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 موجز
 

  منظمة األغذية والزراعة.يتم إطالع اللجنة على التقدم احملرز على صعيد إدارة املوارد البشرية يف 

 

 

 املالية التوجيهات املطلوبة من جلنة
 

 .ُيدعى أعضاء اللجنة املالية إىل اإلحاطة علمًا بالتقدم احملَرز على صعيد إدارة املوارد البشرية 
 

 مسّودة املشورة
 

 .أحاطت اللجنة علمًا بالتقدم احملَرز على صعيد إدارة املوارد البشرية يف منظمة األغذية والزراعة 
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 الرؤية واالبتكار

 

استندت التغيريات التحّولية اليت ُأجريت يف الفاو يف السنوات األررية إىل إجنازات غري مسبوعة يف إدارة  -1

 الكامنة اليت حتّفز هذه التحسينات واالبتكارات املستمرة يف املوارد البشرية فهي:  املبادئاملوارد البشرية. وأّما 

 االحتياجاتو( مواءمة إدارة املوارد البشرية 2توظيف، وتعيني وتطوير موظفني من ذوي املؤهالت الرفيعة؛ )( 1)

( زيادة الكفاءة يف عمليات 4( إبراز طابع الفاو كمنظمة عاملية للتنمية؛ و)3االسرتاتيجية والرباجمية يف املنظمة؛ )

 وإجراءات املوارد البشرية.

 

، مع الرتكيز 2012ف وتعيني املوظفني يف مجيع الفئات حتّواًل ملحوظًا منذ عام وعد شهد النهج إزاء توظي -2

 على تزويد املنظمة بأفضل املوظفني احملتملني. ويتّم تعيني ممثلي الفاو اآلن عن طري  عملية شفافة ومستندة 

 لوظاقفااخلارجي على مجيع إىل اجلدارة، مبا يف ذلك عمليات تقييم القدرة اإلدارية. كذلك، ُتطب  عمليات التقييم 

 العليا، مبوازاة جهود تواصل أوسع نطاعًا وأكثر استباعية. 

 

وجيري ارتيار املوظفني الفنيني اآلن حتت إشراف جلان صغرية عاقمة يف الُشَعب مزّودة بشكل أفضل للكشف  -3

 يار الوحيد واملوّحد الذي كان عاقمًا عن القدرات املطلوبة وذات الصلة لد  املرشحني، على عكس جهاز االرت

يف املاضي. كما أن إدراج عمليات تقييم مستندة إىل الكفاءة تسمح بتحديد مرشحني أكثر مالءمة ورربة على حنو أفضل. 

 اخلدمات العامة،  فئة موظفيفئة ا خيص وعد تكّرر جناح جلان أكثر ديناميكية الرتيار املوظفني الفنيني يف م

ملقدمي طلبات توظيف من اخلارج عد وّسع جمموعة املرشحني اجليدين املتاحني للمنظمة.  كما أن وضع عواقم مفتوحة

 كذلك، يتم استهداف جتديد شباب عوة العمل من رالل تعديالت على رطط املوظفني الفنيني املساعدين واملبتدقني.و

 

ية عدرات املوظفني احلاليني. ومبوازاة استخدام املوظفني من املستو  األول، رّكزت املنظمة أيضًا على تنم -4

. وعد ُأدرجت رطط تدريب موجهة 2016وتشمل اجلهود املبذولة يف هذا الصدد نظام معّزز إلدارة األداء مّت حتديثه لعام 

، خلدمات العامةوفئة ا لفنيةاوظفي الفئة مملمثلي الفاو، كما ُأتيحت رطط ودورات تدريبية، ويتواصل تطويرها لصاحل 

 لك استخدام تكنولوجيا حديثة ميكن احلصول عليها عن بعد. مبا يف ذ

 

وعد جرت أيضًا مواءمة سياسات ومبادرات املوارد البشرية يف السنوات األررية حبيث ختدم على حنو أفضل  -5

