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 موجز

 

      االسدااتيجية اددأدد     4102ُقّدمت إىل اللجنة يف دورتها الرابعة واخلمسني بعدد اااةدة اانعقدد  يف ماأواأأدار

 للموارد البشرأة مرفقًة خبطة عمل حمّدثة.

  الد   واابادرات وتوحيدد العمليدات اددأدد      واألنشطة ، ُأحرز تقّدم على صعيد ااشارأع4102ومنذ ماأواأأار

ااوارد البشرأة، كما هو مفصَّل يف التقرأر اارحلي احلالي. وكما طلبدت اللجندة، تفدوفار التطدورات      أدخلت على

اسدااتيجية اادوارد البشدرأة يف اان؛مدةع ومعددالت الشد ورع       و ااكاتد  اايدانيدة   اواءمدة بدني  األخري  بشدأن ا 

ع ومكننة عمليدات اادوارد البشدرأة     ااعاوننيااوظفني الفنيني اابتدةني وااوظفني الفنيني وإجراءات احلفاظ على

من خالل استخدام الن؛م ااتاحة على حنو أفضل من قبيل الن؛ام العااي إلدار  ااوارد، وتنفيذ الرقابة الداخلية 

 العاملة. ىلتخطيط القو

 
 
 

 التوجيهات ااطلوبة من دنة ااالية

 

 بااوارد البشرأة اخلاصةإىل اإلحاطة علمًا بالتقدم احملَرز يف اابادرات مدعوون أعضاء دنة ااالية  إن. 

 

 مسودة املشورة

 

      ورات األخىةة  شىرية والتطى  أخذت اللجنة علمًا بالتقدم احملَرز على  عىعيد املبىادرات املت ىلة بىاملوارد الب

، وخباعىة  4102تها اللجنة يف دورتها الرابعة واخلمسني بعد املائة املنعقدة يف مايو/أيار لبطاحملّددة اليت 

؛ الوظىائف الشىاةرة  املكاتب امليدانية واسرتاتيجية املوارد البشرية يف املنظمة؛ ومعىدالت  بشأن املواءمة بني 

اخلاعىة  عمليىات  ال أمتتىة نني؛ ووإجراءات احلفاظ عل  املوظفني الفنيني املبتدئني واملىوظفني الفنىيني املعىاو   

النظىام العىاملي إلدارة املىوارد،     عل  ةىرار املوارد البشرية من خالل استخدام النظم املتاحة عل  حنو أفضل ب

 العاملة.ى وتنفيذ الرقابة الداخلية لتخطيط القو

 أخذت اللجنة علمًا بالتقرير املرحلي بشأن تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي للموارد البشرية.   
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، ُأحرز تقدم علدى صدعيد عددد    4102منذ انعقاد الدور  الرابعة واخلمسني بعد اااةة للجنة ااالية يف ماأواأأار  -0

وأدرد أدنداه مددوجز   مدخخرًا.   إدخاهلددامدن اابدادرات ااتصدلة بدااوارد البشددرأة والعمليدات اددأدد  أو ااعّدلدة الد  ّ          

 لإلجنازات احملَققة.

 

 املبادرات احلالية املت لة باملوارد البشريةاستعراض 
 

  نبذات عن الوظاةف العامة - إطار الكفاء  -إدار  األداء 

 

استعراض لن؛ام تقييم وإدار  األداء بدعم من استشارأني خارجيني. وُقّدمت سلسلة  4102وُأجري يف ماأواأأار  -4

من التوصيات بشأن حتسني العملية القاةمة، مع االستفاد  يف الوقت ذاته من ادهود اابذولة حتى اليوم لتنفيذ عملية 

ري إدراجها يف إطار منقح  لسياسة إدار  إدار  األداء يف اان؛مة. وقد استعرضت اإلدار  العليا هذه التوصيات ال  جي

سياسة إدار  األداء لن حيّدث عملية إدار  األداء فحس ، إمنا سيوفار أأضًا آليات لإلقرار باألداء لاألداء. فاإلطار اددأد 

خ ااستهدف طعن. وكما هو مشار إليه يف تقرأرنا السابق، فإن التارأالعملية  فيه درجتنومعادة قصور األداء، و العالي

   .4102إلدراج وتنفيذ العملية اانقاحة والسياسة ااتصلة بها هو بداأة عام 

 

، وُأدرج يف عدد من عمليات إدار  ااوارد البشرأة. والعمل جاٍر علدى  4102إطار الكفاء  يف بداأة عام  إطالقّ   -3

ّ  اآلن تدرأ  أعضاء دنة االختيدار ااهدع علدى    وإضافًة إىل ذلك، اوظفني واادراء. بني اوحتسينه  هتشجيع استخدام

. بالفعل، ومتاشيًا مع اامارسدات الفضدلى،   نقحةاستخدام تقنيات ااقابالت القاةمة على الكفاء  لدعم عملية التوظيف اا

علدى   فإن عمليات التوظيف اددأدد  للمدوظفني ااهنديني، واادوظفني الددوليني، واادوظفني ااهنديني الدوطنيني، تدن ّ         

