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 استجابة إدارة الصندوق للتقييم المؤسسي لتجربة الالمركزية في الصندوق

 مقدمة  - ألف

تب التقييم إدارة الصندوق بالتقرير النهائ: للتقييم المؤسس: لالمرتزية ف: الصندوق. وتثن: على مت ترحب -1
لالمرتزية ف: الصندوق سب ت: تستنير به الخطة المؤسسية التقييم ف: الوقت المنا المستقل على إعداد هذا

ة رئيسية ف: نموذج العمل المتطور لفترة التجديد العاشر للموارد ومابعدها. وسوف تشتل هذه الخطة رتيز 
 .2025-2016للصندوق إليصال أهداف إطاره االستراتيج: للفترة 

حيث يلعب موظفو  ،يعتبر هذا التقييم مثاال جيدا عن التعاون المثمر بين متتب التقييم المستقل واإلدارة -2
وفر لإلدارة لمحات ثاقبة  مما ،الصندوق دورا هاما ف: عملية المشاورات وخاصة موظف: المتاتب القطرية

بالدروس المستفادة من تجربة الحضور القطري للصندوق، ولتحديد  المستوى المؤسس:على  للتمعنمفيدة 
 العناصر الرئيسية لهذه الخطة. 

يسر إدارة الصندوق أن تشير إلى التقدير المرض: لمساهمة الالمرتزية ف: الصندوق بإدارة االستراتيجيات و  -3
ء المشروعات لجهة تحسين إعداد االستراتيجيات واإلشراف عليها، وتعزيز دعم تنفيذ وأداء والبرامج، وأدا

المشروعات. تذلك فه: تقدر أيضا االعتراف بجهود وحدة الدعم الميدان: لضمان إيصال خدمات فعالة 
مط من التحسن ن للمتاتب القطرية وموظفيها. وتعزز هذه النتائج من التقدير الذات: لإلدارة الذي يشير إلى

 المشروع بفضل الالمرتزية.  ف: تفاءة وفعالية

هنالك حاجة اآلن إلطار أتثر  ،ما ورد أعاله، وبهدف جن: الفوائد التاملة من الالمرتزيةوبغض النظر ع -4
ومن الدروس المستفادة خالل هذه  ،اتساقا يستق: من الخصائص األتثر نجاحا من المنظمة بأسرها

ى النتائج والتوصيات الرئيسية للتقييم المؤسس:، سوف تقود الخطة اإلدارة والموظفين السنوات. وبالبناء عل
 لالمرتزية ف: الصندوق. من اف: تنفيذ المرحلة الثانية 

تزية توثق خبرة الالمر  ن بذل الجهود للرجوع إلى األوراق الت:وأخيرا، تشير اإلدارة أيضا إلى أنه وبالرغم م -5
ومواءمة مع  ،لتوصيات أن تستفيد من تحليل أتثر عمقا وانتظامال تان يمتن األخرى،ف: المنظمات الدولية 

مهمة الصندوق وحجمه وموارده، وذلك بالرجوع إلى خبرات مختارة أقل. ويصح هذا األمر، على وجه 
ن يتن جزئيا، دون  الخصوص، بالنسبة لبعض المجاالت حيث هنالك بعض النواقص الت: تم تحديدها، وا 

 ومنها على سبيل المثال إيصال األنشطة غير االقراضية. ،هاحلول متوائمة معية بأية التوص

 التوضيحات -باء

القضايا  المؤسس: باقتناصإدارة الصندوق إلى أنه وف: الوقت الذي نجح فيه الزخم اإلجمال: للتقييم  تشير -6
لت: لم يتم تقديرها بصورة دقيقة. والتحديات األساسية لالمرتزية، مازالت هنالك بعض المجاالت الرئيسية ا

 رفد محتوى هذا التقرير.  الرامية إلى ويعرض هذا المقطع اإليضاحات

أغفل التقييم المؤسس: معلومات هامة تان يمتن لها أن تؤطر الالمرتزية  .الالمركزية في الصندوق سياق -7
بأن عملية الالمرتزية قد جرت ضمن  ،ومن الجدير بالذتر .ف: الصندوق وأن توفر فهما أفضل ألهميتها
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أي قبل عشر  ،2006فف: عام  .يًا ف: نموذج عمل الصندوقاتيتوحققت تحوأل درام ،فترة قصيرة نسبيا
تحرك الصندوق من نموذج المؤسسات المتعاونة لإلشراف المباشر على مشروعاته  ،من اآلن فقط سنوات

