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 موجز

  التةدابري  ، وافق جملس املنظمةة علةى   2102حزيران /واألربعني بعد املائة اليت عقدت يف يونيو الرابعةيف الدورة

 إىل مكتةب املةوارد البشةرية    (CSH) حتويةل عةعبة إدارة املةوارد البشةرية     املقرتحة للتعزيز املؤسسي مبا فيهةا 

(OHR)    ،الكائن يف مستويات اإلدارة العليا واملسؤول عن السياسات واالسرتاتيجيات اخلاصة باملوارد البشةرية

واملسؤولة أمام املدير العام املساعد إلدارة اخلدمات  العمليةاملعنية باخلدمات  (CSP) يةودائرة دعم املوارد البشر

 .مع ارتباطها من الناحية الوظيفية مبكتب املوارد البشرية (CS)  املؤسسية واملوارد البشرية والشؤون املالية

 
 ااجمال من خار  املنظمة، وافةق  ، بعد استعراض إلدارة املوارد البشرية قام به خبري يف2102آب /ويف أغسطس 

مبا يف ذلك إدخةال فةرا القةانون اإلداري     ،املدير العام على تعديالت إضافية على هيكلّية إدارة املوارد البشرية

وردام علةةى املخةةاو  . واألخالقيةةة يف مكتةةب الشةةؤون القانونيةةة( الشةةؤون القانونيةةة واإلداريةةة سةةابقام مكتةةب)

 دائرة دعم املوارد البشةرية أن رئيس جرى تأكيد ، 2102حزيران /يونيو ااجملس يفوالتساؤالت اليت أثريت يف 

، مبا يعزز دور مدير املكتب كمسؤول عام عن كل األنشطة املرتبطةة  مكتب املوارد البشرية هو مسؤول أمام مدير

 .وبالتزام معّزز من اإلدارة العليا، حتت املسؤولية املباعرة للمدير العام، البشرية يف املنظمة أينما نّفذت باملوارد

 
 أداةإن حتويل وظيفة املةوارد البشةرية إىل   ف ،على حنو ما سلمت به جلنة املالية يف دورتها األربعني بعد املائةو 

التخطةي  واملواممةة بةني قةدرة املةوظفني       مةن  املنظمةة  تمكنيلة يف أهميتةه   أكثر فعاليةة يعةد حيويةام    ةاسرتاتيجي

وهلةذه الاايةة، مةن التطةورات اهلامةة يف      . الالمركزيةتيجية، ال سيما تعزيز عبكة املكاتب واألولويات االسرتا

تقةديم الةدعم الشةامل يف    ل، اإلقليميةفرتة اإلبالغ احلالية إنشام عبكة لشركام املوارد البشرية يف مكاتب املنظمة 

ق أهةم الوظةائ  املتةةلة بةاملوارد     ، وتنسةي الالمركزيةة تطبيق سياسات املةوارد البشةرية يف املكاتةب اإلقليميةة و    

كتب وضمان أن تكون املتطلبات اإلقليمية مرتبطة مب.( ر، إخليوالتعلم والتطوالتوظي ، وإدارة األدام، )البشرية 

 .اختاذ القرارات يف هذا اإلطاروتؤخذ يف احلسبان لدى  املوارد البشرية

 
     لإلعةةرا  والتوجيةه الةةوثيقني  ( 0)اجةةة األساسةية  وتلة  هةذه اهليكليةةة اجلديةدة إلدارة املةةوارد البشةرية احل

السرتاتيجية املوارد البشرية والسياسات ذات الةلة على أعلى مستويات املنظمة، مبا يسهل اختاذ اإلجرامات 

تعةاون األخةةائيني العةامني يف املةوارد     ( 2)احلامسة والشفافة بشأن املسةائل األساسةية املرتبطةة بةاملوظفني، و    

فرقة القيادية ذات الةلة واملديرين املختةني لدعم تنفيذ الربامج وحتقيق احلد األمثل ملمارسات البشرية مع األ

إدارة األفراد حيث اخلدمات الالزمة بدمام مبستوى املكاتب اإلقليمية على أن ميتةد ذلةك تةدرًيام إىل األقسةام     

كش  البشرية ورمبا نقلها، مبا يف ذلك  كما يؤدي ذلك إىل تعميم بعض خدمات املوارد. والشعب الفنية يف املقر

 .والتعويضات واملعاعات التقاعدية املرتبات والتأمني

 
 ن حيكمةان  ااإلطار االسرتاتيجي اخلاص باملوارد البشرية وخطةة العمةل اللةذ    2100-2101 الفرتة وقد أدخل يف

، ويسةهالن رفةع التقةارير الواضةل والشةفا  إىل      برنامج إدارة املوارد البشرية للمنظمة بةورة متسةقة ومتكاملةة  

إدمةا  كةل مةن أنشةطة      تيّسةر فةياغتهما . حول التقدم يف مبادرات إصالح املوارد البشرية الرئاسيةاهليئات 
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، وقةد  الربنامج العادي للموارد البشرية ومبادرات خطة العمل الفورية يف إطار واحد لإلدارة املستندة إىل النتةائج 

 .املوارد البشرية جمالما يف فرتة السنتني احلالية لعكس األولويات اجلديدة يف جرى استعراضه

 
  عن التقدم احملةرز يف   حتديثاملرفقة كملحق بهذه الوثيقة،  2102-2102ويف خطة عمل املوارد البشرية للفرتة

، الةيت تةدعم معةام حتويةل     التنظيمية الستةاملخرجات املةّنفة وفق  املبادرات الرئيسية املتةلة باملوارد البشرية

بالطةابع االسةتباقي    أكثةر اتسةامام  وظيفة أكثر اسرتاتيجية  من وظيفة معامالت بةفة أساسية إىلاملوارد البشرية 

. تعمل من منظور قوي للشراكة التجارية على النحو الذي تتطلةع إليةه خطةة العمةل الفوريةة إلصةالح املنظمةة       

على الرؤية املتمثلة يف إدخال وظيفة للموارد البشةرية تتسةم بالكفةامة     ، تستمر اخلطة بالرتكيزوعالوة على ذلك

 ،والتعلم املستمر واالمتياز ،لثقافة تقوم على الكفامة واألدام املرتفع والطابع االستباقي وإضافة القيمة تكون دافعام

   .همتهاللمنظمة كيما تضطلع مب تنيالقدرة التقنية واملعرفة الالزموتدعم املنظمة يف تأمني 

 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية

 
 املةوارد البشةرية إىل وظيفةة    إدارة تحويل وظيفةة  يرجى من أعضام جلنة املالية اإلحاطة علمام باجلهود املستمرة ل

، على النحو الوارد يف اهليكلّية اجلديدة بالطابع االستباقي تعمل من منظور قوي للشراكة التجارية أكثر اتسامام

 .إلدارة املوارد البشرية

 
          اإلطةار  يرجى من أعضام جلنة املالية اإلحاطةة علمةام بالتقةدم احملةرز يف مبةادرات املةوارد البشةرية الةواردة يف

 .2102-2102االسرتاتيجي اخلاص باملوارد البشرية وخطة العمل للفرتة 

 

 مشروع املشورة

 

 اإلطار االسرتاتيجي اخلاص علمًا بالتقدم احملرز يف مشاادرات املواراد الششرية الوارادة يف جلنة املالية  أخذت

املاواراد  إادارة تحويال وييفاة   ل ، واجلهاواد املساتمرة   2102-2102بااملواراد الششارية وخطاة العمال للفارتة      

 .بالطابع االستشاقي تعمل من منظور قوي للشراكة التجارية الششرية إىل وييفة أكثر اتسامًا
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 هيكلّية وييفة إادارة املواراد الششرية

 

، باألولوية اليت 2100تشرين الثاني /أحاط ااجملس، يف دورته الثالثة واألربعني بعد املائة املعقودة يف عهر نوفمرب- 0

رية يف املنظمةة لتمكينهةا مةن حتسةني أدائهةا فيمةا تةص واليتهةا         تعزيةز إدارة املةوارد البشة   يف اختص بها املدير العام 

األهمية االسرتاتيجية املوالة لزيادة فعالية إدارة املوارد البشرية هي أيضا عنةر رئيسي من التزام املدير العةام  و .وأهدافها

 .اخلارجي املستقلباإلجناز الناجل لعملية جتديد املنظمة اليت اتفق عليها األعضام يف أعقاب التقييم 

 
علةى   2102حزيةران  /املعقودة يف يونيو واألربعني بعد املائة الرابعةدورته وافق ااجملس، يف  بنام على ما تقدم،- 2

 إىل مكتةب املةوارد البشةرية    (CSH) حتويةل عةعبة إدارة املةوارد البشةرية     مبا فيهةا  ،التدابري املقرتحة للتعزيز املؤسسي

(OHR)  وعةن   ،اإلدارة العليا واملسؤول عةن السياسةات واالسةرتاتيجيات اخلاصةة بةاملوارد البشةرية      الكائن يف مستويات

واملسةؤولة أمةام    العمليةة املعنية باخلةدمات   (CSP) التوظي  يف الفئات العليا، ودائرة دعم املوارد البشريةاالسرتاتيجية و

