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 موجز
 

  تُعرض على اللجنة، لغرض اإلحاطة، اإلجنازات الرئيسية يف جمال إدارة املوارد البشرية يف منظمة األغذية
 والزراعة.

 
 

 التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية
 

  ا باإلجنازات الرئيسية يف جمال إدارة املوارد البشرية.اإلحاطة علم  أعضاء جلنة املالية مدعوون إىل 
 

 مسودة المشورة
 

  رحبت اللجنة باإلنجازات الرئيسية في مجال إدارة الموارد البشرية في منظمة األغذية والزراعة خالل
 .فترة اإلبالغ
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 اإلجنازات الرئيسية
 

يف جمال  الرئيسية التحسيناتا عن السابقة، تقدم املنظمة تقرير  الدورات بناء  على طلب أعضاء جلنة املالية يف  1-
سياسة وإدارة املوارد البشرية خالل فرتة اإلبالغ املاضية. وتستمر املنظمة يف اعتماد رؤية للموارد البشرية تقوم على أربع 

مواءمة إدارة املوارد البشرية مع و ( 2؛ )اهتمتعيني موظفني من ذوي الكفاءات العالية وتنمية قدر ( 1قوى دافعة رئيسية هي: )
منظمة األغذية والزراعة كوكالة متخصصة من وكاالت  طبيعةعكس و ( 3االحتياجات االسرتاتيجية والرباجمية للمنظمة؛ )

ا هلذه زيادة كفاءة عمليات وإجراءات املوارد البشرية. وتفيد هذه الوثيقة عن اإلجنازات وفق  و ( 4منظومة األمم املتحدة؛ )
 القوى الدافعة.

 
 توظيف موظفني ميتلكون أرفع املؤهالت وتنمية قدراهتم

 
 توظيف املوظفني الفنيني )أ(
 
توظيف أفضل املواهب بأكثر الطرق فعالية، مع إيالء العناية الواجبة سبيل جهودها يف  تكثيفتواصل املنظمة  -2

أوسع  قدرلألهداف اخلاصة بالتوزيع اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني. وعلى وجه اخلصوص، رّكزت املنظمة على اجتذاب 
 .الفنيةالشبكات  عربمن املرشحني باستخدام محالت هادفة عرب وسائل التواصل االجتماعي وباإلعالن عن الشواغر 

 
هتدف أنشطة التوظيف اليت تقوم هبا املنظمة إىل حتديد واختيار أنسب املرشحني املتاحني على الصعيد العاملي، و  -3

مع ضمان امتالكهم الكفاءات واملؤهالت األساسية والقيادية اليت تتوخاها املنظمة. وهذا يضمن أن يدعم املوظفون اجلدد 
وقدرهتا على تنفيذ براجمها. ومن حيث اخللفية األكادميية للمرشحني ومهاراهتم اللغوية،  الفنيةقدرهتا من عمل املنظمة ويعززوا 

 البيانات اخلاصة باملرشحني املعينني. 1ترد يف اجلدول 
 

 2018و 2017و 2016المؤهالت األكاديمية والمهارات اللغوية للمرشحين المعينين في األعوام : 1الجدول 
 

 )أكتوبر/تشرين األول( 2018 2017 2016 
# % # % # % 

 30% 54 %33 42 %30 71 املرشحون احلاملون لشهادة الدكتوراه

 20% 35 %20 25 %23 55 املرشحون احلاملون لشهاديت ماجستري

لغات أو أكثر  3املرشحون الذين لديهم 
 )املستويان جيم وباء(

39 16% 23 18% 52 %29 

  180  129  239 للتعييناتالعدد اإلمجايل 

 
، إىل املزيد من الشفافية وإىل قدر 2015عام يف أّدت جلان اختيار املوظفني الفنيني املنّقحة، اليت استحدثت و  -4

املركزية دون جلنة اختيار املوظفني الفنيني أكرب من االخنراط املباشر لوحدات التوظيف وعملية توظيف أسرع، إذ استبدلت 
جلنة المركزية الختيار املوظفني الفنيني  11ا هيئات ممثلي املوظفني بـ وحدات التوظيف وبأعضاء ترشحهم مركزي  مشاركة 
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)جلنة واحدة لكل إدارة أو إقليم(، حيث يشارك مديرو التوظيف مباشرة، إىل جانب ممثل عن مكتب املوارد البشرية وعضو 
 .اإلدارة نفسها مناإلدارة نفسها، ويرأس اللجنة عضو ينتخبه موظفو 

 
تتطابق املدة اإلمجالية لعملية االختيار مع الفرتة الزمنية بني إغالق اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة وقرار التعيني. و  -5

ا برصد البيانات الكلية، إذ تدار املراحل املختلفة لعملية التوظيف بأدوات خمتلفة، بعضها بالتعيني وتقوم املنظمة حالي  
ومعظمها عرب الربيد اإللكرتوين. وابتداء  من العام املقبل، ستبدأ املنظمة برصد مراحل عملية  iRecruitmentاإللكرتوين 

. وسيمّكن 2019التوظيف املختلفة باستخدام الوظائف اإلضافية املتوفرة يف التوظيف اجلديدة اليت ستصبح متاحة يف عام 
 ت التحسني.ذلك املنظمة من حتديد االختناقات احملتملة وجماال

 
توقيت حسن لمنظمات أن تستخدمها لتعزيز لالطرق اليت ميكن إحدى ا هي مسبق  ة قوائم املرشحني املعتمدو  -6

القوائم واقرتحت وضع مثل هذه استخدام  2012مت يف عام قيّ قد وحدة التفتيش املشرتكة وكانت وكفاءة عملية التوظيف. 
ا مع االحتياجات التنظيمية لتعيني فئات حمددة من الوظائف شي  اتقييمهم متللمرشحني الذين سبق جمموعات /"قوائم

 1".عملية االختياريف ، حسب االقتضاء، لإلسراع الفنيةواجملموعات 
 
تشــــــــــــــري قائمة توظيف املوظفني الفنيني إىل قائمة املرشــــــــــــــحني الذين قّيمتهم جلنة املقابالت على أ م مؤهلون و  -7

ومناســــبون ملنصــــب معني لكنهم ا ُلتاروا لذلك املنصــــب. وتتيح "القائمة" للمنظمة االحتفاذ باملرشــــحني الذين اجتازوا 
ذلك على ذخر من املواهب اليت ميكن توظيفها يف وقت الحق، بنجاح عملية االختيار التنافســــــــــــــي االعتيادية، فتحاف  ب

 من إصدار إعالن يوفر الوقت واملوارد. وميكن ملكاتب التوظيف أن توصي باستخدام "القائمة" مللء وظيفة شاغرة بدال   امم
 عن الوظيفة الشاغرة وتكرار عملية االختيار.

 
ائمة" كأداة لدعم جهود التوظيف يف املنظمة يف تلك الفرتة. ، كثفت املنظمة استخدام "الق2016ا من عام بدء  و  -8

، وبعد التشــــاور مع اهليئات املمثلة للموظفني، ضــــّمنت املنظمة يف النســــخة املنقحة من اخلطوط التوجيهية 2017ويف عام 
لوظائف برنامج العمل ا للقائمة وغرضــــها وطريقة عملها. وقد زادت النســــبة املئوية ا واضــــح  لتوظيف املوظفني الفنيني تعريف  

 51وإىل  2016يف عام  املائةيف  38إىل  2015يف عام  املائةيف  4وامليزانية اململوءة باســــــــتخدام قائمة املوظفني الفنيني من 
 .2017ئة يف عام اامل يف
 

  

                                                 
ويستلزم ذلك ما يلي: . املوظفني يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة: حتليل مقارن وإطار معياريطاب ستقا - JIU/REP/2012/4الوثيقة   1
يكفل مديرو القوائم أن و بعد؛ )ب( تاروا ا لُ  همعامة، لكنشاغرة هبم لشغل وظيفة حمددة أو وظيفة أوصي و قـُّيموا مرشحني من قوائم/جمموعات  )أ(

ات الصلة ذالقائمة قواعد بيانات و توقعات مديري التوظيف من حيث توفر املرشحني وطول املدة اليت يبقى فيها املرشحون يف القائمة؛ )ج( أ ا تلىب 
 العملية.لتضمينها يف النتائج وإعادة  اجملموعة/القائمةإجراء تقييم دوري لنظم و االستعمال؛ )د( يسرية مستكملة و 
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 برنامج املوظفني الفنيني املعاونني )ب(
 
تســــــتمر املنظمة يف التعاون مع البلدان األعضــــــاء من خالل برنامج املوظفني الفنيني املعاونني لتوفري  ربة تعليمية  -9

منّظمة إىل موظفني وطنيني من بلدان خمتلفة عرب املشـــــــاركة يف أنشـــــــطة تعاون دولية، مع متكينهم من تطبيق  صـــــــصـــــــاهتم 
 مة.حتت إشراف موظف ذي خربة من موظفي املنظالفنية 
 
، عّينت املنظمة 14إىل  15، من 2018ا يف عام ا طفيف  رغم أن عدد الشركاء املاحنني اخنفض اخنفاض  و  -10
ئة ايف امل 54ا، أي بزيادة قدرها ا معاون  ا فني  موظف   17ما جمموعه  2018يناير/كانون األول إىل أكتوبر/تشرين األول  من
موظفني فنيني معاونني بتمويل من جملس املنح الصيين ووظيفتني اثنتني  8ا بصدد توظيف . واملنظمة حالي  2017عام  عن

 متوهلما أملانيا.
 

