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 تحديثالموظفين والعمليات والتكنولوجيا: خطة 

 مقدمة -أوال

 2020وافق المجلس التنفيذي عل خطة الموظفين والعمليات والتكنولوجيا في دورته المنعقدة في أبريل/نيسان  -1

(. وتُمثل خطة الموظفين والعمليات والتكنولوجيا أداة رئيسية EB 2020/129/R.3/Rev.2)انظر الوثيقة 

نموذج عمل التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق. وتهدف الخطة إلى ضمان الموارد البشرية  من تنفيذللتمكين 

والحلول التكنولوجية  ،، والعمليات المؤسسية المتسمة بالكفاءةفي الصندوق الكافية التي تتمتع بقدرات مالئمة

 اإلنمائية وتعميقها. الصندوق المطلوبة لتوسيع نتائج

الوثيقة هو اإلبالغ عن التقدم المحرز في التنفيذ منذ أبريل/نيسان في كل مسار من مسارات  والهدف من هذه -2

 ً ً تحديثا م الوثيقة أيضا الزمني للخطة،  اإلطار بشأنالعمل )أي الموظفين، والعمليات، والتكنولوجيا(. وتقد ِّ

 ومؤشرات األداء الرئيسية، وخطة إدارة المخاطر والتغيير.

 بشأن مسارات عمل الموظفين والعمليات والتكنولوجياتحديث  -ثانياً 

 الموظفون -ألف

يهدف مسار العمل المتعلق بالموظفين إلى التأكد من أن الصندوق لديه الموظفون المناسبون الذين يتمتعون  -3

في  بالمهارات المناسبة ويضطلعون باألدوار المناسبة في األوقات واألماكن المناسبة. وتهدف األنشطة المنفذة

إطار هذا المسار إلى مساعدة الصندوق على بناء وإدارة قوة عمل دينامية قادرة على إنجاز برامج العمل 

في إطار هذا المسار إجراء استثمارات غير متكررة في أربعة مجاالت من المتوقع الحالية والمقبلة بفعالية. و

 وفيما يلي ما تحقق من تقدم في كل مجال. كجزء من الخطة. 

 الُشعب على مستوى لقوة العمل االستراتيجية الخطط (1)

في كل ُشعبة باالستناد إلى نتائج المرحلة الثانية  العمللقوة استراتيجية  الهدف من ذلك هو وضع خطط

من الدراسة التحليلية للموارد البشرية بشأن تركيبة قوة العمل الحالية والمقبلة في الصندوق )دراسة 

. وسيجري دعم هذه 2020المرحلة الثانية( التي تم االنتهاء منها في أبريل/نيسان  -الموارد البشرية 

التي تم التعاقد معها في نهاية يوليو/تموز  McKinsey & Companyالعملية من خالل مؤسسة 

بعد مفاوضات مكثفة حول النطاق والتكاليف. ومن المتوقع أن يستمر هذا العمل حتى  2020

 . وستسفر هذه الدراسة عن خطة توظيف متوسطة األجل للفترة2020 نوفمبر/تشرين الثاني

 تغطي القدرات واإلمكانات. 2021-2024

كف اإلدارة على إعداد مراجعة عكل ُشعبة، تفي عملية وضع خطط استراتيجية لقوة العمل وكجزء من 

 الوظيفية.للوظائف على نطاق المنظمة سيجري فيها استعراض وتصنيف جميع التوصيفات 

يجري في إطار جهود سد فجوات  .التزويد بمهارات جديدةالمهارات/ لتحسينالتدريب الموجه  (2)

 بمهارات جديدة لتزويدلمن أجل تصميم برامج  2020المهارات المحددة العمل منذ نهاية يوليو/تموز 

المديرين  يشملحاسمة، بما  عامةالذي يضطلعون بأدوار  الحاليينلدى الموظفين  تحسين المهاراتو

القطريين واألخصائيين التقنيين وموظفي التوريد وموظفي الرصد والتقييم. وسيتيح هذا النهج فرصة 

تعزيز مجموعات مهاراتهم وفرص التطوير الوظيفي. وفيما يتعلق بالمهارات من الموظفين  تمكن

دت فيها فجوات  الشديدة التخصص، من قبيل المجاالت القانونية أو المالية العالية التخصص التي حد ِّ

، سيكمن النهج في التماس التزويد بمهارات جديدةو تحسين المهاراتمهارات ال يمكن سدها من خالل 

 هذه الخبرة خارجياً.
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تتضمن ( إنشاء قاعدة بيانات 1وفي إطار دعم هذا العمل، قامت ُشعبة الموارد البشرية بما يلي: )

( إجراء تحليل متعمق لفجوات المهارات في 2ى الوظائف؛ )المهارات على مستو معلومات دقيقة عن

هذه الفجوات من خالل مقارنة الطلب المتزايد المتوقع على مجموعات  ددتوحُ الحاسمة.  واراألد

حلقات العمل التفاعلية مع الُشعب. وسيجري إيالء األولوية  فيالمهارات مع أهم الفجوات المحددة 

