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  السريعة االستجابة رمزطالع على هذه الوثيقة باستخدام ميكن اال
 أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل 

 www.fao.org ة:وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظم
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 المالية لجنة
 والستون بعد المائةالدورة السابعة 

 2017 أيار/مايو 31-29روما، 

 تقرير مراجع الحسابات الخارجي  على التوصيات الواردة في إدارة البرنامجرد 

 عن التغيرات في الموارد البشرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يرجى توجيه أي أسئلة تقنية تتعلق بمحتوى هذه الوثيقة إلى:

 Alex Marianelli  دالسي

 بالنيابة مدير شعبة الموارد البشرية

 برنامج األغذية العالمي

 +3906 6513 3750هاتف: 
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 موجز تنفيذي

  توصية. 14 التغيرات في الموارد البشريةقدم المراجع الخارجي في تقريره عن 

 درات وبتوصياته التي ستعزز قالبرنامج  في التغيرات في الموارد البشرية عنترحب اإلدارة بتقرير المراجع الخارجي و

وستساعده على تحسين التقيد باإلجراءات والمبادئ  ،البرنامج بطريقة اقتصادية وكفوءة وفعالة هذاإلدارة  البرنامج

 التوجيهية واألدلة اإلرشادية.

 على توصيات مراجع الحسابات الخارجي.المحددة الردود وثيقة وترد في ال 

 

 التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية

  تغيرات الالمراجع الخارجي عن تقرير على التوصيات الواردة في  البرنامجإدارة يرجى من لجنة المالية أن تحيط علما برد

 لس التنفيذي لإلحاطة.، وأن تؤيد تقديم الوثيقة إلى المجفي الموارد البشرية

 المشورة مشروع

  المجلس التنفيذي وفقا للمادة الرابعة عشرة من النظام األساسي لبرنامج األغذية العالمي، تشير لجنة المالية على

التغيرات في الموارد المراجع الخارجي عن تقرير د اإلدارة على التوصيات الواردة في للبرنامج بأن يحيط علما بر

 .البشرية

 

 



 الستفساراتكم بشأن الوثيقة:

 A. Marianelliالسيد 

 عبة الموارد البشرية بالنيابةمدير ش

 3750-066513هاتف: 

 

World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy  

 التغيرات في الموارد البشرية عنتقرير مراجع الحسابات الخارجي على توصيات البرنامج رد إدارة 

 

 خلفيةال

 .الخارجي الحسابات مراجع وتوصيات رات في الموارد البشريةتغيلل الخارجية بالمراجعة البرنامجدارة إ ترحب -1

 .في المصفوفة المرفقة البرنامجالموارد البشرية في  شعبةوترد الردود التي أعدتها  -2

 

 

  المجلس التنفيذي 

 الدورة السنوية

 2016/حزيران يونيو 16-12روما، 

 التوزيع: عام

 2017مايو/أيار  12التاريخ: 

 اللغة األصلية: اإلنكليزية

  من جدول األعمال 6البند 

WFP/EB.A/2017/6-H/1/Add.1  

 مسائل الموارد والمالية والميزانية

 للنظر

 (http://executiveboard.wfp.org)على اإلنترنت  البرنامجتتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع 

http://executiveboard.wfp.org/home
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 التغيرات في الموارد البشرية عنعلى توصيات تقرير مراجع الحسابات الخارجي البرنامج رد إدارة 

 اإلطار الزمني رد إدارة البرنامج جهة التنفيذ ةالخارجي ةتوصيات المراجع

يوصي مراجع الحسابات الخارجي بالقيام، وفقا لتوصيات  :1التوصية 

وحدة التفتيش المشتركة لمنظومة األمم المتحدة، بتوضيح معايير توظيف 

كل فئة من فئات العاملين بغية مواءمة الممارسات المتبعة مع المبادئ 

 المعلنة.

