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لجنة المالية
الدورة الثالثة والسبعون بعد المائة
روما 16-12 ،نوفمبر/تشرين الثاني

2018

إدارة الموارد البشرية

ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
السيد Fernando Serván

مدير
مكتب الموارد البشرية
الهاتف+3906 5705 2299 :
ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة
للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org
MY337/A
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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
 أعضاء جلنة املالية مدعوون إىل اإلحاطة علما باإلجنازات الرئيسية يف جمال إدارة املوارد البشرية.
مسودة المشورة
 رحبت اللجنة باإلنجازات الرئيسية في مجال إدارة الموارد البشرية في منظمة األغذية والزراعة خالل
فترة اإلبالغ.
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اإلجنازات الرئيسية
بناء على طلب أعضاء جلنة املالية يف الدورات السابقة ،تقدم املنظمة تقريرا عن التحسينات الرئيسية يف جمال
-1
سياسة وإدارة املوارد البشرية خالل فرتة اإلبالغ املاضية .وتستمر املنظمة يف اعتماد رؤية للموارد البشرية تقوم على أربع
قوى دافعة رئيسية هي )1( :تعيني موظفني من ذوي الكفاءات العالية وتنمية قدراهتم؛ ( )2ومواءمة إدارة املوارد البشرية مع
االحتياجات االسرتاتيجية والرباجمية للمنظمة؛ ( )3وعكس طبيعة منظمة األغذية والزراعة كوكالة متخصصة من وكاالت
منظومة األمم املتحدة؛ ( )4وزيادة كفاءة عمليات وإجراءات املوارد البشرية .وتفيد هذه الوثيقة عن اإلجنازات وفقا هلذه
القوى الدافعة.

توظيف موظفني ميتلكون أرفع املؤهالت وتنمية قدراهتم
(أ)

توظيف املوظفني الفنيني

تواصل املنظمة تكثيف جهودها يف سبيل توظيف أفضل املواهب بأكثر الطرق فعالية ،مع إيالء العناية الواجبة
-2
لألهداف اخلاصة بالتوزيع اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني .وعلى وجه اخلصوص ،رّكزت املنظمة على اجتذاب قدر أوسع
من املرشحني باستخدام محالت هادفة عرب وسائل التواصل االجتماعي وباإلعالن عن الشواغر عرب الشبكات الفنية.
وهتدف أنشطة التوظيف اليت تقوم هبا املنظمة إىل حتديد واختيار أنسب املرشحني املتاحني على الصعيد العاملي،
-3
مع ضمان امتالكهم الكفاءات واملؤهالت األساسية والقيادية اليت تتوخاها املنظمة .وهذا يضمن أن يدعم املوظفون اجلدد
عمل املنظمة ويعززوا من قدرهتا الفنية وقدرهتا على تنفيذ براجمها .ومن حيث اخللفية األكادميية للمرشحني ومهاراهتم اللغوية،
ترد يف اجلدول  1البيانات اخلاصة باملرشحني املعينني.
الجدول  :1المؤهالت األكاديمية والمهارات اللغوية للمرشحين المعينين في األعوام  2016و 2017و2018
2016

املرشحون احلاملون لشهادة الدكتوراه
املرشحون احلاملون لشهاديت ماجستري
املرشحون الذين لديهم  3لغات أو أكثر
(املستويان جيم وباء)
العدد اإلمجايل للتعيينات

( 2018أكتوبر/تشرين األول)

2017

#
71

%
%30

#
42

%
33%

#
54

%
%30

55

%23

25

20%

35

%20

39

%16

23

18%

52

%29

239

129

180

و ّأدت جلان اختيار املوظفني الفنيني املن ّقحة ،اليت استحدثت يف عام  ،2015إىل املزيد من الشفافية وإىل قدر
-4
أكرب من االخنراط املباشر لوحدات التوظيف وعملية توظيف أسرع ،إذ استبدلت جلنة اختيار املوظفني الفنيني املركزية دون
مشاركة وحدات التوظيف وبأعضاء ترشحهم مركزيا هيئات ممثلي املوظفني بـ  11جلنة المركزية الختيار املوظفني الفنيني
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(جلنة واحدة لكل إدارة أو إقليم) ،حيث يشارك مديرو التوظيف مباشرة ،إىل جانب ممثل عن مكتب املوارد البشرية وعضو
ينتخبه موظفو اإلدارة نفسها ،ويرأس اللجنة عضو من اإلدارة نفسها.
وتتطابق املدة اإلمجالية لعملية االختيار مع الفرتة الزمنية بني إغالق اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة وقرار التعيني.
-5
وتقوم املنظمة حالي ا برصد البيانات الكلية ،إذ تدار املراحل املختلفة لعملية التوظيف بأدوات خمتلفة ،بعضها بالتعيني
اإللكرتوين  iRecruitmentومعظمها عرب الربيد اإللكرتوين .وابتداء من العام املقبل ،ستبدأ املنظمة برصد مراحل عملية
التوظيف املختلفة باستخدام الوظائف اإلضافية املتوفرة يف التوظيف اجلديدة اليت ستصبح متاحة يف عام  .2019وسيم ّكن
ذلك املنظمة من حتديد االختناقات احملتملة وجماالت التحسني.
وقوائم املرشحني املعتمدة مسبقا هي إحدى الطرق اليت ميكن للمنظمات أن تستخدمها لتعزيز حسن توقيت
-6
وكفاءة عملية التوظيف .وكانت وحدة التفتيش املشرتكة قد قيّمت يف عام  2012استخدام مثل هذه القوائم واقرتحت وضع
"قوائم/جمموعات للمرشحني الذين سبق تقييمهم متاشيا مع االحتياجات التنظيمية لتعيني فئات حمددة من الوظائف
1
واجملموعات الفنية ،حسب االقتضاء ،لإلسراع يف عملية االختيار".
وتش ـ ـ ـ ـ ـ ــري قائمة توظيف املوظفني الفنيني إىل قائمة املرش ـ ـ ـ ـ ـ ــحني الذين قيّمتهم جلنة املقابالت على أ م مؤهلون
-7
ومناسـ ــبون ملنصـ ــب معني لكنهم ا ُلتاروا لذلك املنصـ ــب .وتتيح "القائمة" للمنظمة االحتفاذ باملرشـ ــحني الذين اجتازوا
بنجاح عملية االختيار التنافس ـ ـ ـ ـ ـ ــي االعتيادية ،فتحاف بذلك على ذخر من املواهب اليت ميكن توظيفها يف وقت الحق،
مما يوفر الوقت واملوارد .وميكن ملكاتب التوظيف أن توصي باستخدام "القائمة" مللء وظيفة شاغرة بدال من إصدار إعالن
عن الوظيفة الشاغرة وتكرار عملية االختيار.
وبدءا من عام  ،2016كثفت املنظمة استخدام "القائمة" كأداة لدعم جهود التوظيف يف املنظمة يف تلك الفرتة.
-8
ويف عام  ،2017وبعد التشـ ــاور مع اهليئات املمثلة للموظفني ،ضـ ـ ّـمنت املنظمة يف النسـ ــخة املنقحة من اخلطوط التوجيهية
لتوظيف املوظفني الفنيني تعريفا واض ــحا للقائمة وغرض ــها وطريقة عملها .وقد زادت النس ــبة املئوية لوظائف برنامج العمل
وامليزانية اململوءة باسـ ـ ـ ــتخدام قائمة املوظفني الفنيني من  4يف املائة يف عام  2015إىل  38يف املائة يف عام  2016وإىل 51
يف املائة يف عام .2017

 1الوثيقة  - JIU/REP/2012/4استقطاب املوظفني يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة :حتليل مقارن وإطار معياري .ويستلزم ذلك ما يلي:
(أ) قوائم/جمموعات من مرشحني قـُيّموا وأوصي هبم لشغل وظيفة حمددة أو وظيفة شاغرة عامة ،لكنهم ا ُلتاروا بعد؛ (ب) وأن يكفل مديرو القوائم
أ ا تلىب توقعات مديري التوظيف من حيث توفر املرشحني وطول املدة اليت يبقى فيها املرشحون يف القائمة؛ (ج) وقواعد بيانات القائمة ذات الصلة
مستكملة ويسرية االستعمال؛ (د) وإجراء تقييم دوري لنظم القائمة/اجملموعة وإعادة النتائج لتضمينها يف العملية.
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(ب) برنامج املوظفني الفنيني املعاونني
تس ـ ــتمر املنظمة يف التعاون مع البلدان األعض ـ ــاء من خالل برنامج املوظفني الفنيني املعاونني لتوفري ربة تعليمية
-9
منظّمة إىل موظفني وطنيني من بلدان خمتلفة عرب املشـ ـ ــاركة يف أنشـ ـ ــطة تعاون دولية ،مع متكينهم من تطبيق ص ـ ـ ـصـ ـ ــاهتم
الفنية حتت إشراف موظف ذي خربة من موظفي املنظمة.
 -10ورغم أن عدد الشركاء املاحنني اخنفض اخنفاضا طفيفا يف عام  ،2018من  15إىل  ،14عيّنت املنظمة
من يناير/كانون األول إىل أكتوبر/تشرين األول  2018ما جمموعه  17موظفا فنيا معاونا ،أي بزيادة قدرها  54يف املائة
عن عام  .2017واملنظمة حاليا بصدد توظيف  8موظفني فنيني معاونني بتمويل من جملس املنح الصيين ووظيفتني اثنتني
متوهلما أملانيا.
الجدول  :2اتجاهات برنامج الموظفين الفنيين المعاونين في األعوام  2016و 2017و2018

2016
2017
2018

عدد الشركاء املاحنني

عدد املوظفني الفنيني املعاونني املعينني

15
15
14

43
43
( 54يتوقع

تعيينهم)

 -11وتقوم املنظمة اآلن مبراجعة برنامج املوظفني الفنيني املعاونني لتحسني أثره العاملي .وعلى وجه اخلصوص ،تعمل
املنظمة على إطالق نداء عاملي لتقدمي طلبات ملناصب تغطي اجملاالت الرئيسية ذات األولوية يف املنظمة .واهلدف هو
اجتذاب موظفني فنيني معاونني مؤهلني متخصصني يف اجملاالت الفنية اليت يكثر الطلب عليها وتعريفهم بربامج ومشاريع
املنظمة الرئيسية وزيادة القدرة الفنية للمنظمة يف مقار العمل املختلفة.

