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 موجز
 

   إدارة  الجمجنازات الرئيسبببببببية اليف  ققت   فعت إىل اللجنة على سببببببببيل اعحاطة معلومات إشبببببببافية بشببببببب ن اعر
 والتحديات املقبلة.  )املنظمة( منظمة األغذية والزراعة املوارد البشرية لدى

 

 التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية
 

 وارد البشرية إدارة امل   جمالجنازات اع األخذ علما  باملعلومات اعشافية بش ن إن أعضاء جلنة املالية مدعوون إىل
  وبش ن التحديات املقبلة.

 
 المشورة مسوّدة

 
  وأحاطت علما   المنظمةإدارة الموارد البشيييييييييييرية لد   صيييييييييييعيدعلى رحبت اللجنة باإلنجازات الرئيسيييييييييييية 

 بالتحديات المقبلة. 
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 . FC 164/7الوثيقة  إىل ومات إشافية وحمدثةتقدم هذه الوثيقة معل  -1

 
  وخريطتهاتحديث وضع الشواغر 

 
أكتوبر/تشبببرين األول.  21   املنظمةلدى  شبببمن فئة الوفائل الفنيةوشبببع الشبببواغر  FC 164/7تعرض الوثيقة  -2
 ويعكستشببببرين الثا . نوفمرب/ 1وشببببع وفائل الفئة الفنية ومعدل الشببببواغر    آخر املعلومات عنيعرض اجلدول أدناه و 

 متببااببببببببببببببيببا   مسببببببببببببببتوى الوحببداتعلى الوفببائل  توزيعأ( ) بوشببببببببببببببو  FC 164/7 رقم الوارد   الوثيقببة عن اجلببدولالفببار  
 ،التنفيذالتوفيل قيد  آخر مسببببببببببببببتجدات عملياتب( )و، 1 2017 - 2016مع تعديالت برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

 بعد غري املنجزة، مع أخذ عمليات التوفيل 2016 ديسببببببببببببببمرب/كانون األول معدالت الشببببببببببببببواغر املتوقعة   مبا   ذلك
   احلسبان. 

 
 وخريطتهاتحديث وضع الشواغر : 1الجدول 

 

 القسم/الوحدة المجموعة
مجموع 
الوظائف 
 الفنية

مجموع 
الوظائف 
 المشغولة

معدل 
 الشغور

معدل 
 -الشغور

 المجموعة

عمليات 
غير 
 مكتملة

معدل 
الشغور 
 قعالمتو 
% 

معدل 
الشغور 
-المتوقع 

 المجموعة
الييييييمييييييرا ييييييز 

 العليا
 11.1 8 9 مكتب المدير العام

12.9% 

 11.1 

11.0% 

 12.5  12.5 14 16 مكتب الشؤون القانونية
ميييكيييتييييييب ا ت ييييييييييييييييا ت فيييي 

 8.9 2 13.3 39 45 المنظمة

 0.0  0.0 8 8 مكتب التقييم
 15.2 1 17.4 38 46 مكتب الموارد البشرية
 11.1  11.1 16 18 مكتب المفتش العام

ميييكيييتييييييب ا  يييييييييييييتيييراتيييييييجيييييييييية 
 9.5  9.5 19 21 والتخطيط وإدارة الموارد

نييييييييييييييائييييييييييييييب 
المدير العام 
 )العمليات(

 37.5 5 8 نائب المدير العام )العمليات(

17.3% 

 37.5 

12.0% 

 18.6  18.6 35 43 شعبة تكنولوجيا المعلومات
لمجلس شيييييييييييعبيييييية المؤتمر وا

 5.1 .8 25.6 29 39 وشؤون المرا م

شيييييييييييعبة الشيييييييييييرا ات والدعوة 
 8.8  8.8 31 34 وتنمية القدرات

 20.0  20.0 8 10 مكتب دعم الالمر زية
 0.0  0.0 16 16 مر ز الخدمات المشتر ة

مكتب المدير العام المساعد، 
 %11.5 20.0  %13.5 20.0 4 5إدارة الخدمات المؤ ييييييييسييييييييية 

                                                 
 CL 153/3 الوثيقة  1
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 القسم/الوحدة المجموعة
مجموع 
الوظائف 
 الفنية

