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ماٌقجز
م

 مُضةّدممإىلمأسضةااماظؾفـةةمممم3103مآذار/عةارسمواألربعنيمبعدماٌائةةماظةعمسؼةدتميفمممممـاعـةيفمدورةمىـةماٌاظقةماظ،

 ."3103-3103ظؾؿقاردماظؾشرؼةماإلرارماالدرتاتقفلموخطةماظعؿؾم"تؼرؼٌرمذاعٌؾمسـماظؿؼّدمماحملرزميفمتـػقذم
م

 آذار،متقاصؾمإحرازمتؼّدممعّطردميفمسددمعـماٌؾادراتماٌؿصؾةمباٌقاردماظؾشةرؼة،مطؿةامػةقمعػصيفةؾميفممممم/وعـذمعارس

 .اظؿؼرؼرماٌرحؾلماياظل
م

 وؼلّؾطمػذاماظؿؼرؼرماظضقامأؼضًامسؾكمحاظةماٌؾادراتمذاتماألوظقؼةميفمجمالماٌقاردماظؾشرؼة،مواظعمرؾبمأسضةاامم

اظؿؿـقةؾمماظؿقلةـقاتميفمم(م3)خػة ماٌفةؾماظزعـقةةمظؾؿعةقنيهممممم(م0)صةؾماىفةقدمصقفةاهموػةلممممماظؾفـةمأنمتؿقا

(م5)مدقادةماظؿـؼةؾميفماٌـظؿةةهممم(4)برغاعجماٌقزػنيماظػـقنيماٌؾؿدئنيهمم(3)همواٌلاواةمبنيماىـلنياىغرايفم

رمأؼضةًاماٌعؾقعةاتمسةـممممأسضااماظؾفـة،مُتقصَّموطؿامرؾب.مؼةسؿؾقةمتػقؼ ماظلؾطاتمظدسؿمجفقدماظالعرطزمعراجعة

اظؿكطةةقطمخطةةطمظؾـةةاامضةةدراتم(مب)اسؿؿةةادمدقادةةةماٌلةةاواةمبةةنيماىـلةةنيهمم(مأ)عقاضةةقعمإضةةاصقة،موػةةلم

هؾقؾمإضايفمظـلؾةماٌالاعةمبنيموزةائػماًدعةةماظعاعةةمواظقزةائػممممم(مج)همواظػاوظؾؼقةماظعاعؾةميفمماالدرتاتقفل

 .ماظػـقة

 
 

مظقةىـةماٌاماإلجرااماٌؼرتحمأنمتؿكذه
م

 إنمأسضاامىـةماٌاظقةمعدسقونمإىلمأخذماظعؾؿمباظؿؼّدمماحملرزمسؾكمصعقدمعؾةادراتماٌةقاردماظؾشةرؼةمواظةقاردةميفممممم

م.،موباٌعؾقعاتماٌؿقصرةمسـماٌؾادراتاٌقاردماظؾشرؼةبشلنمم3103-3103رارماالدرتاتقفلموخطةماظعؿؾماإل

م

 ادلشورة مشروع
م

  اإلطوار اسدورتاتوجي   على صعود مبادرات ادلووارد البشورية الوواردة يف    أخذت اللجنة علمًا بالتقدم احملَرز

، وبادلعلومات ادلتوفرة عن ادلبادرات، واليت ُطلب خصوصًا ادلوارد البشريةبشأن  3112-3113وخطة العمل 

 .بعد ادلائة تقديم تقارير أو معلومات عنها يف الدورة الثامنة واألربعني

 
م
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سددمعـمعؾادراتماٌقاردماظؾشرؼة،معـذماغعؼادماظدورةماظـاعـةمواألربعةنيمبعةدماٌائةةمظؾفـةةمممممُأحرزمتؼّدممعؾققزميفم-م0

اظقثقؼةماٌرصؼةةمممعػّصؾةميفومععؾقعاتمحمّدثةطؿامتؿقصرم.موؼردمأدغاهمعقجزمسـمػذهماإلنازات.م3103آذارم/اٌاظقةميفمعارس

م.اٌقاردماظؾشرؼةبشلنمم3103-3103رارماالدرتاتقفلموخطةماظعؿؾماإلتـػقذممطؿؾقؼمبعـقان

م

 اهلوكلوة والرؤية

م

تؿضؿـمرصعمتؼارؼرمعؾاذرةمإىلماٌدؼرمظقزقػةماٌقاردماظؾشرؼة،ماظعممعراجعةجيريموضعمعؼرتحاتمبشلنمػقؽؾقةم-م3

ضؿانماختاذمإجراااتمتؿلؿمباٌروغةمواالدؿفابةمعةـمجاغةبمعؽؿةبماٌةقاردماظؾشةرؼةم ةاممممممم:موػذامأدادلمعـمأجؾ.ماظعام

م.يفمصرؼؼماإلدارةماظعؾقا،مواإلضرارمبدورهماالدؿشاريمطعضقمبشؽؾمرادخاٌؽؿبمموتـؾقتعمأوظقؼاتماٌدؼرماظعام،مؼؿؿاذكمع

م

وؼؿقاصؾمإحرازمتؼّدممعّطردميفمجمالمهدؼثمإدارةماٌقاردماظؾشرؼةمسربماالغؿؼالمعةـمععاىةةماظعؿؾقةاتمبصةقرةممممم-م3

وؼعؿؾمعؽؿةبماٌةقاردماظؾشةرؼةمممم.مفاميفماظؿكطقطمظؾـقاتجموهؼقؼفارئقلقةمإىلمخدعةمتدسؿماإلداراتمواٌؽاتبموتؿشاركمعع

سؾكمإسادةمهدؼدمرؤؼؿف،موتقضقحماظطرؼؼةماظعمدقدسؿمعـمخالهلاماٌـظؿةموؼضقػمضقؿةمإظقفةاميفماإلرةارماالدةرتاتقفلمممم

اعؾةموإضاعةةمذةراطاتمممودقفمؼؿّؿماظرتطقزمسؾكمدمقمأطربمسؾكماظؿكطقطماالدرتاتقفلمظؾؼقةماظع.ماىدؼدماظؼائؿمسؾكماظـؿائج

اٌعةاعالتممميفمدعاتاًةمويفماظقضةتمذاتةف،مجيةريمادةؿعراامإضةايفمظؿقدؼةدممممممم.مغاذطةمععماجملاالتماظعمتعينماظزبائـ

م.عـمحقثماظؽؾػةماظؽؾريةمايفؿماظعمميؽـمأنمؼضطؾعمبفامعرطزماًدعاتماٌشرتطةمحبقثمُتـفزمبلطربمصعاظقةمممؽـة

م

وػلمتشةريمإىلممم.باظؿشاورمععمصرؼؼماإلدارةماظعؾقام3105-3104دماظؾشرؼةمظؾػرتةموجيريمإمتاممادرتاتقفقةماٌقار-م4

أنمتـّظؿمعـمخالهلامسؿؾةفاممم،مإذمميؽـفاأنماٌعارف،مواٌفارات،مواظؿزامماٌقزػنيمتشؽؾممجقعفاماألصقلماألػؿميفماٌـظؿة

ةمسؾةكماظصةعقدماظةقرين،موبصةقرةممممم،مبصةقرةمصردؼةمماحملددةماظغاؼاتمواألػدافمحبقثمتلاسدماظدولماألسضاامسؾكمهؼقؼ

م.مجاسقةمسؾكماظصعقدؼـماإلضؾقؿلمواظعاٌل

م

 ادلبادرات الرئوسوة احلالوة بشأن ادلوارد البشرية  حملة عامة عن

 (إدارة األداء -مناذج الوظائ  العامة -إطار الكفاءة)

م

تلاػؿمػذهماٌؾادراتميفمو.م3103أنمُتـَفزمحبؾقلمغفاؼةمسامممحقثمجيبجيريموضعمثالثمعؾادراتمعؿؽاصؾةم-م5

اٌقزػنيموإدارتفؿمسؾكمأداسماٌفةاراتماظػـقةةممممتعقنيإضاعةمغفجمضائؿمسؾكماظؽػااةمإزااماظؿعقنيموإدارةماألداا،مؼؼّرمبلػؿقةم

وهؼقؼمغقاتجمعؾؿقدةميفمخطةماظعؿؾمسؾكماظلقاا،مإضاصةمإىلمأػؿقةممتؽةنيماظؽػةاااتمعةـمضؾقةؾماإلدارة،مواظعؿةؾمضةؿـممممممم

م.تماظػعاظةصرؼؼمواالتصاال

م

بننازمإرارماظؽػااةماٌمدللماظذيمؼؿضؿـمضقؿًاموطػاااتمأدادقة،مإضاصًةمإىلمطػةاااتممماحملقرؼةوتؼضلماٌؾادرةم-م6

اإلرةارمممعشةرو مريمعراجعةةممووةم.موعةامصةق ممم5-يفمجمالماظؼقادةمميؽـمأنمتـطؾةؼمسؾةكماٌةقزػنيمواظقزةائػمبدرجةةمفممممم
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ُوضةعتمخطةةمتـػقةذممممو.متلا مععمإرارمأعاغةماألعةؿماٌؿقةدةمضةدرماإلعؽةانممممظضؿانماالم3100ساممميفماألدادلماظعمُوضعت

م.هددمطقػقةمإدراجماظؽػاااتموادؿكداعفاميفماظؿعقني،مومناذجماظقزائػ،موإدارةماألداامووزائػماظؿعؾقؿمواظؿـؿقة

م

دةؿؽقنممنةاذجممم،م3103أؼؾةقلمم/وبةداًامعةـمدةؾؿؿربممم.مأّعاماٌشرو ماظـاغلمصقؼضلمباسؿؿادممناذجماظقزائػماظعاعةةم-م7

مؿـاصةبمتقصقػمعقّحدمظؾعـمػذاماٌشرو مػقمإغشاامواهلدفم.ماظػاوضعتمألطـرمعـمثؾـلماظقزائػميفمئػماظعاعةمضدمُواظقزا

.مجملؿقساتمعـماظقزائػمذاتمعلموظقاتمعؿشابفةمعـمأجةؾمتؾلةقطمسؿؾقةةماإلسةالنمسةـماٌـاصةبماظشةاشرةموتلةرؼعفامممممممم