(ج)

برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني

منسقة مما مي ّكن املنظمة
 -12برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني بر ٌ
ومنس ٌق مركزيا يتضمن عملية توظيف ّ
نامج منظّ ٌم ّ
من تعيني موظفني فنيني شباب موهوبني متحمسني لفرتة حمددة واالستفادة من مهاراهتم ومعرفتهم خالل مدة تعيينهم.
فعالة لتعيني موظفني فنيني مبتدئني (على مستوى ف ،)1-وهي مصممة بصورة رئيسية الجتذاب نساء
والربنامج آلية ّ
من الفئة الفنية ومرشحني شباب من البلدان غري املمثلة أو تلك املمثلة متثيال ناقصا.
 -13ويساعد الربنامج املنظمة على ديد شباب قوة العمل فيها عن طريق إنشاء ذخر من الفنيني الشبان األكفاء
املناسبني للتوظيف يف املستقبل .وميكن أن تساهم خربهتم الفنية الرفيعة يف مهام املنظمة يف جماالت خربة حمددة .وقد
صممت املنظمة برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني أساسا لتدريب املوظفني الفنيني املختارين وبناء كفاءاهتم ،ويف اية فرتة
التعيني االحتفاذ يف املنظمة مبن أبدوا امتالكهم أعلى القدرات .كما يهدف الربنامج أيضا إىل دعم قيام املنظمة بتعزيز
التكافؤ بني اجلنسني والتوازن اجلغرايف بني موظفيها الفنيني.
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 -14ولغرض مواءمة عملية تعيني املوظفني الفنيني املبتدئني مع احتياجات املنظمة ،صدر يف أبريل/نيسان  2018نداء
إلبداء االهتمام مبناصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب املوظفني الفنيني املبتدئني .وكان اهلدف من هذا النداء إثراء قائمة املوظفني الفنيني املبتدئني
مبرشحني مؤهلني أساسا يف اجملاالت ذات األولوية التالية:






الزراعة اإليكولوجية
املقاومة ملضادات امليكروبات
تغري املناخ
ّ
األمن الغذائي والتغذية
صحة واحدة
ّ

 -15وجنح النداء إلبداء االهتمام مبناص ـ ـ ـ ـ ــب املوظفني الفنيني املبتدئني يف اجتذاب جمموعة واس ـ ـ ـ ـ ــعة من املرش ـ ـ ـ ـ ــحني:
 753 1طلبا ،من بينها  781من املرشــحني من الذكور و 972من اإلناث .وقد حددت املنظمة أنســب املتقدمني بطلبات
ض ـ ـ ـم إىل قائمة املوظفني الفنيني الشـ ـ ــبان  38مرشـ ـ ــحا مؤهال ،من بينهم
وجرت مقابالهتم .ويف اية عمليات االختيار ،ان ّ
 28من اإلن ــاث و 10من ال ــذكور من بل ــدان غري ممثل ــة أو ممثل ــة متثيال ن ــاقص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا .وتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ــل مؤهالت هؤالء جم ــاالت
صص خمتلفة.
 -16ويف سبتمرب /أيلول ُ ،2018ع ّني أربعة من الفنيني الشبان يف وظائف شاغرة يف برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني،
ما عزز من القدرة الفنية لألقاليم اليت عيّنوا فيها .وعلى وجه اخلصوص ،وظّفت املنظمة يف آسيا خبريين مبتدئني أحدمها
يف جمال الصحة الواحدة واآلخر يف جمال املقاومة ملضادات امليكروبات .وأعطيت األولوية يف أمريكا الالتينية جملال الزراعة
اإليكولوجية ويف أفريقيا لتعزيز جمال األمن الغذائي والتغذية.
 -17وبفضل ال ُذخر املتوفر من املرشحني ،ستتمكن املنظمة من ملء وظائف املوظفني الفنيني املبتدئني األخرى حاملا
تصبح شاغرة مبرشحني مؤهلني تأهيال رفيعا ،مما يوفر الوقت واملوارد.

( د)

توظيف موظفي اخلدمات العامة

 -18تواصل املنظمة اتباع ج جديد الستقطاب موظفي اخلدمات العامة ،وذلك بكسر ما كان يف السابق "حكرا"،
إذ كان جيري توظيف مجيع موظفي فئة اخلدمات العامة فقط من بني املرشـ ـ ـ ـ ـ ــحني الداخليني دون أن يتمكن أي مرشـ ـ ـ ـ ـ ــح
عني موظفو اخلدمات العامة يف املقر الرئيس ــي واملكاتب
خارجي من التقدم بطلب هلذه الوظائف .وبدءا من عام  ،2015يُ ّ
اإلقليمية بواس ــطة نداءات عاملية .ويتيح ذلك للمنظمة توظيف أفض ــل املرش ــحني ،من خلفيات متنوعة ومن س ــوق عاملية،
مبا يناسب منظمة دولية من املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة كمنظمة األغذية والزراعة.
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 -19وتتلقى املنظمة من خالل النداءات العاملية طلبات من مرشحني داخليني وخارجيني ،مث تُص ّفى الطلبات مقابل
احلد األدىن من متطلبات شغل وظائف من فئة اخلدمات العامة .ويُطلب من املتقدمني اخلارجيني أيضا اجتياز اختبارات
عرب اإلنرتنت إلثبات مهاراهتم املكتبية واللغوية .ويف اية هذه املرحلة ،تتضمن قائمة املرشحني فقط من هم مؤهلون لشغل
وظائف اخلدمات العامة ،وتنظر يف القائمة اللجنة املعنية باختيار موظفي اخلدمات العامة لتحديد املرشحني الذين ستجري
خفضت املنظمة الوقت الالزم
مقابالهتم لشغل منصب معني .وبفضل استخدام قائمة املرشحني لوظائف اخلدمات العامةّ ،
مللء هذه املناصب ،بالقيام بالفرز وأنشطة االختبار يف بداية العملية ،مما يتيح ملديري التوظيف بدء املقابالت فورا حاملا
تش ّكل جلنة اختيار موظفي اخلدمات العامة املعنية .وا ِ
تفض اإلجراءات املنقحة فحسب إىل عملية اختيار أسرع بكثري
وإىل خفض كبري لوقت التوظيف ،بل جنم عنها أيضا مزيد من الشفافية واملنافسة ،مما يؤدي بدوره إىل مزيد من التنوع
وإىل تعيني مرشحني مؤهلني تأهيال عاليا.
 -20واستجابة للنداء العاملي الذي صدر يف عام  2018يف املقر الرئيسي ،كان  61يف املائة من الطلبات اليت تلقتها
املنظمة من متقدمني خارجيني .وبعد مرحلة الفرز ،كان  42يف املائة ممن مشلتهم قائمة املرشحني املؤهلني لوظائف اخلدمات
العامة من املرشحني اخلارجيني .وقد مشلت قائمة املرشحني لعام  2018من اجلنسيات  79جنسية ،ما يثبت جناح النهج
املتبّع يف زيادة التنويع اجلغرايف يف توظيف موظفي اخلدمات العامة.
 -21ويف الفرتة من يناير/كانون الثاين إىل أكتوبر/تش ـ ـ ـ ـرين األول ُ ،2018ع ّني  29مرش ـ ـ ــحا لش ـ ـ ــغل وظائف خدمات
عامة يف املقر الرئيســي ،شــغل مرشــحون خارجيون  11منها ( 40يف املائة من اجملموع) ،وكان من هؤالء مخســة من إيطاليا
وواحد من كل من إسبانيا وأوروغواي وتونس وطاجيكستان وقريغيزستان واملكسيك.
الجدول  :3بيانات عن قائمة الخدمات العامة في روما من عام 2015

2015
2016
2017
2018

(ه)

عدد البلدان املمثلة يف القائمة

عدد املرشحني الداخليني
املعينني

عدد املرشحني اخلارجيني
املعينني

عدد جنسيات املرشحني اخلارجيني
املعينني يف القائمة

57
73
68
79

13
25
15
17

2
11
5
10

2
6
3
6

زيادة عدد الشباب يف القوة العاملة

 -22كما ذكر أعاله ،جيري بذل جهود لضـ ــمان اسـ ــتقطاب مرشـ ــحني لديهم إمكانيات قوية لشـ ــغل وظائف ضـ ــمن
برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني وبرنامج املوظفني الفنيني املعاونني .ومن الض ـ ــروري بذل املزيد من اجلهود لض ـ ــمان اإلبقاء
على نسبة عالية ملن يعترب مستواهم مرضيا من هؤالء باالستناد إىل تقييم أدائهم.
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ف1-

 -23وباإلضـ ـ ـ ــافة إىل هذين الربناجمني ،حت ّدد املنظمة عندما تدعو احلاجة موظفني فنيني مؤهلني عند مسـ ـ ـ ــتوى
لاللتحاق بإدارات ومكاتب إقليمية يف جماالت فنية خمتلفة .ويسـ ــاهم هؤالء املوظفون الفنيون الشـ ــبان اجلدد يف زيادة عدد
الشباب يف القوة العاملة وإنعاش املعرفة الفنية يف املنظمة.
 -24ويف موازاة ذلك ،جرى متتني سـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ــة توظيف املوظفني املتقاعدين من األمم املتحدة لضـ ـ ـ ـ ــمان أن يكون هذا
التوظيف تدبريا اس ـ ــتثنائيا مؤقتا ،يس ـ ــتند إىل احتياجات حمددة ومعقولة تكون عادة مرتبطة بنقل املعرفة إىل موظفني جدد.
وتنص السياسة على أن استخدام موظفني سابقني من الرتبة مد 1-أو أعلى يتطلب موافقة املدير العام .وتتالىف التغيريات
اليت نـُ ّفذت أن يرتك توظيف املتقاعدين أثرا سلبيا على زيادة عدد الشباب يف القوة العاملة.

( و)

املوظفون الفنيون الوطنيون

عني بعضـ ـ ـ ــهم ممثلني للمنظمة يف بلدان
 -25تسـ ـ ـ ــتفيد املنظمة من معرفة و ربة املمثلني املسـ ـ ـ ــاعدين .ونتيجة لذلكّ ،
أخرى ،ما م ّكن من توظيف هذه اخلربات لصـ ـ ــا بلدان أخرى وتوفري سـ ـ ــبل لدعم التعاون بني بلدان اجلنوب .ويوفّر هذا
النهج مسارا وظيفيا للموظفني الفنيني الوطنيني الذين أثبتوا مستوى ٍ
أداء مرتف ٍع وفهما عميقا لعمل املنظمة.
 -26وبدأت املنظمة يف عام  2016اســتكشــاف هذا النهج بتعيني اثنني من املوظفني الفنيني الوطنيني الســابقني ممثلني
للمنظمــة وتعيني آخر يف عــام  .2017وعقــب النتيجــة اإلجيــابيـة ،ن ّفـذت املنظمــة يف عــام  2018هــذا النهج بطريقــة أكثر
تنظيما ،واختارت أربعة موظفني فنيني وطنيني سابقني ممثلني للمنظمة يف أقاليم خمتلفة.

