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 التغيير واإليصال واالبتكار، والالمركزية في الصندوقتحديث عن 

 مقدمة -أوال
وذلك للمساعدة  ،إدارة الصندوق وحدة للتغيير واإليصال واالبتكار، أنشأت 2019في يناير/كانون الثاني  -1

في تأصيل ثقافة التغيير وتعزيز  على إيصال "النتائج األفضل بسرعة أكبر". وتتمثل مهمة هذه الوحدة
ل واالبتكار في الصندوق، من خالل كونها مركزا للخبرة والدعم االستراتيجي المستند إلى البراهين اإليصا

توسيع نطاق االبتكارات الخاصة و  لتعريفوالترويج  ،كي، وتحسين أداء نظم اإليصالو لقيادة التغيير السل
الحات الجارية في وسوف تساعد هذه الوحدة أيضا الصندوق على المواءمة مع اإلصبالفقر الريفي. 

يصال  بحيث يغدومنظومة األمم المتحدة،  أكثر استعدادا لمواجهة تحديات ووقائع القرن الحادي والعشرين، وا 
 للتنمية المستدامة. 2030خطة 

، وهي مبادرة استكمال عملية التمّيز التشغيلي إلحراز النتائجإنشاء وحدة التغيير واإليصال واالبتكار  ويتبع -2
توسيع نطاق القدرة التشغيلية للصندوق من خالل إصالحات في الغرض منها  تمثلشهرا  18لمدة استمرت 

تتواءم مع التزامات التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق. وللحصول على استعراض لإلنجازات الرئيسية 
 .يرجى الرجوع إلى الذيل ،يز التشغيلي إلحراز النتائجلعملية التم  

هذه الوحدة دورا رئيسيا في ضمان أن تكون التغييرات مستدامة، وأن يتم رصدها وتعزيزها بالمضي  ستلعب -3
قدما، كذلك ستضمن أيضا أن يستمر الصندوق في تعزيز جودة إيصاله ومعدالت الصرف فيه، وانخراطه 

رسائه للشراكات، وبخاصة من خالل االبتكارات   .المثبتةالسياساتي وا 

لس التنفيذي على اطالع بهذه الجهود ومساهمات الصندوق الجارية في إصالح األمم إبقاء المج وبهدف -4
( عملية 2( األولويات ذات الصلة بالتغيير واإليصال واالبتكار؛ )1المتحدة، توفر هذه الوثيقة تحديثا عن: )

 على التفويض بالصالحيات. تالالمركزية في الصندوق، بما في ذلك إدخال تعديال

 يث عن التغيير واإليصال واالبتكارتحد -ثانيا

 نينظر الصندوق إلى مفاهيم التغيير واإليصال واالبتكار، باعتبارها مترابطة بصورة متأصلة، إذ ال يمك -5
تكون مستدامة. وعلى مدى تكون مرتبطة لكي  من أنوالبد لجميعها  ،بمعزل عن اآلخر يوجدألحدها أن 

واإليصال واالبتكار دورا رئيسيا لمساعدة الصندوق على إدماج هذه ، سوف تلعب وحدة التغيير 2019عام 
سداء النصح  ،المفاهيم وتحقيق فوائدها. وهي تتضمن: تيسير انتشار التغيير واالبتكار في المنظمة بأسرها وا 

 تهللإلدارة حول اإلجراءات الحاسمة والفرص المتاحة إلدماج وتوسيع هذه المفاهيم وتعزيز التغيير، الذي أدخ
عملية التميز التشغيلي إلحراز النتائج بهدف تعزيز اإليصال بصورة أكبر. وسوف يكون فريق وحدة التغيير 

، تدعمهما خبرة واحد واإليصال واالبتكار صغيرا في البداية، مع موظف رئيسي واحد و كبير موظفين
دوام كامل أو بتعمل إما  سوف تيسر عمل هذه المجموعة فرق من الصندوقخارجية إذا ما دعت الحاجة. و 
 مشروعات ومبادرات هذه الوحدة. لصالح جزئي، وبشكل طوعي أو مؤقت
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 واإليصال واالبتكار التغييرإدماج  -ألف

تعظيم الكفاءات، سواًء في ميزانية الصندوق أو في عمليات األعمال  2019من أولويات الوحدة لعام  -6
إعداد ميزانية الصندوق لضمان تحقيق القيمة مقابل المؤسسية للصندوق. وستلعب هذه الوحدة دورا في 

لتحري المتمعن في الخيارات الحديثة لتحقيق الكفاءات. وسوف تشرف هذه الوحدة على لالمال المنفق و 
، سوف يقوم 2018تحديد النطاق التي جرت عام وبعد عملية مبادرة إعادة هندسة عملية األعمال. 

