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 مقدمة -أوال

في  بقدرات مالئمةتتمتع  التيبشرية الموارد ضمان كفاية الكنولوجيا إلى خطة الموظفين والعمليات والت تهدف -1

اإلنمائية  الصندوق لتوسيع نتائجما يلزم من حلول تكنولوجية و ،العمليات المؤسسية ةوكفاء الصندوق،

تعظيم لجهود الصندوق و للمواردنموذج عمل التجديد الثاني عشر  عامال رئيسيا لتمكينوتمث ِّل الخطة  وتعميقها.

 .2030اإلسهام في خطة التنمية المستدامة لعام 

في أبريل/نيسان  التي عقدتوالتكنولوجيا في دورته ووافق المجلس التنفيذي على خطة الموظفين والعمليات  -2

، واستعرض بعد ذلك في دورتي سبتمبر/أيلول (EB 2020/129/R.3/Rev.2الوثيقة  نظرا) 2020

 EB 2020/130/R.39/Rev.1نظر الوثيقتين ا)تحقق من تقدم ما  2020وديسمبر/كانون األول 

 على التوالي(. EB 2020/131(R)/R.5و

 . 2020 األول في ديسمبر/كانونوتعرض هذه الوثيقة حالة الخطة منذ قيام المجلس بتحديثها  -3

 تحديث بشأن مسارات عمل الموظفين والعمليات والتكنولوجيا -ثانيا 

 الموظفون -ألف

الذين يتمتعون  الموظفون المناسبونلعمل المتعلق بالموظفين إلى التأكد من أن الصندوق لديه يهدف مسار ا -4

مت المناسبة في األوقات واألماكن المناسبة.  ويؤدون األدواربالمهارات المناسبة  األنشطة المنفذة في وُصم ِّ

االستجابة للتغييرات إدارتها، ووعمل دينامية قوة بناء  (1) :لمساعدة الصندوق على ما يليإطار هذا المسار 

بما يشمل تطبيق )في التوجه االستراتيجي للصندوق على النحو المتوخى في التجديد الثاني عشر للموارد 

 .التقدم المحرز في كل مجال( تنفيذ برنامج عمل الصندوق بفعالية. وفيما يلي 2؛ )الالمركزية(

 التخطيط االستراتيجي لقوة العمل

بدعم من مؤسسة  أجريتوارد البشرية )التي مرحلتين األولى والثانية من دراسة الجعت في المورُ  -5

McKinsey & Company وإمكاناتهاالمكافئون المتفرغون( من حيث قدراتها ) الصندوق( قوة عمل 

. دهاتجديتعزيز المهارات أو الحاجة إلى )المهارات( ومجاالت المهارات المحددة الناقصة والزائدة، ثم بعد ذلك 

لة ط)المرحلة الثالثة( عن قيام الصندوق بترجمة هذا التحليل إلى خطوأسفرت المرحلة النهائية  لقوة  مفصَّ

الصندوق حتى عام  العمل فيألداء  الالزمةالقدرات واإلمكانات العمل على مستوى الُشعب بما يشمل توقعات 

2024. 

وتطبيق التغييرات الناتجة تنفيذ خطط قوة العمل  ويجري حاليا وضع نهج دينامي لتخطيط قوة العمل من أجل -6

. وتتمثل الخطوة التالية في ترجمة هذه التغييرات إلى أداة مرنة 2024-2022 للفترةعلى الهيكل التنظيمي 

لتخطيط قوة العمل تُعزز استجابة الصندوق للتغيير وتتوافق مع االتجاه االستراتيجي للتجديد الثاني عشر 

 السنوية.زءا من عملية الميزنة وتُشكل ج للموارد

 المهارات تجديد/لتعزيز المهاراتالموجه  التدريب

 المبادرات التالية بشأن مختلف مجموعات المهارات: 2020من عام  الثالثمنذ الفصل اتُخذت  -7

 بالتدريب على القيادة قطريا،مديرا  39، منهم موظفا 123التحق ما مجموعه : القيادة على التدريب .

موظفا الدورة التدريبية بكاملها، وال يزال التدريب  19، أتم 2020را من الفصل األخير من عام واعتبا

 .2021تم الدورة التدريبية في مارس/آذار مستمرا مع العدد المتبقي الذي من المتوقع أن يُ 
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 فين موظ 10بدأ  :والمحاسبة العامة للمالية المعتمد المعهد برنامج من المؤسسي المالي التأهيل

 الجزء الثاني من البرنامج.

 المعتمد للموارد  تقدَّم ستة موظفين للحصول على شهادة المعهد :البشرية الموارد مهارات تعزيز

ومن المتوقع إتمامهم التدريب في الفصل الرابع من  2020البشرية والتنمية في الفصل الرابع من عام 

. 2021الفصل األول من عام  فيالبرنامج ، ويزمع خمسة موظفين إضافيين االلتحاق ب2021عام 

موظفا(  12على الموارد البشرية )حوالي المدراء ومن المقرر تنظيم دورة تدريبية خاصة لتدريب كبار 

 .2021ذار وأبريل/نيسان آفي مارس/

وفي إطار التخطيط للقدرات، جمعت ُشعبة الموارد البشرية تعقيبات من جميع الُشعب لتحديد المهارات  -8

. وتجديدهاطلوبة لكل دور وظيفي وتقييم تصنيف األفراد في كل مهارة لتحديد أولويات تعزيز المهارات الم

 ويجري حاليا تحديد أنسب استراتيجيات التدريب في شكل خطة للتعلم الدينامي على مستوى الُشعب.

