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 املوجز

 
  يوجز احملتوى  ايغطي ملخص  يف شكل سردي  2021-2020تُعرض على اللجنة اخلطة االسرتاتيجية للموارد البشرية

الرئيسي واإلطار الزمين ومؤشرات األداء الرئيسية للخطة على الوجه املطلوب، وكذلك معلومات عن صياغتها 
 وكيفية اإلبالغ عنها، والدعم املطلوب لتنفيذها.

 
 

 املالية جلنةاملطلوبة من  التوجيهات

 
  اليت تعرض خطط املنظمة بشأن اإلجراءات مبحتوى هذه الوثيقة  علم ايرجى من أعضاء جلنة املالية اإلحاطة

 االسرتاتيجية واإلصالحية إلدارة املوارد البشرية. 
 

 مشروع املشورة
 

   مبحتوى اخلطة االسرتاتيجية للموارد البشرية وتتطلع إىل أن تتلقى يف دورهتا لربيع  اأحاطت اللجنة علم
اجلديد للموارد البشرية، مع تسليط يف التقرير السنوي  2020للنتائج املتحققة يف عام  اعرض   2021عام 

احملرز يف تنفيذ اخلطة، واملعامل البارزة، ومؤشرات األداء الرئيسية، ابإلضافة إىل  تقّدمالضوء على ال
 إحصاءات القوة العاملة.
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 مةمقدّ  - أوال
 

على مستوايت كافية من األغذية  ل حتقيق األمن الغذائي للجميع وضمان حصول مجيع األشخاص ابنتظامُيشك   -1
ف ة، صاااميم جهود املنظمة يف الساااعي فو الوفاء بواليتها. ويتوق  ية لتمكينهم من العيش حياة موفورة النشااااا والصاااح  املغذ  

 النجاح يف حتقيق هذه األهداف على مواردها البشرية. 
 
تعاونية يف هذا العامل املتغّي ر من أجل بلوغ أهداف الهود اجلبتكار و االوتتلخص رؤية املدير العام يف احلاجة إىل  -2

هلذه الغاية، حتتاج املنظمة إىل اسرتاتيجيات وسياسات للموارد البشرية حمورها  ا. وحتقيق  2030خطة التنمية املستدامة لعام 
 اإلنسان من أجل الدفع فو ثقافة قوامها النزاهة، واالبتكار، والتعاون، والتميُّز. 

 
البشرية اليت سُتمك رن من إىل إرساء لبنات املوارد  2021-2020طة االسرتاتيجية للموارد البشرية للفرتة اخلترمي و  -3

 كاستجابة مباشرة  . وهي متنح األولوية للمبادرات واإلجراءات،أفضل للعمل إصالح طويل األجل وستجعل املنظمة مكان  
ويتمثل هدفها يف تعزيز . مبا يف ذلك شااروا املراجعة إلشاارافوآليات ا لتوصاايات أصااحاب املصاالحة الداخلير واخلارجير

ة ع أبرفع مسااااتوايت الكفاءة من ذوي اهلم  والشاااامول يف مكان العمل الجتذاب وتنمية وتشااااجيع العناصاااار اليت تتمت   تنو عال
 والقادرين على األداء أبقصى ما لديهم من قدرات. 

 
من أجل دعم اإلطار  ،لشااااااااااؤون العاملرساااااااااايتم وضااااااااااع اساااااااااارتاتيجية شاااااااااااملة وأطول أجال ، 1 2022 وحبلول عام -4

وهذا هو  .2"العمل"مسااااااتقبل مع مراعاة األولوايت الناشاااااا ة عن أبهدافه ونتائجه  ، تكون على ارتباااالساااااارتاتيجي للمنظمة
برؤيته لبناء منظمة  اوسيمضي قدم  ، دونيوأول إطار عمل اسرتاتيجي يوضع حتت إشراف املدير العام للمنظمة، الدكتور شود 

 زة من أجل عامل أفضل، ودعم األعضاء يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة خالل هذا العقد من العمل. دينامية ومعز  
 
سااااُينشاااار التقرير الساااانوي ، 2020يف دورة ربيع عام  ا اتفق عليه أعضاااااء جلنة املاليةمل وفق ا، 2021ويف مطلع عام  -5

احملرز يف اخلطة االسرتاتيجية  تقد معلى ال وسيجري تسليط الضوء فيه، 2021عام  الربيعدورة للموارد البشرية وسيعرض يف 
وإن مؤشاااااارات األداء  للموارد البشاااااارية واملعامل البارزة ومؤشاااااارات األداء الرئيسااااااية، ابإلضااااااافة إىل إحصاااااااءات القوة العاملة.

وخطط العمل  3راألجهزة الرائسية واخلرباء اخلارجي ومت االتفاق عليها معالرئيسية يف هذه اخلطة قد صممت بشكل دقيق 
على نطاق منظومة األمم املتحدة. وابإلضااااااااافة إىل ذلك، من املتوقع طرح مجلة من األهداف والنواتة العملية ومناقشااااااااتها 

 كجزء من هذا التقرير.
  

                                                           
. أجال أطول خطة إىل االنتقال مبوازاة األجل القصّية اخلطة هذه مبوجب نفذت اليت العاجلة لإلصالحات النهائي التنفيذ نرى أن نود 2022 عام يف  1

 وهيكل البشرية املوارد شعبة تديرها اليت املبادرات على تركز اليت البشرية للموارد االسرتاتيجية اخلطة من نطاق ا أوسع هي اسرتاتيجية شؤون العاملر وإن
 .الشعبة هذه

 التابعة املستوى الرفيعة اإلدارية اللجنةعمل  فرقة ؛en/index.htm--work/lang-of-https://www.ilo.org/global/topics/futureانظر أيض ا:   2
 .املتحدة األمم منظومة يف العاملة القوة مبستقبل املعنية التنفيذير الرؤساء جمللس

3  CultureIQ (للمنظمة االستقصائية الدراسة إدارة توىل الذي اخلارجي املزود) 

https://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/lang--en/index.htm؛
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 اخللفية والنهج -اثني ا 
 

لرؤية املدير العام وتوصااية  ا. ووفق  2020ملوارد البشاارية مهام منصاابها يف مارارآذار شااعبة ات املديرة اجلديدة لتول   -6
لت إحدى األولوايت الرئيسية يف وضع خطة اسرتاتيجية للموارد البشرية. وكان ال بد أن متث   ،(CL 163/5الوثيقة اجمللس )

تُبر ابلتفصااايل النتائة املتوقعة أن للمنظمة، و  الربنجمية واخلطةتكون اخلطة متوائمة مع األولوايت االسااارتاتيجية والتشاااغيلية 
من إبالغ أصااحاب املصاالحة  اأيضاا   هذه اخلطة املساااءلة. ومُتك رنؤشاارات ضاامان وخطتها الزمنية ومعاملها البارزة، وكذلك م

عبة سااااعد على وضاااع التوقعات وحتدد النطاق، وتوجه توخطتها الزمنية، و  املوارد البشااارية الداخلير واخلارجر أبولوايت شاااُ
 تقد ملإلبالغ عن ال ارد البشريةاملو  مجيع أنشطة ُشعبة توائمو  وختفف املخاطر ابلنسبة إىل املنظمة عمل فرق املوارد البشرية،
 احملرز وقياسه ورصده. 