 اارشحني.  يف ااقابالت معالكفاء   العتبارات االستخدام اانت؛م

 

يف اااةة مدن وظداةف ف دة اخلدمدة      01وكما جرت اإلشار  إليه سابقًا، وفضعت نبذات الوظاةف العامة حلوالي  -2

ية داخليدة  ضعت خطوط توجيهومنذ انعقاد اللجنة األخري  للجنة ااالية، وف يف اااةة من وظاةف الف ة الفنية. 01العامة و

وإجراءاتها كوسيلة لإلدار  من شأنها أن تزأد كفداء    الفاولتوفري حملة عامة عن هدف إدراج نبذات عن وظاةف عامة يف 

 ااوظفني. تنقلو اإلعالن عن الوظاةف الشاغر ،دعم إدار  ااوارد البشرأة عرب تبسيط وترشيد عمليات التصنيف و

 

 القواةم - االلكاوني ن؛ام التعيني - واالختيارإجراءات التعيني 

 

اإلجراءات اانقحة الختيدار وتعديني اادوظفني مدن      4102ُأدرجت يف نهاأة ماأواأأار كما هو مفشار إليه أعاله،  -2

الف ة الفنية، الدوليني والوطنيني، يف مناص  ممّولة من الربندام  العدادي. وتلحدل العمليدات دورًا أكشدر نشداطًا للمدوارد        

كشدر اتسداقًا   البشرأة يف كل خطو  من خطوات العملية، واستخدامًا منهجيًا للمقابالت القاةمة على الكفاء ، واسدتخدامًا أ 

لالختبارات والتحقيقات اارجعية. وتضمن هذه الت يريات عملية أكشر موضوعية وشفافية يف االختيار واختداذ القدرارات.   

 ةالزمنيد  هلدة يف الف ة الفنيدة إىل تقلدي  ملحدوظ يف اا    ااوظفنيالختيار ااركزأة  لجنةالوعالوً  على ذلك، لقد أّدى إل اء 
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أومًا من تارأخ إقفدال   041ونذكار أنه من ااتوقع أن تفخفحض ااهلة الزمنية إىل مّد  أقصاها الشاغر . الء الوظاةف  ةااتاح

عملية تعيني واختيار اادوظفني   4102إعالن الوظاةف الشاغر  حتى إمتام تقرأر االختيار. وكذلك، سوف تفستعرض عام 

عمليدات مماثلدة لرفدع     اعتمداد خقتة يف ااقر الرةيسدي، بهددف   يف ف ة اخلدمات العامة، مبا يف ذلك جمموعة ااساعد  اا

 ، وتبسدديط اإلجددراءات، وخباصددة مددن خددالل تعزأددز العمليددة األوليددة إلعددداد  درجددة االتسدداق بددني قددرارات التعدديني 

 قواةم خمتصر .

 

  األغذأدة  وصدر االتفاق اإلطاري بني من؛مة األغذأة والزراعدة، والصدندوق الددولي للتنميدة الزراعيدة، وبرندام       -0

العااي من أجل التعاون يف جمال التوظيف، واالختيار والتعيني اوظفي اخلدمات العامدة يف ااقدر الرةيسدي، يف رومدا يف     

. وهو أنّ  على إنشاء قاةمة مركزأة بشأن ااوظفني ااعّيدنني بعقدود مخقتةاقصدري  األجدل يف ف دة      4102أوليوامتوز  00

، وأفدت  وظداةف شداغر  يف ااناصد  العادأدة مدن ف دة        مقدرًا هلدا   روما تتخذ مناخلدمات العامة للوكاالت الشالث ال  

طلبدات كدّل مدوظفي اخلددمات العامدة يف هدذه       اخلدمات العامة يف كّل من الوكداالت الد  أوجدد مقرهدا يف رومدا أمدام       

الوكاالت. وحاليًا، تعمل مكاتد  التعديني يف الوكداالت الشالثدة الد  أوجدد مقرهدا يف رومدا بشدكل وثيدق مدع بعضدها             

 يلية والقضاأا ااتصلة بالن؛ام من أجل ضمان تنفيدذ االتفداق تنفيدذًا ناجحدًا     شالستعراض األحكام القاةمة، والعمليات الت

 إذ تدوفار هلدم   ومدن شدأن هدذه اابدادر  أن تفيدد اادوظفني      مستوى االتساق بني اامارسات والقواعد يف هذا اجملال. ورفع 

عملهم، وكذلك وحدات االستخدام يف الوكاالت ال  أوجد مقرها  يف مقّر ة والتنقلااهني احليا  لتطوأرإمكانيات إضافية 

 أكرب من اارشحني ااخهلني.جمموعة  روما إذ سوف تتمكن من احلصول على يف

 

يف وظداةف الف دة الفنيدة يف الربندام  العدادي مدن خدالل ن؛دام          الوظاةف الشاغر وجتري حاليًا معادة مجيع  -7

التعيني االلكاوني، وأتم إحراز تقدم لدم  عملية تعيني موظف فع وطع دجمًا كاماًل يف برندام  التعديني االلكاوندي.    