لريادية للحضور الميدان: بصورة سريعة لتغدو حضورا تطورت التجربة ا ،ومنذ ذلك الحين .ودعم تنفيذها
ستراتيجية للحضور امنذ خمس سنوات مع إعداد أول  اف: الطابع الرسم: عليهضأ  ، تما قطريًا أتثر هيتلة

تغط:  اإقليمي امتتب 40موظف للصندوق يعملون ف:  100واليوم هنالك أتثر من  .2011عام  الميدان:
وقد وفرت المتاتب القطرية الدعم الحيوي  .بلداً  77من حافظة الصندوق وتخدم  ف: المائة 40حوال: 

 ،2006بأتثر من الضعف منذ عام  انم وحيث ،إليصال برنامج للقروض والمنح يزداد طموحا بصورة مطردة
 مشروعا تل سنة. 250وف: اإلشراف والدعم التنفيذي على مايقرب من 

 .وعلى خلفية إصالح مؤسس: تبير ،ميزانية مستقرة ال زيادة فيها مهاتحتوقد تحقق هذا التحول ضمن بيئة  -8
ومنها وعلى  ،واإلدارة تجري إصالحات هيتلية بما ف: ذلك إنشاء دوائر وشعب جديدة ،2007فمنذ عام 

دارة المعرفةسبيل المثال دائرة اال ومتتب الشراتات وتعبئة  ،ومتتب الميزانية وتطوير المنظمة ،ستراتيجية وا 
وذلك  ،ف: شعبة السياسات والمشورة التقنية يةسياساتالتذلك فقد عززت أيضًا من المهارات التقنية و  ،مواردال

وتذلك فقد أنشأ الصندوق أيضًا وحدة للدعم  .لتحديد أتثر وضوحا لمهام المرجعية ومهام المساندة ف: المقر
 لمتاتب القطرية وموظفيها.لدة الحتياجات المتزايلستجابة لالالميدان: مخصصة على وجه التحديد 

يسلط التقييم الضوء على مجاالت  .والخدمات اإلدارية ،الموارد البشرية ،تصالتالمعلومات وال  تكنولوجيا -9
مما يعد حاسمًا لتنفيذ برنامج  ،هامة إلدخال تحسينات على الخدمات الموفرة للمتاتب القطرية وموظفيها

عتبار المبادرات العديدة الهامة إلى أن التقييم لم يأخذ بعين اال وتشير إدارة الصندوق .الصندوق ف: الميدان
دارة الت: نفذت بالفعل أو الت: ه: جارية إليصال الخدمات اإلدارية وتتنولوجيا المعلومات واال تصاالت وا 

 ،تنسيق وحدة الدعم الميدان:وتحت  .على الرغم من التعليقات السابقة الت: أدلت بها اإلدارة، الموارد البشرية
عمل يتمحور التحول التنظيم: الهام من نموذج تانت بعض التغييرات الهامة ف: هذه المجاالت محورية ف: 

 ستراتيجية التشغيلية الحالية الت: تمزج بين الميدان والمقر.ضئيل إلى اال ،مع حضور قطري ،حول المقر

إال أن إدارة الصندوق  ،تصاالت ف: هذا التقريرعديدة لمسائل االعلى الرغم من وجود إشارات  .تصالتال  -10
ستشر خالل عملية إعداد هذا تصاالت ف: الصندوق لم ي  ترغب باإلشارة إلى أن فريق اإلدارة ف: شعبة اال

بحيث قلل من  ،تصاالتبمعلومات تافية لفهم ما ينطوي عليه عمل االالتقييم  لم يحظونتيجة لذلك  ييم.التق
 الصندوق مع دوله األعضاء. سمعةه لمحورية هذه العملية ف: اإلبقاء على تقدير 

تعترف إدارة الصندوق بأن هنالك متاسب واضحة يمتن أن يجنيها الصندوق من   .األنشطة غير اإلقراضية -11
إال أن هذه  .فيما يتعلق بوضوح صورة الصندوق وبسمعته وزيادة أثره اإلنمائ: ،األنشطة غير اإلقراضية