تعكف ُشعبة الموارد مراجعة الوظائف. و 2021البشرية المؤسسية الرئيسية في عام  المواردومن مبادرات  -9

ل للعملية. ويجري اتخاذ المبادئ البشرية حاليا على إعداد  التوجيهية لمراجعة الوظائف وإجراء توصيف مفصَّ

 تين:التالي تينالحاسم تينالخطو

نماذج للتوصيفات الوظيفية من أجل التعرف  ، في إطار نهج متكامل إلدارة المواهب،الصندوق يصمم (أ)

والحفاظ في الوقت نفسه على االتساق في األدوار الوظيفية والمسؤوليات على تفاصيل كل وظيفة 

ل القالب النموذجي الجديد والتعقيد لضمان المواءمة في الدرجات واألجور. ومستويات العامة  سيُشك ِّ

اإلعالنات عن أتمتة  من للتوصيفات الوظيفية جزءا من المنصة الجديدة إلدارة المواهب للتمكين

اغرة والتحليالت بمساعدة النُظم في مبادرات المواهب )مثل إطار التنقل(. ومن المتوقع الوظائف الش

 .2021االنتهاء من ذلك بحلول الفصل الثاني من عام 

المتعلقة بالتغييرات في طبيعة التوصيفات جميع المعلومات  توحيد( 1الخطوات المقبلة ما يلي: )تشمل  (ب)

ليها من خالل حلقات عمل التخطيط االستراتيجي لقوة العمل؛ التي يتم الحصول عالوظيفية ومهامها 

الهيكل التنظيمي نتيجة لزيادة الالمركزية.  علىالتغييرات النهائية  بإدخال( توحيد جميع المعلومات 2)

)موارد بشرية وستُعرض النواتج النهائية على مركز األمم المتحدة العالمي لخدمات الموارد البشرية 

 تقييم مستقل لمستوى الُرتب المناسبة )التصنيف الوظيفي(. إلجراءواحدة( 

ى وظائفهم )بطريقة مباشرة أو غير غأنُهيت خدمة أربعة موظفين ستُل ،وفي إطار مبادرة برنامج إنهاء الخدمة -10

على أن تكون تواريخ إنهاء الخدمة ، 2020مباشرة( من خالل اتفاقات إنهاء الخدمة الفردية الموقَّعة في عام 

. وتم االنتهاء من جميع االتفاقات وفقا للوائح الموظفين في الصندوق 2021ل الفصل الثاني من عام خال

 350 799التي يمكن تعديلها من آن إلى آخر، بتكلفة إجمالية قدرها وإجراءات تنفيذ الموارد البشرية بصيغتها 

بنفس المعايير )انظر الفقرة  2021دوالرا أمريكيا. ويعتزم الصندوق مواصلة عرض هذه االتفاقات في عام 

 (.EB 2020/131(R)/R.5من الوثيقة  12

 األداء إدارة

الموافقة على المبادئ الرئيسية للسياسات واإلجراءات المنقحة إلدارة  2020نوفمبر/تشرين الثاني صدرت في  -11

ى تصميم برنامج األداء بغرض تحقيق التوازن السليم بين التبسيط والقوة واإلنصاف. ويعكف الصندوق عل

 للتدريب على السياسات واإلجراءات المنقحة الخاصة بإدارة األداء بهدف دعم الموظفين في تنفيذها. 

الموارد البشرية في  شعبة األداء لموظفيإدارة وفي هذا الصدد، تم االنتهاء من برنامج تجريبي للتدريب على  -12

تحسين محتوى الوحدة النموذجية للتدريب على  موظفا من أجل 30 وشارك فيه حواليمنتصف فبراير/شباط 
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 االوحدة التدريبية على أساس التعقيبات المقدمة والدروس المستفادة لتعميمهإدارة األداء. ويجري حاليا تحديث 

 .2021عام  فيوالمشرفين في الصندوق المدراء بين جميع 

في معالجة قصور األداء. ولم المدراء دعم زخم التغيير في ثقافة إدارة األداء، يواصل الصندوق  وحفاظا على -13

 طسوى موظف واحد، ووضعت خط 2018يُصنَّف دون المستوى الُمرضي في دورة نظام تقييم األداء لعام 

موظفا  14. ووضعت أيضا خطة لتحسين أداء 2020لتحسين أداء ذلك الموظف في دورة تقييم األداء لعام 

موظفين في إتمام خطة تحسين سبعة يها. وبحلول نهاية السنة، نجح بهدف دعمهم في تحقيق األهداف المتفق عل

، واختار موظفان إنهاء الخدمة، وال يزال أربعة موظفين ماضين في خطط تحسين األداء. وتجري حاليا األداء

تحسين األداء غير الُمرضية وفقا ألحكام لوائح الموظفين وإجراءات  طمعالجة حالة واحدة من حاالت إتمام خط

 تنفيذ الموارد البشرية ذات الصلة.

 إلى الموظفين المقدمةالقيمة 

لتحسين التواصل مع الجمهور وتشجيعه على جهود سعيا إلى تحسين صورة الصندوق كجهة عمل، تُبذل  -14

قوة  التواصل معالمشاركة من خالل لوحات اإلعالن عن الوظائف على اإلنترنت. ويتيح ذلك أيضا للصندوق 

 .عمل أكثر تنوعا

الجمهور، يواصل الصندوق تعزيز صورته من خالل المشاركة في معارض فرص  بمشاركةوفيما يتعلق  -15

 .2021مارس/آذار  25لفرص عمل المرأة في  Impactpoolالعمل، مثل معرض 

وفي إطار جهود تعزيز قدرة الصندوق على اجتذاب المواهب المتخصصة واستبقائها، تواصل اإلدارة العمل  -16

من حيث األجر الشامل، مع توخي المرونة مع الحاالت  1لجنة الخدمة المدنية الدولية التي وضعتها للحدودوفقا 

العالوات األخرى عند تعيين المهارات أو  داخل الرتبةاإلطار التنظيمي لتحديد الدرجة  ضمنالفردية 

 والخبرات المتخصصة.