مجموع 
الوظائف 
 المشغولة

معدل 
 الشغور

معدل 
 -الشغور

 المجموعة

عمليات 
غير 
 مكتملة

معدل 
الشغور 
 قعالمتو 
% 

معدل 
الشغور 
-المتوقع 

 المجموعة
إدارة 

الخيييييدميييييات 
 المؤ سية

ارد البشيييييييييرية والشيييييييييؤون والمو 
 المالية

 11.8  11.8 15 17 وحدة الخدمات اإلدارية
 10.0  13.3 26 30 شعبة الشؤون المالية

نييييييييييييييائييييييييييييييب 
المدير العام 
)الييييييييمييييييييوارد 
 الطبيعية( 

نيييائيييب الميييدير العيييام )الموارد 
 42.9 4 7 الطبيعية( 

19.0% 
 42.9 

14.3% 
 وتغيُّر المنييييا  شيييييييييييعبيييية البي يييية
 0.0 1 7.1 13 14 والطاقة الحيوية

إدارة التنمية 
ا قت يييييادية 
 وا جتماعية

مكتب المدير العام المساعد، 
إدارة اليييييييزراعييييييية وحيييييييميييييييايييييييية 

 المستهلك
11 10 9.1 

11.1% 

 0.0 

9.0% 

شيييييييييييعبة اقت ييييييييييياديات التنمية 
 11.1  11.1 16 18 الزراعية

 11.1 1 14.8 23 27 شعبة التغذية والنظم الغذائية
شيييعبة السييييا يييات ا جتماعية 

 15.4  15.4 22 26 والمؤ سات الريفية

 0.0 1 4.2 23 24 شعبة ا ح اء
 10.5  10.5 34 38 شعبة التجارة واأل واق

إدارة 
الييييييييييزراعيييييييييية 
وحيييييييميييييييايييييييية 
 المستهلك

مكتب المدير العام المساعد، 
إدارة اليييييييزراعييييييية وحيييييييميييييييايييييييية 

 المستهلك
16 13 18.8 

11.8% 

 12.5 

9.1% 

 6.3  6.3 15 16 مكتب  المة األغذية
شييعبة ا نتاا الحيواني وصييحة 

 12.5  12.5 21 24 الحيوان

 0.0  6.3 15 16 شعبة األراضي والمياه
الشييعبة المشييتر ة بين المنظمة 
والو الة الدولية للطاقة الذرية 
  تخدام التقنيات النووية في 

 اعييييييييييييةاألغييييييييييييذييييييييييييية والييييييييييييزر 
 

7 5 28.6 1 14.3 

شيييييييييييعبة اإلنتاا النباتي ووقاية 
 9.7  9.7 28 31 النباتات

إدارة م ايد 
األ يييييييييييميييا  
وتيييييييييربييييييييييييييييية 

مكتب المدير العام المساعد، 
إدارة م يييييايد األ يييييما  وتربية 

 األحياء المائية
1 1 0.0 15.9%  0.0 14.5% 
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 القسم/الوحدة المجموعة
مجموع 
الوظائف 
 الفنية

