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 موجز

 إىل ّدمُق ،2102تشرين الثاني /نوفمرب يفعقدت  اليتواألربعني بعد املائة  السابعةجلنة املالية  دورة يف 

 2102-2102 العمل وخطة االسرتاتيجي اإلطار" تنفيذ يفالتقّدم احملرز  عن شامٌل تقريٌر اللجنة أعضاء

 ماقد وافق عليه  جملس املنظمة كان نذيلال ،حاملنّق البشرية املوارد وظيفة هيكل عنو "البشرية املوارد بشأن

 .2102 حزيران /يونيو يفعقدت  اليتدورته الرابعة واألربعني  يف

  
 املوارد البشرية،  مبادراتمن  عدديف  ردمّط تقدم إحراز املاضي، العام من الثاني تشرين/نوفمرب منذ ،تواصل

 يسلط ذلك، إىل باإلضافةو. امللحقة بهذه الوثيقة 2102/2102خطة عمل املوارد البشرية  يف تبنييكما 

 علىعنها  ةدثحم مبعلومات تزويدهمحالة مخس مبادرات طلب أعضاء اللجنة  علىاحلالي الضوء  التقرير

 (2) ؛املبتدئني الفنينيالتمثيل اجلغرايف للموظفني  (2) للتعيني؛ الزمنية املهل خفض (0) وهيوجه التحديد 

 وسياسات( 5) اجلغرايف؛ التمثيل أهدافو اجلنسني بني املساواة أهداف( 4)سياسة التنقل يف املنظمة؛ 

 .املتقاعدين وتوظيف السلطات تفويضالبشرية بشأن  املوارد

 

 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية

 

 بالتقدم احملرز يف مبادرات املوارد البشرية الواردة يف اإلطار  علمًايأخذوا  أنمن أعضاء جلنة املالية  يرجى

وباملعلومات املقدمة حول املبادرات  ،2102-2102االسرتاتيجي اخلاص باملوارد البشرية وخطة العمل للفرتة 

 .بشأنها حالة تقارير تقديموجه التحديد  علىلب يف تقرير الدورة السابعة واألربعني بعد املائة ٌط اليت اخلمس

 

 املشورة مشروع

 

 جلنة املالية علمًا بالتقدم احملرز يف مبادرات املوارد البشرية الواردة يف اإلطار االسرتاتيجي  أخذت

 اخلمس املبادرات حول املقدمة وباملعلومات ،2182-2182اخلاص باملوارد البشرية وخطة العمل للفرتة 

 .بشأنها حالة تقارير تقديم التحديد وجه على املائة بعد واألربعني السابعة الدورة تقرير يف لبٌط اليت
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 إحراز تواصل ،2102تشرين الثاني /نوفمرب يف املالية للجنة املائة بعد واألربعني السابعة الدورة قادعان منذ -0

-2102 العمل خطة يف الرئيسية املصّنفة وفق املخرجات التنظيمية الستة البشرية املوارد مبادرات معظم يف ردمّط تقدم

 .كملحق ملرفقة بهذه الوثيقةا حّدثةامُل العمل خطة يف احملرز التقدم ويظهر. 2102

 

  احلالية الرئيسية البشرية املوارد أولويات على عامة نظرة

 
 القدرات لتأمني األهمية حاسم أمر العاملة ةالقو ضمن والتطوير املستمر التعّلم لتعزيز عمل إطار إنشاء إن -2

 اسرتاتيجية يف النظر إعادة يه اجملال هذا يف راهنةال األولويةو. املعرفة على قائمة منظمةاملطلوبة يف  التقنية واخلربة

امليدانية  املكاتب موظفي قدرات بناء ذلك يف مبا الناشئة، واألولويات االحتياجات لتعكس املنظمة يف املؤسسي مالتعّل

 ،قوية وتقييم رصد آلية وإنشاء اجملال هذا يف املنظمة ولوياتأل للتصديو. العملياتو ةالربجممع أدوات  ،بالعالقة

. البشرية املوارد دعم خدمات إشراف حتت ًامركزي تدار 2102للعام  املوظفني مهارات تطوير خمصصات أصبحت

 استخدام يف متسق نهج وتعزيزالربامج التدريبية بالواقع وجودتها  صلة مدى قييمت منأكرب  بقدر نظمةامل ذلك نوسيمّك

 التوصياتصلبه  يف درجيو حاملنّق النهج عتباراال يف حنّقامُل التعلم اسرتاتيجيةإطار  وسيأخذ. املوظفني قدرات تنمية أموال

 برامج لتقديم التكلفة حيث من الةفّع أساليب اعتماد بهدف وذلك ،2102 عام يف مالتعّل وظيفة تقييم أثناء وضعت اليت

 .متعّل

 
لكل  لوظائفل العامة نماذجال تطوير يف تقدم إحراز واصلت ،2102عام  يف العاملةالوظائف  ألقاب توحيد بعد  -2

 من األول الربع خالل جيري ،االختصاصات إطار مشروع من الثانية املرحلة من كجزءو. املنظمة وظائف فئاتمن  فئة

 العمل برنامج تطوير لدعمو الفرتة هذه خاللو. ديدةاجل لالختصاصاتالعامة للوظائف  لنماذجل خريطة وضع 2102 عام

 تنظيميةال كياناتال يف التوظيف هياكلو الوظائف إدارة علىشأن  وذ عمل جيري ،2105-2104وامليزانية لعام 

 عام إطار وضع يهعل وسيرتتب حاليًا ةاملوجود التنظيمية للهياكل حمتملة تغيريات أيضًا عملال هذا ويتضمن. ختلفةامل

 .فعال تنظيمي تصميم لتأسيس

 
جلنة اخلدمة املدنية الدولية  تهأجر ذيالاخلدمات العامة  موظفيفئة  مسح مرتبات عن املنبثقة لنتائجل وفقًا  -4

 صودق مقرتحات املشرتك االستشاري العمل فريق مع بالتشاور وضعت ،2102 أيار/مايو - نيسان/أبريل يف روما يف