تضمن ذلك إصدار طلب يالمؤسسية دعما لنموذج العمل الالمركزي. وسالصندوق بتبسيط وترشيد العمليات 
لمقترحات إلشراك الخبرة الخارجية للمساعدة في هذا العمل. وسوف تكون عملية إعادة الهندسة عملية 

 تحسينتعاونية. وتتوقع الوحدة من الكفاءات المتحققة أن تقود إلى تقليصات في عبء العمل )بالتالي 
خرين. وتتوقع هذه الوحدة أيضا أن تؤدي هذه األموظفين اللحياة والعمل( للموظفين اإلداريين و التوازن بين ا

 الكفاءات إلى وضع حجر الزاوية لنضوج عملية أعمال أعظم في سبيل المضي قدما.

ضمن المنظمة. وعلى  إلدخال رسمي وتحفيز لالبتكارتسعى هذه الوحدة لتحقيق عدد من "األرباح السريعة"  -7
ل المثال، اجتمع فريق وحدة التغيير واإليصال واالبتكار مع شبكة داخلية وخارجية لتبادل المعرفة سبي

في الصندوق. وسوف يستقطب هذا التحدي الجديد طريقة تفكير جديدة تحدي ابتكاري ولتغذية تصميم 
ة. وسوف تسعى وخالقة لتعزيز اإليصال وتزويد موظفي الصندوق بوسائل اختبار وتطوير األفكار الجديد

 الوحدة للفرص الخارجية لتمويل هذا التحدي كبرنامج متكرر لالبتكار.

وتضع آليات مؤسسية للموظفين للمساهمة بصياغة أهداف ابتكارية واضحة الوحدة وبصورة أوسع، تقوم  -8
 تفكيروسينطوي ذلك على إيجاد حوافز لطريقة ة لتقدير االبتكارات وحضانتها واختبارها. في أفكار جديد
للموظفين، مما يضع هذه الوحدة في موقع الميسر المؤسسي لالبتكار وهو الموقع الذي  ينوانخراط جديد

كان يفترض بها أن تحتله. وسوف تستقطب هذه الوحدة عمل االبتكار الذي جرى بالفعل ضمن منظومة 
ادي والتقييم بحيث يمكن للصندوق نظم والعمليات والسلوك القيلاألمم المتحدة لضمان إيجاد البيئة التمكينية ل

 تغيير وتجدد مستمر.حداث أن يحصد فوائد االبتكار إل

رصد التوجهات لهذه الوحدة مع إدارة الصندوق  تعملوبالبناء على األنشطة الموصوفة أعاله، سوف  -9
رد المؤسسية ذات الصلة باألداء واإليصال. وسيتضمن ذلك تقدير التزامات التجديد الحادي عشر للموا

من االلتزامات المؤسسية لتحديد التوجهات، واالختناقات لتحقيق النتائج واقتراح إجراءات تصحيحية.  اوغيره
ضافة إلى ذلك، سوف تتشارك هذه الوحدة مع دائرة إدارة البرامج لتحديد أفضل الممارسات في العمليات  وا 

 شاملة.يق المجاالت السواستعراضها ألغراض توسيع النطاق، والترويج لتن

لمسح اإلجمالي لموظفي الصندوق لعام لخطة عمل لالستجابة وكأولوية آنية، سوف تنسق هذه الوحدة  -10
بر/كانون األول، ونشرت نتائجه في م. وهو المسح الذي أجري في نوفمبر/تشرين الثاني وديس2018

التي يتم فيها تحقيق نتائج . وتعتبر نتائج هذا المسح مؤشرا "لمناخ المنظمة" أو للبيئة 2019فبراير/شباط 
ويعتبر وجود مناخ صحي ضروريا لحصد فوائد التزام الموظفين وجهودهم  الصندوق على أساس يومي.