مجموع 
الوظائف 
 المشغولة

معدل 
 الشغور

معدل 
 -الشغور

 المجموعة

عمليات 
غير 
 مكتملة

معدل 
الشغور 
 قعالمتو 
% 

معدل 
الشغور 
-المتوقع 

 المجموعة
األحييييييييييييييييييياء 

 المائية
شيعبة  ييا يات وموارد م يايد 

 ةبية األحياء المائياأل ما  وتر 
68 57 16.2 1 14.7 

إدارة 
 الغابات

مكتب المدير العام المساعد، 
 16.7 5 6 إدارة الغابات

11.6% 
 0.0 

9.3% 

 10.8  10.8 33 37 شعبة  يا ات وموارد الغابات
إدارة 

اليييييييتيييييييعييييييياون 
الييييييتييييييقيييييينييييييي 

وإدارة 
 البرنامج

مكتب المدير العام المساعد، 
 0.0 5 5 إدارة التعاون التقني

16.3% 

 0.0 

12.2% 
 100.0  100.0 0 1 شعبة الطوارئ وإعادة التأهيل

 15.5 4 21.1 56 71 شعبة مر ز ا  تثمار
شيعبة التعاون في ما بين بلدان 

 0.0  0.0 21 21 الجنوب وحشد الموارد

  11.1 20  14.0 731 850 المقر الرئيسي في مجموعال
المكيييييياتييييييب 

 الميدانية
 يتييييييب ا قييييييليييييييييييييمييييييالييييييمييييييكيييييي

ألفريقيييييييا/المكتييييييب اإلقليمي 
الييييييييفييييييييرعييييييييي ألفييييييييريييييييييقيييييييييييييييييا 
الو يييييييييييطى/المكتيييب ا قليمي 
الييييييييفييييييييرعييييييييي ألفييييييييريييييييييقيييييييييييييييييا 
الشيييييييييييرقييية/المكتييب اإلقليمي 

 الفرعي ألفريقيا الجنوبية

67 57 14.9 

14.6% 

 14.9 

14.6% 

المكتييييييب اإلقليمي   ييييييييييييييييييا 
والمحيط الهييييييادئ/المكتييييييب 
ا قيييليييييييميييي اليييفيييرعيييي ليييجيييزر 

 المحيط الهادئ

55 47 14.5  14.5 

المكتييييييب اإلقليمي ألوروبييييييا 
وآ ييييييييييييييا الو يييييييييييطى/المكتييب 
اإلقييليييييمييي الييفييرعييي   يييييييييييييييييييا 

 الو طى

27 26 3.7  3.7 

المكتييييييب اإلقليمي ألمريكييييييا 
اليييييييالتييييييييييييييينييييييييييييييية واليييييييبيييييييحييييييير 
الكيييييياريبي/المكتييييييب اإلقليمي 
الييفييرعييي ألمييريييكييييييا الييالتييييينييييييييية 
والبحر الكيييييياريبي/المكتييييييب 
اإلقييليييييمييي الييفييرعييي ألمييريييكييييييا 

 الو طى

48 40 16.7  16.7 

لمكتيييييب اإلقليمي للشيييييييييييرق ا
 19.4  19.4 29 36ب /المكتوشمال أفريقيا األدنى
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 القسم/الوحدة المجموعة
مجموع 
الوظائف 
 الفنية

مجموع 
الوظائف 
 المشغولة

معدل 
 الشغور

معدل 
 -الشغور

 المجموعة

عمليات 
غير 
 مكتملة

معدل 
الشغور 
 قعالمتو 
% 

معدل 
الشغور 
-المتوقع 

 المجموعة
لشيييييييييييمييييييال اإلقليمي الفرعي 

 أفريقيا
مييمييثييليييييييييات 

 المنظمة
الممثلون القطريون للمنظميييييية 

 0.0 9 9 في آ يا والمحيط الهادئ

8.9% 

 0.0 

8.9% 

 0.0  0.0 5 5 المنظمة في أوروبا ممثليات
ات المنظميية في أمريكييا ممثلييي

 25.0  25.0 12 16 الالتينية والبحر الكاريبي

ممثليات المنظمة في الشييييييرق 
 0.0  0.0 6 6 األدنى

 5.0  5.0 19 20 ممثليات المنظمة في أفريقيا
مييييييكيييييياتييييييب 

 ا ت ال
مكتيييب ا ت يييييييييييييال مع األمم 

 33.3 2 3 المتحدة، جنيف

12.5% 

 33.3 

12.5% 

 0.0  0.0 1 1 اليابان مكتب ا ت ال مع
مكتيييب ا ت يييييييييييييال مع األمم 

 0.0  0.0 2 2 المتحدة، نيويور 

مكتب ا ت ييييييييييال مع ا تحاد 
 0.0  0.0 1 1 الرو ي

مكتييب ا ت ييييييييييييال مع أمريكيا 
 0.0  0.0 1 1 )واشنطن العاصمة( الشمالية

  13.5 0  13.5 257 297 المكاتب الميدانية في مجموعال
  11.7 20  13.9 988 1147 المنظمة يف مجموعال
 
دابري الربنامج نية املعززة وتوحيد تالفالقدرة "الوثيقة املعنونة  الواردة   العملية شبببببببببببمنإلغائها  هبدفوفائل  6مت  ديد * 

  "2017-2016  الفرتة 
 
غلت وفائل فنية -3  كانتة  ابببببببببببببباغر  ائلوف إعالن عن 100أكثر من  من خاللخالل األاببببببببببببببهر األخرية  ابببببببببببببب 

