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 االجتماعات. إىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكرلذا، ذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ. بع من ه، طُُالتوفريلدواعي 

 جملس التنمية الصناعية  
 الثانية واألربعونالدورة 

 ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٧-٢٥فيينا، 
 (أ) من جدول األعمال املؤقَّت ٤البند 

    ٢٠١٣تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن عام 
مكاسب الكفاءة اليت حتقَّقت من خالل تنفيذ برنامج التغيري   

   يف املنظمة والتجديد
   ر من املدير العامتقري  

ــاً  ــة   وفقـ ــامج وامليزانيـ ــة الربنـ ــتنتاج جلنـ ــا ٢٠١٤/٢السـ ــر معلومـ ــذا التقريـ ــدم هـ  ت، يقـ
مكاسب الكفاءة، مبا فيهـا الوفـورات يف التكـاليف اإلداريـة، الـيت حتقَّقـت مـن خـالل تنفيـذ           عن

 د املؤسسية.نظام ختطيط املواراألخذ ب جديد يف املنظمة، مع التركيز علىبرنامج التغيري والت
  

  اخللفية -أوالً 
، : "برنــامج التغــيري والتجديــد")(اختصــاراً أُنشــئ برنــامج التغــيري والتجديــد يف املنظمــة -١

ألسـباب متعـددة منـها حتقيـق مكاسـب يف الكفـاءة       حسبما ذُكر يف وثـائق الـدورات السـابقة،    
اخلـدمات يف ظـلِّ   تقـدمي  زيـادة   بزيادة اإلنتاجيـة وحتسـني نوعيـة خـدمات اليونيـدو، ممـا يسـهل       

، الفقـرة  IDB.41/9أبـرز آخـر تقريـر قُـدم بشـأن هـذا املوضـوع (        صفري. وقد منو ذاتميزانية 
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) مكاسب الكفاءة املتوقَّع حتقيقها يف إطار برنامج التغـيري والتجديـد وبتنفيـذ نظـام ختطـيط      ٢٢
 املوارد املؤسسية.

ــامج   -٢ ــذ برن ــك، ويف ســياق تنفي ــورات    وإىل جانــب ذل ــدت وف ســد، ج التغــيري والتجدي
٢٠١٣-٢٠١٢كـــلٍّ مـــن فتـــريت الســـنتني  التكـــاليف اإلداريـــة بالفعـــل يف برنـــامج وميـــزانييت 

 .٢٠١٥-٢٠١٤و
 

  املؤشرات الرئيسية -ثانياً 
خــدمات التعــاون الــتقين علــى تنفيــذ يف حجــم  تحقَّــق يف الســنوات األخــرية منــو كــبري -٣

مليزانيـة العاديـة ومجـود نسـيب يف مسـتويات التزويـد بـاملوظفني،        يف ا تنـاقص  الرغم مـن حـدوث  
 أدناه. ١معروض يف الشكل  حسبما هو

  
 ١الشكل   
  تنفيذ التعاون التقين وامليزانية العادية، وأعداد املوظفني أحجام  

   
ذ خــدمات التعـاون الــتقين،  احلجـم الســنوي لتنفيـ  ، تبـين األعمــدة  أعــاله ١لشـكل  يف ا -٤
مليزانيـة  األسـفل حجـم ا   يبـين اخلـط  وداد املـوظفني،  األعلـى أعـ   اليني الدوالرات؛ ويبين اخلطمب

أساسـاً للقيـاس. ويظهـر هـذا      ٢٠٠١-٢٠٠٠اذ ميزانيـة فتـرة السـنتني    العادية النسـيب، مـع اختـ   
 قـدراً  التكـاليف، بـل وحقَّقـت   املخطَّط البياين بوضوح أنَّ اليونيدو حقَّقت وفـورات كـبرية يف   

 من ذلك يف مكاسب الكفاءة. كبرياً

 التقينحجم تنفيذ التعاون 
 أعداد موظفي اليونيدو

اذ فترة اخت معدل النمو احلقيقي (التراكمي) يف امليزانية العادية، مع
 )١٠٠للقياس ( كأساس ٢٠٠١-٢٠٠٠السنتني 
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  الوفورات يف التكاليف اإلدارية -ثالثاً 
ــا أنَّ شــ  -٥ ــدعم       عمب ــن ال ــيت تقــدم جــزءاً كــبرياً م ــة هــي ال ــربامج واإلدارة العام بة دعــم ال