ووقتهم، وللتمعن والتفكير الخالق. ويبني هذا األمر الصمود خالل التغيير لتعزيز اإليصال، ويوفر الظروف 
 المواتية لالبتكار.
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دة بدعم اإلدارة في تحديد وتنفيذ إجراءات ملموسة آنية للتطرق لشواغل ونتيجة لذلك، ستقوم هذه الوح -11
الموظفين المثارة في هذا المسح. وكجزء من هذا العمل، سوف تدرج الوحدة الدروس المستفادة من عملية 

ه إدارة التغيير وأدواته وتقنياته الضرورية للتطرق لهذ التميز التشغيلي إلحراز النتائج، بما في ذلك نهج
 القضايا في المضي قدما.

 تعزيز اإلصالحات -باء

 فيوبما يتعدى العمل االستراتيجي واالستشاري األوسع لوحدة التغيير واإليصال واالبتكار، ستنخرط الوحدة  -12
وهي تتضمن استكمال التغييرات الناجمة عن استعراض المواءمة مع الغرض تعزيز اإلصالحات األخيرة. 

 :2018عام  اةالمجر  بخالف العمليات

إعادة تشكيل مكتب الميزانية وتطوير المنظمة ليغدو مكتبا للميزنة االستراتيجية لتعزيز مهمة  تتم (1)
زنة في الصندوق، وخلق روابط أقوى بين التخطيط وتخصيص الموارد ورصد النتائج يالم

 واالستراتيجية.

ئة الشراكات وتعبو وضمن دائرة العالقات الخارجية والحوكمة، تم خلق شعبة جديدة لالنخراط العالمي  (2)
الموارد من خالل دمج مكتب الشراكات وتعبئة الموارد مع شعبة االنخراط العالمي والعالقات متعددة 

السابقتين  قات عبر الشعبتينااألطراف. وسوف تحاول هذه الشعبة الجديدة أن تستفيد من االتس
( التعاون بين بلدان 2( االنخراط العالمي والعالقات متعددة األطراف؛ )1بهدف دعم ما يلي: )

 تعبئة الموارد واستقطاب التأييد.ول( تجديد الموارد، 3الجنوب والتعاون الثالثي؛ )

سياسات يتم إعادة هيكلة شعبة الموارد البشرية حول المفهوم األساسي إلدارة المواهب، مدعوما ب (3)
طار حركة كامل ومتكامل ونهج جديد للتطور الوظيفي. وستعزز التغييرات المدخلة على  مالئمة، وا 
شعبة الموارد البشرية من الدعم السياساتي واالستراتيجي، كما أنها ستقوي نموذج شركاء األعمال 

 ة.وتبسط من المهام األساسية للشعبة لضمان مواءمتها مع هدف إيجاد منظمة المركزي

، والذي يتضمن الموظفين من الفئة 2019ومن أحد عوامل هذه التغييرات عملية إعادة توزيع الموظفين لعام  -13
استكمال هذه العملية  وبعدالمهنية وفئة الخدمات العامة الذين تأثروا باستعراض المواءمة مع الغرض. 

إلعادة توزيع الموظفين بغية  سيتم إيجاد عمليات منتظمةاألخيرة المخصصة إلعادة توزيع الموظفين، 
نهج لضمان أن يتم تأصيل الحركة بصورة كاملة في ثقافة الصندوق. ويعتبر هذا األمر عنصرا حيويا ل

ها تقدير لعزز من البيئة التي يمكن من خاليس والذيالجديد المتكامل إلدارة المواهب في الصندوق، 
ل الموظفين من خالل إعادة التوزيع أمرا اعتياديا المواهب بصورة أفضل وتطويرها وتوزيعها. وسيغدو نق

الضرورية لهذا  ةإذا ما تقرر أن الموهب يوسيتم النظر في المناصب الشاغرة أوال في إعادة التوزيع الداخل
 المنصب الشاغر موجودة داخليا.

