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من أجل الحّد من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في عدم التأثير على المناخ. ويرجى من  ُطبع عدد محدود من هذه الوثيقة

السادة المندوبين والمراقبين التكّرم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة 

 www.fao.orgي: متاحة على اإلنترنت على العنوان التال

Food and
Agriculture

Organization
of the

United Nations

Organización
de las

Naciones Unidas
para la

 

организация

О

Наций

Alimentación y la

Agric ultu ra

Organisation  

Nations Unies
pour

l'alimentation
et l'agriculture

 
 des  

бъединенных

Продовольственная и

cельскохозяйственная  

A 

 المالية لجنة

 المائة بعد واألربعون الرابعة الدورة

 2142 مايو/أيار 41-41 روما،

تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن إدارة التوصيات الواردة في رد إدارة البرنامج على 

 الموارد البشرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلى: الوثيقة هذه بمحتوى تتعلق تقنية أسئلة أي توجيه يرجى

 PEDRO GUAZO السيد     RUTH GROVE ةالسيد

 والخزانة المالية شعبة مدير                                          بالنيابة البشرية الموارد شعبة مديرة  

 العالمي األغذية برنامج                   العالمي األغذية برنامج

 2293 6513 3906+ الهاتف: رقم                   2405 6513 3906+ الهاتف: رقم



FC 144/7 Add.1 2 

 

 

 المالية لجنة نم المطلوبة التوجيهات

   تقريىىر علىىى التواىيات الىىواردة فىي برنىام  اغذذيىىة العىالمي إدارة تحىىيع علمىا بىىرد أن يرجىى مىن لجنىىة الماليىة

 .حاطةإلى المجلس التنفيذي لإليم الوثيقة تقد، وأن تؤيد مراجع الحسابات الخارجي عن إدارة الموارد البشرية

 مشورةال مشروع

لجنة المالية في منظمة األغذية  توصي، من النظام األساسي لبرنامج األغذية العالمي الرابعة عشرةفقا للمادة و

تقرير مراجع الحسابات د اإلدارة على التوصيات الواردة في للبرنامج بأن يحيط علما بري المجلس التنفيذوالزراعة 

 .الخارجي عن إدارة الموارد البشرية

 

 ملخص

  وقامىىت إدارة برنىىام  اغذذيىىة  .تواىىية 11 إدارة المىىوارد البشىىرية ه عىىنتقريىىرقىىدم المراجىىع الخىىارجي فىىي

جزئيىىا علىىى الموافقىىة تواىىية منهىىا، و 11بالكامىىل علىىى تمىىت الموافقىىة العىىالمي بتحليىىل هىىذه التواىىيات، و

 توايتين، وقد أعدت استجابة وجدوال زمنيا لتنفيذها.



 

 

A A 

 

 

 المجلس التنفيذي

 الدورة السنوية
 

 8/6/2102-4روما، 

 

مسائل الموارد  
 والمالية والميزانية

 األعمال جدول من 6 البند

 

 

 

 

 

 

 

 للنظر  

 تقرير في الواردة التوصيات على اإلدارة رد
 الموارد إدارة عن الخارجي الحسابات مراجع
 البشرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على وثائق المجلس التنفيذي  االطالعطبعت هذه الوثيقة في عدد محدود من النسخ. يمكن 

 (http://executiveboard.wfp.org)نترنت على العنوان التالي: اإلشبكة  علىفي صفحة برنامج األغذية العالمي 
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 مذكرة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 نظرلمقدمة للمجلس التنفيذي ل الوثيقةهذه 

االتصوا  بموويفي  إلوى تتعلق بمحتوو  هوذه الوثيقوة أسئلة فنيةلديهم قد تكون تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين 

 المجلس التنفيذي بفترة كافية. دورةقبل ابتداء  ذلكأن يتم  ويفضلأدناه،  المذكورينبرنامج األغذية العالمي 