بة. عة تلـك الشـ  اإلداري، فإنَّ الوفـورات يف التكـاليف اإلداريـة سـوف تتجلَّـى يف تطـور ميزانيـ       
ــرة الســنتني    ــة فت ــدره  ع، حقَّقــت الشــ ٢٠١٣-٢٠١٢ففيمــا خيــص ميزاني بة خفضــاً للمــوارد ق

ةً مــر ٢٠١٥-٢٠١٤بة للفتــرة عمليــون يــورو. وإضــافةً إىل ذلــك، خفِّضــت ميزانيــة الشــ  ٢,١
ــر اإلمجــايل هلــذه التخفيضــات يف امليزانيــة لفتــر        ١,١أخــرى مبقــدار   ــون يــورو. أمــا األث ة ملي

ــع   ــاهز  ٢٠١٥-٢٠١٢الســنوات األرب ــرد يف اجلــدول    ٥,٢فين ــورو. وي ــون ي ــص  ١ ملي ملخ
بة.عللوفورات اإلدارية يف كلٍّ من برامج الش 

  
 ١اجلدول   
  ٢٠١٥-٢٠١٢بة دعم الربامج واإلدارة العامة يف الفترة عالوفورات يف ميزانية ش ،

  حسب الربنامج

ةعامالبة دعم الربامج واإلدارة عبرامج ش 

فترة السنتني 
٢٠١٣-٢٠١٢ 

 مباليني اليوروهات

فترة السنتني 
٢٠١٥-٢٠١٤ 

 مباليني اليوروهات

السنتني  تافتر
(معاً

0F

١( 
 مباليني اليوروهات

 ١,٠٨ ٠,٤٤ ٠,٣٢ إدارة املوارد البشرية
 ١,١٧ ٠,٢٩ ٠,٤٤ الشؤون املالية

 ٢,٤٠ ٠,٣٤ ١,٠٣ خدمات الدعم العمليايت
 ٠,٠٩ ٠,٣٣ ٠,١٢- مكتب املدير اإلداري

إدارة املعلومات واالتصاالت ودعم تسيري 
 نظموال األعمال

٠,٤٩ ٠,٣١- ٠,٤٠ 

  
أنَّ الوفورات حدثت يف دائرة إدارة املوارد البشـرية ودائـرة الشـؤون     ١ويبين اجلدول  -٦

علومــات بة. كمــا أنــه يف جمــال إدارة املعاملاليــة ودائــرة خــدمات الــدعم العمليــايت، التابعــة للشــ  
بسـبب   نظمة بتكنولوجيـا املعلومـات ودعـم الـ    واالتصاالت، اخنفضـت تكـاليف امليزانيـة اخلاصـ    

ومـا حتقَّـق مـن     ٢٠١٣-٢٠١٢متويل برنامج التغيري والتجديد من خارج امليزانيـة أثنـاء الفتـرة    
 الغ، البـ الناجتـة ويف مقابـل الوفـورات السـنوية     العتيقـة.  نظملوقـف اسـتخدام الـ    وفورات نتيجـةً 

───────────────── 
يشمل حجم الوفورات اإلمجايل: (أ) الوفورات املتأتية على مدى أربع سنوات من التدابري املستحدثة يف عام  )١( 

 .٢٠١٤؛ و(ب) الوفورات احملققة على مدى سنتني من التدابري املستحدثة يف عام ٢٠١٢
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ــدرها ــوارد        ٠,٦ ق ــة لنظــام ختطــيط امل ــة أولي ــدت تكــاليف خدم كُبــورو، ت ــون ي املؤسســية ملي
 مليون يورو سنويا. ٠,٢أفضى إىل وفرٍ صاف إمجايل قدره  اجلديد، مما

بة دعــم عيف املائــة مــن إمجــايل ميزانيــة شــ  ٩٠ومتثِّــل تكــاليف العــاملني مــا يزيــد علــى    -٧
، يف املقـام  ة. ومن ثَم، فإنَّ وفورات امليزانيـة املـذكورة أعـاله قـد حتقَّقـت     الربامج واإلدارة العام

 عدد الوظائف اإلدارية. من خالل ختفيض األول،
  

  ةعامبة دعم الربامج واإلدارة الععدد الوظائف يف ش ختفيض -رابعاً 
٨- تتعلـق يف املقـام   ة عامـ بة دعـم الـربامج واإلدارة ال  عالوفورات املذكورة أعاله يف ميزانية ش

ــيض     األو ــغ صــايف حجــم التخف ــوظفني وبالوظــائف، إذْ بل ــة   ٨,٢٥ل بتكــاليف امل ــادل وظيف مع
 معـادل  ١٤,٢٥ةً أخـرى مبقـدار   مر ٢٠١٥-٢٠١٤بة للفترة عميزانية الشتفرغية. وقد خفِّضت 

موع حنو وظيفة تفر٢٠١١م يف املائة من عدد الوظائف يف عا ١٥غية؛ وهذا يساوي يف ا. 

