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 موجز -أوال

 مقدمة -ألف

عمليات و ،كافية بشريةموارد تمتع الصندوق بضمان خطة الموظفين والعمليات والتكنولوجيا إلى  تهدف -1

 عامال رئيسيا لتمكينوتمث ِّل الخطة  اإلنمائية وتعميقها. هتوسيع نتائجمن أجل حلول تكنولوجية و ،كفؤة مؤسسية

في خطة  زيادة مساهمته إلى أقصى حدإلى  الرامية جهود الصندوقو للمواردنموذج عمل التجديد الثاني عشر 

 التحديث الذي عُرض على المجلس التنفيذيوتعرض هذه الوثيقة حالة الخطة منذ  .2030التنمية المستدامة لعام 

 2021.1في أبريل/نيسان 

 التقدم المحرز حتى اآلن -باء 

عنصرا رئيسيا في التحول  خطة الموظفين والعمليات والتكنولوجيا أصبحت، 2020منذ أبريل/نيسان  -2

في األشهر الثمانية عشر األولى على الرغم من  األصعدة جميععلى تقدم كبير  وأُحرزالمؤسسي للصندوق. 

 التالي:هذا التقدم الجيد على النحو  إيجازيمكن و. 19كوفيدـمواجهتها خالل جائحة  جرتالتحديات التي 

 الموظفينالمتعلق بعمل المسار 

المهارات و لقدراتبا ن يتمتعونموظفيالصندوق  لدىيهدف مسار العمل المتعلق بالموظفين إلى التأكد من أن -3

واإلصالحات الجارية.  لعملية الالمركزيةفي السياق المتطور  بشكل كبير أهميته تزايدتوقد ، المناسبة

كأساس للتخطيط التفصيلي السنوي  ويجري استخدامها ةملاالع قوةلل الرفيعة المستوى تخطيطالعملية  واكتملت

وسيكتسب  ،تعزيز المهارات/تجديد المهاراتبرنامج ب العملوبدأ في الصندوق.  ةملاالع لقوةلوالمتوسط األجل 

 اتالسياس على صعيدالتغييرات الضرورية  ونُف ذت. 2021في النصف الثاني من عام  المزيد من الوضوح

 إنهاء الخدمةبرنامج  بدأدارة المواهب )بما في ذلك إدارة األداء(، كما إل أكثر متانة دعم نظاممن أجل والنظم 

 ( والتجديد التنظيمي الشامل.2.0الالمركزية الالمركزية ) مستوى أعلى مندعم ل

 العمل أساليبالعمل المتعلق ب مسار

، والتعيين، االستشاريين)السفر، وإدارة  األوليةمجاالت العمليات المؤسسية الخمس صعيد أوشك التنفيذ على  -4

عبء العمل  العالية من مستوياتال لتخفيضكوسيلة  تدد ِّ الوثائق(، التي حُ  ومعالجةالمؤسسي،  والتوريد

 يجريأو  اتالسياس علىتغييرات  أُجريتحتى اآلن، ووتحسين التوازن بين العمل والحياة، على االنتهاء. 

الحالية لتبسيط العمليات إما في النصف األول من عام  النظمعلى  تحسينات وأُدخلتاقتراحها عند الضرورة، 

ُ تحديدها، جرى أثناء تنفيذ العمليات األولى التي وبحلول نهاية العام.  ستُنفذأو  2021 مجاالت  تضعرِّ است

 دورا محوريامسار العمل هذا  أدىباإلضافة إلى ذلك، و. بغرض تحديد إمكانية إعادة تصميمها أخرى عمليات

 .إدارة المخاطر المؤسسيةفي تسريع تنفيذ الهياكل الالزمة لدعم إطار 

 التكنولوجياب المتعلق عملال مسار

 العمل المتعلقومسار  تصميم أساليب العملإعادة  عمليةحلول النظام التي تدعم بتنفيذ مسار العمل هذا  قام -5

المعامالت أتمتة باإلضافة إلى ذلك، يجري تنفيذ برامج تجريبية بشأن األتمتة االستراتيجية وو. بالموظفين

                                                   

)انظر الوثيقة  2020قدت في أبريل/نيسان والتكنولوجيا في دورته التي عُ  وافق المجلس التنفيذي على خطة الموظفين والعمليات 1

EB 2020/129/R.3/Rev.2 ما تحقق من تقدم )انظر  2020(، واستعرض بعد ذلك في دورتي سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون األول

 2021 نيسان/المقدم في جلسة أبريل التحديثوكان  على التوالي(. EB 2020/131(R)/R.5و EB 2020/130/R.39/Rev.1الوثيقتين 

 ( للعلم فقط.EB 2021/132/R.34)انظر الوثيقة 
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تطوير القدرات الرقمية بين الموظفين لتطبيقها في  عن طريقالناشئة في الصندوق  التكنولوجيات إلدماج

 .اتخاذ القرار عملية ألغراضأفضل  تحليل بيانات عملهم وتوفير قدرات

 المضي قدما -جيم

الطريقة التي يمكن من خاللها تحديد بهدف ، تراقب اإلدارة عن كثب التقدم المحرز 2020منذ أبريل/نيسان  -6

 المبادرات الجارية في السياق المتطور للصندوق تيس ر وتمك نأن  لموظفين والعمليات والتكنولوجياخطة ال

كان التركيز األولي على شؤون التوظيف وخدمات الدعم المؤسسي،  في حين على وجه التحديد،و. بشكل أفضل

التركيز إلى المجاالت  نقلمن أجل إلى االستفادة من التعلم المؤسسي المكتسب حتى اآلن  تهدف اإلدارة

العام  األثرتعزيز بهدف التنفيذ  بالنسبة إلى الجزء المتبقي مناالستراتيجية  ذات األهمية الرئيسيةالتشغيلية 

 لخطة الموظفين والعمليات والتكنولوجيا.