في األدوار الحاسمة قبل توسيع الجهود لتشمل سائر األدوار في المنظمة.  تحسين المهاراتاألولى ل

، التزويد بمهارات جديدة/تحسين المهاراتوحتى في ظل تقديم دعم ملموس إلى الموظفين أثناء مبادرة 

قد يكون بعض الموظفين غير جاهزين أو غير قادرين على اكتساب مهارات جديدة أو مختلفة، أو قد 

تحسين مهاراته أو التدريب على مهارات جديدة. وفي هذه الحاالت األخيرة، وافقت  يرفض بعضهم

 برنامج إنهاء الخدمة.ويجري حالياً تصميم ما سيطبق من مبادئ، اإلدارة على 

ن للمنصة الجديدة إلدارة المواهب بالتعاون  ِّ وباإلضافة إلى ذلك، أطلقت ُشعبة الموارد البشرية أول مكو 

. وتشمل العملية 2020لوجيا المعلومات واالتصاالت، لدعم عملية إعادة التعيين في عام مع ُشعبة تكنو

قائمة بالفعل في الميدان )ويمكن نقل وظائف أخرى في مرحلة  26، منها وظيفة 146موظفاً و 127

 فيها)بما  يستخلص المعلومات الحالي PeopleSoftهذا المكون الذي يتكامل مع نظام والحقة(. 

( للمساعدة على تحديد المواهب وغيرهانات المتعلقة بمهارات الموظفين ومؤهالتهم وخبرتهم، البيا

 المناسبة أثناء عملية إعادة التعيين. 

 التدريب والدعم المخصصان لإلدارة -إدارة األداء  (3)

تُعيد اإلدارة تصميم عملية إدارة األداء من بدايتها إلى نهايتها من أجل دعم المشرفين في إدارة األداء 

ومعالجة قصوره بصورة استباقية. ويشمل ذلك تغييرات في تحديد األهداف السنوية، واألخذ بنظام 

ر. وفي إطار الجهود أكثر فعالية في التصنيف على أساس األهداف وتتبع المالحظات المقدمة باستمرا

سيعاد  نظام التصنيف الجديد وعملية 2021في عام المبذولة لتغيير ثقافة األداء في الصندوق، سيُطبَّق 

 قصور األداء.  تصميمها إلدارة

م خصيصاً لهذا الغرض وسيجري تعميمه في الفصل  ويجري حالياً تصميم برنامج تدريب إلزامي مصمَّ

 يشرفون إشرافاً مباشراً على الموظفين. اً مدير 180ك فيه حوالي وسيشار. 2020الرابع من عام 

نحو إدارة قصور المهارات التقنية و/أو  هامة وبدأ بالفعل تغيير الثقافة، واتخذ المديرون خطوات

موظفاً  12لتحسين أداء ما مجموعه  طتطبيق خط 2020الكفاءات السلوكية. وبدأ في يونيو/حزيران 

األهداف والكفاءات المتفق عليها. ويمثل ذلك زيادة كبيرة بالمقارنة مع متوسط  هدف دعمهم في تحقيقب

 اً سنوي بلغ اثنين أو ثالثة من الموظفين خالل السنوات الخمس األخيرة. وتشمل هذه الخطط أهداف

وسيكون ذلك  ،تشغيلية و/أو سلوكية محددة سيجري تحقيقها ونتائج متوقعة خالل فترة مدتها ستة أشهر

وباً باتصاالت منتظمة على فترات مختلفة. ويجري تزويد الموظفين والمديرين بالدعم المطلوب مصح

 . إلى جانب الرصد الدقيق لما يتحقق من تقدملمعالجة مسائل األداء 

 لموظفينإلى ا المقدمةالقيمة  (4)

اقات أكدت دراسة الموارد البشرية أن من الصعب على الصندوق، في ظل تركيبته الحالية واستحق

المعاشات التقاعدية، اجتذاب مواهب على مستوى فائق من التخصص في مجاالت من قبيل الخدمات 

 القانونية والمالية وخدمات الخزانة.

وعلى الرغم من هذا التحدي، وافقت اإلدارة على العمل وفقاً لألُطر الحالية للشؤون القانونية والموارد 

البشرية في الصندوق من أجل زيادة جاذبية الصندوق لهذه المواهب المتخصصة كجزء من أنشطة 

محددة تهدف إلى  بشأن مبادراتالعمل كالمعتاد. وأعدت ُشعبة الموارد البشرية بصورة محددة مقترحاً 

تعزيز القدرة على التواصل من أجل اجتذاب واستبقاء المواهب، ال سيما في األدوار المتخصصة 
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دت فيها فجوات في المواهب. ويركز المقترح على  الشديدة التنافسية أو التقنية في المجاالت التي حد ِّ

تعزيز اسم الصندوق كجهة وبناء ( 1ثالثة جوانب في البرنامج الحالي للتواصل مع المواهب: )توسيع 

