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  موجز تنفيذي

أعدت هذه الوثيقة استجابة للطلب الذي تقدم به أعضاء هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد  -1

الصندوق، والقاضي بأن تقدم إدارة الصندوق وثيقة عن اإلدارة بغرض تحقيق الكفاءة التنظيمية 

وبناء عليه، . سع لموارد الصندوق خالل الدورة الثالثة لهيئة المشاورات التجديد التافي فترةوالتشغيلية 

 بغرض تعزيز كفاءة الصندوق في فترة التجديد التاسع للموارد، كما ةتضم هذه الوثيقة مقترحات اإلدار

 .أنها تتضمن أيضا مقترحا لتوسيع مؤشرات الكفاءة التي يستخدمها الصندوق حاليا

 يجري تقييما مؤسسيا للكفاءة في الصندوق، يوصى بالنظر  في الصندوقلمستقلوحيث أن مكتب التقييم ا -2

إلى المقترحات الواردة في هذه الوثيقة على أنها مرحلية بطبيعتها، إذ سيتم التثبت من صحتها 

كذلك . 2012واستكمالها، كما هو ضروري، ما أن ينتهي التقييم الذي يعده مكتب التقييم المستقل في عام 

 أيضا عرض وثيقة نهائية تستند إلى نتائج المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع للموارد والتوصيات يقترح

كانون /الواردة في التقييم المؤسسي على المجلس التنفيذي للموافقة عليها في موعد ال يتعدى ديسمبر

 .2012األول 

لتجديد التاسع للموارد، تستعرض وبهدف توفير إطار مؤسسي مالئم إلجراءات الكفاءة المقترحة لفترة ا -3

هذه الوثيقة أوال اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة بالفعل بموجب جدول أعمال التغيير واإلصالح الذي 

ويهدف جدول أعمال التغيير واإلصالح إلى جعل الصندوق مؤسسة تتسم بقدر أكبر . 2009بدئ به عام 

قشة مكاسب الكفاءة المتحققة في إطار جدول أعمال التغيير  كذلك ستتم منا.من الرشاقة والكفاءة والفعالية

 .واإلصالح

وتشير الوثيقة إلى أنه وبموجب جدول أعمال التغيير واإلصالح يجري حاليا تنفيذ عدد من المبادرات  -4

تعزيز دائرة إدارة البرامج، وإنشاء :  حيث تعززت البنية التنظيمية للصندوق من خالل.اإلصالحية الهامة

 التنمية، وإنشاء دائرة للعمليات المالية ياالستراتيجية وإدارة المعرفة تحت قيادة كبير استراتيجيمكتب 

 باإلضافة إلى .تحت قيادة كبير الموظفين الماليين، ودائرة لخدمات المنظمة تحت قيادة رئيس لهذه الدائرة

عبئة الموارد والشراكات التي  توحدةذلك، تم تجميع قدرات تعبئة الموارد في الصندوق من خالل إنشاء 

 .يترأسها مستشار رفيع المستوى لرئيس الصندوق

كما اتخذت إجراءات هامة بموجب جدول أعمال التغيير واإلصالح لمواءمة الموارد المالية والبشرية في  -5

وتتضمن بعض اإلجراءات المحددة تبني نظام للميزنة يستند إلى . الصندوق مع أهدافه االستراتيجية

تائج يربط بصورة مباشرة النفقات بالنتائج، والشروع بتخطيط استراتيجي لقوة العمل لضمان التوزيع الن

 كما شرع بسلسلة من إصالحات إدارة الموارد البشرية لتحسين بيئة العمل في .األمثل لموظفي الصندوق

ية الموظفين، الصندوق، وإدارة أداء موظفيه، وضمان الوصول إلى المستويات المالئمة من إنتاج

 كذلك حظيت اإلجراءات الرامية إلى تحسين .ومواءمة تعويضات الموظفين مع المؤشرات المناسبة

 .عمليات األعمال وعمليات اإلدارة والمالية بتركيز محوري في جدول أعمال التغيير واإلصالح

 المستويات المستهدفة وكنتيجة لهذه اإلجراءات، خلصت الوثيقة إلى نتيجة مفادها أن الصندوق قد تجاوز -6

 للموارد، وأن معدل الكفاءة الذي يحسب كنسبة الميزانية اإلدارية إلى الثامنللكفاءة الموضوعة للتجديد 
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 متجاوزا المستوى المستهدف البالغ 2012 بالمائة عام 12برنامج القروض والمنح يتوقع له أن يصل إلى 

 بالمائة مقارنة بالمستوى المستهدف 67ن للبرامج إلى وتصل نسبة قوة العمل المكرسة اآل.  بالمائة13.5

 إلى 2009 يوما عام 35 بالمائة، وأما الوقت الالزم لمعالجة طلبات السحب فقد انخفض من 65وهو 

 . بالمائة21.4 ، أي بمكسب يصل إلى2011 يوم في النصف األول من عام 27.5

وق جملة من اإلجراءات لزيادة تعزيز كفاءة وبالنسبة للتجديد التاسع للموارد، تقترح إدارة الصند -7

الصندوق، وأولها تعزيز جدول أعمال التغيير واإلصالح لتوفير إطار سياساتي تنظيمي متين للمزيد من 

إجراءات الكفاءة اإلضافية، وثانيها إدخال أدوات إدارة جديدة الحتواء التكاليف وخفضها كلما كان ذلك 

نظام لإلبالغ عن وقت الموظفين، لتقدير تكاليف الموظفين لكل نشاط : فهيوأما األدوات المقترحة . ممكنا

كذلك سيجري إبالغ . عمل في الصندوق، وتطوير مؤشرات للكفاءة لجميع عمليات األعمال في الصندوق

منتظم لإلدارة العليا عن هذه المؤشرات في إطار التقرير الفصلي لألداء، وللمجلس التنفيذي من خالل 

ومن شأن هذه اإلجراءات أن تمكن الصندوق من رصد . السنوي عن الفعالية اإلنمائية للصندوقالتقرير 

تكاليف عمليات أعماله الرئيسية بصورة وثيقة، واتخاذ اإلجراءات الضرورية الحتواء التكاليف أو 

نظمة ويتوقع لهذه اإلجراءات أيضا أن تروج لثقافة أقوى ووعي بالتكاليف والكفاءة في الم. خفضها

 .بأسرها

كذلك تم . وبغية قياس ومتابعة الكفاءة اإلجمالية للصندوق، هنالك سلسلة من المؤشرات الجديدة المقترحة -8

وضع األهداف لكل مؤشر من مؤشرات الكفاءة كي تعكس مكاسب الكفاءة المتوقعة من اإلجراءات التي 

وستوفر هذه المؤشرات مجتمعة صورة . ستتخذ في فترة التجديد التاسع للموارد لتحسين كفاءة الصندوق

  .أكثر اكتماال للتقدم الذي سيحرزه الصندوق لتعزيز كفاءته المؤسسية
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  اإلجراء المطلوب
تطلب إدارة الصندوق من األعضاء المشاركين في الدورة الثالثة لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع 

وستدرج هذه التعليقات في تقرير . مقترحات الواردة في هذه الوثيقةلموارد الصندوق اإلدالء بتعليقاتهم على ال

هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق، والذي سيعرض على هيئة المشاورات لمزيد من 

، ومن ثم على مجلس المحافظين 2011كانون األول /االستعراض في دورتها األخيرة المقررة في ديسمبر

  .2012شباط /لنهائية عليها في دورة فبرايرللموافقة ا
 

 التقدم المحرز في فترة :اإلدارة بهدف تحقيق الكفاءة في الصندوق

   للمواردسع والمقترحات لفترة التجديد التا،التجديد الثامن للموارد

   مقدمة-أوال 

 من هيئةأعضاء ال طلب ،في الدورة األولى لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق -1

 مع التركيز على إدارة  والتشغيليةالتنظيميةة بهدف تحقيق الكفاءة إدارة الصندوق إعداد وثيقة عن اإلدار

لفترة التجديد الثامن لكفاءة لومع اعترافهم بأن الصندوق قد وضع أهدافا .  والميزانيةةبشريالموارد ال

لمزيد من ا  اقتراحن اإلدارةمى أية حال علطلبوا ، إال أن األعضاء للموارد في إطار إدارة النتائج

 . هذه الوثيقةتعدأ ،واستجابة لهذا الطلب. 1 للصندوق والتشغيليةالتنظيميةراءات لتعزيز الكفاءة اإلج

 وما زال أولوية محورية ومستمرة في الصندوق منذ التجديد السابع للموارد بهدف لكفاءةاكان تحسين  -2

 وتحسين الخدمات التي يوفرها الصندوق للدول األعضاء ،في البرامج اإلنمائيةزيادة الموارد المستثمرة 

، وبموجب التجديد السابع للموارد، تم البدء بخطة عمل الصندوق لتحسين 2006ففي عام . المقترضة منه

صالح، غيير واإل تنفذ إدارة الصندوق جدول أعمال الت،وبموجب التجديد الثامن للموارد. 2فعاليته اإلنمائية

 .  لجعل الصندوق مؤسسة أكثر رشاقة وكفاءة وفعالية2009ه عام الذي تم الشروع ب

 كما هو واضح من ، جدول أعمال التغيير واإلصالح بتخليف أثر هام على تحسين كفاءة الصندوقوقد بدأ -3

 لجدول ر اإليجابيألثلويتوقع . البرامججهيز  ألنشطة تة وزيادة الموارد المخصص،تحسن معدل الكفاءة

 وتعي إدارة . أن يستمر في األشهر المتبقية من فترة التجديد الثامن للموارد واإلصالح التغييرأعمال 

 ، ولتحقيق هذه الغاية.ربأكبصورة  لكفاءةاا ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لتحسين جيدالصندوق 

صول إلى قياس وعرض وتحقيق تعرض هذه الوثيقة مقترحات للتنفيذ في فترة التجديد التاسع للموارد للو

ها جدول أعمال التغيير اسرحات على األرضية المتينة التي أرتستند هذه المقتو .لكفاءةلأفضل 

 .واإلصالح

 . تقييما مؤسسيا للكفاءة في الصندوق في الصندوقوباإلضافة إلى ذلك، يجري مكتب التقييم المستقل -4

ومن . أن تخرج بعدد من التوصيات لتحسين الكفاءة، 2012 عام لهذه الدراسة، المقرر استكمالهاويتوقع 

                                                      
الوثيقة ( انظر موجز من رئيس هيئة المشاورات عن الدورة األولى لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق  1

REPL.IX/1/INF.2.(  
  . مليون دوالر أمريكي من السويد15 دعم هذا البرنامج بمنحة قدرها  2
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 ستكون )ان رابعا وخامساسمقال( فإن المقترحات الواردة أدناه لفترة التجديد التاسع للموارد ،هذا المنطلق

وعلى الرغم من .  وتوصيات مكتب التقييم المستقلات، على ضوء استنتاج2012الستعراض عام لبحاجة 

 إال ،تمثل دفعة كبيرة لتعزيز الكفاءة في الصندوق في فترة التجديد التاسع للموارد و،أنها مطورة بالكامل

تها ورصدها ما أن حبد من التثبت من ص  وال،بطبيعتها أن المقترحات الواردة في هذه الوثيقة مرحلية

حقيق الكفاءة تبغرض وأما المقترحات النهائية لإلدارة . يستكمل التقييم الذي يجريه مكتب التقييم المستقل

الموافقة عليها في و فسوف تعرض على المجلس التنفيذي للنظر فيها ،في فترة التجديد التاسع للموارد

 . 2012كانون األول /موعد ال يتعدى ديسمبر

 الكفاءةدارة لتحسين  ثانيا اإلجراءات التي اتخذتها اإلالقسم سيناقش ، حيثنظمت الوثيقة على النحو التالي -5