جاالت تحديد خمسة م جرىجميع األنشطة الواردة في الخطة،  بإتمامتلتزم اإلدارة  وفي حينونتيجة لذلك،  -7

والعمليات  الموظفينمن التنفيذ ضمن مسارات عمل  للجزء المتبقيذات أهمية استراتيجية كأولويات 

المهارات  وتعزيز، الوثائقمعالجة و، وصرف القروض، التوريد في المشروعاتوالتكنولوجيا، وهي: 

األساس المنطقي لتحديد أولويات هذه المجاالت من حيث الموارد ويتمثل . إنهاء الخدمة، وبرنامج تجديدهاو

 :فيما يلي

 نشطة الصندوق أل ذات أهمية مركزية التوريد في المشروعاتعملية  تعد: التوريد في المشروعات

وفر اإلشراف على ت يالمستقبلي لفترة التجديد الثاني عشر للموارد وما بعدها. وه العملونموذج 

 توريدالإجراء  ضمنتوخارج الصندوق.  اتبها وحدات إدارة المشروع تضطلعلتي أنشطة التوريد ا

الحصول على القيمة وللغرض المتفق عليه،  األموال واستخدام، وكفؤةسليمة بطريقة  اتالمشروعفي 

 المنقحة المجلس التنفيذي على المبادئ التوجيهية موافقةمنذ وعلى أرض الواقع.  المنفق مقابل المال

. موقعا هاما وبارزا بصورة متزايدةهذا المجال  شغل، 2019مشروعات الصندوق في عام  في توريدلل

على  ياسات لضمان انسجام الصندوق مع المنظمات النظيرة في اإلشرافسموارد و ُخصصتوقد 

خطة الموظفين والعمليات والتكنولوجيا  تمويل ويسمح. التوريد في المشروعاتعلى أنشطة  نحو كاف  

 .الهامالشروع في خطوات أساسية حاسمة في هذا المجال بلصندوق ل

 فإن  ولذلك، اتالمشروع بالتوريد في ارتباطا وثيقاض و: ترتبط عملية صرف القرضوصرف القر

 وعلى الرغم من استفادة. ي االستراتيجية والتآزرعلى صعيد  فوائد  يوفرالتركيز على كلتا العمليتين 

ُ ، لم الصندوقمن تطوير بوابة عمالء  سابقاض ومجال صرف القر ج جميع األدوات المالية في در  ت

مزيد من التبسيط، لل المتاحة تحديد العديد من الفرص جرىبعد ست سنوات من التشغيل، و. الوقتذلك 

ولكنها تمثل  بوابة عمالء الصندوقال سيما من منظور المخاطر. وتستند هذه التطورات إلى تجربة 

تحسينات جوهرية ومستدامة في كيفية إدارة  إدخال في السعي إلىتحوال من حيث النهج والطموح 

 .الصندوق لتدفقات األموال الخارجة والمخاطر

 من  حيويا جزءا ونشرهاوتحريرها  ،وترجمتها ،إنتاج وثائق الهيئات الرئاسية عد  : يُ معالجة الوثائق

 اإلدارةتعتزم ، وعددها ضافة إلى تحسين الجودة وتقليل طول الوثائقباإلوالصندوق.  حوكمةهيكل 

األمم المتحدة. وسيؤدي هذا النهج إلى تعزيز مبادرات  استحدثتهاأدوات الترجمة والتحرير التي  تنفيذ

 مقراويمكن أن يعزز التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما  ،اإلصالح الجارية في األمم المتحدة

 .لها

 سيكون تزويد الموظفين بالمهارات التي يحتاجون إليها لمواجهة تحديات تجديدهاالمهارات و عزيزت :

المنشود منه لضمان مالءمة الصندوق للغرض  أساسياعشر لموارد الصندوق وما بعده  الثانيالتجديد 
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 ، ومنمهاراتهم تطويرمن أجل للزمالء الحاليين  أوالالفرص  إتاحةإلى  البرنامجيهدف وفي المستقبل. 

 .توظيف خبرة خارجية إذا لزم األمر عن طريق المهاراتثم سد الفجوات في 

  تحسين  فيعلى االستثمار  ب  : على الرغم من أن تركيز اإلدارة األساسي ينص  إنهاء الخدمةبرنامج

 اإلصالح وجدول أعمالبمهارات جديدة لدعم التوجه المستقبلي للصندوق  تزويدهمو مهارات الموظفين

 يجري االتفاق إنهاء للخدمةمن خالل برنامج  التنظيميتشجيع التجديد إلى ، هناك حاجة المرتبط به

 مشتركة. بصورةعليه 

مجاالت التركيز المذكورة أعاله، سيكون  لتشمل لخطة الموظفين والعمليات والتكنولوجيا هذا التطورمع و -8

المتينة العمليات الجديدة في سياق االحتياجات المتزايدة لما يلي:  الطلباتلتلبية  مجهزا بشكل أفضلالصندوق 

اتخاذ قرارات الهيئات عملية الوثائق لتحسين و؛ التوريدالمسائل المتعلقة بوواإلدارة المنهجية للمسائل المالية 

هذه المجاالت االستراتيجية الرئيسية في  بشأنمزيد من التفاصيل ال عرضيُ والرئاسية؛ والتجديد التنظيمي. 

 .اثالثتحديث لجميع مسارات العمل في القسم  يردأدناه، في حين  اثانيالقسم 

ومعالجة  وصرف القروض، التوريد في المشروعات،: مجاالت التركيز الخمسة –ثانيا 

 ، وإنهاء الخدمةوتجديدهاالمهارات  وتعزيز الوثائق،

 المشروعاتالتوريد في  -ألف

عملية  000 15يشرف على ما ال يقل عن هو و، مشروع نشط 200الصندوق حاليا أكثر من  تتضمن حافظة -9

حتى  في السنة لبنود تتراوح من القرطاسية إلى مواد البناء لشبكات الري. ومع ذلك، لم يقم الصندوق توريد

 .تواجهها المنظمةوة ومخاطر فج ونتج عن ذلكاستثمارات كبيرة لدعم أنشطة التوريد،  ةبأي اآلن

 :التالية من خالل اإلجراءات وكفاءته هذا اتالعمليالصندوق إلى تحسين متانة مجال  ويسعى -10

  ؛هاوتعقيد ومخاطرهااإلقليمية بحجم الحافظة  الشُعبفي  المشروعات التوريد فيربط موارد 

  ألفضل الممارسات  فقاووذلك ، التوريد نظمعلى أساس منهجية تقييم  التوريدمخاطر  تقديراتإصالح

 ؛المنظمات النظيرة المتبعة في

 إتمام العقد حتىمن مرحلة التخطيط  التوريدكامل عملية  يشملشامل  توريدنظام  إعداد. 

االئتماني  اإلشراف، إلى تحقيق تحسن كبير وإضفاء الطابع المهني على الزمنوتهدف هذه التطورات، بمرور  -11

 .مستوى المؤسسات المالية الدولية النظيرةنفس للصندوق، ووضعه على 

 صرف القروض -باء

. ويشمل ذلك إعادة اتاإلدارة المالية للمشروع وأساليبتحوال شامال للرقابة المالية المؤسسية ينفذ الصندوق  -12

 مالئمةجعلها بهدف وأطر ضمان المخاطر المؤسسية ذات الصلة  اتعملية صرف تمويل المشروع تصميم

 .الخاصة بالمؤسسات المالية الدولية الرائدة األطرمع  ومتوائمة د منهاالمنشو للغرض

األعمال التي  تصميم أساليبض، تستند التحسينات إلى توصيات إعادة وصرف القر اتفي إطار مجال عمليو -13

المتثال لكل طلب سحب كمجال من ا المسبق تحققالعمليات حددت العملية المرهقة الحالية المتمثلة في إجراء 

أصحاب المصلحة في الصندوق، وتبسيط صالح ل الصروفاتللتحسين. وتهدف التغييرات إلى تحسين كفاءة 
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ستزيد ، والتحول إلى االستعراضات الالحقة القائمة على المخاطر والتي المشروعات التي تقدمهاالوثائق 

 .إلى حد كبير بطريقة أكثر كفاءة الضمانات

تركيز نشاط الموظفين على إدارة مخاطر الصرف توجيه تغيير ممارسات الرقابة المالية إلى إعادة  سيؤديو -14

والضوابط  القطرية النظمعلى  االعتماد بشكل أكبرسيؤدي تحويل ممارسات اإلدارة المالية إلى والنقدي. 

