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 التشغیلي إلحراز النتائج التمّیزعمل�ة  :إعالم�ة ةمذكر 

 المقدمة - أوال

 استراتیج�اً  التجدید الحادي عشر لموارد الصندوق، التي استكملت في فبرایر/ش�اط، توجهاً  مشاورات حددت -1
وما �عدها. وقد سلطت هذه العمل�ة الضوء على أن القطاع الزراعي وتنم�ة المناطق  2021-2019للفترة 

للتنم�ة المستدامة. وت�عا لذلك، تلعب مهمة الصندوق في  2030الر�ف�ة أمران ضرور�ان إل�صال خطة عمل 
أحد أي "�عدم ترك  2030 عامالترو�ج للتحول الر�في الشمولي والمستدام دورا رئ�س�ا في تحقیق طموح خطة 

متینة على نموذج عمل الصندوق للترو�ج للتمیّز  اتیتخلف عن الركب". ودعمت المشاورات إدخال تعز�ز 
 وااللتزام �الشفاف�ة والمساءلة وٕاحراز النتائج. ،قیق الق�مة مقابل المال المنفقوتح ،في العمل�ات

من خالل  2030 عامیهدف الصندوق إلى اإل�فاء �التزامات التجدید الحادي عشر للموارد وأهداف خطة  -2
لقروض ا برنامج�المائة عن  10مل�ار دوالر أمر�كي، أي بز�ادة قدرها  3.5برنامج للقروض والمنح �ق�مة 

نطاق القدرة التشغیل�ة من خالل برنامج شامل  توس�ع و�نطوي ذلك على والمنح لفترة التجدید العاشر للموارد.
وتركز جهود اإلصالح على أر�عة لإلصالحات یتسق مع اإلصالح الجاري لمنظومة األمم المتحدة ككل. 

عمل�ة مشاورات التجدید الحادي عشر علیها خالل  ةالمصادقتمت مجاالت استراتیج�ة لتعز�ز نموذج العمل 
) المز�د من 3) جعل المقر موائما للغرض؛(2) إعادة هندسة النموذج المستند إلى البلدان؛ (1وهي: ( ،للموارد

 ) إعادة معایرة عمل�ات األعمال.4مواقع األمام�ة ؛ (لاإل�الء �الصالح�ات ل

واالنخراط الس�اساتي  ،ومعدالت الصرف ،من جودة اإل�صال حتى تحسن هذه اإلصالحات تتحققأن  ماو  -3
. وستمكن هذه التغییرات الصندوق من ز�ادة القطري، وٕارساء الشراكات على المستوى العالميعلى المستوى 

ملیون منهم �حلول نها�ة عام  120ملیون من السكان الر�فیین الفقراء حال�ا إلى  100انتشاره ووصوله من 
هداف المستدامة، من األسمح للصندوق بتحقیق أثر أعظم عبر جملة من عالوة على ذلك، فإنها ست .2021

 إلى ز�ادة اإلنتاج الزراعي والوصول إلى األسواق. ،والتغذ�ة ،تحسین الدخول، والصمود

التشغیلي إلحراز النتائج أكثر من مجرد مهمة لتنفیذ الالمركز�ة وٕاصالحاتها، ألنها في واقع  التمّیزوعمل�ة  -4
. ونتیجة لذلك، تهدف إدارة أصیل ثقافة التغییر �صورة منتظمة وتعز�ز اإل�صال في الصندوق األمر فرصة لت

واالبتكار ضمن المنظمة. وسوف تلعب هذه الوحدة المقترحة  واإل�صال الصندوق إلى إنشاء وحدة للتغییر
الجدیدة دورا حاسما في ضمان استدامة اإلصالحات ورصدها وتعز�زها في المستقبل، �البناء على القاعدة 

 التي أنشأتها.

 وكان قد عرض .التشغیلي إلحراز النتائج التمّیزهدف هذه المذكرة اإل�الغ عن التقدم المحرز في عمل�ة  -5
 2017في سبتمبر/أیلول  سا�قا، التشغیلي إلحراز النتائج على المجلس التنفیذي التمّیزعن عمل�ة  تحدیثان

) مجاالت 2) الالمركز�ة؛ (1، وتوفر هذه المذكرة المز�د من هذه التحدیثات �شأن: (2018وفي أبر�ل/ن�سان 
 .التوقعات) 3اإلصالح األخرى؛ (

 الالمركز�ة -ثان�ا 

خارطة لالقطر�ة وفقا  همكات� إلىمنذ أبر�ل/ن�سان، تحقق تقدم في ندب وٕاعادة توز�ع موظفي الصندوق  -6
زخم على أرض الواقع وتضمن أن تكون فرق ال). وتز�د هذه الخارطة من 1جدیدة لالمركز�ة (انظر الشكل 
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ة لدعم المدراء القطر�ین �جاهز الاإل�صال والمراكز اإلقل�م�ة والمكاتب القطر�ة للصندوق قید التشغیل الكامل و 
الصندوق من أن  نمكّ تفي دورهم الجدید ألداء األنشطة البرامج�ة وغیر اإلقراض�ة على حد سواء. وسوف 

خدمها، وأن �عزز من االنخراط الس�اسي وٕارساء الشراكات، ودعم یكون أقرب إلى المناطق الر�ف�ة التي �
 األداء اإلجمالي للمشروعات.

، ازداد عدد مناصب الموظفین في المیدان الممولة من المیزان�ة العاد�ة للصندوق من 2017م ومقارنة �عا -7
نظر الملحق األول للتقس�م حسب الموقع). ومقارنة �العدد اإلجمالي للموظفین، فإن ذلك ا( 189إلى  106
 �المائة. 30�المائة إلى  18ل ز�ادة في المناصب في المیدان من �مثّ 

في العمل�ات في خطة قوة العمل االستراتیج�ة  اً جدید اً وظ�ف� اً منص� 34 حتى تار�خهم إنشاء ت ولتحقیق ذلك، -8
معظمها في و الز�ادة من خالل التخف�ض من المناصب الزائدة عن الحاجة، تم موازنة هذه وست .2018لعام 

ومن المخطط له  ،مناصبالمقر مع انتقال �عض المهام إلى المكاتب القطر�ة. وقد تم �الفعل إلغاء عشرة 
من خالل  ارتهم، وأما الموظفین الذین �شغلون حال�ا هذه المناصب، فستتم إداً إضاف� اً منص� 19إلغاء 

 الم�كر للخدمة.الطوعي إجراءات متعددة، مثل إعادة التوز�ع أو التناقص الطب�عي أو التقاعد أو اإلنهاء 

 عمل�ة إعادة التوز�ع

الموظفین لضمان وجود الموظفین المالئمین في جم�ع المكاتب القطر�ة في نها�ة بدأت عمل�ة إعادة توز�ع  -9
وقد كانت عمل�ة مسه�ة ومتینة شملت عدة  ینایر/كانون الثاني واستكملت في بدا�ة شهر یونیو/حز�ران.