 سم وأما الق، في فترة التجديد الثامن للموارد في سياق جدول أعمال التغيير واإلصالحالتشغيلية والتنظيمية

ضمن ت وي. جدول أعمال التغيير واإلصالحبموجبيناقش مكاسب الكفاءة المتحققة حتى تاريخه سثالثا ف

تشغيلية في فترة التجديد لتعزيز كفاءة الصندوق التنظيمية وال رابعا اإلجراءات التي تقترحها اإلدارة سمالق

 في فترة التجديد الكفاءة لمؤشرات رصد وقياس اقترحم خامسا سمق، في حين يعرض ال للمواردالتاسع

 . للمقترحات الرئيسيةا سادسا موجز وأخيرا، يوفر القسم. عنهاواإلبالغ التاسع للموارد

ة التجديد الثامن  في فتر والتشغيليةالتنظيمية الكفاءة  اإلدارة بغرض تحقيق–ثانيا 

 ر واإلصالحيجدول أعمال التغي: للموارد

  جدول أعمال التغيير واإلصالح-ألف 

 كانت األداة الرئيسية التي استخدمتها اإلدارة لتحسين الكفاءة التنظيمية ،في فترة التجديد الثامن للموارد -6

 جعل ي ه األعمال هذاولوالغاية من جد. والتشغيلية في الصندوق هي جدول أعمال التغيير واإلصالح

 األهداف االستراتيجية لجدول ثلمتوبصورة خاصة ت. 3 وفعاليةوكفاءة الصندوق مؤسسة أكثر رشاقة

ضمان إيصال فعال لنتائج التجديد الثامن للموارد من خالل تعزيز القدرة التنظيمية ) 1: (األعمال فيما يلي

تحسين ) 4(حسين اإلدارة المالية في الصندوق؛ ت) 3(تعزيز الصندوق كمؤسسة للمعرفة؛ ) 2(للصندوق؛ 

 .كفاءة الصندوق

 تتضمن اإلجراءات المحددة التي كان لها أثر مباشر على ،وضمن جدول أعمال التغيير واإلصالح -7

) 2( القرار فيه؛ اتخاذتعزيز البنية التنظيمية للصندوق وتبسيط عمليات ) 1: (تحسين الكفاءة ما يلي

فعال الستخدام اال الموارد البشرية والمالية للصندوق وأهدافه االستراتيجية لضمان المواءمة الوثيقة بين

) 4(؛ تهمتحسين إنتاجيية إلدارة أفضل ألداء الموظفين ودارة الموارد البشرإصالحات إتنفيذ ) 3(للموارد؛ 

 ة بأسرهاظممنال فيتحسين عمليات األعمال ) 5(تعزيز اإلدارة المالية لتحسين كفاءة الخدمات المالية؛ 

 . وستتم مناقشة هذه المبادرات بتفصيل أكبر أدناه.لتحقيق مكاسب الكفاءة

                                                      
  . تم عرض تحديث لجدول أعمال التغيير واإلصالح على هيئة المشاورات في إطار استعراض منتصف المدة للتجديد الثامن للموارد 3
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  تعزيز البنية التنظيمية للصندوق-باء 

 ة مركزا بصورة كبيرة،ممنظ إعادة تشكيل ال إجراءات، أرسى الصندوق سلسلة من2009 من عام ابدء -8

المثلى لبنية الك الصندوق لمتامثل الهدف في ضمان  وت. وإجراءات اإلبالغ،على مسؤوليات اإلدارة العليا

 وإجراءات اإلبالغ وأطر المحاسبة الفعالة وعمليات اتخاذ القرار الكفؤة لتمكينه من ،والقدرة التنظيمية

 وقد .ة فعالة وكفؤةتخدامه للموارد التي في حوزته بصور ولضمان اس،إيصال النتائج بناء على مهمته

 .ى جميع دوائر الصندوقت هذه اإلجراءات علثرأ

 للبيئة وتغير  جديدةعزز الصندوق دائرة إدارة البرامج فيه من خالل إنشاء شعبة. دائرة إدارة البرامج -9

 .إدماج أجزاء من شعبة السياسات السابقة فيهاب وتعزيز قدرة شعبة السياسات والمشورة التقنية ،المناخ

 ، المكاتب القطرية التابعة لهإلنشاءاإلداري ونظيمي الت اإلطار  الصندوقباإلضافة إلى ذلك، فقد عزز

نموذج عمل  يعتبر أحد األعمدة الرئيسية في  مما-وقد أسهم تعزيز وتوسيع إنشاء المكاتب القطرية 

تتسم بقدر  بصورة  تنفيذهادعم وبشكل معتبر في ضمان القيام بأنشطة تجهيز المشروعات -الصندوق 

 .4فعاليةالكفاءة ومن الر بأك

، تم تقسيم دائرة المالية واإلدارة 2011 في بداية عام .نظمةدائرة العمليات المالية ودائرة خدمات الم -10

 ودائرة خدمات ين، المالينموظفيالالتي يترأسها كبير  وهما دائرة العمليات المالية السابقة إلى دائرتين

تحسين فعالية ) 1: (يان محوريين فيوغدا هذان التغييران التنظيم. ة التي يترأسها رئيس الدائرةنظمالم

 للصندوق وعمليات أعماله وعمليات البشريةتعزيز إدارة الموارد ) 2(وكفاءة الخدمات المالية للصندوق؛ 

 التحسينات وما تزال تثمر أثمرت بدورهاو .) أدناهما سيناقش بصورة أكثر تفصيالم(فيه اإلدارة الداخلية 

 .الكفاءةمكاسب هامة في عن 

ي التنمية يالهدف الرئيسي لهذا المكتب الذي يترأسه كبير استراتيج. االستراتيجية وإدارة المعرفةمكتب  -11

 حوار السياسات واستقطاب التأييد العالمي إجراء وقدرته على ،هو تعزيز القدرة التحليلية للصندوق

ا المكتب أن يسهم باإلضافة إلى ذلك، يتوقع لهذ. أصحاب الحيازات الصغيرةلصالح للتنمية الزراعية 

 االستراتيجيات والسياسات المستنيرة 5إعداد وثائق) 1: (رة في البرمجة القطرية من خاللكبيإسهامات 

تطوير أدوات أكثر فعالية إلدارة المعرفة تركز على توليد ونشر ) 2(بالتفكير على أعلى المستويات؛ 

 . المعرفة الخارجية باإلضافة إلى االستخدام الفعال لمصادر،المعرفة الداخلية

 هكون هذت س. مستشار رفيع المستوى لرئيس الصندوقا يترأسهالتيكات االشرو تعبئة المواردوحدة  -12

 أداة حاسمة في تعزيز قدرة الصندوق على تعبئة الموارد من خالل تمكينه من االستفادة من كل الوحدة

ا رئيسيا في تعزيز الشراكات االستراتيجية لعب دورت سا  كذلك فإنه،من المصادر التقليدية وغير التقليدية

ق مشروعات ا أال وهي توسيع نط- 2015لتمكين الصندوق من الوصول إلى أحد أهم أهدافه للفترة 

 . وبالتالي تعزيز أثرها التنموي وكفاءتها،وبرامج الصندوق

                                                      
ى الدورة الثانية لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع  انظر نموذج عمل الصندوق لفترة التجديد التاسع للموارد الذي عرض عل 4

  .2011حزيران /للموارد في يونيو
وهو اإلطار الذي صادق عليه . 2015- 2011 أعد مكتب االستراتيجية وإدارة المعرفة اإلطار االستراتيجي الجديد للصندوق للفترة  5

  .2011أيار /المجلس التنفيذي في دورة مايو
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  تبسيط عملية اتخاذ القرار–جيم 

 وجعلها ، القرار في الصندوقطوات لتبسيط عملية اتخاذ، اتخذت الخبالتزامن مع تعزيز البنية التنظيمية -13

إذ تم إنشاء لجنة اإلدارة التنفيذية التي يترأسها رئيس الصندوق وتتألف من جميع المدراء . أكثر تشاركية

 بمسؤولية اتخاذ القرارات الخاصة بالقضايا  اللجنة التي تضطلعيهو ،2009رفيعي المستوى عام 

 لجنة إدارة العمليات للتنسيق واتخاذ القرارات الخاصة بالقضايا ئتنشأ نفسه، عامال وفي .السياساتية

.  وتتألف بعضويتها من جميع المدراء في الصندوق،وتترأس هذه اللجنة نائبة رئيس الصندوق. التشغيلية

 .ز كفاءة سريان العمل ضمن المنظمةي تعزإلى القرار اتخاذ في  األكبر المشاركة والشفافيةؤديوت

 موارد المالية والبشرية مع األهداف االستراتيجيةال مواءمة -ل دا

 ه لمواردأفضل أدخل الصندوق ثالث أدوات هامة لمالءمة ،بموجب جدول أعمال التغيير واإلصالح -14

 في اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة االمالية والبشرية مع أهدافه االستراتيجية المنصوص عليه

 العالقة بين استخدام الموارد فصل التي تالخطة متوسطة األجل هي األدوات وأول هذه .2011-2015

لكل دائرة وشعبة ضمن إطار زمني مستمر لفترة ثالثة ) المخرجات/المدخالت(والمخرجات المتوقعة 

 لضمان التخصيص األمثل لموارد نظام الميزنة المستند إلى النتائجأما األداة الثانية فهي تبني . أعوام

 تتمثلو. النتائج اإلنمائية المتوقعةواألثر ب الموارد بصورة مباشرة  تخصيصدوق من خالل ربطالصن

 الهادفة إلى توزيع قوة العمل في الصندوق بما التخطيط االستراتيجي لقوة العملة في عملية لثاثاألداة ال

 موارد الصندوق تخداماس لضمان تها وتثبت هذه األدوات الثالث ضرور.يتماشى مع أهدافه االستراتيجية

 . الفعاليةياتمستوأعلى المالية والبشرية بصورة متسقة على 

عرضها على المجلس التنفيذي وتم إعداد أول خطة متوسطة األجل للصندوق . الخطة متوسطة األجل -15

 مخصصات موارد كل وحدة  بدقةلفصيوتستخدم الخطة متوسطة األجل إطاراً منطقيا . 2010عام 

 تحقيق المخرجات والنتائج اإلنمائية على مدى فترة ثالث ها في ومساهمت منهانواتج المتوقعة وال،تنظيمية

لة لتنفيذ اءباإلضافة إلى ذك، فإن الخطة متوسطة األجل توفر إطارا واضحا للمس. سنوات متواصلة

تخدم ومع إدخال الخطة متوسطة األجل يسأنه باختصار ، مما يعني برنامج العمل واستخدام الموارد

، واإلبالغ السنوي الصندوق وألول مرة في تاريخه إطارا متوسط األجل لتخطيط وتخصيص موارده

 .المقارن

، أدخل الصندوق نظام الميزنة المستندة إلى النتائج مع 2010في عام . لنتائجإلى االميزنة المستندة  -16

 الميزانية مع متطلبات النتائج؛ ربط النفقات بصورة مباشرة بالنتائج؛ مواءمة مخصصات: األهداف التالية

، وبغية ألولوياتلوضع ترتيب واضح بوللسماح . لة لتتبع النفقات مقابل النتائج المتحققةاءخلق إطار للمس

 تجهيز البرامج  - األولى المجموعة :ة في أربع مجموعاتي تم تجميع الميزانية اإلدارد فق، التحليلتيسير

 وتعبئة الموارد واالتصاالت ،حوار السياسات رفيع المستوى -  نيةالثاالقطرية وتنفيذها؛ المجموعة 

