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 توصية بالموافقة

 .25المجمس التنفيذي مدعو إلى الموافقة عمى التوصية الواردة في الفقرة 

 

دعمًا الرامية إلى تحقيق قدر أكبر من الكفاءة استعراض اإلجراءات وخطة التنفيذ 
 لمتسيير في الصندوق

 الخمفية -أوال 
  1 4ضعت ىيئػة المشػاورات الخاصػػة بالتجدػيد التاسػػػع لمػػػػوارد الصنػػػػدوؽ ىدفيػػػف لممجموعػػػػػػػػة و -1

 :2013-2015لمفتػػػرة 

 بالمائة؛ 25تقميص الميزانية بما يعادؿ  (أ )

 .بالمائة 27.8تقميص عدد المناصب الوظيفية بما يعادؿ  (ب )

( EB 2012/107/R.3التنفيذي، عرضت إدارة الصندوؽ ورقة )في الدورة السادسة بعد المائة لممجمس  -2
تتضمف جممة مف االقتراحات العريضة حوؿ الخطوط التالية: )أ( الحد مف الحجـ اإلجمالي لموثائؽ 
المعروضة عمى الييئات الرئاسية؛ )ب( توسيع نطاؽ الوثائؽ التي تعرض عمى المجمس التنفيذي بمغة 

الرسمية؛ )ج( الحد مف جممة اجتماعات الييئات الرئاسية ولجانيا التي يتـ واحدة فقط مف لغات الصندوؽ 
توفير الترجمة الفورية ليا حاليا؛ )د( إدخاؿ تقميصات أخرى عمى التكاليؼ المتعمقة بمجموعة التسيير. 

سع وتتسؽ مجموعة اإلجراءات المقترحة مع التوجيات التي تـ االتفاؽ عمييا بموجب مشاورات التجديد التا
لموارد الصندوؽ، وىي تسعى إلى زيادة الكفاءة بدوف تقويض قدرة المجمس التنفيذي عمى أداء وظائفو. 

 إضافة إلى ذلؾ، صممت ىذه اإلجراءات لتوفير نيج استراتيجي لخدمة الييئات الرئاسية في الصندوؽ.

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

نظامو مف  27إدارة الصندوؽ إعداد جممة شاممة مف المقترحات كي يتبناىا المجمس التنفيذي وفقا لممادة 
يبحث وأف يحدد، مف وقت آلخر تحقيقا لكفاءة العمؿ، "يجوز لممجمس أف  الداخمي والتي تنص عمى أنو

 الخطوط التوجييية لمترجمة الفورية لمخطب ولترجمة االقتراحات والقرارات والوثائؽ".

                                                      

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

 .4بالمائة مف المجموعة  83انية اإلدارية لمكتب سكرتير الصندوؽ حاليا حوالي التي توفرىا الشعب األخرى. وتمثؿ الميز 
 .GC 35/L.4انٕثٛمخ   2
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ىذه، طمب المجمس التنفيذي مف اإلدارة أف  EB 2012/106/R.3وفي المناقشات التي جرت حوؿ الوثيقة  -4
قترحة، كي يتسنى لممجمس تقدير النتائج المتحققة بحموؿ نياية تتبع نيجا متدرجا في تنفيذ اإلجراءات الم

 ضمف إطار زمني متوسط األجؿ. ،مع السماح لإلدارة بالعمؿ، كما ىو مالئـ 2013عاـ 

عرضت إدارة الصندوؽ خطة لمتنفيذ تأخذ  ،لممجمس التنفيذي وبناء عميو، وفي الدورة السابعة بعد المائة -5
بعيف االعتبار التغذية الراجعة المستممة مف ممثمي الدوؿ األعضاء في المجمس خالؿ الدورة السادسة بعد 

بالغ المجمس  االمائة. وتـ االتفاؽ عمى أف تجري اإلدارة استعراض لوضع اإلجراءات المتبناة حتى تاريخو وا 
مع جممة مف  ،2013في دورتو التي ستعقد في ديسمبر/كانوف األوؿ  المحرزبالتقدـ  التنفيذي مف جديد

وبناء عمى ىذا االستعراض  ،2015-2014الخيارات لتبني إجراءات إضافية لتقميص التكاليؼ تنفذ في الفترة 
 يمكف لممجمس التنفيذي عندئذ تقرير إجراءات أخرى إضافية كما ىو مالئـ.