 2018و 2017و 2016اتجاهات برنامج الموظفين الفنيين المعاونين في األعوام : 2الجدول 
 

 املعينني املوظفني الفنيني املعاوننيعدد  عدد الشركاء املاحنني 
2016 15 43 
2017 15 43 
 هم(يتوقع تعيين) 54 14 2018

 
تقوم املنظمة اآلن مبراجعة برنامج املوظفني الفنيني املعاونني لتحسني أثره العاملي. وعلى وجه اخلصوص، تعمل و  -11

املنظمة على إطالق نداء عاملي لتقدمي طلبات ملناصب تغطي اجملاالت الرئيسية ذات األولوية يف املنظمة. واهلدف هو 
اليت يكثر الطلب عليها وتعريفهم بربامج ومشاريع  الفنيةاجملاالت اجتذاب موظفني فنيني معاونني مؤهلني متخصصني يف 

 للمنظمة يف مقار العمل املختلفة. الفنيةاملنظمة الرئيسية وزيادة القدرة 
 

 برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني )ج(
 
ا ميّكن املنظمة مما يتضمن عملية توظيف منّسقة برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني برنامٌج منّظٌم ومنّسٌق مركزي   -12
تعيني موظفني فنيني شباب موهوبني متحمسني لفرتة حمددة واالستفادة من مهاراهتم ومعرفتهم خالل مدة تعيينهم.  من

مصممة بصورة رئيسية الجتذاب نساء وهي (، 1-موظفني فنيني مبتدئني )على مستوى ف لتعينيوالربنامج آلية فّعالة 
 ا. ناقص  من البلدان غري املمثلة أو تلك املمثلة متثيال   بالفئة الفنية ومرشحني شبا من
 
األكفاء  نفيها عن طريق إنشاء ذخر من الفنيني الشبا شباب قوة العمليساعد الربنامج املنظمة على  ديد و  -13

ام املنظمة يف جماالت خربة حمددة. وقد الرفيعة يف مه الفنيةاملناسبني للتوظيف يف املستقبل. وميكن أن تساهم خربهتم 
ا لتدريب املوظفني الفنيني املختارين وبناء كفاءاهتم، ويف  اية فرتة صممت املنظمة برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني أساس  

نظمة بتعزيز ا إىل دعم قيام املالتعيني االحتفاذ يف املنظمة مبن أبدوا امتالكهم أعلى القدرات. كما يهدف الربنامج أيض  
 التكافؤ بني اجلنسني والتوازن اجلغرايف بني موظفيها الفنيني.
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نداء  2018لغرض مواءمة عملية تعيني املوظفني الفنيني املبتدئني مع احتياجات املنظمة، صدر يف أبريل/نيسان و  -14

إلبداء االهتمام مبناصــــــــــــــب املوظفني الفنيني املبتدئني. وكان اهلدف من هذا النداء إثراء قائمة املوظفني الفنيني املبتدئني 
 ا يف اجملاالت ذات األولوية التالية:مبرشحني مؤهلني أساس  

 
 الزراعة اإليكولوجية 
 املقاومة ملضادات امليكروبات 
 تغرّي املناخ 
 تغذيةاألمن الغذائي وال 
 صّحة واحدة 

 
جنح النداء إلبداء االهتمام مبناصـــــــــــب املوظفني الفنيني املبتدئني يف اجتذاب جمموعة واســـــــــــعة من املرشـــــــــــحني: و  -15

من اإلناث. وقد حددت املنظمة أنســب املتقدمني بطلبات  972ذكور والمن  من املرشــحني 781ا، من بينها طلب   1 753
م إىل قائمة املوظفني الفنيني الشـــــــباهتم. ويف  اية عمليات وجرت مقابال ، من بينهم ا مؤهال  مرشـــــــح   38 ناالختيار، انضـــــــّ

ا. وتشــــــــــــــمـــل مؤهالت هؤالء جمـــاالت  نـــاقصــــــــــــــــ  من الـــذكور من بلـــدان غري ممثلـــة أو ممثلـــة متثيال   10اإلنـــاث و من 28
 خمتلفة.  صص

 
، ُعنّي أربعة من الفنيني الشبان يف وظائف شاغرة يف برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني، 2018أيلول /سبتمرب يف و  -16

لألقاليم اليت عّينوا فيها. وعلى وجه اخلصوص، وظّفت املنظمة يف آسيا خبريين مبتدئني أحدمها  الفنيةالقدرة من ما عزز 
روبات. وأعطيت األولوية يف أمريكا الالتينية جملال الزراعة جمال الصحة الواحدة واآلخر يف جمال املقاومة ملضادات امليك يف

 اإليكولوجية ويف أفريقيا لتعزيز جمال األمن الغذائي والتغذية.
 
بفضل الُذخر املتوفر من املرشحني، ستتمكن املنظمة من ملء وظائف املوظفني الفنيني املبتدئني األخرى حاملا و  -17

 ا يوفر الوقت واملوارد.مما،  رفيع  تصبح شاغرة مبرشحني مؤهلني تأهيال  
 
 توظيف موظفي اخلدمات العامة (د)
 
"، احكر  املنظمة اتباع  ج جديد الستقطاب موظفي اخلدمات العامة، وذلك بكسر ما كان يف السابق " تواصل -18

يتمكن أي مرشــــــــــــح اخلدمات العامة فقط من بني املرشــــــــــــحني الداخليني دون أن  فئةإذ كان جيري توظيف مجيع موظفي 
، يُعنّي موظفو اخلدمات العامة يف املقر الرئيســـي واملكاتب 2015ا من عام خارجي من التقدم بطلب هلذه الوظائف. وبدء  

اإلقليمية بواســـطة نداءات عاملية. ويتيح ذلك للمنظمة توظيف أفضـــل املرشـــحني، من خلفيات متنوعة ومن ســـوق عاملية، 
 نظومة األمم املتحدة كمنظمة األغذية والزراعة.ظمات التابعة ملمبا يناسب منظمة دولية من املن
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تتلقى املنظمة من خالل النداءات العاملية طلبات من مرشحني داخليني وخارجيني، مث ُتصّفى الطلبات مقابل و  -19
ا اجتياز اختبارات احلد األدىن من متطلبات شغل وظائف من فئة اخلدمات العامة. ويُطلب من املتقدمني اخلارجيني أيض  

عرب اإلنرتنت إلثبات مهاراهتم املكتبية واللغوية. ويف  اية هذه املرحلة، تتضمن قائمة املرشحني فقط من هم مؤهلون لشغل 
اختيار موظفي اخلدمات العامة لتحديد املرشحني الذين ستجري ب املعنية لجنةالوظائف اخلدمات العامة، وتنظر يف القائمة 

ل منصب معني. وبفضل استخدام قائمة املرشحني لوظائف اخلدمات العامة، خفّضت املنظمة الوقت الالزم هتم لشغمقابال
ا حاملا ا يتيح ملديري التوظيف بدء املقابالت فور  مممللء هذه املناصب، بالقيام بالفرز وأنشطة االختبار يف بداية العملية، 

ا تفِض اإلجراءات املنقحة فحسب إىل عملية اختيار أسرع بكثري و  تشّكل جلنة اختيار موظفي اخلدمات العامة املعنية.
ا يؤدي بدوره إىل مزيد من التنوع مما مزيد من الشفافية واملنافسة، وإىل خفض كبري لوقت التوظيف، بل جنم عنها أيض  

 ا. عالي  تعيني مرشحني مؤهلني تأهيال   وإىل
 
من الطلبات اليت تلقتها  املائةيف  61، كان الرئيسي يف املقر 2018استجابة للنداء العاملي الذي صدر يف عام و  -20

ممن مشلتهم قائمة املرشحني املؤهلني لوظائف اخلدمات  املائةيف  42املنظمة من متقدمني خارجيني. وبعد مرحلة الفرز، كان 
ما يثبت جناح النهج  جنسية، 79من اجلنسيات  2018العامة من املرشحني اخلارجيني. وقد مشلت قائمة املرشحني لعام 

 زيادة التنويع اجلغرايف يف توظيف موظفي اخلدمات العامة. املتّبع يف
 
ا لشــــــــغل وظائف خدمات مرشــــــــح   29، ُعنّي 2018يف الفرتة من يناير/كانون الثاين إىل أكتوبر/تشــــــــرين األول و  -21

من اجملموع(، وكان من هؤالء مخســـة من إيطاليا  املائةيف  40منها ) 11، شـــغل مرشـــحون خارجيون الرئيســـي عامة يف املقر
 .املكسيكو قريغيزستان و طاجيكستان و تونس و  أوروغوايو إسبانيا وواحد من كل من 

 
 2015بيانات عن قائمة الخدمات العامة في روما من عام : 3الجدول 

 
عدد املرشحني الداخليني  عدد البلدان املمثلة يف القائمة 

 املعينني
 اخلارجينيعدد املرشحني 

 املعينني
عدد جنسيات املرشحني اخلارجيني 

 يف القائمة املعينني
2015 57 13 2 2 

2016 73 25 11 6 

2017 68 15 5 3 

2018 79 17 10 6 

 
 القوة العاملة زيادة عدد الشباب يف (ه)
 
كما ذكر أعاله، جيري بذل جهود لضــــمان اســــتقطاب مرشــــحني لديهم إمكانيات قوية لشــــغل وظائف ضــــمن  -22

اإلبقاء برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني وبرنامج املوظفني الفنيني املعاونني. ومن الضـــــروري بذل املزيد من اجلهود لضـــــمان 
 باالستناد إىل تقييم أدائهم.ا من هؤالء نسبة عالية ملن يعترب مستواهم مرضي  على 
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 1-باإلضـــــــــافة إىل هذين الربناجمني، حتّدد املنظمة عندما تدعو احلاجة موظفني فنيني مؤهلني عند مســـــــــتوى فو  -23
زيادة عدد اجلدد يف  نلاللتحاق بإدارات ومكاتب إقليمية يف جماالت فنية خمتلفة. ويســــاهم هؤالء املوظفون الفنيون الشــــبا

 العاملة وإنعاش املعرفة الفنية يف املنظمة. القوةالشباب يف 
 
يف موازاة ذلك، جرى متتني ســـــــــــياســـــــــــة توظيف املوظفني املتقاعدين من األمم املتحدة لضـــــــــــمان أن يكون هذا و  -24

حمددة ومعقولة تكون عادة  مرتبطة بنقل املعرفة إىل موظفني جدد.  احتياجاتا، يســــــتند إىل ا مؤقت  ا اســــــتثنائي  التوظيف تدبري  
أو أعلى يتطلب موافقة املدير العام. وتتالىف التغيريات  1-وتنص السياسة على أن استخدام موظفني سابقني من الرتبة مد

 ملة.القوة العا زيادة عدد الشباب يفا على ا سلبي  اليت نـُّفذت أن يرتك توظيف املتقاعدين أثر  
 
 املوظفون الفنيون الوطنيون (و)
 
تســـــــــتفيد املنظمة من معرفة و ربة املمثلني املســـــــــاعدين. ونتيجة لذلك، عنّي بعضـــــــــهم ممثلني للمنظمة يف بلدان  -25

أخرى، ما مّكن من توظيف هذه اخلربات لصـــــــا  بلدان أخرى وتوفري ســـــــبل لدعم التعاون بني بلدان اجلنوب. ويوفّر هذا 
 ا لعمل املنظمة.ا عميق  ا للموظفني الفنيني الوطنيني الذين أثبتوا مستوى أداٍء مرتفٍع وفهم  ا وظيفي  النهج مسار  

 
اســتكشــاف هذا النهج بتعيني اثنني من املوظفني الفنيني الوطنيني الســابقني ممثلني  2016بدأت املنظمة يف عام و  -26