 في الصندوق المركزيةال ث عنتحدي -ثالثا

. 2030إصالح الصندوق بهدف تعظيم مساهمته في خطة تعتبر الالمركزية عنصرا رئيسيا في جدول أعمال  -14
المساءلة كي تكون فعالة. وحيث مع تفويض مالئم بالصالحيات و مع أن تترافق  من ولكن البد لالمركزية

إدخال  وقد وصلل جميع المظاهر اللوجستية والهيكلية لعملية الالمركزية في الصندوق، ااستكم تم أنه قد
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التفويض بالصالحيات إلى مراحله النهائية، فإن الصندوق سيستمر في تحقيق التقدم تعديالت على إطار 
 في كال هذين المضمارين.

 الالمركزية: الهيكلية -ألف

هيكلية الالمركزية الجديدة في الصندوق بالموظفين المالئمين، ارتفع عدد المناصب في اللضمان تزويد  -15
 2017بالمائة في الفترة بين  30بالمائة إلى  18الصندوق من موظفي لالميدان نسبة إلى العدد اإلجمالي 

إعادة توزيعهم  موظفا تم 61، كان هنالك موظفين اثنين من أصل 2019مارس/أذار  15. وبتاريخ 2018و
وسبعة إما طلبوا ترك المنظمة أو أنهم منحوا إجازة خاصة. وتجلب تركيبة  ،ممن لم يعاد ندبهم بعد
القطرية المنظمة لتكون أقرب إلى المناطق الريفية التي تخدمها، وتعزز من حوار الموظفين في المكاتب 

رساء الشراكات وأداء المشروعات من خالل دعم المدراء القطريين في أدوارهم الجديدة ضمن  السياسات وا 
 األنشطة البرامجية وغير اإلقراضية.

ائد الالمركزية، وأن تعد ل فرق المكاتب واإلدارة ملتزمة بضمان أن تحقق برامج ومشروعات الصندوق فو  -16
، استكملت اإلدارة بعثات 2019ء الموظفين الجدد وغير ذلك من التغييرات. وفي مارس/أذار االقطرية الحتو 

، مع تأجيل البعثة من المراكز اإلقليمية للصندوق امركز  15من أصل  14الموفدة إلى الدروس المستفادة" "
التي ستوفد لتركيا إلى أن يغدو المركز اإلقليمي هناك قيد التشغيل. وتم تنظيم هذه البعثات التي بدأت في 

دعم الموظفين في الميدان، وجمع الخبرات التنفيذية المبكرة ذات الصلة بما ل 2018نوفمبر/تشرين الثاني 
 يلي:

 للصندوق وتركيبة فرق البرامج القطرية؛الهيكلية الجديدة للمراكز اإلقليمية  (1)

 معايرة عملية تصميم المشروعات؛التغييرات المدخلة على المجاالت التقنية البرامجية، بما في ذلك  (2)

 مهام الدعم اإلداري. (3)

وأدرجت  ،ق متعددة المهاميزميال من المكاتب القطرية في هذه البعثات، التي قادها فر  130وشارك حوالي  -17
يمكن لرئيس ألحد المراكز اإلقليمية أن يزور مراكز إقليمية بحيث فكرة التبادل بين المراكز في هذا النموذج 

وتعزيز تقاسم المعارف  ،في أقاليم أخرى لالطالع على أوجه االختالف والتشابه، وتبادل أفضل الممارسات
 عبر األقاليم.

مستلمة من هذه البعثات ومسح المكاتب القطرية للصندوق بهدف وتحلل إدارة الصندوق التغذية الراجعة ال -18
. ويظهر التحليل األولي بأن الهيكلية الالمركزية للصندوق وبرامجه القطرية 2019إعداد خطة عمل لعام 

بعض األسئلة ذات الصلة باألدوار والمسؤوليات  مازالت توجدتعزز من االنخراط على أرض الواقع. إال أنه، 
لك تلك المتعلقة باإلصالح األوسع لمنظومة األمم المتحدة(، وعملية تصميم المشروعات الجديدة )بما في ذ

 والدعم اإلداري، والفرص المتاحة لتبسيط المهام اإلدارية.