االنضباط المالي  تحسينعمل على وسيالداخلية، وتجنب اآلليات الموازية واالبتعاد عن نهج المعامالت الفردية. 

 .ألداء الماليل اإلبالغ والرصد المنتظمينمع  للمشروعات

النقدية والموافقة عليها  الصروفاتالصندوق بتحويل استعراض  سيضطلعفي ضوء ما ورد أعاله، و -15

 .ات على حد سواءوممارسات اإلدارة المالية للمشروع

 معالجة الوثائق -جيم

الواردة من ممثلي الدول األعضاء،  للتعقيباتالوثائق، واالستجابة  معالجة في تبسيطيجري إحراز تقدم كبير  -16

 الستعراض الدوائرمشتركة بين  ةملاع ةفرقأ وأُنشئتتقديم وثائق أكثر إيجازا في الوقت المناسب. من أجل 

زيادة الوعي بالقواعد من أجل  تواصلحملة  وأُطلقت أيضا. كلماتهاوعدد  نماذج وثائق الهيئات الرئاسية

. وأخيرا، سيساعد الدعم الموجه الموافقةعمليات سالسة التخطيط المستقبلي و وتيسيرواإلجراءات ذات الصلة، 

مهارات الكتابة واستخدام أسلوب الصندوق في ضمان توفير معلومات واضحة ومتسقة لممثلي الدول  في مجال

 .وعمليات صنع القرار على صعيد اإلشرافدورهم طالعهم باض تيسيرمن أجل األعضاء 

ال يتجزأ من التحسينات في هذا  اجزء ("اللغات اإللكترونية لألمم المتحدة") eLunaوسيشكل تنفيذ نظام  -17

على شبكة اإلنترنت طورتها األمم المتحدة داخليا خصيصا لمترجمي األمم قائمة وهي أداة ترجمة  ،المجال

ُ والمتحدة.  على مصطلحات األمم المتحدة  تلقائياوتتعرف  سابقاعيد هذه األداة استخدام نص مترجم ت

تقييم ما إذا من أجل مع األمانة العامة لألمم المتحدة  أيضا. وفي الوقت الحالي، تجري المناقشات التخصصية

المواءمة مع  أنلى ثقة من إلدارة الوثائق في الصندوق. واإلدارة ع اإللكتروني الشاملكان يمكن تنفيذ النظام 

 يمكن أن يمهدومع فحوى خطة إصالح األمم المتحدة. متسقة الوثائق في األمم المتحدة تجهيز نظم المراجع و

استفادت جميع  في حالا ممن روما مقرا له انتتخذ نتيلال ييناألخرتين الوكالالطريق لتعزيز التعاون مع  ذلك

 الوكاالت من نفس المنصة.

 وتجديدهاالمهارات  تعزيز -دال

 تعزيزبرنامج ، صمم الصندوق 2020التي بدأت في عام  مهاراتتجديد الالرامية إلى جهود العلى  بناء -18

 جريياحتياجات جديدة قد  ةلتلبية أيوذلك ، 2.0الالمركزية  المهارات من أجل التميز التشغيلي، بما يتماشى مع

 :وهو يشملتحديدها أثناء تنفيذه. 

  والقيادة  ،والتمويل ،المهارات مع مناهج محددة )أكاديميات( في العمليات تدريبية لتعزيزبرامج

لخطط  وفقاالتدريب  ويُنشرفي المائة(.  80) حاسمة بأدوار الذي يضطلعونواإلدارة لغالبية الموظفين 

. ةملاالع قوةللالتخطيط االستراتيجي  عمليةلمعالجة فجوات المهارات المحددة في إطار  الشُعبتطوير 

المجموعات األولى  نشرومن المقرر  ،القيادة واإلدارةب متعلقةست مجموعات  نشرحتى اآلن وجرى 

 ؛2021 سبتمبر/أيلولفي  والتمويلعمليات ألكاديميات ال

 والموارد البشرية ،والتمويل ،مبادرات التدريب والشهادات في مجاالت تكنولوجيا المعلومات، 

شهادات محددة في الموارد البشرية ويجري إصدار والبروتوكول واألمن.  ،القانونيةالشؤون و

المعهد المعتمد واالعتماد الصادر عن المعهد المعتمد للموارد البشرية والتنمية والتمويل من خالل 

 ؛للمالية العامة والمحاسبة
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 حول  مؤخرا تصميمهاجرى لتعلم اإللكتروني لبما في ذلك وحدة  ،مجموعة من مبادرات التعلم العالمية

 ؛المخصصةاللغة  وصفوففي الصندوق، وإدارة اإلجهاد في مكان العمل  إطار تفويض السلطة

 منصة تعليمية جديدة تستخدم LinkedIn Learning  يمكن التحكم بوتيرتها مع وحدات تدريب

 .يمكن الوصول إليها من أي مكانو وغير التقنيةفردية وتغطي المهارات التقنية بصورة 

 .2023أن يستمر حتى عام  المتوقعبدأ البرنامج بالفعل ومن وقد  -19

 إنهاء الخدمة -هاء

دوالر  482 000بتكلفة إجمالية قدرها  2021في عام  إنهاء الخدمةالتوقيع على العديد من اتفاقات  جرى -20

 ،االتفاق على ستة أخرى وجرى. 2021عمليات إنهاء الخدمة بحلول نهاية عام  تجريأمريكي على أن 

 .إضافية قيد المناقشة حاليا ة اتفاقاتثالث وتوجد. قيد اإلعداد ذات الصلة إنهاء الخدمةاتفاقات و

التوصل إليها وفقا للوائح الموظفين في الصندوق وإجراءات تنفيذ الموارد  جرىاالتفاقات التي  جميع نُف ذت -21

ويعتزم الصندوق مواصلة عرض هذه االتفاقات في  .لى آخر(البشرية )بصيغتها التي يمكن تعديلها من آن إ