احملّددةميفماإلرارماىدؼدمظضؿانمأنمجيريمتؼققؿممجقعماٌرذقنيمسؾةكمممودقفمتؿضؿـممناذجماظقزائػماظعاعةماظؽػااات

م.أداسمػذهماظؽػااات

م

ظطؾبمعـممفزامعـمػذاماٌشرو ،موادؿفابًةوط.ماظػاوواٌشرو ماألخريمػقمتطؾقؼماظؽػاااتميفمغظاممإدارةماألدااميفم-م8

واهلةدفمػةقمهقؼةؾمممم.موإدارةماألداامتؼقةقؿمظـظةامممماإلدارةماظعؾقا،مُأجريمادؿعراامظلؾؾمتؾلقطموتعزؼزماظعؿؾقةةماياظقةةمم

عؿربمسؿؾقةمإدارؼةمتلؿفؾؽماظقضتمإىلمأداةمضقؼةمإلدارةماألداا،موضؿانمأنمُتدعجماظؽػةاااتماىدؼةدةمبلةفقظةمممماظرتطقزممّمامُؼ

م.وإدارةماألداامتؼققؿيفمغظامم

م

وؼةؿّؿمإسةدادمخطةق مممم.موإدارةماألداامتؼقةقؿممراجعةمإرارماظلقادةماٌؿصةؾمبـظةاممم،موريمعاظعؿؾقةوطفزامعـمػذام-م9

طؿامدةقفريمسؿةؾمإضةايفمظؿةدرؼبموتقسقةةمممممم.متقجقفقةمظؿقضقحمأدوارموعلموظقاتماٌقزػنيمواٌدرااميفمسؿؾقةمتؼققؿماألداا

طةذظؽ،مُأسقةدتمصةقاشةمإجةراااتمداصعةةمووةريمحاظقةًامممممممم.ماٌدراامسؾكمعلموظقاتفؿموسؾكماألدواتمواظلقادةاتماٌؿاحةةمم

م.عشاوراتمداخؾقة

م

إغشاامآظقةمعمدلةقةمظقضةرارمبةاألداامممميفموإدارةماألدااممتؼققؿإرارماظلقادةماٌؿصؾمبـظامممادلميفوؼؿؿـؾمسـصرمأد-م01

ظلقادةةماظؿعةّرفمسؾةكماألداامممممعشةرو موهلةذهماظغاؼةة،مجيةريماظعؿةؾمسؾةكموضةعممممممم.ماظرصقعموععاىةمحاالتمضصقرماألداا

أسّدػامعؽؿبماٌقاردماظؾشرؼةمسةامممم،أوىلمظؾلقادةمعشرو موذّؽؾم.اٌـؼقةمترضقةمواظعمجيبمأنمتؿضؿـمدقادةوهلقـف،م

يفممظشمونماظؼاغقغقة،موجيةريمادؿعراضةفممعقضعمعشاوراتمداخؾقةمطـقػةمضؿـموزقػةماٌقاردماظؾشرؼةمويفمعؽؿبمام،3103

،م3105م،مععمتارؼخمتـػقذمحمددمبؾداؼةةمسةاممم3104طّؾمعـماظلقادةمواٌكططمخاللمساممماسؿؿادوجيبم.ماظقضتماياضر

مم.3104سؼبمإمتاممادؿعرااماظؿؼققؿماظلـقيمظعامم

م

 آخر ادلعلومات عن ادلبادرات اليت ألقى أعضاء اللجنة ادلالوة الضوء علوها

م

عـةمواألربعنيمبعدماٌائةمظؾفـةماٌاظقة،مرؾبمأسضااماظؾفـةمبصقرةمحمّددةمأنمُتؼديفممآخرماٌعؾقعةاتممايفماظدورةماظـ-م00

خػ ماٌفةؾماظزعـقةةمظؾؿعةقنيهمممم(م0):موػذهماٌؾادراتمػل.مٌقاردماظؾشرؼةمخاللمدورتفاماظؿاظقةامبشلنمسـمسدةمعؾادرات

دقادةماظؿـؼؾمم(4)برغاعجماٌقزػنيماظػـقنيماٌؾؿدئنيهمم(3)همواٌلاواةمبنيماىـلنياظؿؿـقؾماىغرايفماظؿقلـقاتميفم(م3)

وطؿامرؾؾفمأسضااماظؾفـة،مُتقصَّرمأؼضًاماٌعؾقعةاتمم.معرطزؼةتعدؼؾمسؿؾقةمتػقؼ ماظلؾطاتمظدسؿمجفقدماظال(م5)ميفماٌـظؿةه
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االدرتاتقفلمططمظؾـاامضدراتماظؿكطقطمخ(مب)اسؿؿادمدقادةماٌلاواةمبنيماىـلنيهم(مأ:م)سـماٌقاضقعماإلضاصقةماظؿاظقة

م.مظػـقةهؾقؾمإضايفمظـلؾةماٌالاعةمبنيموزائػماًدعةماظعاعةمواظقزائػما(مج)همواظػاوظؾؼقةماظعاعؾةميفم

م

ماٌفؾماظزعـقةمظؾؿعقني

م

جيريموضعمعؾادرةمظؿكػق ماٌفؾماظزعـقةماظطقؼؾةماظالزعةمٌؾاماظقزائػماظشاشرة،مواظعمظطاٌامذةّؽؾتمعلةلظةممم-م03

طؿامجيةريماظـظةرميفمإجةراااتمممم.م،ممّتمادؿعراامسؿؾقعماظؿعقنيمواالخؿقاروطفزامعـمػذهماظعؿؾقة.مضائؿةمعـذمصرتةمرقؼؾة

طؾعمعؽؿبماٌقاردماظؾشرؼةم قجؾفامبةدورمأطةربميفمإدارةمسؿؾقةةماظؿعةقني،مطؿةامدةقؽقنمعقزػةقماٌةقاردمممممممممتؾلقطمدقفمؼض

.ماظؾشرؼةمعلموظنيمسـمذػاصقةمسؿؾقةماظؿعقنيموطػااتفا،مصققّؾقنمباظؿاظلمحمّؾمىـةةماخؿقةارماٌةقزػنيماظػـةقنيماٌرطزؼةةممممم

طؾقؼمعفؾمزعـقةمصةارعةمعةـمذةلغفامأنمختّػة ماٌفؾةةمممممم،مجيريمحاظقًامإسدادماظطرائؼماىدؼدةماظعمدقفمتشؿؾمتطذظؽ

ؼقعًامعـمتارؼخماٌقاصؼةمسؾكمإسالنماظقزائػماظشاشرةمحؿةكمصةدورمسةراممممم031اظزعـقةماإلمجاظقةمظؾؿعقنيمإىلمعّدةمأضصاػام

م.اظؿعقني

م

وزائػميفممقاشرعـمأجؾمععاىةماظشم3100تشرؼـماألولم/طؿامأنماظؿعقنيماالظؽرتوغلماظذيممّتماسؿؿادهميفمأطؿقبر-م03

وجيريمتـػقذمخطةمتقدقعمظقسالنمسةـممجقةعممم.ميفماظربغاعجماظعاديمأّدىمدورًامػاعًاميفمتؾلقطمسؿؾقةماظؿعقنيماظػؽةماظػـقة

وػةذامضةدمّّػة مإىلمحةّدمعؾقةقزمعةدةممممممم.م3103اظقزائػماظشاشرةموععاىؿفاميفمإرارماظؿعةقنيماإلظؽرتوغةلمبـفاؼةةمسةامممممم

م.إىلمأؼاماظػرزماألوظلمعـمأذفرمإجراااتم

م

مبادؿكداممغظةامماظؿعةقنيماإلظؽرتوغةلماظةذيمدةقفمؼلةؿحمبةاظؾفقامإىلموحةداتممممممممماظػاووتقضعمضائؿةمعمدلقةميفم-م04

ظؾؿعةةّرفمإىلمعرّذةةقنيمحمةةؿؿؾنيمظؾقزةةائػماظشةةاشرةمواظؿعققـةةاتمطادؿشةةارؼنيمأومعؽؿؿةةؾنيميفماتػاضةةاتماًدعةةةمممتعةةقني

اعةمظؿؾلقطمإجراااتماالخؿقارموتلرؼعفامعـمخةاللمإتاحةةمايصةقلمممموتشّؽؾمضائؿةماظؿعقنيمأداةمػ.مسؾكماظلقااماظشكصقة

ودقفمتةمديمػةذهماظؼائؿةةمدورًامممم.ماظلرؼعمواظلفؾمسؾكمجمؿقساتمطؾريةمعـماٌرذقنيماٌمػؾنيمألغشطةمتعقنيمعلؿفدصة

م.ماىـلاغقةمواىغراصقةهؼقؼمأػداصفامميفعـمأجؾمعلاسدةماٌـظؿةممتقاصؾػاعًامأؼضًاميفمتـػقذمأغشطةم

م

 اظؿؼّدممسؾكمصعقدماظؿؿـقؾماىغرايفمواٌلاواةمبنيماىـلني

م

االسؿؾارماألػؿممؼقىلمويفمحني.متشّؽؾمعللظةمذاتمأوظقؼةمالمتزالمضرورةمزؼادةمسددماظؾؾدانماٌؿيفؾةممتـقاًلمعؿلاوؼًا-م05

ماظػةاوموُؼشّفعمعدرااماظؿعقنيميفم.مػةاٌعاؼريماألسؾكميفمجمالماظػعاظقة،مواظؽػااة،مواظـزامضؿانيفمتعقنيماٌقزػنيمإىلمضرورةم

ـمم"سؾكم ،ممتاذةقًامم"تقجقفماظعـاؼةماظقاجؾة،مسـدمتعقنيماظعاعؾني،مظضرورةماخؿقارػؿمسؾكمأداسمأودعمغطا مجغةرايفمممؽة

عؽؿب،موؼؼقممعؽؿبم/وُتقّددمأػدافمدـقؼةمظؾؿؿـقؾماىغرايفمظؽّؾمإدارة.ماظػاو،ماٌادةماظـاعـةمعـمددؿقرم3ععمروحماظػؼرةم