من االسرتاتيجية والرباجمية املتغرية لد  املنظمة. كما أن متارين التخطيط االسرتاتيجي للقوة العاملة تض الحتياجاتا

بأن تكون القدرات املالقمة يف املوارد البشرية متاحة يف الوظاقف واملواعع اليت ينبغي أن تستجيب الحتياجات وأهداف 

القدرات تكون مصّممة رصيصًا هلذه الغاية، وتنظيم  بناءلعمل الفاو. إضافًة إىل ذلك، جيري باستمرار وضع أدوات 

ق )مثل دعم )من عبيل دورات حول األمن الغذاقي والتغذية( والعمليات والطردورات تدريبية تعكس األولويات املتغّيرة 

 المركزية الوظاقف اإلدارية والتشغيلية(.
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ويف إطار التغيريات التحّولية، ُبذلت أيضًا جهود يف جمال إدارة املوارد البشرية إلبراز الطابع الدولي للمنظمة  -6

األساسي للجدارة، مّت تكييف ممارسة تعيني املوظفني )إثر عملية التوظيف  على حنو أفضل. ومع احلفاظ على االعتبار

( على مستو  املنظمة. إضافًة إىل جلنسنياواالرتيار( حبيث تسمح بالنظر بشكل أكرب يف التمثيل اجلغرايف )وحسب 

من السنة السابقة،  ملستخلصةا باالستناد إىل الدروس 2016ذلك، جر  حتسني برنامج التنقل اجلغرايف املعّدل لعام 

بهدف إنعاش املنظمة وتوفري يف الوعت ذاته للموظفني فرص منهجية للتطّور واكتساب اخلربة ضمن سياق مؤسسة عاملية. 

يف مراكز العمل يف كافة أحناء العامل.  2016و 2015ويف النطاق نفسه، مّت تعيني دفعات الفنيني املبتدقني يف عامي 

ر بأن الدعوات املفتوحة على املستويني العاملي واإلعليمي لتقديم الطلبات على وظاقف يف فئة اخلدمات كذلك، مت اإلعرا

 العامة، وما ينتج عنها من تعيني ملرشحني غري حمليني، متثل ابتكارًا كبريًا دارل األمم املتحدة. 

 

ل إدارة املوارد البشرية يف الفاو. وجيري ويبقى السعي إىل زيادة الكفاءة ورفض التكاليف أولويًة رقيسية يف جما -7

، مبا يف ذلك تبسيط الدليل اإلداري، وإدراج اإلجراءات التشغيلية املوّحدة، 2012تبسيط العمليات واإلجراءات منذ عام 

ت ، وزيادة استخدام التكنولوجيا واملكننة )كما يف التوظيف وردمالعاملي إلدارة املواردانظام الالوظاقف يف  تطويرو

املوظفني الدارلية(. كذلك، فإن إطالق مركز اخلدمات املشرتكة يف بودابست، مع منوذج أعمال متكامل جديد، سوف 

 يؤدي إىل توفري ردمات أكثر فعالية يف جمال املوارد البشرية وغريها من اخلدمات اإلدارية على حنو أكثر فعالية 

 من حيث الكلفة. 

 

 املبادرات اجلارية

 

 موجز عن التقدم احملرز على صعيد األنشطة واملبادرات الرقيسية يف جمال املوارد البشرية. ُيعرض أدناه -8

 

 ارتيار املوظفني وتعيينهم

 

واصلت املنظمة جهودها لفتح جمموعة للتعيني من املرشحني لوظاقف يف فئة اخلدمات العامة بهدف تعزيز  -9

يف فئة اخلدمات  موظفًا 33 ، مّت تعيني2015رب/تشرين الثاني التعيني القاقم على اجلدارة. ونتيجة لذلك، ومنذ نوفم

العامة يف املقر الرقيسي من رالل عملية تنافسية بني جلان ارتيار املوظفني يف فئة اخلدمات العامة، عن طري  استخدام 

