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 اإلنجازات الرئيسية
 

قوى رؤية تستند إىل أربع  2012منذ أجنزت تتبع التحسينات الرئيسية يف جمال سياسة املوارد البشرية واإلدارة اليت  -1
االحتياجات مع ( مواءمة إدارة املوارد البشييرية 2؛  ميتلكون أرفع املؤهالت( توظيف وتطوير موظفني 1رئيسييية هي:   ةدافع

منظومة األمم املتحدة؛ من وكاالته متخصييييييييييييييصيييييييييييييية وكالة طابع املنظمة كعكس ( 3لمنظمة؛  لاالسييييييييييييييياتيجية وال اجمية 
 زيادة كفاءة عمليات وإجراءات املوارد البشرية. (4و 
 

 يمتلكون أرفع المؤهالتتوظيف وتطوير موظفين 
 
 توظيف املوظفني الفنيني أ( 
 
الخنراط املباشييييير اقدر من و  من الشيييييفافيةتوظيف املوظفني الفنيني إىل مزيد على أدت التحسيييييينات اليت أدخلت  -2

 .أسرع من ذي قبلعملية التوظيف إىل و أك  لوحدات التوظيف 
 
كانت نواة عملية توظيف املوظفني الفنيني جلنة مركزية واحدة الختيار املوظفني الفنيني تنظر يف  يف السييييييييييييييابق  -3
جراء إو ملرشييييييييييييييحني ا التوظيف تقوم مبفردها بتصييييييييييييييفيةاليت تبغي وحدة المن اإلدارات واملكاتب الفردية. وكانت ات ميقدالت

دون اسييييييييييييتشييييييييييييارة خ اء من جماالت أخرى من داخل املنظمة أو خارجها ودون دعم من قسييييييييييييم املوارد مقابالت معهم  
 املقر الرئيسي  يفواملوجودة  البشرية. وبعد ذلك  كانت اللجنة  املؤلفة من عدد كبري من املوظفني من خمتلف أحناء املنظمة

 االستعراض اليت تقوم هبا ةخالل عمليتكن عموماً تضم  ملاللجنة غري أن توصيات بالتعيني. قدم بوتت مياتقدلتاتستعرض 
 .ممثاًل عن الوحدة اليت تبغي التوظيف

 

فنيني اإلدارة ومشييياورات طويلة مع هيئة املوظفني الومع  املوارد البشيييريةيف قسيييم داخلية مكثفة مباحثات أجريت  -4
يف النظرة العامة يق ضيييفتقر إىل الشيييفافية بسيييبب ي كانملعاجلة أوجه قصيييور عملية التوظيف. واتفق على أن النظام السيييابق  

إىل اخل ة فتقر تجلنة اختيار املوظفني الفنيني كانت   ويف الوقت نفسيييييييه  معهم ملرشيييييييحني وإجراء املقابالتاتصيييييييفية مرحلة 
ة مثلى. ري تنسيييييييييلقيام باسيييييييييتعراضيييييييييات وا اذ قرارات محبيث تتمكن من اقدرة ا يكفي من الحة مبسيييييييييل  لم تكن مُ فالواجبة  

 ف وقتا طويال إىل عملية التوظيف. يضكانت توباإلضافة إىل ذلك  فإن الطبيعة املركزية للجنة  
 
 املقر ولكيل يف إدارةليذليك  ألغييت اللجنية املركزيية الختييار املوظفني الفنيني واسييييييييييييييتحيدثيت جليان المركزيية لكيل  -5

لتوظيف  االيت تبغي وحييدة المن  أعضييييييييييييييياءديييدة من اجلييمكتييب من املكيياتييب اإلقليمييية يف امليييدان. وتتييألف هييذه اللجييان 
كتب املوارد البشيرية  وممنتخبني  ممثلني للموظفنيو  ومن ممثلني من وحدات أخرى  يضيمن النظرة العامة التقنية املطلوبة ما
يني إىل املدير لتعاملرشييحني ويري املقابالت وتقدم توصيييات تصييفية اديدة يف عملية اجلاللجان نخرط تو يوفر الشييفافية.  ما
 .مباشرة العام
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متكني اليت تقوم بالتوظيف  و  للشييييييعبأدى ذلك إىل حتسيييييين هام يف نوعية التوظيف من خالل إعطاء دور أك   -6
بكثري سيييرع أ عملية التوظيفجعل كما أدى    الشيييعب للمناصيييب يف هذهحتقيق املزيد من املواءمة مع االحتياجات التقنية 

نت اللجان اجلديدة إضييييييييييييييافية  ومع إدخال التوظيف اإللكيو   مرحلة إزالة ب يف املائة  70من خفض ما يقرب من متك 
   من سنة إىل أربعة أشهر.الكليوقت التوظيف  من
 
 توظيف موظفي اخلدمات العامة ب( 

 
يف طليعيية و  ابتكياراً يعت  األكثر هنج هنج جيدييد لتوظيف موظفي اخليدميات العيامية يف املنظمية  أيضييييييييييييييياً اعتميد  -7

في توظيف موظقصييييييييير قد مت التخلي عن ف. "حكرا" السيييييييييابقبكسييييييييير ما كان يف وذلك   منظومة األمم املتحدة بأسيييييييييرها
 اً مفتوحآلن اتقدمي طلبات لوظائف اخلدمات العامة يف املنظمة اجلغرافية احمليطة  وأصييييييييييييييب  نطقة على املاخلدمات العامة 

منظومة األمم  دولية مندر بوكالة جيكما خلفيات متنوعة  من سيييوا عاملية   من   هبدف توظيف أفضيييل املرشيييحني  اً عاملي
مبوجب ترتيبات   2015عام منذ اخلدمات العامة وظ فوا يف مناصييييييييييييب يف  47بني منظمة األغذية والزراعة. ومن كاملتحدة  

 نظمة.املخارج ممن تقدموا بطلبات من  11كان مات العامة"   "إطالا الدعوات العاملية إلبداء االهتمام بوظائف اخلد

 
ي واملكاتب يف املقر الرئيسيي "إطالا الدعوات العاملية إلبداء االهتمام بوظائف يف اخلدمات العامة"باإلضييافة إىل  -8

ة ها اجلديدتتشكيل ن  فضاًل عاً أبسط كثري لتصب  عملياهتا اإلقليمية  أعيدت صياغة جلنة اختيار موظفي اخلدمات العامة 
يت كانت متبعة الذلك حمل املمارسييييية  ضيييييم ممثلني منتخبني من موظفي اخلدمات العامة يف كل إدارة وإقليم. وقد حل  اليت ت
 العامة.  اجتماعات جلنة اختيار موظفي اخلدماتكافة احتاد موظفي اخلدمات العامة  بأن حيضر واليت كانت تقضي  اً سابق

 

 .اً دوري هذه القائمة شحني املؤهلني لشغل وظائف من فئة اخلدمات العامة ويتم حتديثوضعت قائمة باملر  -9
 
بل جنم   حسييييييييبف وقت التوظيفل فيض كبري إىل و  اً إىل عملية اختيار أسييييييييرع كثري  مل تفِض اإلجراءات املنقحة -10
 .عاليا أهيالً تعيني مرشحني مؤهلني تإىل إىل مزيد من التنوع و بدوره مزيد من الشفافية واملنافسة  ما يؤدي  أيضاً عنها 

 

 ممثلو منظمة األغذية والزراعة ج( 
 
 DGBنشييييييييييييييرة املدير العام ومتشيييييييييييييييا مع   2012 منذ يونيو/حزيرانفأحرز تقدم كبري يف تعيينات ممثلي املنظمة.  -11