)أ(  7لمجمس التنفيذي عمى الحد مف طوؿ الوثائؽ كما ىو وارد في الفقرة بعد مناقشات مستفيضة، وافؽ ا -6
في حيف حث اإلدارة عمى ضماف اإلبقاء عمى مضموف  EB 2012/107/R.4مف الوثيقة  )10)-(1النقاط )

وجودة الوثائؽ. كذلؾ طمب المجمس أيضا التوقؼ عف ترجمة الوثائؽ اإلعالمية والمالحؽ عمى أساس 
 يتـ إعالـ أعضاء المجمس مسبقا بالوثائؽ التي ستتأثر بيذا اإلجراء. ي عمى أفبتجري

أكد العديد مف الممثميف  ،2013في دورة مجمس المحافظيف السادسة والثالثيف المنعقدة في فبراير/شباط  -7
وبخاصة عمى المساواة بيف المغات بيدؼ  ،اإلبقاء عمى مبدأ التعددية المغوية في الصندوؽ ةعمى أىمي
وبناء عميو، فقد عبروا عف عدـ موافقتيـ عمى أي  .سوية واحدة لجميع ممثمي الدوؿ األعضاءضماف 

 تقميص في خدمات الترجمة التحريرية أو الترجمة الفورية المقدمة.

، ستتاح 2013أبريؿ/نيساف  وبدءًا مف ،حاط مجمس المحافظيف عمما بتأكيدات رئيس الصندوؽ عمى أنوأو  -8
لمغات عمى دورات المجمس التنفيذي بما في ذلؾ المالحؽ والوثائؽ اإلعالمية با جميع الوثائؽ المعروضة

 لمجمس.با خاصة عندما تعرض عمى المجمس التنفيذي كوثائؽالرسمية األربعة لمصندوؽ، 

 3102استعراض اإلجراءات الموافق عميها لعام  –ثانيا 
عمييا الموضوعة عمى عدد الكممات إلى ، أدت الحدود الموافؽ 2013في نياية الفصؿ الثالث مف عاـ  -9

وفي تكاليؼ اإلنتاج المتعمقة بيا عمى المؤسسة. وكاف التقميص الناجـ في  ،تقميص فعاؿ في طوؿ الوثائؽ
في المائة  14العمؿ إلعداد وثائؽ الييئات الرئاسية خالؿ األشير التسعة األولى مف العاـ بحدود حجـ 

كر، أف ىذا الرقـ جدير بالذدوالر أمريكي. ومف ال 210 000 قدره ؿ وفراالسنوات السابقة، مما يمثمقارنة ب
جزئيا بالتكاليؼ اإلضافية الناجمة عف زيادة عدد  موازنتوكاف يمكف أف يكوف أكبر مف ذلؾ لو لـ تتـ 

 واالستمرار في ترجمة المالحؽ والوثائؽ اإلعالمية. ،وثائؽ المجمس التنفيذي

لوثائؽ الييئات الرئاسية خالؿ األشير التسعة األولى  اتممؿ مقاسا بعدد الكمأدناه حجـ العويظير الجدوؿ  -10
 .2012إلى  2009مقارنة بنفس الفترة مف  2013مف عاـ 
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عدد الكممات–الهي ات الر اسية 

     إلى      من عام –األشهر التسعة األولى 
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 3102و 3102اإلجراءات التي ستنفذ في الفترة  –ثالثا 
تمت مناقشتو خالؿ دورة المجمس التنفيذي السابعة وكما  ،2015بيدؼ تحقيؽ الوفورات المطموبة بنياية عاـ  -11

 مع إطار زمني محدد. 2015و 2014سيتـ إدخاؿ اإلجراءات التالية في الفترة  ،بعد المائة

2014 

 األخرى وثائؽ السياسات واالستراتيجيات وبعض الوثائؽ المختمفةطوؿ فرض حدود قصوى عمى  ‒
 ؛بع لمصندوؽالتي ستستمر ترجمتيا إلى المغات الرسمية األر 

يذي بالنسبة لمزيارات التوقؼ عف تسديد تكاليؼ سفر ممثمي الدوؿ األعضاء في المجمس التنف ‒
 .الميدانية