 (.EB 2020/131(R)/R.5من الوثيقة  12بنفس المعايير )انظر الفقرة  2021عام 

 مسارات العملبشأن تحديثات  -ثالثا

 الموظفون -ألف

 ةملاقوة العللالتخطيط االستراتيجي 

معالجتها من خالل  تجري، التي اإلمكانات( 1: )كال مما يلي ةملاالع قوةللعملية التخطيط االستراتيجي  تشمل -22

مخرجاتها في التخطيط  أُدخلتالتي  القدرات،( 2المشار إليه أعاله؛ ) وتجديدهاالمهارات  تعزيزبرنامج 

 .ةملاالع قوةللمتوسط األجل الالداخلي السنوي و

 مراجعة الوظائف

على مراجعة األدوار ، 2.0ة الالمركزية الوظائف مع خطمواءمة مراجعة من أجل  حاليا،ينصب التركيز  -23

االستراتيجية  ودائرة خدمات اإلدارة المالية ودائرة، جإدارة البرام دائرة الالمركزية في لتطبيقالمخطط لها 

على دفعات حسب  ةتصنيفات الدرجة/المستوى الخارجي وستُجرى. 2022-2021 الفترة في إدارة المعرفةو

 .الشعبة

المراحل النهائية من وضع المبادئ التوجيهية واإلجراءات العامة  في شعبة الموارد البشرية حاليا وتدخل -24

التصنيف الخارجي على شاغلي الوظائف  عمليةفيها  تؤثرلمراجعة الوظائف، والتي ستعالج الحاالت التي 

 .الحاليين

 األداء إدارة

برنامج تدريب مفصل بشأن إدارة  مديرينالفي المائة من جميع  60، أكمل 2021 حزيران/يونيو 30 حتى -25

 .2021الرابع من عام  الفصلبحلول في المائة  100 اإلتمامأن يبلغ معدل ومن المتوقع األداء. 

إدارة األداء  حولإصدار دليل شامل  جرىتعزيز اإلجراءات والثقافة الجديدة إلدارة األداء،  مواصلةومن أجل  -26

 .والموظفين على حد سواء مديرينالالضعيف لدعم 
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خططهما بنجاح، في  اثنان بإتمام موظفان قام، 2020من بين خطط تحسين األداء األربع الجارية في عام و -27

ينالشروع في خطتين جديدتين  جرىحين  ثالثة  وقد جرى إدراج. 2021في عام  بالنسبة إلى الموظف ين اآلخر 

 (.2021في عام  موظفين خمسةبلغ ضافيين في خطة تحسين األداء حتى اآلن هذا العام )بإجمالي موظفين إ

 العمليات -باء

 السفر

وإجراءاته من أجل  وسياستهتوصيات لتعزيز نظام السفر  10عن  أساليب العملإعادة تصميم  عملية تأسفر -28

للمسافرين، اليدوية التي أدت في كثير من األحيان إلى أخطاء وإعادة صياغة يدوية  تبسيط العديد من العمليات

ثماني  إتمام جرىوفريق السفر. وحتى اآلن،  الذين يوافقون على السفر، والمدراء ،السفر ومقدمي طلبات

من المبكر ال يزال ، الجائحة تفرضهاالتعقيدات التي  ونتيجةالثالث.  الفصلخالل  انتوصيت وستُنفذتوصيات 

ما  وغالبا، تعقيداأكثر  ته أصبحتطبيع فإنالسفر بشكل عام،  تراجععلى الرغم من وقياس الفوائد الكمية: 

تصميم أساليب مع توصيات إعادة  وتماشياالعديد من التغييرات والسفر في اللحظة األخيرة.  ينطوي على

وتقديم تدريب  عناصر الترويج إلجراءات السفربرنامج  ، قام فريق السفر بمراجعة سياسة السفر وتنفيذالعمل

األخطاء.  والحد منسيساهم في زيادة الوعي بالعملية  األمر الذيمسافر،  800إلزامي على السفر ألكثر من 

إلدارة السفر )انظر اإلطار  متابعة جديدةتطوير لوحة أيضا  تصميم أساليب العملتنفيذ تغييرات إعادة  وشمل

 أدناه(. 1

 1اإلطار 

 شهادات السفرالعمليات: 

بنظرة  الشُعب يريومدفريق السفر  ، وهي تزودPeopleSoft برمجيات أداة فريدة مبنية على إدارة السفر متابعة لوحةتُعد  

تقلل لوحة ووبيانات المسافرين في مكان واحد.  ،واتجاهاته ،عامة شاملة ومتكاملة وتفاعلية عن نفقات السفر في الصندوق

التصاريح ب المتعلقةمعلومات الإلى بيانات المسافرين وفي الوقت الفعلي الوصول  وتتيحمن الحاجة إلى العمليات اليدوية  المتابعة

 الوصول الشُعب لمديري المتابعةستوفر لوحة وضرورية لدعم متطلبات السالمة واألمن في منظمة المركزية.  عد  األمنية التي تُ 

 .واألمن اتللسياس الخاصة بهم وامتثالهمإلى نفقات السفر  والشامل والمحدث المباشر

 التعيين

تبسيط عملية االختيار ترمي إلى عن توصيات رئيسية  ت إعادة تصميم أساليب العمل في مجال التعيينأسفر -29

 أثرا على صعيدي التوصيات وتركت هذه. بالمرشحين الخاصة في الصندوق وتحسين تجربة المستخدمين

تنفيذ الموارد البشرية ل اإلجراءات المعدلة نشر عن طريق همعالجت تجر والتكنولوجياسياسة الموارد البشرية 

 ةفرقأأحكام توظيف جديدة مثل:  لت اإلجراءات المعدلة لتنفيذ الموارد البشرية. وأدخ  2021 حزيران/ي يونيوف

مقابالت، ومواءمة المتطلبات األكاديمية وعملية مبسطة للمن المراجع، وتقارير  ق معززوتحق  مقابالت أصغر، 

على تكنولوجيا  ذات األثرالتوصيات هذه معالجة  وجرتالمهنية.  المرونةمالءمة  يشملبما  ،محس نة تقدير

الجديدة بنجاح في  ينبوابة المرشح وأُطلقتالحالية.  التعيينلتكنولوجيا  رئيسيالمعلومات من خالل تجديد 

 دارة المواهب.إل الجديدة منصةال لتنفيذكأحد العناصر الرئيسية  2021 موزت/يوليو شهر أوائل
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 االستشاريينإدارة 

أساليب توصيات إعادة تصميم الخاصة بالعديد من مكونات تكنولوجيا المعلومات  أيضا ينتناولت بوابة المرشح -30

من  عدداإدارة االستشاريين  لعملية تصميم أساليب العملقدمت إعادة واالستشاريين.  في مجال إدارة العمل

 على بعض أيضاالتوصيات المقترحة  وانطوت. ةاالستشاري الخدماتالحلول الرئيسية لتبسيط إدارة عقود 

االستشاريين  منقحة من دليلبنشر نسخة  جرى تنفيذهاالتغييرات في أحكام سياسة الموارد البشرية، والتي 

، وقت إطالق 2021 تموز/وليوي شهر د لغير الموظفين في أوائلوغيرهم من األفراد المعينين بموجب عق

اآللي  واإلعدادقدمت السياسة والنظام الجديدان منهجية مبسطة ومؤتمتة لحساب أيام العقد، والبوابة. 