اخلدمة املدنية  جلنة به أوصت ذيال حاملنّق والعالوات املرتبات جدول أدخل لذلك، ونتيجة. الحق وقتعليها يف 

التاريخ  ذلك يف نونعّيي الذين ملوظفنيا على يسري ثانوي رتباتم دولكج 2102شباط /فرباير 0 يف ًافذان يكونلالدولية 

 جدول أما. اخلدمة يف انقطاع فرتة بعد همتوظيفأعيد  الذين املوظفني على أيضًا املنقح املرتبات جدول يسريسو. بعده أو

 املعينني يسري على املوظفني زالي الف ،2101 تشرين الثاني/نوفمرب 0 يف التنفيذ حيز دخل الذي احلالي، املرتبات

 إجراء خالل من ذاته املستوىاجلدول حتى يصل جدول املرتبات الثانوي  هذا جتميد سيتمو. 2102 شباط/فرباير 0 قبل

 يفو. 2102 آذار/مارس 0 من اعتبارًا اإلضايف العمل مقابل أجر دفع استخدام توقف وقد. ةسنويال االنتقالية تعديالتال

 نهاية مدفوعات خطة ملواءمة طرائق يف لنظرافريق العمل االستشاري املشرتك يواصل  كان التقرير، هذا إعداد وقت

 .لوطنيةا اخلدمة نهاية مدفوعات طةخب نظمةامل يف اخلدمة
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 نظمةامل تقوم األداء، قصور حاالت ومعاجلةاجلودة  رفيعالاألداء  على للتعرف مؤسسية رمسية آلية نشاءإل  -5

 ارتباطًا بطترت تقديرولل مكافآتلل خيارات عدة السياسة مشروع يقرتحو. "هحتسينو األداء على التعرف سياسة" بتطوير

. 2102 الثاني كانون /يناير 0 من اعتبارًا مجيعًا املوظفني على عمم الذي ،األداء تقييم إدارة نظامب املقّيم ألداءبا ًاملموس

 اختاذ وكذلك التعيينات، وحتويل متديد مثل من اإلدارية القراراتب األداء تقييم إدارة نظام ربط أيضا التقرير ويقرتح

 .ّديةاجلاألداء  قصور حاالت ملعاجلة تدابري

 
 ذلك من واهلدف. املوظفني غري من دولية بشرية موارد توظيفب املتعلقة احلالية املمارسة مراجعة جرت كما- 6

 ًاخطوط تضمنت الشخصية، اخلدمات اتفاقات إىل نتسبنياملو ستشارينياال رباءلتعيني اخل مؤسسي إطار وضع هو

 املبتدئاملوظف  ياتمستو من فئات وإنشاء ،املهمات تصنيفوموظفي خدمات املوارد البشرية بشأن  ملديري توجيهية

 املعيشة بدالتل قياسية سابتحا طريقة وإنشاء ،الشرفية املكافآت نطاقات ذلك يف مبااملوظفني  اركب مستويات إىل

 حتّقُن الداخلية احلسابات مراجعي من املقدمة التوصياتباالعتبار  ألخذل ونتيجة .نيلياحمل غري للموظفني املقرتحة

 ذلك، على وعالوة. عانةاإل هذه استخدام على صرامة أكثر ضوابط ذتّفُنو اإلجيار، إعانة مراجعة حتكم اليت القواعد

 مستويات إنشاءب األخرى، العمل ومراكزاملتحدة  مملأل املوحد نظامال يفميارس  ما مع املنظمة نهج واءمةمل تدابري اختذت

 .2102 شباط/فرباير 0 من اعتبارًا وذلك ،روما يف املقيمني للموظفني األسرة حجم أساس على معقولة قصوى إجيار

 
 املوظفني مع التشاور بدأمب التزامها تأكيداملنظمة  تواصل البشرية، املوارد إدارة وظيفة تعزيز إىل سعيها يف- 7

 مع ،املوظفني لشؤون األساسي النظام يف عليه املنصوص النحو على اخلدمة وشروط العمل شروطب املتعلقة املسائل بشأن

 العمل خطة إجناز معو. العامة والالئحة املنظمة دستور يف عليها منصوص هي كما اإلداري العام املدير بسلطة االعرتاف

 للجنةاالتعاون املثمر الذي حتقق من خالل  سيستمر اإلصالح، ومبادرات والزراعة األغذية منظمة لتجديد الفورية

 رابطاتو اإلدارة بني سابقًا أنشئت منتظمة استشارية آلية خالل من املنظمة يف باإلصالحات املعنية املشرتكة االستشارية

 توضحالذي  الوقت يف ،واملوظفني اإلدارة بني احلوار تعزيز خالل من التشاور عملية تعزيز إىل املنظمة تسعىو. املوظفني

 من عدد وتبسيط لرتشيد تدابري حتديد جيري الصدد، هذا ويف. املوظفني رابطاتو اإلدارة من كل دور أفضل بشكلفيه 

 ازدواجيةاحتمال  نبجتيو املوظفني احتياجات فعاليةال من أكرب قدرب يدعم إطار لتأمني املوظفنيب املتعلقة الوظائف

 .بشكل غري فّعال ملواردا استخدام وكذلكاجلهود 

 
  املالية جلنة أعضاءعليها  رّكز يتال اخلمسالبشرية  املوارد مبادرات عن ةثّدحم معلومات

 
 عن ّدثةحم معلومات التحديد وجه على املائة بعد واألربعني السابعة الدورةأعضاء جلنة املالية يف  طلب  -8

 املهل خفض( 0) :هي املبادرات هذهو. املائة بعد واألربعني الثامنة الدورة البشرية اخلمس لتعرض يف واردامل مبادرات

 املساواة أهداف( 4)سياسة التنقل يف املنظمة؛ ( 2)املبتدئني؛  الفنيني للموظفني اجلغرايف التمثيل( 2) للتعيني؛ الزمنية

 .املتقاعدين وتوظيف السلطات تفويض بشأن البشرية املوارد سياسات( 5)و ؛اجلغرايف التمثيل وأهداف اجلنسني بني

 

