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للنظر

تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع الب ا

تق
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حل عن تنفي خطة ال ل الشا لة بشأن توصيات الف ق ال ا ل ال شت ك بين ال جلس التنفي ي
ال ن بال ضا قات والتح ش الجنس وإساءة است ال السلطة والت ييز

وإدارة الب ا
ال وجز التنفي ي

تعرض هذه الوثيقة ما تحقق من تقدم في تنفيذ خطة العمل الشاملة في برنامج األغذية العالمي (الب ا ) لمعالجة المضايقات والتحرش
الجنسي وإساءة استعمال السلطة والتمييز .وتتمحور الخطة حول ستة مجاالت أساسية :إعادة تأكيد القيم ،ودور القيادة ،ومشاركة
الموظفين ،وتنقيحات السياسات والنُظم ،والعمليات التأديبية ،واالتصاالت .وحدَّد الب ا

لكل مجال من هذه المجاالت األساسية حالة

نهائية متوقعة والمبادرات الجارية والمزمعة لتحقيق تلك الحالة النهائية .وستُستخدم مجموعة من  16مؤشرا مأخوذة من االستقصاء
العالمي آلراء الموظفين الذي أجراه الب ا

لقياس التقدم المحرز في بلوغ الحاالت النهائية وتحقيق الحصيلة المرجوة من تنفيذ الخطة.

ولما كان من المقرر إجراء االستقصاء العالمي المقبل في مطلع عام  ،2021تستند هذه الوثيقة إلى التصورات التي أدلى بها الموظفون
بشأن التقدم أثناء "استطالع للرأي" أجراه الب ا

على المستوى العالمي .وتم إجراء استطالع الرأي في إطار عملية مشاركة رئيسية

للموظفين من خالل جلسات رقمية حول ثقافة مكان العمل باستخدام منصة "جام" ( )Jamشملت ما مجموعه  1 043موظفا .وستُقدَّم
القيم النهائية لمؤشرات االستقصاء العالمي آلراء الموظفين لعام  2020وتحديث التقدم المحرز في خطة العمل الشاملة في تقرير األداء
السنوي للب ا

لعام .2020

الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيدة G. Casar

السيدة M. Taalas

مساعدة المدير التنفيذي

رئيسة

ثقافة مكان العمل

فريق ثقافة مكان العمل

هاتف066513-2238 :

هاتف066513-2226 :
السيد R. Mota
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وتظهر نتائج استطالع الرأي تحقيق تقدم في جميع المجاالت األساسية الستة لخطة العمل الشاملة .وبعد إجراء عملية رقمية رئيسية على
نطاق المنظمة بشأن إعادة تأكيد القيم ،أشار  91في المائة من المشاركين في استطالع الرأي إلى إحراز تقدم كبير أو بعض التقدم في
هذا المجال األساسي .ولوحظ أيضا تحقيق تقدم كبير أو بعض التقدم في دور القيادة ( 67في المائة من المشاركين) ،ومشاركة الموظفين
( 86في المائة) وتنقيحات السياسات والنُظم ( 68في المائة) .غير أنه رغم إطالق عملية تأديبية محسَّنة مؤخرا ،الحظ  57في المائة فقط
من المشاركين تحقيق تقدم كبير أو بعض التقدم في العمليات التأديبية .ومن الناحية األخرى ،أسفرت جهود التوعية والتواصل الرئيسية
عن مالحظة  92في المائة من المشاركين تقدما كبيرا في االتصاالت المرتبطة بثقافة مكان العمل.
عبر استنتاجات استطالع الرأي عن التقدم الذي تحقق في مبادرات الب ا
وت ُ ِّ

في خمسة من المجاالت األساسية الستة .وتجلت اآلن القيم

سبل دمجها في العمل اليومي .وتم تعزيز دور
المعاد تأكيدها بشأن النزاهة والتعاون وااللتزام واإلنسانية والشمول ،ويجري حاليا تحديد ُ
القيادة من خالل اتفاقات بين أعضاء فريق القيادة والمديرين اإلقليميين والمدير التنفيذي ،وتُبذل حاليا جهود للتدريب على إطار القيادة
وتعزيزه .ويتبدى النجاح في المجال األساسي المتعلق بمشاركة الموظفين من التعقيبات اإليجابية من أكثر من  5 000من الموظفين
الذين شاركوا في المشاورات الرقمية بشأن القيم ،وشارك بعد ذلك ما يزيد عن  70موظفا في  10جلسات تشاركية حول "نشر" القيم،
وانضم  1 043موظفا للجلسات عبر منصة "جام" حول ثقافة مكان العمل .ومن األمثلة األخرى على المشاركة الناجحة من الموظفين
منصة الرفاه الرقمية للب ا التي تغطي أكثر من  40موضوعا ،بما يشمل التغذية ،والنوم ،واألسر والعالقات ،وتتيح لجميع الموظفين
الوصول مباشرة إلى فريق الرفاه العالمي في الب ا  .وأُعطيت أيضا أولوية عليا للعمل في مجال تنقيحات السياسات والنُظم ،بما يشمل
التعديالت التي يتم إدخالها على السياسات في إطار االستجابة لجائحة كوفيد 19-ووضع سياسة لشؤون العاملين .ومن أمثلة المبادرات
الناجحة في المجال األساسي لالتصاالت تنظيم حملة موسَّعة للتوعية بإعادة تأكيد القيم مصحوبة بمواد باللغات العربية واإلنكليزية
والفرنسية واإلسبانية والبرتغالية .وتهدف خطة االتصاالت الداخلية التي أُطلقت مؤخرا إلى زيادة تحسين جهود التواصل ،بما يشمل
المجال األساسي المتعلق بالعمليات التأديبية.
وعلى الرغم مما تحقق من تقدم ،ال تزال هناك حاجة إلى جهود كبيرة لضمان أن يكون للب ا

مكان عمل محسَّن وشامل ويسوده

االحترام وتعالج فيه قضايا المضايقات والتحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة والتمييز معالجة وافية .وست ُستخدم استنتاجات جلسات
ثقافة مكان العمل التي عقدت مؤخرا عبر منصة "جام" لتسريع التقدم وجني الفوائد .وتتيح االستنتاجات تحديد "لحظات الحقيقة" في
رحلة الب ا

عبر عن التسلسل السليم لهذه التدخالت من
نحو تحسين ثقافة مكان العمل .وتُشكل هذه "اللحظات" تدخالت رئيسية ،وت ُ ِّ

أجل إطالق السلوكيات المرغوبة المرتبطة بالقيم المؤكدة بشأن النزاهة والتعاون وااللتزام واإلنسانية والشمول.
وباإلضافة إلى تسريع تنفيذ خطة العمل الشاملة عن طريق إعطاء األولوية للحظات الحقيقة ،ستُبذل جهود لمواءمة مبادرات الخطة
وأنشطتها مع سائر مبادرات الب ا
الب ا

الحاسمة  .ويهدف ذلك إلى التقليل إلى أدنى حد من التداخل واالزدواجية في الجهود بين مهام

الرئيسية المتشابكة ،مثل وضع خطة عمل لمكافحة العنصرية وتنفيذها ،وخارطة طريق إلدماج منظور اإلعاقة .وبينما يدار

حاليا العمل في هذه المجاالت المهمة والمعقدة كمسارين منفصلين ،ينصب الهدف على تعميم هذه المجاالت في نهاية المطاف في الهيكل
التنظيمي للب ا .

