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 موجز
 

 على اللجنة لالطالع.معروضة إدارة املوارد البشرية يف منظمة األغذية والزراعة يف ت الرئيسية اإلجنازا 
 

  

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية
 

 إدارة املوارد البشرية.يف باإلجنازات الرئيسية اإلحاطة جلنة املالية مدعوون إىل  أعضاء 
 

 المشورة سودةم
 

 ت الرئيسية في إدارة الموارد البشرية في منظمة األغذية والزراعة.رحبت اللجنة باإلنجازا 
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 الرئيسية اإلنجازات
 

 قععوى أربععع إىل تسععتند رؤيععة 2012 منععذ أجنععزت الععي واإلدارة البشععرية املععوارد سياسععة جمععا  يف الرئيسععية التحسععينات تتبععع -1
 االحتياجعات معع البشعرية املعوارد إدارة مواءمعةو  (2) ملعههالت؛ا أرفعع ميتلكعون معوظفن وتطعوير توظيع  (1) هعي: رئيسعية دافعة

 منظومعة وكاالت من متخصصة كوكالة )املنظمة( والزراعة األغذية منظمة طابع عكسو  (3) للمنظمة؛ والرباجمية االسرتاتيجية
 البشرية. املوارد وإجراءات عمليات كفاءة زيادةو  (4) املتحدة؛ األمم
 

 المؤهالت أرفع تلكونيم موظفين وتطوير توظيف
 
 الفنين املوظفن تعين )أ(
 
 املباشر االخنراط من وقدر الشفافية من مزيد إىل الفنين املوظفن توظي  على أدخلت الي التحسينات أدت -2

 قبل. ذي من أسرع توظي  عملية وإىل أكرب التوظي  لوحدات
 
 يف تنظر الفنين املوظفن الختيار واحدة مركزية جلنة الفنين املوظفن توظي  عملية نواة كانت السابق، يف -3

 وإجراء املرشحن بتصفية مبفردها تقوم التوظي  تبغي الي الوحدة وكانت الفردية. واملكاتب اإلدارات من املقدمة االقرتاحات
 البشرية. املوارد قسم من دعم ودون خارجها أو املنظمة داخل من أخرى جماالت من خرباء استشارة دون معهم، مقابالت
 الرئيسي، املقر يف واملوجودة املنظمة أحناء خمتل  من املوظفن من كبري عدد من املهلفة املركزية، اللجنة كانت ذلك، وبعد

 تقوم الي االستعراض عملية خال  تضم عموما   تكن مل اللجنة أن غري التعين. توصيات ترفعو  املقدمة االقرتاحات تستعرض
 التوظي . تبغي الي الوحدة نع ممثال   هبا
 
 الفنين املوظفن هيئة مع طويلة ومشاورات اإلدارة ومع البشرية املوارد قسم يف مكثفة داخلية مباحثات أجريت -4

 يف العامة النظرة ضيق بسبب الشفافية إىل يفتقر كان السابق النظام أن على واتفق التوظي . عملية قصور أوجه ملعاجلة
 اخلربة إىل تفتقر الفنين املوظفن اختيار جلنة كانت نفسه الوقت ويف معهم، املقابالت وإجراء ملرشحنا تصفية مرحلة
 وباإلضافة مثلى. مستنرية قرارات واختاذ باستعراضات القيام من تتمكن حبيث القدرة من يكفي مبا ُمسّلحة تكن فلم الواجبة،
 التوظي . عملية إىل طويال وقتا تضي  كانت للجنة املركزية الطبيعة فإن ذلك، إىل
 
 مكتب ولكل املقر يف إدارة لكل المركزية جلان واستحدثت الفنين املوظفن الختيار املركزية اللجنة ألغيت ذلك،ل -5
 النظرة يضمن ما التوظي ، تبغي الي الوحدة من أعضاء من اجلديدة اللجان هذه وتتأل  امليدان. يف اإلقليمية املكاتب من
 يوفر ما البشرية، املوارد ومكتب منتخبن للموظفن وممثلن أخرى وحدات من ممثلن من وكذلك املطلوبة، الفنية مةالعا

 يف 50 من أكثر من قياسية مبشاركة ،لموظفنل دداجل مثلنامل انتخابات 2017 الثاين يناير/كانون يف جرت وقد الشفافية.
  اإلقليمية. واملكاتب الرئيسي املقر إدارات مجيع يف املوظفن من املائة
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 التوصيةو  منهم قصرية قائمة تشكيل يفو  املرشحن، مع املقابالت إجراء يف ةاجلديد الالمركزية اللجان تشارك -6
 .العام املدير إىل مباشرة التعين توصيات وتقدم منصبلل بصالحيتهم

 
 من املزيد حتقيق ومتكن بالتوظي  تقوم الي للُشعب أكرب دور إعطاءب التوظي  نوعية يف هام حتّسن إىل ذلك أدى -7

 بإزالة بكثري أسرع التوظي  عملية جعل إىل ذلك أدى كما الُشعب، هذه يف للمناصب الفنية االحتياجات مع املواءمة
 وقتال من املائة يف 70 قرابة قدره خفض حتقيق من اجلديدة اللجان متّكنت اإللكرتوين، التوظي  إدخا  ومع إضافية، مرحلة
 .أشهر أربعة إىل سنة من للتوظي ، الكلي
 
 القصرية ائمو الق على مدرجن مرشحن اختيار على املصادقة املبّسطة العملية هذه تيّسر  ذلك، إىل باإلضافة -8

 خفض من املزيد يف فائدة أميا فيدتُ  مهنية قائمة استحداث إىل أدى ما شاغرة، هذه تصبح عندما ناظرةمُ  مناصب لشغل
 .التوظي  وقت
 
 العامة اخلدمات موظفي توظي  ب()
 
 منظومة يف وطليعية ابتكارا   األكثر يعترب هنج املنظمة، يف العامة اخلدمات موظفي لتوظي  جديد هنج أيضا   اعتمد -9

 امةالع اخلدمات موظفي توظي  قصر عن التخلي مت فقد "حكرا". السابق يف كان ما بكسر وذلك بأسرها، املتحدة األمم
 توظي  هبدف عامليا ، مفتوحا   اآلن املنظمة يف العامة اخلدمات لوظائ  طلبات تقدمي وأصبح احمليطة، اجلغرافية املنطقة على
 األغذية كمنظمة املتحدة األمم منظومة من دولية بوكالة جيدر كما عاملية، سوق من متنوعة، خلفيات من املرشحن، أفضل
 العاملية الدعوات "إطالق ترتيبات مبوجب ،2015 عام منذ العامة اخلدمات يف مناصب يف وظّفوا 47 بن ومن والزراعة.
 املنظمة. خارج من بطلبات تقدموا ممن 11 كان العامة"، اخلدمات بوظائ  االهتمام إلبداء
 
 واملكاتب رئيسيال املقر يف العامة" اخلدمات يف بوظائ  االهتمام إلبداء العاملية الدعوات "إطالق إىل باإلضافة -10

 اجلديدة تشكيلتها عن فضال   كثريا ، أبسط عملياهتا لتصبح العامة اخلدمات موظفي اختيار جلنة صياغة أعيدت اإلقليمية،
 متبعة كانت الي املمارسة حمل ذلك حلّ  وقد وإقليم. إدارة كل يف العامة اخلدمات موظفي من منتخبن ممثلن تضم الي
 العامة. اخلدمات موظفي اختيار جلنة اجتماعات كافة العامة اخلدمات موظفي احتاد حيضر بأن تقضي كانت والي سابقا  
 
 جنم بل فحسب، التوظي  لوقت كبري خفض وإىل كثريا   أسرع تياراخ عملية إىل املنقحة اإلجراءات تفض   مل -11
 من عاليا   تأهيال   مههلن مرشحن تعين وإىل عالتنو  من مزيد إىل بدوره يهدي ما واملنافسة، الشفافية من مزيد أيضا   عنها
 .العامل أحناء مجيع
 
 املمثلة اهليئات مع بالتشاور استعراض، يأجر  األوىل، السنوات هذه خال  املكتسبة اخلربة من الستفادةا تعظيمل -12

 .هتنفيذ ينبغي يذال التحسن وجماالت العملية يف القوة مواطن على للتعرف للموظفن،
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مجع خرباء داخليون وخارجيون مالحظات وتعليقات من خمتل  أصحاب املصلحة للقيام بتحليل دقيق، و  -13
قدموا دراسة شاملة ومفّصلة وموضوعية للعوامل الرئيسية الي تهثر على ف ،املنخرطن يف هذه العملية ودرسوا البيانات
 عملية جلنة اختيار موظفي اخلدمات العامة.