 .2017-2016برنامج العمل وامليزانية للفرتة  على عقب تنفيذ تعديالت ،  وقت سببببببببببببببابق من هذا العام قد صببببببببببببببدرت
ملعتمدة، بالتماابببببببببببي مع املمارسبببببببببببة او    العملية. بدرجة كبرية جلان اختيار املوففني الفنيني ذات الصبببببببببببلةنشببببببببببب ت  وقد
ابببغل من أجل  فنينياملوففني ال ختيارال معينةلذين أيدهتم جلان باملرابببحني ا قوائم تصبببفيةسبببتخدمت   بعحل احلاالت ا  

غور وفيفة ابببببببالتعيني إىل  أدى  من موففي الفاو الداخليني، وبالتاياملراببببببب  املعنّي  إذا كانشببببببباهبة، ال سبببببببيما توفائل م
 اغور املنصب األسبق هلؤالء املراحني.  جراء إشافية
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 ا تخدام الموارد البشرية لغير الموظفين
 
اعتبارا  و واقع. تنفيذ برنامج عملها   كافة املمن أجل على املوارد البشببرية لغري املوففني  اعتمادهاتواصببل املنظمة  -4

ويتوزع  ،مبوجب عقود املنظمةمع  ونيعمل 2اسبببببببببتشببببببببباريا   2350هناك ما جمموعه ، كان 2016نوفمرب/تشبببببببببرين الثا   1من 
 واملكاتب امليدانية. بني املقر الرئيسي  ما متوازنبشكل  عددهم

 
 للموارد البشرية لغير الموظفين بحسب الجنسية التوزيع اإلقليمي: 2الجدول 

 
 اإلقليم الييييذت تنتمي إلييييي 

 الجنسية 
     الفاو لد المدة اإلجمالية للخدمة ) نوات( منذ تاريخ أول مهمة 

 
أكثر  9 - 8 7 - 6 5 - 4 2-3 1 - 0

 10من 

 
  

   موعالمج المقر الرئيسي  
  60 10 2 6 9 11 22 أفريقيا
  47 8 1 6 7 7 18 آسيا
  836 157 56 104 110 153 256 أوروبا

أمببريببكببببببببا الببالتببيببنببيببببببببة والبببببحببر 
  85 5 4 8 12 14 42 الكارييب

  18 2 2 1 2 3 8 الشر  األدىن
  103 14 5 6 13 25 40 أمريكا الشمالية

  21 2  4 2 4 9 ئجنوب غرب احمليط اهلاد
  395 217 155 135 70 198 1170  
   المجموع الميدانيةالمكاتب   

   208 51 19 19 36 20 63 أفريقيا
   110 22 11 4 18 19 36 آسيا
   511 105 29 38 86 64 189 أوروبا

أمببريببكببببببببا الببالتببيببنببيببببببببة والبببببحببر 
   148 30 12 12 24 24 46 الكارييب

   35 9 1 4 7 6 8 الشر  األدىن
   108 19 4 11 11 19 44 أمريكا الشمالية

   60 19 2 2 2 11 24 جنوب غرب احمليط اهلادئ
  410 163 184 90 78 255 1180   
 المواقع مجمل  

 
النسيييبة الم وية 

  لمجموعمن ا
 %11 268 61 21 25 45 31 85 أفريقيا
 %7 157 30 12 10 25 26 54 آسيا

                                                 
"مشبببببرتك   اتفاقية مي للمنظمة" و"اسبببببتشببببباري ر ي إقلي ةفئ شبببببمن غري املوففنيلاملوارد البشبببببرية  نياالسبببببتشببببباري تضبببببم تسبببببميةلغايات هذه الوثيقة،   2

غري املوففني على غرار لاألنواع األخرى من املوارد البشبببرية   من التسبببميةسبببتثىوت. العاديني لالسبببتشببباريني اناملسبببتخدم تانالفئ اومه اخلدمات الشبببخصبببية"
 وغريهم.  مصممي ال باعةاملرتمجني و 
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 اإلقليم الييييذت تنتمي إلييييي 
 الجنسية 

     الفاو لد المدة اإلجمالية للخدمة ) نوات( منذ تاريخ أول مهمة 

 %57 1347 262 85 142 196 217 445 أوروبا
أمببريببكببببببببا الببالتببيببنببيببببببببة والبببببحببر 