WFP/EB.2/2020/10-A

3

ش وع الق ار*
يُعرب المجلس عن تقديره للتقرير المرحلي عن تنفيذ خطة العمل الشاملة بشأن توصيات الفريق العامل المشترك بين المجلس التنفيذي
وإدارة الب ا

بشأن المضايقات والتحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة والتمييز ( )WFP/EB.2/2020/10-Aويطلب إلى

األمانة:
)1

تقديم تحديثات شفوية فصلية ،طوال مدة والية مساعد المدير التنفيذي لثقافة مكان العمل ،تبين تنفيذ الخطة وأي تنقيحات
تُدخل عليها؛

)2

*

تقديم تقرير مرحلي رسمي سنويا كجزء من تقرير األداء السنوي للب ا .

هذا مشروع قرار ،ولالطالع على القرار النهائي المعتمد من المجلس ،يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة.
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ال الم ال ئيسية ف تص يم خطة ال ل الشا لة وتنفي ها واإلبالغ عنها
-1

نظر المجلس التنفيذي في تقرير عن خطة العمل الشاااملة لمعالجة المضااايقات والتحرش الجنسااي وإساااءة اسااتعمال الساالطة
()1

والتمييز في دورته السانوية لعام  .2020وتناول التقرير بالوصاف هذه الخطة التي تتمحور حول ساتة مجاالت أسااساية ُحدِّدت
لها حاالت نهائية متوقعة؛ ومجموعة من  16من المؤشارات المساتخدمة في االساتقصااء العالمي آلراء الموظفين من أجل قياس
ماا تحقق من تقادم في بلوغ الحااالت النهاائياة؛ ومباادرات الب اا

الجاارياة والمزمعاة في كال مجاال أساااااسااااي (انظر الملحق

األول – مؤشرات أداء خطة العمل الشاملة) .كما يوفر التقرير تقديرا إرشاديا عن التقدم.
الشكل  :1تص يم خطة ال ل الشا لة وتنفي ها واإلبالغ عنها

-2

وطلب المجلس تقديم تقرير مرحلي عن تنفيذ خطة العمل الشاااملة في دورته العادية الثانية لعام  2020وبعد ذلك ساانويا كجزء
()2

من تقرير األداء السااانوي للب ا  .وفي هذا الساااياق ،نظر المجلس في نموذج لغبالغ عن كل مجال أسااااساااي .وتم تعديل
النموذج في هذه الوثيقة ليشامل نتائج "اساتطالع الرأي" العالمي للب ا

بدال من حصاائل مؤشارات االساتقصااء العالمي آلراء

الموظفين المختارة السااتة عشاار (انظر الملحق األول – مؤشاارات أداء خطة العمل الشاااملة) .ومن المقرر إجراء االسااتقصاااء
العالمي المقبل في فبراير/شباط  ،2021وست ُتاح قيم مؤشرات االستقصاء في تقرير األداء السنوي لعام .2020

()3

(.WFP/EB.A/2020/12-A )1
( ،WFP/EB.A/2020/12-A )2الملحق الثالث.
( )3سيقدم تقرير األداء السنوي لعام  2020إلى المجلس في دورته السنوية لعام .2021
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الجدول  :1الن وذج ال نقح لإلبالغ عن خطة ال ل الشا لة حسب ال جال ا ساس

-3

وسيُعدَّل استخدام المؤشرات لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل الشاملة حسب ما هو مبين في الشكل  2أدناه.
الشكل  :2الن وذج ال دل لإلبالغ عن خطة ال ل الشا لة حسب كل جال أساس

التقدم ال ح ز حسب ال جال ا ساس لخطة ال ل الشا لة
-4

قيمت تصاورات الموظفين بشاأن التقدم نحو تحقيق الحاالت النهائية والحصاائل المرجوة من تنفيذ خطة العمل الشااملة من خالل
"اساااتطالع الرأي" العالمي للب ا  .وأُجري اساااتطالع الرأي كجزء من جلساااات رقمية حول ثقافة مكان العمل باساااتخدام
ووجهت الدعوة إلى جميع موظفي الب ا
منصاة "جام" في سابتمبر/أيلول ِّ .2020

للمشااركة ،وشاارك في الجلساات 1 043

موظفا .ونُ ِّظمت ساات عشاارة جلسااة مدة كل منها  45دقيقة مع المشاااركين من المكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية والمكاتب
العالمية والمقر ( 67في المائة من المكاتب الميدانية و 33في المائة من المقر والمكاتب العالمية).
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الشكل  :3شاركة ال وظفين ف جلسات القيم الت عقدت عب

-5

وتولى تيسااير الجلسااات موظفون من الب ا

نصة "جام" ،حسب ال وقع

يتمتعون بمؤهالت مهنية متنوعة ،وعقدت الجلسااات باللغة اإلنكليزية ،وقدمت

أثناءها مسااعدة إلى المتحدثين باللغات العربية والفرنساية واإلسابانية .وقبل انعقاد الجلساات ،حصال المشااركون على مواد في
وملخصاااا لخطة العمل الشااااملة .وركزت

"قاعة انتظار" رقمية ،بما يشااامل مقطع فيديو عن القيم المعاد تأكيدها في الب ا
الجلساات على المجاالت األسااساية الساتة لخطة العمل الشااملة ،و ُ
طلب من المشااركين تقديم مدخالتهم كتابة والتصاويت على

أفضال األفكار المقدمة وطرح تصاوراتهم بشاأن التقدم في كل مجال (انظر الملحق الثاني – االساتعراض األولي وقائمة األساةلة
لجلسات ثقافة مكان العمل في الب ا

عبر منصة "جام").

الشكل  :4استطالع ال أي حول التقدم ال ح ز ف ال جاالت ا ساسية لخطة ال ل الشا لة

-6

عرض على المجلس في يونيو/حزيران والذي
ويتماشاااى كثير من االساااتنتاجات مع ما تم اإلبالغ عنه في التقييم األولي الذي ُ
خلص بصااافة مبدئية إلى أن "هناك فيما يبدو تقدم أكبر في المجاالت األسااااساااية إلعادة تأكيد القيم والعمليات التأديبية مقارنة
بالمجاالت األسااساية األربعة األخرى .ويرجع السابب الرئيساي وراء التأخيرات إلى إعادة ترتيب أولويات العمل بسابب تفشاي
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جاائحاة كوفياد 19-وماا يرتبط باذلاك من تحادياات أماام مشااااااركاة الموظفين .ومع ذلاك ،تحقق تقادم كبير في معظم المجااالت
األساسية" )4(.وتتفاوت أسباب االختالفات وتطور التقدم منذ يونيو/حزيران بين المجاالت األساسية.
-7

س عة التي دارت حول القيم على ضامان مضاي التقدم في المجال األسااساي المتعلق بإعادة تأكيد القيم
وسااعدت المشااورات المو اَّ
في المساار الساليم منذ يونيو/حزيران ،ومن المتوقع بذل جهود متزايدة في "تطبيق القيم" ودمج السالوكيات المرغوبة في العمل
اليومي .وتنطبق هذه التوقعات أيضا على المجال األساسي المتعلق بالقيادة ،إذ يدل انخفاض التصنيفات إلى الحاجة إلى البرهنة
بفعاالياة على الفوائد التي يحققهاا على ساااابيال المثاال تدريب القياادة .وتنعكس الجهود المباذولة للتخفيف من أثر جائحاة كوفياد19-
في تصاورات الموظفين بشاأن التقدم في المجالين األسااسايين المتعلقين بمشااركة الموظفين واالتصااالت .وتم التغلب بنجاح على
ساجل في يونيو/حزيران في هذين المجالين – وذلك أسااساا بسابب تفشاي الجائحة – من خالل التحول
التقدم البطيء نسابيا الذي ُ
الرقمي الواساع في المبادرات واألنشاطة .واساتمرت التحديات في المجال األسااساي المتعلق بتنقيحات الساياساات والنُظم ،ولكن
ُعبر عن العمل الفعال للغاية في تكييف سااياسااات ونُظم
الموظفين الحظوا تحقيق مسااتوى طيب من التقدم في هذا المجال ،مما ي ِّ
الموارد البشارية مع الظروف التي فرضاتها جائحة كوفيد .19-ويرتبط التصانيف المنخفض نسابيا في المجال األسااساي المتعلق
بالعمل يات التأديبية واالختالف في التصاااورات منذ يونيو/حزيران إلى حد كبير بتأخر اإلبالغ عن التحساااينات التي تحققت في
هذا المجال ،مثل إطالق عملية تأديبية محسَّنة وتحسين التواصل مع الموظفين حول القضايا التأديبية.