، مع ارتباطها من الناحية الوظيفيةة  (CS)  الشؤون املاليةاملدير العام املساعد إلدارة اخلدمات املؤسسية واملوارد البشرية و

 .مبكتب املوارد البشرية

 

، بعد استعراض إلدارة املوارد البشرية قام به خبري يف ااجمال من خار  املنظمة، وافةق  2102آب /ويف أغسطس- 2

سةابقام  )القةانون اإلداري   مبةا يف ذلةك إدخةال فةرا     ،رد البشريةاملدير العام على تعديالت إضافية على هيكلّية إدارة املوا

العالقات بني املوظفني وظيفة  واحملافظة على، واألخالقية يف مكتب الشؤون القانونية( الشؤون القانونية واإلداريةمكتب 

 .املاليةإدارة اخلدمات املؤسسية واملوارد البشرية والشؤون  يف مكتب املدير العام املساعد يف

 

دائرة دعم أن رئيس مت تأكيد ، 2102حزيران /يونيو ااجملس يفعلى املخاو  والتساؤالت اليت أثريت يف  وردام- 4

، مبا يعزز دور مدير املكتب كمسةؤول عةام عةن كةل األنشةطة      مكتب املوارد البشرية هو مسؤول أمام مدير املوارد البشرية

املكتب حتت املسؤولية املباعرة للمدير العةام،  الةفة، يكون مدير  وبهذه. املرتبطة باملوارد البشرية يف املنظمة أينما نّفذت

، وتقع علةى عاتقةه املسةؤولية الكاملةة لوضةع سياسةات واسةرتاتيجيات املةوارد البشةرية          وبالتزام معّزز من اإلدارة العليا

 .وتنفيذها ومواممتها الفعالة مع رؤية املنظمة وأهدافها

 

 املنظمةة مةن   لةتمكني يف أهميتةه   أكثةر فعاليةة حيويةام    ةاسةرتاتيجي  أداةشةرية إىل  حتويل وظيفة املوارد الب يعّدو- 5

وهلذه الاايةة،  . الالمركزيةتعزيز عبكة املكاتب  األولويات االسرتاتيجية، ال سيماالتخطي  واملواممة بني قدرة املوظفني و

، اإلقليميةة يف مكاتب املنظمةة   التجاريني لبشريةملوارد اا من التطورات اهلامة يف فرتة اإلبالغ احلالية إنشام عبكة لشركام

، وتنسيق أهم الوظةائ  املتةةلة   الالمركزيةلبشرية يف املكاتب اإلقليمية ولشامل يف تطبيق سياسات املوارد اتقديم الدعم ال

اإلقليميةة مرتبطةة   وضةمان أن تكةون املتطلبةات    ( وغري ذلكر، يم والتطوالتوظي ، وإدارة األدام، والتعّل)باملوارد البشرية 

 .اختاذ القرارات يف هذا اإلطاروتؤخذ يف احلسبان لدى  كتب املوارد البشريةمب
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لإلعةرا  والتوجيةه الةوثيقني    ( 0) :وتل  هذه اهليكليةة اجلديةدة إلدارة املةوارد البشةرية احلاجةة األساسةية      - 6

املنظمة، مبا يسهل اختاذ اإلجرامات احلامسة السرتاتيجية املوارد البشرية والسياسات ذات الةلة على أعلى مستويات 

تعةاون األخةةائيني العةامني يف املةوارد البشةرية مةع األفرقةة        ( 2)والشفافة بشأن املسائل األساسية املرتبطة بةاملوظفني،  

حيةث   ،القيادية ذات الةلة واملةديرين املختةةني لةدعم تنفيةذ الةربامج وحتقيةق احلةد األمثةل ملمارسةات إدارة األفةراد          

كمةا   .بدمام مبستوى املكاتب اإلقليمية على أن ميتد ذلك تدرًيام إىل األقسام والشعب الفنيةة يف املقةر   ،اخلدمات الالزمة

يسهل إنشام الشركام التجاريني يف جمال املوارد البشرية االتساق والشفافية يف اختاذ القةرارات، ودعةم اجلهةود العتمةاد     

 .ظمةيف املننهج موّحد إلدارة املوارد البشرية 

 

 2102-2102يف الفرتة ادارة املواراد الششرية حتديث بشأن اإلطار االسرتاتيجي وخطة العمل إل

 

اإلطار االسرتاتيجي اخلاص باملوارد البشرية وخطة العمل اللذين حيكمان برنامج  2100-2101 الفرتة أدخل يف- 7

 الرئاسةية إىل اهليئةات   ةوالشةفاف  ةويسهالن رفع التقارير الواضةح ، إدارة املوارد البشرية للمنظمة بةورة متسقة ومتكاملة

إدمةا  كةل مةن أنشةطة الربنةامج العةادي للمةوارد         تيّسةر فةةياغتهما  . حول التقدم يف مبادرات إصالح املوارد البشةرية 

يف فةرتة السةنتني   ، وجرى استعراضةهما  البشرية ومبادرات خطة العمل الفورية يف إطار واحد لإلدارة املستندة إىل النتائج

 .املوارد البشرية جمالاحلالية لعكس األولويات اجلديدة يف 

 

يف تنفيذ املبادرات الةيت تةت الةدعوة إليهةا يف إطةار خطةة        2100-2101وقد حتققت إجنازات هامة يف فرتة - 8

مثل األخةذ بربنةامج للمةوظفني الفنةيني املبتةدئني، وبرنةامج إدارة األدام، وتنفيةذ مةنهج عةامل لتطةوير            ،العمل الفورية

 .القدرات اإلدارية والقيادية، وتشجيع تنقل املوظفني

 

حتديث عن التقدم احملةرز يف املبةادرات الرئيسةية املتةةلة      2102-2102ويف خطة عمل املوارد البشرية للفرتة - 9

مةن وظيفةة معةامالت    وهي تدعم معام حتويةل املةوارد البشةرية    . ت التنظيمية الستةابشرية املةّنفة وفق املخرجباملوارد ال

بالطابع االستباقي تعمل من منظور قةوي للشةراكة التجاريةة علةى      أكثر اتساماموظيفة أكثر اسرتاتيجية  بةفة أساسية إىل

علةى الرؤيةة   ، تسةتمر اخلطةة بةالرتكيز    وعةالوة علةى ذلةك   . نظمةالنحو الذي تتطلع إليه خطة العمل الفورية إلصالح امل

لثقافةة تقةوم علةى     املتمثلة يف إدخال وظيفة للموارد البشرية تتسم بالكفامة والطابع االستباقي وإضافة القيمة تكةون دافعةام  

للمنظمة كيما  تنيية واملعرفة الالزمالقدرة التقنوتدعم املنظمة يف تأمني  ،والتعلم املستمر واالمتياز ،واألدام املرتفع ،الكفامة

 .تضطلع مبهمتها

 

وقةد  . من املبادرات الرئيسية يف جمال املوارد البشرية ةعن وضع كل مبادر امتقرير التنظيميةوتتضمن املخرجات - 01

كملحةق يف هةذه    ة، املرفقة دارة املةوارد البشةرية  العمةل إل يرغب أعضام جلنة املالية يف استعراض املوجز الةوارد يف خطةة   

 .الوثيقة
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 التعيني والتوييف - 0 املخرج التنظيمي

 

من اإلطار  بشكل كبريلتبسي  إجرامات االختيار احلالية بقةد احلد استمرت اجلهود يف فرتة اإلبالغ احلالية، - 00

(  0) ،لكةل مةن   ةإجةرامات االختيةار املنقحة   وهلذه الاايةة، تةت صةياغة    . لوظائ  الشاغرةا يف الزمين احلالي للتعيني

عةد إقةرار   بو. يف عمليةة التشةاور األخةرية    حاليةام  وهي ،جممع وظائ  املساعدة املؤقتةاملوظفني يف ( 2)املوظفني الفنيني، 

األطةر   احلةد بشةكل كةبري مةن    ، سةتؤدي إىل  2102اليت ستنفذ خالل الربع األول مةن عةام    ،إجرامات االختيار احلالية

تكالي  كمليون دوالر أمريكي ترتتب  0.6تسعة أعهر، وقد توّفر جمموا الفرتة احلالية أي الزمنية للموظفني الفنيني من 

على جممع وظائ  املساعدة املؤقتة، إضافة إىل توفري الوقةت الةذي يقضةيه املوظفةون يف أنشةطة التوظية  يف الوحةدات        

 .الفنية

 

فمةع حلةول   . للحد مةن األطةر الزمنيةة للتوظية     ويؤدي نظام معلومات التوظي  دورام هامام يف اجلهود املبذولة - 02

. العليةا ، سيمتد النظام من املناصب املمولة من الربنامج العادي يف فئة املوظفني الفنيني ليشمل املناصب 2102نهاية عام 

 .على اإلنرتنت توظي كما أعيد تةميم موقع املنظمة اإللكرتوني للتوظي  ليةري موحدام، وتفاعليام، ويشمل بوابة 

 

ومةن بةني املةوظفني     ،2100تةوز  /الفو  األول من املوظفني الفنةيني املبتةدئني يف عةهر يوليةو    واستكمل اختيار - 02

