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  المسار الوظيفي إدارةالمواهب:  ستبقاءا :٢الركيزة 
  
، لكـــي تحـــتفظ بمكانتهـــا وقـــدرتها علـــى المنافســـة فـــي مجـــال الصـــحة العالميـــة، ال أن المنظمـــةعلـــى  يتعـــّين  -٦

ـــ أيضـــاً  وٕانمـــاتجتـــذب المواهـــب فـــي مرحلـــة التعيـــين االبتدائيـــة فحســـب  ي أن تحـــتفظ بـــالموظفين الموهـــوبين وأن تنّم
مـن أجـل ضـمان  المسـار الـوظيفي إلدارةنمـوذج  إلـىيينًا مستمرًا. ويحتـاج األمـر منهم تع المعّينونسيما الو قدراتهم، 

القصـيرة  المنظمـةيتمتعـون بالمهـارات والمعرفـة والخبـرة الالزمـة لخطـط  المنظمـةأن الموظفين على جميع مستويات 
ن المـوظفين أن يأخـذوا ويتوقَّـع مـولمواجهـة مـا يسـتجد مـن تحـديات.  للـتعّلماألجل والبعيدة األجل، وأنهـم متحمسـون 

نـات رئيسـية المسـار الـوظيفي إدارة. وتشـمل المنظمـةحياتهم الوظيفية، بـدعم مـن  إدارةزمام المبادرة في  ، أربعـة مكوِّ
  . التنقلو  المسار الوظيفياألداء وتطوير  وٕادارة: تخطيط القوى العاملة هي
  
مهــارات وتحليــل الثغــرات فــي التوظيــف بال قائمــة إعــدادوســوف يتحقــق تخطــيط القــوى العاملــة مــن خــالل   -٧

المهـــارات فـــي تجميـــع المعلومـــات عـــن المهـــارات والخبـــرات  قائمـــةوتخطـــيط تعاقـــب المـــوظفين. ويتمثـــل الهـــدف مـــن 
واجتـذاب  المسار الـوظيفيللتوظيف وتطوير  فّعالةستخدم كأداة تخطيط تُ  وهي، المنظمةالمتاحة في مختلف أنحاء 

  المواهب الجديدة.
  
األداء هي حوار مستمر بين المـديرين ومـوظفيهم بشـأن األداء فـي الماضـي والتطـّور فـي المسـتقبل.  وٕادارة  -٨

وينوَّه بهم أدائهم  للمساءلة عناألفراد  يخضعتعزيز ثقافة الثقة والشفافية والتعاون والمساءلة، حيث  إلىوهي تهدف 
ل التعامل مع مستويات متفاوتة من األداء تحديًا لجميع . وُيمثِّ إمكاناتهمإلنجازاتهم ويتلقون التوجيه من أجل تحقيق 

يبلــغ أداؤهــم مســتويات مرموقــة، ســوف توضــع التنويــه والجــوائز لمــن  إلــى وباإلضــافة. المنظمــات الحكوميــة الدوليــة
  الموظفين الضعيفي األداء.  إدارةمجموعة أدوات من أجل 

  
: تجهيــز ، هــيفَّــذ مــن أجــل تحقيــق ثالثــة أهــدافوتنميــة قــدرات المــوظفين وُين للــتعّلم إطــاروســوف يوضــع   -٩

مل تـدعم ثقافـة عوالمساعدة على تعزيز بيئة الموظفين لكي يؤدوا وظائفهم بامتياز؛ ودعم تطوير حياتهم الوظيفية؛ 
  االحترام والتعاون واالمتياز.

  
دة والــتعلم فــي فرصــًا الكتســاب خبــرات جديــ يــوّفرألنــه  المســار الــوظيفي إدارةوالتنقــل عنصــر أساســي فــي   -١٠

وكذلك فرادى الموظفين. وهو  المنظمةمواقع مختلفة. وُيمكن لوجود موظفين ذوي خبرات ومعارف متنوعة أن ُيثري 
هوية مؤسسية ويعزز "المنظمـة الواحـدة". وسـوف توضـع سياسـات بشـأن مختلـف أشـكال التنقـل:  إيجاديساعد على 

الُرتـب  إلـى فئـة المـوظفين المهنيـين (الفنيـين) الـوطنيينالعامـة و الجغرافي، والوظيفي، وانتقال مـوظفي فئـة الخـدمات 
  .المنظمةالمهنية (الفنية) الدولية، والتنقل خارج 

  
  بيئة العمل التمكينية :٣الركيزة 

  
ثقافة التعاون واالحترام واالمتياز من أجل إيجاد بيئة عمل تمكينية تسمح بالتنفيذ الناجح  إلىيحتاج األمر   -١١