 العمليات -باء

في الصندوق للغرض  الرئيسية أساليب العملضمان مالءمة بالعمليات إلى  ةالعمل المتعلق اتهدف مسارت -17

 تعزيز كفاءته.أهدافه وإدارة مخاطره و تحقيقوتزويد الصندوق بالقدرة التشغيلية التي تمكنه من  منهاالمنشود 

 إعادة تصميم أساليب العمل )مجاالت أساليب العمل السبعة األولى(

توصية في سبعة من مجاالت أساليب  68ساليب العمل إلى أشارت الجولة األولى من عملية إعادة تصميم أ -18

 - يةواألولالعمل. ويرد أدناه تحديث عن التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الثالث واألربعين األولى ذات 

اإلدارة  كما تستعرضومعالجة الوثائق.  ،والتوريد المؤسسي ،وإدارة الخبراء االستشاريين ،السفر والتعيين

صيات الخمس والعشرين المتبقية من المرحلة األولى من عملية إعادة تصميم أساليب العمل من حيث حاليا التو

 األولويات.والجدول الزمني للتنفيذ والفوائد المحتملة والدعم 

من بين التوصيات التسعة المطروحة بشأن التنفيذ، نُفذت خمس توصيات، وتمضي التوصيات المتبقية  .السفر -19

تماما. ونُقحت سياسة الصندوق الخاصة بالسفر إلدخال تحسينات على العمليات ووضع  حيحالصعلى المسار 

لسفر ا إلجراءات ختيار عناصر الترويجالمسافرا. وسيكون  632إطار واضح للمساءلة. وتم حتى اآلن تدريب 

ابعة إدارة السفر حاسم في نجاح تنفيذ التغييرات في إعادة تصميم أساليب العمل. وسيتيح تطوير لوحة مت دور

لقسم السفر والتأشيرات والمسؤولين المتصرفين في الميزانية رصد استخدام نفقات السفر وتقليل طلبات السفر 

 .عمليات السفرفي آخر لحظة والمبادرة بمعالجة األخطاء التي ترتكبها الجهات التي تنشأ عنها 

                                                      

د في األمم المتحدة. الرواتبخدمة المدنية الدولية بتحديد وطرح توصيات بشأن نظام تقوم لجنة ال 1  والبدالت واالستحقاقات الموحَّ



EB 2021/132/R.34 

4 

، باتت جميع عمليات السفر في 19-ائحة كوفيدغير أنه في ظل القيود المفروضة على السفر الدولي بسبب ج -20

أكثر تعقيدا من حيث تنظيمها وتخضع لتغييرات في اللحظة األخيرة. ووضعت إجراءات  حالياالصندوق 

( مقارنة بخطوط األساس 7ُسلف السفر )التوصية  وأتمتة( 3لتخفيض حاالت السفر في آخر لحظة )التوصية 

، وعلى الرغم من الُمضي بخطى واسعة نحو تحسين هذه العمليات، 2019واألحجام المحددة للسفر في عام 

 من غير المرجح أن تقابل ذلك فوائد نظرا لألجواء الخاصة التي تُخي ِّم على السياق الراهن.

 في تقديم المرشحون اإلجراءات التي يتبعهااستعراض إعادة تصميم أساليب العمل بترشيد أوصى التعيين.  -21

بعد ذلك شعبة الموارد البشرية  تقومالتي و ،ى الصندوق من خالل استمارة البيانات الشخصيةإل بياناتهم تفاصيل

، يمكن إضافة (مثل التحقق من المؤهالت الجامعية)والتحقق منها. وحيثما يمكن إجراء فحص آلي  هااستعراضب

 وموظفي الصندوقأوضح لدعم المرشحين  بينيةباإلضافة إلى ضمان واجهة  المنقحةذلك إلى االستمارة 

. وتجري حاليا مواءمة توصيات التعيين مع منصة إدارة المواهب لضمان األخذ بنهج بإجراء الفحصن يالمكلف

 تقني متكامل في تحسين أساليب العمل.

الموارد البشرية باإلضافة إلى ُشعبة في السنة لموظفي عمل ساعة  857يوف ِّر تنفيذ هذه التوصيات حوالي وس -22

تحسين تجربة المستخدمين. وسيجري االنتهاء من عنصر التكنولوجيا  تشملفوائد غير ملموسة  ما سيحققه من

وسيحتاج الموظفون بعد ذلك إلى تدريب  2021في مايو/أيار أو يونيو/حزيران  مجال عمليات التعيينفي 

 .2021للتعرف على النُظم الجديدة. وتتوقع اإلدارة تحقيق فوائد بحلول نهاية عام 

كان بوسع الخبراء االستشاريين الذين يعملون في الصندوق من قبل العمل بحد . ينياالستشار الخبراء إدارة -23

يوما خالل أي فترة خمس سنوات. وكانت فترة السنة وفترة  960يوما في السنة و 240أقصى يصل إلى 

د وليس على أساس السنة التقويمية، مما كان  يتطلب حسابات معقدة السنوات الخمس تُحسب على أساس متجد ِّ

عدم وضوح الصورة أمام الخبراء االستشاريين فيما ويؤدي إلى من جانب موظفي ُشعبة الموارد البشرية، 

يتصل بالمدة واأليام المتبقية من عقودهم. ويعني التغيير الجديد في السياسة أن األيام التي يعملها الخبراء 

، مما يُقلل من عبء العمل الواقع على ُشعبة الموارد البشرية. االستشاريون تُحسب على أساس السنة التقويمية

بعد ستبلغ  الفوائد الملموسة ذ هذا التغيير تقنيا في نظام إدارة الخبراء االستشاريين. وترى اإلدارة أنوسيُنفَّ 

ون ساعة عمل؛ وسيستفيد موظفو الصندوق والخبراء االستشاري 750حوالي  االنتهاء من تنفيذ هذه التوصية

 من تخفيض األعمال المعادة وزيادة الوضوح في الحسابات.

