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 موجز

 

 اجلارية بالنسبة للفرتة املالية يف تنفيذ مبادرات وخطط املوارد البشرية احملرز تقرير التقدماللجنة  يعرض على. 

 منذ أن  بشأن املشاريع واألنشطةاحملرز التقدم ، ترد بالتفصيل يف هذا التقرير معلومات عن وبشكل خاص

   .2014نظرت اللجنة يف التقرير األخري خالل دورتها السادسة واخلمسني بعد املائة يف نوفمرب/تشرين الثاني 

 

 

 
 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية

 

 باملوارد البشرية اخلاصةحَرز يف املبادرات إىل اإلحاطة علمًا بالتقدم امُلمدعوون أعضاء جلنة املالية  إن. 

 

 مسودة املشورة

 إن اللجنة:   

  األخرةة ادرددة   التحردياات  و ،أخذت علمًا بالتقدم امُلحرز على صعيد املبادرات املتصلة باملوارد البشررية

 .2014تشرين الااني  /نوفمرب واخلمسني بعد املائة يف السادسة دورتها اليت طلبتها اللجنة يف 
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2017-2016)املراجعة( وبرنامج العمل وامليزانية  2017-2014تتضمن اخلطة املتوسطة األجل  -1
مقرتحاات   1

 قدرة املنظمة يف جمال املوارد البشرية.إلجراء حتسينات على 

وبالتزامن مع ذلك، استمر حتقيق التقدم يف مبادرات املوارد البشرية منذ عارض التقريار املرحلاي األخاري علاى      

 .2014تشرين الثاني /نوفمرب بعد املائة يف واخلمسني السادسة  جلنة املالية يف دورتها

 استعراض املبادرات احلالية املتصلة باملوارد البشرية

 ، والتطوير والتعليم إدارة األداء

أكثر  اتعملي إدخالو املساءلة اإلدارية أدخلت حتسينات على سياسة إدارة األداء يف املنظمة بهدف تعزيز -2

إلدارة منصة  الذي هوو، إلدارة األداء أبسطالعملية والسياسات املنقحة داخل نظام  جيري تنفيذوتتصل بذلك.  وضوحا

من منظمات األمم املتحدة عدد  اعتمدمن أجل التعليم والتطوير. وقد  2012املنظمة بالفعل يف عام الكفاءات اعتمدتها 

املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة برنامج األمم ، )اليونسكو( )منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة

تكنولوجيا ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية، وخ، اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املنا، البشرية/اإليدز

حاليًا  التعليم واألداء، وتستفيد منظمة األغذية والزراعةإدارة أجل هذه املنصة من أيضًا  (وغري ذلك، املعلومات واالتصال

 .من خربتها يف هذا اجملال

 (2)اج إدارة األداء مع التطاوير والتعلايم،   مزيادة إد (1) ه هو كاآلتي:وفرتوة اجلديدصة املنهذه به سمح تما و -3

استخدام امُلاديرين واملاونيفني ألدوات رصاد واساتعراض     تسهيل  (3)مواصلة قياس التقدم يف حتقيق األهداف والغايات، 

ميم وتدفقات العمال اجلديادة، وتشاكيل واختباار     اُأنشئ فريق مشاريع يف يناير / كانون الثاني لفحص التصالتقدم. وقد 

علاى تادريب   ينصاب اهتماام رئيساي    وإنشاء مبادئ توجيهية وتدريب املستخدمني على نظام وعملية جديدين. وساوف  

 الفعالة.  اآلراء اإلجيابيةالغايات وضع املستخدمني على 

تدابري وسياسات إلنشاء إطار سياساتي متماسك إلدارة األداء، وتاوفري اآللياات    جتري صياغةذلك،  ةيف موازاو -4

املاونيفني. أماا التااريمل املساتهدف      تطاوير وُتعاجل األداء املنخفض، ويعمال كاذلك علاى دعام      ،د باألداء املرتفعَتْعاليت َت