 .موافقة جزئية الموارد البشرية شعبة

د  ائما د اندعميال  البرنامجتطلب المرونة ونموذج تمويل الذي ي تشغيليالواقع اإلدارة على أن التشدِّ

طار رسمي إ على وضع الموارد البشرية حاليا شعبةعكف بشكل كامل التنفيذ الصارم ألحكام السياسة. وت

 .لقوة العاملةاللتوظيف من أجل تذكير المديرين المكلفين بالتعيين بالخيارات المتعلقة بتلبية متطلبات 

2017 

يوصي مراجع الحسابات الخارجي باستعراض شامل ألجور  :2التوصية 

الخبراء االستشاريين المعينين حديثا من أجل مواءمتها بشكل أفضل مع 

ممارسات السوق، مع إبقائها أعلى قليال من أسعار السوق لجذب أفضل 

 .المرشحين عند الحاجة

 .موافقة الموارد البشرية شعبة

في  ألجورلالمقترحة واستعراض  التحسيناتتشتمل على استعراض كامل: وهناك خطة مشروع  ىجري  

م اقتراح مؤقت إلدارة عليها انتظار موافقة اإلدارة د استعراض عد ىالموارد البشرية؛ ويجر شعبة؛ وق دِّ

 .من الطرائق التعاقدية البديلة

2017 

يوصي مراجع الحسابات الخارجي بأن يجرى على فترات : 3التوصية 

تحليل للمكونات الرئيسية لجميع كشوف  –كل فصل مثال  –منتظمة 

 .البرنامجالمرتبات التي يمولها 

 2018 .موافقة الموارد البشرية شعبة

يوصي مراجع الحسابات الخارجي بما يلي: أ( أن يمارس  :4التوصية 

المقر  والمكاتب اإلقليمية مزيدا من اإلشراف على استعراضات هيكل 

مالك الموظفين، وبخاصة للتخفيف من التفاوتات الكبيرة في الموارد 

المتاحة إلدارة الموارد البشرية في الميدان؛ ب( أن تصبح هذه 

بة لجميع المكاتب القطرية والمكاتب االستعراضات منتظمة بالنس

اإلقليمية، كل سنتين أو ثالث سنوات، وأن تتمخض عن خطة عمل 

 جدول زمني محدد.ذات ملموسة 

 .موافقة جزئية الموارد البشرية شعبة

الستعراضات هيكل مالك الموارد البشرية اتصاالت لتنمية واستكمال الموارد المتاحة  شعبةبدأت 

 البرنامج ولي، سيالقوة العاملةتخطيط ل ةشامل وأدوات منهجيةاالنتهاء من وضع . وبمجرد الموظفين

وتحد من  استباقيةبصورة تعالج التغييرات التنظيمية  لقوة العاملةعملية تخطيط متسقة للى إاهتمامه 

ة بصورة التوصيعلى اإلدارة  في حين توافقو. الموظفين مالك هيكلل تفاعليةوال الالحقةاالستعراضات 

ظرا في الميدان ن استعراضات هيكل مالك الموظفينن المقر لن يشرف بصورة مباشرة على فإجزئية، 

 ألن وظيفة الرقابة بموجب إعادة هيكلة المكاتب القطرية تدخل ضمن نطاق المكاتب اإلقليمية.

 .موافقة جزئية

تيح للمكاتب القطرية أن توائم األهداف االستراتيجية بصورة يالجديد إن إطار خارطة الطريق المتكاملة 

مع الهياكل التنظيمية، والمواهب، والمهارات. ومن حيث التوقيت، ينبغي إجراء هذه منتظمة أكثر 

 –االستعراضات في نفس الوقت الذي يجري فيه أي استعراض هام للخطط االستراتيجية القطرية 

ا تجنب – ح من أربع إلى خمس سنوات وليس كل سنتين أو ثالث سنواتواألرجح أن يكون في فترة تتراو

عض بال داعي لها. وقد يلزم إجراء استعراضات بصورة أكثر تواترا في  لتحميل المكاتب القطرية أعباء

، عاملةالقوة ال توصيفاتقطرية لضمان إجراء أي مواءمات مؤقتة على النحو المطلوب لتعديل المكاتب ال

الموارد البشرية إلجراء تدريب شامل  شعبةالمهارات. وتخطط أو  فجوات ناشئة في المواهبوسد أي 

 ،استعراضات هيكل مالك الموظفينعن التصميم التنظيمي، وتقييم الوظائف، و 2017في يونيو/حزيران 

داف استهذلك من المواضيع المتعلقة بخارطة الطريق المتكاملة، مثل األداء، والمواهب والتعلم، و وغير

لفنيين في الميدان بغية إعدادهم بشكل أفضل لدعم المكاتب القطرية في تنفيذ الب عد من االموارد البشرية 

 الخاص بشؤون العاملين في خارطة الطريق المتكاملة.