م.قاردماظؾشرؼةمبرصدماألداامباظؿشاورماظقثقؼمععماٌدؼرماظعاماٌ

م
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مؾػةاوماٌـففقةةماياظقةةمظممم3113تشةرؼـماظـةاغلممم/وضدماسؿؿدماٌممترميفمدورتفماظـاغقةمواظـالثنيماٌـعؼدةميفمغةقصؿربم-م06

ـففقةةمثالثةةمسقاعةؾمممموتؿضةؿـماٌم.م3114طاغقنماظـةاغلمم/الحؿلابممتـقؾماظؿقزؼعماىغرايف،مواظعممّتمإدراجفاميفمؼـاؼر

يفمم55)واالذةرتاطاتماٌؼةّدرةممم(ميفماٌائةةمم5)،مواظلةؽانمم(يفماٌائةةمم41)خاصةماظعضقؼةميفماالحؿلاب،مومأدادقةمعرّجقة

حزؼران،مدقفمؼعينمأنم/،ماظذيمواصؼمسؾقفماٌممترميفمؼقغقق3105-3104وإنمجدولماالذرتاطاتماىدؼدمظؾػرتةم(.ماٌائة

تلةؿـدمإىلممموأّعةاماظـطاضةاتماىدؼةدةماظةعمممم.ماىغةرايفماظعةادلمظؾةدولماألسضةاامدةقفمؼؿغّقةرممممممماظـطا ماٌرشقبمبفمظؾؿؿـقؾ

م.م3104طاغقنماظـاغلم/ؼـاؼرم0صلقفمتدخؾمحّقزماظؿـػقذميفمم،3105-3104اذرتاطاتمععّدظةمظػرتةماظلـؿنيم

م

اظةذؼـمؼشةغؾقنموزةائػممممويفماظقضتمذاتف،مدقفمُتعديفلمتؼارؼرماظؿقزؼةعماىغةرايفمحبقةثمتشةؿؾمصؼةطماٌةقزػنيممممممم-م07

حبقثمؼشةؿؾماٌةقزػنيماظةذؼـمممم،مُرصعماظعددماإلمجاظلمظؾؿقزػنيماظذؼـمُأخذواميفماالسؿؾارم3100ويفمسامم.ماظربغاعجماظعادي

ـميفماظربغةاعجماظعةاديممممظشغؾمعـصةبمخضعقامدابؼًامٌؾاراةماخؿقارم اغؿؼؾةقامإىلمعشةرو ،مأومإىلمبعة ماظقزةائػماظةعممممممموظؽة

إىلمعقزػنيممّتتمإسارتفؿمإىلمعـظؿاتمأومعمدلةاتمخارجقةةمواحؿػظةقامحبةؼماظعةقدةمإىلمممممممهظكمبؿؿقؼؾمخاص،مإضاصًة

واظؿعدؼؾماظذيمجيريمإدخاظفماظققممؼؿؿاذكمععماٌـففقةماظعمواصؼمسؾقفاماٌممترمأصاًل،مواظةعمم.موزائػماظربغاعجماظعادي

م.عـظقعةماألعؿماٌؿقدةمسؾكمغطا ُتلؿكَدمم

م

كمصعقدمهؼقؼماٌلاواةمبنيماىـلني،محقثمارتػعتمغلؾةماٌقزػنيمعـماظـلااميفمصةؽعممزالماظؿؼدممبطقؽًامسؾعا-م08

ةمبةنيمماطؿةامجيةريمإمتةاممدقادةةماٌلةاوممممم.ميفماٌائةةمحاظقةاًممم36إىلمم3116يفماٌائةةمسةاممممم38واٌدراامعـماظػـقنيماٌقزػنيم

م.وؼردمأدغاهمتؼرؼرمعرحؾلمحقلمػذهماٌؾادرة.مةميفمهؼقؼمػدصفادرجمإجراااتمإضاصقةمظدسؿماٌـظؿدقفمُتموػلاىـلنيم

م

مبرغاعجماٌقزػنيماظػـقنيماٌؾؿدئني

م

ٌةدةممماظػةاومإىلممعقزػةامم08اظةذؼـمبؾةغمسةددػؿمممممعـماٌقزػنيماظػـةقنيماٌؾؿةدئنيمممػقجماألولاظم،ماغضؿ3100يفمسامم-م09

تشرؼـماظـةاغلمم/متقزمموغقصؿرب/ؼقظققميرصؾةمعؿعاضؾةمبنيمذفدـؿنيمعـماظؿعقنيميفماٌرحؾةماألوىلماظعماغؿفتميفمصرتاتمصا

وجيريماظـظرميفمإعؽاغقةماختةاذمإجةراااتمظؿلةفقؾماالحؿػةازمبةاظػـقنيماٌؾؿةدئني،م ةاميفمذظةؽمعـاضشةاتمعةعممممممممممم.م3103

تمسةروامموضدمُأردؾ.مػةنمؼؿقصرماظؿؿقؼؾمعـماظقحدةماٌضقاٌشرصنيمسؾقفؿمبشلنمإعؽاغقةماظؿؿدؼدمهلؿمدـةمإضاصقة،مسؾكمأ

أؼؾةقلميفمم/عـمدؾعةمصـقنيمعؾؿدئني،ماغضؿممخلةمعـفؿمإىلماجملؿقسةميفمأوائؾمدؾؿؿربمػقجماظـاغلماٌؿلظػاظؿعققـاتمإىلماظ

عجمتةقجقفلمموذاركمدؿةمصـقنيمعؾؿدئنيميفمبرغةام.محنيمأنماإلثـنيماظؾاضقنيمدقفمؼـضؿانمإىلماٌـظؿةميفماألدابقعماظؼادعة

.ماتةبماٌقداغقةةممأؼؾقلمضؾؾمأنمؼؿقّظقامعفاعفؿميفمعقاضعماٌؽ/خاللماألدؾق ماألولمعـمدؾؿؿرباعؿّدمسؾكمادؾق مواحدميفمروعام

اظـاظثميفمغفاؼةةمممػقجوعـماٌؿقّضعمأنمُتـشرماإلسالغاتمسـماظشقاشرمظؾػـقنيماٌؾؿدئنيماظـؿاغقةمسشرةماظذؼـمدقفمؼشؽؾقنماظ

م.3104حزؼرانم/ن،محبؾقلمؼقغققواػـقنيماٌؾؿدئنيمعفاعفؿمضؾؾماألاظلـة،مسؾكمأنمؼؿلّؾؿممجقعماظ

م

م

م
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 دقادةماظؿـؼؾميفماٌـظؿة

م

.ماظلقادةمبفدفمتؾلقطماٌكططةاتماٌؼرتحةةمأؼضةاًممممعشرو ،مضاممعؽؿبماٌقاردماظؾشرؼةم راجعةم3103يفمسامم-م31

اٌؿـؾةةممماألجفةزةموُضدِّعتمػذهماٌؼرتحاتماٌـّؼقةمإىلماٌدؼرماظعامموصرؼةؼماإلدارةماظعؾقةاماظؿةابعمظةف،موجةرىمتؼاعفةامعةعمممممممم

م.اظعامماظذيمأضّرػاموُرصعتمإىلماٌدؼرمغفائقةوسؼبمػذهماٌشاورات،مُأسديفتمغلكةم.مظؾؿقزػني

م

م:عـمعؽّقغنيماظؿـؼؾماٌؼرتحةتؿلظػماًطةم-م30
م

 تصؾمإىلمأحةدمممضصريةمٌدةخطةماظؿعقنيماظؿـؼؾلماٌمضتماظعمتقّصرمتعققـاتمجغراصقةموعـػَّذةمضؿـمعؼرماظعؿؾم

 .تعؿؾمػذهماًطةمسؾكمأداسمرقسلو.مًاسشرمذفر

 صةاٌقزػقنمم.مخطةماظؿعقنيماظؿـؼؾلماىغرايفماظعمهّددمآظقةمظؾؿعققـاتماىغراصقةمٌدةمتؿعّدىماظلـةماظقاحةدةم

عمػؾةقنمإلسةادةمتعةقنيممممم0-اٌلؿكدعقنمسؾكماظصعقدماظدوظلميفمصؽةماظػـقني،محؿكمو اميفمذظةؽمبدرجةةمعةدممم

عرطزؼةمظقدارة،مععمادؿعراامدـقيمجيرؼفمعؽؿبماٌقاردماظؾشرؼةموىـةمػذهمخطةمختضعم.متـؼؾلمجغرايف

معراطةزمميفُؼدرجمعػفةقمماظػةرتةماظؼصةقىمظؾؿعققـةات،مادةؿـادًامإىلمعلةؿقىمتصةـقػماٌشةؼةمممممممممو.مظؿـّؼؾماٌقزػني

ثةؿ،مجيةريممم.مؿؾػةةمتؼةدؼؿمرؾؾةاتمظؾعؿةؾميفمعراطةزمسؿةؾمخمممممممعدمػذهماظػرتةمؼؿعنيمسؾكماٌةقزػنيماظعؿؾ،موب

يفماٌائةةمعةـماظقزةائػممممم71شريمدوريهمعةـماٌؿقضةعمأنمممموأسؾكمأداسمدوريمموهدؼدػاااماظقزائػمادؿعر

ووحدػؿماٌقزػقنماظذؼـمؼعؿؾقنميفموزقػةمشريمدورؼةةمدةقفمؼعػةقنمعةـممممم.مدقفمتـدرجميفمػذهماظػؽةماألخرية

م.خطةمإسادةماظؿعقنيماىغرايفماظعمختضعمظقدارة

م

أومبةنيمعـظؿةاتمممماظػةاومضؿـم)تؿلؿمبفامػذهماًطةمتؿؿـؾميفمأنماظؿـؼؾماىغرايفممواٌقزاتماألخريماهلاعةماظع-م33

ربمععقارًامػاعًاميفمضراراتماالخؿقارمواظرتضقة،مععمضرورةمأنمؼؽقنمتعقنيمتـؼؾةلمجغةرايفمممُؼعؿ(مـظامماٌشرتكمظألعؿماٌؿقدةاظ