 2014ديسمبر/كانون األول 

تقديـ اقتراح لممجمس التنفيذي لتعديؿ الموائح الخاصة بتسيير عمؿ الصندوؽ لعرضو الحقا عمى  ‒
لدوؿ فيما يتعمؽ بتسديد تكاليؼ سفر ممثمي ا، 3لمموافقة عميو 2015عاـ في دورتو مجمس المحافظيف 

 .األعضاء في المجمس التنفيذي
2015 4 

 التوقؼ عف تقديـ خدمات الترجمة الفورية لمجاف الفرعية؛ ‒

 ؛التوقؼ عف ترجمة الوثائؽ التي ستستعرضيا المجاف الفرعية ‒

 (؛ة والقوائـ الماليةالتوقؼ عف ترجمة جميع الوثائؽ المالية )باستثناء الميزاني ‒

                                                      

يٍ انهٕائح انخبصخ ثتسذٚذ تكبنٛف سفش ٔاإلػبشخ انٕٛيٛخ نًًثهٙ انذٔل األػضبء فٙ انصُذٔق انزٍٚ ٚحضشٌٔ دٔساد  4ٚتؼهك انجُذ  3

 انًجهس انتُفٛز٘.
، ٔرنك نكٙ تتضايٍ يغ اَتخبة األػضبء ٔاألػضبء انًُبٔثٍٛ انجذد فٙ انًجهس 2015ْزِ اإلجشاءاد حتٗ ػبو نى ٚتى انتخطٛظ نتُفٛز  4

، ٔثبنتبنٙ إػطبء انذٔل األػضبء ٔلتب كبفٛب نالستؼذاد نجٛئخ انؼًم 2015انتُفٛز٘ فٙ دٔسح يجهس انًحبفظٍٛ انتٙ ستؼمذ فٙ فجشاٚش/شجبط 

 فٙ انًجهس.  انجذٚذح ثبنُسجخ نإلجشاءاد انًطجمخ
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 التوقؼ عف ترجمة الضمائـ والتصويبات الخاصة بالمشروعات والبرامج؛ ‒

 .عاشة وتكاليؼ سفر ممثمي الدوؿ األعضاء في المجمس التنفيذياإلالتوقؼ عف تسديد بدؿ  ‒

وافؽ المجمس فقد ، في المجمس التنفيذي الدوؿ األعضاء والتي يقـو بيا ممثم الميدانيةبالزيارات  يتعمؽ وفيما -12
 5:عمى النحو التالي 2012عمى طريقة جديدة لمزيارات الميدانية في ديسمبر/كانوف األوؿ 

( يجب أف تضـ 2) .( يتوجب عمى المجمس التنفيذي تقرير وجية أية زيارات سنوية مستقبمية1")
مف القائمة جيـ.  الزيارات القطرية تسعة أعضاء، أربعة مف القائمة ألؼ، واثنيف مف القائمة باء وثالثة

( يجب أف تفتح ىذه الزيارات لمشاركة أعضاء المجمس التنفيذي ممف ىـ ليسوا أعضاء في المجنة. 3)
( يموؿ 5( ويتوجب عمى القوائـ تقرير مف سيمثميا في ىذه الزيارات، بالنيابة عف كؿ منيا. )4)

( يمكف 6ة إلى الحد الممكف. )الصندوؽ الزيارات بصورة كاممة ويبذؿ الجيود إلبقاء التكاليؼ منخفض
كحد أقصى لثالثة أعضاء إضافييف مف المجمس التنفيذي ممف ليسوا أعضاء في المجنة مرافقة المجنة 

ىذه األحكاـ الجديدة بالنسبة لمزيارة القطرية  ستطبؽو  لقطرية عمى أساس التمويؿ الذاتي.في زيارتيا ا
 وصاعدا". 2014السنوية بدءًا مف عاـ 

 االعتبارات ذات الصمة

الصندوؽ كامؿ تكاليؼ الزيارات  يسددعمى الرغـ مف أف المجمس التنفيذي قد دعا ألف  الزيارات الميدانية. -13
القطرية، إال أنو وفي البيئة المالية الحالية والمتوقعة فقد يجد مكتب سكرتير الصندوؽ صعوبة في اإليفاء 

 باألىداؼ الموضوعة لمكفاءة إذا ما توجب عميو تحمؿ ىذه التكمفة.