 %10 233 35 16 20 36 38 88 الكارييب

 %2 53 11 3 5 9 9 16 الشر  األدىن
 %9 211 33 9 17 24 44 84 أمريكا الشمالية

 %3 81 21 2 6 4 15 33 ئجنوب غرب احمليط اهلاد
 %100 2350 453 148 225 339 380 805 المجموع

 
 اهعلى عالقة تعاقدية مع   املنظمة االسببببببببببببببتشبببببببببببببباريني  املائة من  20أن حواي  2اجلدول من خالل  يالحظو  -5

غرافية، من وجهة نظر جو . قدرهتا الفنيةب هابالتاي يسبببببامهون مسبببببامهة ملحوفة   احتفافهم سبببببنوات و  10منذ أكثر من 
 ،م الفاو حاليا  هد اعمجاي من االستشاريني الذين تشغلّ يشكل مواطنو البلدان األوروبية وبلدان أمريكا الشمالية ثلثي العد

 . 3اجلدول بلدان فقط متثل أكثر من نصل هذا العدد، حبسب ما يظهر    سبعة ن ب مع العلم
 

 في المائة من إجمالي الموارد البشرية لغير الموظفين 50يشكل مواطنوها أ ثر من  تي: البلدان ال3الجدول 
 

المكاتب  مقر الرئيسيال الجنسيييية العدد
النسبة الم وية  النسبة الم وية المجموع الميدانية

 الترا مية
  %23.8 559 58 501 إي اليا 1

 %30.3 %6.5 152 78 74 الواليات املتحدة األمريكية 2
 %36.6 %6.3 149 79 70 فرنسا 3
 %41.6 %5.0 118 74 44 اململكة املتحدة 4
 %45.0 %3.4 79 36 43 إسبانيا 5
 %48.0 %3.1 72 38 34 أملانيا 6
 %50.6 %2.5 59 30 29 كندا 7
  %49.4 1162 787 375 اجلنسيات األخرى 8

  %100 2350 1180 1170 المجموع  

 

 لوظائف الف ة الفنية العامة المواصفاتتحديد إعادة 
 
تبسبببيط عمل مركز اخلدمات املشبببرتكة وابببعبة املؤمتر وا لس  أدى، JM 2016.2/2  الوثيقة رقم  حبسبببب ما ورد -6

تسببببتتبع ماليني دوالر أمريكي. و  4.5تقريبا   قيمتها وفورات بلغت  قيق إىل ،واببببؤون املراسببببم وإدارة اخلدمات املؤسببببسببببية
 يسببببببببببببببي،ملقر الرئوفيفة إدارية إىل وفائل تقنية ووفائل   الربنامج، ال سببببببببببببببيما   ا 46 ما يقاربهذه الوفورات  ويل 

املكانية  األ اك ونظم املعلومات اجلغرافيةمصايد وتغري املناخ و  مقاومة مضادات املكروباتبش ن  لدعم العملمبا   ذلك 
ربنامج أما ا االت اليف حددهتا فر  ال كات وتنسبببيق الربامج.ا ة واالسبببتثمار والشبببر مواعحصببباءات وأهداف التنمية املسبببتدا
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 ديد املوففني  لتلك ا االت هبدف املناسبببة الوفيفية ملواصببفاتاععداد والعمل جار  فرتد أدناه. ناآلاالسببرتاتيجي ح  
 امل لوبني. 

 
 : مجا ت الخبرة ذات األولوية التي تحتاا إليها فرق البرنامج ا  تراتيجي4الجدول 

 
 األولوية ذات مجا تال 

 الرصد والتقييم :1الربنامج االسرتاتيجي 
 اءاتاعحص

 احلوكمة واالقتصاد السياسي
 السمنة واألمراض املتصلة هبا 

 االرتباط بالق اع اخلاص ومجعيات املستهلكني

 الفرعي قليمياعو ني اعقليمي يمن األثر والتنفيذ على املستو  والتخفيل، السياساتخص فيما تغري املناخ  : 2الربنامج االسرتاتيجي 
 تدهور األراشي   أفريقيا وآسيا القضايا البيئية وال سيما معاجلة