لتوجيهية اانشأ  جدأدًا بشدأن تعديني موظدف فدع وطدع، وباالسدتناد إىل التنسديق مدع جهدات          ومتاشيًا مع اخلطوط ا

ما تفتَّخدذ إجدراءات   االتصال ذات الصلة يف مركز اخلدمات ااشاكة وشعبة تكنولوجيا ااعلومات، ّ  تصميم دفق العمل ك

مدن أجدل تعديني ممشلدي      -ني ااوظفني الفنينيلتبسيط وتوحيد إجراءات تعي -وأفبذل ادهد ذاته الن؛ام. لتوحيد تشكيل

 ، وااوظفني يف مناص  مموَّلة من ااشروع.الفاو، وناةيب ممشلي الفاو

 

اء مرشحني حصدلوا  عرب استخدام ن؛ام التعيني االلكاوني، تتضمن أمس الفاومخسسية يف  توظيفوتوضع قواةم  -0

لالستجابة سرأعًا إىل احلاجات ااتعدد  على صعيد ااوارد وااهارات يف اان؛مة. وكذلك، سدوف تضدع    على تأأيد مسبق

" مبا أسم  الوصول إىل جمموعة أكرب اإلدارات، أو "قواةم التعيني يف وحتافل عليها قاةمة متخصصة وظيفية اانحى الفاو

القواةم سوف تساعد وحدات التعيني على حتدأدد مرشدحني    من اارشحني ااخهلني ألنشطة تعيني مستهدفة. كما أن هذه

. وقدد ُأنشد ت أصداًل قاةمدة لالسدتجابة      شخصدية ال يف اتفاقدات اخلددمات   منتسدبني أني أو حمتملني للتعيينات كاستشار

 وإعاد  التأهيل، وأتّم العمل بهاالطارةة، وذلك بالتعاون مع شعبة عمليات الطوارىء 
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. وانتهدى العمدل   الفاووالتكنولوجيات ااوجود  يف  ااخسسيةن؛م المة اان؛مة باستخدام وأفستحَدث سري عمل قاة -9

من اختبار القبول لالستعراضات النهاةية وخروج ااستخدم، ومن اازمع  إجراء جتربة مباشر  وتدرأ  ونشر منهجي يف 

 .4102اا تبقى من عام  الفاومكات  

 

 وااساوا  بني ادنسنيالتقّدم على صعيد التمشيل اد رايف 

 

وجتدري أنشدطة اتصدال يف     ال تزال ضرور  زأاد  عدد البلدان اامشَّلة متشياًل متساوأًا تشكال مسألة ذات أولوأدة.  -01

جمال التعيني اعادة مسألة التمشيل اد رايف من قبيل االستخدام ااتزاأد لوساةط التواصل االجتماعي من أجل اإلعدالن  

والوصول إىل قواعد بيانات متاحة اوظفني فنيني مخهلنيع وحتليل النبذات العامدة اسدتخدمي موقدع     عن مناص  شاغر 

ع وتكوأن فهم أفضل ألسواق العمل الوطنية، وااتنافسني احملتملني مدن أصدحاا العمدل يف الدبالد  مشدل      فاوللالتوظيف 

وجمداالت االختصدايف يف الدبالد الد  جيد  أن       أدة ما بعد اارحلدة الشانو اان؛مات غري احلكومية(، ومخسسات التعليم 

بلددًا يف حدني بلدد عددد البلددان       22، كان عدد البلدان غدري اامشلدة   4102تستهدفهم اان؛مة. ويف نهاأة أغسطساآا 

 بلدًا.  40القليلة التمشيل 

 

؛هدر  يف اااةة من مناص  الف ة الفنية يف الربنام  العداديع وأف  39، كانت اارأ  تش ل 4102ويف أغسطساآا  -00

 يف اااةة يف ماأواأأار. 30العدد اإلمجالي ارتفاعًا عن نسبة 

 

 

 برنام  ااوظفني الفنيني اابتدةني

 

ادد    الفداو موظفدا إىل   00، انضم الفوج األول من ااوظفني الفنديني اابتددةني الدذأن بلدد عدددهم      4100يف عام  -04

. وانضدم الفدوج   4103سنتني من التعيني، وانضم إليهم ستة موظفني فنيني مبتدةني إضافيني يف الفصل األخري مدن عدام   

 .4102موظفا بني أونيواحزأران وأغسطساآا  09الشالث من ااوظفني الفنيني اابتدةني الذأن بلد عددهم 

 

ام  يف مستوى إبقاء ااوظفني الفنيني اابتددةني يف نهاأدة فدا     وأتمّشل أحد العوامل األساسية لتقييم جناح الربن -03

فنيا مبتدةا عّينوا يف إطدار الفدوج    موظفًا 00من أصل  فنيًا مبتدةًاموظفًا  04 ّ  إبقاءالسنتني من التعيني. وحتى تارخيه، 

مدوظفني يف إطدار    2فنيني مبتدةني يف إطار عقد حمدد األجل و 0األول ومفّولت وظاةفهم بواسطة وحدات االستضافة  أي 

سنتني مدن التعديني كموظدف فدع     أول وبالتشاور مع اادأر العام، تقّرر أنه بعد عقود ااوارد البشرأة من غري ااوظفني(. 