. دوائر قام بها فر�ق إلعادة توز�ع الموظفین ترأسه رئ�س خارجي، كما ضمت اتحاد را�طة موظفي الصندوق 
وتوفرت المعلومات للموظفین من خالل عمل�ة شملت منابر مفتوحة واجتماعات إفراد�ة، ودورات للتوج�ه 

 .، وغیرها من الوسائلحدیثات على المدوناتالوظ�في، والتدر�ب، وت

 114للحصول على عرض مرئي)، كان هنالك ما مجموعه  2وخالل عمل�ة إعادة التوز�ع (انظر الشكل  -10
 في المقر. ومن بین هذه المناصب 24في المكاتب القطر�ة و 90عادة التوز�ع، �ما في ذلك إل امفتوح امنص�

ت إعادة توز�ع الموظفین بناء في المقر)، حیث تم 24في المكاتب القطر�ة و 74منها ( 98، تم شغل 114 ـلا
موظفین إعادة النظر في  8في حین طلب  ،تفض�التهم أحد الخ�ارات الثالثة التي وضعوها في الئحة على
. وف�ما یتعلق �الموظفین الذین طلبوا إعادة النظر، تم التأكید على أر�عة قرارات (من بین هؤالء هموضع

 ونجح�موافقة إدارة الصندوق)  إلى منظمة أخرى  في حین أعیر موظف آخر ،األر�عة، تقاعد أحد الموظفین
�صورة مؤقتة في منصب  اعادة التوز�ع، حیث عّین أحدهمعمل�ات تنافس�ة لمنصبین خارج عمل�ة إ  في اثنان

 مقر عمل مختلف. إلى نقله من خالل خراآل مختلف، وتم قبول طلب

منص�ا شاغرا في العمل�ات، و�تم  52من الئحة أوسع تضم  اً الشاغرة جزء وغدت المناصب الستة عشر -11
منص�ا  21منص�ا لموظفین وطنیین، و 24حال�ا اإلعالن عنها و�دء التعیین لشغلها. وتتضمن هذه الالئحة 

 52ـ المن المناصب الشاغرة  48العامة في المیدان، و�قع من فئة الخدمات  مناصب 7لمهنیین دولیین، و
 .هذه في المكاتب القطر�ة للصندوق أو في مراكزه اإلقل�م�ة



املدراء القطريون/مدراء البرامج 
القطرية في مركز إقليمي ما  

مركز إقليميمقر الصندوق
مركز إقليمي (مخطط له) مكتب قطري للصندوق

مكتب تابع

مركز إقليمي للتعاون بني بلدان اجلنوب 
والتعاون الثالثي وإدارة املعرفة

اسطنبول

روما

القاهرة

نيو دلهي

أديس أبابا

بيجني

هانوي

جاكرتا

برازيليا

دكار

أبيدجان
ياوندي

جوهانسبورغ

نيروبي

بنما سيتي

ليما

معدالت التوظيف املالئمة في املكاتب القطرية

يخدمون باملتوسط

ثالث بلدان 
كحد أقصى

ستة مشروعات  
كحد أقصى

أو/و حافظة بقيمة
 300 مليون دوالر أمريكي 

(متويل يديره الصندوق)

و/أو متويل 
إجمالي مبا قيمته  

 600 مليون دوالر أمريكي 

لكل 
خمس بلدان

موظف فني واحد من 
املرتبة الثالثة (ف-3)

يترأس كل مركز إقليمي 
وكل مركز إقليمي للتعاون بني 
بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي 

وإدارة املعرفة
موظف فني من املرتبة اخلامسة (ف-5)

يضم كل مركز إقليمي ومركز إقليمي 
للتعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون 

الثالثي وإدارة املعرفة
محلل للعمليات القطرية وموظف محلي من 

موظفي فئة اخلدمات العامة

لكل مركز إقليمي يخدم 
ثماني بلدان أو أكثر  

محلل إضافي 
للعمليات القطرية

لكل مركز إقليمي 
ومكتب قطري

املكاتب القطرية

موظف واحد 
للبرنامج القطري

لكل مكتب قطري يقوده مدير 
قطري أو مدير برنامج قطري

موظف واحد محلي من فئة 
اخلدمات العامة من املرتبة اخلامسة

يترأس 12 مركز إقليمي و3 مراكز للتعاون بني 
بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي وإدارة املعرفة 

موظف فني من املرتبة اخلامسة (ف-5)

يترأس 10 مكاتب إقليمية موظف فني من املرتبة 
اخلامسة (ف-5) أو من املرتبة الرابعة (ف-4) 

اعتمادا على تعقد احلافظة

يقود 15 مكتب قطري موظف للبرنامج القطري

الشكل  1:
خارطة الطريق اجلديدة لالمركزية

3
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مع دعم قدرة الموظفین  ،أدت عمل�ة إعادة التوز�ع غرضا مزدوجا بز�ادة حضور الصندوق على األرض وقد -12
بإعادة توز�ع في  م�المائة منه 15توز�عهم، حظي  أعیدموظفًا  98على الحركة في الوقت ذاته. ومن بین 

�المائة منهم من الشع�ة التي  26ر أقل مستوى، في حین غیّ  في مناصب �المائة 5مناصب أعلى مستوى، و
�المائة على وجه الخصوص من مقر  47منهم مقر عملهم، مع إعادة توز�ع  �المائة 62وغیر �عملون بها، 

 الصندوق إلى المیدان.

األخصائیین التقنیین في المقر وذلك لتجم�ع الخبرات  كادرعلى اإل�قاء على  كذلك أكدت هذه العمل�ة أ�ضا -13
والتنسیق  ،ن ذلك أن �ضمن تقاسم المعرفة، وت�ادل أفضل الممارساتأالتقن�ة عبر األقال�م جم�عها. ومن ش

 على المستوى المواض�عي والمستوى العالمي.

�حلول نها�ة  هم تقر��اً مز�ع معظومن بین الموظفین الذین أعید توز�عهم على المكاتب القطر�ة، سیتم إعادة تو  -14
 على وٕا�الء انت�اه حذر ألثر التغییر ،نقلة كبیرة تتطلب تنس�قا عبر العدید من المهام مما �عد، 2018عام 

 الموظفین أنفسهم وعلى عائالتهم.

وللتطرق لهذا الموضوع، تعقد وحدة الدعم المیداني إحاطات فرد�ة مع كل موظف من الموظفین، وتوفر  -15
. كذلك فإن وحدة الدعم ولعائالتهمخدمات الطب�ة وخدمات التوج�ه والمشورة لهم الشع�ة الموارد ال�شر�ة 

ة العمل التكت�ك�ة عبر الدوائر ا �صورة وث�قة كجزء من مجموعمالمیداني وشع�ة الموارد ال�شر�ة ینسقان عمله
 لتت�ع أ�ة قضا�ا قد �كون لها أثر على إعادة توز�ع الموظفین إلى المیدان والتخفیف منها.

لتنفیذ  حاسماً  ة في المكاتب القطر�ة على التأقلم �سرعة على التغییر أمراً دوالجدی عتبر قدرة الفرق المعززةتو  -16
فإن وحدة الدعم المیداني قد رفعت من سو�ة المكاتب  ،التاليالالمركز�ة وضمان استمرار�ة األعمال. و�

القطر�ة الموجودة، وعندما تتطلب الضرورة، حددت مكاتب جدیدة الست�عاب المز�د من الموظفین ولتوس�ع 
إدارة الصندوق إجراءات لضمان وجود األدوات، والتدر�ب وآل�ات الدعم والحوافز  تتخذكذلك  نطاق مرافقها.

 ر�ة الجدیدة.للفرق القط

تدر��ا تقن�ا وغیر تقني للموظفین  تقدمو�تم توفیر التدر�ب المالئم في أكاد�م�ة العمل�ات في الصندوق، التي  -17
 6و 3كمثال على ذلك، وفي الفترة ما بین و إلعدادهم للعمل ضمن نموذج عمل الصندوق الجدید. 