 
اإلصغاء إىل مجيع أصحاب املصلحة ومراعاة اجملموعة  ،من املهم لضمان خطة شاملة ومتكاملة

 الكاملة من الدوافع واألولوايت الضرورية:
 

تناول مجلة أمور مشلت العناصاااااااااار التالية: اخلصااااااااااائص الدميغرافية للقوة العاملة وا اها ا،  أجريت دراسااااااااااة نظرية -7
املنظمة، والتوصاايات الصااادرة عن جملس املنظمة وجلنة املالية وعمليات املراجعات الداخلية واخلارجية،  املخاطر يفوسااجل 

املو فر الفنير وإحلاقهم  وتعيرالبشااااااارية من غّي املو فر،  مثل عمليات املراجعة األخّية لربنمة التنقل اجلغرايف، واملوارد
عمل املنظمة خبصوص جماالت مهمة من  طيف عدد من خط دةاحملد  األولوايت  ااخلطة االسرتاتيجية أيض   ومشلتابخلدمة. 

خطيت الغش، و  مبكافحة املتعلقةقبيل حتقيق التوزيع اجلغرايف العادل والتكافؤ اجلنسااااااااااا  بر مو في املنظمة، وخطة العمل 
 . والوقاية من االستغالل اجلنسي واالنتهاك اجلنسير التحرش اجلنسي لوقاية منالعمل املتعلقتر اب

 
املو فر، وكذلك املدخالت املقدمة من  عن رضااااااالنظر يف نتائة الدراساااااة االساااااتقصاااااائية  اوكان من املهم أيضااااا   -8

 الدوائر اليت متثلها. لتسليط الضوء على القضااي والشواغل اليت  م  املو فر، أجهزة متثيل
 
على نطاق منظومة األمم املتحدة. ومشل ذلك  قةاملوث   الدوافع واألولوايت اعيت يف اخلطة االسااااارتاتيجية أيضااااا  و ور  -9

، مثل املعين ابلتنسااااااااااايق جملس الرؤسااااااااااااء التنفيذير يف منظومة األمم املتحدةرتوصااااااااااايات اللجنة اإلدارية الرفيعة املساااااااااااتوى
اسااااااااارتاتيجية األمم املتحدة إلدماج منظور اإلعاقة، واسااااااااارتاتيجيات الصاااااااااحة العقلية، وعناصااااااااار إصاااااااااالح األمم املتحدة، 

 والتوصيات الصادرة عن وحدة التفتيش املشرتكة وجلنة اخلدمة املدنية الدولية.
 

املتخصااصاار يف املوارد البشاارية املهنير  تراوحت براليت ة تنو عوأاتح هذا النهة جمموعة من األصااوات القيمة وامل -10
، واملو فر بشااأن أفضاال املمارسااات اليت تُناسااب املتطلبات اليت تنفرد ةا املنظمة كوكالة متخصااصااة الذين يساادون املشااورة

 بشأن التنقل . ومشلت هذه األصوات جلنة اإلشراف االستشارية يف املنظمة، وتقارير أجهزة متثيل املو فروأعضاء املنظمة
مكاتب من قبيل أمر املظامل واملفتش العام. وابإلضافة إىل ذلك، ُقد رمت  الصادرة عنوالتطوير الو يفي، والتقارير السنوية 
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عبة املوارد  إسااااهامات يف وضااااع هذه اخلطة من املدير العام، واملسااااؤولر اإلقليمير عن املوارد البشاااارية، وعمالء وشااااركاء شااااُ
 ل اتصاالت رمسية وغّي رمسية. البشرية من خال

 
 هنة مرن

 
-. ووضااعت اخلطة يف سااياق أزمة جائحة كوفيدمرن   اهذه اخلطة االساارتاتيجية ليساات متحجرة، وسااتتطلب هنج   -11
ة، وتؤثر على مواعيد التنفيذ. وتعرن  من األنشااااااااااااااطة اليت حتتوي عليها، وتدعم املتطلبات التطلعي  رت على كثّياليت أث   19

عبة املوارد البشاارية خالل عام  على األنشااطة اليت تدعم تنظيم املو فر وإدار م بطريقة فعالة  اأساااساا   الرتكيز 2020على شااُ
أن  على املستوى الدويل، جيب 19-ومتسقة أثناء األزمة. وابلنظر إىل أن من الصعب حىت اآلن التنبؤ حبالة جائحة كوفيد

. 2020م، وهو ما اقتضااته الضاارورة يف مارارآذار و تتساام هذه اخلطة ابملرونة الكافية لالسااتجابة حلاالت الطوارد عند اللز 
ميكن أن ُتشااااكل ومن املساااالنم به يف الوقت نفسااااه أن االسااااتجابة للجائحة والتدابّي اخلاصااااة املتخذة وطرق العمل اجلديدة 

ل به.  احافز    للتغيّي وقد تُعج ر
 

عبة املوارد البشاارية. ،اخلطة تنفيذ ومن العناصاار األخرى املؤثرة على -12 وتتخذ شااعبة املوارد  ضاارورة إعادة بناء فريق شااُ
من أجل تصااويب لموارد البشاارية، ل فع ال هيكل إلنشاااء الغائبة حالي ا الو ائف الرئيساايةالبشاارية اإلجراءات الالزمة إلرساااء 

دعم ا أنشااااطة اإلصااااالح. و يف عمليا ا فضااااال  عن تنفيذ  "حتقيق "أفضاااال املمارساااااتالتحدايت اليت واجهتها على صااااعيد 
شغل مناصب نئب مدير ُشعبة املوارد البشرية، أو مت مؤخر ا  اجيري حالي  فيما  ،إلصالح املوارد البشرية، جرى تنقيح الشعبة

واألمتتة واإلبالغ، والتطوير العمل، لعالقات يف مكان لورئيس االسااااااااارتاتيجيات والساااااااااياساااااااااات، وكذلك املناصاااااااااب العليا 
عبة من املضاااااااي قدم   ومع أن ذلكالو يفي، والضااااااامان االجتماعي،  تنفيذ اخلطة االسااااااارتاتيجية،  در يف  اسااااااايمك رن الشاااااااُ

 .2020من هذه املناصب لن يتم شغلها قبل أواخر عام  ىاإلشارة إىل أن الغالبية العظم
 

 دعم تغيّي الثقافة
 

تُعزز اخلطة االسرتاتيجية للموارد البشرية اإلصالح من خالل العمليات والسياسات واألدوات وحتديد املمارسات  -13
ُشعبة املوارد البشرية التوعية ابلعمليات اجلديدة وتوفّي املعرفة بشأن كيفية  وبينما ستدعممن أجل اإلدارة الفعالة للمواهب. 

على املسااااتوايت كافة إحداي تغيّي يف  ع املؤشاااارات، ميكن للمديرين واملو فرتطبيقها وتعزيز الساااالوكيات من خالل وضاااا
أو  تقديرالسااالوكيات اليت تكون موضاااع  وتوضااايحويتم ذلك من خالل سااالوكهم اخلاص ". األجواء" ي ة الثقافة عن طريق 

 تشجيع أو  اهل أو معاقبة. 
 

عنصر واحد من عناصر تغيّي الثقافة ملساعدة املنظمة على السعي ومُتثل اخلطة االسرتاتيجية للموارد البشرية جمر د  -14
، والتسااااااااالسااااااااال اإلداري اجلديد املتشاااااااااابك، وفرقة  قدم ا فو إعمال قيمها. وتُتخذ مبادرات أخرى، مثل إعادة هيكلة املقر 

وختطيط العمل، وفرقة العمل املعنية بتبساااايط البّيوقراطية والشااااؤون اإلدارية، واملشاااااورات بشااااأن اسااااتقصاااااء رضااااا املو فر 
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العمل املعنية مبنع االستغالل واالنتهاك اجلنسيررالتحرش اجلنسي، وبرنمة تقدير املو فر، والتواصل الشفاف واملعزز يف 
 .اال اهر بر املو فر وأصحاب املصلحة، واحملافل غّي الرمسية، مثل جلنة الشباب وجلنة املرأة

 

 البشرية للموارد االسرتاتيجية اخلطة -اثلث ا 
 

 العام  املخطط
 

: اإلدارة الكفؤة والفعالة للموارد البشرية من خالل أفضل املمارسات اليت تدعم حتقيق اهلدف االسرتاتيجي -15
 األهداف االسرتاتيجية والتشغيلية والرباجمية للمنظمة. 