ال جال ا ساس  :1إعادة تأكيد القيم
-8

في المجال األسااساي المتعلق بإعادة تأكيد القيم ،أشاار  28في المائة من المشااركين في اساتطالع الرأي إلى إحراز تقدم كبير،
والحظ  63في المائة بعض التقدم بينما ذكر  8في المائة أنهم لم يالحظوا أي تقدم (الجدول .)2
الجدول  :2التقدم ف ال جال ا ساس  – 1إعادة تأكيد القيم

-9

ويتماشااى التقدم الملحوظ في هذا المجال األساااسااي مع حالة مبادرات الب ا

وأنشااطته ذات الصاالة (انظر الملحق الثالث –

المجال األسااااساااي – الحاالت النهائية والمبادرات واألنشاااطة والتقدم المحرز) .وتحقق بصااافة خاصاااة تقدم كبير من خالل
الموس اع بشااأن القيم في
المشاااورات بشااأن القيم التي شااارك فيها أكثر من  5 000موظف .واسااتفادت المشاااورات من العمل
َّ
حددت في عام  ،2008وحصاائل عمليات القيم التي أُجريت في
منظمات األمم المتحدة األخرى ،والقيم الطموحة للب ا التي ِّ
المكاتب اإلقليمية للب ا

ونتائج تنفيذ حملة الب ا

قطريا (انظر الملحق الرابع – قيم الب ا

(.WFP/EB.A/2020/12-A )4

"فلنحترم بعضاااانا بعضااااا" (أو حملة االحترام) في أكثر من  60مكتبا

وأمثلة من قيم وكاالت األمم المتحدة).

8
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وشااااارك الموظفون في المشاااااورات بدون الكشااااف عن هويتهم في جلسااااات رقمية مدتها  45دقيقة أ ُتيحت باللغات العربية
واإلنكليزية والفرنسااية والبرتغالية واإلساابانية ،و ُ
عبر بأكبر قدر من الدقة عن القيم
طلب منهم أثناءها اختيار القيم الخمس التي ت ُ ِّ
السااائدة في الب ا

من قائمة تحتوي على  12قيمة .وطلب منهم بعد ذلك تحديد القيم التي يعتقدون أن الب ا

ساايحتاج إليها

في المساتقبل ووصاف قيمهم الخاصاة بهم .وتم َّكن المشااركون أثناء تلك العملية أيضاا من تقديم تعقيبات مفتوحة (انظر الملحق
الخامس – ملخص مشاورة القيم).
-11

عقدت مع مجموعات تركيز
ونُقحت النتائج المنبثقة عن المشااورات الرقمية وتم تأكيدها أثناء عشار جلساات بشاأن "نشار القيم" ُ
من ممثلي المكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية والمقر .وشاارك في الجلساات أكثر من  70موظفا من مختلف الوظائف والرتب
والفةات الديمغرافية .وعقدت جلساات مماثلة لفريق القيادة ،وشابكة الشاباب ،ومساتشااري مكان العمل الجدير باالحترام ،وهيةات
ممثلي الموظفين .وأيدت مناقشاااات أفرقة التركيز ما تم اختياره من قيم ،وطرحت أفكارا بشاااأن الخطوات المقبلة نحو "تطبيق
القيم".

-12

وعقب المشاااورات ،تم إبالغ الموظفين بالقيم المعاد تأكيدها بشااأن النزاهة والتعاون وااللتزام واإلنسااانية والشاامول من خالل
حملة اتصااااالت موساااعة في أغساااطس/خب تم خاللها إطالق القيم واحدة تلو األخرى وقدمت المواد ذات الصااالة التي يمكن
استخدامها في جميع مكاتب الب ا

(انظر الملحق السادس – قيم الب ا
الشكل  :5قيم الب ا

-13

المعاد تأكيدها – ملصقات بخمس لغات).

ال اد تأكيدها

وتتعلق الخطوة التاالياة بادمج القيم على نحو متزاياد في الساااالوك اليومي لجميع الموظفين – "تطبيق القيم" .ويجري التخطيط
موسا اعة وأنشاااطة لوضاااع القيم موضاااع التطبيق في األشاااهر المقبلة ،وتم بالفعل إدراج القيم المعاد تأكيدها في
إلجراء حملة
َّ
المبادرات الجارية لخطة العمل الشاملة ،مثل تصميم برامج التدريب وتنقيح مدونة قواعد السلوك في الب ا .

WFP/EB.2/2020/10-A

9

ال جال ا ساس  :2دور القيادة
-14

أشااارت نساابة  12في المائة من المشاااركين في اسااتطالع الرأي إلى أنها الحظت تقدما كبيرا في مجال القيادة ،والحظ  55في
المائة بعض التقدم ،والحظ  32في المائة عدم تحقيق أي تقدم.
الجدول  :3التقدم ف ال جال ا ساس  – 2دور القيادة

-15

عبر التصاورات بشاأن التقدم في المجال األسااساي المتعلق بالقيادة عن حالة مبادرات الب ا
وت ُ ِّ

وأنشاطته ذات الصالة (انظر

الملحق الثاالاث – المجاال األساااااسااااي  – 1الحااالت النهاائياة والمباادرات واألنشااااطاة والتقادم المحرز) .وبينماا تحقق تقادم في
المبادرات الجارية على الرغم من تفشي جائحة كوفيد ،19-ال بد من البرهنة بفعالية على ما تحقق من فوائد.
-16

وتمضاااي معظم جهود تصاااميم برامج التدريب وأدوات اإلدارة الجديدة وتطويرها وإطالقها في المساااار الساااليم ،ويجري في
الوقت نفساااه إدخال بعض التعديالت الساااتيعاب الظروف المرتبطة بجائحة كوفيد .19-وتم تعليق حلقات العمل الحضاااورية
لبرنامج القيادة في الب ا  ،بينما تُتاح الجلساات التي تعقد عن بُعد والمواد التدريبية الشابكية حول إدارة شاؤون العاملين أثناء
الجائحة ،وبدأ إجراء تنقيح شاامل لبرنامج القيادة .ويمضاي تطوير برنامج مؤساساي للمديرين من المساتوى المتوساط حساب ما
هو مقرر .وتم االنتهاء من إجراء تحليل الحتياجات التدريب في يونيو/حزيران  ،2020وسااايتم االنتهاء من تصاااميم البرنامج
المذكور في سابتمبر/أيلول ،وسايجري إعداد المواد التدريبية خالل الفصال األخير من السانة .وسايبدأ تجريب البرنامج في عام
 ،2021رهنا بقيود السافر المرتبطة بجائحة كوفيد .19-وفي الوقت نفساه ،ساتُعالج احتياجات التدريب في هذا المجال من خالل
()5

توسايع اساتخدام برنامج اإلشاراف الرقمي الذي نال ثالو جوائز امتياز ذهبية من مجموعة "براندون هول" في عام .2020

وتحقق تقادم أيضااااا في تاأهيال المادريين القطريين ونواب الماديرين القطريين على اإلدارة الفعاالاة للموظفين وبيةاات العمال التي
يساودها االحترام .ومنذ تجربة فبراير/شاباط  ،2020تم تكييف برنامج اإلشاراف الرقمي الساتخدامه عن بُعد من خالل الحلقات
الدراسية الشبكية مع التدريب والتوجيه.
-17

وبُذلت أيضاا جهود متزايدة في وضاع إطار جديد للقيادة في الب ا

يرساي نهجا منهجيا في تقييم مهارات اإلدارة وتطويرها.