إضافية  من المقرر تنفيذ عناصرومن عملية غير ورقية.  بنقرة واحدة كجزءوالتوقيع لالختصاصات، 

 .2022في عام  أساليب العمل باستعراض الخاصة المعلوماتتكنولوجيا ل

 التكميليةاألموال 

 خضوعهاها االستفادة من يمكن التي عملياتال كأحد مجاالت وتنظيمها التكميليةإدارة األموال  جرى تحديد -31

 هذه إدارة حسينوت. ولوحظ أنه سيكون من المفيد توضيح األدوار، ال سيما فيما يتعلق بالتعبئة، لالستعراض

 .بالعمليات واإلجراءات المتعلقة بإدارتها وتعبئتها داخل الصندوق، وتحسين الوعي واإلبالغ عنها الموارد

إعادة تصميم الخطوة الرئيسية األولى في االستجابة لنتائج  التكميليةالموارد بشأن وضع استراتيجية  ويُعتبر -32

 التكميليةتعزيز إدارة األموال من أجل  لها اإلجراءات المخطط من من سلسلةض واإلجراء األول أساليب العمل

 .في الصندوق

الصندوق  عبرلتيسير المدخالت والموافقات  للوثائق عمل مساروضع  فيأحد اإلجراءات الفورية  وسيتمثل -33

 يؤدي إلىأن  Scriptoriaمنصة  تحديث ومن شأنالرئيسية والوثائق ذات الصلة.  التكميليةات األموال يالتفاق

 .الوثائقالوقت اإلداري وخطر النسخ المتضاربة من  يقلص األمر الذي، الواحدة للوثيقةعمل  مسارإنشاء 

 التوريد المؤسسي

اإلدارة  وتؤمنساعة(.  192هذا وتحققت الفوائد المتوقعة ) اتمجاالت التنفيذ في مجال العملي جميع جرى إتمام -34

)أي تحديد مجاالت عموما  على التحسينالمؤسسي يظهر زيادة إيجابية في القدرة الداخلية  التوريدأن تحسين ب

 .العمل( تكرار من للتخلصجديدة 

 الداخلي والخارجي لتواصلا

 ضمنوتعزيز قدرته على التواصل الفعال داخليا  عالميا صورتهإبراز لزيادة  سانحة د الصندوق فرصةحد   -35

الخارجي  للتواصل إعادة تصميم أساليب العملستشمل إصالحات والمركزية. ال تتسم بقدر أكبر منمنظمة 

للموظفين سانحة فرصة  توجد، وعلى الصعيد الداخلينهج الصندوق.  تهدف إلى صياغة تواصل استراتيجية

عن في اللحظة األخيرة  التواصلوإدارة طلبات  المفرطالعمل  تكرارعبء  للتخفيف مناالتصاالت  شعبةفي 

 الخاصة به. إدارة المشروع وأدوات التخطيط تحسين طريق

 إدارة المخاطر المؤسسية

المنظمة، وال سيما مع وضع  على نطاقتعزيز إدارة المخاطر المؤسسية إلى حد كبير بطريقة متكاملة  جرى -36

في تفعيل إطار  مركزيا دوراهذه السياسة  وستؤديسياسة إدارة المخاطر المؤسسية.  للمسات األخيرة علىا

وأدوات تحقيق فعالية إدارة  الحوكمةالدعامة التي يرتبط بها هيكل  اإدارة المخاطر في الصندوق باعتباره

المخاطر الذي يعكس أفضل الممارسات،  حوكمةهيكل  إعداد االنتهاء من جرىالمخاطر. وعالوة على ذلك، 

تشمل المكونات و. وتعقيده، وحجمهد، المحد ووضعهتكييفه مع تصنيف المخاطر في الصندوق،  وجرى

وأدوات تكنولوجيا  ،والمقاييس ،التحسينات المستمرة في مؤشرات المخاطر الرئيسية الجاريالرئيسية للعمل 

تعزيز إدارة المخاطر المالية والتشغيلية  ا على مواصلةوال يزال التركيز منصب  . المعلومات وعمليات التحكم
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 مل مكتب إدارة. ويعالسياسات الرئيسية وتفعيلمن خالل تحسين قياس المخاطر  البرامج تنفيذوالمتعلقة ب

من  انسيستفيد اللذين اإلقبال على المخاطر وبيان اإلقبال على المخاطر على إطار أيضا المخاطر المؤسسية

 المؤسسيةمخاطر ال متابعةفي لوحة  اإلقبال على المخاطرتحديث المقاييس وتوفر البيانات لإلبالغ عن مدى 

مكتب إدارة المخاطر المؤسسية في التركيز على أنشطة دعم  يواصلوأخيرا، حاليا.  إتمامهاالتي يجري 

الكافي على المقاييس والبيانات ذات الصلة من أجل ضمان  اإلشرافالتصنيف االئتماني من خالل توفير 

 هة مقترضة.كجالصندوق  متانةتقديرات وتقييمات إيجابية من أصحاب المصلحة لمدى 

 التكنولوجيا –جيم 

 الموظفينب المتعلق عملالمسار 

موظفي  لجميعشامل  بإجراء استعراضسمح هي تاإلنترنت. وشبكة منصة إدارة المواهب الجديدة على  أُطلقت -37

بيانات البيانات الشخصية و جميع شملتكما الخدمة،  إنهاء حتى التقدم لشغل وظيفة من لحظةالصندوق 

 ةاستباقي بصورةالمهارات تعزيز  إدارةبلصندوق ل وتسمح المنصةلكل موظف.  واألداءالمهارات والتوظيف 

إلى البيانات  سهال وصوال وهي توفر. على مدى مسيرتهم المهنيةالموظفين  قدراتلتنمية اتباع نهج دينامي بو

لتخطيط الموارد  قيما موردا سيشك ل األمر الذي، ةملاالع قوةالالرئيسية مثل توافر المهارات وموقعها واتجاهات 

 .مستقبالالبشرية 

 بأساليب العملالمتعلق العمل  مسار

 أساليب العملبشأن إعادة تصميم  إلى أوجه التقدم التكنولوجي مستندةتوصية  ةسبع عشر تنفيذ جرى بالفعل -38

 .والتعيين االستشاريينفي مجاالت السفر وإدارة 

اآلن إلى العمليات  تصميم أساليب العملعادة إل إلى توفير المقومات التقنية الالزمةالرامي عمل الينتقل و -39

مجالين العمل التأسيسي في  حيث من المقرر بدءاستراتيجية ألعمال الصندوق،  جوانب أكثر ويتناولاألساسية 

وعلى تحسين. تان لليوهما أولويتان مؤسس -وصرف القروض  في التوريد في المشروعات يتمثالنرئيسيين 

دعم احتياجات األعمال والسياسات من أجل مزيد من العمل في المستقبل الحاجة إلى ال الرغم من أنه قد تبرز

الصندوق من تسريع خطواته األولى  ستمك ن خطة الموظفين والعمليات والتكنولوجيا فإن، المتطورة المؤسسية

 الحاسمة في هذه المجاالت.