ارطةماظـاذطةمظؾؿدرااميفمتشفقعماظؿـّؼؾموإسدادموعامصق همواٌشم5-واحدمسؾكماألضؾمإظزاعقًامالخؿقارماٌقزػنيمعـمدرجةمف

م.تعقنيماٌقزػنيميفمإدارتفؿمأومعؽؿؾفؿ،مبدسؿمعـمعؽؿبماٌقاردماظؾشرؼةمطفزامعـمسؿؾقةخططماظؿـؼؾمطؾمدـؿنيم

م

،موعةـمم(بةدأمتـػقةذموةرؼ ميفمإدارةماظؿعةاونماظةؿؼينممممم)م3103وؼـؾغلمأنمُتـػَّذمػذهماظلقادةمحبؾقلمغفاؼةمسامم-م33

م.3104عمإنازماالدؿعرااماظلـقيماألولمظؾؿـؼؾمخاللماظـصػماألولمعـمسامماٌؿقض

م

 تعدؼؾمسؿؾقةمتػقؼ ماظلؾطاتمظدسؿماظالعرطزؼة

م

وضدمتلّثرماظـفجماٌعؿَؿةدمبعؿؾقةةماظالعرطزؼةةمممم.مسؿؾقةمتػقؼ ماظلؾطاتميفمجمالماٌقاردماظؾشرؼةمادؿعرااؾمصتقا-م34

طذظؽ،م.مكذػامرؤدااماإلداراتمواٌؿـؾقنماإلضؾقؿققنمسؾكمدمقمععؼقلموأطـرمطػااةاىارؼة،مورّطزمسؾكماظؼراراتماظعمضدمؼّؿ

،مبفةدفمتؾلةقطممماظقالؼةماالحؿقارقة،ممتاذقًامععمعؾدأمؾؿػقؼ مإىلماٌلؿقىماألدغكظحّددماالدؿعراامسدةمسؿؾقاتمحاظقةم

سؿؾقةمتػقؼ ماظلؾطاتميفمإرارمعشرو مطذظؽ،مجيريماظـظرميفم.موهلنيماظؽػااةميفماظعؿؾماإلداريماظذيمتؼقممبفماٌـظؿة
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وظدىمإمتامماالدؿعراا،مدقفمهظكمسؿؾقةةمم.م3103اظذيمؼـؾغلمأنمُؼـّفزمحبؾقلمغفاؼةمسامممدظقؾمخطةماظعؿؾماظػقرؼة

أوماٌلةموظنيمسةـماٌةقاردمممممٌرطزماًدعاتماٌشرتطةتػقؼ ماظلؾطاتمبشلنمأغشطةماٌقاردماظؾشرؼةمبدسؿماٌؽاتبماإلضؾقؿقةم

م.يفماٌؽاتبماإلضؾقؿقة،مهتمإذرافمساممعـمعؽؿبماٌقاردماظؾشرؼةاظؾشرؼةم

م

مبنيماىـلنيمواظؿؽاصمماظلقادةماٌعـقةمباٌلاواة

م

،موضةعمعؽؿةبماٌةقاردمممم(3103/3104مغشرةماٌدؼرماظعام)طؿامؼردميفمخطةماظعؿؾماالدرتاتقفقةمظؾؿقاردماظؾشرؼةم-م35

ادةؿػادتمػةذهماظلقادةةمعةـممممم".ماظػةاومبنيماىـلنيميفمعقاضعماظعؿةؾميفممممؿؽاصاٌلاواةمواظ"دقادةمبعـقانممعشرو اظؾشرؼةم

مأسةادتمو.مشاوراتمداخؾقة،م اميفمذظؽمجملؿقسعمترطقزمطاغؿامعمظػؿنيمعـمعقزػنيمصـقنيمعـمإداراتمصـقةموشةريمصـقةةممع

ىـلةنيمسؾةكمدمةقمأطةربميفمممممبنيمامؿؽاصم،مواٌـاصعموايقاصزمظدسؿماٌلاواةمواظاألدادقةمئػذهماظلقادةماظؿلطقدمسؾكماٌؾاد

وػلمتدرجمأؼضًامجمؿقسةمعـماإلجراااتمواًطق ماظؿقجقفقةةمٌلةاسدةماٌةدراامواٌةقزػنيميفماٌؼةرماظرئقلةلمويفممممممم.ماٌـظؿة

بقؽةةمعماتقةةمظؾؿلةاواةمممممإجيةادماظعؿؾمبفدفمهؼقؼماٌلاواةمبنيماىـلنيمعـمحقةثماألرضةام،مويفممممسؾكاٌؽاتبماٌقداغقةم

ادؿؾاضقةمترعلمإىلمتقزقةػمممتدابريوػذهماظلقادة،مظدىمصدورػا،ممدقفمتقّصرمدسؿًامأطربمالسؿؿادم.ملنيبنيماىـمؿؽاصمواظ

ختضةعمػةذهمممو.ماٌلةؿقؼاتماألسؾةك،موإىلموضةعمدقادةاتمأطـةرمعراسةاةمظؾعائؾةةممممممممويفسددمأطربمعـماظـلااميفماظػؽةماظػـقةةمم

م.3103رمبـفاؼةمساممـشأنمُتموؼػرتاماامغفائلمعـمجاغبماإلدارةماظعؾقااظلقادةمالدؿعر

م

 ظؾؼقةماظعاعؾةماالدرتاتقفلمظؿكطقطاضدراتمإدراجم

م

ُوضعتماًطق ماظؿقجقفقةمظؾؿكطقطمظؾؼقةماظعاعؾةمظؾؿرةماألوىل،موػلمدقفمتشؽؾمضاسدةمظؾؿكطقطماالدرتاتقفلم-م36

اظػةر ممسؿؾقةمتػاسؾقةةمبةنيمممجزامالمؼؿفزأمعـماظؿكطقطمظؾعؿؾماظؿشغقؾل،مطؿامؼشؽؾممعؿؾقةوػذاماظ.ماٌلؿؼؾؾلمظؾؼقةماظعاعؾة

ظؾؿكطةقطمظؾؼةقةماظعاعؾةةمبةاظؿعّرفمإىلماظػفةقاتمممممممةاياظقمعؿؾقةؼضلماظتو.مواإلداراتماظػـقةماٌعـقةمبقضعماالدرتاتقفقات

م.سؾكمصعقدماظؼقةماظعاعؾةمواظعمضدمتؿطؾبمتغقرياتميفمعزؼجماٌفارات

م

ظؿقجقةةفمم3105-3104ؾػةةرتةمظرةماظؿـػقةةذمرةةقالمدوماظؿكطةةقطمظؾؼةةقةماظعاعؾةةةممسؿؾقةةةائجمدةةقفمُتلةةؿكدممغؿةةم-م37

تقظقةدممماظؿقصةؾميفماظـفاؼةةمإىلمممادرتاتقفقاتماٌقاردماظؾشرؼةميفمجماالتماظؿقزقػ،مواظؿـؼةؾ،مواظةؿعّؾؿ،مواظؿـؿقةةمبفةدفمممم

م.اظؼدراتمواٌفاراتماٌطؾقبةميفماظػر ماٌعـقةمبقضعماالدرتاتقفقات،مويفماإلداراتمواٌؽاتبماظػـقة

م

ماظعاعةمإىلماٌقزػنيماظػـقنيماًدعاتغلؾةمعقزػلم

م

وػذهماظـلةؾةمأسؾةكمحاظقةًاميفمممم.منيماظػـقنياظعاعةمإىلماٌقزػماًدعاتعقزػلمغلؾةمتراجعتمخاللماظعؼدماألخريم-م38

مّمامػلمسؾقفميفماٌؼّرماظرئقلل،محقثموةاوزمسةددماٌةقزػنيماظػـةقنيمسةددمعةقزػلماًدعةةمممممممم(م0.7:0)اٌؽاتبماٌقداغقةم
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غلةؾةمم)عقزػًامصـقةًاممم733عقزػًاميفماًدعةماظعاعةمعؼابؾمم636،موؼؾؾغميفماظقضتماياضرم3101وىلميفمسامماظعاعةمظؾؿرةماأل

م(.1.9:0

م

اظعاعةةمإىلممماًةدعاتمعةقزػلممغلةؾةمم،مصةننمم3103طاغقنماألولم/ادؿـادًامإىلماظؾقاغاتماٌؿاحة،موبداًامعـمدؼلؿرب-م39

مسـةدم،مػةلمضةؿـماظـطةا ماألدغةكممممم(ؿمسةاٌلمؼشةؿؾمعةقزػلماٌشةرو مممم،موػقمرض0.15:0مظلحقا)ماظػاويفممنيماظػـقنياٌقزػ

فةؿمذاتةف،معةـمضؾقةؾممممميفماٌـظؿةاتماٌؿكصصةةمعةـمايممممطةذظؽماألعؿماٌؿقدةمبصقرةمساعةة،موممػقؽاتعؼارغؿفامباظـلؾةميفم

م(.هموػلمأرضاممساٌقةمتشؿؾمعقزػلماٌشرو 0.7:0إىلمم0.0:0تغقريمعـم)اظققغلؽقمأومعـظؿةماظصقةماظعاٌقةم

م

 خر ادلعلومات عن مبادرات أخرى يف جمال ادلوارد البشريةآ
م

مادرتاتقفقةماظؿعؾقؿ

م

بـةاامضةدراتممم(م0:م)ُوضعتمادرتاتقفقةمتعؾقؿمعـّؼقةموأضّرػةاماٌةدؼرماظعةام،موضةدمارتؽةزتمسؾةكممخةسمرطةائزمممممممم-م31

تـػقةذمم(م3)ؿعؾةقؿماإلظؽرتوغةلهممموأرةرماظممبرغاعجتقدقعمغطا م(م3)هممإدراةماظـؿائجاٌقزػنيميفماٌلائؾماظػـقةمواظرباجمقة،مو

تطةقؼرماظؼةدراتممم(م5)دسؿمصعاظقةماٌـظؿةموتشفقعماظلةؾقكماٌرشةقبمبةفهمممم(م4)براعجماٌـظؿةمعـماالدؿكداممإىلماظؿؼاسدهم