وترتبط هذه المبادرة ارتباطا وثيقا بالعمل في المجال األساااسااي المتعلق بإعادة تأكيد القيم ،وساايكون اإلطار الجديد متوائما مع
إطار القيادة في األمم المتحدة ،حسب االقتضاء.

( )5يمكن االطالع على معلومات عن هذه الجوائز في الرابط التالي.https://www.brandonhall.com/excellenceawards/ :
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ال جال ا ساس  :3شاركة ال وظفين
-18

في هذا المجال المتعلق بمشاااركة الموظفين ،الحظ  24في المائة من المشاااركين في اسااتطالع الرأي تقدما كبيرا ،والحظ 62
في المائة بعض التقدم.
الجدول  :4التقدم ف ال جال ا ساس  – 3شاركة ال وظفين

-19

ُعبر التقدم الملحوظ في هذا المجال األسااااساااي عن حالة مبادرات الب ا
وي ِّ

وأنشاااطته ذات الصااالة (انظر الملحق الثالث –

المجال األسااساي  – 1الحاالت النهائية والمبادرات واألنشاطة والتقدم المحرز) .وباإلضاافة إلى المشااورات الموساَّعة حول القيم
وجلساات منصاة "جام" حول ثقافة مكان العمل ،بُذلت أيضاا جهود كبيرة إلشاراك الموظفين في مجاالت األمن والرفاه .وتشامل
األمثلة في مجال األمن اسااتعراض محتوى الدورة التدريبية ومنهجيات التوعية األمنية للمرأة والنُهج المأمونة واآلمنة للتدريب
في البيةات الميدانية بغرض تقديم التدريب عبر اإلنترنت ومن خالل جلساات حضاورية .ويجري وضاع برنامج تعليمي للتوعية
بالتهديدات المرتبطة باألمن والمخاطر ومواطن الهشااااشاااة التي يواجهها موظفو الب ا  ،إلى جانب تدريب للموظفات على
معالجة الشاواغل األمنية .ويجري تعميم االعتبارات الجنساانية في جميع المبادرات األمنية ،بما في ذلك من خالل دمج جلساات
التوعية بالعنف الجنسااني في جلساات اإلحاطة األمنية .وأثرت طرائق العمل عن بُعد وقيود السافر على تقديم جلساات اإلحاطة
والتدريب ،ويجري استكشاف منهجيات بديلة تُيسِّر مشاركة الموظفين الفعالة.
-20

وبينما منعت قيود الساافر المرتبطة بجائحة كوفيد 19-المسااتشااارين من زيارة المكاتب القطرية ،يقدِّم فريق الرفاه في الب ا
حلوال افتراضاية وعن بُعد ،مثل الحلقات الدراساية الشابكية وجلساات اإلرشااد االفتراضاية لففراد والمجموعات .وتوفِّر منصاة
الرفاه الرقمية التي أطلقها الب ا

مؤخرا لجميع موظفيه إمكانية الوصااول إلى خدمات رقمية جديدة تغطي مجموعة واسااعة

من مواضاااايع الرفاه والوصااااول المباشاااار إلى جميع أعضاااااء فريق الرفاه العالمي في الب ا  .ويتاح ما مجموعه  22من
المساتشاارين لدعم المكاتب القطرية في معالجة مجموعة واساعة من قضاايا ثقافة مكان العمل ،ويمكن لموظف االتصاال المعني
بشاؤون األسارة الذي تم تعيينه مؤخرا أن يسااعد على معالجة التحديات المرتبطة باألسارة ودعم الموظفين في تكيفهم ودمجهم
في أماكن العمل الجديدة أثناء إعادة التعيين على سااابيل المثال .ويساااعى فريق الرفاه أيضاااا إلى تعزيز إدراج أنشاااطة تعزيز
الصااحة البدنية والعقلية في الخطط الساانوية للمكاتب القطرية .وفي حين أن إنشاااء لجان الرفاه الجديدة في المكاتب القطرية قد
تعطل بساابب تفشااي الجائحة ،تؤدي اللجان التي أنشااةت حتى اآلن وظائف متنوعة ،تبعا للبلد والحالة على األرض .وينصااب
التركيز على تعزيز االمتثال لتدابير الحماية الصحية وتيسير تكييف طرائق العمل مع أزمة كوفيد.19-
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والقت المبادرات واألنشاطة المنفذة في المجال األسااساي المتعلق بمشااركة الموظفين اساتحساانا كبيرا .وحصالت المشااورات
الرقمية ومناقشااات األفرقة المركزة بشااأن القيم على تقدير كبير من المشاااركين ،ومنح  80في المائة من المسااتجيبين جلسااات
منصة "جام" حول ثقافة مكان العمل درجات تراوحت بين  4و 5على مقياس من  1إلى .5

ال جال ا ساس  :4تنقيحات السياسات والنُظم
-22

تحقق في المجال األساااسااي المتعلق بتنقيحات السااياسااات والنُظم تقدم كبير الحظه  14في المائة من المشاااركين في اسااتطالع
الرأي ،والحظ  54في المائة تحقيق بعض التقدم ،والحظ  30في المائة عدم تحقيق أي تقدم.
الجدول  :5التقدم ف ال جال ا ساس  – 4تنقيحات السياسات والنُظم

-23

ويُعبر التقدم الملحوظ في هذا المجال األسااااساااي عن حالة مبادرات الب ا

وأنشاااطته ذات الصااالة (انظر الملحق الثالث –

المجال األساااسااي  – 1الحاالت النهائية والمبادرات واألنشااطة والتقدم المحرز) .وشااكلت أعباء العمل المتزايدة وإعادة ترتيب
أولويات األنشااطة في وظيفة الموارد البشاارية بساابب تفشااي جائحة كوفيد 19-تحديات جساايمة ،ولكن التقدم الذي تحقق كان
كبيرا ،وال سايما في تكييف ساياساات الموارد البشارية وممارسااتها مع الظروف الناشاةة عن الجائحة .ومن أمثلة ذلك تصاميم
واعتمااد خطط وأنشااااطاة "العودة إلى المكتاب" بعاد حااالت اإلغالق المرتبطاة بجاائحاة كوفياد ،19-ويجري حاالياا تقييم وتخطيط
طرق جديدة للعمل .وانتهى فريق عمل متعدد الوظائف في الب ا

مؤخرا من وضاع اقتراح بشاأن نموذج عمل تشاغيلي جديد

يقوم على أسااس زيادة المرونة والسارعة وطرائق العمل عن بُعد ،ويُشاارك الب ا

بنشااط في العمل المشاترك بين الوكاالت

في هذا المجال ،بما في ذلك عمله من خالل فرقة العمل التابعة للجنة األمم المتحدة اإلدارية الرفيعة المستوى.
-24

