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 ختطيط القوة العاملة واملرونة يف معدالت الوظائف الشاغرة

 

جيري ختطيط القوة العاملة مبا يتماشى مع ، 2017-2016عند التحضري لتنفيذ برنامج العمل وامليزانية للفرتة  - 1

سياسات املوارد البشرية يف املنظمة لضمان امتالك املنظمة لألشخاص املناسبني، ذوي املهارات والكفاءات املناسبة يف املكان 

ارات وحتليل فجوة املهارات يف املقر الرئيسي ويف املكاتب امليدانية إىل األولويات املناسب. وتستند عملية حتديد متطلبات امله

املتعلقة بتحقيق األهداف االسرتاتيجية للمنظمة ومبعاجلة التحديات الناشئة، مثل أهداف التنمية املستدامة، إضافة إىل 

 توجيهات األجهزة الرئاسية ذات الصلة.

، ومتاشيا مع عملية ختطيط القوة العاملة اليت يقودها نائبا املدير العام، 2عالمية رم  وكما أشري إليه يف املذكرة اإل - 2

سُتمك َِن بعض الوظائف الشاغرة أو اليت ستصبح شاغرة. وتوصيف سيكون من الضروري إعداد وصف جديد للوظائف مع إعادة 

املقر الرئيسي واملكاتب اإلمليمية واإلمليمية الفرعية هذه العملية من حتسني القدرات الفنية حيثما تكون هناك حاجة إليها يف 

. وسيوىل اهتمام خاص إىل جماالت العمل ذات هاأو عدم وجود اليت تشهد ارتفاع الطلب واخنفاض اخلربة الفنية للمنظمة

 األولوية من مبيل اإلحصاءات وتغري املناخ والتغذية.

 مدرحلفاظ على اومن هذا املنطلق، وسعيا إىل جعل عملية ختطيط القوة العاملة هذه ذات مغزى، يعترب من الضروري  - 3

حتى يتسنى تكييف تنفيذ برنامج وذلك يف املائة هذه املرة،  15-10حوالي عند  ةالشاغرالوظائف معني من املرونة يف معدل 

ولويات املستجدة. ويعزى ارتفاع معدل الوظائف الشاغرة حاليا إىل حد كبري إىل العمل بطريقة دينامية مع الظروف اجلديدة واأل

املوظفني الذين يغادرون املنظمة بشروط متفق عليها، ومجيع هذه الوظائف هي يف جماالت الدع  أو اجملاالت غري الفنية. وهذا 

إىل جملاالت الفنية نتيجة لسعي املنظمة املستمر سيسمح بإعادة توصيف الوظائف يف اجملاالت اإلدارية وغري الفنية ليشمل ا

 حتقيق الكفاءة والقيمة مقابل املال.

ظ فيه على املرونة يف معدالت الوظائف الشاغرة، يت  إيالء االهتمام إىل ومن امله  اإلشارة إىل أنه يف الومت الذي حياف  - 4

الفرق وأمانات اهليئات، مبا  ورؤساءالوظائف اإلدارية  ضمان ملء الوظائف احلساسة واحلرجة والضرورية دون أي تأخري، مثل

، ضمن وظائف أخرى. وهذا يشمل أيضا مكتب املفتش العام، ومكتب التقيي ، 14و 6يف ذلك األجهزة املنشأة مبوجب املادتني 

 صفر تقريبا.إىل معدل الوظائف الشاغرة يصل حيث 
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معدالت الوظائف الشاغرة حبسب اجملاالت الفنية وغري الفنية يف املقر الرئيسي ويف املكاتب  1ويعرض اجلدول  - 5

ُسجلت حتسينات كبرية يف عمليات التوظيف يف فقد  1اإلمليمية. وكما أشار إىل ذلك مؤخرا املراجع اخلارجي وجلنة املالية، 

توجد . غري أن دوران املوظفني يعين أنه، يف أي نقطة زمنية، اإلطار الزمين العام للتوظيفب يف ما يتعلقاملنظمة، وال سيما 

  1معدل الوظائف الشاغرة يف العمود األخري من اجلدول يقدم عدد من الوظائف. لذلك، ما يتعلق بإجراءات توظيف جارية يف 

 أدق صورة سائدة حبسب اجملاالت الفنية وغري الفنية.

لشاغرة الفعلي يف اجملاالت غري الفنية يف املقر الرئيسي يف إدارة نائب املدير فعلى سبيل املثال، يبلغ معدل الوظائف ا - 6

يف املائة، وهو أعلى بنقطة مئوية واحدة مياسا إىل ما عليه احلال يف اجملاالت الفنية يف املقر الرئيسي يف  20العام )العمليات( 

وظيفة  11ية االمتصادية واالجتماعية. وباإلضافة إىل ذلك، هناك إدارة نائب املدير العام )منسق املوارد الطبيعية( وإدارة التنم

فنية جتري بشأنها عمليات توظيف يف إدارة نائب املدير العام )منسق املوارد الطبيعية( وإدارة التنمية االمتصادية واالجتماعية 

أولويات املنظمة املتعلقة بالقدرات الفنية يف  مقارنة بوظيفة واحدة فقط يف إدارة نائب املدير العام )العمليات(. وهذا يتماشى مع

، االحتفاظ باملرونة يف ما خيص إعادة توصيف الوظائف غري الفنية باجتاه اجملاالت ذات ذاتهاملقر الرئيسي، ويف الومت 

 األولوية يف سياق عملية ختطيط القوة العاملة.