ذةدًاممروضدمأوظلماػؿؿاممخاصمإىلمادؿكداممأطـةرمم.ماإلدارؼة،مواٌاظقة،مواظؿشغقؾقةمظدىماٌقزػنيموعفاراتفؿمسؾكماظؽقعؾققتر

.معؾةقؿماإلظؽرتوغةلممظؿدرؼب،موُدسقتممجقعماظُشعبمواٌؽاتبمإىلماظرتطقةزمسؾةكماألوظقؼةاتموادؿؽشةافمصةرصماظؿمممممألعقالما

م.تـػقذماالدرتاتقفقةمواظعؿؾمجاٍرمسؾك

م

ماًدعاتماظشكصقةعلؿشارؼـمدوظقنيموعؽؿؿؾنيميفماتػاضاتممظؿقزقػماٌـؼحاإلرارم

م

،معةعمدعةجمخطةق مممماًةدعاتماظشكصةقةممميفماتػاضةاتممعلؿشارؼـمدوظقنيموعؽؿؿؾنيمظؿقزقػُوضعمإرارمعمدللم-م30

أررافميفماتػاضاتم/خرباامادؿشارؼنيموإغشاامصؽاتمتقجقفقةمظؾؿدرااموعرطزماًدعاتماٌشرتطةمبشلنمتصـقػماظؿعققـات،

،معـمعلؿقؼاتماٌقزػماٌؾؿدئمإىلمعلؿقؼاتمطؾارماٌقزػنيم ةاميفمذظةؽمغطاضةاتماٌؽاصةكتماظشةرصقةمممممماًدعاتماظشكصقة

.مغفةجماإلدارةماظؼةائؿمسؾةكماظـؿةائجميفماٌـظؿةةمممممقزػنيمحبقثمتعؽسمسؾكمدمقمأصضةؾممؼثمسؿؾقاتمتؼققؿمأداامشريماٌوهد

م.وجيريمتعدؼؾمأجزااماظدظقؾمذاتماظصؾةموصؼًامظذظؽ.موؼـؾغلمإدراجماإلرارمظػرتةمورؼؾقةمرقالمساممبعدمإضراره

م

مإجراااتماظؿشغقؾماٌقّحدة/تؾلقط

م

آبم/قدؼدمإجراااتماظؿشغقؾماٌقحدةميفمسؿؾقاتماٌقاردماظؾشةرؼة،معـةذمأوائةؾمأشلةطسممممجيريموضعمعشرو مظؿ-م33

وػذهماٌؾةادرة،ماظةعمؼقّجففةامعؽؿةبممممم.مطزماًدعاتماٌشرتطةاؼّدعفاممعرععمترطقزمخاصمسؾكماًدعاتماظعمتم،3103

اٌؽاتبماإلضؾقؿقة،مبدسؿمعـمخةربااميفممماٌقاردماظؾشرؼةميفماٌؼرماظرئقلل،متضّؿمممـؾنيمرئقلقنيمسـمصر ماٌقاردماظؾشرؼةميف

طزماًدعاتماٌشرتطة،معةـمأجةؾممماعرمرئقللمعـماًربااميفماظعؿؾقةمعـمػذاماظـفجمتشؽقؾمصرؼؼموؼؾقظ.متصؿقؿماظعؿؾقات
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اإلضؾقؿقةة،مممبادؿعرااموتؾلقطماإلجراااتماظؼائؿةمحبقثمتؿقّصرمصرصمالسؿؿةادمأصضةؾماٌؿاردةاتماٌلةؿؿدةمعةـماظؿفةارمممممم

يفمغفةجمعقّحةدمظعؿؾقةاتماٌةقاردممممممعؿؾقةةماظمهودقفمؼؿؿـّؾمغاتجمػةذم.محلبماالضؿضاامخمؿؾػمأضلامماٌـظؿةموتطؾقؼفامسرب

أخةرىميفمسؿؾقةاتماٌةقاردماظؾشةرؼةمعةـمضؾقةؾممممممممأدادقةحبقثمؼغطلمجماالتمم3104اظؾشرؼة،مدقفمؼؿقدعمغطاضفمسامم

لةاضًاموذةػاصقةميفمجمةالماٌةقاردماظؾشةرؼة،موتلةفقؾمممممممضقاممسؿؾقاتمأطـرماتماألدادقةوتشؿؾماٌـاصعم.موإدارةماألداامعقنياظؿ

م.اٌقزػنيموتـاوبفؿمبنيمخمؿؾػماجملاالتماظقزقػقةمسؿؾقةمتـؼقػ

م

مجقدةماظؾقاغاتماٌؿصؾةمباٌقاردماظؾشرؼةم-ختطقطماٌقاردميفماٌـظؿة

م

قاردماظؾشةرؼةميفمميفماٌـظؿةمسؾةكمبقاغةاتماٌةمممماٌصؾقةُتؿكذمدؾلؾةمعـماٌؾادراتمظؿقدقعمغطا محصقلمأصقابم-م33

أطـةرمطؿةااًلمغظةرًامإىلمغشةرمممممماظػةاوموضدمباتتماظققمماظؾقاغاتمسـماظؼةقةماظعاعؾةةميفممم.ماإلدارات،مواٌؽاتبماإلضؾقؿقةمواٌقداغقة

وجيريمضةدرمطةؾريمعةـماظعؿةؾمظرصةدموهلةنيمجةقدةمممممممم.م3103حزؼرانم/اظذيمُوضعميفمؼقغققمإلدارةماٌقارداظـظامماظعاٌلم

رؤدةااماإلداراتمععؾقعةاتممم/مطذظؽ،مجيريمهدؼدمظقحاتماظؾقاغةاتمحبقةثمتؿةقحمٌةدرااماظةرباعجممممم.ماظؾقاغاتموعقثقضقؿفا

ٌلاسدتفؿميفمختطقطموتقّضةعماياجةاتماياظقةةمواٌلةؿؼؾؾقةمظؾؼةقةممممممماألدادقةحمّلـةمسـمصػاتماظؼقةماظعاعؾةمواٌمذراتم

م.اظعاعؾةمسؾكمدمقمأصضؾ

م

متغطقةماظؿلعنيماظط 

م

عؼةقدممروعامالدؿعرااماًططماياظقةةمواظمماظؾشرؼةمذراطةمغاذطةمععموطاالتمأخرىمضائؿةميفمؼؼقؿمعؽؿبماٌقارد-م34

ـممممعـاضصاتذاتماظصؾةمظؿؼدؼؿمخدعاتمتلعنيمر موشريمر مبفدفمإصدارم .مسدؼدةمهلذهماًدعاتميفمأدةر موضةتمممؽة

ايفؿموإدارةمماضؿصادؼاتخاللمموضدمؼلؿحمػذامباحؿقاامتؽاظقػماظؿلعنيمظعددمعـمخدعاتماظؿلعنيماظط موشريماظط معـ

مم.عؾّلطةمظؾؿزّودؼـ،موطذظؽمبنزفارمدورغاماىدؼدمطشرؼؽميفماألسؿالمباظـلؾةمإىلماٌـظؿة

م
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 2112-2112خطة عمل املوارد البشرية، تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي و

 

االعرتاف باملنظمةة كمسةتخ ي ينذ ةف ل  ة      :  3إّن شعبة املوارد البشرية يف املنظمة مسؤولة عن حتقيق املخرجات التنظيمية الستة، وهي كلها تساهم يف النتيجة التنظيمية ذال  

 .إدارة األداء واملوظذني، والتزامها بتنمية ق رات موظذيها، واستذادتها من تنوع قوة العم  املوجودة ل يهااملمارسات يف 

 

 املخرجات التنظيمية املتصلة باملوارد البشرية

 

 .اجلنساني واجلغرايف سياسات وإجراءات ونظم  عالة للتوظيف ت عم تعيني املوظذني يف حينه وبصورة  ّعالة ومتتث  لأله اف احمل دة للتمثي  1

 

Y03G204 

 .إطار للكذاءات يف املنظمة يو ر سياقًا مؤسسيًا لتصميم الوظائف والتعيني وإدارة األداء وتطوير املوظذني 2

  

Y03G206 

 .املوارد البشرية  سياسات للموارد البشرية ت عم األه اف التنظيمية وتت من ل    املمارسات يف األمم املتح ة وإدارة 3

 

Y03G208 

 .إع اد وتنذيف برامج ولطر للتعلم والتطوير و قًا السرتاتيجية للتعّلم تتسق مع االحتياجات التنظيمية 4

 

Y03G210 

مةة ومةوظذي   تعزيز خ مات ال مان االجتماعي وكشوف املرتبات واملعاشات التقاع ية والتأمني الطيب لكذالة تقة يم الة عم األمثة  يف حينةه ملةوظذي املنظ      5

 .كاالت األمم املتح ة الكائنة يف روما واملنظمات ال ولية األخرىو

 

Y03G212 

 Y03G218 .وضع التصميم التنظيمي وختطيط قوة العم  امُلتسمني بالذعالية يف املنظمة 6
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 يف جمال التبليغ التقدم احملرز

 

، كلًّ من لنشطة الربنامج العادي للمةوارد البشةرية ومبةادرات خطةة العمة       2211-2212يّسر وضع اإلطار االسرتاتيجي اخلاص باملوارد البشرية وخطة العم  يف  رتة السنتني  

 .ارد البشرية الذردية وضمان تق يم خ مات املوارد البشرية بشك  متسقوق  لدى هفا النهج إىل إنشاء روابط بني مبادرات املو. الذورية يف إطار واح  لإلدارة املستن ة إىل النتائج

 

ويشري نظاي اإلبلغ الفي . خلل مبادرات هامةتق ي الصذحات التالية عرضًا عامًا للمخرجات التنظيمية املتصلة باملوارد البشرية، وآثارها املتوقعة، وتقريرًا ملخصًا عن التق ي من  

 .2213-2212وامللخص لدناه، احلالة الراهنة لك  مبادرة مقاب  األطر الزمنية املقررة هلا واليت وضعت يف ب اية  رتة السنتني " أللوانالرتميز با"يعتم  على 

 

 نظام اإلبالغ الذي يعتمد الرتميز باأللوان

 

  أجنزتاملبادرة 

 

 

 حسب اإلطار الزميناألنشطة تسري 

 

 

 لكن اختفت إجراءات تصحيحية ووضع إطار زمين منّقح متأخرالتق ي 

 

 

 معّرض النجاح يف تنذيف األنشطة 

 

 

 مل يبدأ بتنفيذه بعدالنشاط 
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 سياسات وإجراءات ونظم فعالة للتوظيف تدعم تعيني املوظفني يف حينه وبصورة فعالة ومتتثل لألهداف احملددة للتمثيل اجلنساني واجلغرايف  -1

 عرض عاي
 
ى علةى الكذةاءة العامةة    يه ف هفا املخرج التنظيمي إىل إع اد إجراءات اختيار وتعيني تيّسر حتقيق املساواة اجلنسانية والتوازن اجلغرايف، مع تعليةق لهميةة قصةو    

التوظيف بسبب طول عملية االختيار،  من اللزي تنذيف ت ابري ونظرًا ألن املرشحني ذوي املؤهلت الر يعة يعتفرون عن عروض . والكذاءة التقنّية يف عملية اختيارها للموظذني

ومبجرد لن جيري إقرار إطار الكذاءات، سوف يتم تعزيةز العمليةة الشةاملة للتعةيني والتوظيةف بةادراج الكذةاءات بةل اسةتثناء          . خمتلذة بغية اختصار األطر الزمنية للتعيني

 .وباتساق يف عملية اختيار املرشحني

 
 2211-2212يف اإلجنازات 

 
 وضع إجراءات منقحة لتعيني املوظذني الذنيني يف وظائف ممولة من الربنامج العادي للمنظمة واملوا قة عليها. 