ؿ األعضاء لتقميص لالعتراض الشديد الذي عبرت عنو بعض الدو  نظرا .نهج المواءمة مع الغرض -14
أعاله، يقترح تبني  7مستوى الترجمة الفورية والترجمة التحريرية التي يوفرىا الصندوؽ، كما ورد في الفقرة 

المبدأ الموجو الرئيسي الذي يتمثؿ . و المواءمة مع الغرضنيج مختمؼ لمحد مف حجـ العمؿ أال وىو نيج 
البيئة العالمية الحالية في مناسبة  ضمفت في الميزانية تبنتو المنظمات الدولية األخرى التي تواجو معوقا

فضؿ. األردـ الفجوة المفاىيمية بيف رؤية ما ىو ضروري وفعؿ ما يعتبر ل المرجو منواإلجراء لمغرض 
فإنو يعتبر طريقة مجدية الستخداـ  ،وعند تطبيؽ ىذا النيج بصورة منتظمة عمى سير العمؿ المتنوع

مقياسا قيما لمموازنة  الغرضمبدأ المواءمة مع والمراجعة بصورة ذكية. ويعتبر  الموارد المخصصة لمترجمة
تكوف  يمكف أفأف المعمومات وعمى اعتبار  ،ومع إبقاء ىذا المبدأ في أذىاننابيف المخاطر والموارد. 

تقترح إدارة عمى موقع الصندوؽ وعمى المنصة التفاعمية الخارجية،  ثياو في وقت حد بسيولةمتاحة 
وأنشطة البرامج  ،7ووضع المتأخرات ،6أال وىي وضع المساىماتعرض وثائؽ مختارة الصندوؽ 

                                                      

 (.EB/107/Rev.1يحبضش انذٔسح انسبثؼخ ثؼذ انًبئخ نهًجهس انتُفٛز٘ ) 5
 بشأف التجديد التاسع لموارد الصندوؽ: 35-/د166عمى قرار مجمس المحافظيف رقـ  بناء 6

 المحافظين مجمس إلى التقارير رفع - عشر "حادي
والثالثيف والدورات التالية ليا تقارير عف وضع االلتزامات،  يعرض رئيس الصندوؽ عمى مجمس المحافظيف في دورتو السادسة

والمدفوعات، واألمواؿ المقترضة، واألمور األخرى ذات الصمة بتجديد الموارد. وتعرض التقارير عمى مجمس المحافظيف مشفوعة 
 .بتعميقات المجمس التنفيذي عمييا، إف وجدت، وتوصياتو بشأنيا

 التنفيذي المجمس من المراجعة - عشر ثاني
ذا يستعرض المجمس التنفيذي دوريًا وضع المساىمات في إطار تجديد الموارد، ويتخذ اإلجراءات التي قد يقتضي األمر اتخاذىا لتنفيذ أحكاـ ى )أ(

 القرار.
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التي تعرض بصورة منتظمة  ،9البرامج الموافؽ عمييا بموجب إجراء انقضاء المدة/والمشروعات ،8المزمعة
دورة مف دورات  مرة واحدة في السنة مف اآلف وصاعدا عمىحاليا في كؿ دورة مف دورات المجمس 

 ،دوؿ األعضاء بمناقشتيا واتخاذ اإلجراءات الالزمة عندما يكوف ذلؾ ضرورياالمثمي مالمجمس لمسماح ل
عمى أف تتاح المعمومات المحدثة عمى موقع الصندوؽ عمى شبكة اإلنترنت وعمى المنصة التفاعمية لمدوؿ 

مس بذلؾ حسب األصوؿ. وبغض واخطار أعضاء المج ،األعضاء قبيؿ كؿ دورة مف دورات المجمس
النظر عما ورد أعاله، يجوز إدراج المعمومات الموفرة في أي وقت مف األوقات لممناقشة عمى جدوؿ 

 .ئوأعضاات المجمس بناء عمى طمب أحد أعماؿ دورة مف دور 

عرض والتي ت ،إضافة إلى ذلؾ، يقترح إتاحة القائمة بالوثائؽ المعروضة عمى المجمس )مع تواريخ عرضيا(
  مف اآلف فصاعدا عمى موقع الصندوؽ والمنصة التفاعمية فقط. ،حاليا عمى كؿ دورة مف دورات المجمس