 
  حتسينات على عملية التوظي . فقد أطلقت يف ديسمرب/ ج هذا االستعراض، أُدخلت بالفعليف أعقاب نوات -14

، دعوة واحدة إلبداء االهتمام الستحداث قائمة واحدة باملرشحن املههلن لشغل وظائ  خدمات 2016كانون األو  
وتباد  املعلومات هتا بشكل أفضل إدار  ، ما يتيح للمنظمة6-إىل الفئة خ.ع 2-، من الفئة خ.عالرئيسي عامة يف املقر

 موظفي اخلدمات العامة.جلنة اختيار احلديثة واملفيدة لعملية االختيار مع 
 
عملية تقييم املهارات اللغوية للمرشحن الداخلين واخلارجين، عالوة على ذلك، جرى العمل على تنسيق  -15
ادرة عن اجلهات اخلارجية املعتمدة لدى األمم املتحدة قدمي الطلبات تقدمي شهادات الكفاءة اللغوية الصيتيح مل ما

 إلثبات مستوى معرفتهم. 
 
بإدخا  العملية املنقحة وجنحت يف وضع قوائمها باملرشحن املههلن  كامال  دعما   ُدعمت املكاتب اإلقليمية  -16

 ات عامة بشكل منتظم.لشغل وظائ  اخلدمات العامة وإدارة عمليات جلنة اختيار املوظفن لتعين موظفي خدم
 
 حمّدثعة قائمعة تتوفرسعو  ،2017 الثعاين /كعانونيناير هنايعة يف العامعة اخلعدمات وظعائ  لشعغل ععاملي نعداء أحدث أغلق -17

 .2017 /آذارمارس من اعتبارا املههلن باملرشحن
 
 والزراعة األغذية منظمة ممثلو )ج(
 
 معععععع نشعععععرة املعععععدير الععععععام شعععععيا  ا، ومت2012ذ يونيعععععو/حزيران أحعععععرز تقعععععدم كبعععععري يف تعيينعععععات ممثلعععععي املنظمعععععة. فمنععععع -18

DGB 2012/25،  ينبغي أن حيقق املرشحون لشغل مناصب ممثلي املنظمة نتائج إجيابية يف تقييم إلزامي لقدراهتم يف اإلدارة
 .املالية وإدارة املوارد البشرية

 
واجبعات واملسعهوليات املتوقععة معن املمثلعن. يف هذا الصدد، مت حتديث مواصفات منصب ممثل املنظمة لتعكس ال -19

ويشّكل تقييم الكفاءات اإلدارية والقيادية اآلن جزءا  ال يتجزأ من عملية توظيع  ممثلعي املنظمعة وكبعار املعديرين. ومنعذ ععام 
 . مرشح ملناصب ممثلي املنظمة )من داخل املنظمة ومن خارجها( لتقييم لكفاءاهتم القيادية 100، خضع حوايل 2012
 
يتشععكل "اسععتعراض التقيععيم االفرتاضععي" )الععذي تقععوم بععه شععركة خارجيععة( مععن سلسععلة مععن االختبععارات واسععتبيان  -20

مقابلعة جّديعة للتحقعق معن الكفعاءة مقابعل الكفعاءات القياديعة ومواصعفات منصعب بعاالقرتان معع ، على اإلنرتنت للشخصية
تقييم االفرتاضي هو أحد العناصر العي تهخعذ باحلسعبان خعال  عمليعة . وتقرير استعراض الكما تتوقعها املنظمة  ممثل املنظمة

   التوظي  لضمان أن تكون لدى من يعينون مستقبال  الكفاءات اإلدارية والقيادية املطلوبة للمنصب.
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مجموع استعراضات  السنة
 التقييم االفتراضي

عدد المّقيمين لمنصب ممثل 
 للمنظمة

2012 23 23 

2013 47 39 

2014 33 18 

2015 15 5 

2016 29 15 

 100 147 المجموع

 
ففي املاضي، كان نائبا املدير العام وممثل  .تشكيلة فريق اختيار ممثلي املنظمة 2012تغرّيت أيضا  منذ عام  -21

من املدير أما اآلن، فيتكون الفريق  .يف الفريق، إىل جانب مدير مكتب دعم املكاتب امليدانية أعضاء  ملكتب املدير العام 
 العام املساعد/التعاون التقين واملدير العام املساعد/املمثل اإلقليمي لإلقليم املعين ومدير مكتب دعم املكاتب امليدانية.

 
 مدير مستوى على التوظي  د()
 
فمععا فععوق، وذلععك، مععن بععن مجلععة أمععور أخععرى،  1-جععرى متتععن عمليععة اختيععار املرشععحن لوظععائ  مععن مسععتوى مععد  -22
خبعريا  أيضعا  ليضعم  ، الذي يضم نائب املدير العام أو املدير الععام املسعاعد لعإلدارة املعنيعة،دة تشكيل فريق إجراء املقابالتبإعا

يتضعمن  ،ةعشعر بععة اهيئعات املعادة الر نعاء املتعلقعة مبناصعب أمددة يف احلالعة احملعو خارجيا  رفيع املستوى وخبريا  يف املعوارد البشعرية. 
بعن  املنظمعة. ومعنوذلعك متشعيا معع قعرار جملعس ، تعيعنهم هعي اهليئعاتهعذه عضعاء ألثنعن ااملقعابالت ممثلعن  ي جيريذالفريق ال

عمليععة االختيععار تقيععيم القععدرات اإلداريععة للمرشععحن مععن جانععب شععركة خارجيععة عععن طريععق اسععتعراض التقيععيم اهلامععة لسععمات ال
 قائمة مرشحي الوظائ  الفنية.االفرتاضي. كذلك وضعت قائمة باملرشحن املههلن على غرار 

 
 املوظفون الفنيون املبتدئون )ه(
 
أدى إىل جتديعد حيويعة القعوى العاملعة املبتعدئن، العذي اجملا  اآلخر الذي أحرز فيعه تقعدم هعو جمعا  املعوظفن الفنيعن  -23

منعذ تطبيعق برنعامج املعوظفن الفنيعن يف املنظمة مبوظفن مههلن تأهيال عاليا مهيئن جيدا  للعمعل يف منظومعة األمعم املتحعدة. و 
 من الدو  األعضاء غري املمثلة أو املمثلة متثيال  ناقصا .  28امرأة و 29، من بينهم 49املبتدئن، وّظ  منهم 

 
تواصععل املنظمععة بععذ  جهععود حثيثععة لضععمان مسععتوى عععا مل مععن احلفععاا علععى املععوظفن الفنيععن املبتععدئن السععابقن،  -24

يف املائة( املوظفن الفنين املبتدئن الذين وظفوا بن ععامي  67فردي. وحىت تارخيه، احتفظ بأكثر من ثلثي )رهنا  باألداء ال
، مبوجععب ترتيبععات تعاقديععة خمتلفععة أُبرمععت معهععم لععدى انتهععاء تعييععنهم األويل مععدة سععنتن بتمويععل مععن مكتععب 2014و 2011

 األشخاص املعنين.املوارد البشرية. وقد كان ذلك بعد تقييم دقيق ألداء 
 
 بلعدان معن وسعبعة ممثلة غري بلدان من منهم ثالثة فإن حاليا ، املوجودين 21 عال املبتدئن الفنين للموظفن بالنسبة أما -25
 قيتعلع معا ويف املاجسعتري. درجعة 16و العدكتوراه درجعة حيملعون منهم فأربعة األكادميية، ملههالهتم بالنسبة أما .ناقصا   متثيال ممثلة
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 وبالنسعبة  ماجسعتري. درجعة علعى املرشعحن معن 16و دكتعوراه درجعة علعى حعائزون املرشحن من أربعة فإنّ  اجلامعية، مبههالهتم
 وسعتة األقعل(، علعى للغتعن كاملعة إجادة )مع أربع بلغات كفهون منهم اثنن فإن املتحدة، لألمم الرمسية باللغات معرفتهم إىل

 كعانوا عّينعوا العذين املرشعحن أن يععين وهعذا بلغتعن. كفعهونف نو اآلخعر  نو املرشعح أما ،لغتن(ل كاملة إجادة )مع ثالث بلغات
 األقل. على الرمسية اللغات من لغتن جييدون كلهم
 
 علعععى الفنيعععة الفئعععة معععن ا  موظفععع 31 معععهخرا املنظمعععة عّينعععت أععععاله، يناملعععذكور  املبتعععدئن الفنيعععن املعععوظفن إىل باإلضعععافة -26

 هعهالء انضعمّ  قعدو  .املبتعدئن الفنيعن املوظفن اختيار عملية خال  استحدثت ليا املههلن املرشحن قائمة من 1-ف مستوى
 القععوى حيويععة جتديععد يف يسععاهم مععا ،الفنيععة اجملععاالت مععن العديععد يف اإلقليميععة واملكاتععب اإلدارات إىل دداجلعع الشععباب نو الفنيعع
 .ملنظمةا يف الفنية املعرفة إنعاشو  العاملة
 
 الوظيفي الرتقي )و(
 
 وقعععد اجلعععدارة. أسعععاس علعععى يكعععون وأن بالشعععفافية املنظمعععة يف العععوظيفي الرتقعععي يتسعععم أن لضعععمان إجعععراءات أدخلعععت -27