  للتعيني الزمنية املهل فضخل ملموسة خطوات
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 مدة تقليص ذلك يف مبا ،الفنية الفئة موظفي تعيني عملية لتبسيط اخلطوات من عدد املاضيني العامني يف ختذا  -9

 صبحيل لتوظيفل املنظمة موقع تصميم وإعادةاإللكرتوني  عينيالت تنفيذ يف البدءو ،اخلارجية الشواغر عن اإلعالن

 .املائة بعد واألربعني عةبالسا ادورته يف األمانة إىل املبادرات هلذه موجز قدم وقد. اوتفاعلي ًاكيدينامي

  

 املبتدئني الفنينياجلغرايف للموظفني  التمثيل

 

 من( %60) منهم 00 ،2100 متوز/يوليو يف للمنظمة انضموا ،ًامبتدئ فنيًا ًاموظف 08 مناألول  الفوج تضمن  -01

أصبح  ،عينيالت عمليةاستكمال  بعدو. النامية البلدان من سبعة ابينه من ،كايفالممثلة بالقدر  غريممثلة أو  غري بلدان

 . ًعاداًل متثيال ممثلني املالديف، وجزر هاييت هما ،السابق يفغري ممثلني  كانا بلدان

 

 أقل أي) فقط 285 أن املبتدئني الفنيني املوظفني من األول للفوجتلقيت  اليت للطلبات حتليل كشفذلك،  مع- 00

ممثلة أو غري ممثلة  غري بلدان من فقط 51كان  هؤالءبني  ومن ،نامية بلدان من واكان( الطلبات جمموع من% 01 من

 عملية بدأت ماعند ستهدفةامل بلدانال من مؤهلني مرشحني إىل للوصول نشطة تدابري اختذت لذلك، وتبعًا. الكايفبالقدر 

 الدائمني املمثلني إىل اإللكرتوني الربيدب رسائل إرسال تدابري هذه ومشلت. 2102 آب/أغسطس يف الثاني فوجلا اختيار

 يف دعمهم وطلب الربنامج حول معلومات وتوفري الكايفاملمثلة أو غري املمثلة بالقدر  غري البلدان مجيعاملنظمة يف  يوممثل

 .الربنامج عن اإلعالن خالهلا من ميكن اليت بالدهم يف الصلة ذات واملؤسسات اجلمعيات حتديد

 
 أثر هلا كان أعاله املذكورة التدابريأن  املبتدئني الفنينياملوظفني  من الثاني لفوجل الطلباتتصنيف  يبني  -02

 أو) 257و النامية البلدان من( تقريبًا% 51 أو) 980 كان ،0 996 ددهاعو ،تلقيتبني الطلبات اليت  فمن. ملحوظ

 .األول الفوج على كبرية زيادة ميثل هذاو. الكايفممثلة أو غري ممثلة بالقدر  غري بلدان من( اجملموع من 02%

 
 ركزيامل تحديدال وتشمل ،الثاني للفوج اجلغرايف التمثيل أهداف حتقيق لضمان التدابري من مزيد اختذ  -02

 بهذه الوعي رفعل التوظيف وحدات مع تصاًلم ًاحوار وكذلك الكايفغري املمثلة أو غري املمثلة بالقدر  البلدان من لمتقدمنيل

 املوظفني منللفوج احلالي  املقدمةأعداد الطلبات  حتليل وسيجري. تملقابالأصحابها  ءاستدعايف  النشط والنظر الطلبات

 وإعالن تسويق اسرتاتيجية وضعل وذلك ،الثالث لفوجااإلعالن عن شواغر  إطالق قبل البلد حسب املبتدئني الفنيني

 .يةاملستقبل االختيار لعمليات مستنرية

 
غالبية املوظفني  تعيني خالل من الطويل املدى على امليدانية لمكاتبل التقنية القدرات لبناء تدابري وضعت كما  -04

عشر من  ثالثةبأنه قد عّين  وعلمًا الغاية، هلذه حتقيقًاو. والقطرية اإلقليمية وشبه اإلقليمية املكاتب يف املبتدئني الفنيني

يف  ،وعددهم سبعة ،الثاني لفوجا من املبتدئني الفنينيالفوج األول يف مواقع مكاتب ميدانية، سيعّين مجيع املوظفني 

 الكارييب البحر ومنطقة الالتينية أمريكاو اهلادئ واحمليط آسيا من كل يف وواحد أفريقيا، يف أربعة - ميدانية مكاتب

 .تقنية جماالت يف مجيعها املبتدئني الفنيني املوظفني مناصب كونوست. األدنى والشرق
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  املنظمة يف املوظفني تنقل سياسة يف احملرز التقدم

 
 القائمة املنظمة، يف املوظفني تنقل بشأن الطوعية التوجيهية اخلطوط 2101كانون الثاني /ديسمرب يف اعتمدت  -05

 011 إجراء هدف ضعُو ،2100 عام بداية يفو. املتوفرة ناصبامل يف االنتقاليبدون رغبة يف  الذين املوظفني تعينيعلى 

 عام ويف. السنة يف مخسني أو ،العادي الربنامج من ممولة مناصب يف ملوظفني السنتني لفرتة غرايفاجل تنقلبال تعيني

 اإلقليمية املكاتب بني أو امليدانية واملكاتب املقر بني إما ،جغرافيًا انتقااًل املوظفني من 012 هجمموع ما انتقل ،2102

 دفاهلفتحقق  ،العادي الربنامج من ممولة مناصب يف ًاموظف 51 االنتقاالت هذه مشلتو. والقطرية اإلقليمية وشبه

 .بالضبط احملدد

 
 األهمية ضوء يفو. املنظمة يف اجلديدة التنقل سياسة على األخرية اللمسات لوضع مستمرة اجلهودتزال  ال  -06

 إدارةمدير  يراجعها حتى مشروع شكل على املقرتحة السياسة على اإلبقاءب قرار اختذ السياسة، هلذه االسرتاتيجية

 يف البشرية املوارد دارةإل العام االجتاه ضمن التنقلإدراج  يةكيف لتحديد العام املدير مع بالتشاور القادم البشرية املوارد