 مديرة شعبة الموارد البشرية: R. Groveالسيدة  2405-066513رقم الهاتف: 

 
 أسوئلةإن كانوت لوديكم  ،لوحودة دودماا المورتمراا المساعدين اإلداريينكبيرة  ،I. Carpitella بالسيدة االتصا  يمكنكم

 .(2645-066513)الوثائق المتعلقة بأعما  المجلس التنفيذي وذلك على الهاتف رقم:  بتوفير تتعلق
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مشروع القـرار


 
 

 

تقرير مراجع الحساباا الخارجي عن إدارة التوصياا الواردة في  على البرنامجرد إدارة بالوثيقة "يحيط المجلس علماً 

 (.WFP/EB.A/2012/6-F/1/Add.1) "الموارد البشرية

 

 

 

 

 

  

                                                      
  الذي اعتمده المجلس، يرجى الرجوع إلى وثيقة القراراا والتوصياا الصادرة في نهاية الدورة.هذا مشروع قرار، ولإلطالع على القرار النهائي 
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مراجوع الحسواباا الخوارجي عون إدارة المووارد تعرض هوذه الوثيقوة رد اإلدارة علوى التوصوياا الوواردة فوي "تقريور   -1

 (.WFP/EB.A/2012/6-F/1البشرية" )

الموووارد  ألهدافووا المحووددة فووي إسووتراتيجيتا إلدارة البرنااامجبهووذا االسووتعراض لموود  تحقيووق  البرنااامجوترحووإ إدارة   -2

 .2011-2002ها للفترة تالبشرية وتنمي

في بيئة تحيط بها تحدياا شديدة الصعوبة يتعين عليا أن يدير فيهوا مووارده  البرنامجستراتيجية، يعمل وكما تالحظ اال  -3

وعلوى الخدموة حتوى فوي  –أن يتوفر لديا كادر من المويفين قوادر علوى التنقول  البرنامجالبشرية وأن ينميها. وتستلزم والية 

وقدراا على النشر السريع والمرونوة السوتيعاا التقلبواا فوي التمويول واألهوداغ التشو يلية.  –مراكز عمل تتصف بالمشقة 

سوتراتيجية اال البرناامجة ودطوط ستراتيجية الموارد البشرية الحاجة إلى رابطة أقو  بين تخطويط القوو  العاملواوقد ذكرا 

والمالية والتش يلية، لتمكينا من ملء الث راا فوي االحتياجواا مون الموويفين مون دوال  التوييوف الخوارجي أو عون طريوق 

 النقل الدادلي والتدريإ.

من المبادراا التوي توم اتخاذهوا  2011عام  ويعتبر استحداث اإلطار المنقح للمسار الوييفي والعملياا ذاا الصلة في  -4

والمساءلة في اتخاذ القراراا المتعلقوة  واإلتساقعمالً على تعزيز الشفافية  2002ستراتيجية الموارد البشرية لعام ابموجإ 

اً معيواراً قيمو 2002بعملياا النقل والتوييف والترقية. ويوفر استعراض مراجوع الحسواباا الخوارجي للممارسواا فوي عوام 

 تقاس عليا التحسيناا التي أددلها  اإلطار المنقح للمسار الوييفي.

للموووارد البشوورية إطووالق نيووام جديوود إلدارة الووتعلم وإصوودار  البرنااامجوتشوومل التطوووراا الهامووة األدوور  فووي إدارة   -5

تعزيوز األداء والمقودرةو وكوذلك تقديراا ل اإلنترنتإلى  مجموعة أدواا الستعراضاا التوييف والهياكل وتنفيذ نيام يستند

 وضع برنامج عالمي لتوجيا المويفين الجدد.

االسوتنتاجاا التوي دلول إليهوا مراجوع الحسواباا الخوارجي فوي سوياق مواصولتا لتعزيوز إدارتووا  البرناامجوسيسوتخدم   -6

 للموارد البشرية.