 تنافسية. عملية خال  من بالرتقية تقريبا   حصري بشكل السابقة الوظيفي" "النمو عملية استبدلت
 بإعالنعات تتعلعق شعفافة مفتوحعة عمليعة يف التنعافس خعال  معن آلنا األعلعى الرتعب إىل الرتقيعة جتعري ذلعك، على بناء -28
 .جيدا حمددة ملموسة معايري مقابل عاملية، دعوات أو الشاغرة الوظائ  عن
 
  نشرهاو  الشاغرة الوظائ  إعالنات )ز(
 
 جهععودا تععزا  وال ظمععةاملن بععذلت العامععة، اخلععدمات بوظععائ  االهتمععام إلبععداء واإلقليميععة العامليععة الععدعوات إىل باإلضععافة -29

 .األعلى واملستوى الفين املستوى على الشاغرة الوظائ  مللء جيدة نوعية ذي رشحنمل واستهدافها اجتذاهبا لزيادة متضافرة
 
 شعععركات اسععتخدام وكعععذلك مناسععبة، عامليععة مطبوععععات يف اإلعععالن العليعععا للمناصععب مرشععحن ععععن البحععث يشععمل -30

 خعال  معن الفعين املسعتوى علعى الشعاغرة الوظعائ  ععن اإلعالنعات كافعة تعزيعز جيعري به،مشعا وبشعكل مهنيعة. خارجية توظي 
 .والعاملي احمللي املستوين على اإلعالنات هذه انتشار لتعزيز والقطرية اإلقليمية املكاتب

 
 متوسععط تفعععار  فقععد عنهععا. املعلعن الشععاغرة للوظععائ  املتقععدمن عععدد يف كبعرية زيععادة إىل هععذه التواصععل جهععود أفضعت -31
 أدنععاه اجلععدو  ويبععن .216 إىل 127 مععن املائععة، يف 170 بنسععبة 2016-2012 الفععرتة يف الفععين املسععتوى لوظععائ  املتقععدمن عععدد
 ولعععبعض ،600 معععدير لوظعععائ  املتقعععدمن ععععدد جتعععاوز احلعععاالت، بععععض يف ،2016 ععععام ويف  الدرجعععة. مسعععتوى حسعععب التوزيعععع
   .300 من أكرب العدد كان الفنية الوظائ 
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  الدرجة حسب ،2016 عام إلى 2012 عام من التغير - بطلبات المتقدمين عدد
 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

 
 الفنية الفئة من الشواغر وضع )ح(
 
 أمثعععل دععععم تقعععدمي بغيعععة أخعععرى تعاقديعععة أدواتبعععو  املعععوظفن غعععري معععع بالتعاقعععد املرونعععة أدخلعععت ،2012 ععععام معععن بعععدءا   -32

 عليهعا وافعق كمعا للمنظمعة االسعرتاتيجي التوجعه علعى أدخلعت العي التععديالت سعياق يف األولويعة ذات اجملاالت يف للتعديالت
 التوظيع  تسعارع ذلعك، صعاحبت العاملعة للقعوى ياسعرتاتيج ختطيط وعملية التحويلية، التغريات توطيد أعقاب ويف األعضاء.

 برنععامج يف مدرجعة مناصعب يف فنيعا   موظفعا   217 بتعيعن الععام املععدير قيعام إىل ذلعك أدى وقعد .2016 ععام يف الفنيعة الوظعائ  يف
 يف ةالفنيعع الوظععائ  شععغور معععد  يف اخنفععاض ذلععك عععن جنععم جاريععة، أخععرى توظيعع  عمليععات إىل وباإلضععافة .ةيععناز يوامل العمععل
 وقعععد .اعليهعع املتفععق املائععة يف 15 الععع نسعععبة املعععد  يتجععاوز أال هععدف مععع يتماشعععى مععا املائععة، يف 13 إىل ةيععناز يوامل العمععل برنععامج
 الشعغور مععد  هعدف أيضعا   ،الفنية اجملاالت يف وخاصة املفردة، التنظيمية الوحدات كافة حتقق حبيث التوظي  عملية أجريت
  املقرر.
 
  املوظفن غري من البشرية واردامل استخدام )ط(
 
 توجيهية خطوط الشخصية اخلدمات اتفاقات يف واملشرتكن الدولين االستشارين اخلرباء توظي  بشأن أُدخلت -33
 جيم( باء، أل ، )الفئات واألجور والتعين االختيار ذلك يف مبا املوظفن، من الفئتن هاتن خدمة جوانب مجيع تغطي
 عام يف صدرت شبيه، حنو وعلى الرئاسية. األجهزة وإىل اإلدارة إىل التقارير رفع وكذلك والرقابة، واملساءلة األداء وتقييم
 الشخصية اخلدمات اتفاقات يف واملشرتكن الوطنين املشاريع موظفي ومساعدة توظي  بشأن توجيهية خطوط 2014
 مع التعامل يف املنظمة أحناء مجيع يف وشفافية اتساقا أكثر هنج ماداعت املبادرات هلذه الرئيسية األهداف ومن حمليا . املعينن
 امليداين. العمل مراكز يف وخاصة املنظمة، يف العاملة القوى من كبرية نسبة متثل الي املوظفن من الفئات هذه
 
 تُقّدم الي للخدماتو  فناملوظ غري من البشرية املوارد فئةل العام املفتش مكتب به قام الذي ستعراضاال إىل إضافة -34
 ومكتب املشرتكة اخلدمات مركز مع بالتعاون عليها، املتفق التوصيات من جمموعة على العمل البشرية املوارد مكتب بدأ هلا،

 معهم أُبرمت الذين واملشرتكن لمستشارينل ُتقّدم الي باخلدمات املتصلة التوجيهية باخلطوط يتعلق ما ويف القانونية. الشهون
 مجيعا ، املنظمة أحناء يف املديرين مع التشاور بعد مراجعتها جرت فقد ،2015 عام حتديثها جرى والي خاصة، خدمات عقود
   اإلدارة. جانب من باستعراضها رهنا   عليها، املتفق اإلجراءات باالعتبار األخذ مع وذلك
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 ويف خمتلفة. مهنية ميادين يف مههلن شباب خرجين من مساعدة   للمنظمة اجلدد اخلرجين تدريب برنامج وفري -35
 جما  يف عملية عمل مبهام األكادميية همارفمع الستكما  بفرصة اجلدد اخلرجين تزويد إىل الربنامج يهدف نفسه، الوقت
 املنظمة. بعمل يتعلق
 
 حىت املستخلصة روسالد إىل باالستناد املتدربن الستخدام الناظمة البشرية املوارد سياسات وجّددت روجعت -36
 من أكرب اخنراط على اجلديد الربنامج وينص أكادميية. مهسسات مع اتفاقيات خال  من لتدريبل ةولوياأل إعطاء مع ،تارخيه
 وشبكات الشراكات إلقامة األكادميية املهسسات بتحديد املتصلة األنشطة يف القدرات وتنمية والدعوة الشراكات شعبة
 أو اجلامعات مع الرعاية ترتيبات على واملوافقة وللتفاوض ،املنظمة اهتمام جماالت يف والبحوث احثاتبامل لتيسريو  اخلرباء،

 والفعالية. االستدامة ضمان شأنه من ما ،األخرى األكادميية املهسسات
 
 البشرية املوارد على اعتمادها املنظمة تواصل ،1الفنية املنظمة لقدرات املستقل التقييم تقرير مشروع يف أوجز كماو  -37
 2350 جمموعه ما هناك سيكون ،2017 مارس/آذار 1 من واعتبارا   املواقع. كافة يف عملها برنامج لتنفيذ املوظفن غري من

 .امليدانية واملكاتب الرئيسي املقر بن ما متوازن بشكل ونويتوزع عقود، مبوجب املنظمة مع يعملون 2 استشاريا  
 

 حسب الجنسية غير الموظفيني للموارد البشرية من : التوزيع اإلقليم2الجدول 
 المنظمةالمدة اإلجمالية للخدمة )سنوات( منذ تاريخ أول مهمة لدى  إقليم الجنسية

 
0 - 1 2-3 4 - 5 6 - 7 8 - 

9 

أكثر 
من 
10 

 
(%) 

 
 المجموع المقر الرئيسي

 

 5% 60 10 2 6 9 11 22 أفريقيا

 4% 47 8 1 6 7 7 18 آسيا

 71% 836 157 56 104 110 153 256 أوروبا

 7% 85 5 4 8 12 14 42 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

 2% 18 2 2 1 2 3 8 الشرق األدىن

 9% 103 14 5 6 13 25 40 أمريكا الشمالية

 4 2 4 9 ئجنوب غرب احمليط اهلاد
 

2 21 %2 

 
395 217 155 135 70 198 1170 %100 

 
%34 %19 %13 %12 %6 %17 %100 

 

 
 المجموع الميدانيةالمكاتب 

 