 
  ورفاه والشاااامول، تنو عوالتطوير، وال تعل موال التو يفسااااياسااااات للموارد البشاااارية حمورها البشاااار بشااااأن : 1الناتج ،

 للمو فر العمل أبفضل ما لديهم من قدرات.ميكن فيها  قوامها املشاركةاملو فر، للدفع فو ثقافة 
 
 ممارسات التو يف والتنقل.و  أُطرتعزيز  1-1

 بر املو فر، وحتسر األداء. تعل ممن خالل فرص التطوير والومتكينها تعزيز القدرات  1-2

 ء.ة وشاملة يشعر فيها املو فون ابلتقدير والرغبة يف املشاركة وروح االنتماتنو عبي ة عمل م ي ة  1-3

 بي ة عمل آمنة وصحية. 1-4
  ة على أصاااااااحاب املصااااااالحة مُتك رن من األخذ تجراءات ومنتجات نصاااااااب  ماتصااااااااالت وتقارير وأدوات : 2الناتج

 املناسب وبطريقة شاملة.وخدمات اسرتاتيجية للموارد البشرية وتنفيذها يف الوقت 
 

 املبادئ التوجيهية السبعة
 

تة يف اخلطة وكذلك طريقة تنفيذها. وساااااُتتخذ كل مبادرة ه تصاااااميم األنشاااااطة والنواهذه هي املبادد اليت ساااااتوج   -16
ابلتشاااور مع أصااحاب املصاالحة، مبا يف ذلك أجهزة متثيل املو فر، من أجل ضاامان األخذ بنهة شاافاف ومتوازن  اتدرجيي  

 عملي.و 
لون أعظم مورد للمنظمة ويشاااااكلون أسااااااا فاحها والوفاء بواجب أبهنم مُيث   ااعرتاف   إيالء األولوية لألفراد (1)

 العناية. 
ر، واملوارد البشااااااارية، املو فبر  واضاااااااحة مع حتديد أدوار ومساااااااؤوليات، األفراددارة إباجلماعي  اللتزاما (2)

 واملديرين، وكبار القادة. 
، وتعب ة املوارد من خالل قنوات تشمل   اإلبداع واالبتكاراملشاركة يف  (3) كطريقة للنجاح يف بي ة سريعة التغّيُّ

 الشراكة مع الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما.
 . يتيح االزدهار للجميعوشامل  تنوّعهتيئة مكان عمل م (4)
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 .ابلقرب من غالبية مو فرحنو ال مركزي اخلدمات وصنع القرار على توفّي  (5)
 .ومؤمتتة حيثما أمكن سياسات وعمليات مبسَّطةنشر  (6)
 قادر على قياا األثر ابلنسبة للعمالء واملو فر. النتائج قائم علىهنة  (7)

 
 الثالث أو الستة املقبلة األشهر أولوايت اإلصالح الرئيسية خالل

 
 يف منت هذا التقرير.  يضاف ذلك إىل األنشطة التشغيلية اجلارية، ويرد بيانه تفصيال   -17
 

 (.2020والتقرير السنوي ) 2021-2020وضع اخلطة االسرتاتيجية للموارد البشرية  (1)
 دارة املوارد البشرية.ت السلطات اخلاصةتفويضات  (2)
طة وشاااااافافة وإطالقها )للمو فر يف ف ة اخلدمات العامة، والف ة الفنية،  (3) وضااااااع سااااااياسااااااات تو يف مبساااااان

واملساااااااااواة فرص النمو الو يفي وتعزيز التنقل، واملديرين، واملو فر املعيننر بعقود قصااااااااّية األجل( إلاتحة 
 اليت يستغرقها التعير. الشواغر، واملدة معد الت، وخفض املنصف اجلغرايفوزيع توالبر اجلنسر 

 املو فر، وختطيط العمل، واإلسهام يف السياسات واخلطط. عن رضامتابعة الدراسة االستقصائية  (4)
، مع ضمان من خالل ترتيبات العمل املبتكرة واملرنة ةاجلديد أساليب العمل إضفاء الصبغة املؤسسية على (5)

 .، ضمن مكان العملاملاديالتواصل  ها، مبا فيالالزمة سبل التواصل
 لنمو الو يفي وإطالقها.لوضع سياسة  (6)
 حول اخلطة االسرتاتيجية. امع  مجع ممارسي املوارد البشرية  (7)

 
 4أبرز مالمح األنشطة واملخرجات واأُلطر الزمنية ملبادرات اإلصالح -رابع ا 

 
، والشاااامول، تنو عوالتطوير، وال تعل ممالك املو فر والسااااياسااااات للموارد البشاااارية حمورها البشاااار بشااااأن تعير  :1الناتة 

 . ورفاه املو فر، للدفع فو ثقافة قوامها املشاركة ميكن فيها للمو فر العمل أبفضل ما لديهم من قدرات
 

 تعزيز ُأطر وممارسات التو يف والتنقل 
 

سيييييييياسيييييييات ال بشااااااااأن ساااااااانكون يف ساااااااابيلنا فو االنتهاء من املشاااااااااورات 2020حبلول ديساااااااامربركانون األول  -18
، من فئة اخلدمات العامة، والفنية، واملديرين املوظفني بتعيني اخلاصةوالشفافة ثة واملبسَّطة اجلديدة واحملدَّ  واإلجراءات

                                                           
 هذه األنشطة ابإلضافة إىل األعمال التشغيلية اليومية والتعيينات وإدارة احلاالت. وما إىل ذلك.  4
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اجلديدة االلتزامات . وساااااااتدعم هذه الساااااااياساااااااات واملمارساااااااات 2021اليت سااااااايجري إطالقها يف الفصااااااال األول من عام 
حتقيق  إىلمن خالل عملية قائمة على اجلدارة والساااعي يف الوقت نفساااه  اعالي   التنظيمية ابختيار املرشاااحر املؤهلر لهيال  

 والالمركزية يف صنع القرار. ، والتطوير الو يفي للمرشحر الداخلير، والتنقل، والفعالية تنو عال
 

إجراءات اختيار ط سيييّ  توصييييات املراجعة الرئيسيييية اليت توضيييح وتُبتنفيذ وابإلضااااافة إىل ذلك، ساااانسااااعى إىل  -19
ويشااامل ذلك توصااايات .2020 األول ديسيييمرب/كانون حبلولاملوارد البشيييرية من امل املوظفني واسيييتخدامها وتطبيقها 

مبتطلبات اللغة الثانية، بشاااااااااأن اساااااااااتخدام قوائم املو فر املؤساااااااااساااااااااية والقوائم املرجعية؛ والتنقيحات واالقرتاحات املتعلقة 
ق من ساااالمة اساااتخدام دالت املعيشاااة وتوقف العقود؛ وحتديد مؤشااارات األداء الرئيساااية للتحق  واخلطوا التوجيهية بشاااأن ب

توصاااااااااايات املراجعة األخرى اليت تدعم مراقبة اجلودة من أجل ترشاااااااااايد طرائق العقود  2021هذه املوارد. وسااااااااااُتنفذ يف عام 
 يهية القطرية مع السياسات واملمارسات. ومواءمة اخلطوا التوج

 
عبة املوارد البشاارية للتمكر من األخذ بنهة اختيار ممثلي املنظمة  ويف إطار إعادة هيكلة املقر، جيري دمة -20 يف شااُ

  أمشل يف إدارة املواهب.
 