 .للمنظمة االسرتاتيجية األهدافباالعتبار  األخذ مع ،نظمةامل

 
 اجلغرايف  التمثيل أهدافو اجلنسني بني املساواة أهداف حتقيق حنو التقدم

 
كانون الثاني /يناير يف 45 من املمثلة غري البلدان عدد يف اخنفاضًا اجلغرايف التمثيل عن تقرير آخر يعكس  -07

. 4إىل  02 منالعدد  اخنفضمتثياًل مفرطًا  املمثلة البلدانب يتعلق فيماو ؛2102كانون األول يف /ديسمرب يف 25 إىل 2101

 األرقام هذهو. نفسها الفرتة خالل 027 إىل 006 من عاداًل متثياًل املمثلة البلدان عدد زيادة إىل أيضًا التقريريشري  كما

 واملؤسسات لجمعياتل نظمةامل بيانات قاعدة إنشاء مثل السابقة، الدورات يف عرضت لتدابري نتيجة ،امنه جزء يف هي،

أن يساهم  يتوقعو. لنساءلو ًاكافيمتثياًل  املمثلةاملمثلة أو غري  غري لبلدانا من مؤهلني رشحنيمل فعالال الستهدافا بغرض

 يف اجلغرايف والتمثيل اجلنسني بني املساواة حتسني يف ملموسة مساهمة اجملموعات هذه من ةاملؤهل طلباتال عدد ازدياد

 .املستقبل

 
 البشرية املوارد شعبة وترصد. إلداراتل أهداف وضع اجلغرايف التمثيل تحسنيل املبذولة األخرى اجلهود شملت  -08

 إىل عنه تقارير وتقدم 2101 عام يف مرة أولوضعت  اليت األهداف هذه حتقيق حنوكل فرتة سنتني  يف احملرز التقدم

التمثيل اجلنساني والتمثيل اجلغرايف  أهداف مجيعبالفعل  ختطيت أو تياستوف ،نظمةامل مستوى علىو. العام املدير

 .2102-2101 األجل توسطةامل اخلطة يفاليت وردت 

 
 نيسان/أبريل يفأول مرة  املكتبو إلدارةا حسب سنوية أهدافبني اجلنسني وضعت  باملساواة يتعلق وفيما  -09

 حنو ملموس تقدم حتقيق بهدف وذلك األجل، توسطةامل اخلطة يف إلدراجها 2119 عام أواخر يف الحقا تحونّق 2118

 ،2102 عام نهاية يفو. األعلى الفئاتو الفنيةالفئة  ىمستو على اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هدف حتقيق

 يفو ،ختطيت أو األجل توسطةامل اخلطة يف الواردةاجلنساني والتمثيل اجلغرايف  التمثيل أهداف مجيع استوفيت

 .2100 عام نهاية يف %25 مقابل ،%26 املواقع مجيع يفاألعلى  والفئات الفنية الفئة يف املوظفات نسبة كانت ،اجململ
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 املنظمةمستوى  على البشرية للموارد تابعة جنسانية عملخطة  أقرت ،2101تشرين األول /أكتوبر يفو  -21

 والفئات الفنية الفئة مستوى على املرأة متثيل لزيادة اختاذها نظمةامل تعتزم اليت التدابري اخلطة تلخصو ونشرت،

 سياسات وضع املصلحة أصحاب مع بالتشاور مت وقد. اجلنسني بني الفوارق تراعي اشتماليةبيئة عمل  تهيئةو األعلى

 يتجمموع مع االقرتاح وقشن وقد. اهلدف هذا لتحقيق اآلن املنظمة هاستتخذ اليت اإلجراءات بالتفصيل حتدد مكّملة

 .والتقنيةاملؤسسية  اخلدمات إدارات من موظفني من نتتشكال تركيز

 
 املتقاعدين وتوظيف اتالسلط تفويض - البشرية املوارد سياسات

 
 تفويض إىلالسلطات،  تفريع مبدأ مع متشيًا ،املراجعة وتهدف. ةمستمر السلطات تفويض مراجعة تزال ال  -20

 .للمنظمة اإلداري العمل كفاءة وحتسني تبسيطل وذلك البشرية، املوارد جمال يف القرارات اختاذ سلطة من املزيد

 
 املوجودة القرار سلطاتمن  أي يف أيضًااملراجعة  تنظر األعضاء، الدول هاتأقر اليت الالمركزية عملية مع متشيًا  -22

 اإلداري دورال وتعزيز القطري املستوى على تمكنيال تعزيزل امليدانية للمكاتبمعقول  بشكل عطىي أن ميكن املقر يف ًاحالي

 تفويض أي يسرسي ،املراجعةأن تنتهي  وما. املنظمة واليةب فاءوال يف القطرية املكاتب دورو اإلقليمي شبهو اإلقليمي

 مستوى توفري هدفب ،األعمال قطاعالبشرية من  املوارد شركاء من شبكةإنشاء  عرب البشرية املوارد أنشطةب يتعلق سلطةلل

 يف الدعم وتقديم االمتثال ورصد ضايفاإل بالتفويض تبطتر أعمالب لقياما من ميكنها اإلقليمية املكاتب يف القدرات من إضايف

 .البشرية لمواردل الفّعالة دارةاإل جمال

 
تشرين األول / أكتوبر يف ديدةاجل املتقاعدين سياسة تصدر ،املائة بعد واألربعني السابعة الدورة يف جاء كما- 22

 املتحدة، مماأل تقاعديمل رواألج سقوفعلى رفع  ونصت ،تنافسية أكثر أجور بدفع مؤهلني أفراد باذتجال 2102

 ملموس تغيري أي يطرأ مل سياسة،ال تنفيذ ومنذ. ‘متقاعد من األمم املتحدة’ملصطلح  يةحمدود أكثر جديدًا تعريفًا توقدم

ما  ًارتاوحم ،شهريًا 98 معدل على 2102 عام خالل نسبيًا ًامستقر ظل فقد ،نظمةامل لدىالعاملني  املتقاعدين عدد على