 18% 208 51 19 19 36 20 63 أفريقيا

 9% 110 22 11 4 18 19 36 آسيا

 43% 511 105 29 38 86 64 189 أوروبا

                                                      
  26/2017C :نظر الوثيقةا  1
اتفاقيعة  ألغراض هذه الوثيقة، يضم االستشاريون من املوارد البشرية من غري املوظفن موظفن من فئة "استشاري رمسي إقليمي للمنظمة" و"مشرتك يف  2

يستثىن األنعواع األخعرى معن املعوارد البشعرية معن غعري املعوظفن علعى غعرار املرتمجعن ان لالستشارين العادين. و تاخلدمات الشخصية" ومها الفئتان املستخدم
  .ومصممي الطباعة وغريهم
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 المنظمةالمدة اإلجمالية للخدمة )سنوات( منذ تاريخ أول مهمة لدى  إقليم الجنسية
 13% 148 30 12 12 24 24 46 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

 3% 35 9 1 4 7 6 8 الشرق األدىن

 9% 108 19 4 11 11 19 44 أمريكا الشمالية

 5% 60 19 2 2 2 11 24 ئجنوب غرب احمليط اهلاد

 
410 163 184 90 78 255 1180 %100 

 
35% 14% 16% 8% 7% 22% 100% 

 

 
 المجموع مجمل المواقع

 

 11% 268 61 21 25 45 31 85 أفريقيا

 7% 157 30 12 10 25 26 54 آسيا

 57% 1347 262 85 142 196 217 445 أوروبا

 10% 233 35 16 20 36 38 88 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

 2% 53 11 3 5 9 9 16 الشرق األدىن

 9% 211 33 9 17 24 44 84 أمريكا الشمالية

 3% 81 21 2 6 4 15 33 ئجنوب غرب احمليط اهلاد

 100% 2350 453 148 225 339 380 805 اجملموع

 %34 %16 %14 %10 %6 %19 %100 
 

 100% 17% 6% 12% 13% 19% 34% المقر الرئيسي

 100% 22% 7% 8% 16% 14% 35% المكاتب الميدانية

 100% 19% 6% 10% 14% 16% 34% المجموع

 
 معن أكثعر منعذ معهعا تعاقديعة عالقعة علعى زالعوا امع املنظمة استشاريي من املائة يف 20 حوايل أن 2 اجلدو  من يالحظ -38
 البلععدان مواطنععو يشععكل جغرافيععة، نظععر وجهععة ومععن .الفنيععة بقععدراهتا هععااحتفاظ يف هامععة مسععامهة بععذلك نسععامهم سععنوات، 10

 فقعط بلعدان سعبعة أن كمعا حاليعا ، املنظمعة تشعغّلهم العذين لالستشعارين اإلمجعايل العدد ثلثي الشمالية أمريكا وبلدان األوروبية
ععععايرة أولويعععة املنظمعععة وتعطعععي .3 اجلعععدو  يف يتبعععن حسعععبما الععععدد، هعععذا نصععع  معععن أكثعععر متثعععل

ُ
 ستشعععاريناال اختيعععار عمليعععة مل

 والتقييم. الفرز بعد عليهم ووفق مههلن رشحنمب قائمة بإعداد االجتاه هذا يف جهود بذ  حاليا   وجيري الدولين
 

 في المائة من إجمالي الموارد البشرية من غير الموظفين 50نوها أكثر من : البلدان التي يشكل مواط3الجدول 
المكاتب  المقر الرئيسي الجنسيـــة العدد

 النسبة المئوية التراكمية النسبة المئوية المجموع الميدانية

 23.8% 559 58 501 إيطاليا 1
 

 30.3% 6.5% 152 78 74 الواليات املتحدة األمريكية 2

 36.6% 6.3% 149 79 70 فرنسا 3

 41.6% 5.0% 118 74 44 اململكة املتحدة 4

 45.0% 3.4% 79 36 43 إسبانيا 5

 48.0% 3.1% 72 38 34 أملانيا 6

 50.6% 2.5% 59 30 29 كندا 7

 49.4% 1162 787 375 جنسيات أخرى 8
 

 
  100% 2350 1180 1170 المجموع
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 للمنظمة( نقليمياإل نرمسيال ينستشار اال) الدولين ستشاريناال ختيارال إجراءات إدخا  ي()
 
 منّقحعععة عمليعععة إدخعععا  جيعععري ة،يعععناز يامل علعععى املعععايل أثعععرهم ععععن فضعععال   املنظمعععة، يف رمسيعععن كمعععوظفن لوضععععهم نظعععرا   -39

 . للمنظمة( اإلقليمين الرمسين )االستشارين الدولين االستشارين وتقييم الختيار
 
 .2016 لعام الفئة حسب الدولين االستشارين اخلرباء توزيع دناهأ اجلدو  يعرض -40
 

 المجموع متوفر غير يمج مستوى اءب مستوى ألف مستوى 
 1703 12 420 837 434 امليدانية املكاتب

 %100 %1 %25 %49 %25 املئوية النسبة

 1183 13 706 374 90 الرئيسي املقر

 %100 %1 %59 %32 %8 املئوية النسبة

 2886 25 1126 1211 524 اجملموع

 %100 %1 %39 %42 %18 املئوية النسبة

 
 ويف .الرئيسي املقر يف 1183و امليدانية املكاتب يف وندولي وناستشاري اءخرب  1703 ّظ وُ  ،اجلدو  من يتبن كما -41
 دوالرا   450 من )أكثر ل أ فئة يف هم نيةامليدا املكاتب يف االستشارين اخلرباء من املائة يف 25 أن يتبن ،الفئاتب يتعلق ما
 .املائة( يف 18 هجمموع امب) املائة يف 8 املقر يف نسبتهم بلغت حن يف الواحد(، لليوم
 
 لضمان ،وصرامة وشفافية اتساقا   أكثر الدولين االستشارين للخرباء وتقييم اختيار عملية إدخا  املنظمة بدأت -42

 .اشفافو  فعاال   املالية املنظمة موارد استخدام يكون وأن احلاالت مجيع يف املا  مقابل قيمة على احلصو 
 
 اخلربة حقو واصفات/امل تغطي الدولين االستشارين اخلرباء لوظائ  املههلن املرشحن من قوائم تستحدث وفس -43
 دعوات فإن ذلك، إىل وباإلضافة يات.املستو  من مستوى لكل املوجودة البيانات قواعد توحيد طريق عن هلا احلاجة تتكرر الي
 للوصو  االستهداف أدوات أفضل واستخدام االتصا  قنوات وزيادة خمصصة نشر جهود خال  من ستصدر االهتمام إبداء
 .اختيارهم يتم الذين الدولين االستشارين اخلرباء مواصفات جودة حتسنو  تنوع وزيادة العامل أحناء مجيع يف اخلرباء إىل
 

 ة إدارة الموارد البشرية مع االحتياجات االستراتيجية والبرامجية للمنظمةمواءم
 
 تعّلم التطوير و الو األداء إدارة  )أ(
 
 معن فرباير/شعباط يف تأطلقع عمليعة وهعي ،حسعنا سعريا األداء" وإدارة تقييم "نظام بشأن اجملّددة السياسة تنفيذ رييس -44
 شعبكة علعى النظعام حتسعن الرئيسعية التغيعريات وتشعمل األداء. إدارة نظعام سعنوحت تبسعيط 2016 ععام يف جرى وقد العام. هذا

 يف أرفععع نوعيععة ذات وتعليقععات مالحظععات علععى احلصععو  علععى أكععرب ا  وتركيععز  نوعيععة، وأفضععل أبسععط عمععل وخطععط اإلنرتنععت،
   نقاط. 5 من تصني  مقياس إىل نقاط 4 من تصني  مقياس من واالنتقا  ،املناسب الوقت
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 ويف الداخليععععة اإلدارة مباحثععععات يف األداء وإدارة تقيععععيم نظععععام وحتسععععن ضاسععععتعر ا 2012 عععععام منععععذ باسععععتمرار ريجيعععع -45
 املعععديرين واجعععه النقعععاط معععن الزوجعععي الععععدد ذا التصعععني  مقيعععاس أن تبعععن فمعععثال ، للمعععوظفن. املمثلعععة اهليئعععات معععع مشعععاورات
 املرضي. األداء متثل مركزية نقطة وجود عدم إىل نظربال خاصة بدقة، املوظفن أداء وص  حماولة لدى بصعوبات

 
 معععن كبعععري بععععدد املصعععحوبة املسعععهبة العمعععل خطعععط أن الداخليعععة واملشعععاورات املباحثعععات كشعععفت مشعععابه، حنعععو علعععى -46

 وإتاحعة العمعل خطعط تبسعيط األنسعب معن أن اعتعرب لعذلك، ووفقعا .لمديرينل وال لموظفنل ال فعالة غري واملهشرات األهداف
  هبا. األداء قياس من ميّكن ما إعدادها يف املرونة من أكرب درق
 
 يتععيح مععا املاضععي، يف ورقيععة كانععت الععي للتقييمععات مأمتتععة مبّسععطة عمليععات وضععع تععدرجييا   جيععري ذلععك، علععى عععالوة -47