الو يفي ويراعي رفاه يُعزز التطوير  للتنقلإطار طة وضااع الة واملبساا  وسااتدعم السااياسااات وممارسااات التو يف الفع   -21
ة عمل قادرة على التكيُّف وعاملية ومتعددة املتحدة، ويُعزز قو   املو فر وأفضااااااااال املمارساااااااااات املعمول ةا يف منظومة األمم

املنبثقة عن ويراعي توصااااااااااااايات املراجعة  إلزامي ا من كونه برنجم اجيري التعامل معه كإطار أكثر املهارات. وهذا اإلطار الذي 
ل الساااااااااابقة، من املتوقع أن يشااااااااامل جمموعة من أنواع تنقالت املو فر اليت من شاااااااااأهنا تلبية ساااااااااياساااااااااة التنق   اساااااااااتعراض

دة للمنظمة ابعتبارها منظمة قائمة على املعرفة، ويشاااااااامل إمكانية التنقل بر الوكاالت، ويُعزز الشااااااااراكة االحتياجات احملد  
تبادل من قبيل ميكن أن يشاامل مبادرات  2021للتنقل يف عام  والتفاعل بر مجيع مكاتب املنظمة. وساايجري وضااع إطار

بر منظمات األمم املتحدة، وآلية للتناوب املنتظم ملمثلي املنظمة، ووضااااااااااااااع قائمة ابملو فر لدعم املكاتب اليت  املو فر
 حتتاج إىل قدرات إضافية ملعاجلة الزايدات املفاج ة يف العمل )قائمة القدرات االحتياطية(.

 
لو يفية دعم إعادة هيكلة املقر، مبا يف ذلك وضااع التوصاايفات ا 2021يجري يف هذه الساانة وحىت هناية عام وساا -22

ابلتعاااااون مع مكتااااب  القوة العيييامليييةتخطيط ل أكرب عمليييية، نتطلع إىل 2021العااااامااااة للحفاااااو على املقر. ويف عااااام 
 ، والتخطيط لتعاقب املو فرملو فرمن حيث ااالساااااااااااااارتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد لتقييم املتطلبات الطويلة األجل 

 االسااارتاتيجية تطلباتاملو  2031-2022من دعم تنفيذ اإلطار اسااارتاتيجي  نتمكنكي ،  تنو عواملهارات ومزية املهارات، وال
 .املتصلة أبهدافه ونتائجه لمنظمة يف املستقبلل

 
من خالل حتسر موقعنا الشبكي، والرسائل واالتصاالت الداخلية.  التواصلتعزيز إىل  2021وسنسعى يف عام  -23

 والشمول يف املنظمة. تنو عويهدف ذلك إىل دعم تنفيذ سياسات التعير اجلديدة وتعزيز القيم التنظيمية لل
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العمل املشااااارتك مع من خالل زايدة  برامج املوظفني الفنيني الشييييبا ونعكف هذا العام على تبسااااايط وتوسااااايع  -24
والدعم يف وحدات برنمة متطوعي األمم املتحدة والتآزر مع الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما، وحتساااااااااااااار املشاااااااااااااااركة 

و فر الفنير املبتدئر، ونرراملالتعير. وساااااااااُنقوم يف السااااااااانة املقبلة بتصاااااااااميم ووضاااااااااع برنمة لتوجيه املو فر الفنير املعا
 جلميع املو فر اجلُدد.وحتديث جمموعة أدوات التوجيه املتاحة على اإلنرتنت 

 
 مؤشرات األداء الرئيسية

 
طة، و  اجلديدةاألدوات الساااااياساااااات و ل تنفيذ عمليات التعير و ث  مي يف املقر بتكليف من اجمللس، وتعزيز  إعادة اهليكلةاملبسااااان

الشاااواغر عن  معد التختفيض  يف ،، ابإلضاااافة إىل كوهنا نواتة يف حد ذا اختطيط قوة العمل، إجراءات طموحة ساااُتساااهم
طلبت جلنة املالية معاجلته األمر الذي ، 5يف املائة( 19) 2020مساااااااتوايت خط األسااااااااا اليت كانت عليها يف مارارآذار 

 : ؤشراتمستخدم ما يلي كسيُ . وابإلضافة إىل ذلك، 2020 عام دور ا اليت ستعقد يف ربيععلى سبيل األولوية يف 
 

  ،120 ستهَدفتقدمي العرض األو يل )املستوى امل حىتمن إغالق الو يفة الشاغرة  ، وعدد األسابيعةواملد  التعير 
 145، وهو 2019، مقارنة خبط األساااااااااا يف ديساااااااامربركانون األول 2021حبلول ديساااااااامربركانون األول  ايوم  
 (. ايوم  

 .وضع مؤشر أداء رئيسي للتنقل كجزء من إطار التنقل 
 

 وحتسر األداء تعل مطوير والتتعزيز القدرات ومتكينها من خالل فرص ال
 

اجلودة على  2020الرتكيز يف عام  سينصب  لتنفيذ اخلطط التنظيمية، ع املو فر ابملهارات الالزمة متت   حرص ا على -25
على الصااااااااااااااعيد العاملي يف  تعل متقييم الحتياجات ال جريوأُ  .االحتياجات والتدريب القائمة على تعّلمبرامج الالعالية، و 

إىل الربامة التعليمية اجلديدة على اإلنرتنت، ورصاااااااااااااد التدريب اإللزامي من خالل  إمكانية الوصاااااااااااااولوكذلك  2020عام 
ة من قنوات االتصااااااال طوال عام تنو عمن خالل جمموعة م تعل ملوحات املتابعة وأدوات اإلبالغ. وساااااايسااااااتمر تعزيز فرص ال

، 2021املو فر يف عام  لتطويرعملية وضااع خطة مؤسااسااية  ملو فررضااا ل الدراسااة االسااتقصااائية. وسااتثري نتائة 2020
 إطار وإجراءات للمكافآت والتقدير.وضع وكذلك 

 
احلضاااااااااورية واملنصاااااااااات  لمن خالل جمموعة من حلقات العم التطوير الوظيفي الشيييييييخصيييييييي املوج  ويتم دعم -26

واالسرتاتيجي. وميك رن ذلك من احملتوى الو يفي والتشغيلي  اواسع   ااإللكرتونية للدورات التعليمية اإللكرتونية اليت توف رر طيف  
وجيري للهدف الو يفي الداخلي أو اخلارجي املقبل.  اساااتعداد ااملو فر من تطوير أنفساااهم واكتسااااب قدرة على املنافساااة 

 مهارات االتصال واإلدارة واملهارات اللغوية.، مثل األساسيةهارات توفّي امل 2020يف عام  بصفة خاصة
 

                                                           
 حزيرانريونيو 17إىل  8حزمة بيانت إىل األعضاء خالل الدورة الثمانر بعد املائة للجنة املالية اليت عقدت يف الفرتة من  قد رمتقبل إعادة هيكلة املقر.   5

2020. 
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 5-التنفيذية لكبار املو فر الفنير )من الرتبة ف إلدارة القيادات ريب برنمة جديد  2020يف عام  وجيري -27
(. ومن املقرر تقدمي تدريب على التطوير اإلداري والقيادي 2-وما فوقها( وبرنمة القادة الناشاااااااااااااا ر )من املسااااااااااااااتوى ف

على  مع الرتكيز بوجه خاص يهمومسااااااااااااااعد ( وممثلي املنظمة4-ف ر3-للمو فر الفنير من املساااااااااااااتوى املتوساااااااااااااط )ف
 2021و 2020، واالسااتفادة من الفرص اليت تتيحها منظومة األمم املتحدة، وذلك حبلول ديساامربركانون األول املو فات

 على التوايل.
 