واسااتمرت مبادرات الموارد البشاارية األخرى في المجال األساااسااي المتعلق بتنقيح السااياسااات والنُظم إلى أقصااى حد ممكن.
وأنشاةت وحدة جديدة وفرقة للتخطيط االساتراتيجي لقوة العمل في سبتمبر/أيلول  ،2020ولكن تم تعديل الجدول الزمني لمبادرة
التخطيط االسااااتراتيجي لقوة العمال .وعلى الرغم من تحقيق مسااااتوى طياب من التقادم في تخطيط قوة العمال على المسااااتوى
الوظيفي ،يلزم وضاع إطار عمل على مساتوى المكاتب القطرية وتنفيذه في السانتين  2021و .2022ويرتبط اساتعراض طرائق
العقود ،بماا في ذلاك اقتراحاات معاالجاة بواعاث القلق بشاااااأن اسااااتخادام عقود غير الموظفين ،ارتبااطاا وثيقاا بهاذه المباادرة
وباالسا تعراض الشااامل لسااياسااات التعيين وإعادة التكليف والترقيات .ومن المتوقع أن توفِّر عمليات المراجعة الداخلية المقرر
إجراؤهاا لعملياات إعاادة التكليف والترقياات رؤى مهماة تساااااعاد على فهم هاذا العمال المرتبط باالساااايااسااااات ،ومن المتوقع أن
يساترشاد تنقيح وتحديث الساياساات والنُظم المرتبطة بالموارد البشارية بخارطة طريق للتنوع والشمول في الب ا

وخطة عمل
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لمكافحة العنصاارية .وتُشااكل التوصاايات بشااأن خطة عمل التكافؤ بين الجنسااين ركيزة مرجعية مهمة أخرى لجميع تنقيحات
السياسات والنُظم في الب ا .
-25

وإلى جانب هذا التقدم في سااياسااات الموارد البشاارية ،تحقق تقدم كبير في السااياسااات والممارسااات المرتبطة بمكافحة التدليس
والفساااااد .وتمضااااي المبادرات واألنشااااطة المقررة في هذا المجال إلى حد كبير في المسااااار السااااليم .وأطلق الب ا
يونيو/حزيران  2020دليال جديدا لمكافحة التدليس والفسااد ،وتم نشار مساودة محدثة لساياساة الب ا

في

بشاأن مكافحة التدليس

والفساد للتشاور الداخلي بشأنها ،ومن المتوقع تقديمها إلى المجلس للموافقة عليها في دورته السنوية في يونيو/حزيران .2021
موسااااع على إدارة مخااطر التادليس أثنااء حاالت الطوارإ ،وتم إحراز تقدم في
وشاااا ارك أكثر من  3 000موظف في تدريب
َّ
إعداد مزيد من المواد التدريبية واإلعالمية بشاأن مكافحة التدليس والفسااد .وتم أيضاا تعزيز القدرات اإلقليمية من خالل تعيين
اثنين من الخبراء اإلقليميين المتخصاصاين في مكافحة التدليس والفسااد ونشارهما في المكتب اإلقليمي للشارق األوساط وشامال
أفريقيا وأوروبا الشرقية وخسيا الوسطى ،والمكتب اإلقليمي لشرق أفريقيا.
-26

وتحقق أيضاا تقدم في المبادرات المرتبطة باللجنة التوجيهية المشاتركة بين الشاُ عب التي تضام رؤسااء شاُ عبة الموارد البشارية،
ومكتب الشااؤون القانونية ،ومكتب المراجعة الداخلية ،ومكتب أمين المظالم ،ومكتب األخالقيات .وساايجري االنتهاء قريبا من
تحديث اختصااصاات اللجنة رهنا بالنتائج التي ساتسافر عنها المناقشاات الدائرة حول القنوات البديلة لمعالجة شاكاوى الموظفين
ودور اللجنة في هذه القنوات التي تشاااامل الوساااااطة الرساااامية ،والتدخل ،والتدريب ،ووساااااطة األقران .وتعقد اللجنة حاليا
اجتماعات أسابوعية الساتكشااف النُهج المنساقة والمتعددة األبعاد لمعالجة السالوك المسايء وحماية الضاحايا .وفيما يتعلق بجهود
تحساين تقديم خدمات محددة من مكتب المفت

العام ،أثرت التأخيرات على بعض االتصااالت ومشاروعات التوعية ،مثل إنشااء

خط ساخن جديد وبوابة شبكية لمكتب المفت

العام .غير أن الخط الساخن يعمل حاليا بكامل طاقته ،ونُشرت في البوابة الشبكية

لمكتب التفتي والتحقيق معلومات عن كيفية اساتخدامه لتيساير الوصاول إليه .ويمكن للموظفين اآلن اإلبالغ عن شاواغلهم عبر
بوابة شابكية باللغات العربية واإلنكليزية والفرنساية والبرتغالية واإلسابانية .وباإلضاافة إلى ذلك ،أُدخلت تحساينات كبيرة على
اآللية التي تتيح اإلبالغ عن الشكاوى دون الكشف عن هوية المبلغين.
-27

وحققت مبادرات شاُ عبة رفاه الموظفين المرتبطة بالنُظم تقدما أيضاا حساب ما كان مقررا .وتتيح منصاة الرفاه التي انطلقت في
أدوات عملية ونصاائح بشاأن األخذ بنهج

مارس/خذار  2020لجميع الموظفين الذين لديهم حساابات بريد إلكتروني في الب ا
المطورة التي أُطلقت في سااتة مكاتب قطرية حتى اآلن ،معلومات إضااافية
اسااتباقي في جميع جوانب الرفاه .وتشاامل النسااخة
َّ
محدَّثة عن مراكز العمل المحددة للموظفين قبل وأثناء توزيعهم .ومن المتوقع أن تصاااادر في الفصاااال األخير من عام 2020
التطبيقات الجديدة لهواتف خبل وأندرويد الذكية التي تتيح الوصاول إلى المنصاة إلى جانب صافحات إضاافية خاصاة بكل بلد في
عدد من عمليات الب ا

الرئيساية .وسايتزامن تعميم المنصاة مع إطالق برنامج محساَّ ن لمتطوعي دعم األقران الذي سايكون

مصااحوبا بحزمة أدوات تدريبية شاابكية منقحة للمتطوعين .وساايمكِّن ذلك متطوعي دعم األقران من العمل بمزيد من الفعالية
كمناصرين للرفاه ،وتشجيع مبادرات الرفاه في مكان العمل.

ال جال ا ساس  :5ال ليات التأد بية
-28

محساانة مؤخرا ،الحظ  4في المائة فقط من المشااااركين في اساااتطالع الرأي إحراز تقدم
على الرغم من إطالق عملية تأديبية
َّ
كبير في العمليات التأديبية ،بينما الحظ  53في المائة إحراز بعض التقدم ،والحظ  40في المائة عدم إحراز أي تقدم.
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الجدول  :6التقدم ف ال جال ا ساس  – 5ال ليات التأد بية
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ُعبر التقدم في هذا المجال األسااساي بصاورة كاملة عن حالة مبادرات الب ا
وال ي ِّ

وأنشاطته ذات الصالة .ويرتبط التصانيف

المنخفض نساااابياا للتقادم في العملياات التاأديبياة إلى حاد ماا باالتاأخيرات في اإلبالغ عن التحساااايناات التي تم إدخاالهاا ،مثال إطالق
عملية تأديبية محساَّ نة وتحساين االتصااالت مع الموظفين حول القضاايا التأديبية .وباإلضاافة إلى ذلك ،تم تمديد الجداول الزمنية
لبعض المبادرات في هذا المجال األساااااسااااي بساااابب إعادة ترتيب أولويات العمل وتداعيات جائحة كوفيد( 19-انظر الملحق
الثالث – المجال األساسي – الحاالت النهائية والمبادرات واألنشطة والتقدم المحرز).
-30

وال تزال ممارسااة اإلبالغ ساانويا عن المسااائل التأديبية مسااتمرة ،وساايصاادر مدير ُ
ش اعبة الموارد البشاارية تقرير عام 2020
وسايُطلع جميع الموظفين عليه في يونيو/حزيران من نفس السانة .واساتمر أيضاا تنفيذ العملية التأديبية المنقحة ،إذ تم تنقيح دليل
عقد اجتماع للفريق العامل المتعدد التخصااصااات لتنفيذ التحسااينات .ويجري تطوير منتجات إعالمية ،مثل
الموارد البشاارية و ُ
المعلومات المصورة ومقاطع الفيديو لتيسير االطالع على المعلومات عن سياسة الب ا

