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جراءاتتحديث بشأن حالة التزامات التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق  اإلدارة لرصد التقدم  وا 
 مقابل أهداف إطار إدارة النتائج للتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق

 الغرض -ألف
بشأن "تعزيز قدرة  2018 /آذارف: مارسقدت الت: ع  غير الرسمية  استعراض مسبق ف: الندوة بناء على -1

المتحدة، والتحضير للوفاء بالتزامات  األمم: المشارتة ف: إصالح 2030الصندوق على تنفيذ خطة عام 
الغرض من هذه يتمثل "، ز التشغيل: إلحراز النتائجالتمي  وممارسة  التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق

صوب الوفاء بالتزامات التجديد الحادي عشر لموارد إطالع أعضاء المجلس التنفيذي على التقدم  ف:الورقة 
ف: إطار إدارة النتائج المؤسسية لفترة المبينة وفقا للخط الزمن: المتفق عليه، وتحقيق األهداف  الصندوق

 (.2021-2019التجديد الحادي عشر للموارد )

بشتل استباق: الت: اتخذتها إدارة الصندوق لتتبع ورصد التقدم داخليا  تاإلجراءاهذه الورقة أيضا تتضمن و  -2
إطار قابلة للرصد وأهداف  إجراءاتوما يقابلها من  ،مقابل التزامات التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق

وجود وع: مناسب بين الموظفين وفهم أفضل للرؤية من أجل  اإلجراءاتوسوف تضمن هذه . إدارة النتائج
 . ويرد أيضا إطار زمن: لالنخراط مع المجلس التنفيذي بشأن تحسينلتجديد الحادي عشر لموارد الصندوقا

تمشيا مع االتفاق مع الدول األعضاء  التجديد الحادي عشر لموارد الصندوقخالل فترة  إطار إدارة النتائج
 1.الحادي عشر لموارد الصندوقف: سياق هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد 

 الخلفية -باء
الحادي عشر بهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد اعتمدت الدول األعضاء ف: الصندوق التقرير المتعلق  -3

وعند اعتماد التقرير، اتفقت الدول . 2018شباط /فبرايرف:  المحافظينف: دورة مجلس  2لموارد الصندوق
إجراء قابل للرصد مرتبطة بااللتزامات مع أطر زمنية لفترة التجديد  50التزام شامل و 14األعضاء على 

، اتفق الحادي عشر لموارد الصندوق. ولتيسير تنفيذ نموذج أعمال التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق
. واتفقت الحادي عشر لموارد الصندوققبل بداية دورة التجديد  2018على تحقيق بعض اإلجراءات ف: عام 

لنفس الفترة مع مجموعة من المؤشرات  دارة النتائج المؤسسيةجديد إلإطار األعضاء أيضا على الدول 
 واألهداف ذات الصلة.

وشرع الصندوق ف: تنفيذ سلسلة من اإلصالحات الشاملة لجعل المنظمة مالئمة للغرض من أجل تنفيذ  -4
هذه اإلصالحات أساسية أيضا تعد و المتمثلة ف: تعزيز التحول الريف: المستدام والشامل للجميع.  مهمته

 .2030التنمية المستدامة  خطةلضمان مساهمة الصندوق ف: تحقيق أهداف 

أسس التحول المؤسس: للصندوق )أي االلتزامات واإلجراءات القابلة للرصد المشار إليها أعاله  وتضع -5
ا أساسية لتحقيق نتائج وفعالية نموذج األعمال والهيتلية المالية وتفاءة المنظمة(. وتعتبر هذه المسائل مع

إنمائية أفضل وتمتين الصندوق من المض: قدما ف: الوفاء بأهدافه الطموحة الت: وضعها لنفسه تجزء من 
 .إطار إدارة النتائج

                                                      
 إجراء قابال للرصد من مصفوفة االلتزامات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق. 36 1
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 لموارد الصندوق عشر الحاديالتزامات التجديد  مقابلالتقدم  -جيم
األربعة عشر واإلجراءات الخمسين القابلة للرصد من أجل رصد وتتبع التقدم مقابل االلتزامات  عملية.ال -6