وهنالك المزيد مما  .األنشطة لم يتم توقعها بصورة مخصوصة لتناسب نموذج الالمرتزية ف: الصندوق
يتوجب عمله للتطرق لألنشطة غير اإلقراضية من خالل حل مؤسس: ينطوي على تعريفات ومسؤوليات 

البد من اإلشارة إلى أن العديد إال أنه  .يمتن تحقيقه بالموارد المتاحةمما  ،وأهداف وحوافز وتوقعات أوضح
أو مرتبطة بالمشروعات الت: يدعمها  ،إنما ه: متأصلة ف: ،من األنشطة الموصوفة تأنشطة غير إقراضية

واألنشطة  األنشطة غير اإلقراضية بين الفصل بشتل واضح بمتان ومن هنا فإنه من الصعوبة ،الصندوق
 اإلقراضية.
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ت عدم الدقة الت: لم النهائ: يتضمن العديد من حاال ييمالصندوق إلى أن التقتشير إدارة  .حالت عدم الدقة -12
عدد المتاتب القطرية قيد ،ومثاال على ذلك  .على الرغم من التعليقات الت: أدلت بها اإلدارة يتم تصحح

والذي أغلق مؤقتًا فقط  ،بما ف: ذلك المتتب القطري ف: اليمن ،متتبا 39وليس  40التشغيل حاليا والبالغ 
 .يةحافظة القطر البسبب تعليق 

  لإلدارة الموجهة التوصيات -جيم
 ذها من خالل الخطة وما يرافقها من خطوات.تنفالتوصيات وس علىتوافق إدارة الصندوق  ،ى وجه العموملع -13

أن يقسم  المستقلتقييم الحاول متتب  ،وبعد التعليقات األولية الت: أدلت بها ،ر إدارة الصندوق أنهتقد   -14
بعض الحاالت الت: تتطلب المزيد من التقسيم لتيسير  وجودالتوصيات إلى إجراءات ملموسة على الرغم من 

 .ويوفر الجدول الوارد أدناه استجابة مفصلة على تل إجراء موصى به .التوصيات ورصدهاباألخذ 
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 .كفاءة التكاليف التوصية األولى: تعزيز الحضور القطري للصندوق مع تعزيز
 استجابة اإلدارة 
طرية حول قإعادة تنظيم المتاتب ال )أ(1

جراء تحليل وظيف: ل ،المراتز يتوجه به وا 
ستعداد إلغالق إنشاء هذه المراتز، واال

 المتاتب القطرية.بعض 

  . موافقة
اإلقليمية على مدى السنوات، أدرتت إدارة الصندوق وبصورة متزايدة أهمية مفهوم المراتز شبه 

 ت وتوفير الخدمات للزبائن. باعتبارها نهجا يتسم بفعالية التتاليف ف: اإلشراف على المشروعا
بالبناء على توصية متتب التقييم المستقل وعلى الخبرة  ،وتتصور الخطة المؤسسية لالمرتزية

غواتيماال، وفييت نام، ونيروب:(، إنشاء المزيد من هذه المراتز ف: المتتسبة من المراتز األولى )
بحلول نهاية التجديد الحادي عشر للموارد. وسوف تتون هذه المراتز بمثابة مراتز تخديم مزودة 

أو جزء منه، بما ف: ذلك متاتب قطرية  موظفين تقنيين وموظفين آخرين لتخديم اإلقليم بالتاملب
جراء تجميع لمه ام وظائف البرامج القطرية لمجموعة من البلدان. ويعد مبدأ تجميع أخرى. وا 

 النموذج الثان: للمتاتب القطرية وهو مجموعة البرامج القطرية.    إحدى خصائصالموظفين أيضا، 
مرافق المتيسرة القرر متان تل مرتز ف: أعقاب تفتير متمعن بالموقع الجغراف: للبلد، و وسيت

وتما  ه،ترتيبات االستضافة من قبل البلد المعن:، إلى آخره. إال أنواألمن و  ،للمتتب القطري
هو لوظائف بغية تشذيب التشتيلة المقترحة حسبما لتحليل  ريأوصى به التقييم المؤسس: سيج

 مالئم.
حضور القطري الحال: للصندوق. الومن خالل هذه الخطة، تعتزم إدارة الصندوق تعزيز وتبسيط 

التفتير أيضا  يجريديدة فقط )تجزء من المرتز أو تمجموعة(، تذلك أربعة متاتب ج وستفتتح
وف: نهاية المطاف سيتم تثبيت عدد المتاتب القطرية بحدود  إغالق المتاتب الت: لم تعد مبررة.ب

 متتب. 45
إجراء تحليل وظيف: إلعادة التوازن  )ب(1

 ف: التوظيف بين المقر والميدان.  
 موافقة.  