   .األداء لتقييم اتساقا   أكثر هنج اعتماد
 
 اخليععار هععذه تععوفر عنععدما اإلنرتنععت علععى حلععو  لتقععدمي متواصععلة دجهععو  ذ تُبعع تععزا  ال املععوظفن، بتطععوير يتعلععق مععا يف -48

 اجلامععععات طورهتعععا العععي اإلنرتنعععت، علعععى املوجعععودة املعععوارد اسعععتخدام أيضعععا   املنظمعععة تشعععجع كمعععا التكلفعععة. حيعععث معععن األكفعععأ
 معتمعدين، دوليعن وشعركاء أكادمييعة مهسسعات معع التعززرات بزيعادة املنظمعة تقعوم بعالتوازي،و  األخرى. املتحدة األمم ووكاالت

 للموظفن. املقبلة اإلمنائية لالحتياجات هامة موارد على احلصو  إمكانية ييسر ما
 
 خمصععص. تععدريب تنفيععذ إىل حتتععاج الععي اجملععاالت لتحديععد اإلداريععة للمهععارات شععامل تقيععيم يف أيضععا   منخرطععة املنظمععة - 49
 للقيمعن إلزاميعة دورة وهعي - املشعروع يزانيعةم ععن املسعهو  بوحعدة بعدءا   ،اإللكرتوين التعّلم توحدا من سلسلة أُطلقت ،فمثال  
 بنعاء علعى أساسعية بصعورة ترّكعز أخعرى إلكرتونيعة تعلّعم دورات إصعدار تعدرجييا   يعتمّ  كما .الينواحل اجلدد املشاريع يزانياتم على

 املنظمعة. نتعائج إطعار معع املواءمعة وتشعجيع املسعاءلة وفهعم اإلدارية تاالكفاء حتسن بقصد املوظفن، لدى التشغيلية القدرات
 أكثعر خيعارات مقابعل املكلع ، املوقعع خعارج املسعهولن كبعار مسعتوى علعى التعدريب توق  إىل اإلشارة جتدر الصدد، هذا ويف
 اإلنرتنععت علععى راتوخيععا اإلنرتنععت عععرب دراسععية حلقععات وتشععمل أفضععل تصععميما   خصيصععا   مصععممة التكلفععة حيععث مععن فعاليععة
 توجيه. عملياتو 
 
 واإلداريعة والرباجميعة التشعغيلية القعدرات بنعاء إىل ترمعي العي باملنظمعة اخلاصعة العدورات معن كبعري ععدد توفّر فإن ذلكك -50

 يف تاإلنرتنعع عععرب مععةاملنظّ  الدراسععية احللقععات عععدد يععزدادو  حمعّددة. ألدوار جمديععة تعلععيم مسععارات إقامععة للمنظمععة يتععيح للمعوظفن
 التععاون و"شعبة ،"السياسات ممارسي "مجاعة حاليا   اإلنرتنت عرب الدراسية احللقات هذه تقدمو  املختلطة. التعليم برامج إطار
 تععرتاوح أخععرى إلكرتونيععة دراسععية حلقععات خمتلفععة اإلعععداد مععن مراحععل يف هنععاك أن كمععا .اجلنععوب" بلععدان بععن مععا املععوارد وحشععد
 مكافحععةو  األورويب، االحتععاد مععع "PAGoDA تفععويضال اتفاقععات أو الركععائز تقيععيم مبوجععب نح"املعع بععن قليلععة كأمثلععة مواضععيعها
 هعذه تصعميم يف املواضعيع خلعرباء الدعم البشرية املوارد مكتب ويوفّر علم. وعن احلرة املسبقة واملوافقة ،الزراعة يف األطفا  عمل

   قدميها.وت وتيسريها تصميمها ىعل قدراهتم بناء يف كما اإلنرتنت، على الدراسية احللقات
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 ويف الرئيسي املقر )يف اسرتاتيجية برامج فرق معا   مجع يذال ،"والتغذية األغذية ونظم الغذائي باألمن امجنبر " أمثر -51
 املنظمة تفكري طريقة تشكيل إعادة حيث من جيدة نتائج املواقع، مجيع يف رئيسين موظفن وكذلك اإلقليمية(، املكاتب
 مبادرات باستعراض حاليا   القدرات وتنمية والدعوة الشراكات شعبة تقوم كما والتغذية. األغذية ونظم الغذائي األمن بشأن
 األكادميية. األوساط مع بالتعاون ،شبيهة
 
 وقيمها املنظمة برسالة اجلدد املوظفن تعري  ب()
 
 بتقدمي املنظمة إىل انضمامهم عملية يف اجلدد املوظفن ملساعدة HR-Link تسمى جديدة، خدمة أطلقت -52

 يف اجلدد باملوظفن ترحيب اجتماع عقد وقد ووحداهتم. عبهملشُ  وتقدميهم هتمماهمب املتصلة اللوجستية اجلوانب يف املساعدة
 يعمج ملساعدة جديدة توجيه أدوات جمموعة صدرت ذلك، إىل وباإلضافة العام. املدير مبشاركة 2017 /شباط فرباير يف املقر

 تويل من األوىل األسابيع يف تكّيفهم على لمساعدةل األساسية اهلامة واألدوات ارفاملع اكتساب على اجلدد القادمن
 العامل. أحناء عرب املوظفن لكافة متوفر الربنامج وهذا مهامهم.

 
  للموظفن املمثلة اهليئات مع العالقات ج()
 
 الفئة موظفي رابطة - للموظفن املمثلة اهليئات مع وجوهري مستمر اطاخنر  2012 عام بداية منذ هناك يزا  ال -53
 القرارات اختاذب املتمثل اإلدارة لدور الوضوح من مزيد إىل ذلك أدى وقد العامة. اخلدمات موظفي واحتاد املنظمة يف الفنية
 .تشاورية عملية ال خ من البناءة املالحظات إبداءب املتمثل للموظفن املمثلة اهليئات ودور اإلدارية
 
 ،فمثال   واإلدارة. املوظفن ممثلي بن منتظمة اجتماعات تعقد واملوظفن اإلدارة من مشرتكة استشارية جلنة ُشكلت -54
 مع والتفاهم التعاون مستوى حتسن وقد مرة. 20 اجتمعت ،2016 عام ويف اجتماعا، 27 اللجنة عقدت ،2015 عام يف

 ممثلة هيئة كل نحتمُ  ذلك، إىل باإلضافةو  ككل. املنظمة على مفيد صحي تأثري لذلك وكان ا،كبري  حتسنا   املوظفن هيئات
 عليها نشرت أن هلا ميكن للمنظمة، الداخلية اإلنرتنت شبكة من األوىل الصفحة على دائمة خمصصة مساحة للموظفن
 .اهب اخلاصة امعلوماهت

 
 األجل القصرية العقود )د(
 
 هععو األجعل القصععرية التعيينعات مبوجععب ممكنعة عمععل معدة ألقصععى حعدّ  إداري تعمععيم خعال  مععن عوضع ،2015 ععام يف -55
 مععدة العععاملون يعععّن  وأن صععحيحا   اسععتخداما   األجععل القصععرية التعيينععات تسععتخدم أن ضععمان اهلععدف وكععان خدمععة. شععهر 55

 وجععود أو الععادين املععوظفن غيعاب وأ ذروتععه العمعل عععبء بلعو  بسععبب مهقتعة احتياجععات لتغطيعة مهقتععة لفعرتات األجععل قصعرية
 القسععم قُّععحنعُ  وقععد األجععل. قصععري عقععد مبوجععب التعيععن إعععادة أو التعيععن متديععد توقعععيُ  أال ينبغععي أنععه ذلععك علععى ويرتتععب شععواغر.
 أخعرى، أمعور مجلعة بعن معن تشعمل، تععديالت عليعه دخلعتوأُ  اإلداري العدليل يف األجعل قصعري تعيعن مبوجب بالعاملن اخلاص
   للتعين. األقصى احلد هذا على صالن
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 تشرين /أكتوبر يف صدرت العامة، اخلدمات وفئة الفنية للفئة األجل القصرية العقود استخدام لرتشيد حماولة يفو  -56
 علىو  شهرا(. 55) القصوى ومدهتا العقود من النوع هلذا املناسب باالستخدام تتعلق جديدة إدارية إجراءات 2016 األو 
 كانون ديسمرب/ مثل النشاط، اخنفاض فرتات مع تهامءموا تدرجييا   ستجري ،العقود هذه استخدام كفاءة لتعظيم ،شبيه حنو
 .الثاين ويناير/كانون األو 
 

 المتحدة األمم منظومة في متخصصة كوكالة والزراعة األغذية منظمة طبيعة عكس
 
 للمنظمة اجلغرايف لتمثيلا أهداف حتقيق يف احملرز التقدم وتتبع التدابري تنفيذ )أ(
 
 املناصععب املنظمععة متععأل أن مععن للتأكععد اجلععدارة معيععار دائمععا اتبععع الدوليععة، الفنيععة املناصععب يف التعيععن قععرارات اختععاذ يف -57
 املههلن. املرشحن بأفضل مجيعا  
 