 األتمتة

 في جميعبشكل يومي  2020خالل عام  ُوضعتالتجريبية األحد عشر التي  البرامجاستخدام  حاليايجري  -40

إعاشة  تاألتمتة لتحميل ثالثة أسعار صرف وبدال العمليات المالية دائرةوتستخدم شُعب الصندوق وإداراته. 

دائرة في و. ثةبيانات محد  ، وبالتالي ضمان النظم المؤسسيةالبيانات المصرفية مع  مواءمةلو مختلفة ةيومي

زر، وبالتالي تجنب بكيسة  البعثةاألتمتة لتحميل نتائج المشروع بعد  اتالمشروع ةفرقأ، تستخدم إدارة البرامج

 الوثائقلتجميع  البعثاتقبل  أيضااألتمتة  وتُستخدمة لملفات البيانات المعقدة. األخطاء والمعالجة اليدوية الشاق  

الدردشة  روبوت ويُتاحالمشاركين على أحدث المعلومات.  جميعضمان حصول من أجل  تلقائياة يالمعرف

 واستجابات 19-جائحة كوفيدلذي يجيب على أسئلة الموظفين حول بجائحة كوفيد في الصندوق االخاص 

 قوةالتفاعل مع  500 2أكثر من  الروبوت وقد أجرىعلى مدار الساعة طوال أيام األسبوع،  عليها الصندوق

خطة الموظفين والعمليات االستفادة من  . وعبرآذار/مارسشهر في الصندوق منذ إطالقه في منتصف  ةملاالع

ستخدام في الحياة االر الصندوق خبرة عملية في استخدام األتمتة بطريقة عملية في حاالت ، طو  والتكنولوجيا

 في انتظار الموافقة النهائية 2022عام  فيعلى األقل أتمتة  م خمس عملياتتُعم  من المتوقع أن و. الواقعية

 .عليها
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 وصول تيسيرعلى  OmniData ستعملوعلى البيانات.  لألتمتة االستراتيجيةالتجريبية  البرامجز ترك  و -41

توفر األدوات الالزمة إلنشاء لوحات سإلى البيانات الداخلية والخارجية على حد سواء، و السلسالموظفين 

 .على البيانات والتحليالت في الصندوق الطابع الديمقراطيبالتالي ستضفي و – وذات أثرمتابعة ثاقبة 

 االستفادة منالصندوق  وسيواصل. تصور تحليالت البياناتفي ذلك أنشطة أخرى، بما ب يجري االضطالعو -42

 ويمثل. اتمثل مؤشرات الفقر في مناطق المشروع ،لبياناتا تصور علىنظم المعلومات الجغرافية  قدرة

 .العمل أحد محاور التركيز ذات األولوية في وتبادلهامجتمع من موظفي الصندوق لبناء الخبرات  تأسيس

 

 2اإلطار 

 االتكنولوجيب المتعلق شهادات الموظفين من مسار العمل

 :تحسينا هاما تكان المالي شعبة المراقبفي من الواضح أن أتمتة تحميل أسعار الصرف 

يعد  فلماآلن أما . بشريخطأ  وقوع ، األمر الذي كان ينطوي على خطريدوياإدخال معدالت األمم المتحدة يجب قبل الروبوت، كان "

 ا".عبئ المعدالت الجارية يشك ل تحديث

 :التوقعاتالتكنولوجيا  فاقت، دائرة إدارة البرامجطار المنطقي لاإلفيما يتعلق بأتمتة 

من  بدالفي النظام  Excel Logframe "لماذا ال يمكننا تحميل ، سألني الزمالءيةالتشغيلعندما طرحنا ألول مرة نظام إدارة النتائج "

 "!من الخيال العلميذلك اليوم لم يعد  حسنا،" علمي!الخيال ال إنه من"هذا غير ممكن، : قلت لهمفكل شيء؟".  طباعةاالضطرار إلى إعادة 

 :شبيهة بالسحر المفاهيمية لنظام إدارة النتائج التشغيليةالمذكرة إلى مساعد المشروع، كانت أتمتة  بالنسبة

 "!للوقت هائلوتركت السحر يحدث! إنه توفير  فقط الزر على! ضغطت للغاية كان األمر سهال"

 :التقدم المحرز مع منصة إدارة المواهب ملموس

في السابق، لم يكن بإمكان و، هل يمكنك إعطائي قائمة باألشخاص الذين يتحدثون الفرنسية؟ من قبيلالموارد البشرية أسئلة  شعبة تتلقى"

إلدارة المواهب، إضافة المهارات  المنصة الجديدة، مع غير أنه بإمكاننابسهولة على هذا النوع من األسئلة.  اإلجابةالموارد البشرية  شعبة

البيانات بدقة ألنها ستكون بمثابة اللبنات  جمعسينصب التركيز الرئيسي على ضمان والمعلومات المطلوبة.  وتقديموالبحث عنها بسرعة 

 ."دارة المواهبإل قائم على البيانات نهج نحو لنقلنااألساسية 

 الفوائد التقديريةمؤشرات األداء الرئيسية و – رابعا

 التقديريةاألول. وبالمثل، نُقحت الفوائد  الملحق من 2ل ترد قائمة محدثة بمؤشرات األداء الرئيسية في الجدو -43

تعكس مؤشرات األداء الرئيسية و. الملحق نفسهمن  1اآلن في الجدول  حتى كميا تدد ِّ لفوائد التي حُ ل بالنسبة

 مجاالتفي  للتنفيذ المناسب توقيتالمن حيث وذلك  –مواجهتها  جرتالتحديات التي  على حد سواء والفوائد

معقد من هذا  إصالحاتتنفيذ برنامج  لدى -لفوائد ل والتحديد الكمي( إعادة تصميم أساليب العملمعينة )مثل 

 .19-كوفيدأثناء جائحة النوع 

 والتوعية التواصلتحديث  –خامسا 

 وخضوعهم للمساءلةإدارة التغيير في دعم وعي موظفي الصندوق وقدرتهم  من نهجتمثل الهدف الرئيسي ي -44