 ومنهذا المجال تقدما طيبا وتمضي جميع المجاالت في المسار السليم.  فيحقق التنفيذ  المؤسسي. التوريد -24

في التوريد المؤسسي التحسين المستمر ومؤشرات األداء الرئيسية المتعلقة بأداء  الرئيسية التركيز مجاالت

 تعراض العقود. وستستعرض اإلدارة بانتظام مدى فعالية مؤشرات األداء الرئيسية.لجنة اس

حدود رسمية على عدد كلمات كل وثيقة تُعرض على اجتماعات الهيئات الرئاسية في تُفرض . الوثائقمعالجة  -25

ي في مكتب المجلس التنفيذي. ويتطلب تجاوز هذا الحد إما حجما أكبر من العمل اإلدار يقرهالصندوق حسبما 

وضع الوثائق لتقليل عدد الكلمات وتعديل مواعيد التسليم؛ أو تؤدي، في حال على سكرتير الصندوق والقائمين 

مكتب سكرتير الصندوق وتتطلب بالتالي فترات معالجة أطول.  في زيادة عبء العملالموافقة عليها، إلى 

االتصاالت على وضع قوالب نموذجية للوثائق ويعكف مكتب سكرتير الصندوق وُشعبة تكنولوجيا المعلومات و

يزيد عدد كلماتها على الحد  ةوثيق ة( بحيث يُحدَّد فيها تلقائيا عدد الكلمات، مما يعني أن أي8)انظر التوصية 

. ومن المتوقع أيضا أن يؤدي التنفيذ الكامل إلى المقرر لن تصل إلى مكتب سكرتير الصندوق لمعالجتها لغويا

العملية . وسيجري الترويج لهذا التغيير والتوعية به جنبا إلى جنب مع 11و 6ى التوصيتين أثر إيجابي عل

 .2021خالل الفصلين الثاني والثالث من عام  2متوقعة من أجل التوصية ال
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. وفي ظل 2021نموذجية الجديدة بحلول نهاية عام الويهدف مكتب سكرتير الصندوق إلى العمل بالقوالب  -26

الموعد الزمني لعمل الناشئة عن إجراء اجتماعات الهيئات الرئاسية افتراضيا، تعيَّن تأخير ازدياد أعباء ا

 من االنتهاء من التنفيذ.التي ستخصص للتمكين موارد الاألصلي لهذا المسار. ويجري تحديد 

 استعراض أساليب العمل اإلضافية

وموظفي الصندوق من خالل حلقات  ، تم إجراء استعراض مع اإلدارة2020خالل الفصل الرابع من عام  -27

 لتحديد المجاالت األخرى الممكنة إلعادة تصميم أساليب العمل.العمل والمقابالت واالستبيانات 

( التوريد في 1إلعادة تصميمها على النحو التالي: ) جديدة، ُحد ِّدت ستة مجاالت 2021وفي مطلع عام  -28

( اإلشراف على المشروعات ودعم تنفيذها؛ 3مشروعات؛ )( جاهزية التنفيذ واالستهالل في ال2المشروعات؛ )

الصورة؛ ( إقامة اتصاالت استراتيجية واعية من أجل إبراز 5( تقدير التكاليف المباشرة للمشروعات؛ )4)

 قيادة االتصاالت الداخلية في الصندوق وإسداء المشورة بشأنها.اك بزمام س( اإلم6)

م تقريرا وتنظر اإلدارة في النتائج والفوائد ا -29 لمقترحة والجدول الزمني للتنفيذ والدعم المطلوب للتنفيذ. وستقد ِّ

 عن الخطوات المقبلة المحددة والتقدم المحرز. 2021إلى المجلس التنفيذي في سبتمبر/أيلول 

 استعراض نُضج أساليب العمل

لتكنولوجيا. ويرمي نُضج أساليب العمل كجزء من خطة الموظفين والعمليات وا تقييمصدرت الموافقة على  -30

التقييم إلى تحقيق هدفين رئيسيين: استعراض التقدم المحرز والنتائج المتحققة من تنفيذ التغييرات السبعة األولى 

في إعادة تصميم أساليب العمل؛ وتقييم الحالة الراهنة والمقبلة لمدى نُضج أساليب العمل كي يتمكَّن الصندوق 

 .في المستقبل تحسين المستمر في أساليب عملهمن تعزيز قدرته الداخلية على ال

، وستعود إلى المجلس 2021التقرير النهائي الذي بات متاحا في نهاية فبراير/شباط  حالياوتستعرض اإلدارة  -31

 عن الخطوات التالية المقترحة. 2021التنفيذي بتقرير في سبتمبر/أيلول 

 إدارة المخاطر المؤسسية

يذ اإلصالحات المقررة في إدارة المخاطر المؤسسية بطريقة متكاملة على نطاق واصلت اإلدارة تقدمها في تنف -32

. ويدعم مكتب إدارة المخاطر مهمة بتأسيس مكتب إدارة المخاطر 2020أيلول /سبتمبرمنذ وال سيما  ،المنظمة

لذي وافق الصندوق االستراتيجية عن طريق التنسيق وتوفير اإلشراف لتنفيذ إطار إدارة المخاطر المؤسسية ا

عليه المجلس التنفيذي. وعالوة على ذلك، يوف ِّر المكتب ما يلزم من أعمال تحليلية وتوصيات لضمان مواءمة 

استراتيجية الصندوق ونموذج عمله مع قدرته المالية وأولويته الشاملة للحفاظ على تصنيفه االئتماني. وتشمل 

في الصندوق وتعزيز التسيير تنقيح سياسة إدارة  المجاالت الرئيسية األخرى لدعم قدرات إدارة المخاطر

 للنظر فيهما في أواخر السنة. اللذين سيقدمان المخاطر على اإلقبال وإطارالمخاطر المؤسسية 