وتتضوومن المصووفوفة المدرجووة فووي الملحووق األو  ردوداً محووددة علووى التوصووياا الصووادرة عوون مراجووع الحسوواباا   -7

 الخارجي.
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 تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن إدارة الموارد البشريةاستجابة اإلدارة للتوصيات الواردة في 

 اإلطار الزمني رد إدارة البرنامج جهة التنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي

 القوى العاملةتخطيط   -أوالً 

يجإ إدراج استعراض هيكل ومالك : 0التوصية 

وفي  المويفين في االستراتيجية الخمسية القطرية

توقعاا التوييف في دطط المشاريع الفردية. 

وينب ي أن تكون استعراضاا هيكل ومالك 

المويفين الشاملة التي تضم االحتياجاا من غير 

أداة يسترشد المويفين )بما في ذلك المستشارون( 

 بها النشر العام للمويفين في المكاتإ الميدانية.

 

 شعبة الموارد البشرية

 دائرة تسيير الموارد والمساءلة 

 موافق عليها.

تقوم األمانة بتحليل االحتياجاا من المويفين في سياق استعراضها لالحتياجاا التش يلية 

. كما تستعرض هياكل السنواا الثالثذاا  البرنامجالمقدمة في الخطة المتجددة إلدارة 

المويفين في لجنة استعراض البرامج التي تضم وحداا من المقر ومن المكاتإ اإلقليمية 

 والقطرية.

وستقوم األمانة بتكميل دليل توجيا البرامج بمواد توجيهية إضافية حو  المسائل المتصلة 

 بالمويفين فيما يتعلق بإعداد دطة ميزانية المشروع.

عملية تخطيط  تعلمبحيث  مجموعة أدواا استعراضاا التوييف والهياكلوائم األمانة وست

 االستراتيجياا القطرية.

 2013ديسمبر/كانون األو  

ينب ي تزويد المكاتإ اإلقليمية : 2التوصية 

بالمعارغ والمهاراا التي تمكنها من دعم 

المكاتإ القطرية في استعراضاا هيكل ومالك 

مساعدة شعبة الموارد البشرية في المويفين ومن 

إددا  نتائج االستعراضاا دورياً في التخطيط 

 من دال  آلية منهجية. المرسسي للموارد البشرية

 موافق عليها. شعبة الموارد البشرية

ستتكفل األمانة بإتاحة نتائج استعراضاا التوييف والهياكل لشعبة الموارد البشرية وستنشئ 

آلياا إددا  بياناا هذه االستعراضاا في التخطيط المرسسي فريق عمل الستكشاغ 

 للموارد البشرية.

 2013/حزيران ويوني

يجإ دعم دطة قوة العمل المرسسية : 3التوصية 

بتقييم للفوائد والمخاطر الناشئة عن شدة االعتماد 

على العقود القصيرة األجل فيما يتعلق بتمويل 

عدة سنواا.  اتجاهاا المكاتإ القطرية دال  فترة

كما ينب ي تحديد الضوابط التي تخفف من 

 .رالمخاط

 

 موافق عليها. شعبة الموارد البشرية

 "تقرير عن استخدام الخبراء االستشاريين في برنامج األغذية العالمي"   تشير األمانة إلى أن

 ( WFP/EB.A/2011/13-D)  سجل الفوائد والمخاطر في االعتماد الصادر مردراً ي

 على عقود قصيرة األجل. 

ومن المنتير أن يردي تحقق مزيد من إدماج استعراضاا التوييف والهياكل في تخطيط 

 البرامج إلى تعزيز تحديد المخاطر ذاا الصلة.

ستنفذ على غرار ما ورد في الرد على 

 .1التوصية 
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 تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن إدارة الموارد البشريةاستجابة اإلدارة للتوصيات الواردة في 

 اإلطار الزمني رد إدارة البرنامج جهة التنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي

أن ينشئ رقابة  البرنامجينب ي على  :4التوصية 

تقدم ضماناً بأن الدرجاا الموافق عليها لكل 

مشروع تتمشى مع التصنيف الموحد وأن 

 القراراا ال تخضع لتوقعاا التمويل وحدها.