ت العامة الصادرة عاقمة اخلدمات العامة اليت ُأنشئت مبوجب الدعوات العاملية إلبداء االهتمام بوظاقف يف فئة اخلدما

. وإثر حتقي  نتاقج إجيابية، صدرت دعوات عاملية حمدثة إلبداء االهتمام بوظاقف هذه الفئة يف فرباير/شباط 2015عام 

يف املقر الرقيسي واملكاتب اإلعليمية من أجل جتديد القواقم وحتديثها. وعد وردت مئات الطلبات من مرشحني  2016

. وسوف ُتستخدم القواقم احملّدثة مللء الوظاقف الشاغرة يف فئة اخلدمات العامة رالل دارليني ورارجيني على السواء

 من رالل جلان ارتيار املوظفني يف فئة اخلدمات العامة.  2016عام 
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دعوة عاملية إلبداء االهتمام من أجل تعيني موظفني مؤعتني، وورد على  2016، صدرت يف مارس/آذار باملثلو -10

ريبًا. وإن هذا النهج يساعد املنظمة على جتديد وتوسيع جمّمع وظاقف املساعدة املؤعتة عرب استخدام إثرها ألف طلب تق

نهج مستند إىل اجلدارة مع تنويع القوة العاملة يف الوعت ذاته. وبهذه الطريقة، سوف حتافظ املنظمة على مرونتها يف 

شهرًا للتوظيف مبوجب هذه الطريقة  55الي أعصى من جمال التعيينات القصرية األمد، مبا يّتس  مع إدراج حّد إمج

 شيًا مع املمارسة املعتمدة يف منظمات دولية أرر . االتعاعدية، مت

 

. 2016وظيفة منذ بداية عام  100، صدرت إعالنات عن الشواغر يف حوالي لفيناويف ما يتعل  بالتوظيف  -11

إلجراء املقابالت وتقديم التوصيات لالرتيار. وبهدف تقليص  وجتتمع جلان ارتيار املوظفني الفنيني على حنو منتظم

 الوعت أكثر بني إصدار اإلعالن عن وظيفة شاغرة وملء هذه الوظيفة، ُوضعت مؤررًا إجراءات جديدة لتبسيط العملية.

 

صول على مية لربنامج االتصال تهدف إىل دعم الفاو يف: )أ( احليولدعم عملية التوظيف، مّت إعداد مذكرة مفاه -12

املزيج الصحيح من املهارات وتوظيفها؛ )ب( حتديد املرشحني املؤهلني بشكل أسرع من رالل استخدام تقنيات أكثر 

؛ )ج( االستفادة القصو  من تنّوع القوة العاملة؛ و)د( حتسني التواصل يف املواعع اجلغرافية املستهدفة لتوظيفلفعالية 

 ع عاعدة التوظيف يتوس هدفبتفاعل مستمر مع اإلدارات الفنية ع مهذا الربنامج  على املستو  القطري. ويرتاف 

على حنو مستهدف وفعال، وحتسني رؤية الشواغر يف الفاو. وهذا يسمح ملكتب املوارد البشرية لضمان مركزية عاقمة 

وضع مكتب املوارد البشرية  االتصاالت وتقوية عاقمة التوزيع من أجل تعميم اإلعالنات عن الشواغر بشكل أفضل. وعد

أيضًا تقارير ممكننة مصّممة للمساعدة يف حتليل فعالية تقنيات التواصل، أي عدد مقّدمي الطلبات حسب املصدر، وعدد 

 .ما إىل ذلكواملوظفني اجلدد حسب املصدر، 

 

 برناجما املوظفني الفنيني املعاونني واملوظفني الفنيني املبتدقني

 

( واليابان 2، انضم مخسة موظفني فنيني معاونني برعاية من هولندا، وأملانيا )2015ني منذ نوفمرب/تشرين الثا -13

، ومجهورية كوريا، واليابان ةسنغافور( إىل املنظمة، ومن املتوعع أن يباشر أربعة موظفني مهامهم، برعاية من 2)