ذت املنظمــة يف عــام . وعقــب النتيجــة اإلجيــابيــ2017للمنظمــة وتعيني آخر يف عــام  هــذا النهج بطريقــة أكثر  2018ة، نفــّ
 ا، واختارت أربعة موظفني فنيني وطنيني سابقني ممثلني للمنظمة يف أقاليم خمتلفة.تنظيم  
 
 برنامج التنقل اجلغرايف (ز)
 
منظمة إمنائية كلمنظمة  اجلوهرية لدعم الطبيعة على مســــــــــــــتوى املنظمة ككل يبرنامج التنقل اجلغرايف هو مبادرة  -27

املنظمة مع بيئة عاملية دائمة التغري. وكما ورد يف تقرير اريع حد املبادرات الرئيســـــــــــــية يف تكييف برامج ومشـــــــــــــأ ودولية، وه
ال املوظفني يف األمم املتحدة، "هناك تنقّ  حولوحدة التفتيش املشــــرتكة  إلجياد ل املوظفني ضــــروري إمجاع على أن تنقّ  أيضــــ 

 متطلبات برامج املقر لوفاء بكل منعلى ا قادرةو املرونة وتعدد املهارات واخلربة خدمة مدنية دولية تتســــــــــــــم بقدر أكرب من 
 2".ةستجاباال قدرهتا علىاملنظمة على زيادة مرونتها و ا يساعد لألنشطة امليدانية، مم الواليات املعقدةبوكذلك  الرئيسي

 
جهودها لتعزيز وتوطيد الربنامج. وتتوخى ســـــــــــياســـــــــــة التنقل اجلغرايف من يف الســـــــــــنوات األخرية، زادت املنظمة و  -28

. وقبل ذلك التاريخ، كانت حاالت التنقل 2014ا منذ عام للموظفني يف املنظمة عملية تنقل ســــنوية ما زالت  ري ســــنوي  
، 2014هناك ســـياســـة متســـقة يف هذا الصـــدد. ويف عام ، وا تكن ذات طابع خمصـــصمنخفضـــة العدد و و اجلغرايف طوعية 

أدخلت الســـياســـة التنقل اجلغرايف اإللزامي للموظفني، ليعكس ذلك الطبيعة الدولية للمنظمة وهبدف تنشـــيط املنظمة. ويف 
 ، ُصقلت هذه السياسة أكثر إثر مباحثات ومشاورات داخلية مع اهليئات املمثلة للموظفني.2017عام 

                                                 
 تنقل املوظفني يف األمم املتحدة -JIU/REP/2006/7 الوثيقة  2
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لضــــــــــــــمان أن يكون لدى املنظمة قوة عاملة قابلة للتكيف وعاملية ومتعددة املهارات واخلربات، يهدف برنامج و  -29

 عملية نقل يف كل فرتة من فرتات السنتني. 75التنقل اجلغرايف إىل حتقيق 
 
ن ، ويتوقع اآل2015يف عـــام  34إىل  2014يف عـــام  22، ازداد عـــدد عمليـــات التنقـــل من 2014منـــذ عـــام و  -30
اك من فرتة ـــانت هنــــــ. وقد ك4دول ــــــن يف اجلـــو املبيــــــ، وذلك على النح2018ل يف عام ــــــة تنقــــــعملي 62اك ــــــتكون هن أن

ـــــــــــالسنت . و در 92إىل  56، زيادة كبرية يف عمليات التنقل الفعلي، من 2017-2016إىل فرتة السنتني  2015-2014ني ـ
، وا يُنّفذ بعضــها ألســباب 104كان   2017-2016اإلشــارة إىل أن عدد عمليات التنقل اليت ووفق عليها يف فرتة الســنتني 

 تشغيلية وأخرى فردية أثارها املوظفون.
 

 عدد عمليات التنقل الفعلي: 4الجدول 
 

 عدد عمليات التنقل السنة
2014 22 
2015 34 
2016 43 
2017 49 
 نقل حىت أكتوبر/تشرين األول(ت)عملية  37 2018
 
للمنظمة  الفنيةعزز القدرات ا مم ،إىل املكاتب امليدانية الرئيســــــــــــــي ا من املقرموظف   115انتقل  ،2014 عام منذو  -31
عدد  5 اجلدولبني ما يتعلق مبجاالت اخلربة املختلفة، ي ومشـــــــــــــاريعها على املســـــــــــــتوى احمللي. ويف هاامليدان ودعم براجم يف

 من اجملاالت الفنية. املوظفني املشاركني يف الربنامج لكل جمال
 

 2014عمليات النقل لكل مجال من المجاالت الفنية منذ عام : 5الجدول 
 

 عدد عمليات التنقل اإلدارة الفنية
 27 إدارة الزراعة ومحاية املستهلك

والتنوع البيولوجي  إدارة املناخ/نائب املدير العام )املناخ واملوارد الطبيعية(
 واألراضي واملياه

11 

شعبة ين و إدارة التعاون التق)مبا يف ذلك  نائب املدير العام )الربامج(
امج نفرق الرب و  الشراكات والتعاون يف ما بني بلدان اجلنوب

 (االسرتاتيجي

33 

 32 إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية
 17 املائيةإدارة مصايد األمساك وتربية األحياء 

 11 إدارة الغابات
 20 مكاتب اإلدارة العليا

مكتب دعم املكاتب )مبا يف ذلك  نائب املدير العام )العمليات(
إدارة و املعلومات شعبة التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا و  امليدانية

 (اخلدمات املؤسسية

32 
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 واملكاتب اإلقليمية للمنظمة تبادل املعرفة، وأن تصـــــــــــــبح املنظمة فعال   الرئيســـــــــــــي تتيح عمليات التنقل بني املقرو  -32
، بلغ العــدد اإلمجــايل للموظفني الــذين نُقلوا إىل املكتــب اإلقليمي ألفريقيــا 2018-2016"منظمــة واحــدة". وخالل الفرتة 

ا، 19  7و للوافـــدين 22ام هي املكتـــب اإلقليمي ألفريقيـــا إىل مقـــار عمـــل أخرى. وهـــذه األرقـــ غـــادروا 14مقـــابـــل  موظفـــ 
ملكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب، يف ا 8-17ملكتب اإلقليمي ألوروبا وآســــــــيا الوســــــــطى، ويف اللمغادرين 

 .ئملكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلاديف ا 9-23ملكتب اإلقليمي للشرق األدىن ومشال أفريقيا ويف ا 5-5و
 
ايشــــّكل برنامج التنقل اجلغرايف و  -33 فرصــــة للموظفني لزيادة فرصــــهم الوظيفية وتعزيز تطورهم املهين. ومنذ عام  أيضــــ 

 ا كانوا قد اخنرطوا يف الربنامج.موظف   12، رُّقي إىل مناصب أعلى 2014
 
ا لفض ممالنتقال، تاح للموظفني املوجودين يف مواقع العمل الشــــــــاقة فرصــــــــة ايبفضــــــــل برنامج التنقل اجلغرايف، و  -34
، نُقل ســــــــــــــبعة موظفني من مواقع عمل شــــــــــــــاقة 2014أوقات اخلدمة يف مقار العمل باء وجيم ودال وهاء. ومنذ عام  من
 مقار عمل أخرى. إىل
 
االزدواج الوظيفي وتنقل املوظفني" على مســـــتوى منظومة األمم املتحدة الرامي خطة تشـــــارك املنظمة أيضـــــا يف "و  -35

. وعالوة على ذلك، كانت املنظمة قد اعتمدت بالفعل يؤدون مهام يف مقار متعددة الذين وأســــــــــــــرهم املوظفنيإىل دعم 
العديد من التدابري املقرتحة يف "اخلطوط التوجيهية للبيئة التمكينية" ملنظومة األمم املتحدة حول التنقل اجلغرايف، اليت ووفق 

ما يتعلق بفصـــــول املدارس وحتســـــني  م عائالت من املوظفني  طيط االنتقال يفا. وتتيح هذه التدابري ملن لديهعليها حديث  
 أثر سياسة توظيف الزوج.

 
ن و ن العامو ا مراجعة برنامج التنقل اجلغرايف بفضـــــــل التعليقات الواردة من املديرين املســـــــؤولني )املدير جرت حديث  و  -36

ن( لتحديد التحســينات والتدابري اإلضــافية اليت ميكن و ن العامو ملدير ن واو ن اإلقليميو ن واملدير العام املســاعد/املمثلو املســاعد
 .2019أن تدعم الربنامج يف السنوات القادمة. وقد ٌضّمنت هذه النتائج يف برنامج عام 

 
 حالة الوظائف الشاغرة يف الفئة الفنية (ح)
 
ما زالت املنظمة تعترب أن من الضـــــــروري احلفاذ على قدر معنّي من املرونة يف معدل الوظائف الشـــــــاغرة يف الفئة  -37

بطريقة دينامية مع الظروف اجلديدة  2019-2018الفنية، وذلك كي يتســــــــــــــب تكييف تنفيذ برنامج العمل وامليزانية للفرتة 
 واألولويات املستجدة.

 
املنظمة  تواصلو در اإلشارة إىل أنه فيما يتم احلفاذ على املرونة يف معدالت الوظائف الشاغرة يف الفئة الفنية،  -38

 واحلرجة والضرورية. احلساسةإيالء العناية الفائقة لضمان ملء الوظائف 
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ااملنظمة ملتزمة و  -39 ليس فقط ، ائةامليف  15باحلفاذ على معدل للوظائف الشــــــــــــــاغرة مســــــــــــــتقر يقل عن  أيضــــــــــــــ 
ا يف كل إدارة ومكتب إقليمي. وجيري حتقيق هذه األهداف بالتخطيط الفعال للقوة مســـــــــــتوى املنظمة، ولكن أيضـــــــــــ   على

 العاملة الذي يأخذ باالعتبار الشواغر املتوقعة نتيجة تقاعد شاغلي الوظائف أو استقالتهم/نقلهم.
 