وعمليدات   لعمدل وحدد  ختطديط قدو  ا   بالتعاون مدع   ،مبتدىء مموَّل من مكت  ااوارد البشرأة، تضمن مكات  االستضافة

  . ًامرضيشرط أن أكون أداؤه اد  أدناها سنتني الستبقاء الفع اابتدىء السابق، األموال  توفار ،التوظيف
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 سياسة التنقل يف اان؛مة

 

إن جمموع عمليدات النقدل الد  نففادذت     ، 4103عق  اعتماد سياسة التنقل يف اان؛مة يف دأسمرباكانون األول  -02

م مكت  وقأو. عملية نقل ج رايف 30، مبا يف ذلك 27بلد  4102أوليوامتوز  30إىل أناأراكانون الشاني  0 منيف اان؛مة 

باسدتعراض اإلجدراءات اسدتنادًا إىل مشداورات داخليدة مدع اادوظفني         حاليداً  شرأةا داةر  دعم ااوارد البشدرأة ااوارد الب

بهدف تبسيط تنفيدذ السياسدة، وإتاحدة مزأدد مدن       4102ام من عملية النقل ال  جرت عااستفاد  واإلدار ، والدروس 

الفريف لتناوا ااوظفني ااهتمني، وضمان كامل القدر  الفنية والقدرات األخرى لدى ااكات  واإلدارات. ومن ااتوقدع أن  

 .4102على إجراءات التنفيذ يف بداأة عام  جيري أي تعدأل

 

 العاملة ىالتخطيط للقو

 

يف فا  سابقة من هذا العام، ّ  حتدأد عدد من اجملاالت الد  تطلبدت    حدثتعملية مزج ااهارات ال  بعد  -02

االهتمام بدءًا من تكييف ااوظفني مع األولوأات اددأد  ووصواًل إىل معادة مسألة اكتساا مهدارات وكفداءات حمدّدد .    

ن أجل توجيه األنشطة يف جمال م 4102-4102وما زالت تفستخَدم نتاة  هذا اازأ  من ااهارات يف دور  التنفيذ للفا  

التعيني، والتنقل، والتعلام والتطّور. ويف هذا اجملال األخري، اتفخذت خطوات لتوفري أو توسديع نطداق برندام  الدتعلام يف     

 اجملاالت ال  حفّددت كمجاالت حامسة: التفاوض، واإلدار  والتيسري. 

 

العاملة مع اافتش العدام.   ىرقابة الداخلية يف التخطيط للقووجرت مناقشة الطرأقة الفضلى اعادة اعتبارات ال -00

ه من ااتوقدع أن  العاملة، مل تفنفحذ بعد تدابري حمدد  كما أن ىر اعتماد آليات أكشر متانًة ودأناميكية للتخطيط للقووبانت؛ا

 دندة اااليدة   إىلهدذا اجملدال   مكت  ااوارد البشرأة ومكت  اافتش العدام آخدر ااعلومدات عدن التقددم احملدَرز يف        أوفار

 .4102 عام

 

 اسااتيجية التعلم

 

. وتدربز مدن بدني اابدادرات اددأدد       4102أسري تنفيذ اسااتيجية التعليم وفق خطة األنشطة ااوضوعة لعدام   -07

يف سدبتمرباأألول. وأتدألف    الفداو ااستمر إطالق عملية وضع برنام  لدعم ممشليدات  دعم التعلم لأهمية خاصة ب ال  تتسم

. وااوضدوع  األقدران الربنام  من أدوات لدعم األداء ميكن احلصول عليها يف أي وقت ومن أي مكان، وإنشاء جمموعة من 

   قاح على ممشليات اان؛مة سيكون تعب ة ااوارد.األول الذي سيف
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. كمدا جيدري   learning@faoاتاحدة علدى   ا اانشدورات وجيري توسيع برنام  التعلم االلكاوني بزأاد  عددد   -00

ة وتقنيدات ااقابلدة   يد ااهناحليدا   يف إعدداد الدربام ، وإدار     األمدم ااتحدد   يف جمال مبادىء  الفاوتطوأر أكرب يف عناوأن 

دروس الل ة عرب التعلم االلكاوني للموظفني الذأن ال ميكنهم احلصدول علدى تددرأ  علدى     القاةمة على الكفاء ، وإطالق 

 ل ة يف مقر عملهم.ال

 

 تبسيط وزأاد  الفعالية
 

 إجراءات التش يل ااوحد  - خدمة ااوارد البشرأة (0 

 

، باتت تفستخدم اليدوم  4103انطالقًا من ااشروع ااتصل بإجراءات التش يل ااوّحد  الذي ُأجري يف نهاأة عام  -09

(. وبدانكو  إجراءات موّحد  يف مكات  مركز اخلدمات ااشداكة يف ااراكدز الرةيسدية الشالثدة  بودابسدت، وسدانتياغو،       

ر اآلن وتفستخَدم اإلجراءات أأضًا كجزء رةيسي من التدرأ  التحفيزي للمدوظفني ادددد يف اادوارد البشدرأة. ومدن ااقدرَّ      