 التمثيعععل لضعععمان الواجعععب ماالهتمعععا العليعععا اإلدارة أولعععت الرئاسعععية، األجهعععزة توجيهعععات معععع شعععيا  اومت نفسعععه، الوقعععت يف -58

 .امليزانيةو  العمل برنامج من املمّولة بالوظائ  األمر يتعلق ما بقدر للمنظمة العامة األمانة يف األعضاء للدو  املنص  اجلغرايف
 
 املنظمعة أمانعة يف املمثلعة غعري البلعدان ععدد ختفعيض كبعري حعد إىل أمكعن الصعدد، هعذا يف اجلهعود بعذ  اسعتمرار نتيجة -59
 .منصفا   متثيال   املمثلة الدو  عدد زيادة إىل أدى ما زائدا ، أو ناقصا   متثيال   املمثلة كوتل
 
 .(194 أصل من بلدا   148) املائة يف 76 منصفا   متثيال   املمثلة البلدان نسبة تبلغ ،اجلديدة التعيينات من االنتهاء بعد -60
 

 التمثيلي الوضع حسب األعضاء البلدان عدد
 

   

 2012 الثاين انونيناير/ك
 2017 مارس/آذار 

 ممثلة غري بلدان
 

31 16% 
 

26 13% 

 %8 16  %9 18  دان ممثلة متثيال  ناقصابل
  منصفا متثيال   ممثلة دانبل

 
137 72% 

 
148 76% 

 زائدا متثيال   ممثلة بلدان
 

5 3% 
 

4 2% 

 المجموع
 

191 100% 
 

194 )*( 100% 

 
 بروناي منصفا(؛ متثيال   )ممثلة السودان جنوب ناقصا(؛ متثيال   )ممثلة سنغافورة حتتسب: ومل الفرتة خال  ضمتان الي األعضاء البلدان  (*) 

 .2014 الثاين كانون يناير/ يف الثالث الدو  هذه انضمت ممثلة(. )غري
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 اجلنسن متثيل حتسّن )ب(
 
 فنيعون وموظفعون وفنيعون )معدراء املعوظفن فئعات ةكافع يف للنساء اإلمجالية النسبة ارتفعت ،2016و 2012 عامي بن -61

 يف 52 إىل املائعة يف 51 معن بعاطراد العامعة( اخلعدمات يف وموظفعون وطنيعون فنيعون وموظفعون مععاونون فنيعون وموظفون مبتدئون
 علععى الرتكيععز جهععود املنظمععة واصععلت ،2012 عععام منععذ املائععة يف 22 بنسععبة املععوظفن جملمععوع املطلععق العععدد اخنفععاض ورغععم املائععة.
 .النساء من بالفعل هم مجيعا   املنظمة موظفي نص  من أكثر أن التأكيد وميكننا العاملة، القوى يف النساء من املزيد توظي 
 
 نسعبة كانت فقد إجيايب. اجتاه يف اجلنسن متثيل سار عام(، مدير نائب إىل 1-)ف الدولية الفنية بالفئة يتعلق ما يف -62

 االتصععا  جهعود وتوسعيع اسعتمرار وبفضععل ،2016 األو  أكتوبر/تشعرين وحبلعو  املائعة، يف 36 تبلععغ 2012 امعع بدايعة يف النسعاء
 بععن للتععوازن االختيععار هيئععة جانععب مععن االهتمععام إيععالء وكععذلك خمتععارة بلععدان يف واجلامعععات املهنيععة املهسسععات مععن كبععري بعععدد

 .املائة يف 40 إىل الرقم هذا ارتفع اجلنسن،
 
 واملععوظفن الععوطنين الفنيععن املععوظفن فئععي يف النسععاء عععدد زيععادة وهععو لععه اإلشععارة جتععدر ملحععوا آخععر حتسععن هنععاك -63

 يف 40 إىل املائعة يف 36 معن 2016و 2012 ععامي بعن الوطنين املوظفن فئة يف النساء نسبة ارتفعت فبالفعل، املبتدئن. الفنين
 اجلعدد املبتعدئن الفنيعن املعوظفن ومع املائة. يف 72 إىل املائة يف 61 من (1-ف )درجة املبتدئن الفنين املوظفن فئة ويف املائة،
 الفئعععة هعععذه ويف النسعععاء. معععن معععنهم 22 مبتعععدئا ، فنيعععا   موظفعععا   33 جمموععععه معععا هنعععاك سعععيكون االلتحعععاق، علعععى يوشعععكون العععذين
 الفنين. للموظفن املتوقعة نفسها هي والطويل توسطامل املدين يف اجلنسن بن العام للتمثيل املتوقعة النتائج األخرية،

 
 املنظمة مستوى على التنّقل )ج(
 
 عععام مععن بععدءا   سععنوية تنقععل عمليععات وأجريععت املنظمععة مسععتوى علععى للمععوظفن جغععرايف تنقععل سياسععة وضعععت لقععد -64

 هنعاك تكعن ومل الطبيععة، مهقتعةو  وخمصصعة الععدد ومنخفضعة طوعيعة اجلغرايف التنقل حاالت كانت التاريخ، ذلك وقبل .2014
 .الصدد هذا يف متسقة سياسة
 
 هبعععدفو  للمنظمعععة الدوليعععة الطبيععععة يعكعععس امبععع للمعععوظفن، إلزامعععي جغعععرايف تنقعععل سياسعععة دخلعععتأُ  ،2014 ععععام يف -65

 ملعديرا نشعرة يف وأعلنعت للمعوظفن املمثلعة اهليئعات معع ومشعاورات داخليعة مباحثعات إثعر السياسعة هعذه قلتُصع وقد .هاتنشيط
 .DGB 2015/07 العام
 
 حععدّ  أهععداف ووضعععت امليععدان، ويف الرئيسععي املقععر يف واملكاتععب والُشعععب اإلدارات مجيععع الصععلة ذو الربنععامج يشععمل -66
 السععابقة السععنوات يف الععواردة املالحظععات علععى بنععاء   2014 عععام منععذ الربنععامج ُصععقل وقععد سععنوي. أسععاس علععى منهععا لكععل أدىن
 .2016 عام يف 50 وإىل 2015 عام يف 34 إىل 2014 عام يف 15 من التنقالت عدد وازداد
 
 املنظمعة إلنععاش كزليعة التنقعل برنعامج أمهيعة علعى األعضعاء شعدد املاليعة، للجنة 2016 عام الثاين تشرين /نوفمرب دورة ال خ -67

  .2016 األو  كانونديسمرب/ يف 2017 لعام اجلغرايف التنقل عملية بدأت ذلك، على وبناء .الفنية املعارف تقاسم وتشجيع
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 مععا ،أكثععر مبّسععطة داخليععة عمليععة بفضععلو  املسععبق التخطععيط بفضععل شععباطفرباير/ هنايععة يف بنجععاح التمععرين هععذا انتهععى -68
 .2017 لعام نقل عملية 54 على املوافقة إىل أدى
 
 الشععقيقة. املتحععدة األمععم منظومععة هيئععات انتبععاه بالفعععل املنظمععة يف للمععوظفن اجلغععرايف التنقععل سياسععة جنععاح اجتععذب -69
 للمنظمعة الفنيعة القعدرات تععزز فهعي ،املعوظفن علعىو  املنظمعة علعى التنقعل لسياسعة املتنوع املتعدد اإلجيايب األثر بازدياد يتضحو 

 وبالعكس. امليدان، إىل املقر من املعرفة جتلب إذ ككل
 
 اللغوية التعددية تعزيز )د(
 
إىل القععرار التععارخيي 11/50 الصععادر عععن اجلمعيععة العامععة لألمععم املتحععدة والقععرارات الععي تلتععه بشععأن التعدديععة   اسععتنادا   -70

اللغوية، اختذت عدة خطوات لتعزيز التعددية اللغوية يف املنظمة، وخاصة بن املوظفن الفنين الدولين. فقعد طُلعب معن مجيعع 
املععوظفن الفنيععن الععدولين تقععدمي أدلععة علععى مهععاراهتم اللغويععة بلغتععن رمسيتععن، وتعععن علععى مععن مل يسععتوفوا الشععروط األساسععية 
االلتحععاق بععدورات لتحسععن معععرفتهم. ونتيجععة لععذلك، أصععبحت نسععبة املععوظفن )يف مناصععب برنععامج العمععل و امليزانيععة( الععذين 
حيتاجون إىل اكتساب معرفة بلغة ثانيعة علعى األقعل علعى املسعتوى املتوسعط أقعل معن 4 يف املائعة. وععالوة علعى ذلعك، يف سعياق 
إجراءات االختيار والتعين، ينظر عن كثب يف املهارات اللغوية للمرشحن، العداخلين واخلعارجين. ويتطلعب اختيعار مرشعح 

  ال ميلك مهارات لغوية دنيا إعفاء  وخيضع لشرط الوصو  إىل املستوى املطلوب خال  فرتة زمنية حمددة.