بشأن المضايقات والتحرش الجنسي

وإسااءة اساتعمال السالطة والتمييز وعملياته التأديبية .ويجري تنقيح الساياساة المذكورة لتحساين التصادي للسالوك المسايء وغير
الالئق .وتم تعديل الجدول الزمني لهذا العمل ومن المقرر االنتهاء منه في الفصل الثاني من عام .2021
-31

وتحساَّن أداء العمليات التأديبية بعد إضاافة موارد التحقيق .وتم شاغل جميع وظائف التحقيق التي كانت شااغرة في مكتب المفت
العام في عام  2020وسايجري شاغل أربع وظائف جديدة في عام  .2021وباإلضاافة إلى ذلك ،سايدعم اساتخدام قائمة محققين
للعمل في عام  2021على أساس عقود "الوقت الفعلي لممارسة المهام" التعامل مع فترات ذروة النشاط ومعالجة العدد المتزايد
من الشاكاوى المتعلقة بالمضاايقات والتحرش الجنساي وإسااءة اساتعمال السالطة والتمييز .وصادرت الموافقة على تخصايص
موارد لثمانية من هؤالء المحققين في عام .2021

-32

وتم أيضااا توساايع قدرة مكتب أمين المظالم .وتشاامل إجراءات المكتب تساامية أول  14مسااتشااارا من مسااتشاااري مكان العمل
الجدير باالحترام في المقر في سااابتمبر/أيلول  2020لالنضااامام إلى الشااابكة العالمية التي تتألف من أكثر من  160من هؤالء
المساتشاارين في ساائر مكاتب الب ا  ،وتوسايع قدرة المكتب على الوسااطة والتيساير .وعلى الرغم من أن قدرة المكتب في
مجال الوساطة تفي بالطلب الحالي ،يتيح إبرام اتفاق مع مكتب أمين المظالم لصناديق األمم المتحدة وبرامجها إمكانية الوصول
إلى شبكة عالمية تضم تسعين وسيطا.
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س ابل لمعالجة ورفض الساالوك غير الالئق
وباإلضااافة إلى التحسااينات في العمليات والموارد ،بُذلت أيضااا جهود كبيرة إليجاد ُ
بوساائل تشامل وضاع إجراءات عمل موحدة داخلية وأدوات للمديرين (مثل "دليل المحادثة") وللشاهود (الذين يتلقون معلومات
ورسااائل تذكير بشااأن طرق دعم التغيير الثقافي ومواجهة الساالوك غير الالئق( .وساايصااب في هذا العمل اسااتعراض يتناول
الطريقة التي يمكن أن تُشاكل بها إدارة قصاور األداء مصادرا للمشااكل السالوكية .وتدعم أيضاا جلساات التوعية بمبادرة "ارفع
صااوتك " التغيير الساالوكي .وساايجري تجريب حلول التداول عبر الفيديو والحلول االفتراضااية في الفصاال األخير من عام
 2020وستظل ت ُستخدم لحين استةناف االجتماعات الحضورية وزيارات المكاتب القطرية.

ال جال ا ساس  :6االتصاالت
-34

عقب الجهود الكبيرة التي بُذلت في التوعية واالتصااالت ،ذكر  34في المائة من المشااركين في اساتطالع الرأي أنهم يالحظون
تقدما كبيرا في هذا المجال ،بينما أشار  58في المائة إلى مالحظتهم بعض التقدم.
الجدول  :7التقدم ف ال جال ا ساس  – 6االتصاالت
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ويُعبر التقدم الملحوظ في هذا المجال األسااااساااي عن حالة مبادرات الب ا

وأنشاااطته ذات الصااالة (انظر الملحق الثالث –

المجال األسااساي  – 1الحاالت النهائية والمبادرات واألنشاطة والتقدم المحرز) .ووفقا لخطة االتصااالت ،تحقق تقدم في جهود
االتصااالت المتصالة بمبادرات خطة العمل الشااملة في ساائر المجاالت األسااساية الخمساة وفي مبادرات االتصااالت المحددة،
مثل حملة "فلنحترم بعضنا بعضا" (أو حملة االحترام).
-36

وتثبت جهود االتصاااالت الناجحة المرتبطة بالمجال األساااسااي إلعادة تأكيد القيم أهمية االتصاااالت في تحقيق فوائد مبادرات
خطط العمل الشاملة .وتشمل األنشطة إصدار مقاطع فيديو وملصقات عن القيم المعاد تأكيدها ،وإصدار ملصقات بلغات متعددة
السااتخدامها في المكاتب العالمية للب ا  ،ونشاار رسااائل عن ثقافة مكان العمل في الصاافحات الرئيسااية لشاابكة اإلنترانت
الداخلية للب ا

( ،)WFPgoونشار أدوات رقمية جديدة ،مثل منصاة "مورال" ( )Muralللتواصال المرئي ومنصاة "جام"

للتواصاال ومشاااركة الموظفين .ومن المتوقع إطالق مساااحة مخصااصااة يمكن فيها للموظفين التفكير في القيم المعاد تأكيدها
ومناقشاتها في الفصال األخير من عام  ،2020إلى جانب تصاميم وإطالق صافحات تفاعلية جديدة في شابكة اإلنترانت الداخلية
للب ا

عن ثقافة مكان العمل ،وسايوفِّر ذلك للموظفين معلومات عن مواضايع ثقافة مكان العمل وأدواتها وموادها ،وسايمكِّن

من التبادل النشط لففكار.
-37

وستساعد استراتيجية االتصاالت الداخلية التي نُقحت مؤخرا على تحسين تحديد احتياجات االتصاالت الحاسمة المرتبطة بثقافة
مكان العمل .ومن األمثلة التي توضاح ذلك مجال العمل األسااساي المتعلق بالعمليات التأديبية .ويتسام التواصال الفعال في الوقت
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المنااسااااب باأهميتاه في الادفع قادماا باالتحساااايناات في ثقاافاة مكاان العمال والتوعياة بهاا .وساااايزداد االهتماام بهاذا األمر في جميع
المبادرات ذات الصالة بإطار العمل الشاامل من أجل ضامان اتصااالت مناسابة التوقيت إلشاراك جميع موظفي الب ا  .ومن
األمثلة اإليجابية على ذلك نجاح أنشااطة االتصاااالت المرتبطة بقضااايا تعميم المنظور الجنساااني .وساااهم بيان مشااترك بشااأن
العنف األسااااري والمنزلي صااااادر عن الوكااالت التي تتخاذ من روماا مقرا لهاا في التوعياة بهاذه المسااااألاة وأظهر التزام هاذه
الوكاالت بمعالجة المشااكلة المذكورة .وساااهمت أيضااا االتصاااالت بشااأن حملة األمين العام "اصاابغوا العالم باللون البرتقالي"
وحملة الستة عشر يوما من النشاط لمناهضة العنف الجنساني أيضا في هذا التقدم.
-38

ومن أمثلة المبادرات الناجحة في المجال األسااساي المتعلق باالتصااالت نشار ومواصالة تطوير حملة االحترام .ويجري تعميم
الحملاة في أكثر من  60بلادا ،وفي جميع المكااتب اإلقليمياة وعدد من مكااتب المقر .وشاااااركت مجموعة الب ا

العاالمياة التي

تضام أكثر من  160من مساتشااري مكان العمل الجدير باالحترام في تعميم الحملة ،وتم تدريب  160مساتشاارا على القيام بدور
الميسارين لحملة االحترام .ومن المتوقع أن تكون المنصاة الشابكية للتدريب االفتراضاي المتصال بحملة االحترام جاهزة بحلول
ِّ
نهاية عام  ،2020ومن المقرر عقد جلسة تعريفية لفريق القيادة في الب ا

في الفصل الرابع من السنة.