2017 
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 التغيرات في الموارد البشرية عنعلى توصيات تقرير مراجع الحسابات الخارجي البرنامج رد إدارة 

 اإلطار الزمني رد إدارة البرنامج جهة التنفيذ ةالخارجي ةتوصيات المراجع

يوصي مراجع الحسابات الخارجي بوضع إطار لتخطيط  :5التوصية 

إدارة القوة العاملة والمهارات يرتبط ارتباطا وثيقا باستعراضات هيكل 

 مالك الموظفين على المستوى المحلي.

 موافقة. الموارد البشرية شعبة

وقوالب لتحقيق االتساق في تخطيط وتحليل  القوة العاملةمنهجية لتخطيط على وضع  البرنامجيعكف 

تقديم ، ووالمهاراتالمواهب و التنظيميالمتعلقة بالهيكل ، والمساعدة على تحديد الفجوات القوة العاملة

 برنامجال. وقد بدأ استعراضات هيكل مالك الموظفين – ةالتنظيميلمواءمات دعم راسخ في نهاية المطاف ل

الربع  يفلة، سيتم تجريبه في وظيفة التغذية والمكاتب القطرية ة العامالقوبوضع إطار مؤسسي لتخطيط 

 . 2017الثالث من عام 

2017 

يوصي مراجع الحسابات الخارجي بوضع إجراءات لتعيين  :6التوصية 

الخبراء االستشاريين تشمل دعوة مفتوحة لمقدمي الطلبات وعملية اختيار 

ل الطوارئ شريطة الحصو تنافسية؛ وستقتصر االستثناءات على حاالت

 على إذن رسمي.

 موافقة. الموارد البشرية شعبة

تحقيقا لهذه الغاية. وسيتطلب التنفيذ مزيدا من الموارد  ات ذات الصلةستقوم اإلدارة باستعراض السياس

 المجهود. هذا لدعم 

2017 

يوصي مراجع الحسابات الخارجي بضمان احتواء سجالت  :7التوصية 

جميع الوثائق الالزمة التي تتيح رصد االمتثال لإلجراءات التوظيف على 

 .وجودتها

 موافقة. الموارد البشرية شعبة

  سيجعل ذلك بمثابة استجابة نظامية.التعاقدية إن استخدام التعيين اإللكتروني لجميع الطرائق 

2017 

يوصي مراجع الحسابات الخارجي بإجراء تحليل متوسط  :8التوصية 

إلمكانية إدخال بدل جزئي يتعلق باألداء بالنسبة للموظفين األجل 

 اإلداريين.

 موافقة جزئية. الموارد البشرية شعبة

 .2018من خطة العمل لعام  جزءاسيشكِّل التحليل 

2018 

من أجل تعزيز عقلية تقييم األداء لدى موظفي البرنامج، : 9التوصية 

البرنامج عمله في يوصي مراجع الحسابات الخارجي بأن يواصل 

التواصل مع الموظفين ورفع مستوى وعيهم، وخاصة المديرين 

المباشرين، بهدف تشجيعهم على تنفيذ إجراءات التقييم هذه على نحو 

فعال. وبناء على ذلك، يمكن النظر في وضع مؤشرات األداء الالزمة 

 لقياس جودة التقييمات التي يقوم بها المديرون المباشرون.

 2018 موافقة. وارد البشريةالم شعبة

يوصي مراجع الحسابات الخارجي بأن تخضع عينة من  :10التوصية 

( بانتظام للمراجعة PACEتقييمات "نظام تعزيز األداء والكفاءة" )

الداخلية لتمكين شعبة الموارد البشرية من إجراء رصد نوعي بقدر أكبر 

 واستهداف المجاالت التي بحاجة لتحسين بشكل أفضل.