ت أكبر لو تـ التوقؼ عف ترجمة كان 2013ه، فإف الوفورات في عاـ أعال 8كما ذكر في الفقرة  .المالحق -15
ذا ما أخذنا بعيف االعتبار القرار المتخذ في الدورة  السادسة والثالثيف  االمالحؽ كما كاف مخطط لو. وا 

لمجمس المحافظيف باالستمرار في ترجمة المالحؽ، واعترافا بالمساواة المغوية، ستفرض حدود عمى عدد 
 .أيضاكممات ىذه الفئة 

 المعدلةاإلجراءات 

دوؿ األعضاء في الالمغوية وضماف سوية واحدة لجميع ، وبيدؼ التمسؾ بمبدأ المساواة أعالهنظرا لما ورد  -16
 :تنفذ عمى النحو التاليسالصندوؽ، سيتـ تعديؿ االجراءات التي 

2014 

التي ستستمر ترجمتيا إلى المغات الرسمية و  التالية الوثائؽ فرض حدود قصوى عمى عدد كممات ‒
 ؛األربع لمصندوؽ

o  ؛صفحة 16-14 حواليكممة، أي ما يعادؿ  5 000 :السياساتوثائؽ 

o  ؛صفحة 16-14 أي ما يعادؿ حوالي، كممة 5 000 :االستراتيجياتوثائؽ 

o ؛صفحات 6-4 كممة، أي ما يعادؿ حوالي 2 000 :المالحؽ 

o ؛صفحات 6-4 كممة، أي ما يعادؿ حوالي 2 000 :متنوعةاألخرى الوثائؽ ال 

                                                                                                                                                            

لشاضٛخ أٔ انحٛهٕنخ إرا تسجت تأخش سذاد انًسبًْبد خالل فتشح تجذٚذ انًٕاسد، أٔ أَزس ثبنتسجت، فٙ تٕلف ػًهٛبد انصُذٔق اإل )ة(

ػهٗ طهت انًجهس  ٛس يجهس انًحبفظٍٛ أٌ ٚذػٕ، ثُبءثصٕسح أخشٖ ػٍ ثهٕؽ أْذاف تجذٚذ انًٕاسد ثشكم جْٕش٘، ٚجٕص نشئ

( نذساسخ انحبنخ ٔانُظش فٙ ُسجم تحمٛك األٔضبع انالصيخ 1100) 23-/د051انتُفٛز٘، إنٗ ػمذ اجتًبع نٓٛئخ انًشبٔساد ٔفمبً نهمشاس 

 ػًهٛبد انصُذٔق اإللشاضٛخ أٔ ثهٕؽ تهك األْذاف ثصٕسح جْٕشٚخ."الستًشاس 
مشاركة مع البمداف المتأخرة عف الإطار سياسات الصندوؽ بشأف عمميات بالخاص  10-/د015يٍ لشاس يجهس انًحبفظٍٛ سلى  1انفمشح   7

 "أف يقدـ رئيس الصندوؽ تقريره بصفة دورية عمى المجمس التنفيذي بشأف متأخرات المقترضيف مف الصندوؽ." تنص عمىالسداد 
( تى االتفبق ػهٗ ػشض انًؼهٕيبد انخبصخ ثأَشطخ انًجًٕػبد انًضيؼخ ػهٗ انًجهس ثصٕسح 0867فٙ انذٔسح انثبَٛخ نهًجهس انتُفٛز٘ ) 8

نجمبء ػهٗ يؼشفخ نزخٛشح يششٔػبد/ثشايج انصُذٔق ٔاإللشاض انًتؼهك ثٓب فٙ حبل سغجٕا فٙ يُتظًخ نتًكٍٛ يًثهٙ انذٔل األػضبء يٍ ا

 (EB.2رنك. نهتؼهٛك ػهٗ انؼًهٛبد انًخطظ نٓب فٙ يشحهخ يالئًخ يٍ دٔسح انتجٓٛض )
تى االتفبق ػهٗ إثالؽ   (EB/98/Rev.1) 1118ػُذيب ٔافك انًجهس انتُفٛز٘ ػهٗ إحذاث إجشاء اَمضبء انًذح فٙ دٚسًجش/كبٌَٕ األٔل  9