  2211كانون األول / بل ًا يف ديسمرب 131إىل  2212كانون الثاني / بل ًا يف يناير 116زيادة ع د البل ان املمثلة متثيًل عاداًل من. 

 ؛ وع د البلة ان املمثلةة متثةيًل مذرطةًا مةن      2211كانون األول / بل ًا يف ديسمرب 31إىل  2212كانون الثاني / بل ًا يف يناير 45 ان غري املمثلة من احل  من ع د البل

 .بل ان 1بل ًا إىل  13

 بني اجلنسنيف املساواة من الذنيني املبت ئني مع حتقيق ه  تعيني الذوج األول. 

  2211-2212من حركات التنق  اجلغرايف املائة املسته  ة يف  11إجناز. 

 2211تشرين األول / تعميم نظاي التعيني اإللكرتوني اجل ي  يف لكتوبر.  

 2213-2212األنشطة الرئيسية يف 

 

 املوع  احمل د للتنذيف املؤشرات

كانون الثاني   / يف يناير)

2212) 

حالة التق ي 

 احملرز

 إجراءات االختيارتبسيط   1-1
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 تنذيف  2212نهاية  لشهر  1اختصار هاي يف األطر الزمنية من  وضع اإلجراءات املنقحة الختيار املوظذني الذنيني

اإلجراءات 

اجل ي ة 

 عاي نهاية
2213 

 اختصةةار وقةةت املةةوظذني للوحةة ات القائمةةة  وضع اإلجراءات املنقحة الختيار املوظذني مُلجمع وظائف املساع ة املؤقتة

مليون  1.6بالتعيني؛ حتقيق و ورات ق رها 

 دوالر لمريكي

املراجعة  2212 نهاية

 جارية

 املوع  احمل د للتنذيف املؤشرات 2213-2212األنشطة الرئيسية يف 

كانون الثاني   / يف يناير)

2212) 

حالة التق ي 

 احملرز

    تنقيح سياسة التمثيل اجلغرايف  1-2

  ص ر يف  2212ليار / مايو إص ار التقرير 2211إص ار تقرير نهاية عاي

آذار / مارس
2212 

 كةةةانون / ديسةةةمرب زيادة نسبة البل ان املمثلة متثيًل عاداًل  حت ي  األه اف السنوية لإلدارات

 2213األول 

 

    برنامج الفنيني املبتدئني  1-2

  اختيةةار الذةةوج الثةةاني مةةن الذنةةيني املبتةة ئني وإحلةةاق األغلبيةةة باملكاتةةب

 املي انية

/ سةةبتمرب -اختيةةار وتعةةيني الذنةةيني املبتةة ئني

 2213 ليلول

ليلةةةةول / سةةةةبتمرب
2212 

 ليلول/ سبتمرب
2213 
 

 ليلول/ سبتمربكةةةانون / ديسةةةمربالذنةةيني ان ةةماي اسةةتكمال عمليةةة التعةةيني و   الذوج الثاني ين م إىل املنظمة 
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 2213 2212األول  2213 ليلول/ سبتمرب -املبت ئني

    تةاري  بة ء التعةيني يف ينةاير    )تعيني الذوج الثالث من الذنةيني املبتة ئني /

 (2214كانون الثاني 

ضةمن اإلطةار الةزمين     استكمال عملية التعةيني 

 املعّ ل املسته ف

تشةةةرين / لكتةةةوبر

 2213األول 

انتق  إىل 

الذص  الثاني 

من عاي 
2214 

    التقدم صوب أهداف التنقل اجلغرايف املؤسسي  1-4

 حركةةة تنقةة  جغةةرايف يف  ةةرتة    122إجنةةاز  تعزيز برنامج التنق  اجل ي  ورص  األه اف

2212-2213 

  2213نهاية 

    نظم التعيني  1-5

     تعميم نظاي التعيني اإللكرتوني اجل ي  إىل ما جياوز الوظةائف املمولةة مةن

 العاديالربنامج 

نّقح ليصري  2212نهاية  الوظائف م رجة يف النظاي 

 2213نهاية 

   جت يةة  املوقةةع الشةةبكي للتوظيةةف برمتةةه حتةةى يصةةبح موحةة ًا وتذاعليةةًا

 ويت من بوابة للتوظيف

نيسةةةةان / لبريةةةة  طرح موقع شبكي ج ي  للتوظيف
2212 

 

    دمج الكفاءات يف عمليات التعيني والتوظيف  1-6

 يف  نّقح ليصري 2213منتصف  نشر املبادئ التوجيهية املع لة التوجيهية للتعيني والتوظيف ل مج الكذاءات تع ي  املبادئ

الذص  الرابع 

من عاي 
2214 

 علةى تقنيةات املقةابلت     املعنية باملوارد البشرية ت ريب ك  لع اء اللجنة

 الشخصية القائمة على الكذاءات 

  2213نهاية  ت ريب ك  األع اء
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 وضع إطار للكفاءات يف املنظمة يوفر سياقًا مؤسسيًا لتصميم الوظائف والتعيني وإدارة األداء والتعلم والتطوير   -2

 عرض عاي
 
والتطةوير  ألداء والةتعلم  اهل ف من هفا املخرج التنظيمي هو وضع وتنذيف إطار كذاءات منقح يطبق على ك  وظائف املوارد البشرية وي عم التعيني والتوظيف وإدارة ا 

 .وحي د اإلطار جمموعات السلوك اليت ينبغي لن ينتهجها املوظذون إزاء عملهم حتى يؤدوه بذعالية. للموظذني من مجيع الرتب واإلدارات واملكاتب

 
 2211-2212اإلجنازات يف 

 
  الوثيقة لردود  ع  لصحاب الشأن، ومشول (2211كانون األول / ديسمرب)إجناز إطار الكذاءات  –إجناز املرحلة األوىل من املشروع. 

ونتيجًة لذلك، فقد تأّجلت األنشططة  . 2112مل تثستكمل هذه املبادرة يف الوعد احملّدد وما زالت جارية، مع تاريخ مراجع مستهدف يف نهاية عام  -ملحظة

 . املذكورة أدناه واملرتبطة باعتماد إطار الكفاءات

  للموظذني من لصحاب العقود الثابتة واملستمرة 2211-2212تنذيف نظاي تقييم وإدارة األداء كمشروع ريادي من سنتني يف الذرتة. 

  اجلةودة  الت ريب على العملية، التة ريب علةى السةلوكيات لة عم عمليةة األداء، ودورات السةتعراض        –وضع برنامج ت ريب نظاي تقييم وإدارة األداء عرب املنظمة

 .وجهًا لوجه لو ا رتاضية

 
 2213-2212األنشطة الرئيسية يف 

 

 املوع  احمل د للتنذيف املؤشرات

كانون الثاني / يف يناير)

2212) 

حالة التق ي 

 احملرز

 .ختطيط القوى العاملة والتعيني وإدارة األداء والتعلم والتطوير: إقامة روابط بني إطار الكفاءات وغريه من عمليات املوارد البشرية  2-1

 
 نّقح ليصري  2212نهاية  الربط بني الكذاءات ومناذج الوظائف العامة الربط بني الكذاءات ومناذج الوظائف العامة

 2213 نهاية
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  الربط الكام  واستخ اي اإلطار يف ك  عمليةات   إطار الكذاءات والوظائف األخرى للموارد البشريةالربط بني

 املوارد البشرية

 نّقح ليصري 2213نهاية 

 2214 عاي

 لعقوبات وعملية الطعوناعتبار نظام تقييم وإدارة األداء سجاًل رمسيًا ألداء املوظفني مع الربط املناسب باإلجراءات اإلدارية، وسياسة املكافآت والتقدير وا  2-2

 نّقح ليصري  2213منتصف  وضع إطار النظاي وضع إطار لنظاي تقييم وإدارة األداء ل عم رص  التنذيف الكام  عرب املنظمة

 2213 نهاية

   تنذيف سياسات بشأن اإلجراءات اإلدارية، واملكا آت والتق ير والعقوبةات

 مرتبطة بعملية نظاي تقييم وإدارة األداء وعملية الطعون

السياسات منذفة ومرتبطة بعمليةة نظةاي تقيةيم    

 وإدارة األداء

 نّقح ليصري 2213منتصف 

 2214 عاي
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 املوارد البشرية األهداف التنظيمية وتتضمن أفضل املمارسات يف األمم املتحدة وإدارة املوارد البشريةتدعم سياسات   -2

 عرض عاي
 
ذا ية والع ل يف تعةيني  يه ف هفا املخرج التنظيمي إىل وضع وتنذيف واستعراض سياسات املوارد البشرية والسياسات واإلجراءات ذات الصلة اليت ت من االتساق والش 

 .وظذني واإلدارة وشروط اخل مة، ومواءمتها مع معايري نظاي األمم املتح ة لتت من ل    املمارسات يف إدارة املوارد البشريةامل

 2211-2212اإلجنازات يف 

 
  ليةار  / إص ار سياسات تنّق  منّقحة لع تها  رقة مهمات داخلية وعرضت يف مةايو . 2212ص ور املبادئ التوجيهية املؤقتة بشأن التنق  الطوي  األج  املؤقت يف عاي

2211. 