(ز)

برنامج التنقل اجلغرايف

 -27برنامج التنقل اجلغرايف هو مبادرة على مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى املنظمة ككل يدعم الطبيعة اجلوهرية للمنظمة كمنظمة إمنائية
دولية ،وهو أحد املبادرات الرئيس ـ ـ ـ ـ ـ ــية يف تكييف برامج ومشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاريع املنظمة مع بيئة عاملية دائمة التغري .وكما ورد يف تقرير
وحدة التفتيش املش ــرتكة حول تن ّقل املوظفني يف األمم املتحدة" ،هناك أيضـ ـا إمجاع على أن تن ّقل املوظفني ض ــروري إلجياد
خدمة مدنية دولية تتس ـ ـ ـ ـ ـ ــم بقدر أكرب من املرونة وتعدد املهارات واخلربة وقادرة على الوفاء بكل من متطلبات برامج املقر
2
الرئيسي وكذلك بالواليات املعقدة لألنشطة امليدانية ،مما يساعد املنظمة على زيادة مرونتها وقدرهتا على االستجابة".
 -28ويف الس ـ ـ ـ ـ ــنوات األخرية ،زادت املنظمة من جهودها لتعزيز وتوطيد الربنامج .وتتوخى س ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ــة التنقل اجلغرايف
للموظفني يف املنظمة عملية تنقل سـ ــنوية ما زالت ري سـ ــنويا منذ عام  .2014وقبل ذلك التاريخ ،كانت حاالت التنقل
اجلغرايف طوعية ومنخفض ــة العدد وذات طابع خمص ــص ،وا تكن هناك س ــياس ــة متس ــقة يف هذا الص ــدد .ويف عام ،2014
أدخلت الس ــياس ــة التنقل اجلغرايف اإللزامي للموظفني ،ليعكس ذلك الطبيعة الدولية للمنظمة وهبدف تنش ــيط املنظمة .ويف
صقلت هذه السياسة أكثر إثر مباحثات ومشاورات داخلية مع اهليئات املمثلة للموظفني.
عام ُ ،2017
2

الوثيقة  -JIU/REP/2006/7تنقل املوظفني يف األمم املتحدة
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 -29ولض ـ ـ ـ ـ ـ ــمان أن يكون لدى املنظمة قوة عاملة قابلة للتكيف وعاملية ومتعددة املهارات واخلربات ،يهدف برنامج
التنقل اجلغرايف إىل حتقيق  75عملية نقل يف كل فرتة من فرتات السنتني.
 -30ومن ــذ ع ــام  ،2014ازداد ع ــدد عملي ــات التنق ــل من  22يف ع ــام  2014إىل  34يف ع ــام  ،2015ويتوقع اآلن
أن تكون هن ـ ـ ـاك  62عملي ـ ـ ـة تنق ـ ـ ـل يف عام  ،2018وذلك على النح ـ ـ ـو املبيـ ـن يف اجل ـ ـ ـدول  .4وقد ك ـ ـ ـانت هنـ ـاك من فرتة
السنتـ ـ ـ ـ ـ ـني  2015-2014إىل فرتة السنتني  ،2017-2016زيادة كبرية يف عمليات التنقل الفعلي ،من  56إىل  .92و در
اإلشــارة إىل أن عدد عمليات التنقل اليت ووفق عليها يف فرتة الســنتني  2017-2016كان  ،104وا يُن ّفذ بعضــها ألســباب
تشغيلية وأخرى فردية أثارها املوظفون.

الجدول  :4عدد عمليات التنقل الفعلي
السنة

عدد عمليات التنقل

2014
2015
2016
2017
2018

22
34
43
49
37

(عملية تنقل حىت أكتوبر/تشرين األول)

 -31ومنذ عام  ،2014انتقل  115موظفا من املقر الرئيس ـ ـ ـ ـ ـ ــي إىل املكاتب امليدانية ،مما عزز القدرات الفنية للمنظمة
يف امليدان ودعم براجمها ومش ـ ـ ـ ـ ـ ــاريعها على املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى احمللي .ويف ما يتعلق مبجاالت اخلربة املختلفة ،يبني اجلدول  5عدد
املوظفني املشاركني يف الربنامج لكل جمال من اجملاالت الفنية.
الجدول  :5عمليات النقل لكل مجال من المجاالت الفنية منذ عام 2014
اإلدارة الفنية
إدارة الزراعة ومحاية املستهلك
نائب املدير العام (املناخ واملوارد الطبيعية)/إدارة املناخ والتنوع البيولوجي
واألراضي واملياه
نائب املدير العام (الربامج) (مبا يف ذلك إدارة التعاون التقين وشعبة
الشراكات والتعاون يف ما بني بلدان اجلنوب وفرق الربنامج
االسرتاتيجي)
إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية
إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية
إدارة الغابات
مكاتب اإلدارة العليا
نائب املدير العام (العمليات) (مبا يف ذلك مكتب دعم املكاتب
امليدانية وشعبة التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا املعلومات وإدارة
اخلدمات املؤسسية)

عدد عمليات التنقل

27
11
33

32
17
11
20
32
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 -32وتتيح عمليات التنقل بني املقر الرئيسـ ـ ـ ـ ـ ــي واملكاتب اإلقليمية للمنظمة تبادل املعرفة ،وأن تصـ ـ ـ ـ ـ ــبح املنظمة فعال
"منظمــة واحــدة" .وخالل الفرتة  ،2018-2016بلغ العــدد اإلمجــايل للموظفني الــذين نُقلوا إىل املكتــب اإلقليمي ألفريقيــا
 19موظف ـا ،مقــابــل  14غــادروا املكتــب اإلقليمي ألفريقيــا إىل مقــار عمــل أخرى .وهــذه األرق ـام هي  22للوافــدين و7
للمغادرين يف املكتب اإلقليمي ألوروبا وآس ـ ـ ــيا الوس ـ ـ ــطى ،و 8-17يف املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب،
و 5-5يف املكتب اإلقليمي للشرق األدىن ومشال أفريقيا و 9-23يف املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ.
 -33ويش ـ ـ ّكل برنامج التنقل اجلغرايف أيض ـ ـا فرصـ ــة للموظفني لزيادة فرصـ ــهم الوظيفية وتعزيز تطورهم املهين .ومنذ عام
ُ ،2014رقّي إىل مناصب أعلى  12موظفا كانوا قد اخنرطوا يف الربنامج.
 -34وبفض ـ ـ ــل برنامج التنقل اجلغرايف ،يتاح للموظفني املوجودين يف مواقع العمل الش ـ ـ ــاقة فرص ـ ـ ــة االنتقال ،مما لفض
من أوقات اخلدمة يف مقار العمل باء وجيم ودال وهاء .ومنذ عام  ،2014نُقل س ـ ـ ـ ـ ـ ــبعة موظفني من مواقع عمل ش ـ ـ ـ ـ ـ ــاقة
إىل مقار عمل أخرى.
 -35وتشـ ــارك املنظمة أيضـ ــا يف "خطة االزدواج الوظيفي وتنقل املوظفني" على مسـ ــتوى منظومة األمم املتحدة الرامي
إىل دعم املوظفني وأس ـ ـ ـ ـ ـ ــرهم الذين يؤدون مهام يف مقار متعددة .وعالوة على ذلك ،كانت املنظمة قد اعتمدت بالفعل
العديد من التدابري املقرتحة يف "اخلطوط التوجيهية للبيئة التمكينية" ملنظومة األمم املتحدة حول التنقل اجلغرايف ،اليت ووفق
عليها حديثا .وتتيح هذه التدابري ملن لديهم عائالت من املوظفني طيط االنتقال يف ما يتعلق بفص ـ ــول املدارس وحتس ـ ــني
أثر سياسة توظيف الزوج.
 -36وجرت حديثا مراجعة برنامج التنقل اجلغرايف بفض ـ ـ ــل التعليقات الواردة من املديرين املس ـ ـ ــؤولني (املديرون العامون
املســاعدون واملدير العام املســاعد/املمثلون اإلقليميون واملديرون العامون) لتحديد التحســينات والتدابري اإلضــافية اليت ميكن
ض ّمنت هذه النتائج يف برنامج عام .2019
أن تدعم الربنامج يف السنوات القادمة .وقد ٌ

(ح)

حالة الوظائف الشاغرة يف الفئة الفنية

معني من املرونة يف معدل الوظائف الشـ ـ ــاغرة يف الفئة
 -37ما زالت املنظمة تعترب أن من الضـ ـ ــروري احلفاذ على قدر ّ
الفنية ،وذلك كي يتس ـ ـ ـ ـ ـ ــب تكييف تنفيذ برنامج العمل وامليزانية للفرتة  2019-2018بطريقة دينامية مع الظروف اجلديدة
واألولويات املستجدة.
 -38و در اإلشارة إىل أنه فيما يتم احلفاذ على املرونة يف معدالت الوظائف الشاغرة يف الفئة الفنية ،تواصل املنظمة
إيالء العناية الفائقة لضمان ملء الوظائف احلساسة واحلرجة والضرورية.
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 -39واملنظمة ملتزمة أيض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا باحلفاذ على معدل للوظائف الش ـ ـ ـ ـ ـ ــاغرة مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتقر يقل عن  15يف املائة ،ليس فقط
على مس ـ ـ ـ ـ ــتوى املنظمة ،ولكن أيضـ ـ ـ ـ ـ ـا يف كل إدارة ومكتب إقليمي .وجيري حتقيق هذه األهداف بالتخطيط الفعال للقوة
العاملة الذي يأخذ باالعتبار الشواغر املتوقعة نتيجة تقاعد شاغلي الوظائف أو استقالتهم/نقلهم.
 -40ويف  25أكتوبر/تشرين األول  ،2018بلغ معدل الوظائف الشاغرة  15يف املائة يف املنظمة ككل و 14.1يف املائة
يف املقر الرئيس ــي و 16.6يف املائة يف املكاتب امليدانية .ويتض ــمن امللحق األول حالة معدل الوظائف الش ــاغرة لكل إدارة.
ومبــا أن هنــاك  34عمليــة اختيــار جــاريــة حــاليـا والكثري منهــا يف مرحلتهـا النهــائيـة ،تتوقع املنظمــة خفض معــدل الوظــائف
الشاغرة إىل  14.3يف املائة حبلول اية نوفمرب/تشرين الثاين .2018

تعزيز اخلدمات اللغوية

( ط)

 -41زادت املنظمة من جهودها مللء مجيع املناصب الشاغرة يف اخلدمات اللغوية .وحىت أكتوبر/تشرين األول ،2018
عيّنت املنظمة مرتمجا واحدا للغة الروسـ ـ ـ ــية برتبة ف 4-ومرتمجني إثنني للغة الصـ ـ ـ ــينية برتبة ف .3-وهناك عمليات اختيار
جارية ملرتجم للغة الفرنس ـ ــية برتبة ف 4-ومرتجم فوري برتبة ف ،5-وحبلول اية العام س ـ ــتُش ـ ــغل هذه املناص ـ ــب أيض ـ ـ ـا،
مما يؤدي إىل التوظيف الكامل للخدمات اللغوية.
 -42ومتاش ــيا مع اجلهود املبذولة لتمثيل كافة لغات األمم املتحدة متثيال كامال يف أعمال املنظمة ،تتخذ املنظمة أيض ـ ـا
خطوات لتوفري اإلعالنات عن الوظائف الش ـ ـ ـ ـ ــاغرة يف برنامج التوظيف اجلديد .ميع اللغات .وتعطى األولوية لإلعالنات
عن ش ـواغر املناصــب احمللية لتيســري نشــرها .ويف مرحلة ثانية ،ســتنفذ املنظمة ترمجة ونشــر اإلعالنات األخرى عن الوظائف
الشاغرة يف الوقت املناسب.