 املائةيف  14.1ويف املنظمة ككل  املائةيف  15، بلغ معدل الوظائف الشاغرة 2018أكتوبر/تشرين األول  25يف و  -40

. إدارةحالة معدل الوظائف الشــــاغرة لكل  األول يف املكاتب امليدانية. ويتضــــمن امللحق املائةيف  16.6و الرئيســــي يف املقر
ة، تتوقع املنظمــة خفض معــدل الوظــائف النهــائيــ اا والكثري منهــا يف مرحلتهــعمليــة اختيــار جــاريــة حــاليــ   34ومبــا أن هنــاك 
 .2018حبلول  اية نوفمرب/تشرين الثاين  املائةيف  14.3الشاغرة إىل 

 
 تعزيز اخلدمات اللغوية (ط)
 
، 2018زادت املنظمة من جهودها مللء مجيع املناصب الشاغرة يف اخلدمات اللغوية. وحىت أكتوبر/تشرين األول  -41

. وهناك عمليات اختيار 3-ومرتمجني إثنني للغة الصـــــــــينية برتبة ف 4-ا للغة الروســـــــــية برتبة فا واحد  عّينت املنظمة مرتمج  
ا، وحبلول  اية العام ســــــُتشــــــغل هذه املناصــــــب 5-ومرتجم فوري برتبة ف 4-جارية ملرتجم للغة الفرنســــــية برتبة ف ، أيضــــــ 

 يؤدي إىل التوظيف الكامل للخدمات اللغوية. امم
 
ا  يف أعمال املنظمة، تتخذ املنظمة أيضــــ   كامال  ود املبذولة لتمثيل كافة لغات األمم املتحدة متثيال  ا مع اجلهشــــي  امتو  -42

خطوات لتوفري اإلعالنات عن الوظائف الشـــــــــــاغرة يف برنامج التوظيف اجلديد .ميع اللغات. وتعطى األولوية لإلعالنات 
ســتنفذ املنظمة ترمجة ونشــر اإلعالنات األخرى عن الوظائف  عن شــواغر املناصــب احمللية لتيســري نشــرها. ويف مرحلة ثانية،

 الشاغرة يف الوقت املناسب.
 
 والزمالةبرامج التدريب الداخلي والتطوع  (ي)
 
 . وهو يعتزم ما يلي:2017يف يوليو/متوز  التطوّع والزمالةللتدريب الداخلي و برنامج املنظمة العاملي  مّت  ديد -43
 

  ؛اناقص   املمثلة متثيال  مثلة/املغري  األعضاء بلدانالومن العاملي تنويع املشاركة، خاصة من اجلنوب 
  حتقيق عاا خاٍل على عمل املنظمة ل اشـــامل لتشـــجيع مشـــاركة الشـــباب دعم   كمنرباالســـتفادة من هذا الربنامج  و

 من اجلوع وسوء التغذية؛
  يف املكاتب امليدانية.بتشجيع التعيينات دعم بناء القدرات احمللية واإلقليمية و 

 
. ويف عام 2017من مقـار العمـل يف عام  66ا يف بلـد   90ا من شــــــــــــــابـ   354منـذ إعادة إطالق الربنامج، ُعنّي و  -44

منهم إناث،  املائةيف  67ا، بلد   79ا من مشارك   321(، ُعني يف اآلونة األخرية 2018أكتوبر/تشرين األول  1)حىت  2018
ا من البلدان غري املمثلة/البلدان األعضــــاء مشــــارك   60ا، هناك مشــــارك   321ســــنة. ومن أصــــل  27ويبلغ متوســــط أعمارهم 
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ااملمثلة  من التعيينات يف املكاتب امليدانية. وحتتف  املنظمة بأعداد متزايدة من أصــــــــحاب  املائةيف  35. وكان متثيال  ناقصــــــــ 
 ة سيجري تعهدها بالرعاية.األداء العايل كمواهب شاب

 
من شــــــباب الشــــــعوب األصــــــلية كمتدربني  20، عنّي يف إطار مبادرة خاصــــــة بغية جعل الربنامج أكثر اشــــــتماال  و  -45
منهم يف مكاتب ميدانية. وجيري إنشـاء مبادرة مشـرتكة جديدة مع الصـندوق الدويل  املائةيف  55، 2018-2017الفرتة  يف

للتنمية الزراعية ومنظمات غري حكومية وأوســــاط أكادميية إلجياد مزيد من الفرص لشــــباب الشــــعوب األصــــلية، وال ســــيما 
 النساء منهم.

 
أبرمت ، 2018-2017الفرتة  فيارجية: فتتزايد بســــــــــــــرعة فرص التدريب الداخلي والتطوعي والزمالة برعاية خو  -46

اتفاقية شــــــــــــــراكة جديدة مع جامعات وحكومات ومنظمات غري حكومية ومع برنامج متطوعي األمم  30 رمسية بصــــــــــــــورة
 املتحدة والقطاع اخلاص.

 
 مواءمة إدارة املوارد البشرية مع االحتياجات االسرتاتيجية والرباجمية للمنظمة

 
 واسرتاتيجية التعّلم اهلادفتنمية القدرات  (أ)
 
تقوم املنظمة بتنفيذ اســـــرتاتيجية تعّلم تســـــتند إىل حتديد واضـــــح الحتياجات التعّلم لدى املوظفني واختيار مالئم  -47

 لطرق التدريب.
 
 رئيسية: مخسة جماالت لتلبية احتياجات التعّلم هذه، ترّكز املنظمة جهودها لبناء القدرات علىو  -48
 

  التدريب اإلداري، الذي تعّزز باتباع توصــــــيات املراجعة، بغية توطيد املعرفة بالنظم واإلجراءات الداخلية اخلاصــــــة
 هامهم، وخاصة يف املكاتب امليدانية؛ملباملنظمة، وحتسني القدرة التشغيلية للموظفني يف تأديتهم 

  نتائج واإلطار الارة القائمة على النتائج وإدارة اإلدارة القائمة على النتائج، اليت تشــــــــــمل التدريب املتصــــــــــل باإلدو
 االسرتاتيجي؛

  ؛على أساس اال اهات الراهنةرفهم امعحتديث التدريب الفين، للحفاذ على كفاءات املوظفني الفنية و و 
  التدريب على اللغات، لتحسني قدرات تعدد اللغات لدى املوظفني يف اللغات اليت تعتمدها املنظمة؛و 
  عملية للتطوير توجيه شـــمل دورات لتحســـني املهارات الشـــخصـــية وكتّيبات ذلك يالقدرات الشـــخصـــية، و تنمية و

 .الوظيفي
 
 وإعداد وتقدميتوصـــــــــــــيات املراجعة الداخلية، جهودها على حتديد متبعة  ،املنظمةرّكزت يف األشـــــــــــــهر األخرية، و  -49

، وتعميق الفهم يف اجملاالت املتعلقة النظام العاملي إلدارة املوارديف املتوفرة اســتخدام القدرات الوظيفية لتعزيز  دورات تدريبية
ما يتعلق بالوقاية من التحّرش والتحرش اجلنســــــــــــي وســــــــــــوء  باحلوكمة، كالرقابة الداخلية والغش والفســــــــــــاد، ورفع الوعي يف

 .استغالل السلطة
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وية اللغ يةتعددالا يضــــــــــــــمن تعزيز مموظفني، تقدمي دورات لغوية لتوفري تدريب جلميع املمبراجعة املنظمة تقوم كما  -50
ااملنظمة واصـــل بيئة العمل. وت يف موّجهة للموظفني يف مقار العمل  الدورات اللغوية على اإلنرتنتتقدمي ســـلســـلة من  أيضـــ 

 قدر حمدود من التدريب اللغوي.على إال حيصلون ال الذين 
 
الســــــــــــــتخــدام دورات التعليم ا مينح األولويــة املنظمــة  جــ  تبع اختيــار طرق التــدريــب املنــاســــــــــــــبــة، تمــا يتعلق بــ يفو  -51

لوضــــــع دورة جديدة  ،بالشــــــراكة مع أوســــــاط أكادميية، املنظمة طط للشــــــراكات مع األوســــــاط األكادميية. و اإللكرتوين و 
االســــــــتفادة إلجناز أهداف املنظمة الرئيســــــــية". وســــــــيتيح هذا النهج للمنظمة الزراعة اإليكولوجية للتعليم املختلط عنوا ا "

 .هذا متعاون اخلرباء يف جمال التعلّ  من
 
عروض التدريب على اإلنرتنت، وترّوج السـتخدام هذه الطريقة  بتعزيزاملنظمة تقوم ، 6كما هو مبنّي يف اجلدول و  -52
في عام فاإلنرتنت.  عرباال اهات الســــائدة يف حضــــور الدورات التدريبية يف املنظمة و  وتعكسالتكلفة، من حيث الة الفعّ 

؛ أمــا يف عــام اإلنرتنــت عربتــدريــب دورات فقط  املــائــةيف  29حضــــــــــــــرهــا املوظفون جمموع الــدورات اليت من  كــان  ،2015
ّدم على اإلنرتنــــت  ،2017 تقــــدمي الــــدورات تتيح طريقــــة . و اليت اختــــارهــــا املوظفونمن الــــدورات  املــــائــــةيف  58فقــــد قــــُ
و ّنب تكرار النفقات كل ســــــــــــــنة املختلفة العمل قار املوظفني يف موصــــــــــــــول إىل مجيع اإلنرتنت للمنظمة إمكانية ال على
 الدورات نفسها. على
 
 حصــــــــــة 4 687اإلنرتنت، من  عربيف التدريب زيادة كبرية  2018يف عام كانت هناك ،  2017باملقارنة مع عام و  -53
اا ويرجع ذلك جزئي   حصـــة، 13 837إىل  حول  ، أحدمهااإلنرتنتعرب ا تدريبيني إلزاميني إىل أن املنظمة أدخلت مؤخر   أيضـــ 

قابل املســاواة بني اجلنســني. وكنتيجة مباشــرة، ســوء اســتغالل الســلطة وثانيهما عن التحرش والتحرش اجلنســي و الوقاية من 
 .2 025إىل  3 396، من العينيةدورات الطلبات على الاإلنرتنت اخنفاض رب التدريب ع الزيادة يف

 
 2018و 2017و 2016و 2015التدريب بحسبببببببببب المجاالت ورريقة حفبببببببببور الموظفين في األعوام : 6الجدول 

 تشرين األول(/أكتوبر ى)حت
   

2015 2016 2017 2018  
املوظفون     

 الفنيون
موظفو 
فئة 

اخلدمات 
 العامة

املوظفون 
 الفنيون

موظفو 
فئة 

اخلدمات 
 العامة

املوظفون 
 الفنيون

موظفو 
فئة 

اخلدمات 
 العامة

املوظفون 
 الفنيون

موظفو 
فئة 

اخلدمات 
 العامة

 عرب
 اإلنرتنت

اإلدارة املستندة إىل  لشؤون اإلدارية/ا
 الفينالنتائج/ التدريب 

743 683 1337 1160 2026 1114 6652 5156 

 10 32 0 19 7 38 - - دورة لتعليم اللغات

 1120 867 853 675 983 767 558 386 دورة يف التنمية الذاتية

الشؤون اإلدارية/اإلدارة املستندة إىل  يف املنظمة
 الفينالنتائج/ التدريب 

1567 1134 1453 648 942 703 564 164 
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 529 539 507 585 527 465 534 707 دورة لتعليم اللغات

 88 141 329 330 379 425 510 1385 التنمية الذاتية

 
ا بتطوير التدريب يف اجملاالت ذات األولوية الناشـــــــــــــئة لدعم موظفي املنظمة لزيادة معرفتهم تقوم املنظمة أيضـــــــــــــ  و  -54

 ، بناء  على الطلبات املقدمة من أصحاب املصلحة والساحة الدولية.الفنيةوكفاءاهتم 
 
التوظيف اجلديدة.  منصــــةما يتعلق باالســــتشــــاريني، تقّدم املنظمة اآلن تقرير تقييم اجلودة على اإلنرتنت عرب  يفو  -55

 وستمّكن هذه األداة املنظمة من حتسني تقييم أداء االستشاريني وربط هذا العملية باسرتاتيجية تعّلم هادفة.
 
