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   موجز
 

  اإلجنازات الرئيسية يف جمال إدارة املوارد البشرية يف منظمة األغذية والزراعة.حاطةإلعلى اللجنة، لتُعرض ،  
 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية
 

  باإلجنازات الرئيسية يف جمال إدارة املوارد البشرية. أخذ العلمأعضاء جلنة املالية مدعوون إىل 
 

 مسودة المشورة
 

 :إن اللجنة 
 

أحاطت علًما بالمعلومات المتاحة في مجاالت التعيين والتطور المهني؛ ومواءمة عملية إدارة الموارد أ( )
البشرية مع االحتياجات االستراتيجية والبرامجية للمنظمة؛ باإلضافة إلى طابع المنظمة بوصفها وكالة 

 متصلة بالموارد البشرية؛متخصصة تابعة لألمم المتحدة؛ وزيادة كفاءة العمليات واإلجراءات ال
 

 شّجعت األمانة على المضي قدًما في تحسين المعلومات المتاحة في التقارير المقبلة؛ )ب(
 

شّجعت األمانة على مواصلة الجهود التي تبذلها في سبيل مواجهة التحديات المشار إليها في  )ج(
 .الوثيقة
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 الرئيسية يف جمال سياسة املوارد البشرية وإدارهتا خالل فرتة اإلبالغ املاضية.م املنظمة تقريراً بشأن اإلجنازات قد  تُ  -1
موظفني ميتلكون  عينيت (1)رئيسية هي:  دوافع ةعوتستمر املنظمة، عند إدارهتا للموارد البشرية، يف اعتماد رؤية تستند إىل أرب

 ومواءمة إدارة املوارد البشرية مع االحتياجات االسرتاتيجية والرباجمية للمنظمة؛ (2)أرفع املؤهالت وتنمية قدراهتم؛ 
عمليات الوزيادة كفاءة  (4) وعكس طابع منظمة األغذية والزراعة كوكالة متخصصة من وكاالت منظومة األمم املتحدة؛ (3)

 .دوافعوفقاً هلذه الفيد هذه الوثيقة عن اإلجنازات وتُ  .وإجراءاهتا املوارد البشريةاملتصلة ب

، تبني  فرتة اإلبالغ األخرية أن السياسات اليت تنتهجها منظمة 2012ومتاشيًا مع السياسات املنف ذة منذ عام  2-
حتقيق واليتها من ملنظمة متك ن اتفي بالغرض حبيث  قوة عاملةاألغذية والزراعة يف جمال املوارد البشرية ما زالت تنتج 

املوظفني الفنيني املبتدئني واملوظفني  من خاللا موظفني ذوي كفاءة عالية وأصغر سنً  القوة العاملةوأهدافها. وتشمل هذه 
وقة للتوزيع . ويتجل ى هذا األمر يف املستويات غري املسبوالتطو ع والزمالةالفنيني املعاونني والربامج اخلاصة بالتدريب الداخلي، 

يف املائة فقط من  2يف املائة فقط من البلدان األعضاء غري املمثلة، و 6 ناكه أن   حيث، املتكافئ للموظفني واملستشارين
وتبين الدعوة إىل إبداء االهتمام يف وظائف اخلدمة العامة على  2019.1فرباير/شباط  14البلدان املمثلة بشكل زائد حىت 

يف متثيل اجلنسني  حتس ن مة. كذلك، يستمرعلى القائ مدرًجاا اليوم ا خمتلفً بلدً  117النجاح احملقق يف املاضي، حيث بات 
ثري . وما زال التنقل اجلغرايف للموظفني يُ ككل    ، كما مت  اإلقرار به على نطاق األمم املتحدةاملوظفني على مجيع املستويات

، مم ا جيعل عمليات املوارد Taleoاملنظمة، فضالً عن التحسينات التكنولوجية، مبا يف ذلك استخدام منصات جديدة مثل 
البشرية أكثر كفاءة وسهلة االستخدام. وهذا يفيد املرشحني الذين يقد مون الطلبات ويتم  تعيينهم، واملوظفني املوجودين يف 

ويف الوقت ذاته، مت  تشديد السياسات لتمكني األعضاء واملوظفني من العمل يف بيئة خالية من التحرش والتحرش املنظمة. 
يتمكن املوظفون من تسخري  لكياملنظمة من املوارد البشرية األعلى جودًة،  استفادةسي. وكل هذه التدابري تضمن اجلن

 طاقاهتم يف خدمة املنظمة وأهدافها.

 موظفين يمتلكون أرفع المؤهالت وتنمية قدراتهم عيينت

 املوظفني الفنيني عينيت )أ( 

تعيني داخلية لسياسات املنظمة وإجراءاهتا يف جمال  مراجعةً  عمله، ، متاشًيا مع خطةى مكتب املفتش العامأجر  3-
تعيني موظفني لعملية راجعة هذه امل . وقد حد دتإياهاوشغلهم  يف الوظائف املدرجة ضمن الربنامج العادي فنينيالوظفني امل

وحتسينات، مبا يف ذلك: وضع ، عدة ممارسات جيدة 2018فنيني وشغلهم للوظائف، اليت قُد مت يف نوفمرب/تشرين الثاين 
وارد البشرية مبا جلان اختيار املوظفني الفنيني؛ ودور أقوى بصورة عامة ملكتب امل وتركيبةوتوحيد مناذج الوظائف العامة، 

أن معظم إجراءات التعيني جتري بشكل  وأشارت املراجعة إىلالعملية. هذه من اجلودة واالتساق يف  يضمن مستوى أعلى
يهية. وحد د التقرير التوج شيًا مع أهداف التعيني ومبادئهافنية متىل توظيف مرشحني أكفاء من الناحية السلس وتؤدي إ

 للتحسني يف بعض مراحل عملية تعيني املوظفني وشغلهم للوظائف. أيضاً جماالت

                                                      
 .2019فرباير/شباط  15يتجاوز  تاريخ بدء الوظيفةقعت شروط التوظيف اخلاصة هبا، لكن اليت مت االنتهاء منها بالفعل ووُ هذا يشري إىل التعيينات   1
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ا عليه من أجل إدخال حتسينات يف جمال حمدد من عملية التعيني. وحىت ( إجراًء متفقً 20ن التقرير عشرين )وتضم   4-
. 2019حبلول يونيو/حزيران  األخرىاإلجراءات سائر تعمل على تنفيذ هي إجراًء و  14، نفذ ت املنظمة 2019فرباير/شباط 

 ير املراجعة.تقر  اليت أشار إليهايف خمتلف اجملاالت  ملحوظةوبفضل هذه اجلهود، أدخلت املنظمة حتسينات 

وبصورة خاصة، هبدف قياس كفاءة وفعالية وحسن توقيت خمتلف مراحل عملية التعيني ورصدها على حنو أفضل،  5-
، منذ إصدار اإلعالن عن الوظائف الشاغرة حىت استالم كافة  اعتمدت املنظمة أداة رصد عملية لتتب ع اخلطوات املختلفة

تحليل الوقت الذي تستغرقه كل مرحلة من مراحل عملية ب. وتسمح أداة الرصد هذه للمنظمة افعليً  املوظفني اجلدد مهامهم
التعيني، بشكل إلكرتوين وغري إلكرتوين، ورصد حالة مؤشرات األداء الرئيسية احملددة، والتعر ف بسهولة إىل املعوقات واعتماد 

يف  وف تُتاح لوحة قياس خاصة باإلبالغ، س2019األول من عام  الفصلتدابري تصحيحية. إضافًة إىل ذلك، وحبلول 
نرتنت يف عملية التعيني من أجل حتديد مزيد من طوات عرب اإلللخ إجراء رصد فصلييتيح منصة التعيني اجلديدة، مبا 

 التحسينات الالزمة.

مساعدهتم يف حتديد من أجل القائمني بعملية التوظيف  لمديرينلت اخلطوط التوجيهية ضعإضافًة إىل ذلك، وُ و  6-
لألعضاء يف جلنة إجراء املقابالت  ا وشفافية. وبات باع املبدأ ذاته، ُوضعت تعليمات حمددةطرق التقييم بصورة أكثر اتساقً 

عملهم. وباالستناد إىل متطلبات الوظيفة، ميكن حتديد طرق تقييم خمتلفة، مبا يف ذلك على سبيل م يف لتوفري املشورة هل
اختبارات خطية، وخباصة وإجراء التحقق من التحصيل العلمي؛ و لمرشحني؛ امللفات الشخصية لصر: فرز املثال وليس احل

االختبار و أو عرب اهلاتف؛  فيديويةمقابالت قبل الفرز، من خالل منصات وإجراء للوظائف اليت تتطل ب مهارات يف الكتابة؛ 
اختبارات اتقان اللغات، إجراء مقارنًة باملهارات الفنية/الوظيفية احملددة؛ و  مقدمي الطلباتالفين لتقييم معارف وقدرات 

، يف الوظائف الفنيةحتديث صفحات املعلومات يف دليل منظمة األغذية والزراعة املتعلقة بالتعيني أيًضا مت  وسوى ذلك. و 
 مبادئهاالالزمة عن متطلبات العملية و  من أجل توفري وثائق إضافية ألصحاب املصلحة الداخليني، ووضع مجيع املعلومات

 التوجيهية يف تصر فهم.