 انجشايج انًٕافك ػهٛٓب ثًٕجت ْزا اإلجشاء.دٔستّ انالحمخ ثجًٛغ انًششٔػبد/ انًجهس فٙ
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وضع المتأخرات،  التنفيذي التاليةالمجمس وثائؽ بعض عمى  الغرضمة مع نيج المواءوسيتـ إدخاؿ  ‒
المشروعات/البرامج التي تتـ المصادقة المنح/و أنشطة المشروعات المزمعة، و  ووضع المساىمات

عرض ىذه الوثائؽ عمى المجمس مرة كؿ عاـ مع توفير ت بحيث 10عمييا بموجب إجراء انقضاء المدة
مدوؿ لترنت وعمى المنصة التفاعمية بشأنيا عمى موقع الصندوؽ عمى شبكة اإلنالمحدثة المعمومات 

شعار أعضاء المجمس بذلؾ حسب  األعضاء في الصندوؽ قبؿ كؿ دورة مف دورات المجمس وا 
األصوؿ. وبعض النظر عما ورد أعاله، يمكف إدراج ىذه المعمومات لممناقشة عمى جدوؿ أعماؿ 

 دورة مف دورات المجمس بناء عمى طمب أحد أعضائو. 

لموائمة مع الغرض أيضا لقائمة وثائؽ المجمس التنفيذي )وتواريخ عرضيا(، وسيتـ إدخاؿ نيج ا ‒
 ىذه الوثيقة منذ ذلؾ التاريخ وصاعدا عمى المنصة التفاعمية وموقع الصندوؽ فقط.بحيث تتاح 
 2014ديسمبر/كانون األول 

الحقا عمى تقديـ اقتراح لممجمس التنفيذي لتعديؿ الموائح الخاصة بتسيير عمؿ الصندوؽ لعرضو  ‒
، فيما يتعمؽ بتسديد تكاليؼ سفر ممثمي الدوؿ 11لمموافقة عميو 2015 عاـ في مجمس المحافظيف

 األعضاء في المجمس التنفيذي.

201212  
إعادة التفكير في توفير خدمات الترجمة الفورية لمجاف الفرعية بعد انتخاب أعضاء المجمس التنفيذي  ‒

 ؛ 2015لمحافظيف التي ستعقد في فبراير/شباط واألعضاء المناوبيف خالؿ دورة مجمس ا

 .عاشة وتكاليؼ سفر ممثمي الدوؿ األعضاء في المجمس التنفيذياإلالتوقؼ عف تسديد بدؿ  ‒

 كفاءات العمميات األخرى -رابعا 
حجـ الوثائؽ التي يتـ تحريرىا الموضوعة ضمنًا تقميص ىداؼ األحجـ يعني  .التكمفةإجراءات استرداد  -17

ولتحقيؽ ىذه الغاية، فإنو مف الضروري فرض حدود  .بالمائة 50بما ال يقؿ عف وترجمتيا لممجمس التنفيذي 
  وىذا ما تـ تطبيقو بالفعؿ. -تختمؼ باختالؼ فئة الوثيقة-صارمة عمى عدد الكممات 

الزمنية القصوى الموضوعة لتسميـ الوثائؽ لمكتب  باإلضافة إلى ذلؾ، فإنو مف الحاسـ أيضا االلتزاـ بالحدود -18
سكرتير الصندوؽ بيدؼ السماح لتخطيط منطقي وتجنب التكاليؼ اإلضافية المتعمقة بتأخير تسميـ الوثائؽ 

مف أصحاب  التكمفةتفكر إدارة الصندوؽ بإدخاؿ نظاـ السترداد  لمكتب سكرتير الصندوؽ. وبناء عميو،
ىذا  يؤديس ،ف خالؿ توفير الحوافز لعممية أكثر انتظاما في إعداد الوثائؽومالوثائؽ غير الممتزميف. 