 موافق عليها. شعبة الموارد البشرية

ستقوم شعبة الموارد البشرية باستعراض أطر التوصيفاا العامة للويائف والمرهالا عمالً 

ام يقدم ضوابط أكثر متانة لضمان التصنيف السليم للويائف وفقاً لمعايير على وضع ني

 تصنيف الرتإ لد  لجنة الخدمة المدنية الدولية.

 2013ديسمبر/كانون األو  

: ينب ي على شعبة الموارد البشرية أن 5التوصية 

تضع مرشراا رئيسية لألداء حو  صحة إدارة 

الموارد البشرية في المكاتإ الميدانية وأن تحدد 

حداً أدنى يتعين عند بلوغا إجراء استعراض في 

عملية دورية إلبالغ  إيجادالموقع. كما ينب ي 

 اإلدارة العليا بنتائج ذلك االستعراض.

 

 الموارد البشريةشعبة 

 دائرة تسيير الموارد والمساءلة

 موافق عليها.

كجزء من العملية السنوية التي يصادق فيها المديرون على بياناا الضمان بخصوص 

أن يقدموا معلوماا عن إدارة  القطريون المراقبة الدادلية،  يـُـقتضى من جميع المديرين

البشرية من قبيل معايير األدالقياا وسياسة  بيئاتهم المكتبية، بما في ذلك مسائل الموارد

مكافحة التدليس ووضوح األدوار والمسرولياا وتقييم أداء المويفين ووضع األهداغ 

الفردية المستندة إلى النتائج مع المويفين والتواصل الدادلي الفعا  وأنشطة اإلشراغ العادية 

إ القطرية التي يكشف تصديق المدير المطلوبة إلدارة المكتإ. وتقترح اإلدارة تقييم المكات

المجموعة التنفيذية السنوي عن وجود أوجا ضعف هامة في الموارد البشرية. وستقوم 

عليها، بما في ذلك مرشراا إطار النتائج  متفق، مستخدمة مرشراا لإلدارة والسياساا

المشاكل  اإلدارية، باستعراض حالة إدارة الموارد البشرية على أساس فصلي لضمان تحديد

 والث راا الخطيرة ومعالجتها.

 2013ديسمبر/كانون األو  

يتعين إعداد دطة محددة الزمن  :6التوصية 

لخطة قوة العمل المرسسية  لالستكما  العاجل

 وتنفيذها.

 

 شعبة الموارد البشرية

 دائرة تسيير الموارد والمساءلة

 موافق عليها.

تنخرط األمانة حالياً في مشروع لتخطيط القو  العاملة في المرسسة يحدد المهاراا 

الفنيين في المستقبل. ومن المتوقع أن يكتمل  البرنامجوالقدراا الالزمة لمالك مويفي 

ستراتيجية الموارد البشرية لعام اوأن يصإ في  2012المشروع في ديسمبر/كانون األو  

 المجلس التنفيذي.، والتي ستعرض على 2013

 دطةوستقدم األمانة تقاريرها عن التقدم المحرز في عملية تخطيط القو  العاملة في إطار 

المتجددة لفترة ثالث سنواا مع الميزنة السنوية. وسيحدد االستعراض السنوي  اإلدارة

 وسيقارنها بالمتطلباا المخطط لها لضمان سالمة المنهجية. البرنامجمجموعة مويفي 

 2013مبر/كانون األو  ديس
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 تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن إدارة الموارد البشريةاستجابة اإلدارة للتوصيات الواردة في 

 اإلطار الزمني رد إدارة البرنامج جهة التنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي

 قرارات التوظيف -ثانياً 

يتعين أن تتوفر وثائق واضحة تتتبع : 7التوصية 

التنفيذ، وتتضمن تبريراا الخروج عن دطتا، 

 .بحيث تدعم قراراا الموارد البشرية

 

 موافق عليها. شعبة الموارد البشرية

للمسار الوييفي صرامة ومتانة كما الحظ مراجع الحساباا الخارجي، يقدم اإلطار المنقح 

أكبر ووثائق موحدة تدعم قراراا التوييف. وتالحظ األمانة أن استنتاجاا مراجع 

الحساباا الخارجي المتعلقة بكفاية الوثائق تتعلق باجتماع لجنة التوييف العادي لمنتصف 

توفر  . وقد أقر مراجع الحساباا الخارجي بأن مصفوفة النقل المستحدثة مردراً 2002عام 

". ومن المتوقع أن يلبي استخدام النقل رقرالالتوصل  تساعد علىأداة سهلة االستعما  "

 مصفوفة النقل متطلباا هذه التوصية.

 تم تنفيذها

 

أن يعترغ بمخاطر  للبرنامجينب ي  :8التوصية 

حلقة م لقة في التعيين وأن يحدد الضوابط  إتباع

 الكفيلة بتخفيف هذه المخاطر.

 

 موافق عليها. الموارد البشريةشعبة 

،  سلطت األمانة األضواء على المخاطر التي 2002ستراتيجية الموارد البشرية لعام افي 

يمكن أن تنشأ من نيام م لق للتوييف. وبإصدارها لإلطار المنقح للمسار الوييفي، أددلت 

ذا اإلطار األمانة عناصر جديدة في عملية التوييف وسعت دائرة المرشحين. وبموجإ ه

المنقح، يجري اإلعالن عن جميع الشواغر دارجياً ويتقدم إليها المرشحون من دارج 

المنيمة ومن دادلها. ومن المنتير أن يساعد هذا اإلجراء على تخفيف المخاطر التي حددها 

 مراجع الحساباا الخارجي. 

ية، فإنها تالحظ أن واألمانة، إذ تدرك المخاطر المتأتية عن استخدام مجموعة مرشحين دادل

يمكن أن يتيح أيضاً مساراً وييفياً للمويفين  البرنامجتوييف األفراد ممن لديا دبرة بعمل 

 الوطنيين الذين يتقدمون لويائف دولية.

 تم تنفيذها

إننا نوصي بأن تشكل تقارير برنامج : 9التوصية 

تقييم األداء المهني وتعزيز الكفاءاا األساس 

وعة المويفين الذين ال بد أن األو  لتحديد مجم

ينير فيهم فريق الترقياا الفنية. وهذا بدوره 

يعزز من قيمة برنامج تقييم األداء المهني وتعزيز 

 موافق عليها جزئياً. شعبة الموارد البشرية

تقارير تقييم تعزيز األداء والمقدرة كأساس لتقييم   إن فريق الترقياا الفنية يستخدم بالفعل

المويفين ألغراض الترقية. وقد وجد تحليل لنسإ إكما  تقييماا األداء أن المويفين 

ستخدم هذا النيام اآلن المرهلين للترقية لديهم أعلى مستو  من االمتثا  إلكما  التقييماا. ويُ 

 في النقل باإلضافة إلى الترقية.

 تم تنفيذها
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 تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن إدارة الموارد البشريةاستجابة اإلدارة للتوصيات الواردة في 

 اإلطار الزمني رد إدارة البرنامج جهة التنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي

واالمتثا  المهاراا ونوعية تقييماا األداء 

 لمخططاا الزمنية.ل

 

نيام التقييم لقياس أداء المويف في رتبتا الحالية دال  السنة السابقة. وال تتفق  ويُستعمل

األمانة مع الرأي القائل بوجوا استخدام نيام التقييم ألغراض ترشيح المويفين للترقية في 

المستقبل. فاالعتباراا الخاصة بالترقية يحإ أن تراعي رؤية المدير لقدرة المويف على 

أعلى من رتبتا الحالية. ويمكن الستخدام نيام التقييم لهذا ال رض أن يردي  األداء في رتبة

 إلى إضعاغ نطاق ما يقدما النيام من تقييم لألداء الماضي.