الوظائف توحيد واتساق عن  مناذج النبذة العامةوكما يرد وصفه يف تقرير املراجعة الداخلية، يضمن استخدام  7-
ض نماذج بدعم قوي من االستعراال هذه حظي استخدامقد . و مواصفات الوظائف واإلعالنات عن الوظائف الشاغرة

عدد مقدمي للجنة الدولية للخدمة املدنية، وزيادة املعايري كوسيلة لضمان االمتثال 2الذي قامت به وحدة التفتيش املشرتكة
الوظائف النبذة العامة عن مناذج  جمموعة، وتسريع العملية وخفض التكاليف اإلدارية. لذا، استعرضت املنظمة الطلبات

 ا مع طلبات املكاتب الفنية.شيً اإضافية مت لتحديثها حبسب االقتضاء، ووضع مناذج

توظيف توجيهية لوصف املبادئ التوجيهية واإلجراءات الواجب اتباعها الستخدام قائمة  خطوطومت  إعداد  8-
، هبدف التوصل إىل استخدام أمثل وعادل وشفاف ومتسق ألداة التعيني هذه وضماهنا. وتوف ر اخلطوط املوظفني الفنيني

جراءات املفص لة اليت جيب أن يت بعها مجيع أصحاب املصلحة املعنيني هبذه العملية، للحرص على اختيار التوجيهية اإل
 يضمن أن يدعم املوظفون اجلدد عمل املنظمة ويعززوا من قدرهتا الفنية وقدرهتا على تنفيذ براجمها. مبا ،األنسباملرشحني 

ملعلومات املقدمة من املوظفني املرتقبني. وحد دت منظمة لى توسيع نطاق التحقق من اوتُبذل جهود كبرية ع 9-
التحقق قبل التوظيف بطريقة كاملة، ومنهجية وحسنة  عمليات األغذية والزراعة بصورة خاصة اإلجراءات لضمان إجراء

                                                      
 عملية التعيني -استقدام املوظفني يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة: حتليل مقارن وإطار مرجعي -JIU/NOTE/2012/2 الوثيقة  2
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من  التوقيت، وهي تضم  مزجيًا من أنواع خمتلفة من التحقق )التحقق من املعلومات بشأن التحصيل العلمي؛ التحقق
سجالت التوظيف، التحقق من املعلومات القائمة على الكفاءة، التحقق من الطباع أو الشخصية، التحقق من السجالت 

قابلة للتكييف  كننةممُ م املنظمة إمكانية استخدام خدمات (. وإضافًة إىل ذلك، تقي  ةاألمني من الناحية التأديبية، التحقق
، مما سيسمح للمنظمة تبسيط إجراءات التحقق من املعلومات بالنسبة للخدمات خارجي قد محقق من املعلومات من مللت

إىل كل فئات املوظفني، وإقامة قاعدة بيانات شاملة لعمليات التحقق اليت مت  القيام هبا، مبا جين ب االزدواجية يف العمل 
 سجالت موثوقة. ومسك

ا الوظائف الفنية، شك لت املنظمة فريقً  لشغلرشحني امل وهبدف تعزيز عمليات التحقق من املعلومات املقدمة من 10-
ا يضم موظفني من مكتب املوارد البشرية ومركز اخلدمات املشرتكة لتنفيذ العملية املنقحة للتحقق من املعلومات خمصصً 

لفنية ووظائف اخلدمات هذه العملية على املرشحني للوظائف احالًيا مباشرة، مبا يتوافق مع توصية املراجعة الداخلية. وُتطب ق 
للتحقق من املعلومات سوف يضمن عملية مستدامة للتحقق ُتطب ق  كننةممُ  إضافًة إىل ذلك، إن استخدام خدمةالعامة. 

على مجيع املرشحني للوظائف يف املنظمة. وجيري التنفيذ الكامل هلذا احلل ، مع وضع اللمسات األخرية على التقييمات 
 املشرتيات.ت االستعراض اخلاصة بعمليااملطلوبة للمخاطر و 

 )ب( برنامج املوظفني الفنيني املعاونني 

نظ مة مع الشركاء املاحنني من خالل برنامج املوظفني الفنيني املعاونني لتوفري جتربة تعليمية م ااملنظمة تعاوهن تواصل -11
من بلدان خمتلفة عرب املشاركة يف أنشطة دولية، مع متكينهم من تطبيق ختصصاهتم الفنية حتت إشراف  قادمنيوظفني مل

 .موظف ذي خربة من موظفي املنظمة

فإن . كذلك، اًل ا ممو  شريكً  14ا بتمويل من ا معاونً ا فنيً موظفً  31 تضم ، كانت املنظمة2019وحىت فرباير/شباط  -12
نح الصيين، وثالثة بتمويل من أملانيا وموظف فين مثانية موظفني فنيني معاونني بتمويل من جملس املم املنظمة يف طور تعيني 

 معاون واحد بتمويل من اليابان.

وتُبذل اجلهود ملواءمة مهام املوظفني الفنيني املعاونني مع اجملاالت اليت تتطلب فيها املنظمة قدرات فنية أكرب يف  13-
العمل. وهذا سوف يسمح للموظفني الفنيني الشباب التعر ف إىل الربامج واملشاريع الرئيسية للمنظمة، وسوف  مقارخمتلف 

 يعز ز جهود احملافظة على املوظفني، بفضل مواءمة جماالت اختصاص املوظفني الفنيني املعاونني مع أولويات املنظمة.

 )ج( برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني

مما ميك ن املنظمة  طةبس  برنامٌج منظ ٌم ومنس ٌق مركزيًا يتضمن عملية توظيف مهو املوظفني الفنيني املبتدئني برنامج  14-
 .رفهم خالل مدة تعيينهماواالستفادة من مهاراهتم ومع ،تعيني موظفني فنيني شباب موهوبني متحمسني لفرتة حمددة من

األكفاء املناسبني للتوظيف  بها عن طريق إنشاء ذخر من الفنيني الشباويساعد الربنامج املنظمة على جتديد قوة العمل في
 .يف املستقبل

االهتمام للموظفني املهنيني املبتدئني من أجل ، صدرت ثالث دعوات إلبداء 2018ويف ديسمرب/كانون األول  -15
إقليم آسيا واحمليط اهلادئ، ومنطقة اخلليج، إىل  الدعواتهذه  وتوج هتاستقطاب الشباب املوهوبني من أقاليم حمددة. 
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يف األقاليم  الدعواتوإقليم أمريكا الالتينية والبحر الكارييب. وزادت املنظمة جهودها يف جمال التواصل هبدف الرتويج هلذه 
 املختلفة، بالتعاون الوثيق مع املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية للمنظمة.

، من مقدمي الطلبات 2 474جمموعة واسعة من املرشحني:  استقطاباالهتمام يف داء إبأو  الدعواتوجنحت  -16
ا من مواطنني يف بلدان غري ممثلة أو ممثلة طلبً  201ومن اإلناث  ةً مرشح 1 211وا من الذكور، مرشحً  1 263من بينهم 

ا عمليات إجراء املقابالت لتوليد ذخر متني من املرشحني ذوي املؤهالت الرفيعة وملء . وتستكمل املنظمة حاليً ا ناقصً متثياًل 
 لموظفني الفنيني املبتدئني حاملا تصبح شاغرًة، مبا يتيح ادخار الوقت واملوارد.األخرى ل وظائفال

 )د( تعيني موظفي اخلدمات العامة 

دعوات تعيني موظفي اخلدمات العامة يف املقر الرئيسي ويف املكاتب اإلقليمية عن طريق  2015منذ عام جيري  17-
عاملية، مبا السوق الن خلفيات متنوعة ومن م من أصحاب الكفاءات العاليةوهذا يتيح للمنظمة تعيني مرشحني عاملية. 

ترد طلبات املرشحني الداخليني و  .األغذية والزراعةيناسب منظمة دولية من املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة كمنظمة 
يف هناية مراحل االختيار املختلفة ضم  املرشحني املؤهلني إىل قوائم موظفي يتم  العاملية، و  الدعواتواخلارجني عن طريق 

ام عملية الالزم إلمتلوقت لخفض كبري ختيار وإىل االعملية تسريع أفضت هذه اإلجراءات إىل قد و اخلدمات العامة. 
من التوظيف. إضافًة إىل ذلك، أد ت هذه العملية التنافسية إىل مزيد من الشفافية، مم ا يفضي إىل تعيني مرشحني مؤهلني 

 متنوعة. قوة عاملةوجود وإىل  أصحاب الكفاءات العالية

يناير/كانون الثاين  31ملقر الرئيسي واملكاتب اإلقليمية، واليت أُقفلت يف اخلاصة باالعاملية األخرية  دعواتوال -18
وضع قوائم جديدة ملوظفي اخلدمات العامة. وسوف يتم إدراج املرشحني املؤهلني احملددين بسوف تسمح للمنظمة ، 2019

 الدعوة. ويف 2018عام يف  وجودة أصالً املوظفني امل، مم ا سوف يوس ع جمموعة 2019على قوائم عام  الدعواتمن خالل 
 117خارجيني من  مرشحنييف املائة من الطلبات من  71 كانت نسبة،  2019يف املقر الرئيسي عام  تأُطلق ة اليتالعاملي

 .موظفي اخلدمات العامة عينيزيادة التنويع اجلغرايف يف ت ا يثبت جناح النهج املتب ع يف، ممخمتلفة جنسية

 اجلغرايف)هـ( برنامج التنقل 

. وقد املنظمة ثقافةأصبح جزءاً من قد عامه السادس و  اآلنيدخل برنامج التنقل اجلغرايف ملنظمة األغذية والزراعة  19-
( الذين يتم تعيينهم 1-حىت مد 1-كعملية إلزامية للموظفني الفنيني )من مستوى ف 2014عام يف هذا الربنامج  اسُتحدث

 حشد طاقاتالعادي. ويهدف الربنامج إىل تبادل املعارف واخلربات على نطاق املنظمة، و يف وظائف ممو لة من الربنامج 
تستجيب على حنو فعال للواليات احلالية واملستقبلية و قابلة للتكيف وعاملية حبيث تكون  ،واحملافظة عليها قوة عاملة ديناميكية

ملكاتب امليدانية. إضافًة إىل ذلك، يرمي الربنامج إىل توفري ، وخباصة بني املقر الرئيسي وااملتغريةولالحتياجات التشغيلية 
عملية نقل  75برنامج التنقل اجلغرايف إىل حتقيق  ويسعىر الوظيفي والتقدم املهين. الفرص الكتساب خربات متنوعة والتطو  

 .يف املنظمة تقوة عاملة قابلة للتكيف وعاملية ومتعددة املهارات واخلربامبا يضمن وجود  ماليةيف كل فرتة 

، كما 2018يف عام عملية  51إىل  2014يف عام عملية  22، ازداد عدد عمليات التنقل من 2014ومنذ عام  -20
كان   2017-2016. وجتدر اإلشارة إىل أن عدد عمليات التنقل اليت متت املوافقة عليها يف فرتة السنتني 1 اجلدوليرد يف 
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. ويف بعض احلاالت، مل تُنف ذ بعض عمليات التنقل 2019-2018يف فرتة السنتني عمليات على التوايل  108و 104
 ألسباب فردية خاصة باملوظفني املعنيني. وأألسباب تشغيلية 

 في السنة  ليةالفع التنقل عمليات ددع: 1 الجدول

 التنقل عمليات عدد السنة
2014 22 
2015 34 
2016 43 
2017 49 
2018 51 

 

إطار برنامج التنقل للمنظمة يغطون جماالت خمتلفة من اخلربة الفنية املطلوبة أن املوظفني الذين يتنقلون يف  كما 21-
أدناه عدد املوظفني املشاركني يف الربنامج  2يبني  اجلدول و يف املنظمة، يف املقر الرئيسي واملكاتب امليدانية على السواء. 