استخدام ال يزا ية
الشكل  :6تخصيص وارد الت و ل وإ فاقها على ا شطة ال ؤسسية الحاس ة ال تصلة بثقافة كان ال ل،
حسب ال جال ا ساس  ،ف الفت ة 2020-2018

-39

وتشاامل الموارد المسااتخدمة في تنفيذ المبادرات المتعلقة بخطة العمل الشاااملة األموال المخصااصااة ُ
لشااعب المقر والمكاتب
الميدانية من خالل ميزانية دعم البرامج واإلدارة والخطط االساتراتيجية القطرية (كجزء من تكاليف الدعم المباشارة) والتمويل
المخصاص تحديدا من لجنة التخصايص االساتراتيجي للموارد في الب ا

أو من خالل المبادرات المؤساساية الحاسامة .ويظهر

كل مجال أساااسااي في الشااكل  6في عمودين .ويمثل العمود األول مخصااصااات التمويل المعتمدة للمبادرات المؤسااسااية (التي
يقودها المقر) في ذلك المجال األساسي في الفترة من عام  2018حتى سبتمبر/أيلول  ،2020ويبين العمود الثاني مجموع ما تم
إنفاقه من أموال .ونُقحت بيانات التمويل اإلجمالي التي تم اإلبالغ عنها في البداية في خطة العمل الشااااملة( )6لكي تتناساااب مع
( ،WFP/EB.A/2020/12-A )6الصفحة  ،7الفقرة .19
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المخصاصاات المحدثة بعد وفورات الميزانية (مثل أنشاطة السافر والتدريب) وعملية إعادة ترتيب األولويات للجنة التخصايص
االستراتيجي للموارد.
-40

وخالل الفترة من عام  2018إلى نهااية ساااابتمبر/أيلول  ،2020بلغ مجموع االسااااتثماارات في مباادرات ثقاافة مكاان العمال من
ُعبر ذلك عن
خالل لجنة التخصاايص االسااتراتيجي للموارد والمبادرات المؤسااسااية الحاساامة  11.4مليون دوالر أمريكي ،وي ِّ
مك ان العمال باالنسااااباة للتخطيط واألولوياات االسااااتراتيجياة في الب اا  .وبلغ مجموع النفقاات  5.1مليون دوالر
أهمياة ثقاافاة ا
أمريكي.

جن فوائد خطة ال ل الشا لة
-41

يدرك المشاااركون في اسااتطالع الرأي ما تم تحقيقه من تقدم نحو بلوغ الحاالت النهائية لمعظم المجاالت األساااسااية .وتمضااي
مبادرات خطة العمل الشااملة في معظمها في المساار الساليم باساتثناء الحاالت التي اقتضات فيها جائحة كوفيد 19-تعديل األُطر
محساا ان وشااااامل ويسااااوده
الزمنية .ورغم ما تحقق من تقدم ،ال تزال هناك حاجة إلى جهود كبيرة من أجل تهيةة مكان عمل
َّ
االحترام تعالج فيه قضايا المضايقات والتحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة والتمييز معالجة وافية.

-42

وستُستخدم استنتاجات جلسات ثقافة مكان العمل التي عقدت عبر منصة "جام" لتسريع التقدم وجني الفوائد .ومن خالل النتائج،
يمكن تحديد "لحظات الحقيقة" في رحلة الب ا

نحو تحساااين ثقافة مكان العمل .وتمثل هذه "اللحظات" التدخالت الرئيساااية

وتسالسال هذه التدخالت التي سايكون لها أكبر األثر عن طريق إطالق السالوكيات المرغوبة المرتبطة بالقيم المعاد تأكيدها بشاأن
النزاهة والتعاون وااللتزام واإلنساانية والشامول .ويجري حاليا تحديد لحظات الحقيقة لكل مجال من المجاالت األسااساية الساتة
المحددة في خطة العمل الشاملة وباتت إلى حد كبير تُشكل بالفعل جزءا ال يتجزأ من مبادرات خطة العمل الشاملة.
-43

وفي المجال األسااساي المتعلق بإعادة تأكيد القيم ،ترتبط لحظات الحقيقة برحلة الب ا

نحو "تطبيق القيم" التي ساتسااعد على

التصادي للمضاايقات والتحرش الجنساي وإسااءة اساتعمال السالطة والتمييز .وساعيا إلى تساريع خطى المسايرة ،سايساتفيد كل
موظف من مواطن قوة الب ا

وساايركز على تغيير الساالوكيات الضااارة بثقافة مكان العمل في أعماله اليومية .وفي المجال

األسااساي المتعلق بدور القيادة ،ترتبط لحظات الحقيقة بإرسااء قيادات يُحتذى بها ،ذلك أن المدير الذي يتعارض سالوكه مع القيم
المعاد تأكيدها يثبت عدم التزامه بغرس تحساين ثقافة مكان العمل .وفي المجال األسااساي المتعلق بمشااركة الموظفين ،سايكون
لممارسات المكاتب اإليجابية والعمل بروح الفريق أثر مباشر على الرفاه واالنفتاح في مكان العمل.
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وفي المجال األسااساي المتعلق بتنقيحات الساياساات والنُظم ،ترتبط لحظات الحقيقة بالمجاالت الحاسامة األربعة إلدارة شاؤون
العاملين :اإلطار التعاقدي ،وإدارة األداء ،والترقيات ،وإعادة التكليف .ويجري اساااتعراض اإلطار التعاقدي كجزء من برنامج
عمل شاُعبة الموارد البشارية ،ويرتبط ارتباطا وثيقا بالمبادرة الجارية بشاأن تخطيط قوة العمل التي ُخصاصات لها مؤخرا موارد
إضاااافية .ويجري وضاااع اللمساااات األخيرة على تقرير عن المراجعة الداخلية األخيرة لعملية إعادة التكليف ،ومن المتوقع أن
تُشااكل توصاايات التقرير ركيزة قوية لمواصاالة اسااتعراض تلك العملية .ويلزم أيضااا إجراء أعمال إضااافية بشااأن إدارة األداء
نظرا ألن نجاح اساتخدام أحدو ما تم التوصال إليه من نُظم إدارة األداء ال بد أن يكون مصاحوبا بتغييرات سالوكية كبيرة يقوم
فيهاا الموظفون بزياادة "تطبيق القيم" .ويوفِّر نظاام إدارة األداء من خالل اإلصااااادار الثااني لنظاام تعزيز األداء والكفااءة
( )PACE 2.0الذي انطلق في مطلع عام  ،2020أسااااساااا قويا لهذا العمل من خالل السااامات واالبتكارات اإلضاا افية إلدارة
األداء ،مثال أداة تسااااجيال تعقيباات الزمالء ،ولوحاات متاابعاة التعلم والتطوير ،وتقييم أداء الفرق .وباالنظر إلى أن جميع هاذه
المجاالت المرتبطة بإدارة شاؤون العاملين تُسهم بدور محوري في إحداو تغييرات مناسبة في توقيتها ومستدامة في ثقافة مكان
العمل ،سيجري إعطاء األولوية لهذه األعمال.

