ملخص عن البناء التنظيمي واملؤسساتي للمندوبية
أوال -تدبير املوارد البشرية
 -1توظيف املوارد البشرية
يبلغ عدد موظفي املندوبية ،إلى غاية متم سنة  62 ،2016موظفا موزعين على  32موظفا ضمن املناصب
املالية للمندوبية ،و 19موظفا ملحقا باملندوبية و 11موظفا موضوعا رهن إشارة املندوبية من طرف
القطاعات واملؤسسات العمومية.

رسم بياني يوضح تطور عد الموظفين في إطار ميزانية المندوبية

وقد روعي في توظيف املوارد البشرية معايير التخصص املنه ي والففاةة واللاات واعتماد مقاربة النو املبن ي
على الجنس الت ي مفنت من تحقيق املناصفة بين النساة والرجال في التوظيف كما يبين ذلك الرسم البياني
املوالي.
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 -2وضع برنامج للتكوين املستمر
باإلضافة إلى اعتماد برنامج للتكوين في اللاات الذي فتح باب االستفادة منه لكافة املوظفات واملوظفين ،تم
تعزيز برنامج التكوين املستمر للموارد البشرية من خالل التكوينات املجراة في إطار برنامج التوأمة مع
االتحاد األوربي ،والذي شمل دورات تكوينية باملارب وزيارات دراسية لدول أوروبية .كما استفاد موظفو
وموظفات املندوبية من تكوينات في إطار الشراكة مع املفوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان
واملفوضية السامية لالجئين ومعهد جنيف لحقوق اإلنسان فضال عن التكوينات املنجزة من طرف معهد
روني كاسان بستراسبورغ ومجلس أوربا وغيرها من املؤسسات األخرى .كما تم الرفع من مستوى تأطير
العمل اإلداري عن طريق وضع دليل للمساطر اإلدارية واملالية.
 -3نظام التوثيق واألرشيف
بعد توظيف أطر إدارية متخصصة في التوثيق واألرشيف ساهمت في وضع تصور خاص بتدبير الجانب
التوثيقي واألرشيف والذي استفاد من الدعم في إطار برنامج الشراكة والتوأمة مع االتحاد األوربي؛ تم:
 إعداد دراسة داخلية حول وضعية تدبير األرشيف والوثائق باملندوبية؛ إحداث خلية ملتابعة األرشيف والتوثيق؛ إعداد مسطرة حول تدبير األرشيف؛ تنظيم أيام تحسيسية داخلية حول دور األرشيف والتوثيق بالتعاون مع مؤسسة أرشيف املارب؛ الشرو في تنظيم أرشيف املندوبية وفق املبادئ والقواعد املتعارف عليها في هذا املجال.ثانيا -تطوير نظم االشتغال وتعزيز القدرات
 -1نظام املعلوميات
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بعد إطالق دراسة حول وضع مخطط مديري لنظام املعلومات والذي يتضمن نظام معلومات حول تتبع
تنفيذ التوصيات في مجال حقوق اإلنسان ،ونظام تدبير املراسالت ،ونظام تتبع برنامج عمل بخصوص
الجانب التدبيري للمندوبية ،ونظام التدبير املعلومياتي ()helpdesk؛ تم استفمال الجوانب التقنية املتعلقة
بتدبير املوقع اإللفتروني؛ وإعداد الصفقة املتعلقة بتشايل نظام األنترانيت؛ ووضع نظام للوقاية واألمن
املعلوماتي؛ وإطالق صفقة حول الجوانب اللوجستيفية لنظام املعلوميات.
 -2اعتماد الحكامة في تدبير املوارد
في إطار اعتماد الحكامة املالية في تدبير املوارد املرصودة للمندوبية تم إنجاز افتحاص داخلي حول تدبير
املوارد املالية من أجل تعزيز نظام الحكامة الداخلية للمندوبية.
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