، وظيفـة  ٢٢,٥البـالغ   صـايف حجـم التخفـيض اإلمجـايل    ، مـن بـني   وعلى وجه اإلمجال -٩
ض القـدرات حـدث يف   يفـ ختة. وهذا النمط يظهـر أنَّ  عاموظيفة يف فئة اخلدمة ال ٢١,٥كانت 

 عليها. حوفظجماالت الدعم اإلداري واملكتيب، أما القدرات الفنية خلدمات الدعم فقد 
  

 ٢اجلدول   
، ٢٠١٥-٢٠١٤ة يف الفترة عامبة دعم الربامج واإلدارة العف يف شئختفيضات الوظا  

  حسب الربنامج

ةعامبة دعم الربامج واإلدارة العبرامج ش 

 فترة السنتني
٢٠١٣-٢٠١٢ 

(مبعادل الوظيفة 
غية)التفر 

فترة السنتني 
٢٠١٥-٢٠١٤ 

(مبعادل الوظيفة 
غيةالتفر( 

 السنتني معاً تافتر
عادل الوظيفة (مب

غيةالتفر( 
 ٥,٢٥ ٣,٢٥ ٢ إدارة املوارد البشرية

 ٦ ٣ ٣ الشؤون املالية
 ٤,٧٥ ٢ ٢,٧٥ خدمات الدعم العمليايت

 ١ ٢ ١- مكتب املدير اإلداري
إدارة املعلومات واالتصاالت ودعم تسيري 

 نظموال األعمال
٥,٥ ٤ ١,٥ 

  
ة، عامـ بة دعـم الـربامج واإلدارة ال  عري يف شـ أنَّ خـدمات الـدعم اإلدا   ٢ويبين اجلدول  -١٠

مـا   شـغل  وهي برامج إدارة املوارد البشرية والشؤون املالية وخدمات الدعم العمليايت، أَوقفـت 
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  ــذا التقريــر بــدون أي ــا يف ترتيــب إبــدايلبــني مخــس وســت وظــائف يف الفتــرة املشــمولةأم .
ــاجمي إدارة املعلومــات واالتصــاالت ودعــم تســيري   ــ برن ، فيمثِّــل ختفــيض عــدد  نظماألعمــال وال

املناصب حتوالً حنو االستعانة مبصـادر خارجيـة ألداء بعـض مهـام الـدعم، وهـذا تطلَّـب بـدوره         
 .٢٠١٤خمصصات إضافية يف امليزانية ضمن إطار النفقات غري املوظفية ابتداًء من عام رصد 

  
  التعاقدية مكاسب الكفاءة يف خدمات االشتراء واخلدمات -خامساً 

املوردين ضـمن إطـار برنـامج التكيـف اهليكلـي،      بـ مع استحداث منيطة إدارة العالقات  -١١
لوحظ حتقيق مكاسـب يف الكفـاءة والشـفافية يف عـدة جمـاالت رئيسـية مـن عمليـات االشـتراء          

 والتعاقد يف املنظمة.
  

  احلدود الزمنية يف عمليات االشتراء  
انب األكرب من عمليات االشتراء يف اليونيدو جيري باالتصال اآلن، وقد أصبح اجل -١٢

تنسق  ناالشتراء أ احلاسويب املباشر وبصورة مؤمتتة وغري ورقية، صار مبقدور دائرة خدمات
 (مقدمي العروض واملقاولني) وأنمع الزبائن الداخليني (مديري املشاريع) والزبائن اخلارجيني 

أتاحت  كان عليه احلال قبل تنفيذ برنامج التكيف اهليكلي. وقد ختدمهم على حنوٍ أسرع مما
طلبات التوريد وتعالجها  راجعت نلدائرة خدمات االشتراء أ هذه املوردينبمنيطة العالقات 

تصدر التماسات عروض إىل السوق مباشرةً باستخدام بوابة االشتراء اإللكتروين اجلديدة  نوأ
 اليت هي فريدة من نوعها يف منظومة األمم املتحدة.اخلاصة باليونيدو، و

للقـدرة   وعلى وجه اإلمجال، قُلِّصت مدد االشتراء تقليصاً ملحوظاً. وكان هذا نتيجـةً  -١٣
 على معاجلة الوثائق الداخلية يف شكلٍ رقمي بصورة تامة تقريباً من خالل النظام.

