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 تنفيذي موجز

على امتالكه موارد  2030وتعظيم مساهمته في تنفيذ خطة عام  مهمتهتعتمد قدرة الصندوق على تنفيذ  -1

تحقيق الزمة من أجل التكنولوجية الحلول السية فعالة ومناسبة، وعمليات مؤس إمكانياتبشرية كافية تتمتع ب

القدرة التشغيلية  تعزيزتمثل اإلصالحات األخيرة في الصندوق خطوة هامة نحو في حين و .نتائج إنمائية

  .يجب القيام بالمزيد لتعزيز فعالية الصندوق وكفاءته فإنهللصندوق، 

 أحدهما تجريه مؤسسة ين،ين خارجي  يم  إجراء تقيباإلدارة  كلفتوبوضع هذا في االعتبار،  -2

McKinsey & Company الصندوق، واآلخر تجريه شركة  في قوة العمل، التي قيّمت تكوين

Alvarez & Marsal في رأس المال  فجواتن االتقييم وحدد .الصندوقفي  عمليات األعمال، التي بحثت

 .ولوجية غير الكافية لدعم التغييرات المطلوبةالبشري للصندوق وكذلك العمليات غير الفعالة والحلول التكن

نموذج أعمال المركزي بدرجة  تطبيقاستراتيجية الصندوق الرامية إلى  وفي ضوءوبعد استعراض دقيق، 

، والعمليات لموظفوناعزز بعضها البعض: تأكبر، أطلقت اإلدارة خطة عمل تركز على ثالثة مسارات عمل 

المجاالت الثالثة أفضل الممارسات في التصميم التنظيمي وإدارة التغيير  ويتبع توحيد هذه .والتكنولوجيات

  .ويهدف إلى تعزيز الكفاءة التنظيمية والقيمة مقابل المال

 قوة العملفي  الفجواتإلى سد  في هذه الوثيقةوالعمليات والتكنولوجيا المقدمة  لموظفيناوتسعى خطة  -3

والتصدي تنفيذ برنامج عمله الحالي والطموح بطريقة فعالة والعمليات المؤسسية لمساعدة الصندوق على 

عنصر محوري كالخطة بمعزل عن غيرها بل  إلىوال ينبغي النظر  .لتحديات العالمية المقبلةلبشكل أفضل 

، في الميدان وانخراطهفي استراتيجية الصندوق المؤسسية األوسع نطاقا والتي تهدف إلى تعزيز حضوره 

، الذي اكتسب زخما بشكل كبير ،ويمكن تعزيز هذا التوجه االستراتيجي .نمائية إلى أقصى حدوزيادة النتائج اإل

مكانته بشكل أكبر في إطار التجديد الثاني عشر  تُثبتخالل التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق ويُتوقع أن 

 .طرية للصندوق(المكاتب القُ في لموارد الصندوق، من خالل إجراء تحسينات تنظيمية )في المقر و

اإلدارة الخطوط العريضة لخطتها لتنفيذ االستثمار الموجه  قدمتأعاله،  ينت  المذكور ينللدراست  واستجابة  -4

لبناء ويعتبر االستثمار الموجه  .2019المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول دورة إلى  لبناء القدرات

التي تقع العمل الثالثة لتمويل مجموعة من المبادرات في مسارات  غير متكرر ااستثماري ابرنامج القدرات

  .خارج إطار خطة العمل العادية للصندوق وبالتالي خارج الميزانية العادية

تسلط الضوء على التدابير الجاري تنفيذها حاليا والتدابير التي ووتعرض هذه الوثيقة خطة لكل مسار عمل،  -5

 .النتائج المتوقعة من أجل تحقيق غير متكررةتتطلب استثمارات 

 لموظفونا

ومن  .تعد الموارد البشرية للصندوق أهم أصوله، فهي تحدد قدرة الصندوق على تحقيق النتائج اإلنمائية -6

األهمية بمكان أن يتمكن الصندوق من االعتماد على األشخاص المناسبين الذين يمتلكون المهارات المناسبة 

وتهدف األنشطة المضطلع بها في إطار مسار العمل هذا  .ينالمناسب   في األدوار المناسبة وفي الوقت والمكان

قادرة على تنفيذ برامج العمل الحالية والمستقبلية بطريقة  مرنة قوة عملإلى مساعدة الصندوق على بناء وإدارة 

 .فعالة

وة قبشأن مدى كفاية  McKinseyلموارد البشرية التي أجرتها مؤسسة بشأن اوعقب الدراسة األولى  -7

الحالية للصندوق لتنفيذ برامج العمل الحالية والمستقبلية، أُجريت دراسة أخرى تتضمن نتائج  العمل

، قوة العمللالتخطيط االستراتيجي  (1)وركزت التحليالت على ثالثة مجاالت بارزة:  .وتوصيات أكثر تفصيال

، لتقييم قدرة الصندوق على جذب لموظفينتعويضات المقترحة لال (2)؛ لموظفيناوإمكانيات لتقييم قدرات 
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إدارة األداء وتكنولوجيا الموارد البشرية الالزمين لتحقيق البندين  (3)المواهب المتخصصة واالحتفاظ بها؛ 

 .(2)و (1)

أن الصندوق يعاني من فجوة في القدرات  الدراستان، أفادت قوة العملوإمكانيات بقدرات أوال، فيما يتعلق  -8

 بدوام كامل امكافئ 43، وفجوة تقدر بأكثر من 2019في ديسمبر/كانون األول  ام كاملدوب امكافئ 19تعادل 

في الوظائف البرامجية ومجموعات محددة من مهارات األعمال  فجوات القدراتوتم تحديد  .2024بحلول عام 

ولوجيا والنزاهة، وتكن القدرات المتعلقة بالشؤون القانونية، واإلشرافالمؤسسية )على سبيل المثال 

 اإلمكانياتفجوات تضمن تو .ةيالمعلومات(، بينما تم تحديد القدرات الزائدة في مجموعة المهارات اإلدار

واالتصاالت المكتوبة(  إدارة البيانات المنظمة )على سبيل المثال أقساماالفتقار إلى مهارات محددة في جميع 

 .لقطاع الخاص، والمخاطر(ااالنخراط مع تمويل التنمية، و مثلوالمهارات التقنية )

من أجل  بحاجة إلى التحسين في الصندوق لموظفينتعويضات المقترحة لالإلى أن  الدراستانثانيا، أشارت و -9

 .الحاليةجانب تعزيز األداء العالي من المواهب إلى جذب المواهب المتخصصة واالحتفاظ بها بشكل أفضل، 

تيبات المرنة المستخدمة في منظومة األمم المتحدة، بما في وسيستكشف الصندوق إمكانية االستفادة من التر

تنافسية للغاية في الألدوار لذلك إمكانية تقديم حوافز والمشاركة في التوعية الموجهة لتأمين المواهب الرئيسية 

 .فيها المجاالت التي تم تحديد فجوات

معالجة قصور األداء  ي الصندوق ال تستطيعف إلدارة األداءأن العملية الحالية إلى  الدراستان خلصتثالثا، و -10

لتعامل مع قصور اومن الواضح أن المشرفين يميلون إلى تجنب  .بشكل مناسب واالعتراف باألداء العالي

 .لموظفيناخوفا من التداعيات القانونية واألعمال االنتقامية من جانب بشكل منهجي األداء 

، على سبيل المثال من خالل المسائلبعض هذه  تناولفي  ، بدأ الصندوق2019ومنذ ديسمبر/كانون األول  -11

، وإعادة تصميم عملية شاملة إلدارة األداء وصياغة خطة عمل لسد لموظفيناإعداد جرد لمهارات فرادى 

جهود لتكميل المزيد من الولكن يتعين بذل  .في الصندوق لموظفينتعويضات المقترحة لبالالمتعلقة  الفجوات

وتحقيقا لهذه الغاية،  .دون المساس بقدرة الصندوق على التنفيذ ةوتحقيق مكاسب في الكفاء ودعم هذه األنشطة

 :لبناء القدرات، والممولة من االستثمار الموجه متوخى تنفيذ االستثمارات غير المتكررة التاليةمن ال

سيُجرى تحليل  الموارد البشرية، يدراست  استنادا إلى  .عبشُ الفي  قوة العمللخطط االستراتيجية ال (1)

الالزمة لسد الفجوات الحالية في  –بما في ذلك الدرجات والمواقع  –المحددة  الوظائفإضافي لتحديد 

كل شعبة على حدة وإعداد وتنفيذ لتحليل إجراء ة لدعم يويتطلب هذا العمل المعقد خبرة خارج .القدرات

 .لكل شعبة قوة العمللخطة استراتيجية 

الفجوات في المهارات، سينفذ  لسد .المهارات/إعادة التزود بالمهارات التدريب الموجه لتعزيز (2)

وستمنح  .إلى ثالثة أعوام عامينموظفا على مدار  250 لما ال يقل عن الصندوق برامج تدريب موجهة

سيما  الون أدوارا حاسمة على أرض الواقع، لتعزيز مهارات األفراد الذين يؤدو في البدايةاألولوية 

وتعتبر هذه البرامج إضافة إلى التدريب العادي الذي يقدمه  .نوالقطري راءاكز والمدرؤساء المر

ين في وقت المطلوب   كافية لتقديمها على النطاق والعمقالصندوق، وبالتالي لن تكون الموارد العادية 

هارات ، قد تؤدي مبادرة تعزيز المهارات/إعادة التزود بالملموظفينوحتى بتقديم دعم كبير ل .معقول

وتم  .للمشاركة، أو عدم قدرتهم على ذلك أو عدم رغبتهم في ذلك لموظفيناإلى عدم استعداد بعض 

 .2020المحتمل في عام  لموظفينا إلنهاء خدمةدوالر أمريكي  000 500تخصيص مبلغ 

بالنظر إلى أن إدارة قصور األداء تمثل إحدى مواطن الضعف  .تدريب ودعم مخصصان إلدارة األداء (3)

رئيسية المحددة، ستُنظم دورة تدريبية متقدمة ومخصصة على إدارة األداء )مع التركيز على قصور ال

 بصورة افتراضية وأيضاوستُعقد هذه الدورة في المقر والمكاتب القطرية  .راءاألداء( للمشرفين والمد
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وشركاء األعمال  راءنطاق المنظمة، بجانب دعم إضافي للمد الوصول إليها علىلضمان  إذا لزم األمر

  .المعنيين بالموارد البشرية بشأن الموارد البشرية والجوانب القانونية

 العمليات

لصندوق في ااألساسية  عمليات األعماليتمثل الهدف من مسار العمل المتعلق بالعمليات في ضمان أن توفر  -12

 وأفاد .الكفاءة تعزيزو واجههاالتي يأهداف الصندوق، وإدارة المخاطر لتحقيق القدرة التشغيلية المناسبة 

، عمليات األعمالويدير بها  يحددأن الصندوق يمكنه تحسين الطريقة التي  عمليات األعمالتقييم إعادة تصميم 

 .ازدواجية الجهود وااللتباس بشأن األدوار والمسؤوليات عنإذ أن أوجه القصور غالبا ما تنشأ 

 Alvarezالذي أعدته شركة  عمليات األعمالر إعادة تصميم ، قدم تقريلموظفينا معوبعد مشاورات مكثفة  -13

& Marsal 68 ( :1توصية لتنفيذ ما يلي)  تحقيق وفورات في التكاليف؛  (2؛ )لموظفيناتوفير وقت

"مكسبا سريعا" يتعين معالجتها على الفور،  18واختارت اإلدارة بعناية  .تحقيق منافع غير ملموسة (3)

وبإعادة التصميم الكامل للتوصيات المختارة البالغ عددها  .2020 خالل عام للتنفيذ امكسبا آخر 25و

مليون دوالر أمريكي  1.5ساعة عمل وما يصل إلى  000 15توصية، يمكن للصندوق توفير ما يُقدر بنحو  43

 .بعد استكمال العملية تماما سنويا

تحقق مكاسب  التي ةعشر ةات الثمانيجراءاإل، بدأت اإلدارة في تنفيذ 2019ومنذ ديسمبر/كانون األول  -14

، بما في ذلك عملية تتبع لوثائق المجلس التنفيذي، وتبسيط عملية قبول المرشحين، وتنفيذ عملية دروس سريعة

 .مستفادة بشأن إجراءات التوريد

ءة ، فإن تنفيذها في نفس الوقت سيحقق أوجه تآزر إضافية، وكفاهذه المبادرات وترابطها نطاقوبالنظر إلى  -15

 :غير متكررةكأنشطة  2020وبناء على ذلك، يُقترح ما يلي لعام  .معززة

"مكسبا  18)باإلضافة إلى  توصية أخرى تم اختيارها لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة 25تنفيذ  (1)

تتضمن اإلجراءات ما يلي: أتمتة خطوات محددة في عملية السفر؛ والحد من تنقيحات أو  .سريعا"(

 .ات؛ وتبسيط عملية تسجيل االستشاراتشارد االستوعق اتإلغاء

، عمليات األعمالتمشيا مع إجراء إعادة تصميم  .إضافية إلعادة تصميمها عمليات أعمالاستعراض  (2)

وسيتم اختيار هذه العمليات على أساس  .إضافية يتعين إعادة تصميمها عمليات أعمالسيُجرى تحليل ل

 .ستراتيجي للصندوقوفورات الكفاءة والتآزر مع جدول األعمال اال

تسليما بالبيئة المالية واإلنمائية األكثر تعقيدا، حددت  .المؤسسيةتنفيذ إطار أقوى إلدارة المخاطر  (3)

 ويلزم .أعمق في المنظمة بشكلمؤسسية المخاطر الدارة أكثر فعالية إلاج إطار ماإلدارة الحاجة إلى إد

جيهية واألدوات واإلجراءات/السياسات المحددة الستعراض النماذج والمبادئ التو غير متكرر استثمار

 .وتطويرها لتنفيذ العناصر المحسنة إلطار إدارة المخاطر المؤسسية والتحقق منها بشكل شامل

 التكنولوجيا

ين من تعزيز ي العمل اآلخر  أن تمّكن بشكل مباشر مسار   تمن شأن التدابير المقترحة المتعلقة بالتكنولوجيا -16

ي الموارد البشرية سد الفجوات في التكنولوجيا المحددة في استعراض   وسيؤدي .للصندوقالقدرة التشغيلية 

، وذلك بشكل المستقبلفي تحديات مكان العمل للتصدي لالصندوق إلى تهيئة  عمليات األعمالوإعادة تصميم 

  .ليل البياناتالرقمية وتح المعرفة مثلتيسير استيعاب مهارات ل يأتمتة أساس برنامج أساسي من خالل بدء

فعلى  .تالعمل على الجانب المتعلق بالتكنولوجيا في ين، بدأ الصندوق بالفعلي العمل اآلخر  واستكماال لمسار   -17

، بدأ الصندوق في تصميم نظام معزز إلدارة المواهب، بما لموظفيناالعمل المتعلق بسبيل المثال، في مسار 

 43توصية من أصل  24 بشأنالعمليات، تم إعداد خطط تنفيذ  من ناحيةو .تقدير التكاليف وخطة تنفيذفي ذلك 

 .2020على أن تُنفذ في عام  بمكون تكنولوجي عمليات األعمالتوصية من توصيات تحليل إعادة تصميم 
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وباإلضافة إلى ذلك، حدد الصندوق االستثمارات المحتملة في األتمتة لتحسين الكفاءة وتمكين العمل األذكى 

" لتوضيح الفرص رفيعة حرارية"خريطة  وأُعدت .أحدث التكنولوجيا وقدرة البياناتمن خالل تسخير 

يد قالمستوى وتيسير اختيار المخططات التجريبية األولية استنادا إلى معايير مثل األثر المحتمل، والتع

 .والمخاطر

مل أيضا جهود الصندوق وتعتبر الحلول التكنولوجية التالية، التي ال تكمل الخطة الشاملة فحسب ولكنها تك -18

 :غير المتكررلالستثمار  األوسع نطاقا لتعزيز الكفاءة، مطلوبة  

من النظام الحالي  غير المتكررسيستفيد الحل المتعلق بإدارة المواهب  .إدارة المواهب – لموظفونا (1)

ائف لدى الصندوق من خالل إعادة تنفيذ الوحدات الحالية واكتساب وظ لتخطيط الموارد في المؤسسة

وسيعزز هذا النظام إدارة موظفي الصندوق، وهو ما سيكون أساسيا لسد  .محددة تركز على المواهب

 .الفجوات في القدرات واإلمكانيات في المستقبل

 التوصياتتنفيذ من أجل  لبناء القدراتاالستثمار الموجه  توافر أموال يلزم .رات النظميتغي –العمليات  (2)