 سيضمن ذلك ما يل::و  ، وضعت اإلدارة نظاما منهجيا للتتبع عبر اإلنترنت.بشتل فعال المرتبطة بها
نفيذ اإلجراءات ضمن الحدود الزمنية المتفق ت (2لنقاط االتصال؛ ) بالنسبة التنفيذتحديد المساءلة عن  (1)

لدى الرئيس واإلدارة العليا نظرة عامة على التقدم إلعالم عملية اتخاذ القرار بشأن أي أن يتون  (3عليها؛ )
 الصحيح. يقالتنفيذ على الطر  أن يستمرلضمان  مطلوبةتعديالت قد تتون 

وتقوم الجهة المسؤولة المعينة نظام التتبع. المخرجات القابلة للقياس المطلوبة إلتمال تل إجراء ف:  وأدرجت -7
تجميعها بعد ذلك يتم و  .الت: تمت مواجهتها النهائيةتحديثات الحالة والتحديات  بإدخالء محدد لتل إجرا

تبند من الصندوق رئيس الت: يترأسها للصندوق  اإلدارة التنفيذيةناقشه لجنة توعرضها ف: تقرير شهري، 
القرارات ا أن تتخذ م ويمتنهبانتظا اإلدارة التنفيذيةلجنة تحديث  يجري. وبهذه الطريقة، األعمالبنود جدول 

. ويعتبر التجديد الحادي عشر المحافظينوافق عليها مجلس  تماسرعة لضمان الوفاء بااللتزامات بالالزمة 
نظام منهج: للتتبع عبر اإلنترنت مع مسؤوليات واضحة لها وضع  لمواردللصندوق أول فترة تجديد موارد ال

 ومساءلة ورصد منتظم.

على الطريق الصحيح نحو تحقيق إلى حد تبير تسير  هايسر اإلدارة أن تالحظ أن .المحرز تحديث التقدم -8
اإلبالغ عن التقدم بشأن البنود  ويجري. لصندوقموارد االحادي عشر ل المراحل الرئيسية المؤقتة للتجديد

من مرفق بدء  سرعاأللتنفيذ لمقترح  (3) حالة المساهمات؛ (2الالمرتزية؛ ) (1التالية بشتل منفصل: )
بإطار االنتقال  ةالمعني مجموعة العمل (5الشباب؛ )قضايا تعميم بشأن خطة العمل  (4؛ )اتالمشروع
باإلضافة إلى هذه التحديثات، تم االنتهاء من العديد من اإلجراءات داخليا. و للمجلس التنفيذي. التابعة 

خطط ات تنقيح مشروعو والتفاءة؛  جودةلتحسين ال اتعملية تصميم المشروعتنقيح اإلجراءات وتشمل هذه 
للتحول  األساسيةوالتغذية لتمتين الصندوق من معالجة هذه األبعاد  ر الجنسان:و بالمنظالعمل المتعلقة 

المشروعات تحقق من خالل خطة عمل مخصصة لضمان أن  الصرف؛ وتحسين أداء بشتل أفضل الريف:
 المنشودة.النتائج 

قد اتتملت بالفعل. ويشمل ذلك القابلة للرصد الخمسين من اإلجراءات تيد على أن ثالثة وتود اإلدارة التأ -9
والالمرتزية التنظيمية  3لصندوق مترس للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث:،ف: اإنشاء أول مرفق 

صالح عملية  التشغيليينللموظفين  جازتها.العمليات  استعراضوغيرهم من الموظفين المعنيين، وا   وا 

من اإلجراءات القابلة للرصد  17وباإلضافة إلى ذلك، من المرجح أن يتون قد تم االنتهاء بشتل تامل من  -11
المتفق عليها لفترة التجديد اإلجراءات جميع ف: المائة من  34، وهو ما يشتل 2018بحلول نهاية عام 

 22، من المقرر االنتهاء من 2019وبحلول نهاية عام (. 1الحادي عشر لموارد الصندوق )انظر الشتل 
األساس: هذه اإلجراءات األخيرة ف: العام المقبل، بدأت اإلدارة بالفعل العمل  إتمال ولضمانإجراء إضاف:. 