يــف اهليكلــي للمنظمــة آليــة إفــادة مرجتعــة وتــوفِّر أدوات اإلبــالغ اخلاصــة بربنــامج التك -١٤
ــد،        ــات االشــتراء والتعاق ــني خمتلــف عملي ــدد املنقضــية ب ــل مســتمر للم ــيح إجــراء حتلي ــازة تت ممت

 واستبانة ااالت اليت قد تتطلَّب مزيداً من التدخل.
  

  ازدياد اإلنتاجية  
زود بـاملوظفني األساسـيني يف دائـرة    يوضح الشكل الوارد أدناه تطور احلالة املتعلقة بالت -١٥

خــدمات االشــتراء قياســاً إىل ازديــاد عــدد الزبــائن الــداخليني (أي مــديري املشاريع/أصــحاب    
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، اخنفـض عـدد املـوظفني    ٢٠١١وازدياد احلجم اإلمجايل للمشتريات. فمنذ عـام   )املخصصات
 ملنظمة ثابتاً.األساسيني يف دائرة خدمات االشتراء، يف حني ظلَّ حجم مشتريات ا

  
 ٢الشكل   
  أعداد املوظفني األساسيني يف دائرة خدمات االشتراء  

   
  التوسع السريع وازدياد الشفافية يف قاعدة بيانات املوردين  

 نأ املوردين اخلاصة بربنامج التكيف اهليكلي لليونيدوبأتاحت منيطة إدارة العالقات  -١٦
تزيد من شفافيتها عما كان عليه احلال قبل  نتوسع حجم قاعدة بياناا اخلاصة باملوردين وأ

تلك النميطة على إجراءات أيسر  استحداث برنامج التكيف اهليكلي. ومما سهل ذلك احتواُء
طاف إىل زيادة ضى هذا يف اية املفت املوردين اجلدد وإقرارها. وأاستعماالً إلدخال بيانا

يف املائة يف عدد املوردين املسجلني يف قاعدة بيانات منيطة إدارة العالقات  ١٤٥قدرها 
 املوردين اخلاصة بربنامج التكيف اهليكلي يف اليونيدو.ب

ومل يقتصر األمر على زيادة العدد اإلمجايل للموردين فحسب، بل كـان جليـا كـذلك     -١٧
دين ازداد عـدد املـور  مورد. ففي املتوسـط،   ة يف عدد املوردين لكلِّ بلدخمحدوث زيادات ض

ف اهليكلـي لني املسجداً لكـلِّ بلـد    ٢٧ مبقـدار  يف نظام برنامج التكيكـان يف   إىل مـا  قياسـاً  مـور
املُستخدم سابقاً. وعلى وجه اخلصوص، يسجل يف النظام مزيد من املـوردين   "Agresso"نظام 

حيـث   ،من نصـيب أفريقيـا   الكربىمن أقل البلدان منوا، وكانت الزيادة  اًمناطق تضم بلدان من
مـا كـان عليـه    سـبعة أضـعاف   بيف نظام برنامج التكيـف اهليكلـي    لنياملسج عدد املوردينازداد 

 ."Agresso" يف نظام

 شتريات (االشتراء املركزي؛ املحجم 
 مباليني الدوالرات)

 أصحاب املخصصاتعدد مديري املشاريع/

 الشتراءعدد موظفي االشتراء بدائرة خدمات ا
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 ٣الشكل   
  ازدياد عدد املوردين حسب املنطقة اجلغرافية  

   
مكاسب الكفاءة اإلضافية اليت حتقَّقت من خالل برنامج التغيري  -سادساً 

  والتجديد ونظام ختطيط املوارد املؤسسية
١٨- هـا تكاليفوجناعـة  املنظمـة  كفاءة برنامج التغيري والتجديد تعزيز أهداف  كان من أهم ،

مـوارد امليزانيـة العاديـة، أي حتسـني اإلنتاجيـة. وقـد        ومتكينها من إجناز املزيد بـنفس القَـدر مـن   
ختطــيط املــوارد املؤسســية املتكامــل تــأثري كــبري يف كــل  كــان لربنــامج التغــيري والتجديــد وحلــل  

الكفـاءة يف مجيـع اإلجـراءات الرئيسـية لتسـيري األعمـال. وفيمـا         إذ حقـق مكاسـب يف  املنظمة، 
 ا:ومعترف الكفاءة اسب يف فيها مك تتحققاليت  األمثلةيلي عرض ألبرز 

أصــبحت مجيــع إجــراءات  األخــذ حبــل ختطــيط املــوارد املؤسســية املتكامــل:  (أ)  
وعمليات تسـيري األعمـال املندرجـة ضـمن إطـار حـل ختطـيط املـوارد املؤسسـية املتكامـل تـدار            

وهذا مـا   -اآلن وتدعم كليا على منصة تكنولوجيا معلومات واحدة، باتباع ممارسات فضلى 
جيـة  امـن االزدو  ص من العمليات البينية املعقَّدة، واحلدأفضى إىل اختصار مدد املعاجلة، والتخلُّ

 يف إدخال البيانات.