دعم  - الرابعة وتنظيمها؛ المجموعة  وإصالحها اإلدارة المؤسسية- الثالثةاالستراتيجية؛ المجموعة 

 .أنشطة التسيير التي يقوم بها األعضاء

مثل للموارد في خصيص األالتية ناللميزالسابقة ة التخصيصية كفاء تتطلب ال،وعلى المستوى المؤسسي -17

 كما هو المتفق عليها،فعالية والجودة أهداف الونواتج البرامج لتحقيق والثانية  األولىالمجموعتين 
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، الثالثة والرابعة وترشيد الموارد المخصصة للمجموعتين ،6منصوص عليه في إطار قياس النتائج

 أدناه 1  البيانيالشكل بينوي. تويات المطلوبةة على المسيمتطلبات توفير الخدمات اإلداربشريطة اإليفاء 

زيادة إضافية في تحقيق ويقترح . 2011 لعامتخصيص موارد ميزانية الصندوق حسب المجموعة 

 .2012 في ميزانية عام  الثالثة وتخفيض مخصصات المجموعةاألولىمخصصات المجموعة 

  1  البيانيالشكل

  2011تخصيص الميزانية حسب المجموعة لعام 

62%
7%

23%

8%

المجموعة  1

المجموعة  2

المجموعة  3

المجموعة  4

 
 وتعبئة ،حوار السياسات رفيع المستوى: نيةالثا تجهيز البرامج القطرية وتنفيذها؛ المجموعة :األولى المجموعة :ملحوظة

دعم  :الرابعة وتنظيمها؛ المجموعة  وإصالحها اإلدارة المؤسسية:الثالثةالموارد واالتصاالت االستراتيجية؛ المجموعة 

 .أنشطة التسيير التي يقوم بها األعضاء

 ه على حد سواء،ن موظفيه ومستشاريم ، تمثل قوة عمل الصندوق.التخطيط االستراتيجي لقوة العمل -18

 وبالتالي فإن  ثلثي الميزانية السنوية للصندوق، حواليها تكاليفذلك تشكل ك،المورد الرئيسي لتحقيق أهدافه

 وأما .تهكفاءو لكل من فعالية الصندوق أمر حاسم) ليف الموظفين تكاحتواءوا(التوزيع األمثل لقوة العمل 

األولى المبدأ الموجه هنا فهو ضمان تخصيص أكبر قدر ممكن من قوة العمل في الصندوق للمجموعتين 

 مع االستمرار في ضمان ،الثالثة والرابعة وتخصيص أقل قدر ممكن من قوة العمل للمجموعتين والثانية،

 .دعملمطلوب من الخدمات اإلدارية وخدمات التوفير المستوى ا

 وتم وضع ،2009 بدأ الصندوق بتخطيط استراتيجي لقوة العمل فيه عام ،وبهدف تحقيق هذه الغاية -19

 وضمن إطار الخطة متوسطة ، باإلضافة إلى ذلك.ومستشاري الصندوق الخرائط للتوزيع الفعلي لموظفي

عقب االستعراض الخارجي للموارد و .يصال برامجها الشعب متطلباتها من الموظفين إلعرضاألجل ت

المعينة فيما يتعلق بتشكيل وتوزيع  "الشذوذ" بعض حاالت  وجود والذي أشار إلى،البشرية في الصندوق

                                                      
عتين األولى والثانية، سيتم إيالء اهتمام دقيق لتنظيم آفاءة التكاليف للنفقات مع إيالء األولوية النسبية لمخصصات الميزانية في المجمو  6

  .المتكبدة في هاتين المجموعتين
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.  مراجعة للوظائف يقوم به مستشارون خارجيون لتقدير المهام الوظيفيةتجري حاليا ،المناصب

 .7يتعلق ببرنامج عمل كل شعبة من شعب الصندوقوالمؤهالت والمهارات المطلوبة فيما 

 تتبع ثالثة مؤشرات  حاليا يتم، اتفق عليه بموجب إطار قياس النتائج لفترة التجديد الثامن للمواردبعا لماوت -20

بلدان القوة العمل من نسبة ) 2(نسبة قوة العمل في البرامج؛ ) 1( :لكفاءة وفعالية قوة العمل وهي

 5نسبة النساء في المناصب المهنية على مستوى الفئة المهنية ف ) 3( باء وجيم؛ األعضاء من القائمتين

ويمثل المؤشر األول وهو نسبة قوة العمل في البرامج مؤشرا بالوكالة للداللة على التخصيص . ما فوقو

قسم التم مناقشته في ت كما س، ملحوظا بهذا الصددا وقد أحرز الصندوق تقدم.الفعال لموارد قوة العمل

 .التالي

  إصالحات إدارة الموارد البشرية- هاء 

 أيضا إلى خلق تتعداهاال يقتصر ما تمليه متطلبات الكفاءة على التوزيع األمثل لموارد الموظفين وإنما  -21

ومن األمور الهامة . 8 إيصال مخرجات الموظفين المخطط لها وتعزيز إنتاجيتهمفي إطارهابيئة عمل يتم 

 األداء الجيد مكافأةتم تلنتائج بحيث مع ايتضمن هذا النظام مواءمة الحوافز "على وجه الخصوص أن 

 باإلضافة إلى ذلك، وحيث أن نظام المزايا والتعويضات عامل محدد رئيسي .9" الضعيفلالداءوالتصدي 

ع  فإنه بحاجة الستعراض منتظم لضمان مواءمته م، والكفاءة في الصندوق للتكاليففي التركيبة اإلجمالية

ومع تبني جدول أعمال التغيير . 10المؤسسات التي يمكن أن تتخذ أساسا للمقارنة في سوق العمل

 . اتخذت إدارة الصندوق عددا من الخطوات لتحسين بيئة العمل في الصندوق،واإلصالح

 ، وقواعد الموظفين شروط العمل والخدمة في الصندوقأحكامتنظم . تحسين بيئة العمل في الصندوق -22

حديثة الارسات الممالقواعد الجديدة  األحكام ووستعكس. 2011 عام المتوقع استكمالهن قيد التنقيح وهي اآل

 .موظفيه إلى إدارة أداء إضافة ، ويتوقع لها أن تحسن بيئة العمل في الصندوق، البشريةإلدارة الموارد

استعراض خارجي لنظام  جريأ للموارد، لتزامات المنصوص عليها بموجب التجديد الثامناالوكجزء من  -23

 هذا االستعراض خرج وقد . على نتائجه المجلس التنفيذيواطلع ،إدارة الموارد البشرية في الصندوق

وال  الخدمة العامة مرتفعة التكاليف يتعويضات موظف) 1: ( التاليةعدة استنتاجات هامة وهيبالخارجي 

 ال يتسم بأي مرونة على دارة األداءالنظام الحالي إل) 2( سوق العمل في روما؛ شروطمع  تتالءم

نسبة موظفي الخدمة العامة إلى الموظفين ) 3(األداء؛  ب بإمكانية ربط األجربخاصة فيما يتعلقو اإلطالق،

 .المهنيين عالية

                                                      
، وأنه في حال آل من 1 إلى 1ستعراض الخارجي أن نسبة الموظفين المهنيين إلى موظفي الخدمة العامة يعادل حوالي ورد في اال  7

  .الموظفين المهنيين وموظفي الخدمة العامة فالمرجح أن تكون المناصب الفعلية في فئات الدرجات العليا
يتضمن إطار قياس النتائج مؤشرا مرآبا، وهو مؤشر مشارآة الموظفين الذي يقيس ويتتبع فهم الموظفين لبيئة العمل اإلجمالية في   8

  .الصندوق
تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثامن لموارد الصندوق الذي عرض على مجلس المحافظين في  وهي نقطة رآز عليها  9

  .2009شباط /فبراير
 من الجدير بالمالحظة أن تعويضات موظفي الصندوق، بحكم آونه وآالة من وآاالت األمم المتحدة المتخصصة، هي تلك التي تضعها  10

  .الهيئة الدولية للخدمة المدنية
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 مع إمكانية إدخال تغييرات المدنيةويتطرق الصندوق لمعالجة القضيتين األولتين مع الهيئة الدولية للخدمة  -24

 وإنما أيضا على تلك ،حسبف في الصندوق  نظام إدارة األداء والتعويضات على الأن تؤثرمن شأنها 

وأما . رهاساألمم المتحدة بأمنظومة  وفي ،ام من روما مقرا له الوكالتين اللتين تتخذانفيالمعتمدة 

 في إطار هاإلي فيتم التطرق ، وهي نسبة موظفي الخدمة العامة إلى الموظفين المهنيين،القضية الثالثة

 . حالياةمراجعة الوظائف الجاري

:  اتخذت إدارة الصندوق اإلجراءات التالية،وبانتظار االنتهاء من هذه المناقشات ومن مراجعة الوظائف -25

 وتجميد زيادة رواتب موظفي الخدمة العامة ، الخدمة العامةمن فئة تعيين موظفين  علىتجميدفرض 

 نفذ العديد من ،الموظفين وفيما يتعلق بضبط تكاليف ،إلضافة إلى ذلكوبا. 2011- 2010للعامين التلقائية 

 مما ال  الصحيمكونات التأمينبعض  وإلغاء ، استحقاقات السفرتخفيضتوفير التكاليف مثل لجراءات اإل

 .نجم عن هذه اإلجراءات وفورات معتبرةو. بالخدمة بالنسبة لألمراض والحوادث عالقة له

 مع تركيز  2011في عام  تم استعراض وتحسين نظام تعزيز األداء .الموظفينتعزيز أداء وإنتاجية  -26

باإلضافة إلى نظام معزز وأدخل نظام إلكتروني . معالجة ضعف أداء الموظفينلأكبر على التطرق 

 . كما تم التأكيد بصورة أكبر على تعزيز المهارات، اآلراء من جميع الجهاتباستقاءللتغذية الراجعة 

 يغدو نظام تقييم األداء أداة كي من العمل  للمزيدزالت هنالك حاجة ما، م من هذه اإلصالحاتوعلى الرغ

يم األداء يرافقه ي لتقاوقد أظهرت الخبرة الحاجة إلى نظام أفضل تصميم. فعالة إلدارة وتعزيز األداء

 .لمدراء على استخدامه الفعاللتدريب مستمر 

 وفي .وق على تدوير أكبر للموظفين كطريقة لتحسين أدائهميشجع الصند. تدوير الموظفين وتدريبهم -27

 وكرست موارد كبيرة لتدريب ، بما في ذلك عدد من المدراء، موظفا45السنة الماضية تم تدوير حوالي 

وركز مثل هذا التدريب على إدارة . جباتهماالموظفين لتزويدهم بالمهارات والمعرفة المطلوبة ألداء و

 .المنظمة وفعاليتها اإلنمائية على كفاءة مع مضامين هامةالمشروعات والبرامج 

نفذت المرحلة األولى من برنامج اإلنهاء الطوعي المبكر للخدمة .  للخدمة المبكربرنامج اإلنهاء الطوعي -28

 25  هذا البرنامجمن أن يستفيد  ويتوقع.  ويجري حاليا تنفيذ المرحلة الثانية من هذا البرامج،2009عام 

تخفيض التكاليف وإفساح المجال الستقطاب جملة جديدة من المعارف سهم البرنامج في وي. موظفا

وسيتم النظر في مبادرات إضافية للتجديد المستمر لقوة العمل في . والمهارات التي يحتاجها الصندوق

 .الحاليةالصندوق بعد استكمال مبادرات إصالح الموارد البشرية 

 تعزيز الخدمات المالية -واو 

 اتخذت إجراءات هامة بموجب جدول أعمال التغيير واإلصالح لتحسين فعالية ،كما تم ذكره أعاله  -29