دارة املالية اإلم يف تقييم إلزامي لقدراهتيف  إجيابيةممثلي املنظمة نتائج مناصييب أن حيقق املرشييحون لشييغل  ينبغي  2012/25
 البشرية.املوارد  إدارةو 
 
. مثلنيملاممثل املنظمة لتعكس الواجبات واملسؤوليات املتوقعة من منصب يف هذا الصدد  مت حتديث مواصفات و  -12

ويشييييييييك ل تقييم الكفاءات اإلدارية والقيادية اآلن جزءاً ال يتجزأ من عملية توظيف ممثلي املنظمة وكبار املديرين. ومنذ عام 
   .كفاءاهتم القياديةلخارجها( لتقييم من مرش  ملناصب ممثلي املنظمة  من داخل املنظمة و  100  خضع حوايل 2012
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نينت إلتقوم به شركة خارجية( من سلسلة من االختبارات على االذي   "ياستعراض التقييم االفياضشكل "يت -13
ملنظمة عها االيت تتوقالقيادية مقابل الكفاءات  ةلكفاءالتحقق من جد ية للشييييييييييييييخصييييييييييييييية  إىل جانب مقابلة لواسييييييييييييييتبيان 

احلسييبان خالل عملية بتؤخذ ومواصييفات منصييب ممثل املنظمة. وتقرير اسييتعراض التقييم االفياضييي هو أحد العناصيير اليت 
 طلوبة للمنصب.املقيادية الدارية و اإلكفاءات ال ن مستقبالً و عينمن يكون لدى تالتوظيف لضمان أن 

 

 السنة

مجموع 
استعراضات 

التقييم 
 االفتراضي

لمنصب ممثل  ينمّقيمعدد ال
  لمنظمةل

2012 23 23 
2013 47 39 
2014 33 18 
2015 15 5 
2016 29 15 

 100 147 المجموع

 
كتب ملاختيار ممثلي املنظمة. ففي املاضييييي  كان نائبا املدير العام وممثل  ركيبة فريقت 2012منذ عام أيضيييياً  تتغري   -14

الفريق تكون فييف الوقت احلاضيييييييييييييير  أما   إىل جانب مدير مكتب دعم املكاتب امليدانية. أعضيييييييييييييياء يف الفريقاملدير العام 
كتب دعم مومدير عين املدير العام املسيييييييييييييياعد/املمثل اإلقليمي من اإلقليم املو  التقين التعاون/العام املسيييييييييييييياعداملدير  من

 .الالمركزية املكاتب
 
 التوظيف على مستوى مدير د( 
 
مجلة أمور أخرى  بني   من وذلكفما فوا   1-رشيييييييحني لوظائف من مسيييييييتوى مد املاختيار  عمليةجرى متتني  -15

عملية ات مسمن بني يف املوارد البشييييرية. و  اً وخبري املسييييتوى  رفيع اً خارجي اً يضييييم خبري لقابالت املفريق إجراء بإعادة تشييييكيل 
تقييم القدرات اإلدارية للمرشييييييييييييييحني من جانب شييييييييييييييركة خارجية عن طريق اسييييييييييييييتعراض التقييم اهلامة األخرى االختيار 
 وظائف الفنية.المرشحي قائمة على غرار املرشحني املؤهلني بقائمة كذلك وضعت االفياضي.  

 
 املوظفون الفنيون املبتدئون ه( 
 
وية القوى العاملة د حييد  ما أدى إىل ياجملال اآلخر الذي أحرز فيه تقدم هو جمال املوظفني الفنيني املبتدئني -16

يف املنظميية مبوظفني مؤهلني تييأهيال عيياليييا مهيئني جيييدًا للعمييل يف منظوميية األمم املتحييدة. ومنييذ تطبيق برنييامج املوظفني 
   .ناقصاً  املمثلة متثيالً  وأمن الدول األعضاء غري املمثلة  28امرأة و 29من بينهم   49منهم الفنيني املبتدئني  وظ ف 



FC 164/7 6 

 

املنظمة بذل جهود حثيثة لضيييييمان مسيييييتوى عاٍل من احلفاف على املوظفني الفنيني املبتدئني السيييييابقني  تواصيييييل  -17
( املوظفني الفنيني املبتدئني الذين وظفوا بني عامي يف املائة 67احتفظ بأكثر من ثلثي    الفردي. وحىت تارخيه ءدااألرهناً ب
ل من مكتب تعيينهم األويل مدة سيييييييييييييينتني بتموي ءهاتنلدى امعهم    مبوجب ترتيبات تعاقدية خمتلفة أُبرمت2014و 2011

 ذلك بعد تقييم دقيق ألداء األشخاص املعنيني. كانوقد   .املوارد البشرية
 

بلدان غري ممثلة وسبعة من  منهم منثالثة فإن املوجودين حالياً   21ئني الييييييييييييييي بتدامل نيفنيال نيموظفللأما بالنسبة  -18
اجسييييييييتري. املدرجة  16دكتوراه والدرجة منهم حيملون أربعة فبلدان ممثلة متثيال ناقصييييييييا. أما بالنسييييييييبة ملؤهالهتم األكادميية  

ادة كييامليية للغتني على  مع إجييأربع ن بلغييات و كفؤ   هم مننياثنفييإن بيياللغييات الرمسييية لتمم املتحييدة  عرفتهم وفيمييا يتعلق مب
حني الذين لغتني. وهذا يعين أن املرشيييييكفؤون بن  ي اآلخر ني مع إجادة كاملة للغتني( واملرشيييييحثالث لغات ب(  وسيييييتة األقل

 لغتني من اللغات الرمسية على األقل.كلهم ميتلكون عي نوا كانوا  
 
 الوظيفي قيالي  و( 
 
يتخللها ليت كان ايفة" السيييابقة منو الوظ"أدت املشييياورات الداخلية مع اهليئات املمثلة للموظفني إىل تغيري ممارسييية  -19

 متيل لصاحل املرشحني يف اجملاالت اإلدارية.كانت افتقار إىل الشفافية و 
 
قد دارة. و أسيييييا  اجل علىأن يكون الوظيفي يف املنظمة بالشيييييفافية و قي أدخلت إجراءات لضيييييمان أن يتسيييييم الي  -20

 عملية تنافسية. من خاللبشكل حصري تقريباً باليقية  السابقة" لوظيفيانمو ال" استبدلت عملية
 
بإعالنات  من خالل التنافس يف عملية مفتوحة شييييييفافة تتعلقاآلن بناء على ذلك  يري اليقية إىل الرتب العليا  -21

 ملعايري ملموسة حمددة جيدا.عن الوظائف الشاغرة أو دعوات عاملية  وفقا 
 
فرص اليقية كون تاملكاتب القطرية الصيييغرية اليت كما يف لظروف اسيييتثنائية   حصيييراً يفة حيتفظ بعملية منو الوظلذا  -22
 . حمدودة أو معدومة املنافسة على وظائف شاغرةمن خالل يها ف
 
 إعالنات الوظائف الشاغرة والتوعية ز( 
 
تزال  الو باإلضييييييييييييييافة إىل الدعوات العاملية واإلقليمية إلبداء االهتمام بوظائف اخلدمات العامة  بذلت املنظمة  -23

فين شييييييييياغرة على املسيييييييييتوى الالوظائف الواسيييييييييتهدافها مرشيييييييييحني ذي نوعية جيدة مللء اجتذاهبا جهودا متضيييييييييافرة لزيادة 
 األعلى. املستوىو 
 