جـراءات  إ: اسـتحدثت  املوافقـة اإللكترونيـة  خطـوات  تبسيط اإلجـراءات و  (ب)  
يشـمل األخـذ    الـذي األربـع"،   تقلِّل كثرياً من خطوات املوافقة، اتباعـاً ملبـدأ "العيـون    لكترونيةإ

الورقيـــة يف مجيـــع  نظمبالتوقيعـــات اإللكترونيـــة واملوافقـــات اإللكترونيـــة الـــيت حلَّـــت حمـــلَّ الـــ 
 اإلجراءات الرئيسية لتسيري األعمال.

 Agressoنظام 
نظام برنامج التكيف 

 (SAP)اهليكلي 

 آسيا أمريكا اجلنوبية

 املنطقة
 أفريقيا

دين
ور

 امل
دد

ع
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: ضمن إطار نظام ختطـيط املـوارد   واملساءلة الصالحياتالتوسع يف تفويض  (ج)  
ــة هــذه     مســةً الصــالحياتاملؤسســية، ميثِّــل تفــويض   ــلةً يف كــثري مــن اــاالت. ومــن أمثل متأص

اتفاقــات اخلدمــة الفرديــة يف تعــيني اخلــرباء     اســتخدام  و ،بــات االشــتراء اجلديــدة  تاــاالت ع
وإدارة شــؤون الســفر وصــوغ مشــاريع التعــاون الــتقين وتنقــيح ميزانياــا. وقــد    ،االستشــاريني

 تبسيط املعاجلة الذاتية مع زيادة املساءلة والشفافية.أتاحت العتبات اجلديدة 
وإجراءاتـه، الـيت هـي     املؤسسية: أفضى نظام ختطيط املوارد تعزيز الالمركزية (د)  

ــالزم للمعاجلــة وإىل        ــت ال ــيص الوق ــة، إىل تقل ــع امليداني ــر ويف املواق ــال يف املق اآلن ميســورة املن
 حتسني التعاون.

 :اآلنيـة واإلبـالغ عنـها باالتصـال احلاسـويب املباشـر      عرض كشوف األداء  (ه)  
أفضى توافر كشـوف األداء اآلنيـة والتقـارير عـن طريـق االتصـال احلاسـويب املباشـر للمـوظفني          
واجلهات املعنية إىل احلد من اجلهود الالزمة إلنتـاج تلـك املعلومـات، مـع املسـاعدة يف الوقـت       

 للحقيقة".نفسه على التوصل إىل "صيغة واحدة 
وفيما يلـي عـرض أكثـر تفصـيالً للعمليات/اـاالت الرئيسـية الـيت جيـري فيهـا بالفعـل            -١٩

 حتقيق مكاسب يف الكفاءة.
 أنشطة التعاون التقين/تسيري األعمال األساسية (أ)  
املشـاريع مجيـع مراحـل تسـيري األعمـال األساسـية        وحوافظتدعم منيطة إدارة املشاريع   

ون الــتقين. وهــذه النميطــة تمكِّــن املنظمــة مــن إدارة كامــل دورة عمــر  خلــدمات التعــا
أنشطة/مشاريع التعاون التقين بصورة أكفأ، باالستناد إىل مبادئ اإلدارة القائمـة علـى   

. وإىل جانـب ذلـك، أفضـت اإلجـراءات     ةمتكامل ويف منظومةالنتائج يف مجيع املراحل 
يف  تقين واملوافقـة عليهــا، الـيت اســتحدثت  اجلديـدة لصـوغ بــرامج ومشـاريع التعــاون الـ    

من التحسن يف كفاءة وفعاليـة تنفيـذ التعـاون الـتقين،      ، إىل مزيد٢٠١٤حزيران/يونيه 
ممــا أتــاح مزيــداً مــن الســرعة والشــفافية والتعــاون يف مــرحليت الصــوغ واملوافقــة، مــع    

 .االمتثال ملعايري اجلهات املاحنةنوعية التصاميم وضمان  حتسني
 تعيني اخلرباء االستشاريني وإدارة اتفاقات اخلدمة الفردية (ب)  
خيتار اخلبري  نت اخلدمة الفردية للمدير بأاتسمح السياسات واإلجراءات اخلاصة باتفاق  