ن أن الالمرتزية بتوافق إدارة الصندوق مع متتب التقييم المستقل  أن تتسم بحيادية  لها ال يمتنوا 
التتاليف، إال أنه ال بد من اتباع إجراءات لتحقيق وفورات ف: التتاليف بهدف توليد التفاءات لرفد 

التداخل ف:  عملية الالمرتزية. وف: هذا الصدد، سوف تترافق الخطة بإجراءات تهدف إلى تبسيط
 الوظائف ف: الصندوق.    

من مهام مساعدي البرامج إلى مهام للربط ومهام أتثر  ،مع مرور الوقت ،وترى الخطة تحوال
إشرافية لدعم الموظفين اإلداريين ف: المتاتب القطرية. وسيتضمن ذلك تقليص عدد مساعدي 

عادة التوازن ف: مهام الموظفين البرامج مما سيؤدي إلى وفورات ف: التتاليف، تذلك ال بد من إ
وظيف: تحليل المهنيين، على ضوء تعيين موظفين مهنيين إضافيين ف: المراتز. والبد من إجراء 

  .لتحديد الخيارات اإلضافية لت: تهتدي بها تقارير إدارة الصندوق
ن، ه: ف: الميدا المهنيينالصندوق باإلشارة إلى ان حصة الموظفين  ةترغب إدار  ،بهذا الصددو 

ف: المائة، ويتوقع لها أن تزداد مع زيادة أعداد مدراء البرامج القطرية والموظفين  49حاليا 
تذلك سيتم تعيين الموظفين التقنيين أو موظف: القطريين المندبين أو المعينين ف: الميدان. 

 الحرجة ف: الميدان.التتلة  /ندبهم إلى المراتز بهدف خلقاإلئتمان
لالمرتزية ا من النظر ف: قدر أتبر )ج(1

ف: بعض المهام األخرى )مثل اإلدارة 
 المالية(.

 .  موافقة
فيما يتصل باإلدارة المالية، تتوقع الخطة وجود موظف وطن: واحد ف: تل مرتز. والمناقشات 

لهذه الشعبة. جارية بين دائرة إدارة البرامج وشعبة اإلدارة المالية لتجربة مفهوم الالمرتزية المتدرجة 
 يمتن البدء بتطبيقه ف: مراتز أخرى. ،وف: حال نجح األمر
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 التوصية الثانية. زيادة الدعم المقدم لألنشطة غير اإلقراضية من خالل الالمركزية بغية تحقيق نتائج إنمائية أقوى

 استجابة اإلدارة 

تمايز جداول أعمال األنشطة غير  )أ(2
وفقا لنمط اإلقراضية والتوقعات المتصورة 

 المتتب القطري.

 موافقة.  

توافق اإلدارة على أن النتائج المتوقعة من األنشطة غير اإلقراضية ستعتمد على نمط المتتب القطري. 
ية بالنسبة نخراط السياسات: على نفس السو ال يمتن توقع تعزيز الشراتات واال ،فعلى سبيل المثال
الحال بالنسبة لمدير قطري، وخاصة ف: حال تان ف: المتتب القطري  قطري تما هولموظف برنامج 

روف موظف مهن: واحد فقط. وسيعتمد نمط األنشطة غير اإلقراضية المقررة على الفرص والظ
 المخصوصة لتل بلد إفرادي.   

ليات موظف: و مسؤ ة غير اإلقراضية و وسيؤدي توضيح تل من التوقعات المؤسسية الخاصة باألنشط
غير اإلقراضية. وتحاول الخطة إلى وضع جداول أتثر واقعية لألنشطة  امج ف: نهاية المطافالبر 

تحقيق تخصيص أوضح للعمل فيما يتعلق باألنشطة غير اإلقراضية، بحيث تستفيد إلى أقصى حد 
 ممتن من خبرة الموظفين الوطنيين.  