 إلى تحسيف االلتزاـ بالتوقيت المحدد وسينجـ عنو أيضا تخفيض التكاليؼ عمى المنظمة في آف معا. اإلجراء

                                                      

 .الغرضفي حاؿ تـ تحديد وثائؽ أخرى إضافية، إف وجد، ستعرض عمى المجمس التنفيذي لمموافقة عمييا قبؿ إدخاؿ نيج المواءمة مع  10
يٍ انُظبو انذاخهٙ نهًجهس انتُفٛز٘ ػهٗ أٌ ٚسذد انصُذٔق تكبنٛف سفش ٔثذل اإلػبشخ انٕٛيٙ نًًثهٙ انذٔل األػضبء فٙ  4ُٚص انجُذ  00

  انًجهس انتُفٛز٘ انزٍٚ ٚحضشٌٔ دٔساد انًجهس.
12

 .3اَظش انحبشٛخ سلى   



EB 2013/110/R.4 

7 

ؿ أكبر لممعمومات وتحسيف و مطمب الموجو مف الدوؿ األعضاء بإتاحة وصل. استجابة مبادرة التحديث -19
 تخدمات محسنة وبّسط األخيرتيففي السنتيف صاالت مع الدوؿ األعضاء، فقد قدمت إدارة الصندوؽ االت
 عرضيا وتوزيعيا في الوقت المحدد. الداخمية إلعداد الوثائؽ لضماف اإلجراءاتمف 

ستخداـ بغية اإليفاء باليدؼ المزدوج المتمثؿ في إدخاؿ تحسينات إضافية مع ضماف الكفاءة والفعالية في ا -20
لتقميص لداخمي الموارد لخدمة الييئات الرئاسية، يتـ حاليا إعداد مقترح لمتحديث يبسط بموجبو سير العمؿ ا

الرجوع إلى الوثائؽ  إمكانية وسيتـ تبني بعض األدوات أثناء الدورات مثؿ. صوؿ الوثائؽو التأخيرات في 
سير تيات الرئاسية وغيرىا مف الوظائؼ لوتبسيط دورات الييئ ،عمى شبكة اإلنترنت في غرؼ االجتماعات

 عمميات اتخاذ القرار.

التي تنفذىا حاليا منظومة األمـ المتحدة  PaperSmartوتمثؿ ىذه المبادرة مساىمة الصندوؽ في مبادرة  -21
 . PaperSmartبأسرىا، وسيسمح ذلؾ لمصندوؽ بأف يكوف مثاال يحتذى في التنفيذ الفعاؿ لنيج 

 ليةالتبعات الما – خامسا
برنامج عمؿ وميزانية مكتب سكرتير  بالفعؿ عمى 2013األثر المالي لإلجراءات المخطط ليا لعاـ  عكسان -22

فقد أدى تنفيذ اإلجراءات الموافؽ  ،9وكما تـ ذكره في الفقرة  ،دوالر أمريكي( 810 000) 2013الصندوؽ لعاـ 
 دوالر أمريكي. 210 000ر إضافي بحدود إلى تحقيؽ وف 2013عمييا عاـ 

وبعد  ،2014ميزانية مكتب سكرتير الصندوؽ لعاـ  تتضمف، 2013وباإلضافة إلى التكاليؼ المتحققة عاـ  -23
وفورات  ،دوالر أمريكي 197 000استيعاب الزيادات في الرواتب الناجمة عف عممية مراجعة الوظائؼ بحدود 

 دوالر أمريكي. 140 000بحدود أيضا إضافية 

وسيؤدي التنفيذ الناجح لجميع  ،تحقيؽ وفورات أخرى شريطة التنفيذ الناجح لإلجراءات المقترحةويتوقع أيضا  -24
اإلجراءات إلى مساىمة كبيرة في اإليفاء باألىداؼ التي وضعيا التجديد التاسع لموارد الصندوؽ لممجموعة 

 . 2015الرابعة بحموؿ عاـ 

 االستنتاج -سادسا 
كأساس لتحقيؽ  16ة في الفقر  الواردةالمقترحة المعدلة المجمس التنفيذي مدعو لمموافقة عمى اإلجراءات  -25

المتعمؽ بتكاليؼ  الرابعة لمجموعةباالخاص مجزء لالتجديد التاسع لموارد الصندوؽ التي وضعيا ىداؼ األ
 . التشغيؿ الفعاؿ والكفوء لمييئات الرئاسية لمصندوؽ

لمجمس التنفيذي في الذي تـ تبنييا في دورة ااستعراضا لوضع اإلجراءات ستوفر إدارة الصندوؽ  -26
 .2014ديسمبر/كانوف األوؿ 

 