 الفين.واملوزعني حبسب اجملال 

 2014 عام منذ الفني المجال بحسب التنقل عمليات: 2 الجدول

 عدد عمليات التنقل اإلدارة الفنية
 29 إدارة الزراعة ومحاية املستهلك

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

12 

نائب املدير العام )الربامج( )مبا يف ذلك إدارة التعاون التقين وشعبة 
 الشراكات والتعاون يف ما بني بلدان اجلنوب وفرق الربنامج االسرتاتيجي(

35 

 32 إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية
 20 إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية

 13 إدارة الغابات
 23 اإلدارة العليامكاتب 

نائب املدير العام )العمليات( )مبا يف ذلك مكتب دعم املكاتب امليدانية 
 وشعبة التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا املعلومات وإدارة اخلدمات املؤسسية(

35 

 

املنظمة فعاًل رف وأن تصبح اوتتيح عمليات التنقل بني املقر الرئيسي واملكاتب اإلقليمية للمنظمة تبادل املع -22
 20، بلغ العدد اإلمجايل للموظفني الذين نُقلوا إىل املكتب اإلقليمي ألفريقيا 2018-2016وخالل الفرتة  .""منظمة واحدة
للمغادرين يف  9للوافدين و 28املكتب إىل مقار عمل أخرى. وهذه األرقام هي  هذا غادروا موظًفا 14موظًفا، مقابل 

يف املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب،  للمغادرين 9و للوافدين 18واملكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى، 
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يف املكتب اإلقليمي آلسيا للمغادرين  10للوافدين و 23ويف املكتب اإلقليمي للشرق األدىن للمغادرين  6و للوافدين 8و
 تعزيز القدرات الفنية يف املكاتب امليدانية. ا يؤدي إىلمم   واحمليط اهلادئ،

شهر من املقابالت يف  وهبدف قياس أثر الربنامج ككل  على نطاق املنظمة، نظ م مكتب املوارد البشرية سلسلةً  23-
يف املكاتب  الديرين العامني املساعدينالعام يف املقر الرئيسي و  يرمع اإلدارة العليا، أي نائيب املد 2018أكتوبر/تشرين األول 

اإلقليمية. وقد ُأجريت هذه املقابالت جلمع اخلربات املكتسبة من عمليات التنقل املاضية، والتحديات اليت ظهرت 
واالقرتاحات لتسحني الربنامج. واتفق مجيع املدراء على أن برنامج التنقل هام وأساسي جدًا لتتمكن املنظمة من حتقيق 

 التحديات التالية: أشاروا إىلعلى أكمل وجه و أهدافها وواليتها 

 ستشملهم عملية التنقلاملوظفني الذي الزمنية لتحديد  املهل 

 حتديد تطابق مهارات املوظفني املقرتحني للتنقل ودرجاهتم ولغاهتم مع الوظائف الشاغرة املتاحة؛ 

  ؛ح يف معايري األهلية وغايات النقلقدر أكرب من الوضو توخي 

 ت يف املقر الرئيسي واملكاتب اإلقليمية؛زيادة االتصال بني اإلدارا 

 احلوافز املقدمة للموظفني للتنقل؛ 

 توافر الوظائف الشاغرة يف املكاتب امليدانية؛ 

 التوعية. احلاجة إىل 
 

عملية نقل( على  43)مشلت  2019لتصدي هلذه التحديات يف عملية التنقل لعام اوقد نـُف ذت أصاًل تدابري  -24
 النحو التايل:

الزمنية لربنامج التنقل. نظرًا إىل أن عملية التنقل حتصل كل عام، فسوف يتم التخطيط للمواعيد  املهل )أ(
، باالستناد تشملهم عملية التنقلاملختلفة لكل خطوة يف هذه العملية، مبا يف ذلك حتديد املوظفني الذين س

ويتمكنون من  ةالزمني وداحلد هذه عادي، حبيث يط لع املدراء واملوظفون على برنامج عمل سنويإىل 
 .االتخطيط بناًء عليه

، مت  توخي مرونة أكرب يف حتديد 2019من عام  امعايري األهلية وغايات التنقل احملددة لكل إدارة: بدءً  )ب(
فيما مت  تشجيع املتطوعني على حنو ناشط. ويف ظل ظروف  تشملهم عملية التنقلاملوظفني الذين سوف 
ملوظفني يف بداية حياهتم املهنية مع منظمة األغذية والزراعة فرصة املشاركة يف الربنامج خاصة، ميكن إعطاء ا

 هبدف توسيع جمموعة املوظفني املتاحني لعملية التنقل.
حتس نت  م للعمليات،بدعم من نائب املدير العا :بني إدارات املقر الرئيسي واملكاتب اإلقليمية التواصل ()ج

بني إدارات املقر الرئيسي واملكاتب اإلقليمية يف ما خيص  اقرتاحات التنقل. ويف عمليات  عملية التواصل
الحتياجات على املستوى اإلقليمي مبا يتيح تقييم الفجوات جلهة اتقييم  يتم  التنقل املستقبلية، سوف 

نشطتها املتكاملة العملية. وسوف تسعى املنظمة إىل تعزيز ذلك عن طريق أ مستهل  القدرات ومعاجلتها يف 
 .القوة العاملةيف خطة إدارة 

التوعية: من الضروري توفري مزيد من املعارف يف ما خيص عمل املكاتب امليدانية ألن العديد من املوظفني  )د(
الذين انتقلوا إىل هذه املكاتب ال ميلكون أحياناً املعرفة الكافية بشأن نوع العمل على املستوى اإلقليمي، 
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ا. ويف هذا اخلصوص، جيري النظر حالياً ا جدً مفيدً قد يكون ار املدراء أن بعض التدريب/التوجيه ويعترب كب
بشأن عملية التنقل، وعمل املكاتب امليدانية، والعمل مع  عن بُعدللتعلم  يةدورة توجيه إعداديف إمكانية 

 .ومواضيع أخرىالدول األعضاء، 

برنامج التنقل وترسيخه يف ثقافة املنظمة من أجل دعم إجناز العمل بفعالية ا متواصلة لتعزيز وتبذل املنظمة جهودً  25-
 أكرب.

 حالة الوظائف الشاغرة يف الفئة الفنية( )و

من الضروري احلفاظ على قدر معني  من املرونة يف معدل الوظائف الشاغرة يف الفئة  ها زالت املنظمة تعترب أنم -26
ة مع الظروف اجلديدة كيبطريقة دينامي 2019-2018الفنية، وذلك كي يتسىن تكييف تنفيذ برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

 .واألولويات املستجدة

رونة يف معدالت الوظائف الشاغرة يف الفئة الفنية، تواصل املنظمة وجتدر اإلشارة إىل أنه فيما يتم احلفاظ على امل -27
 .إيالء العناية الفائقة لضمان ملء الوظائف احلساسة واحلرجة والضرورية

 مستوىيف املائة، ليس فقط على  15وحتافظ املنظمة على معدالت الوظائف الشاغرة يف الفئة الفنية دون نسبة  -28
وجيري حتقيق هذه األهداف بالتخطيط الفعال للقوة العاملة الذي  كل إدارة ومكتب إقليمي.  بل أيضًا يفككل   ملنظمةا

 .يأخذ باالعتبار الشواغر املتوقعة نتيجة تقاعد شاغلي الوظائف أو استقالتهم/نقلهم

يف  1.14ويف املائة يف املنظمة ككل  8.14، بلغ املعدل املتوقع للوظائف الشاغرة 2019فرباير/شباط  15ويف  -29
. ويأخذ هذا املعدل يف االعتبار مجيع 3يف املائة يف املكاتب امليدانية، كما يبي نه اجلدول  8.15واملائة يف املقر الرئيسي 

 عمليات االختيار اليت باتت حالياً يف املراحل النهائية من التعيني.

 (2019: المعدالت المرتقبة لمعدالت الوظائف الشاغرة )فبراير/شباط 3الجدول 

 

وظائف برنامج 
 العمل وامليزانية

2018-2019 

جمموع الوظائف 
اليت يشغلها 

 موظفون

جمموع الوظائف 
 الشاغرة

النسبة املئوية 
ملعدل الوظائف 

 الشاغرة
 %14.1 123 747 870 اجملموع يف املقر الرئيسي

اجملموع يف املكاتب امليدانية )باستثناء 
 %15.8 41 218 259 ممثليات املنظمة(

اجملموع يف املكاتب امليدانية )مع ممثليات 
 %16.4 53 270 323 املنظمة(

 %14.8 176 1017 1193 اجملموع
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 لالستشاريني)ز( التوازن اجلغرايف 

 لالستشارينيني التوزان اجلغرايف ، واصلت املنظمة جهودها لتحس3ا مع الطلبات الواردة من األجهزة الرئاسيةشيً امت -30
إجناز الربامج واألنشطة بفعالية أكرب، مع اإلبقاء على اجلدارة كمعيار أساسي يف التعيني. ويف هذا اخلصوص، رك زت هبدف 

، وتعزيز استخدام 2017املنظمة جهودها على التنفيذ الكامل لعملية االختيار التنافسية اليت مت  اعتمادها يف أغسطس/آب 
ملنظمة ككل ، وعلى مستوى اإلدارات/املكاتب ا مستوىالرصد املنتظم للحالة على القوائم الفنية، وتوطيد أنشطة التواصل و 

 امليدانية.