تفعیل خطة الالمركز�ة وٕادارة المكاتب القطر�ة  :1للنموذج "یو/تموز، وفرت أكاد�م�ة العمل�ات دورة ثان�ة لیو 
ووفرتكان هذا النموذج إعادة لدورة ناجحة سا�قة عقدت في أبر�ل/ن�سان. و . "للصندوق لتحقیق أثر أكبر

هذه الدورة للموظفین الذین یخضعون لالمركز�ة المعلومات عن ك�ف�ة إدارة المكاتب القطر�ة والعمل فیها، 
أر�عة وثالثین من مدراء البرامج القطر�ة، وموظفي البرامج القطر�ة، واألخصائیین وشارك في هذه الدورة 

 من الموظفین الدولیین. مالتقنیین، وغیره

إلدارة "كامل، خصص  یوملت أكاد�م�ة العمل�ادورة في تموز، حضرت إدارة الصندوق یولیو/ 3و�تار�خ  -18
 رق خالل عمل�ة التغییر واإلصالح الجار�ة.الكتساب األدوات والمهارات لتوج�ه ودعم الفو  "التغییر



خلق 34 منصبا 
وظيفيا جديدا

زيادة مناصب مدراء البرامج 
القطرية/املدراء القطريني 

من 46 إلى 53

جديدة، تقنية إيجاد 10 مناصب
8 منها ملوظفني محليني

إنشاء منصب وظيفي لكبير 
من  إقليم لكل التوريد موظفي
األقاليم وموظف توريد رئيسي 
من املرتبة الفنية اخلامسة (ف-5)

تعزيز املكاتب القطرية 
50 إلى 40 من لها اخملطط

زيادات في املوظفني امليدانني 
املقر  تقليصاتفي يقابلها
نقلها أو املهام تبسيط مع

إلغاء 10 مناصب بالفعل

من اخملطط له إلغاء 19 منصبا 
2018 عام نهاية بحلول إضافيا

7028

114

5

196

4417

3115

من بني 98 موظفا أعيد

أعيد توزيع 15 موظفا إلى مناصب أعلى مستوى

و5 إلى مناصب أقل مستوى

غيّر 25 موظفا الشعبة التي يعملون بها

غير 61 موظفا مقر عملهم

أعيد توزيع 46 موظفا من املقر إلى امليدان

52 منصبا شاغرا في العمليات
هنالك 16 منصبا شاغرا ناجم عن إعادة التوزيع 

وقد غدت هذه املناصب جزءا من قائمة أوسع 
اآلن  يتم والتي العمليات، في الشاغرة للمناصب

وشغلها عنها اإلعالن

114

في عام 2018، 
ازدادت املناصب 

امليدان  في الوظيفية
من 18 إلى 
30 باملائة

الشكل 2:
الالمركزية

زيادة "الزخم" في امليدان 
والقدرات التشغيلية 

بغرض إحراز النتائج

عملية إعادة التوزيع

نهاية الفصل األول 2019يوليو/متوز 2018يونيو/حزيران 2018 أبريل/نيسان 2018

بداية عملية 
إعادة التوزيع

استكملت 
عملية التوزيع 

مت اإلعالن عن جميع املناصب 
العمليات في الشاغرة

نقل جميع املوظفني 
املعاد توزيعهم 

ضمان وجود املوظفني املالئمني في 
جميع املكاتب القطرية

شغل 98 منصبا

83 موظفا أعيد توزيعهم إلى مقر اختاروه

74 في املكاتب القطرية

24 في املقر

8 موظفني طلبوا إعادة النظر في وضعهم

48 املكاتب القطرية أو املراكز اإلقليمية

24 منصبا ملوظف وطني

21 منصبا ملوظف فني دولي

7 مناصب ملوظفني ميدانيني من فئة اخلدمات العامة

شملت العملية 

أكادميية 
العمليات

اإلدارةوحدة الدعم امليداني شعبة املوارد البشرية

التدريب على إدارة 
التغيير

التدريب على منوذج عمل فترة 
التجديد احلادي عشر للموارد

إحاطات إفرادية للموظفني
رفع سوية املكاتب القطرية 

املوجودة
حتديد املكاتب القطرية اجلديدة

توفير الدعم الطبي 
واالستشاري للموظفني 

ولعائالتهم
اتخاذ إجراءات لضمان وجود 

األدوات والتدريب والدعم 
واحلوافز

العمل اجلاري لتوفير 
التدريب للموظفني، 

وإعداد املكاتب القطرية 
وتوفير الدعم للموظفني

جميع األرقام تتعلق باملناصب التي متول من امليزانية العادية للصندوق

منصبا

90 في املكاتب القطرية
و24 في املقر

5
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 مجاالت اإلصالح األخرى  -ثالثا 

ز التقدم المحرز في اإلصالح منذ التحدیث األخیر على أر�عة مجاالت یتعدى عمل الالمركز�ة، ركّ ف�ما  -19
 وهي:

 تنق�ح اله�كل التنظ�مي للمؤسسة؛ )1(

 إعادة معایرة عمل�ة تصم�م مشروعات الصندوق؛ )2(

 تعدیل عمل�ة التفو�ض �الصالح�ات؛ )3(

 غیر العمل�ات. القضا�ا األخرى  اإلعداد الستعراض )4(

 تنق�ح اله�كل التنظ�مي للصندوق  -ألف 

ق على المظاهر التال�ة عند االعت�ار نموذج العمل األكثر المركز�ة، ركزت إدارة الصندو  �عین ذمع األخ -20
 للمؤسسة: يالتطرق إلدخال تعد�الت على اله�كل التنظ�م

تنظ�م فرق اإل�صال (الفرق العاملة في المیدان) لدعم المدراء القطر�ین في أدوارهم الجدیدة  ضمان )1(
ألداء كل من أنشطة البرامج واألنشطة غیر اإلقراض�ة، وٕا�الء تركیز معزز على األنشطة غیر 

 احاسم�عد اإلقراض�ة على المستوى القطري، و�خاصة االنخراط الس�اساتي وٕارساء الشراكات، مما 
 لتعز�ز األثر والنتائج.

على الرغم من أن الالمركز�ة تولد العدید من و إدارة المعرفة �صورة مالئمة في بیئة المركز�ة.  )2(
مما قد یؤثر  منعزلة عبر مساحات جغراف�ة متعددةطر خلق صوامع ها تنطوي على خالفوائد، إال أن

 على اإل�قاء على األهداف والمعاییر المؤسس�ة.

الذي یتحتم استعراضه ومن قبل من، وضمان التفر�ق  ط المالئمة لتوض�ح ماتعر�ف الضوا� )3(
 الواضح بین األداء والتثبت من األداء.

) بتار�خ 3 الشكلر في هذه المظاهر، نشرت إدارة الصندوق ه�كًال تنظ�م�ا جدیدا للمؤسسة (انظر و�عد النظ -21
 مع إدخال التعد�الت التال�ة:، 2018أبر�ل/ن�سان  1

مهام التقن�ة ومهام التعم�م في دائرة االستراتیج�ة وٕادارة التم تعز�ز العمل�ات من خالل االتساق بین  )1(
 ال�حوث وتقدیر اإلثر الموجودة، وشع�ة أمام�اً  مكت�اً  :حال�اوهي تتضمن المعرفة المعاد تشكیلها. 

اعي تركز على االجتم والشمول، وشع�ة جدیدة للبیئة والمناخ والتمایز بین الجنسین أصال
المواض�ع الشاملة (وهي المناخ والش�اب والتمایز بین الجنسین والتغذ�ة) والسكان األصلیین؛ كما 

 أنشئت شع�ة جدیدة لإلنتاج المستدام واألسواق والمؤسسات ألغراض الدعم التقني.

التشغیل�ة وتم إنشاء شع�ة جدیدة لس�اسة العمل�ات والنتائج لتعز�ز اإلشراف على الس�اسات  )2(
هذه الشع�ة ه�كل�ة التقی�م الذاتي في تدیر والنتائج. و  ،ء، واألداواالمتثالاإلجراءات والتدر�ب و 

 الصندوق ونظام التخص�ص وتنسق التوجه نحو تعز�ز الشفاف�ة واإل�الغ.
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تم إنشاء شع�ة جدیدة لالنخراط العالمي والعالقات متعددة األطراف ضمن دائرة العالقات الخارج�ة  )3(
والحوكمة بهدف تعز�ز أنشطة االنخراط العالم�ة، �ما في ذلك التعاون بین بلدان الجنوب والتعاون 

 الثالثي والتعاون بین الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها.