إنشاء شبكة والحفاظ ( 3( تعزيز المشاركة المباشرة من ُشعبة الموارد البشرية مع جمهورها؛ )2عمل؛ )

  حوار مستمر. ىعل

 العمليات -باء

في الصندوق للغرض المنشود  الرئيسية أساليب العمليهدف مسار العمل المتعلق بالعمليات إلى ضمان مالءمة  -4

تعزيز كفاءته. وكما جاء منها وتزويد الصندوق بالقدرة التشغيلية التي تمكنه من تلبية أهدافه وإدارة مخاطره و

توصية من التوصيات التي طرحتها  68، حددت اإلدارة من بين 2020أثناء دورة المجلس في أبريل/نيسان 

(، 2019)نوفمبر/تشرين الثاني  أساليب العملن إعادة تصميم في تقريرها ع Alvarez & Marsalمؤسسة 

للتنفيذ في عام إجماالً(  43إجراًء آخر من اإلجراءات ذات األولوية ) 25و“ مكسباً سريعاً ” 18حدَّدت اإلدارة 

. وباإلضافة إلى ذلك، سيجري االنتهاء في 2021توصية من المقرر تنفيذها في عام  25تبقى بذلك ت، و2020

الوثيقة التي وحددت لتحديد العمليات اإلضافية التي من المقرر ترشيدها. من استعراض شامل آخر  2020عام 

د فيما يلي ما تحقق من ، ويرثالثة أنشطة سيجري تنفيذها لمرة واحدة عرضت على المجلس في أبريل/نيسان

 تقدم في هذه المجاالت. 

ً  18تحقيق  (1)   مكسباً سريعا

في المائة )مقابل معدل  83، أن يكون معدل اإلنجاز 2020، اعتباراً من نهاية يوليو/تموز تتوقع اإلدارة

في المائة( في المكاسب السريعة الثمانية عشر. ويرجع ذلك إلى إرجاء إنجاز  100مستهدف نسبته 

لضمان توافر التفاصيل الكافية عن متطلبات األعمال  2021عام  إلىثالثة من المكاسب السريعة 

 للتمكين من تقدير تكاليف النُظم. ومن أمثلة المخرجات في هذا المجال ما يلي:

  لتحسين الوعي بعملية “ أبطال السفر”من  47عقدت دورات تدريبية افتراضية بمشاركة من

على ”)تقارير النفقات  الدقة في تجهيزالسفر )حجز بطاقات السفر، وما إلى ذلك( لضمان 

وتبلغ وتخفيف العبء الواقع على فريق السفر المركزي. ( “النحو الصحيح من أول مرة

ً ساعة من ساعات عمل الموظفين  4 500هذا النشاط  الوفورات التقديرية في  . سنويا

  مندوبين بغرض خفض حجم  5من المسؤولين عن الميزانية و 19عقد جلسات تشاورية مع

المسؤولين عن الميزانية على زات السفر في آخر لحظة والتشغيل اآللي لعملية موافقات وحج

بعض النفقات المنخفضة القيمة. وتم بعد ذلك تحديث الخطوط التوجيهية للسفر والموافقة عليها. 

 ساعة من ساعات عمل الموظفين سنوياً.  700 :وتبلغ الوفورات التقديرية

  أجل وتحديد الدرجات من  الفرز المسبقوضع أدلة بشأن أفضل ممارسات العمليات بما يغطي

 تحسين االتساق بين الُشعب.

  يوماً  240ووضع سياسة بشأن توفير  عمل الخبراء االستشاريينيام أتحديث نظام رصد

عقود الخبراء االستشاريين للتمكين من تحسين في يوماً على مدى خمس سنوات  960سنوياً/

عيين باتخاذ التعن  المسؤولونالشفافية وتتبع الخبراء االستشاريين حتى يتمكن المديرون 

تطلب إعادة صياغة في النظام. وبالمثل، تم إعداد تقرارات مستنيرة لتجنب المعامالت التي 

لتوفير مزيد من الوضوح “ ومستنيرة وتشاوريةمسؤولة وخاضعة للمساءلة ”مصفوفة عملية 

 :التقديريةبشأن التوقعات المنتظرة من المسؤولين عن العمليات/المستخدمين. وتبلغ الوفورات 

 ساعة من ساعات عمل الموظفين سنوياً.  1 500
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  من وكاالت األمم المتحدة األخرى وفي البنك الدولي  6إجراء مقابالت منظمة مع الموظفين في

سلطة ”لفهم أفضل ممارسات مراقبة جودة الوثائق، مما أدى إلى طرح مقترح بشأن إنشاء 

ع أن يسفر ذلك عن تقصير وتحسين جودة وثائق ومن المتوق“. مركزية لمراقبة جودة الوثائق

األجهزة الرئاسية مما سيُقلل من وقت المعالجة الداخلية وتكاليف الترجمة وتحسين التسليم 

 لألعضاء في الوقت المناسب.