(ي)

برامج التدريب الداخلي والتطوع والزمالة

-43

التطوع والزمالة يف يوليو/متوز  .2017وهو يعتزم ما يلي:
متّ ديد برنامج املنظمة العاملي للتدريب الداخلي و ّ

 تنويع املشاركة ،خاصة من اجلنوب العاملي ومن البلدان األعضاء غري املمثلة/املمثلة متثيال ناقصا؛
 واالســتفادة من هذا الربنامج كمنرب شــامل لتشــجيع مشــاركة الشــباب دعما لعمل املنظمة على حتقيق عاا ٍ
خال
من اجلوع وسوء التغذية؛
 ودعم بناء القدرات احمللية واإلقليمية بتشجيع التعيينات يف املكاتب امليدانية.
 -44ومنـذ إعادة إطالق الربنامجُ ،ع ّني  354شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابـا من  90بلـدا يف  66من مقـار العمـل يف عام  .2017ويف عام
( 2018حىت  1أكتوبر/تشرين األول ُ ،)2018عني يف اآلونة األخرية  321مشاركا من  79بلدا 67 ،يف املائة منهم إناث،
ويبلغ متوس ــط أعمارهم  27س ــنة .ومن أص ــل  321مش ــاركا ،هناك  60مش ــاركا من البلدان غري املمثلة/البلدان األعض ــاء
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املمثلة متثيال ناقصـ ـ ـ ـا .وكان  35يف املائة من التعيينات يف املكاتب امليدانية .وحتتف املنظمة بأعداد متزايدة من أص ـ ـ ــحاب
األداء العايل كمواهب شابة سيجري تعهدها بالرعاية.
عني يف إطار مبادرة خاص ـ ــة  20من ش ـ ــباب الش ـ ــعوب األص ـ ــلية كمتدربني
 -45وبغية جعل الربنامج أكثر اش ـ ــتماالّ ،
يف الفرتة  55 ،2018-2017يف املائة منهم يف مكاتب ميدانية .وجيري إنشـاء مبادرة مشـرتكة جديدة مع الصـندوق الدويل
للتنمية الزراعية ومنظمات غري حكومية وأوسـ ــاط أكادميية إلجياد مزيد من الفرص لشـ ــباب الشـ ــعوب األصـ ــلية ،وال سـ ــيما
النساء منهم.
 -46وتتزايد بس ـ ـ ـ ـ ـ ــرعة فرص التدريب الداخلي والتطوعي والزمالة برعاية خارجية :ففي الفرتة  ،2018-2017أبرمت
بص ـ ـ ـ ـ ـ ــورة رمسية  30اتفاقية شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراكة جديدة مع جامعات وحكومات ومنظمات غري حكومية ومع برنامج متطوعي األمم
املتحدة والقطاع اخلاص.

مواءمة إدارة املوارد البشرية مع االحتياجات االسرتاتيجية والرباجمية للمنظمة
تنمية القدرات واسرتاتيجية التعلّم اهلادف

(أ)

 -47تقوم املنظمة بتنفيذ اسـ ـ ـرتاتيجية تعلّم تس ـ ــتند إىل حتديد واض ـ ــح الحتياجات التعلّم لدى املوظفني واختيار مالئم
لطرق التدريب.
-48






ولتلبية احتياجات التعلّم هذه ،ترّكز املنظمة جهودها لبناء القدرات على مخسة جماالت رئيسية:
تعزز باتباع توص ـ ــيات املراجعة ،بغية توطيد املعرفة بالنظم واإلجراءات الداخلية اخلاص ـ ــة
التدريب اإلداري ،الذي ّ
باملنظمة ،وحتسني القدرة التشغيلية للموظفني يف تأديتهم ملهامهم ،وخاصة يف املكاتب امليدانية؛
واإلدارة القائمة على النتائج ،اليت تش ـ ـ ـ ــمل التدريب املتص ـ ـ ـ ــل باإلدارة القائمة على النتائج وإدارة النتائج واإلطار
االسرتاتيجي؛
والتدريب الفين ،للحفاذ على كفاءات املوظفني الفنية وحتديث معارفهم على أساس اال اهات الراهنة؛
والتدريب على اللغات ،لتحسني قدرات تعدد اللغات لدى املوظفني يف اللغات اليت تعتمدها املنظمة؛
وتنمية القدرات الش ــخص ــية ،وذلك يش ــمل دورات لتحس ــني املهارات الش ــخص ــية وكتيّبات توجيه عملية للتطوير
الوظيفي.

 -49ويف األش ـ ـ ـ ـ ـ ــهر األخرية ،رّكزت املنظمة ،متبعة توص ـ ـ ـ ـ ـ ــيات املراجعة الداخلية ،جهودها على حتديد وإعداد وتقدمي
دورات تدريبية لتعزيز اســتخدام القدرات الوظيفية املتوفرة يف النظام العاملي إلدارة املوارد ،وتعميق الفهم يف اجملاالت املتعلقة
التحرش والتحرش اجلنس ـ ـ ـ ـ ــي وس ـ ـ ـ ـ ــوء
باحلوكمة ،كالرقابة الداخلية والغش والفس ـ ـ ـ ـ ــاد ،ورفع الوعي يف ما يتعلق بالوقاية من ّ
استغالل السلطة.
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 -50كما تقوم املنظمة مبراجعة تقدمي دورات لغوية لتوفري تدريب جلميع املوظفني ،مما يض ـ ـ ـ ـ ـ ــمن تعزيز التعددية اللغوية
موجهة للموظفني يف مقار العمل
يف بيئة العمل .وتواص ــل املنظمة أيض ـا تقدمي س ــلس ــلة من الدورات اللغوية على اإلنرتنت ّ
الذين ال حيصلون إال على قدر حمدود من التدريب اللغوي.
 -51ويف مــا يتعلق بـاختيــار طرق التــدريــب املنــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــة ،تتبع املنظمــة جـا مينح األولويــة الس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدام دورات التعليم
اإللكرتوين وللش ـ ـ ـراكات مع األوسـ ـ ــاط األكادميية .و طط املنظمة ،بالش ـ ـ ـراكة مع أوسـ ـ ــاط أكادميية ،لوضـ ـ ــع دورة جديدة
للتعليم املختلط عنوا ا "الزراعة اإليكولوجية إلجناز أهداف املنظمة الرئيس ـ ـ ــية" .وس ـ ـ ــيتيح هذا النهج للمنظمة االس ـ ـ ــتفادة
من تعاون اخلرباء يف جمال التعلّم هذا.
وتروج السـتخدام هذه الطريقة
 -52وكما هو ّ
مبني يف اجلدول  ،6تقوم املنظمة بتعزيز عروض التدريب على اإلنرتنتّ ،
الفعالة من حيث التكلفة ،وتعكس اال اهات الس ــائدة يف حض ــور الدورات التدريبية يف املنظمة وعرب اإلنرتنت .ففي عام
ّ
 ،2015كــان من جمموع الــدورات اليت حض ـ ـ ـ ـ ـ ــرهــا املوظفون  29يف املــائــة فقط دورات تــدريــب عرب اإلنرتنــت؛ أمــا يف عــام
 ،2017فق ــد قُـ ـ ّدم على اإلنرتن ــت  58يف امل ــائ ــة من ال ــدورات اليت اخت ــاره ــا املوظفون .وتتيح طريق ــة تق ــدمي ال ــدورات
على اإلنرتنت للمنظمة إمكانية الوص ـ ـ ـ ـ ـ ــول إىل مجيع املوظفني يف مقار العمل املختلفة و نّب تكرار النفقات كل س ـ ـ ـ ـ ـ ــنة
على الدورات نفسها.
 -53وباملقارنة مع عام  ،2017كانت هناك يف عام  2018زيادة كبرية يف التدريب عرب اإلنرتنت ،من  4 687حصـ ـ ـ ـ ــة
إىل  13 837حصــة ،ويرجع ذلك جزئيا أيض ـا إىل أن املنظمة أدخلت مؤخرا تدريبيني إلزاميني عرب اإلنرتنت ،أحدمها حول
الوقاية من التحرش والتحرش اجلنســي وســوء اســتغالل الســلطة وثانيهما عن املســاواة بني اجلنســني .وكنتيجة مباشــرة ،قابل
الزيادة يف التدريب عرب اإلنرتنت اخنفاض الطلبات على الدورات العينية ،من  3 396إىل .2 025
الجدول  :6التدريب بحس ب ب ب ببب المجاالت ورريقة حف ب ب ب ببور الموظفين في األعوام  2015و 2016و 2017و2018

(حتى أكتوبر/تشرين األول)

2015

عرب
اإلنرتنت

يف املنظمة

2016

2017

املوظفون
الفنيون

الشؤون اإلدارية /اإلدارة املستندة إىل
النتائج /التدريب الفين

743

موظفو
فئة
اخلدمات
العامة

683

دورة لتعليم اللغات

-

-

38

دورة يف التنمية الذاتية

386

558

767

983

الشؤون اإلدارية/اإلدارة املستندة إىل
النتائج /التدريب الفين

1567

1134

1453

648

2018

املوظفون
الفنيون

1337

موظفو
فئة
اخلدمات
العامة

1160
7

19
675

853

942

703

املوظفون
الفنيون

6652

موظفو
فئة
اخلدمات
العامة

املوظفون
الفنيون

2026

موظفو
فئة
اخلدمات
العامة

5156

1114

10

0

32
867

1120

564

164
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دورة لتعليم اللغات

707

534

465

527

585

507

539

529

التنمية الذاتية

1385

510

425

379

330

329

141

88

 -54وتقوم املنظمة أيض ـ ـ ـ ـ ـ ـا بتطوير التدريب يف اجملاالت ذات األولوية الناشـ ـ ـ ـ ـ ــئة لدعم موظفي املنظمة لزيادة معرفتهم
وكفاءاهتم الفنية ،بناء على الطلبات املقدمة من أصحاب املصلحة والساحة الدولية.
 -55ويف ما يتعلق باالس ــتش ــاريني ،تق ّدم املنظمة اآلن تقرير تقييم اجلودة على اإلنرتنت عرب منص ــة التوظيف اجلديدة.
وستم ّكن هذه األداة املنظمة من حتسني تقييم أداء االستشاريني وربط هذا العملية باسرتاتيجية تعلّم هادفة.
 -56وسـ ـ ــتقوم املنظمة بتحليل تقارير تقييم اجلودة لتحديد احتياجات التعلّم املشـ ـ ــرتكة وتطوير فرص التدريب والتعليم
املوجهة إىل حتسني قدرات االستشاريني .وتتمثل األهداف يف تعزيز منجزاهتم وتزويدهم خبيارات إضافية للتقدم الوظيفي.
ّ