ويةدعم برنةامج   . الالمركزيةة املقةر وثالثةة عشةر باملكاتةب     أقسام ، أحلق مخسة بموظفام 08املبتدئني املختارين، وعددهم 

الفتيات وأبنام البلدان )اب وتعيني املوظفني من ااجمموعات املستهدفة اجتذ :الفنيني املبتدئني هدفني مؤسسيني رئيسيني

هلذين اهلدفني، بلات نسبة النسام  ودعمام. جتديد عباب قوة العمل باملنظمةو( غري املمثلة أو غري املمثلة بالقدر املناسب

يف املائة من املرعحني املختارين يف هذا الفو ، كما بلات نسبة أبنام البلدان غري املمثلة أو غري املمثلة بالقدر املناسب  60

وتةأخرت عمليةة اختيةار الفةو  الثةاني لسةبعة مةوظفني        . يف املائة من البلدان النامية 29يف املائة منهم، مبا يف ذلك  60

برنةامج العمةل   عقةب مناقشةات حةول امليزانيةة يف إطةار       2102 تشرين الثةاني /فمربفنيني مبتدئني بعض الشيم حتى نو

 .الالمركزيةاملكاتب باملختارون مجيعهم وسيلحق املوظفون  .2102-2102للفرتة املنقل وامليزانّية 

 
تقلةيص عةدد البلةدان غةري     وهو يشةري إىل  . 2102آب /وطبع التقرير األخري حول التمثيل اجلارايف يف أغسطس- 04

مةن   مفرطةام  وعدد البلدان املمثلة تثيالم ؛2102 توز/يوليويف  بلدام 22إىل  2101كانون الثاني /يف يناير بلدام 45املمثلة من 

إىل  2101كةانون الثةاني   /يف ينايربلدام  006من  تثيالم عادالم إىل زيادة عدد البلدان املمثلة ريكما يش .بلدان 4إىل  بلدام 02

وتشمل اجلهود اإلضافية لتحسني التمثيل اجلارايف وضع أهةدا  لققسةام، ومةن املقةرر     . 2102 توز/بلدام يف يوليو 027

لفرتة السنتني السةابقة واحلاليةة    هدا  التمثيل اجلنساني واجلارايفكل أ ،وبشكل عام. 2102نشرها حبلول نهاية عام 

 .قد حتققت أو مت جتاوزها

 

يف حني أن منهجية حساب التمثيل اجلارايف للبلدان األعضةام بقيةت علةى حاهلةا يف ااجممةل منةذ أن تةت        و- 05

ليشمل املوظفني الةذين مت تعييةنهم يف    2100آب /، زاد عدد املوظفني احملسوبني يف أغسطس2112املوافقة عليها يف عام 
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ؤقتام إىل مناصب مشةاريع ممولةة مةن خةار  برنةامج العمةل       لة من الربنامج العادي ونقلوا بعد ذلك ماملبدأ يف مناصب ممّو

واألسةا  املنطقةي إلدرا  هةؤالم    . املةوظفني الةذي تنفةذه املنظمةة     تنّقةل وامليزانية، أو إىل وكاالت أخرى، دعمةام لةربامج   

د يةؤدي  لة من الربنامج العادي يف أي وقت كان، ومتى عةادوا قة  املوظفني يف احلساب هو حقوق عودتهم إىل مناصب ممّو

. تثيال مفرطامأو غري كافية التمثيل إىل فئة البلدان املمثلة تثيالم عادالم أو  غري املمثلةذلك إىل انتقال البلد من فئة البلدان 

، وأعلن املدير العام عن هذا التاةيري  دجمهم يف احلسابوقد مت  ،موظفام يف هذا الوضع 75، كان 2100آب /ويف أغسطس

ل عةن الوضةع يف   البلةدان األعضةام بتفسةري مفّةة     زّودقد و( DGB 2011/53) 2100 أيلول/سبتمرب 22يف نشرته املؤرخة 

املوقةع  و شعبة إدارة املوارد البشريةل ، الذي نشر على الشبكة الداخلية2100آب /تقرير التوزيع اجلارايف لشهر أغسطس

 .الشبكي للممثلني الدائمني

 

 وإادارة األاداء إطار الكفاءات - 2 املخرج التنظيمي

 

ععبة املوارد البشرية عددام من فرق الرتكيز مع اجلهات املعنّية يف املنظمة وذلةك   نظمت، 2100-2101يف فرتة - 06

وحيدد اإلطار السلوكيات احلامسة اليت ينباي أن يعتمدها املوظفةون يف أدام  . للمنظمة اتبهد  وضع مشروا إطار الكفام

ومتةى يةتم التةةديق    . الفعال، وعمل الفريق، واحرتام اآلخر والعمل على حتقيق النتةائج  مبا يف ذلك التواصل –مهامهم 

مبةا فيهةا تةةميم     - يف خمتلة  مهةام املةوارد البشةرية     2104-2102على اإلطار، سيجري تنفيةذه تةدرًيام يف الفةرتة    

نظمةة يف التوظية  وتطةوير مهةارات     وذلةك لةدعم امل   - والتطةوير م والتوظي ، وإدارة األدام، والةتعل األعمال، والتعيني، 

 .املوظفني واحملافظة عليها لتحقيق واليتها

 

يف فةرتة اإلبةالغ    اهلامةة  مبوازاة ذلك، وبهد  تعميم مهمة إدارة املناصب، جرى اختةاذ عةدد مةن اخلطةوات    - 07

، (الفئةة الفنيةة واملناصةب األعلةى    ) 065إىل  725وتقليةها مةن   لوظائ  العاملةاألقاب لتوحيد العدد الزائد من احلالية 

من خالل وضةع مالمةل عمةل عامةة وألقةاب وظةائ  لكةل فئةة مةن الوظةائ            ( فئة اخلدمات العامة) 25إىل  241ومن 

خرائ  كفامات املنظمة يف ضوم مالمل العمل العامة، مبا  وضع لة الثانية من مشروا إطار الكفاماتوتشمل املرح. احملددة

وتتعةرض عمليةة   . في حيدد بوضوح املهارات الفنية والسلوكيات املطلوبة لكةل منةةب يف املنظمةة   يؤدي إىل توصي  وظي

 .2102نيسان /غري أنه من املقرر أن تستكمل حبلول أبريل ،اخلرائ  لتأخري بسي  مقارنة باإلطار الزمين األصلي وضع

 

تماد نظام موضةوعي لتقيةيم املةوظفني يةرب      اع" بهد  2101 عامنظام تقييم األدام واإلدارة الذي طرح يف أطلق - 08

( 7-2 خطة العمل الفورية")إىل أهدا  واقعية لقدام ومعايري موضوعية للتقييم  أدام املوظفني باألهدا  التنظيمية استنادام

ة إلدارة بوصةفه األداة الرمسية   2102كانون الثاني /ن، نفذ نظام تقييم األدام يف عهر ينايراوبعد فرتة جتريبية مدتها سنت

 .أدام مجيع املوظفني العاملني بعقود حمددة األجل وعقود مستمرة

 

، وهي املرحلةة األوىل يف الةدورة احلاليةة، أن    2102وتبّين نسب مشاركة املوظفني يف مرحلة ختطي  األدام لعام - 09

ويةتم حاليةام   . يف املائة مقارنة بالعةام السةابق   00 حتققت زيادة بنسبةيف املائة من املوظفني قد استكملوا العملية، أي  96
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لتعميمه بشكل أفضل مع ضةمان األساسةيات لنظةام إدارة األدام     نظام تقييم األدام واإلدارةاستعراض اإلجرامات احلالية ل

 .فاعل بهد  زيادة فعاليته وضمان استدامته

 

تطورات أيضام من حيث زيادة تعليم املةوظفني واملشةرفني علةى االسةتخدام الةةحيل للنظةام والفوائةد         توحتقق- 21

ن ان تةدريبيت ادورتة أطلقةت  وبهد  تطوير التدريب األولةي الةذي أجةري يف املرحلةة التمهيديةة للمشةروا،       . املرتبطة به

دورة حةول إدارة أدام املةوظفني    كمةا عقةدت  . ظمةتركزان على تعزيز ثقافة عراكات األدام يف املن 2102ن يف عام اجديدت

وأطلقةت الةدورة التدريبيةة األوىل يف    . 2102أيةار  /ومعاجلة قضايا األدام غري الكايف بشكل فعال تستهد  املةدرام يف مةايو  

وكةان وقعهةا    2102آب /يف أغسةطس  املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينيةة والبحةر الكةاري    وتوسعت إىل  المركزيمكتب 

 .2102وسيستفيد مكتبان إقليميان إضافيان من التدريب يف عام . يدامج

 

 سياسات املواراد الششرية - 2 املخرج التنظيمي

 

ومنذ اعتماد اخلطوط التوجيهّية الطوعّية بشأن تنّقل . تستمر اجلهود الستكمال سياسة تنّقل املوظفني يف املنظمة- 20

ويف فةرتة السةنتني   . ، جرى تعيني املوظفني الراغبني باالنتقال يف املراكةز املتاحةة  2101كانون األول /املوظفني يف ديسمرب

، 2102-2102ويف فةرتة السةتة األعةهر األوىل يف    . مةن خةالل املهمةات التنقليةة     امموظف 90، جرى تعيني 2101-2100