رأف إجراءات التش يل ااوحد  على مجيع جماالت ااوارد البشرأة يف ااقر الرةيسي، من قبيدل  توسيع نطاق حتليل وتع

 أت هذه اارحلة من ااشروع يف سبتمرباأألول.دالتعيني، وإدار  الوظاةف واألداء. وقد ب

 

شرطًا مسبقًا لتعرأف اتفاقات مستوى اخلدمدة الد  حتدّدد أوقدات التسدليم ااتوقعدة        سوف تشكل هذه العملية -41

. وسدوف تكدون هدذه اخلطدو  هامدة لزأداد  شدفافية        الفاوومستوأات ادود  يف اخلدمات ال  تقّدمها ااوارد البشرأة يف 

؛مدة. ويف إطدار حتليدل العمليدات     ااوارد البشرأة وحماسبتها كشرأك قّيم يف تقدأم خددمات أساسدية تددعم عمليدات اان    

 القاةمة، سوف أتم البحث عن فريف لتبسيط وترشيد اإلجراءات القاةمة بهدف كس  زأادات إضافية يف الكفاء .

 

 والضمان االجتماعي( روات  ااوظفني واالستحقاقاتعمليات ااوارد البشرأة   أمتتة( 4 

 

 الد  تطلبهدا   ااعلومات عدن بندود حمدّدد  بشدأن اادوارد البشدرأة      آخر أدناه بعنوان " القسمإىل  الرجوعأفرجى  -40

 ".دنة ااالية

 

 جود  البيانات ااتصلة بااوارد البشرأة -( ختطيط ااوارد يف اان؛مة3 

 

لقد وضع واختفرب عدد ملحوظ من التقارأر ااعيارأة بشدأن اادوارد البشدرأة، وأتواصدل وضدعها واختبارهدا. ويف        -44

رد البشدرأة يف كدل   عليها وأوقعها مكت  ااوارد البشرأة، سوف تتوافر للموظفني العاملني يف جمداالت اادوا   حني أصادق

العاملدة واالحتياجدات ااسدتقبلية  مشدل ختطديط       ىلمدأرأن ورؤساء اإلدارات من أجل تسهيل حتليلدهم للقدو  ااناطق، ول

 أنشددطة النشددر وتدددرأ  ااسددتخدمني حتددى نهاأددة التعاقدد ، والتوزأددع ادنسددانيااد رايف، إس.(. وسددوف جتددري  

 .4102عام 
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وتفبذل جهود مستمر  إلضفاء الطابع الرمسي على آليات ضدمان البياندات. ومدن خدالل احلصدول علدى أدوات        -43

اتي، إضدافًة إىل وظيفدة رصدد مركزأدة     ذالتبليد ااالةمة للمستخدمني التش يليني، سيكون من اامكدن حتسدني الرصدد الد    

 معزز ع وأنب ي أن حتصل زأاد  أكرب يف ااستوى اإلمجالي دود  وموثوقية البيانات ااتصلة بااوارد البشرأة. 

 

 ( ت طية التأمني الطيب2 

 

تتخدذ مدن     داةر  دعم ااوارد البشرأة يف العمل على حنو وثيق مع الوكاالت الد مكت  ااوارد البشرأةا أستمر -42

وغري طيب. وجيدري اسدتعراض   الستعراض الربام  احلالية والعقود ااتصلة بها لتقدأم خدمات تأمني طيب  روما مقرًا هلا

. وكمدا سدبقت اإلشدار  إليده، قدد      4102العروض بهدف إجناز مناقصات هذه اخلدمات حبلول منتصف سدبتمرباأألول  

   اابادر  وفورات يف تكاليف التأمني من خالل وفورات احلجم وإدار  مبسطة للمزّودأن. عن تنت 

 

اجتماعدًا غدري رمسدي     ،ن؛ام مكت  ااوارد البشرأةاداةر  دعم ااوارد البشدرأة، بنداءع علدى طلد  دندة اااليدة       -42

العمدل التابعدة لممدم ااتحدد . وسدوف      الستعراض التزامات الت طية الطبية بعد انتهاء اخلدمة، بالتوازي مع جمموعدة  

تستعرض اان؛مة تصميم اخلطة الطبية وترتيبات تقاسم الكلفة مع خيارات أخرى لتموأل التزامات الت طية الطبيدة بعدد   

 انتهاء اخلدمة.