(ب) إدارة املناصب
 -57تواص ــل املنظمة بذل اجلهود لزيادة الكفاءة اإلدارية ،عرب إدخال عمليات إدارة لألعمال مبتكرة واس ــتخدام أكثر
كثافة للتكنولوجيا اجلديدة .وقد أدى هذا النهج إىل قيام املنظمة أيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا مبراجعة هيكل التوظيف ،وكان هناك ،منذ عام
 ،2010تغيري كبري يف التوازن بني موظفي اخلدمات العامة واملوظفني الفنيني (ما يس ـ ـ ـ ـ ـ ــمى "نس ـ ـ ـ ـ ـ ــبة خ ع/ف") ،من 1.3
موظف خدمة عامة لكل موظف فين يف عام  2010إىل  0.9يف عام  ،2018وذلك بفضـ ــل حتسـ ــني تكنولوجيا املعلومات
وتبسيط العمليات ،مع اخنفاض يف تكلفة اإلدارة.

الجدول  :7نسب ب ب ب بببة الموظفين خ ع/ف :موظفون في وظائف برنامج العمل والميزانية بحسب ب ب ب ببب الموق واالتجا
3
بحسب السنة
 31ديسمرب/كانون األول
مجيع املواقع
املقر الرئيسي
املكاتب امليدانية

 1أكتوبر/تشرين
األول 2018

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.3

1.2

1.2

1.2

1.1

1.1

1

0.9

0.9

1

0.9

0.9

0.9

0.8

0.8

0.8

0.7

0.7

1.9

1.8

1.7

1.7

1.5

1.5

1.3

1.2

1.1

 -58وهناك رقم هام آخر يف هيكل املناص ــب يف املنظمة وهو متوس ــط نقاط الدرجة الذي يقيس "الدرجة املتوس ــطة"
للموظفني الفنيني .وكجزء من اجلهود املبذولة لتوظيف املزيد من الفنيني الشـ ـ ـ ــبان ،كان هناك ا اه ثابت إلعادة تصـ ـ ـ ــنيف
4
جزء من الوظائف الفنية العليا لتصبح شاغرة على مستوى أخفض ،على النحو الذي أوصت به وحدة التفتيش املشرتكة،
3
4

ا يدرج يف هذا التقرير إال املوظفون يف وظائف مستمرة أو حمددة املدة هلا ميزانية مرصودة يف برنامج العمل وامليزانية.
الوثيقة  JIU/REP/2007/4اهليكل العمري للموارد البشرية يف منظمات منظومة األمم املتحدة
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ونتيجة لذلك تطور متوس ــط نقاط الدرجة للوظائف الفنية لربنامج العمل وامليزانية من  3.9يف عام  2012إىل  3.7يف عام
.2018
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إبراز طبيعة منظمة األغذية والزراعة كوكالة متخصصة من وكاالت منظومة األمم املتحدة
(أ)

تنفيذ التدابري وتتبع التقدم احملرز يف حتقيق أهداف التمثيل اجلغرايف للمنظمة

 -59لدى ا اذ قرارات التعيني ،اتبعت املنظمة دائما معيار اجلدارة واالسـ ـ ــتحقاق لضـ ـ ــمان اختيار أفضـ ـ ــل املرشـ ـ ــحني
املؤهلني؛ ويف الوقت نفس ـ ـ ــه ،ومتاش ـ ـ ــيا مع توجيهات األجهزة الرئاس ـ ـ ــية ،ما زالت توىل االهتمام الواجب لض ـ ـ ــمان التمثيل
اجلغرايف املنصـ ـ ــف للبلدان األعضـ ـ ــاء .ولدى تعيني املوظفني ،ورهنا مبنح أمهية قصـ ـ ــوى لضـ ـ ــمان أعلى مسـ ـ ــتويات الكفاءة
والتخص ـ ــص الفين ،تعطي املنظمة األولوية لتعيني املوظفني على أس ـ ــاس أوس ـ ــع نطاق جغرايف ممكن ،باذلة جهودا خاص ـ ــة
لتعيني مرشحني من بلدان غري ممثلة أو ممثلة متثيال ناقصا.
 -60وبفضــل جهودها املســتمرة ،خفضــت املنظمة إىل حد كبري عدد البلدان غري املمثلة يف أمانة املنظمة وتلك املمثلة
5
متثيال ناقص ـ ـ ـ ـ ـ ـا أو زائدا ،حمققة بذلك زيادة يف عدد البلدان املمثلة متثيال منص ـ ـ ـ ـ ـ ــفا .وبعد االنتهاء من التعيينات اجلديدة،
بلغت نس ـ ـ ـ ـ ــبة البلدان غري املمثلة  8.8يف املائة والبلدان املمثلة متثيال ناقصـ ـ ـ ـ ـ ـا  3.6يف املائة والبلدان املمثلة متثيال منص ـ ـ ـ ـ ــفا
 86.1يف املائة.
 -61ولتزويــد اللجنــة ببيــانــات أكثر تفص ـ ـ ـ ـ ـ ــيال ،أعــدت املنظمــة وثيقــة "خطــة العمــل لتحقيق التوازن اجلغرايف العــادل
واملسـ ــاواة بني اجلنسـ ــني بني موظفي املنظمة" (الوثيقة  .)FC 173/10وتوضـ ــح هذه الوثيقة اإلطار املؤس ـ ـسـ ــي واال اهات
الرئيسية والتدابري اليت حددهتا املنظمة لتحقيق توزيع جغرايف منصف ومساواة بني اجلنسني بني موظفي املنظمة.

( ب)

حتسني متثيل اجلنسني

قر املنظمة بأن حتقيق املس ــاواة يف متثيل اجلنس ــني بني القوة العاملة يش ــكل هدفا أس ــاس ــيا وش ــرطا ض ــروريا لبلوغ
 -62تُ ّ
أهداف األمم املتحدة .وتقيم املنظمة جهودها لتحقيق املسـ ـ ــاواة بني اجلنسـ ـ ــني على مبادئ الشـ ـ ــفافية واجلدارة يف توظيف
وترقية املوظفني ،والعمل على إزالة احلواجز النظُمية والثقافية اليت تدمي أوجه عدم املس ـ ـ ـ ـ ــاواة يف متثيل اجلنسـ ـ ـ ـ ـ ـني وحتس ـ ـ ـ ـ ــني
السياسات واملمارسات اليت تسهم يف إجياد مكان عمل شامل للجميع ومواجهة التحرش والتمييز على أساس اجلنسني.
عام ،2012

 -63وبذلت املنظمة يف السنة األخرية جهودا حنو حتقيق املساواة بني اجلنسني يف القوة العاملة .ففي بداية
كانت نســبة املوظفات يف الوظائف الفنية  36يف املائة .ويف أكتوبر/تش ـرين األول  ،2018وبفضــل جهود االتصــال بغرض
االسـ ــتقطاب مع املؤس ـ ـسـ ــات املهنية واجلامعات يف بلدان خمتارة ،ارتفعت هذه النسـ ــبة إىل  43يف املائة .وقد بلغت نسـ ــبة
املوظفات يف املناصب العليا  20يف املائة يف بداية عام  2012فأصبحن اآلن يشغلن  26يف املائة من هذه املناصب.

 5يشري ذلك إىل التعيينات اليت مت االنتهاء منها بالفعل ووقعت شروط التوظيف اخلاصة هبا ،لكن تاريخ بدء الوظيفة يتجاوز  25أكتوبر/تشرين األول
.2018
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ض ـ ـحة يف وثيقة "خطة العمل لتحقيق
 -64طورت املنظمة اس ـ ـرتاتيجية حمددة لتحقيق املسـ ــاواة بني اجلنسـ ــني ،وهي مو ّ
التوازن اجلغرايف العادل واملســاواة بني اجلنســني بني موظفي املنظمة" (الوثيقة  .)FC 173/10ونظرا إىل طبيعة املنظمة كوكالة
متخصـصـة من وكاالت منظومة األمم املتحدة ،فإ ا تدعم تطوير خطّة عمل مصـممة خصـيصـا تسـرتشـد بالسـياق اخلاص
للمنظمة وبالتحديات اليت تواجهها ،متّبعة بذلك ،ومن خالل انتهاج الس ـ ـ ـ ـ ـ ــبيل املناس ـ ـ ـ ـ ـ ــب هلا ،التوص ـ ـ ـ ـ ـ ــيات الواردة يف
"اس ـرتاتيجية املس ــاواة بني اجلنس ــني على نطاق منظومة األمم املتحدة" .وعل أس ــاس خطة العمل هذه ،يُفرتض أن تتحقق
املسـ ـ ــاواة بني اجلنسـ ـ ــني يف املنظمة على مسـ ـ ــتوى الوظائف الفنية حبلول عام  2022وعلى مسـ ـ ــتوى الوظائف العليا حبلول
عام .2024

(ج)

تعزيز التعددية اللغوية

 -65يف سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــاق إجراءات االختيــار والتعيني ،يُنظر عن كثــب يف املهــارات اللغويــة للمرش ـ ـ ـ ـ ـ ــحني ،الــداخليني منهم
واخلارجيني.
 -66وباإلضافة إىل ذلك ،أدرجت اإلجراءات املنقحة الختيار االستشاريني واملشرتكني يف اتفاقية اخلدمات الشخصية
واملوظفني الفنيني العاملني بعقود قص ــرية األجل ضـ ـوابط أكثر صـ ـرامة على مس ــتوى اللغة املطلوب .فص ــار يُطلب من كافة
مقدمي الطلبات توفري أدلّة على مهاراهتم اللغوية العتبارهم مؤهلني لتويل مهام يف املنظمة.
 -67ولدعم ضـ ــرورة حصـ ــول املوظفني على شـ ــهادات صـ ــاحلة تثبت مهاراهتم اللغوية ،عززت املنظمة مواردها املطلوبة
مبني يف اجلدول  ،8زاد عدد احلاضـ ـ ـرين يف عام
المتحانات اللغات للتعامل مع إدارة الزيادة يف عدد احلاضـ ـ ـرين .وكما هو ّ
 2017مبقدار  190يف املائة مقارنة بعام .2016