 2102لتحقيةق هةد  عةام    مما يضع املنظمةة علةى املسةار الةةحيل     موظفام من خالل التنقل اجلارايف،  26جرى تعيني 

وجرى وضةع مشةروا سياسةة تنّقةل مةوظفي املنظمةة وًةري        . مهمة 011مهمة، وهد  فرتة السنتني البالغ  51البالغ 

القيةام    والوظائ  العليا 5-وهي تشمل اقرتاح أن يكون على املوظفني من مستوى  . تطويرها من خالل عملية االعتماد

 .ويبدأ تنفيذ السياسة عند تةديقها. التقّدم ألي وظيفة أعلى بتنّقل جارايف واحد على األقل قبل

 

لمةوارد البشةرية عقةب تةةديقها مةن املةدير       اجلنسانية التابعة ل عملال، أصدرت خطة 2102حزيران /يف يونيو- 22

يف املائةة مةن الفئةتني     51والرامية إىل الوصول بتمثيةل النسةام إىل   وتشمل اخلطة جمموعة من األنشطة املوصى بها . العام

وهةذه السياسةة الةيت تهةد  إىل دعةم      . الفنية والعليا للموظفني وتوفر اإلطار الالزم إلعةداد سياسةة جنسةانية بعةد ذلةك     

اجلهود يف املنظمة لتحسني عملية تعيني النسام واالحتفةاظ بهةن، هةي حاليةام يف مرحلةة الةةياغة ومةن املقةرر أن تقةّدم          

 .2102تشرين األول /هاية أكتوبرحبلول ن لدراستها رمسيام

 

وتةت  . ليةة ااملقرتحات املتعلقة باملوارد البشرية خةالل فةرتة اإلبةالغ احل   /عدد من السياسات تت صياغةكما - 22

يف مرحلة وال تزال مشاريع سياسات أخرى . املتقاعدين استخدامسياسة  تنقيلاملوافقة على جمموعة من التوصيات حول 

مقةرتح لتعةديل تفةويض سةلطات إدارة     ( 2) ؛مقرتح تنقيل سياسة ترتيبات العمل املرنةة ( 0)ا فيها ، مبالتشاور األخرية

منةع التحةرو ويايةة    ( 2) ؛املكافآت واالعرتا  وقةور األدام( 0)كما وضعت مشاريع سياسات حول . املوارد البشرية

 .2102، قبل االستكمال املقرر حبلول عام وتنتظر تعليق اجلهات املعنّية ،قضايا اخلةوصية( 2) ؛البيانات الشخةية
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والتعديالت املقرتحة . املوارد البشرية من غري املوظفنيتعيني كما يستمر العمل على تعميم الكفامة وحتسينها يف - 24

اب وستؤدي إىل املزيد من الشفافية واالتساق يف حتديد حةزم األجةور، وربة  األتعة     ،على السياسة هي يف مرحلة متقّدمة

كما خّفض عدد أنواا العقود بشكل طفية  مةع زيةادة يف الرتعةيد متوقعةة خةالل       . بشكل وثيق أكثر بقيمة العمل املنجز

 .املرحلة الثانية من برنامج النظام العاملي إلدارة املوارد

 

 بشةكل  ظفنياةري املةو  ل املنظمة تعينيعن استخدام هذه املوارد، لضمان  أقوى بالغطريفة إاملدير العام  كما وضع- 25

يتوّقع من توسيع الربنامج أن حيقق  ،وبشكل خاص. مالئم وموافق لنوا العقود مبا حيقق القيمة الفضلى مقابل التكالي 

املوجةودة  ، كمةا سيحّسةن املعلومةات    املرتبةات اري املوظفني عن طريق كشة   ل تسديد املدفوعاتوفورات أكرب من خالل 

 والتكةالي  املرتتبةة   غةري املةوظفني  مبا يسمل بإبالغ أكثر دقة عن تعةيني   ،مةضمن ختطي  موارد املؤسسة اخلاص باملنظ

 .على ذلك

 

 التعلم والتطوير – 4املخرج التنظيمي 

 

حتدد بوضوح الرؤية  اتيجية للتعلم والتطوير املؤسسي، وضع فرا التعلم واألدام والتطوير أول اسرت2102يف عام - 26

وحتدد االسرتاتيجية ثالثة أهدا  رئيسية لفةرتة السةنتني   . املوظفني يف املنظمةأدام واهلد  واملنتجات واألنشطة لتطوير 

وضع الكفامات القياديةة  ( 2) ؛وضع إطار للتعلم والتطوير يشمل وصول عاملي إىل قاعدة مؤسسية للتعلم( 0: )هي احلالية

. ها، مبا يف ذلك منهج الربجمةة القطريةة الفعالةة   تطوير برامج تعّلم وتطوير وتنفيذ( 2) ؛ملدرام املنظمة واملدرام احملتملني

 .ًري حاليام تنقيل هذه االسرتاتيجيةو

 

يف مسةحي   الالمركزيةة زيةادة فةرص الةتعلم للمةوظفني ال سةيما يف املكاتةب       احلاجةة إىل  مت تسلي  الضوم علةى  - 27

إطالق قاعدة التعّلم علةى اإلنرتنةت   ، جنحت املنظمة ب2102توز /ويف يوليو. 2100اخلدمات املؤسسية واملوظفني يف عام 

 َاعنوانة  81ووّفةر أكثةر مةن    . موقعام 067موظفني الوصول إىل فرص للتدريب يف ، وهي تتيل لل"learning@fao"اجلديدة 

للتدريب اإللكرتوني يف اإلطالق األولي حول جمموعة واسعة من املواضيع منها االتةاالت واإلدارة والقيادة، وتكنولوجيةا  

ومنذ إطالق القاعدة، دخل . ربامج، والربامج الفنّيةالاملعلومات، ومبادئ األمم املتحدة ومنظمة األغذية والزراعة يف إعداد 

 .لتلقي دورات تعليمية متعلم من املنظمة 2 211 يف ظام وتسّجلإىل الن امموظف 0 651أكثر من 

 

أيضام لدعم توسيع بةرامج التةدريب يف إطةار برنةامج النظةام العةاملي إلدارة        Learning@faoخدم قاعدة توستس- 28

وللمةرة األوىل سةيتاح لكةل مكاتةب املنظمةة وموظفيهةا يف العةال الوصةول إىل نظةام          . والقطريةاملوارد يف املكاتب اإلقليمية 

ويشةّكل ذلةك حتةديام رئيسةيام نظةرام إىل أّن التاةيري يتطّلةب التةدريب علةى العمليةات           . مؤسسي موّحةد إلدارة العمليةات  

كةل فوائةد طةرق العمةل اجلديةدة      لتةتمّكن املنظمةة مةن حتقيةق      2102أيةار  /عباط ومايو/واإلجرامات اجلديدة بني فرباير

اسرتاتيجية التدريب على الربنةامج،  يف جوهر  الالمركزيةوتقع القدرات يف املكاتب . املعممة، ودعم رؤية عاملية ومتكاملة

، ومةن خةالل   (أدوات التعلم اإللكرتوني والتدريب يف الة )التعليم املختل  سيتم بنام قدرات املوظفني من خالل  ولذلك
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ويستند التدريب إىل نهج تدريب املدربني، مةع مةوظفني خمتةارين    . مشروا الربنامج يشكل جزمام منمل للدعم برنامج عا

كمةا سةتكون إجةرامات الربنةامج ومةواد      . الالمركزيةة يتلقون تدريبام متخةةام ليتمّكنوا من تةدريب زمالئهةم يف املكاتةب    

 . لدعم التدريب وجهام لوجهالتدريب على النظام متاحة على قاعدة التدريب االفرتاضية 

 

إعداد وتنفيذ سلسلة من برامج التةدريب علةى اإلدارة والقيةادة     2100-2101فرتة ومن اإلجنازات امللحوظة يف - 29

آب /حبلول أغسطسو. يف املنظمة( وأعلى 4- ) الرامية إىل تعزيز الكفامات اإلدارية للكادرات القيادية احلالية والناعئة

من املدرام يف املنظمة استكملوا أقله وحةدة واحةدة مةن دورة القيةادة الفعالةة وأسةس اإلدارة، ويتجةاوز         206، كان 2102

مبتوس  ال يقل عن ثالث والتعليقات إًابية باستمرار، . الطلب بشكل كبري األماكن املتاحة، ال سيما يف الدورة األخرية

 .رئيسية املستخدمة لتقييم برامج التعّلم والتطوير يف املنظمةعلى مقيا  من أربع نقاط لكل مؤعر من مؤعرات األدام ال

 

وحةدة   لتةةري مكّونةة مةن   وخالل فرتة اإلبالغ احلالية، اختذت خطوات إلعةادة تةةميم دورة أسةس اإلدارة،    - 21

أكةرب مةن    واحدة واستكمال الوحدة املتبقية وجهام لوجه مبواد تعّلم إلكرتوني وحلقات دراسية على اإلنرتنت لتمكني عدد

وللمةرة األوىل،  . الالمركزيةة املوظفني من حضور الدورة واحلد من تكالي  املشاركة، ال سيما بالنسبة إىل موظفي املكاتةب  