ات   وكذلك اسيييتخدام شيييركمناسيييبةشيييمل البحث عن مرشيييحني للمناصيييب العليا اإلعالن يف مطبوعات عاملية ي -24

الل اإلعالنات عن الوظائف الشاغرة على املستوى الفين من خكافة ز  يعز جيري تتوظيف خارجية مهنية. وبشكل مشابه  
 نجاح يف توظيفوالعاملي. وقد اسييتخدمت هذه الطريقة بعلى املسييتويني احمللي تعزيز التواصييل املكاتب اإلقليمية والقطرية ل

ت هناك   حيث كان2016الذي ميوله االحتاد األورويب يف عام  "FIRST"فريسييييييييييييييت موظفاً من الفئة الفنية يف برنامج  27
   مرشحني يف املقر ويف مواقع ميدانية. حاجة إىل
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قد ارتفع متوسيط فزيادة كبرية يف عدد املتقدمني للوظائف الشياغرة املعلن عنها.  إىلهذه التواصيل أفضيت جهود  -25
ويبني اجلدول أدناه  .216 إىل 127من   يف املائة 170بنسيبة  2016-2012عدد املتقدمني لوظائف املسيتوى الفين يف الفية 

بعض ليف بعض احلاالت  و  600  ياوز عدد املتقدمني لوظائف مدير 2016يف عام و التوزيع حسييييييييب مسييييييييتوى الدرجة.  
 .300الوظائف الفنية كان العدد أك  من 

 
  ، حسب الدرجة2016إلى عام  2012التغير من عام  - عدد المتقدمين بطلبات
 الزيادة 2016 2012 شواغر فنية

 140% 367 263 2-ف

 176% 273 155 3- ف

 169% 197 117 4- ف

 186% 139 75 5- ف

 170% 216 127 لمجموعا

 
غري املوظفني وأدوات تعيياقييدييية أخرى بغييية تقييدمي دعم أمثييل بييالتعيياقييد مع املرونيية أدخلييت   2012بييدءًا من عييام  -26

 اللتعديالت يف اجملاالت ذات األولوية يف سياا التعديالت اليت أدخلت على التوجه االسياتيجي للمنظمة كما وافق عليه
  تسييييييييييارع ذلك تالتغريات التحويلية  وعملية  طيط اسييييييييييياتيجي للقوى العاملة صيييييييييياحبتوطيد األعضيييييييييياء. ويف أعقاب 

مناصب مدرجة يف  اً فني اً موظف 141. وقد أدى ذلك إىل قيام املدير العام بتعيني 2016التوظيف يف الوظائف الفنية يف عام 
إىل  امليزانيييةو الوظييائف الفنييية يف برنييامج العمييل غور اض يف معييدل شيييييييييييييياخنفييفنجم عن ذلييك . وامليزانيييةبرنييامج العمييل يف 

املتفق عليه. وباإلضافة إىل ذلك  بالنظر إىل عمليات  يف املائة 15أال يتجاوز املعدل مع هدف ى شاتمما ي  املائة يف 11.8
يث وقد أجريت عملية التوظيف حب .يف املائة 10إىل حوايل غور توقع أن ينخفض معدل الشييييييياجلارية  اإلضييييييافية التوظيف 
يرد يف اجلدول و  .غور املقرراجملاالت التقنية  أيضيييييييياً هدف معدل الشيييييييييف فردة  وخاصيييييييية الوحدات التنظيمية املحتقق كافة 

 حسب الوحدات التنظيمية  يف املقر ويف املكاتب امليدانية.غور أدناه مزيد من التفاصيل عن معدالت الش
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 وخريطتها تحديث وضع الشواغر
مجموع  الشعبة/الوحدة المجموعة

 الوظائف الفنية

مجموع الوظائف 
 المشغولة

 معدل الشغور
% 

معدل 
 -الشغور

 المجموعة

عمليات 
يتم  لم

البت فيها 
 بعد

معدل 
الشغور 
 المتوقع 

% 

معدل 
الشغور 
-المتوقع 

  المجموعة

 المراكز العليا

 مكتب المدير العام
 9 8 11.1 

9.9% 

 11.1 

9.3% 

 مكتب الشؤون القانونية
 12.5  12.5 14 16 واألخالقية

 مكتب االتصاالت في المنظمة
 44 39 11.4 1 9.1 

 التقييممكتب 
 8 8 0.0  0.0 

موارد البشريةمكتب ال  46 40 13.0  13.0 
 0.0  0.0 18 18 مفّتش العاممكتب ال

 
 االستراتيجية والتخطيطمكتب 

 وإدارة الموارد
21 19 9.5  9.5 

ب المدير مكتب نائ
 العام

 نائب المدير العاممكتب 
 37.5 5 8 )العمليات(

15.3% 

 37.5 

8.0% 

 14.0  14.0 37 43 شعبة تكنولوجيا المعلومات
 المؤتمر والمجلس شعبة
 5.1 *8 25.6 29 39 شؤون المراسمو 

لشراكات والدعوة مكتب ا
 0.0 1 2.9 33 34 وتنمية القدرات

 م الالمركزيةمكتب دع
 10 8 20.0 2 0.0 

 خدمات المشتركةمركز ال
 16 15 6.3  6.3 

إدارة الخدمات 
 المؤسسية

 

مكتب المدير العام المساعد، 
إدارة الخدمات المؤسسية 

والموارد البشرية 
 المالية الشؤونو 

 

5 4 20.0 

9.4% 

 20.0 

9.4% 
 دة الخدمات اإلداريةوح

 18 17 5.6  5.6 

 شعبة الشؤون المالية
 30 27 10.0  10.0 

 ائب المدير العامن
 

 نائب المدير العام
 42.9 4 7 )المناخ والموارد الطبيعية(

18.2% 
 42.9 

18.2% 

 شعبة تغير المناخ والبيئة
 15 14 6.7  6.7 

إدارة التنمية 
االقتصادية 
 واالجتماعية

مكتب المدير العام المساعد، 
إدارة الزراعة وحماية 

 المستهلك
 

12 12 0.0 

11.0% 

 0.0 

اقتصاديات التنمية شعبة  9.7%
 الزراعية
 

18 14 22.2 2 11.1 

 شعبة التغذية والنظم الغذائية
 28 24 14.3  14.3 
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مجموع  الشعبة/الوحدة المجموعة
 الوظائف الفنية

مجموع الوظائف 
 المشغولة

 معدل الشغور
% 

معدل 
 -الشغور

 المجموعة

عمليات 
يتم  لم

البت فيها 
 بعد

معدل 
الشغور 
 المتوقع 

% 

معدل 
الشغور 
-المتوقع 

  المجموعة
شعبة السياسات االجتماعية 

 والمؤسسات الريفية
 

26 23 11.5  11.5 

 شعبة اإلحصاء
 23 20 13.0  13.0 

 شعبة التجارة واألسواق
 38 36 5.3  5.3 

وحماية إدارة الزراعة 
 المستهلك

 

 مكتب المدير العام المساعد
وحماية  )إدارة الزراعة

 (المستهلك
16 14 12.5 

8.2% 

 12.5 

8.2% 

 ة األغذيةمكتب سالم
 16 15 6.3  6.3 

حة وص الحيوانيشعبة االنتاج 
 الحيوان
 

24 21 12.5  12.5 

 شعبة األراضي والمياه
 16 16 0.0  0.0 

الشعبة المشتركة بين المنظمة 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية 
الستخدام التقنيات النووية في 