يستهلَّ طلباً إلكترونيا لتعيينه. وعقب موافقة  ناالستشاري من وعاء املوارد، وبأ
د املؤسسية، بصورة تلقائية، عقداً هلذا الغرض. املشرف، يولِّد نظام ختطيط املوار

ات املالية يوافقوا يف النظام مباشرةً على دفع املستحقَّ نأصبح مبقدور املديرين أ كما
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تقليص إىل  هذه لالستشاريني/اخلرباء. وقد أفضت خطوات تسيري العمل اإللكترونية
 ني وإدارة شؤوم.تعيني االستشاري تسريع خطواتلعمليات اإلدارية وإىل ل كبري

وإىل جانــب ذلــك، يشــكِّل االستشــاريون اآلن جــزءاً مــن وعــاء املواهــب اخلــاص بــإدارة      
مجيــع املــوارد واإلبــالغ عنــها.  شــؤون إدارة  ســاق يفاالت املــال البشــري، ممــا يكفــل  رأس
مــــن  ٨٧أقــــر مراجــــع احلســــابات اخلــــارجي ــــذه التحســــينات (انظــــر الفقــــرة  وقــــد
 ).IDB.42/3 الوثيقة

 تبسيط إجراءات إدارة السفر (ج)  
املؤسســية، أصــبحت دورة الســفر بكاملــها تعــالَج إلكترونيــا يف نظــام ختطــيط املــوارد     

كليـا مـع منـيطيت إدارة الشـؤون املاليـة وشـؤون اإلجـازات.         وأصبحت من ثَم مدمجـةً 
ة بـرحالت  وقد حقِّقـت وفـورات إداريـة مـن خـالل خفـض أتعـاب املعـامالت اخلاصـ         

 وكيل السفر الكائن يف املقر.ل التابعجوزة عن طريق نظام احلجز الطريان احمل
وقد حظيت إجراءات السفر املبسطة اجلديدة أيضاً بإقرار مراجع احلسـابات اخلـارجي     

). كمـا أَثـىن املراجـع علـى املنظمـة لتبسـيطها       IDB.42/3مـن الوثيقـة    ٨٨(انظر الفقـرة  
 الوقت الالزم هلا إىل حد بعيد. تقليصهاوإجراءات املوافقة 

 إجياد حلٍّ مشويل إلدارة رأس املال البشري (د)  
أصبحت كـلُّ عمليـات إدارة رأس املـال البشـري، مبـا فيهـا التعـيني اإللكتـروين وإدارة           

شؤون العاملني ودفع مرتبـات املـوظفني واالستشـاريني واخلدمـة الذاتيـة للمسـتخدمني       
والتقييم الشامل لألداء وتعيني االستشـاريني وإدارة شـؤوم وإدارة الوقـت،     واملديرين

ثَلَـة  . وجرى تبسـيط وأَم املؤسسيةتدار من خالل نظام متكامل وحيد لتخطيط املوارد 
إجراءات تسيري األعمال، مما أفضى إىل متكني املـوظفني وتوضـيح املسـؤولية واملسـاءلة     

د اإلداري، وزيادة الكفاءة والفعالية، واسـتحداث أدوات  عن النتائج، وإىل تقليل اجله
 فعالة لتعزيز الالمركزية.

 استحداث منائط متكاملة للشؤون املالية واالشتراء واللوجستيات (ه)  
  إدارة الشـؤون املاليـة   مجلـة أمـور  ة املذكورة آنفاً، ضـمن  ثَلَتشمل أمثلة التبسيط واَألم ،

قـــد بســـطت اإلجـــراءات بتقليـــل خطـــوات املوافقـــة فت. واالشــتراء وإدارة املوجـــودا 
وبزيادة تفويض الصـالحيات مـن أجـل حتقيـق مزيـد مـن الكفـاءة والفعاليـة والشـفافية          
ــايري          ــاً للمع ــةً متام ــة ممتثل ــراءات املالي ــائط واإلج ــا أصــبحت النم ــاءلة. كم ــز املس وتعزي

 احملاسبية الدولية للقطاع العام.
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 اون املعريفإدارة املعارف والتع (و)  

الطابع املؤسسي  أُضفيإدارة املعارف والتعاون املعريف اجلديدة، مىت من شأن أدوات   
ها وإدارة مجيع تسهل التعاون وتقاسم املعارف على نطاق املنظمة كلِّ ن، أمتاما عليها

الوثائق املتعلقة بأنشطة التعاون التقين وإدارة رأس املال البشري والشؤون املالية 
 الشتراء واللوجستيات وغريها من العمليات يف نظام متكامل شامل واحد.وا