لعشرين موظفام يف  املكتب اإلقليمي آلسيا واحملي   - تشرين الثاني يف موقع ميداني/دورة القيادة الفعالة يف نوفمرب ستتاح

 .2102عام يف  الالمركزيةمن التوسيع يف املكاتب وتط  للمزيد . اهلادئ

 

جرى تقييم املشاركات االفرتاضية الستكمال مراكز التقييم اإلداري اليت جتةري   2102ويف الربع الثاني من عام - 20

امات والوحدتان مةممتان لتقييم الكفامات اإلدارية للمةوظفني الةذي يسةتخدمون كفة    . بالتعاون مع برنامج األغذية العاملي

يف مثةاني دورات مراكةز    (وأعلةى  4-من مسةتوى   ) اممشرتك 49وعارك . اإلدارة العليا الست الرئيسية يف األمم املتحدة

بعد ذلةك سةت سةاعات     5، وتلقى املشاركون من فئة  2102توز /يوليو –كانون الثاني /التقييم اإلداري يف فرتة يناير

، تستعرض نتائج مراكز التقييم اإلداري وتقييم املشةاركات االفرتاضةية   2102حزيران /ومنذ يونيو. من التدريب التنفيذي

ملناصب ممثلي املنظمة، وستتم مراجعتها بالتالي لكل وظائ  املسةتويات العليةا يف   بشكل منتظم كجزم من عملية اختيار 

 .املنظمة

 

يف إطةالق جمموعةة ورو عمةل الربجمةة      ، دعم فرا التعّلم واألدام والتطوير إدارة التعاون التقين2102ويف عام - 22

القطرية الفعالة املةممة لتعزيز القدرات على حتسني تركيةز عمةل املنظمةة االسةرتاتيجي وأهميتةه وأثةره علةى املسةتوى         

ومنهةا احلةد    ،ومنا املشروا من خالل التعاون بني عدد من وحدات املنظمة اليت تّثل عناصر الربجمة القطريةة . القطري

اطر الكوارث، وخط  العمل القطرية، وإدارة دورة املشاريع، وتعبئة املوارد واملواضيع الشةاملة مثةل إصةالح    إدارة خم/من

النهج القةائم علةى حقةوق اإلنسةان،     )األمم املتحدة ومنظمة األغذية والزراعة، ومبادئ الربجمة املشرتكة يف األمم املتحدة 

 .(وغري ذلك، دارة املستندة إىل النتائج؛ وتنمية القدراتواملساواة بني اجلنسني؛ واالستدامة البيئية؛ واإل
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عمةل الربجمةة القطريةة الفعالةة، وهةي      املنظمة يف ورعات  ممثلياتمن  62تارته، عارك موظفون من  حتىو- 22

فنّيةة  ، ومنسقي الطوارئ، وأعضام من الفرق ال(الربنامج)تشمل اجلمهور املستهد  من ممثلي املنظمة وممثليها املساعدين 

، استضةافت املنةاطق الفرعيةة السةبع يف     2102تةوز  /ويف نهايةة يوليةو  . املتعددة االختةاصات اإلقليمية ودون اإلقليميةة 

الفريةق املتعةدد التخةةةات    واستضافت ورو العمل يف . أفريقيا والشرق األدنى ورعة خمةةة للربجمة القطرية الفعالة

نظةرام مةن اهليئةات احلكوميةة      رعي لدول جملس التعاون اخلليجةي والةيمن  للشرق األدنى الشرقي واملكتب اإلقليمي الف

وال تةزال التعليقةات إًابيةة، ويبلةغ     . أي سةلطنة عمةان   ،للمرة األوىل واعتربت مفيدة جدام للمنظمة وللحكومة املضةيفة 

ت والوصول إىل عةبكة دعةم   باستمرار عن زيادة مستوى الثقة بعد الورو يف قدرتها على تطبيق املعرفة واملهارااملشاركون 

 .للربجمة القطرية الفعالة

 

بهةد  إتاحةة فةرص تعّلةم منظمةة للمةوظفني لتطةوير         2100أطلقت املنظمة برنامج لتطوير الوظةائ  يف عةام   و- 24

وعلى أسا  عملية تشاورية مع اجلهةات املعنّيةة الرئيسةية    . املعار  واملهارات واخلربات اليت توّجه عملّية صنع القرار

 ودراسة مرجعية لوكاالت أخرى تابعة لقمم املتحدة، مت الرتكيز على تأمني خدمات دعم الوظيفة، مثةل ورو العمةل يف  

وبدأت ورو العمل حول إدارة الوظيفة يف املقر يف . بيانات السرية الذاتية واملقابلة، وتقديم املشورةإدارة الوظيفة، وإعداد 

ومةن املقةرر إطةالق موقةع إلكرتونةي هلةذا       . 2102يف عام  الالمركزيةومن املقرر أن تتسع لتشمل املكاتب  ،أيلول/سبتمرب

. ، لضمان وصول كل املوظفني إىل املعلومةات املتةةلة بالوظةائ    2102فة يف أواخر عام دليل إلدارة الوظيإصدار الارض و

 .2102وسيكون الدليل متاحام باللاتني الفرنسية واإلسبانية حبلول منتة  عام 

 

 خدمات التأمني االجتماعي وكشوف املرتشات واملعاشات التقاعدية والتأمني الطيب -5املخرج التنظيمي 

 

يف فرا التأمني االجتمةاعي واملعاعةات التقاعديةة والتةأمني الطة  وكشةو         حاليام مبادرة رئيسيةيذ ًري تنف- 25

 املوارد البشرية من غري املةوظفني كل فئات  تسديد مدفوعاتدمج  وهي تهد  إىل. املرتبات يف دائرة دعم املوارد البشرية

توسيع نطاق تطبيق برنامج النظةام العةاملي إلدارة املةوارد،     جنبام إىل جنب معنظام كشو  املرتبات يف املنظمة  من خالل

مةن   غةري املةوظفني  فةرد مةن    8 111دمج الدفع ألكثر من  املبادرة وتشمل .2102وهي ماضية حتى التنفيذ يف أواس  عام 

معاملةة   05 111، ويتطلب ذلك أكثةر مةن   (يف املائة من القوى العاملة يف املنظمة 51وهم يشّكلون أكثر من )النظام  خالل

وادخةار فعةال وهةام مةع      اليدويةة ويتوّقع أن يؤدي هذا الدمج إىل ختفيض كبري يف اجلهود . عملية دفع 25 111فردية و

إدخال جداول تتم معاجلتها تلقائيام وال تتطلب أي حسابات فردية عن املبالغ اليت ينباي تسديدها كما كان احلال قبةل  

 .النظام العاملي إلدارة املوارد

 

 التصميم التنظيمي وختطيط قوة العمل -6املخرج التنظيمي 

 

، صةار بإمكةان املةدرام الوصةول إىل     2101يف عةام   ن معلومات إدارة املوارد البشةرية نظام اإلبالغ ععقب إطالق - 26

القياسات الرئيسية املتعلقة باملوارد البشرية وغريها من املعلومةات  وحتليل  معلومات عاملة ودقيقة وسريعة عن قوة العمل
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كجةزم   2102، أطلقت يف عام من النظام وستؤدي مرحلة تالية. اتيةذات الةلة بقوة العمل وذلك على أسا  اخلدمة الذ

لبشةرية علةى تزويةد اإلدارة    من نظام الربنامج العاملي إلدارة املوارد، إىل حتسني كبري يف قدرة برنةامج معلومةات اإلدارة ا  

وسةتبدأ  . بةورة عامة وعاملة لقوة العمل اليت تديرها ومساعدتها بدرجة أكرب على اختاذ قةرارات التوظية  علةى بّينةة    

 .نظام الربنامج العاملي إلدارة املوارداملرحلة الثانية بعد تنفيذ 

 

املدرام، تعمل ععبة املوارد البشرية علةى   كمبيوتر زةوالستكمال توّفر البيانات املفّةلة عن القوى العاملة يف أجه- 27

العاملة يدعم املدرام يف حتليل العرض والطلب، مةن خةالل إسةقاط الوظةائ  الشةاغرة يف القةوى        ةوضع إطار ختطي  للقو

ر واإلطةا . ويشمل ذلك أيضام وضع سةيناريوهات لتخطةي  اخلالفةة   . العاملة ووضع االسرتاتيجيات مللم الوظائ  الشاغرة

 .2102املقرر وضعها يف عام املفاهيمي حاليام يف مرحلة الةياغة، مع آليات لدعم االسرتاتيجية 



 

ME852/A (FC147-11Annex)  

 FC 147/11 -  امللحق

 2102-2102، خطة عمل املوارد البشرية

 

االعرتاف باملنظمة كمستخدم ينفِّذ  - 3، وهي كلها تساهم يف النتيجة التنظيمية ذال ةالتنظيمية الست املخرجات حتقيقشعبة املوارد البشرية يف املنظمة مسؤولة عن إّن 

 .والتزامها بتنمية قدرات موظفيها، واستفادتها من تنوع قوة العمل املوجودة لديهاأفضل املمارسات يف إدارة األداء واملوظفني، 

 

 التنظيمية املتصلة باملوارد البشريةاملخرجات 

 