الجدول  :8بيانات بشأن االمتحانات اللغوية في المنظمة
عدد االمتحانات اللغوية

عدد احلاضرين

عدد املرشحني املقبولني

2016

6

584

338

2017

6

1696

1223

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

4

1074

768

عرب عنه من خالل
 -68وتض ــطلع الدول األعض ــاء بدور حاس ــم أيضـ ـا العتماد موقف واض ــح بش ــأن تعدد اللغات ،يُ ّ
مشـ ــاركتها يف األجهزة التش ـ ـريعية ملنظمات منظومة األمم املتحدة املختلفة ،ودعم تنفيذ هذه التعددية من خالل املصـ ــادقة
على مجيع الت ــدابري الالزم ــة لتحقيقه ــا ،مثال من خالل تنمي ــة الق ــدرات الوطني ــة لتعزيز املن ــاهج الفني ــة للغـ ـات لتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
إىل املستويات اليت تطلبها املنظمات الدولية.
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زيادة الكفاءة يف عمليات وإجراءات املوارد البشرية
(أ)

تنفيذ منصة التعيني اجلديدة

 -69بدءا من أكتوبر/تشـ ـ ـ ـ ـرين األول  ،2017أص ـ ـ ـ ــبحت كافة اإلعالنات عن الوظائف الش ـ ـ ـ ــاغرة وعمليات االختيار
املتعلقة مبوظفي اخلدمات العامة واملوظفني الوطنيني وموظفي املشـ ـ ــاريع الوطنيني واالسـ ـ ــتشـ ـ ــاريني والعاملني بعقود خدمات
ش ــخص ــية واملتدربني واملتطوعني والزمالء تُدار من خالل منص ــة التوظيف اجلديدة ( .)Taleoوكما هو مبني يف اجلدول ،9
يف  1أكتوبر/تشرين األول  ،2018كان منشورا على  Taleoما جمموعه  1 007من اإلعالنات عن وظائف شاغرة.

الجدول  :9بيانات بشأن االمتحانات اللغوية في المنظمة
فئة الشواغر
استشاريون
متعاقدو اخلدمات الشخصية
موظفو املشاريع الوطنيون
التدريب الداخلي
املتطوعون
الزماالت
جمموع املوارد البشرية من غري املوظفني
املوظفون الوطنيون
موظفو اخلدمات العامة
جمموع املوظفني
اجملموع الكلي

عدد الشواغر
544
210
171
12
12
2
951
37
19
56
1007

 -70وتس ـ ـ ـ ـ ــتخدم اإلدارات مجيعها يف املقر الرئيس ـ ـ ـ ـ ــي وكافة املكاتب امليدانية ،مبا يف ذلك املكاتب القطرية ،منص ـ ـ ـ ـ ــة
التوظيف اجلديدة إلص ـ ــدار إعالنات عن الوظائف الش ـ ــاغرة وللقيام بعمليات االختيار .قبل ذلك ،وعلى وجه اخلص ـ ــوص
على املســتوى القطري ،كانت اإلعالنات عن الوظائف الشــاغرة تصــدر يف مواقع خمتلفة على اإلنرتنت غري املواقع الرئيســية
للمنظمة ،دون أن يكون هلا نسق موحد ومن غري أن تتضمن معلومات موحدة .أما اآلن ،فقد أصبحت املكاتب القطرية
مجيعها تتبع العملية نفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـها لإلعالن عن الوظائف ،وص ـ ـ ـ ـ ـ ــار ميكن للمرش ـ ـ ـ ـ ـ ــحني الرجوع إىل منص ـ ـ ـ ـ ـ ــة واحدة لالطالع
على اإلعالنات كافة .ويتيح النهج اجلديد للمنظمة حتسني جهودها يف التواصل وييّسر تقدمي املنظمة للمرشحني احملتملني
على أ ا "منظمة واحدة".
 -71ويف  1أكتوبر /تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين األول  ،2018أُطلقت على اإلنرتنت املرحلة الثانية من مش ـ ـ ـ ـ ـ ــروع  Taleoبنجاح موفرة
حتس ـ ــينات خمتلفة .وعلى وجه اخلص ـ ــوص ،أدخلت املنظمة مسات جديدة لتعزيز كفاءة عمليات املوارد البشـ ـ ـرية من خالل
حمسنة.
قدرة إبالغ ورصد ّ
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 -72ومت ّكن منص ـ ـ ـ ــة التوظيف اجلديدة املنظمة من تتبع ورفع التقارير عن كل خطوة من خطوات عملية االختيار ،من
تقدمي الطلب إىل التعيني إىل (يف اية املطاف) االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتغناء عن اخلدمات .ومت ّكن أداة التوثيق احملس ـ ـ ـ ـ ـ ــنة هذه املنظمة من
حسـ ـ ـ ــاب الوقت اإلمجايل مللء املناصـ ـ ـ ــب وحتديد االختناقات احملتملة بدقة .وهبذه الطريقة ،تسـ ـ ـ ــتطيع املنظمة ا اذ تدابري
تكيّف مصممة خصيصا وأفضل توجيها للتقليل من التأخريات احملتملة يف الوقت املناسب.
 -73وأدخلت املنظمة أيضـا "تقرير تقييم اجلودة" على اإلنرتنت للمســتشــارين لتحقيق رصــد أفضــل هلذه اخلطوة اهلامة
وإنشـ ــاء قاعدة بيانات ألغراض إدارة املوارد البش ـ ـرية يسـ ــهل اسـ ــتخدمها .وعلى وجه اخلصـ ــوص ،سـ ــيكون بوسـ ــع املنظمة
الرجوع إىل تقارير تقييم اجلودة لوضع اسرتاتيجية تعليمية موجهة لالستشاريني.

(ب) إدارة األداء
 -74قامت املنظمة يف أبريل/نيس ـ ـ ـ ـ ـ ــان  2018مبراجعة نظام تقييم وإدارة األداء لتحديد التحس ـ ـ ـ ـ ـ ــينات املمكنة ملواءمة
كزت هذه املراجعة على حتليل جودة تنفيذ النظام يف عامي 2016
النظام مع متطلبات املنظمة على حنو أفض ـ ـ ـ ـ ـ ــل .وقد رّ
و .2017وكان أحد العناص ـ ـ ـ ـ ــر الرئيس ـ ـ ـ ـ ــية اليت جرى حتليلها هو فعالية خطط العمل ،إذ أ ا تربط مهارات املوظفني الفنية
مبهام وخمرجات حمددة قابلة للقياس وميكن بلوغها وواقعية وحس ـ ــنة التوقيت .وقد أظهرت هذه املراجعة أن عملية تفص ـ ــيل
فعال تقييم املهارات الفنية للموظفني استنادا إىل نوا هم.
خطط العمل تتيح للمنظمة وعلى حنو ّ
 -75وأطلقت املنظمة كذلك مس ــحا اس ــتهدف احلص ــول على تعليقات راجعة من املوظفني .وقد ص ـ ّـمم مس ــح تقييم
وإدارة األداء بــالتعــاون مع أجهزة متثيــل املوظفني ووزع يف مــارس/آذار  2018على  2 683موظف ـا مؤهال .وأظهرت نتــائج
املسح أن أكثر من  60يف املائة من اجمليبني وافقوا/وافقوا بشدة على منافع عملية نظام تقييم وإدارة األداء وعلى أن سياسة
النظام احلالية حتدد بوضوح العملية واألدوار واملسؤوليات ومقياس التقييم.
 -76واس ـ ــتنادا إىل النتائج املس ـ ــتقاة من مراجعة اجلودة ومن مس ـ ــح اآلراء يف نظام تقييم وإدارة األداء ،وض ـ ــعت خطة
عمل وستن ّفذ أنشطة لتحسني النظام بدءا من دورة تقييم وإدارة األداء لعام  .2019ويشمل ذلك تدريبا إضافيا للموظفني
واملديرين ،ووض ـ ــع جدول زمين س ـ ــنوي ثابت ملراحل نظام تقييم وإدارة األداء الثالث ،وحتس ـ ــني عملية التقييم اليت يش ـ ــارك
فيها عدة مقيّمني ،وتعزيز املعلومات الرئيســية املتعلقة بســياســة وعملية نظام تقييم وإدارة األداء من خالل االتصــال املنتظم
باملوظفني ونقاط االتصال اخلاصة هبذا النظام.
 -77وتقوم املنظمة أيضـا بوضـع برنامج للمكافتت وإبداء التقدير إلدخال تدابري مكافأة لألداء املتميز .وتقوم املنظمة
بالتنسيق مع وكاالت األمم املتحدة األخرى جلمع املعايري القياسية املناسبة وتقييم النهج املختلفة.
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استعراض دليل التعليمات اإلدارية للمنظمة

 -78واص ـ ــلت املنظمة جهودها لتحديث س ـ ــياس ـ ــات املوارد البش ـ ـرية ودليل التعليمات اإلدارية ملواءمتها مع التوجهات
احلديثة ومع احتياجات املنظمة.
 -79ويتعلق أحد التعديالت الرئيســية اليت أجريت حديثا بســياســة إعانات دعم اإلجيار ،وذلك لضــمان تطبيق متســق
وتفادي أن حيص ـ ـ ــل موظفون لديهم الظروف األسـ ـ ـ ـرية نفسـ ـ ـ ـها ويعملون يف مقر العمل نفسـ ـ ـ ـه على إعانات دعم لإلجيار
خمتلفة .فقد استحدثت املنظمة منهجية متينة الحتساب إعانات دعم اإلجيار على أساس عناصر ثالثة هي :املسح الذي
أجرته جلنة اخلدمة املدنية الدولية ملتوسـ ـ ـ ـ ــط اإلجيارات ،ومعدالت اإلجيارات يف األس ـ ـ ـ ـ ـواق املختلفة ،وإعانات دعم اإلجيار
املعتمدة ملوظفني يف مقر العمل نفســه ولديهم الظروف األسـرية نفس ـها .وعلى إثر توصــية من املراجعني الداخليني ،ن ّفذت
املنظمة أيضـ ـ ـ ـا آلية ض ـ ـ ــبط أكثر اتس ـ ـ ــاقا لتوفري مس ـ ـ ــتويات إعانة دعم لإلجيار معقولة .ويف الوقت نفس ـ ـ ــه ،أعدت منظمة
األغذية والزراعة والصـ ــندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي بشـ ــكل مشـ ــرتك اقرتاحا ملراجعة احلد األقصـ ــى
ملسـ ـ ـ ـ ـ ــتويات اإلجيار يف روما وقدمته إىل أجهزة متثيل املوظفني يف املنظمات الثالث .وتقدر الوفورات النا ة عن ض ـ ـ ـ ـ ـ ـوابط
إعانات دعم اإلجيار اجلديدة بـ  950 000دوالر لكل فرتة مالية (سنتني).
 -80كما خض ــع قس ــم الدليل املتعلق بالتعويض عن الوفاة أو اإلص ــابة أو املرض لعملية مراجعة وحتديث وفقا لنش ــرة
األمني العام لألمم املتحدة  ST/SGB/2018/1بعنوان " قواعد التعويض يف حاالت الوفاة أو اإلص ــابة أو املرض اليت تُعزى
إىل قيام املوظف بواجباته الرمسية يف خدمة األمم املتحدة" .وقد أُع ّد قس ـ ـ ـ ـ ــم الدليل املنقح باالشـ ـ ـ ـ ـ ـرتاك مع برنامج األغذية
العاملي لض ـ ــمان املعاملة نفس ـ ــها ملوظفي منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي ،كما احتوى توص ـ ــيات املراجعني
وتوحد املص ـ ـ ـ ــطلحات وخطوات تقدمي املطالبات والنظر فيها ملواءمة
الداخليني .وتوض ـ ـ ـ ــح النس ـ ـ ـ ــخة احملدثة نطاق التطبيق ّ
إجراءات املنظمة وإجراءات برنامج األغذية العاملي مع إجراءات باقي منظمات منظومة األمم املتحدة.