 األغذية والزراعة
 

7 6 14.3  14.3 

شعبة اإلنتاج النباتي ووقاية 
 النباتات
 

31 29 6.5  6.5 

إدارة مصايد 
األسماك وتربية 
 األحياء المائية

 

مكتب المدير العام المساعد، 
إدارة مصايد األسماك وتربية 

 األحياء المائية
 

1 1 0.0 

14.7% 

 0.0 

14.7% 
بة سياسات وموارد مصايد شع

 األسماك وتربية األحياء المائية
 

67 57 14.9  14.9 

 غاباتإدارة ال
 

مكتب المدير العام المساعد، 
 إدارة الغابات

 
6 6 0.0 

7.0% 
 0.0 

7.0% 
 بة سياسات وموارد الغاباتشع

 37 34 8.1  8.1 

 تعاون التقنيإدارة ال
 

مكتب المدير العام المساعد، 
 إدارة التعاون التقني

 
5 5 0.0 

16.3% 

 0.0 

11.2% 

 ارئ وإعادة التأهيلشعبة الطو 
 1 1 0.0  0.0 

 شعبة مركز االستثمار
 71 56 21.1 5 14.1 

دان ما بين بل شعبة التعاون في
 الجنوب وحشد الموارد

 
21 20 4.8  4.8 

   9.8 19  12.0 749 851 المجموع في المقر الرئيسي
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مجموع  الشعبة/الوحدة المجموعة
 الوظائف الفنية

مجموع الوظائف 
 المشغولة

 معدل الشغور
% 

معدل 
 -الشغور

 المجموعة

عمليات 
يتم  لم

البت فيها 
 بعد

معدل 
الشغور 
 المتوقع 

% 

معدل 
الشغور 
-المتوقع 

  المجموعة

 المكاتب الميدانية،

المكتب اإلقليمي ألفريقيا/ 
اإلقليمي الفرعي المكتب 

ألفريقيا الوسطى/ المكتب 
اإلقليمي الفرعي ألفريقيا 

الشرقية/ المكتب اإلقليمي 
 الفرعي ألفريقيا الجنوبية

 

67 60 10.4 

11.9% 

 10.4 

11.5% 

المكتب اإلقليمي آلسيا 
والمحيط الهادئ / المكتب 

اإلقليمي الفرعي لجزر المحيط 
 الهادئ
 

55 49 10.9 1 9.1 

اإلقليمي ألوروبا المكتب 
وآسيا الوسطى/ المكتب 

 اإلقليمي الفرعي آلسيا الوسطى
 

29 26 10.3  10.3 

اإلقليمي ألمريكا المكتب 
الالتينية والبحر الكاريبي/ 
المكتب اإلقليمي الفرعي 
للبحر الكاريبي/ المكتب 
اإلقليمي الفرعي ألمريكا 

 الوسطى
 

48 41 14.6  14.6 

اإلقليمي للشرق المكتب 
األدنى وشمال أفريقيا 

)القاهرة(/ المكتب اإلقليمي 
 الفرعي لشمال أفريقيا )تونس(

 

36 31 13.9  13.9 

المنظمةممثليات   

الممثلون القطريون للمنظمة في 
 آسيا والمحيط الهادي

 
9 9 0.0 

9.1% 

 0.0 

9.1% 

 ممثليات المنظمة في أوروبا
 5 5 0.0  0.0 

ممثليات المنظمة في أمريكا 
 الالتينية والبحر الكاريبي

 
15 11 26.7  26.7 

المنظمة في الشرق  ممثليات
 األدنى
 

6 6 0.0  0.0 

 المنظمة في أفريقيا ممثليات
 20 19 5.0  5.0 

 مكاتب االتصال
 

مكتب االتصال مع األمم 
 المتحدة، جنيف

 
3 2 33.3 

12.5% 

 33.3 

12.5% 

 مكتب االتصال مع اليابان
 1 1 0.0  0.0 

االتصال مع األمم مكتب 
 نيويورك ،المتحدة

 
2 2 0.0  0.0 

تصال مع االتحاد مكتب اال
 0.0  0.0 1 1 الروسي
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مجموع  الشعبة/الوحدة المجموعة
 الوظائف الفنية

مجموع الوظائف 
 المشغولة

 معدل الشغور
% 

معدل 
 -الشغور

 المجموعة

عمليات 
يتم  لم

البت فيها 
 بعد

معدل 
الشغور 
 المتوقع 

% 

معدل 
الشغور 
-المتوقع 

  المجموعة
 

تصال مع أمريكا مكتب اال
 الشمالية
 

1 1 0.0  0.0 

 11.4 264 298  مكاتب الميدانيةمجموع ال
 

1 11.1   

   10.1 20   11.8 1,013 1,149 لمنظمةاالمجموع في 

 "2017-2016يف وتوطيد ترتيبات ال نامج  الفنيةالقدرة تعزيز " يف الواردة يف العملية  ءلغاحمددة لإلوظائف  6* 
 

 لمنظمةلاالحتياجات االستراتيجية والبرامجية مع مواءمة إدارة الموارد البشرية 
 
 األداء موتطوير وتعل  إدارة  ( أ

 
 رياً سييييي  الذي أطلق يف ف اير/شيييييباط هذا العام  "نظام تقييم وإدارة األداء"د دة بشيييييأن اجملسيييييياسييييية اليسيييييري تنفيذ  -27

وتشييمل التغيريات الرئيسييية حتسييني النظام على شييبكة . 2016عام يف تبسيييط وحتسييني نظام إدارة األداء جرى قد . و حسيينا
ذات نوعية يف الوقت املناسييب و  معلومات مرتدة على احلصييول  اإلنينت  وخطط عمل أبسييط وأفضييل نوعية  وتركيز أك

 .نقاط 5مقيا  تصنيف من ط إىل انق 4أرفع  واالنتقال من مقيا  تصنيف من 
 
يف اإلدارة الداخلية و باحثات   يف م2012اسييييييتعرض نظام تقييم وإدارة األداء وجرى حتسييييييينه باسييييييتمرار منذ عام  -28

واجه من النقاط جي الزو عدد ذا الأن مقيا  التصييييينيف تبني مشييييياورات مع اهليئات املمثلة للموظفني. فعلى سيييييبيل املثال  
 ألداء املرضي.ل امتثوصف أداء املوظفني بدقة  خاصة بالنظر إىل عدم وجود نقطة مركزية بصعوبات لدى حماولة املديرين 

 
واملشييييياورات الداخلية أن خطط العمل املسيييييهبة املصيييييحوبة بعدد كبري من باحثات كشيييييفت امل   على حنو مشيييييابه -29

من كل من املوظفني واملديرين يف كل من مرحلة الصيييييييييياغة يف بداية  األهداف واملؤشيييييييييرات أدت إىل اهتمام أقل من مرضٍ 
 من سيييب تبسييييط خطط العمل وإتاحة قدر أك هناية العام.  ووفقا لذلك  اعت  أن من األنيف داء األالعام ومرحلة تقييم 

  .اهبن من قيا  األداء املرونة يف تفصيلها ما ميك  
 
طة مُمكننة للتقييمات اليت كانت ورقية يف املاضيييييييييي   عالوة على ذلك  -30 يتي  ا موضيييييييييعت تدرجيياً عمليات مبسييييييييي 

 .أكثر اتساقاً  اعتماد هنج لتقييم األداء
 
ويف إطار هنج أوسيييييييييييع نطاقاً إزاء بناء القدرات  أُطلقت سيييييييييييلسيييييييييييلة من وحدات التعل م االلكيو   بدءاً بوحدة  -31