 Y03G204 .سياسات وإجراءات ونظم فعالة للتوظيف تدعم تعيني املوظفني يف حينه وبصورة فعالة ومتتثل لألهداف احملددة للتمثيل اجلنساني واجلغرايف 1

 Y03G206  .لتصميم الوظائف والتعيني وإدارة األداء وتطوير املوظفني مؤسسيًا إطار للكفاءات يف املنظمة يوفر سياقًا 2

 Y03G208 .املوارد البشرية  اسات للموارد البشرية تدعم األهداف التنظيمية وتتضمن أفضل املمارسات يف األمم املتحدة وإدارةسي 3

 Y03G210 .عداد وتنفيذ برامج وأطر للتعلم والتطوير وفقا السرتاتيجية للتعلم تتسق مع االحتياجات التنظيمية إ 4

وكشوف املرتبات واملعاشات التقاعدية والتأمني الطيب لكفالة تقديم الدعم األمثل يف حينه ملوظفي املنظمة وموظفي  الضمان االجتماعيزيز خدمات تع 5

 .وكاالت األمم املتحدة الكائنة يف روما واملنظمات الدولية األخرى

Y03G212 

 Y03G218 .ضع التصميم التنظيمي وختطيط قوة العمل املتسمني بالفعالية يف املنظمةو 6
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 التقدم احملرز

 
من أنشطة الربنامج العااد  للماوارد البشارية ومباادرات خطاة العمال        الك، يّسر 0211-0212اخلاص باملوارد البشرية وخطة العمل يف فرتة  االسرتاتيجيوضع اإلطار  يّسر

روابط بني مبادرات املوارد البشارية الفردياة وضامان تقاديم خادمات ماوارد البشارية بشاكل         وقد أدى هذا النهج إىل إنشاء . الفورية يف إطار واحد لإلدارة املستندة إىل النتائج

 .متسق

  

ويشري نظام اإلباال   . التنظيمية املتصلة باملوارد البشرية، وآثارها املتوقعة، وتقرير ملخص عن التقدم من خالل مبادرات هامة املخرجاتعن  عرض عامويف الصفحات التالية 

 .0213-0210 احلالة الراهنة لكل مبادرة مقابل األطر الزمنية املقررة هلا واليت وضعت يف بداية فرتة السنتني ،وامللخص أدناه" الرتميز باأللوان"الذ  يعتمد على 

 

 

 نظام اإلبالغ الذي يعتمد الرتميز باأللوان

 

   بالفعل أجنزت املبادرة

  حسب اإلطار الزميناألنشطة تسري 

  حمنّقلكن اختذت إجراءات تصحيحية ووضع إطار زمين  متأخرالتقدم 

   معرض للخطرالنجاح يف تنفيذ 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 -0

 عرض عام

والتوازن اجلغرايف، ماع تعلياق أهمياة قصاوى علاى الكفااءة العاماة والكفااءة          اجلنسانيةر حتقيق املساواة التنظيمي إىل إعداد إجراءات اختيار وتعيني تيّس املخرجيهدف هذا 

وظيف بسبب طول عملية االختيار، فمن الالزم تنفيذ تادابري تتلفاة   تونظرًا ألن املرشحني ذو  املؤهالت الرفيعة يعتذرون عن عروض ال. التقنّية يف عملية تعيينها للموظفني

ومبجرد أن جير  إقرار إطار الكفاءات، سوف يتم تعزيز العملية الشاملة للتعيني والتوظيف باددراج الكفااءات باال اساتثناء وباتساا  يف      . نيبغية اختصار األطر الزمنية للتعي

 .عملية اختيار املرشحني

 
 0211-0212جنازات يف اإل

   للمنظمة واملوافقة عليهاوضع إجراءات منقحة لتعيني املوظفني الفنيني يف وظائف ممولة من الربنامج العاد. 

  0211كانون األول /يف ديسمرببلدًا  131إىل  0212كانون الثاني /يف ينايربلدًا  111زيادة عدد البلدان املمثلة متثياًل منصفًا  من. 

  بلدًا  13وعدد البلدان املمثلة متثياًل مفرطًا من  ؛0211كانون األول /بلدًا يف ديسمرب 31إىل  0212كانون الثاني /بلدًا يف يناير 54احلد من عدد البلدان غري املمثلة من

  .بلدان 1إىل 

  األول من الفنيني املبتدئني مع حتقيق أهداف املساواة اجلنسانية والتمثيل اجلغرايف الفوجتعيني. 

  0211-0212من حركات التنقل اجلغرايف املائة املستهدفة يف  11إجناز. 

 0211تشرين األول /اإللكرتوني اجلديد يف أكتوبر تعميم نظام التعيني 
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 0213-0210األنشطة الرئيسية يف 

 

املوعد احملدد  املؤشرات

 للتنفيذ

 (0210يف يناير )

حالة التقدم 

 احملرز

 تبسيط إجراءات االختيار 0-0

 تنفيذ  0210نهاية  أشهر  1األطر الزمنية من  هام يف اختصار وضع اإلجراءات املنقحة الختيار املوظفني الفنيني

اإلجراءات 

اجلديدة يف 

الفصل األول 

 0213من 

 اختصار وقت املوظفني للوحدات القائمة  وضع اإلجراءات املنقحة الختيار املوظفني جملمع وظائف املساعدة املؤقتة

 1.1بالتعيني؛ حتقيق وفورات قدرها 

 مليون دوالر أمريكي

بانتظار  0210نهاية 

 املوافقة
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 0213-0210األنشطة الرئيسية يف 

 

املوعد احملدد  املؤشرات

 للتنفيذ

 (0210يف يناير )

حالة التقدم 

 احملرز

    تنقيح سياسة التمثيل اجلغرايف  0-2

  صدر يف  0210أيار /مايو إصدار التقرير 0211 عامإصدار تقرير نهاية

 آذار/مارس
0210 

 كانون األول /ديسمرب زيادة نسبة البلدان املمثلة متثياًل عاداًل  حتديد األهداف السنوية لإلدارات
0213 

 

    برنامج الفنيني املبتدئني 0-2

 ح ليصرينّق 0210أيلول /سبتمرب اختيار وتعيني الفنيني املبتدئني اختيار الفوج الثاني من الفنيني املبتدئني وإحلا  األغلبية باملكاتب الالمركزية 

 تشرين/نوفمرب

 0210 الثاني

 كانون األول /ديسمرب انضمام الفوج الثاني الفوج الثاني ينضم إىل املنظمة
0210 

 

 كانون /تاريخ بدء التعيني يف يناير) ث فوج من الفنيني املبتدئنيلتعيني ثا

 (0215الثاني 

تشرين األول /أكتوبر استكمال عملية التعيني
0213 

 

    التقدم صوب أهداف التنقل اجلغرايف املؤسسية 0-4

 حركة تنقل جغرايف يف فرتة  122إجناز  تعزيز برنامج التنقل اجلديد ورصد األهداف

0210-0213 

  0213نهاية 

    نظم التعيني 0-5

  0210نهاية  الوظائف مدرجة يف النظام تعميم نظام التعيني اإللكرتوني اجلديد إىل ما جياوز الوظائف املمولة من  
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 الربنامج العاد 

  جتديد املوقع الشبكي للتوظيف برمته حتى يصبح موحدًا وتفاعليًا ويتضمن

 بوابة للتوظيف

  0210نيسان /أبريل طرح موقع شبكي جديد للتوظيف

    التعبري عن الكفاءات يف عمليات التعيني والتوظيف 0-6

  0213منتصف  ية املعدلةهنشر املبادئ التوجي والتوظيف لدمج الكفاءاتتعديل املبادئ التوجيهية للتعيني  

  0213نهاية  تدريب كل األعضاء تدريب كل أعضاء اللجنة على املقابالت الشخصية القائمة على الكفاءات  
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 وتطوير املوظفنيوضع إطار للكفاءات يف املنظمة يوفر سياقًا مؤسسيًا لتصميم الوظائف والتعيني وإدارة األداء  -2

 عرض عام

م والتطوير للموظفني  والتوظيف وإدارة األداء والتعلالتنظيمي هو وضع وتنفيذ إطار كفاءات منقح يطبق على كل وظائف املوارد البشرية ويدعم التعيني املخرجاهلدف من هذا 

 .أن ينتهجها املوظفون إزاء عملهم حتى يؤدوه بفعاليةوحيدد اإلطار جمموعات السلوك اليت ينبغي . من مجيع الرتب واإلدارات واملكاتب

 0211-0212اإلجنازات يف 

  ة لردود فعل أصحاب الشأنق، ومشول الوثي(0211كانون األول /ديسمرب)إجناز إطار الكفاءات  –من املشروع  األوىلإجناز املرحلة. 

  للموظفني من أصحاب العقود الثابتة واملستمرة 0211-0212تنفيذ نظام تقييم وإدارة األداء كمشروع رياد  من سنتني يف الفرتة. 