بسرعة هذا العام  توصية 24البالغ عددها  عمليات األعمالإعادة تصميم  عالية بشأنالولوية األذات 

 .من أجل تحقيق أقصى قدر من الكفاءة والتآزر من خالل إجراء تغييرات متزامنة

التجريبية للصندوق فيما يتعلق  على أساسه العملياتتار ستُخوتحليل "متعمق"  سيُجرى .األتمتة (3)

)مثل أتمتة معالجة  2020تعقيدا وتركز على المعامالت في عام  بكفاءات األتمتة، بدءا بحلول أقل

التجريبية، ستعالج  العملياتواستنادا إلى الدروس المستفادة من هذه  .الفواتير باستخدام الروبوتات(

)مثل التقارير التنبؤية بشأن مخاطر  القائمة على البياناتالخطة بعد ذلك المبادرات االستراتيجية 

دائها؛ واألتمتة من أجل مسح الوثائق ضوئيا لتحديد السرد بشأن مواضيع محددة بهدف وأ مشروعاتال

 .وتقاسمها( المعرفةاستخراج 

 الزمني والميزانية اإلطار

 وتجدر .)انظر الملحق األول( ثالثة أعوامإلى  والعمليات والتكنولوجيا على مدار عامين لموظفيناستُنفذ خطة  -19

بالفعل خمسة عمال بدوام كامل عبر مسارات العمل الثالثة للتعامل مع سلسلة  اإلشارة إلى أن الصندوق نشر

يف نمن المهام، بما في ذلك: تنسيق األنشطة المقترحة في دراسة الموارد البشرية؛ وإعداد جرد للمهارات وتص

تم استيعاب و .مجموعة مهارات؛ وتصميم وتقييم سياسات وعمليات ونظم جديدة إلدارة األداء وإدارة المواهب

سلبي على األنشطة  أثرالتكاليف ذات الصلة بشكل كامل في موارد الميزانية العادية الحالية دون أن يكون لها 

 .األخرى ذات األولوية

ومن هذا  .مليون دوالر أمريكي 14.675بمبلغ  2021/2022-2020 فترةلوتُقدر التكلفة اإلجمالية للتنفيذ ل -20

، منه لبناء القدراتموجه المتكرر الغير دوالر أمريكي االستثمار مليون  11.855 المبلغ، سيمثل

ومن بين أموال  .2021/2022لعام  إشاريوالباقي مخصص بشكل  2020 مليون دوالر أمريكي لعام 5.375

مليون دوالر أمريكي لمسار  1.305 مبلغ ، سيُخصص2020 المخصص لعام لبناء القدراتاالستثمار الموجه 

ة، يمليون دوالر أمريكي لتحسين العمليات وتعزيز إدارة المخاطر المؤسس 3.05، ولموظفينابالعمل المتعلق 

 2020عام لالخطة  بقيةتمويل  وسيتم. بالتكنولوجيامليون دوالر أمريكي لتنفيذ اإلصالحات المتعلقة  1.02و

للتكاليف غير ويرد موجز  .مليون دوالر أمريكي 1.185 موارد إدارية أخرى يبلغ مجموعها من خالل

 .في النص الرئيسي 1 المتكررة والتكاليف المتكررة في الجدول

وباإلضافة إلى األهداف طويلة األجل لزيادة الكفاءة المقاسة من خالل المؤشرات ذات الصلة في إطار قياس  -21

أجل األداء الرئيسية على المدى القصير من  مخرجاتالنتائج في الصندوق، تم تحديد مجموعة من مؤشرات 

ديسمبر/كانون  لى المجلس التنفيذي فيإ التقدم المحرزوستقدم اإلدارة تقريرا عن  .ينالرصد واإلبالغ الواضح  



EB 2020/129/R.3/Rev.2 

vii 

في التنقيحات المحتملة،  المجلس بعد ذلك التقدم المحرز في خطة التنفيذ، وسيبت   وسيستعرض .2020األول 

 .ةميزانية االحتياطيالن ضم 2021/2021 للقترةالتمويل  االحتياجات منوسيعيد تقييم 

 المقترح

الكفاءات  الكتسابوالعمليات والتكنولوجيا  لموظفيناعمل هام بشأن خطة االضطالع بالصندوق بالفعل في  بدأ -22

على هذا العمل األولي،  وللبناء .لتحديات المستقبليةالتصدي لو الالزمة لتنفيذ برنامج عمله الحالي والطموح،

، والعمليات لموظفينا إمكانياتإلدخال مزيد من التحسينات على  لبناء القدراتموجه  يتعين فورا تنفيذ استثمار

وتعد هذه الخطة هي األساس إلطالق وتعظيم  .المؤسسية والحلول التكنولوجية في المقر والمكاتب القطرية

 .2030الصندوق بحلول عام  أثرالمكاسب في القدرات والكفاءات الالزمة لمضاعفة 
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 الموافقةتوصية ب

مليون دوالر  5.375 المتعلقة بسحب مبلغ التوصيةو التغييرات المقترحة على ةالمجلس التنفيذي مدعو إلى الموافق

 .2020في عام  المقررةلتمويل النفقات  لبناء القدراتأمريكي من احتياطي االستثمار الموجه 

 قدرات الصندوق استثمار موجه فيوالعمليات والتكنولوجيا: تنفيذ  لموظفيناخطة 

 الخلفية –أوال 

على امتالك الصندوق  2030وتعظيم مساهمته في تنفيذ خطة عام  مهمتهتعتمد قدرة الصندوق على تنفيذ  -1

تكنولوجية الحلول الالمناسبة، وعمليات مؤسسية فعالة و مكانياتلموارد بشرية كافية تتمتع بالكفاءات واإل

جدول أعمال اإلصالحات األخيرة في الصندوق وفي حين يمثل  .الةفع الزمة من أجل تحقيق نتائج إنمائيةال

يجب القيام بالمزيد لزيادة فعالية الصندوق وكفاءته  فإنهالقدرة التشغيلية للصندوق،  تعزيزخطوة هامة نحو 

 .وجعله مالئما للغرض

طلع فيه الصندوق لتقييم المناخ التنظيمي الذي يض لموظفينعالميا ل مسحا، أجرى الصندوق 2018وفي عام  -2

الحالية تنتج  عمليات األعمال، أن 2019وأبرزت نتائج هذا المسح، التي صدرت في فبراير/شباط  .بأعماله

ولم يقدم ردا إيجابيا على البيان الذي  .على العمل بكفاءة لموظفيناقدرة  أمامأعباء عمل مرهقة وتشكل تحديا 

 .في المائة فقط من المجيبين 27دوق تتسم بالكفاءة" سوى يفيد بأن "العمليات واإلجراءات الداخلية للصن

وأعباء العمل والمسائل المتعلقة  ،احتياجات الصندوق من رأس المال البشري تلبيةوتسليما بالحاجة إلى  -3

قوة تكوين  McKinsey & Companyوحللت مؤسسة  .بالكفاءة، كلفت اإلدارة بإجراء تقييمين خارجيين

لصندوق لتحديد في ا عمليات األعمال Alvarez & Marsalشركة  تستعرضلصندوق، بينما اا عمل

 .الفجوات في الموارد البشرية والممارسات غير الفعالة، والقتراح حلول تكنولوجية مناسبة

الحالية  قوة العمل، وهي أولى الدراستين، بتقييم McKinsey مؤسسةلوقامت دراسة الموارد البشرية  -4

، مع من رأس المال البشري الالزم لتنفيذ برنامج العمل الحالي والمحتمل مستقبليةال للصندوق والمتطلبات

خطيط التقدم  (1وركزت الدراسة على ثالثة مجاالت: ) .مراعاة االتجاهات الداخلية والخارجية الرئيسية

انعكاساتها و، اآلنالصندوق في  لموظفيناوإمكانيات  قدراتعلى نظرة عامة شاملة  قوة العمللاالستراتيجي 

لتحول في االستراتيجية ونموذج التشغيل ا مراعاةتنفيذ برنامج العمل الحالي والمستقبلي للصندوق، مع  على

تعويضات المقترحة ال تنظر (2؛ )بشكل خاص المقترح في إطار التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق

 الومتخصصة محددة واالحتفاظ بها،  ب مواهبذفي البداية في سبل تعزيز قدرة الصندوق على ج لموظفينل

بعد ذلك خيارات لتحسين القدرة  حتسيما المواهب التي تسعى إليها المؤسسات المالية الدولية األخرى؛ واقتر

إدارة األداء تم فحص  (3ذوي التخصص العالي؛ ) لموظفينالتي يقدمها الصندوق ل اتالتنافسية لحزم التعويض

ين ين االستراتيجي  ين التمكيني  فحصا عميقا لقياس الكيفية التي يمكن بها لهذين العامل   وتكنولوجيا الموارد البشرية

لصندوق فيما يتعلق ا قوة عملولتقييم حجم  .(2( و)1ين )الموارد البشرية تنفيذ المجال  ين بالمتعلق  ين الرئيسي  

 1.العمل اآلخرين أصحابمن  ، استخدم هذا التحليل األول عدة معاييرالتي يمكن المقارنة معهابالمنظمات 

                                                      

من القطاعين العام والخاص معها مقارنة يمكن المنظمة  60منظمات األمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية ومجموعة واسعة من  تشمل 1

 من جميع أنحاء العالم. وأُخذت كذلك معايير متخصصة وتقييمات ذاتية إضافية أعدتها ُشعب الصندوق في الماضي القريب بعين االعتبار من

 أجل اختبار نتائج التحليل المقارن ووضعها في سياقها السليم.
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عبر هذه المجاالت  McKinseyيمكن تلخيص نتائج الدراسة األولى للموارد البشرية التي أجرتها مؤسسة و -5

 :الثالثة على النحو التالي

بدوام  امكافئ عامال 43 قدرهايُتوقع أن تكون هناك زيادة ، قوة العملوإمكانيات بقدرات فيما يتعلق  (1)

في المائة في برنامج القروض والمنح  3بنسبة  متحفظ)في إطار سيناريو نمو  2024بحلول عام  كامل

في وظائف  فجوات القدراتوعلى وجه التحديد، تم تحديد  .(الموارد تجديدمن دورات لكل دورة 

ومجموعات محددة من مهارات األعمال المؤسسية )مثل المهارات القانونية، ومهارات  البرنامج

الزائدة في مجموعة المهارات  القدراتوتكنولوجيا المعلومات(، في حين تم تحديد  اإلشراف والنزاهة،

 .اإلدارية

، يعاني الصندوق من قصور في المهارات على نطاق المنظمة )مثل اإلمكانياتبفجوات وفيما يتعلق 

شار وأ .الدعوة وإدارة األداء(مثل إدارة البيانات واالتصاالت المكتوبة( والمهارات التقنية )

في هيكل  لموظفينااالستعراض أيضا إلى أنه يتعين على الصندوق تحديث نهجه إزاء احتياجات 

 .على التكيف( لموظفينا" )مثل قدرة غير الواضحة البؤرالمركزي وتتبع "

في الصندوق لجذب المواهب  لموظفينتعويضات المقترحة لالويتيعن إدخال تحسينات على  (2)

 .يئة البيئة المناسبة لتيسير األداء العالي من قِبل المواهب الموجودةالمتخصصة واالحتفاظ بها وته

التي يقدمها الصندوق والمؤسسات  اتاختالفات كبيرة بين حزم التعويضإلى وجود الدراسة  وخلصت

لفئة الفنية لفي المائة بالنسبة  33)أقل بنسبة  راءمن الفئة الفنية والمد لموظفينالمالية الدولية األخرى ل

  .وما فوق(، وهو ما يمثل مشاكل تتعلق بالتعيين في المجاالت المستهدفة راءفي المائة بالنسبة للمد 65و

االعتراف باألداء العالي ومعالجة قصور األداء  في في الصندوق إلدارة األداءوتفشل العملية الحالية  (3)

ومات الحالية، إلى جانب ، يتعين تحديث نظم تكنولوجيا المعللموظفيناولتعزيز أداء  .بشكل مناسب

 .تدريب الموارد البشرية وتقديم الدعم للمشرفين، بهدف تعزيز اتباع نهج شامل إلدارة األداء

بإجراء دراسة متابعة  McKinseyمؤسسة ، كلفت اإلدارة بالمعايير المرجعيةوإدراكا للقيود المتعلقة  -6

لقدرات واحتياجات  القاعدة إلى القمةمن ييم أدق التقديرات األولية والحصول على تق لتحليلللموارد البشرية 

أشارت الدراسة إلى أن  2في الصندوق بشأن وظائف التخطيط، قوة العمللل وبعد تحليل مفص   .قوة العمل

حتى ديسمبر/كانون األول  بدوام كامل امكافئعامال  19الصندوق يعاني من فجوة حالية في القدرات قدرها 

 .مستقبلفي الاريوهات نمو أي سين مراعاة، دون 2019

أن الفجوات الرئيسية تمثلت في  خلصت إلىإذ  ،هذه النتائج مع الدراسة األولى للموارد البشرية وتتوافق -7

 وعلى وجه الخصوص، كشفت الدراسة عن الحاجة إلى سد الفجوات في: .الوظائف التقنية والبرامجية

التقنيين  باألخصائيينيتعلق فيما  خاصة(، 36+) املبدوام ك ئينمكافالزيادة  يتعين .الوظائف البرامجية (1)

+(22). 

فيما يتعلق بمجموعة المهارات  خاصة(، 17-) بدوام كاملالمكافئين تقليل  يتعين .الوظائف المؤسسية (2)

 .(47-اإلدارية )

أكد وجود أوجه قصور  ،لموظفينالمهارات فرادى  المنظمةواشتملت الدراسة الثانية على مسح على نطاق  -8

 :ما يليفي

                                                      

وجرى التحقق من صحتها مع موظفي الصندوق وتضمنت األنشطة اإلقراضية  اتتم تحديد معايير حسابات عبء العمل في المشروع 2

 وغير اإلقراضية.
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 البرامج والدعوة )بما في /مشروعاتبوجه عام، تمثلت أكبر الفجوات في إدارة ال .المهارات التقنية

والسياسات القائمة على األدلة(، مع وجود فجوات إضافية بشأن  ،اتالحوار المتعلق بالسياسذلك 

الفجوات أن يتيح للصندوق ومن شأن سد هذه  .األدوار الحاسمة في الجرائم المالية، والمخاطر واالمتثال

 المستوىتحقيق تغيير تنظيمي دائم من خالل االنخراط المباشر في السياسات وبناء الشراكات على 

 .وسيعزز أيضا دور الصندوق كجهة جامعة ومنسقة لتمويل التنمية .القطري

 دارة المخاطر، في تحليل البيانات، واالتصاالت المكتوبة وإالفجوات أوسع تمثلت  .الوصفيةمهارات ال

فعلى سبيل المثال، يعتمد األداء  .وهي مجاالت تمك ن من الممارسة الفعالة للمهارات التقنية األساسية

في مجال تحليل القوة اعتمادا جزئيا على مهارات بنفس  اتوالحوار المتعلق بالسياسالقوي في الدعوة 

 .البيانات

ألعمال في الصندوق مزيدا من التطور بحلول عام ومن المرجح أن يشهد النموذج الالمركزي الجديد ل -9

في المائة  18 مرتفعا من) في المائة 45، عندما يهدف الصندوق إلى تحقيق حضور ميداني بنسبة 2023

المنتدبين، أدى إضفاء الطابع  لموظفيناوباإلضافة إلى زيادة عدد  .(اآلنفي المائة  31و 2017في عام 

 في الميدان، بما في ذلك المزيد من وظائف الدعم لموظفينامختلفة من  الالمركزي إلى توليد احتياجات

  .األعمال في المقرالمرتبطة بتسيير وظائف الوانخفاض 

 يمكن أن، أو أتمتة العمليات الهدر" التي تقلل المرنةدراسات الموارد البشرية أيضا بأن "النُهج  وأقرت -10

فعلى سبيل المثال، سلط إضفاء الطابع الالمركزي  .ء العملتحقق الكفاءات المطلوبة، بما في ذلك تقليل عب

زيادة وظائف نظم الموارد البشرية الحالية إلدارة المهارات  (1الضوء على اإلمكانات الموجودة من أجل: )

على البيانات إلدارة المواهب، بما في  وقائمدعم اتباع نهج مرن ومتكامل  (2بطريقة أكثر فعالية؛ ) المتاحة

 .لتنقل وتخطيط التعاقبذلك ا

في الصندوق لتحديد  عمليات األعمالاستعراضا ل Alvarez & Marsalوفي موازاة ذلك، أجرت شركة  -11

 .تحقق نتائج مماثلة أو أفضلو لموظفيناالكفاءات وتقلل جهود  من مزيدتؤدي إلى أن  يمكنالتغييرات التي 