 والمبادئلضمان مواءمة السياسات  األولوية( تحديد المجاالت ذات 1): األنشطة التاليةوتم االنتهاء من تنفيذ  -33

اعتماد ( 2؛ )للصندوقالمعايير نظرا للحاجة إلى الحفاظ على التصنيف االئتماني  معالتوجيهية ذات الصلة 

لتحديد دور المكتب ومسؤولياته ووضعه واختصاصات الهيكل المنقح للجنة إدارة ميثاق مكتب إدارة المخاطر 

بما  ،ندوقمختلف ُشعب الص فيتنقيح تدفقات المعلومات وتكثيفها وإثرائها لفرص ال( استعراض 3)المخاطر؛ 

سية . ويجري حاليا تنفيذ أنشطة لتحسين مؤشرات المخاطر الرئياإلدارة العليا والمجلس التنفيذي يشمل

ومقاييسها وأدوات تكنولوجيا المعلومات وعمليات الرقابة. وال يزال التركيز منصبا على مواصلة تعزيز إدارة 

 المخاطر المالية والتشغيلية والبرامجية من خالل تحسين قياس المخاطر وتنفيذ السياسات الرئيسية.

التنفيذ الكامل إلدارة ب الخاصةطريق حاليا على االنتهاء من تحديث خارطة ال المخاطرويعكف مكتب إدارة  -34

ويركز المكتب أيضا على أنشطة  .الحرجة والحاالتالمراقبة المخاطر المؤسسية، بما يشمل التسلسل ونقاط 

االئتماني من خالل توفير الرقابة الكافية على المقاييس والبيانات ذات الصلة من أجل ضمان دعم التصنيف 
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وضع صحاب المصلحة لمدى صالبة الصندوق كمقترض. وأخيرا، يجري تقديرات وتقييمات إيجابية من أ

 تحديث مدى توافر المقاييس والبيانات الالزمة لإلبالغ عن اإلقبال على المخاطر في األخيرة على اللمسات

 لوحة متابعة المخاطر المؤسسية.

 التكنولوجيا -جيم 

رز في مسارات العمل المتعلقة بالموظفين التكنولوجيا بالتوازي مع التقدم المحمسار يمضي العمل في  -35

ن تلك المسارات من المضي قدما  . ويستمر تنفيذ األنشطة وفقا للخطط أيضا في األتمتةوالعمليات، مما سيُمك ِّ

في المواعيد المقررة وفي  2021الموضوعة وسيجري االنتهاء من عمليات النشر الجارية والمتوقعة في عام 

 .حدود الميزانيات المحددة

 منصة إدارة المواهب -الموظفون 

يمضي العمل في توفير المقومات التقنية الالزمة إلطالق المنصة الجديدة إلدارة المواهب. وسيجري دمج  -36

بيانات الموارد البشرية الرئيسية المتعلقة بالتوصيفات الوظيفية وسائر المعلومات ذات الصلة بالمواهب في 

ن ذلك مساري العمل المتعلقين المنصة في نفس الوقت الذي سيجري  فيه االنتهاء من إعداد المنصة. ويُمك ِّ

من التقدم جنبا إلى جنب نظرا للحاجة إلى جوالت متكررة من التعاون في التحقق من  والتكنولوجيابالموظفين 

المنصة ووضعها في شكلها النهائي من منظور غير تقني وإجراء التصحيحات الالزمة إذا ظهرت أي 

 .مشكالت

النظام الجديد إلدارة األداء جاهزا ليستخدمه جميع موظفي الصندوق في الوقت المناسب لدورة األداء وسيكون  -37

واإلجراءات الجديدة في هذا المجال. وباإلضافة إلى وفقا للخطة التي تتوقع دمج المبادئ التوجيهية  2021لعام 

التعلم لضمان إتمام التدريب اإللزامي. ويستمر ذلك، سيشمل النظام معلومات محدثة مستمدة من نظام إدارة 

العمل في وحدة التدريب على التعيين، ويمضي المشروع في المسار السليم نحو تحقيق عناصر التكنولوجيا 

اإلعالن عن الوظائف من ءا وفقا للجداول الزمنية المتفق عليها. ومن شأن ذلك أن يدعم كامل دورة التعيين بد

، سواء المرشحين المختارين بالعمل، مع استخدام نفس الوظائف مع قوة العمل بأسرها إلحاقالشاغرة إلى 

 الموظفين أو غير الموظفين.

 العمليات

السفر والتعيين  في مجاالتيجري تنفيذ مشروعات تقنية متعلقة بمجاالت عمليات إعادة تصميم أساليب العمل  -38

ثة بخطى طيبة وسيجري تنفيذها وفقا للجداول الزمنية وتمضي المجاالت الثالوإدارة الخبراء االستشاريين. 

من المقرر أن يبدأ والمتفق عليها وفي حدود الميزانية المحددة. وفيما يتعلق بالسفر، نُفذت خمس توصيات، 

العمل في تنفيذ العناصر المتبقية. ومن المتوقع أن تدعم هذه التغييرات التي تهدف إلى تحسين االمتثال والجودة، 

، وتقليل احتماالت عدم االلتزام بالمواعيد النهائية، المعامالت وأتمتةدوق في الحد من ازدواجية البيانات، الصن

بأدوات مراقبة محسَّنة. وفي حالة التعيين وإدارة الخبراء المدراء وزيادة الرقابة على النفقات من خالل تزويد 

 لالعتماد المواضيعيدم في مشروع إدارة المواهب نظرا ع التنفيذ عن قرب ما يتحقق من تقاالستشاريين، سيُتابِّ 

منصة الخصائص الوظيفية ل. ويتمثل النهج في االستفادة من العمل وتكرارعلى ذلك العمل، ولتجنب التداخل 

إدارة المواهب واالستجابة في الوقت نفسه للتوصيات المحددة الخاصة بإعادة تصميم أساليب العمل من أجل 