 عمن أجل أداء  ليل املناف ال سيماواملسائل االقتصادية واالجتماعية  جيةاحلر  والزراعة البيولوجيةالزراعة 
 أخصائيون   علوم الرتبة

 نظم اعنتاج الزراعي

 احلماية االجتماعية : 3الربنامج االسرتاتيجي 
 لفقرمعلومات أساسية  ليلية بش ن خفحل ا

 السو  واملشرتيات العامة جمال   اخللفيةان القا  من  ليل السياسات 
 أصحاب خلفية كمية ونوعية وخربة   جمال العمالةعلماء اقتصاد 

 التعاون   ما بني بلدان اجلنوب :4الربنامج االسرتاتيجي 
 اخلصائص املالية

 ت وير سالسل القيمة   أفريقيا وآسيا
 األوجه التجارية

 واألعمال التجارية الزراعيةد األ اك يصام

 تغري املناخ وخفحل الكوارث :5الربنامج االسرتاتيجي 
 األمن الغذائي واستقرار السلم 

  ليل الصراعات
 إنتاج الثروة احليوانية   مناطق الصراع

 

 األنشطة الخارجية
 
داعيات ت مراعاة قادر على  للسببببياسببببات إىل إطار واشببببيفتقر األنشبببب ة اخلارجية   موففي الفاو  شببببلوع كان -7

مات، بواسبب ة املصببا . فصببدرت تعلي ممكن   تضبباربأي وقت املوففني والتزاماهتم جتاه املنظمات الشببريكة و  ذلك على
  ن  مجلببة أمور. ونتيجببة لببذلببك م  ، تعميم إداري خمصببببببببببببببص يتعلق مبشببببببببببببببباركببة موففي الفبباو   األنشبببببببببببببب ببة اخلببارجيببة
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د حبيث حاليا  للرصبببب صببببص هلذه الغاية  ضببببعسببببجل خم قد وشببببعممارسببببة تلك األنشبببب ة، و على قة موففا  املواف 70حواي 
 ن. أساس قرارات فردية يتخذها املوففو  قائمة علىفقط  فال تكونتلك الفرص لتعزيز عمل املنظمة  نامتغاميكن 

 
 تحسينات في العقود ق يرة األجل

 
 جديدة يةإدار  تدابريالفئة الفنية واخلدمة العامة، صبببببببببببدرت  إىل ترابببببببببببيد العقود قصبببببببببببرية األجل لوفائل سبببببببببببعيا   -8

اععالن  وصي بف. القصوى ومدته اهرا ( 55ص االستخدام املالئم هلذا النوع من العقود )   أكتوبر/تشرين األول فيما 
- سببيما عند رتبة فاببهرا ، ال 11أن تبلغ  هتاختيار العقود الفنية قصببرية األجل حني يكون من املتوقع ملدال عن الشببواغر

 لفرتة الفاصببببببببببلةمل ابقة ا بدأ التنفيذ التدرجيي ،وباملثل، من أجل تعظيم كفاءة اسببببببببببتخدام تلك العقود إىل أقصببببببببببى حد .5
 النشاط مثل ديسمرب/كانون األول وأغس س/آب.  مع الفرتات اليف تتسم بتد  بني عقد وآخر

 
 العطل الر مية في المقر الرئيسي دترشي

 
   املائة من املوففني   املقر الرئيسببببببي   املتوسببببببط، 50السببببببنوات األخرية أن حواي لبيانات تعراض أفهر اسبببببب -9
األنشبببببب ة    ديسببببببمرب ما أدى إىل تباطؤ 31و 25  الفرتة املمتدة بني  ع ال  اعدارة العليا، قد أخذوا  وموفف   ذلكمبا 

 الع ل الر ية ميعإمكانية جت   النظرمت و خنفاض النواتج. املنظمة مع ا عاتق إىل تكاليل تشببببببببببببببغيلية كبرية على أفضببببببببببببببى
مليون دوالر أمريكي تقريبا . وسبببببببتضبببببببمن  1وفر مبلغا  بقيمة ما  2016  عام  فنفذت  املقر الرئيسبببببببي خالل هذه الفرتة 

 عمل،وة إىل القدرة املنظمة على االسببببببببببببببتجابة لل وارئ غري املتوقعة أو الدع ،خ ة ال وارئ العادية وسببببببببببببببواها من اخل ط
ل املوففني أجهزة متثيعقب التشبببببببباور مع و مبا أن اعجراءات املناسبببببببببة هلذه احلاالت االسببببببببتثنائية كانت موجودة وال تزال. 