رفيعة المستوى لتنفيذ هذه التغييرات، مع أيضا خارطة طريق أو خطة  Alvarez & Marsalوأعدت شركة 

إدارة  (3التعيين؛ ) (2السفر؛ ) (1: )الدوائررئيسية مشتركة بين  عمليات أعمالالتركيز على سبع 

 .تجهيز الوثائق (7األموال التكميلية؛ ) (6صرف القروض؛ ) (5التوريد المؤسسي؛ ) (4االستشاريين؛ )

أن الصندوق يمتلك مجاال كبيرا  إلى ،عمليات األعمالتصميم  وخلص التحليل، وهو إحدى عمليات إعادة -12

 وقد أبرز التقرير النهائي بشكل خاص ما يلي:  .أعمالهلتحسين عمليات 

بذل جهود  تتطلبالقيمة التي منخفضة يوجد في الصندوق حاليا العديد من العمليات/البروتوكوالت  (1)

 .كبيرة

بشكل كبير وال تُخزن هذه الوثائق في إحدى جراءات كمية الوثائق الخاصة بالسياسات واإل تتقلب (2)

 .ةيالعمليات المركز مكتبات

 .زائدة عن الحاجة ومن المحتمل أن تكونتعتبر مستويات الموافقة عبر العمليات مرهقة  (3)

 .المستعرضة ليست محددة أو مفهومة بشكل جيد ةتعتبر األدوار الرئيسية المرتبطة بالعمليات السبع (4)

 .دوق أن يحس ن قدرته على استقطاب البيانات واالستفادة منهايتعين على الصن (5)

بهدف تحقيق ما يلي:  أعمالهتوصية للصندوق لتعزيز عمليات  Alvarez & Marsal 68قدم تقرير و -13

واستعرضت اإلدارة  3.منافع غير ملموسة (3وفورات في التكاليف؛ ) (2؛ )لموظفيناوفورات في وقت  (1)

                                                      

 .2019الصندوق، ي الصندوق. ف عمليات األعمالتقرير بشأن إعادة تصميم . Alvarez & Marsal ،2019شركة  3
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أشهر(،  6-3ا حسب األولوية على النحو التالي: مكاسب سريعة )يمكن تحقيقها في بعناية التوصيات ورتبته

شهرا وغالبا ما  12شهرا(، ومكاسب على األجل الطويل )أكثر من  12 –أشهر  6ومكاسب متوسطة األجل )

 .مزيد من المعلوماتالطالع على انظر الملحق الرابع ل .تتطلب حلوال تكنولوجية جديدة(

، بصورة أكبر تحول الصندوق إلى نموذج أعمال يتميز بطابع المركزي وفي ضوءقارير، وبعد فحص الت -14

، لموظفوناعزز بعضها البعض: تبدأت اإلدارة في تنفيذ خطة عمل تتمحور حول ثالثة مسارات عمل 

إدارة ويتبع توحيد هذه المجاالت الثالثة أفضل الممارسات في التصميم التنظيمي و .والعمليات والتكنولوجيات

 .التغيير من أجل تعزيز الكفاءة التنظيمية والقيمة مقابل المال

 التكنولوجياووالعمليات  لموظفيناخطة  - ثانيا

والعمليات المؤسسية لمساعدة  قوة العملوالعمليات والتكنولوجيا إلى سد الفجوة في  لموظفيناتسعى خطة  -15

لتحديات العالمية لبشكل أفضل  والتصديفعالة  الصندوق على تنفيذ برنامج عمله الحالي والطموح بطريقة

ينبغي النظر إلى الخطة بمعزل عن غيرها بل كعنصر محوري في استراتيجية الصندوق المؤسسية وال  .المقبلة

 .في الميدان، وزيادة النتائج اإلنمائية إلى أقصى حد وانخراطهاألوسع نطاقا والتي تهدف إلى تعزيز حضوره 

 ،الذي اكتسب زخما خالل التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق ،توجه االستراتيجيويمكن تعزيز هذا ال

مكانته بشكل أكبر في إطار التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، من خالل  تُثبتويُتوقع أن  ،بشكل كبير

  .األثر اإلنمائي إجراء تحسينات تنظيمية لتعزيز

ال يكمن ثنين االختالف بين االو .منهجية أكثر تعقيداحات تغييرات بسيطة وكذلك إصال الخطةوتتضمن هذه  -16

 .في الوقت الالزم الستكمالهما، بل في التغييرات المؤسسية ومستوى االستثمارات الالزمة لتنفيذهمابشكل كبير 

، نفذت اإلدارة بشكل استباقي إصالحات في كل مجال من المجاالت الثالثة 2019ومنذ ديسمبر/كانون األول  -17

لم تتطلب تغييرات في النظم المؤسسية وال مخصصات خاصة من الميزانية )بخالف الموارد اإلدارية  التي

 .العادية لكل ُشعبة(

تنفيذ مجموعة من اإلجراءات  تمويل بهدفغير متكرر  موجه لبناء القدرات"استثمار " استخدامومن المتوقع  -18

ق في المجاالت الثالثة، وبالتالي تتجاوز الموارد األكثر تعقيدا والتي تتجاوز خطة العمل العادية للصندو

لصندوق هذه األنشطة بموارد إدارية، ولكن بالنظر إلى مستوى الموارد الالزمة، أن يغطي اويمكن  .اإلدارية

وبالتالي، فإن هذا األمر سيمنع الصندوق من تحقيق  .سيؤدي ذلك إلى تنفيذ أبطأ بكثير على مدار عقد تقريبا

 .2030وتعظيم مساهمته في خطة عام  مهمتهبشكل سريع لالضطالع ب طلوبةالمالكفاءات 

 لموظفونا - ألف

ومن  .قدرة الصندوق على تحقيق النتائج اإلنمائية بشكل كبير تحددلصندوق أهم أصوله وا قوة عملتعتبر  -19

ي األدوار المناسبة المناسبين الذين يمتلكون المهارات المناسبة ف لموظفينااألهمية بمكان أن يمتلك الصندوق 

وتهدف األنشطة المضطلع بها في إطار مسار العمل هذا إلى تعزيز قدرة  .ينوفي الوقت والمكان المناسب  

قادرة على تنفيذ برنامج العمل الحالي والمستقبلي بطريقة  ورشيقةعمل مرنة  قوةء وإدارة الصندوق على بنا

 .فعالة

دراسات الموارد البشرية، التي نظرت فيها حول المجاالت الثالثة  لموظفينام مسار العمل المتعلق بظ  ويُن   -20

إدارة األداء  (3؛ )لموظفينتعويضات المقترحة لال (2؛ )قوة العمللالتخطيط االستراتيجي  (1وهي: )

، بدأ قوة العمللالتخطيط االستراتيجي  سياق ففي .العمل على كل جبهة ويجري .وتكنولوجيا الموارد البشرية

ق في إدخال إطاره الجديد بشأن التنقل بهدف إعادة تعيين المواهب الداخلية الموجودة لتغطية الفجوات الصندو
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في الحاالت التي تم فيها  موارد خارجيةب سيستعينغير أن الصندوق  .وتلبية احتياجات الصندوقفي القدرات 

 .يمكن تغطيتها بالموارد الداخلية اللكن وتحديد فجوات 

رغم من أن نظام على ال، أكدت دراسات الموارد البشرية أنه لموظفينتعويضات المقترحة لالوفيما يتعلق ب -21

عند مقارنته بالمؤسسات المالية  ،في األمم المتحدة ال يزال جذابا بوجه عامالتقاعدية التعويضات والمعاشات 

تجعل من الصعب اجتذاب  وما فوقها( 4-الرتبة ف الفنيين )خاصة لموظفيناالدولية، فإن الفجوة في رواتب 

ولمعالجة هذه  4.في المجاالت القانونية والمالية وشؤون الخزانة لموظفينامثل كبار مواهب عالية التخصص 

المسألة، سيستكشف الصندوق إمكانية االستفادة من الترتيبات المرنة القائمة داخل منظومة األمم المتحدة، بما 

وسيتم أيضا إجراء تدقيق مستقل  .هةواالضطالع بأنشطة توعية موج   يينعند التعفي ذلك إمكانية تقديم حوافز 

 .للوظائف في المنظمة لضمان تصنيف الوظائف بشكل صحيح

ستقيّم األداء غير النقدية الحالية لتقدير أصحاب األداء العالي،  مكافآتوباإلضافة إلى التشجيع على استخدام  -22

مواصلة استكشاف مبادرات خاصة  ستتموأخيرا،  .ة في مرحلة الحقةاإلدارة إمكانية إدخال مكافآت أداء نقدي

 .تركز على االحتفاظ بالنساء في األدوار الفنية العليا ومعالجة مسائل عبء العمل من خالل إيجاد حلول مرنة

إذ أنه من الواضح  ،، تُبذل جهود خاصة في مجال إدارة األداء2020وبالنسبة لدورة استعراض األداء لعام  -23

خوفا من التداعيات القانونية بشكل منهجي لتعامل مع قصور األداء ايميلون إلى تجنب إلدارة أن المشرفين ل

وفي الواقع، على الرغم من الجهود التي استمرت لسنوات لدعم  .لموظفيناواألعمال االنتقامية من جانب 

نتائج تقييمات األداء، عاما بعد  رتشيو .تغيير جوهريلم تاُلحظ اإلدارة حدوث المشرفين في هذه العملية، 

جزئيا(  )ُمرض   2 الحاصلة على تصنيفعام، إلى عدد منخفض بشكل غير واقعي من حاالت قصور األداء 

 .()غير ُمرض   1أو 

ذلك، تعمل شعبة الموارد البشرية على إعادة تصميم العملية الشاملة إلدارة األداء من أجل تعزيز ووفقا ل -24

ويتضمن ذلك نظام تصنيف جديد، وعملية تقييم موضوعية  .على إدارة قصور األداء ودعم قدرات المشرفين

 راءوالمد لموظفينويجري أيضا تقديم تدريب مخصص ل .مرجحة وعمليات تسجيل مستمرة من المشرفين

 وللتخفيف من خالفات األداء، تم إعداد سياسات وإجراءات جديدة إلدخال عملية .التعليقاتعلى تقديم وتلقي 

خطط تطوير أداء أكثر تنظيما  تطبيقوعالوة على ذلك، يجري  .خارجيونطعن يدعمها مستعرضون 

وتتمثل الفكرة من ذلك في رصد التحسين في األداء بشكل أفضل مقابل نطاقات  .ذوي األداء الضعيف لموظفينل

 .زمنية ومخرجات محددة بشكل واضح

يتعين بذل جهود إضافية لدعم األنشطة الجارية، وتحقيق إنه فهذه التدابير، تنفيذ  ه يجريمن أن على الرغمو -25

ومن المتوخى تنفيذ  .مكاسب في الكفاءة وتحقيق نتائج مستهدفة دون المساس بقدرة الصندوق على التنفيذ

 في إطار مسار العمل هذا: 2020االستثمارات غير المتكررة التالية في عام 

ا إلى نتائج االستعراض الثاني للموارد البشرية، سيتم إجراء استناد .عبشُ القوة عمل لاستراتيجية خطط  (1)

الالزمة لسد الفجوات  –بما في ذلك الدرجات والمواقع  –المحددة  الوظائفمزيد من التحليل لتحديد 

ويتطلب هذا العمل المعقد والعاجل خبرات خارجية لدعم تحليل كل شعبة على  .الحالية في التوظيف

 .ط استراتيجية لقوة العمل لكل شعبةحدة وإعداد وتنفيذ خط

في المجاالت التي  لموظفينلبناء قدرات ا .بالمهارات تزودالتدريب الموجه لتعزيز المهارات/إعادة ال (2)

، وفي بعض الحاالت شبه شخصي، امخصص اتعاني من فجوات في المهارات، سيقدم الصندوق تدريب

لتعزيز مهارات األفراد الذين  في البدايةاألولوية وستمنح  .موظفا على مدار عامين 250لما ال يقل عن 

يؤدون أدوارا حاسمة على أرض الواقع )على سبيل المثال، يمكن ألي برنامج مخصص أن يركز على 
                                                      

التي يقدمها الصندوق والمؤسسات المالية الدولية األخرى للموظفين من الفئة الفنية  اتوجود فجوة بين حزم التعويضبأفادت الدراسة  4

 وما فوق. ءراعلى مستوى المد للوظائففي المائة بالنسبة  65في المائة بالنسبة للموظفين الفنيين و 33وهي أقل بنسبة  راءوالمد
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وهذا التدريب يتجاوز التدريب  .و/أو إدارة البرامج(و/أو التواصل  الحوار بشأن السياساتو/أو الدعوة 

 إال أن من أنه يمكن استخدام الموارد العادية في المستقبل، على الرغمالعادي الذي يقدمه الصندوق، و

ين خالل فترة زمنية لن تكون كافية لتغطية هذا النوع من التدريب بالنطاق والعمق المطلوب  هذه الموارد 

 .معقولة

ة ومع ذلك، قد تؤدي هذه العملي .في سد الفجوات في مهاراتهم لموظفينوستُبذل جهود خاصة لدعم ا

وبالتالي،  .للمشاركة، أو عدم قدرتهم على ذلك أو عدم رغبتهم في ذلك لموظفينإلى عدم استعداد بعض ا

كتدبير احترازي لدفع تكاليف  2020دوالر أمريكي لعام  000 500ال يقل عن يُقترح تخصيص مبلغ 

خطيط االستراتيجي وستستند اإلدارة إلى نتيجة عملية الت. المحتمل من الصندوق لموظفينإنهاء خدمة ا

 .2021/2022لقوة العمل في الشعب القتراح خطة ملموسة للفترة 

في ضوء ضعف الثقافة المتعلقة بإدارة األداء  .التدريب والدعم اإلداريان المخصصان –إدارة األداء  (3)

في الصندوق، واستكماال للجهود الجارية، يتعين تقديم دعم مهني في تصميم وتنفيذ برنامج تدريب 

وسيُقدم هذا  .بشأن إدارة األداء )مع التركيز على قصور األداء( راءصص ومتقدم للمشرفين والمدمخ

وباإلضافة إلى ذلك،  .التدريب في المقر والمكاتب القطرية لضمان توفير الدعم على نطاق المنظمة

رد البشرية وشركاء األعمال المعنيين بالموارد البشرية بشأن الموا راءسيتم تقديم المساعدة للمد

 .والجوانب القانونية

 العمليات - باء

األساسية في الصندوق  عمليات األعماليتمثل الهدف من مسار العمل المتعلق بالعمليات في ضمان أن تكون  -26

وتعزيز  التي يواجههاتحقيق أهدافه، وإدارة المخاطر لد الصندوق بالقدرات التشغيلية يوتزو ،للغرض مالئمة

، أدركت اإلدارة أهمية الحفاظ 2019في عام  عمليات األعمالتهاء من ممارسة إعادة تصميم وبعد االن .تهكفاء

وأدت الطبيعة التشاركية وعمق التحليل الذي تم إجراؤه، فضال عن الوفورات المحتملة  .على زخم البرنامج

 لموظفينفيما بين ا في الكفاءة التي أبرزها هذا التحليل، إلى نشوء حاجة مؤسسية واضحة وزيادة التوقعات

 .بحدوث تغييرات حقيقية

توصية والواردة في تقرير إعادة تصميم  68ونتيجة لذلك، استعرضت اإلدارة التوصيات البالغ عددها  -27

تُنفذ فورا من أجل تحقيق مكاسب في الكفاءات في أقرب وقت ممكن  إجراء   18واختارت  ،عمليات األعمال

وقُدرت  .يني العمل اآلخر  مكسبا بمسار   18مكاسب السريعة" البالغ عددها وال ترتبط هذه "ال .أشهر( 6-3)أي 

، وستحقق وفورات في التكاليف، لموظفينساعة من ساعات عمل ا 000 6المنافع الناشئة عن تنفيذها بنحو 

 وتتضمن المكاسب السريعة ما يلي: .مليون دوالر أمريكي 1بشكل كامل، تصل إلى  تطبيقهاإذا تم 

 يل عمليات السفر للحد من األخطاء الشائعة في اإلبالغ عن النفقات، وتنفيذ التغييرات األولية إعداد دل

 على سياسة السفر لتقليل تكاليف الحجز في اللحظة األخيرة؛

  التنفيذي، لتقليل احتمال رفض  سالمجل المقدمة إلىوثائق الاستعراض المبادئ التوجيهية بشأن إعداد

 ؛سكرتير الصندوقالوثائق من جانب مكتب 

 إدراج مؤشرات األداء الرئيسية لعملية إدارة االستشاريين بهدف تبسيط عملية توظيف االستشاريين؛ 