 
 يف مشععاركتها خععال  مععن عنععه يعععرب اللغويععة، التعدديععة بشععأن واضععح موقعع  العتمععاد أيضععا   أساسععي ءاألعضععا الععدو  دور -71

 الالزمعععة التعععدابري مجيعععع علعععى املصعععادقة خعععال  معععن تنفيعععذها ودععععم املتحعععدة، األمعععم منظومعععة منظمعععات ملختلععع  التشعععريعية اهليئعععات
 الدولية. املنظمات من املطلوبة املستويات إىل لتصل املهنية غةالل مناهج لتعزيز الوطنية القدرات تنمية خال  من مثال   لتحقيقها،

 
 التوظي  حو  جممّعة معلومات لتوفري مبسطة عملية )هع(
 
 لتوحيععد رومععا يف مقارهععا توجععد الععي األخععرى الوكععاالت مععع املنظمععة تشععاورت الدائمععة، املمثليععات احتياجععات لتلبيععة  -72

 الوكعاالت معن ذاهتعا املعلومعات لتعوفري ثابعت هنعج اتبعاع إىل العمليعة هعذه وتعهدي البشعرية. املعوارد عن معلومات توفر الي التقارير
  االستجابة. فرتة وحتسن للمقارنة قابلة البيانات تكون أن يكفل ما روما، يف مقارها توجد الي
 

 البشرية الموارد وإجراءات عمليات كفاءة زيادة
 
 املشرتكة اخلدمات ومركز حداهتاوو  البشرية املوارد وظيفة يف التحو  (أ)
 
 ومعاجلععععة ورصععععد لزبععععائنا خدمععععة تكعععون حبيععععث قطاعععععاتال مشععععرتكة بنيععععة إىل املشعععرتكة اخلععععدمات مركععععز حتويععععل جعععرى -73
 وجععودة فعاليععة حتسععن إىل باإلضععافة املععوظفن، تغععرّي  جتععاه التكيعع و  الصععمود علععى مجيعهععا ةقععادر  تنظيمععيال يكععلواهل ملعععامالتا

 .املقدمة اخلدمات
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 املوارد رواتب عملية تبسيط فمن هائال. تقدما   املاضية 12 الع األشهر خال  املشرتكة اخلدمات مركز فريق أحرز -74
 االتصاالت التحو  عملية حّسنت البشرية، املوارد خدمات يف مفردة عملية 60 من أكثر تعزيز إىل ،املوظفن غري من البشرية

 .والتصديقات
 
ّكل فريق مركز اتصا  لتحسن نوعية اخلدمات. ومن اآلن فصاعدا ، سيجري تأكيد شُ  باإلضافة إىل ذلك، -75

، وإخطار مجيع األطراف ذات الصلة لإلجنازاستالم كافة الطلبات املقدمة إىل مركز اخلدمات املشرتكة واملواعيد املتوقعة 
  .حاملا تتخذ إجراءات

 
اعد واإلجراءات يف جما  املوارد البشرية. وقد اسُتعرض قسم املوارد يتواصل العمل على حتديث وترشيد الوثائق والقو  -76

البشرية يف دليل التعليمات اإلدارية استعراضا  كامال  وُحّسن حتسينا  هاما. وأجنزت مراجعة أوىل ومشاورات أّولية مع أصحاب 
 باملوارد البشرية واالستحقاقات واملنافع.الي تتناو  املسائل املتعلقة كلها تقريبا  املصلحة الداخلين ألقسام الدليل  

 
اسُتعرضت استعراضا  شامال  أحكام املوارد البشرية يف دليل التعليمات اإلدارية للمنظمة، الي تشكل مصدرا   -77

لسياسات وإجراءات املوارد البشرية، هبدف مراجعة وإعادة تنظيم احملتوى والتأكد من أنه يعكس أحدث املعلومات 
دليل  2013ويف موازاة ذلك، أُطلق يف ديسمرب/ كانون األو   .فافية وبطريقة جتعلها سهلة املنا  للمستخدمنبوضوح وش

للمنظمة على اإلنرتنت سهل االستخدام. وقد أجريت عملية كربى لتحديث الدليل بقواعد كانت موجودة سابقا  يف 
اإلمكان ومجعها يف مصدر واحد. ونتيجة الستعراض  العديد من التعميمات اإلدارية بُغية توحيد هذه القواعد قدر

وثيقة مرجعية إدارية خاصة باملوارد البشرية  360اإلصدارات اإلدارية احلالية استعراضا  شامال  وتبسيطها، ألغي حوايل 
 )منشورات إعالمية رئيسية وتوجيهات سياساتية وتعميمات إدارية( وروجع ما تبقى وأدرج يف الدليل.

 
 مععن كعل سععاهمف دارة:اإلالبشعرية/ للمععوارد ذاتيعة خدمععة أداتعا 2016 عععام خعال  البشععرية املعوارد خدمععة ملعوظفي درتُأصع  -78

  .اإلدارين البشرية/املوظفن املوارد موظفي على العمل عبء ختفي  يف السكن إجيار بد  سابتحا وآلية التوظي  شهادة
 
 يف الرئيسععية اإلجععراءات مجيععع وتوحيععد أمتتععة أجععل مععن املععوارد إلدارة العععاملي للنظععام جديععدة وظيفععة تطععوير أيضععا   جععرى -79
 بودابسععت يف البشععرية للمععوارد مسععاعدة مكتععب إنشععاء متّ  كمععا الوظععائ ، بععإدارة املتصععلة العععاملي الصعععيد علععى التوظيعع  جمععا 
 .الشفافية تعزيز وإىل للمعاجلة الالزم الوقت خفض إىل األداة هذه وأفضت اجلديدة. الوظيفة هذه مستخدمي لدعم
 
 تععيحتو  الطععيب. واملكتععب البشععرية املععوارد مكتععب بععن أكععرب داخلععي تعععاون خععال  مععن املرضععية اإلجععازات إدارة ززتُععع -80

 املرضععية. اإلجعازة طلبعات معاملعة يف الكفعاءة معن مزيعدا   حاليعا   القعائم املعوارد إلدارة الععاملي النظعام بواسعطة احملّسعنة اآلليعة العمليعة
 يالصعععح التععأمن شعععركة مععن خعععارجي مععزود باسعععتخدام التكلفععة، فعاليعععة مععن وكعععذلك والرقابععة، اإلنصعععاف مععن املزيعععد قحتقعع وقععد

 طريععق ععن ذلععك يف مبعا طويلعة، مرضععية إجعازة علععى احلصعو  طلبعات مراجعععة يف الطعيب املكتععب دععم بغيعة املنظمععة، معع املتعاقعدة
  االقتضاء. عند املنزلية لزياراتا
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 / أمتتة عمليات املوارد البشريةتبسيط وتوحيد )ب(
 
خمتل  جماالت خدمات املوارد البشرية الي تشمل، من يف أمتتة نظام الرواتب العديد من الفوائد اهلامة أمثرت  -81

بن مجلة أمور أخرى، إدارة اإلجازات ومدفوعات هناية اخلدمة وأوقات السفر والتوق  أثناء الرحالت وإدارة املوارد 
 غري املوظفن.البشرية من 

 
اسُتعرضت غالبية اإلجراءات الرئيسية املتعلقة باملوارد البشرية كما جرى حتليلها وتنظيمها يف "إجراءات تشغيل  -82

منها(. وقد أثبتت إجراءات التشغيل املعيارية هذه أهنا مفيدة للغاية يف القيام مبعامالت املوارد  140معيارية" حمّدثة )نّفذ 
 .دعم نقل املعرفةيف التساق والشفافية يف أحناء وحدات املوارد البشرية، كما البشرية وضمان ا

 
 الفنية الوظائف مواصفات تحديد إعادة

 
 وظيفعة 58 أدرجت ،2016  الثاين نوفمرب/تشرين يف اعتمدت الي املوحد الربنامج إدارة ترتيبات متطلبات مراعاة مع -83
 امليزانيعةو  العمعل برنعامج يف العامعة( اخلعدمات فئعة معن 3و الفنيعة الفئعة معن 47و وقفع معاف معد -مستوى من 8 )منها جديدة فنية

2018-2019. 
 