 2017 موافقة. الموارد البشرية شعبة
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 التغيرات في الموارد البشرية عنعلى توصيات تقرير مراجع الحسابات الخارجي البرنامج رد إدارة 

 اإلطار الزمني رد إدارة البرنامج جهة التنفيذ ةالخارجي ةتوصيات المراجع

يوصي مراجع الحسابات الخارجي باالنتهاء بسرعة من  :11التوصية 

وضع قائمة القادة من أجل تنويع فئات الموظفين المنشورين في الميدان 

 بما يضمن بالتالي فعالية عمليات االستجابة لحاالت الطوارئ.

 موافقة. الموارد البشرية شعبة

. وسيسهم 2016رض على فريق اإلدارة التنفيذية في عام لقادة، وع  ا قائمةلتم بالفعل وضع مشروع اقتراح 

عم طوارئ وداالستعداد لل شعبةت جريه  ،مؤسسيةالطوارئ ال تاستنتاج استعراض لالستجابة لحاال

 .القادة في حاالت الطوارئ نشراالستجابة، في تحديد آفاق المستقبل بالنسبة ل

2017 

يوصي مراجع الحسابات الخارجي بأن يكون أي تغيير في  :12التوصية 

الوضع التعاقدي لعدد كبير من العاملين في مكتب قطري معين مشروطا 

بإجراء تقدير دقيق وحصيف للتكاليف اإلضافية المحتملة والتمويل 

 الالزم.

 موافقة جزئية. الموارد البشرية شعبة

صنع  يةإثراء عمل فييلزم مزيد من العمل لتحديد تحليل التكاليف المحتملة بشكل أفضل، وللمساعدة 

 عاملةالقوة البمثل هذه المعلومات، بما في ذلك عن طريق عمليات تخطيط على المستوى القطري القرار 

 قطرية.الستراتيجية ط االخطالالتي تساهم في صياغة 

2017 

يوصي مراجع الحسابات الخارجي بمطالبة مديري  :13التوصية 

المكاتب القطرية بالنظر، خالل استعراضات هيكل مالك الموظفين، في 

إمكانية تعيين موظفين فنيين وطنيين في بعض وظائف الموظفين 

 الدوليين.

 موافقة. الموارد البشرية شعبة

مزيدا من االهتمام إلى الحد من  تولية إلى أن المكاتب القطري مالك الموظفينتشير اتجاهات استعراض 

ة متعلق. ويتضمن استعراض المواد الحيثما أمكنبصمة الوظائف الفنية الدولية وتأميم الوظائف 

يم موالعروض المقدَّمة للمكاتب القطرية توصيات لتقييم إمكانية تأ استعراضات هيكل مالك الموظفينب

استخدام طرائق تعاقدية وإمكانية تأميم  مالك الموظفيناستعراضات هيكل نة. وتبحث جميع يوظائف مع

 وظائف دولية. 

ي على المستوى القطري، بما ف القوة العاملةوستدعم العمليات الجارية لخارطة الطريق المتكاملة تخطيط 

 ذلك تحليل فئات الموظفين المناسبة والمطلوبة لتحقيق أهداف االستراتيجية القطرية. 

2017 

يوصي مراجع الحسابات الخارجي باستكشاف إمكانية  :14التوصية 

تحسين آفاق التطور الوظيفي للموظفين الفنيين الوطنيين عن طريق 

تمويل خلق وظائف إضافية على مستويات أعلى من خالل إلغاء وظائف 

 فنية دولية ذات مستوى معادل.

 .موافقة جزئية الموارد البشرية شعبة

الفرصة للنظر في تعيين موظفين وطنيين الجديد سيتيح م جمَّع المواهب  .(13)تتعلق بالرد على التوصية 

المهنية. وبالتوازي مع ذلك، وكجزء من خارطة الطريق المتكاملة  طلعاتهمتبعا لتفي وظائف فنية دولية، 

ا ي، تنظر المكاتب القطرية في تأميم عدد من األدوار التي يؤديها حالاستعراضات هيكل مالك الموظفينو

 موظفون فنيون دوليون. 

2018 
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