  لتحسين وتقليل لعمليات توريد محددة بهدف تحديد مجاالت  منمستفادة الدروس ال عملية بشأنإجراء

 .األخطاء

بشأن المخاطر يدعمها إطار مستدام إلدارة  بذل الصندوق أيضا جهودا كبيرة في تطوير ثقافة قويةقد و -28

وعلى الرغم  .ويوفر هذا اإلطار رابطا واضحا بين قياس العمليات وإدارتها عبر المنظمة .المخاطر المؤسسية
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من إحراز تقدم جيد بشأن تنفيذ التحسينات في إطار إدارة المخاطر المؤسسية في الصندوق، يلزم بذل جهود 

 .لتلبية احتياجات الصندوق في المستقبل فيه الكفايةذا اإلطار قويا بما إضافية لضمان أن يكون ه

 .2020الثالث من عام  الفصلسبا بحلول كم 18ويتوقع أن تُستكمل المكاسب السريعة البالغ عددها  -29

تنفيذها في لتوصية  25وباإلضافة إلى هذه الخطوات، منحت اإلدارة األولوية لتوصيات إضافية يبلغ عددها 

 ومع ذلك، يجب أخذ النقاط التالية بعين االعتبار: .2020عام 

 هناك مكسبا أن  18أظهر تنفيذ المكاسب السريعة البالغ عددها  .الخبرات في مجال إدارة التغيير

عمليات وخبراء تغيير  عمليات األعمالب امجموعات مهارات مختلفة مطلوبة لمستخدمي أو أصح

ه ستكون هناك حاجة إلى فإنساب هذه المهارات من خالل التدريب، يمكن بالتأكيد اكتبينما و .األعمال

وسيكفل ذلك تنفيذ التغييرات فعليا مع  .لتنفيذ التغييرات لموظفينخبرات خارجية للعمل عن كثب مع ا

للمضي قدما في تحديد  في مجال التحسين المستمربالمهارات والعقليات الالزمة  أيضا لموظفينا ديتزو

 .افيةالكفاءات اإلض

  ال تملك الوحدات المشاركة القدرة على بدء العمل على العديد من التوصيات  .مناسبي المرحلالالتنفيذ

للغاية وسيؤدي إلى زيادة تكاليف التنفيذ في عام  معرقالكما أن القيام بذلك سيكون  .في وقت واحد

 .مرحلياتباع نهج  من المناسبوبالتالي،  .مقبولةإلى مستويات غير  2020

 عمليات األعمالمن أن الممارسة األولية إلعادة تصميم  على الرغم .توسيع النطاق إلى عمليات أخرى 

تركز على سبع عمليات أعمال رئيسية، فمن األهمية بمكان توسيع نطاقها لتشمل عمليات أخرى من 

بعضها  ن معظم العمليات المؤسسية مترابطة وتعززنظرا ألأجل الحصول على مكاسب في الكفاءة 

 .البعض

توصية بشأن  25ونظرت اإلدارة في استخدام الميزانية العادية لتنفيذ التوصيات اإلضافية البالغ عددها  -30

غير أن القيام بذلك يعني أن التغييرات المطلوبة ستُنفذ على مدار  .وإدارة المخاطر عمليات األعمالتحسينات 

مما يحد من قدرته على تحقيق  –ي فترة زمنية مناسبة للغرض ف مالئماسنوات عديدة وأن الصندوق لن يكون 

 .النتائج بكفاءة وفعالية

 2020وبعد أن استعرضت اإلدارة العناصر المذكورة أعاله، فإنها تقترح تنفيذ اإلجراءات التالية بين عامي  -31

 كأنشطة غير متكررة: 2021/2022و

 قدرهة: تقدر الوفورات حاليا بما يمكنها أن تحقق أقصى قدر من الكفاءتوصية إضافية  25تنفيذ  (1)

: أتمتة خطوات محددة في عملية التالية وتتضمن التدابير .لموظفينساعة من ساعات عمل ا 000 9

 .ستشارات؛ وتبسيط عملية تسجيل االستشاراتد االوعق اتالسفر؛ والحد من تنقيحات أو إلغاء

جزءا ال يتجزأ من تنفيذ هذه  وسيكون توثيق وتصميم متطلبات األعمال والمواصفات الوظيفية

لجميع  المطلوبةتوصية، مما يمك ن الصندوق من تصميم العناصر التقنية  25التوصيات البالغ عددها 

 .وتحديد تكاليفها ووضعها التوصيات

لة ولوحة لقياس وتعزيز كفاءة وسيتطلب تنفيذ هذه اإلجراءات إدخال مؤشرات أداء رئيسية مفص  

في  عمليات األعمالوسيسهم ذلك في تعزيز النضج العام إلدارة  .كل مستمروتحسينها بش اتالعملي

 .الصندوق

 عمليات األعمالسيُجرى استعراض ل .اإلضافية عمليات األعمالإعادة تصميم  عملياتاستعراض  (2)

 والطريقةوسيتم اختيار هذه العمليات على أساس وفورات الكفاءة  .اإلضافية التي يتعين إعادة تصميمها

 .ي يمكن لهذه العمليات أن تخدم جدول أعمال الصندوق في المستقبل على أفضل وجهالت
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ن طبيعة أنشطة الصندوق وحجمها وتعقيدها ألإدراكا  .تنفيذ إطار أقوى إلدارة المخاطر المؤسسية (3)

اج إطار إدارة المخاطر المؤسسية مها تتغير بشكل كبير، حددت اإلدارة الحاجة إلى إدمخاطر ومالمح

استثمار غير متكرر  ضخ، يلزم بسرعةولتحقيق ذلك  .أعمق في المنظمة وجعله أكثر قوة وفعالية بشكل

واإلجراءات والسياسات  ،واألدوات ،والمبادئ التوجيهية ،استعراض النماذج (1بهدف القيام بما يلي: )

لمخاطر طار إدارة االمعززة إلعناصر ال ،بشكل شامل ،تطوير طرق جديدة لتوثيق (2المحددة؛ )

 .المؤسسية وتيسير تنفيذها بشكل صحيح، وتصديقها والتحقق منها

في وقت الحق من  عمليات األعمالوستعيد اإلدارة تقييم التوصيات اإلضافية الواردة في تقرير إعادة تصميم  -32

سبا مك 18وسيسترشد هذا االستعراض بالخبرة المكتسبة في تنفيذ المكاسب السريعة البالغ عددها  .2020عام 

وستقي م اإلدارة أيضا مدى استعداد  .توصية الموصوفة أعاله 25والبدء في التوصيات اإلضافية البالغ عددها 

في الصندوق )على سبيل  عمليات األعمالالعام ل جالصندوق لتنفيذ تغييرات مؤسسية أوسع نطاقا لتعزيز النض

 .األداء الرئيسية عبر المنظمة(المثال، االعتماد بشكل أكبر على تحليالت البيانات ومؤشرات 

 التكنولوجيا - جيم

بشكل ين ي العمل اآلخر  ن مسار  يتهدف اإلجراءات المنفذة في إطار مسار العمل المتعلق بالتكنولوجيا إلى تمكّ  -33

وسيتحقق ذلك من خالل سد الفجوات في التكنولوجيا المحددة  .وتعزيز القدرة التشغيلية للصندوقمباشر 

تحديات للتصدي لبهدف تهيئة الصندوق  عمليات األعمالرير إعادة تصميم قارد البشرية وتفي دراسات المو

 المعرفة مثلتيسير استيعاب مهارات ل يوستُمنح األولوية لبدء برنامج أتمتة أساس .المستقبلفي مكان العمل 

 .الرقمية وتحليل البيانات

ين واستكماال لهذه اإلجراءات، تعد ل اآلخر  ي العموبما يتواءم مع اإلجراءات المنفذة في إطار مسار   -34

على  ، وبناء  لموظفينبما يرتبط بمسار العمل المتعلق با .اإلجراءات في إطار مسار العمل هذا قيد التنفيذ

استعراض لخيارات متنوعة، تم اختيار نهج لوضع نظام معزز إلدارة المواهب، بما في ذلك تقدير التكاليف 

المتعلق بالعمليات، أُجري استعراض لجميع توصيات إعادة تصميم  لمسار العموفيما يخص  .وخطة تنفيذ

توصية من التوصيات  24 منطقيا كافيا إلدراج أساساهناك  أن خلص إلىونتيجة لذلك،  .عمليات األعمال

 .في خطة عمل أولية بشأن التكنولوجيا 2020توصية والمقرر البدء فيها في عام  43المختارة البالغ عددها 

يد تكلفة الحلول التكنولوجية دتوصية بأربع عمليات أعمال تم تح 24وتتعلق هذه التوصيات البالغ عددها 

 .ها وأُعدت لها خطة تنفيذالخاصة ب

وتم تحديد أكثر من  .وفي موازاة ذلك، أُجري تقييم رفيع المستوى بشأن إمكانية األتمتة في الصندوق -35

ندوق، بدءا من الفرص المتعلقة بالمعامالت التي تمك ن من تحقيق جميع ُشعب الصعبر تمتة ألفرصة ل 100

الكفاءات ووصوال إلى الفرص التي تتسم بطابع استراتيجي أكبر )على سبيل المثال تحليالت البيانات وجمع 

" لتوضيح الفرص الرئيسية وتيسير ترتيبها حسب األولوية بناء على حراريةوأُعدت "خريطة  .(المعرفة

 .المحتمل، والتعقيد والمخاطر األثرل معايير مث

وكذلك جهود الصندوق األوسع نطاقا الرامية إلى تحسين  في هذه الوثيقةواستكماال للخطة الشاملة المقدمة  -36

 ول التكنولوجية التالية مطلوبة لتنفيذ االستثمارات غير المتكررة:لالكفاءة، تعتبر الح

ة يموارد المؤسسالدارة المواهب من تخطيط مختار إلالسيستفيد الحل  .المواهبإدارة  – لموظفونا (1)

الحالي الستخدام وحدات إدارة المواهب ذات الصلة بما يضمن توفير أحدث الوظائف لسد الفجوات 

ويعد هذا الخيار األكثر فعالية من حيث التكلفة ويلبي المتطلبات الفورية  .في إدارة المهارات بشكل فعال

د تووفقا إلجراءات التوريد، س .فتوحة في المستقبلمع إبقاء خيارات الصندوق م تم االستعانة بمور 

دعم متطلبات لترشيد البيانات عملية لوسيتضمن المشروع أيضا  .المطلوب التشكيلخارجي لتقديم 
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تم رسملة التكاليف في تأن طبيعة العمل المنجز رأسمالية، س خلص إلىوإذا  .التحليالت بشكل أفضل

 .سيتم استهالكها في سياق العمل العاديو 2020نهاية عام 

من أنه يمكن دعم تنفيذ الحلول التكنولوجية الخاصة بالتوصيات  على الرغم .النظمتغييرات  –العمليات  (2)

اقتراح هذا األمر  فإنه يجريتوصية من الميزانية الرأسمالية في الظروف العادية،  24البالغ عددها 

، 2020وفي نهاية عام  .ف ذلك إلى ضمان بدء التنفيذ بسرعةويهد .2020كنشاط غير متكرر في عام 

 .رأس المال والصيانة أ تندرج ضمن تكاليف ةتحديثات التكنولوجيالسيتم إجراء تقييم بشأن ما إذا كانت 

 .في سياق العمل العاديواستهالكها تم رسملة هذه التحديثات تإذا كان القرار هو رأس المال، سو

تجريبية  مشروعاتخيارا، وسيتم اختيار  15تحليل متعمق )"عميق"( للتحقق من  سيتم إجراء .األتمتة (3)

 بمشروعات اواستمرار ،2020القائمة على المعامالت في عام  عملياتللتنفيذ التدريجي، بدءا من ال

وتتضمن المعايير المستخدمة  .تجريبية استراتيجية أكثر تعقيدا تتطلب المزيد من الجهود التحليلية

ار المجموعة األولى من الحلول ضمان المشاركة على نطاق المؤسسة في جميع المجاالت، الختي

وسيُقي م هذا التقييم مقابل الفوائد  .المحتمل، والتعقيد، والمخاطر، والمتطلبات من الموارد واألثر

 .2021/2022المقترحة لعام المحتملة وستسترشد به األنشطة 

 ترتيبات التنفيذ - ثالثا

 األطر الزمنية والميزانية - ألف

ويستثمر الصندوق بالفعل  .إلى ثالثة أعوام عامينوالعمليات والتكنولوجيا خالل فترة  لموظفينستُنفذ خطة ا -37

عبر مسارات العمل الثالثة، بما في ذلك  موزعينالحالية  لموظفينموارد امن دوام كامل ين بخمسة مكافئ

وتصنيفات مجموعة المهارات، المتاحة لمهارات اة، ووضع قائمة تنسيق األنشطة من تقرير الموارد البشريل

هذه التكاليف تمت تغطية و .وتصميم وتقييم سياسات وعمليات ونظم جديدة إلدارة األداء وإدارة المواهب

  .سلبي على تنفيذ األنشطة األخرى ذات األولوية أثربالكامل من خالل موارد الميزانية العادية الحالية، دون أي 

ومن هذا  .مليون دوالر أمريكي 14.675 بمبلغ 2021/2022-2020فترة للوتُقدر التكلفة اإلجمالية للتنفيذ  -38

 .متكرر لالستثمار الموجة لبناء القدراتالتمويل غير المليون دوالر أمريكي من مصدر  11.855 دُ رِ ي  المبلغ، س  

دوالر أمريكي لتمويل األنشطة من  مليون 5.375 ، يُقترح تخصيص1ن في الجدول وعلى النحو المبي  

مليون دوالر أمريكي بشكل  6.48 ، بينما يُخصص الباقي البالغ2020 االستثمار الموجه لبناء القدرات في عام

مليون دوالر  1.185الخطة من مصادر إدارية أخرى تُقدر بمبلغ  بقيةوستُمول  .2021/2022لعام  إشاري

 .2021/2022 والر أمريكي في عاممليون د 1.635و 2020أمريكي في عام 

وباإلضافة إلى ذلك، يهدف نموذج األعمال الالمركزي الجديد للصندوق إلى تحقيق حضور ميداني بنسبة  -39

وسيتطلب ذلك استثمارا غير متكرر لتحديث  .(اآلنفي المائة  31من  مرتفعافي المائة من إجمالي الموارد ) 45

وأُدرجت النفقات، على الرغم من ارتباطها  .لموظفيناب مزيد من امباني ومرافق المكاتب القطرية الستيع

ومحورية لزيادة  ،والعمليات والتكنولوجيا لموظفينألنها أساسية في خطة ا 1بالمباني والمرافق، في الجدول 

 .الموارد البشرية في الميدان قدرات

آخر إلى  مقترحقبل تقديم أي  2021/2022لعام  اإلشاريةوستعيد اإلدارة النظر في تنفيذ الخطة واألرقام  -40

وستقدم اإلدارة تقريرا عن التقدم المحرز إلى المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون  .المجلس التنفيذي ألي سحب

 .2020األول 

وباإلضافة إلى تكاليف االستثمارات، تشير التقديرات إلى أن التكاليف المتكررة اإلضافية المطلوبة حاليا اعتبار  -41

 مشروعاتويمثل هذا المبلغ تكاليف تعميم ال .مليون دوالر أمريكي 1.27، تبلغ فصاعدا 2022/2023 من عام
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باإلضافة إلى تمويل احتياجات الصيانة الناشئة عن االستثمارات  لموظفينالتجريبية في مسار العمل المتعلق با

 .في التكنولوجيا
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 1الجدول 

 ، حسب مسار العمل ومصدر التمويل2021-2020تقديرات الميزانية اإلجمالية للفترة 

 األنشطة الرئيسيةمسارات العمل و

2020 2021/2022 

 المجموع

االستثمار 
الموجه لبناء 
 القدرات

 المبلغ المرحل/

 الميزانية الرأسمالية

االستثمار 
الموجه 
لبناء 
 القدرات

 المبلغ المرحل/

 الميزانية الرأسمالية

ن
فو
ظ
مو
ال

 

 جي لقوة العملالتخطيط االستراتي

      

وضع خطط استراتيجية لقوة العمل 

 320 - - - 320 على مستوى الش عب

التدريب الموجه لتعزيز 

 050 1 - 665 - 385 المهارات/إعادة التزود بالمهارات

 3 500 000 1 000 2 - 500 برنامج إنهاء خدمة الموظفين

  لموظفينالتعويضات المقترحة ل

 

  

 

  

 200 - - 200 - الوظائف مراجعة

استعراض ترتيبات الموارد البشرية 

القائمة لتعزيز التعويضات المقترحة 

  - -  - - - للموظفين

      إدارة األداء

 250 - - 250 - الدعم إلعادة تصميم إدارة األداء

التدريب المخصص على اإلدارة 

 200 - 100 - 100 للمشرفين ودعمهم

ت
يا
مل
لع
ا

 