وضمن الشعب الموجودة، تم تعز�ز مهام األمن في المیدان في وحدة واحدة تقوم �اإل�الغ لشع�ة  )4(
إعادة نقل مهمة التخط�ط المؤسسي السنوي لمكتب المیزان�ة وتطو�ر الخدمات اإلدار�ة، وتم 

 المنظمة.
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 عمل�ة تصم�م المشروعاتإعادة معایرة  -�اء 

تركیٍز رئ�سي فيتعد إعادة معایرة عمل�ات األعمال لتوائم اله�كل�ة الجدیدة لالمركز�ة في الصندوق مجال  -22
التشغیلي إلحراز  التمّیزاإلصالح في الصندوق. و�سبب أهم�ة تصم�م المشروعات، ركزت عمل�ة  �ةعمل

النتائج في المقام األول على إدخال تعز�زات على العمل�ة األساس�ة التي من شأنها أن تحسن جودة اإل�صال 
ن الفاصل بین إعداد المذكرة المفاه�م�ة للمشروع وفي الوقت الحالي، فإن وسطي الزم والفعال�ة اإلنمائ�ة.

تفصل بین المصادقة على المشروع  اً إضاف� اً شهر  17شهرا، یت�عها  17ومصادقة المجلس التنفیذي عل�ه هي 
وأول صرف له. وكجزء من التجدید الحادي عشر لموارد الصندوق، فقد التزمت إدارة الصندوق �الحد من 

 شهرا على التوالي. 12و شهر 8هاتین الفترتین إلى 

 التمّیز ة، أعدت مجموعة عمل تقن�ة عبر الدوائر قادتها عمل�2018وفي مایو/أ�ار وأبر�ل/ن�سان عام  -23
ت المصادقة على مقترح هذه وتممقترحا إلعادة معایرة عمل�ة تصم�م المشروعات.  التشغیلي إلحراز النتائج

وقلصت العمل�ة  العمل�ة الجدیدة في یونیو/حز�ران.المجموعة وصدرت نشرة رئ�س الصندوق �شأن هذه 
صرف له مع ز�ادة الجودة اإلجمال�ة (انظر أول الجدیدة من الفترة الفاصلة بین المصادقة على المشروع و 

 ). وأما أهم التغییرات فهي التال�ة:4الشكل 

 )؛2إلى  7ستعراض اإللزام�ة (من الاالحد من عدد اجتماعات  )1(

المخاطر ضات المشروعات والمصادقة علیها استنادا إلى اإلى المخاطر الستعر إدخال نهج �ستند  )2(
 مع إشراك متمایز لإلدارة العل�ا في الصندوق؛ ،وتعقیده وأهمیته االستراتیج�ة المشروع� المح�طة

تعز�ز االستجا�ة للمقترضین من خالل معالجة سر�عة (ثالثة أشهر) للتمو�ل اإلضافي ألغراض  )3(
فجوات التمو�ل�ة، وللعمل�ات التي تتطلب مصادقة سر�عة (أي العمل�ات الو لردم توس�ع النطاق أ

 ؛الطارئة)

تقو�ة فرق إ�صال المشروعات �موظفین تقنیین إل�صال المشروعات للمجلس التنفیذي ومتا�عة  )4(
 المشروعات خالل التنفیذ، �غ�ة ضمان الجودة العال�ة خالل دورة المشروعات �أكملها؛

من خالل: (أ) إ�الء األهم�ة في المقام األول للمدخالت من تعز�ز الجودة تعز�ز الجودة  )5(
(من مجموعة ضمان الجودة)؛ (ب)  �عد نوضمان الجودة ع (استعراضات النظراء التقن�ة)

استخدام مصفوفة الفعال�ة اإلنمائ�ة لتقدیر جودة تصم�م المشروعات في عمل�ة االستعراض 
 �أسرها؛

المفاه�م�ة للمشروعات وتقار�ر تصم�مها مع عدد أقل من المالحق اإللزام�ة،  اتت�س�ط المذكر  )6(
 وتركیز أكبر على جاهز�ة التنفیذ ونظر�ة التغییر والنتائج؛

، �ما في اتاالنخراط الم�كر للحكومة مما �ضمن الترو�ج للملك�ة القطر�ة في تصم�م المشروع )7(
تم یوكیف س ،لة في المذكرة المفاه�م�ة للمشروعالجهة النظیرة الحكوم�ة المسؤو  يمن ه ذلك تحدید

 تمو�ل مشاركة الحكومة، �ما یتعدى تصم�م المشروع.
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(انظر الشكل  اآلن �النس�ة للمشروعات المصنفة تحت المسار الثالث وقد دخلت العمل�ة الجدیدة حیز النفاذ -24
المجلس التنفیذي في عام  علىستعرض . أما �النس�ة لمشروعات المسار�ن األول والثاني، التي للتفسیر) 4

اإلجراءات الجدیدة وتستخدم الص�غ الجدیدة، على الرغم من السماح �استخدام  تت�عوما �عده، فسوف  2019
التي . و�النس�ة للمشروعات في المسار�ن األول والثاني 2018سبتمبر/أیلول  30الص�غة القد�مة حتى 

العمل�ة تت�ع ، فس2018المجلس التنفیذي في سبتمبر/أیلول ود�سمبر/كانون األول من عام  على ستعرض
 الحال�ة.

وفي  .وٕاجراءاتها معایرتهاوتتلقى كل من إدارة الصندوق وموظف�ه حال�ا التدر�ب على العمل�ة الجدیدة المعاد  -25
 التمّیزوعرض فر�ق  مل�ات�ة العلهذه الغا�ة في أكاد�م یولیو/تموز، حضرت إدارة الصندوق حدثًا مكرساً 

 التشغیلي إلحراز النتائج العمل�ة على فر�ق اإلدارة العل�ا في الصندوق.



التقني الرئيسي في 
املشروع  

من شعبة اإلنتاج املستدام 
واالسواق واملؤسسات، وشعبة 

البيئة واملناخ والتمايز بني اجلنسني 
والشمول االجتماعي الذي 

يضطلع باملسؤولية األساسية عن 
اجلودة التقنية لتصميم املشروع

موظفي شعبة اخلدمات املالية 
وشعبة البيئة واملناخ والتمايز بني 

اجلنسني والشمول االجتماعي
(وموظف من شعبة اإلنتاج املستدام 
واألسواق واملؤسسات إذا كان املوظف 

التقني الرئيسي في املشروع من شعبة 
البيئة واملناخ والتمايز بني اجلنسني 

والشمول االجتماعي)

أخصائيون تقنيون 
آخرون/ خبراء
حسب االقتضاء

موظف 
قانوني

عملية جديدة الستعراض املشروعات
سيتم إدراج أي مشروع جديد ميوله الصندوق في أحد املسارات الثالثة التي 

ستحدد عملية االستعراض واملصادقة املالئمة.

