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  البشريةالتقرير السنوي عن الموارد 
    

  استعراض نظام ترشيح واختيار وتدريب 
  الممثلين القطريين للمنظمة

    
  المديرة العامةتقرير من 

  
  
قدت فـي والتي عُ  EBSS3.R1المجلس التنفيذي، في دورته االستثنائية بشأن طارئة اإليبوال، القرار  اعتمد  -١

) نظــام ١والــذي طلــب بموجبــه، ضــمن جملــة أمــور، مــن المــديرة العامــة اســتعراض ( ،٢٠١٥كــانون الثــاني/ ينــاير 
) خطــة االرتقــاء بــأداء هــؤالء المــوظفين، بغيــة ٢ترشـيح واختيــار وتــدريب ومراجعــة أداء الممثلــين القطــرين للمنظمــة (

ي، والــدعم التقنــي العمــل المعيــار  -تعزيــز الخبــرات فــي كــل مجــال مــن المجــاالت األساســية الثالثــة لواليــة المنظمــة 
  لفاشيات.واحاالت الطوارئ االستجابة لللبلدان، و 

 
لذلك، طلبـت المـديرة العامـة بالتشـاور مـع فريـق السياسـات العالميـة، اسـتعراض إجـراءات التقـدير  واستجابةً   -٢
بمـديري المكاتـب القطريـة للمنظمـة  األداء للممثلين القطريين للمنظمة (والذين سيشار إليهم من اآلن فصاعداً تقييم و 

فــي البلــدان واألراضــي والمنــاطق). وقــد أجــرت إدارة التنســيق والتعــاون القطــري فــي منظومــة األمــم المتحــدة والقســم 
المعنــي بــإدارة المــوارد البشــرية هــذا االســتعراض، بالتشــاور مــع المكاتــب اإلقليميــة والقطريــة ومستشــار خــارجي مــن 

  مركز التقييم. 
 
يســــتعرض التقريــــر الخطــــوات التــــي اتخــــذتها المــــديرة العامــــة للتعامــــل مــــع مكــــامن الضــــعف التــــي تكتنــــف   -٣

 المجاالت الثالثة التي حددها االستعراض.
  

  منظمةعملية تقييم مديري المكاتب القطرية لل
  
  من المبادرات لتعزيز عملية التقييم. قد أطلقت األمانة عدداً   -٤

تـــم تحـــديث التوصـــيف الـــوظيفي المعيـــاري بحيـــث يعكـــس المهـــام الرئيســـية الـــثالث والتـــي حـــددها   (أ)
المجلس في دورته االستثنائية المتعلقة بطارئة اإليبوال. وتم اشتراط أن يكون لدى مـديري المكاتـب القطريـة 

  مية كشرط أساسي وليس محبذًا فحسب.للمنظمة المرتقبين خلفية في الصحة العمو 

تم إعداد اختبار تحريري أكثر صرامة بالتعاون مع الوحـدات التقنيـة ذات الصـلة بغيـة تقيـيم مـدى   (ب)
لطــوارئ والفاشــيات، والتعــاون مــع منظومــة األمــم حــاالت اإلمــام المرشــحين بالصــحة العموميــة واالســتجابة ل
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إعداد االختبار التحريري والذي يشترط الحصول على  المتحدة وسائر الشركاء على المستوى القطري. وتم
  مستوى معين.

لتقيــيم الكفــاءة فــي العمــل المعيــاري، وســبل تقــديم الــدعم التقنــي إلــى البلــدان واالســتجابة لحــاالت   (ج)
معيـارًا تقنيـًا وٕاداريـًا وسـلوكيًا تنـدرج تحـت  ١١الطوارئ والفاشيات، فقد تم تحديث مركز التقييم على أساس 

  عة عناصر رئيسية أال وهي:أرب
  العمل كسلطة ممثلة للمنظمة ومعنية بالصحة العمومية؛  )١(
  التفاوض ومعالجة الخطط المعقدة والمتعددة األبعاد بشكل دبلوماسي؛  )٢(
  الصمود إبان الطوارئ؛  )٣(
  حلي بالقدرات اإلدارية والقيادية.الت  )٤(

  ويتم تقييم كل مرشح على أساس أدائه في تلك العناصر األربعة الرئيسية.  (د)

يتولى األن ما مجموعه ثمانية من كبار الشخصيات القائمة بالتقييم من داخـل المنظمـة وخارجهـا   (ه)
  لكل مرشح.