  التدريب على العملية، التدريب على السلوكيات لدعم عملية األداء، ودورات الستعراض اجلودة وجهًا  –وضع برنامج تدريب نظام تقييم وإدارة األداء عرب املنظمة

 .لوجه أو افرتاضية

 مبا يسمح برصد البيانات ومعدالت املشاركة0212نرتنت يف الوقت احملدد لدورة النظام إطال  نظام تقييم وإدارة األداء على اإل ، 

  
 0213-0210األنشطة الرئيسية يف 

 

املوعد احملدد  املؤشرات

 للتنفيذ
 (0210 يف يناير)

حالة التقدم 

 احملرز

 .القوى العاملة، والتعيني، وإدارة األداء، والتعلم، والتطويرختطيط : امة روابط بني إطار الكفاءات وغريه من عمليات املوارد البشريةقإ 2-0

 
  مناذج الوظائف  الربط بني الكفاءات و ومناذج الوظائف العامةالربط بني الكفاءات

 العامة

 ح ليصرينّق 0210نهاية 

نيسان /أبريل
0213 

 واستخدام اإلطار يف كل الربط الكامل  الربط بني إطار الكفاءات والوظائف األخرى للموارد البشرية

 عمليات املوارد البشرية

  0213نهاية 

 لعقوبات وعملية الطعوناعتبار نظام تقييم وإدارة األداء سجاًل رمسيًا ألداء املوظفني مع الربط املناسب باإلجراءات اإلدارية، وسياسة املكافآت والتقدير وا 2-2
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  0213منتصف  وضع إطار النظام التنفيذ الكامل عرب املنظمةوضع إطار لنظام تقييم وإدارة األداء لدعم رصد  

  اإلجراءات اإلدارية، واملكافآت والتقدير والعقوبات مرتبطة  بشأنتنفيذ سياسات

 بعملية نظام تقييم وإدارة األداء وعملية الطعون

السياسات منفذة ومرتبطة بعملية نظام 

 تقييم وإدارة األداء

  0213منتصف 
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 املوارد البشريةإدارة سياسات املوارد البشرية األهداف التنظيمية وتتضمن أفضل املمارسات يف األمم املتحدة وتدعم  -2

 
 عرض عام

تعيني التنظيمي إىل وضع وتنفيذ واستعراض سياسات املوارد البشرية والسياسات واإلجراءات ذات الصلة اليت تضمن االتسا  والشفافية والعدل يف  املخرجيهدف هذا 

 .تتضمن أفضل املمارسات يف إدارة املوارد البشريةلاملوظفني واإلدارة وشروط اخلدمة، ومواءمتها مع معايري نظام األمم املتحدة 

 0211-0212ازات يف اإلجن

  0211أيار /إصدار سياسات تنّقل منّقحة أعدتها فرقة مهمات وعرضت يف مايو. 0212صدور املبادئ التوجيهية املؤقتة بشأن التنقل الطويل األجل املؤقت يف عام. 

 بعد تصديق املدير العام 0210حزيران /صدرت يف يونيو بني اجلنسنيوارد البشرية للمساواة وضع خطة عمل امل. 

 0211تشرين األول /وضع اقرتاحات بتقيح سياسة ترتيبات العمل املرنة وعرضها على جلنة املوارد البشرية يف أكتوبر. 

 0212نيسان /اعدين أدخلت يف أبريلسياسة بشأن استخدام املتق. 

 0211كانون األول /وضع مشروع مبادئ توجيهية بشأن تصنيف غري املوظفني ومكافآتهم عرضت على اإلدارة العليا بقصد دراستها وإجازتها يف ديسمرب. 

 0213-0210األنشطة الرئيسية يف 

 

املوعد احملدد  املؤشرات

 للتنفيذ

 (0210يف يناير )

حالة التقدم 

 احملرز

 إنشاء سياسة قائمة على أساس احلوافز للتناوب على الوظائف بني املقر واملكاتب الالمركزية وتيسري االنتقال بني الوكاالت 2-0

 إلرشادات ل على أساس امشروع النص النهائي لسياسة التنق إعادة النظر واستكمال

 ا للتصديقاليت يتم تلقيها وتقدميه

أيلول /مربسبت استكمال السياسة وعرضها للتشاور
0210 

عملية التشاور 

 النهائي

 أيلول /سبتمرب استكمال اإلجراءات واملبادئ التوجيهية إعداد إجراءات ومبادئ توجيهية تكميلية لدعم السياسة
0210 

بانتظار 

تصديق 

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

  حزيران /يونيو عرض السياسة للتشاور تشاورللوضع مشروع السياسة وعرضه
0210 

عملية 

التشاور 

 النهائي

  استكمال املشاورات الداخلية مع اإلدارة واألجهزة التمثيلية؛ تعديل املشروع ورفعه

 للتصديق

أيلول /سبتمرب تقديم السياسة املستكملة
0210 

نقح ليصري 

تشرين /أكتوبر

 0210 األول
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املوعد احملدد  املؤشرات 0213-0210األنشطة الرئيسية يف 

 للتنفيذ
 (0210يف يناير )

حالة التقدم 

 احملرز

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

 تشرين /أكتوبر السياسةاستكمال  إعداد سياسة للمساواة اجلنسانية لدعم خطة عمل املوارد البشرية

 0210األول 

 

 إعداد وتنفيذ واستعراض سياسات املوارد البشرية األخرى 2-4

 أذار/مارس استكمال مشروع االقرتاحات وضع االقرتاحات اخلاصة بتنقيح سياسة ترتيبات العمل املرنة 
0210 

عملية التشاور 

 النهائي

  العمل املرنة، وعرض الصيغة النهائية دمج نتائج املشاورات يف مشروع سياسة ترتيبات

 على املدير العام للبت فيها

نيسان /أبريل استكمال الوثيقة وعرضها
0210 

عملية التشاور 

 النهائي

  وضع التوصيات (بعد سنتني من إدخال السياسة)مراجعة سياسة استخدام املتقاعدين ،

 وعرضها للتصديق

حزيران /يونيو تصديق التوصيات
0210 

التصديق جرى 

 أيلول/سبتمرب
0210 

  0213نهاية  استكمال إعادة النظر وتقديم التوصيات (0212أدخال يف )إعادة النظر يف برناجمي الفنيني املبتدئني والتدريب الداخلي  

  استعراض ومراجعة سياسات املوارد البشرية لضمان املواءمة مع إطار الكفاءات اجلديد

 بعد تصديقه

  0213نهاية  واقرتاح التغرياتاستعراض السياسات 

 مبادرات التبسيط 2-5

 عملية التشاور  0210نهاية  استكمال االستعراض وتنفيذ التوصيات عرض التوصياترائق التعاقدية للموارد البشرية واستعراض الط

 النهائي

  االستعراض النقد  للسلطات املفوضة يف جمال املوارد البشرية ووضع االقرتاحات

 للتعديالت

مارس /أذار وضع االقرتاحات وتقدميها
0210 

عملية التشاور 

 النهائي

 إعادة النظر يف سياسة منع التحرش وإتاحة دورة التعلم اإللكرتوني ملنع التحرش  2-6
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  صياغة السياسة املنقحة وعرضها على أصحاب املصلحة، وحتسني دورة التعلم

 اإللكرتوني على اخلط املباشر

السياسة ودورات التعلم استكمال 

 اإللكرتوني

  0210نهاية 

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

 0210نهاية  استكمال مشروع السياسة وضع مشروع سياسة وعرضه على أصحاب املصلحة  
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  للتعلم تتسق مع االحتياجات التنظيميةإعداد وتنفيذ برامج وأطر للتعلم والتطوير وفقًا السرتاتيجية  -4

 عرض عام

 

 :التنظيمي ثالثة أهداف اسرتاتيجية املخرجيتضّمن هذا 

  دعم إتاحة فرص التعلم والتطوير الوظيفي جلميع املوظفني يف تطوير مدراء ( 0)كفالة اتسا  سياسات التعلم مع األولويات التنظيمية؛ ( 1)إنشاء إطار تعلم بغية

 .كفالة رصد الربامج وكونها مناسبة( 5)كفالة تعبري برامج التطوير والتعلم عن األهداف التطويرية املطلوبة احملددة يف تقييم األداء؛ ( 3)وبناء التمّيز الفين؛ املنظمة 

 تعزيز الكفاءات اإلدارية وتشجيع التعلم املستمر والتطوير للمديرين احلاليني والناشئني يف املنظمة. 

 ة اجلودة واملالئمة اليت تقدم يف حينها ملوظفي املنظمة طوال حياتهم الوظيفية يف املنظمة وذلك لدعم االحتياجات عة خلدمات التعلم والتطوير الرفيطرداإلتاحة امل

 .واألولويات املتغرية للمنظمة

 0211-0212اإلجنازات يف 

 تقرير للتقييم الشامل للربامجإلجياز الدروس املستفادة و 0211 إعداد تقرير أنشطة تفصيلي للمرة األوىل يف نهاية. 

  كأساس إلعداد سياسة تدريب خارجية  0211-0212حتليل طلبات التدريب اخلارجي يف. 

  تنفيذ القاعدة. 0211مستخدم يف عام  322للتعلم اإللكرتوني شاماًل استكمال املشروع التجرييب. 

  تقديم الربامج جار. 0211-0212إعداد جمموعة من الربامج اإلدارية األساسية املصممة واملدخلة يف فرتة السنتني. 

 وتعيني موظف مسؤول 0211متوز /إعداد وظيفة تطوير احلياة الوظيفية يف يوليو. 