قيادة كبير بللعمليات المالية  وهي تتضمن إنشاء دائرة جديدة .وكفاءة الخدمات المالية في الصندوق

أفضل لالحتياجات  وإعادة تنظيم شعبة المراقب والخدمات المالية لالستجابة بصورة ،الموظفين الماليين

 مليون دوالر 15 استثمار كبير في تكنولوجيا المعلومات بما يعادل جرى وكذلك .الناشئة في الصندوق

اإلشراف و المسؤولية عن إعداد الميزانية ، ونقل نظام القروض والمنح في الصندوقالستبدالأمريكي 

تحليل المخاطر للوصول إلى تخطيط والي  مع إنشاء وحدة للتخطيط الم،إلى دائرة العمليات الماليةعليها 

 .مالي وتنفيذ أفضل للميزانية
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تقصير الوقت الالزم لمعالجة السحوبات :  التاليةالكفاءة أن تؤدي إلى مكاسبرات يلهذه التغيويتوقع  -30

 أفضل العوائد على  تحقيق؛") الالزم لمعالجة طلبات السحبالوقت"يقيس إطار قياس النتائج () الصرف(

 ورصد أفضل ،سياسة االستثمار في الصندوقفي ارات شريطة االلتزام بالشروط الواردة االستثم

 . لهاكثر كفاءةاأل مستخدااالموارد في الميزانية للتشجيع على الالستخدام 

  تحسين العمليات اإلدارية وعمليات األعمال-زاي 

 فيه لتقليص التكاليف ألخرى ااستعرض الصندوق بصورة مستمرة عمليات األعمال والعمليات اإلدارية -31

وقد شملت . من خالل تبسيط اإلجراءات اإلدارية واستخدام التكنولوجيا المحدثةأوقات االستجابة وتحسين 

 ومكتب ،رئيس ونائب الرئيس لعمليات العناية الواجبة واتخاذ القراراتالمثل هذه االستعراضات مكتب 

شعبة المراقب و ،ياإلنترنت مع المجلس التنفيذسكرتير الصندوق لالتصاالت المستندة إلى شبكة 

 .والخدمات المالية

 ،نظام إلكتروني للتعيين يستند إلى شبكة اإلنترنتدخل أ، وباإلضافة إلى ذلك وفي شعبة الموارد البشرية -32

وفي شعبة الخدمات .  حاليا لعمليات العمل وتنظيم الشعبة وموظفيهاإجراؤه إلى استعراض يتم إضافة

 نظام للتوريد المشترك مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة وبرنامج األغذية دخلأاإلدارية 

 ويتم تحري إمكانيات توفير الخدمات المشتركة بهدف تقليص تكاليف التوريد على المنظمات ،العالمي

جيا  وفي شعبة تكنولو.تم حاليا إجراء استعراض خارجي لعمليات الشعبة وإجراءاتهاكما ي. الثالث

 ، ووضعت أجري استعراض خارجي لنظام تكنولوجيا المعلومات في الصندوق،المعلومات واالتصاالت

 الصندوق بصورة كاملة من أفضل أنواع تكنولوجيا المعلومات لتحسين كفاءة استفادةالخطط لضمان 

 .الداخليةأعماله عمليات 

 موارد مكاسب الكفاءة المتحققة في فترة التجديد الثامن لل–ثالثا 

 إطار قياس النتائج في فترة التجديد الثامن لموارد الصندوق مؤشرات لقياس  يمتلك،كما أشير إليه سابقا -33

 وتهدف هذه المؤشرات إلى تتبع .كفاءة المؤسسيةال اإلدارة و– المستوى الخامسكفاءة الصندوق تحت 

وبصورة . ة على الكفاءة المؤسسيةات المدخل بما في ذلك التحسين،التقدم المحرز في اإلصالحات الداخلية

تحسين تعبئة ) 1: ( تقيس هذه المؤشرات التقدم المحرز في أربع مجموعات من األنشطة،أكثر تحديدا

تحسين الكفاءة ) 4(تحسين إدارة المخاطر؛ ) 3(تحسين إدارة الموارد البشرية؛ ) 2(الموارد وإدارتها؛ 

 .يةاإلدار

تحسين هو مؤشر  مؤشرا واحدا منها، وإال أن، ز على الفعاليةهذه المؤشرات ترك معظم أنوفي حين  -34

لقروض والمنح الذي يموله ل  السنويبرنامجال يقيس التكاليف اإلدارية السنوية كنسبة من ية،الكفاءة اإلدار

 ويمتلك إطار قياس النتائج مؤشرات أخرى تقوم بقياس كفاءة عمليات .11الصندوق من موارده الخاصة

، والمدة الزمنية السابقةالكفاءة التخصيصية  لقياس ةالمستخدمنسبة قوة العمل في البرامج مثل : األعمال

التي يتم تتبعها تحت ( والوقت الضروري لمعالجة طلبات السحب ،ول صرفوأ المصادقة الفاصلة بين

                                                      
 ال تندرج تحت هذا البند البرامج والمشروعات التي تمولها آيانات أخرى مثل االتحاد األوروبي أو البرنامج العالمي للزراعة و األمن  11

  . اإلدارة واألموال التكميلية التي يتلقاها الصندوقسومرآذلك فقد تم استبعاد . الغذائي، وتلك التي يديرها الصندوق
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مليات اإلدارية  كمؤشر بالوكالة لكفاءة العنظر إليهاال يمكن التيو )المستوى الرابع من إطار قياس النتائج

 هو للكفاءةوقد تم إحراز تقدم معتبر في هذه القياسات الثالثة .  وكمقياس الستجابة الصندوق،الداخلية

 .معروض أدناه

 أحرز الصندوق ، برنامج القروض والمنح إلى التكاليف اإلداريةبنسبةفيما يتعلق . الكفاءة المؤسسية -35

 وهذا ما يوضحه ،ع بجدول أعمال التغيير واإلصالحتقدما ملحوظا على مدى ثالث سنوات منذ الشرو

 14 إلى 2009 بالمائة عام 16 مما يزيد بقليل عن هذه النسبة أدناه الذي يظهر تراجع 2  البيانيالشكل

 بالمائة في عام 12.1راجع إلى تت سوف هذه النسبة إلى أن اإلسقاطاتوتشير . 2011بالمائة في عام 

 . بالمائة13.5ف لفترة التجديد الثامن للموارد وهو المستوى المستهدمقابل  2012

  2  البيانيالشكل

  تطور معدل الكفاءة في الصندوق

معدل الكفاءة 

16.50%16.13%

14.06%

12.01%

11%

12%

13%

14%

15%

16%

17%

18%

2009 2010 2011 المقترح  2012

الميزانية المصادق عليها مقابل برنامج القروض والمنح المزمع   

  

اإلجراءات إجمالية بويمكن تفسير مكاسب الكفاءة المسجلة في فترة التجديد الثامن للموارد بصورة  -36

 اثنين أثر مباشر نءيإلجراكان وبصورة محددة  .بموجب جدول أعمال التغيير واإلصالحالمتخذة 

 .واضح

 السنوي للميزانية المخصصة لتجهيز البرامج وتنفيذها  النموقصرالمتخذ ب قرارالاإلجراء األول هو  -37

 بدون ، النمو السنوي لبرنامج القروض والمنحعن بصورة معتبرة يقل معدل على ) األولىالمجموعة(

 وعلى الرغم ،على سبيل المثال ،2011 وحتى عام 2009ومنذ عام . جودةالتضحية بأهداف الفعالية أو ال

 إال أن النمو في الميزانية المخصصة ، بالمائة في برنامج القروض والمنح39.5من النمو بما يعادل 

 . بالمائة فقط9.8 كان بحدود األولىللمجموعة 

 المجموعة( والتسيير إلدارةل صة المخصتطاعات في الميزانياتقا وأما اإلجراء الثاني فينطوي على -38

كان ذلك ممكنا من خالل و ).المجموعة الرابعة(دعم أنشطة التسيير التي يقوم بها األعضاء و )الثالثة

مكاسب الكفاءة الناجمة عن التغييرات واإلصالحات التي أدخلت على عمليات األعمال والعمليات اإلدارية 
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وعلى  ،3  البيانيشكلالكما يظهر في و .يجابيةإ نتائج إلىة  متضافراإلجراءات وقد أدت هذه .الداخلية

 كان ،الرغم من النمو المعتبر في برنامج القروض والمنح وتحسين أداء البرامج التي يدعمها الصندوق

 ريافصويقترح أن يكون  2011و 2009النمو السنوي في إجمالي الميزانية اإلدارية متواضعاً بين عامي 

  .2012 عام

  3 البياني الشكل

  برنامج القروض والمنح مقابل الميزانية اإلدارية

2009 2010 2011 المقترح   
2012
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الزيادة الفعلية في برنامج   
القروض والمنح   (%)

الزيادة الفعلية في الميزانية   
اإلدارية  (%)

  
 معدل الكفاءة على الرغم من التوسع الكبير في األنشطة غير على طرأ تحسن ،باإلضافة إلى ذلك -39

كة  والمشار، في المدخالت السياساتية على المستوى الوطنية مثل المساهم،في الصندوققراضية إلا

عالوة .  الخاصة بالفقر الريفي المعارف والمساهمة في قاعدة، العالميةساتاألكثر تكثيفا في منتديات السيا

على ذلك، يوفر الصندوق خدمات لتجهيز المشروعات وإدارة القروض والمنح للدول األعضاء التي يتم 

 . مما يزيد من التكاليف المالية،بصورة جزئية فقطالتعويض عنها 

 المستهدف لنسبة قوة العمل في المستوىبموجب التجديد الثامن للموارد، تم وضع . ءة التخصيصيةالكفا -40

، 2011 هذا المستوى المستهدف بالفعل عام وتحقق. 2012 بالمائة لعام 65 بحدود )العمليات(البرامج 

 ).2011الفصل الثاني من عام ( بالمائة 67حيث وصلت نسبة قوة العمل في العمليات إلى 

 لمعالجة طلبات يةالفترة الزمنية الضرور، تقلصت بموجب التجديد الثامن للموارد. كفاءة عمليات األعمال -41

  من عاممتوسط الفصلين األول والثاني (2011 عام ا يوم27.5 إلى 2009 يوما عام 35السحب من 

 سيسمح ،2012ام  ع في الجديدومع تنفيذ نظام القروض والمنح.  بالمائة21.4أي بمكسب قدره ) 2011

 .يؤدي إلى مكاسب إضافية معتبرةيتوقع أن  مما ،لكترونية لطلبات السحباإلمعالجة الهذا النظام ب

 في فترة التجديد التاسع  والتشغيليةةالتنظيمية بهدف تحقيق الكفاءة  اإلدار– رابعا

  لموارد الصندوق

 ليةالتشغي والتنظيميةق بتعزيز أكبر للكفاءة  تلتزم إدارة الصندو،في فترة التجديد التاسع لموارد الصندوق -42

 : جملتين من اإلجراءات التكميليةترتئيلتحقيق هذه الغاية، و. للمنظمة
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تدعيم مبادرات الكفاءة التي تمت المباشرة تتوقع اإلدارة . تدعيم جدول أعمال التغيير واإلصالح •
ياساتية والمؤسسية لمنظمة بها بموجب جدول أعمال التغيير واإلصالح لضمان وجود األطر الس

 .كفؤة

تخطط اإلدارة إلدخال أدوات إدارة جديدة .  النفقاتوتخفيضإدخال أدوات جديدة لإلدارة الحتواء  •

 محاوالت بغرض تيسيرلتمكين الصندوق من رصد تكاليف جميع عمليات األعمال بصورة أوثق 

 2015وبحلول عام . ان ذلك ممكنا كلما كوتخفيضها التنظيمية الحتواء مثل هذه التكاليف الوحدات