  تحديد متطلبات تغيير نُظم السفر وإدارة الخبراء االستشاريين وأساليب العمل المتبعة في تعيين

 .2020ا في عام الموظفين لتنفيذه

  أساليب العملتوصية أخرى واستعراض عدد إضافي من عمليات إعادة تصميم  25تنفيذ  (2)

م خدمة خارجي لدعم تنفيذ  توصية أخرى  25أطلقت اإلدارة عملية توريد رسمية لتحديد مقد ِّ

ومن المتوقع وضع . 2020أغسطس/آب  -في يوليو/تموز  أساليب العملواستعراض عدد إضافي من 

 اللمسات األخيرة على عملية التوريد للسماح ببدء العمل بها في مطلع سبتمبر/أيلول.

وستقوم اإلدارة باطالع المجلس في ديسمبر/كانون األول على آخر المستجدات بشأن العمليات المختارة 

في تخاذها عن اإلجراءات المؤسسية الشاملة المزمع ا تقريراً اإلدارة أيضاً  وستقدموالفوائد المتوقعة. 

 على نطاق الصندوق. أساليب العمل جلزيادة نُض 2021عام 

ساعة من  15 000التي تقدَّر بحوالي  الوفوراتلتتبع  قياسيةتعكف اإلدارة على إنشاء أداة وأخيراً، 

 وسيجري إطالع، 2022مليون دوالر أمريكي بحلول عام  1.5وما يصل إلى  ساعات عمل الموظفين

 . 2020آخر المستجدات في دورته التي ستعقد في ديسمبر/كانون األول  علىالمجلس التنفيذي 

 إدارة المخاطر المؤسسية (3)

نحو تنفيذ اإلصالحات المقررة في إدارة المخاطر المؤسسية بطريقة متكاملة  تقدمهاواصلت اإلدارة 

( استحداث مقاييس 1. وتم االنتهاء من األنشطة التالية: )2020على نطاق المنظمة منذ أبريل/نيسان 

لية المتعلقة بتقبل المخاطر والعتبات المقررة؛ ) ( عملية مقارنة 2المخاطر والبيانات النوعية األوَّ

( استعراض نهج الصندوق إزاء قدرة 3عيارية وتحليل ألحكام تضارب المصالح في الصندوق؛ )م

ً من الدروس المستفادة من أزمة جائحة كوفيد ، ووضع خارطة 19-المنظمة على الصمود انطالقا

( مواصلة تحسين تصنيفات المخاطر 4طريق لتنفيذ إطار قوي لبناء قدرة المنظمة على الصمود؛ )

( استعراض نهج الرقابة في تقييم الضوابط الداخلية فيما يتصل بتدابير 5ة في الصندوق؛ )المؤسسي

( إعداد مواد للتدريب على إدارة المخاطر المؤسسية من أجل دعم 6)؛ 19-يدفالمرونة في ظل أزمة كو

 اعتماد سياسة إدارة المخاطر المؤسسية وإطار تقبل المخاطر.

 التكنولوجيا -جيم 

 سار عمل التكنولوجيا هو تمكين مساري العمل اآلخرين مباشرة من زيادة القدرة التشغيلية وبدءالهدف من م -5

الرقمية  الطالقةالتشغيل اآللي األساسي لتعزيز مهارات الموظفين واستيعاب المهارات في مجاالت من قبيل 

 وتحليل البيانات. 

ز سياق  -6 ً ومشاركة كبيرين من الموظفين. وعزَّ وأسفرت األنشطة المنفذة في مسار عمل التكنولوجيا اهتماما

التكنولوجيا  ضرورة بذل الصندوق مزيداً من الجهد في مجال حولالتوافق العام في اآلراء  19-جائحة كوفيد

ن بفرصة تعلم التكنولوجيات بصفة خاصة، رحب الموظفو األتمتةللعمل بصورة أكثر ذكاًء. وفي مجال 

 االبتكارية وتجريبها. 
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 الموظفون (1)

فيما يتعلق بمنصة إدارة المواهب، من الواضح أن هناك حاجة إلى التكنولوجيا من أجل تتبع التطور 

وربطه باالحتياجات المتوقعة داخل المنظمة، خاصة في ظل الهيكل  ةالمهني للموظفين بصورة دينامي

هذا النهج هو تعزيز منصة  وكان الغرض منمواصلة تطبيق الالمركزية.  طالالمركزي الحالي وخط

PeopleSoft  القائمة عن طريق تنفيذ المكونات والوحدات الناقصة )المتعلقة أساساً بالتعيين وإدارة

ومن خالل استخدام آخر  (عن مواهب الموظفين“ لمحة سريعة”قب وإعداد ااألداء وتخطيط التع

في لوحات المعلومات القابلة للتطبيق. ويستجيب هذا النهج للتوصية المطروحة في اإلبالغ إمكانات 

دراسة الموارد البشرية بشأن التوقف عن استخدام المنصات المخصصة واالستعاضة عنها بالعمليات 

 المعمول بها في هذا المجال. القياسية المتوافقة مع أفضل الممارسات

ة إدارة المواهب من خالل عملية تنافسية، وبدأ العمل في المشروع وتم تحديد شريك تنفيذ إلنشاء منص