 وهنالك أنشطة أخرى جارية لدعم الالمركزية تتضمن ما يلي: -19

تكمل جميع اتفاقيات البلدان شراكات مع الدول األعضاء لضمان أن تسالتستمر اإلدارة في إرساء  (1)
 المضيفة وغيرها من التدابير بهدف استكمال خطة الالمركزية في الصندوق.
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وذلك لضمان أن تتمكن هذه المكاتب  ،استكملت وحدة الدعم الميداني إنشاء وتجديد المكاتب القطرية (2)
رفع سوية توسيع أو  علىمن استيعاب موظفي الصندوق. وفي مواقع عديدة، تعمل هذه الوحدة 

المرافق الموجودة لتوفير ظروف العمل المالئمة للموظفين، مع تعظيم القيمة المتحققة مقابل المال 
المنفق. ويتم تنفيذ هذا العمل بالتعاون مع شعبة الخدمات اإلدارية وفريق األمن لضمان امتثال 

لمتحدة. وأما المركز اإلقليمي المرافق الموجودة والجديدة لمعايير نظم إدارة األمن المطبقة في األمم ا
 تالوحيد الذي لم يتم افتتاحه بعد فهو المركز اإلقليمي في تركيا، حيث يتوقع استكمال االستعدادا

 في بداية شهر مايو/أيار. إال أن هنالك ستة موظفين يعملون في مكاتب مؤقتة في هذا البلد بانتظار
 المركز اإلقليمي. افتتاح

لنموذج المعزز المستند ادورة حول بيتين إقليميتين إضافيتين. يت دورتين تدر أجرت أكاديمية العمليا (3)
وقامت التي كانت متاحة لجميع شعب دائرة إدارة البرنامج ، إلى البلدان في منظمة يعاد ترتيبها

بتدريب الموظفين على إجراءات األعمال واألدوار والمسؤوليات الجديدة. وفي الفصل األول من عام 
توفرت هذه الدورة لشعبة أفريقيا الشرقية والجنوبية في كينيا، في حين جرت الدورة لشعبة ، 2019

ذه الدورة بصورة ناجحة في غانا هذا األمر توفير ه تبعو نية والكاريبي في بنما. يأمريكا الالت
تدريب في ال هذه موظفا من الصندوق في 230. وشارك حوالي 2018ندونيسيا والمغرب عام وا  

 ليم الخمس جميعها.األقا

وفي فبراير/شباط عقدت دائرة إدارة البرامج معتكفا لمناقشة كيفية إيصال التزامات التجديد الحادي  (4)
عشر للموارد على أحسن وجه من خالل الالمركزية ونموذج المراكز اإلقليمية. وحضر رئيس 

ية وتحقيق الفوائد الصندوق هذا المعتكف لعرض رؤية الصندوق لتعزيز مفهوم المراكز اإلقليم
المرجوة منه. كذلك اشترك في هذا المعتكف مدراء من دائرة إدارة البرامج وشعبة االستراتيجية 

 والمعرفة، بما في ذلك أولئك الذين يقع مقرهم اآلن في الميدان وفي مقر الصندوق.

 الالمركزية: التفويض بالصالحيات -باء

للموارد، وافقت إدارة الصندوق على مراجعة إطار التفويض كجزء من التزامات التجديد الحادي عشر  -20
 بالصالحيات في الصندوق بهدف اإليالء بمسؤولية أكبر لمستويات أدنى في اإلدارة عبر المنظمة بأسرها،

 بيدوللمكاتب القطرية للصندوق. وستركز هذه التعديالت على جعل سلطة اتخاذ القرارات والثقة، المساءلة 
من المعلومات التخاذ القرارات. وسوف يمك ن هذا األمر الموظفين  حصوال علىن هم األفضل الموظفين الذي

اتخاذ القرارات المستنيرة بالمخاطر ويعزز من المسؤوليات حسب المهمة، مع ضمان وجود جميع آليات 
لميدان الضوابط والموازين الضرورية لقدر أكبر من المساءلة. وستمنح هذه التعديالت الموظفين في ا

دارة العالقات، مما من شأنه أن يعزز من أداء الصندوق وكفاءته.  مسؤوليات أكبر على الحافظة وا 

وقد أحرز الصندوق تقدما كبيرا في هذا المجال منذ آخر تحديث قدمه في ديسمبر/كانون األول للمجلس  -21
ة اإلمساك بالميزانية، وتعيين التنفيذي. إذ استكمل التفويض بالصالحيات لبنود ذات أولوية كبيرة، مثل سلط