ا مع التوصيات الواردة يف تقرير وحدة التفتيش املشرتكة بشأن استعراض عقود اخلرباء االستشاريني األفراد شيً اومت 31-
يف أغسطس/آب  لالستشارينيعملية االختيار التنافسي مدت وتقرير املراجعة الداخلية، اعتُ 4يف منظومة األمم املتحدة

. وقامت املنظمة بتحويل إجراءات االختيار غري التنافسية وغري الشفافة اليت كانت تطبقها إىل إجراءات منظمة 2017
النات عن ومنظمة األغذية والزراعة هي حاليًا واحدة من وكاالت األمم املتحدة القليلة اليت تصدر إع .وعاملية وتنافسية

، ما يعطي فرصة للمرشحني اخلارجيني للتنافس على الوظائف املتاحة يف املنظمة. كافة  الشواغر يف الوظائف االستشارية
 وتوظيفهم. االستشارينيتعز ز املعايري القائمة على اجلدارة يف اختيار تومبوجب عملية االختيار املنقحة، 

املتجددة، باتت املنظمة تتلقى املزيد من الطلبات من  التواصلية وجهود وبفضل عملية االختيار املفتوحة والعامل 32-
األمر الذي يساهم يف تشكيل قوائم واسعة باملرشحني املؤهلني. ويف هذا اخلصوص، جتدر اإلشارة إىل أنه  ،األفراد املؤهلني

قوائم  عد  قوائم. وتُ ال للمرشحني يف اجلغرايف ، ينبغي بذل اجلهود لتحسني التوازنلالستشارينيهبدف حتسني التوازن اجلغرايف 
 .املرشحني عنصراً مهماً لتحسني التنوع اجلغرايف مبا أهنا تتيح للمديرين جمموعة أكرب من املرشحني املؤهلني من أجل التعيينات

إليهم بوقت  احلاجة بروز وميكن حتقيق ذلك باتباع أساليب شىت، من بينها التخطيط لالحتياجات من االستشاريني قبل
كاٍف بغية توسيع نطاق جمموعة االستشاريني املتاحني واستكشاف طرق جلذب مرشحني من مجيع البلدان. وعلى مستوى 

رضية حبيث حصلت زيادة مستمرة وكبرية يف البلدان املمثلة، على النحو املبني  القوائم، كانت التحسينات يف الفرتة األخرية مُ 
 54، زاد عدد البلدان املمثلة يف القوائم من 2019وفرباير/شباط  2017بني أكتوبر/تشرين األول بالفعل، و . 4يف اجلدول 

 ا.بلدً  176إىل 

 Taleo نظام في االستشاريين قوائم في االتجاهات: 4 الجدول
أكتوبر/  

تشرين 
األول 
2017 

ديسمرب/
كانون 
األول 
2017 

 فرباير/
شباط 
2018 

 أبريل/
سان ني

2018 

 يونيو/
يران ز ح

2018 

أغسطس
/ 

آب 
2018 

أكتوبر/
تشرين 
األول 
2018 

ديسمرب/
كانون 
األول 
2018 

 يناير/
كانون 
الثاين 

2019 
 الوظائف عدد إعالنات

 اغرةالش
0 113 184 249 143 31 97 27 51 

 93 92 90 90 88 87 87 79 65 معدد القوائ

                                                      
 CL 159/REP ح من الوثيقة 13والفقرة ، CL 158/REP من الوثيقة (ك) 12الفقرة   3

 JIU/REP/2012/5 .http://undocs.org/JIU/REP/2012/5الوثيقة   4
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عدد املرشحني الذين ترد 
 أمساؤهم يف القوائم

102 425 1720 2728 2648 2721 2774 3917 3934 

 176 176 150 150 149 150 149 93 54 عدد البلدان املمثلة يف القوائم

نسبة اإلناث من بني املرشحني 
 يف القوائم

47% 52% 50% 49% 49 % 49% 52% 48% 48% 

املعي نني  االستشارينيعدد 
 )الصندوق العام(

1218 971 713 691 676 472 615 380 436 

 االستشارينيعدد جنسيات 
 املعي نني )الصندوق العام(

123 125 112 108 109 101 106 92 96 

نسبة اإلناث من بني املرشحني 
)الصندوق  استشارينياملعي نني ك

 العام(

47% 49% 53% 54% 54% 54% 56% 56% 57% 

 

 االستشارينيمزيد من املرشحني املؤهلني وإثراء جمموعة  استقطابوبصورة خاصة، رك زت املنظمة جهودها على  33-
، 5احملتملني يف كل قائمة فنية. وقد حتققت حتسينات كبرية يف التوازن اجلغرايف يف كل  من قوائم املنظمة. وكما يبي نه اجلدول 

. 2019إىل فرباير/شباط  2018ار يمن مايو/أارتفع عدد البلدان املمثلة يف كل قائمة على مستوى اإلدارة يف الفرتة املمتدة 
األساس الذي سيقوم عليه التوازن اجلغرايف بالنسبة إىل وتبني  هذه التحسينات جهود والتزام وحدات التعيني اليت تعد  

 .االستشاريني املعي نني

 2019شباط /يناير 25المعيّنين حتى  ستشاريينواال الستشاريين: بيانات عن قوائم ا5 الجدول

 اإلدارات
عدد 

المرشحين 
 في القائمة

عدد البلدان 
الممثلة في 

 القائمة

عدد 
 االستشاريين

نين المعيّ 
)البرنامج 
 العادي( 

عدد البلدان 
الممثلة 
)البرنامج 
 العادي( 

 32 63 79 281 العليا اإلدارة

 27 53 61 222 نائب املدير العام )العمليات(

 38 100 114 842 )الربامج( نائب املدير العام

 28 69 92 656 إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية

 9 16 86 365 إدارة الزراعة ومحاية املستهلك

 15 17 58 289 إدارة املناخ والتنوع البيولوجي واألراضي واملياه

 18 22 58 243 إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية

 11 14 60 242 إدارة الغابات

 12 12 62 210 ألفريقيا املكتب اإلقليمي
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 14 17 73 225 املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ

 17 23 56 164 املكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى

 14 17 32 90 املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب

 9 12 42 98 املكتب اإلقليمي للشرق األدىن

 96 435 176 *3934 اجملموع

 .بعض املرشحني يف أكثر من قائمة يرد* 

من الفرص لتقوم املكاتب  مزيد إىل جنسيات متعددة احملتملني الذين ينتمون إىل االستشارينيتزايد عدد ويؤدي  34-
من  االستشارينيويوىل االعتبار الواجب لتعيني  لد.ذوي املعرفة باإلقليم و/أو البمن ا حمليً  نيمتاح خرباءامليدانية بتعيني 

املواطنني يف األقاليم، وخباصة حني تكون معرفة بيئة العمل احمللية أساسية، ال سيما بالنسبة إىل التعاون يف ما بني بلدان 
الذين يعملون يف األقاليم اليت  االستشارينياالجتاهات اإلجيابية يف احلفاظ على النسبة املئوية من  6يبني  اجلدول و اجلنوب. 

صة يف املكتب اإلقليمي ألفريقيا واملكتب اإلقليمي للشرق األدىن، وزيادة هذه النسبة املئوية. ومن ينتمون إليها، وخبا
 من إقليم آسيا واحمليط اهلادئ. ملواطننياحبيث تشمل  االستشارينيالضروري بذل جهود إضافية لتوسيع نطاق قوائم 

 اإلقليميةالمموّلين من البرنامج العادي والذين يعملون في المكاتب  االستشاريين: النسبة المئوية من 6 الجدول
 (الثاني)يناير/كانون 

  

المكتب 
اإلقليمي 
 ألفريقيا

المكتب 
اإلقليمي آلسيا 

والمحيط 
 الهادئ

المكتب 
اإلقليمي ألوروبا 
 وآسيا الوسطى

المكتب اإلقليمي 
ألمريكا الالتينية 
 والبحر الكاريبي

المكتب 
اإلقليمي 

 للشرق األدنى

في 
 يناير/

كانون 
الثاني 
2018 

جمموع 
 23 21 23 31 19 االستشاريني

 7 17 21 14 11 من اإلقليم
 النسبة املئوية

 %30 %81 %91 %45 %58 من اإلقليم

في 
 يناير/

كانون 
الثاني 
2019 

جمموع 
 12 17 23 17 12 االستشاريني

 7 12 18 4 11 من اإلقليم
 النسبة املئوية

 %58 %71 %78 %24 %92 من اإلقليم

 

كبار املوظفني،   -، هناك توزيع متوازن للكفاءات الفنية يف قوائم الفئات الثالثة من اخلربة )ألف7كما يبي نه اجلدول  35-
 املوظفون املبتدئون( -املوظفون من املستوى املتوسط وجيم -باء
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 2019شباط /فبراير 1في  االستشاريينقوائم  عيتوز : 7 الجدول

  االستشارينيفئات  الكفاءة الفنية
 الكليالمجموع  جيم باء ألف 

 639 141 331 167 خرباء يف الزراعة
 446 166 212 68 خرباء يف البيئة

 281 97 106 78 خرباء يف مصايد األمساك
 274 65 160 49 خرباء يف الغابات

 221 102 104 15 خرباء يف العلوم االجتماعية
 121 28 51 42 خرباء يف التغذية
 123 53 62 8 خرباء اقتصاديون

 139 41 72 26 إحصائيون
 1690 454 919 317 يدعم اإلدار الأخصائيون يف 

 3934 1147 2017 770 الكليالمجموع 
 

ني على مستوى اإلدارات والقوائم اإلقليمية ي ناملع االستشاريني واالستشارينيتصدر التقارير الدورية بشأن قوائم و  36-
ا ا أساسيً وقد أدت عملية الرصد هذه دورً مبا يسمح برصد أفضل للتوازن اجلغرايف من جانب الوحدات املسؤولة عن التعيني. 

على نطاق أوسع، وإتاحة فرص أكرب لرعايا البلدان األعضاء إلجراء  الوظائف الشاغرةيف ضمان نشر اإلعالنات عن 
عن حالة  تتلقى وحدات التعيني معلوماتٍ ويف الوقت ذاته،  .اقابالت، وبالتايل إنشاء قوائم مرشحني أغىن ومتوازنة جغرافيً امل

 .ويتم تشجيعها على بذل جهود إضافية لتحسني هذا التوازن حسب االقتضاء االستشارينيالتوازن اجلغرايف بالنسبة إىل 

التغيريات يف نصيب اجلنسيات الكربى منذ  8أفضت اإلجراءات املنفذة إىل نتائج ملموسة. ويبني  اجلدول قد و  37-
هلم الربنامج العادي والذين ينتمون إىل الذين ميو   االستشارينينصيب  فإن. وكما ميكن مالحظته، 2016يناير/كانون الثاين 

 .يف املائة( نتيجة اإلجراءات املطبقة 2وظ )تراجع بشكل ملحقد اجلنسيات اخلمس أو العشر الكربى 
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  لالستشارييننصيب أكبر الجنسيات األصلية  8الجدول 

 

25 
كانون /يناير

 2016الثاين 

25 
يناير/كانون 

 2017الثاين 

25 
يناير/كانون 

 2018الثاين 

25 
كانون /يناير

 2019الثاين 
 الربنامج العادي

 96 111 110 96 البلدان املمثلة

 %37.39 %49.55 %51.19 %52.53 أكرب مخس جنسيات )النسبة املئوية(نصيب 

 %51.15 %59.79 %62.88 %64.32 نصيب أكرب عشر جنسيات )النسبة املئوية(

 436 674 881 653 اجملموع
 

ظهر البيانات الواردة يف اجلدول أدناه تراجعاً إمجالياً يف األتعاب الكلفة، تُ مستوى ويف ما يتعلق باالنعكاسات على  38-
الشهرية وبدالت املعيشة املرتبطة برتاجع عدد املستشارين املعي نني. كذلك، اخنفضت النفقات الشهرية اإلمجالية لألتعاب 

أمريكي يف يناير/كانون الثاين مليون دوالر  2.7إىل  2018مليون دوالر أمريكي يف يناير/كانون الثاين  4.2من حوايل 
يف  2دوالر أمريكي أو بنسبة  6 800إىل  6 662. وارتفع متوسط الكلفة الشهرية لكل مستشار بشكل طفيف من 2019

 املائة بسبب التضخ م.