 .2015إلدخال هذا النظام امُلنقح والسياسات والتدابري هو النصف األول من عام 

سيتم استحداث تقنيات املقابالت ولدى منظمة األغذية والزراعة. كفاءات إن العمل مستمر بشأن تطوير القيم وال -5

ويتواصال تقيايم وتطاوير القادرات      .2015وذلاك أثنااء    ،العاماة  اتلتونييف فئة اخلدمالكفاءات اليت تقوم على أساس 

اإلدارة  لتطويروإطالق برنامج جديد  ،الفعال القيادة برنامجاإلدارية للمديرين لدى منظمة األغذية والزراعة بإعادة تصميم 

منتظم إىل املونيفني من مستوى م على أساس وسوف ُيقَد ،2014املتوسطة. وكان هذا الربنامج األخري قد ُطبق جتريبيًا يف 

إىل تطاوير   ويهادف ن(. وهذا الربنامج هو برنامج تعليمي خمتلط ُيقدم فعليًا ون والوطنييون الدولو)املونيف 4-فإىل  2-ف

القدرات اإلدارية لكوادر اإلدارة املتوسطة. وقد اجتذب هذا الربناامج الطليعاي عاددًا كابريًا مان املشااركني مان املكاتاب         

هذا الربنامج  وطيدحضروا هذا الربنامج الطليعي، وسوف يتم تمشاركًا  خلمسني اإلجيابيةاآلراء وهو يستند إىل  ،امليدانية

 نظاميًا.  

                                                      
 C 2015/3 من الوثيقة 103-98الفقرات   1
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منظماة  ممثلياات  ُيشكل تقييم القدرات اإلدارية والقيادية اآلن جزءًا ال يتجزأ من عملية تونييف املاونيفني لادى    -6

متاحًا هلم عناد تاونييفهم لالساتفادة مان التادريب      األغذية والزراعة وتونييف كوادر اإلدارة العليا، الذين يكون االختيار 

القادرات  أصحاب تقييم  املعزز نظام إدارة تقييم األداء، سوف يستضيف وأخرياالقيادية. واصلة صقل قدراتهم التنفيذي مل

 وذلك بغرض وضع خطوط األساس للقدرات القيادية.   ،األساسية(ة )وكذلك القدرات يالقياد

التوسااع الااذي سيشااهده برنااامج وذلااك مااع  ،وتواصاال اساارتاتيجية التعلاايم الرتكيااز علااى املكاتااب امليدانيااة -7

رد يف . فبعد إطالق قائمة خاصة بالتعليم وموارد دعم األداء بشأن تعبئة املاوا منظمة األغذية والزراعة اتوجمموعات ممثلي

، 2015عن طريق منهاج التعليم املوجود لدى منظمة األغذية والزراعة، سيتم إطالق موضوعات إضاافية يف   2014نهاية 

 .منظمة األغذية والزراعةملمثليات  ةتابعموعة من األقران جممع إنشاء جنبًا إىل جنب 

وهاو يرماي إىل    ،2015سوف يتم تصميم وإطالق برنامج تعليم جديد بشأن اإلدارة من أجل حتقيق النتائج يف و -8

 بناء القدرات لتحقيق نتائج تطويرية يف مجيع أحناء املنظمة. 

، وساوف ياتم التوساع    2014إلكرتونية يف اللغات وحقق جناحًا يف تعليم مت استحداث برنامج طليعي لدورات  -9

 .ويتدريب اللغفرصة التاح هلم ُتن لدى املكاتب امليدانية الذين ال ي املوجودنياملونيفمن جانب أولئك صول إليه يف الو

وسيمكن إدخال منتجات حمسانة ومتخصصاة للتادريب وتطاوير املاونيفني مان وقاف العمال باأدوات ودورات           -10

 دراسية أولية وأقل فعالية، وهذا بدوره ميكن أن يؤدي إىل الكفاءة والتوفري بشكل عام. 