 الشاملة. تحسين العمليات

 األتمتة

جارية. وُصممت هذه الحاالت من االستخدام وتم تطويرها  أتمتة المعامالتال تزال المرحلة األولى من تجارب  -39

وباتت تُشكل اآلن جزءا ال يتجزأ من طريقة عمل الُشعب ذات الصلة. وفي حالة البرامج  2020في عام 
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ريها دائرة العمليات المالية، تمضي أتمتة العمليات اآللية التجريبية، مثل التسويات المصرفية للخزانة التي تج

النقدية في ُشعبة خدمات تقارير إلى فريق إدارة الوفقا لجدول زمني يومي لالنتهاء من مهام التسويات وتقديم 

ة ، مثل مذكرات المفاهيم المتعلقة بنظام إدارة النتائج التشغيلية في دائرة إداروهناك أدوات أخرىالخزانة. 

حسب الطلب وكلما اقتضت  ، يتم تشغيلهااألدوات المعرفية في ُشعبة خدمات اإلدارة الماليةالبرامج ومجموعة 

، سيتم إجراء تقييم للبرامج التجريبية مع 2021حاجة المستخدمين ذلك في الُشعب ذات الصلة. وخالل عام 

 أصحاب المصلحة المعنيين.

والبيانات، االستراتيجي حاالت االستخدام  زيادةبدء العمل من أجل  على 2021وفيما يتعلق بالتركيز في عام  -40

بعد ذلك من البنية األساسية الالزمة إلنشاء مستودعات البيانات وإجراء ما يلزم و التمهيديةاألعمال  عتضِّ وُ 

دعم اتخاذ  تحليالت في المراحل التجريبية التالية. ويتمثَّل الهدف في زيادة االستفادة من بيانات الصندوق في

القرار. وبالنظر إلى أن هذه المساعي تهدف إلى تحقيق طموحات أكبر، يجري تجميع فريق مؤلف من خبراء 

في التكنولوجيا وغيرهم من الخبراء المتخصصين في الموضوع إلى جانب أصحاب المصلحة المعنيين، 

وسيجري نادرة داخل المنظمة. والخبراء االستشاريين في الحاالت التي تكون فيها المهارات المطلوبة 

لخطة الموظفين والعمليات والتكنولوجيا  األتمتةاستعراض قائمة استخدام الحاالت المصنفة في بداية برنامج 

وتوسيعها في ضوء ما يستجد من تطورات في احتياجات العمل ومدى توافر الحلول في السوق. وسيبدأ العمل 

 .2021ثاني من عام في حالة االستخدام األولى في الفصل ال

 ترتيبات التنفيذ - ثالثا

 اإلطار الزمني – ألف

 ق األول.حث في الملالزمني المحدَّ  إلى اإلطار الرجوعيمكن  -41

 مؤشرات األداء الرئيسية -باء

. 2020 في أبريل/نيسانالتنفيذي اإلدارة مجموعة من مؤشرات األداء الرئيسية في دورة المجلس  اقترحت -42

دت لها أُطر زمنية تنتهي في الفصل ثاني تحديث لمؤشرات األداء الرئيسية الثمانية ويرد في الملحق ال التي ُحد ِّ

وقد ِّمت في نهاية السنة جميع مؤشرات األداء الرئيسية التي تم االنتهاء منها في عام . 2020الرابع من عام 

توصيات الثالث واألربعين من تغييرات التكنولوجيا المرتبطة بال 2021عام ، وسيجري االنتهاء في 2020

 األولى بشأن إعادة تصميم أساليب العمل.

 المخاطر الرئيسية وإجراءات التخفيف منها -جيم

أبريل/نيسان )انظر دورة في التنفيذي المجلس  ارة خمسة مجاالت رئيسية للمخاطر علىاإلد عرضت -43

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

ومنذ تحديث ديسمبر/كانون األول، واصلت اإلدارة رصد المخاطر. وساعد التواصل بانتظام بين اإلدارة 

 ومجموعة العمل على التخفيف من مخاطر مشاركة الموظفين.

تنفيذ إعادة  أثر في بعض الحاالت على أعمال 19-وكان الرتفاع كثافة العمل في الصندوق بسبب جائحة كوفيد -44

وثائق، الوالسفر إجراءات االت، مثل معالجة مجتصميم أساليب العمل. ويعني ذلك أن تحقيق الفوائد في بعض ال

م سيبدأ متأخرا عما كان متوقعا بسبب متطلبات العمل اإلضافية  التي تقتضيها الجلسات االفتراضية. وستُقد ِّ

تطلعه فيه على آخر المستجدات بشأن تحقيق  2021أيلول اإلدارة تقريرا إلى المجلس التنفيذي في سبتمبر/

 الفوائد.
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 التإدارة التغيير واالتصا -دال

لدى موظفي الصندوق في المسائل  الهدف الرئيسي لنهج إدارة التغيير في دعم الوعي والقدرة والمساءلة يتمثل -45

مساعدة على  ر واالتصاالتالتغييخطة إدارة  وتركز. الموظفين والعمليات والتكنولوجيابخطة  المتصلة

( الوعي بأنشطة خطة الموظفين والعمليات والتكنولوجيا وفهم كيفية 1) الزمالء في الصندوق على ما يلي:

المشاركة في عملية اإلصالح واكتساب  (2)الوعي(؛ ) 2030أثر الصندوق بحلول عام  مضاعفةالمساهمة في 

( فهم الطريقة التي يمكن بها رصد التقدم 3رات )القدرة(؛ )المهارات الالزمة للنجاح في الحفاظ على التغيي

 طويلة األجل )المساءلة(.فوائد المحرز وتعزيز ال

كل أسبوعين  اجتماعاتهامجموعة العمل  واصلت، 2020دورة المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول ومنذ  -46

حدث تفاعلي لجميع الموظفين  أقيملى ذلك، لمناقشة التقدم المحرز في التنفيذ وإدارة المخاطر. وباإلضافة إ

 حول عناصر مسار العمل المتعلق بالموظفين للتوعية بها.