يف يناير/كانون  اأمريكيً  ادوالرً  203 013وبصورة عامة، تراجعت النفقات الشهرية لبدالت املعيشة أيضاً، من  39-
الذين يتلقون بدالت  االستشاريني. وتغري  عدد 2019يف يناير/كانون الثاين  اأمريكيً  ادوالرً  116 726إىل  2018الثاين 

. كذلك، تراجع متوسط بدل املعيشة 2019يف يناير/كانون الثاين  132إىل  2018يف يناير/كانون الثاين  215معيشة من 
 2019يف يناير/كانون الثاين  884إىل  2018دوالرًا أمريكيًا يف يناير/كانون الثاين  944من  الستشارينيالشهري ل

 يف املائة(. 6-)
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كانون الثاني /يناير 15)األتعاب الشهرية وبدالت المعيشة( الذين يموّلهم الصندوق العام في  االستشاريين: كلفة 9 الجدول
 2019و 2018

 متوسط 2019كانون الثاني /يناير 15 2018كانون الثاني /يناير 15 
 التغيير

 العدد 

 األتعاب جمموع
 شهر كل

)بالدوالر 
 (األمريكي

 املتوسط
 يف للشخص

 الواحد الشهر
)بالدوالر 
 (األمريكي

 العدد

 األتعاب جمموع
 شهر كل

)بالدوالر 
 (األمريكي

 املتوسط
 يف للشخص

 الواحد الشهر
)بالدوالر 
 (األمريكي

)النسبة 
 (املئوية

 %0 6,584 2,100,160 319 6,573 3,339,240 508 املقر الرئيسي
املكتب اإلقليمي 

 %17 7,678 84,458 11 6,573 118,316 18 ألفريقيا

املكتب اإلقليمي 
آلسيا واحمليط 

 اهلادئ
31 256,410 8,271 18 161,040 8,947 8% 

اإلقليمي  املكتب
ألمريكا الالتينية 
 والبحر الكارييب

20 119,479 5,974 15 114,451 7,630 28% 

املكتب اإلقليمي 
 %19 8,844 88,440 10 7,405 185,130 25 للشرق األدىن

املكتب اإلقليمي 
ألوروبا وآسيا 

 الوسطى
23 144,917 6,301 24 150,940 6,289 0% 

 %2 6,800 2,699,489 397 6,662 4,163,492 625 المجموع
        

 العدد 

مجموع بدالت 
المعيشة في 

الشهر 
)بالدوالر 
 األمريكي(

المتوسط 
للشخص في 

الشهر الواحد 
)بالدوالر 
 األمريكي(

 العدد

مجموع بدالت 
المعيشة في 

الشهر )بالدوالر 
 األمريكي(

المتوسط 
للشخص في 

الشهر الواحد 
)بالدوالر 
 األمريكي(

)النسبة 
 المئوية(

 %17- 542 52,564 97 654 105,324 161 املقر الرئيسي
املكتب اإلقليمي 

 %8 2,166 19,495 9 2,002 24,027 12 ألفريقيا

املكتب اإلقليمي 
آلسيا واحمليط 

 اهلادئ
17 31,503 1,853 4 5,446 1,362 -27% 

اإلقليمي  املكتب
ألمريكا الالتينية 
 والبحر الكارييب

7 11,404 1,629 9 17,852 1,984 22% 
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املكتب اإلقليمي 
 %21- 1,672 6,686 4 2,124 16,994 8 للشرق األدىن

املكتب اإلقليمي 
ألوروبا وآسيا 

 الوسطى
10 13,761 1,376 9 14,683 1,631 19% 

 %6- 884 116,726 132 944 203,013 215 اجملموع
 

بشكل كبري. إمنا ستتحقق حتسينات إضافية عندما يتم استيعاب هذا  لالستشارينيلقد حتس ن التوازن اجلغرايف  40-
جيًدا يعرفون  استشارينيواالعرتاف فيها بالفوائد املنبثقة عن وجود قوة عاملة أكثر تنوعاً، مع  املنظمةاملفهوم يف ثقافة 

 ليم اليت ينتشرون فيها.اقاأل

 )ح( برامج التدريب الداخلي والتطوع والزمالة

، واصلت املنظمة تنويع املشاركني 2017عام  برنامج املنظمة العاملي للتدريب الداخلي والتطو ع والزمالةجتديد  منذ -14
، ومن جمموعات السكان األصليني ومن اجلنوب متثياًل ناقصاً  ةوممثل ةدان أعضاء غري ممثلالذين باتوا اليوم يأتون من بل

عامل خاٍل  بناءالعاملي. ويتم االستفادة من هذا الربنامج كمنرب شامل لتشجيع مشاركة الشباب دعًما لعمل املنظمة على 
 من اجلوع. وهو يواصل توسيع فرص املشاركة يف املكاتب امليدانية، مبا يدعم بناء القدرات احمللية واإلقليمية.

يف املائة(  22ا )مشاركً  75من مقار العمل؛ وكان  55يف  اعضوً  ابلدً  85ا من مشاركً  384، ُعني  2018ويف عام  -24
يف املائة  66مشاركني من جمموعات للسكان األصليني وكان  10، فيما أتى ا ناقصً متثياًل  ةوممثل ةدان أعضاء غري ممثلبلمن 

 يف املائة منهم يف املكاتب امليدانية. 31من اإلناث. كذلك، مت  تعيني 

اجملتمع املدين  هيئاتاتفاق رعاية جديد مع احلكومات، واملؤسسات األكادميية، و  13، مت  توقيع 2018ويف عام  -43
التمويل هم من شرق آسيا وأوروبا. اجلدد يف شركاء ال. ومعظم ا ناقصً ممثلة متثياًل والقطاع اخلاص، مبا يف ذلك من بلدان 

 ا على رعاية خارجية.يف املائة من املتدربني الداخليني/املتطوعني/الزمالء املعينني حديثً  21ونتيجًة لذلك، حظي 

جهود التواصل لزيادة عدد  عزيزوبدعم من شبكات ممثليات املنظمة ومكاتب االتصال، سوف تواصل املنظمة ت 44-
 اتفاقات تعاونيز على حتسني التوازن اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني. ويتم إضفاء الطابع الرمسي على املشاركني، مع الرتك

لالجئني للتشارك يف حشد أعداد كبرية من ا األمم املتحدة لشؤونجديدة مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية ومفوضية 
اصل سيتم إطالق محالت تو و الداخلي والتطوع والزمالة.  الشباب من السكان األصليني لالستفادة من برنامج التدريب

 .املعنية، بدعم من البلدان األعضاء 2019عاملية أكثر فعالية عام 

 مواءمة إدارة الموارد البشرية مع االحتياجات االستراتيجية والبرامجية للمنظمة

 تنمية القدرات واسرتاتيجية التعل م اهلادف)أ( 

وظفني واختيار مالئم املنظمة بتنفيذ اسرتاتيجية تعل م تستند إىل حتديد واضح الحتياجات التعل م لدى امل تقوم -45
 :ة هيقدرات على مخسة جماالت رئيسيتلبية احتياجات التعل م هذه، ترك ز املنظمة جهودها لبناء الهبدف و  يب.لطرق التدر 
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  واإلجراءات الداخلية اخلاصة باملنظمة، وحتسني القدرة التشغيلية التدريب اإلداري، بغية توطيد املعرفة بالنظم
 للموظفني يف تأديتهم ملهامهم؛

  اإلدارة القائمة على النتائج، اليت تشمل التدريب املتصل باإلدارة القائمة على النتائج وإدارة النتائج واإلطار
 االسرتاتيجي؛

 ة وحتديث معارفهم على أساس االجتاهات الراهنة؛التدريب الفين، للحفاظ على كفاءات املوظفني الفني 
  د اللغات لدى املوظفني يف اللغات اليت تعتمدها املنظمة؛اللغات، لتحسني تعد   يف جمالالتدريب 
   وتوفري كتيبات عملية الشخصيةاملهارات صقل اإلدارة والقيادة و القدرات يف جمايل ر الشخصي لتحسني التطو ،

 بشأن التطور الوظيفي.

، وإثر التوصيات الصادرة عن املراجعة الداخلية، رك زت املنظمة جهودها على حتديد وإعداد 2018خالل عام و  -64
وتقدمي دورات تدريبية لتعزيز استخدام القدرات الوظيفية املتوفرة يف النظام العاملي إلدارة املوارد، مبا يف ذلك تدريب خمتلط 

املوظفني ودورة للتعل م اإللكرتوين بشأن احلسابات املستحقة.  عرب االنرتنت بشأن عمليات تعيني املوارد البشرية من غري
ا تدريبني عرب االنرتنت، األول عن الوقاية من الغش والفساد ولزيادة فهم اجملاالت املتصلة باحلوكمة، أصدرت املنظمة مؤخرً 

 والثاين عن الضوابط الداخلية.

شكاله، رك زت املنظمة على التوعية أ بشىت  شيًا مع سياسة عدم التساهل املعتمدة يف املنظمة حيال التحرش اومت 47-
استخدام السلطة مبا يف ذلك إطالق شريط فيديو قصري ودورة  سوءبشأن سياسات الوقاية من التحرش، والتحرش اجلنسي و 

الدورة اليت نظمتها أمانة األمم املتحدة. وإضافًة إىل  تتالءم معاغم"، ا بتنللتعل م اإللكرتوين أكثر مشولية بعنوان "العمل معً 
جلميع موظفي  ني وأُتيحاجلنسي واالعتداءذلك، ُوضعت اللمسات األخرية على شريط فيديو بشأن الوقاية من االستغالل 

 منظمة األغذية والزراعة.