 المؤقتة. وأتملت المخرجات

                                                      
 .2018سيتم عرض تقرير مرحل: مستقل بشأن المرفق على المجلس ف: ديسمبر/تانون األول  3
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 1البيان:  الرسم
 من السنة اإلجراءات حسب الربع عدد

 
 70وتما يمتن رؤيته ف: مصفوفة االلتزامات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، تتعلق نسبة  -11

السياسات واإلجراءات والمبادئ التوجيهية والعمليات  ف: المائة من اإلجراءات الملتزم بها بصياغة أو تحديث
ويجري العمل بالفعل على  الت: تضع األساس لتحقيق أهداف التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق.

أول استراتيجية لتتنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل  وضع، المثالجبهات مختلفة )على سبيل 
تجديد السياسات /وضعل دؤوبةويجري بذل جهود  ،(المعرفةواستراتيجية إلدارة  ،التنمية ف: الصندوق

إلضفاء الطابع  األساس الالزمل هذه المخرجات تمث  و واالستراتيجيات والمبادئ التوجيهية ذات الصلة. 
نها تزود موظف: الصندوق باإلطار الشامل لتصميم وتنفيذ نظرا ألعلى اإلصالحات واألولويات  مؤسس:ال

 القطرية: األدوات الرئيسية للصندوق من أجل دعم الحد من الفقر الريف:. مشروعاتالبرامج وال

أوال، ف: حين سعت هيئة المشاورات ف: عملية تنفيذ هذه االلتزامات، تعلمت اإلدارة بالفعل دروسا مهمة. و  -12
، فقد يحتاج الخط إلى ضمان تسلسل مناسب لاللتزامات الحادي عشر لموارد الصندوقالخاصة بالتجديد 

الزمن: ف: عدد قليل من الحاالت إلى التنقيح لضمان توافر لبنات البناء المناسبة. وثانيا، ف: الوقت الذي 
يبن: فيه الصندوق نموذج أعماله الجديد لفترة التجديد الحادي عشر لموارده، يتعين بناء الوع: بين 

األحيان عمليات أطول مما هو متوخى ف: الموظفين لضمان التنفيذ السلس، الذي يتطلب ف: بعض 
ألنها  اقد ال يتون واقعيا تماما نظر إدارة النتائج إطار ثالثا، قد يتبين أن عددا قليال من أهداف و  األصل.

بعد إجراء تقييم دقيق، ستقوم اإلدارة بمعالجتها و . متانةأتثر  لقدرةلتعتمد على توفر خطوط أساسية وتقييمات 
وبوجه عام، ال تزال اإلدارة مقتنعة بأن التزامات التجديد الحادي عشر لموارد المناسبة.  من خالل المشاورات

 إلى مستوى أعلى. ئهأداب وتنتقلالصندوق ستحول الطريقة الت: يعمل بها الصندوق، 

اإلجراءات التي تتخذها اإلدارة لرصد وتتبع بشكل استباقي التقدم مقابل أهداف إطار نتائج  -دال
 للتجديد الحادي عشر لموارد الصندوقاإلدارة 

من خالل  إدارة النتائجتقدم اإلدارة تقارير إلى المجلس التنفيذي بشأن التقدم مقابل مؤشرات وأهداف إطار  -13
 2018تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام سيقدم و  تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق الذي يصدر سنويا.

داء ألتحسن امن رغم على ال أنه، يسلط التقرير الضوء على وبوجه عاملس التنفيذي. إلى الدورة الحالية للمج

 الخط الزمن:

 جارية التأخير
ذخيرة 
 منجزة اإلجراءات

ات
راء
إلج

د ا
عد
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موارد الت: وضعت للتجديد العاشر ل ةهداف الطموحاألبعض  لم يحقق، فإن الصندوق 2017ف: عام 
ذ تدرك اإلدارة الحاجة إلى رفع ا  و الصندوق )على وجه الخصوص، تفاءة العمليات واستدامة المنافع(. 