  
، حيث تلقى تعقيبات إيجابيـة مـن المرشـحين ٢٠١٥فبراير  وقد بدأ تشغيل مركز التقييم المعدل في شباط/  -٥

ـــ وممـــن يقومـــون بـــالتقييم علـــى حـــد ســـواء. واســـتناداً  دمت للفريـــق االستشـــاري إلـــى خبـــرة المنظمـــة والتعقيبـــات التـــي ُق
المشترك بين الوكاالت والذي يساعد المنسق المقيم لألمـم المتحـدة، ينظـر األخيـر فـي سـبل اعتمـاد نهـج مماثـل فـي 

  .٢٠١٦التقييم الجديد الخاص به بدءًا من عام مركز 
  
بالتشـــاور مـــع فريـــق السياســـات العالميـــة إعـــداد أداة لبنـــاء المعـــارف، فـــي شـــكل  ةالعامـــ ةالمـــدير  توقـــد طلبـــ  -٦

مجموعــــة إحاطــــة بالمعلومــــات األساســــية للمــــوظفين الــــذين يطمحــــون فــــي تقلــــد مناصــــب مــــديري المكاتــــب القطريــــة 
لتـــوائم طـــرق التعلـــيم اإللكترونـــي. وباإلضـــافة إلـــى ذلـــك، تعكـــف األمانـــة علـــى  للمنظمـــة. ويجـــري تطـــوير المجموعـــة

إلعداد المرشحين المحتملين، وهو النهج الذي تم اتباعه داخل منظومة المنسـق المقـيم  استكشاف طرق أكثر شموالً 
  لألمم المتحدة.

  
 فـي ظـروف اسـتثنائية، مـن قبيـل وال يتم تعيين مديري المكاتب القطرية للمنظمة من خارج القائمـة اآلن إال  -٧

مديرًا جديدًا للمكاتب القطرية للمنظمة حيـث تـم  ١٥، تم تعيين ٢٠١٥أكتوبر  حاالت الطوارئ. فمنذ تشرين األول/
  اختيارهم جميعًا من القائمة باستثناء شخص واحد تم إيفاده إلى أحد البلدان المتضررة باإليبوال.

  
  للمنظمة  تقييم أداء مديري المكاتب القطرية

  
قــد تــم بــذل العديــد مــن الجهــود فــي المقـــر الرئيســي والمكاتــب اإلقليميــة لتحســين المســاءلة علــى المســـتوى   -٨

  القطري.

ســيكون المــدير العــام المشــرف األعلــى علــى مــديري المكاتــب القطريــة للمنظمــة. وبهــدف مواءمــة   (أ)
األقـــاليم، طلبـــت المـــديرة العامـــة وضـــع عمليـــة تقيـــيم أداء مـــديري المكاتـــب القطريـــة للمنظمـــة فـــي مختلـــف 

، والمنتظر إطالقـه فـي التوصيف الوظيفي الذي تم إعداده مؤخراً ب ألغراض المتعلقةامجموعة معيارية من 
  .٢٠١٦عام 
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والتــي تتضــمن مؤشـــرات األداء الرئيســية للرقابــة الداخليـــة  اإلداريـــة المتابعــة لوحــاتقــد تــم تعمـــيم   (ب)
  وتقييم االمتثال والمخاطر في المكاتب القطرية.

تــم تقيــيم المســاءلة عــن النتــائج بالتفصــيل فــي االجتمــاع العــالمي الثــامن لمــديري المكاتــب القطريــة   (ج)
دد مــن المقترحــات لتعزيــز مســاءلة للمنظمــة مــع المــديرة العامــة والمــديرين اإلقليميــين. وتــم االتفــاق علــى عــ

  مديري المكاتب القطرية للمنظمة، بما في ذلك فرض عقوبات في حالة عدم االمتثال للمعايير األخالقية.
  

