 أمرٌكً دوالر 100 000 رأسمالٌة

 متكررة تكالٌؾ

 مجموعة عبر المتنقلة الصندوق نظم إلى بالوصول للسماح المتنقلة التكنولوجٌات تنفٌذ 36

 اللوحٌة واألجهزة الذكٌة الهواتؾ ذلك فً بما األجهزة من

 فً إعداد ؛2013 عام فً تجربة

2014-2015 

ؾ أمرٌكً دوالر 100 000  تكاٌل
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 رأسمالٌة

 2015 عام بحلول ٌستكمل األعمال قرارات لدعم صلة ذات إدارة معلومات لتوفٌر لألعمال ذكٌة حلول تطوٌر 37

ؾ أمرٌكً دوالر 375 000  تكاٌل

 أمرٌكً دوالر 200 000 ،رأسمالٌة

 متكررة تكالٌؾ

 حافظة إدارة نظام وتقاعد ستثمارٌةاال والمشروعات للمنح الشامل النظام إدخال 38

 المشروعات حافظة إدارة نظام على تعتمد التً القائمة النظم تشكٌل وإعادة المشروعات

 2013 عام نهاٌة

ؾ أمرٌكً دوالر 375 000  تكاٌل

 رأسمالٌة

 معلومات باستخدام وذلك الجدٌدة، األعمال ضرورات الستٌعاب العملٌات لوحة تحدٌث 39

 Flexcubeو االستثمارٌة والمشروعات المنح نظام من

 2014 عام نهاٌة

 اإلجراء إطار فً تستوعب التكالٌؾ

 السابق

 الجودة عالٌة نتائج إلى للتوصل الشحٌحة المٌزانٌة موارد إدارة تحسٌن: الكفاءة تقٌٌم توصٌات من 4 التوصٌة 

 وتطوٌر المٌزانٌة لوحدة مدٌر وتعٌٌن األساسٌة، المٌزانٌة وظٌفة فً القدرات زٌادة 40

 الصندوق رئٌس نائب إلى تقارٌره ٌقدم المنظمة

 اآلن التعٌٌن ٌجري

 تخصٌص إعادة عملٌة من استفادة أقصى وتحقٌق العام منتصؾ استعراض تعزٌز 41

 المٌزانٌة

 جار

 2014 عام بنهاٌة  للمٌزانٌة الفصًل والتقاسم الرصد أتمتة إمكانٌة دراسة 42

 موارد ضمن توعبتس المتكررة التكالٌؾ

 القائمة الموظفٌن

 العمل روة وأداء والتكالٌف المهارات مجموعة إدارة: الكفاءة تقٌٌم توصٌات من 5 التوصٌة 

 ،(التالٌة والسنوات) 2014 عام فً العمل لقوة االستراتٌجً التخطٌط عملٌة تحسٌن 43

 األفراد عدد حٌث من إلٌها ٌحتاج التً العمل قوة الصندوق لدى ٌكون أن لضمان

 فترة فً الرئٌسٌة االستراتٌجٌة أهدافه تحقٌق من لتمكٌنه الالزمة والمهارات والكفاءات

 2015-2013 الصندوق لموارد التاسع التجدٌد

 جار

 مراجعة لعملٌة كمتابعة الصندوق، فً الوظٌفٌة والفئات للمسمٌات نظام وتنفٌذ وضع 44

 الوظائؾ

 2013 األول كانون/دٌسمبر

 إلدارة الممارسات أفضل االعتبار بعٌن األخذ مع والتقدٌر، للمكافآت جدٌد إطار فٌذتن 45

 نقدٌة وؼٌر نقدٌة جوائز تشمل التً والمكافآت المواهب

 2014 الثانً كانون/ٌناٌر

 العادٌة المٌزانٌة زٌادة فً مدرج

 وتحفٌز الممتاز داءاأل لتقدٌر الالزمة باألدوات المدٌرٌن لتزوٌد األداء إدارة نظام تعزٌز 46

 باستمرار أقوى نتائج تحقٌق على الموظفٌن

 2014 األول كانون/دٌسمبر

 المتعلقة الرئٌسٌة الشواؼل لتبدٌد 2012 لعام للموظفٌن العالمً المسح متابعة 47

 بالموظفٌن

 2013 األول كانون/دٌسمبر

 النتائج عن اإلبالغ وتعزٌز واألداء، للمساءلة مؤسسٌة ثقافة غرس: الكفاءة تقٌٌم توصٌات من 7 التوصٌة 

 2014 عام بنهاٌة ٌستكمل الكفاءة تقٌٌم توصٌات إلدراج الصندوق فً المساءلة إطار تنقٌح 48

 2014 عام نهاٌة الكفاءة تقٌٌم توصٌات لمعالجة السلطة تفوٌض تعرٌؾ 49

 تمرمس الصندوق فً النتائج قٌاس إلطار المعلومات وقاعدة البٌانات تحسٌن 50

 
 
 
 
 
 