فريق 
إيصال 
املشروع

الشكل  4:
إعادة معايرة عملية تصميم املشروعات في الصندوق

املساران األول والثاني

املسار 1

العمليات التي 
تتطلب اهتماما 
مؤسسيا عاليا

العمليات العادية

املسار 2

العمليات العادية
التمويل اإلضافي والعمليات التي 

تتطلب مصادقة سريعة

املسار 3

املدير القطري/مدير 
البرنامج القطري 

مسؤول عن اإلدارة اإلجمالية 
لتصميم املشروع

من التصميم وحتى التنفيذ

اجتماع للجنة 
استراتيجية العمليات 

الستعراض املذكرة املفاهيمية 
للمشروع والتأكد من إدخاله في 

ذخيرة املشروعات

اجتماع الستعراض 
التصميم  

مبا في ذلك ضمان 
اجلودة عن بعد

اجمللس 
التنفيذي

8 أشهر 
باملتوسط

املسار 1 نائب الرئيس مدعوما مبجموعة 
ضمان اجلودة

املسار 2 نائب الرئيس املساعد لدائرة إدارة 
البرامج مدعوما بشعبة سياسة 

العمليات والنتائج

املسار 1 نالرئيس أو نائب الرئيس مدعوما 
مبجموعة ضمان اجلودة

املسار 2 يرأسه نائب الرئيس املساعد 
لدائرة إدارة البرامج مدعوما بشعبة 

سياسة العمليات والنتائج

مصفوفة الفعالية اإلمنائية لتقدير اجلودة

املسار الثالث

استعراض 
مكتبي 

جملموعة ضمان 
اجلودة 

على خلفية 
التوصيات املقدمة 

من  اجتماع 
استعراض 
التصميم

مصادقة كل من 
دائرة شعبة 

اخلدمات املالية/ 
وشعبة سياسة 

العمليات 
والنتائج على 

مصادقة مكتب 
الرئيس ونائب 
الرئيس ودائرة 
إدارة البرامج

مصادقة رئيس 
الصندوق على 
عرض املشروع 

على اجمللس 
التنفيذي

الفوائد

أسرع عملية ممكنة

ضمان اجلودة العالية

التركيز على جاهزية التنفيذ

اإلشراك املالئم لفريق اإلدارة 
العليا في الصندوق واملدراء 

ألغراض إدارة اخملاطر

اجمللس 
التنفيذي

3 أشهر

مسودة مذكرة 
القرار/مذكرة رئيس 

الصندوق  
التي صادقت عليها 

شعبة اخلدمات املالية 
ومكتب املستشار 

العام وشعبة سياسة 
العمليات والنتائج

استعراض مكتبي 
جملموعة ضمان 

اجلودة

تقدير اجلودة واالتساق 
االستراتيجي

مصادقة مكتب 
الرئيس ونائب 

الرئيس/دائرة إدارة 
العمليات

مصادقة الرئيس 
على العرض على 
اجمللس التنفيذي

من غير املطلوب عقد 
اجتماع مذكرة مفاهيمية 

للمشروع أو جلنة 
استراتيجية العمليات

استعراضات دورية: مدير شعبة سياسة العمليات والنتائج 
املسؤول عن تصنيف املشروعات ورصدها باالمتثال

للمسار اخملصص لها.
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 التفو�ض �الصالح�اتتنق�ح  -ج�م 

والمساءلة. وكجزء من التزامات التجدید الحادي  �الصالح�اتترافق الالمركز�ة مع تفو�ض مالئم ت وأنالبد  -26
برمته للتفو�ض �المز�د من  �الصالح�اتعشر للموارد، وافقت إدارة الصندوق على تنق�ح إطار التفو�ض 

المسؤول�ات إلى مستو�ات أدنى لإلدارة (سواء في العمل�ات أو في المجاالت التي ال عالقة لها �العمل�ات) 
تترافق هذه التغییرات بتحلیل متین لضمان وجود الضوا�ط المالئمة لدعم التفو�ض  وللمكاتب القطر�ة. سوف

 .ات�المسؤول�

مؤسسة مال�ة دول�ة  یتمتع بخبرة فيبیر خارجي خالتشغیلي إلحراز النتائج مع  التمّیزوتعمل عمل�ة  -27
والخت�ار اآلل�ات المالئمة  ،من إطار التفو�ض �الصالح�ات الحالي األحد عشرالستعراض وتنق�ح الفصول 

وتخطط إدارة الصندوق لتشاطر اإلطار الجدید مع لرصد اإلجراءات المؤداة تحت كل سلطة مفوض بها. 
 المجلس التنفیذي خالل دورة غیر رسم�ة تعقد في أكتو�ر/تشر�ن األول.

 لبنود ذاتل�الصالح�ات إطار التفو�ض  التشغیلي إلحراز النتائج أ�ضا التمّیز عمل�ة تنقح�صورة مواز�ة، و  -28
المندبین لتحدید البنود التي تتطلب  راء البرامجقصوى. وقد أشركت العمل�ة المدراء القطر�ین ومدالولو�ة األ

لصالح�ات للمكاتب القطر�ة. وحددت المجموعة سلطة اإلمساك �المیزان�ة وتعیین �اتفو�ضا فور�ا 
ات العمل، والتور�د منخفض الق�مة. وتعمل شع�ة تكنولوج�ا المعلومات �المستشار�ن، والمصادقة على سفر 

تخط�ط ولتأصیل الضوا�ط المالئمة في نظام  ،االحت�اجات هذه نظم الست�عاب الواالتصاالت على تعدیل 
 .موارد المشار�ع

 العمل�اتالمجاالت التي ال عالقة لها �استعراض  -دال 

ب التشغیل�ة له�كل�ة الالمركز�ة ونموذج العمل، وفي یولیو/تموز �عد استكمال العمل على مواءمة الشع -29
لها �العمل�ات. وأما  عالقةالتشغیلي إلحراز النتائج �استعراض المجاالت التي ال التمیز ، بدأت عمل�ة 2018

هدف االستعراض فیتمثل في ضمان أن تكون هذه المجاالت موائمة لغرض دعم البیئة الالمركز�ة ونموذج 
الجدید في الصندوق. و�حدد هذا االستعراض أ�ضا الفرص المتاحة لت�س�ط خدمات الدعم وتعز�ز  العمل

 تین.یالفعال�ة والكفاءة المؤسس

 ة التي �مكن التطرق إلیها �صورة آن�ة:ز االستعراض أوال على البنود الملحّ ركّ  -30

لتحدید مستوى الموظفین مواءمة دعم المكاتب األمام�ة: سیتم استخدام نهج �ستند إلى المقای�س  )1(
المطلو�ین لدعم رؤساء الدوائر والمدراء في أنشطتهم اإلدار�ة الیوم�ة (المیزان�ة، والموارد ال�شر�ة، 

 يالعامة ف اتالخدمبهدف مواءمة عدد ورتب موظفي فئة  ،والسفر، واالجتماعات، إلى آخره)
دعم مقر  مند الوفورات الممكنة المكاتب األمام�ة مع حجم وتعقد المهام التي یؤدونها، ولتحدی

اإلدارة على هذه المقای�س، حتى  أن �ستكمل هذا التحلیل وتصادقوما مالئم للغرض المرجو منه. 
 التشغیلي إلحراز النتائج بنشرها وتنفیذ التغییرات. التمّیزبدأ عمل�ة ت

رئ�س ونائب الرئ�س وشع�ة الموارد التنفیذ االستعراضات الخارج�ة األخیرة: قام كل من مكتب  )2(
ال�شر�ة �االستعانة �مستعرضین مستقلین لتحلیل السبل الرام�ة إلى ت�س�ط العمل�ات والمهام. و�ركز 
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استعراض شع�ة الموارد ال�شر�ة على كیف �مكن لهذه الشع�ة أن تكون على استعداد أفضل لدعم 
حین یركز استعراض مكتب الرئ�س ونائب التحول والتزامات التجدید الحادي عشر للموارد، في 

التشغیلي إلحراز النتائج  التمّیزوتخطط عمل�ة  .فق العمل الداخلي وه�اكل اإلشرافالرئ�س على تد
التوص�ات المصادق  ذإلرساء شراكة مع شع�ة الموارد ال�شر�ة ومكتب الرئ�س ونائب الرئ�س لتنفی

 من سبتمبر/أیلول. اعلیها بدء

استعراض المجاالت األكثر تعقیدا التي �التشغیلي إلحراز النتائج  التمّیزقد بدأت عمل�ة و�صورة مواز�ة، ف -31
المالئمة على تحدید الخ�ارات المتاحة  2018تتطلب نهجا أطول أمدا. وقد بدأ العمل في نها�ة یولیو/تموز 

، �ما یتجاوز دائرة الموارد ال�شر�ة في دائرة العالقات الخارج�ة والحوكمة ودائرة خدمات المنظمةللغرض 
 دخالإ�حیث �مكن  لعمل في سبتمبر/أیلولاستكمال ا بهدف تعز�ز الخدمات لمنظمة المركز�ة. ومن المتوقع

 .النهائ�ة لمیزان�ةاعناصره األساس�ة في 

شغیلي الت التمّیزالعمل�ات، حتى تنقل عمل�ة � التي ال صلة لهاهذه المجاالت استعراض ستكمل �أن  اوم -32
الدوائر األخرى (دائرة العمل�ات المال�ة �ما یتجاوز ت�قى من العام على تفحص ف�ما إلحراز النتائج تركیزها 

عمل�ات األعمال األساس�ة في المجاالت األخرى ودائرة خدمات المنظمة) و  شع�ة خدمات اإلدارة المال�ة
على هذه العمل�ات في مسوحات الموظفین  وقد تم تسل�ط الضوء مثل السفر وٕادارة المستشار�ن. المت�ق�ة

 واالستعراضات المستقلة كمجاالت �مكن فیها تحقیق مكاسب في الكفاءة.