هذا ال يعين أنه ال يوجد شخص ألداء املهام املرتبطة واجلدير بالذكر أيضا أنه، عندما تكون هناك وظيفة شاغرة، ف - 7

غري موظفني عقود بعقود موظفني و أشخاصمن احلاالت، توظيف  ية العظمىبلغالالوظيفة. ووامع األمر، أنه يت ، يف اهذه ب

نوفمرب/تشرين الثاني، على سبيل الذكر،  16مصرية األجل للقيام باملهام والوظائف املربجمة، بتوجيه من موظفي املنظمة. ففي 

ا دوليا يعملون يف اجملاالت الفنية يف املقر الرئيسي، يستشارخبريا ا 311بعقود مصرية األجل ولون ميعموظفا فنيا  82كان هناك 

يمية، مياسا دولي يف املكاتب اإلمل يستشارخبري ا 100بعقود مصرية األجل ويعملون موظفا  23ووظيفة شاغرة،  89مياسا إىل 

 وظيفة شاغرة. 41إىل 

بعقود مصرية األجل للنهوض مبهام الوظائف الشاغرة على فوائد يعملون وعالوة على ذلك، تنطوي االستعانة مبوظفني  - 8

ام . فهي تضمن إمكانية اختاذ إجراءات سريعة لالضطالع باملهالطويلبالنسبة إىل تنفيذ الربامج وإدارة املوارد البشرية على املدى 

ذات الصلة بطريقة مرضية، ال سيما عندما جيب على االختصاصات التكيف مع بيئة متغرية. كما يؤدي إشراك املوظفني بعقود 

مصرية يف عمل املنظمة إىل التأكد من أدائه  لغرض إدراجه  املمكن يف جمموعة من اخلرباء الذين يتمتعون بإمكانات خلدمة 

 ل يف مرحلة الحقة.املنظمة يف إطار عقود طويلة األج

، على سبيل املثال، بالنسبة إىل موظف فين االعتياديةويف ما يتعلق بالتكلفة اليت تتحملها املنظمة، فإن التكاليف  - 9

تبلغ ما  نفس الكفاءة هلخبري استشاري دوالرات أمريكية، يف حني أن متوسط تكلفة  16.308تبلغ ، يف روما 4 –بدرجة ف 

دوالرا أمريكيا كمكافأة شرفية. وأما الذين يوظفون على أساس دولي، فه  مؤهلون  9 450دوالرا أمريكيا و 7 875 هـــميمت

تكلفة ال. وهكذا، فإن بدال من بدل معيشة يومي دوالر أمريكي 2 500و 100يرتاوح بني  للحصول على بدل معيشة شهري
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دوالرا أمريكيا. كما أن  11950و 7975رتاوح بني حوالي ت 4 -يؤدي مهام موظف فين بدرجة ف اإلمجالية خلبري استشاري 

اإلمجالية خلبري استشاري تكلفة الدوالرا أمريكا يف حني أن  12.976يف روما تبلغ  3-ملوظف فين بدرجة فاالعتيادية التكلفة 

 دوالرا أمريكيا. 10 375و 6 400رتاوح بني تنها أن أمن ش له نفس الكفاءةدولي 



 

 
 

 : معدالت الوظائف الشاغرة حبسب اجملاالت الفنية وغري الفنية1اجلدول 
 املدرجةالوظائف  

يف برنامج العمل 

 وامليزانية

بدء عملية االختيار  الوظائف الشاغرة

مللء الوظائف 

الشاغرة )من أصل 

 الوظائف الشاغرة(

معدل الوظائف 

 الشاغرة

النسبة املئوية من الوظائف 

الشاغرة اليت جتري 

 عملية االختيار بشأنها 

معدل الوظائف  

الشاغرة املتوقع 

 حاليا

 %18 %3 %21 4 33 151 املستويات اإلدارية العليا

 0 0 0 0 0 13 املديرون وما فوق 

 %20 %3 %23 4 33 138 املوظفون الفنيون

 %19 %3 %21 11 89 420 االجتماعيةونائب املدير العام )منسق املوارد الطبيعية( + إدارة التنمية االقتصادية 

 %9 %12 %21 4 7 33 املديرون وما فوق

 %19 %2 %21 7 82 387 املوظفون الفنيون

 %20 %1 %21 1 41 197 نائب املدير العام )العمليات(

 %0 %0 %0 0 0 11 املديرون وما فوق

 %22 %1 %22 1 41 186 املوظفون الفنيون

 %22 %6 %28 7 31 111 إدارة التعاون التقين

 %15 %0 %15 0 2 13 املديرون وما فوق

 %22 %7 %30 7 29 98 املوظفون الفنيون

 %19 %3 %22 23 194 879 جمموع املقر الرئيسي 

 %7 %6 %13 4 9 70 املديرون وما فوق

 %20 %2 %23 19 185 809 املوظفون الفنيون

 %15 %7 %22 13 41 189 ودابستيف ب املكاتب اإلقليمية + مركز اخلدمات املشرتكة 

 %0 %0 %0 0 0 11 املديرون وما فوق

 %16 %7 %23 13 41 178 املوظفون الفنيون

 
 