 بع  تص يق امل ير العاي 2212حزيران / وضع خطة عم  املوارد البشرية للمساواة بني اجلنسني ص رت يف يونيو. 

 2211تشرين األول / ة يف لكتوبروضع اقرتاحات بتنقيح سياسة ترتيبات العم  املرنة وعرضها على جلنة املوارد البشري. 

  2212نيسان / وضع سياسة بشأن استخ اي املتقاع ين لدخلت يف لبري. 

 2211كانون األول / وضع مشروع مبادئ توجيهية بشأن تصنيف غري املوظذني ومكا آتهم عرضت على اإلدارة العليا بقص  دراستها وإجازتها يف ديسمرب. 

 2213-2212األنشطة الرئيسية يف 

 

 املوع  احمل د للتنذيف املؤشرات

كانون الثاني / يف يناير)

2212) 

 حالة التق ي احملرز

 تإنشاء سياسة تنقل قائمة على أساس احلوافز يف املقر وللتناوب على الوظائف بني املقر واملكاتب امليدانية وتيسري االنتقال بني الوكاال  2-1

 لسياسة التنق  على لسةاس   إعادة النظر واستكمال مشروع النص النهائي

 اإلرشادات اليت يتم تلقيها وتق ميها للتص يق

سةةةوف ترنشةةةر عقةةةب  اسةةةتكمال السياسةةةة و

 املشاورات النهائية

نرقحةةةةت لتصةةةةري  

-ليلةةةول/سةةةبتمرب

تشةةةةرين /لكتةةةةوبر

 2213األول 

لقّر امل ير العاي 

 -السياسة

املشاورات 

 النهائية جارية
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  نرقحةةةةت لتصةةةةري   استكمال اإلجراءات واملبادئ التوجيهية ل عم السياسةإع اد إجراءات ومبادئ توجيهية تكميلية

-ليلةةةول/سةةةبتمرب

تشةةةةرين /لكتةةةةوبر

 2213األول 

 -استركملت

املشاورات 

 النهائية جارية

 اعتماد سياسة للمكافآت واالعرتاف وقصور األداء، وربطها بنظام تقييم وإدارة األداء  2-2

 للسةةةتعراض وإبةةة اء   األوىل السياسةةةة ر ةةةع وضع مشروع السياسة وعرضه للتشاور

 2212/2213التعليقات عاي 

نيسةةةةةان /لبريةةةةة 
2214 

نرقح ليصري الذص  

 2214الثاني من 

        استكمال املشاورات ال اخليةة مةع اإلدارة واألجهةزة التمثيليةة؛ تعة ي

 املشروع ور عه للتص يق

ليلةةةةول / سةةةةبتمرب تق يم السياسة املستكملة
2212 

نقح ليصري الذص  

 2214من  لثالثا
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 املوع  احمل د للتنذيف املؤشرات 2213-2212األنشطة الرئيسية يف 

كانون الثاني / يف يناير)

2212) 

 حالة التق ي احملرز

 إنشاء خطة العمل اجلنسانية وسياسة املساواة اجلنسانية التابعتني للموارد البشرية  2-2

   الذصةةةة  الثالةةةةث  ونشرها استكمال السياسة املوارد البشريةإع اد سياسة للمساواة اجلنسانية ل عم خطة عم
2213 

نقح ليصري الذص  

وقي   2213رابعال

استعراض اإلدارة 

 النهائي

 إعداد وتنفيذ واستعراض سياسات املوارد البشرية األخرى  2-4

 مكتب  قرتحم 2212آذار / مارس استكمال مشروع االقرتاحات وضع االقرتاحات اخلاصة بتنقيح سياسة ترتيبات العم  املرنة

املوارد البشرية 

 مل يرقر –قّ ي 

  (بع  سنتني من إدخةال السياسةة  )مراجعة سياسة استخ اي املتقاع ين ،

 وضع التوصيات وعرضها للتص يق

حزيةةةران / يونيةةةو تص يق التوصيات
2212 

جرى اإلقرار 

ليلول / سبتمرب
2212 

  لدخةل يف  )إعادة النظر يف برناجمي الذنيني املبت ئني والت ريب ال اخلي

2212) 

 املشاورات جارية 2213نهاية  استكمال إعادة النظر وتق يم التوصيات

         استعراض وتنقيح سياسةات املةوارد البشةرية ل ةمان املواءمةة مةع إطةار

 الكذاءات اجل ي  بع  تص يقه

 

ينبغي مراجعة اهلة ف   -بانتظار اعتماد اإلطار

 2214و قًا لعاي 

  2213نهاية 

 مبادرات التبسيط  2-5
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 اإلطار معروض   2213نهاية استكمال االستعراض وتنذيف التوصيات استعراض الطرائق التعاق ية للموارد البشرية وعرض التوصيات

على مكتب امل ير 

 العاي إلقراره

  للسلطات املذوضة يف جمةال املةوارد البشةرية ووضةع     االستعراض النق ي

 االقرتاحات للتع يلت

 وضع االقرتاحات وتق ميها

 

استعراض إضايف جاٍر كجزء مةن مشةروع دلية     

 خطة العم  الذورية

 2212آذار /مارس

 

 2213نهاية عاي 

عملية التشاور 

 النهائي

 إعادة النظر يف سياسة منع التحرش وإتاحة مساق التعلم اإللكرتوني ملنع التحرش   2-6

    صياغة السياسة املنقحة وعرضها على لصحاب املصلحة للحصةول علةى

ملحظاتهم، وحتسني مساقات التعلم اإللكرتوني وجعلةها متاحةة علةى    

 اإلنرتنت

 واألخلقية انتقلت مسؤولية هفا النشاط إىل مكتب الشؤون القانونية

 

 إعداد سياسة محاية البيانات الشخصية والقضايا املتصلة باحلياة اخلاصة  2-7

 انتقلت مسؤولية هفا النشاط إىل مكتب الشؤون القانونية واألخلقية وضع مشروع سياسة وعرضه على لصحاب املصلحة 
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  للتعلم تتسق مع االحتياجات التنظيميةإعداد وتنفيذ برامج وأطر للتعلم والتطوير وفقًا السرتاتيجية   -4

 عرض عاي
 

 :يت ّمن هفا املخرج التنظيمي ثلثة له اف اسرتاتيجية
 

 دعم إتاحة  رص التعلم والتطوير الوظيذي جلميع املوظذني يف تطوير مة راء  ( 2)كذالة اتساق سياسات التعلم مع األولويات التنظيمية؛ ( 1: )إنشاء إطار تعلم بغية

كذالةة رصة  الةربامج وكونهةا     ( 4)كذالة تعبري برامج التطوير والتعلم عن األه اف التطويريةة املطلوبةة احملة دة يف تقيةيم األداء؛     ( 3)وبناء التمّيز الذين؛ املنظمة 

 .مناسبة

 تعزيز الكذاءات اإلدارية وتشجيع التعلم املستمر والتطوير للم يرين احلاليني والناشئني يف املنظمة. 

 لة عم االحتياجةات   طردة خل مات التعلم والتطوير الر يعة اجلودة وامللئمة اليت تق ي يف حينها ملوظذي املنظمة طوال حياتهم الوظيذية يف املنظمة وذلة   اإلتاحة امل

 .واألولويات املتغرية للمنظمة

 
 2211-2212اإلجنازات يف 

 
  إلجياز ال روس املستذادة وتقرير للتقييم الشام  للربامج 2211إع اد تقرير لنشطة تذصيلي للمرة األوىل يف نهاية. 

  كأساس إلع اد سياسة ت ريب خارجية  2211-2212حتلي  طلبات الت ريب اخلارجي يف. 

  تنذيف القاع ة. 2211مستخ ي يف عاي  322استكمال املشروع التجرييب للتعلم اإللكرتوني شامًل. 

  تق يم الربامج جار. 2211-2212إع اد جمموعة من الربامج اإلدارية األساسية املصممة وامل خلة يف  رتة السنتني. 

 وتعيني موظف مسؤول 2211متوز / إع اد وظيذة تطوير احلياة الوظيذية يف يوليو. 

  ة منها يف تصميم منهاج الربجمة الذعالةولدرجت ال روس املستذاد 2211نذفت مشروعات عم  ختطيطية يف ستة مكاتب قطرية يف عاي. 
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 2213-2212األنشطة الرئيسية يف 

 

 املوع  احمل د للتنذيف املؤشرات

كانون الثاني / يف يناير)

2212) 

 حالة التق ي احملرز

 إعداد اسرتاتيجية تعلم لدعم تطوير مهارات موظفي املنظمة وكفاءاتهم ومعارفهم الالزمة لتنفيذ برامج املنظمة بصورة فعالة 4-1

 2212ليار /مايو وضع مشروع االسرتاتيجية وعرضه للتشاور وضع مشروع اسرتاتيجية تعلم على لساس استعراض الربامج احلالية  

  املقرتحةةة باالشةةرتاك مةةع اإلدارات   تقيةةيم واسةةتعراض االسةةرتاتيجية

 (يستكم  بع  استعراض وظيذة التعلم والتطوير)واملكاتب 

الذصةة  األول مةةن   نقحت االسرتاتيجية
2213 

ُلقّرت 

االسرتاتيجية يف 

حزيران /يونيو
2213 

 إعداد سياسة للتدريب اخلارجي لتوضيح اآلليات املتاحة للموظفني لتحديث مهاراتهم التقنية  4-2

 الذصةة  األول مةةن    املصادقة على السياسة وتنذيفها وضع مشروع نص السياسة ونشرها للتشاور واملصادقة عليها ونشرها
2213 