ســــــتقوم املنظمة بتحليل تقارير تقييم اجلودة لتحديد احتياجات التعّلم املشــــــرتكة وتطوير فرص التدريب والتعليم و  -56

 للتقدم الوظيفي.إضافية تعزيز منجزاهتم وتزويدهم خبيارات يف تشاريني. وتتمثل األهداف املوّجهة إىل حتسني قدرات االس
 
 إدارة املناصب (ب)
 
أكثر لألعمال مبتكرة واســــتخدام إدارة إدخال عمليات عرب تواصــــل املنظمة بذل اجلهود لزيادة الكفاءة اإلدارية،  -57

اأدى هذا النهج إىل قيام املنظمة قد للتكنولوجيا اجلديدة. و كثافة  عام وكان هناك، منذ مبراجعة هيكل التوظيف،  أيضــــــــــــــ 
 1.3(، من ف"/خ ع يســــــــــــــمى "نســــــــــــــبةما يف التوازن بني موظفي اخلدمات العامة واملوظفني الفنيني ) كبري، تغيري  2010
بفضـــــل حتســـــني تكنولوجيا املعلومات وذلك  ،2018يف عام  0.9إىل  2010عام  يففين عامة لكل موظف ة خدمموظف 

 .تكلفة اإلدارةيف وتبسيط العمليات، مع اخنفاض 
 

حسبببببببببببب الموق  واالتجا  بف: موظفون في وظائف برنامج العمل والميزانية /الموظفين خ ع نسببببببببببببة: 7الجدول 
 3حسب السنةب
 
أكتوبر/تشرين  1 ديسمرب/كانون األول 31  

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010   2018األول 

 0.9 0.9 1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.3 مجيع املواقع

 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 1 املقر الرئيسي

 1.1 1.2 1.3 1.5 1.5 1.7 1.7 1.8 1.9 املكاتب امليدانية

 
هناك رقم هام آخر يف هيكل املناصــــب يف املنظمة وهو متوســــط نقاط الدرجة الذي يقيس "الدرجة املتوســــطة" و  -58

، كان هناك ا اه ثابت إلعادة تصـــــــــنيف نالشـــــــــبا الفنينيكجزء من اجلهود املبذولة لتوظيف املزيد من و للموظفني الفنيني. 
 4، على النحو الذي أوصت به وحدة التفتيش املشرتكة،أخفضعلى مستوى  شاغرة لتصبحمن الوظائف الفنية العليا  جزء

                                                 
 .مرصودة يف برنامج العمل وامليزانيةاملوظفون يف وظائف مستمرة أو حمددة املدة هلا ميزانية يدرج يف هذا التقرير إال  ا  3
 منظومة األمم املتحدةمنظمات يكل العمري للموارد البشرية يف اهل JIU/REP/2007/4الوثيقة   4
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يف عام  3.7إىل  2012يف عام  3.9ونتيجة لذلك تطور متوســـط نقاط الدرجة للوظائف الفنية لربنامج العمل وامليزانية من 
2018. 
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 إبراز طبيعة منظمة األغذية والزراعة كوكالة متخصصة من وكاالت منظومة األمم املتحدة
 
 تنفيذ التدابري وتتبع التقدم احملرز يف حتقيق أهداف التمثيل اجلغرايف للمنظمة (أ)
 
أفضــــــل املرشــــــحني لضــــــمان اختيار معيار اجلدارة واالســــــتحقاق ا ت املنظمة دائم  بعات ،ا اذ قرارات التعيني لدى -59

االهتمام الواجب لضــــــــمان التمثيل وىل ت تا مع توجيهات األجهزة الرئاســــــــية، ما زاليف الوقت نفســــــــه، ومتاشــــــــي  ؛ و املؤهلني
الكفاءة يات أمهية قصـــــــوى لضـــــــمان أعلى مســـــــتو ا مبنح رهن  ولدى تعيني املوظفني، و  اجلغرايف املنصـــــــف للبلدان األعضـــــــاء.

ا خاصــــــة جهود  باذلة وظفني على أســــــاس أوســــــع نطاق جغرايف ممكن، املاملنظمة األولوية لتعيني تعطي والتخصــــــص الفين، 
 .متثيال  ناقص ادان غري ممثلة أو ممثلة لتعيني مرشحني من بل

 
عدد البلدان غري املمثلة يف أمانة املنظمة وتلك املمثلة ســتمرة، خفضــت املنظمة إىل حد كبري امل هاجهودبفضــل و  -60

ا  5اجلديدة،وبعد االنتهاء من التعيينات  .ا منصـــــــــــــف  د البلدان املمثلة متثيال  عديف زيادة حمققة بذلك ا، أو زائد   متثيال  ناقصـــــــــــــ 
اوالبلدان املمثلة  املائةيف  8.8نســـــــــــبة البلدان غري املمثلة  بلغت ا  منصـــــــــــف  والبلدان املمثلة متثيال   املائةيف  3.6 متثيال  ناقصـــــــــــ 
 .املائة يف 86.1
 
خطــة العمــل لتحقيق التوازن اجلغرايف العــادل "، أعــدت املنظمــة وثيقــة لتزويــد اللجنــة ببيــانــات أكثر تفصــــــــــــــيال  و  -61

اإلطار املؤســـــســـــي واال اهات هذه الوثيقة وضـــــح ت(. و FC 173/10)الوثيقة  "واملســـــاواة بني اجلنســـــني بني موظفي املنظمة
 .ومساواة بني اجلنسني بني موظفي املنظمةمنصف الرئيسية والتدابري اليت حددهتا املنظمة لتحقيق توزيع جغرايف 

 
 حتسني متثيل اجلنسني (ب)
 
ا لبلوغ ا ضـــروري  ا وشـــرط  ا أســـاســـي  العاملة يشـــكل هدف   ةالقو بني حتقيق املســـاواة يف متثيل اجلنســـني بأن نظمة تُقّر امل -62

مبادئ الشــــــفافية واجلدارة يف توظيف على بني اجلنســــــني املســــــاواة تحقيق لاملنظمة جهودها قيم وت .أهداف األمم املتحدة
وحتســــــــــــني  نيســــــــــــاواة يف متثيل اجلنســــــــــــملاعدم قافية اليت تدمي أوجه والث النُظميةوترقية املوظفني، والعمل على إزالة احلواجز 

 .اجلنسنيعلى أساس  لتمييزواجهة التحرش واالسياسات واملمارسات اليت تسهم يف إجياد مكان عمل شامل للجميع وم
 
، 2012في بداية عام فالعاملة.  ةبني اجلنسني يف القو املساواة ا حنو حتقيق بذلت املنظمة يف السنة األخرية جهود  و  -63

بغرض جهود االتصـــال بفضـــل و ، 2018تشـــرين األول /يف أكتوبرو . املائةيف  36الفنية نســـبة املوظفات يف الوظائف  كانت
بلغت نســـــبة وقد . املائةيف  43إىل ت هذه النســـــبة مع املؤســـــســـــات املهنية واجلامعات يف بلدان خمتارة، ارتفعاالســـــتقطاب 

 هذه املناصب.من  املائةيف  26 يشغلنفأصبحن اآلن  2012يف بداية عام  املائةيف  20املوظفات يف املناصب العليا 
 

                                                 
أكتوبر/تشرين األول  25يشري ذلك إىل التعيينات اليت مت االنتهاء منها بالفعل ووقعت شروط التوظيف اخلاصة هبا، لكن تاريخ بدء الوظيفة يتجاوز   5

2018. 
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حة يفلتحقيق املســــاواة بني اجلنســــني، طورت املنظمة اســــرتاتيجية حمددة  -64 خطة العمل لتحقيق " وثيقة وهي موضــــّ
 كوكالةة املنظمة  ا إىل طبيعونظر   (.FC 173/10)الوثيقة  "اجلنســني بني موظفي املنظمةالتوازن اجلغرايف العادل واملســاواة بني 

بالسـياق اخلاص  تسـرتشـدا خصـيصـ  مصـممة عمل خطّة وير تطفإ ا تدعم منظومة األمم املتحدة، من وكاالت متخصـصـة 
التوصــــــــــــــيات الواردة يف املناســــــــــــــب هلا،  من خالل انتهاج الســــــــــــــبيلمّتبعة بذلك، و للمنظمة وبالتحديات اليت تواجهها، 

تحقق العمل هذه، يُفرتض أن تخطة  وعل أســـاس .األمم املتحدة"على نطاق منظومة املســـاواة بني اجلنســـني اســـرتاتيجية "
وعلى مســـــــتوى الوظائف العليا حبلول  2022نظمة على مســـــــتوى الوظائف الفنية حبلول عام املاملســـــــاواة بني اجلنســـــــني يف 

 .2024 عام
 
 تعزيز التعددية اللغوية (ج)
 
منهم عن كثـــب يف املهـــارات اللغويــة للمرشــــــــــــــحني، الــداخليني نظر ســــــــــــــيـــاق إجراءات االختيـــار والتعيني، يُ  يف -65

 .واخلارجيني
 
إىل ذلك، أدرجت اإلجراءات املنقحة الختيار االستشاريني واملشرتكني يف اتفاقية اخلدمات الشخصية  ضافةباإلو  -66

من كافة يُطلب . فصـــار على مســـتوى اللغة املطلوب أكثر صـــرامة ضـــوابطواملوظفني الفنيني العاملني بعقود قصـــرية األجل 
 .مقدمي الطلبات توفري أدلّة على مهاراهتم اللغوية العتبارهم مؤهلني لتويل مهام يف املنظمة

 
املطلوبة ها املنظمة مواردعززت املوظفني على شـــــهادات صـــــاحلة تثبت مهاراهتم اللغوية، ضـــــرورة حصـــــول لدعم و  -67

عام يف عدد احلاضـــــرين  ، زاد8وكما هو مبنّي يف اجلدول  .إدارة الزيادة يف عدد احلاضـــــرينات للتعامل مع المتحانات اللغ
 .2016مقارنة بعام  املائةيف  190قدار مب 2017
 