 القوائم  –إجراءات التعيني واالختيار 

املائاة مان الونياائف    يف  70و  اخلدمات العامةاملائة من ونيائف يف  80اآلن ائف تغطي الُنبذات العامة عن الوني -11

التنفياذ املتساق للنباذة    ويادعم  ، العاماة  اخلادمات سلسلة من ونيائف  14وسلسلة ونييفية فنية  34ثل وهو ما ميالفنية، 

 الونييفي.شجع التطوير األفقي للمستقبل ُيومن ثم  ،املونيفني تالعامة عن الونيائف توحيد عملية التصنيف وتنقال

ونياائف   يفإجراءات االختيار والتعيني امُلنقحاة بالنسابة للماونيفني الفنايني، الادوليني والاوطنيني،        مت إدخال -12

ومان أجال   وأدى ذلك إىل تقليص اإلطار الزمين العام للتونيياف.   .2014 أيار/ممولة من امليزانية العادية، يف نهاية مايو 

دة إعالنات شغل الونيائف للونيائف الفنية قد ُخفضت من أربعة أساابيع إىل ثالثاة   زيادة اختزال عملية االختيار، فإن م

نشار  . ومن املتوقع أن يتم املزياد مان اختازال دورة التعايني عان طرياق ال      2014أسابيع وذلك يف ديسمرب / كانون األول 

 اإلضايف للتعيني اإللكرتوني ووضع أسئلة الفرز على اخلط مباشرة يف التعيني اإللكرتوني. 

للساماح  وذلاك   والفئات العلياا وقد اسُتحدثت االشرتاطات الدنيا من املؤهالت بالنسبة للونيائف يف الفئة الفنية  -13

ول على درجة جامعية متقدماة حياأ أمكان    العمل ذات الصلة بداًل من اشرتاط احلصسنوات بقدر من املرونة يف حساب 

 لدى املنظمة.  القوى العاملةوتنويع  ،ؤهلنيعدد املرشحني امُلزيادة بذلك 

جيرى اآلن استعراض عمليات ونظم التونييف كجزء من مشروع البنية التحتية للموارد البشرية الذي ُأطلاق يف  و -14

ة تكنولوجياا املاوارد البشارية،    املاوارد البشارية، وتوسايع ونييفا    ات يناير / كانون الثاني بهدف تبسايط وتوحياد عمليا   

وحتسني نوعية وامتثال اخلدمات اليت تؤديها املوارد البشرية. وقاد مت تطاوير برناامج خادمات الادعم واإلرشااد التاابع        
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لتمثيال اجلغارايف   ل الالزماالعتبار  والذي يوسع كذلك نطاق ملنظمة األغذية والزراعة الجتذاب أفضل املرشحني املؤهلني،

 واجلنساني.

، مباا يف ذلاك جمموعاة    اخلادمات العاماة  لقد بدأ استعراض عملية تعيني واختيار األعضاء من املونيفني يف فئة  -15

تبسايط  إىل زيادة االتساق يف القرارات اليت ُتتخذ بشأن التعايني و سيؤدي هذا إىل املساعدين املؤقتني لدى املقر الرئيسي. و

بصفة خاصة عن طريق تعزيز اإلعداد األولاي للقائماة القصارية. ويتواصال حتقياق التقادم يف تنفياذ االتفااق         هذه العملية 

وبرناامج األغذياة العااملي للتعااون بشاأن       ،اإلطاري بني منظمة األغذية والزراعة، والصاندوق الادولي للتنمياة الزراعياة    

وتواصل دوائر التونييف لدى الوكااالت  قر الرئيسي يف روما. املب اخلدمات العامةالتونييف، واالختيار وتعيني مونيفي فئة 