( أعاله، تم تعميم أول إنجاز للتمكين من مطابقة 2) 3في مطلع يوليو/تموز. وكما جاء في الفقرة 

 .2020المالمح العامة للموظفين مع الوظائف المتاحة لدعم عملية إعادة تعيين الموظفين في عام 

إدارة  منصة الالزمة لتحقيق النتيجة التالية المتوخاة منه التحضيرات التقنية وبدأت في الوقت نفس

المواهب، مما سيسمح باالستفادة من أحدث الخصائص ووظائف المنصة. ومن المتوقع االنتهاء من 

 هذا العمل التقني التأسيسي في نهاية سبتمبر/أيلول.

 العمليات (2)

من وكما جاء أعاله، تم تسليم الشريحة األولى من متطلبات األعمال المفصلة في نهاية يوليو/تموز. 

بعد إجراء التحضيرات الالزمة للمشروع وأنشطة اختيار  يبدأ التنفيذ في سبتمبر/أيلول المتوقع أن

 .البائعين

 األتمتة (3)

ً على باألتمتةالمرتبطة  2020تركز أنشطة عام . برامج المعامالت التجريبية  برامج أساسا

أي التجارب في المجاالت التي تستخدم نُظماً وعمليات مستقرة قائمة على  -التجريبية “ المعامالت”

في  وستعزز األتمتةالقواعد ولكنها تشمل مهام يدوية تنشأ عنها تكاليف غير مباشرة وأخطاء محتملة. 

منتصف  فيميل الجهد البشري. وتم االنتهاء اآللية لتك أتمتة العملياتهذه الحاالت تكنولوجيا 

ق  وال تزال هذه التجارب للتجارب الرائدة الثالث. “( العميقالفحص ”)يوليو/تموز من التحليل المتعم ِّ

 في مرحلة التصميم ودخلت ثالث أخرى مرحلة التخطيط المتقدمة.

لتحميل تات وخدم فيها الروبوتشمل إحدى التجارب حالة االستخدام في دائرة إدارة البرامج التي تست

 ً هذه التقارير بصورة  إعدادالتقارير التشغيلية )بما في ذلك مذكرات المفاهيم( في النُظم. ويتم حاليا

مجرد االنتهاء منها. ويشارك في المشروع موظفون من ُشعبة سياسات بتعاونية وتحميلها يدوياً 

 الكاريبي. العمليات والنتائج وُشعبة أمريكا الالتينية والبحر

وبدأ تنفيذ ثالثة برامج تجريبية لحاالت استخدام األتمتة في الشؤون المالية داخل الُشعب التابعة إلدارة 

ونقطة من نقاط تقريراً  20العمليات المالية. ويهدف البرنامج التجريبي األول إلى تجميع ما يزيد على 

عملية  ويتم من خاللر اإلشراف والمراجعة. المعلومات المرتبطة ببعثات المشروعات، بما يشمل تقاري

المعلومات من مجموعة متنوعة من المصادر الداخلية والخارجية لتجميعها في حزمة استخالص  آلية

إلى أتمتة  ُشعبة خدمات الخزانةالذي يشمل  الثانيمعرفية لفريق البعثة. ويهدف البرنامج التجريبي 

بعمليات المطابقات المصرفية بهدف تحسين وضوح الوضع المالي النقدي. وأخيراً  متصلةمهام محددة 
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سيجري في إطار برنامج تجريبي في ُشعبة المراقب المالي أتمتة العمليات المالية المستخدمة في إدارة 

 أسعار صرف العمالت في النُظم المالية للصندوق.

لدعم “ اآللية الدردشة النصية”باستخدام تكنولوجيا وباإلضافة إلى ذلك، يجري تصميم برنامج تجريبي 

تحسين إدارة العمالء والمشاكل. واقترحت عدة ُشعب استخدام الحاالت لتوسيع نطاق عمليات الدعم 

بغرض توفير المستوى األول من الدعم اآللي على مدار الساعة طوال أيام األسبوع بحيث يقتصر 

لية  وقت الموظفين على الطلبات التي تتطلب هذه تحليالً أو بحثاً. وستختبر البرامج التجريبية األوَّ

 التكنولوجيا لقياس مدى مالءمتها لحاالت االستخدام األخرى في الصندوق.