 االمتحانات اللغوية في المنظمةبيانات بشأن : 8الجدول 
 

 عدد املرشحني املقبولني عدد احلاضرين عدد االمتحانات اللغوية 
2016 6 584 338 

2017 6 1696 1223 

)يناير/كانون الثاين حىت  2018
 (أكتوبر/تشرين األول

4 1074 768 

 
ا حاســــموتضــــطلع الدول األعضــــاء بدور  -68 العتماد موقف واضــــح بشــــأن تعدد اللغات، يُعرّب عنه من خالل  أيضــــ 

من خالل املصــــادقة هذه التعددية  تنفيذ، ودعم ةملختلفا نظمات منظومة األمم املتحدةملاألجهزة التشــــريعية مشــــاركتها يف 
لتصــــــــــــــــل ات للغـــ نيـــةالفنـــاهج امللتعزيز  من خالل تنميـــة القـــدرات الوطنيـــة على مجيع التـــدابري الالزمـــة لتحقيقهـــا، مثال  

 الدولية. املنظماتاليت تطلبها املستويات  إىل
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 زيادة الكفاءة يف عمليات وإجراءات املوارد البشرية
 
 التعيني اجلديدة منصةتنفيذ  (أ)
 
، أصــــــــــبحت كافة اإلعالنات عن الوظائف الشــــــــــاغرة وعمليات االختيار 2017بدء ا من أكتوبر/تشــــــــــرين األول  -69

اخلدمات العامة واملوظفني الوطنيني وموظفي املشــــــاريع الوطنيني واالســــــتشــــــاريني والعاملني بعقود خدمات املتعلقة مبوظفي 
، 9(. وكما هو مبني يف اجلدول Taleoشـــخصـــية واملتدربني واملتطوعني والزمالء ُتدار من خالل منصـــة التوظيف اجلديدة )

 من اإلعالنات عن وظائف شاغرة. 1 007ما جمموعه  Taleoا على ، كان منشور  2018أكتوبر/تشرين األول  1يف 
 

 بيانات بشأن االمتحانات اللغوية في المنظمة: 9الجدول 
 

 الشواغرعدد  فئة الشواغر
 544 استشاريون

 210 شخصيةالدمات متعاقدو اخل

 171 فو املشاريع الوطنيونظمو 

 12 التدريب الداخلي

 12 املتطوعون

 2 الزماالت

 951 املوارد البشرية من غري املوظفنيجمموع 

 37 نو ن الوطنيو املوظف

 19 موظفو اخلدمات العامة

 56 جمموع املوظفني

 1007 اجملموع الكلي

 
 منصــــــــــــةاملكاتب امليدانية، مبا يف ذلك املكاتب القطرية، وكافة الرئيســــــــــــي يف املقر  مجيعها تســــــــــــتخدم اإلداراتو  -70

على وجه اخلصـــــوص و ، ذلك عمليات االختيار. قبلللقيام بو  الشـــــاغرةعن الوظائف التوظيف اجلديدة إلصـــــدار إعالنات 
املواقع الرئيســية غري نت على اإلنرت خمتلفة يف مواقع تصــدر  الشــاغرةعن الوظائف عالنات كانت اإلعلى املســتوى القطري،  

املكاتب القطرية فقد أصبحت اآلن، أما  .موحدة معلوماتتضمن تأن يكون هلا نسق موحد ومن غري أن ، دون للمنظمة
واحدة لالطالع  منصــــــــــــــةميكن للمرشــــــــــــــحني الرجوع إىل صــــــــــــــار و لإلعالن عن الوظائف،  هاتتبع العملية نفســــــــــــــمجيعها 
 احملتملنيللمرشحني  تقدمي املنظمةيّيسر و  يف التواصل هاالنهج اجلديد للمنظمة حتسني جهودتيح . ويكافة  اإلعالنات على

 منظمة واحدة".على أ ا "
 
موفرة  بنجاح Taleoاملرحلة الثانية من مشــــــــــــــروع أُطلقت على اإلنرتنت  ،2018األول تشــــــــــــــرين  /أكتوبر 1يف و  -71

جديدة لتعزيز كفاءة عمليات املوارد البشــــــرية من خالل مسات املنظمة أدخلت خمتلفة. وعلى وجه اخلصــــــوص، حتســــــينات 
 .حمّسنة إبالغ ورصدة قدر 
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من ، كل خطوة من خطوات عملية االختيار  رفع التقارير عنو تتبع من ملنظمة ا ةالتوظيف اجلديدمتّكن منصــــــــــة و  -72
احملســـــــــــــنة هذه املنظمة من التوثيق . ومتّكن أداة االســـــــــــــتغناء عن اخلدمات (املطاف )يف  ايةالتعيني إىل تقدمي الطلب إىل 

تدابري ا اذ املنظمة تســــــــتطيع  الطريقة،االختناقات احملتملة بدقة. وهبذه املناصــــــــب وحتديد حســــــــاب الوقت اإلمجايل مللء 
 التأخريات احملتملة يف الوقت املناسب.من لتقليل ل اتوجيه  ضل فوأ امصممة خصيص  ف تكيّ 
 
رصــد أفضــل هلذه اخلطوة اهلامة لتحقيق على اإلنرتنت للمســتشــارين  "تقرير تقييم اجلودة"ا نظمة أيضــ  أدخلت املو  -73

املنظمة ســـــيكون بوســـــع . وعلى وجه اخلصـــــوص، هاماســـــتخداملوارد البشـــــرية يســـــهل إدارة وإنشـــــاء قاعدة بيانات ألغراض 
 .ستشارينيوضع اسرتاتيجية تعليمية موجهة لالالرجوع إىل تقارير تقييم اجلودة ل

 
 دارة األداءإ (ب)
 
ملواءمة  املمكنةلتحديد التحســــــــــــــينات  داءألنظام تقييم وإدارة امبراجعة  2018قامت املنظمة يف أبريل/نيســــــــــــــان  -74

 2016 ييف عامالنظام  على حتليل جودة تنفيذ املراجعةهذه  تز ركّ وقد أفضــــــــــــــل. على حنو  النظام مع متطلبات املنظمة
ملوظفني الفنية اأ ا تربط مهارات إذ حتليلها هو فعالية خطط العمل، جرى كان أحد العناصــــــــــــر الرئيســــــــــــية اليت و . 2017و

تفصــــــيل عملية أن  املراجعةوقد أظهرت هذه . حســــــنة التوقيتو واقعية و ميكن بلوغها و حمددة قابلة للقياس مبهام وخمرجات 
 نوا هم.ا إىل تقييم املهارات الفنية للموظفني استناد  وعلى حنو فّعال للمنظمة تيح خطط العمل ت

 
تقييم وقد صـــّمم مســـح  .املوظفنيتعليقات راجعة من حلصـــول على ا اســـتهدف امســـح   أطلقت املنظمة كذلكو  -75

وأظهرت نتــائج  .ا مؤهال  موظفــ   2 683 على 2018يف مــارس/آذار ووزع  اء بــالتعــاون مع أجهزة متثيــل املوظفنيألدوإدارة ا
أن سياسة وعلى  اءألدنظام تقييم وإدارة اعلى منافع عملية بشدة من اجمليبني وافقوا/وافقوا  املائةيف  60أن أكثر من املسح 

 التقييم.النظام احلالية حتدد بوضوح العملية واألدوار واملسؤوليات ومقياس 
 
خطة وضــــــعت ، اءألدنظام تقييم وإدارة ااآلراء يف مســــــح من و مراجعة اجلودة ا إىل النتائج املســــــتقاة من اســــــتناد  و  -76

للموظفني  اإضافي   ا. ويشمل ذلك تدريب  2019لعام  اءألدتقييم وإدارة اا من دورة بدء  نظام الأنشطة لتحسني تنّفذ عمل وس
اليت يشـــــارك عملية التقييم ســـــني الثالث، وحت اءألدنظام تقييم وإدارة ا ووضـــــع جدول زمين ســـــنوي ثابت ملراحلن، واملديري

من خالل االتصــال املنتظم  اءألدتقييم وإدارة انظام وتعزيز املعلومات الرئيســية املتعلقة بســياســة وعملية  فيها عدة مقّيمني،
 ونقاط االتصال اخلاصة هبذا النظام.باملوظفني 

 
تقوم املنظمة و ألداء املتميز. مكافأة لالتقدير إلدخال تدابري إبداء ا بوضـع برنامج للمكافتت و تقوم املنظمة أيضـ  و  -77

 وتقييم النهج املختلفة.القياسية املناسبة بالتنسيق مع وكاالت األمم املتحدة األخرى جلمع املعايري 
  



FC 173/8 20 

 

 استعراض دليل التعليمات اإلدارية للمنظمة (ج)
 
التوجهات ملواءمتها مع التعليمات اإلدارية اصـــــلت املنظمة جهودها لتحديث ســـــياســـــات املوارد البشـــــرية ودليل و  -78

 .نظمةاحتياجات املمع احلديثة و 
 
ضــمان تطبيق متســق وذلك لدعم اإلجيار، إعانات بســياســة ا حديث  يتعلق أحد التعديالت الرئيســية اليت أجريت و  -79
 لإلجياردعم  اتعلى إعان هالعمل نفســــــــمقر يف ويعملون  هانفســــــــ األســــــــريةن لديهم الظروف و موظفتفادي أن حيصــــــــل و 

املسح الذي عناصر ثالثة هي: على أساس اإلجيار ات دعم إعانمتينة الحتساب استحدثت املنظمة منهجية فقد خمتلفة. 
 اإلجيارات دعم وإعاناملختلفة،  األســـــــــــواقمعدالت اإلجيارات يف و اإلجيارات، توســـــــــــط ملجلنة اخلدمة املدنية الدولية أجرته 
ذت ، نفّ الداخليني املراجعنيمن وصــية ت إثر وعلى. هانفســ األســرية الظروفنفســه ولديهم  العملمقر  يف ملوظفني املعتمدة
ااملنظمة  معقولة. ويف الوقت نفســـــــه، أعدت منظمة  لإلجيارإعانة دعم لتوفري مســـــــتويات ا اتســـــــاق  أكثر ضـــــــبط آلية  أيضـــــــ 

احلد األقصـــــى ملراجعة  اح  اقرت ابشـــــكل مشـــــرتك األغذية والزراعة والصـــــندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي 
لنا ة عن ضــــــــــــوابط ا تالوفوراتقدر و ملنظمات الثالث. يف ا أجهزة متثيل املوظفنيملســــــــــــتويات اإلجيار يف روما وقدمته إىل 

 .)سنتني( دوالر لكل فرتة مالية 950 000بـ اإلجيار اجلديدة دعم إعانات 
 
ا لنشــــرة املرض لعملية مراجعة وحتديث وفق  كما خضــــع قســــم الدليل املتعلق بالتعويض عن الوفاة أو اإلصــــابة أو  -80

 اليت تُعزىقواعد التعويض يف حاالت الوفاة أو اإلصـــابة أو املرض  " بعنوان ST/SGB/2018/1األمني العام لألمم املتحدة 
ألغذية قســـــــــــم الدليل املنقح باالشـــــــــــرتاك مع برنامج ا وقد أُعدّ . إىل قيام املوظف بواجباته الرمسية يف خدمة األمم املتحدة"

 املراجعنيتوصـــــيات احتوى العاملي لضـــــمان املعاملة نفســـــها ملوظفي منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي، كما 
ملواءمة املطالبات والنظر فيها د املصــــــــــطلحات وخطوات تقدمي توضــــــــــح النســــــــــخة احملدثة نطاق التطبيق وتوحّ و الداخليني. 