الوقت الذي يستغرقه الموظفون في كل   عناإلبالغ/نظاما للمحاسبةسيكون الصندوق قد أسس 

عالوة على .  بصورة دقيقة لقياس تكاليف الموظفين المتعلقة بكل عملية أعمال أو نشاطنشاط عمل

 بحيث يتم رصدها ألعمالمؤشرات رئيسية لكفاءة ا وحدة تنظيمية تطوير  كل سيطلب من،ذلك

لوعي ا وبهذه الصورة يخطط الصندوق ال إلى تكريس ثقافة .اإلبالغ عنها على أساس فصليو

 وتخفيضها لتوفير أدوات فعالة الحتواء التكاليف ، وإنما ضمن المنظمة بأسرهاالكفاءةبالتكاليف و

  . في آن معاكفاءةوتحقيق مكاسب في ال

  ر واإلصالح جدول أعمال التغييتدعيم –ألف 

 . إدارة الصندوق تدعيما كامال لجدول أعمال اإلصالح والتغييرترتئي ،بموجب التجديد التاسع للموارد -43

 لجدول أعمال التغيير واإلصالح التي تسهم والسياساتيةوستضمن اإلدارة إرساء جميع العناصر التنظيمية 

 :ي التاليةيها فهئوأما اإلجراءات الرئيسية التي ترت. في تحسين الكفاءة

 الذي نفذ منذ عام - تعتقد اإلدارة بأن إعادة تشكيل الصندوق. البنية التنظيمية واتخاذ القرارات )1(

وأما . قد وفر اإلطار التنظيمي المطلوب لتنفيذ مهمة الصندوق بصورة فعالة وكفؤة - 2009

 فقد والشراكة ، الموارد وتعبئة، واإلدارة، والمالية، والمعرفة، الرئيسية للبرامجاألعمدة التنظيمية

 كفاءة التدابير التنظيمية وتدابير اإلبالغ وفي جميع األحوال، ستخضع إال أنه .تم إرساؤها جميعا

 كلما  على الفور،تصحيحيةالجراءات اإل وستتخذ ،القرارات الجديدة الستعراض مستمرواتخاذ 

 .إليهادعت الحاجة 

توسيع  في فترة التجديد التاسع للموارد هو خططت له اإلدارةولعل أكثر تغيير تنظيمي أهمية مما 

 فإن هذا التغيير يعد أحد ،وكما تمت اإلشارة إليه أعاله. وتعزيز المكاتب القطرية للصندوق

 وأما الخطط الحالية التي وافق عليها المجلس التنفيذي ،األعمدة الحاسمة لنموذج عمل الصندوق

بحلول عام  امكتب 40 إلى 2010 عام ا مكتب30المكاتب القطرية من  فترمي إلى زيادة عدد ،بالفعل

2013.  

تنفيذها بصورة ودعم  تكاليف تجهيز البرامج تخفيضوتمكن هذه المكاتب القطرية الصندوق من 

توقع لتعزيز يوبالتالي . قيام الموظفين المعينين محليا بأداء جزء كبير من العملمعتبرة من خالل 

 مع ضمان اإليفاء بأهداف الفعالية الكفاءةتب أن يؤدي إلى مكاسب إضافية في وتوسيع هذه المكا
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الدعم توفير  ستستمر اإلدارة في إيالء اهتمام خاص لضمان ،وبناء عليه. والجودة في آن معا

  .12 المطلوب للمكاتب القطريةياإلداري والتنظيم

سوف يستمر الصندوق في تطوير . مواءمة الموارد البشرية والمالية مع األهداف االستراتيجية )2(

باإلضافة إلى ذلك، فسيستمر . خطته متوسطة األجل بحيث تغدو أداة فعالة لبرمجة عمله وميزانيته

 كما أنه ، المستند إلى النتائج الذي يتبعه لتخصيص موارده البشرية والماليةالميزنة نهج صقلفي 

 . ستكمل مراجعة الوظائف ما أن ت بالكاملالخطة االستراتيجية لقوة العملسينفذ 

  مجموعات وتحسين تقسيم الميزانية إلى أربعومع ،المستندة إلى النتائج يزنةبالموفيما يتعلق 

غدو ت يتوقع أن ، وبخاصة فيما يتعلق بتتبع وقت الموظفين،نظام محاسبة التكاليف في الصندوق

. األربع للمجموعات مخصصات الميزانية أكثر دقة مما يسمح بتوجيه أكبر لتخصيص الموارد

رصد من خالل تقدير نسبة الميزانية لل للصندوق في خضوعها التخصيصيةوستستمر الكفاءة 

  .المخصصة لكل مجموعة من المجموعاتاإلجمالية 

 الخطة االستراتيجية لقوة العمل بد من استكمال ال ،د الصندوقلكفوء لموارولتعظيم االستخدام ا

بد من التأكيد على   وال.الوظائفمن خالل استكمال عملية مراجعة  ذلك ممكنا غدو وسيوتنفيذها،

 مواءمة معتبرة وإعادة توزيع تنطوي علىلخطة االستراتيجية لقوة العمل أن ليحتمل حيث وأنه 

  . على مراحلبد من تخطيطها بعناية فائقة وتنفيذها بأسلوب متدرج ال ،لقوة العمل في الصندوق

مما ال شك فيه أن إصالح الموارد البشرية سيستمر في كونه . شريةإصالحات إدارة الموارد الب )3(

 وتعزيز إدارة أداء موظفيه ،تحديا رئيسيا يواجهه الصندوق في سعيه لتحسين بيئة العمل فيه

 . جراءات مواءمة تعويضات موظفي الخدمة العامة مع سوق العملإ وتبسيط نظم و،وإنتاجيتهم

 .2012 للموظفين وإجراءات سياسة الموارد البشرية عام الجديدة األحكام والقواعد سيبدأ تطبيقو

، كما سيتلقى جميع المدراء تدريبا 2012وسيتم استعراض نظام تعزيز األداء مرة أخرى عام 

أولويات احتياجات  باإلضافة إلى ذلك ستستمر اإلدارة في وضع ،على إدارة أفضل ألداء موظفيهم

  . نتاجيتهمبهدف رفع إالموظفين من التدريب 

 الدولية للخدمة المدنية حول اختيار اللجنةالمشاورات مع تستمر ومن الهام بصورة موازية أن 

 الخدمة  موظفيستخدامها في تحديد مستويات تعويضاتال القابلة للمقارنة  المالئمةالمؤسسات

مواءمتها وهذا األمر ضروري الحتواء االرتفاعات في تكاليف الموظفين و.  الصندوق فيالعامة

وبالتالي سيكون من أحد أهم .  يمكن استخدامها للمقارنة في سوق العملمع مؤسسات معقولة

قدم المحرز في هذا المجال الحد من تكاليف موظفي الخدمة العامة كنسبة من على التالمؤشرات 

 ).ر أدناهنظا(وسيتم تتبع هذا المؤشر في فترة التجديد التاسع للموارد . إجمالي تكاليف الموظفين

 للخدمة المدنية بهدف إدخال المزيد من اللجنة الدوليةوسيتم أيضا االستمرار في المشاورات مع 

أوسع لنهج األجر  بتبنيالمرونة على نظام التعويضات الحالي في منظومة األمم المتحدة للسماح 

  .المرتبط باألداء

                                                      
وهي وثيقة عرضت على المجلس التنفيذي في دورة ) EB 2011/103/R.8الوثيقة  (–الحضور القطري للصندوق  انظر تحديث سياسة  12

وتتسم بفعالية التكاليف ألن وآاالت األمم المتحدة أو ) ال تتعدى موظفين أو ثالثة(مكاتب الصندوق القطرية صغيرة . 2011أيلول /سبتمبر
  .لتي تستضيفهاالمؤسسات اإلنمائية الدولية األخرى هي ا
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 تدعيم وباإلضافة إلى .إلدارة الماليةستستمر اإلدارة في تعزيز خدمات ا. تعزيز الخدمات المالية )4(

، الكفاءةاإلجراءات التنظيمية التي نفذت بالفعل والتي يتوقع لها أن تؤدي إلى مكاسب معتبرة في 

، ومع مرور الوقت. 2012بحلول عام تعميمه مبدئيا هنالك نظام جديد للقروض والمنح يتوقع 

 .الكفاءة المزيد منإلى أن تؤدي الجديدة يتوقع لعملية نظام القروض والمنح 

 سيستمر الصندوق في استعراض عملياته اإلدارية .تحسين العمليات اإلدارية وعمليات األعمال )5(

 ومن المبادرات الهامة في هذا الصدد، المصفوفة .تحقيق مكاسب أكثرلوعمليات األعمال فيه 

وبما يتفق مع . 2012 الجديدة للتفويض بالسلطات التي يتم إعدادها حاليا والتي ستعمم في عام

 تنفذ حالياتوصيات االستعراض الخارجي لنظام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الصندوق، 

 وضمان تزويد شعبة تكنولوجيا ،خطة لرفع سوية منتديات تكنولوجيا المعلومات في الصندوق

 ،عليها الزمنالمعلومات واالتصاالت بما يكفي من الموظفين لتقليص مخاطر النظم التي عفا 

ويتوقع لهذه المبادرات أن تؤدي إلى . وتمهيد الطريق لتحقيق مكاسب في الكفاءة في المستقبل

 . تكاليف الوحدة لكل من العمالة والسلع والخدماتتخفيضاحتواء أو 

   النفقاتتخفيض/  أدوات إدارة جديدة الحتواء –باء 

شكل ما يقرب من ثلثي إجمالي الميزانية السنوية تكاليف الموظفين تأن حيث .  الوقتتكلفةاإلبالغ عن  -44

 فإنه من الضروري ، أيضا تكلفة المستشارين ضمنها بالمائة إذا ما أدرجنا80 ترتفع إلى هي، وللصندوق

ومن شأن ذلك أن يؤدي ال . بمكان أن يؤسس الصندوق لنظم فعالة إلدارة وتتبع استخدام وقت الموظفين

 وإنما ،تنظيمية على صورة أفضل للتكاليف الفعلية ألنشطة األعمالإلى حصول الصندوق ووحداته ال

 تخطط إدارة الصندوق ،ولتحقيق هذه الغاية. أيضا أن يشير إلى المجاالت التي تحتاج إلى إجراءات ملحة

 .2015 عام بنهاية بهدف إرساء النظام بصورة كاملة ،2013إلدخال نظام لإلبالغ عن الوقت عام 

 سوف تستعرض اإلدارة بصورة دقيقة خبرات المؤسسات المالية الدولية األخرى ، النظاموبتنفيذ مثل هذا -45

 ، وضعت بعض المؤسسات المالية الدولية األخرىإذ .باإلضافة إلى أفضل الممارسات في القطاع الخاص

مؤسسات  في حين قامت ،ومن بينها البنك الدولي على سبيل المثال، نظما معقدة للغاية لإلبالغ عن الوقت

وهنالك .  الرئيسيةاألعمالبسط تركز على عمليات أ باستخدام نظم ،ياآلسيو التنمية مصرف مثل ،أخرى

مجموعات متنوعة من حزم برمجيات تكنولوجيا المعلومات متاحة في السوق ويمكن لها أن تؤدي إلى 

 تصميم وتنفيذ نظام  هذه الخيارات بعين الحسبان عندستؤخذ جميعو. ن دقة نظم اإلبالغ الذاتييتحس

 . في الصندوق الموظفيناإلبالغ عن وقت

 ،باإلضافة إلى إدخال نظام لإلبالغ عن الوقت. عمليات األعمال/مؤشرات الكفاءة للوحدات التنظيمية -46

