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 DDO/231/11لوظيفة الشاغرة رقما
 

 )العمليات( المدير العام بنائ عنوان الوظيفة

  عامالمدير النائب  الرتبة

 روما، إيطاليا  العملمقّر

موجز الواجبات 
 والمهام

 

، ضمن إطار والية المنظمة )العمليات (م العار المديبيقوم نائ
على المستوى وأهدافها االستراتيجية، بتوفير التوجيه واإلشراف 

، وإدارة االستراتيجي إلدارة الخدمات المؤسسية والشؤون المالية
 وجميعورئيس شعبة رئيس تكنولوجيا المعلومات، التعاون التقني، 
 الوظائف األساسية ألداء، بغية ضمان البيئة الالزمة المكاتب الميدانية

 .نتائجها التنظيميةتحقيق للمنظمة و
 

 : ما يلي المدير العامبنائ يتولى ،صوعلى وجه الخصو
 
المشورة إلى المدير العام بشأن جميع الجوانب المتعلقة  إسداء •

 المؤسسية، والموارد البشرية، والتعاون المالي بالخدمات
 ة بين المقّريوالتقني، والالمرآزية، بما في ذلك العالقة الوظيف

 ؛الرئيسي والمكاتب الميدانية
ة في ميدان السياسات ونقل  المنظمف التأييد لمواقباستقطا •

 رسائلها المتعلقة بالمجاالت الخاضعة لمسؤوليته؛
 مختلف األولويات بالنسبة إلىالتشغيلية المنظمة ردود لترويج ال •

 اإلقليمية المتصلة باألمن الغذائي والزراعة والتنمية الريفية
 واإلشراف عليها؛

ن  وضمان أفي المنظمةاالضطالع بمسؤولية إدارة المخاطر  •
 وبأقصى قدر، فيهاي  وأنشطة التعاون التقنالمنظمةتوفر خدمات 

 الشاملةمن الفعالية، المساندة والردود الوظيفية والتنظيمية 
 بما  األولويةالتي ُأسندت إليهاالحتياجات البلدان األعضاء 
 يتماشى مع اإلطار االستراتيجي؛

 ئيسي الراالضطالع بدور آبير مديري األمن على مستوى المقّر •
 فريق إدارة ، وترؤس، ومدير األزمات في المنظمةالميدانفي و

 األزمات؛
 تولي رئاسة اللجان والمجالس الخاضعة لمسؤوليته؛ •
المتعلقة مسائل الإدارة عن آيفية قيام المنظمة بتوفير المشورة  •

 .حوآمة تكنولوجيا المعلوماتب
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 ميدان يتعلق بعمل شهادة جامعية عليا أو خبرة مكافئة في • الشروط  العامة
 .المنظمة

 .قيادة استراتيجية رفيعة المستوى/راسخة وإدارة مهنّيةآفاءة  •
 واإللمام بإحدى ،اإلسبانيةللغة اإلنكليزية أو الفرنسية أو إتقان ا •

عربية أو الصينية أو الروسية، لغات ال بالاللغتين األخريين أو
 .لمنظمةلرسمية للغات اوهي جميعًا ال

االنتماءات  ذوياألشخاص  فريق متنوع من قيادةالقدرة على  •
 . في إطار بيئة دوليةختلفة المالوطنية والثقافية

 
 القدرة على تطوير الرؤى، والمهام، : االستراتيجيتصورال  اإلداريةمهاراتال

 كييفواالستراتيجيات، والترآيز على احتياجات البلدان األعضاء، وت
 غرس :إدارة العاملين. رةالمتغّياالستراتيجيات بما يراعي الظروف 

من خالل بناء الثقة وااللتزام باألهداف واحد  آفريقعمل روح ال
 :الترآيز على النتائج .الفريقهذا  واإلقرار بنجاحات المشترآة،

  تغّير القدرة على إدارة البرامج والمشروعات بكفاءة في ظّلإثبات
 :ء عالقات شراآةإرسا.  المنشودةولويات  بغية تحقيق األهدافاأل

إلتاحة نتائج طيبة لكل الجهات إجراء مفاوضات فعالة مع الشرآاء 
صاحبة الشأن والدعم النشط للربط بين االختصاصات المتعددة على 

مستوى رفيع من التحلي ب :مهارات تواصل قوية. امتداد المنظمة
 .مهارات التواصل للترويج لرسائل المنظمة

 
بالمرّت  باتلمرّتل لألمم المتحدة الموحدالنظام أحكام تلتزم المنظمة ب 

ويمكن اإلطالع على معلومات عامة عن . المستحقاتووالعالوات 
لجنة الخدمة المدنية ل لكتروني الموقع اإلعلىبات والعالوات المرّت

  .الدولية
 

النموذج (بالنموذج المستكمل للسيرة الذاتية ، مرفقة  الطلباتترسل تقديم الطلبات
إلى العنوان ) letterو A4بمقياسي (  MS Wordفي صيغة متاح 

 :البريدي التالي
Director, Human Resources Management Division (CSH), FAO, 
Viale delle Terme di Caracalla, 00153, Rome, Italy 

-senior:  التاليالعنوانأو بالبريد اإللكتروني إلى 
vacancies@fao.org  
 ).إيطاليا( 5131 5705-06 :أو بالفاآس إلى الرقم

، أما أقرب موعد 2011 آذار/مارس 21 آخر مهلة لتلقي الطلبات هيو
 .2011 تموز/وليوي 1للتعيين فهو 

 
 