وهي وحدة إلزامية للمسؤولني اجلدد والقائمني عن ميزانيات املشاريع. وكذلك  يتم  تدرجيياً  -املسؤول عن ميزانية املشروع 
سييني ة أسيياسييية على بناء القدرات التشييغيلية لدى املوظفني  وترمي إىل حتإصييدار وحدات تعل م إلكيونية أخرى ترك ز بصييور 

الكفاءة اإلدارية وفهم املسيييييييياءلة والتشييييييييجيع على املواءمة مع إطار نتائج املنظمة. وأُطلق أيضيييييييياً برنامج اسييييييييتيعاب جديد 
يع األوىل املنظمة يف األسييياب ملسييياعدة القادمني اجلدد على اكتسييياب املعارف واألدوات األسييياسيييية مبا يتي  توجيههم داخل

   اليت تلي تعيينهم. وال نامج متاح جلميع املوظفني يف العامل.
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كما أن توف ر عدد كبري من الدورات اخلاصييييييييية باملنظمة اليت ترمي إىل بناء القدرات التشيييييييييغيلية وال اجمية واإلدارية  -32
د دة. وسييييييييييوف ُتطلق الدورات املصييييييييييممة حديثاً يف بداية للموظفني يتي  للمنظمة إقامة مسييييييييييارات تعليم جمدية ألدوار حم

 .2017 عام

 
 نينت يف إطار برامج التعليم املختلطة. ويتم حالياً تنشييييييييييييييط هذهإليزداد عدد احللقات الدراسيييييييييييييية املنظمة ع  ا -33

جلنوب وشييعبة دان اما بني بل احللقات الدراسييية ع  االنينت من جانب جمموعة ممارسييي السييياسييات  وجمموعة التعاون يف
تفاا ااملوارد. كما أن حلقات دراسييييييية إلكيونية أخرى هي يف مراحل خمتلفة من اإلعداد  وتياوح مواضيييييييعها بني  حشييييييد

بني  وعمل األطفال  واملوافقة املسييييييييييييييبقة احلرة وعن علم  من منحة أو تفويض تقييم الركائز بتمويل من االحتاد األورويب 
البشيرية الدعم للخ اء يف كل موضيوع  يف جمال تصيميم هذه احللقات الدراسيية وبناء املوارد مواضييع أخرى. ويوف ر مكتب 

 قدراهتم على تصميمها  وتيسريها وتوفريها.
 
 األغييذييية والتغييذييية  اليت مجعييت بني فرا ال امج االسييييييييييييييياتيجيييةكمييا أن ال امج املتعلقيية بيياألمن الغييذائي  ونظم  -34
املقر الرئيسيييي ويف املكاتب اإلقليمية(  وكذلك املوظفني الرئيسييييني يف مجيع املواقع  أفضيييت إىل نتائج جيدة من حيث   يف

ات والدعوة عبة الشييراكإعادة تشييكيل تصييو ر املنظمة بشييأن األمن الغذائي  ونظم األغذية والتغذية. كذلك  تقوم حالياً شيي
 وتنمية القدرات باستعراض مبادرات مماثلة  بالتعاون مع األوساط األكادميية.

 
 العالقات مع اهليئات املمثلة للموظفني  ب( 
 
طة راب -مع اهليئات املمثلة للموظفني جوهرية مشيييييييييييياركة مسييييييييييييتمرة و وال تزال  2012منذ بداية عام كانت هناك  -35

دور لموظفي الفئة الفنية يف منظمة األغذية والزراعة واحتاد موظفي اخلدمات العامة. وقد أدى ذلك إىل مزيد من الوضيييوح 
 ا اذ القرارات اإلدارية ودور اهليئات املمثلة للموظفني يف إبداء املالحظات البناءة. اإلدارة يف

 
كلت  -36  املوظفني تعقد اجتماعات منتظمة بني املمثلني واإلدارة. فمثاًل يفو دارة مشيييييكة من اإلجلنة اسييييتشييييارية شييييُ
مرة حىت هذا التاريخ. وقد حتسيين مسييتوى التعاون  16اجتمعت   2016  ويف عام ااجتماع 27للجنة ا  عقدت 2015عام 

لشيييييييفافية  تُنشييييييير امفيد على املنظمة ككل. ولزيادة صيييييييحي   وكان لذلك تأثري اكبري حتسيييييييناً  والتفاهم مع هيئات املوظفني 
 نينت الداخلية.إلحماضر هذه االجتماعات على شبكة ا

 
كل هيئة ممثلة للموظفني مسيييياحة خمصييييصيييية دائمة على الصييييفحة األوىل من شييييبكة منحت  باإلضييييافة إىل ذلك   -37
 .دون اعياضفيها نشر معلومات لهيئة املعنية نينت الداخلية للمنظمة  ميكن لإلا

 
 األجلقصرية العقود ال ج( 
 
ألقصى مدة عمل ممكنة مبوجب التعيينات القصرية األجل هو  حد  من خالل تعميم إداري وضع   2015يف عام  -38
املون وأن يعني  الع اً صيييحيح اسيييتخداماً قصيييرية األجل الشيييهر خدمة. وكان اهلدف هو ضيييمان أن تسيييتخدم التعيينات  55

وظفني العاديني أو غياب املذروته عبء العمل بلوغ ملدة قصييييييييييييرية األجل لفيات مؤقتة لتغطية احتياجات مؤقتة بسييييييييييييبب 
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قصيييييييييري األجل. وقد د عقشيييييييييواغر. وييتب على ذلك أنه ينبغي أال يتوقع متديد التعيني أو إعادة التعيني مبوجب وجود  أو
ني مبوجب تعيني قصري األجل يف الدليل اإلداري وأدخلت عليه تعديالت تشمل  من بني مجلة العاملاخلاص بقسم ال  نق  

 هذا احلد األقصى للتعيني.النص على أمور أخرى  
 

 عكس طبيعة منظمة األغذية والزراعة كوكالة متخصصة في منظومة األمم المتحدة
 

 ةالتمثيل اجلغرايف للمنظمتنفيذ التدابري وتتبع التقدم احملرز يف حتقيق أهداف  أ( 
 
املنظمة املناصيييب ت متيف ا اذ قرارات التعيني يف املناصيييب الفنية الدولية  اتبع دائما معيار اجلدارة للتأكد من أن  -39

 بأفضل املرشحني املؤهلني.مجيعاً 
 
التمثيل  االهتمام الواجب لضيييمانيف الوقت نفسيييه  ومتشيييياً مع توجيهات األجهزة الرئاسيييية  أولت اإلدارة العليا  -40

نامج العمل لة من بر للدول األعضيييييييييييييياء يف األمانة العامة للمنظمة بقدر ما يتعلق األمر بالوظائف املمو   نصييييييييييييييفاجلغرايف امل
 .وامليزانية
 
 أمانة املنظمة يفغري املمثلة عدد البلدان  فيض  مكن إىل حد كبريأاجلهود يف هذا الصدد  بذل استمرار نتيجة  -41
 .متثياًل منصفازيادة عدد الدول املمثلة   ما أدى إىل أو زائداً  ناقصاً  املمثلة متثيالً تلك و 
 

. 191من جمموع  يف املائة 72أي   137متثياًل منصييييييييييييييفاً كان عدد الدول املمثلة    2012يف يناير/كانون الثا   -42
يف املوظفني الذين تعر   إذ أصب  اصةصعباً خبأن احلفاف على مستوى متثيل منصف يشك ل حتدياً ثبت   2014عام  ومنذ