 تصميم عمليات األعمال إعادة

  235 - -  235 - مكسبا سريعا 18تنفيذ 

 300 1 -  - - 300 1 توصية إضافية 25تنفيذ 

 350 - - - 350 تعزيز نضج عمليات األعمال 

 000 1 - 000 1 - - تنفيذ التوصيات المتبقية

  800 - - -  800 تحليل عمليات األعمال الجديدة

 150 1 - 150 1 - - تنفيذ توصيات مختارة

     إدارة المخاطر المؤسسية

 900 - 300 -  600 إدماج إطار إدارة المخاطر المؤسسية

يا
ج
لو
نو
تك
ال

 

  650 35  165 -  450 تنفيذ نظام إدارة المواهب

تنفيذ تكنولوجيا إعادة حلول وتغييرات 

  810  140  100 -  570 تصميم عمليات األعمال

ريبية لحاالت استخدام تنفيذ برامج تج

 400  -  - 400  - األتمتة )متعلقة بالمعامالت(

 

تنفيذ برامج تجريبية لحاالت استخدام 

األتمتة )استراتيجية وموجهة 

 660  160  500 -  - بالبيانات(

 

االستثمار في رفع سوية المكاتب القطرية 

 900 300 500 100 - للصندوق )أداة تمكينية(

 675 14 635 1 480 6 185 1 375 5 المجاميع
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 مؤشرات األداء الرئيسية - باء

باإلضافة إلى األهداف طويلة األجل لزيادة الكفاءة المقاسة من خالل إطار إدارة النتائج في الصندوق، تم تحديد  -42

مجموعة من مؤشرات األداء الرئيسية على المدى القصير من أجل الرصد واإلبالغ بشكل شامل )انظر 

 .(2 الجدول

وسيتتبع الصندوق النتائج الملموسة والتحسينات القابلة للقياس في خطة االستثمار الموجه لبناء القدرات من  -43

وستساعد هذه المؤشرات على تحديد المجاالت التي  .خالل مؤشرات األداء الرئيسية على مستوى البرامج

كما أن مؤشرات  .مزيد من اإلجراءات، إن وجدت تزيد فيها الكفاءة والفعالية والمجاالت التي يتعين فيها اتخاذ

األداء الرئيسية تأخذ الترابط بين مسارات العمل بعين االعتبار لتوفير نهج أكثر توجها نحو البرامج وأكثر 

 .شمولية
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 (من عامين إلى ثالثة أعوامفي الجداول الزمنية إذا انتقلت الميزانية عادة النظر مالحظة: قد يتعين إ) مؤشرات األداء الرئيسية

 لزمنيااإلطار  البياناتصدر م ساألساط خ هدافاأل شراتالمؤ

 مؤشرات النتائج

المسح العالمي للموظفين  في المائة 80 مؤشر انخراط الموظفين .1

 في المائة 72: 2018لعام 

 المسح العالمي للموظفين
2021 

مسح الفجوات في المهارات  ي المائةف 25انخفاض في الفجوات بنسبة  انخفاض الفجوات في القدرات .2

 2019لعام 

مسح الفجوات في المهارات 

 2022لعام 
2022 

 2021 قواعد بيانات الموارد البشرية في المائة 92 في المائة 95أكثر من  النسبة المئوية لعروض العمل المقبولة كنسبة مئوية من العروض المقدمة .3

في المائة من الموظفين ال  90أكثر من  قصور األداء الموظفون الذين نجحوا في الخروج من دورة .4

 يؤدون بشكل جيد

 قواعد بيانات الموارد البشرية 
2022 

 2021 قواعد بيانات المنظمة يوم 100 يوما 90 االنخفاض في الوقت الذي يستغرقه شغل الوظائف الفنية الشاغرة )باأليام( .5

دوالر  000 300: 2019 في المائة 15انخفاض بنسبة  نةاالنخفاض في إجمالي نفقات العمل اإلضافي في الس .6

 أمريكي

 قواعد بيانات المنظمة
2022 

عمليات  تصميمتقييم إعادة   2019 ساعة/السنة000 15 ساعات عمل الموظفين التي تم توفيرها في السنة .7

 األعمال
2022 

المسح العالمي للموظفين  المائة في 50 الزيادة في إدراك الموظفين لكفاءة اإلجراءات والعمليات الداخلية .8

 في المائة 27: 2018لعام 

 2023 المسح العالمي للموظفين

 2022 وثيقة الميزانية السنوية 2019في المائة:  27 في المائة 25 االنخفاض في التكاليف النسبية للوظائف والخدمات والحوكمة المؤسسية .9

 مؤشرات المخرجات

 لالتخطيط االستراتيجي لقوة العم

الذين جرى تعزيز مهاراتهم/إعادة تزودهم الموظفون المستهدفون  .10

 بالمهارات

 قواعد بيانات الموارد البشرية  موظفا 250
 2021الفصل الرابع من 

 2022الفصل الرابع من  قواعد بيانات الموارد البشرية  في المائة 100 الفنية التي جرى استعراضها )مراجعة الوظائف(الفئة  وظائفجميع  .11

 إدارة األداء

 2020الفصل الرابع من  أداة تتبع الموارد البشرية  استكمل إعادة تصميم عملية إدارة األداء .12

 2021الفصل الرابع من  قواعد بيانات الموارد البشرية  والمشرفين راءفي المائة من المد 100 تدريب جميع المشرفين في مجال إدارة األداء .13

 2021الفصل األول من  أداة تتبع الموارد البشرية  استكمل داءدارة األإلوضع نظام مخصص  .14

 2020الفصل الرابع من  أداة تتبع الموارد البشرية  استكمل ر دليل إدارة قصور األداءوصد .15
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 لزمنيااإلطار  البياناتصدر م ساألساط خ هدافاأل شراتالمؤ

 2020الفصل الرابع من  أداة تتبع الموارد البشرية  استكمل إنجاز استعراض عملية الطعن .16

 السياسات المستكملة ضمن تعويضات المقترحة للموظفينلا

 2020الفصل الرابع من  أداة تتبع الموارد البشرية  استكمل استعراض آليات التعويض  .17

 إعادة تصميم عمليات األعمال

أداة تتبع إعادة تصميم عمليات   في المائة  100 (18)سريعة إنجاز عمليات اإلصالح التي تحقق مكاسب  .18

 األعمال
 2020الفصل الرابع من 

أداة تتبع إعادة تصميم عمليات   في المائة  100 (25عمليات اإلصالح اإلضافية ذات األولوية ) إنجاز .19

 األعمال
 2020الفصل الرابع من 

أداة تتبع إعادة تصميم عمليات    إنجاز استعراض عمليات األعمال اإلضافية .20

 األعمال
 2020الفصل الرابع من 

أداة تتبع إعادة تصميم عمليات   في المائة 100 تنفيذ التوصيات المختارة .21

 األعمال
 2021الفصل الرابع من 

 إطار إدارة المخاطر المؤسسية

 2021الفصل األول من  نظم مؤسسية  تقديم تقارير ربع سنوية عن المخاطر إعداد تقارير ربع سنوية منتظمة عن المخاطر ومتابعة اإلجراءات .22

 األتمتة

تكنولوجيا قاعدة بيانات   ةالفني الفئة وظفيمالمائة من في  5 في األتمتة يشاركونالموظفون  .23

 المعلومات واالتصاالت
 2020الفصل الرابع من 

تكنولوجيا قاعدة بيانات   في المائة 25 األتمتةتعميم اختبارات  .24

 المعلومات واالتصاالت
 2021الفصل الرابع من 

 



EB 2020/129/R.3/Rev.2 

15 

 هاأثر المخاطر الرئيسية وإجراءات تخفيف - جيم

يد المخاطر المحتملة التي يمكن أن تحول دون تحقيق نتائج هذه الخطة، إلى جانب إجراءات تخفيف تحدجرى  -44

 .هاأثر

 3الجدول 

 هاأثر المخاطر الرئيسية وإجراءات تخفيف

 المخاطر إجراء التخفيف

  سيتم رصد تنفيذ هذه الخطة عن كثب، باإلضافة إلى الرصد

ت التجديد الحادي عشر المنتظم من قِبل اإلدارة العليا اللتزاما

لموارد الصندوق، ونظام تتبع إطار إدارة النتائج، واألهداف 

 .المؤسسية األخرى

  2019أتاح السحب المقدم لبرنامج القروض والمنح في عام 

)أي السنة األولى من التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق( 

 االنخراط بشكلالمجال للموظفين لتقديم ما هو مطلوب مع 

 .ل أيضا في عملية التغييركام

تجديد موارد الصندوق، قد تؤدي  سنواتمن  سنةخالل أي  (أ)

التغييرات الناشئة عن هذه الخطة إلى تقويض قدرة الصندوق 

 هعلى تحقيق حجم وجودة برنامج العمل المتوقع أو أهداف

المؤسسية الرئيسية األخرى، وهو ما قد يؤثر بدوره على 

 .في حد ذاتها عملية تجديد موارد الصندوق

 

  نائب رئيس لتخضع مسارات العمل الثالثة للقيادة التنفيذية

دائرة خدمات ل ، أي نائب الرئيس المساعدمساعد واحد

 .اإلدارة العليا الدعم الكامل لها والمنظمة، ويقدم باقي موظف

  مع ستشمل إدارة الخطة عقد اجتماعات منتظمة بما في ذلك

 .ف مسارات العملجميع أصحاب األعمال في مختل

فإذا لم يُعتمد نهج  .بطةارتتعتبر مسارات العمل الثالثة م (ب)

متكامل، سيقوض ذلك تماسك عملية التنفيذ، وهو ما سيؤثر 

 .في النهاية على نجاح الخطة

  ستكفل اإلدارة الملكية القوية من اإلدارة العليا )بما في ذلك

لتنفيذية ية ااالمشاركة النشطة في اللجنة التوجيهية والرع

 .دائرة خدمات المنظمة(للنائب الرئيس المساعد 

  يتضمن التنفيذ القيادة القوية والمشاركة من جانب اإلدارة

 .لتغييرات ونشرهاامناصرة والوسطى في دعم الموظفين 

  سيتم إعداد خطة إلدارة التغيير، بما في ذلك استثمار وقت

 .الموظفين في الممارسة انخراطكبير لضمان 

في بعض الموظفين  يتردددة سنوات من اإلصالح، قد بعد ع (ج)

للخطة  تبنيهمرؤية المزيد من التغييرات التي قد تؤثر على 

 .هاوانخراطهم في

  لخطة لستقوم اإلدارة العليا برصد مؤشرات األداء الرئيسية

عن كثب عبر جميع مسارات العمل لضمان التنفيذ القوي 

 .وتحقيق الفائدة

  تنفيذ الخطة  انحراففي حالة  ة معايرةعمليات إعادستُجرى

 .عن المسار الصحيح

  ستولي خطة إدارة التغيير اهتماما خاصا لمسار العمل المتعلق

 .وستُنفذ إجراءات داعمة إضافية إذا لزم األمر .بالموظفين

بسبب "العامل البشري"، قد ال يحقق التدريب الُمركز على  (د)

ت وتحسين إدارة تعزيز المهارات وإعادة التزود بالمهارا

 إنهاء خدمةالمتوقعة؛ وقد يُساء التعامل مع  األداء النتائج  

 .العمليات تصميمالموظفين؛ وقد ال تتحقق منافع إعادة 

 سيتم وضع استراتيجية اتصاالت مصممة خصيصا للخطة. 

  لخطة، لاالتصاالت  في مجالتخصص اإلدارة دعما إضافيا

 .صالحات األخيرةاستنادا إلى الدروس المستفادة من اإل

التوقيت والواضحة من  حسنةالطلب على االتصاالت  يُلبلم  (ه)

أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين على حد سواء بشكل 

 .الخطة يقوضكامل، مما 

وستقوم اإلدارة العليا برصد المخاطر المحددة أعاله والمخاطر الجديدة المحتملة بشكل منتظم في لجنة اإلدارة  -45

 .تعديالت ضرورية في الخطة تنشأ عن هذه المخاطر ةوسيُبلغ المجلس التنفيذي بأي .التابعة لها التنفيذية
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 إدارة التغيير واالتصاالت - دال

وتم أيضا التأكيد على أهمية مساعدة الموظفين على فهم  .تعد إدارة التغيير عنصرا أساسيا لنجاح الخطة -46

 .2020غير الرسمية للمجلس التنفيذي في يناير/كانون الثاني  الندوةرات المقترحة وااللتزام بها في يالتغي

وسيستند نهج إدارة التغيير  .ع نهج متسقاوستجري عملية إدارة التغيير عبر جميع مسارات العمل لضمان اتب -47

 .واالتصاالت االنخراطإلى الدروس المستفادة من اإلصالحات األخيرة وسيركز على 

ب المصلحة الداخليين والخارجيين بالطريقة الضمان انخراط أصح خصصمسيجري اعتماد نهج  .االنخراط -48

واستنادا إلى الدروس السابقة، سيتضمن نهج إدارة التغيير تركيزا محددا على  .األكثر نفعا في مجاالت عملهم

ي ( كمناصرين ومؤيدين ومبلغين رئيسيين للتغييرات والرؤية التراءاالستفادة من اإلدارة الوسطى )أي المد

أفضل عندما يسمعون  أن الموظفين يستجيبون بشكلوتشير أفضل الممارسات إلى  .تكمن وراء هذه التغييرات

 .هملعن التغييرات من القادة األقرب 

وسينصب التركيز على ضمان  .سيتم اعتماد نهج اتصاالت مشترك عبر جميع مجاالت العمل .االتصاالت -49

بالتواصل مباشرة مع  ائهمالمساعدين ومدر الرئيسللسماح لنواب  االتساق، والوضوح والشفافية في الرسائل

 .فرقهم بشأن االستثمار الموجه لبناء القدرات، والسماح للموظفين بالتعرف على الروابط بين مسارات العمل

على  االنخراطوسيُقدم دعم محدد في مجال االتصاالت للمكاتب القطرية التابعة للصندوق لتيسير التركيز على 

موظفي  انخراطبهدف  الشبكة الداخلية للصندوقالمستوى الميداني وتجنب االعتماد المفرط على مدونات 

 .الصندوق داخل البلدان

د الحالة وإعداد التقارير، يستتضمن خطة إدارة التغيير أيضا الرصد عبر جميع مسارات العمل، وتوح .الرصد -50

 .المخاطر والتبعات الرئيسية أثر فواإلدارة الشاملة لموارد البرنامج، وتحديد/تخفي

 المقترح - رابعا

الكفاءات  الكتساببدأ الصندوق بالفعل في االضطالع بعمل هام بشأن خطة الموظفين والعمليات والتكنولوجيا  -51

ولتحفيز هذا العمل األولي،  .يةلتحديات المستقبلوالتصدي لالالزمة لتنفيذ برنامج عمله الحالي والطموح 

المكاتب في مقر والنفيذ استثمارات موجهة لبناء القدرات إلدخال مزيد من التحسينات )في يتعين فورا ت

وتعد الخطة عنصرا أساسيا  .الموظفين، والعمليات المؤسسية والحلول التكنولوجية إمكانياتالقطرية( في 

 .2030م الصندوق بحلول عا أثرإلطالق وتعظيم المكاسب في القدرات والكفاءات الالزمة لمضاعفة 

لمستوى أعمال التخطيط المفصلة المنجزة حتى اآلن، تطلب اإلدارة من المجلس التنفيذي أن يوافق على ووفقا  -52

البالغ الموافق عليه ومليون دوالر أمريكي من احتياطي االستثمار الموجه لبناء القدرات  5.375سحب مبلغ 

 .الخطة من 2020الجزء الخاص بعام  مليون دوالر أمريكي لتنفيذ 12
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 خطة التنفيذ

 األنشطة الرئيسية حسب مسار العمل 

2020 
2021/2022 

 4الفصل  3الفصل  2الفصل  1الفصل 

ظف
مو
ال

و
ن

 

 التخطيط االستراتيجي لقوة العمل

         على مستوى الش عب لقوة العمل ةاستراتيجيوضع خطط 

         المهاراتب لتعزيز المهارات/إعادة التزودتدريب موجه 

         برنامج إنهاء الخدمة

 التعويضات المقترحة للموظفين 

         مراجعة الوظائف

         التعويضات المقترحة للموظفيناستعراض ترتيبات الموارد البشرية القائمة لتعزيز 

 إدارة األداء

         عملية إدارة األداء الكاملةإعادة تصميم 

         إدارة األداءادة تصميم الدعم إلع

         للمشرفين ودعمهم دارةاإلمخصص على الالتدريب 

ت
يا
مل
لع
ا

 