 

 ها مدن أجدل معاددة إدار  شدخون    مشار  الفرأق ااعع بالضدمان االجتمداعي يف اسدتعراض العمليدات وتصدمي      -40

مستشدار لربندام  األغذأدة     2 111موظف من ااوظفني احملليني اإلضافيني التابعني لربنام  األغذأدة العدااي، و   3 211

لربنام  األمم ااتحدد  اإلمنداةي وُأحيلدوا إىل دندة ااعاشدات التقاعدأدة، واللجندة         سابقًا إلدار  العااي، كانوا خيضعون

. 4102أوليوامتدوز   0االستشارأة ااشاكة للت طية الطبية بددءًا مدن    واللجنة لطلبات احلصول على تعوأضاالستشارأة 

  رسالة اتفاق مع برنام  األغذأة العااي بشأن تقدأم خدمات الضمان االجتماعي هلخالء ااوظفني.وجيري توقيع 

 

 تطلبها جلنة املالية اليت ملوارد البشريةآخر املعلومات عن بنود حمّددة بشأن ا

 

 الوظاةف الشاغر ( معدالت 0 

 

، حدني رففدع جتميدد التعديني يف ااقدر الرةيسدي، وحتدى نهاأدة أغسدطساآا          4102منذ أناأراكانون الشداني   -47

مدن رزمدة    0من رتبة موظف فدع ومددأر عدرب اان؛مدة. أفرجدى العدود  إىل ادددول         وظيفة 22، ّ  اإلعالن عن 4102

لدة مدن برندام  العمدل واايزانيدة      ااموَّ الوظداةف الشداغر   ال  توفار مزأدًا من ااعلومات احملّدثة بشأن معدالت  البيانات

 وعدد عمليات االختيار ادارأة.
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برندام  العمدل واايزانيدة مندذ أناأراكدانون       يف وظداةف وعوامل عد  تفّسر إظهار حتفل يف إصدار شواغر ومدلء   -40

ني أنه ميكن زأاد  معدل اإلعالنات عن وظاةف شاغر ، تبّين هذه األرقام أن ادهود تفبذل اعادة . ويف ح4102الشاني 

هذه ااسألة. وأنب ي التذكري بأنه يف بداأة السنة، كانت اإلدارات تضع اللمسات األخري  على برندام  العمدل واايزانيدة    

إجناز هذه ااهام، مبا يف ذلك اسدتعراض مدزأ  ااهدارات    وعملية التخطيط االسااتيجي. وبانت؛ار  4102-4102للفا  

الذي ُأجري يف هذا السياق، ُأصدرت اإلعالنات عن الشواغر حبذر. وكذلك، كان من ااقدّرر إجدراء العمليدة األوىل لتنقدل     

ناوبيدة ومالةمدة   وبالتالي، ال أتّم اإلعالن عن ااناص  الشاغر  ال  اعتفدربت ت  4102ااوظفني يف النصف الشاني من عام 

 إلدراجها يف استعراض التنقل قبل إجناز عملية التنقل.
 

 وااعدالت ااتصلة بهم ( تدابري الستبقاء ااوظفني الفنيني اابتدةني وااوظفني الفنيني ااعاونني4 
 

موظفدًا مدن أصدل اادوظفني      04يف ما أتعلق بااوظفني الفنيني اابتدةني، وكمدا ُأشدري إليده سدابقًا،   اسدتبقاء       -49

مبوج  ترتيبات تعاقدأدة خمتلفدة. وبالتشداور مدع      4100موظفًا يف الفوج األول من عام  00اابتدةني الذأن بلد عددهم 

مبتدىء مموَّل من مكت  ااوارد البشدرأة، سدوف تضدمن     فعظف واادأر العام، تقّرر أنه بعد أوّل سنتني من التعيني كم

 علدى األقدل، شدرط أن أكدون     نتنيالتعاون مع مركز دعدم اادوارد البشدرأة، تدوفار األمدوال ادد  سد       مكات  االستضافة، ب

 أداؤه مرضيًا.

 

ااعاونني، تتصل سياسة استبقاةهم باتيبات تقاسم التكداليف. وتلحدل هدذه     الفنينيوأّما يف ما خي  ااوظفني  -31

جهدة ماحندة، بشدرط أن متدّول      جاند   الاتيبات أن أتم متوأل عمليات متدأد التعيينات إىل ما بعد ااهلة القصوى من

لسياسدة ادهدة    الفاوت، متتشل فا  إضافية من ااد  ذاتها مباشر  بعد ذلك. وجتدر اإلشار  إىل أنه يف هذه احلاال الفاو

ااعداونني   الفنديني اااحنة وجهات ماحنة قليلة تطبق هذه السياسة. ويف حدني أدتم اسدتبقاء وتعديني عددد مدن اادوظفني        

السابقني كموظفني عادأني يف اان؛مة، وفقًا للمعلومات ااتاحة، فإن معدل االستبقاء أدنى بكشري مماا هو عليه بالنسبة إىل 

 اابتدةني. إمنا جتدر اإلشار  إىل أننا واجهندا بعدض الصدعوبات يف مجدع بياندات يف هدذا اخلصدويف إذ ال أدتم         ااوظفني

معاون سابق بعد ذلك مبوج  نوع آخر من الاتيبات  فعأتم تعيني موظف استبقاء ااوظف الفع ااعاون يف الن؛م حني 

ه ااسألة. وأبحث مكت  ااوارد البشرأة أأضًا يف تددابري إضدافية   ادة هذنستعرض حاليًا ن؛منا وسجالتنا اعالتعاقدأة. و

 االتفاقات القاةمة. سوف أتوج  يف أي حال االتفاق عليها مع ادهات اااحنة، مع تعدأالت الحقة على
 