الشكل 5:
استعراض اجملاالت التي ال صلة لها بالعمليات

اجلدول الزمني

الفصل األول من عام  2019الفصل الرابع من عام  2018الفصل الثالث من عام 2018يوليو/متوز 2018

املرحلة الثالثةاملرحلة الثانيةاملرحلة األولى

البنود امللحة التي ميكن
التطرق لها فورا

• النتائج املبدئية لالستعراضات 
ونائب  الرئيس ملكتب املستقلة
الرئيس وشعبة املوارد البشرية

• خلق االتساق في املكاتب 
األمامية، البدء ببرنامج اإلنهاء 

للخدمة   املبكر الطوعي
بعض  إللغاء والتخطيط

املناصب عام 2018 

مستشار خارجي 
الستعراض اجملاالت التي 

أكبر  بتعقد تتسم
ً أطول أمدا ً نهجا وتتطلب

• استعراض اخلدمات املؤسسية 
القطرية  املكاتب على بالتركيز
(مثال شعبة اخلدمات اإلدارية 

ووحدة األمن امليداني)

• استعراض دائرة العالقات اخلارجية 
واحلوكمة لتبسيط وإدماج املهام 

والعمليات اجلديدة لهذه الدائرة

• استعراض وتعزيز دعم االتصاالت 
القطرية املكاتب مع

تفحص عمليات األعمال اجلوهرية التي ال 
تسليط  جرى والتي بالعمليات لها صلة

مسوحات  من كل في عليها الضوء
السابقة  املستقلة واالستعراضات املوظفني

حتقيق  فيها ميكن رئيسية كمجاالت
الكفاءة في مكاسب

• استعراض مجاالت اخلدمات 
ضمن مجموعة  األخرى املؤسسية

دعم اخلدمات املؤسسية ودائرة 
املالية العمليات

• استعراض عمليات األعمال التي 
(إدارة  مثل بالعمليات لها صلة ال

وعمليات  والسفر، املستشارين،
املوارد البشرية احملددة في 

االستعراض)

14
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 التوقعات -را�عا 

التشغیلي إلحراز النتائج، فإن أنشطة اإلصالح جار�ة وتتقدم على النحو  التمّیز�النس�ة لخطة تنفیذ عمل�ة  -33
والدعم. وتتوقع إدارة الصندوق أن  لالهتماممازال �حاجة و المتوقع لها. و�عد أثر التغییر على الموظفین كبیرا 

هاما في تعز�ز التغییرات مع تكیف المنظمة مع العمل�ات الجدیدة وتشكیل المكاتب  2019�كون عام 
، یتوقع أن تكون النتائج الملموسة واضحة في إ�صال البرامج وحوار 2020�حلول عام و  ،القطر�ة، ولكن

 ة.الس�اسات ومكاسب الكفاء

 یلي: ولتزو�د المجلس بتوقعات أنشطة اإلصالح، �قسم المقطع إلى ما -34

 التشغیلي إلحراز النتائج؛ التمّیزالخطوات التال�ة �شأن مسارات عمل  )1(

 مؤشرات األداء األساس�ة؛ )2(

 استخدام المیزان�ة؛ )3(

 المخاطر. )4(

 التشغیلي إلحراز النتائج التمّیزالخطوات التال�ة في مسارات عمل  -ألف 

وعمل�ة  إدارة الصندوق  زتركّ  ، سوف2018كما هو معروض في هذه المذكرة، وعلى مدى ما ت�قى من عام  -35
 التشغیلي إلحراز النتائج على مایلي: التمّیز

لتأقلم مع التغییرات، لالموظفین في عمل�ة الالمركز�ة، وفرق المكاتب القطر�ة وموظفي العمل�ات  دعم )1(
جدیدة والتأس�س لعمل�ة  �الصالح�اتالمدخلة على إطار التفو�ض  �ما في ذلك تنفیذ التنق�حات

 لتصم�م المشروعات؛

العمل�ات واالخت�ار األولي لعمل�ات األعمال � التي ال صلة لهااستكمال استعراض المجاالت  )2(
العمل�ات، لضمان وجود الدعم الفعال والكفؤ للمكاتب الالمركز�ة وت�س�ط � التي ال صلة لهااألساس�ة 

 ام المقر؛مه

 تعز�ز التغییرات من خالل التدر�ب، وآل�ات الدعم وٕایجاد وحدة للتغییر واإل�صال واالبتكار. )3(

ز النموذج التالي منها على دعم . وسیركّ ةالثالث وستكون أكاد�م�ة العمل�ات شر�كا أساس�ا في هذه المجاالت -36
لحادي العشر للموارد وما یرافقه من أدوار فترة التجدید افي الموظفین الالمركز�ن لفهم نموذج العمل الجدید 

وسوف یتم تشغیل هذا النموذج خمس مرات في المیدان بین سبتمبر/أیلول ود�سمبر/كانون األول  وعمل�ات.
 مشاركة جم�ع الموظفین الالمركز�ین.�(مرة لكل إقل�م)، 

 مؤشرات األداء األساس�ة -�اء 

تت�ع إدارة الصندوق نتائج إجراءات اإلصالح للوصول إلى تحسینات ملموسة قابلة للق�اس من خالل  -37
تسل�ط الضوء على أهم�ة تحدید مؤشرات األداء األساس�ة لتقدیر التقدم  تمو مؤشرات األداء األساس�ة. 

لرسم�ة للمجلس التنفیذي التي التشغیلي إلحراز النتائج أثناء الندوة الدراس�ة غیر ا التمّیزالمحرز في عمل�ة 
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ت إدارة الصندوق سلسلة نتائج رف�عة المستوى . ونتیجة لذلك، أعدّ 2017عقدت في أكتو�ر/تشر�ن األول 
تر�ط أنشطة اإلصالح ومخرجاتها مع التزامات التجدید الحادي عشر للموارد وٕاطار إدارة النتائج (انظر 

 الملحق الثالث).

 استخدام المیزان�ة -ج�م 

ملیون  9.65، تمت المصادقة على میزان�ة رأسمال�ة غیر متكررة �ما �عادل 2018زء من میزان�ة عام كج -38
ما یلي: إنشاء التشغیلي إلحراز النتائج. وقد كانت هذه المیزان�ة ضرور�ة ل التمّیزدوالر أمر�كي لعمل�ة 
غیر �ة أكبر؛ توفیر ز�ادة ورفع سو�ة مرافق المكاتب الموجودة لدعم عمل�ة المركز  مكاتب قطر�ة جدیدة

المیزان�ة االعت�اد�ة للتعیین/إعادة  عن متكررة �سبب إعادة توز�ع الموظفین إلى المكاتب القطر�ة �ما یز�د
التشغیلي  التمّیزالتوز�ع؛ توفیر األموال الالزمة لملء الشواغر التي خلفها الموظفون الذین �عملون في عمل�ة 

مستشار�ن خارجیین یتمتعون بخبرة في إعادة تنظ�م المؤسسات المال�ة الدول�ة وٕادارة شراك إإلحراز النتائج؛ 
للخدمة؛ التكالیف الرأسمال�ة ذات الصلة بإدخال  الم�كر التغییر؛ تدر�ب الموظفین؛ تكالیف اإلنهاء الطوعي