 األعمالعمليات  تصميمعادة إ

         سريعا" مكسبا" 18تنفيذ 

         توصية إضافية 25تنفيذ 

         المتبقية 25تنفيذ التوصيات الـ 

         اءات المتابعةتقييم نضج عمليات العمل وإجر

         األولية( ةالجديدة )باإلضافة إلى العمليات السبع األعمالتحليل عمليات 

         تنفيذ توصيات مختارة

 إطار إدارة المخاطر المؤسسية

         إطار إدارة المخاطر المؤسسيةإدماج 

يا
ج
لو
نو
تك
ال

 

         والطرح، ودعم ما بعد اإلطالق  نظام إدارة المواهب: التصميم، واالختبار،

         األعمالعمليات  تصميممن تغييرات وحلول تكنولوجيا إعادة  24تنفيذ المرحلة األولى من 

         (تحليل متعمقالتثبت من حاالت محتملة لألتمتة )

         تنفيذ برامج تجريبية لحاالت استخدام األتمتة )متعلقة بالمعامالت(

         البيانات( قائمة علىتنفيذ برامج تجريبية لحاالت استخدام األتمتة )استراتيجية/

         االستثمار في رفع سوية المكاتب القطرية للصندوق 
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 قدرات قوة العمل في الصندوق

ي بدوام كامل ف المكافئينيعرض الجدول أدناه الفجوات في قدرات قوة العمل في الصندوق من حيث  -1

 .2019ديسمبر/كانون األول  31

ما إذا كان لدى الصندوق العدد المناسب من مت قد قي   McKinseyوكانت الدراسة الثانية التي أجرتها شركة  -2

واستُخدمت نُهج  .)لكل من الموظفين واالستشاريين( في قوة عمله على مستوى أكثر دقة بدوام كامل المكافئين

 لفة كالتالي:متميزة لمجموعات المهارات المخت

بالنسبة لوظائف العمل المؤسسي )بما في ذلك الشؤون اإلدارية، والتمويل المؤسسي، والمخاطر  (1)

الشؤون القانونية والمتعلقة باإلشراف والرقابة، والموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات، و

في ذلك وكاالت األمم  ، بمايمكن المقارنة معها(، استند التقييم إلى عدة معايير لمنظمات والنزاهة

من منظمات القطاعين العام والخاص  60المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، وعينة أوسع مؤلفة من 

الخاصة بمجموعات مهارات تكنولوجيا  المعاييروباإلضافة إلى ذلك، تم تحديث  .جميع أنحاء العالممن 

 .زاهةالشؤون القانونية والمتعلقة باإلشراف والنالمعلومات، و

 وواقتصاديفيما يتعلق بالوظائف البرامجية )بما في ذلك إدارة البرامج من أجل التنمية الزراعية،  (2)

العوامل حيث تم رصد  القاعدة إلى القمة ن(، تم اعتماد نهج يتجه منون التقنيوالبحوث، واألخصائي

 .ها الحقاللطلب على قوة العمل عن طريق إجراء مقابالت عبر الوظائف، وتحليل المحركة

، إلى أنه كي تتوفر موارد كافية لتنفيذ برنامج العمل 2019ديسمبر/كانون األول  31وأشارت النتيجة في  -3

 .بدوام كامل مكافئا 19الحالي، هناك نقص قدره 

 (بدوام كامل مكافئين) 2019ديسمبر/كانون األول  31الفجوات في قدرات قوة العمل في الصندوق في 

 الوظيفة
صندوق قوة عمل ال

(2019) 

المستوى المعياري 
(2019) 

 الفرق

 (47) 144 191 الشؤون اإلدارية

 - 55 55 االتصاالت وإدارة المعرفة

 (4) 47 51 قضايا التمويل، والمخاطر، والرقابة المؤسسية

 - 15 15 التمويل اإلنمائي

 - 51 51 وتعبئة الموارد الشؤون الخارجية

 (2) 33 35 حافظة االستثمارات المالية

 3 29 26 الموارد البشرية

 18 54 36 تكنولوجيا المعلومات

 13 41 28 الشؤون القانونية والمتعلقة باإلشراف والنزاهة

 - 56 56 الرصد، والنتائج، والسياسات

 - 61 61 *اإلدارة

 - 35 35 وظائف أخرى

 11 182 171 إدارة البرامج من أجل التنمية الزراعية

 5 25 20 وثاقتصاديو البح

 22 244 222 األخصائيون التقنيون

 19 072 1 053 1 بدوام كامل المكافئينمجموع  

 .الحافظة ون ومستشارون اإلقليميو* بما في ذلك الخبراء االقتصادي

 .McKinseyالمصدر: دراسة الموارد البشرية التي أجرتها شركة 
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 في الصندوق )فجوات المهارات( قوة العمل إمكانيات

الموظفين تقييم المهارات الحالية المتاحة، وأهداف تطوير المهارات، واألطر  إمكانياتكان الهدف من عملية  -1

وتم إجراء  .الزمنية لتطوير كل موظف في جميع الش عب/الوحدات التي تتألف من أكثر من خمسة موظفين

، وأية مهارات مجموعة المهارات بحسبالقائمة الكاملة للمهارات  التقييم عن طريق الطلب إلى المدراء تبيان

 : 4إلى  1ومن ثم أجريت التقييمات على مقياس من  .تعتبر ضرورية لوظيفة معينة

 = ليس لديه المهارات، ولكن ينبغي أن تتوفر لديه )اآلن أو في المستقبل(؛ 1

 التدريب؛/مساعدةالطبق المهارات مع = يمكن أن ي 2

 مستقل؛بشكل  طبق المهارات= يمكن أن ي 3

 .ب اآلخرين على المهارات= يمكن أن يدر   4

 .غير منطبق = مهارات غير ذات صلة بالوظيفة )اآلن أو في المستقبل(

وخالل  .المعينين في حلقات عمل بحسب الدائرةثم تم التحقق من صحة نتائج التحليل مع المدراء ومندوبيهم  -2

 .2021/2022ثر أهمية التي يتعين معالجتها في عام حلقات العمل، تم تحديد أولويات فجوات المهارات األك

وكانت مجموعات المهارات ذات الفجوات األكثر أهمية التي يتعين سدها بين موظفي مجموعات مهارات  -3

الشؤون القانونية والمتعلقة باإلشراف واألخصائيين التقنيين، و والتمويل اإلنمائي، حافظة االستثمارات المالية،

يعكس المهارات الجديدة التي يجب على الصندوق نشرها لتحقيق رؤيته بالعمل بأدوات مالية وهذا  .والنزاهة

وبالمثل، لم يتم تسليط الضوء أيضا على  .جديدة، وفي ترتيبات شراكات جديدة )مثال مع القطاع الخاص(

فضل طريقة لسد وتعتزم اإلدارة استعراض أ .(األمن السيبرانيفجوات مهارات محددة جدا في التقييم )مثل 

على مستوى الش عب  االستراتيجية لقوة العمل طالخطهذه الفجوات الناشئة والمحددة في المهارات عند وضع 

 .2021/2022لعام 

 حسب مجموعة المهارات فجوات مهارات الموظفين

 )النسبة المئوية(

 مجموعة المهارات

 النسبة المئوية للمهارات الناقصة 

عدد الموظفين 
 فينالمصن  

 50أكثر من  
 بالمائة

 50-بالمائة 25
 بالمائة

أقل من 
 المجموع بالمائة 25

 100 - 33 67 12 حافظة االستثمارات المالية

 100 17 25 58 12 التمويل اإلنمائي

 100 37 40 23 57 األخصائيون التقنيون

 100 50 28 22 18 الشؤون القانونية والمتعلقة باإلشراف والنزاهة

 100 52 17 31 35 تمويل، والمخاطر، والرقابة المؤسسيةقضايا ال

 100 64 24 12 17 الرصد، والنتائج، والسياسات

 100 65 16 19 120 إدارة البرامج من أجل التنمية الزراعية

 100 70 15 15 123 الشؤون اإلدارية

 100 89 4 7 28 اإلدارة وقضايا أخرى

 100 94 - 6 16 الموارد البشرية

 100 100 - - 12 صاالت وإدارة المعرفةاالت

 100 100 - - 7 اقتصاديو البحوث

 100 100 - - 29 وتعبئة الموارد الشؤون الخارجية

 100 100 - - 27 تكنولوجيا المعلومات

 - - - - 513 المجموع 
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 لاعمتوصيات إعادة تصميم عمليات األ

 ل وموعد التنفيذاعماأل توصية بحسب عمليات 68ل: اعمعمليات األ تصميمإعادة 

 مجال العمليات والتوصية

2020   

بحلول يونيو/ 
 حزيران

بحلول نهاية 
 العام

2021 
/2022 

 مكسبا 18
 سريعا

 إجراء   25
 إضافيا

 إجراء   25
 اآخر

 السفر (1)

 - - X لمسافرالحد من معدالت الخطأ فيما يتعلق بتقارير النفقات وإعادة العمل المرتبط بها من قبل فريق السفر وا 1

 - - X المؤتمتة لتكاليف تذاكر الطيران بالنسبة لفريق السفر التسوياتزيادة  2

 - - X الحد من حجم طلبات السفر التي تتم في اللحظة األخيرة 3

 - X - للتخفيف من مخاطر فوات التفويض بالسفر –االستفادة من اإلشعارات التي يولدها النظام  4

للنفقات النثرية "الجديدة" )غير المشمولة في التفويض بالسفر( إلى المسؤولين عن  تلقائيلاإعادة التوجيه  5

 الميزانية
- X - 

 - X - )تحديدا الحاجة إلى التحقق من صحة تفاصيل الحساب المصرفي( لسفرا متعلق بملفتجهد الالحد من ال 6

 - X - (نثرية)حيث ال توجد نفقات  للسفر قدمةالم ةأتمتة الدفع 7

 - X - حساب رسوم الفنادق الزائدة آليا 8

 - X - توضيح المساءلة واألدوار والمسؤوليات على طول عملية السفر 9

 X - - تطوير لوحة للسفر 10

 1 6 3 المجموع الفرعي 

    التعيين (2)

 - - X لة إلزامية إضافيةللجدولة وأسئمن خالل دمج أداة ما، للمرشحين لمنصب  مسبقالفرز تعزيز فعالية وكفاءة ال 1

 - - X بعملية التعيين واإلبالغ عن العمليةالتوظيف تحسين وعي المتقدمين بطلبات  2

 - - X نموذج التاريخ الشخصيتحسين تصميم ومضمون  3

 - - X الحد من عدد الموافقات المدمجة في العملية كما هي 4

 - - X (فريق ما بعد المقابلة) ما نصبتقارير المرشحين لم اإلفراط في معالجةالحد من  5

مسؤولة، وخاضعة عملية مصفوفة توضيح المساءلة واألدوار والمسؤوليات على طول عملية التعيين ) 6

 (للمساءلة، ومستشارة، ومستنيرة
- X - 

 - X - ائمالربط بإطار الكفاءات الق –القائمين على الكفاءة  ما، تحسين تقييم وتحديد درجات المرشحين لمنصب 7

 - X - والمزايا في اإلعالنات عن الوظائف الشاغرة الرواتبفير المزيد من المعلومات عن وت 8

 - X - تحسين فعالية آلية توليد القائمة الطويلة 9

 - 4 5 المجموع الفرعي 

 إدارة االستشاريين (3)

  X - الحد من عمليات تنقيح العقود و/أو إلغائها 1

 X - - وتقييم االستشاريين، مع ضمان صلة واضحة باألهداف في االختصاصاتتحسين نموذج رصد  2

 -  X يوما وتحسين تتبع االستشاريين 240/960الحصول على تغيير لقاعدة الـ  3

 - X - الحد من عدد الموافقات وإعادة مواءمة توقيتها في العملية الشاملة 4

 - X - الملف الشخصي )على البوابة(إدخال تحميل الوثائق اإللزامية خالل إنشاء  5

 - X - نموذج التاريخ الشخصيتركيب رابط "التسجيل" في أسفل شاشة  6

 X - - إدخال العقود غير الورقية بدال من إرفاق ملفات برسائل البريد اإللكتروني 7

 - X - إعادة تصميم العملية الكاملة 8

 - X - يخ الشخصينموذج التارالحد من التفاصيل المطلوبة في  9

 -  X للعملية الكاملة مسؤولة، وخاضعة للمساءلة، ومستشارة، ومستنيرة مصفوفة تصميم 10

 - X - إزالة التحقق من/التصريح عن التعليم اليدوي من الملفات الشخصية 11

 2 7 2 المجموع الفرعي 

 التوريد المؤسسي (4)

 X - - والتقارير الفصلية  السنوية ودورات التخطيط التوقعات تقاريرتنفيذ  1

 - X - الحد من زمن دورة االختصاصات لكل طلب 2

 X - - تحسين معرفة وفهم المنشئين/العمالء الداخليين لعملية التوريد 3
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 مجال العمليات والتوصية

2020   

بحلول يونيو/ 
 حزيران

بحلول نهاية 
 العام

2021 
/2022 

 مكسبا 18
 سريعا

 إجراء   25
 إضافيا

 إجراء   25
 اآخر

 X - - تنفيذ استراتيجية توريد مصممة خصيصا للخدمات المالية والخدمات القانونية 4

 - X - لعملية الشراء وخطة االقتناء الكاملة ة، ومستشارة، ومستنيرةمسؤولة، وخاضعة للمساءل تنفيذ مصفوفة 5

 - - X إجراء استعراض بشأن "الدروس المستفادة" لحمالت شراء مختارة 6

 - X - مناقصة فرعية/لخطة عملية اقتناء مسؤولة، وخاضعة للمساءلة، ومستشارة، ومستنيرة تنفيذ مصفوفة 7

 - X - محسنةمقاييس وعملية إبالغ إدخال  8

 - - X تطوير وبناء قدرات لجنة استعراض العقود 9

 X - - البدء بحافظة التحسينات المستمرة 10

 X - - إدخال وظيفة إلدارة العقود والبائعين 11

 5 4 2 المجموع الفرعي 

 صرف القروض (5)

 X - - المخاطر ذات الصلة التي تجرى عندها ضوابط –من، ومتى، وأين  –من النقاط  تحقيق المستوى األمثل 1

، والتحول من طلبات السحب الورقية إلى طلبات السحب اإللكترونية، بوابة عمالء الصندوقتوحيد وتعزيز  2

 ودمجها مع النظم األخرى في سائر الصندوق
- - X 

 X - - تحسين كيفية تقديم التوجيهات للمقترضين/المتلقين 3

 X - - السجالت نظام إدارةإزالة االزدواجية في  4

 X - - في نظم صرف القروض األخرى بوابة عمالء الصندوقتحسين دمج  5

 X - - إضافية لرصد األداء مقاييس/مؤشرات أداء رئيسيةتصميم وتنفيذ  6

 6 - - المجموع الفرعي 

 األموال التكميلية (6)

 X - - مواءمة استراتيجية األموال التكميلية مع التمويل األساسي 1

 X - - نفيذ الحوكمة على سائر التمويل األساسي واألموال التكميليةت 2

 X - - مسؤولة، وخاضعة للمساءلة، ومستشارة، ومستنيرة وضع مصفوفة 3

 X - - تحديد اإلجراءات التشغيلية الموحدة والوثائق ذات الصلة 4

 X - - الجهات المانحة قسيمتاقتراح والتصديق على إطار ل 5

 5 - - لفرعيالمجموع ا 

 معالجة الوثاق (7)

 - - X اته فيما يتعلق بالوثائقأفضليإجراء بحث لصوت العميل لتحديد احتياجات المجلس التنفيذي و 1

، واستخدام المالحق مقابل الذيول، وعدد الحدود على عدد الكلماتاستعراض وتعديل المبادئ التوجيهية )مثل  2

 (.إللكترونية بدال من النسخ واللصق، إلخالمالحق، وترجمة المالحق، والوصالت ا
X - - 

 - X - ( وااللتزام بهارئيس الصندوق زيادة ظهور وثائق السياسات ذات الصلة )مثال نشرات 3

 - X - إلى فترات "خارج أوقات الذروة"  انقضاء المدةنقل تقديم )ومعالجة( مشروعات  4

 - - X (النقاط الرئيسيةمنشئي الوثائق )مثل  بين شكل الوثائقحول  توضيحات سهلة الفهمنشر  5