ني افرتاضيني تفاعليني للتعليم املختلط. يستهدف الربنامج برناجمتقد م املنظمة، لتعزيز مهارات اإلدارة والقيادة، و  48-
وما فوق وجيمع بني التوجيه التنفيذي ووحدات التعل م عرب االنرتنت. وقد أجنز  5-األول كبار املديرين من الفئة الفنية ف

ومهارات املشرفني من درجات الفئة . وأم ا الربنامج الثاين فريمي إىل تعزيز معارف 2017ا التدريب منذ إطالقه عام مديرً  76
 .2014موظفاً التدريب منذ عام  319. وقد استكمل الوطنيني واملوظفني الفنيني 4-ف-2-الفنية ف

ولتعزيز املهارات الشخصية، أدخلت املنظمة دورات جديدة من خالل وحدة التعلم عرب االنرتنت على املوقع  49-
you@fao .على حتليل احتياجات التعل م احملددة وتنظيم حلقات دراسية على املستوى  كذلك، رك زت املنظمة اهتمامها

الداخلي للمنظمة بشأن مهارات العرض، وكتابة التقارير، وخدمة الزبائن، ومهارات التيسري والتفاوض عن طريق جمموعة 
 جديدة من مقدمي اخلدمات اخلارجيني.

دورات لغوية على اإلنرتنت موج هة ات يف بيئة العمل من خالل تقدمي ا تعزيز تعدد اللغوتضمن املنظمة أيضً  50-
 .للموظفني يف مقار العمل الذين ال حيصلون إال على قدر حمدود من التدريب اللغوي

وترو ج الستخدام هذه الطريقة الفع الة اإلنرتنت  ربالتدريب ع من فرصاملنظمة  تزيد، 10اجلدول  يظهر يفوكما  -51
وجتن ب تكرار النفقات الوصول إىل مجيع املوظفني يف خمتلف مقار العمل بلفة. وهذا النهج يسمح للمنظمة من حيث التك
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إذ زادت مبقدار االنرتنت،  رب، حصلت زيادة مطردة يف استخدام التدريب ع2015الدورات نفسها. ومنذ  كل سنة على
 .2017يف املائة عام  58يف املائة يف جمموع التدريبات املقدمة إىل  29من  الضعف

ا نظرً  2018حصة عام  14 036إىل  2017حصة عام  4 687االنرتنت من  ربوحصلت زيادة كبرية يف التدريب ع 52-
املنظمة أدخلت مؤخرًا أربعة تدريبات إلزامية عرب اإلنرتنت، حول الوقاية من التحرش والتحرش اجلنسي وسوء إىل أن 

 اجلنسني، وأمن املوظفني والوقاية من الغش وممارسات الفساد األخرى.استغالل السلطة، واملساواة بني 

  2018و 2017و 2016و 2015التدريب بحسب المجاالت وطريقة حضور الموظفين في األعوام  :10الجدول 

  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

الشؤون اإلدارية/ اإلدارة 
املستندة إىل النتائج/ 

 التدريب الفين

743 683 1337 1160 2026 1114 6751 5248 

 11 39 0 19 7 38 - - دورة لتعليم اللغات
 1120 867 853 675 983 767 558 386 التنمية الذاتيةدورة يف 

          
الشؤون اإلدارية/ اإلدارة  يف املنظمة

املستندة إىل النتائج/ 
 التدريب الفين

1567 1134 1453 648 942 703 564 164 

 529 539 507 585 527 465 534 707 دورة لتعليم اللغات
 174 334 329 330 379 425 510 1385 دورة يف التنمية الذاتية

 

رفهم ازيادة معبغرض بتطوير التدريب يف اجملاالت ذات األولوية الناشئة لدعم موظفي املنظمة ا تقوم املنظمة أيضً و  -53
هارات امل يف جمالا ، قدمت املنظمة تدريبً 2018وكفاءاهتم الفنية، بناءً على الطلبات املقدمة من أصحاب املصلحة. ويف عام 

بشأن  قدراهتم يف جمال التواصلا باسم املنظمة يف الفرق االسرتاتيجية هبدف تعزيز متحدثً  43االسرتاتيجية لـ يةاإلعالم
 املواضيع ذات األولوية، مبا يف ذلك القضاء على اجلوع. 

 مع أجهزة متثيل املوظفني)ب( العالقات 

رابطة موظفي الفئة الفنية يف املنظمة  -حتافظ املنظمة على اخنراط مستمر وجوهري مع أجهزة متثيل املوظفني  -54
وتُعقد واحتاد موظفي اخلدمات العامة يف ما خيص  التشاور حول مجيع القضايا اليت تؤثر على ظروف خدمة املوظفني. 

منتدى للحوار والتشاور بني اإلدارة فني واإلدارة. فاللجنة هي اجتماعات رمسية من خالل اللجنة االستشارية بني املوظ
وأجهزة متثيل املوظفني حول مسائل تتعلق بأحكام وشروط التوظيف والرفاه العام للموظفني، ولتقدمي التوصيات واملشورة 

 .إىل اإلدارة العليا
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، 2019. وبالنسبة إىل عام هلا اجتماعات عشرة اللجنة االستشارية بني املوظفني واإلدارةقدت ، عُ 2018ويف عام  -55
جرت مناقشة خطة عمل البنود املطروحة للتشاور، ومت  االتفاق عليها بني أجهزة متثيل املوظفني واإلدارة يف أول اجتماع 

 .عملية التشاور على البنود ذات األولويةبالتايل هبدف استخدام هذه اخلطة كخريطة طريق، فترتكز ، منعقد خالل السنة
اللجنة و ع السلع، الرئيسية: املسائل املتعلقة مبجمتضمنت املواضيع قد ا لعملية التشاور و وتشكل خطة العمل هذه أساسً 

والتأمني الطيب، وبرنامج التنقل اجلغرايف، وبدالت اإلجيار يف املكاتب امليدانية،  االستشارية املشرتكة بشأن التغطية الطبية
للجنة االستشارية بني املوظفني وترتيبات العمل املرنة املعز زة. كما أن االجتماعات املنتظمة واملسح اخلاص برضا املوظفني 

لتوفري منتدى مفتوح للحوار والنقاش، إىل جانب االجتماعات الثنائية، وقد شك لت آلية مشرتكة الفرصة  أتاحت واإلدارة
بشكل  والتحسينات/التحديثات يف اإلجراءات املبادرات اجلديدةنفيذ حمورية وناجحة بني املوظفني واإلدارة سامهت يف ت

 ح.ناج

 
 إبراز طبيعة منظمة األغذية والزراعة كوكالة متخصصة من وكاالت منظومة األمم المتحدة

 تنفيذ التدابري وتتبع التقدم احملرز يف حتقيق أهداف التمثيل اجلغرايف للمنظمة)أ(  

صادقت اجلمعية العامة لألمم املتحدة على إدراج مكو ن تنو ع القوة العاملة يف ، 2018يف ديسمرب/كانون األول  -56
إطار إدارة املوارد البشرية، إثر العمل الذي قامت به اللجنة الدولية للخدمة املدنية بشأن اإلطار احملد ث إلدارة املوارد 

ما يلي: يتعني على تشكيلة املوظفني يف مجيع على  2018. وينص  تقرير اللجنة الدولية للخدمة املدنية لعام 5البشرية
املنظمات اليت تنتمي إىل النظام املشرتك لألمم املتحدة أن تعكس قوة العمل املتنوعة من زوايا خمتلفة )مبا يف ذلك التوزيع 

ومنظور األشخاص  اجلغرايف العادل واملساواة بني اجلنسني، فضاًل عن املنظور الثقايف، واملنظور املتعدد األجيال واللغات،
 6ذوي اإلعاقة(، وجيب أن يتجلى يف عملية صنع القرار لتعزيز أداء املنظمات.

اختاذ قرارات التعيني، اتبعت املنظمة دائًما معيار اجلدارة واالستحقاق لضمان اختيار أفضل املرشحني لدى و  57-
وىل االهتمام الواجب لضمان التمثيل اجلغرايف يا زال وجيهات األجهزة الرئاسية، ماملؤهلني؛ ويف الوقت نفسه، ومتاشًيا مع ت

ولدى تعيني املوظفني، ورهًنا مبنح أمهية قصوى لضمان أعلى مستويات الكفاءة والتخصص  .املنصف للبلدان األعضاء
رشحني الفين، تعطي املنظمة األولوية لتعيني املوظفني على أساس أوسع نطاق جغرايف ممكن، باذلة جهوًدا خاصة لتعيني م

 من بلدان غري ممثلة أو ممثلة متثياًل ناقًصا.

ضت املنظمة إىل حد كبري عدد البلدان غري املمثلة يف أمانة املنظمة وتلك املمثلة وبفضل جهودها املستمرة، خف   -58
 كانت غري ممثلة وممثلة متثياًل وإن عدة بلدان   .متثياًل ناقًصا أو زائًدا، حمققة بذلك زيادة يف عدد البلدان املمثلة متثياًل منصًفا

بيساو، وإندونيسيا، والو، وليبيا، وناميبيا، وسانت كيتس ونيفيس، وجزر سليمان، -ناقصًا مثل بليز، وبروين، وغينيا
ة، ا. وبعد االنتهاء من التعيينات اجلديد منصفً مثلة متثياًل هي يف طور االنضمام إىل البلدان املوسورينام، وتيمور ليشيت وتوفالو 

                                                      
 A/73/676اجلمعية العامة لألمم املتحدة، النظام املشرتك لألمم املتحدة، تقرير اللجنة خلامسة، الوثيقة   5
 A/73/30، الوثيقة 2018امللحق اخلامس لتقرير اللجنة الدولية للخدمة املدنية لعام   6
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يف  88 ًفا منصيف املائة والبلدان املمثلة متثياًل  4ا يف املائة، والبلدان املمثلة متثياًل ناقصً  6تبلغ نسبة البلدان غري املمثلة س
 .املائة

خبطة العمل احملدثة لتحقيق التوزيع اجلغرايف العادل واملساواة بني  وما زالت اجلهود يف هذا اخلصوص موج هة 59-
االتصاالت مع ممثلي املنظمة واملسؤولني اإلقليميني  عز زت املنظمة وعلى املستوى اإلقليمي،. 7موظفي املنظمةاجلنسني بني 

عن املوارد البشرية لزيادة التشجيع على إعالنات الشواغر وتيسري جذب املرشحني احملليني من خالل إجراءات خمصصة. 
من  مقدمي الطلباتعدداً كبرياً من املنظمة  استقطبتلنداءات إىل املوظفني الفنيني املبتدئني، يف اوبفضل النهج املستخدم 

 ا. وميكن تكرار هنج مماثل يف محالت أخرى خاصة بالتعيني. ناقصً بلدان غري ممثلة وممثلة متثياًل 