وضع مشروع 

السياسة ةة قي  

 االستعراض

 إنشاء قاعدة مؤسسية للتعلم إلتاحة فرص التعلم جلميع املوظفني  4-2

  استخ اي مستمر 2212متوز / يوليو استكمال املرحلة األوىل  للمشروعتنذيف القاع ة متاشيًا مع اإلطار الزمين 

 ص ور التقريةر األول حةول االسةتخ اي وردود     تعقب ح ور الربنامج وتقييم ردود  ع  املستخ مني

 ر ع التقارير مستمر –الذع  

 2212نهايةةةةةةةةةة 

 (التقرير األول)

 رص  مستمر

     تنذيف تسجي  للت ريب الصذي جلميع األنشطة اليت تقودهةا دائةرة دعةم

 املوارد البشرية ولنشطة لخرى 

إمكان تسجي  لنشةطة الةتعّلم مجيعةا يف هةفه     

 القاع ة

  2213منتصف 

 تصميم وتقديم برامج ودورات للكفاءات اإلدارية والقيادية ملدراء املنظمة  4-4
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         ختريج  وجني من دورة القيةادة الذعالةة ولربعةة ل ةواج مةن دورة لسة

 ، ودعم ح ور املوظذني دورات خارجية2213اإلدارة يف عاي 

درجات مةن   3ردود  ع  إجيابية ال تق  عن 

 ال رجات األربع اليت يشملها ج ول التق ير

  2213نهاية 

        يف مكتةب  إعطاء دورة قيةادة  عالةة يف وحة ة واحة ة كمشةروع جتةرييب

 إقليمي واح 

دورة تعلم إلكرتوني واحة ة قةّ مت يف مكتةب    

 إقليمي كمشروع جترييب 

ق مت يف  2212نهاية 

تشرين / نو مرب

 2212الثاني 

 االضطالع بعملية تقييم إدارية متكن املنظمة من إدراج النتائج يف قرارات االختيار وإعادة االنتداب  4-5

  إع اد عملية التقييم اال رتاضي وتنذيف مشةروع   إنشاء عملية تقييم ا رتاضي ب يلة

 جترييب ناجح

حزيةةةران  / يونيةةةو 
2212 

 

  والذئةات األعلةى يف    4-موظذًا من  ئةة ف  64 2213يف " مركز التقييم اإلداري"دورات  8إجناز
2213 

   2213نهاية 

 ةإنشاء برامج دعم احلياة الوظيفية املتصلة بالتعلم ونظام تقييم وإدارة األداء والتنقل على حنو يتسق مع األهداف االسرتاتيجية للمنظم  4-6

   وضع إطار التطوير الوظيذي والوصول املباشر على اإلنرتنت إىل معلومةات

 ةالوظيذي اإلدارةولدوات 

علةى  استكمال اإلطةار؛ لصةبح النذةاذ املباشةر     

 اإلنرتنت موجودا

 

نيسةةةةان / لبريةةةة 
2212 

 -املباشر الوصول

/ يناير نرذ ف يف

كانون الثاني 
2213 

 2213نهاية  إنشاء الربامج إنشاء برامج دعم وظيذي  

 تصميم برنامج تعلم الربجمة القطرية الفعالة وعرضه يف املكاتب امليدانية لكفالة االتساق مع حمتوى الربجمة القطرية  4-7

     تق يم برنامج الربجمة القطرية الذعالة يف البل ان الةيت حتتةاج إىل إعة اد

، جيري الرتكيز على بناء القة رات  2213يف عاي . لطر الربجمة القطرية

املكتب  األقاليم املسته  ة هي)يف عمليات تعبئة املوارد ودورات املشروع 

  (ىءاإلقليمي أل ريقيا واملكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلاد

بلة ًا مةن    52تة ريب  :  2212اهل ف لعةاي  

تلةة  الةةيت حتتةةاج إىل إعةة اد إطةةار برجمةةة   

األقةةةاليم  – 2213اهلةةة ف لعةةةاي : قطريةةةة

اإلقليمية الذرعية يف ل ريقيا الغربية والشرقية، 

بل ًا  63دّرب  2213نهاية 

 2212يف 



15 

 .آسيا، ولوروبا لتعبئة املوارد

  مع نهاية  2213نهاية  زيادة األع اد يف الشبكة الذعالة يف املكاتب املي انيةتعزيز شبكة دعم الربجمة القطرية

2212 :118 

 ع وا يف الشبكة
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مة وموظفي وكطاالت األمطم   تعزيز خدمات الضمان االجتماعي وكشوف املرتبات واملعاشات التقاعدية والتأمني الطيب لكفالة تقديم الدعم األمثل يف حينه ملوظفي املنظ  -5

 املتحدة الكائنة يف روما واملنظمات الدولية األخرى

 عرض عاي
 
 :يت من هفا املخرج التنظيمي ه  ًا رئيسيًا يف  رتة السنتني احلالية 
 

 دمج م  وعات غري املوظذني من مجيع الذئات يف نظاي كشف املرتبات جنبًا إىل جنب مع توسيع نطاق نظاي إدارة املوارد العاملي. 

 2211-2212اإلجنازات يف 

 

 يف إجراء حتلي  كام  جل وى التكاليف ل راسة م ى إمكانية و ائ ة دمج  ئات غري املوظذني يف نظاي كشف املرتبةات بالتعةاون مةع     2211متوز / الشروع يف يوليو

 . ريق برنامج النظاي العاملي إلدارة املوارد

 
 2213-2212األنشطة الرئيسية يف 

 

 املوع  احمل د للتنذيف املؤشرات

كانون الثاني / يف يناير)

2212) 

 حالة التق ي احملرز

 دمج الدفع لفئات املوارد البشرية لغري املوظفني يف نظام كشف املرتبات وتبسيط العمليات  5-1

       وضع خطة دمج ال  ع لذئات املةوارد البشةرية لغةري املةوظذني يف نظةاي

العمليات وتنذيفها جنبًا إىل جنب مع كشف املرتبات؛ حت ي  وتصميم 

 تنذيف الربنامج العاملي إلدارة املوارد

الةة مج بةةالتوا ق مةةع تنذيةةف الربنةةامج؛ تنذيةةف   

 العمليات اجل ي ة

  2212نهاية 
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 وضع التصميم التنظيمي وختطيط قوة العمل املتسمني بالفعالية يف املنظمة  -6

 عرض عاي
 
وضع إطار لتخطيط قوة العم  على حنو يتماشى مع األه اف االسرتاتيجية للمنظمة ل عم ختطةيط املةوارد البشةرية وتطةوير منةاذج       يه ف هفا املخرج التنظيمي إىل 

 .وظائف عامة شاملة وذل  ل عم التصميم التنظيمي وختطيط قوة العم  وعمليات التوظيف

 :2211-2212اإلجنازات يف 

  من للقاب الوظةائف يف الذئةتني الذنيةة والعليةا بغيةة احلة  بشةك  كةبري مةن الوظةائف املتشةابهة             1 222عاملة و وظيذة 4 222إجراء استعراض شام  ألكثر من

 .وتوحي ها

 
 2213-2212األنشطة الرئيسية يف 

 

 املوع  احمل د للتنذيف املؤشرات

كانون / يف يناير)

 (2212الثاني 

 حالة التق ي احملرز

 إنشاء مناذج الوظائف العامة والعمل بها  6-1

       إعادة النظر يف للقاب الوظائف وتوحية ها للوظةائف مةن  ئةة اخلة مات

العامةةة والذئةةة الذنيةةة مةةن خةةلل وضةةع خةةرائط جمموعةةات الوظةةائف   

 املتشابهة وجتميعها

حزيةةةران / يونيةةةو استكمال إعادة النظر بألقاب الوظائف
2212 

 

   لذئةة اخلة مات العامةة، والذئةة الذنيةة      العامةة إع اد مناذج الوظةائف ،

 بالتشاور مع لصحاب الشأن ودمج الكذاءات اجل ي ة رتبة م يرو

مراجعة اهل ف  2212نهاية  استكمال مناذج الوظائف العامة لك  الذئات

 2213نهاية 

        مواءمة وح ات نظةاي إدارة املةوارد البشةرية يف برنةامج لوراكة  لنمةاذج

 الوظائف العامة

وضع مستودع البيانات اإللكرتونية للبحث يف 

 البيانات وحذظها

كةةةةانون / ينةةةةاير

 2213الثاني 

 

  ُلغلقكةةةانون /ديسةةةمربعقةةب اسةةتعراض إضةةايف، تقةةّرر عةة ي األخةةف  اعتماد نظاي ال رجات املزدوجة  -من خطة العم  الذورية 3.11اإلجراء 
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اإلجةراء   اعترةرب هةفا   -2-مة  /1-وم  1-م /5-يف الوظائف من رتبة ف

لينظر  يةه املة ير القةادي ملكتةب املةوارد البشةرية بنهايةة عةاي         " مركونًا"

2213.   

خبيار اعتماد نظاي الة رجات املزدوجةة علةى    

ومل يةةةتّم اعتمةةةاد نظةةةاي . املسةةةتويات العليةةةا

ال رجات املزدوجةة يف النظةاي املشةرتك لألمةم     

املتح ة ألسباب موّثقةة جية ًا؛ واعتمةاده قة      

يكون معق ًا ج ًا يف ظّ  نظةاي جلنةة اخل مةة    

امل نيةةة ال وليةةة لتصةةنيف الوظةةائف، ونهةةج  

 . ل رجات يف الرتبمنظمة الذاو إزاء ا

 2213األول 

 إعداد إطار لتخطيط قوة العمل  6-2

  حزيةةةران / يونيةةةو وضع اإلطار وضع إطار ختطيط قوة العم
2212 

إقرار اإلطار 

آب /لغسط 
2213 

 كةةةةةانون / ينةةةةةاير إجناز اآلليات تنذيف آليات اإلبلغ والرص  ل عم حتلي  العرض والطلب

 2213الثاني 

نقح ليصري نهاية 
2213 

    حتلي  الثغرة واستذادة األنشطة الرئيسية للموارد البشرية مةن حصةيلة

حتلي  الثغةرة، مةثًل يف التوظيةف والةتعّلم والتطةوير والتنّقة  وإعةادة        

 التعيني

كةةةةةانون / ينةةةةةاير استكمال حتلي  الثغرة

 2214الثاني 
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