 . 2017  عام  /كانون األولديسمرب 31إىل  25الر ية من  ةجتربة ت بيق الع ل ستتكرر
 

 التحديات المقبلة
 

عبارة  هو تعزيز إدارة املوارد البشببببرية بيد أن. 2012دارة املوارد البشببببرية منذ عام أجنزت الفاو الكثري على صببببعيد إ -10
 عددا  من التحديات. ملولذا فإن املستقبل حي ، سني منفردة مرحلةعن جهد متواصل أكثر منه 

 
زنا  والمركزية اإنشاء جلان جديدة وأفضل تو  من خاللعلى التوفيل   الفئة الفنية،  دخلتيف أ  إن التحسينات ال -11

ات الصلة السرية ذ عن املعلومات اعفصا قد أدت إىل تعيينات أكثر إنصافا  وسرعة وفعالية. إال أن  ،الختيار املوففني
ال يزال حيصبببببببل. وهذا يناقحل القوانني واللوائ  املكرسبببببببة على مسبببببببتوى األمم املتحدة ويقوض عملية  ململوكة للمنظمةوا

 ة. الت اخلارجيّ العملية عرشة للتدخّ  علالتوفيل   حد ذاهتا وجي
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، ا كانت عليهيوم ممأكثر اتزانا  ال الختيار املوففني الفنيني قد أصبببببببببببببببحت اللجان اجلديدة ركيبةباملثل، فيما أن ت  -12
رجيني   تلك أعضاء خا سيتعزز إاراكما خص الرتايحات الداخلية. ولذا  فال زلنا نالحظ بعحل امليل إىل االحنياز  

 . املبين على اجلدارة الذي هو من املبادئ اجلوهريةلتوفيل الجان من أجل مواصلة دعم ال
 
لبات إعراب أ( ط)تضبببببببببمن وهي تإىل نتائج إجيابية.   سبببببببببني اععالن عن التوفيل وقد أدت اجلهود الرامية إىل -13

راببببببببببببحني ما يؤدي إىل تعيني م مي،على املسببببببببببببتويني العاملي واعقلي عن االهتمام بالنسبببببببببببببة إىل موففي اخلدمات العامة
 (FIRST) جدى إىل جنا  برناميؤ ما  نب( تعزيز اععالنات عن الشببببواغر الفنية عرب األقاليم والبلدا)خارجيني جيدين و

 إال أن األدوات املسببببببببتخدمة لتحسببببببببني التوفيل   املناصببببببببب العليا .2016توفيل ممول من اال اد األورويب   عام لل
 سبببببببتعانةالوسبببببببوف تسبببببببتوجب املزيد من الدرس وال سبببببببيما على املسبببببببتويني العاملي واحمللي وا، ئج املتوقعةمل تؤد إىل النتا

 شركات خارجية متخصصة   التوفيل. ب
 
 توزيع جغرا   قيق مسبببباعي حصببببلت  سببببينات على مسببببتوى FC 164/7وحبسببببب ما ورد   الوثيقة الرئيسببببية  -14

 لبلدان غري املمثلة أو ناقصبببببببببببببة التمثيل أو مفرطة التمثيل، لدى أمانة الفاو.فحل عدد ااخن إذ ،عضببببببببببببباءألعادل للبلدان ا
 جتديدو وى احمللي مل تعزز التعيينات الفعالة على املست وعمليات توفيل املوففني الفنيني املبتدئني (FIRST)برنامج  إنو 

 وإمنا سامهت   التوزيع اجلغرا  العادل.  ،وحسب القوى العاملة
 
 التحببديببات ال تزال كثرية   هببذا املعرتك. فقببد لوحظببت صببببببببببببببعوبببات على مسببببببببببببببتوى عببدم التمثيببل مثال  إال أن  -15
أو مسبببببتويات الدخل و/ نبالبلدان األعضببببباء غري املمثلة لدى املقر الرئيسبببببي، والعدد املتد  نسببببببيا  للسبببببكا ما يتعلق  