حيسيييييييبون يف التوزيع اجلغرايف أكثر صيييييييرامة  عادت القاعدة إىل املنهجية املتبعة(  وسييييييياهم يف هذه التحديات خفض عدد 
اض االشياكات املقررة وأيضاَ اخنف النطاقات املرغوبة  ضيق ما أدى إىليف التوزيع اجلغرايف   وامليزانيةوظائف برنامج العمل 
 .حديثاً  ةعضاء املنضمأللبعض البلدان والدول ا

 
ايف. هناية العام إىل حتسييييييييين كبري يف التمثيل اجلغر يف توقع أن يشيييييييييري اسيييييييييتعراض األرقام ذات الصيييييييييلة يمع ذلك   -43

ن التعيينات ري ممتاز على التمثيل اجلغرايف. وبعد االنتهاء موسيييكون لقرارات التعيني األخرية لعدد ملحوف من الوظائف تأث
  (. 194من أصل  اً بلد 147  يف املائة 76أن نسبة البلدان املمثلة متثياًل منصفاً ستبلغ نعتقد اجلديدة  حبلول هناية العام  
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 عدد البلدان األعضاء حسب الوضع التمثيلي
  

 

 2012يناير/ كانون الثاني 

 
 لنهايةتوقعات ال

2016(*) 

 15% 29  16% 31  بلدان غري ممثلة

 7% 14  9% 18  بلدان ممثلة متثيالً ناقصا

 76% 147  72% 137   متثيالً منصفا ممثلة بلدان

 2% 4  3% 5  بلدان ممثلة متثيالً زائدا

 100%  (**) 194  100% 191  المجموع

 
 املرشحني املختاريناكتمال توظيف مع األخذ باالعتبار  املرتقبإىل الوضع  2016نهاية ديسم / كانون األول ل تشري التوقعات  *(

(؛ بروناي انصييفثيالً ممتناقصييا(؛ جنوب السييودان  ممثلة  : سيينغافورة  ممثلة متثيالً ومل حتتسييب  **( البلدان األعضيياء اليت انضييمت خالل الفية
 2014الثا   غري ممثلة(. انضمت هذه الدول الثالث يف يناير/ كانون 

 
يُرصد وضع التمثيل اجلغرايف يف املنظمة األغذية بعناية ويصدر تقرير شهري عن الوضع ينشر أيضًا على املوقع  -44

 اإللكيو  للممثلني الدائمني.

 
 حتس ن متثيل اجلنسني (ب 
 
  ارتفعت النسبة اإلمجالية للنساء يف كافة فئات املوظفني  مدراء وفنيون وموظفون فنيون 2016و 2012بني عامي  -45

يف  52 إىل يف املائة 51مبتدئون وموظفون فنيون معاونون وموظفون فنيون وطنيون وموظفون يف اخلدمات العامة( باطراد من 
  واصلت املنظمة جهود اليكيز على 2012منذ عام  املائةيف  22. ورغم اخنفاض العدد املطلق جملموع املوظفني بنسبة املائة

 توظيف املزيد من النساء يف القوى العاملة  وميكننا التأكيد أن أكثر من نصف موظفي املنظمة مجيعاً هم بالفعل من النساء.
 
لغت إجيايب. فقد ب إىل نائب مدير عام(  سار متثيل اجلنسني يف اياه 1-ما يتعلق بالفئة الفنية الدولية  ف يف -46

وبفضل استمرار وتوسيع جهود االتصال   2016  وحبلول أكتوبر/تشرين األول 2012يف بداية عام  يف املائة 36نسبة النساء 
بعدد كبري من املؤسسات املهنية واجلامعات يف بلدان خمتارة وكذلك إيالء االهتمام من جانب هيئة االختيار للتوازن بني 

 .يف املائة 40ا الرقم إىل اجلنسني  ارتفع هذ
 
هناك حتسن آخر ملحوف يدر اإلشارة له وهو زيادة عدد النساء يف فئيت املوظفني الفنيني الوطنيني واملوظفني الفنيني  -47

  يف املائة 40 إىل يف املائة 36من  2016و 2012املبتدئني. فبالفعل  ارتفعت نسبة النساء يف فئة املوظفني الوطنيني بني عامي 
. ومع املوظفني الفنيني املبتدئني اجلدد الذين يف املائة 72إىل  يف املائة 61( من 1-ويف فئة املوظفني الفنيني املبتدئني  درجة ف

هذه الفئة األخرية  النتائج  منهم من النساء. ويف 22موظفاً فنياً مبتدئاً   33يوشكون على االلتحاا  سيكون هناك ما جمموعه 
   للتمثيل العام بني اجلنسني يف املديني املتوسط والطويل هي نفسها املتوقعة للموظفني الفنيني.املتوقعة 



15 FC 164/7 

 

 التنق ل على مستوى املنظمة ج( 
 
لقد وضيييعت سيييياسييية تنقل جغرايف للموظفني على مسيييتوى املنظمة وأجريت عمليات تنقل سييينوية بدءاً من عام  -48

التنقل اجلغرايف طوعية ومنخفضيييييييية العدد وخمصييييييييصيييييييية ومؤقتة الطبيعة  ومل تكن . وقبل ذلك التاريخ  كانت حاالت 2014
 هناك سياسة متسقة يف هذا الصدد.

 
  أدخلت سيييييييييييييياسييييييييييييية تنقل جغرايف إلزامي للموظفني  ما يعكس الطبيعة الدولية للمنظمة  هبدف 2014يف عام  -49

يف نشرة  ات مع اهليئات املمثلة للموظفني وأعلنتتنشيط املنظمة. وقد صقلت هذه السياسة إثر مباحثات داخلية ومشاور 
 .DGB 2015/07املدير العام 

 
يشمل ال نامج ذو الصلة مجيع اإلدارات والُشعب واملكاتب يف املقر ويف امليدان  وقد وضعت أهداف حد  أدىن  -50

ردة يف السنوات السابقة وازداد بناًء على املالحظات الوا 2014لكل منها على أسا  سنوي. وقد ُصقل ال نامج منذ عام 
 .2016يف عام  50وإىل  2015يف عام  34إىل  2014يف عام  15عدد التنقالت من 

 
اجتذب جناح سيييياسييية التنقل اجلغرايف للموظفني يف املنظمة بالفعل انتباه هيئات منظومة األمم املتحدة الشيييقيقة.  -51

ات الفنية على كل من املنظمة واملوظفني واضيحاً بازدياد  فهي تعزز القدر ولقد أصيب  األثر اإلجيايب املتنوع لسيياسية التنقل 
 للمنظمة ككل ويلب املعرفة من املقر إىل امليدان  وبالعكس.

 
 تعزيز التعددية اللغوية  د( 
 
 إىل القرار التارخيي 11/50 الصيييييييادر عن اجلمعية العامة لتمم املتحدة والقرارات اليت تلته بشيييييييأن التعددية اسيييييييتناداً  -52

اللغوية  ا ذت بضيييييييييعة خطوات لتعزيز التعددية اللغوية يف املنظمة  وخاصييييييييية بني املوظفني الفنيني الدوليني. فقد طُلب من 
مجيع املوظفني الفنيني الدوليني تقدمي أدلة على مهاراهتم اللغوية يف لغتني رمسيتني  وتعني على من مل يسيييييييييييييتوِف الشيييييييييييييروط 
األسيياسييية االلتحاا بدورات لتحسييني معرفته. ونتيجة لذلك  أصييبحت نسييبة املوظفني  يف مناصييب برنامج العمل وامليزانية( 
الذين حيتاجون إىل اكتسييييييياب معرفة بلغة ثانية على األقل على املسيييييييتوى املتوسيييييييط أقل من 4 يف املائة. وعالوة على ذلك  
يف سيييييييييييييياا إجراءات االختيار والتعيني  ينظر عن كثب إىل املهارات اللغوية للمرشيييييييييييييحني  الداخليني واخلارجيني. ويتطلب 

 اختيار مرش  ال ميلك مهارات لغوية دنيا إعفاًء وخيضع لوصول املرش  إىل املستوى املطلوب خالل فية زمنية حمددة.
 