 النمو الوظيفي بشاااااااأنساااااااياساااااااة  2020يف عام  والتطوير بر املو فر، ساااااااتوضاااااااع تعل موابإلضاااااااافة إىل فرص ال -28
والغرض من ذلك هو احلرص على أن تتاح للمو فر الذين يعملون مع  .ومعايّيه"الو يفي"  رتق يال إجراءات وسااااااااااااااتحدد

املنظمة منذ ساااااانوات طويلة، ال ساااااايما يف ف ة اخلدمات العامة الذين تولوا مناصااااااب أعلى مبرور الوقت، الفرصااااااة للنظر يف 
 تقد مية تنافسااااااية من خالل النجاح يف اللتند إىل عميساااااا رتق يتهم عندما تتسااااااع و يفتهم. وال يزال املسااااااار الرئيسااااااي للترق ي

 (.18لشغل منصب أعلى )انظر الفقرة 
 

اليت تساااعد على  تعل معلى تشااجيع وتعزيز ورصااد االمتثال جملموعة واسااعة من فرص ال 2020يف عام  از أيضاا  ونرك   -29
. املخاطر واألخالقيات ومحاية املوظفنيحتسييني األداء يف منع التدليو وإدارة تنفيذ الساااياساااات واملمارساااات من أجل 

توجيهات أخرى من أجل تعزيز الضااوابط الداخلية عن طريق توعية املو فر ابلنصااوص األساااسااية  تقد مساا 2021ويف عام 
 للمنظمة، وعمليات املدفوعات، واإلدارة القائمة على النتائة، وإدارة الشؤون اإلدارية للموارد البشرية من غّي املو فر. 

 
برتشاااااااااااااايااد أداء عمليااات التقييم وكااذلااك تعزيز القاادرة على اسااااااااااااااتخاادام النظااام من أجاال  2020ونقوم يف عااام  -30

جلساااااااااااااااات اإلحاااطااة اإلعالميااة وحلقااات العماال والتاادريااب عرب اإلنرتناات، وأمتتااة عمليااات تقييم من خالل  األداء إدارة
قارير ت 2021يف عام  وسااااانصااااادراملو فر الفنير املعيننر بعقود قصاااااّية األجل، وإعادة صاااااياغة األهداف ملمثلي املنظمة. 

ييم مو في ف ة اخلدمات العامة املعيننر بعقود تق أبمتتة اسااااتمارات، وساااانقوم الع عليهاوساااايتاح االط  عن تصاااانيفات األداء 
 قصّية األجل. 

 
 مؤشرات األداء الرئيسية

 
املو فر لعام  عن رضاااااالدراسااااة االسااااتقصااااائية  ووضااااع، على الصااااعيد العاملي تعل متقييم احتياجات ال إجراء ابإلضااااافة إىل

 :ستخدم ما يلي كمؤشراتسيُ ، القائمة على املهارات تعل موالسياسات واخلطوا التوجيهية اجلديدة وأدوات ال ،2022
 

  يل فرص تتاح " صااااااال ابملوافقة على بيانفيما يت   2022نتائة الدراساااااااة االساااااااتقصاااااااائية ملدى رضاااااااا املو فر لعام
 2022ر2021للفرتة  يف املائة 62 ساااااتهَدف)املساااااتوى امل"، اكتسااااااب مهارات جديدة تسااااااعد  يف لدية عملي

 يف املائة(. 57، وهو 2020ر2019مقارنة خبط األساا للفرتة 
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 2021يف ديسااااامربركانون األول  يف املائة مقارنة 60 ساااااتهَدف)املساااااتوى امل االمتثال للتدريب اإللزامي معد الت 
 . 6(يف املائة 40، وهو 2019خبط األساا يف ديسمربركانون األول  مقارنة

 
 فيها املو فون ابلتقدير والرغبة يف املشاركة وروح االنتماءة وشاملة يشعر تنو عبي ة عمل م

 
يف االسااتجابة لالحتياجات العاملية. وال قوة رئيسااية سااتساااعد املنظمة على التوصاال إىل حلول مبتكرة  تنو عل الميث   -31

ل والتقدير واالحرتام ة و ي ة مكان عمل يسااااوده االحرتام ويشااااعر فيه اجلميع ابلشاااامو تنو عتزال املنظمة ملتزمة بقوة عاملة م
دومنا اعتبار خللفيتهم، أو خرب م، أو جنساااااااااااهم، أو جنسااااااااااايتهم، أو عرقهم، أو أصاااااااااااوهلم اإلثنية، أو دينهم، أو لغتهم، أو 

 ، أو ميلهم اجلنسي، أو عمرهم، أو إعاقتهم، أو وضعهم االجتماعي واالقتصادي.حالتهم االجتماعية
 

ة وحتليالت إحصاااائية ابساااتخدام بيانت وأدل   والشيييمول تنوّعال عن تقريروضاااع  2021وسااايجري يف مطلع عام  -32
واالرتقاء الو يفي( على مجيع املساااااااااتوايت ويف مجيع ف ات املو فر من أجل بلورة فهم االجتذاب واالساااااااااتبقاء  معد الت)

سااااتضااااع املنظمة . و أفضاااال لبسااااباب اجلذرية والقضااااااي البنيوية، والتمكر من اختاذ إجراءات مالئمة ملعاجلة تلك املسااااائل
 . 2021جاهزة يف مطلع عام  املواهب وستكونمجيع جوانب إدارة  لالسرتشاد ةا يفدماج منظور اإلعاقة إلستكون 

 
عبة املوارد البشاارية و  -33 صاات النتائة وخل   املوظفني عن رضيياالدراسيية االسييتقصييائية رصااد  2020يف عام واصاالت شااُ

وأبلغت عنها. وساااايسااااتمر العمل مع املو فر من خالل نتائة هذه الدراسااااة االسااااتقصااااائية طوال هذه الساااانة عرب دورات 
 . 20227لتخطيط العمل وعن طريق حتسر التصميم يف السنة املقبلة الستقصاء عام 

 
عبة املوارد البشاارية أيضاا   -34 بدور نشااط يف فرقة عمل املنظمة املعنية بتنفيذ خطة العمل بشااأن احلماية من  اوسااتقوم شااُ

مع الوكاالت األخرى، وأمر املظامل اجلديد يف ، وتعمل يف تعاون وثيق 8االساااااتغالل واالعتداء اجلنسااااايررالتحرش اجلنساااااي
مكان عمل يسوده االحرتام )منع ي ة ، لضمان اختاذ التدابّي الضرورية الكفيلة بته10، ومكتب الشؤون األخالقية9املنظمة

  (.وسوء استغالل السلطةاملضايقات والتحرش اجلنسي والتمييز 
 

 اواضاااااح   ان تعريف  إطالق ساااااياساااااة جديدة بشاااااأن السااااالوك يف مكان العمل ساااااتتضااااام   2021وسااااايجري يف عام  -35
 2020ة. وتشمل اإلجراءات يف عام املعني  عة، وتوضيح األدوار واملسؤوليات للمو فر واملديرين واملكاتب للسلوكيات املتوق  