( د)

بيانات املوارد البشرية

 -81بناء على توص ـ ـ ــية الدورة الس ـ ـ ــبعني بعد املائة للجنة املالية وكما أش ـ ـ ــري يف الدورة التاس ـ ـ ــعة واخلمس ـ ـ ــني بعد املائة
للمجلس ،تبنت املنظمة نس ــقا للمعلومات موحدا لقائمة املوظفني الوطنيني ،ليتس ــق اآلن مع ممارس ــات الوكاالت األخرى
اليت توجد مقارها يف روما .وباإلض ـ ـ ـ ــافة إىل االس ـ ـ ـ ــم والدرجة ومقر العمل لكل فئة من فئات املوارد البش ـ ـ ـ ـرية من املوظفني
ومن غري املوظفني ،اليت كانت متوفرة بالفعل يف النس ــق الس ــابق ،يتض ــمن النس ــق احلايل معلومات عن نوع اجلنس وألقاب
املناصب.
 -82ونـُ ّقح النس ــق الس ــابق ،الذي ا يكن يش ــمل غري فئات املوارد البش ـ ـرية من املوظفني ومن غري املوظفني ،ليش ــمل
فئات فرعية أخرى من الفئة الفنية وما فوقها ،وفئات املوظفني الفنيني الوطنيني ،واخلدمات العامة ،واالس ــتش ــاريني الرمسيني
اإلقليميني ،ومتعاقدي اخلدمات الشـ ــخصـ ــية ،وغريها من فئات املوارد البش ـ ـرية من غري املوظفني لتسـ ــهيل الرجوع إىل هذه
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الفئات .وتش ـ ــمل القائمة اجلديدة للموظفني الوطنيني أيضـ ـ ـا رس ـ ــوما بيانية لتوزيع اجملموعة املعنية حبس ـ ــب الفئات املناس ـ ــبة
ولتمثيل اجلنسني فيها ،مبا يف ذلك كافة الفئات واملوظفني الوطنيني حبسب مقر العمل للفئات الفنية وما فوقها.

(ه)

التعيني يف الوظائف العليا

 -83يف عام  ،2017اس ـ ــتعرض ـ ــت املنظمة إجراءات اختيار املرش ـ ــحني لوظائف من مس ـ ــتوى مد 1-وما فوقها هبدف
زيادة كفاءة وفعالية العملية .ويتض ـ ـ ـ ـ ـ ــمن الفريق الذي جيري املقابالت نائب املدير العام أو املدير العام املس ـ ـ ـ ـ ـ ــاعد لإلدارة
املعنية ،وحب سب االقتضاء خبريا خارجيا رفيع املستوى وممثال إلدارة املوارد البشرية .ويف احلالة احملددة املتعلقة مبناصب أمناء
األجهزة املنشــأة مبوجب املادة الرابعة عشــرة من دســتور املنظمة ،يتضــمن الفريق الذي جيري املقابالت ممثلني اثنني ألعضــاء
األجهزة املعنية تعينهم هي ،متاشيا مع قرار جملس املنظمة.
 -84و ُعززت ممارسة أن يتقدم كل عضو من أعضاء الفريق بتقرير منفرد ،فأصبح على أعضاء الفريق أيضا إعداد تقرير
مشرتك عن املقابلة يربر تقييمهم للمرشحني ويعرض نتائج مباحثاهتم.
 -85ومن الســمات اهلامة لعملية االختيار تقييم القدرات اإلدارية للمرشــحني بواســطة "اســتعراض التقييم االفرتاضــي"
الذي تقوم به ش ـ ـ ــركة خارجية .ويتش ـ ـ ــكل هذا االس ـ ـ ــتعراض من س ـ ـ ــلس ـ ـ ــلة من االختبارات واس ـ ـ ــتبيان للش ـ ـ ــخص ـ ـ ــية رى
على اإلنرتنت ،جنبا إىل جنب مع مقابلة ج ّدية للتحقق من الكفاءة باملقارنة مع الكفاءات القيادية ومسات شخصية كبار
املوظفني اليت تتوخاها املنظمة .وتقرير اس ـ ــتعراض التقييم االفرتاض ـ ــي هو أحد العناص ـ ــر اليت تؤخذ باحلس ـ ــبان خالل عملية
التوظيف لضمان أن تكون لدى من يعينون مستقبال الكفاءات اإلدارية والقيادية املطلوبة للمنصب.

( و)

إجراءات التدقيق ما قبل التوظيف

 -86تعمـل املنظمـة على زيـادة جهودهـا لتنس ـ ـ ـ ـ ـ ــيق إجراءات التـدقيق مـا قبـل التوظيف لكـافـة الفئـات ويف مجيع مقـار
موحد ومتالئم .ويتيح التحقق لدى األشــخاص املرجعيني احلصــول على معلومات عن
العمل ،مع الرتكيز على تطبيق ج ّ
املرش ــحني من املش ــرفني احلاليني والس ــابقني تتعلق مبكامن القوة املهنية وجماالت التحس ــني والقدرة على التعاون مع املديرين
وعلى العمل اجلماعي ومهارات القيادة والقض ـ ـ ـ ـ ــايا املتعلقة باالنض ـ ـ ـ ـ ــباط أو تلك املتعلقة بالعالقات بني املوظفني .وبذلك
تتفادى املنظمة التوظيف املتقاعس الذي يغفل سـ ـ ـوابق إس ـ ــاءة أو نزاعات مديدة أو س ـ ــوء س ـ ــلوك حرج قد يكش ـ ــف عنه
التحقق لدى األشخاص املرجعيني.
 -87وتبنت املنظمة مؤخرا إجراء منقحا لعمليات التحقق لدى األشــخاص املرجعيني املتعلقة بالوظائف الفنية ،حم ّس ـنة
االتص ـ ــاالت مع املرش ـ ــحني وعملية مجع املعلومات االعتيادية من أص ـ ــحاب العمل اآلخرين .كما يقلل هذا اإلجراء املن ّقح
الوقت الالزم للقيام هبذه اخلطوة األساسية يف عملية االختيار.
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 -88وتعمل املنظمة على مجع املعلومات النامجة عن التحقق من األشخاص املرجعيني يف قاعدة بيانات عن املرشحني
تكون ذات طبيعة حامسة وحسـ ــاسـ ــة .وس ـ ـتحول قاعدة البيانات دون االتصـ ــال باألشـ ــخاص املرجعيني أنفسـ ــهم تكرارا أو
طلب تقارير نظام تقييم وإدارة األداء نفس ــها من املرش ــحني ،فينجم عن ذلك تقليل وقت التدقيق الذي يس ــبق التوظيف.
املوحد ،تســعى املنظمة إىل اســتحداث مقاربات مبتكرة يف التعاون مع وكاالت األمم املتحدة
وباالنتقال إىل النهج املتالئم ّ
ٍ
فعالة التكلفة.
األخرى لالشرتاك يف خدمات قواعد بيانات احملكمني تكون على مستوى عال من الكفاءة والدقة وبطريقة ّ

(ز)