سيطلب من جميع الوحدات التنظيمية تطوير ورصد واإلبالغ بصورة منتظمة عن مؤشرات كفاءة تتعلق 

 .ا للشعب والدوائرأعمال متفق عليهبعمليات 

غ عن تكاليف المكونات الرئيسية لدورة  البرامج أن ترصد وتبلّ إدارة يتوقع من دائرة،وفي هذا السياق -47

 ،تكلفة عمليتي ضمان الجودة وتعزيز الجودةو ،برامجالوتجهيز البرامج مثل تكلفة تصميم المشروعات 

األنشطة أي تكاليف ( البرامج والمشروعات  بحجموعالقتها والتكاليف ، ودعم التنفيذتكاليف اإلشرافو

 سابقة لجميع سيكون من الصعب وضع أهدافو). الممولة من الميزانية تحت المجموعة األولىالرئيسية 



  REPL.IX/3/R.2  

14 

 وبالتالي فإن تقليص قيمة مؤشر ، بأهداف الفعالية والجودةتفيألن بحاجة  ألنها ، هذه المؤشراتمثل

إال أن الرصد الوثيق لها من .  أي تحسن على بالضرورةنطوييقد ال  ، مثالتكاليف اإلشرافك ،معين

 من أنشطة كل نشاطشأنه أن يسمح لإلدارة بضمان االستمرار في الجهود الرامية إلى ترشيد تكاليف 

ضافة إلى المؤشرات إ ،وستكون هذه المؤشرات.  مع اإليفاء بأهداف الفعالية المتفق عليها،األعمال

ر  الواردة في إطا)الفعالية التشغيلية للبرامج والمشروعات القطرية(رابع الموضوعة تحت المستوى ال

 ).REPL.IX/3/R.4ة انظر الوثيق(قياس النتائج 

شعب مثل شعبة االتصاالت ومكاتب ال ومن ،كذلك سيتم الطلب من مكتب االستراتيجية وإدارة المعرفة -48

 والترويج لحوار السياسات ،نتجات المعرفية أن ترصد بصورة مشابهة تكاليف إنتاج الم اإلقليميةاالتصال

 لضمان االستخدام األمثل للموارد ، واستقطاب التأييد، واالنتشار، والقيام بأنشطة إدارة المعرفة،ةالعالمي

 ).الثانيةالمجموعة (

تتبع تكلفة  -  دائرة العمليات المالية ودائرة خدمات المنظمة-دوائر الخدمات في الصندوق سيطلب من  -49

 ويتوقع لها أن تظهر مكاسب مستمرة في ،)الثالثةالمجموعة (ير الخدمات المالية واإلدارية الرئيسية توف

 إلى أدنى حد  اإلجمالية اإلداريةالميزانية من والحد من حصتها ، التكاليفتخفيضالكفاءة من خالل 

 .ممكن

  المؤشرات، رصدنفيذي مع المجلس التبالتشاور سيطلب من مكتب سكرتير الصندوق ،وبصورة مشابهة -50

 .13الرابعة وإظهار مكاسب مستمرة في الكفاءة في المجموعة  عنها،اإلبالغالرئيسية و

 يتم النظر إلى ، وكما ذكر أعاله،الشعب في الملحق األول/لدوائرلهنالك قائمة مؤقتة بمؤشرات الكفاءة و -51

 فصلية يتم إعدادها  أداء تقارير اإلبالغ عنها فييتم وس،هذه المؤشرات على أنها أدوات إدارة داخلية

 اإلدارة  ستقوم، وفي جميع األحوال. اإلجراءات المطلوبةذااتخلإلدارة العليا للصندوق لتمكينها من 

 في إطار التقرير السنوي عن الفعالية اإلنمائية ،التنفيذيمنتظمة وإبالغ المجلس بالرصد بصورة 

  إلى باإلضافة،)المقترحة أدناه(ة المؤسسية الرئيسية  عن التقدم المحرز في إجراءات الكفاء،للصندوق

 .التقدم المتحقق في زيادة كفاءة عمليات األعمال الرئيسية

                                                      
 بالمائة من الميزانية 8 بلغت التكاليف المباشرة للدعم الذي يقدمه الصندوق ألنشطة اإلدارة المؤسسية للعالقات مع الدول األعضاء  13

، )الخالمجلس التنفيذي، مجلس المحافظين ولجانهما الفرعية، (وهي تتضمن تكاليف عقد اجتماعات الهيئات الرئاسية . 2011اإلدارية لعام 
وقد عبر المجلس التنفيذي عن اهتمامه . مع آل ما يتعلق بهذه االجتماعات من خدمات ترجمة الوثائق وخدمات الترجمات الفورية

  .بتخفيض هذه التكاليف لترآيز موارد الصندوق بصورة أآبر على عملياته اإلنمائية
ويعتبر هذا .  الفعلية لدعم أنشطة إدارة العالقات مع الدول األعضاءوأما نتيجة الكفاءة التي ستتحقق فهي تخفيض مادي أآبر في التكلفة

المجال واحد من المجاالت التي تتعرض فيها قدرة اإلدارة على تحديد آل من مدخالت ومخرجات لمعوقات آثيرة والتي يكون فيها 
  .االنخراط المباشر للدول األعضاء التي تتوفر لهم هذه الخدمات آبيرة للغاية

 المتبعة في المؤسسات المالية الدولية األخرى وبالتشاور مع المجلس التنفيذي الذي تقدمه هذه تخذ بعين االعتبار الممارساومع األ
  :المجموعة في الميزانية فسوف يسعى الصندوق إلى الحد من المستوى الفعلي لهذه التكاليف من خالل، من بين جملة أمور أخرى، ما يلي

  لي لإلبالغ المرفوع للهيئات الرئاسية؛الحد من الحجم اإلجما  )أ (
 .الحد من ترجمة الوثائق من خالل زيادة جملة الوثائق التي تعرض على المجلس التنفيذي بواحدة من لغات العمل في الصندوق  )ب (
  .   الحد من اجتماعات الهيئات الرئاسية ولجانها التي يتم توفير خدمات الترجمة الفورية لها  )ج (
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  لمواردل قياس الكفاءة المؤسسية في فترة التجديد التاسع –خامسا 

  14لمؤسسات المالية الدوليةفي ا قياس الكفاءة المؤسسية –ألف 

 : تواجه المؤسسات المالية الدولية تحديات فريدة من نوعها في، عامةبحكم كونها مؤسسات إنمائية دولية -52

ويمكن . المستخدمة ألغراض المقارنة وثانيا، تحديد المعالم المرجعية ؛ إجراءات متينة للكفاءةوضعأوال، 

نما  وإ،أن هدف هذه المؤسسات المالية الدولية ليس تعظيم الفوائد بحد ذاته باإلشارة إلىتفسير ذلك جزئيا 

باإلضافة إلى هذا، فإن المعايير الرئيسية المستخدمة في إجراءات قياس . تحقيق نتائج إنمائية معينة

 بالكامل من خالل ظروف تحديدها ال يمكن ، مثل التكاليف التشغيلية للمؤسسة المالية الدولية،الكفاءة

 أكثر مؤشرات بعضلصعب تطبيق من اف ،ونتيجة لهذا.  السياسة العامةتمليها على الغالب، وإنما السوق

 15.تطبيقا مباشرا الكفاءة المستخدمة شيوعا في القطاع الخاص

 فإن المؤسسات ، المخصصة لألغراض اإلنمائية وبحكم كونها الوصية على األموال العامة،ذلكومع  -53

التي  ضمن الحدود ، جاهدةسعيها المالية الدولية مضطرة للعمل بأكثر األساليب كفاءة من خالل ضمان

 إنتاج مثل تكاليفإلى تقليص  أو بصورة بديلة ،تنتجهاالتي " السلع"تعظيم إلى  ،تضعها السياسة العامة

وجدت  فقد ،وفي ضوء هذه التحديات الفريدة من نوعها التي تواجهها. هذه السلع إلى الحد األدنى

 هنالك عدد ،ذلكل وكبديل .ءة للكفابمقياس واحدالمؤسسات المالية الدولية أنه من الصعب عليها الخروج 

 على كل من مستوى عمليات األعمال ومستوى تستخدم ، ومعظمها مؤشرات بالوكالة،مؤشراتالمن 

 وهذا هو النهج ."القيام باألعمال" صورة أكثر اكتماال للكفاءة المؤسسية وتكلفة إلعطاءالعمليات المؤسسية 

 .الذي يقترحه الصندوق أدناه

 لكفاءة التي تستخدمها المؤسسات المالية الدولية في مجموعات تنقسم إلى أربعيمكن تجميع مؤشرات ا -54

  ويمكن لهذه)3(مؤشرات عمليات األعمال؛ ) 2(مؤشرات الكفاءة المؤسسية؛ ) 1: (فئات على األقل

وتسعى مؤشرات الكفاءة المؤسسية إلى . الالحقةالمؤشرات ) 4(؛ أن تكون سابقة أو الحقةالمؤشرات 

اسات على المستوى الكلي في حين تسعى مؤشرات عمليات األعمال إلى التركيز على عمليات توفير قي

تسعى المؤشرات السابقة إلى و.  للمؤسسةاالجمالية تأثير مباشر على الكفاءة لهااألعمال الرئيسية التي 

رنامج هداف مخصصات الموارد في سياق عملية الميزانية وتخطيط بأضمان الكفاءة من خالل تحديد 

 بعضا من 2يعرض الملحق و. المؤشرات الالحقة النتائج الفعلية للكفاءة تقيس في حين. ،العمل السنوي

 .أكثر مؤشرات الكفاءة شيوعا مما تستخدمه المؤسسات المالية الدولية األخرى ألغراض المقارنة

                                                      
إذ تشير . ق في البداية بين مجموعتين من مؤشرات الكفاءة القابلة للتطبيق في المؤسسات المالية الدولية من الضروري التفري 14

 ويتم الحكم عليها من خالل مؤشرات مثل .آفاءة المشروعات والبرامج التي تمولها المؤسسات المالية الدوليةالمجموعة األولى إلى 
وأما المجموعة الثانية من مؤشرات الكفاءة . الفوائد/تثمر باستخدام تحليل معياري للتكاليف معدل العائد االقتصادي على رأس المال المس

) مع استخدام برنامج القروض والمنح آمؤشر بالوآالة(وتقارن هذه المؤشرات النواتج التي تنتجها المؤسسات . بالكفاءة المؤسسيةفتتعلق 
  . الوثيقة الحالية إلى المجموعة الثانية من المؤشراتوتشير. مع التكاليف المتكبدة إلنتاج هذه النواتج

  . من أآثر معدالت الكفاءة المستخدمة شيوعا في القطاع الخاص نسبة التكاليف التشغيلية إلى العوائد 15
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  لمواردل التجديد التاسع في فترة  مؤشرات الكفاءة المؤسسية -باء 

 مؤشرات الكفاءة  أي، من المؤشراتن يقترح استخدام نمطي،لتجديد التاسع للمواردلفترة ابالنسبة  -55

وسيتم إدراج . ةوالالحقسابقة المؤشرات كما تقترح كل من ال.  األعمال عملياتالمؤسسية ومؤشرات

 أما مؤشرات عمليات ، النتائجإطار قياس من 5 تحت المستوى  المقترحةلكفاءة المؤسسيةامؤشرات 

 وسوف يتم تطويرها واإلبالغ عنها ،لدوائر والشعبلاألعمال فينظر إليها كأداة أولية في اإلدارة الداخلية 

ال أنه سيتم اإلبالغ عن التقدم المحرز في هذه إ . التي تعدها إدارة الصندوقيةلالفصداء األفقط في تقارير 