عملها الستعراض األحكام والعمليات املعماول بهاا حالياًا، وكاذلك كقضاايا متعلقاة        اليت تتخذ من روما مقرا هلاالثالث 

  هذا اجملال. بني املمارسات والقواعد املعمول بها يف االتفاقبالنظام، من أجل ضمان جناح تنفيذ هذا االتفاق وزيادة 

وذلاك باساتخدام نظاام التعايني اإللكرتوناي       ،جيرى اآلن وضع قائمة الونيائف الفنية التابعة للمنظمة يف مقرها -16

اخلطاوط  . وسوف يتم االنتهاء من الشاغرة الفنيةالذين مت فحصهم وذلك لتوزيعهم على الونيائف املرشحني أعداد لتوفري 

. 2015يف ماارس/ ذذار  ينطلاق  قائمة الونيائف الفنية يف املنظمة عقب االختبار الاذي ُيجارى حالياًا والاذي     التوجيهية ل

 يف قائمة الونيائف الفنية الشاغرة يف املنظمة. من قبل ُمرشحًا مت اختيارهم  51د اآلن جويو

 التقدم امُلحرز بشأن التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني 

والسعي حنو حتقيق التوازن باني اجلنساني،   زيادة عدد البلدان امُلمثلة متثياًل عاداًل ل اجلهود حالياجيري بذل  -17

تستعني املنظماة مبازود خادمات معاروف يف جماال      . ويف هذا الصدد، دون املساس باالعتبار األساسي املتمثل يف األحقية

العلياا   اتشواغر الونياائف يف الفئاة الفنياة والفئا    اق نشر التونييف القائم على اإلنرتنت واألوساط االجتماعية لتوسيع نط

سوف يتم إطالق  ،يف فرباير / شباطويف البلدان املستهدفة غري املمثلة أو الناقصة التمثيل..  ، مبا يف ذلكعلى نطاق واسع

وإىل املكاتاب   ،على االنرتنت وسوف يبدأ تقديم التدريب إىل اإلدارات اليت تقاوم باالتونييف   ""ونييفة البحأ املتخصص

بياناات مطبوعاات ومراكاز تطاوير معارتف بهاا دولياا.        قواعد املؤهلة باستخدام الكفاءات اإلقليمية من أجل البحأ عن 

وشواغر املشروعات بطريقاة أسارع.    ،وسوف يساعد ذلك أيضًا اإلدارات القائمة بالتونييف على ملء شواغر االستشاريني

 يف حزمة بيانات املوارد البشرية. واجلنساني غرايف وُتقدم أحدث البيانات عن التمثيل اجل

 سياسات تنقل املونيفني لدى املنظمة

، ُأجريات أعملياة   2013وعقب استحداث سياسات تنقال املاونيفني لادى املنظماة يف ديسامرب / كاانون األول        -18

ويف ضوء هذا  املنظمة ككل.. ومت استعراض الدروس املستفادة خالل دورات مع مونيفني من 2014للتنقل السنوي يف عام 

فاي  سياساات وبارامج التنقالت   تنقيحاليت وردت من املونيفني واملديرين يف املنظمة، مت  اإلضافية االستعراض، والتعليقات

 . 2015 فرباير/شباط

والتغيري الرئيسي هو أن رؤساء اإلدارات واملكاتب، من خاالل التشااور الوثياق ماع رؤسااء املكاتاب امليدانياة،         -19

. وحتمل املسؤولية عان ذلاك   سوف يأخذون زمام املبادرة يف ختطيط تنقالت املونيفني يف جمال ختصص اإلدارة أو املكتب
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وسوف يدعم مكتب املوارد البشرية املديرين واملونيفني طوال هذه العملية. وباإلضافة إىل ذلك، فإن التمييز باني الونياائف   

 رية سيتوقف العمل به. الدورية وغري الدو

 . .2014خالل عام جغرافيًا داخل املنظمة تكليفًا  96مت جتهيز وقبل إصدار السياسة والربنامج املنقحني،  -20