وبالتعاون مع شركة ميكروسوفت، تم وضع برنامج تجريبي بالتعاون مع ُشعبة البحوث وتقييم األثر 

النصوص الحرفية لمحاضر االجتماعات والترجمة  وُشعبة االتصاالت الستخدام األتمتة في إعداد

والتحليل النصي. وإذا أسفرت عملية التحقق اليدوي من النصوص الحرفية اآللية عن نتائج إيجابية، 

 مؤسسية تُستخدم في العديد من أحداث الصندوق. لتصبح أداةسيجري توسيع هذه التكنولوجيا 

أعمال التحليل والتواصل جارية من أجل الوقوف على . ال تزال البرامج التجريبية االستراتيجية

، ال سيما البرامج المتعلقة بكيفية االستفادة من “االستراتيجية”إمكانية تنفيذ البرامج التجريبية 

قة.  وال تزال المناقشات جارية مع البائعين المحتملين لفهم الخطوات المعلومات إلطالق أفكار متعم ِّ

 راري لهذه البرامج التجريبية وإعادة معايرتها.التي يتطلبها الفحص التك

شى تكاليف األتمتة مع الخطط الموضوعة. وتُستخدم، حيثما أمكن، أُطر أقل تكلفة ألغراض تنفيذ اوتتم

موظفو الصندوق الدعم  وسيقدم ،البرامج التجريبية، مع االستفادة من استثمارات البائعين ذوي الخبرة

 . كوسيلة لبناء الخبرة الفنية

 ترتيبات التنفيذ - ثالثا

 الزمني اإلطار – ألف

. وحسب ما تم االتفاق عليه في دورة المجلس التي عقدت في 19-بدأ تنفيذ الخطة أثناء أزمة جائحة كوفيد -7

وترد األُطر الزمنية المحدَّثة أبريل/نيسان، تم تمديد اإلطار الزمني للمشروع من سنتين إلى ثالث سنوات. 

أدى إلى إيجاد بيئة محفوفة بالتحديات  19-. وعلى الرغم من أن سياق جائحة كوفيد1ق األولحللتنفيذ في المل

عن بُعد. وتمضي المنجزات المتوقعة  العملفإنه لم يؤثر حتى اآلن تأثيراً كبيراً على التقدم المحرز بفضل نجاح 

في المسار السليم الذي سيؤدي إلى االنتهاء منها في الموعد المقرر وفي حدود الميزانية  2020المقررة لعام 

المشار إليها أعاله التي سيجري  أساليب العملباستثناء المجاالت المحددة المرتبطة بعملية إعادة تصميم 

 .2021إرجاؤها حتى عام 

 مؤشرات األداء الرئيسية -باء

اقترحت اإلدارة مجموعة من مؤشرات األداء الرئيسية في دورة المجلس في أبريل/نيسان. ويرد في الملحق  -8

دت لها أُطر زمنية تنتهي في الفصل الرابع من عام الثاني تحديث لمؤشرات األداء الرئيسية الثمانية  التي ُحد ِّ

مكسباً سريعاً(، تمضي مؤشرات األداء الرئيسية  18)تنفيذ  18ي رقم . وباستثناء مؤشر األداء الرئيس2020

ن من تحقيقها بحلول نهاية عام   .2020األخرى في المسار السليم الذي يمك ِّ

                                                      

لية في الملحق األول للوثيقة  1  . EB 2020/129/R.3/Rev.2يمكن الرجوع إلى األُطر الزمنية األو 
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 المخاطر الرئيسية وإجراءات التخفيف منها -جيم

عرضت اإلدارة خمسة مجاالت رئيسية للمخاطر في وثيقة المجلس الصادرة في أبريل/نيسان )انظر الجدول  -9

 . 19-، باإلضافة إلى المخاطر الناشئة عن جائحة كوفيد(EB 2020/129/R.3/Rev.2من الوثيقة  3

، لم يتحقق األولى ال يزال في مراحله التنفيذأن اإلدارة رصد المخاطر المحددة، وعلى الرغم من وواصلت  -10

من المخاطر على أي نحو ملموس. وفيما يتعلق بالمخاطر المحددة في وثيقة المجلس الصادرة في  أي

، ينبغي اإلشارة إلى أن العملية الحالية “التغيير الفتور تجاه”وظاهرة “ العامل البشري”أبريل/نيسان بشأن 

إلعادة التعيين تزيد من مخاطر انخفاض مشاركة الموظفين ومساهمتهم في الخطة. وسوف تُخفف اإلدارة من 

مع الموظفين في نموذج عمل التجديد الثاني عشر بشأن عدة جوانب  االنخراط القوي حدة هذا الخطر من خالل

 القدرة على التكيُّف.تشمل مبادئ القرب و

ً بالتطوير التكنولوجي  تاإلشارة إلى أن األوضاع قد دفع تجدر، 19-وفيما يتصل تحديداً بأزمة كوفيد -11 قدما

 بُعد من مخاطر استمرارية العمل. عنأدوات المساعدة على العمل  وخففتوتطبيعه في الصندوق. 