 وستوفر هذه المؤشرات مجتمعة صورة ،لصندوقل في التقرير السنوي عن الفعالية اإلنمائية المؤشرات

 .شاملة عن التقدم الذي يحرزه الصندوق في تحقيق أهداف الكفاءة

معدل الكفاءة  مثال( ، لقياس الكفاءة التخصيصيةتقليديةالمؤشرات السابقة بصورة استخدم الصندوق  -56

 وفي .)ح المخطط لهاالقروض والمن السنوية للصندوق مع التزامات برنامج  اإلداريةمقارنة الميزانيةب

لتقدم المحرز تكتسب أهمية أيضا في تتبع ا إال أنها ،حين أن هذه المؤشرات مفيدة لجهة وضع األهداف

 ).القروض والمنح التي تمت المصادقة عليها فعلياو ،أي اإلنفاق الفعلي(من خالل قياس النتائج الفعلية 

 مؤشرات الكفاءة المؤسسية –جيم 

 السابقة المؤشرات
بالنسبة للمؤشرات السابقة، يقترح استخدام المجموعة الثالثة من مؤشرات شر الكفاءة المؤسسية األول مؤ -57

 الميزانية مخصصاتحصة :  منألفوهي تت ، كأساس2011 باستخدام عام الكفاءة التخصيصية

  منالممولة؛ نسبة المناصب الوظيفية المرصودة للمجموعة األولى، والثانية، والثالثة، والرابعة

، ونسبة  الميزانيةالممولة منالمجموعات األربع إلى إجمالي المناصب  كل مجموعة من الميزانية في

 الميزانية من الممولينلصندوق إلى الموظفين لالميزانية في المكاتب القطرية الموظفين الممولين من 

 .16اإلقليميةشعب الفي 

 المؤشرات الالحقة
النفقات الفعلية للميزانية قترح إدخال مؤشر للكفاءة يقيس نسبة  ي.نيالثامؤشر الكفاءة المؤسسية  -58

لقروض والمنح التي يمولها السنوي لبرنامج الها الصندوق إلى ا اإلدارة التي يتلقسومراإلدارية زائد 

 ولهذا .تمولها وكاالت أخرىو قيمة البرامج والمشروعات التي يديرها الصندوق  إليهاامضافالصندوق 

ذي سيحل محل المؤشر المستخدم حالياً والذي يقيس نسبة الميزانية اإلدارية إلى برنامج ال ،المؤشر

الذي إجمالي برنامج العمل يتضمن ميزة كونه أكثر شمولية ألنه القروض والمنح التي يمولها الصندوق، 

 .ها الصندوقالتي يتلقا اإلدارة سومرإنه يشمل أيضا ، كما ينخرط فيه موظفو الصندوق

 مقابل ) لقروض والمنحبا الذي يتم تعريفه  (بأكمله  العمل برنامجلكفاءةقياسا ما يشكل هذا المؤشر ولذ -59

وحيث يضع الصندوق المزيد من التركيز .  بغض النظر عن مصدر التمويل،الصندوق نفقات إجمالي

                                                      
 " المخطط لهإلى برنامج القروض والمنح نسبة الميزانية اإلدارية" يقترح االستغناء عن مؤشر الكفاءة المؤسسية السابق الحالي وهو 16

مثل ( عن مؤسسات أخرى ةأوال، ال يتضمن هذا المؤشر العدد الكبير للمشروعات التي يجهزها ويديرها الصندوق بالنياب: لألسباب التالية
 الميزانية  اإلدارة واألموال التكميلية فيسومرثانيا، ال تدرج هذه النسبة ). االتحاد األوروبي والبرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي

وبالتالي فإن المؤشر األآثر شمولية الذي يعكس برنامج عمل الصندوق بأآمله ونفقاته . اإلدارية، وثالثا، فإنه مؤشر سابق ال الحق
  .اإلدارية هو مؤشر الكفاءة المؤسسية الثاني المقترح
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 يغدو هذا ة،ازدياد حصة مصادر التمويل الخارجي ومع ،على توسيع نطاق برنامج عمله وأثره اإلنمائي

 كذلك يقترح جعل . أكثر دقة للكفاءة المؤسسية من المقياس التقليدي المستخدم حتى تاريخهاالمؤشر مقياس

 .هذا المؤشر مؤشرا الحقا وقياسه على أساس فترة ثالث سنوات متوالية

 يتألف من ق للصندو حيث أن جزءا كبيرا من الميزانية اإلدارية السنوية.مؤسسية الثالثمؤشر الكفاءة ال -60

إدخال يقترح . يمكن اعتباره بمثابة دعم تقني للدول األعضاء الناميةمما تكاليف تجهيز وتنفيذ البرامج 

  مثل هذه التكاليف المتعلقة بالدعم التقني منهحسومام  السنويةاإلدارية  نسبة التكاليف يقيسمؤشر

قيمة البرامج والمشروعات التي يديرها ي المضاف إليه أ(  إلى برنامج القروض والمنح المتكاملالمقدم

وحيث أن المؤسسات المالية الدولية األخرى تستخدم حسابات أمانة . ) وكاالت أخرىوتمولهاالصندوق 

 فيمكن ،"نوافذها المتشددة"لتمويل جزء معتبر من هذه المساعدة التقنية أو أنها تتقاسم تكاليف اإلدارة مع 

  المؤسسات المالية الدوليةمعتمام ألغراض المقارنة  لالهالهذا المعدل أن يكون مثير

 بعين الحسبان حقيقة يأخذللكفاءة المؤسسية مقترح وهنالك مؤشر رابع . الرابع ةمؤشر الكفاءة المؤسسي -61

 وإنما أيضا ، فقط برامج ومشروعات جديدةلى تجهيز عتقتصر ال الميزانية السنوية للصندوقأن استخدام 

النفقات الفعلية للميزانية اإلدارية زائد  نسبةويقوم هذا المؤشر بقياس . متوسعةإلدارة حافظة كبيرة و

 .الجاريةالحافظة  إلى إجمالي  اإلدارةسومر

 نسبة التكاليفوأما مؤشر الكفاءة المؤسسية الخامس المقترح فهو  .مؤسسية الخامسمؤشر الكفاءة ال -62

ي المؤسسات المالية الدولية األخرى، ويمكن  مؤشر يزداد استخدامه فوهو.  الصروفات إلىاإلدارية

 .النظر إليه كمؤشر جيد بالوكالة للتكاليف الفعلية للعمل اإلنمائي على أرض الواقع

تكاليف موظفي الخدمة  للكفاءة هو معدل  المقترح والمؤشر السادس.السادسمؤشر الكفاءة المؤسسية  -63

 على تكلفة حكمتم الوحيث .  كسنة أساس2010باستخدام سنة الموظفين  تكاليف  إجمالي  إلىالعامة

 هذه التكاليف وتخفيض يمكن رصد التقدم المحرز في احتواء ، للغايةمرتفعةموظفي الخدمة العامة بأنها 

 كل من لعرضهنالك حاجة  ، بهالمتعلقةألهداف ا  وتحديدوعند وضع هذا المؤشر. باستخدام هذا المؤشر

هؤالء  المهام المختلفة التي يؤديها ، وتحديد موظفي الخدمة العامةاالحتياجات المتفاوتة للدوائر من

 .الموظفون

أي " معدل االستقطاب" فهو المقترحوأما المؤشر المؤسسي السابع . السابع ة المؤسسي الكفاءةمؤشر -64

مشاركة في تمويل المشروعات ال لتمويل أو )وطنيا ودوليا(التي يقوم الصندوق بتعبئتها  حجم الموارد

 إال أنه يمكن ،لفعاليةلاعتباره مقياسا وعلى الرغم من أن مثل هذا المقياس يمكن . الصندوق تي يدعمهاال

من الوارد وحيث أنه . قياس لكفاءة كل دوالر ينفقه الصندوق في اجتذاب موارد جديدةكمالنظر إليه أيضا 

 .سنوات  لفترة ثالث متحركيوسطام  استخديقترح ،هنا تفاوتات سنوية كبيرة وجود

 إلطار قياس 5مؤشرات الكفاءة المؤسسية المتعددة التي سيتم إدراجها تحت المستوى  1يعرض الجدول  -65

 والمؤشرات  لفترة التجديد الثامن للموارد،حلة من إطار قياس النتائجمر بما فيها المؤشرات ال،النتائج

الكفاءة مكاسب لكل مؤشر لتعكس  كذلك تم اقتراح أهداف مؤقتة .الجديدة أو المنقحة المقترحة أعاله

  التجديد التاسع للمواردفي فترة المقترحةالمتوقعة في استخدام موارد الصندوق من اإلجراءات المختلفة 

 .غرض تعزيز الكفاءة في الصندوقب
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  1الجدول 

طار قياس النتائج لفترة التجديد التاسع في إ للفعالية والكفاءة المؤسسية الخامس مؤشرات المستوى

  للموارد

لعام الهدف خط األساس  التجديد الثامن للمواردلفترة من إطار قياس النتائج ةحلالمؤشرات المر 
2015 

 100  منطبقغير  من تعهدات تجديد الموارد ةالنسبة المئوية المحقق

 15 21  ) 2011خط األساس عام  ( ذات األولوية العاليةالداخليةعدد التدابير المتأخرة بشأن توصيات المراجعة 

 جاري التتبع 40 )2011خط األساس عام   (وجيم باء  القائمتينالدول األعضاء منالنسبة المئوية لقوة العمل من 

 35 28 )2011خط األساس عام   ( وما فوق5-نية ففالنسبة المئوية للنساء في وظائف الرتبة ال

 75 69 )2010خط األساس عام  (مؤشر مشاركة الموظفين 

 100 144 )2011خط األساس عام ) (باأليام( شاغرة نيةف وظيفة لملءقت الالزم الو

   أو المنقحة  الجديدة)السابقة( المؤشرات

 )2011خط األساس عام (لـ حصة مخصصات الميزانية  )أ(مؤشر الكفاءة المؤسسية األول  •

o  األولى المجموعة 

o  الثانيةالمجموعة 

o  الثالثةالمجموعة 

o  عةالرابالمجموعة 

المناصب   الميزانية إلى إجماليالممولة مننسبة المناصب الوظيفية  )ب(مؤشر الكفاءة المؤسسية األول  •

 )2011خط األساس عام (في  الميزانيةالممولة من 

o  األولى المجموعة 

o  الثانية المجموعة 

o  الثالثة المجموعة 

o  الرابعةالمجموعة 

 الميزانية في المكاتب القطرية الممولة منب الوظيفية نسبة المناص )ج (:مؤشر الكفاءة المؤسسية األول •

 )2011خط األساس عام (  فياإلقليميةشعب ال الميزانية في  منين الممولإلى الموظفين

 
62 
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23 
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57 
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25 
11 

38 

 
65 

9 
20 
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61 

9 
22 

8 
45 

   الجديدة أو المنقحة  )الالحقة(مؤشرات ال

وم رس يلها مننفقات التي يتم تموالبما في ذلك (نسبة النفقات اإلدارية الفعلية  :مؤشر الكفاءة المؤسسية الثاني

 إلى برنامج القروض والمنح التي يموله الصندوق مضافا إليه قيمة المشروعات والبرامج التي يديرها )اإلدارة

 )2010، 2009، 2008ثالث سنوات، مع خط األساس وسطي لفترة  (الصندوق وتمولها وكاالت أخرى

14.7 
 
 

12.5 

 ) اإلدارةسومربما في ذلك النفقات التي تمول من (ة الفعلية ينسبة النفقات اإلدار :مؤشر الكفاءة المؤسسية الثالث

وسطي لفترة (العمل المتكامل  المقدم إلى الدول األعضاء النامية إلى برنامج "للدعم التقني"محسوما منها النفقات الفعلية 