ة غير اإلقراضية والتمثيل وتصميم سيرتز الموظفون الدوليون على األنشط ،وف: المراتز والمجموعات
دارة المتتب ف: حين سيرتز الموظفون المحليون أتثر على اإلشراف على المشروعات  ،المشروعات وا 

وسيرتز موظفو  .مع تشاطر المعرفة والقدرات عبر البلدان الت: يغطيها المرتز نفسه ،ودعم تنفيذها
ولن  ،على اإلشراف على المشروعات ودعم تنفيذهاالبرامج ف: المتاتب القطرية اإلفرادية وف: المقر 

 الت: تمتلك موظفا واحدا أما المتاتب القطرية .األولوية لألنشطة غير اإلقراضية ايتوقع منهم أن يعطو 
ف: حين أن الموظفين  ،فإنها تفتقر إلى الموارد لتأخذ على عاتقها جملة من األنشطة غير اإلقراضية

رساء التزامات للزبائن إلبرام اال الضروري الجغراف: القربب يتمتعونف: المقر ال  شراتات السياساتية وا 
 وتذلك يتوقع منهم أن يغطوا المسؤوليات المؤسسية بسبب وجودهم ف: المقر. .على شتل منتظم

تتريس خطوط ف: الميزانية لألنشطة  )ب(2
تاتب القطرية وتعزيز غير اإلقراضية ف: الم

ات السياس بين شعبة واالتساقالتعاون 
دارة التقنية ودائرة اال ةوالمساعد ستراتيجية وا 

المعرفة والمتاتب القطرية وتعزيز الروابط 
 بين البرامج القطرية وبرنامج المنح.

       .موافقة

إال أنها تعتقد بأنه ينطبق على تل من المتاتب  ،اإلجراء الموصى به علىتوافق إدارة الصندوق 
وتوافق إدارة الصندوق مع متتب التقييم المستقل بأنه البد من تتريس خط ف:  .القطرية والمقر معا

وبصورة  .للفرق القطرية لتيسير األنشطة غير اإلقراضية سواءًا ف: المقر أو ف: الميدان يتاحالميزانية 
اتيجية ستر التقنية ودائرة اال ةالمساعدومع أن التعاون بين المتاتب القطرية وشعبة السياسات و  ،مشابهة

دارة المعرفة يمتن أن تتعزز أن تشرك موظف: دائرة إدارة البرامج ف: من أيضًا  لها البد هإال أن ،وا 
 .  قتصاديين اإلقليمييينبما ف: ذلك الخبراء اال ،المقر

 ،االنخراط السياسات:أو و/اليًا للترويج إلدارة المعرفة حتل من المنح اإلقليمية والقطرية  استخدامومع 
إال أن اإلدارة  .جهد أتبر لضمان استخدام أوسع للمنح لتمويل األنشطة غير اإلقراضية بذلال بد من 

ليمية والقطرية ستستمر ف: اإلبقاء على التوازن الصحيح بين المخصصات بموجب النافذتين اإلق
 حتياجات الت: عبرت عنها الشعب اإلقليمية.لضمان أن يعتس اال

والخبرات المهنية ف: إدراج المهارات  )ج(2
األنشطة غير اإلقراضية تمعيار عند تعيين 

 الموظفين ف: المتاتب القطرية.

 .   موافقة

فق إدارة الصندوق على أنه يمتن إضافة الخبرة المهنية ف: األنشطة غير اإلقراضية تمعيار لتعيين اتو 
إلدراج الخبرة ف: إدارة "عتبار أيضا والبد من إيالء اال ،مدراء البرامج القطرية ف: المتاتب القطرية

رساء  ،المعرفة     ف: التوصيف الوظيف: للمدراء القطريين. :السياسات واالنخراطشراتات الوا 