 - X - معالجة الوثائق المتأخرة 6

 - X - استعراض المواعيد النهائية للتقديم وتواريخ النشر 7

 - - X إنشاء مجموعة عمل لتصميم )واستعراض( نماذج الوثائق األكثر استخداما 8

 ELUNA - - Xتنفيذ برمجيات  9

داء الرئيسية التي يتعين تتبعها طوال رحلة الوثيقة وتنفيذ تسمية المبادئ التوجيهية إلعطاء تحديد مؤشرات األ 10

 الوثائق إشارات مرجعية فريدة لتتبعها عبر النظم 
X - - 

في المائة من الوقت، وفرض رسوم على مسبب التأخير بدال من المصدر  100تطبيق استرداد التكلفة في  11

 األصلي تلقائيا
X - - 

 X - - ى لعدد الكلماتوقص ودحدبإنشاء/تنفيذ نماذج للوثائق ب شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتقيام  12

 X - - استعراض وتعديل عملية الموافقة 13

من خالل  بدوام كامل المكافئينموسمية الطلب على الخدمات اللغوية، ينبغي النظر في زيادة  استوت إذا 14

 العقود المناسبة
- - X 

بحث اإلمكانات مع شعبة الموارد البشرية لضمان الوصول بسهولة إلى العدد األقصى من المترجمين  15

 المؤهلين 
- - X 
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 مجال العمليات والتوصية

2020   

بحلول يونيو/ 
 حزيران

بحلول نهاية 
 العام

2021 
/2022 

 مكسبا 18
 سريعا

 إجراء   25
 إضافيا

 إجراء   25
 اآخر

إعداد تدريب على شبكة اإلنترنت على كيفية استخدام النظم المختلفة لمكتب سكرتير الصندوق وكيفية تطبيق  16

 المبادئ التوجيهية
- - X 

 6 4 6 المجموع الفرعي 

 25 25 18 المجموع اإلجمالي
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 ردود اإلدارة على تعليقات األعضاء

 في والتكنولوجيا والعمليات الموظفين خطةلجنة مراجعة الحسابات و التنفيذي المجلس أعضاء استعرض -1

لجنة مراجعة ل منتظم اجتماع وفي 2020 آذار/مارس 25 فيعقدت  للمجلس رسمية غير ندوة في مناسبتين:

 لمجلسدورة ا ، قبلكتابةأن تقدم اإلدارة ردودا  األعضاء طلبو. 2020 آذار/مارس 31 فيعقد ات الحساب

 ردود وترد. االجتماعين في األعضاء منالمكتوبة والشفوية المقدمة  التعليقاتعلى ، نيسان/أبريل في التنفيذي

 .الوثيقة الرئيسية في النصى عل المقترحة تغييراتال وأدخلت، أدناه الرئيسية الموضوعات على اإلدارة

 19-كوفيد -ألف

 أدى كبير عالمي تهديد 19-كوفيدإن  .19-األهمية الحالية للخطة في ضوء جائحة كوفيد عناألعضاء  سأل -2

 أن المرجح ومن. العالم اقتصادات على أيضاأثر كبير  له يكون وقد البشرية األرواح في مأساوية خسائر إلى

قدرتهم  بناء على الصندوق يعمل نالذي الناس بالضبط موه - الجائحة هبهذ بشدة يفالر فقراء عيش سبل تتأثر

 .همازدهارعلى الصمود و

 تجديد على ؤثريمكن أن تو، لبرامجه لوتنفيذ التنظيمية الصندوق لسالمة كبيرا تهديدا أيضا 19-كوفيد مثلتو -3

 أن غير. 19-كوفيد جائحة قبلولوجيا الموظفين والعمليات والتكن خطة قد وضعت. ووسمعته الصندوقموارد 

 تعتبر إثباتا إضافيا على اآلن حتى تعلمناها التي والدروس تتكشف التي األزمة أن راسخا اعتقادا تعتقد اإلدارة

بكامل طاقته: بكفاءة  الصندوق يتعين أن يعمل، التغير سريع عالم يفف. موجه بهذا الطابع استثمار إلى الحاجة

الالزمة لتنفيذ مهمته.  التكنولوجية االبتكاراتلالزمة وأن يكون مناسبا للغرض ومزودا بتامة وبالمهارات ا

 .نسبيا قصيرة زمنية فترة من الوصول إلى هذه النقطة خالل لصندوقومن شأن هذه الخطة أن تمك ن ا

يف مع عناصر الخطة "عوامل تمكين" رئيسية لعمليات الصندوق، وتجهز الصندوق بشكل أفضل للتكتعتبر و -4

موظفين ال: تعزيز قدرات والعمل في ظل وجودها. ومن الناحية العملية، فإنها ستؤدي إلى 19-أزمات مثل كوفيد

ألداء زيادة األتمتة واستخدام األدوات الرقمية و؛ األعمالتبسيط عمليات وعلى التكيف؛ وإمكانياتهم وقدرتهم 

ة لضمان إدارة المخاطر بشكل يمخاطر المؤسسالتنفيذ إطار قوي إلدارة  وتسريع؛ الصندوق عن بُعدعمل 

 حولفيما يتعلق بالالمركزية، فإن نشر موظفي الصندوق ومناسب؛ وتعزيز الهيكل الالمركزي للصندوق. 

للصندوق االستجابة بشكل أسرع  يتيحواحد و موقعلموظفين في عدد كبير من اتركيز  مخاطرالعالم يخفف 

 عضاء على أرض الواقع.وأكثر فعالية الحتياجات الدول األ

 الجداولأن تستعرض و، األولويات تحدد أن اإلدارة وبالتالي على، تطورال يزال آخذا في ال الوضعغير أن  -5

 من للتنفيذ الزمنية الفترة ه قد يتعين إطالةأن على اإلدارة توافق، ذلك ضوء ي. وفنةومرتتسم بال وأن الزمنية

 تفاصيلب 2020 األول كانون/ديسمبر في مجلسال إلىعن ذلك  تقريرا ةاإلدار تقدم. وسسنوات ثالث إلى سنتين

 .كانت هناك حاجة إليها إذا، الزمني الجدول على التنقيحات عن

 برنامج إنهاء الخدمة -باء

عما و ،وحدودها التزود بالمهاراتالمهارات وإعادة  تعزيزمبادرات  عنطلب األعضاء مزيدا من التفاصيل  -6

 ينبغي للخطة األساسي التركيز أن اإلدارة وترى لبرنامج إنهاء الخدمة في هذا الوقت.الحجم المناسب هو 

 إدارةبشأن  قوية ثقافة وإدماج إعادة تزويدهم بالمهاراتو الحاليين الموظفين مهاراتتعزيز  على يكون أن

 تي أجرتها شركةالموارد البشرية ال دراسة من الثانية المرحلة أن أيضاتالحظ  اإلدارة غير أن. األداء

McKinsey كامل بدوام امكافئ 47 عدد زائد من الموظفين قدره نحو بها اإلدارية الوظائف أن إلى تشير ،

 الموظفينتزود  إعادة فيها الصعب من سيكون التي المجاالت في المهارات في حاسمة فجوات هناك وأن

 اإلدارية الميزانية في الكبيرة الزيادات فيه تكون ال قد الذي الوقت ي. وفتعزيز مهاراتهم أو مهاراتبال الحاليين
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 حيز وخلق ينالحالي الموظفين مهارات تنمية بين السليم التوازن إيجاد المهم من أنه على اإلدارة توافق، ممكنة

 .المطلوبة الجديدة المهارات لديهم جدد موظفين لتوظيف

 500 000 درهوق 2020 في عام امج إنهاء الخدمةبرنلالمخصص  مبلغال أن يظل اإلدارة تقترح، لذلك ونتيجة -7

برنامج  لتحديد المفصلة العمل ةلقو االستراتيجي التخطيط عملية نتائج واستخدام تغيير دون أمريكي دوالر

 لهذا أمريكي دوالر مليون 2 من يقرب ما تخصيص تم وقد. أكبر بدقة 2021/2022 للفترةإنهاء الخدمة 

 المبلغ ذا. وه2021/2022 الفترة خالل واحدة لمرة القدرات لبناء موجهال ارستثماال ميزانية ضمنالغرض 

 المبالغ جميع علىللموافقة  المجلس الرجوع إلى اإلدارة نظرا ألنه سيتعين على المنعطف هذا في فقط يرإشا

 يكيأمر دوالر مليون 1وضع مبلغ  اإلدارة تقترح، ذلك إلى اإلضافة. وب2021/2022 الفترة في المدرجة

 .إضافيين موظفين خدمة نهاءإ الحتمال 2021/2022 للفترة المرحلة الموارد منجانبا 

 إدارة األداء -جيم

 أن اإلدارة ترىو ما يمكن أن يتغير نتيجة الجهود المبذولة لتحسين إدارة األداء.لى طلب األعضاء أمثلة ع -8

 إدارة عملية ةأيتكون ل ""ضرورية - النظمو السياسات في التغييرات ذلك في بما - نشرها الجاري المبادرات

 كبراأل ثقافيال تغيرحدوث ال لضمان كافية تكون لنالمبادرات  هذه أن أيضااإلدارة  دركوت .فعالة أداء

 .الوقت بمرور منهجية أكثر نهجا ذلك يتطلب. وسالمطلوب

 جميع عبر يةبفعال األداء رةإدا يضمنو أفقي نهج اتباعب للصندوق المواهب إلدارة متكاملال طاراإل سيسمحو -9

 المستشار ومكتب البشرية الموارد شعبةجانب  من المدراء إلى المقدم الدعم زيادة أدت وقد. المواهب مجاالت

 هذه بتقييم اآلن اإلدارة وتقوم. الحدي األداء وضعف األداءضعف  حاالت من عدد تحديد إلى بالفعل العام

 حاالت في اإلنهاء قرارات اتخاذ يتم. وسورصدها بصرامة فعال بشكل معالجتها لضمان بعناية الحاالت

، الرؤية هذه تمهد أن ينبغيو. تحسن أي تسجيل يتم ال عندما إطالقا التسامح عدم لضمان األداء ضعفاستمرار 

 أساسية لبنةك األداء" "نتائج إلدماج الطريق، المستويات جميع على األداء إدارة القدوة في نماذج جانب إلى

 .للصندوق المؤسسية الثقافة في

 السلوكية األهداف تحديدب للموظفين إلزامية متطلبات النهاية إلى البداية من األداء إلدارة الجديدة العملية تشملو -10

 األداء تتبع من المدراء المواهب إدارة تكنولوجيا حل نيمك  . وسالتحسين أوو/ التطوير مجاالت على والتركيز

 بدورهذلك  وسيدعم. الفور على تصحيحية تدابير بوضع يسمح مما - الفعلي الوقت يف األهداف هذه مقابل

 .المنظمة داخل المستويات جميع على العواقب إدارة مفهوم ويعزز الثقافة تغيير

 األعمال تصميم عملياتإعادة  -دال

الموظفين عمل ات من ساعة ساع 15 000 غةالبالالوفورات  تقديرات طلب األعضاء المزيد من التفاصيل عن -11

بعمليات مختارة على  الوفورات ذههوتتعلق  حتى اآلن. تصميم عمليات األعمالعملية إعادة  الناتجة عن

 ،االستشارات وإدارة ،والتوظيف ،السفر وهي) 2020 عام في تنفيذها المقرر للعمليات نطاق المنظمة

 المحددة العمل عبء مشكلة تصحيح هو يالرئيس الهدف وسيكون. الوثائق( تجهيزو ،المؤسسية والمشتريات

 .عملياتتبسيط ال خالل من الصندوق أسلوب عمل وتحسين للموظفين العالمي المسح في

 يلي: ما يةراإلشا الوفورات أمثلة تشملو -12

أوضح  ومصفوفات، أقل موافقة مستويات، المثال سبيل على - ساعة( 5 000) اتالعمليفي  تغييرات (1)

 ؛معينة اتعملي وأتمتة اتمسؤوليلل

، الجدولة/المقابالت إلجراء جديدة ةبرمجي، المثال سبيل على - ساعة( 5 000) جديدة تقنيات/أدوات (2)

 ؛لتجهيز الوثائق أفضل بشكل التوقعات إلدارة أدواتو، للُمنشئين توجيهية مبادئو
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 أكثر ةتوجيهي مبادئ، المثال سبيل على - ساعة( 2 000) التسيير/التوجيهية المبادئ في تغييرات (3)

 وثائق الستعراض تمكينهاو رسمية سلطات استحداثو، مرونة أكثر الحاالت بعض وفي صرامة

 ؛التنفيذي لمجلسل

 حجز لدعم الميدان في المعينون بطالسفر األ، المثال سبيل على - ساعة( 2 000) تنظيمية تغييرات (4)

 ؛ بعد عن السفر

 وتتبع، اتبالسياس أفضل بشكل االلتزام، لالمثا سبيل على - ساعة( 1 000) اتالسياس في تغييرات (5)

 .اتلسياسمقابل ا األداء

 فق المكاتب القطرية للصندوقاة وتكاليف مريإدارة المخاطر المؤسس -هاء

بالحاجة إلى إدراج هذا  مقتنعة تماماوال تزال اإلدارة  ة.يإدراج إدارة المخاطر المؤسس نعاألعضاء  سأل -13

لصندوق ية المالية المتغيرة للهيكللاالستعداد بشكل مالئم والحاجة إلى ، 19-العنصر. وفي ضوء أزمة كوفيد

 الصندوق نهج في واحدة لمرة عاجل تحسن إلى حاجةهناك الالمركزية،  المتمثل في مواصلةوهدف الصندوق 

 .المؤسسية المخاطر إزاء

 ةالقطري تباالمك افقمر تحديث أن اإلدارة وترى إدراج تكاليف المرافق لمرة واحدة. عناألعضاء وسأل  -14

 من المائة في 45 إلى المائة في 31 من االنتقال مع مطلوبة ستكون واحدة لمرة مهمة تكاليف تمثل للصندوق

 همكاتب مباني جميع يستأجر الصندوق ألن التكاليف هذه الرأسمالية الميزانية تغطي وال. الميدان في الموظفين

 ألنها واحدة لمرة التحديث تكاليف رسملة يمكن ال، لذلك ونتيجة. األخرى المتحدة األمم وكاالت منالقطرية 

 المناقشات إبقاء في ترغب اإلدارة فإن، البندهذا  إزالة من الرغم لى. وعالعقار تمثل بالفعل مدفوعات لصحاب

 .2021/2022 للفترة النظر فيه وإعادة البند هذا حول مفتوحة

 التكنولوجيا واألتمتة -واو

أقل من مقدرة بمعلومات إضافية عن التكنولوجيا وتساءلوا عما إذا كانت تكاليف التكنولوجيا طلب األعضاء  -15

 وتنفيذ إعادة تصميم عمليات األعمالالميزانية الرأسمالية في توضيحات بشأن استخدام  التمسواقيمتها و

 التكاليف تقديرات دقةعلق بوفيما يت الموارد البشرية.في شعبة نظام إدارة المواهب العمليات التكنولوجية في 

 التكنولوجيا: لمكونات

برامج  في قليال أعلى استثمار مع ،الثالثة الفرعية المسارات عبر تقريبا بالتساوي التكاليف تقسيم يتم (1)

 تحليلهامواصلة ب خارجيون خبراء قامو، المقدمة لتكاليفا تحليلب الصندوق وقام. التجريبية األتمتة

 .صحتها من والتحقق

 بعد، البشرية لمواردفي شعبة ا المواهب وإدارةإعادة تصميم عمليات األعمال مشروعي  من لكل (2)

. جديدة منصات إدخال تجنبمما أدى إلى ، تكلفة األقل خياراتال اختيار تم، المتاحة الخيارات تحليل

هذه  المنصات والتكنولوجيات التي تقوم استخدامفي  كبيرة وخبرة معرفة بالفعل الصندوق يمتلكو

بأقل  التنفيذ ومخاطر الصلة ذات التكاليف تقدير احتمالضعف  إلى يشير مماالمشروعات بتعزيزها، 

 .من قيمتها

 أن من الرغم على - البشرية لمواردفي شعبة ا المواهب وإدارةإعادة تصميم عمليات األعمال  من لكل (3)

 األصول أزيلت فقد - اخيصالتر مثل جديدة أصولالقتناء  محدودة عمليات على تنطوي الخيارات

وخصصت إلدراجها  القدرات لبناء موجهال ستثماراال من أمريكي دوالر 000 175البالغة الصلة  ذات

 .2021 لعام يةرأسمالال ميزانيةال دورة في
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 .محددة مكونات لتكاليف تقييمات للصندوقة التقني ية والتشكيلةبالهيكل دراية على بائعون أجرى (4)

 بائع قدمها التي السوق أسعار إلىببرامج األتمتة التجريبية  الخاصة خيصاالتر اليفتك تقديرات تستند (5)

 اتاالستخدامالخاصة بالمعامالت و التكنولوجيات منمختارة  لمجموعة خبرةمن أصحاب ال خارجي