 بالقدرة والمساءلة: يتعلق وفيما -47

  من إشراك اإلدارة العليا من خالل لجنة اإلدارة التنفيذية؛ وتقديم إحاطة إعالمية إلى اإلدارة المتوسطة

 الموظفين؛ بينديثات التح لتعميمخالل لجنة إدارة العمليات 

 ( :ا1استمرار رابطة موظفي الصندوق في اإلسهام، بصفة مراقب، في اآلتي )تعقد التي جتماعات ال

( اجتماعات 2مرة كل أسبوعين لمجموعة العمل لمناقشة االستراتيجية والتقدم المحرز في التنفيذ؛ )

 و المشار إليه أعاله.يا على النح( اجتماعات مع اإلدارة العل3فريق إدارة التغيير؛ )

إلى قائمة كاملة باالجتماعات وأحداث التوعية واالتصاالت والمدونات واللقاءات  الذيلويمكن الرجوع في  -48

 .2021فبراير/شباط  نهايةحتى 

 الميزانية استخدام -هاء

لبناء الموجه االستثمار  لاالستخدام الحالي للميزانية المخصصة ألموايبين الجدول الوارد في الملحق الثالث  -49

 : 2020لعام  المعتمدة. وفيما يتعلق باألموال القدرات

  نُضج أساليب العمل نتيجة لعملية التوريد التنافسية ب النفقات المرتبطةالوفورات التي تحققت من تخفيض

 واألتمتة؛النظم إلى تغييرات سيعاد توجيهها 

  2020دوالر أمريكي في عام  000 350 تقدَّر بحواليوعمليات إنهاء الخدمة في المبالغ المتكبدة 

 مجنبةدوالر أمريكي  000 500مقابل ستخصص  أعاله في القسم المتعلق بالموظفين( ا)المشار إليه

 ؛2020لبرنامج في عام ل

  في الفصل  المخاطر إدارة مكتبمدير إرجاء استخدام أموال إدارة المخاطر المؤسسية لحين تعيين

 استخدام األموال المرصودة في هذا البند. ر عدمفس ِّ الثالث، وهو ما يُ 

.
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 2022-2020الجدول الزمني المنقح للتنفيذ للفترة 

 2020 2021 2022 
 

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 الثالث

الفصل 

 الرابع

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 الثالث

الفصل 

 الرابع

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 الثالث

الفصل 

 بعالرا

             الموظفون

 التخطيط االستراتيجي لقوة العمل: وضع خطط على مستوى الُشعب

  

    

        

 تجديد المهاراتالمهارات/ لتعزيزالتدريب الموجه 

  

                    

 عملية مراجعة الوظائف

  

      

       

الموارد  استعراض قواعد النظام اإلداري للموظفين وإجراءات تنفيذ

 وأسسالبشرية القائمة لتعزيز القيمة المقدمة إلى الموظفين 
 إنهاء/انتهاء الخدمة

   

  

        

 إعادة تصميم العملية الشاملة إلدارة األداء

  

      

       

 دعم إعادة تصميم إدارة األداء

  

      

       

 التدريب المخصص على اإلدارة للمشرفين ودعمهم

  

            

    

             العمليات

           مكسبا سريعا 18تنفيذ 

       

 توصية إضافية 25تنفيذ 

 

      

        

 تنفيذ التوصيات الخمس والعشرين المتبقية

    

        

    

 تقييم نضج أساليب العمل وإجراءات المتابعة

  

        

      

افة إلى أساليب العمل السبعة تحليل أساليب األعمال الجديدة )باإلض
 األولية(

  

    

        

 تنفيذ توصيات مختارة

    

            

  

             دمج إطار إدارة المخاطر المؤسسية

      

             التكنولوجيا

نظام إدارة المواهب: التصميم، واالختبار، والتعميم، ودعم ما بعد 

 اإلطالق

               

    

من تغييرات وحلول تكنولوجيا إعادة  24تنفيذ المرحلة األولى من 
 تصميم أساليب العمل

       

        

 التثبت من حاالت األتمتة المحتملة )التحليل المتعمق(

  

    

        

 تنفيذ برامج تجريبية لحاالت استخدام األتمتة )متعلقة بالمعامالت(

   

          

    

جريبية لحاالت استخدام األتمتة )استراتيجية/قائمة على تنفيذ برامج ت
 البيانات(

   

                 

 *االستثمار في تطوير المكاتب القطرية للصندوق

   

                  

ل*   من الموارد اإلدارية وليس من أموال االستثمار الموجه لبناء القدرات. سيُمو 
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 2021نهاية فبراير/شباط ألداء الرئيسية حتى التقدم المحرز مقابل مؤشرات ا

 اإلطار الزمني الحالة خط األساس األهداف المؤشرات

     مؤشرات النواتج 

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

 في المائة 72

 
2021 

 2022  2019استقصاء فجوات المهارات لعام  في المائة 25خفاض بنسبة ان القدراتانخفاض فجوات  -2

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

 2022   ئة من الموظفين في الما 90قصور األداء لدى أكثر من  الموظفون الذين نجحوا في الخروج من دورة قصور األداء -4

 2021  يوم 100 يوما 90 االنخفاض في الوقت الذي يستغرقه شغل الوظائف الفنية الشاغرة )باأليام( -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 ا في السنةساعات عمل الموظفين التي تم توفيره -7

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

 في المائة 27

 2023 

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

    مؤشرات المخرجات

    التخطيط االستراتيجي لقوة العمل

 2021الفصل الرابع من  في المسار السليم  موظفا 250 تجديدهامهاراتهم أو  تعزيزالموظفون المستهدفون الذين جرى  -10