 تعز�زات على نظم تكنولوج�ا المعلومات.ال

 آذارمنذ مارس/ز�ادة االستخدام  في الملحق الثاني. وتؤكد ها الحاليو�رد موجز �المیزان�ة مع استخدام -39
 �الفعل على تغییرات النظم المطلو�ة لالحت�اجات اآلن�ة للتفو�ض �الصالح�ات. جارٍ أن العمل  على 2018

 یلي: و�عكس االستخدام الحالي ما -40

التشغیلي  التمّیزق�ام إدارة الصندوق بوضع الم�ادئ والضوا�ط المتینة للوصول إلى میزان�ة عمل�ة  )1(
 إلحراز النتائج؛

التشغیلي إلحراز النتائج فقط عندما یتم  التمّیزستستخدم خطوط معینة في میزان�ة عمل�ة  )2(
المیزان�ة  تتضمنلمخصصات ضمن المیزان�ة العاد�ة. وعلى سبیل المثال، لاالستخدام الكامل 

 التمّیززان�ة غیر المتكررة لعمل�ة وستستخدم المی ،رالعاد�ة مخصصا للتكالیف العاد�ة لتغییر المق
 التشغیلي إلحراز النتائج فقط �عد االستخدام الكلي لهذا المخصص؛

للخدمة وعمل�ة  الم�كر نهاء الطوعياإلاستخدام المیزان�ة غیر المتكررة ذات الصلة ببرنامج  لن یبدأ )3(
 .2018م الفصل الرا�ع من عا دالعمل�ات إال خالل أو �ع� التي ال صلة لهاعمال األ

 المخاطر -دال 

 .أدناه 1التشغیلي إلحراز النتائج وٕاجراءات التخفیف منها في الجدول  التمّیزترد المخاطر األساس�ة لعمل�ة  -41



 اجلدول 1. اخملاطر الرئيسية وإجراءات التخفيف منها

إجراء التخفيفالخطر

الخطر على استمرارية األعمال بسبب االنقطاعات الناجمة عن 
مدى التغييرات. وعلى وجه الخصوص القدرة على االستمرار في 

إيصال برنامج العمل خالل عملية التغيير.

هنالك التزامات التجديد الحادي عشر للموارد ونظام تتبع إطار  ●
إدارة النتائج ويتم رصدهما بصورة نشطة من قبل لجنة اإلدارة 

التنفيذية

كذلك هنالك إجراءات مخصوصة لضمان أال تغدو مسألة  ●
استمرارية األعمال مشكلة، وهي تتضمن:

منهج أكاديمية األعمال الذي يتم تعزيزه لتغطية احتياجات  –
تدريب الموظفين.

إتاحة موارد إضافية من عملية استعراض الميزانية في  –
منتصف العام لضمان التمويل الكافي لعمليات اإليصال 

أثناء التغيير

إيجاد فرق من موظفي الصندوق وتوزيعها لدعم الزمالء في  –
استالم المهام وتأسيس المراكز اإلقليمية. وسوف تتألف 

هذه الفرق من: )1( موظفي عمليات رفيعي المستوى وذوي 
خبرة لدعم مدراء البرامج القطرية؛ )2( موظفي الدعم 
للمساعدة على إيجاد وتسريع اإليفاء باالحتياجات اآلنية 

بالتفويض بالسلطات وغيرها من المجاالت

ضمان قبول الموظفين باألهداف اإلجمالية للعملية مما يعد 
مفتاح الوصول إلى مخرج ناجح لها. بدون قبول الموظفين 

فإن جدول أعمال اإلصالح لن يؤدي إلى نتيجة زيادة الخبرة 
التشغيلية. 

قيادة قوية من اإلدارة العليا في الصندوق ●

قيادة قوية وانخراط من اإلدارة الوسطى في نشر التغييرات  ●
وإطالع الموظفين عليها ودعمهم في مراحل االنتقال

ضمان إشراك الموظفين في جميع مظاهر العملية )بما  ●
في ذلك األحداث الخاصة بجميع الموظفين والمشاركة 

في مجموعات التركيز الستعراض بعض المجاالت التقنية 
المخصوصة إلى آخره(

خطر أال يتم اإليفاء  بالطلب الكبير على تدفق االتصاالت 
فيما يتعلق بجدول أعمال اإلصالح في الصندوق، مما قد 

يقوض من نتيجة هذه العملية.

تم  توفير دعم مكرس لالتصاالت لفريق عملية التميّز  ●
التشغيلي إلحراز النتائج؛

تم وضع استراتيجية لالتصاالت وهي تخضع لتقدير مستمر  ●
من قبل إدارة الصندوق

خطر اإلخفاق في تحقيق التوازن الصحيح بين السرعة في 
تنفيذ المشروعات والتغير الثقافي والتحولي المطلوب.

الرصد المستمر لضمان تحقيق هذا التوازن الصحيح ●

7
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 امللحق األول - املناصب الوظيفية املمولة من امليزانية العادية - حسب املوقع

التوظيفالموقع

المدينةالبلدالمركزالشعبة
2017 

اإلجمالي 
 2018

اإلجمالي

 مركز إقليمي للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون شعبة آسيا والمحيط الهادي
10كابلأفغانستانالثالثي وإدارة المعرفة في شرقي آسيا )بيجين(

45 بيجين الصني

12إسالم آبادباكستان

كمبوديامركز ميكونغ )هانوي(
بنوم بنه

11

 جمهورية الو
 الدميقراطية

الشعبية

ني بي تاو
11

10فيينتيانميامنار

23مانيالالفلبني

49هانويفييت نام

12داكابنغالديشمركز جنوب آسيا )دلهي(

513نيودلهيالهند

11كتموندونيبال

10كولومبوسري النكا

ا( 11سوفافيجيمركز جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي )جاكرت

اإندونيسيا 46جاكرت

شعبة أفريقيا الشرقية 
والجنوبية

مركز إقليمي للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي 
ابا( اإثيوبياوإدارة المعرفة في االتحاد األفريقي )أديس أب اب 35أديس أب

32بوجومبورابورونديمركز أفريقيا الشرقية والمحيط الهندي )نيروبي(

1020نيروبيكينيا

اناريفومدغشقر 11انتان

11كيغاليرواندا

33دار السالم تنزانيا

21كمباالأوغندا

00ليلونغويمالويمركز أفريقيا الجنوبية )جوهانسبرغ(

32مابوتوموزامبيق

08جوهانسبرغجنوب أفريقيا

21لوساكازامبيا

مركز األنديز والمخروط الجنوبي )ليما(شعبة أمريكا الالتينية والكاريبي
دولة بوليفيا 

المتعددة 
القوميات

11الباز

410ليمابيرو

مركز البرازيل للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي وإدارة 
02سلفادور وبرازيلياالبرازيل المعرفة )برازيليا(

23غواتيماال سيتيغواتيماالمركز أمريكا الوسطى والكاريبي )بنما سيتي(
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التوظيفالموقع

المدينةالبلدالمركزالشعبة
2017 

اإلجمالي 
 2018

اإلجمالي

012بنما سيتيبنما

شعبة الشرق األدنى وشمال 
211اسطنبولتركيامركز آسيا الوسطى وشرقي أوروبا )اسطنبول(أفريقيا وأوروبا