لفنيني املعاونني يف املقر الرقيسي. إضافًة . وسوف يتم تعيني أغلبية املوظفني ا2016وبلجيكا، يف الفرتة املتبقية من عام 

. ومّت توزيعهم مجيعًا 2016ومارس/آذار  2015إىل ذلك، جر  تعيني ستة موظفني فنيني مبتدقني بني سبتمرب/أيلول 

رعي على املكاتب امليدانية: املكتب اإلعليمي للشرق األدنى )مصر(، املكتب اإلعليمي ألفريقيا )غانا(، املكتب اإلعليمي الف

ألفريقيا اجلنوبية )زمبابوي(، املكتب اإلعليمي الفرعي ألفريقيا الشرعية )إثيوبيا(، املكتب اإلعليمي الفرعي ألفريقيا 

(. ولضمان تعريفهم السليم على مهمة املنظمة وعيمها، تايلند) اهلادئالوسطى )غابون( واملكتب اإلعليمي آلسيا واحمليط 

عمل  لقةحاءات الفاو، حضر املوظفون الفنيون املعاونون واملوظفون الفنيون املبتدقون ومساعدتهم يف فهم سياسات وإجر

 .2016توجيهية ملدة ثالثة أيام جر  تنظيمها يف شهر مارس/آذار 
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املبتدقني السابقني، رهنًا بأداقهم  الفنيني وتبذل املنظمة جهودًا لضمان مستو  عاٍل من احلفاظ على املوظفني -14

املوارد. إضافًة إىل ذلك، ُأطل  مسح بني املوظفني املبتدقني واملوظفني الفنيني  توافرونظمة امل باحتياجاتوالفردي، 

حول جوانب خمتلفة من رربتهم يف الفاو من عبيل جودة اإلشراف،  ملسرتجعةااملعاونني للحصول على معلوماتهم 

دة، إضافًة إىل معدالت اإلبقاء . وسوف ُيستخدم هذا األمر لتحديد مؤشرات جديما إىل ذلكووجودة التجربة التعليمية، 

 على املوظفني، لقياس جودة وفعالية هذه الربامج.

 

 املبتدقني، وسوف يتّم تعيينهم جمددًا ني الفنيوعد بدأت عملية توظيف اجملموعة التالية من املوظفني  -15

 يف املكاتب امليدانية. ومن املتوعع أن يباشروا العمل عبل نهاية العام.

 

  املوظفنياملوارد البشرية من غري

 

إثر استعراض لفئة املوارد البشرية من غري املوظفني، سوف يعمل مكتب املوارد البشرية بنشاط مع مركز  -16

ررين لتنفيذ اإلجراءات املتف  عليها واليت تغطي جوانب مثل حتسني اآل ملصلحةااخلدمات املشرتكة ومع أصحاب 

قارير تقييم اجلودة، من أجل ضمان التقييم الفعال للخدمات االمتثال للمتطلبات اإلجراقية وآليات املساءلة إلمتام ت

 املقّدمة.

 

ني وجتديدها بكذلك، جرت مراجعة السياسات واإلجراءات املتصلة باملوارد البشرية اليت ترعى استخدام املتدر -17

على سفر املوظفني حتى تارخيه. وتتضمن اجلوانب اجلديدة ختفيف القواعد املفروضة  ملستخلصةاباالستناد إىل الدروس 

يف مهام رمسية، كما ُوضع برنامج جديد للموظفني من أعل البلدان منوًا حبيث يتلقون دعمًا ماليًا إضافيًا حني ال يتم 

 تعيينهم يف بلدهم األّم.