 .2102 الثاني تشرين/نوفمرب يف 92 ىلإ حزيران/يونيو يف 015بني 



1 
 
 

 841/81 -امللحق  

 1182-1181خطة عمل املوارد البشرية، 

 

باملنظمة كمستخدم ينفِّذ أفضل االعرتاف  : 3إّن شعبة املوارد البشرية يف املنظمة مسؤولة عن حتقيق املخرجات التنظيمية الستة، وهي كلها تساهم يف النتيجة التنظيمية ذال 

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

 

 املخرجات التنظيمية املتصلة باملوارد البشرية

 

 .الة ومتتثل لألهداف احملددة للتمثيل اجلنساني واجلغرايفوبصورة فّعسياسات وإجراءات ونظم فعالة للتوظيف تدعم تعيني املوظفني يف حينه  1

 

Y03G204 

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

  

Y03G206 

 .املوارد البشرية  املمارسات يف األمم املتحدة وإدارةسياسات للموارد البشرية تدعم األهداف التنظيمية وتتضمن أفضل  3

 

Y03G208 

 .م تتسق مع االحتياجات التنظيميةالسرتاتيجية للتعّل إعداد وتنفيذ برامج وأطر للتعلم والتطوير وفقًا 4

 

Y03G210 

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

 .وكاالت األمم املتحدة الكائنة يف روما واملنظمات الدولية األخرى

 

Y03G212 
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 Y03G218 .تسمني بالفعالية يف املنظمةوضع التصميم التنظيمي وختطيط قوة العمل امُل 6
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 التقدم احملرز

 
من أنشطة الربنامج العادي للموارد البشرية ومبادرات خطة العملل   ، كل0211ًّ-0212السنتني يّسر وضع اإلطار االسرتاتيجي اخلاص باملوارد البشرية وخطة العمل يف فرتة 

وارد البشلرية بشلكل   املل ارد البشرية الفرديلة وضلمان تقلديم خلدمات     وقد أدى هذا النهج إىل إنشاء روابط بني مبادرات املو. الفورية يف إطار واحد لإلدارة املستندة إىل النتائج

 .متسق

  
ويشري نظلام اإلبلل    . عن التقدم من خلل مبادرات هامة ًاملخص ًالمخرجات التنظيمية املتصلة باملوارد البشرية، وآثارها املتوقعة، وتقريرل ًاعام ًاالصفحات التالية عرضتقدم 

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

 

 نظام اإلبالغ الذي يعتمد الرتميز باأللوان

 

  أجنزتاملبادرة 

 

 

 حسب اإلطار الزميناألنشطة تسري 

 

 

 لكن اختذت إجراءات تصحيحية ووضع إطار زمين منّقح متأخرالتقدم 

 

 

  ضمعّرالنجاح يف تنفيذ األنشطة 

 

 

 مل يبدأ بتنفيذه بعدالنشاط 
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 فعالة ومتتثل لألهداف احملددة للتمثيل اجلنساني واجلغرايفسياسات وإجراءات ونظم فعالة للتوظيف تدعم تعيني املوظفني يف حينه وبصورة   -8

 عرض عام

ى على الكفاءة العامة والكفاءة يهدف هذا املخرج التنظيمي إىل إعداد إجراءات اختيار وتعيني تيّسر حتقيق املساواة اجلنسانية والتوازن اجلغرايف، مع تعليق أهمية قصو

ونظرًا ألن املرشحني ذوي املؤهلت الرفيعة يعتذرون عن عروض التوظيف بسبب طول عملية االختيار، فمن اللزم تنفيذ تدابري خمتلفة . للموظفني اختيارهاالتقنّية يف عملية 

الكفاءات بل استثناء وباتساق يف  ومبجرد أن جيري إقرار إطار الكفاءات، سوف يتم تعزيز العملية الشاملة للتعيني والتوظيف بإدراج. بغية اختصار األطر الزمنية للتعيني

 .عملية اختيار املرشحني

 
 0211-0212اإلجنازات يف 

 

 وضع إجراءات منقحة لتعيني املوظفني الفنيني يف وظائف ممولة من الربنامج العادي للمنظمة واملوافقة عليها. 

 
  0211كانون األول  /بلدًا يف ديسمرب 131إىل  0212كانون الثاني  /بلدًا يف يناير 111من  عاداًلزيادة عدد البلدان املمثلة متثيًل. 

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

 .بلدان 1بلدًا إىل 

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

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

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

 

احملدد  املوعد املؤشرات

 للتنفيذ

كانون / ينايريف )

 (0210 الثاني  

حالة التقدم 

 احملرز

 تبسيط إجراءات االختيار 8-8

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

اإلجراءات 

اجلديدة يف 

الفصل األول 

 0213من 

  اختصار وقت املوظفني للوحدات القائمة  جمع وظائف املساعدة املؤقتةاملنقحة الختيار املوظفني مُلوضع اإلجراءات

مليون  1.1بالتعيني؛ حتقيق وفورات قدرها 

 دوالر أمريكي

بانتظار  2102 نهاية

 املوافقة
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 0213-0210األنشطة الرئيسية يف 

 

املوعد احملدد  املؤشرات

 للتنفيذ

 الثاني كانون/ ينايريف )

0210) 

حالة التقدم 

 احملرز

    تنقيح سياسة التمثيل اجلغرايف  8-1

  مارس يف صدر 0210أيار  /مايو إصدار التقرير 0211إصدار تقرير نهاية عام/ 

 0210 آذار

 كانون  /ديسمرب زيادة نسبة البلدان املمثلة متثيًل عاداًل  حتديد األهداف السنوية لإلدارات

 0213األول 

 

    برنامج الفنيني املبتدئني  8-2

 أيلول  /سبتمرب اختيار وتعيني الفنيني املبتدئني امليدانية اختيار الفوج الثاني من الفنيني املبتدئني وإحلاق األغلبية باملكاتب
0210 