 ختطيط قوة العمل وإدارة الكفاءات 

ل استخدامها طوال دورة التنفياذ  َصوَاقد َت 2014يف بداية  االضطالع بها متإن نتائج عملية مزج املهارات اليت  -21

سوف يقوم مكتب املاوارد  ونقالت، والتعليم والتطوير. تألجل توجيه األنشطة اليت ُتتخذ يف التعيني، وال 2015 -2014

إىل جانب عمليات تفصيلية سوف ُتساتحدث اعتباارًا مان بداياة      ،القوى العاملةببلورة مفهوم ختطيط  2015يف البشرية 

يوجه االهتماام بصافة خاصاة إىل ضامان تاوافر األدوات      . وكجزء من هذه العملية، سوف 2016فرتة السنتني القادمة يف 

 2015لدعم هذه العملية. وسوف يبدأ العمل كذلك يف  (القوى العاملة، وغري ذلكالكافية )مثل الُنظم ومصفوفات ختطيط 

 .  الكفاءاتبشأن مفهوم إدارة 

 التبسيط وزيادة الكفاءة 

 إجراءات التشغيل املوحدة  –خدمة املوارد البشرية  (1)

إن مشروع إجراءات التشغيل املوحدة بشأن جماالت املوارد البشرية لدى املقر الرئيسي، مثال التونيياف وإدارة    -22

. وهذا النشاط جازء مان مباادرة أوساع نطاقاًا تتعلاق مبشاروع البنياة         2014الونيائف واألداء، قد بدأ يف سبتمرب / أيلول 

، والذي سيشمل جماالت احلوكمة وإدارة اإلنتاجياة عارب العملياات    2015يف حاليًا ية الذي ُينفذ التحتية للموارد البشر

ها علاى أسااس   هاا وقياِسا  ِعتُبواخلدمات الرئيسية للموارد البشرية. وسوف يتم حتديد مؤشرات األداء بصافة خاصاة، وتَ  

 سيتم إبرامها. اليت اتفاقات مستوى اخلدمة 

إجراًء من إجراءات املوارد البشرية )يف جمال  120لا وقد ُنشرت إجراءات التشغيل املوحدة حتى اآلن بالنسبة  -23

يتم وضع اللمسات النهائية عليهاا )بالنسابة لتعايني املاونيفني الفنايني       ًاخرذإجراًء  25خدمة املونيفني وغري املونيفني( و 

تعريف إجراءات التشغيل املوحدة بالنسبة جلمياع   ،2015أن يتم أثناء  (. ومن امُلزمعاخلدمات العامةالوطنيني ومونيفي 

)تعيني مونيفي املشروعات وماونيفي املساتوى األعلاى، وإدارة    املوجودة يف املقر الرئيسي الرئيسية عمليات املوارد البشرية 

 (.وغري ذلك الونيائف والضمان االجتماعي،

 

 ( املونيفني واالستحقاقات والضمان االجتماعي)رواتب أمتتة عمليات املوارد البشرية  (2)

 النظام العاملي إلدارة املوارد  –أ( أمتتة عمليات املوارد البشرية )

أو أنهاا متار اآلن    ،وكما سبق ذكره، اسُتكِمل عدد من املباادرات يف جماال املاوارد البشارية ألمتتاة العملياات       -24

وُتيسر العمل وتقلل أيضاًا مان مساتوى األخطااء الايت تناتج عان التادخل         ط ِسْبمبرحلة االنتهاء منها. وهذه التغيريات ُت

 اليدوي يف الُنظم.
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وهاذا الاتغري ساوف     ،يف كشاوف املرتباات   غري املونيفني من للعاملني املعيشة بدالت وعاتدفم إدراج يتواصلو -25

 كشوف املرتبات والتصاديق علاى  نظم بني  تعزيز وسائل إجياد روابط  جتري زيادة، ويقلل من أخطاء جتهيز املدفوعات