 

 إدارة األداء والتطوير والتعلم والتنقل

 

ألداء يف فرباير/شباط من هذا العام، وترافقا جر  إطالق سياسة حمّدثة إلدارة األداء ونظام جديد لتقييم وإدارة ا -18

بربنامج تعليم شامل جلميع املستخدمني. ويتم حاليًا إنشاء إطار ملراعبة اجلودة من أجل تقييم جودة رطط العمل ورصد 

ة استخدام نظام تقييم وإدارة األداء عرب مراحله املختلفة. وسوف جيري حتليل نتيجة عمليات التقييم بعد نهاية السن

لتحديد الفرص اإلضافية املتاحة من أجل حتسني االتساق يف التصنيفات. وسُتنشر برامج التعليم طوال السنة للتشديد 

 .2016املستمرة وعمليات التقييم البّناءة مبناسبة املرحلتني التاليتني من دورة عام  ملسرتجعةاعلى أهمية املعلومات 

 

امج اليت ُيتوعع إطالعها على مراحل رالل هذا العام لبناء دد من الرب، جيري حاليًا تطوير علتعلماويف جمال  -19

عدرات املوظفني يف جماالت خمتلفة من العمل. وتغطي هذه الربامج جماالت خمتلفة تتضمن دورة املشروع ومواضيع ذات 

إطار الربجمة القطرية ودورة ، واإلدارة من أجل حتقي  النتاقج، ولتقيناالصلة مثل مرف  البيئة العاملي وبرنامج التعاون 
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ابتكارية عن األمن الغذاقي، والتغذية والنظم الغذاقية، وسُتنّفذ يف شهر أبريل/نيسان. وسوف يشارك يف هذه الدورة 

األررية أطراف رقيسيون يف املقر الرقيسي واملكاتب امليدانية، وستكون هامة جدًا يف رسم طرق جديدة للتفكري بالنظم 

من الغذاقي والتغذية، ويف إطالع املوظفني على آرر التطّورات يف جمال البحوث املعاصرة، ويف بناء شبكة الغذاقية، واأل

 من الوكالء اجلاهزين لنقل املعرفة احملّدثة والنظرية إىل إجراءات مستقبلية على مستو  مسؤولياتهم.

 

  ملستخلصةااستفاد من الدروس  2016 وعد ُأطل  يف بداية هذا العام برنامج جديد للتنقل اجلغرايف لعام -20

 جيري هذا التمرين بشكل جيد جدًا وحيظى بدعم عوي من املدراء يف املقر الرقيسي ومن برنامج السنة املاضية. 

 ويف املكاتب امليدانية ذات الصلة. 

 

 مساقل متصلة بالضمان االجتماعي

 

يشكل التأمني بعد انتهاء اخلدمة عضية ذات تبعات يف األجل الطويل جيري حتليلها على مستو  الفاو  -21

شرتكة بني الوكاالت املعنية املعمل الشط يف جمموعة على مستو  النظام املوّحد لألمم املتحدة. والفاو عضو نكذلك و

ية العامة لألمم املتحدة. وعد رّحبت اللجنة بالتأمني بعد انتهاء اخلدمة عّدمت مؤررًا مثاني توصيات إىل اجلمع

بعد انتهاء الصحي االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية باالستعراض الذي أجرته جمموعة العمل املعنية بالتأمني 

 اخلدمة، ورفعت توصياتها اخلاصة إىل اجلمعية العامة. وفيما تشارك الفاو يف مجيع منتديات النقاش ذات الصلة، 

 أساس حتلياًل آرر لآلثار املتأتية عن التحّول إىل األعساط املستندة إىل النسبة املئوية اجلديدة على فهي جتري أيضًا

املعنية بالتأمني الصحي بعد انتهاء  العجز االكتواري. وتبّين النتاقج األّولية اخنفاضًا طفيفًا يف التزامات جمموعة العمل

لية يف دورتها املزمع يف ظل التغري احلاصل. وسوف ُيقّدم تقرير أكثر تفصياًل حول هذا املوضوع إىل جلنة املا اخلدمة

 . 2016انعقادها يف رريف عام 

 

ويعاني الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة تأرريًا جديًا يف معاجلة مستحقات  -22