 بااوارد البشرأة عرب استخدام أفضل اخلاصةالعمليات  أمتتة( 3 

 إلدار  ااواردللن؛م ااتاحة من قبيل الن؛ام العااي 
 

ترد أدناه  من الفقر  ألف إىل دال( قاةمة باابادرات ادارأة أو ال  ُأجنزت مخخرًا يف جمدال اادوارد البشدرأة     -30

من أجل مكننة العمليات. هذه الت يريات ال تبّسط وترّشد العمل فحس ، إمنا سوف ختفاض أأضًا مستوى األخطاء ال  

تسداهم بالتدالي يف حتسدني جدود  البياندات ااتصدلة بدااوارد البشدرأة، إضدافًة إىل جدود            تفعزى إىل التدخل اليددوي، و 

التقارأر، إذ أن البيانات تفحدَّث مباشر  لدى معادتها يف الن؛ام. وجيري الن؛ر يف مبادرات أخدرى مدن قبيدل تسدجيل     

 ليًا من دون االنانت.ومعادة الوقت اإلضايف يف الن؛ام العااي إلدار  ااوارد، وهو أمر جيري حا
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 موارد البشرأة من غري ااوظفنيلل اادفوعات  أ(

 

، تفدفع تلقاةيًا أجور مجيع ااوارد البشرأة من غري ااوظفني عرب ن؛ام كشدوف  4104منذ نوفمرباتشرأن الشاني  -34

معادة أدوأة ألجر كل فرد. وقد اارتبات شرط التصدأق على االنانت، بداًل من اإلجراءات السابقة ال  كانت تستلزم 

 ولاددد هددذا الت دديري حتسددينات ملحوظددة مددن حيددث الدقددة يف اادددفوعات وصددحة تسددجيل بيانددات ااددوارد البشددرأة      

 والبيانات ااالية.

 

دعم ااوارد البشرأة مع شعبة تكنولوجيا ااعلومات على دمد  ااددفوعات ااتصدلة ببددالت تكلفدة       داةر وتعمل  -33

ة علدى حندو ملحدوظ. وهدذا     ااعيشة للموارد البشرأة من غري ااوظفني يف كشف روات  ااوظفني، مبا أبّسدط هدذه العمليد   

شدف الرواتد  أو   ل ن؛ام السفر غري اادرتبط بك األخطاء ال  تفعزى إىل معادة اادفوعات من خال ميكن من تفاديسوف 

لددى اسدتعراض    4102قة اادأرأن على أأام عمل ااوظفني كل شهر. وسوف تفنفحذ هذه الت ديريات يف بداأدة عدام    مبصاد

 األحكام ال  ترعى بدالت ااعيشة مع ااستخدمني النهاةيني وااهنيني يف جمال ااوارد البشرأة.

 

 وعات نهاأة اخلدمةمعادة خطة مدف  ا(

 

متاشيًا مع التوصية الصادر  عن دنة اخلدمة اادنية الدولية عق  نتاة  مس  مرتبات مدوظفي ف دة اخلددمات     -32

رجعي  بأثرالعامة الذي ُأجري يف مقر العمل يف روما، نفقاحت خطة مدفوعات نهاأة اخلدمة، وبدأ تنفيذ اخلطة اددأد  

يف السدابق، كاندت مجيدع احلسدابات وااددفوعات ااتصدلة خبطدة نهاأدة اخلدمدة، أي          . 4102مارساآذار  0بدءًا من 

اادفوعات النهاةية والسلف خالل فا  خدمة ااوظفني، تتم وتعاجل أدوأًا. ولدى اعتماد اخلطة اانقحدة، جدرى تعددأل    

د احلسدابات وااددفوعات ااتصدلة    لذلك، مل تعد  الن؛ام العااي إلدار  ااوارد حبيث أتكيف مع اخلطة اددأد ، ونتيجًة

خبطة مدفوعات نهاأة اخلدمة تتطل  تدخاًل أدوأًا. وكذلك، سوف جتري معادة سلف خطة مدفوعات نهاأة اخلدمة 

أرصد  خطة مددفوعات   ومطابقةإعاد  احتساا  ف اارتبات، وبالتالي سوف تتوفر وتفحّدث تلقاةيًا عمليةومن خالل كش

 نهاأة اخلدمة. 

 

 القة بني الن؛ام العااي إلدار  ااوارد والصندوق ااشا  للمعاشات التقاعدأةالع  ج(

 اوظفي األمم ااتحد 

 

أجنز مكت  ااوارد البشرأة بنجاح مشروعًا أرمي إىل تقدأم ااعاشات التقاعدأدة لربندام  الن؛دام العدااي إلدار       -32

ن؛دام جدأدد أطلقده الصدندوق ااشدا       بشكل تلقاةي مدن خدالل   االية ااوارد ااتصلة ببيانات ااوارد البشرأة والبيانات ا

وسوف أعزز هدذا الدرابط التلقداةي نوعيدة وحسدن توقيدت ااعلومدات ااتاحدة          للمعاشات التقاعدأة اوظفي األمم ااتحد .