 التإدارة التغيير واالتصا -دال

أكد األعضاء في دورة المجلس في أبريل/نيسان أهمية اإلدارة القوية للتغيير من أجل ضمان نجاح الخطة.  -12

من اإلدارة هذه الحاجة من خالل وضع نهج رفيع المستوى إلدارة التغيير واستراتيجية مخصصة  وعالجت

 والعمل مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين.“ التغيير اتصاالت” أجل

تمثل الهدف الرئيسي لنهج إدارة التغيير في دعم الوعي والقدرة والمساءلة. ويركز مشروع خطة إدارة وي -13

( الوعي بأنشطة خطة الموظفين 1) التغيير واالتصاالت على مساعدة الزمالء في الصندوق على ما يلي:

)الوعي(؛  2030م والعمليات والتكنولوجيا وفهم كيفية المساهمة في مضاعفة أثر الصندوق بحلول عا

المشاركة في عملية اإلصالح واكتساب المهارات الالزمة للنجاح في الحفاظ على التغييرات )القدرة(؛  (2)

 ( فهم الطريقة التي يمكن بها رصد التقدم المحرز وتعزيز الفوائد الطويلة األجل )المساءلة(. 3)

 الوعي:  زيادةبها من أجل طالع ضوفيما يلي األنشطة التي جرى اال -14

  عقد فعاليتين لجميع الموظفين وست مدونات داخلية وبث رسالة واحدة بالفيديو عن المواضيع المرتبطة

 ا. بخطة الموظفين والعمليات والتكنولوجي

  وثائق لجنة والموظفين والعمليات والتكنولوجيا  ةبخط ةالمعني مجموعة العملمحاضر اجتماعات إتاحة

 كة الداخلية للصندوق. الشب فياإلدارة التنفيذية 

  لتوعية  2020كمراقب في مايو/أيار  مجموعة العملدعوة رابطة موظفي الصندوق إلى االنضمام إلى

 الموظفين وضمان الشفافية.

 بالقدرة والمساءلة:وفيما يتصل  -15

  عقد حدثين متخصصين مع المديرين في الصندوق لضمان مساهمتهم بدور رئيسي فاعل في عملية

إدارة التغيير. ويجري تشجيع المديرين على نشر رسائل رئيسية عن تنفيذ خطة الموظفين والعمليات 

 في الُشعب. والتكنولوجيا من خالل اجتماعاتهم 

  في لجنة اإلدارة التنفيذية. وتلقت  مجموعة العملركة خالل مشا مسؤولية اإلدارة وانخراطها منضمان

بخطة الموظفين والعمليات والتكنولوجيا منذ الموافقة  ةالمعني مجموعة العملاللجنة ثالثة تحديثات من 

 على الخطة في أبريل/نيسان.
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 آفاق المستقبل -رابعا

دعم رؤية الصندوق الطموحة للمستقبل  نأداة حاسمة للتمكين متُمث ِّل خطة الموظفين والعمليات والتكنولوجيا  -16

ظ على الزخم أثناء التنفيذ. اوهيكله الالمركزي ونموذج عمل التجديد الثاني عشر. وتلتزم اإلدارة بالحف

)مثل المرحلة المقبلة  2020وسيجري توسيع العناصر الرئيسية للخطة خالل الفصلين الثالث والرابع من عام 

 (.الشعب على مستوىقوة العمل ل االستراتيجية خططالو العمل أساليبمن عملية إعادة تصميم 

م اإلدارة إلى المجلس تحديثاً آخر في ديسمبر/كانون األول  -17 الموافقة  عندئذ وسيُطلب من األعضاء 2020وستقد ِّ

 .2021على سحب التمويل المخصص لعام 
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 2021/2022-2020الجدول الزمني المنقح للتنفيذ للفترة 

 2020 2021 2022 
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 الثالث
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 الرابع
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 الثاني
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 األول
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 الثاني

الفصل 

 الثالث

الفصل 

 الرابع

             الموظفون

 وضع خطط على مستوى الُشعبالتخطيط االستراتيجي لقوة العمل: 
  

    
        

 بمهارات جديدةد يالتزو/تحسين المهاراتالتدريب الموجه ل
  

                    

 عملية مراجعة الوظائف
  

      
       

إلى  المقدمةاستعراض ترتيبات الموارد البشرية القائمة لتعزيز القيمة 

 الموظفين

   
  

        

 إعادة تصميم العملية الشاملة إلدارة األداء 
  

      
       

 الدعم إلعادة تصميم إدارة األداء
  

      
       

 التدريب المخصص على اإلدارة للمشرفين ودعمهم
  

            
    

             العمليات

           “مكسبا سريعا” 18تنفيذ 
       

 توصية إضافية 25تنفيذ 
 

      
        

 المتبقية الخمس والعشرينتنفيذ التوصيات 
    

        
    

 العمل وإجراءات المتابعة أساليبتقييم نضج 
  

        
      

السبعة  أساليب العملاألعمال الجديدة )باإلضافة إلى  أساليبتحليل 

 األولية(

  
    

        

 تنفيذ توصيات مختارة
    

            
  

              إطار إدارة المخاطر المؤسسيةدمج 
      

             التكنولوجيا

                اإلطالقنظام إدارة المواهب: التصميم، واالختبار، والطرح، ودعم ما بعد 
    

من تغييرات وحلول تكنولوجيا إعادة تصميم  24تنفيذ المرحلة األولى من 

 أساليب العمل

       
        

 التثبت من حاالت محتملة لألتمتة )تحليل متعمق(
  

    
        