-45

وفي المجال األساااسااي المتعلق بالعمليات التأديبية ،ترتبط لحظات الحقيقة بثقة الموظفين في أداء العمليات .ويلزم أيضااا زيادة
التواتر والشافافية في االتصااالت المتعلقة بالقضاايا التأديبية شاأنها شاأن االتصااالت في جميع المجاالت األسااساية لخطة العمل
الشااملة .وفي المجال األسااساي لالتصااالت ،ترتبط لحظات الحقيقة بتوضايح العمليات التي يرى الموظفون حاليا أنها غامضاة
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وتبعث على االرتباك .وساعيا إلى معالجة ذلك ،سايجري إطالق حملة اتصااالت جديدة سايُطلق عليها "توضايح خفايا العمل" في
نهاية عام .2020

خات ة
-46

قطع الب ا

أشاواطا واساعة نحو تهيةة مكان عمل محساَّ ن وشاامل ويساوده االحترام تعالج فيه المضاايقات والتحرش الجنساي

وإساااااءة اسااااتعمال الساااالطة والتمييز معالجة وافية .ومع ذلك ،ال تزال هناك حاجة إلى بذل جهود أخرى في جميع المجاالت
األساسية الستة لخطة العمل الشاملة.
-47

وبينما تمضااي مبادرات الب ا

المرتبطة بخطة العمل الشاااملة في جانب كبير منها في المسااار السااليم ،يلزم اتخاذ إجراءات

أخرى لتسريع العمل وترتيب تسلسله في جميع المجاالت األساسية الستة.
-48

وسايُشاكل التقرير المرحلي الرسامي المقبل جزءا من تقرير األداء السانوي للب ا
المحرز ،بما في ذلك جني الفوائد.

لعام  2020وسايقدِّم صاورة عامة عن التقدم
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ال لحق ا ول

ؤش ات ا داء ف خطة ال ل الشا لة
االستقصاء
ال ال ل ام
2018
خط ا ساس
)(%

االستقصاء
ال ال ل ام
2020
الهدف
)(%

ال جاالت ا ساسية
للخطة

الحاالت النهائية

ر ز
ال ؤش

ال جال ا ساس :1
إعادة تأكيد القيم

الب ا لديه قيم محددة جيدا ومعاد تأكيدها تؤيَّد وتُنشر بالكامل
وتطبَّق بنشاط على نطاق المنظمة.

CA1.1

يُعامل جميع الموظفين في الب ا باحترام بصرف
النظر عن وظيفتهم وسنهم وعرقهم ودينهم وميلهم
الجنسي وهويتهم الجنسانية وانتمائهم العرقي وقدرتهم
البدنية.

61

71

ال جال ا ساس :2
دور القيادة

يلتزم أعضاء فريق القيادة في الب ا وأعضاء اإلدارة العليا
والمتوسطة بالمعايير السلوكية األساسية للب ا ويلهمون رؤية
مشتركة لالحترام وااللتزام تُنشر بالكامل وتطبَّق على نطاق المنظمة.

CA2.1

قيادة رئيسي فعالة.

65

75

CA2.2

يُساءل الموظفون في الب ا

56

66

CA2.3
ال جال ا ساس :3
مشاركة الموظفين

يشعر موظفو الب ا على جميع المستويات بالتمكين ويُش َّجعون على
التحدو بصراحة وتعزيز روح الشمول واالنفتاح في عملهم.

تعتبر اإلدارة التنفيذية في الب ا
يخص قيمنا األساسية.
اعتز بالعمل لحساب الب ا .

66

76

88

88

CA3.2

تجعلني مهمة الب ا

أو غرضه أشعر بأهمية عملي.

87

87

CA3.3

أشعر بدعمي خالل التغييرات التنظيمية في الب ا .

49

59

ال جال ا ساس :4
تنقيحات السياسات
والنُظم

الب ا لديه سياسات وعمليات ونُظم تمكن من تخطيط القوة العاملة
بشكل منظم وإرساء ثقافة إلدارة األداء تعزز المساواة واالحترام وتقوم
على الجدارة عن طريق تزويد الموظفين في جميع الفةات باألدوات
والتوجيهات وفرص التعلم والنمو.

CA4.1

في العمل ،تتاح لي الفرصة ألداء عملي على أفضل وجه
يوميا.
أنا واثق بأن رئيسي سيتخذ اإلجراء المالئم إذا واجه
فريقنا مشكلة مستمرة في األداء.

69

79

66

76

CA4.3

يعتمد التطور الوظيفي في الب ا

على الجدارة أساسا.

38

48

CA4.4

يبذل الب ا كل ما في وسعه من الناحية الواقعية
لضمان سالمتي وأمني.

70

80

CA3.1

CA4.2

ؤش ات
االستقصاء ال ال آلراء ال وظفين

عن حسن أداء وظيفتهم.
نموذجا نشطا فيما
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ال جاالت ا ساسية
للخطة
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الحاالت النهائية

ر ز
ال ؤش

ؤش ات
االستقصاء ال ال آلراء ال وظفين

ال جال ا ساس :5
العمليات التأديبية

الب ا لديه سياسات وعمليات ونُظم تضمن وجود نظام عدالة داخلي
عالي الفعالية يحقق العدالة للجميع ويحمي الموظفين من االنتقام.

CA5.1

ال جال ا ساس :6
االتصاالت

نفذ الب ا تماما جميع عناصر اتصاالت رسائل التغيير السلوكي
واالجتماعي ،وعزز بالتالي الشفافية ،ويفهم الموظفون على جميع
المستويات المساءلة ويعززونها في جميع تصرفاتهم ،وخاصة تلك
المتعلقة بالسلوك المسيء والمضايقة والتمييز.

تعرضت شخصيا للمضايقة في العمل خالل العام
الماضي.
أثق بأن الب ا سيوفر لي الحماية إذا جاهرت بأمر لم
يُضطلع به على النحو الصحيح.
أعتقد أن موظفي الب ا على جميع المستويات يُساءلون
عن السلوك المنافي لفخالق وسوء السلوك.
أنا راض عن المعلومات التي اتلقاها بخصوص ما يحصل
في الب ا .
يوجد تواصل منفتح وصادق ثنائي االتجاه في الب ا .

CA5.2
CA5.3
CA6.1
CA6.2

االستقصاء
ال ال ل ام
2018
خط ا ساس
)(%
18

االستقصاء
ال ال ل ام
2020
الهدف
)(%
0

48

58

63

73

59

69

44

54
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ال لحق الثالث

WFP/EB.2/2020/10-A

22

WFP/EB.2/2020/10-A

23

WFP/EB.2/2020/10-A

24

WFP/EB.2/2020/10-A

25

WFP/EB.2/2020/10-A

26

WFP/EB.2/2020/10-A

27

WFP/EB.2/2020/10-A

28

WFP/EB.2/2020/10-A

29

WFP/EB.2/2020/10-A

30

WFP/EB.2/2020/10-A

31

WFP/EB.2/2020/10-A

32

WFP/EB.2/2020/10-A

33

WFP/EB.2/2020/10-A

34

WFP/EB.2/2020/10-A

35

WFP/EB.2/2020/10-A

36

WFP/EB.2/2020/10-A

37

WFP/EB.2/2020/10-A

38

WFP/EB.2/2020/10-A

39

WFP/EB.2/2020/10-A

40

WFP/EB.2/2020/10-A

41

WFP/EB.2/2020/10-A

42

WFP/EB.2/2020/10-A

43

WFP/EB.2/2020/10-A

44

WFP/EB.2/2020/10-A

45

ال لحق ال ابع

قيم الب ا

وأ ثلة على قيم وكاالت ا م ال تحدة
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ال لحق الخا س

لخص ال شاورات بشأن القيم
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ال لحق السادس

قيم الب ا

ال اد تأكيدها
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ال لحق السابع

لخص ؤش ات أداء اإلدارة ذات الصلة ل ام 2019
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ال لحق الثا ن

خطة ال ل الشا لة – ال بادرات حسب ش ب ال ق
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خطة ال ل الشا لة – ال بادرات ال حددة حسب ال كاتب اإلقلي ية
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