العتماد موقف واضي  بشيأن التعددية اللغوية  يع  عنه من خالل مشياركتها دور الدول األعضياء أسياسيي أيضياً  -53

يف اهليئات التشييييييييييييييريعية ملختلف منظمات منظومة األمم املتحدة  ودعم تنفيذها من خالل املصييييييييييييييادقة على مجيع التدابري 
ات املطلوبة من ل إىل املسييييييييييييييتويالالزمة لتحقيقها  مثاًل من خالل تنمية القدرات الوطنية لتعزيز مناهج اللغة املهنية لتصيييييييييييييي

   املنظمات الدولية.
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 املوارد البشرية من غري املوظفني ( ه

 
خطوط توجيهية بشأن توظيف اخل اء االستشاريني الدوليني واملشيكني يف اتفاقات  2013أدخلت يف أواخر عام  -54

ية تغطي مجيع جوانب خدمة هذه الفئات من املوظفني  مبا يف ذلك االختيار والتعيني واألجور  اخلدمات الشييييييييييييييخصيييييييييييييي
لرئاسييية. وباملثل  ا األجهزةدارة وإىل ( وتقييم األداء واملسيياءلة والرقابة  وكذلك رفع التقارير إىل اإليم  جاء  بلفأ  الفئات

خطوط توجيهية بشيييييييأن توظيف ومسييييييياعدة موظفي املشييييييياريع الوطنيني وللمشييييييييكني يف اتفاقات  2014صيييييييدرت يف عام 
اخلدمات الشييخصييية املعينني حملياً. ومن األهداف الرئيسييية هلذه املبادرات اعتماد هنج أكثر اتسيياقا وشييفافية يف مجيع أحناء 

 التعامل مع هذه الفئات من املوظفني اليت متثل نسييييييييييييبة كبرية من القوى العاملة يف املنظمة  وخاصيييييييييييية يف مراكز املنظمة يف
 العمل امليدا .

 
إضيييييافة إىل اسيييييتعراض فئة املوارد البشيييييرية من غري املوظفني ومسييييياعدهتا هلا من مكتب املفت  العام  بدأ مكتب  -55

 ة من التوصيات املتفق عليها  بالتعاون مع مركز اخلدمات املشيكة ومكتب الشؤوناملوارد البشرية العمل على وضع جمموع
ما يتعلق باخلطوط التوجيهية املتصييييلة مبسيييياعدة املسييييتشييييارين واملشيييييكني الذين أُبرمت معهم عقود خدمات  القانونية. ويف

ذلك مع   و ين يف أحناء املنظمة مجيعاً   فقد جرت مراجعتها بعد التشييييياور مع املدير 2015خاصييييية  واليت جرى حتديثها عام 
 األخذ باالعتبار اإلجراءات املتفق عليها  رهناً باستعراضها من جانب اإلدارة.

 
كذلك جرت مراجعة ويديد سييييييياسييييييات املوارد البشييييييرية اليت ترعى اسييييييتخدام املتدربني واإلجراءات املتصييييييلة هبا  -56

مشاركة  من املتوقع أن تصدر قبل هناية العام. وينص ال نامج اجلديد علىباالستناد إىل الدرو  املستخلصة حىت تارخيه  و 
أك  لشيييييييعبة الشيييييييراكات والدعوة وتنمية القدرات يف األنشيييييييطة املتصيييييييلة بتحديد املؤسيييييييسيييييييات األكادميية من أجل إقامة 

رتيبات الرعاية مع ن تالشييراكات وشييبكات اخل اء  لتيسييري النقاشييات والبحوث يف جماالت اهتمام املنظمة وللتفاوض بشييأ
 ؤسسات أكادميية أخرى واملوافقة عليها.ماجلامعات أو 

  
 زيادة كفاءة عمليات وإجراءات الموارد البشرية

 
 التحول يف وظيفة املوارد البشرية ووحداهتا ومركز اخلدمات املشيكة  ( أ
 
جديد. وعندما استحدث مركز اخلدمات حتو ل مركز اخلدمات املشيكة  من خالل استخدام منوذج أعمال "أفقي"  -57

إىل  ة واملالية والسفر ومااملوارد البشري-املشيكة أواًل  اقتصر العمل على اختيار الوظائف يف املقر الرئيسي من جماالت خمتلفة 
هؤالء مجيعًا من روما إىل بودابست. وهكذا أعيد هناك إنتاج عدد من الصوامع الرأسية. ولكن جرى اآلن  ونقل -ذلك 

هيكل  طويررى تجورصد ومعاجلة للمعامالت  كما  مع خدمة للزبائن قطاعات شيكة بني عدةمبنية تغيري البنية إىل 
 ودة اخلدمات املقدمة.املوظفني  باإلضافة إىل حتسني فعالية وج دورانتنظيمي قادر على التكيف مع 

 
أحرز فريق مركز اخلدمات املشيكة خالل الشهور الستة املاضية تقدمًا هائال. فمن تبسيط عملية رواتب املوارد  -58

عملية مفردة  60يف املائة  وتعزيز أكثر من  70البشرية من غري املوظفني عن طريق خفض عدد االستثناءات مبا يزيد على 
   بشرية  حس نت عملية التحول االتصاالت والتصديقات مع مركز اخلدمات املشيكة وضمنه.يف خدمات املوارد ال
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باإلضيييييافة إىل ذلك  شيييييك ل فريق مركز اتصيييييال لتحسيييييني نوعية اخلدمات. ومن اآلن فصييييياعداً  سييييييجري تأكيد  -59
ات الصييييلة ء  وإخطار مجيع األطراف ذاسييييتالم كافة الطلبات املقدمة إىل مركز اخلدمات املشيييييكة واملواعيد املتوقعة لالنتها

 حاملا تتخذ إجراءات.

 
يتواصيييل العمل على حتديث وترشييييد الوثائق ذات الصيييلة  وكذلك القواعد واإلجراءات  يف جمال املوارد البشيييرية.  -60

د ُأجنزت مراجعة قاستعراضاً كامالً وجرى عليه حتسني كبري. و  دليل التعليمات اإلداريةوقد استعرض قسم املوارد البشرية يف 
أوىل وُأجريت مشيييياورات أو لية مع أصييييحاب الشييييأن الداخليني بشييييأن مجيع أقسييييام الدليل املتصييييلة بقضييييايا املوارد البشييييرية 

 واالستحقاقات واملزايا كلها تقريباً.