ة. حني حتّول إىل النظام املتكامل اجلديد إلدارة املعاشات التقاعدي 2015املعاشات التقاعدية اجلديدة منذ يوليو/متوز 

 وتقوم الفاو بتتّبع مجيع حاالت إنهاء اخلدمة وحالة املدفوعات. ومن بني حاالت إنهاء اخلدمة اليت بلغ عددها

 2015حاالت يف الفاو وبرنامج األغذية العاملي، واليت جرت معاجلتها يف الفرتة املمتدة بني يونيو/حزيران  505

( بشكل كامل يف املاقة 15حالة فقط ) 74عدية، جرت معاجلة وكانت تستح  فيها املنافع التقا 2016وفرباير/شباط 

. ونظرًا لذلك، أبدت جلنة املعاشات التقاعدية للموظفني علقها إزاء 2016ُسّددت مستحقاتها حبلول نهاية فرباير/شباط 

إىل آثار التأرري الطويل يف معاجلة مستحقات املعاشات التقاعدية، األمر الذي أّد  إىل عدد كبري من احلاالت العالقة و

مالية على املوظفني السابقني، خباصة املوجودين يف املواعع امليدانية. وعد طلبت جلنة املعاشات التقاعدية للموظفني أن 

يوفر الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة جدواًل زمنيًا مفصاًل عن املوعد الذي يتوّعع فيه تقليص 

 ت املعاجلة العادية.التأرري واستئناف أوعا
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 ختطيط القوة العاملة

 

 Hyperionإثر وضع وثيقة مشروع التخطيط للقوة العاملة، مت استكشاف منوذج يستخدم الربنامج املعلوماتي  -23

ملكننة العمليات اليدوية املتصلة بالقوة العاملة وتعميم أدوات وضع النماذج  2015لتخطيط القوة العاملة يف نهاية عام 

وة العاملة والتقارير املطابقة هلا، األمر الذي يسمح مبراعبة نفقات التوظيف/التعويض يف الوعت احلقيقي وتوعع نفقات للق

 التعويض على املستو  العاملي وعلى مستو  اإلدارة.

 

 التبسيط وزيادة الكفاءة

 

جمال املوارد البشرية. يتواصل العمل على حتديث وترشيد األدوات اليت تتضمن القواعد واإلجراءات يف  -24

لقسم اخلاص باملوارد البشرية يف الدليل اإلداري لتحديثه وإبراز التغيريات يف القواعد لوجيري استعراض كامل 

واإلجراءات حيثما ينطب  ذلك. كما جيري حتميل األعسام املراجعة من الدليل يف كتّيب الفاو بصورة مستمرة حاملا 

ملعاجلة الطلبات  لعاملي إلدارة املواردانظام للعمل جديد  ريسبشكل راص إىل أنه وضع جيري إمتامها. وجتدر اإلشارة 

املتصلة باإلجازة املرضية املوثقة، وسوف يعّزز هذا األمر الرعابة اإلدارية يف هذا اجملال. وجتري مراجعة القواعد 

 واإلجراءات ذات الصلة.

 

: شهادة 2015ة يف املوارد البشرية/أدوات إدارية يف نهاية عام ومّت ارتبار ثالث أدوات وظاقف اخلدمة الذاتي -25

حاملا تقلص األدوات سوف التوظيف، وآلية حساب بدل إجيار السكن وآلية حساب مكافآت األجر/انتهاء اخلدمة. و

 عبء العمل على موظفي املوارد البشرية/اإلدارة.، هابيبدأ العمل 

 

من أجل مكننة وتوحيد مجيع اإلجراءات  ارة املواردلعاملي إلدالنظام ل وعد جر  أيضًا تطوير وظيفة جديدة -26

الرقيسية يف جمال التوظيف على الصعيد العاملي املتصلة بإدارة املناصب، كما سوف ُينشأ مكتب مساعدة للموارد البشرية 

 يف بودابست من أجل دعم مستخدمي هذه الوظيفة اجلديدة.