 . 2015يف أبريل/ نسيان  استكمال هذه العملية من املتوقع حيأنظام السفر 

املؤمتت من جانب النظام العاملي للماوارد البشارية   صدار عملية اإل هياالنتهاء أوشكت على ومثة مبادرة أخرى  -26

ومان   .داخل هذا النظامتشغيل املوارد البشرية على طلب الالعاملني من غري املونيفني، على أساس موافقة تشغيل لشروط 

 . 2015املتوقع أن تتوافر هذه اخلدمة خالل النصف األول من عام 

، وبصفة خاصاة خياار   2015تتواصل بنشاط جهود زيادة عمليات التبسيط وحتسني استخدام الُنظم يف سوف و -27

اخلدماة الذاتياة ساوف ُتسارنع مان العملياات، حياأ أن         أدواتزيادة أدوات اخلدمة الذاتياة للماونيفني واملاديرين. إن    

الاذين  ؤهام  العاملني واملديرين سوف يقدمون طلباتهم مباشرة على اخلط، وبذلك يوفرون الوقت الذي كان سيستغرقه زمال

مماا  املاونيفني  شاؤون  إجاراءات   ءوارد البشرية ابتداًء من أعمال تدخيل البياناات إىل باد  امليقدمون هذه اخلدمة هلم لدى 

 هلم بالرتكيز على أعمال أكثر فنية. يسمح 

 ب( عمليات الضمان االجتماعي)

، مت اساتحداث أداة مؤمتتاة لعمال التقاارير عان الاذات لادى املقار         2014واعتبارًا من ديسمرب / كانون األول  -28

على أساس مونيفي منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي. ويسمح مرفاق اخلدماة الذاتياة للمشااركني     الرئيسي 

 تادرجييًا  رياحلوادث أو األمراض اليت حتدث هلم أثناء اخلدمة. وسوف ميتد هذا التغيبشأن  بتقديم مطالباتهم الكرتونيًا

 قطرية التابعة ملنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي. إىل املونيفني لدى املكاتب اإلقليمية واملكاتب ال

ملناولة املعلومات واألحجام الزائدة املتعلقة بإدارة استعراض أدوات التغطية الطبية ملا بعد اخلدمة وجيري أيضا    -29

وذلك يف جمال املعاشات،  ،والزراعةحاليًا منظمة األغذية دمهم ختاملونيفني احملليني لدى برنامج األغذية العاملي الذين 

ومن املتوقاع أن تبادأ    ،أدناه(. وسوف حيتاج هذا النظام إىل إصالح شامل 35والتأمينات والتعويضات )انظر أيضًا الفقرة 

 . 2015هذه اخلدمة يف أبريل /نيسان وأن ُتستكمل يف نهاية 

 

 البشرية نوعية بيانات املوارد  –نظام ختطيط املوارد يف املنظمة  ’3‘

تقريرًا موحدًا عن املوارد البشرية يف جماالت الرتكيز الرئيساية   61اإلفراج عن ما جمموعه  2014حدث خالل  -30

وهاذه التقاارير جياري حالياًا     (. ، وغاري ذلاك  تعاقاب املاونيفني  ختطايط  ، اجلنسانيو اجلغرايفزيع للموارد البشرية )التو

توزيعها على املستعملني، يف املقر الرئيسي واملكاتب اإلقليمية. وهذه النتيجة تسمح باالستخدام اليسري للبيانات الدقيقاة  

ُتستخدم يف قرارات اإلدارة. وينبغي ألمتتة التقارير الرئيسية أن ُتسهم أيضًا يف تقليل العابء الواقاع علاى    أن اليت ميكن 

 مبزيد مان الوقات  ونييفة املوارد البشرية من حيأ الرد على الطلبات امُلخصصة، وأن تسمح ملونيفي املوارد البشرية ل كاه

حبياأ تادعم احتياجاات هاذه      ،ميكن ختصيصه للتحليل والتخطيط، وللتعاون األكثار التصااقًا ماع اإلدارات واملكاتاب    

 اإلدارات واملكاتب بصورة أفضل. 
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التحكم اخلاصة باملوارد البشرية لكى تستخدمها اإلدارة العليا للدخول الساريع إىل البياناات   وقد ُصممت لوحة    -31

 يف اجملاالت الرئيسية للموارد البشرية، لدعم عمليات صنع القرارات. 