 منظومة األمم املتحدة. منظماتإجراءات باقي برنامج األغذية العاملي مع إجراءات إجراءات املنظمة و 
 
 بيانات املوارد البشرية (د)
 
 املائةبعد  التاســــــــعة واخلمســــــــنيللجنة املالية وكما أشــــــــري يف الدورة  املائةالســــــــبعني بعد بناء على توصــــــــية الدورة  -81

الوكاالت األخرى اآلن مع ممارســـات ليتســـق ، املوظفني الوطنينيا لقائمة موحد  معلومات لل انســـق  املنظمة تبنت للمجلس، 
املوظفني من العمل لكل فئة من فئات املوارد البشـــــــــرية قر مدرجة و باإلضـــــــــافة إىل االســـــــــم والو . روما توجد مقارها يف اليت
ألقاب و اجلنس احلايل معلومات عن نوع النســــق الســــابق، يتضــــمن  النســــقاليت كانت متوفرة بالفعل يف  ،ملوظفنياغري  منو 

 .املناصب
 
، ليشــــمل غري املوظفنيمن فئات املوارد البشــــرية من املوظفني و غري يشــــمل يكن  االســــابق، الذي النســــق ح قّ نُـ و  -82

الرمسيني االســــتشــــاريني و  ،واخلدمات العامة ،املوظفني الفنيني الوطنينيفئات فئات فرعية أخرى من الفئة الفنية وما فوقها، و 
 هذه غري املوظفني لتســـــهيل الرجوع إىلمن ملوارد البشـــــرية غريها من فئات او ، ومتعاقدي اخلدمات الشـــــخصـــــية، اإلقليميني
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اوطنيني لللموظفني ا. وتشـــــمل القائمة اجلديدة الفئات املناســـــبة ســـــب الفئات حب اجملموعة املعنيةلتوزيع ة بياني ارســـــوم   أيضـــــ 
 .وما فوقهاالفنية العمل للفئات  مقرسب حباملوظفني الوطنيني الفئات و كافة  ذلك  ، مبا يفني فيهااجلنس تمثيللو 
 
 التعيني يف الوظائف العليا (ه)
 
هبدف  هافوق وما 1-لوظائف من مســــــتوى مداملنظمة إجراءات اختيار املرشــــــحني  اســــــتعرضــــــت، 2017يف عام  -83

املقابالت نائب املدير العام أو املدير العام املســــــــــــــاعد لإلدارة الذي جيري فريق ويتضــــــــــــــمن الزيادة كفاءة وفعالية العملية. 
مبناصب أمناء ويف احلالة احملددة املتعلقة  ملوارد البشرية.إلدارة ا ممثال  ا رفيع املستوى و ا خارجي  خبري  سب االقتضاء حبو املعنية، 

يتضــمن الفريق الذي جيري املقابالت ممثلني اثنني ألعضــاء ، من دســتور املنظمة ةاملادة الرابعة عشــر  األجهزة املنشــأة مبوجب
 .ا مع قرار جملس املنظمةشي  اتعينهم هي، متاملعنية  األجهزة

 
إعداد تقرير  أيض اعلى أعضاء الفريق فأصبح ، منفردتقرير ب كل عضو من أعضاء الفريقأن يتقدم  ممارسة ُعززت و  -84

 باحثاهتم.عرض نتائج ميو تقييمهم للمرشحني ة يربر ملقابلعن امشرتك 
 
"اســـتعراض التقييم االفرتاضـــي" بواســـطة  لقدرات اإلدارية للمرشـــحنياقييم تمن الســـمات اهلامة لعملية االختيار و  -85

 رى ســــــــلســــــــلة من االختبارات واســــــــتبيان للشــــــــخصــــــــية هذا االســــــــتعراض من . ويتشــــــــكل شــــــــركة خارجيةالذي تقوم به 
كبار مسات شخصية  و الكفاءات القيادية باملقارنة مع للتحقق من الكفاءة  جّديةمع مقابلة  ا إىل جنبجنب  اإلنرتنت،  على

وتقرير اســـــتعراض التقييم االفرتاضـــــي هو أحد العناصـــــر اليت تؤخذ باحلســـــبان خالل عملية املوظفني اليت تتوخاها املنظمة. 
 .القيادية املطلوبة للمنصب الكفاءات اإلدارية و التوظيف لضمان أن تكون لدى من يعينون مستقبال  

 
 ما قبل التوظيف التدقيقإجراءات  (و)
 
قـار مويف مجيع  فئـاتلكـافـة ال التـدقيق مـا قبـل التوظيفتعمـل املنظمـة على زيـادة جهودهـا لتنســــــــــــــيق إجراءات  -86

معلومات عن  احلصـــول على التحقق لدى األشـــخاص املرجعينيويتيح . الئمحد ومتالعمل، مع الرتكيز على تطبيق  ج موّ 
القوة املهنية وجماالت التحســـني والقدرة على التعاون مع املديرين  كامنتتعلق مبمن املشـــرفني احلاليني والســـابقني املرشـــحني 

ذلك وب وظفني.املبني عالقات التعلقة بتلك املأو القضــــــــــــايا املتعلقة باالنضــــــــــــباط العمل اجلماعي ومهارات القيادة و على و 
يكشــــــف عنه أو ســــــوء ســــــلوك حرج قد ديدة أو نزاعات مإســــــاءة  املتقاعس الذي يغفل ســــــوابقف توظيالاملنظمة فادى تت

 .التحقق لدى األشخاص املرجعيني
 
نة التحقق لدى األشـــخاص املرجعيني لعمليات ا منقح   إجراء  ا املنظمة مؤخر  تبنت و  -87 املتعلقة بالوظائف الفنية، حمســـّ

نّقح املقلل هذا اإلجراء العمل اآلخرين. كما يصـــــحاب من أاملعلومات االعتيادية مجع عملية املرشـــــحني و  االتصـــــاالت مع
 ذه اخلطوة األساسية يف عملية االختيار.للقيام هبوقت الالزم ال
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يف قاعدة بيانات عن املرشحني  التحقق من األشخاص املرجعينياملعلومات النامجة عن تعمل املنظمة على مجع و  -88
أو ا أنفســــهم تكرار   باألشــــخاص املرجعينياالتصــــال دون قاعدة البيانات تحول ســــو وحســــاســــة. ة امستكون ذات طبيعة ح

. التدقيق الذي يســــبق التوظيفتقليل وقت فينجم عن ذلك من املرشــــحني، نفســــها  داءألنظام تقييم وإدارة اطلب تقارير 
مبتكرة يف التعاون مع وكاالت األمم املتحدة اســتحداث مقاربات ، تســعى املنظمة إىل الئم املوّحدتاملنهج باالنتقال إىل الو 

 الة التكلفة.مستوى عاٍل من الكفاءة والدقة وبطريقة فعّ قواعد بيانات احملكمني تكون على خدمات  يفلالشرتاك األخرى 
 
 ج وتكنولوجيات ابتكارية يف إدارة املوارد البشريةتطبيق  ُ  (ز)
 
األمم املتحدة لالبتكار هبدف التواصــــــــل والتعاون مع وكاالت األمم املتحدة األخرى املنظمة عضــــــــو يف شــــــــبكة  -89

مواجهــة التحــديــات اليت تواجــه تطوير األفكــار والعمليــات واملنتجــات  وكــذلــكاملبتكرة  والتكنولوجيــاتهج للرتكيز على النُ 
 املبتكرة يف األمم املتحدة.

 
الرئيســــــية اليت ميكن أن تســــــتفيد من  ج وتكنولوجيات ابتكارية. وتقوم حد اجملاالت أإدارة املوارد البشــــــرية هي و  -90

مبا يشـــجع ثقافة  املنظمة باســـتكشـــاف الطريقة اليت ميكن أن تســـهم هبا هذه يف حتويل وحتســـني العمليات والنظم الداخلية
 االبتكار وييّسر االبتكار يف املشاريع وإدارة التغيري. 

 
، تطبيق جمــاين على اهلــاتف احملمول خمصــــــــــــــص للمرشــــــــــــــحني للوظــائف يف املنظمــةتعمــل املنظمــة على تطوير و  -91

FAO Jobs . حني اولن حيتوي هذا التطبيق فحســـب على إعالنات الوظائف الشـــاغرة يف املنظمة، بل ســـيوجه املرشـــّ  أيضـــ 
ج يف التطبيق، لدعم حول كيفية تقدمي الطلبات واالســـــــتعداد للمقابلة. وتقوم املنظمة بإعداد مواد إعالمية خمصـــــــصـــــــة لتدر 

املرشـــــحني خالل عملية االختيار بأكملها وتوفري املعلومات الالزمة هلم. وســـــيتيح التطبيق للمســـــتخدمني توزيع اإلعالنات 
إقامة هج عن الوظائف الشـــــاغرة من خالل قنوات خمتلفة ودعم جهود املنظمة يف التواصـــــل وتوســـــيع نطاق اســـــتخدامها لنُ 

 بتقييم إمكانية استخدام تقنيات األلعاب يف التطبيق لتحسني التجربة اليت لربها املرشح. . كما تقوم املنظمةالشبكات
 
يف موقع التوظيف على  chatbotيف هذا الصـدد، تسـتكشـف املنظمة إمكانية العمل مع مزود خارجي لتضـمني و  -92

علومات بســـهولة مع املســـتخدمني. وعلى اإلنرتنت. وذلك تطبيق برجمي مصـــمم لتقليد قدرات احملادثة البشـــرية ومشـــاركة امل
تكنولوجيا الذكاء  chatbot، يســــتخدم الــــــــــــــــــ Google Nowو Siriغرار املســــاعدين الشــــخصــــيني االفرتاضــــيني، من مثل 

ــــــــــــــ   chatbotاالصطناعي، مثل معاجلة اللغة الطبيعية، لفهم مقاصد الشخص املعين ومعرفة كيفية االستجابة. وسيساعد الـ
ا املســـــــــــتخدمني على العثور على املعلومات يف موقع التوظيف على اإلنرتنت وعلى فهم إجراءات االختيار يف املنظمة فهم  