 كشوف األداء اآلنية واإلبالغ (ز)  

توفِّر كشوف األداء اآلنية اإللكترونية والتقارير اإللكترونية معلومات من خالل سـطوح    
. وتــوفِّر هــذه انبينيــة بيانيــة ســهلة االســتعمال ويتيســر الوصــول إليهــا يف املقــر ويف امليــد  

عـن أهـم عمليـات املنظمـة وإجراءاـا، مبـا فيهـا أنشـطة التعـاون           األدوات معلومات آنيـة 
ــة واالشــتراء والســفر. ومــن بــني هــذه      ــال البشــري والشــؤون املالي ــتقين وإدارة رأس امل ال
اــاالت، تتــوافر للــدول األعضــاء حاليــا علــى حنــو إلكتــروين كشــوف أداء آنيــة وتقــارير 

 علق بأنشطة التعاون التقين وإدارة رأس املال البشري والشؤون املالية واالشتراء.تت

احلالة القائمة قبـل وبعـد اسـتحداث برنـامج التغـيري والتجديـد ونظـام         ٣ويوضح اجلدول   
فيهـا   قتتحقَّـ ، فيما خيص بعض العمليات/اـاالت الرئيسـية الـيت    املؤسسيةختطيط املوارد 

 اءة.مكاسب يف الكف
  

 ٣اجلدول   
   والتجديد التغيري أمثلة ملكاسب الكفاءة "قبل" و"بعد" نظام ختطيط املوارد املؤسسية وبرنامج  

 العملية/اال
قبل نظام ختطيط املوارد املؤسسية 

 وبرنامج التغيري والتجديد
بعد نظام ختطيط املوارد املؤسسية 

 مج التغيري والتجديداوبرن

التعاون عملية صوغ مشاريع 
التقين واملوافقة عليها: من مرحلة 

فكرة املشروع إىل مرحلة 
 املوافقة عليه

خطوات للموافقة،  ٤ما ال يتجاوز  خطوات للموافقة ورقيا ٥
 مع عتبات جديدة

خطوات للموافقة  ٥خطوتان إىل  تنقيحات ميزانية التعاون التقين
 ورقيا

خطوات للموافقة،  ٣خطوتان إىل 
 لعتباتزيادة ا مع

 اخلرباء االستشاريني توظيف
 ذوي اتفاقات اخلدمة الفردية

خطوات للموافقة، مع فترة  ٣
أسابيع إلجناز املعاجلة عرب قسم  ٤

 إدارة املوارد البشرية

خطوتان للموافقة مع فترة أسبوع 
 واحد إلجناز املعاجلة
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 العملية/اال
قبل نظام ختطيط املوارد املؤسسية 

 وبرنامج التغيري والتجديد
بعد نظام ختطيط املوارد املؤسسية 

 مج التغيري والتجديداوبرن

 طلب السفر
 تسوية نفقات السفر

 خطوات للموافقة ٦
 خطوات للموافقة ٤

 خطوات للموافقة ٣خطوتان إىل 
 خطوتان للموافقة

خطوات للموافقة ورقيا عرب  ٣ االشتراء
بة دعم عخدمات الدعم التابعة لش

 مج واإلدارة العامةاالرب

خطوتان للموافقة بطريقة اخلدمة 
 الذاتية، مع زيادة العتبات

 جتعة عملية إلكترونية مع إفادة مر عملية ورقية تقييم أداء املوظفني
 من مجيع اجلهات ذات الصلة

عملية قائمة على حاسوب  بات املوظفنيدفع مرت
مركزي، توزيع ورقي لكشوف 

 املرتبات

توزيع إلكتروين لكشوف املرتبات، 
حتديث البيانات الشخصية  مع

 واملصرفية إلكترونيا
تزويد الدول األعضاء بكشوف 

 األداء اآلنية والتقارير
تقارير إلكترونية عن أنشطة التعاون  عملية يدوية

التقين، وإدارة رأس املال البشري، 
 واالشتراكات، واالشتراء

 Infobaseنظم متعددة، هي  إدارة املعارف والتعاون املعريف
سواقات شبكية، و Agressoو

 وشبكة داخلية (إنترانت)

حلٌّ متكامل شامل يستند إىل منصة 
 تكنولوجيا معلومات واحدة

  
ن رضا املستعملني يف الوقت أاستقصاء نظام ختطيط املوارد املؤسسية بش -سابعاً 

  الراهن وجتارم احلالية
٢٠- جري استقصاء على نطاق املنظمة، ، أ٢٠١٤ُأيار/مايو وحزيران/يونيه  أثناء شهري

ت اليت والدول األعضاء، دف قياس درجة رضا املستعملني واستبانة ااالمشل املوظفني 
وإجراءات تسيري األعمال. وكان املقصود من االستقصاء أيضاً  نظميلزم حتسينها يف تنفيذ ال

ثر نظام ختطيط املوارد املؤسسية واملنافع ألاملستعملني احلايل  تصورعن  حلظية يقدم صورة نأ
 اليت حقَّقها برنامج التغيري والتجديد.