 تغطية التأمني الصحي  ( 4)

متازج  والايت  للتأميناات الطبياة،   الوحيادة  رئيساية  البوليصة الاللمسات النهائية على وضع من  املنظمة انتهت   -32

واليت تتعلق بصورة رئيساية بالتأميناات الطبياة ماع خمتلاف ماوردي       اإلفرادية التأمني  طاالتفاقات األربعة السابقة خلط

 مان املتوقاع أن  و. 2015يناير/ كانون الثااني   اليت تقوم بتجهيز املطالبات اجلديدة يف اجلهةاخلدمات. ويبدأ العقد مع 

توليد وفورات من تكاليف التأمني عن طريق اقتصادات احلجم الكبري واإلدارة امُليسارة للشاركات    يف السنوات القادمة يتم

 مة للخدمة.  املقِد

خطط التأمني غري الطبياة  غطي الرئيسية الوحيدة اجلديدة اليت تطبية الغري التأمني  بوليصةأيضًا  الفاو تأبرمو   -33

ضاد خياناة األماناة، واملساؤولية     ضامان  الو ،مجيع املخاطرضد "التأمينات وتشمل هذه البوليصة السابقة. حدى عشر اإل

 ". جتاه الغري

لرصاد املساتمر   ا وتعزياز  ،على حتسني إعداد التقارير املالياة الداخلياة  اجلهود اآلن  ركزتسوف وكنتيجة لذلك  -34

وهاذا سيشامل عاددا مان الشاعب الداخلياة يف       للمعامالت املالية املهمة ذات الصلة خبطط التأميناات الطبياة املتنوعاة.    

. ومن املقرر هلذا النشااط  املنظمة، مبا يف ذلك شعبة املالية وشعبة تكنولوجيا املعلومات، ويضم التطوير واالختبار والتنفيذ

 وأن ُيستكمل يف يونيو / حزيران.  ،2015ن أن يبدأ يف أبريل / نيسا

مونياف إضاايف    3400حناو  يف استعراض وتصميم العمليات الرامياة إىل تنااول إدارة    ت الفاوشارك ،2014ويف    -35

الاذي كاان   وهاو الفرياق   استشاري لدى برنامج األغذية العاملي،  5000لدى برنامج األغذية العاملي مت تعيينهم حمليًا و 

انتقال إىل جلناة املعاشاات التقاعدياة ملاونيفي منظماة األغذياة        ثام  ُيدار يف السابق بواسطة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

واللجنة االستشارية املشارتكة ملظلاة    ،اللجنة االستشارية املعنية مبطالبات التعويض، ووالزراعة / برنامج األغذية العاملي

. وقد مت التوقيع على خطاب اتفاق مع برناامج األغذياة العااملي بشاأن     2014يوليو / متوز  1من  التغطية الطبية اعتبارًا

 تقديم خدمات الضمان االجتماعي هلؤالء العاملني. 