للمشاركني وتسرأع وتري  معادة استحقاقات التقاعدد. ومن؛مدة األغذأدة والزراعدة هدي اان؛مدة األوىل يف من؛ومدة األمدم         

 االستعمال هذا. ااتحد  ال  تنفذ واجهة
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 عمليات الضمان االجتماعي  د(

 

ااوارد البشرأة، بالتعاون الوثيق مع الوحد  الطبية وشعبة تكنولوجيدا ااعلومدات، إىل نقدل ن؛دام     أسعى مكت   -30

ااعلومات اُاستخدم لتسجيل البيانات الطبية وبيانات الضمان االجتماعي اخلاصدة مبدوظفي ومتقاعددي من؛مدة األغذأدة      

مدن األدوات   ًةلزراعية. وسوف أتدي  هدذا ااشدروع سلسد    والزراعة، وبرنام  األغذأة العااي، والصندوق الدولي للتنمية ال

اآللية تشمل مرافق "للخدمة الذاتية" كي أقدم ااشاركون طلباتهم بدالتعوأض عدن أضدرار جدرت خدالل اخلدمدة بصدور         

 بدأ العمل بهدذا الن؛دام يف  وسيأسّرع البت يف هذه الطلبات. ألمر عدد ااعامالت اليدوأة وإلكاونية. وسوف خيفض هذا ا

 . 4102نوفمرباتشرأن الشاني 

 

 ( اتساق ااوارد البشرأة يف األقاليم مع اسااتيجية ااوارد البشرأة يف اان؛مة2 

 

 رؤسداء تقدارأرهم رمسيدًا إىل    مركدز اخلددمات ااشداكة    وفروعأقدم مسخولو ااوارد البشرأة يف ااكات  اإلقليمية  -37

 ااكاتددد  اإلقليميدددة، ويف مدددا أتعلدددق بالقضددداأا الفنيدددة وادوهرأدددة أقددددمون تقدددارأرهم مباشدددر  إىل مددددأر مكتددد   

 ااوارد البشرأة. 

 

وجتددر  . وأقوم تعاون وثيق بني موظفي ااوارد البشرأة يف األقاليم ووحددات اادوارد البشدرأة يف ااقدر الرةيسدي      -30

استشار  موظفي ااوارد البشرأة يف األقداليم بشدكل مندت؛م بشدأن سياسدات وإجدراءات       اإلشار  يف هذا الصدد إىل أنه أتم 

جدأد ، ومبادرات، وتنقيحات أحكام الدليل، إس. وتتسم هذه االستشارات بأهميدة كدبري  بالنسدبة إىل مكتد  اادوارد      

قر الرةيسي، واالطاالع علدى القضداأا   دعم ااوارد البشرأة دمع معلومات عن العمليات يف ااكات  خارج اا داةر البشرأةا

ااشاكة ال  أواجهها ااوظفون، واحلصول على وجهات ن؛رهم بشأن جدوى اعتماد مقاحات متصلة بااوارد البشدرأة  

 الصادر  عن ااقر الرةيسي، وتنفيذها على حنو فعال.

 

دعدم اادوارد البشدرأة ااشداركة الناشدطة       داةر ويف العدأد من ااشارأع األخري ، شّجع مكت  اادوارد البشدرأةا   -39

ضدمنه   من قبيدل إطدار الكفداء  الدذي ُأنشد ت     للمكات  اإلقليمية وموظفي ااقر الرةيسي، دعمًا لالمركزأة ونقل ااعارف، 

 جمموعات تركيز إقليمية، يف سياق مناذج الوظاةف العامة، ويف مبادر  إجراءات التش يل ااوّحد .

 

ى لضمان حوار بّناء ومفتدوح مدع مدوظفي اادوارد البشدرأة خدارج ااقدر الرةيسدي، مدن قبيدل           وتقوم آليات أخر -21

مخمترات فيدأوأة بني فرع سياسة ااوارد البشرأة يف ااقر الرةيسي وموظفي ااوارد البشدرأة  اجتماعات شهرأة عادأة عرب 

 من عد  مكات  ميدانية باالستناد إىل اانطقة الزمنية. 
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 أكشدر فاةدد   التعلم والتطوأر، تنامى التعاون بني ااقر الرةيسي واألقاليم. وقد انعكدس هدذا يف تعداون     يف جمالو -20

لتصميم وتوفري فريف تعلم على ااستوى احمللي ولزأاد  استقاللية األقاليم يف تقفي آثار أنشطتها، واالستفاد  من وظداةف  

 .الفاوبرنام  التعلم االلكاوني يف 

 

العاملة، فإن سياسة التنقدل اددأدد  ترسدي قاعددً  لتعداون وثيدق جددًا بدني ااقدر           ىطيط القوختوعلى صعيد  -24

الرةيسي واألقاليم. وسوف تشار  األقاليم عن كش  يف مجيع قرارات التوظيف يف وقت مبكر، وهي تشار  بشكل وثيدق  

ة، ومدن ااتوقدع أن أددعم مسدخولو اادوارد      يف عملية وضع خطة تنقل متاشيًا مع عملية التخطيط السنوأة للموارد البشدرأ 

  فرع التعيني ومدأر التنقل يف روما.، بالتعاون الوثيق مع ادأرأن يف اإلقليم يف هذا الصددالبشرأة ا

 