  منظمةفرص تدريب وتطوير أداء مديري المكاتب القطرية لل
  
والمكاتب اإلقليمية للمنظمة العديد من األدوات، كما قاموا بتطوير عمليات إعداد  الرئيسيلقد صمم المقر   -٩

  في المكاتب القطرية للمنظمة للوفاء بواليتهم على نحو فعال. الرؤساء المعينين حديثاً 

قد تم إعداد دورة تعريفية عالمية مدتها أسبوع؛ وتم تحديث التوجهات اإلقليمية لـتعكس التوصـيف   (أ)
  في المنقح للمنظمة والوالية الرئيسية لمديري المكاتب القطرية للمنظمة المعينين مؤخرًا.الوظي

تم توسيع نطاق الكتيب التعريفي لمديري المكاتـب القطريـة للمنظمـة ليشـمل مجموعـة متنوعـة مـن   (ب)
ية والتقنيــة مواضــيع الصــحة العموميــة، بمــا فيهــا حــاالت الطــوارئ، هــذا باإلضــافة إلــى العمليــات االســتراتيج

  واإلدارية للمنظمة.

بشــأن الدبلوماســية الصــحة  اإلنترنــتتــم تنقــيح دورة إلزاميــة مــدتها عشــرة أســابيع وتقــدم عبــر شــبكة   (ج)
لتزويـــد مـــديري المكاتـــب القطريـــة للمنظمـــة بالمعـــارف والمهـــارات الالزمـــة إلدارة الخطـــط  ٢٠١٥فـــي عـــام 

عـن الجوانـب المتعـددة األبعـاد للدبلوماسـية الصـحية علـى  المعقدة، كتلك المتعلقة بحاالت الطوارئ، فضالً 
العــالمي والــوطني، ولبنــاء القــدرات الخاصــة بالتنســيق بــين الشــركاء وتعزيــز التــآزر بــين الصــحة  ينالصــعيد

  والسياسة الخارجية.

للتركيز على حاجـة مـديري المكاتـب القطريـة للمنظمـة للشـراكة مـع الجهـات الفاعلـة األخـرى  نظراً   (د)
المستوى القطري، يشارك مديرو المكاتب القطرية للمنظمة والذين تم تعيـنهم مـؤخرًا فـي برنـامج األمـم على 

. ويركـــز البرنـــامج علـــى تنميـــة المهـــارات القياديـــة لممثلـــي ٢٠١٥المتحـــدة لقيـــادة الفـــرق القطريـــة منـــذ عـــام 
  صعيد القطري.البلدان ويؤكد على الحاجة الملحة للعمل التعاوني وبنوع من المشاركة على ال

إدخال مشروع عالمي لتحسين مهـارات التواصـل مـع مـديري المكاتـب القطريـة  ٢٠١٥تم في عام   (ه)
مـــن  ٤٠لتلبيـــة االحتياجـــات الشخصـــية. وهنالـــك اآلن نحـــو  للمنظمـــة مـــن خـــالل التـــدريب المعـــد خصيصـــاً 

جميــع المكاتــب القطريــة رؤســاء المكاتــب القطريــة ينــدرجون ضــمن برنــامج التــدريب والــذي ســيتم تنفيــذه فــي 
  .٢٠١٧بحلول عام 

تعتبر االستجابة لفاشية اإليبوال من القضايا األساسية التي تمت مناقشتها إبان االجتماع العالمي   (و)
الثــامن لمــديري المكاتــب القطريــة للمنظمــة والــذي تــم خاللــه مناقشــة إصــالحات المنظمــة المتعلقــة بحــاالت 

كاتـــب القطريـــة للمنظمـــة وٕاحالتهـــا للفريـــق االستشـــاري للمنظمـــة المعنـــي الطـــوارئ، وتجميـــع أراء مـــديري الم
، الطـوارئ بمجرد االنتهـاء مـن إعـداد إطـار اإلصـالح المتعلـق بحـاالت. باالستجابة لمرض فيروس اإليبوال

  لمديري المكاتب القطرية للمنظمة والفرق القطرية. سيتم إعداد مجموعة موجزة وتسليمها خصيصاً 
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 التنميـةهـداف خطـة أل اآلثـار الصـحية تدريبيـة حـول جموعـةمإعـداد  ٢٠١٦ عـام طلعسيتم في م  ز)(
منظمــة فــي دور الو  علــى المســتوى الــوطني فهــم األهــداف زيــادة، والتــي تهــدف إلــى ٢٠٣٠المســتدامة لعــام 

 القطريـة للمنظمـةفـرق مصـممة لل ال تحتاج إلى شـرح متكاملة وستتألف المجموعة من أدوات دعم تنفيذها.
  المتعلقة بالصحة. األهداف وتحقيق التخطيطعملية  في المسؤولين الوطنيين لدعم

  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

  .المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير  -١٠
  
  

=     =     =  