                                                           
 احملدودةالتغطية راإلنرتنت إىل النفاذ إمكانية وضيق املقدنم، التدريب وحجم املو فر، غّي من البشرية املوارد لمعد   ستهَدفينبغي أن يراعي املستوى امل  6

 إمتام عن لإلبالغ االتصال جهات وشبكة القطرية املكاتب جلميع تدريبية بيانت توف رر للرصد أداة االمتثال تعزيز آليات وتشمل. معيننة مواقع يف لإلنرتنت
 .املتابعة تجراءات متصل ونظام التدريب

  .املو فر رضا عن االستقصائية الدراسة بعد ما ملرحلة اإلجراءات ختطيط عملية عن حتديث ،FC 183/5 Rev.1 الوثيقة انظر  7
 . 2020ديسمربركانون األول  ،CL 165 الوثيقة انظر حتديث  8
كي ألمر يغطي أمر املظامل جمموعة من جوانب السلوك يف مكان العمل، وتقع عليه املسؤولية عن الوساطة. وملزيد من املعلومات، انظر املوقع الشب  9

 املظامل.
 ب الشؤون األخالقية. يغطي مكتب الشؤون األخالقية جمموعة من جوانب السلوك يف مكان العمل. وملزيد من املعلومات، انظر املوقع الشبكي ملكت  10
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إدخال مؤشاااااااار جديد لبداء يف نظام تقييم وإدارة األداء ملساااااااااءلة املديرين عن مكان العمل الشااااااااامل، وحتساااااااار عمليات 
 على مستوى وكاالت األمم املتحدة.  ت من املستنداتالتثب  
 

حاااطااة اإلعالميااة للمااديرين واملو فر، وجيري تقاادمي جمموعااة من اجللساااااااااااااااات التاادريبيااة اإللزاميااة وجلساااااااااااااااات اإل -36
، تنو ع، الشااموليةروال"منع التحرش اجلنسااي: دور املديرين"بشااأن  تعل مإىل جانب فرص ال 2021وساايسااتمر تقدميها يف عام 
تطوير السيييلوكيات اليت تدعم مكان عمل الشااااباب والنساااااء. وسااااتساااااعد هذه الفرص على من وبرنمة لتوجيه املو فر 

 عن طريق توفّي املعرفة بشأن كيفية التعامل مع اإلساءات واإلبالغ عنها واحلماية منها. شامل وآمن
 

 مؤشرات األداء الرئيسية
 

 :ستخدم ما يلي كمؤشراتسيُ ابإلضافة إىل تقدمي خطوا توجيهية وسياسات جديدة ومتطلبات للمراجعة، 
 

 لو ائف الف ة الفنية من الرتبة يف املائة  44األساا )خط  التكافؤ بر اجلنسر يف شغل الو ائف يف الف ة الفنية
يف املائة يف  25وما فوقها  1-، وخط األساا للرتبة مدير2019يف ديسمربركانون األول  5-إىل ف 1-ف

  .11(2019ديسمربركانون األول 
 يف املائة  75عند  عادال   هو احلفاو على نسبة متثيل البلدان متثيال   ستهَدفالتمثيل اجلغرايف املؤسسي )املستوى امل

 يف املائة(. 86، و2019أو أعلى مقارنة خبط األساا يف ديسمربركانون األول 
 املنظمة لديها سياسات " وافقة على البيانصل ابملفيما يت   2022الدراسة االستقصائية عن رضا املو فر لعام  نتائة

للفرتة  ستهَدف)املستوى امل" لسلوك غّي املقبولةالة ملعاجلة التحرش وغّيه من أنواع اوعمليات وإجراءات فع  
 .12يف املائة( 64، وهو 2020ر2019 يف املائة من املو فر مقارنة خبط األساا للفرتة 70هو  2022ر2021

 
 ةا  بي ة عمل آمنة وصحي

 
من الضاااارورة احلتمية، حىت يف أكثر مراكز العمل صااااعوبة، أن يشااااعر املو فون ابلدعم والرعاية، وسااااتبذل املنظمة  -37

كل ما يف وساااااااعها لضااااااامان أن تكون الصاااااااحة املهنية والرفاه، مبا يف ذلك الصاااااااحة العقلية، يف صااااااادارة تقدمي اخلدمات. 
يف ستظل تشكل حتداي   خالل هذه السنة ورمبا اي  حتد   لوابتت تشك  صحية أمهية أكرب المنة و اآلعمل ال ي ة بي ة  تواكتسب

 السنة املقبلة.
 

                                                           
ويف املناصب  2022خطة العمل لتحقيق التكافؤ بر اجلنسر يف املنظمة  دف إىل حتقيق التكافؤ بر اجلنسر على مستوى الف ة الفنية حبلول عام   11

 .2024العليا حبلول عام 
)وهي اجلهة اخلارجية اليت أشرفت على إجراء الدراسة االستقصائية يف املنظمة(،  CultureIQابلتشاور مع شركة  ستهَدفمت حتديد املستوى امل  12

يف املنظمات الكبّية األخرى. وتغطي هذه النسبة املستجيبر  CultureIQابالستناد إىل زايدة النسبة امل وية لدرجات االستقصاء اليت الحظتها شركة 
 (. 2019يف املائة يف عام  23درج الردود احملايدة )الذين ذكروا أهنم يوافقون بقوةريوافقون. ومل تُ 
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، وعملت ُشعبة املوارد البشرية يف تعاون وثيق مع فريق إدارة األزمات اكبّي    19-األثر العاملي جلائحة كوفيد وكان -38
العمل. ويف هذه األوضاااااااااع غّي املساااااااابوقة ، واإلمساااااااااك بدفة التغيّيات يف مكان بطريقة اساااااااارتاتيجية التهديد ملواجهة هذا

عبة خالل املرحلة األوىل )مارارآذار الشااااديدة التعق   على مشاااااركة املو فر من اجلائحة ( 2020د، ركزت إسااااهامات الشااااُ
ة صاااح  وكذلك  تدابمل خاصيية لضييمان اسييتمرارية العمل ووضاااع خطوا توجيهية إدارية للموارد البشااارية. ومشل ذلك اختاذ

 متهم، مبا يف ذلك معاجلة املسائل الناش ة عن اللوائح التنظيمية احلكومية بشأن احلجر الصحي.املو فر وسال
 

عبة املوارد البشااااارية ل إىل أي لقاح أو عالج للفّيوا، ساااااتت  للمساااااتقبل، ويف  ل عدم التوصااااا   اواساااااتشاااااراف   -39 خذ شاااااُ
خطوات إلضااااااافاء الطابع املؤساااااااساااااااي على بعض طرق العمل اجلديدة، وخاصاااااااة ما يتعلق منها ابلعمل عن بُعد وترتيبات 

ي اخلطة االسااااااااااارتاتيجية للموارد البشااااااااااارية وإجراءات وطرجات لدعم االنتقال إىل طرق العمل اجلديدة. وتغط  العمل املرنة. 
ات الرقمية من خالل اساااااتحداي منصااااا   األدوات ملواجهة ضااااارورة اساااااتخدامالكفاءات الالزمة  وجيري دعم إدخال وتطوير
التدريب  ا. ويشاااااامل ذلك أيضاااااا  إدارة األفرقة والعمل عن بُعدة رقمية جديدة، مبا يشاااااامل كيفية وإنشاااااااء منتدايت تعليمي  

 إىل مناذج رقمية وافرتاضية. تعل مه وحتويل مجيع برامة الاملوج  
 

الرتكيز على تعزيز املعلومات  ة يف األمم املتحدة، ينصاااب  ة العقلي  والصاااح   ة املوظفنيصييحّ دعم مبادرات ويف إطار  -40
خطط التأمر الطيب، واخلدمات الصااااااااااحية عن بُعد، واخلدمات الطبية وخدمات اإلرشاااااااااااد يف عن إمكانية الوصااااااااااول إىل 

عبة املوارد البشاارية أيضاا  . 13املنظمة، ابلتعاون مع دائرة اخلدمات الصااحية يف املنظمة بزمام قيادة وضااع خطة  اوسااُتمسااك شااُ
ةدف توفّي املوارد البشاااااارية األساااااااسااااااية والفعالة الالزمة لدعم املو فر وأساااااارهم يف الكواري الطبيعية أو  14لدعم املو فر

 غّيها من احلوادي احلرجة. 
 