 .خطة الموظفين والعمليات والتكنولوجيابفي األمور المتعلقة 

كل خطة الموظفين والعمليات والتكنولوجيا ب الفريق العامل المعني، اجتمع 2021 نيسان/منذ تحديث أبريلو -45

موظفي الصندوق كمراقب في  رابطةتساهم واإلنترنت.  على شبكة االجتماعاتأسبوعين ونشرت محاضر 
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جميع  بشأنأنشطته، وتقدم تحديثات منتظمة ألعضائها من خالل رسالتها اإلخبارية و الفريق العامل

تحديثات إلى  ملاالع الفريققدم . وخطة الموظفين والعمليات والتكنولوجيا بما في ذلك ،اإلصالحات الرئيسية

صياغة بشأن التقدم المحرز في إعادة  خاصا اجتماعاعقدت كما ، اثنتين لجنة اإلدارة التنفيذية في مناسبتين

 .اب الرئيس المساعدينونو   رئيس الصندوقمع  أساليب العمل

خطة الموظفين والعمليات والتكنولوجيا عنصرا رئيسيا في منتدى الصندوق  شك لتفي منتصف يوليو/تموز، و -46

، والترابط في الصندوقالذي استضافه الرئيس بشأن جدول أعمال اإلصالح الشامل وجميع الموظفين  ضمالذي 

وثقافة مكان العمل، وكيفية مساهمة ، 2.0، والالمركزية خطة الموظفين والعمليات والتكنولوجيابين 

 التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق. أهداف تحقيق اإلصالحات في

 استخدام الميزانية –سادسا 

 ووصلمليون دوالر أمريكي.  9.54إلى  2021و 2020مخصصات الميزانية اإلجمالية لعامي  وعمجميصل  -47

في المائة.  53مليون دوالر أمريكي أو  5.099إلى  2021 تموز/يوليو 15 بتاريخاالستخدام الحالي لهذا المبلغ 

رت أن المبلغ المتبقي وقد  ، 2022المتوقعة من اآلن وحتى نهاية عام  للتكاليف تفصيليا تقديراأجرت اإلدارة و

مليون دوالر  2.315البالغ و 2022عام ب الخاص مليون دوالر أمريكي )بما في ذلك السحب 6.744 والبالغ

حساب التكاليف  صعيد على التبعاتالثاني  الملحقيلخص والمشروع.  إلتمامبالكامل  مطلوباأمريكي( سيكون 

 .أربعة مجاالت ذات أولوية نحواالستراتيجي التحول  مراعاةبالنسبة لبقية البرنامج مع 

 المخاطر الرئيسية وإجراءات التخفيف منها -سابعا 

)انظر الجدول  2020 نيسان/عرضت اإلدارة خمسة مجاالت رئيسية للمخاطر على المجلس التنفيذي في أبريل -48

 جائحة  تفرضهاباإلضافة إلى المخاطر التي  (،EB 2020/129/R.3/Rev.2هنا:  15في الصفحة  3

بين اإلدارة  المنتظم. ومنذ تحديث أبريل/نيسان، واصلت اإلدارة رصد المخاطر. وساعد التواصل 19-كوفيد

 .مشاركة الموظفينب المتعلقة مخاطرالعلى التخفيف من  ملاالع الفريقو

خطة الموظفين والعمليات  أنفي تحديده منذ التحديث األخير  جرىاإلضافي الرئيسي الذي  الخطرويكمن  -49

أن القرارات  ويعني ذلك. (2.0)الالمركزية  الالمركزية بالتوازي مع المرحلة الثانية منتحدث والتكنولوجيا 

 مراجعةفيه  تجريالالمركزية تحدث في نفس الوقت الذي ستُطب ق عليها المتعلقة بمناصب الموظفين التي 

 الوظائف مراجعةالتخفيف من هذه المخاطر على  جريويكل وظيفة. ل المخصصة رتبةالحلل ت والتيالوظائف، 

المعني  ملاعال الفريقوالتعاون الوثيق والحوار المستمر بين  ةملاالع قوةلل الديناميالتخطيط  عمليةمن خالل 

 .2.0لالمركزية با المعنية ةملاالع ةفرقألاوخطة الموظفين والعمليات والتكنولوجيا ب

 خالصة -ثامنا

ت ما تحقق من تقدم قوي في التنفيذ حتى اآلن وعن التحسينات المؤسسية التي بدأرضاها عتعرب اإلدارة عن  -50

في األشهر الـ  جرت مواجهتهاعلى الرغم من التحديات التي وذلك في جميع أنحاء المنظمة،  بالظهورآثارها 

 .الماضية 18

حاسمة بالنسبة للموظفين لكي يعتادوا على النظم  مسارات العمل، في جميع، ستكون األشهر الستة المقبلةو -51

 التحسين المستمر وليصبح، وتنفيذها المزيد من التغييرات إلجراء لتخطيطليجري ا، والقائمةوالعمليات الجديدة 

.ثقافة المنظمة جزءا ال يتجزأ من

https://webapps.ifad.org/members/eb/129/docs/arabic/EB-2020-129-R-3-Rev-2.pdf
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 األداء الرئيسيةأساليب العمل ومؤشرات  تصميمفوائد إعادة : بشأنتحديث 

 1 الجدول

 الفوائد بشأن تحديث
 

جرى الساعات التي الفوائد )
 (توفيرها

 

 التعليقات المعدلة المحددة أساسا مجال أسلوب العمل

 وتزايد عددانخفاض حجم السفر على سبيل المثال، أثناء الجائحة )الخاص بالبعثات السفر  طبيعةر أدى تغي  و. 2019استندت الفوائد الكمية األصلية إلى أحجام السفر لعام  222 3 161 5 156 4 - السفر
 .2021إلى عام النسبة الحجوزات في اللحظة األخيرة( إلى إعاقة تحقيق الفوائد ب

 .19-حة كوفيدنتيجة جائ البعثاتاالضطرابات في سفر  مع انخفاض وضوحامن المتوقع أن تصبح أكثر  فإنه، غير ظاهرة حالياعلى الرغم من أن الفوائد و

لتحديد الفوائد متينة م األعمال )مثل المسافرين(، لذلك ستكون هناك حاجة إلى آلية على مستوى مستخدِّ  أساساتحديدها  جرىالتي  الوفوراتالغالبية العظمى من وتندرج 
 بعد التنفيذ.