 )2010، 2009، 2008ساس  خط األ،ثالث سنوات

12.5 10.6 
 
 

إجمالي الحافظة الجارية إلى  اإلدارة سومر نسبة النفقات للميزانية اإلدارية زائد :مؤشر الكفاءة المؤسسية الرابع

  )2010، 2009، 2008 خط  األساس ،وسطي لفترة ثالث سنوات(

2.16 1.8 

 إلى ) اإلدارةرسومببما في ذلك النفقات الممولة  (الفعليةية  اإلدارالنفقات نسبة :مؤشر الكفاءة المؤسسية الخامس

  )2010، 2009، 2008 خط األساس ،وسطي لفترة ثالث سنوات ( السنويةتالصروفا

22.1 18.8 

خط  (نسبة التكاليف الفعلية لموظفي الخدمة العامة إلى إجمالي تكاليف الموظفين :مؤشر الكفاءة المؤسسية السادس

 )2010األساس عام 

30 
 
 

25 

) الوطنية والدولية ( الصندوق بتعبئتها من المصادر الخارجيةومالموارد التي يقنسبة : مؤشر الكفاءة المؤسسية السابع

، 2008وسطي لفترة ثالث سنوات، خط األساس (  التي يدعها الصندوقللتمويل أو المشاركة في تمويل المشروعات

2009 ،2010( 

1.3 1.8 
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 استنتاجات موجز و–سادسا 
 الخاصة بالتجديد  تقدم به أعضاء هيئة المشاوراتارة الصندوق هذه الوثيقة استجابة لطلبأعدت إد -66

 أوال اإلجراءات الوثيقة استعرضت ،ولتوفير إطار مالئم للمقترحات المعروضة. التاسع لموارد الصندوق
 فترة التجديد فياءة الصندوق  كف واإلصالح لتعزيزالتغييربموجب جدول أعمال  اإلدارة اتخذتهاالتي 

 . كما تم قياسه من خالل إطار قياس النتائج لفترة التجديد الثامن للموارد، والتقدم المحرز،الثامن للموارد

 التجديد التاسع فترة في  بصورة أكبر فعالية الصندوقهدف تعزيزبوقد عرضت اإلدارة المقترحات  -67
 ، الجاري للكفاءة في الصندوقسيعلى ضوء التقييم المؤس و.للكفاءة واقترحت مؤشرات جديدة ،للموارد

 منها ورفدها ثبت على أن يتم الت، المقترحات على أنها مرحلية بطبيعتها إلى هذهيوصى بأن يتم النظر
 .2012 ما أن يستكمل التقييم في عام ،كما هو ضروري

 بهدف جعل الصندوق 2009ناقشت هذه الوثيقة جدول أعمال التغيير واإلصالح الذي شرع به عام  -68
جدول  بعض التغييرات المعتبرة بموجب سجلتوقد . فعالية والكفاءة والرشاقةالمؤسسة تتسم بالمزيد من 

موارد البشرية والمالية ال وتتم مالءمة ، إذ تم تعزيز البنية التنظيمية للصندوق: التغيير واإلصالحأعمال
 تعزيز  تم كما،ج شامل إلصالح إدارة الموارد البشريةببرنامت المبادرة  وتم،مع أهدافه االستراتيجية

 .الخدمات اإلدارية والمالية في الصندوق

 ، فقدالصندوق لمواردعلى خلفية أهداف الكفاءة الموضوعة في إطار قياس النتائج لفترة التجديد الثامن و -69
العاملين الموظفين  وأحرز تقدما ملحوظا في نسبة ،2012 الصندوق هدف الكفاءة الموضوع لعام تجاوز

 . وفي الحد من الوقت الالزم لمعالجة طلبات السحب،في العمليات

 لتحسين كفاءة  اإلجراءات التكميلية منجملة تقترح اإلدارة اتخاذ ،وفي فترة التجديد التاسع للموارد -70
تينة  سياساتية وتنظيمية مهيكلية  جدول أعمال التغيير واإلصالح إليجاد اذ ستعزز أوال .الصندوق
 ومؤشرات ،وقت الموظفينعن  مثل نظام اإلبالغ ، أدوات إدارة جديدةوستدخل ثانيا. الكفاءةلتعزيز 

 بهدف الترويج لمكاسب الكفاءة في المنظمة بأسرها من خالل احتواء التكاليف ،الكفاءة لعمليات األعمال
يدة من مؤشرات الكفاءة عالوة على ذلك، سيتم إدراج مجموعة جد. اوالحد منها كلما كان ذلك ممكن

 لهذه مؤقتةكذلك تم وضع أهداف  .المؤسسية في إطار قياس النتائج لفترة التجديد التاسع للموارد
 . المؤشرات لتعكس المكاسب المتوقعة في الكفاءة المتحققة من اإلجراءات المقترحة

 كما يتم ،كفاءة في الصندوق عن التقدم المحرز في تعزيز ال للمجلس التنفيذي سنوية تقاريرتوفيروسيتم  -71
ثقافة أقوى تتميز  ويتوقع لهذه اإلجراءات أن تسهم في ،قياسها من خالل مؤشرات الكفاءة المؤسسية

  .بالكفاءة والوعي بالتكاليف في الصندوق بأكمله في فترة التجديد التاسع للموارد
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  قعمليات أعمال الصندولكفاءة مؤشرات المؤقتة ال

  )المجموعة األولى( جدائرة إدارة البرام

  المشروعاتتجهيز وسطي تكلفة  •

  دعم والتنفيذووسطي تكلفة اإلشراف  •

  دعم التنفيذ من خالل المكاتب القطرية/نسبة نفقات اإلشراف •

  )بالدوالرات األمريكية (طلبات السحبوسطي قيمة  •

  

  )لثةالمجموعة الثا (دائرة العمليات المالية

  ن أسبوع عمل واحدنسبة المدفوعات المعالجة ضم •

  صافي عائد االستثمارات مع خضوعه لمعايير راسخة للمخاطر •

   رفيع المستوى قروضوسطي عدد القروض لكل موظف •

   لمعالجة الصرف الضروريةوسطي عدد األيام •

  آب/ أغسطس31إجراء االستعراض نصف السنوي للميزانية بحلول  •

  )المجموعة الثالثة (دائرة خدمات المنظمة

  تقوم بالتوظيفس الوقت الالزم إلرسال القائمة الطويلة من المرشحين إلى الشعبة التي وسطي •

  تعيين الموظفينل  جميع الدوائر تتحملها الكلفة التي وسطي •

  وسطي تكلفة تدريب الموظفين •

ن روما  ما تتخذخرتين اللتين من خالل استدراج طلبات العروض المشتركة مع المنظمتين األةالوفورات المتحقق •

  مقرا لهما

  تكاليف معامالت شراء السلع والخدمات •

  وسطي األيام الضرورية للتوريد •

  وسطي الوقت الضروري لحل مشكلة طارئة في تكنولوجيا المعلومات •

  )المجموعة الثانية( وشعبة االتصاالت مكتب االستراتيجية وإدارة المعرفة

  )خرهآمخصصة، أوراق عمل، إلى  مناسبات وثائق( الطلبات  المختلفة  تكلفةوسطي •

   المعرفةتقاسموسطي تكلفة أحداث  •

   المطبوعاتإلعدادوسطي الوقت الضروري  •

  )المجموعة الرابعة(سكرتير الصندوق مكتب 

  

  وسطي كلفة تجهيز الوثائق الجتماعات الهيئات الرئاسية  •

   تكلفة ترجمة وثائق اجتماعات الهيئات الرئاسيةإجمالي •
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 لكفاءة المستخدمة في مؤسسات مالية دولية أخرىمؤشرات ا
 أ-1الجدول 

 مصرف التنمية األفريقي

 المؤشرات الفئة 

 معدل االنسحاب السابق ألوانه للموظفين • ةالموارد البشري
 نسبة النساء بين الموظفين المهنيين •
 نسبة الشواغر •

 نسبة الموظفين المهنيين في العمليات  •
 الفترة الضرورية الستكمال استدراج طلبات العروض • ممارسات وعمليات  األعمال

 للتوريد الفترة الضرورية •
 التكاليف اإلدارية لكل مليون وحدة حسابية مصروفة •

 كاتب القطريةم في الالواسعةالوقت المتاح لشبكات المناطق  • تكنولوجيا المعلومات
 وسطي الوقت الضروري لحل مشكلة طارئة في تكنولوجيا المعلومات  •

 موظفو العمليات المهنيون في المكاتب القطرية • مرآزية الال
  التي تدار من المكاتب الميدانيةمهام المشروعات •

 مراجعة المشروعات المقدمة في الوقت المحدد لها • الشفافية

 )2010(إطار قياس النتائج في مجموعة مصرف التنمية األفريقي : المصدر

 

 
 ب-1الجدول 

 اآلسيوي  مصرف التنمية

 المؤشرات  ئةالف

الموظفون الوطنيون في الممولون من الميزانية والموظفون المهنيون  • الموارد البشرية
 دوائر العمليات 

الموظفون الوطنيون في  و الميزانيةالممولون منالموظفون المهنيون  •
 البعثات المقيمة 

 الموظفات المهنيات من النساءتمثيل  •
 نتائج مسح مشارآة الموظفين •

 مليون دوالر أمريكي من مشروعات 1 الداخلية لكل اإلداريةالنفقات  • ميزانيةموارد ال
 القطاعين العام والخاص المصادق عليها

بماليين (الداخلية لكل مشروع مصادق عليه   اإلداريةالنفقات •
 )2000 باألسعار الثابتة لعام ة األمريكياتالدوالر

 تريكي من المصروفا مليون دوالر أم1 الداخلية لكل اإلداريةالنفقات  •
 )بآالف الدوالرات األمريكية(

بآالف الدوالرات ( الداخلية لكل مشروع قيد التنفيذ اإلداريةالنفقات  •
 )2000 باألسعار الثابتة لعام األمريكية

وسطي الوقت الفاصل بين الموافقة على المشروع وأول صرف في  • ممارسات وعمليات األعمال
  )باألشهر(العمليات السيادية 

من ) العمليات السيادية(وسطي الوقت الضروري لمعالجة القروض  •
  القرض علىةالحقائق إلى المصادقتقصي 

 ) نسبة مئوية(نسبة القروض والمنح التي يديرها الموظفون الميدانيون  •

 .)2008 ( التنمية اآلسيويمصرففي  نتائج قياس الإطار :المصدر
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 ج-1الجدول 
 البنك الدولي

 اتالمؤشر فئةال

الوقت الفاصل بين مذآرة المفاهيم الخاصة بالمشروع إلى الموافقة بالنسبة  • السرعة والتكلفة
 لإلقراض االستثماري

الوقت الضروري من مذآرة المفاهيم الخاصة بالمشروع إلى الموافقة  •
 بالصراعاتة المتأثرة شهدان الالبلبالنسبة لإلقراض االستثماري في 

من المشروعات المحفوفة بالمخاطر التي وصلت إلى وضع مرض ض •
  ا شهر12

 وسطي تكاليف تجهيز المشروعات  •

 وسطي تكاليف دعم تنفيذ المشروعات  •
 الميدانإلى ندب الموظفين في المستويات األعلى  • الالمرآزية

اوضاع ) أ(التفويض بإدارة المهام إلى الموظفين في الميدان العاملين على  •
 أوضاع غير هشة) ب(هشة و

 لمؤسسة الدولية للتنمية المرمزة جغرافياا • وضع الخرائط بهدف تحقيق األغراض

  )2011(نظام قياس النتائج للتجديد السادس عشر لموارد المؤسسة الدولية للتنمية : المصدر
 

 

  

  

  

  

  

 