الطيب لغمل املوظفني، وخطة تغطية التأمني  ةة جديدة خلطة التأمني الطيب/خطييييييييييّ مناقصة طبيومن املتوقع طرح  -41
الطيب  لتعزيز الغطاء التأميين 2020قبل هناية عام  التأمني الصحي، والتأمني اجلماعي على احلياة وضد احلوادث والعجز

طة يف املكاتب امليدانية، وتزويد املسااتخدمر ااحلايل للموارد البشاارية من غّي املو فر واملو فر املعيننر حملي    بعمليات مبساان
ر وضااع إطار مؤسااسااي لعمليات املراجعة واالسااتعراضااات األخرى للخطط الطبية ومؤمتتة وحتساار الوصااول إليها. ومن املقر  

، إىل جانب مواصااالة التحول الرقمي، واألمتتة، 2021يف عام  للموظفني ةمناسيييب غطيةتلضااامان فعالية إدارة العقود وتقدمي 
 والعمليات.وترشيد اخلدمات 

 
عن  2020يف عام  دية والتأمني الطيب بعد انتهاء اخلدمةاعاملعاشييييييات التقوسااااااايجري حتسااااااار تقدمي خدمات  -42

ملشرتكة لضمان حتسر التواصل مع املتقاعدين. اطريق توضيح األدوار واملسؤوليات يف ُشعبة املوارد البشرية ومركز اخلدمات 
على الصاااااااااااعيد العاملي املعاشاااااااااااات التقاعدية  لتجهيزإجياد حلول رقمية  2020يف عام  اوابإلضاااااااااااافة إىل ذلك، جيري حالي  

                                                           
 تعليمية جلسات وعقد واإلسبانية والفرنسية اإلنكليزية ابللغات خدمات لتقدمي إضافير مستشارين ستة املنظمة يف الصحية اخلدمات دائرة عيننت  13

 .الناش ة اإلجهادمشاكل راخلطّية احلوادي بعد املبكرالتدخل رللتعرف األقران دعم برنمة إنشاء أيض ا ومت. األزمات حلوادي لالستجابة ومشاورات
 يف الطوارد إدارة نتُيشكل برنمة دعم املو فر جزء ا من مبادرة األمم املتحدة إلدارة القدرة على مواجهة الطوارد اليت  دف إىل تعميم مكو    14

 .اجلارية العمليات
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ح سياسة جلنة وابإلضافة إىل ذلك سُتنق  غطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة. املشاركة يف الت معد التتقييم لوإجراء استعراضات 
مم املتحدة للتحقيقات وخدمات ، وسااااااايساااااااتكمل مكتب األالنتخاةاة للمو فر واخلطوا التوجيهية املعاشاااااااات التقاعدي  

قد رم يف عام نوساااااااالرقابة اساااااااتعراض حاالت اإلعاقة يف الصاااااااندوق املشااااااارتك للمعاشاااااااات التقاعدية ملو في األمم املتحدة. 
جلساااات إعالمية للمو فر حول مزااي الصاااندوق املشااارتك للمعاشاااات التقاعدية ملو في األمم املتحدة، ابإلضاااافة  2021

 إىل حلقات دراسية حول التعير.
 

 مؤشرات األداء الرئيسية
 

 الطيب التأمرمناقصاااااةرخطة ساااااتخدم ساااااتُ  ،4-1رئيساااااية لبداء بشاااااأن الناتة  عدديةعلى الرغم من عدم وجود مؤشااااارات 
، واخلطوا التوجيهية أقساااااااام الدليلوإبرام اتفاق على املساااااااتوى التشاااااااغيلي مع مركز اخلدمات املشااااااارتكة، وتنقيح  اجلديدة،

  ، كمخرجات.دعم مو في األمم املتحدةوتنفيذ خطة  ،جلسات إعالميةللمتقاعدين، وعقد  ةجديد ةرقميول و ريب حل
 

ن من األخذ تجراءات ومنتجات وخدمات اتصااااالت وتقارير وأدوات منصااابة على : 2الناتج  أصاااحاب املصااالحة مُتك ر
 .اسرتاتيجية للموارد البشرية وتنفيذها يف الوقت املناسب وبطريقة شاملة

 
ب تنفيذ اخلطة ، سيتطل  2019-2018مع الدروا الرئيسية املستفادة احملددة يف تقرير تنفيذ الربامة للفرتة  امتاشي   -43

يشااااامل اتصااااااالت مع أصاااااحاب املصااااالحة واإلدارة العليا  هنج إلدارة التغيملإىل االسااااارتاتيجية للموارد البشااااارية االساااااتناد 
أصااحاب املصاالحة،  ومشاااركةد اإلصااالح اجلاري يف املنظمة احلاجة إىل ختطيط قوي،  وقيادة التغيّيات. وأك  للتجهيز لتبين  

ياسااااااااااااااات، وتقدمي التوجيه والدعم الكافير إىل  للتأكد من أن أساااااااااااااااليب العمل واألدوات تُعرب ر عن التغيّيات يف الساااااااااااااا
للخطة االساااااارتاتيجية للموارد البشاااااارية حول متكر ودعم التغيّيات اليت سااااااتعززها  2حور الناتة ميتولذلك املسااااااتخدمر. 

  من خالل عمليات تنفيذ حمورها البشررأصحاب املصلحة. 15ابلضرورة هذه اخلطة
 

( أحد 2020تقرير سانوي جديد )إصادار إىل جانب  التخطيط االسرتاتيجي للموارد البشرية تعزيزل ساُيشاك  و  -44
والتواصل حول  ،خالل هذه السنة التشاور مع أصحا  املصلحة والعمل معهمإىل  ة. وسنسعى أوال  املخرجات الرئيسي  

بفريق املوارد البشااااارية وممارساااااي املوارد البشااااارية، وأجهزة متثيل املو فر، واإلدارة  ااخلطة االسااااارتاتيجية للموارد البشااااارية، بدء  
برصد هذه اخلطة وإعداد  اطالعهم على رؤيتنا. وسنقوم بعد ذلك أيض  الالعليا، قبل التواصل مع األعضاء ومجيع املو فر 

 احملرز ومؤشرات األداء الرئيسية. تقد مكة يف التقرير السنوي عن املوارد البشرية، ومتكر طتلف اجلماهّي من املشار ال
 

                                                           
إلدارة التغيّي فإننا نستخدم منوذج كلية مو في منظومة األمم املتحدة الذي يشمل الكثّي من مناذج  ةعلى الرغم من كثرة النماذج القائمة على األدل    15

الل توفّي الرؤية واالسرتاتيجية املمارسات الفضلى ويُناسب األمم املتحدة. ويدعم طترب األمم املتحدة للمعارف والتغيّي املؤسسي إدارة التغيّي وتنفيذه من خ
كاسب واملشاركة والتواصل مع أصحاب املصلحة ووضع آليات للحفاو على التغيّي واملشاركة، واحلوكمةرالبحث والتطوير، وبناء القدرات، وحتقيق م