 املساواة بني اجلنسني يف التمثيل )ب( حتسني

العادل بني اجلنسني يف صفوف القوة العاملة يشكل هدفًا أساسًيا وشرطًا ضروريًا  وتقر  املنظمة بأن حتقيق التمثيل 60-
وتبًعا لذلك، تلتزم املنظمة بتعزيز املساواة بني اجلنسني يف عملها الفين والتكافؤ بني اجلنسني  .لبلوغ أهداف األمم املتحدة

 .الفئات العليايف مالك املوظفني يف فئة املوظفني الفنيني و 

وتستند املنظمة يف ما تبذله من جهود لتحقيق التكافؤ بني اجلنسني يف صفوف املوظفني إىل مبادئ الشفافية  -61
واجلدارة واالستحقاق يف التوظيف والرتقية، وتعمل على إزالة احلواجز الُنظمية والثقافية اليت تؤدي إىل إدامة الالمساواة يف 

هم يف هتيئة مكان عمل شامل للجميع والتصدي للتحرش اارسات اليت تسوعلى حتسني السياسات واملم ،متثيل اجلنسني
 .اجلنس نوع والتمييز على أساس

بلغت نسبة و  .لديها العاملة ةقو ال يف صفوفتواصل املنظمة جهودها الرامية إىل حتقيق التكافؤ بني اجلنسني و  -62
وبفضل استمرار جهود ، 2019ويف فرباير/شباط  .2012عام  مطلعيف املائة يف الوظائف الفنية يف  36املوظفني من اإلناث 

يف  43، ارتفعت هذه النسبة إىل هنية واجلامعات يف بلدان خمتارةالتواصل وتوسيع نطاقها مع عدد كبري من املؤسسات امل
يشغلن  كن    حيثيكمن يف زيادة عدد املوظفني من اإلناث يف املناصب العليا،  حتسن آخر ملحوظ وجتدر اإلشارة إىل .املائة

 منها. يف املائة 25نسبة  اآلن يشغلن ؛ وهن  2012يف املائة من املناصب العليا عام  21نسبة 

لتحقيق خطة العمل  اجلنسني وهي موض حة يف وثيقة رت املنظمة اسرتاتيجية حمددة لتحقيق املساواة بنيطو  و  63-
، املذكورة أعاله. وباالستناد إىل خطة العمل، ينبغي حتقيق التوازن اجلغرايف العادل واملساواة بني اجلنسني بني موظفي املنظمة

 . 2024، ويف املناصب العليا حبلول عام 2022بني اجلنسني على مستوى املوظفني الفنيني حبلول عام التكافؤ 

تركز خطة العمل لتحقيق التكافؤ  مع اسرتاتيجية التكافؤ بني اجلنسني على نطاق منظومة األمم املتحدة، شياً اومت 64-
بني اجلنسني للمنظمة على ثالثة جماالت رئيسية هي: القيادة واملساءلة، التوظيف واالستبقاء والتدرج وإدارة املواهب، والبيئة 

 ة العمل وقد ُوضعت أصاًل أنشطة خمتلفة هلذا الغرض.. وتواصل املنظمة جهودها لتنفيذ خطواتيةامل

وبصورة خاصة، اعتمدت املنظمة تدابري خمتلفة لضمان أن يدرك املديرون القائمون على التوظيف متاًما األدوار  65-
 اتسوده عمل بيئةدعمهم يف تعزيز لامللقاة على عاتقهم وأن يتحملوا املسؤولية عنها يف حتقيق املساواة بني اجلنسني، و 

                                                      
 CL160/4 Add.1الوثيقة   7
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 حيالرتش  جلميع املوظفني بتقدمي طلباتاملساواة بني اجلنسني. ويف ما يتعلق بسياسات التوظيف والتدرج، تسمح املنظمة فعاًل 
فاء املعايري الدنيا احملد دة، على يدون أي عقبات أخرى غري املؤهالت واستمن توفون فيها الشروط املطلوبة يساليت  للوظائف

 .األمم املتحدة األخرى الذي يسمح للموظفني بتقدمي طلباهتم لوظائف أعلى بدرجة واحدة فقطعكس نظام وكاالت 
وباإلضافة إىل ذلك، تنفذ املنظمة  ر هذا النهج التدرج الوظيفي على أساس اجلدارة مبا يتماشى مع مبادئ املنظمة.يس  ويُ 

فعلى سبيل املثال، تكفل سياسات التوظيف  ار.ختيود يف خمتلف خطوات عملية االتدابري للقضاء على التحيز غري املقص
تشكيلة متوازنة يف اللجان املسؤولة عن إجراء املقابالت، وتعمل املنظمة على استعراض نص إعالن الوظيفة الشاغرة لضمان 

 صياغة حمايدة من الناحية اجلنسانية.

نظمة أن عليها زيادة نسب النساء يف املناصب وبالنسبة إىل التكافؤ بني اجلنسني يف املناصب العليا، تدرك امل 66-
ونظرًا إىل أن حتدي حتقيق التكافؤ بني اجلنسني هو حتٍد مشرتك، فإن املنظمة تتعاون مع الوكاالت األخرى اليت القيادية. 

كيانات أخرى ، وتنس ق جهوداً مماثلة مع  ثكة باملرشحني املؤهلني من اإلناتوجد مقارها يف روما إلنشاء قاعدة بيانات مشرت 
 لألمم املتحدة من خالل شبكة املوارد البشرية جمللس الرؤساء التنفيذيني.

هي املتعلقة بتهيئة البيئة املواتية اخلاصة مبنظومة األمم املتحدة و  على اخلطوط التوجيهية وقد صادقت املنظمة فعاًل  -67
ن التنوع واملرونة وتتيح فرًصا متساوية، وتقر  بأن تثم   تلتزم باحلفاظ على تدابري حمددة وتعزيزها من أجل هتيئة بيئة عمل

نع ملوهناك سياسات جيري تنفيذها خاصة وجمتمعات، وتكفل بيئة آمنة ميكن العمل فيها.  املوظفني هم أيضا أفراد أسرٍ 
وتشارك املنظمة التحرش وسوء استخدام السلطة، والشؤون األخالقية، وحل  النـزاعات، واحلماية من األعمال االنتقامية، 

املعين بالتصدي للتحرش اجلنسي داخل املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة والتابعة جمللس الرؤساء  املهامق يبنشاط يف فر 
اعتمدت ترتيبات العمل املرنة، مثل مواعيد العمل املرنة قد و  ،التنفيذيني. كما تطبق املنظمة بالفعل سياسة الرضاعة الطبيعية

 عن بعد والعمل بدوام جزئي ومواعيد العمل املضغوطة.والعمل 

د  املنظمة عم ا يف حتقيق التكافؤ بني اجلنسني واحلفاظ عليه. لذا، تُ ا هامً تؤدي دورً  التنظيميةوتقر  املنظمة بأن الثقافة  68-
 ثقافة يف املنظمة تثم ن التنو ع.  قياملتعزيز املنافع املتأتية عن بيئة عمل متنوعة من أجل تشجيع  ةداخلي تواصلمحلة 

 زيادة  كفاءة العمليات و اإلجراءات الخاصة بالموارد البشرية

 تنفيذ منصة التعيني اجلديدة)أ( 

 مقدمي تقوم املنظمة بتحديث منصة التعيني لالستفادة من وظائف جديدة متاحة يف السوق ولتحسني جتربة 69-
منصة  هوTaleo هلذا الغرض. و Taleoواملوظفني املستقبليني يف املنظمة. وإثر استعراض تنافسي، مت اختيار منتج  الطلبات

ملواهب والتعيني، كما أنه أداة حديثة إلدارة احلاالت تدعم عمليات االستقدام مصدراً حديثاً ومتكامالً لتقدمي الطلبات توفر 
 اء اخلدمة ونقل املوارد البشرية من املوظفني وغري املوظفني.لوظائف، وانتهااملهنة، من شغل تغيري 

 البيانات يف ا معبيانات كاملة، جيري ضبطها تزامنيً  مقدمي الطلباتوتضمن هذه املنصة اجلديدة أن يتيح مجيع  70-
ويوف ر هذا التكامل هندسًة ، أي النظام العاملي إلدارة املوارد. نظمةاملربنامج ختطيط املوارد على مستوى املنصة الرئيسية ل

حمس نة تعزز االمتثال والضوابط دعماً لسياسات املوارد البشرية مبا يتيح عملية شفافة يف اختيار املرشحني األكثر تأهاًل، مع 
مر بسهولة، األ ةشاغر  وظيفةتقان اللغات. وجيري تتب ع ورصد كل إعالن لإاألخذ يف االعتبار املتطلبات األكادميية واخلربة و 
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الذي حيس ن الوضوح يف خطوات املعاجلة ومن املتوقع أن يؤدي إىل حتسني مؤشرات األداء الرئيسية مثل الوقت الالزم 
 .للتوظيف

كما أن التكنولوجيا اجلديدة توف ر الدعم لعدد من املمارسات الرائدة، مبا يساعد املنظمة يف الوصول إىل املواهب  71-
تملني يف ثالث لغات معتمدة يف املنظمة وهي، اإلنكليزية مقدمي الطلبات احملتوف ر إمكانية الوصول إىل  اليت حتتاجها فيما

 والفرنسية واإلسبانية.

اإلعالنات عن الوظائف الشاغرة وعمليات االختيار  مجيع، أصبحت 2017من أكتوبر/تشرين األول اعتبارًا و  -72
والعاملني بعقود خدمات  ستشارينني وموظفي املشاريع الوطنيني واملاملتعلقة مبوظفي اخلدمات العامة واملوظفني الوطني

 .Taleo)ة )دار من خالل منصة التوظيف اجلديدشخصية واملتدربني واملتطوعني والزمالء تُ 

إعالنات  إصدار، مع Taleoظيف كملت املرحلة األخرية من نشر منصة التو ، استُ 2019فرباير/شباط  ويف -73
. مث Taleoوعمليات االختيار يف مناصب املوظفني الفنيني الدوليني ومناصب اإلدارة العليا من خالل  وظائف الشاغرةال

باتت تشكل اليوم املنصة الوحيدة املستخدمة إليداع  وصلت منصة التوظيف اجلديدة إىل املرحلة األخرية من تنفيذها وهي
 الطلبات وللتوظيف يف املنظمة. 