 

 منوذج تقديم خدمة املوارد البشرية  ( 5)

بالتشاور الوثيق ماع ماونيفي   وذلك خدمة املوارد البشرية،  لتقديم منوذج واستحداث تطويرلسيتم إطالق مشروع    -36

يف مجيع أحنااء املنظماة    للسماح بالقيام باستعراض ونيائف املوارد البشرية اليت تتم املكاتب امليدانيةلدى املوارد البشرية 

 .، ضمن أمور أخرىمواصلة توحيد املعامالت اإلداريةو
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 املاليةاستكماالت بشأن بنود املوارد البشرية ادددة اليت طلبتها جلنة 

 نشر التعيني اإللكرتوني والنظام العاملي إلدارة املوارد البشرية  (1)

، والتعايني يف ونياائف   الفئاة الفنياة  علاى مساتوى    ، وباإلضاافة إىل الشاواغر   2015يف يناير / كاانون الثااني    -37

عان طرياق التعايني    معاجلتهاا  تم وونياائف املاونيفني الفنايني الاوطنيني فيا      ،املوجودة يف املقر الرئيساي  اخلدمات العامة

وساوف  كما أنه جيري حاليًا اختبار اساتخدام التعايني اإللكرتوناي يف ونياائف مشاروع عملياات الطاوارئ.         .اإللكرتوني

نفس العملية، الرامية إىل إدماج وتوحيد إجراءات التعايني، بالنسابة ملمثلاي منظماة األغذياة والزراعاة        2015تستمر يف 

 األغذية والزراعة واملونيفني الذين يشغلون ونيائف ممولة من املشروعات.ومندوبي ممثلي منظمة 

 ن واملعاونالفنيون ن ون واملونيفون املبتدئون الفنيواملونيف ( 2)

من املونيفني الفنيني املبتدئني مبنظمة األغذية والزراعة علاى أسااس التعايني املبادئي      43، التحق 2011منذ و -38

 . 2014بني يونيو / حزيران وأغسطس / ذب ني منهم مونيف 19أصبح ملدة سنتني 

مونيفًا فنيًا مبتدئًا مت تعيينهم يف الفاوج األول، مت االحتفااني    18الا فإن من بني  ،وكما ُأشري إليه يف وقت سابق -39

ماونيفني   4مونيفني فنيني مبتدئني بعقد حمدود املادة و   8ويتم متويل ونيائفهم من وحدات االستضافة )أي  ،منهم 12با 

العاامني األولاني مان    انقضااء  تقرر أناه بعاد    وعالوة على ذلكبعقود ممولة من موارد غري موارد مونيفي املوارد البشرية(. 

شارط أن  ب، الساابق  املبتادئ الفين لالحتفاني باملونيف ن املدة أدناها سنت ، تتم إتاحة األموالالتعيني كمونيف فين مبتدئ

، وجياري  2013على املونيفني املبتدئني الستة الذين مت تونييفهم يف عام  2015. وسيطبق هذا يف عام رضيًايكون أداؤه ُم

 .الونيائف الشاغرة الست للمونيفني املبتدئنيمحلة تونييف مللء  إعدادبالتوازي مع ذلك 

سياسة االحتفااني بااملونيفني الفنايني املعااونني     لفإن  ،الراهنفيما يتعلق باملونيفني الفنيني املعاونني، يف الوقت و -40

وفاق  ساوف متاول   إىل ما بعد مدتها القصوى أن متديد التعيينات ببرتتيبات تقاسم التكاليف. وتتنبأ هذه االتفاقات صلة 

  ترتيب لتقاسم التكاليف بني الفاو وبعض الشركاء يف املوارد.

مونيفًا فنيًا معاونًا أو ُأعيد تعيينهم بناًء على شكل ما مان   242، مت االحتفاني با 2014إىل  2000أثناء الفرتة و -41

أشكال الرتتيبات التعاقدية )التعيني كغري مونيف أو كمونيف( وهى الرتتيبات اليت تنانير معدل إعادة التعيني الذي يبلغ 

فحاص اإلجاراءات الايت ميكان اساتحداثها،       ظمةوتواصل املناملائة من عدد املونيفني الفنيني املعاونني السابقني. يف  63

 على أساس الفهم بأن أى تغيري سوف خيضع ملوافقة اجلهات املاحنة. 