 لتنفيذ التغيّي ومتكينه من خالل تطبيق هذه املمارسات.  2سريعة. وُصم رمت األنشطة يف إطار الناتة 
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نة على الشااابكة الداخلية ، ويف إطار مواصااالة عملية 2021ويف عام  -45 املشااااركة والتواصااال، ساااُنطلق صااافحات حمسااان
تنفيذ وعلى اإلنرتنت تتضمن حمتوى يُعرب ر عن أولوايتنا. وسُتعزز اتصاالتنا عرب شبكتنا الداخلية الفهم واملعرفة والقدرة على 

 إدارة األفراد وحتسر الوصول إىل الدعم.  اتعملي
 

لبناء القدرات يف جمال املمارسات اجليدة للموارد البشرية آليات للتشاور والتعليقات وستشهد هذه السنة وضع  -46
 من خالل أفرقة من مجاعات املمارساار يف املكاتب 2021ودعم تنفيذ إجراءات اإلصااالح. وساايجري تعزيز ذلك يف عام 

الة ألصااحاب املصاالحة الداخلير واخلارجير الرئيسااير واالسااتجابة هلم من خالل ويف املقر. وسااتكون اإلدارة الفع  امليدانية 
 والشبكات على نطاق املنظومة من ضمن أولوايتنا. الرائسية اآلليات القائمة، مثل أجهزة متثيل املو فر واألجهزة 

 
نة  -47 اختاذ قرارات واعية وحتسااااار التواصااااال مع أصاااااحاب وسييييتكفل تقارير وأدوات وظيفة املوارد البشييييرية احملسييييَّ

(، TALEOالعمليات ومجع البيانت ونشرها من خالل تطوير لوحات املتابعة، ونظام اتليو )املصلحة. وسنستمر يف أمتتة 
، والنظام العاملي إلدارة املوارد. وإىل you@fao16ة، ونظام وبطاقات التقييم، واسااااااتقصاااااااءات املو فر، والشاااااابكة الداخلي

سااااانصااااايا التقرير السااااانوي اجلديد للموارد البشااااارية لتقدميه إىل  والشااااامول، تنو عجانب التقرير اإلحصاااااائي املقرتح لتحليل ال
 . 2021األعضاء خالل دورة ربيع عام 

 
ختصاااااصااااات الاكذلك دوار و واألديد للموارد البشاااارية اجليكل اهل ساااايوضااااع 2020حبلول ديساااامربركانون األول و  -48
يف ُشعبة  األدوار واملسؤوليات بني ممارسي املوارد البشرية سيتم توضيح 2021يف عام أساسها، و  ىديدة والتعير علاجل

 املوارد البشرية ومركز اخلدمات املشرتكة واملكاتب اإلقليمية واإلبالغ عنها.
 

لرتشيد ومتكر القرارات  ابملوارد البشرية اخلاصةتفويضات السلطات وابإلضافة إىل ذلك، سيجري استعراض  -49
. وسيمك رن ذلك مجيع األدوار يف 2021إجراء ما يلزم من حتديثات للدليل اإلداري للمنظمة يف عام ر ، ومن املقر  ةالالمركزي

من دعم اخلطوا التوجيهية واملمارساااااااااات وأولوايت اإلصاااااااااالح اجلديدة  املنظمة، ال سااااااااايما كبار املديرين ومديري األفراد،
 وتنفيذها يف إطار و يفة املوارد البشرية. 

 
 مؤشرات األداء الرئيسية

 
خطة عمل تقدمي سااااااااااااتخدم يُ ساااااااااااا 2على الرغم من عدم وجود أي مؤشاااااااااااارات عددية رئيسااااااااااااية لبداء يف ما خص الناتة 

(، وهيكلية وأدوار جديدة 2020فيها األنشااطة والنتائة واخلطوا الزمنية، وتقرير ساانوي )اساارتاتيجية للموارد البشاارية حتدند 
يف الدليل، وآليات جديدة للعمل مع  حتديثات تفويضات السلطاتلُشعبة املوارد البشرية، وحتديث املوقع الشبكي، ونشر 

 نظام اتليو، ونظام)وات لنشررمجع البيانت أصحاب املصلحة الرئيسير وشركاء العمل، وممارسات للتواصل والتشاور، وأد
you@fao، )كمخرجات عملية  وبطاقات التقييم . 

 
                                                           

 وإدارة األداء.  تعل منظام ال  16
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 إدارة األفراد: مسؤولية مشرتكة - خامس ا
 

 الذين جيب أن يؤدوا أدوارهم العناصر الفاعلةكثّي من ال مشاركةيتطلب فاح اخلطة االسرتاتيجية للموارد البشرية  -50
قادة تنظيمير أو حمتضاااانر للفرص واألدوات املعروضااااة، أو كمقدمر للقدرات واخلربة الفنية يف أو سااااواء  كمديرين لبفراد 

 جمال املوارد البشرية.
 

، وفهم تنو عتشااااااجيع األداء بفعالية يف فرقهم، ودعم ال مينبغي هلأمهية أساااااااسااااااية إذ  األفرادويكتسااااااي دور مديري  -51
بل التحل   اسااااااتباقية سااااااياسااااااات إدارة األفراد أن ينفذوا بصااااااورة يحتاجون إىل وساااااا ،ي ابلشاااااامول، وضاااااامان رفاه املو فرسااااااُ

ويتعرن على القادة أداء دور واضااح  وممارسااا ا وخططها التوجيهية وفهمها وتنفيذها ومعرفة مكان وكيفية طلب املساااعدة.
 وارد وقوة العمل، فضال  وفعال يف دعم سياسات املوارد البشرية من خالل السلوك والتعريف اب اهات وأولوايت ختطيط امل

بشاأهنا حساب  إلرشااداتواألجهزة الرائساية فهمها وتوفّي ا. ويتعرن كذلك على األعضااء التغيّي بشاكل ملحووعن دعم 
 ما تقتضيه الضرورة.

 
إدارة املو فر لضاامان مواءمة االساارتاتيجية واغتنام فرص املبادرة على مجيع املو فر اإلسااهام يف حوارات ويتعرن  -52

ل ومتث ر  لة لصاااحتهم ورفاههم وأدائهم وأخالقهم ونزاهتهم.امن املراقبة الفع   اإىل تنمية أنفساااهم وحيا م الو يفية. وال بد أيضااا  
عبة املوارد البشااارية وساااائر أصاااحاب املصااالحة من أجل متابعة ما يتحقق من االسااارتاتيجية للموارد  طةاخل البشااارية خطة لشاااُ

 ورصده وتعديله حسب اللزوم.  د متقواإلمساك بزمام هذا ال تقد م
 

عبة املوارد البشااااارية يف تعاون وثيق مع أصاااااحاب املصااااالحة، مبا يشااااامل اإلدارة العليا، وأجهزة متثيل  -53 وساااااتعمل شاااااُ
 للحد من املخاطر وضمان امللكية. املو فر وشركائنا يف العمل للمشاركة وتقاسم املعرفة حول هذه االسرتاتيجية

 
األمهية االسااااااااارتاتيجية للمنظمة وفعالية براجمها وشاااااااااؤوهنا اإلدارية من خالل قدرات وإمكانت  اوسااااااااانضااااااااامن مع   -54

 مواردها البشرية، وإاتحة و يفة موارد بشرية تعمل كشريك يف األعمال وعامل إلحداي التغيّي.