إن حافية ترقية المويف تتألف من تقارير األداء وسيرة المويف وتقييما الذاتي وترشيحاا 

على إمكاناا المويف على أداء أدوار  لحاليين، والتي تد امديريا التنفيذيين والوييفيين 

 أعلى رتبة.

من شأن وجود إطار منهجي : 01التوصية 

للمعلوماا المرتدة للمويفين حو  قراراا 

 الموارد البشرية أن يعزز من الثقة بالعملية.

 

 موافق عليها. شعبة الموارد البشرية

المنتيمة جزءاً من عملية  المعلوماا المرتدةكما الحظ مراجع الحساباا الخارجي، تشكل 

عند الطلإ، غير  معلوماا مرتدةالترقية. وألغراض قراراا النقل، يقدم منسقو التوييف 

والتي يمكن أن تشمل  –أن طبيعة المعلوماا المستخدمة للوصو  إلى قراراا النقل 

تحد  –بالمويفين اآلدرين اعتباراا تتعلق باألسرة أو باألمور الشخصية أو الطبية المتعلقة 

 ألغراض قراراا النقل. المعلوماا المرتدةمن القدرة على تقديم مستو  مماثل من 

 تم تنفيذها

 تقييم األداء  -ثالثاً 

 17نركد مجدداً على التوصية رقم  :00التوصية 

الصادرة في تقريرنا عن عملياا الصوما  حو  

نوعية تقييماا برنامج تقييم األداء المهني وتعزيز 

 المهاراا.

 

 موافق عليها. شعبة الموارد البشرية

 المهني وتعزيز المهاراا األداء برنامج تقييم  توافق األمانة على أهمية حسن توقيت تقييماا

ونوعيتها. وقد بذلت شعبة الموارد البشرية الجهود للنهوض باستخدام هذه األداة ولتشجيع 

الصادرة في تقرير مراجع الحساباا  17االمتثا  لمتطلباتها. وفيما يتعلق بالوصية رقم 

 برنامجالخارجي عن عملياا الصوما ، تواصل األمانة العمل على تعزيز الضوابط في 

ع االمتثا  من جانإ المشرفين والمويفين الخاضعين لإلشراغ. ويحقق تقييم األداء وتشجي

( استخدام البريد 1تحسيناا فيما يلي: ) 2012نموذج تقييم األداء الذي بدأ العمل با في عام 

            االلكتروني لتقديم التحديثاا وللتذكير بالتدابير المطلوبة باستخدام الرسائل اآلليةو

 تم تنفيذها
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 تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن إدارة الموارد البشريةاستجابة اإلدارة للتوصيات الواردة في 

 اإلطار الزمني رد إدارة البرنامج جهة التنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي

صد معدالا االمتثا  من جانإ المكاتإ واألقاليم واإلبالغ عنها، مما ( القدرة على ر2)

يمكن المديرين من استعراض معدالا االمتثا  وحالة التقديراا لألداء لفراد  المويفين 

 دادل شعبهم.

، يـُـقتضى من مديري المكاتإ القطرية اآلن أن يقدموا 5وكما الحينا في الرد على التوصية 

 هاء تقييماا األداء في سياق بياناا الضمان السنوية.ضماناً يتعلق بإن

ومن المتوقع أن يردي العمل باإلطار المنقح للمسار الوييفي، الذي يشدد على تقارير تقييم 

األداء كمددالا في قراراا النقل والترقية، إلى زيادة في إدراك المويفين ألهمية نوعية 

 سإ.تقييماا األداء واستكمالها في الوقت المنا

ينب ي أن يتضمن التقييم السنوي  :02التوصية 

للمويفين على  مستو  اإلدارة التنفيذية 

 معلوماا مرتدةمحيطياً شامالً يتضمن استعراضاً 

 من المرؤوسين.