ّقح ليصري ن

 الفصل األول من 

0213  
 

 كانون  /ديسمرب انضمام الفوج الثاني الفوج الثاني ينضم إىل املنظمة

 0210األول 

نّقح ليصري 

الفصل الثاني 

 0213 من 

  كانون  /تاريخ بدء التعيني يف يناير)من الفنيني املبتدئني  الثالث فوجالتعيني

 (0215الثاني 

تشرين  /أكتوبر عملية التعينياستكمال 

 0213األول 

 

    التقدم صوب أهداف التنقل اجلغرايف املؤسسي  8-4

 0213نهاية حركة تنقل جغرايف يف فرتة  122إجناز  تعزيز برنامج التنقل اجلديد ورصد األهداف  
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0210-0213 

    نظم التعيني  8-5

  جياوز الوظائف املمولة من تعميم نظام التعيني اإللكرتوني اجلديد إىل ما

 الربنامج العادي

نّقح ليصري  0210نهاية  الوظائف مدرجة يف النظام 

 0213نهاية 

  جتديد املوقع الشبكي للتوظيف برمته حتى يصبح موحدًا وتفاعليًا ويتضمن

 بوابة للتوظيف

نيسان  /أبريل طرح موقع شبكي جديد للتوظيف
0210 

 

    الكفاءات يف عمليات التعيني والتوظيف دمج  8-6

 0213منتصف  نشر املبادئ التوجيهية املعدلة تعديل املبادئ التوجيهية للتعيني والتوظيف لدمج الكفاءات  

 املقابلت الشخصية القائمة على تقنيات  تدريب كل أعضاء اللجنة على

 الكفاءات 

  0213نهاية  تدريب كل األعضاء
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 تطوير التعلم والإطار للكفاءات يف املنظمة يوفر سياقًا مؤسسيًا لتصميم الوظائف والتعيني وإدارة األداء ووضع   -1

 عرض عام

ر للموظفني ألداء والتعلم والتطوياهلدف من هذا املخرج التنظيمي هو وضع وتنفيذ إطار كفاءات منقح يطبق على كل وظائف املوارد البشرية ويدعم التعيني والتوظيف وإدارة ا

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

 0211-0212اإلجنازات يف 

  لردود فعل أصحاب الشأن، ومشول الوثيقة (0211كانون األول  /ديسمرب)إجناز إطار الكفاءات  –إجناز املرحلة األوىل من املشروع. 

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

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

 .لوجه أو افرتاضية

  مبا يسمح برصد البيانات ومعدالت املشاركة0212إطلق نظام تقييم وإدارة األداء على اإلنرتنت يف الوقت احملدد لدورة النظام ، 

 
 0213-0210األنشطة الرئيسية يف 

 

احملدد املوعد  املؤشرات

 للتنفيذ

 الثاني كانون/ ينايريف )

0210) 

حالة التقدم 

 احملرز

 .والتطويرختطيط القوى العاملة والتعيني وإدارة األداء والتعلم : إقامة روابط بني إطار الكفاءات وغريه من عمليات املوارد البشرية  1-8

 
 ليصري نّقح 0210نهاية  مناذج الوظائف العامةالربط بني الكفاءات و الربط بني الكفاءات ومناذج الوظائف العامة 

 نيسان /أبريل
0213 

 ليصري  نّقح 0213نهاية الربط الكامل واستخدام اإلطار يف كل عمليات  الربط بني إطار الكفاءات والوظائف األخرى للموارد البشرية 

 0215 نهاية
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 املوارد البشرية

 لعقوبات وعملية الطعوناعتبار نظام تقييم وإدارة األداء سجاًل رمسيًا ألداء املوظفني مع الربط املناسب باإلجراءات اإلدارية، وسياسة املكافآت والتقدير وا  1-1

 0213منتصف  إطار النظام وضع وضع إطار لنظام تقييم وإدارة األداء لدعم رصد التنفيذ الكامل عرب املنظمة  

  تنفيذ سياسات بشأن اإلجراءات اإلدارية، واملكافآت والتقدير والعقوبات

 مرتبطة بعملية نظام تقييم وإدارة األداء وعملية الطعون

السياسات منفذة ومرتبطة بعملية نظام تقييم 

 وإدارة األداء

  0213منتصف 
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 التنظيمية وتتضمن أفضل املمارسات يف األمم املتحدة وإدارة املوارد البشريةتدعم سياسات املوارد البشرية األهداف   -2

 
 عرض عام

فافية والعدل يف تعيني املوظفني يهدف هذا املخرج التنظيمي إىل وضع وتنفيذ واستعراض سياسات املوارد البشرية والسياسات واإلجراءات ذات الصلة اليت تضمن االتساق والش

 .دمة، ومواءمتها مع معايري نظام األمم املتحدة لتتضمن أفضل املمارسات يف إدارة املوارد البشريةواإلدارة وشروط اخل

 0211-0212اإلجنازات يف 

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

0211. 

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

 0211تشرين األول  /قيح سياسة ترتيبات العمل املرنة وعرضها على جلنة املوارد البشرية يف أكتوبرنوضع اقرتاحات بت. 

  0212نيسان  /م املتقاعدين أدخلت يف أبريلسياسة بشأن استخداوضع. 

 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

 الثاني كانون/ ينايريف )

0210) 

حالة التقدم 

 احملرز

 وتيسري االنتقال بني الوكاالت امليدانيةتناوب على الوظائف بني املقر واملكاتب لليف املقر وقائمة على أساس احلوافز تنقل إنشاء سياسة   2-8

  إعادة النظر واستكمال مشروع النص النهائي لسياسة التنقل على أساس

 اإلرشادات اليت يتم تلقيها وتقدميها للتصديق

 أيلول /سبتمرب استكمال السياسة وعرضها للتشاور
0210 

 االستعراض   مرحلة

 النهائي

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

إقرار بانتظار 

 السياسة
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 اعتماد سياسة للمكافآت واالعرتاف وقصور األداء، وربطها بنظام تقييم وإدارة األداء  2-1