22الرباطالمغربالمقر الرئيسي )روما(

413القاهرةمصرمركز شمال أفريقيا والشرق األوسط )القاهرة(

34الخرطومالسودان

10صنعاءاليمن

46ياونديالكاميرونمركز أفريقيا الوسطى )ياوندي(شعبة أفريقيا الغربية والوسطى

جمهورية الكونغو 
43كينشاساالديمقراطية

10برازافيلجمهورية الكونغو

22أوغادوغوبوركينا فاسومركز الساحل )أبيدجان(

411أبيدجانكوت ديفوار

44أكراغانا

11نياميالنيجر

44أبوجانيجيريا

11فريتاونسيراليون

11كوناكريغينيامركز أفريقيا الغربية )داكار(

11باماكومالي

49داكارالسنغال 

  106189اإلجمالي

األماكن األخرى

دائرة إدارة البرامج
مكتب االتصال في أمريكا الشمالية )الواليات المتحدة 

األمريكية( 
الواليات المتحدة 

األمريكية
22نيويورك

الواليات المتحدة 
األمريكية

33واشنطن

434.5 492.4 المقر في روما )جميع الشعب األخرى(

628.5 603.40 العدد اإلجمالي للمناصب الوظيفية

30%18%النسبة المئوية للمناصب الوظيفية في الميدان

 امللحق األول - املناصب الوظيفية املمولة من امليزانية العادية - حسب املوقع )استكمال(
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  الملحق الثاني - الميزانية الرأسمالية غير المتكررة لعملية التمّيز التشغيلي إلحراز النتائج 
)بماليين الدوالرات األمريكية(

االستخدامالتقسيم على مراحل

20182019اإلجمالي

بتاريخ 31 
مارس/آذار 

2018

بتاريخ 19 
يوليو/تموز 

2018

 نسبة
 مئوية

 لعام
2018

أوالً- ميزانية التعديل غير المتكررة

ألف – تسريع الالمركزية

---1.050.750.30تكاليف ندب الموظفين

1.451.150.300.100.1816تحديث وإنشاء المكاتب القطرية

باء – أنشطة تحسين النتائج والتنظيم

0.070.1734-0.500.50تحليل عملية األعمال والتحليل الوظيفي

0.750.500.250.030.0510الخبرة في مجالي التنظيم وإدارة التغيير

ملء الفراغ الذي تركه الموظفون العاملون على مشروع عملية التميّز 
1.000.650.350.150.3249التشغيلي إلحراز النتائج

0.0640-0.350.150.20التدريب

---1.500.501.00جيم- برنامج اإلنهاء الطوعي المبكر للخدمة

6.604.202.400.350.7819مجموع النفقات غير المتكررة 

ثانياً – الميزانية الرأسمالية غير المتكررة )لتعزيز نظم
تكنولوجيا المعلومات(

0.5454-1.551.000.55إعادة تشكيل نظام تخطيط موارد المشاريع  لدعم الالمركزية

0.0930-0.500.300.20إنشاء البنى التحتية وتحديث المكاتب القطرية/المراكز اإلقليمية

-0.250.250.00البرمجيات اإلضافية لدعم المركزية دائرة إدارة البرامج

-0.100.100المصادقة المؤتمتة على نظم التوريد

-0.300.200.10تتبع الصرف ونظم اإلبالغ

اإلبالغ عن النتائج المؤسسية
0.350.200.15-

0.6331-3.052.051.00مجموع النفقات غير المتكررة 

9.656.253.400.351.4123مجموع   الميزانية الرأسمالية اإلجمالية غير المتكررة
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 امللحق الثالث - سلسلة نتائج عملية التمّيز التشغيلي إلحراز النتائج. 

النتائجاألنشطة

المخرجات اآلنية )إطار قياس 
النتائج في فترة التجديد الحادي 

 األثرالمخرجات  عشر للموارد(

2019-20182021-2020

إعادة هندسة 
النموذج المستند 

إلى البلدان

إنشاء 40 مكتب قطري وتشغيلها، بما  ●
و3 مراكز  إقليميا في ذلك 12 مركزا
والتعاون  الجنوب بلدان بين للتعاون

الثالثي وإدارة المعرفة

استكمال إعادة توزيع الموظفين على  ●
المراكز اإلقليمية والمكاتب القطرية

استكمال المالمح الوظيفية للمدراء  ●
القطريين

الوقت الفاصل بين المذكرة  ●  
المفاهيمية للمشروع 
إلى مصادقة المجلس 

التنفيذي )تقليص المدة 
من 17 إلى 8 أشهر بحلول 

)2021

الفترة الفاصلة بين  ●  
المصادقة على المشروع 

وأول صرف له )من 17 إلى 
12 أشهر بحلول 2021(

معدل الصرف )من 16.7  ●
إلى 17 بحلول 2021(

نسبة المشروعات  ●
للمشاكل )من  المعرضة
22 إلى 15 بحلول 2021(

نسبة المناصب الوظيفية  ●
المرصودة في الميزانية في 
المكاتب القطرية والمراكز 

اإلقليمية

نسبة المشروعات  ●
االستثمارية التي تديرها 

المكاتب القطرية/المراكز 
اإلقليمية

النسبة المئوية لميزانية  ●
اإلشراف /دعم التنفيذ 
المستخدمة من خالل 

المكاتب القطرية/المراكز 
اإلقليمية

وجود برامج 
قطرية  ومشروعات

جودة  وأعلى مستدامة
متسقة  بصورة

  التصنيف اإلجمالي لجودة  ●
تصميم المشروعات

مؤشرات المستوى الثاني  ●
في  اإلجمالية النتائج من

إطار إدارة النتائج
مؤشرات المستوى الثالث  ●

ألداء البرامج القطرية 
النتائج−  قياس إطار في

3-3 أداء مؤشرات البرامج
القطرية− 3-6 تحويل 

الموارد إلى نتائج إنمائية
تحويل الموارد إلى نتائج 

إنمائية )نموذج عمل 
الصندوق لفترة التجديد 

الحادي عشر للموارد( 
والفعالية والمساواة 

)القيمة المتحققة مقابل 
المال المنفق(

برنامج العمل الموسع

توسع برنامج العمل من  ●
7 مليارات دوالر أمريكي 

مليار دوالر إلى 7.7
2021 عام بحلول أمريكي

تعبئة موارد )نموذج عمل 
فترة التجديد الحادي عشر 

للموارد( الفعالية والمساواة 
)القيمة المتحققة مقابل 

المال المنفق(

توسيع نطاق أثر 
ومساهمته  الصندوق

2030 عام خطة في

تحويل الموارد إلى 
نتائج إنمائية )نموذج 
عمل التجديد الحادي 

عشر للموارد(، الفعالية 
والمساواة )القيمة 

المتحققة مقابل المال 
المنفق(

المزيد من 
التفويض 

بالصالحيات 
للخطوط 

األمامية

جعل إطار التفويض بالصالحيات  ●
المنقحة قيد التشغيل الكامل

تأصيل الضوابط في النظم األساسية  ●
المعلومات لتكنولوجيا 

جعل المقر 
مالئما للغرض

جعل الهيكل التنظيمي المنقح قيد  ●
التشغيل الكامل

استكمال المالمح الوظيفية  ●
للموظفين التقنيين الرئيسيين في 

المشروعات، وأخصائي المناخ والبيئة 
اإلقليميين وأخصائي التمايز بين 

الجنسين وآخرين، إلخ

إعادة معايرة 
عمليات األعمال

دخول عملية التصميم المبسطة حيز  ●
التنفيذ الكامل

دخول التنفيذ األسرع الستهالل  ●
المشروعات حيز التنفيذ الكامل

دخول أدوات تعزيز تسريع تنفيذ  ●
المشروعات حيز التنفيذ الكامل

 21


	أولا - المقدمة
	ثانيا - اللامركزية
	ثالثا - مجالات الإصلاح الأخرى
	ألف - تنقيح الهيكل التنظيمي للصندوق
	باء - إعادة معايرة عملية تصميم المشروعات
	جيم - تنقيح التفويض بالصلاحيات
	دال - استعراض المجالات التي لا علاقة لها بالعمليات

	رابعا - التوقعات
	ألف - الخطوات التالية في مسارات عمل التميّز التشغيلي لإحراز النتائج
	باء - مؤشرات الأداء الأساسية
	جيم - استخدام الميزانية
	دال - المخاطر
	الميزانية الرأسمالية غير المتكررة لعملية التميّز التشغيلي لإحراز النتائج
	سلسلة نتائج عملية التميّز التشغيلي لإحراز النتائج

	المناصب الوظيفية حسب الموقع