ــــــــ  ا حيّسن التجربة ويقلل عدد الطلبات املقدمة مما فورية على أسئلتهم، ، سيجد املرشحون ردود  chatbotأفضل. وبفضل الـ
  على املوقع اإللكرتوين.فرة فعال  انظمة للحصول على معلومات تكون متو عرب الربيد اإللكرتوين اليت تتلقاها امل

 
لتيســـري حصـــول  Allianzباإلضـــافة إىل ذلك، ســـامهت املنظمة يف إنشـــاء التطبيق احملمول اجملاين خلدمات أليانز و  -93

ات خمتلفـــة متوفرة املوظفني على هـــذه اخلـــدمـــات. وميّكن التطبيق املوظفني من توفري الوقـــت واالســــــــــــــتفـــادة من إمكـــانيـــ
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ا، لتقـدمي مطـالبـة، تكفي تعبئـة منوذج قصــــــــــــــري والتقـاط صــــــــــــــورة الفـاتورة. وميكن للتطبيق التطبيق. فمثال   يف العثور  أيضــــــــــــــ 
-turn-by" تعليمات جغرافية موّجهة Google Mapsمســتشــفيات بالقرب من املســتخدم ويوفر التكامل مع تطبيق  على

turn لألدوية ذات األمساء التجارية موازية حملية أدوية ". ويتوفر التطبيق بلغات خمتلفة ويدعم املســــــــتخدمني يف العثور على
 املتوفرة يف التطبيق. 17وترمجة أمساء األمراض الشائعة إىل لغة من اللغات الــ 

 
التوظيف اجلديدة فرصـــــــــــة تقييم إجراءات املوارد البشـــــــــــرية الراهنة لتحديد  منصـــــــــــةأتيحت للمنظمة أثناء تنفيذ و  -94

ا ، ترّكز املنظمة اآلن على إدخال رصد أكثر تنظيم  التحسينات اليت ميكن إدخاهلا مع استخدام التكنولوجيا اجلديدة. فمثال  
ر إمكانيات التوثيق املبتكرة للمراحل املختلفة لعمليات التوظيف لتحديد االختناقات واحللول يف الوقت املناســب ؛ وســتيســّ

 اجلديدة هذا النهج. املنصةاملتضمنة يف 
 
اهتدف املنظمة و  -95 ا منها لألمهية املتزايدة هلذا العنصــــــــر يف جذب املواهب إىل حتســــــــني  ربة املرشــــــــح، إدراك   أيضــــــــ 

الطلبات وتقدمي الردود هلم ومجع  العاملية. وســــــــــتتيح التكنولوجيا اجلديدة للمنظمة حتســــــــــني إدارة االتصــــــــــاالت مع مقدمي
 املعلومات منهم يف الوقت املناسب.

 
لتعزيز فعالية وكفاءة عمليات التوظيف،  ري املنظمة تقييم إمكانية توســـــــــــــيع نطاق اســـــــــــــتخدام املقابالت غري و  -96

 املنصــــةدمج هذه اإلمكانية يف واللغوية للمرشــــحني. ويُفرتض أن ت الفنيةاملتزامنة بالفيديو، كطريقة إضــــافية لتقييم املهارات 
 اجلديدة لتيسري استخدامها على نطاق املنظمة ككل.

 
اتركز املنظمة و  -97 على تنفيذ خطة للقوة العاملة فعالة، آخذة بنهج شــــــــــــــامل يهدف إىل إدماج مجيع فئات  أيضــــــــــــــ 

نظمة. وبفضـــــــــــل هذا النهج العمالة يف االســـــــــــرتاتيجية مع األخذ باالعتبار كافة األهداف واالحتياجات على مســـــــــــتوى امل
 ا.ا وتوازن  ، ُمنشئة بذلك بيئة عمل أكثر تنوع  الفنيةاجلديد، ستتمكن املنظمة من مواصلة زيادة قدرهتا 

 
 التحديات

 
ن إدارة املوارد البشـرية يف املنظمة، مت حتديد عدد من جماالت التدخل اليت تتطلب االهتمام يف -98  حني يتواصـل حتسـّ

 ا با اه التوصل إىل منظمة حديثة تعتمد ممارسات سليمة يف جمال إدارة املوارد البشرية.يف املضي قدم  واجلهود لالستمرار 
 
التعيني اجلديدة. ويف األشــــــهر القادمة،  ملنصــــــةتتمثل إحدى األولويات يف التنفيذ احلاذق للســــــمات اإلضــــــافية و  -99

ســـــتواصـــــل املنظمة تعزيز التبادل الداخلي للمعرفة وســـــرتّكز اجلهود على تنفيذ إجراءات تعيني موظفي الفئة الفنية يف األداة 
 اجلديدة.
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ء املنظمة مصـــــّممة على مواصـــــلة تنفيذ أنشـــــطة التواصـــــل الجتذاب الطلبات من اجلمهور املســـــتهدف، كالنســـــاو  -100
ا. وســـــتكّرس جهود خاصـــــة الجتذاب من لديهم مؤهالت رفيعة  ناقصـــــ  واملرشـــــحني من البلدان غري املمثلة أو املمثلة متثيال  

 التخصص، بغية دعم املنظمة يف تعزيز تنفيذها للربامج وقدراهتا الفنية على حٍد سواء.
 

املنظمة ملتزمة بتعزيز التعاون مع وكاالت األمم املتحدة األخرى وســتســتمر يف احلفاذ على حضــورها يف شــبكة و  -101
أفضـــل املمارســـات واال اهات الناجحة، هبدف اســـتكشـــاف االســـتفادة من و  اتبناء التتزر لاملوارد البشـــرية لألمم املتحدة 

 إمكانية تطبيقها على احتياجات املنظمة وممارساهتا.
 

توصــــــــــــــيات وحدة التفتيش ا منها لفاتباع  . ةملاقوة العالتتمثل إحدى األولويات الرئيســــــــــــــية األخرى يف  طيط و  -102
تواصــــــــــــل املنظمة بذل جهود مكثفة يف تعيني املوظفني من خالل التخطيط الفعال للقوة العاملة الذي يأخذ  ،6املشــــــــــــرتكة
وينطوي ذلك على إجراء إعادة تقييم  .نقلهمالوظائف أو اســـــــــتقالتهم/اعد شـــــــــاغلي الشـــــــــواغر املتوقعة نتيجة تقباالعتبار 

منهجية الســــتمرار احلاجة إىل املناصــــب الشــــاغرة، وإعادة وضــــع مواصــــفاهتا، وإعادة تصــــنيفها عند االقتضــــاء يف رتبة أدىن 
حىت اليوم وفورات  وقد حققت هذه العملية  عن نقل املناصـــــــــب من جماالت العمل اإلداري إىل اجملاالت الفنية(.)فضـــــــــال  

 زيادة يف القدرات الفنية.مسامهتها  عن فضال  ذلك، كبرية للمنظمة وألعضائها وستستمر يف 
 

العاملة  ةطة متكاملة إلدارة القو الصـــــــيغة النهائية خلالقوة العاملة، تقوم املنظمة بوضـــــــع  يطط لتحســـــــني فعالية و  -103
الفرتة احلالية لربنامج العمل وامليزانية  ، ســــــــتغطي هذه اخلطةالبداية . ويف2018كانون األول /يف ديســــــــمربســــــــيبدأ تنفيذها 

واملكاتب  الرئيســـــــــي يف كل من املقرالعاملني أنواع غطي كافة اخلطة على اتباع  ج شـــــــــامل يركز وت .2019 اية عام  حىت
اهلدف النهائي للخطة يف حتسني يتمثل و . 11 896يبلغ  2018تشرين األول  /أكتوبر 1 جمموعهم يفالذين كان امليدانية، 
 املناسب يف الوقت املناسب.يف املنصب الشخص املناسب عرب وضع نتائج الالعاملة بتحقيق  ةربط القو 
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 امللحق األول
 

 2018األول تشرين /أكتوبر 25 معدل الوظائف الشاغرة في الفئة الفنية حتى: 1الجدول 
 

 اإلدارة/الوحدة
وظائف برنامج 

 وامليزانيةالعمل 
2018-2019 

جمموع الوظائف اليت 
 يشغلها موظفون

جمموع الوظائف 
 الشاغرة

عدل النسبة املئوية مل
 الوظائف الشاغرة

 44.4% 4 5 9 مكتب املدير العام

 10.5% 2 17 19 مكتب الشؤون القانونية واألخالقية

 13.6% 6 38 44 مكتب االتصاالت يف املنظمة
 12.5% 1 7 8 مكتب التقييم

 5.9% 1 16 17 مكتب املوارد البشرية
 0.0% 0 18 18 مكتب املفتش العام

مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة 
 21 املوارد

19 2 %9.5 

 0.0% 0 25 25 املبتدئونن و ن الفنيو املوظف
 14.3% 1 6 7 نائب املدير العام )العمليات(
 18.6% 8 35 43 شعبة تكنولوجيا املعلومات

 10.0%% 1 9 10 دعم املكاتب امليدانية مكتب
 16.3% 15 77 92 إدارة اخلدمات املؤسسية

 33.3% 1 2 3 نائب املدير العام )املناخ واملوارد الطبيعية(
 12.0% 12 88 100 إدارة الزراعة ومحاية املستهلك

إدارة املناخ والتنوع البيولوجي واألراضي 
 5.0% 2 38 40 واملياه

 14.5% 23 136 159 التنمية االقتصادية واالجتماعيةإدارة 
 16.7% 12 60 72 إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية

 15.9% 7 37 44 إدارة الغابات
 14.9% 7 40 47 نائب املدير العام )الربامج(

 19.6% 18 74 92 إدارة التعاون التقين
 14.1% 123 747 870 جمموع املقر الرئيسي

 15.1% 11 62 73 ألفريقيا اإلقليمياملكتب 
 18.6% 11 48 59  ئاملكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلاد

 9.7% 3 28 31 املكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى 
املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر 

 24.5% 12 37 49 الكارييب

املكتب اإلقليمي للشرق األدىن ومشال 
 13.2% 5 33 38 أفريقيا

 11.1% 1 8 9 مكاتب االتصال
ال يوجد ممثل جمموع املكاتب امليدانية )

 16.6% 43 216 259 (للمنظمة

 14.7% 166 963 1129 اجملموع )ال يوجد ممثل للمنظمة(
 20.3% 13 51 64 ةممثليات منظمة األغذية والزراع

 17.3% 56 267 323 جمموع املكاتب امليدانية
 15.0% 179 1014 1193 اجملموع

 