 حزيران /يونيو عرض السياسة للتشاور وضع مشروع السياسة وعرضه للتشاور 
0210 

مكتب املوارد  مشروع

قيد  –البشرية قّدم 

 االستعراض

  استكمال املشاورات الداخلية مع اإلدارة واألجهزة التمثيلية؛ تعديل املشروع

 ورفعه للتصديق

 أيلول /سبتمرب تقديم السياسة املستكملة
0210 

الفصل  نقح ليصري

  0213الثاني من 

 

  



12 
 
 

 احملدد للتنفيذاملوعد  املؤشرات 0213-0210الرئيسية يف  األنشطة

كانون الثاني / يف يناير)

0210) 

 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 

الفصل  نقح ليصري

  0213 األول

 إعداد وتنفيذ واستعراض سياسات املوارد البشرية األخرى  2-4

 مكتب املوارد  مشروع 0210ذار آ /مارس استكمال مشروع االقرتاحات وضع االقرتاحات اخلاصة بتنقيح سياسة ترتيبات العمل املرنة

قيد  –البشرية قّدم 

 االستعراض

  دمج نتائج املشاورات يف مشروع سياسة ترتيبات العمل املرنة، وعرض

 الصيغة النهائية على املدير العام للبت فيها

 نيسان /أبريل استكمال الوثيقة وعرضها
0210 

بانتظار تقديم 

 ملحظات 

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

 التوصيات وعرضها للتصديق

 حزيران /يونيو تصديق التوصيات
0210 

اإلقرار جرى 

 أيلول /سبتمرب
0210 

  أدخل يف )إعادة النظر يف برناجمي الفنيني املبتدئني والتدريب الداخلي

0212) 

  0213 نهاية استكمال إعادة النظر وتقديم التوصيات

  سياسات املوارد البشرية لضمان املواءمة مع إطار الكفاءات  وتنقيحاستعراض

 اجلديد بعد تصديقه

  0213نهاية  استعراض السياسات واقرتاح التغريات

 مبادرات التبسيط  2-5

 التشاور عملية  0210نهاية  استكمال االستعراض وتنفيذ التوصيات استعراض الطرائق التعاقدية للموارد البشرية وعرض التوصيات

 النهائي
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  االستعراض النقدي للسلطات املفوضة يف جمال املوارد البشرية ووضع

 االقرتاحات للتعديلت

عملية التشاور  0210 ذارآ/مارس وضع االقرتاحات وتقدميها

 النهائي

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

 للحصول على  صياغة السياسة املنقحة وعرضها على أصحاب املصلحة

على وجعلها متاحة التعلم اإللكرتوني مساقات ، وحتسني ملحظاتهم

 اإلنرتنت

 مكتب الشؤون القانونية واألخلقيةانتقلت مسؤولية هذا النشاط إىل 

 

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

 وضع مشروع سياسة وعرضه على أصحاب املصلحة 

  

 مكتب الشؤون القانونية واألخلقيةانتقلت مسؤولية هذا النشاط إىل 
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  إعداد وتنفيذ برامج وأطر للتعلم والتطوير وفقًا السرتاتيجية للتعلم تتسق مع االحتياجات التنظيمية  -4

 عرض عام

 :ثلثة أهداف اسرتاتيجيةيتضّمن هذا املخرج التنظيمي 

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

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

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

 ظفي املنظمة طوال حياتهم الوظيفية يف املنظمة وذلك لدعم االحتياجات اإلتاحة املطردة خلدمات التعلم والتطوير الرفيعة اجلودة وامللئمة اليت تقدم يف حينها ملو

 .واألولويات املتغرية للمنظمة

 0211-0212اإلجنازات يف 

  إلجياز الدروس املستفادة وتقرير للتقييم الشامل للربامج 0211إعداد تقرير أنشطة تفصيلي للمرة األوىل يف نهاية. 

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

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

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

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

  وأدرجت الدروس املستفادة منها يف تصميم منهاج الربجمة الفعالة 0211نفذت مشروعات عمل ختطيطية يف ستة مكاتب قطرية يف عام.  

 0213-0210األنشطة الرئيسية يف 

 

املوعد احملدد  املؤشرات

 للتنفيذ

 الثاني كانون/ ينايريف )

0210) 

حالة التقدم 

 احملرز
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 إعداد اسرتاتيجية تعلم لدعم تطوير مهارات موظفي املنظمة وكفاءاتهم ومعارفهم الالزمة لتنفيذ برامج املنظمة بصورة فعالة 4-8

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

  تقييم واستعراض االسرتاتيجية املقرتحة باالشرتاك مع اإلدارات واملكاتب

 (يستكمل بعد استعراض وظيفة التعلم والتطوير)

األول من  الفصل االسرتاتيجيةنقحت 
0213 

 االستعراض قيد

 إعداد سياسة للتدريب اخلارجي لتوضيح اآلليات املتاحة للموظفني لتحديث مهاراتهم التقنية  4-1

 األول من  الفصل املصادقة على السياسة وتنفيذها وضع مشروع نص السياسة ونشرها للتشاور واملصادقة عليها ونشرها 

0213 

وضع مشروع 

لل قيد  السياسة

 االستعراض
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 0213-0210األنشطة الرئيسية يف 

 

املوعد احملدد  املؤشرات

 للتنفيذ

 الثاني كانون/ ينايريف )

0210) 

حالة التقدم 

 احملرز

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

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

 صدور التقرير األول حول االستخدام وردود  تعقب حضور الربنامج وتقييم ردود فعل املستخدمني

 رفع التقارير مستمر –الفعل 

 0210 نهاية

 (األولالتقرير )