 
إجراءات و للمنظمة  اليت تشكل مصدراً لسياسات دليل التعليمات اإلدارية استعرضت أحكام املوارد البشرية يف  -61

املوارد البشييييرية  اسييييتعراضيييياً شييييامالً هبدف مراجعة وإعادة تنظيم احملتوى والتأكد من أنه يعكس أحدث املعلومات بصييييورة 
دليل للمنظمة على اإلنينت  2013واضييييحة وبشييييفافية وبطريقة سييييهلة. ويف موازاة ذلك  أطلق يف ديسييييم / كانون األول 

لتحديث الدليل بقواعد كانت موجودة سيييييييييابقاً يف العديد من التعميمات  سيييييييييهل االسيييييييييتخدام. وقد أجريت عملية ك ى
اإلدارية بغية توحيد هذه القواعد قدر اإلمكان ومجعها يف مصدر واحد. ونتيجة لالستعراض الشامل وتبسيط اإلصدارات 

وثيقة مرجعية إدارية  منشيييورات إعالمية رئيسيييية وتوجيهات سيييياسييياتية وتعميمات إدارية  360اإلدارية احلالية  ألغي حوايل 
 البشرية( وروجع ما تبقى منها وأدرج يف الدليل. باملواردخاصة 

 
؛ 2016ُأصيييييييييييييدرت أداتان للخدمة الذاتية للموارد البشيييييييييييييرية/إداريتان ملوظفي خدمة املوارد البشيييييييييييييرية خالل عام  -62

دة التوظيف  وآلية حسيييييياب بدل إجيار السييييييكن يف التخفيف من عبء العمل امللقى على كاهل وسييييييامت كل من شييييييها
 موظفي املوارد البشرية/املوظفني اإلداريني.

 
وقيد جرى أيضييييييييييييييياً تطوير وظيفيية جيديييدة للنظيام العيياملي إلدارة املوارد من أجيل مكننيية وتوحييد مجيع اإلجراءات  -63

يف  يد العاملي املتصلة بإدارة الوظائف  كما مت  إنشاء مكتب مساعدة للموارد البشريةالرئيسية يف جمال التوظيف على الصع
بودابسييييت من أجل دعم مسييييتخدمي هذه الوظيفة اجلديدة. وأفضييييت هذه األداة إىل  فيض الوقت الالزم للمعاجلة وإىل 

 تعزيز الشفافية.

 
عززت إدارة اإلجازات املرضيييييية من خالل تعاون داخلي أك  بني مكتب املوارد البشيييييرية واملكتب الط . ويتي    -64

حتسني العملية اآللية بواسطة النظام العاملي إلدارة املوارد القائم حالياً مزيداً من الكفاءة يف معاملة طلبات اإلجازة املرضية. 
بة  وكذلك من فعالية التكلفة  باسيييتخدام مزود خارجي من شيييركة التأمني الط  املتعاقدة وقد حتقق املزيد من العدالة والرقا

مع املنظمة  بغية دعم املكتب الط  يف مراجعة طلبات احلصول على إجازة مرضية طويلة  مبا يف ذلك عن طريق الزيارات 
   املنزلية عند االقتضاء.
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 شريةأمتتة عمليات املوارد الب تبسيط وتوحيد/ (ب 
 
جلبت أمتتة نظام الرواتب العديد من الفوائد اهلامة إىل خمتلف جماالت خدمات املوارد البشرية اليت تشمل  من  -65

بني مجلة أمور أخرى  إدارة اإلجازات ومدفوعات هناية اخلدمة وأوقات السفر والتوقف أثناء الرحالت وإدارة املوارد البشرية 
 من غري املوظفني.

 
ابتكار هام يف تصميم وتنفيذ لوحة إدارة املوارد البشرية ووضع جمموعة من التقارير املوحدة للموارد البشرية أجنز  -66

لدعم احتياجات اإلدارة والستخدامات داخلية أخرى. ووضعت مؤشرات يف اجملاالت الرئيسية للموارد البشرية  امللفات 
 ئف بني اجلنسني ودوران املوارد البشرية والتقاعد(.الشخصية للموظفني  والتمثيل اجلغرايف وتوزيع الوظا

 
غالبية اإلجراءات الرئيسية املتعلقة باملوارد البشرية كما جرى حتليلها وتنظيمها يف إجراءات  تاستعرض -67

خلاصة ا إجراء(. وقد أثبتت هذه اإلجراءات أهنا مفيدة للغاية يف القيام بأعمال التجهيز 140قياسية حمد ثة"  نف ذ  "تشغيل
 باملوارد البشرية وضمان االتساا والشفافية يف مجيع أحناء وحدات املوارد البشرية  وكذلك لدعم نقل املعرفة.

 

 لخالصةا

 
ة خاٍل من اجلوع وسيوء التغذي اصيممت سيياسيات وإدارة املوارد البشيرية لدعم عمل املنظمة الذي يسيتهدف عامل -68

  كانت وظيفة املوارد البشرية والتزال عنصرا أولياً يف التغيري التحويل للمنظمة. ويتجلى 2012على حنو مستدام. فمنذ عام 
سيييية اليت حتققت التقارير واإلجنازات الرئيو ذلك يف التحسيييينات اليت أدخلت على قدرات املوارد البشيييرية وموقعها التنظيمي 

 نتيجة ذلك.

 
إىل التئام قدرات املوارد  2012د البشييرية  أدى التعزيز املتكرر منذ عام مبا يتناسييب مع األمية املعطاة لوظيفة املوار  -69

البشيييرية األسييياسيييية يف مكتب إدارة املوارد البشيييرية يف قمة املنظمة  إىل جانب ترشييييد الوظائف املتعلقة باملعامالت ضيييمن 
عكس  مباشيييرة أمام املدير العام  بلذلك  أصيييب  مدير مكتب املوارد البشيييرية اآلن مسيييؤوالً  مركز اخلدمات املشييييكة. ووفقاً 

عليه احلال عندما كانت تفصيييل بينهما طبقتني إدارتني. وقد ُعزز فريق إدارة مكتب املوارد البشيييرية طيلة السييينوات  نكا ما
الثالث املاضيييييية مبسيييييتشيييييار خاص من مسيييييتوى رفيع  جيتمع إىل جانب املدير ونائب املدير بانتظام مع املدير العام بشيييييأن 

 ئل املتعلقة باملوارد البشرية.املسا

 
إىل إجنازات ك ى يف هذا اجملال حظيت  2012أدى إيالء اهتمام وثيق لوظيفة املوارد البشرية يف املنظمة منذ عام  -70

 بتقدير األجهزة الرئاسية تكراراً ووضعت املنظمة أيضاً يف طليعة االبتكار يف إطار النظام املوحد لتمم املتحدة.

 
السييلطة بشييأن املسييائل املتعلقة بسييياسييات وإدارة املوارد البشييرية منوطة يف املقام األول باملدير العام  خاصييية وأن  -71

 ويدير املوظفني ويضييييييع سييييييياسييييييات وإجراءات املوارد البشييييييرية  على النحو املنصييييييوص عليه يف املدير العام هو الذي يعني  
 النصوص األساسية للمنظمة.
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هزة الرئاسية فيما يتعلق باملسائل املتعلقة بإدارة املوظفني على اإلشراف العام  وال يشمل اإلدارة يقتصر دور األج -72
اليومية للموظفني واالستعراض التفصيلي ألمور وسياسات املوارد البشرية ضمن السلطة اإلدارية  وذلك ال يدخل يف إطار 

  العالقات بني احلوكمة واإلدارة.روح وغرض إصالح املنظمة  الذي أدى إىل مزيد من الوضوح يف

 
بضرورة هذا االلتزام باألدوار  2016بعد املائة اليت انعقدت يف مايو/أيار  والستني احلاديةنو هت جلنة املالية يف دورهتا  -73

نة جلواملسؤوليات  ومن ضمن هذه الروح تعرض هنا اإلجنازات اليت حتققت يف جمال سياسات وإدارة املوارد البشرية على 
 املالية الطالعها.

 