باملرابببببحني  وزيع أفضبببببل، مبا   ذلك وشبببببع قوائماختاذ عدد من النهج البديلة من أجل  قيق ت وسبببببينبغي. جدا   املرتفعة
 محالت توفيل حملية أو إقليمية. إجراء على املستوى الق ري و  املقبولني

 
 تلبية املرونة   هللمنظمة، أقله لتقدمي قّيمة جدا  وسبببببببببببيلة  أنه عناسبببببببببببتخدام املوارد البشبببببببببببرية لغري املوففني  برهن -16

اخل وط  من هذه الناحية، أدى إطال و لقدرات الفنية للفاو. لعن تدعيمه  االحتياجات الربجمية والتشببببببببببببببغيلية فضببببببببببببببال  
إىل ترابببببيد اسبببببتخدام االسبببببتشببببباريني وغريهم من املوارد البشبببببرية لغري املوففني ب ريقة  2015و 2013  عامي  التوجيهية
ر املوارد مي لعببدد وأجو ص التوازن الوطين واعقلي فيمببا  قببائمببة منببذ زمن بعيببدال تزال هنبباك  ببديببات  ولكنملحوفببة. 

 البشرية لغري املوففني، وسوف تتم معاجلتها. 
 
حبسببببب ما تبينه الوثيقة الرئيسببببية.  2012منذ   سببببنا  ملحوفا   أجهزة متثيل املوففنيالعالقة بني اعدارة و  اببببهدت -17

مواصببلة مثل  تحسببنيلت لولكن بالتمااببي مع النهج الكلي للمنظمة   ما خص الكفاءة املتواصببلة، ال تزال هناك جماال
 كثر فعالية. إىل منتديات أو ويلها  نيأجهزة متثيل املوففتوحيد العدد الكبري من اللجان املشرتكة بني اعدارة و 

 
 2012قدرة املوففني والعاملني على اسببببببببببببببتيعاب التغيريات التحويلية اليف ت بق   الفاو منذ  جرى دعموأخريا   -18

السببعي ف ، بدءا  من اعطار االسببرتاتيجي املراجعت التغيريات واسببعة الن ا  وعميقةكانث  حي  بفضببل  سببني التواصببل.
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 أثرت قدو  عرب الق اعات. بشببببببببببببببكل أكرب إىل الرتكيز على النتائج والبحث املتواصببببببببببببببل عن املزيد من الكفاءة والعمل
 رية. التغيريات   مالك املنظمة وموففيها و  اعدارة الفعالة للموارد البش هذهكل 
 
 2015عام  وتغيري ا ها   مؤخرا   موحدة وقد مت جتديدها (إنرتانت)نشبببببببببببئت اببببببببببببكة داخلية   املرحلة الراهنة أ   -91
مقاالت ووسبائل تواصبل أخرى مصباحبة هلا تفسبر وتظهر كل من التغيريات لتسبهيل فهمها   الوقت املناسبب  نشبر مع

مقالة ومقابلة ومنتديات خمصببببصببببة  1000، نشببببر أكثر من 2012نذ عام من قبل املالك واملوففني. فعلى سبببببيل املثال، م
 وفة مقارنةملح زيادة ، فكانتوأابببببببببببرطة فيديو ووسبببببببببببائل اتصبببببببببببال أخرى تتعلق بإدارة املوارد البشبببببببببببرية وتغيريات أخرى

 . 2012إىل  2008مادة منشورة   الفرتة من  15بب
 
 لى ارتفاع التزام املوففنيع 2013اسبببببببببببببتهل   عام  كرتو عرب الربيد اعل لتواصبببببببببببببلل حمددة قناةرصبببببببببببببد  وقد دل -20

بوابة إلكرتونية  فقد أقيمتوباملثل  .2014-2013  الفرتة  500مقارنة ببببب 2016-2015  الفرتة رسالة  6400مع تبادل 
 .وففنيأجهزة متثيل املمن أجل اسبببببببببتخدامها حصبببببببببرا  من جانب  (نتاإنرت )صبببببببببفحة األوىل لشببببببببببكة عند الخمصبببببببببصبببببببببة 

سبببيتواصبببل ويتنوع ف ،اسبببتيعاب التغيريات والتحسبببينات   إدارة املوارد البشبببرية من أجل السبببعي إىل دعم املوففني ولكن
 زيد من الفعالية. مل
 
 