 مستمر رصد

 دعم ها دائرةب الصفي جلميع األنشطة اليت تقودتنفيذ تسجيل للتدري 

 البشرية وأنشطة أخرى  املوارد

ه نشطة التعّلم مجيعا يف هذإمكان تسجيل أ

 القاعدة

  0213 منتصف

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

  اإلدارة أسس ةمن دورأفواج  ةوأربع القيادة الفعالة ةدورمن ختريج فوجني 

 دورات خارجية، ودعم حضور املوظفني 0213يف عام 

درجات من  3ردود فعل إجيابية ال تقل عن 

 الدرجات األربع اليت يشملها جدول التقدير

  0213نهاية 

  جترييب يف مكتب إقليمي دورة قيادة فعالة يف وحدة واحدة كمشروع إعطاء

 واحد

يف مكتب قّدمت دورة تعلم إلكرتوني واحدة 

 إقليمي كمشروع جترييب 

 /قدمت يف نوفمرب 0210نهاية 

تشرين الثاني 

0210 

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

  إعداد عملية التقييم االفرتاضي وتنفيذ مشروع   بديلة افرتاضيإنشاء عملية تقييم

 جترييب ناجح

 حزيران /يونيو
0210 
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  يف األعلى والفئات  5-موظفًا من فئة ف 15 0213يف  "ركز التقييم اإلداريم"دورات  8إجناز
0213 

   0213نهاية 

 والتنقل على حنو يتسق مع األهداف االسرتاتيجية للمنظمة األداء وإدارة تقييم نظاموإنشاء برامج دعم احلياة الوظيفية املتصلة بالتعلم   4-6

 معلومات إىل املباشر على اإلنرتنت والوصول الوظيفي التطوير إطار وضع 

 الوظيفي وأدوات التطوير

على النفاذ املباشر ل اإلطار؛ أصبح ااستكم

 اإلنرتنت موجودا

 

نيسان  /أبريل
0210 

لنفاذ توفري اهدف 

/ يناير: املباشر

كانون الثاني 
0213 

  0213نهاية  إنشاء الربامج دعم وظيفيإنشاء برامج  

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

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

 الربجمة القطرية

من بلدًا  40 تدريب  :0210اهلدف لعام 

ر برجمة اطإتاج إىل إعداد تلك اليت حت

 قيد التطوير 0213اهلدف لعام : قطرية

يف  بلدًا 13ب دّر 0213نهاية 

0210 

  نهايةمع   0213نهاية  الشبكةزيادة األعداد يف  امليدانيةتعزيز شبكة دعم الربجمة القطرية الفعالة يف املكاتب 
0210: 118 

 يف الشبكة اعضو
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مة وموظفي وكاالت األمم تعزيز خدمات الضمان االجتماعي وكشوف املرتبات واملعاشات التقاعدية والتأمني الطيب لكفالة تقديم الدعم األمثل يف حينه ملوظفي املنظ  -5

 األخرىاملتحدة الكائنة يف روما واملنظمات الدولية 

 عرض عام

 :يتضمن هذا املخرج التنظيمي هدفًا رئيسيًا يف فرتة السنتني احلالية 

 دمج مدفوعات غري املوظفني من مجيع الفئات يف نظام كشف املرتبات جنبًا إىل جنب مع توسيع نطاق نظام إدارة املوارد العاملي. 

 0211-0212اإلجنازات يف 

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

 .برنامج النظام العاملي إلدارة املوارد

 
 0213-0210األنشطة الرئيسية يف 

 

املوعد احملدد  املؤشرات

 للتنفيذ

 الثاني كانون/ ينايريف )

0210) 

حالة التقدم 

 احملرز

 غري املوظفني يف نظام كشف املرتبات وتبسيط العملياتاملوارد البشرية لدمج الدفع لفئات   5-8

  يف نظام كشف  املوظفني لغري البشرية املواردوضع خطة دمج الدفع لفئات

املرتبات؛ حتديد وتصميم العمليات وتنفيذها جنبًا إىل جنب مع تنفيذ 

 الربنامج العاملي إلدارة املوارد

الدمج بالتوافق مع تنفيذ الربنامج؛ تنفيذ 

 العمليات اجلديدة

  0210نهاية 
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 املتسمني بالفعالية يف املنظمةقوة العمل  التصميم التنظيمي وختطيطوضع   -6

 عرض عام

مناذج وظائف عامة رية وتطوير يهدف هذا املخرج التنظيمي إىل وضع إطار لتخطيط قوة العمل على حنو يتماشى مع األهداف االسرتاتيجية للمنظمة لدعم ختطيط املوارد البش

 .التوظيفشاملة وذلك لدعم التصميم التنظيمي وختطيط قوة العمل وعمليات 

 :0211-0212اإلجنازات يف 

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

 
 0213-0210األنشطة الرئيسية يف 

 

املوعد احملدد  املؤشرات

 للتنفيذ

 كانون/ ينايريف )

 (0210 الثاني

حالة التقدم 

 احملرز

 إنشاء مناذج الوظائف العامة والعمل بها  6-8

  إعادة النظر يف ألقاب الوظائف وتوحيدها للوظائف من فئة اخلدمات العامة

الفنية من خلل وضع خرائط جمموعات الوظائف املتشابهة والفئة 

 وجتميعها

 حزيران /يونيو استكمال إعادة النظر بألقاب الوظائف

0210 

 

 لفئة اخلدمات العامة، والفئة الفنية بالتشاور  إعداد مناذج الوظائف العامة

 مع أصحاب الشأن ودمج الكفاءات اجلديدة

  0210نهاية  الفئات استكمال مناذج الوظائف العامة لكل

  مواءمة وحدات نظام إدارة املوارد البشرية يف برنامج أوراكل لنماذج الوظائف

 العامة

وضع مستودع البيانات اإللكرتونية للبحث يف 

 البيانات وحفظها

كانون  /يناير

 0213الثاني 
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 إعداد إطار لتخطيط قوة العمل  6-1

 حزيران /يونيو وضع اإلطار وضع إطار ختطيط قوة العمل 
0210 

املشروع األولي 

 0210متوز  /يوليو

 كانون  /يناير إجناز اآلليات تنفيذ آليات اإلبل  والرصد لدعم حتليل العرض والطلب

 0213الثاني 

نقح ليصري نهاية 
0213 

  حتليل الثغرة واستفادة األنشطة الرئيسية للموارد البشرية من حصيلة

 التوظيف والتعّلم والتطوير والتنّقل وإعادة التعينيحتليل الثغرة، مثًل يف 

كانون  /يناير استكمال حتليل الثغرة

 0215الثاني 
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