لى حد  االختناقاتإال أن اإلدارة تود أن تؤتد على أن  ف: إيصال الخدمات غير اإلقراضية يعود وا 
تعتقد  ،ليه سابقاإوتما أشير  .تفاية الخبرات والمهاراتفتقار للموارد المترسة أتثر من عدم إلى االتبير 
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تقع فقط على تاهل مدراء البرامج  أال أن المسؤولية على األنشطة اإلقراضية يجببإدارة الصندوق 
نما يجب أن ي ،القطرية طلع بمثل هذه األنشطة تجهد مشترك بين الشعب اإلقليمية وغيرها من ضوا 

  ة.الدوائر والشعب األخرى المعني

 التوصية الثالثة: تعزيز التفويض بالصالحيات 

 استجابة اإلدارة 
استنادًا الى تقرير خبرة التجربة الريادية  )أ(3

يتوجب إعداد خطة للتفويض  ،نام تيف: في
أتبر ف:  بصالحيات للمدراء القطريين
 .اإلمساك بالميزانية

 موافقة.

تتعلق بالميزانية /أتبرإدارية توافق إدارة الصندوق على التوصية بأنه البد من التفويض بصالحيات 
. وسيتم تقدير نتائج الخبرة الريادية الت: تتعلق بالميزانية الالمرتزية ف: المتتب ف: المتتب القطري

التجربة هذه ترار مثل نام بصورة حذرة لت: يستنير بها قرار إدارة الصندوق بشأن ت تيف: في القطري
 ف: المراتز األخرى.

تدريب موظف: المتاتب القطرية على ضمان أداء مهام اإلدارة  (1): فتتضمنوأما اإلجراءات التالية 
 إمتانية اإلدماج التامل لنظام رتقدي( 2؛ )المالية والتوريد المحل: والمحاسبة بصورة صحيحة

(PeopleSoft )لتزامات المالية ف: المتاتب طرق لالتخلية المالئمة لللضمان وجود نظم الضوابط الدا
   و ف: المراتز.أالقطرية 

تحديد إطار لتفويض إضاف:  (ب)3
نشاء بالصالحيات فيما يتعلق باال تصاالت وا 

 منصة للمعرفة

 .  موافقة

 توافق إدارة الصندوق مع مبدأ اإلجراء الموصى به، ولتن مع بعض التحفظات.

إلى زيدة االستثمار ف: االتصاالت  2016-2025يدعو اإلطار االستراتيج: للصندوق للفترة 
االستراتيجية، معترفا بتونها حاسمة للعمليات. واإلدارة ملتزمة بالسع: للوصول إلى اتصاالت تتسم 
باالستراتيجية وفعالية التتاليف لتحسين صورة الصندوق على مستوى المشروعات، والمستوى 

 طري، واإلقليم:، والعالم:.الق

سيستدع: قدر أتبر من الالمرتزية زيادة نشاط االتصاالت والفرص المتاحة عبر الصندوق، ولتن 
ذلك يعن: أيضا زيادة خطر تشرذم رسائل الصندوق والعالمة المميزة له. وتعتزم اإلدارة االستمرار ف: 

 بناء بيئة مواتية لالتصاالت ف: الصندوق. 

ة غير اإلقراضية مستوى أعلى من مهارات االتصاالت. وتخطط إدارة الصندوق تتطلب األنشط
لإلجراءات الت: تؤدي إلى تمتع موظف: العمليات بالقدرات األساسية لالتصال بصورة فعالة 

دارة موارد االتصاالت بصورة أفضل.  ولالطالع بمسؤولياتهم وا 

األغذية والزراعة وبرنامج األمم المتحدة وأما خبرة المنظمات الت: يمتن المقارنة معها )منظمة 
اإلنمائ: وبرنامج األغذية العالم: والبنك الدول:( فتشير إلى ضرورة إدارة االتصاالت على المستوى 
القطري من قبل مهنيين متخصصين ف: االتصاالت. ونظرا للطلب الذي تضعه المتاتب القطري 

تصاالت، ستتحرى إدارة الصندوق جدوة على شعبة االتصاالت للحصول على دعم مهن: ف: اال
 الموظفين ف: المراتز بحيث ينضم إليهم موظفو اتصاالت مهنيون.توسيع 

ومع اعتراف اإلدارة بوجود منصات جيدة لتقاسم المعرف ومعظمها قد أنشئ بموجب مبادرات من 
تصعد  الشعب اإلقليمية إال أنه يمتن تحسين هذه المنصات لتخدم غرضها بصورة أفضل. وسوف

اإلدارة من جهودها الجارية الرامية إلى ضمان أن يتم تجهيز وتشاطر المعرفة المتولدة بصورة مالئمة 
 ف: المنظمة ومع زبائنها، وتحديد القنوات الصحيحة لنشرها.
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 التوصية الرابعة: تعزيز حوافز الموظفين وقدرتهم على العمل في بيئات لمركزية

 استجابة اإلدارة  

تعزيز الحوافز الممنوحة للموظفين  )أ(4
 المندبين. 