 الفوائد بمجرد نشرها بالكامل. سيجري رصدواكتمل التنفيذ.  928 2 928 2 التعيين

من المقرر تنفيذ والعمل بكفاءة أكبر.  بشأن ةفعالبتوعية مصحوبة تأكيد الفوائد بمجرد نشرها  وسيُعاد ،العديد من عناصر تكنولوجيا المعلوماتصعيد اكتمل التنفيذ على  730 3 730 3 االستشاريينإدارة 
 .2022إضافية في عام  تكنولوجيةتغييرات 

وصقلها بطريقة  اتبناء العمليعلى القدرة الداخلية  من أجل تعزيز Alvarez & Marsal عملأحد المجاالت التي بنى فيها أصحاب األعمال على  التوريدوظيفة تُعد   192 195 - 213 التوريد المؤسسي

 العمل واالستفادة من التذكيرات اآللية. تكرارعلى التخلص من  أصالز الفوائد التي تتجاوز تلك الموصى بها ترك  ومستمرة. 

عن االجتماعات  فضالتزايد عدد الوثائق وطولها،  نتيجة حاليايتزايد عدد الكلمات وإجمالي الكلمات المراد تحريرها وترجمتها.  الحد من فياالفتراض األساسي  تمث ل 0 903 3 معالجة الوثائق

على التنفيذ الكامل وفي  وذلك بناءالكفاءة بغض النظر عن هذا السياق،  على صعيد مكاسبالمقياس آخر سيحدد  إلى استطالع قد تكون هناك حاجةووالفعاليات اإلضافية. 
 نة(.ذات الصلة )بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، المبادئ التوجيهية المحس   أساليب العملالوقت المناسب لجميع توصيات إعادة تصميم 

  072 10 912 14 –935 15 المجموع
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 2 الجدول

 2021 تموز/يوليو منتصف حتىالتقدم المحرز مقابل مؤشرات األداء الرئيسية 
 اإلطار الزمني الحالة خط األساس األهداف المؤشرات

     مؤشرات النواتج 

 2021 يحدد الحقا في المائة 72: 2018االستقصاء العالمي للموظفين لعام  في المائة 80 مؤشر انخراط الموظفين )االستقصاء العالمي للموظفين( -1

 2022 في المسار السليم 2019استقصاء فجوات المهارات لعام  في المائة 25بنسبة في الفجوات انخفاض  القدراتفجوات في  انخفاض -2

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

 2022 في المسار السليم  قصور في األداء مع في المائة من الموظفين 90أكثر من  الموظفون الذين نجحوا في الخروج من دورة قصور األداء -4

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

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

 2022 في المسار السليم  2019 السنة/ساعة 15 000 توفيرها في السنة جرىساعات عمل الموظفين التي  -7

 2023 في المسار السليم في المائة 27: 2018االستقصاء العالمي للموظفين لعام  في المائة 50 الزيادة في إدراك الموظفين لكفاءة اإلجراءات والعمليات الداخلية -8

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

    مؤشرات المخرجات

    ةملاقوة العللالتخطيط االستراتيجي 

حتى  تعزيز المهارات وتجديدهاموظفا  115أكمل   موظفا 250 تجديدهامهاراتهم أو  تعزيزالموظفون المستهدفون الذين جرى  -10

 اآلن.

 

 2021الفصل الرابع من 

في  30في المائة، ويوجد  15حتى اآلن: اكتمل   في المائة 100 وظائف التي جرى استعراضها )مراجعة الوظائف(الجميع  -11

 المائة في مراحل مختلفة من التحقق.
 2022الفصل الرابع من 

    إدارة األداء

 2020الفصل الرابع من  تنجزأُ   نجزتأُ  تصميم عملية إدارة األداء إعادة -12

 2021الفصل الرابع من   في المائة 60نجز بنسبة أُ   والمشرفين مديرينفي المائة من ال 100 تدريب جميع المشرفين على إدارة األداء -13

 2021الفصل األول من  نجزأُ   نجزأُ  وضع نظام مخصص إلدارة األداء -14

 2020الفصل الرابع من  نجزأُ   نجزأُ  دليل إدارة قصور األداءإصدار  -15

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

    القيمة المقدمة إلى الموظفين

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

    أساليب العملإعادة تصميم 

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

 2020الفصل الرابع من  2022سيجري االنتهاء من تغييرات النظام في عام   في المائة  100 (25إنجاز عمليات اإلصالح اإلضافية ذات األولوية ) -19

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

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

    إطار إدارة المخاطر المؤسسية

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

    األتمتة

 2020الفصل الرابع من  في المائة( وتتزايد النسبة 6نجزت )أُ   في المائة من موظفي الفئة الفنية 5 مشاركة الموظفين في األتمتة -23

 2021الفصل الرابع من  في المسار السليم  المائةفي  25 تعميم اختبارات األتمتة -24
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 (2021يوليو/تموز  15)حتى تاريخ  2021و 2020خطة الموظفين والعمليات والتكنولوجيا في السنتين  استخدام ميزانية

 (األمريكية الدوالرات)بآالف 

 

أموال االستثمار الموجه لبناء مخصصات 
 2021و 2020القدرات المعتمدة لعامي 

 

إعادة 
التخصيص 
المقترحة 
لألموال 
 المتاحة

أموال االستثمار الموجه  سحب
كما  2022لعام  لبناء القدرات

السابقة  هو مبين في التحديثات
لخطة الموظفين والعمليات 
والتكنولوجيا التي عُرضت 

 يعلى المجلس التنفيذ

 

التكلفة 

اإلجمالية 

المتوقعة 

لإلتمام في 

2021/2022  

      المتاحة المستخدمة الميزانية اإلجراء

         

 -  -   -1   1  319  320 االستراتيجية على مستوى الُشعب ةملاقوة العللوضع خطط 

 757  310    447  293  740 لتعزيز المهارات/تجديد المهاراتاإلجراءات الموجهة 

 249 2  705 26   518 1 482  000 2 برنامج إنهاء خدمة الموظفين

 -   -25   25  175  200 تدريب/دعم المشرفين

         

    -2  2*  298 1 300 1  تنفيذ التوصيات الخمس والعشرين اإلضافية

    -298  298*  52  350 تعزيز نضج أساليب العمل

    -158  158*  642  800 أساليب العمل الجديدةتحليل 

 456 2  200 1 458  798 152 950 تنفيذ التوصيات المتبقية

         

 622  100    522  238  760  دمج إطار إدارة المخاطر المؤسسية

         

 -   -22  22  628  650 منصة إدارة المواهب

المرتبطة بإعادة تصميم  تغييرات وحلول تكنولوجيا المعلومات

 أساليب العمل

810  562  248   22   270 

 390     390 270 660  حاالت استخدام األتمتة )االستراتيجية(

 744 6  315 2 -   429 4 099 5  540 9 المجموع الكلي 

 .العملياتب المتعلق عملالمسار /أساليب العملإعادة تصميم تخصيصها ضمن عملية وسيُعاد  ،ترتبط هذه األموال المتاحة بالوفورات التي تحققت من عملية التوريد التنافسية *