ستشاريين، والمصادقة على سفريات العمل والتوريد منخفض القيمة وتمت إتاحتها في جميع االخبراء ال
المراكز اإلقليمية للصندوق، مع وجود الضوابط المالئمة المتأصلة في النظم األساسية. وكانت التغذية 

 سيتم رصد التغذية اإلضافية بصورة وثيقة في األشهر القادمة.و  ،على هذا الموضوع إيجابيةاألولية الراجعة 
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 تعديالتالوفي نهاية شهر يناير/كانون الثاني، عقد فريق اإلدارة العليا في الصندوق اجتماعا لمناقشة  -22
الجارية على اإلطار األوسع للتفويض بالصالحيات. وركزت المناقشات على المستويات المالئمة من 

نواب الرئيس المساعدين إلى المدراء وموظفي المراكز اإلقليمية إلى ئيس ونائب الرئيس، الر  من اتالصالحي
وتقوم مجموعة  وغيرهم من الموظفين، واإلجراءات الضرورية لضمان المساءلة ووجود الضوابط المالئمة.

. وسيستكمل هذا العمل قيح اإلطار األوسع للتفويض بالصالحياتبتنعمل داخلية متعددة التخصصات 
 بما يتماشى مع التزامات التجديد الحادي عشر للموارد. 2019بنهاية شهر يونيو/حزيران 

الصندوق الكثير مما يتوجب عليه  مومع استمرار اإلصالحات األوسع لمنظومة األمم المتحدة، مازال أما -23
لصندوق في رصد الفوائد . وسيستمر ا2030بهدف تعزيز مساهمته في خطة  2019تعزيزه خالل عام 

ثر على األهداف التي وضعها للحد من الفقر األصورته و وضوح اإليجابية لنموذج عمله الجديد، وزيادة 
الريفي. وسيمك ن ذلك األمر الصندوق من وضع نفسه في موقع المنظمة الالمركزية التي تتسم بمساءلة 

 لتجديد المستمر.وثقافة لالبتكار وا ،قوية، ونظم حديثة وفعالة لإليصال
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1 

Summary of accomplishments under the OpEx exercise 

1. After an 18-month design and implementation period, the OpEx exercise concluded 

in December 2018. Its major achievements are summarized below. Savings from 

staff costs achieved through the OpEx change process will amount to an estimated 

US$3.43 million once fully implemented, all while also ensuring zero job loss at 

headquarters. 

(i) A new decentralized map for IFAD country offices (ICOs) with 15 regional 

hubs (including 3 SSTC and KM centres) and 25 ICOs, a consolidation of 50 

planned ICOs to 40; 

(ii) A metrics based approach to determine appropriate staffing in ICOs, resulting 

in an increase of staff positions in the field from 18 to 30 percent and 34 new 

positions, offset by 29 abolished positions and other reductions through 

streamlining or transferring functions; new positions included an increase in 

Country Director positions from 46 to 53, 10 new technical positions, one 

senior procurement officer per region and one procurement lead; 

(iii) A major reassignment exercise (completed in two parts) that reassigned 98 

operational and technical staff; this was done in parallel to dedicated 

trainings, upgrades to new and existing ICOs, and briefings (both logistical 

and medical) to impacted staff;  

(iv) A realignment of technical and mainstreaming functions into a reconfigured 

Strategy and Knowledge Department (SKD) and the consolidation of 

operational oversight into a new Operational Policy and Results Division 

(OPR); 

(v) A recalibrated project design process to improve quality, reduce review and 

approval times and facilitate fast track financing;  

(vi) Revisions to delegation of authority (DoA) to devolve greater responsibility to 

lower levels of management and to ICOs, including the completion of DoA to 

ICOs for high-priority items (e.g. budget holder authority, hiring of 

consultants, duty travel approval and low-value procurement); 

(vii) Functional and structural revisions to areas in non-operations, including the 

streamlining of two divisions into one, the rationalization of the corporate 

organizational development function, restructuring within the Human 

Resources Division, the restructuring and consolidation of the IFAD security 

function within the Administrative Services Division and implementation of a 

metrics-based approach to harmonize front office support; and 

(viii) Completion of a scoping exercise to identify business processes for re-

engineering in 2019, anticipated to lead to further efficiency gains and 

enhanced business process management. 

 