متـاز تبيئـة عمـل إيجـاد : ، هـيالمراعـاة إلـىية الموارد البشرية المنقحة. وثمة ثالثـة جوانـب رئيسـية تحتـاج الستراتيج
. ويشمل هـذا الجانـب األخيـر تعزيـز الكفـاءة حديثة إدارةً  لموظفينا وٕادارةخالقية، وتعزيز إقامة العدل، األو  باالحترام
التــوازن الصــحي بــين العمــل والحيــاة مــن خــالل ؛ والتركيــز علــى اإلداريــةمــن خــالل برنــامج جديــد للتنميــة  اإلداريــة

 وٕاقامـةعـد) مواعيد الحضـور واالنصـراف وترتيبـات العمـل عـن بُ  مرونة بما في ذلكسياسات تراعي الحياة األسرية (
  الشراكات مع ممثلي الموظفين. 
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  التنفيذ
  

ظفــو المــوارد البشــرية تنفيــذ اســتراتيجية المــوارد البشــرية هــي مســؤولية تتقاســمها ثــالث مجموعــات، هــي: مو   -١٢
ـــدوائر مركـــز الخـــدمات العـــالمي(علـــى المســـتوى العـــالمي: إدارة شـــؤون المـــوارد البشـــرية و  ـــة؛ وال ؛ والمكاتـــب اإلقليمي

  والموظفون. واإلدارة )والمكاتب القطرية
  

 مخاطر أصلية. وتشمل هذه المخاطر نقص الموارد الالزمة لدعم عّدة على االستراتيجية المنقحة وتنطوي  -١٣
وعدم مالئمة )؛ وصيانتها المهارات قائمةالتمويل لوضع  على سبيل المثال،تنفيذ مختلف مبادرات الموارد البشرية (

الـنظم واألدوات الراهنــة؛ وعـدم االلتــزام الكامـل مــن ِقبــل األطـراف الفاعلــة بتنفيـذ اســتراتيجية المـوارد البشــرية؛ وتغييــر 
  عات.التعامل مع التوق إلىاألولويات؛ والحاجة 

  
والعمل في مجال الموارد البشرية هو عملية طويلة األجل في أي منظمة، خاصة عندما يكون الهدف منه   -١٤

وقــت  إلــىالمســار الــوظيفي والتنقــل. فــاألمر يحتــاج  إدارةســيما فــي مجــالّي الو هــو تحقيــق تغييــرات ثقافيــة أساســية، 
  الجديدة.  لمنظمةاالمهارات والكفاءات الالزمة لالستجابة ألولويات  لتكوين

  
ال يكـون  فعلـى سـبيل المثـال،احتياجاتهـا مـن المـوظفين.  أيضـاً ، سـوف تتغيـر المنظمـةومع تغّير أولويـات   -١٥

عشــر  إلــىواحتياجاتهــا علــى مــدى خمــس  المنظمــةكانــت هنــاك رؤيــة لعمــل  إذاإال  فّعــاالتخطــيط تعاقــب المــوظفين 
  وظفين الالزمة لهذه األولويات. جرى تحديد مالمح االحتياجات من الم وٕاذاسنوات، 

  
و نمــوذج  لألمــم المتحــدةويتوقــف تنفيــذ اســتراتيجية المــوارد البشــرية، فــي جملــة أمــور، علــى النظــام الموحــد   -١٦

ـــ. وقـــد يكـــون لنتيجـــة المناقشـــات الجاريـــة بشـــأن تغييـــر الســـن المنظمـــةتمويـــل  لمـــوظفين العـــاملين التقاعـــد  ةاإللزامي
أثــر كبيــر علــى اســتراتيجية  لألمــم المتحــدةالنظــام الموحــد جــور واالســتحقاقات) فــي حزمــة التعويضــات (األ وٕاصــالح

نمـوذج تمويـل  وجـود بدرجـة كبيـرة علـى أيضـاً الموارد البشرية. وتعتمد المبادرات المقترحـة فـي االسـتراتيجية المنقحـة 
   ية وشاملة. عالم إدارةيسمح بالتمويل الذي يمكن التنبؤ به وبإدارة الموارد البشرية للمنظمة 

  
؛ ٢٠١٥-٢٠١٣، واإلنشـاء) التصـميم ١وُيقترح تنفيذ استراتيجية الموارد البشرية على مرحلتين كما يلـي: (  -١٧

  .٢٠٢٠-٢٠١٦التشغيل واالستعراض،  –التنفيذ الكامل  )٢(
  
  

   المجلس التنفيذيالمطلوب من  اإلجراء
  

  بهذا التقرير. علماً  اإلحاطة إلىالمجلس مدعو   -١٨
  
  

=     =     =  