 وكتالوجات الصندوق مصادرمرة أخرى من خالل  التقديرات هذه التحقق من وتم. ةاالستراتيجي

 على اأساس السوق فياألعمال المتاحة  أتمتة منتجات تقوم. وتوفرت حيثما المتحدة األممفي  تسعيرال

 خصصوسيُ ، متكررة سنوية كتكاليفة التجريبيبعد المرحلة  فإنها ستُسجل، بالتاليو، اتاالشتراك

 ثرأك مهارات تتطلب التيالتجريبية  االستراتيجية األتمتة لبرامج االستخدام لحاالت األكبر الجزء

 .والتحسين للصيانة تخصصا

 الحالي الضئيل الموارد مظروف إلى بالنظر، الصندوق يمكن أن يؤجله ال رقمي استثمار األتمتةإن  (6)

 فترة منذ المطلوبة القدرات لتنمية فرصة القدرات لبناء موجهال ستثماراال عدي. وللتكنولوجيا المخصص

 رقمية وقدرة على الصمود أكثر مؤسسةال لتصبح تالبيانا وتحليالت ستراتيجيةاال الجوانب في طويلة

 .البيانات على وقائمة

توضيحات بشأن حاالت استخدام األتمتة  والتمسواألتمتة، ل "الخريطة الحراريةطلب األعضاء تقاسم "و -16

 االصطناعي الذكاء مثل األتمتة عليها تنطوي التي المهارات نإ توقيت النشر.وبشأن  الفواتير تجهيزغير 

 فترضيُ ، ينخر  اآل العمل مساري مع غير أنه بما يتماشى. السوق في كبير عليها طلب التنبؤية حليالتوالت

ما يتعلق بمسار أتمتة ي. وفللصندوق برنامجا تجريبيا 15 إلى يصل ما تنفيذ هدفب مرحلي سيناريواتباع 

 وتنظيم الخدمة أكشاك مثل، رىاألخ اآللية العمليات أتمتة تجريب سيتم، الفواتير تجهيز بخالف، لمعامالتا

، ةاالستراتيجي األتمتة بمسار يتعلق يما. وف(22 الفقرة انظر) اإلدارية لإلجراءات للبيانات التلقائي التحميل

 العمليات أتمتة صناعة أن إلى النظر. وب(23 الفقرة انظر) المحتملة ستخداماتاال من مجموعة تجريب سيتم

 األتمتة وسيليه مسار المسار. هذاب التنفيذ نهج سيبدأ، النشر في وأسهل تعقيدا وأقل نضجا أكثر اآللية

 .2021 عام في االستراتيجية

 على ُعقدت التي العمل وحلقات المقابالت بعد الحرارية الخريطة أُعدت تمتة وأمثلة.لألحرارية الخريطة ال -17

 محتملال ستخداماال حاالت من 107 الموظفون وحدد. الصندوق دوائر جميع موظفين من مع أسبوعين مدى

 كفاءةالو المعامالت تجهيز (1) :لألثر مجاالت خمسة فيبعد ذلك  تصنيفها وجرى. لبرامج األتمتة التجريبية

 التنقيب (4)؛ التحليلية القدرة زيادة (3)؛ األسبوع أيام طوال الساعة مدار على اتلخدما أتمتة (2)؛ التعاونفي 

 ."اآللية عملياتال "أتمتة المعامالت تجهيز فئة وتتناول. التنبؤية التقارير ادإعد (5) وتقاسمها؛ المعرفة عن

حيث إنها تُكمل ، استراتيجية أكثر بيانات(ال تحليالتقدر أكبر بب تتعلق )التي األخيرة ةالثالث الفئات وتعتبر

 .وتستند إليه البيانات استخدامو توليد في األخيرة السنوات فيالصندوق  أحرزه الذي التقدم مباشرة
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 1 الجدول

 ةيخريطة الحرارال: التجريبية األتمتة برامج

تجهيز المعامالت والكفاءة في 

 التعاون
أتمتة الخدمات على مدار 

 زيادة القدرات التحليلية الساعة طوال أيام األسبوع
التنقيب عن المعرفة 

 تقديم التقارير التنبؤية وتقاسمها

دائرة االستراتيجية وإدارة  دمات المنظمةدائرة خ دائرة العمليات المالية

 المعرفة
 دائرة إدارة البرامج دائرة إدارة البرامج

دائرة العالقات الخارجية  دائرة العمليات المالية دائرة إدارة البرامج دائرة العمليات المالية دائرة إدارة البرامج

 والحوكمة

دائرة االستراتيجية وإدارة  عمليات الماليةدائرة ال دائرة إدارة البرامج دائرة خدمات المنظمة

 المعرفة
مجموعة دعم الخدمات 

 المؤسسية

مجموعة دعم الخدمات 

 المؤسسية
دائرة العالقات الخارجية 

 والحوكمة
مجموعة دعم الخدمات 

 المؤسسية
دائرة العالقات الخارجية 

 والحوكمة
 دائرة خدمات المنظمة

دائرة العالقات الخارجية 

 والحوكمة
موعة دعم الخدمات مج

 المؤسسية
دائرة العالقات الخارجية 

 والحوكمة
مجموعة دعم الخدمات 

 المؤسسية
 دائرة العمليات المالية

دائرة االستراتيجية وإدارة 

 المعرفة
دائرة االستراتيجية وإدارة 

 المعرفة
دائرة االستراتيجية وإدارة  دائرة خدمات المنظمة دائرة خدمات المنظمة

 المعرفة

 

 منخفض متوسط مرتفع ستوى التركيز:م

، الصندوق دوائر جميع عبر المقترحة االستخدام حاالت لجميع العددي التوزيع الحرارية الخريطة توضحو -18

 :باألعمال مدفوع حليلالت هذا. والدائرة( حسب التركيز مستوى إلى اللون )يشير األثر مجال حسب مصنفة

 العمق النهج هذا جمع. ويالمعنيون بالتكنولوجيا النطاق  يحدد  لمو، الصندوق موظفي من المقترحات جاءت

 المواردوأصحاب  األعمال أصحاب من مكونة فرق للبرامج التجريبية التي حددتها العملي والتنفيذي التحليل

من ، الصندوق في حاليا متوفرة غير ومهارات تكنولوجيات إدخال إلى ةالتجريبي األتمتة برامج هدفتو. التقنية

 .وعملي باألعمال مدفوعخالل نهج تدريجي 

 لمعامالتلستخدام االأمثلة على حاالت  -19

 من 165 وهناك، الدعم خدمات الصندوق يف وحدة 18 توفر الدعم وحجز التذاكر. اتأتمتة طلب (1)

 عبر الدعم قنوات من العديد وجود في المقترح تمثل. ويللدعم اتصال كجهات المعينين األعمال موظفي

 توفر التي، Siriو Alexa مثل القائم على منصات الصوتي الرد ذلك في بما، األتمتة تتكنولوجيا

 ييسر أن الطلبات هذهالرد على  أتمتة شأن ومن. تواترا األكثر ألسئلةعلى ا الساعة مدار على ردودا

 جانب وهو، األسبوع أيام وطوال الساعة مدار علىالحصول على تعليقات  ضمانو أسرع تقديم رد

 .الالمركزي الصندوق سياق في يسيرئ

 الحكومات في الخارجيين المستخدمين من المتكررة األسئلة على الردود دعم يمكن، وبالمثل

 الصندوق لموظفي يسمح مما األتمتة تكنولوجيات طريق عن الصندوق عمالء بوابة علىمشروعات وال

 لعمالء استجابة أكثر خدمة ذلك سيوفرو. الخبراءنظر  أو التحقيق تتطلب التي الطلبات على بالتركيز

 .البسيطة للطلبات أسرع ودورانا الصندوق

 إلدارة المرجعي النظام هوهذا  .التحميل التلقائي للبيانات التشغيلية في نظام إدارة نتائج العمليات (2)

، عثةب كل عد. وباإلشراف تقارير مثل الرسمية الوثائق توليدو اتبالمشروع المتعلقة المعلومات وتتبع

 في ادخالهإل منظم نموذج في نواالستشاري التي يقدمها الخبراء المعلومات كل بتجميع البعثة قائد يقوم

 مما يزيل، الصلة ذات التحميلعمليات  أتمتة هذه االستخدام حالة قترح. وتنظام إدارة نتائج العمليات

 تقرير جودة ضمان على زبالتركي البرامج لمساعدي للسماح المتكررة والمهام اليدوية الجهود

 .اإلشراف
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 أمثلة عن حاالت االستخدام االستراتيجي -20

 تحذير رايات 10اإلشراف و المراجعة مكتب حدد .اتالمشروع مشتريات في رايات التحذيركشف  (1)

 تكنولوجيات استعمال االستخدام حالة قترح. وتمشتريات المشروعات في الفساد أو التدليس عن للكشف

 العشر التحذير رايات من يأل مؤشراتلتقاط ال المشتريات وثائق لتحليلمنطقية  معرفية قدرات ذات

ولدى . المشتريات موظفيالفحص من جانب  مواصلةل عالية أولوية ذاتمسائل  إثارة أجل من، هذه

 صورة تقدم. كما أنها المتسقة العالمية هجوالنُ  القدرات مسائل مع قاطع بشكل التعامل على القدرة األتمتة

 بدال قاطعة تقييماتإجراء  على القدرة مع، اتالمشروع مشتريات المتثال الحقيقي الوقت في دقة أكثر

 .العينات أخذ نهجاتباع  من

 للصندوق مهمة أداة الجغرافية المعلومات نظم أصبحت تحليالت البيانات ونظم المعلومات الجغرافية. (2)

 تمثل. وتاألثر بهذا الرئيسيين المصلحة صحابأ وإبالغ األثر تتبعومشروعات ال وإدارة تصميم في

 صولتجميع األ لزيادة الجغرافية المعلومات نظم بيانات جمع عملية أتمتة في المقترحة المبادرات إحدى

 أو األراضي استخدام ورصد للري التحتية والبنية والقرى بالطرق المتعلقة الرئيسية البياناتمن 

 مصادر من باالستفادة األتمتة تسمح، التالي المستوى وانتقاال إلى. الوقت بمرور الساحلية التغيرات

 إنتاجو، االصطناعي الذكاء استخدام عن طريق واالستنتاجات األنماط لتحديد المتباينة البيانات

 حافظة تحليل تالتكنولوجيا هذهأال تدعم  ويمكن. البيانات من يسردفي شكل  الرؤى وكشف القصص

رؤية  ذلك في بما ات،المشروع أساسيات أكبر عن فعاليةباإلبالغ ب أيضاتتيح أن  بل، فحسب الصندوق

 .المستفيدين ومجموعاتمجاالت تدخل الصندوق واألثر 

 2022/2023 للفترة االنعكاسات على التكاليف المتكررة -زاي

 لن .2022/2023 للفترة لحصول على معلومات إضافية بشأن التكاليف المتكررةاعدد من األعضاء  طلب -21

ة للتخطيط االستراتيجي المفصل العملية نتائجتظهر  حتى معروفة الموظفين بتكاليف المتعلقة المعلومات تكون

 .أدناه الجدول في الموظفين غير تكاليفترد معلومات عن . وحدة علىشعبة  لكللقوة العمل 

 2 الجدول

 2021التكاليف اإلضافية للميزانية العادية لعام 

 (األمريكية اتدوالرال )بآالف

 التكاليف النشاط

  260 تكاليف تراخيص برامج األتمتة التجريبية )العناصر االستراتيجية(

  160 تكاليف تراخيص برامج األتمتة التجريبية )عناصر المعامالت(

  340 الدعم لتمكين المكاتب القطرية للصندوق

  90 ن/العملياتالتكاليف الجارية لصيانة النظم لدعم مسارات عمل الموظفي

  300 موظفين( 4-3تبادل الموظفين )

  120  جذب المواهب الرئيسية في األدوار االستراتيجية العليا

  270 1 المجموع

 الميزانية المحدث مقترح -حاء

بنود متسقة مع خطة الموظفين جميع ال أن تكون التكاليف المقترحة لضمان النظر فيطلب األعضاء إعادة  -22

 زيادة أجل من اإلدارة حددتها التي الفجوات سد في للخطة الشامل الهدفيتمثل والتكنولوجيا. والعمليات 

 سوى يتبق مل نظرا ألنه وهناك حاجة إلى عمل سريع. حد أقصى إلى 2030 خطة فيالصندوق  مساهمة

 لمرةيقدم  لألموال انائياستث اطلب يمثل القدرات لبناء موجهال ستثماراال ميزانية بند أن اإلدارة درك. وتأعوام 10
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 .العادية الموارد خالل من الممولة األنشطةب وال يرتبط واحدة

 مقترحات معايرة اإلدارة أعادت، الحسابات مراجعة ولجنة التنفيذي المجلس من الواردة التعليقات إلى واستنادا -23

. اليفالتك مستوىالمتعلقة ب تعليقاتلل واالستجابة واحدة لمرةالمنفذ  النشاط على التركيز لتوضيح التكاليف تقدير

 .أدناه الجدول في لإلدارة المحدث والمقترح لخطةمن ا ىاألول النسخة في المقترحة الميزانية بين مقارنة وترد
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 3الجدول 

 تقديرات الميزانية اإلجمالية: مقارنة توزيع التكاليف

مل
لع
ت ا
را
سا
م

 

 األنشطة الرئيسية

2020 2021/2022 

 الميزانية الجديدة الميزانية األصلية الميزانية الجديدة الميزانية األصلية المجاميع

االستثمار 
الموجه 
ء لبنا
 القدرات

الموارد 
اإلدارية 
 األخرى

االستثمار 
الموجه 
لبناء 
 القدرات

المبلغ 
 المرحل/

الميزانية 
 الرأسمالية

االستثمار 
الموجه 
لبناء 
 القدرات

الموارد اإلدارية 
 األخرى

االستثمار 
الموجه 
لبناء 
 القدرات

 المبلغ المرحل/

الميزانية 
 الجديدة األصلية الرأسمالية

ن
و
ظف
و
لم
ا

 

           التخطيط االستراتيجي لقوة العمل

 320 320 - - - - - 320 - 320 وضع خطط استراتيجية لقوة العمل على مستوى الش عب

 050 1  800 2 0 665 000 1   915 - 385 - 885 د بالمهاراتالتدريب الموجه لتعزيز المهارات/إعادة التزو

 500 3  000 1 000 2 - - - 500 - - برنامج إنهاء خدمة الموظفين

           التعويضات المقترحة للموظفين

 200 200 - - - - 200 - 200 - مراجعة الوظائف

يضات استعراض ترتيبات الموارد البشرية القائمة لتعزيز التعو

 0  100 - - -  - - 0 - 100 المقترحة للموظفين

           إدارة األداء

 250 380 0 - 20 - 250 0 260 100 الدعم إلعادة تصميم إدارة األداء

 200 400 - 100 - 190 - 100 - 210 التدريب المخصص على اإلدارة للمشرفين ودعمهم

ت
يا
مل
لع
ا

 

           إعادة تصميم عمليات األعمال

 235  235 - - - - 235 -  235 - مكسبا سريعا 18تنفيذ 

 300 1  415 1 - - -  - - 300 1 -  415 1 توصية إضافية 25تنفيذ 

 350 395 - - - - - 350 - 395 تعزيز نضج عمليات األعمال 

 000 1 130 1 - 000 1 - 130 1 - - - - تنفيذ التوصيات المتبقية

 800  870 - - - - - 800 -  870 األعمال الجديدةتحليل عمليات 

 150 1 415 1 - 150 1 - 415 1 - - - - تنفيذ توصيات مختارة

           إدارة المخاطر المؤسسيةإطار 

 900  040 1 - 300 -  230 - 600 -  810 إدماج إطار إدارة المخاطر المؤسسية

يا
ج
و
ول
كن
لت
ا

 

 650  650 35 165  -  200 - 450 -  450 تنفيذ نظام إدارة المواهب

 810  810 140 100  140  100 - 570 -  570 تنفيذ تكنولوجيا إعادة تصميم عمليات األعمالحلول وتغييرات 

 400 400 - -  -  - 400 - 400  - تنفيذ برامج تجريبية لحاالت استخدام األتمتة )متعلقة بالمعامالت(

الت استخدام األتمتة )استراتيجية وموجهة تنفيذ برامج تجريبية لحا

 660 660 160 500  160  500 - - -  - بالبيانات(

 900 100 1 300 500 300 700 100 0 - 100 االستثمار في رفع سوية المكاتب القطرية للصندوق )أداة تمكينية( 

 675 14 320 14 635 1 480 6  620 1  380 5 185 1 375 5 095 1   225 6 المجاميع