  منها يف تصميم منهاج الربجمة الفعالة وأدرجت الدروس املستفادة 0211نفذت مشروعات عمل ختطيطية يف ستة مكاتب قطرية يف عام.  
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 0213-0210األنشطة الرئيسية يف 

 

املوعد احملدد  املؤشرات

 للتنفيذ

 (0210يف يناير )

حالة التقدم 

 احملرز

 إعداد اسرتاتيجية تعلم لدعم تطوير مهارات موظفي املنظمة وكفاءاتهم ومعارفهم الالزمة لتنفيذ برامج املنظمة بصورة فعالة 4-0

 0210أيار /مايو للتشاوروضع مشروع االسرتاتيجية وعرضه  وضع مشروع اسرتاتيجية تعلم على أساس استعراض الربامج احلالية  

 يستكمل ) تقييم واستعراض االسرتاتيجية املقرتحة باالشرتاك مع اإلدارات واملكاتب

 (بعد استعراض وظيفة التعلم والتطوير

متوز /يوليو استكمال االسرتاتيجية
0210 

وضع املشروع، 

بانتظار نتيجة 

 االستعراض

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

 حزيران /يونيو املصادقة على السياسة وتنفيذها وضع مشروع نص السياسة ونشرها للتشاور واملصادقة عليها ونشرها
0210 

مشروع وضع 

 السياسة
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 0213-0210 األنشطة الرئيسية يف

 

املوعد احملدد  املؤشرات

 للتنفيذ

 (0210 يف يناير)

حالة التقدم 

 احملرز

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

 متوز /يوليو  األوىل استكمال املرحلة تنفيذ القاعدة متاشيًا مع اإلطار الزمين للمشروع
0210 

استخدام 

 مستمر

 حول االستخدام وردود  األول تقريرالصدور  تعقب حضور الربنامج وتقييم ردود فعل املستخدمني

 رفع التقارير مستمر – الفعل

 0210نهاية 

 (التقرير األول)

 رصد مستمر

 تصميم وتقديم برامج ودورات للكفاءات اإلدارية والقيادية ملدراء املنظمة 4-4

  تقديم ثالث جمموعات من دورات مؤسسة اإلدارة ودورات القيادة الفعالة يف عام

، ودعم حضور املوظفني يف دورات اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية 0210

 وكلية موظفي منظومة األمم املتحدة

درجات  3ابية ال تقل عن ردود فعل إجي

ات األربع اليت يشملها جدول من الدرج

 ديرالتق

 61: احلضور  0210نهاية 

 حتى تارخيه

 دورة تعلم إلكرتوني واحدة يف مكتب  وضع دورة للقيادة الفعالة يف وحدة واحدة كمشروع جترييب يف مكتب إقليمي واحد

دورات إضافية  –كمشروع جترييب  إقليمي

 0213يف املكاتب اإلقليمية يف 

 0210نهاية 

مشروع )

 (جترييب

 مستمر يف
0213 

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

  وتنفيذإعداد عملية التقييم االفرتاضي  إنشاء عملية تقييم افرتاضي 

 روع جترييب ناجحمش

حزيران /يونيو
0210 

 6: احلضور

 حتى تارخيه

  والفئات العليا  5-موظفًا من فئة ف 62 0210دورات ملراكز التقييم اإلدار  يف  12إجناز

 0210يف 

 – 0210نهاية 

 0213يستمر يف 

 56: احلضور

 حتى تارخيه

 مةإنشاء برامج دعم احلياة الوظيفية املتصلة بالتعلم والتنقل لدعم تطوير احلياة الوظيفية على حنو يتسق مع األهداف االسرتاتيجية للمنظ 4-6

  نيسان /أبريلوالنفاذ املباشر قيد  ؛استكمال اإلطارإعداد إطار تطوير احلياة الوظيفية وإتاحة النفاذ املباشر إىل معلومات وأدوات تطوير
0210 

نقح ليصري 

 0210نهاية 
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 التطوير احلياة الوظيفية

 0213نهاية  إنشاء الربامج سية للتوجيهسإنشاء برامج مؤ  

 تصميم تعلم الربجمة القطرية الفعالة وعرضها يف املكاتب الالمركزية لكفالة االتساق مع حمتوى الربجمة القطرية 4-7

  القطرية الفعالة يف البلدان اليت حتتاج إىل إعداد أطر الربجمة تقديم برنامج الربجمة

 القطرية

بلدًا حتتاج إىل إعداد أطر  40تدريب 

 الربجمة القطرية

 55تدريب  0213نهاية 

 بلدًا

 يف  176 0213نهاية  زيادة األعداد يف الشبكة تعزيز شبكة دعم الربجمة القطرية الفعالة يف املكاتب الالمركزية

 الشبكة
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وكشوف املرتبات واملعاشات التقاعدية والتأمني الطيب لكفالة تقديم الدعم األمثل يف حينه ملوظفي املنظمة وموظفي وكاالت األمم  الضمان االجتماعيتعزيز خدمات  -5

 املتحدة الكائنة يف روما واملنظمات الدولية األخرى

 عرض عام

 :يف فرتة السنتني احلالية ًارئيسي ًاالتنظيمي هدف املخرجيتضمن هذا  

 توسيع نطا  نظام إدارة املوارد العاملي جنبًا إىل جنب معكشف املرتبات  يف نظاممدفوعات غري املوظفني من مجيع الفئات  دمج. 

 0211-0212اإلجنازات يف 

 ج فئات غري املوظفني يف نظام كشف املرتبات بالتعاون مع يف إجراء حتليل كامل جلدوى التكاليف لدراسة مدى إمكانية وفائدة دم 0211متوز /الشروع يف يوليو

 .فريق برنامج النظام العاملي إلدارة املوارد

 
 0213-0210األنشطة الرئيسية يف 

 

املوعد احملدد  املؤشرات

 للتنفيذ

 (0210يف يناير )

حالة التقدم 

 احملرز

 دمج الدفع لفئات غري املوظفني يف نظام كشف املرتبات وتبسيط العمليات 5-0

 ميم صوضع خطة دمج الدفع لفئات غري املوظفني يف نظام كشف املرتبات؛ حتديد وت

 العمليات وتنفيذها جنبًا إىل جنب مع تنفيذ الربنامج العاملي إلدارة املوارد

الدمج بالتوافق مع تنفيذ الربنامج؛ تنفيذ 

 ديدةاجلعمليات ال

  0210نهاية 
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 وضع التصميم التنظيمي وختطيط قوة العمل املتسمني بالفعالية يف املنظمة -6

 عرض عام

عمل عامة  حالتنظيمي إىل وضع إطار لتخطيط قوة العمل على حنو يتماشى مع األهداف االسرتاتيجية للمنظمة لدعم ختطيط املوارد البشرية وتطوير مالم املخرجيهدف هذا 

 .شاملة وذلك لدعم التصميم التنظيمي وختطيط قوة العمل وعمليات التوظيف

 :0211-0212اإلجنازات يف 

  غية احلد بشكل كبري من الوظائف املتشابهة وتوحيدهابمن ألقاب الوظائف يف الفئتني الفنية والعليا  1 222وظيفة عاملة و 5 222إجراء استعراض شامل ألكثر من. 

 
 0213-0210األنشطة الرئيسية يف 

 

املوعد احملدد  املؤشرات

 للتنفيذ

 (0210يف يناير )

حالة التقدم 

 احملرز

 شاء مناذج الوظائف العامة والعمل بهاإن 6-0

  إعادة النظر يف ألقاب الوظائف وتوحيدها للوظائف من فئة اخلدمات العامة والفئة

 املتشابهة وجتميعها الفنية من خالل وضع خرائط جمموعات الوظائف

حزيران /يونيو استكمال إعادة النظر بألقاب الوظائف
0210 

 

  والفئة الفنية وفئة املديرين  ،فئة اخلدمات العامةل مناذج الوظائف العامةإعداد

 ور مع أصحاب الشأن ودمج الكفاءات اجلديدةابالتش

استكمال مناذج الوظائف العامة لكل 

 الفئات

ليصري نقح  0210نهاية 

يسان ن/أبريل
0213 

 وضع مستودع البيانات اإللكرتونية للبحث  ةمواءمة وحدات نظام إدارة املوارد البشرية يف برنامج أوراكل لنماذج الوظائف العام

 يف البيانات وحفظها

كانون /يناير

 0213الثاني 

نقح ليصري 

كانون /يناير

 0215الثاني 
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 إعداد إطار لتخطيط قوة العمل 6-2

  حزيران /يونيو وضع اإلطار إطار ختطيط قوة العملوضع
0210 

 ياملشروع األول

متوز /يوليو
0210 

  كانون /يناير إجناز اآلليات ليات اإلبال  والرصد لدعم حتليل العرض والطلبآتنفيذ

 0213الثاني 

نقح ليصري 

 0213نهاية 

 حتليل الثغرة،  ليل الثغرة واستفادة األنشطة الرئيسية للموارد البشرية من حصيلةحت

 مثاًل يف التوظيف والتعّلم والتطوير والتنّقل وإعادة التعيني

كانون /يناير استكمال حتليل الثغرة

 0215الثاني 

 

 