 .موافقة

ها الصندوق للموظفين المندبين مع تلك المتبعة ف: النظام حتتواءم الحوافز الت: يمن
حصول  ينص علىوالذي  ،والمزايا والعالوات المشترك لألمم المتحدة بالنسبة للرواتب

دفع بدل مشقة  :الموظفين العاملين ف: مقاٍر ف: الميدان على عدد من المزايا ومنها
عانات لبدل اإليجار ،األسرة اصطحابعدم لإضاف:  واإلبقاء على تسوية مقر العمل  ،وا 

ودفع  ،ستجمامومخططات الراحة واال ،السابقة ف: حال لم تنتقل األسرة مع الموظف
لبالد ف: اودفع بدل للمخاطر تبعًا للمستوى األمن:  ،المساتن الخاصةتتاليف لتعزيز ال
عطاء مخصصات إضافية  ،التسريع بإجازة زيارة الوطن تحت بعض الشروط المعينةو  وا 

 عمل المعينة.الللتعليم والسفر وشحن األمتعة للموظفين ف: مقرات 

ت هذا اإلطار وسع  ، 2012 وف: عام .وقد تبنت اإلدارة اإلطار الحال: لالمتيازات بالتامل
وه: توفر دفع بدل  ،ليغدو حزمة شاملة للحوافز تمنح لمدراء البرامج القطرية المندبين

عتس يل المسمى الوظيف:وتغيير  ،خاص بالوظيفة لجميع مدراء البرامج القطرية المندبين
طاق الهيتلية ضمن ن ،وهذه الحزم اآلن قيد االستعراض .زيادة المهام التمثيلية الت: يؤدونها

 .2016ف: الذي أدخل عام السياساتية المتطورة للصندوق لتتماشى مع إطار التطور الوظي
ستعراض بعين الحسبان الحوافز اإلضافية ذات الصلة بإدارة التطوير وسوف يأخذ هذا اال
 العمل والحياة. أعباء وخلق التوازن بين الحرتةالوظيف: والقدرة على 

هيتلية برنامج التوجيه  تحسينو  سيعتو  )ب(4
 .والرعاية

    موافقة .

موظف:  ليناسبسوف تزيد اإلدارة من جهودها الرامية إلى توفير بناء قدرات مفصل 
 .القطرية باستتمال التدريب الموجود البرامجالمتاتب القطرية وذلك مع قيام أتاديمية مدراء 

القطرية على أساس سنوي من قبل حتياجات التعلم الخاصة بالمتاتب اوسيستمر تحديد 
وسوف يحظى موظفو المتاتب  .فريق تقدير احتياجات التعلم المؤسسية ف: الصندوق

     القطرية باألولوية ف: تخصيص ميزانية التدريب ف: الصندوق.

تتوقع هذه الخطة تعيين موظفين للتوريد ف: المراتز لدعم البرامج القطرية  ،النسبة للتوريدوب
على أساس عدم  ،وسيوفر ذلك الدعم الضروري للموظفين المسؤولين .ليميةوشبه اإلق
 المشروعات.ف: توريد ال لبناء قدرات وتما أن ذلك سيرفد الجهود الرامية ،االعتراض

تطور وظيف: أفضل لمدراء المتاتب  )ج(4
 القطرية.  