ر لموارد الصندوق، فقد شى األداء وتحقيق األهداف المبينة ف: إطار إدارة النتائج للتجديد الحادي عمستو 
ر لموارد الصندوق، فضال عن ششرعت ف: عدد من اإلصالحات من خالل التزامات التجديد الحادي ع

طار الفعالية اإلنمائية. ز التشغيل: إلحراز النتائجالتمي  مبادرات مترابطة أخرى بما ف: ذلك إصالحات   وا 

ت اإلدارة لوحة وعلى سبيل المثال، من أجل توقع التقدم وتحسينه وتعديله على المستوى التشغيل:، أعد   -14
معلومات داخلية بجميع مؤشرات األداء التشغيلية من الفئة الثانية والفئة الثالثة من إطار إدارة النتائج للتجديد 

جميع تحت قيادة دائرة إدارة البرامج، ست عقد مناقشات شهرية هادفة مع الحادي عشر لموارد الصندوق. و 
 ف: الوقت المناسب. قابلة للتطبيقأصحاب المصلحة المعنيين لتقييم األداء وتقديم حلول 

اإلدارة أتاديمية  أطلقتاألولويات الناشئة ومجاالت الترتيز، تهم بوتوعيالموظفين من أجل زيادة وع: و  -15
إضافية ف:  وسيتم تنظيم دورات. يينالتشغيل نموظفيالت األتاديمية بنجاح دورتين مع جميع عقدو للعمليات. 

 مواقع المراتز الالمرتزية بشتل منتظم.

ف:  المتطورة بشتل مناسبويجري أيضا تعزيز عمليات االستعراض الداخلية لضمان أن تنعتس األولويات  -16
 .قتضاءحسب اال مشروعاتاالستراتيجيات القطرية ووثائق ال

 اإلطار الزمني لتحسين إطار إدارة النتائج للتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق -هاء
تجزء من التزامات التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، ستقوم اإلدارة بتحسين إطار إدارة النتائج بالتعاون  -17

وستأخذ التعديالت مع الدول األعضاء وترجع إلى المجلس التنفيذي بتنقيحات مقترحة حسب الحاجة. 
التجديد العاشر لموارد  تحقيق األهداف ف:ف:  صودفتاألداء والتحديات الت:  الحسبانالمقترحة ف: 

 ، والسياق العالم: المتطور وأولويات الدول األعضاء.وقالصند

ف:  الخامسة والعشرين بعد المائةف: الدورة  (1ستقدم اإلدارة تقريرا إلى المجلس على النحو التال:: )و  -18
السابعة والعشرين بعد ف: الدورة  (2) ، ستوفر أهدافا تتعلق بالالمرتزية والتفاءة؛2018تانون األول ديسمبر/
، ستقدم تحديثا أتثر شموال بناء على تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام 2019 سبتمبر/أيلولف:  المائة
)آخر تقرير لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق(، أيضا تمقدمة الستعراض منتصف المدة للتجديد  2019

تحديث فرصة مهمة للتعبير عن األداء التل: لفترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق. وسيتيح هذا ال
العاشر لموارد الصندوق واقتراح أي تنقيحات على األهداف الت: قد تتون مطلوبة لفترة التجديد الحادي 

األهداف المتعلقة بمؤشرات  لوضع 2020سيتم توفير تحديث نهائ: ف: عام  (3عشر لموارد الصندوق؛ )
ومؤشرات أساسية جديدة  2019لعام المقترح المنقح للعمالء  االستقصاءأداء البرامج القطرية استنادا إلى 

 النتائج. إدارةعلى النحو المتفق عليه مع الدول األعضاء ف: إطار  اتعلى مستوى المشروع