 

 موافق عليها جزئياً. شعبة الموارد البشرية

يقدم مددالا مفيدة في تقييم مويفي  المحيطي الشاملتوافق األمانة على أن االستعراض 

 4-ن المويفين من رتإ غإالمستو  التنفيذي. وكما الحظ مراجع الحساباا الخارجي، ف

وذلك كجزء من عملية مركز التقييم  المحيطي الشامليخضعون بالفعل لتقييمهم  1-إلى مد

 اإلداري.

وتشير اإلدارة إلى المبادرة الجارية المشتركة بين الوكاالا والرامية إلى تنسيق عناصر نيم 

تقييم األداء بين منيماا األمم المتحدة. ويتمثل أحد أهداغ هذه المبادرة في تحديد مجموعة 

من العناصر الموحدة لكي تدرجها المنيماا المشاركة في نيمها لتقييم األداء. وسيتابع 

تطوراا هذه العملية والنتائج التي سيتم التوصل إليها على المستو  المشترك بين  امجالبرن

الوكاالا، وسينير في توصية مراجع الحساباا الخارجي على ضوء ذلك. وتخطط األمانة 

 ستراتيجية الموارد البشرية المقبلة.اإلدراج مقترح حو  هذه المسألة في وثيقة 

 2013نوفمبر/تشرين الثاني 
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 تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن إدارة الموارد البشريةاستجابة اإلدارة للتوصيات الواردة في 

 اإلطار الزمني رد إدارة البرنامج جهة التنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي

 بناء القدرات  -رابعاً 

أن يضع  البرنامجيتعين على  :03التوصية 

سياسة للتعلم تضمن بناء قدراا المويفين بصورة 

 متواصلة وإدراجها في مساراا العمل.

 

 موافق عليها. شعبة الموارد البشرية

بموجإ مشروع الدراسة االستقصائية الجارية لتخطيط ومهاراا القو  العاملة، سيكون بناء 

ستراتيجية أساسية لمواءمة مهاراا المويفين مع احتياجاا المنيمة. وستوضع االقدراا 

 سياسة للتعلم كجزء من إطار سد الث راا التي ستحددها الدراسة االستقصائية للمهاراا.

 2012  ديسمبر/كانون األو

من شأن وجود نيام إلدارة  :04التوصية 

على اكتساا  البرنامجالمعارغ أن يساعد 

المعرفة الموجودة في التقارير المتباينة وفي 

الشعإ المختلفة في المنيمة. وينب ي أن يكون 

تسليم نسخ الملفاا االلكترونية والورقية بنداً هاماً 

في القائمة المرجعية التي تستخدم قبل دروج 

 المويف بسبإ النقل أو التقاعد.

 موافق عليها. شعبة الموارد البشرية

 ع األمانة نياماً لضمان أن يـُـطلإ إلى المويفين تسليم الملفاا قبل االنتقا  أو التقاعد.ستض

 2012ديسمبر/كانون األو  

ينب ي أن ترتبط وحداا التدريإ  :05التوصية 

في جميع المجاالا الوييفية والمكاتإ بنيم إدارة 

 .التعلم

 

 موافق عليها. شعبة الموارد البشرية

على أن من شأن زيادة االرتباط بين وحداا التدريإ المكتبي ونيم إدارة توافق اإلدارة 

المذكور في الرد على التوصية  –التعلم أن يعزز االستخدام. وتمشياً مع سياسة التعلم وإطاره 

تخطط األمانة لوضع عملية لتنسيق أنشطة التعلم بين مختلف المجاالا الوييفية  – 13

 ة التعلم.ودمجها جميعاً في نيام إدار

 2012ديسمبر/كانون األو  
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