     .موافقة

وتعتقد بأن التطور  ،القطريةتوافق إدارة الصندوق على أهمية وظيفة مدراء المتاتب 
    أمر ضروري لدعم الالمرتزية. ،الوظيف: للموظفين وبخاصة الموظفين الوطنيين

ضمن  ،يتم تعزيز فرص التطور الوظيف: للموظفيين الوطنيينوتما تم وصفه ف: الخطة، 
 سيتم توسيع، واستنادا إلى مبدأ تجميع الموظفين ف: المراتز والمجموعات الحرتة.سياق 

المتاحة للموظفين الوطنيين للعمل ف: بلدان أخرى وللتنافس على المناصب الفرص 
وسيتم رفد التدريب الموجود حاليًا بدورات تدريبية ف: أتاديمية مدراء البرامج  .الدولية
مة منها ءدية لضمان تبن: أفضل األنماط مالوسيتم تفحص التدابير التعاق .القطرية

 .للمتاتب القطرية
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 .والرصد والتقييم الذاتي ،الخامسة : تحسين جودة البيانات التوصية

 استجابة اإلدارة 

تعديل نظام المحاسبة ف: الصندوق  )أ(5
لرصد تتاليف إدارة البرامج القطرية بموجب 

 التشتيالت المختلفة للمتاتب القطرية.

 .     موافقة

 القطرية، مما البرامجترحب إدارة الصندوق بالتوصية بالسماح باحتساب أفضل لتتاليف 
ومن شأن ميزانية أتثر شفافية أن  .من شأنه أن يؤدي إلى متاسب واضحة ف: التفاءة

تفاقيات على مستوى الخدمات داء الوتاالت المضيفة وتنفيذ االتسمح برصد أفضل أل
التوقعات  واقعيةتضمن أيضًا لوتذلك  .إلى آخره ،التتاليف عبر األقاليم اتساقوتحسين 

 ،فيما يتعلق بالميزانية المتاحة ،قة بإيصال األنشطة اإلقراضية وغير اإلقراضيةالمتعل
هدف توجيه التعديالت والتنقيحات بوالسماح بتقدير أفضل للتتاليف وفوائد الالمرتزية 

 تما هو مالئم. ،المتواترة الت: ستدخل على الخطة

إلدراج ملفات ( PeopleSoft)قتراح القاض: بتعزيز نماذج توافق إدارة الصندوق مع اال
الذي تقوم به المتاتب  ،المستخدمة حاليًا لدعم الميزانية واإلبالغ المال: Excel قعلى نس
وسوف يزيد ذلك من التفاءة ويحسن من رفع التقارير عن تتاليف المتاتب  .القطرية

إيجاد مرتز للتتاليف لتل متتب قطري  من شأن فإن تذلك .القطرية ف: الوقت المحدد لها
 أن يسهل وظيفت: الرصد واإلبالغ.

تقليص عدد المؤشرات لرصد المتاتب  (ب)5
دماجها ف: نظم  القطرية ومراجعة تعريفاتها وا 
معلومات اإلدارة واإلبالغ على مستوى 

  .الصندوق

 غير موافقة 

 مع فرقتعتقد اإلدارة بأن الصندوق يقوم وبصورة  متزايدة  بإيصال منتجات وخدمات 
ويغدو وجود  ،وفرق مختلطة عبر المتاتب القطرية ،مختلطة بين المتاتب القطرية والمقر

وف: واقع  .نسبيا تأداة لإلدارة معنىمة وبال ءإطار رصد منفصل للمتاتب القطرية أقل مال
من برامج الصندوق الت: تغطيها المتاتب القطرية  ف: المائة 80ن هنالك أتثر م ،األمر
عى إدارة سسوف ت ،وبما يتماشى مع ما تتبعه المؤسسات المالية الدولية األخرى .حاليا

بما ف: ذلك البرامج الت: تغطيها المتاتب  ،الصندوق لرصد أداء الحافظة واإلبالغ عنها
أصاًل ومنها على سبيل المثال تقرير الفعالية  القطرية ف: التقارير المؤسسية الموجودة

 اإلنمائية للصندوق.
تعديل الخطة المؤسسية لالمرتزية  )ج(5

بالغ المجلس التنفيذي بذلك   بصورة متواترة وا 
 موافقة.

الت: المجموعة المؤسسية لتنسيق الالمرتزية و هذه الخطة تحت قيادة وتوجيهات  سيتم تنفيذ
تذلك  .بأية تنقيحات توص: بإدخالها على الخطة تما هو مالئمستوص: المجلس التنفيذي 

سيتم اإلبالغ عن تنفيذ هذه الخطة من خالل أدوات اإلبالغ المؤسسية الموجودة تما تم 
 شرحه أعاله.

 