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

    إدارة األداء

 2020الفصل الرابع من  تأنجز  أنجزت إعادة تصميم عملية إدارة األداء -12

 2021الفصل الرابع من  في المسار السليم  في المائة من المدراء والمشرفين 100 تدريب جميع المشرفين على إدارة األداء -13

 2021الفصل األول من  في المسار السليم  زأنج وضع نظام مخصص إلدارة األداء -14

 2020الفصل الرابع من  أنجز  أنجز إصدار دليل إدارة قصور األداء -15

 2020الفصل الرابع من  أنجز  أنجز االنتهاء من استعراض عملية الطعن -16

    القيمة المقدمة إلى الموظفين

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

    إعادة تصميم أساليب العمل

 2020الفصل الرابع من  2021سيجري االنتهاء من تغييرات النظام في عام   في المائة  100 (18إنجاز عمليات اإلصالح التي تحقق مكاسب سريعة ) -18

 2020الفصل الرابع من  2021نتهاء من تغييرات النظام في عام سيجري اال  في المائة  100 (25إنجاز عمليات اإلصالح اإلضافية ذات األولوية ) -19

 2020الفصل الرابع من  أنجز  أنجز إنجاز استعراض أساليب العمل اإلضافية -20

 2021الفصل الرابع من  2022سيجري االنتهاء من تغييرات النظام في عام   في المائة 100 تنفيذ التوصيات المختارة -21

    ؤسسيةإطار إدارة المخاطر الم

 2021الفصل األول من  -  عن المخاطر فصليةتقديم تقارير  منتظمة عن المخاطر ومتابعة اإلجراءات فصليةإعداد تقارير  -22

    األتمتة

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

 2021الفصل الرابع من  -  في المائة 25 تعميم اختبارات األتمتة -24
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 2021و 2020خطة الموظفين والعمليات والتكنولوجيا في السنتين  استخدام ميزانية

 

 دة تصميم أساليب العمل.ترتبط هذه األموال المتاحة بالوفورات التي تحققت من عملية التوريد التنافسية وسيُعاد توجيهها إلى تغييرات النُظم الالزمة لدعم إعا *

 

 

 

استخدام أموال االستثمار الموجه 
 2021لعام  المعتمدة لبناء القدرات

 

لبناء  الموجه استخدام أموال االستثمار
 2021/2022للفترة  المعتمدةالقدرات 

 

 المتاحة المستخدمة الميزانية المتاحة المستخدمة الميزانية المتخذ اءاإلجر

  000 160 -  000 160  026 472  974 127  000 600  دمج إطار إدارة المخاطر المؤسسية

  - - -   945  055 319  000 320 قوة العمل االستراتيجية على مستوى الُشعب خططوضع 

  000 355  -   000 355  807 190  193 194  000 385 تجديد المهارات/هاراتاإلجراءات الموجهة لتعزيز الم

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

  272 25  728 74  000 100  0  000 100  000 100 تدريب/دعم المشرفين

  - - -   *383 3  617 296 1  000 300 1  تنفيذ التوصيات الخمس والعشرين اإلضافية

  - - -   *400 298  600 51  000 350 تعزيز نضج أساليب العمل

  000 150  -  000 150 - -  - تنفيذ التوصيات المتبقية

  - - -   *340 158  660 641  000 800 الجديدة العملتحليل أساليب 

  000 800  -  000 800 - -  - مختارةالتوصيات التنفيذ 

  405 95   595 104  000 200  -  000 450  000 450 منصة إدارة المواهب

  000 240  -  000 240  391 8  609 561  000 570 تغييرات وحلول تكنولوجيا المعلومات المرتبطة بإعادة تصميم أساليب العمل

  191 647  809 12  000 660 - - -  حاالت استخدام األتمتة )االستراتيجية(

  868 972 3  132 192  000 165 4  294 632 1  706 742 3  000 375 5 المجموع الكلي 
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PPTP outreach and communications overview 
(as at end-February 2021) 

 
 Notes 1 Notes 2 

IFAD Interact 7 May 2020  

 1 December 2020  

   

IFAD Forum 28 July 2020  

 24 September 2020  

   

PPTP intranet “corner” Set up September 2020 Contains all public PPTP documentation, contacts and 
feedback box. 

   

Reform blogs 1. 19 January 2020  

 2. 30 January 2020  

 3. 11 February 2020  

 4. 12 March 2020  

 5. 14 April 2020  

 6. 21 May 2020  

 7. 14 December 2020   

   

BPR blogs 4 September 2020 Next steps of the BPR Exercise 

 16 September 2020 Upcoming activities of the next phase of the BPR initiative 

 2 November 2020 Update on the BPR Exercise 

   

EMC attendance 20 January 2020  

 27 January 2020  

 3 February 2020  

 17 February 2020  

 24 February 2020  

 2 March 2020   

 24 March 2020  

 18 May 2020  

 8 June 2020 Documentation disclosed on intranet 

 27 July 2020 Documentation disclosed on intranet  

 14 October 2020 Documentation disclosed on intranet  

 25 February 2021 Documentation disclosed on intranet  

   

OMC 4 February 2020 Update on IFAD reform agenda 

 30 July 2020 Update given to OMC members 

 4 December 2020 PPTP implementation update 

   

Working group meetings 1. 28 April 2020  

 2. 8 May 2020  

 3. 22 May 2020  

 4. 5 June 2020  

 5. 18 June 2020  

 6. 3 July 2020  

 7. 17 July 2020  

 8. 28 August 2020  

 9. 11 September 2020  

 10. 25 September 2020  

 11. 9 October 2020  

 12. 23 October 2020  

 13. 5 November 2020  

 14. 20 November 2020  

 15. 4 December 2020  

 16. 18 December 2020  

 17. 15 January 2021  

 18. 28 January 2021  

 19. 26 February 2021  

 

 
 