يسـتعمل مـا يزيـد     ،يف املائـة مـن امـوع)    ٣٢موظفـاً (  ٢١٨وقد وردت ردود مـن   -٢١
أسـبوع. وكـان مضـمون اإلفـادة      نظام ختطـيط املـوارد املؤسسـية كـل    يف املائة منهم  ٩٢على 

إجيــايب يف حتســني الكفـاءة، بنســبة إقــرار   ذلــك النظــام كـان لــه تـأثري   املرجتعـة مــن املـوظفني أنَّ  
 يف املائة. ٦٦إمجالية قدرها 
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  االستنتاجات -ثامناً 
ــيري         -٢٢ ــامج التغ ــذ برن ــن خــالل تنفي ــاءة م ــل مكاســب كــبرية يف الكف ــت بالفع ــد حتقَّق لق

ــالغ جمموعهــا     ــة، الب ــورات التكــاليف اإلداري ــدت وف ســد. وج ــون ٥,٢والتجدي ــورو، يف  ملي ي
. وعـالوةً علـى ذلـك،    ٢٠١٥-٢٠١٤و ٢٠١٣-٢٠١٢الربنامج وامليـزانيتني لفتـريتْ السـنتني    

قت يف إطـار برنـامج التغـيري والتجديـد وباسـتحداث نظـام ختطـيط        أعاله، حقِّ وضحوحسبما أُ
املوارد املؤسسـية إجنـازات مهمـة أفضـت إىل مكاسـب يف اإلنتاجيـة يف عمليـات تسـيري أعمـال          

) IDB.42/3يف تقرير مراجع احلسـابات اخلـارجي (   جنازاتذه اإلهاليونيدو. وقد أُبرزت بعض 
 ام ختطيط املوارد املؤسسية.وأُكِّدت بنتائج االستقصاء اخلاص بنظ

يف كانون الثاين/يناير  نظموإضافةً إىل ذلك، ومنذ إنشاء وحدة دعم األعمال وال -٢٣
حتسيناً لنظام ختطيط املوارد املؤسسية وأَمثَلةً إلجراءات  ١٢٠، نفِّذ ما يزيد على ٢٠١٤

سوف تواصل وحدة  تسيري األعمال، ويعتزم تنفيذ املزيد منها مستقبالً. ويف هذا الصدد،
بة تطوير الربامج والتعاون التقين وأوساط األعمال عتعاوا الوثيق مع ش نظمدعم األعمال وال

التجارية إلجراء معاجلة منهجية لعمليات تسيري األعمال األساسية حيث ميكن لنظام ختطيط 
فافية تعزيزاً لتقدمي يف الكفاءة وزيادةً يف الشحيقِّق مزيداً من املكاسب  ناملوارد املؤسسية أ

ا تشمل . واخدمات التعاون التقين وحتسيناً لعملياهذه، ضمن مجلة أمور، تكامالً تام
لتنقيح خلطوات العمل اخلاصة بتصميم املشاريع وتقييمها واملوافقة عليها؛ وآليةً مبسطةً 

م السفر امليداين ولتقدمي لدعميزانية التعاون التقين ولفحص أداء الصناديق؛ وإجراءات مبسطة 
 املالية. اإلجراءاتخدمات التدريب ملشاريع التعاون التقين؛ ومزيداً من تنميط 

ة مرومن أجل احلفـاظ علـى املكاسـب يف الكفـاءة، سـيلزم بـذل جهـود مسـت         ،ولذلك -٢٤
لتحسني حلول نظام ختطيط املـوارد املؤسسـية، ممـا يتطلَّـب مزيـداً مـن االسـتثمارات. وسـوف         

ــ ــام بشــأن برنــ   ت ــدير الع ــرة  ادرج يف مقترحــات امل ــزانييت الفت تكــاليف  ٢٠١٧-٢٠١٦مج ومي
 الصيانة املنتظمة لذلك النظام والتحسينات املُدخلة عليه.

  
  خاذهاإلجراء املطلوب من الس ات -تاسعاً 

 حييط علماً باملعلومات الواردة يف هذا التقرير. نلعلَّ الس يود أ -٢٥
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