 )ب( إدارة األداء

 مبراجعة نظام تقييم وإدارة األداء لتحديد التحسينات املمكنة ملواءمة النظام 2018قامت املنظمة يف أبريل/نيسان  -74
. 2017و 2016وقد رك زت هذه املراجعة على حتليل جودة تنفيذ النظام يف عامي  ل.مع متطلبات املنظمة على حنو أفض

وكان أحد العناصر الرئيسية اليت جرى حتليلها هو فعالية خطط العمل، إذ أهنا تربط مهارات املوظفني الفنية مبهام وخمرجات 
ملراجعة أن عملية تفصيل خطط العمل تتيح . وقد أظهرت هذه احمددة قابلة للقياس وميكن بلوغها وواقعية وحسنة التوقيت

 .خمرجاهتمللمنظمة وعلى حنو فع ال تقييم املهارات الفنية للموظفني استناًدا إىل 

م م مسح تقييم وإدارة وقد صُ  .من املوظفني تعقيباتلحصول على ل دراسة استقصائيةاملنظمة  أجرتكذلك،  -75
وبلغ معدل اإلجابة نسبة  موظًفا مؤهاًل. 2 683على  2018زع يف مارس/آذار األداء بالتعاون مع أجهزة متثيل املوظفني ووُ 

يف املائة من اجمليبني وافقوا/وافقوا بشدة على منافع عملية نظام تقييم  60وأظهرت نتائج املسح أن أكثر من يف املائة.  45
 املسؤوليات ومقياس التقييم.وإدارة األداء وعلى أن سياسة النظام احلالية حتدد بوضوح العملية واألدوار و 

ضعت خطة اآلراء يف نظام تقييم وإدارة األداء، وُ  استطالعمراجعة اجلودة و  اليت خلصت إليهاواستناًدا إىل النتائج  -76
ويشمل ذلك تدريًبا إضافًيا للموظفني  .2019عمل وستنف ذ أنشطة لتحسني النظام بدًءا من دورة تقييم وإدارة األداء لعام 

 تكون ألداءل ثالث أدوات للتعل م عرب االنرتنت بشأن توضيح عمليات النظام، وصياغة أهداف بلورةواملديرين، مبا يف ذلك 

بت ضع جدول زمين سنوي ثا. وقد وُ التعقيبات وتلقيها، وتقدمي حمددة وقابلة للقياس وميكن بلوغها وواقعية وحسنة التوقيت
ديسمرب/كانون األول  1ي أُطلق يف ذال 2019جلميع مراحل نظام تقييم وإدارة األداء، بدءًا من التخطيط للنظام لعام 

 ما قد يصل إىلإذ أصبح املديرون قادرين اآلن على اختيار  اليت يشارك فيها عدة مقي مني عمليةال. كذلك، تعززت 2018
اجلهات املتعددة  من حيث توفريف هناية العام، إضافًة إىل اخليارات األخرى املتاحة هلم  التعقيباتثالثة تقارير مباشرة لتوفري 
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االتصال اخلاصة  جهات. وتعز ز املنظمة أيضاً سياسة وعمليات النظام من خالل مؤمترات عرب االنرتنت مع الستقاء اآلراء
 هبذا النظام.

فني تقرير تقييم األداء التجرييب للموظ مبكننةتعزيز عملية تقييم إدارة األداء واالمتثال، تقوم سعًيا من املنظمة إىل و  77-
 .you@faoعلى املوقع  نرتنت إلدارة األداءملدة حمددة يف الوحدة عرب اإل

توصي هبا اللجنة كما تقوم املنظمة مبواءمة هنجها اخلاص بتقييم األداء وإدارته مع املبادئ واخلطوط التوجيهية اليت  78-
تم مناقشتها مع اإلدارة العليا وأجهزة متثيل ات املكافآت والتقدير، اليت سوف تالدولية للخدمة املدنية، مبا يف ذلك خيار 

 املوظفني.

 )ج( اخلطة املتكاملة إلدارة القوة العاملة

قوة العمل العاملية املتنوعة. وتشري تقوم املنظمة بوضع خطة متكاملة إلدارة القوة العاملة للسماح بإدارة سلسة ل 79-
اخلطة إىل ست خصائص يف القوة العاملة املرغوب هبا. وهي تتماشى مع إطار الكفاءات للمنظمة وإطار القيادة لألمم 

مواءمة موجزات املهارات وتوزيع القوة العاملة لتحقيق  (1)ركائز أساسية، ال سيما:  10املتحدة. وتألفت اخلطة من 
إدارة األداء وتطوير املوظفني؛ ( 4)زيادة عدد الشباب يف القوة العاملة؛  (3)التوظيف الفعال؛  (2)االسرتاتيجية؛ األولويات 

النظام  (9)بيئة العمل املواتية؛  (8)االستقدام اهلادف للمواهب؛  (7)ختطيط التعاقب الوظيفي؛  (6)( التنقل اجلغرايف؛ 5)
 آلية التنسيق الداخلي واإلشراف. (10)املتكامل إلدارة القوة العاملة يف الوقت احلقيقي؛ و

وتعكس اخلطة املتكاملة إلدارة األداء نتائج استطالع اآلراء الذي أجراه مكتب املوارد البشرية يف نوفمرب/تشرين  80-
التوظيف، وجرى  ء القي مني علىدرااملنرتنت رب اإل. واستهدف هذا االستطالع ع2018ديسمرب/كانون األول -األول

 عن فرص التحسني. وصادق مكتب املوارد البشرية تصميمه لتعميق فهم التحديات احلالية املتصلة بالقوة العاملة فضاًل 
ا، يدانيً ا ممكتبً  46وحدة، مبا يف ذلك  68على نتائج االستطالع من خالل الشبكة الداخلية للموارد البشرية. وقد وف رت 

 إسهاماهتا، كما يرد تلخيصها أدناه.

  بالكفاءة املناسبة لتنفيذ أطر  ا تتمتعيف املائة يف املقر الرئيسي بأهن 72ويف املائة من املكاتب امليدانية  53أجاب
 الربجمة القطرية، واملبادرات اإلقليمية و/أو حتقيق مؤشرات األداء الرئيسية.

 يف املائة يف املقر الرئيسي املزيج الصحيح من املوظفني/املوارد  59ويف املائة من املكاتب امليدانية  58يف  توفري
 البشرية من غري املوظفني لتأدية مهام براجمية وإدارية.

  يف القوة يف املائة يف املقر الرئيسي آلية للتخطيط للتغيريات املتوقعة  85ويف املائة من املكاتب امليدانية  57تتوفر يف
 العاملة، مثل التقاعد، واالنفصال أو إعادة التعيني.

  يف املائة يف املقر الرئيسي آلية تسليم بني املوظفني املغادرين  59ويف املائة من املكاتب امليدانية  41تتوفر يف
 والوافدين من أجل استمرارية األعمال.

  65  عن برنامج التنقل اجلغرايف. راضيةملقر الرئيسي يف املائة يف ا 73ويف املائة من املكاتب امليدانية 
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فحسب، فهو يشري إىل أنه ما زال يوجد جمال كبري  القسم األعلىطال قد مع اإلقرار بأن استطالع الرأي هذا و  81-
 إلدخال حتسينات على إدارة القوة العاملة يف املنظمة.

برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني وبرنامج نطاق ومن خالل تكثيف جهود التواصل اهلادفة، سوف يتم توسيع  82-
املوظفني الفنيني املعاونني. وسوف يتم حشد أعداد أكرب من الشابات والشباب املؤهلني من أقاليم جغرافية أوسع، وخباصة 

 ا. ناقصً من البلدان غري املمثلة/املمثلة متثياًل 

 التحديات

حني يتواصل حتس ن إدارة املوارد البشرية يف املنظمة، مت حتديد عدد من جماالت التدخل اليت تتطلب االهتمام  يف 83-
 .واجلهود لالستمرار يف املضي قدًما باجتاه التوصل إىل منظمة حديثة تعتمد ممارسات سليمة يف جمال إدارة املوارد البشرية

مع األنشطة األخرى  ماشىعال للخطة املتكاملة للقوة العاملة، مبا يتتتمثل إحدى األولويات يف التنفيذ الفو  -84
للموارد البشرية. وعملت املنظمة على إنشاء القاعدة اليت سوف تدعم النهج الشامل خلطة القوة العاملة يف ربط القوة 

قت املناسب. والركائز األساسية العاملة بإجناز نتائج املنظمة، عن طريق تعيني الشخص املناسب يف الوظيفة املناسبة يف الو 
هي برنامج التنقل اجلغرايف، والعملية املنقحة للتعيني واالختيار، وغايات املنظمة بتحقيق التوزيع املتساوي للرجال والنساء 

الل منظمة للتعاقب الوظيفي، من خ والتمثيل اجلغرايف املتوازن. وسوف يدمج تنفيذ خطة القوة العاملة يف هذه الركائز خطةً 
شياً مع محلة جمد دة اومحلة معززة خاصة بالعالمة التجارية لصاحب العمل مت 65الـتطبيق العمر اإللزامي لالنفصال يف سن  

 .املواهب ستقدامال

. تنفيذاً كاماًل  التعيني جماليف  املراجعة الداخلية قسمواملنظمة ملتزمة مواصلة جهودها لتنفيذ التوصيات املتبقية من  85-
ا دمج اإلجراءات املنقحة على حنو فعال يف ممارسات يقضي اهلدف الرئيسي بإقفال التوصيات فحسب، إمنا أيضً وال 

 ا أمهية التدابري اجلديدة.العمل، والعمل مع أصحاب مصلحة خمتلفني معنيني بالعملية لضمان أن يدركوا مجيعً 

ها. وسوف تُبذل جهود خاصة جلذب مرشحني من واملنظمة عازمة على تنفيذ األنشطة جلذب املواهب واستبقائ 86-
ذوي االختصاصات الرفيعة لدعم املنظمة يف تعزيز إجناز براجمها وقدراهتا الفنية. لذا، حتس ن املنظمة أنشطتها يف جمال 

ا عن مدى التواصل، من أجل جذب ذوي املؤهالت الرفيعة واجلمهور املستهدف. ومبوازاة ذلك، سوف تطلق املنظمة مسحً 
تدابري خاصة  واختاذ، لقياس مستوى املشاركة وحتديد جماالت التحسني 2019يف النصف الثاين من عام  املوظفنيضا ر 

 الستبقاء املوظفني.

وتتمثل أولوية أخرى رئيسية يف اعتماد منهجية مفصلة لتقييم األداء. وسوف تتضمن املنهجية املنقحة الشروط  87-
ضفاء الطابع الرمسي على الطرق العادلة يف إدارة األداء الناقص. وتتماشى هذه اجلهود مع اسة املكافآت والتقدير، وإلسي
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