تطبيق ُ ج وتكنولوجيات ابتكارية يف إدارة املوارد البشرية

 -89املنظمة عض ـ ـ ــو يف ش ـ ـ ــبكة األمم املتحدة لالبتكار هبدف التواص ـ ـ ــل والتعاون مع وكاالت األمم املتحدة األخرى
للرتكيز على النُهج والتكنولوجيــات املبتكرة وكــذلــك مواجهــة التحــديــات اليت تواجــه تطوير األفكــار والعمليــات واملنتجــات
املبتكرة يف األمم املتحدة.
 -90وإدارة املوارد البش ـ ـ ـرية هي أحد اجملاالت الرئيس ـ ــية اليت ميكن أن تس ـ ــتفيد من ج وتكنولوجيات ابتكارية .وتقوم
املنظمة باس ــتكش ــاف الطريقة اليت ميكن أن تس ــهم هبا هذه يف حتويل وحتس ــني العمليات والنظم الداخلية مبا يش ــجع ثقافة
وييسر االبتكار يف املشاريع وإدارة التغيري.
االبتكار ّ
 -91وتعمــل املنظمــة على تطوير تطبيق جمــاين على اهلــاتف احملمول خمص ـ ـ ـ ـ ـ ــص للمرش ـ ـ ـ ـ ـ ــحني للوظــائف يف املنظمــة،
 .FAO Jobsولن حيتوي هذا التطبيق فحس ــب على إعالنات الوظائف الش ــاغرة يف املنظمة ،بل س ــيوجه املر ّشـ ـحني أيضـ ـا
حول كيفية تقدمي الطلبات واالسـ ـ ــتعداد للمقابلة .وتقوم املنظمة بإعداد مواد إعالمية خمص ـ ـ ـصـ ـ ــة لتدرج يف التطبيق ،لدعم
املرشـ ــحني خالل عملية االختيار بأكملها وتوفري املعلومات الالزمة هلم .وسـ ــيتيح التطبيق للمسـ ــتخدمني توزيع اإلعالنات
عن الوظائف الش ـ ــاغرة من خالل قنوات خمتلفة ودعم جهود املنظمة يف التواص ـ ــل وتوس ـ ــيع نطاق اس ـ ــتخدامها لنُهج إقامة
الشبكات .كما تقوم املنظمة بتقييم إمكانية استخدام تقنيات األلعاب يف التطبيق لتحسني التجربة اليت لربها املرشح.
 -92ويف هذا الصـدد ،تسـتكشـف املنظمة إمكانية العمل مع مزود خارجي لتضـمني  chatbotيف موقع التوظيف على
اإلنرتنت .وذلك تطبيق برجمي مصــمم لتقليد قدرات احملادثة البش ـرية ومشــاركة املعلومات بســهولة مع املســتخدمني .وعلى
غرار املسـ ــاعدين الشـ ــخصـ ــيني االفرتاضـ ــيني ،من مثل  Siriو ،Google Nowيسـ ــتخدم ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  chatbotتكنولوجيا الذكاء
االصطناعي ،مثل معاجلة اللغة الطبيعية ،لفهم مقاصد الشخص املعين ومعرفة كيفية االستجابة .وسيساعد ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ chatbot
املس ـ ـ ـ ـ ــتخدمني على العثور على املعلومات يف موقع التوظيف على اإلنرتنت وعلى فهم إجراءات االختيار يف املنظمة فهما
حيسن التجربة ويقلل عدد الطلبات املقدمة
أفضل .وبفضل ال ـ ـ ـ ـ  ،chatbotسيجد املرشحون ردودا فورية على أسئلتهم ،مما ّ
عرب الربيد اإللكرتوين اليت تتلقاها املنظمة للحصول على معلومات تكون متوافرة فعال على املوقع اإللكرتوين.
 -93وباإلضــافة إىل ذلك ،ســامهت املنظمة يف إنشــاء التطبيق احملمول اجملاين خلدمات أليانز  Allianzلتيســري حصــول
املوظفني على ه ــذه اخل ــدم ــات .ومي ّكن التطبيق املوظفني من توفري الوق ــت واالس ـ ـ ـ ـ ـ ــتف ــادة من إمك ــانيـ ـات خمتلف ــة متوفرة
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يف التطبيق .فمثال  ،لتقـدمي مطـالبـة ،تكفي تعبئـة منوذج قص ـ ـ ـ ـ ـ ــري والتقـاط ص ـ ـ ـ ـ ـ ــورة الفـاتورة .وميكن للتطبيق أيض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا العثور
موجهة "turn-by-
على مســتشــفيات بالقرب من املســتخدم ويوفر التكامل مع تطبيق  Google Mapsتعليمات جغرافية ّ
 ."turnويتوفر التطبيق بلغات خمتلفة ويدعم املس ـ ـ ــتخدمني يف العثور على أدوية حملية موازية لألدوية ذات األمساء التجارية
وترمجة أمساء األمراض الشائعة إىل لغة من اللغات ال ـ  17املتوفرة يف التطبيق.
 -94وأتيحت للمنظمة أثناء تنفيذ منص ـ ـ ـ ـ ــة التوظيف اجلديدة فرص ـ ـ ـ ـ ــة تقييم إجراءات املوارد البشـ ـ ـ ـ ـ ـرية الراهنة لتحديد
التحسينات اليت ميكن إدخاهلا مع استخدام التكنولوجيا اجلديدة .فمثال ،ترّكز املنظمة اآلن على إدخال رصد أكثر تنظيما
للمراحل املختلفة لعمليات التوظيف لتحديد االختناقات واحللول يف الوقت املناســب؛ وســتي ّس ـر إمكانيات التوثيق املبتكرة
املتضمنة يف املنصة اجلديدة هذا النهج.
 -95وهتدف املنظمة أيض ـ ـ ـ ـا إىل حتس ـ ـ ــني ربة املرش ـ ـ ــح ،إدراكا منها لألمهية املتزايدة هلذا العنص ـ ـ ــر يف جذب املواهب
العاملية .وس ـ ـ ـ ــتتيح التكنولوجيا اجلديدة للمنظمة حتس ـ ـ ـ ــني إدارة االتص ـ ـ ـ ــاالت مع مقدمي الطلبات وتقدمي الردود هلم ومجع
املعلومات منهم يف الوقت املناسب.
 -96ولتعزيز فعالية وكفاءة عمليات التوظيف ،ري املنظمة تقييم إمكانية توسـ ـ ـ ـ ـ ــيع نطاق اسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام املقابالت غري
املتزامنة بالفيديو ،كطريقة إض ــافية لتقييم املهارات الفنية واللغوية للمرش ــحني .ويُفرتض أن تدمج هذه اإلمكانية يف املنص ــة
اجلديدة لتيسري استخدامها على نطاق املنظمة ككل.
 -97وتركز املنظمة أيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا على تنفيذ خطة للقوة العاملة فعالة ،آخذة بنهج ش ـ ـ ـ ـ ـ ــامل يهدف إىل إدماج مجيع فئات
العمالة يف االس ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجية مع األخذ باالعتبار كافة األهداف واالحتياجات على مسـ ـ ـ ـ ــتوى املنظمة .وبفضـ ـ ـ ـ ــل هذا النهج
اجلديد ،ستتمكن املنظمة من مواصلة زيادة قدرهتا الفنيةُ ،منشئة بذلك بيئة عمل أكثر تنوعا وتوازنا.

التحديات
 -98يف حني يتواصـل حت ّسـن إدارة املوارد البشـرية يف املنظمة ،مت حتديد عدد من جماالت التدخل اليت تتطلب االهتمام
واجلهود لالستمرار يف املضي قدما با اه التوصل إىل منظمة حديثة تعتمد ممارسات سليمة يف جمال إدارة املوارد البشرية.
 -99وتتمثل إحدى األولويات يف التنفيذ احلاذق للس ـ ــمات اإلض ـ ــافية ملنص ـ ــة التعيني اجلديدة .ويف األش ـ ــهر القادمة،
س ـ ــتواص ـ ــل املنظمة تعزيز التبادل الداخلي للمعرفة وس ـ ــرتّكز اجلهود على تنفيذ إجراءات تعيني موظفي الفئة الفنية يف األداة
اجلديدة.
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 -100واملنظمة مصـ ـ ّـممة على مواصـ ــلة تنفيذ أنشـ ــطة التواصـ ــل الجتذاب الطلبات من اجلمهور املسـ ــتهدف ،كالنسـ ــاء
ـتكرس جهود خاصـ ــة الجتذاب من لديهم مؤهالت رفيعة
واملرشـ ــحني من البلدان غري املمثلة أو املمثلة متثيال ناقص ـ ـا .وسـ ـ ّ
التخصص ،بغية دعم املنظمة يف تعزيز تنفيذها للربامج وقدراهتا الفنية على ٍ
حد سواء.
 -101واملنظمة ملتزمة بتعزيز التعاون مع وكاالت األمم املتحدة األخرى وســتســتمر يف احلفاذ على حضــورها يف شــبكة
املوارد البشـ ـرية لألمم املتحدة لبناء التتزرات واالس ــتفادة من أفض ــل املمارس ــات واال اهات الناجحة ،هبدف اس ــتكش ــاف
إمكانية تطبيقها على احتياجات املنظمة وممارساهتا.
 -102وتتمثل إحدى األولويات الرئيس ـ ـ ـ ـ ـ ــية األخرى يف طيط القوة العاملة .فاتباعا منها لتوص ـ ـ ـ ـ ـ ــيات وحدة التفتيش
املشـ ـ ـ ـ ـ ــرتكة ،6تواصـ ـ ـ ـ ـ ــل املنظمة بذل جهود مكثفة يف تعيني املوظفني من خالل التخطيط الفعال للقوة العاملة الذي يأخذ
باالعتبار الش ـ ـ ـ ـواغر املتوقعة نتيجة تقاعد ش ـ ـ ـ ــاغلي الوظائف أو اس ـ ـ ـ ــتقالتهم/نقلهم .وينطوي ذلك على إجراء إعادة تقييم
منهجية الس ــتمرار احلاجة إىل املناص ــب الش ــاغرة ،وإعادة وض ــع مواص ــفاهتا ،وإعادة تص ــنيفها عند االقتض ــاء يف رتبة أدىن
(فضـ ـ ـ ــال عن نقل املناصـ ـ ـ ــب من جماالت العمل اإلداري إىل اجملاالت الفنية) .وقد حققت هذه العملية حىت اليوم وفورات
كبرية للمنظمة وألعضائها وستستمر يف ذلك ،فضال عن مسامهتها زيادة يف القدرات الفنية.
 -103ولتحس ـ ـ ــني فعالية طيط القوة العاملة ،تقوم املنظمة بوض ـ ـ ــع الص ـ ـ ــيغة النهائية خلطة متكاملة إلدارة القوة العاملة
س ـ ـ ــيبدأ تنفيذها يف ديس ـ ـ ــمرب/كانون األول  .2018ويف البداية ،س ـ ـ ــتغطي هذه اخلطة الفرتة احلالية لربنامج العمل وامليزانية
حىت اية عام  .2019وتركز اخلطة على اتباع ج ش ـ ـ ـ ــامل يغطي كافة أنواع العاملني يف كل من املقر الرئيس ـ ـ ـ ــي واملكاتب
امليدانية ،الذين كان جمموعهم يف  1أكتوبر /تشرين األول  2018يبلغ  .11 896ويتمثل اهلدف النهائي للخطة يف حتسني
ربط القوة العاملة بتحقيق النتائج عرب وضع الشخص املناسب يف املنصب املناسب يف الوقت املناسب.

6

الوثيقة  ،JIU/REP/2016/2طيط التعاقب الوظيفي يف منظمات منظومة األمم املتحدة
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امللحق األول
الجدول  :1معدل الوظائف الشاغرة في الفئة الفنية حتى  25أكتوبر/تشرين األول 2018
اإلدارة/الوحدة
مكتب املدير العام
مكتب الشؤون القانونية واألخالقية
مكتب االتصاالت يف املنظمة
مكتب التقييم
مكتب املوارد البشرية
مكتب املفتش العام
مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة
املوارد
املوظفون الفنيون املبتدئون
نائب املدير العام (العمليات)
شعبة تكنولوجيا املعلومات
مكتب دعم املكاتب امليدانية
إدارة اخلدمات املؤسسية
نائب املدير العام (املناخ واملوارد الطبيعية)
إدارة الزراعة ومحاية املستهلك
إدارة املناخ والتنوع البيولوجي واألراضي
واملياه
إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية
إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية
إدارة الغابات
نائب املدير العام (الربامج)
إدارة التعاون التقين
جمموع املقر الرئيسي
املكتب اإلقليمي ألفريقيا
املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ
املكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى
املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر
الكارييب
املكتب اإلقليمي للشرق األدىن ومشال
أفريقيا
مكاتب االتصال
جمموع املكاتب امليدانية (ال يوجد ممثل
للمنظمة)
اجملموع (ال يوجد ممثل للمنظمة)
ممثليات منظمة األغذية والزراعة
جمموع املكاتب امليدانية
اجملموع

وظائف برنامج
العمل وامليزانية

2019-2018

جمموع الوظائف اليت جمموع الوظائف
الشاغرة
يشغلها موظفون

النسبة املئوية ملعدل
الوظائف الشاغرة
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