 تنفيذ برامج تجريبية لحاالت استخدام األتمتة )متعلقة بالمعامالت(
   

          
    

تنفيذ برامج تجريبية لحاالت استخدام األتمتة )استراتيجية/قائمة على 

 البيانات(

   
                 

 المكاتب القطرية للصندوقتطوير االستثمار في 
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 2020حتى منتصف يوليو/تموز  *التقدم المحرز مقابل مؤشرات األداء الرئيسية

 اإلطار الزمني مصدر البيانات خط األساس األهداف المؤشرات

 النواتج مؤشرات 

في  72: 2018العالمي للموظفين لعام االستقصاء  في المائة 80 للموظفين(االستقصاء العالمي ) مؤشر انخراط الموظفين -1

 المائة
 

2021 

 2022  2019المهارات لعام  فجواتاستقصاء  في المائة 25انخفاض بنسبة  اإلمكانات فجواتانخفاض  -2

 2021  في المائة 92 في المائة 95أكثر من  النسبة المئوية لعروض العمل المقبولة كنسبة مئوية من العروض المقدمة -3

في المائة من  90أكثر من قصور األداء لدى  الموظفون الذين نجحوا في الخروج من دورة قصور األداء -4

 الموظفين 

  
2022 

 2021  يوم 100 يوما 90 في الوقت الذي يستغرقه شغل الوظائف الفنية الشاغرة )باأليام( االنخفاض -5

 2022  دوالر أمريكي 000 300: 2019 في المائة 15انخفاض بنسبة  االنخفاض في إجمالي نفقات العمل اإلضافي في السنة -6

 2022   2019 السنة/ساعة 15 000 ساعات عمل الموظفين التي تم توفيرها في السنة -7

في  27: 2018العالمي للموظفين لعام  االستقصاء في المائة 50 الزيادة في إدراك الموظفين لكفاءة اإلجراءات والعمليات الداخلية -8
 المائة

 2023 

 2022  2019في المائة:  27 في المائة 25 االنخفاض في التكاليف النسبية للوظائف والخدمات والحوكمة المؤسسية -9

 المخرجاتمؤشرات 

 التخطيط االستراتيجي لقوة العمل

 2021الفصل الرابع من    موظفا 250 بمهارات جديدة تزويدهمأو  مهاراتهم تحسينالذين جرى الموظفون المستهدفون  -10

 2022الفصل الرابع من    في المائة 100 وظائف التي جرى استعراضها )مراجعة الوظائف(الجميع  -11

 إدارة األداء

 2020الفصل الرابع من  في المسار السليم   أنجزت تصميم عملية إدارة األداءإعادة  -12

 2021الفصل الرابع من    والمشرفين المديرينفي المائة من  100 تدريب جميع المشرفين في مجال إدارة األداء -13

 2021الفصل األول من    أنجز دارة األداءإلوضع نظام مخصص  -14

 2020الفصل الرابع من  في المسار السليم   أنجز ر دليل إدارة قصور األداءوصد -15

 2020الفصل الرابع من  في المسار السليم   أنجز استعراض عملية الطعن االنتهاء من -16

  لموظفينا المقدمة إلىالقيمة 

 2020الفصل الرابع من  في المسار السليم   أنجز في السياسات استعراض آليات التعويض االنتهاء من  -17

  أساليب العملإعادة تصميم 

 2020الفصل الرابع من  في المسار السليم   في المائة  100 (18)إنجاز عمليات اإلصالح التي تحقق مكاسب سريعة  -18

 2020الفصل الرابع من  في المسار السليم   في المائة  100 (25إنجاز عمليات اإلصالح اإلضافية ذات األولوية ) -19

 2020الفصل الرابع من  في المسار السليم   أنجز اإلضافية العملأساليب إنجاز استعراض  -20

 2021الفصل الرابع من    في المائة 100 تنفيذ التوصيات المختارة -21

 إطار إدارة المخاطر المؤسسية

 2021األول من الفصل    تقديم تقارير ربع سنوية عن المخاطر إعداد تقارير ربع سنوية منتظمة عن المخاطر ومتابعة اإلجراءات -22

 األتمتة

 2020الفصل الرابع من  في المسار السليم   في المائة من موظفي الفئة الفنية 5 األتمتةمشاركة الموظفين في  -23

 2021الفصل الرابع من    في المائة 25 األتمتةتعميم اختبارات  -24

 .2020عام تصر هذا التحديث على حالة مؤشرات األداء الرئيسية المقرر إنجازها في قي *

: 11؛ ورقم اإلمكانات القدرات: انخفاض فجوات 2تُشير الحروف المشطوبة إلى النص المحذوف وتُشير الحروف التي يوضع تحتها خط إلى النص رقم  -على مؤشرات األداء الرئيسية المقدمة إلى المجلس في أبريل/نيسان التي أدخلت التغييرات : مالحظة

 التي جرى استعراضها )مراجعة الوظائف(. الفنيةالفئة وظائف جميع 