 مركععز يف والكفععاءة التبسععيط وتععدابري اهليكلععة إعععادة خععال  مععن ألغيععت صععافية وظيفععة 59 عبعع اجلديععدة الوظععائ  قوبلععت -84

 .املهسسية دماتاخلإدارة و ،املراسم وشهون واجمللس املهمتر وشعبة املشرتكة اخلدمات
 
 معههلن فنيعن توظيع  إلتاحعة الفنيعة الفئعة من وظيفة 76 مستويات خفضت الوظائ ، استعراض عملية من كجزءو  -85
  .3.43 إىل 3.52 من املهنية الدرجة طانق متوسط ختفيض إىل أدى ما سنا ، أصغر

 
 ألنشطة الخارجيةا

 
إىل إطعار سياسعاو واضعح ميكعن أن يأخعذ باالعتبعار اآلثعار تقر يفخارجية يف أنشطة موظفي املنظمة اخنراط كان  -86

بععدد معن الوسعائل  فصعدرت تعليمعات .على وقت املوظفن وااللتزامات جتاه املنظمات الشريكة واحتما  تضارب املصاحل
موظفععا   70ونتيجععة لععذلك مععنح حععوايل  .تعمععيم إداري خمصععص يتعلععق مبشععاركة مععوظفي املنظمععة يف األنشععطة اخلارجيععةمنهععا 

الفععرص لتعزيععز هععذه ميكععن اغتنععام كععي سععجل خمصععص هلععذه الغايععة  كتلععك، وسععيجري اآلن تتبععع   موافقععة علععى ممارسععة أنشععطة
 على أساس قرارات فردية يتخذها املوظفون.  قطوليس فعمل املنظمة 

 
 ترشيد العطل الرسمية

 
املائععة مععن املععوظفن يف املقععر الرئيسععي، يف  50أظهععر اسععتعراض لبيانععات السععنوات األخععرية أن مععا متوسععطه حععوايل  -87
ديسعمرب/كانون األو  معا أدى إىل تبعاطه يف  31و 25يف ذلك موظفو اإلدارة العليا، أخذوا عطال  يف الفعرتة املمتعدة بعن  مبا
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 النظعر يف إمكانيعة جتميععجعرى على عاتق املنظمة مع اخنفعاض النعواتج. و وقعت األنشطة أفضى إىل تكالي  تشغيلية كبرية 
مليععون دوالر حنععو  تععهوفععر قيمأدى إىل مععا  ،2016يف عععام  ذلععك فنفععذ ،العطععل الرمسيععة يف املقععر الرئيسععي خععال  هععذه الفععرتة

قععدرة املنظمععة علععى االسععتجابة للطععوارئ غععري املتوقعععة أو  ،وسععواها مععن اخلطععط ،أمريكععي. وستضععمن خطععة الطععوارئ العاديععة
اإلجراءات املناسبة هلذه احلاالت االستثنائية كانت موجودة وال تزا . وعقب  أنالقيام بأعما ، إذ احلاجة غري املتوقعة إىل 

يف  ديسعمرب/كانون األو  31إىل  25عطلة رمسيعة معن أخذ جتربة  2017يف عام ستتكرر  ،التشاور مع أجهزة متثيل املوظفن
 .املقر الرئيسي كما يف بودابست )مركز اخلدمات املشرتكة(

 
 االستنتاجات

 
 حيععععث مععععن عععععا  مسععععتوى إىل املنظمععععة توصععععلت التوظيعععع ، عمليععععات يف اختععععذت الععععي اجلديععععدة اإلجععععراءات بفضععععل -88

 ونوعيعة التوظيع  ووقعت التوظيع  وحعدات الحتياجعات االسعتجابة علعى والقعدرة االختيعار جلان وتكوين واإلنصاف الشفافية
 سععري لععذلك، تبعععا   ة،فععكيّ م ة،كاملعع التغيععريات انيععةامليد املكاتععب ويف الرئيسععي املقععر يف التوظيعع  فععرق أدرجععت قععدو  التعيينععات.

  تتبناها. الي التوجيهية واملبادئ الداخلي هاعمل
 
 وعععالوة .ناقصععا متثععيال   املمثلععة البلععدان وضععع جععذريا   مصععححة   هامععا ، حتسععينا   اجلغععرايف التمثيععل توزيععع املنظمععة حّسععنت -89
 األمريكيعة املتحعدة الواليعات مثعل ناقصعا ، متثعيال   ممثلعة ا  معدو  كانعت العي البلعدان من العديد متثيل اآلن منصفا   أصبح ذلك، على

 .اإلسالمية إيران مجهوريةو  كوريا ومجهورية
 
 ععن النامجعة اإلجيابيعة النتعائج تعربهن كما املوظفن، ممثلي هيئات مع والبّناء املفتوح احلوار دعم مبواصلة ملتزمة اإلدارة -90

 الصععفحة علععى املععوظفن ممثلععي هليئععات املخصصععة واملسععاحات واإلدارة املععوظفن بععن االستشععارية اللجنععةك األخععرية املبععادرات
 بعن مشعاورات حتتعاج العي للبنود عمل خطة حو  التباحث جريسي ،2017 عام من وابتداء الداخلية. نرتنتإلا لشبكة األوىل
 علعى التشعاور عمليعة كعزفترت  طريق، كخريطة اخلطة هذه ماستخدا هبدف للعام، اجتماع أو  يف واإلدارة املوظفن متثيل هيئات
 .األولوية ذات البنود
 
 املععوارد بععإدارة املتعلقععة والتحسععينات التغيععريات اسععتيعاب علععى املععوظفن بقععدرة يتعلععق مععا يف جهودهععا املنظمععة ركععزت -91

 مععن اجلديععدة اإلجععراءات علعى متامععا   املععوظفن إطععالع جيعري كليهمععا: االجتععاهن يف مفتععوح حعوار مبواصععلة ذلععك وجيععري البشعرية.
- سععويا   -"العمععل ومبععادرة ء.وآرا اقرتاحععاتب التقععدم علععى املوظفععون شععجعي ذلععك، مععوازاة ويف خمتلفععة، اتصععا  قنععوات خععال 
 أقعععل تصعععبح أن علعععى املنظمعععة ملسعععاعدة وحلعععو  اقرتاحعععات لكتابعععة املنظمعععة معععوظفي مجيعععع دععععي الفلسعععفة: هلعععذه مثعععا  "جيعععدا  

 كفاءة. كثروأ بريوقراطية
 
 عاملعا يسعتهدف الذي املنظمة عمل لدعم مصممة املنظمة يف البشرية املوارد وإدارة سياسات أن أعاله، ورد مما يبدو -92
 التغيععري يف أوليععا   عنصععرا البشععرية املععوارد وظيفععة زالععت ال ،2012 عععام منععذو  مسععتدام. حنععو علععى التغذيععة وسععوء اجلععوع مععن خاليععا
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 واإلجنعععازات مسعععهولياهتا تراتعععبو  البشعععرية املعععوارد قعععدرات علعععى أدخلعععت العععي التحسعععينات يف ذلعععك ىويتجلععع للمنظمعععة. التحععويل
 ذلك. نتيجة حتققت الي الرئيسية
 
 املعوارد قعدرات التئعام إىل البشعرية، املعوارد لوظيفة املعطاة األمهية مع يتناسب مبا ،2012 عام منذ املتكرر التعزيز أدىو   -93

 باملععامالت املتعلقعة الوظعائ  ترشعيد جانب إىل ،التنظيمي اهلرم قمة يف الواقع البشرية املوارد إدارة مكتب يف األساسية البشرية
 أمععا .أفضععل تعععامال   املسععهوليات تلععك مععع لتعامععلا تسععتطيع وحععدات إىل دةاملسععاع   املهععام نقععلو  املشععرتكة اخلععدمات مركععز ضععمن

 القععدرات، وتنميععة والععدعوة الشععراكات شعععبة إىل فنقلععت الصععلة ذات فاقععاتواالت اجلععدد اخلععرجين بتععدريب املتعلقععة املسععهوليات
 مكتعب ضخّفعف ،واألخالقيعة القانونيعة الشعهون كتعبم إىل البشرية املوارد وسياسة واإلدارية القانونية اجلوانب مجيع نقلت كما
 البشعععرية املعععوارد مكتعععب وأصعععبح ئعععة(.املا يف 15 قعععدره صعععافمل  باخنفعععاضمل  أي) 34 إىل 40 معععن فيعععه املناصعععب ععععدد البشعععرية املعععوارد
 البشععرية بععاملوارد املتعلقعة اجلديععدة التحععديات ملواجهعة كافيععة بقعدرات ويتحلععى النتععائج، حنعو وتوجهععا   تركيععزاو  كفعاءة أكثععر اجلديعد
 .املنظمة تواجها الي
 
 كانعت عنعدما احلعا  عليعه نكعا معا بعكعس الععام، املدير أمام مباشرة مسهوال   اآلن البشرية املوارد مكتب مدير أصبح -94

 معن خعاص مبستشعار املاضعية العثالث السعنوات طيلعة البشعرية املعوارد مكتب إدارة فريق ُعزز وقد ن.اتيإدار  ناطبقت بينهما تفصل
 .البشرية باملوارد املتعلقة املسائل بشأن العام املدير مع بانتظام املدير ونائب املدير جانب إىل جيتمع رفيع، مستوى
 
 حظيعت اجملعا  هعذا يف كعربى إجنعازات إىل 2012 ععام منعذ املنظمعة يف البشعرية املعوارد لوظيفة وثيق اهتمام إيالء ىأد  -95

  .املتحدة لألمم املوحد النظام سياق يف االبتكار طليعة يف أيضا   املنظمة ووضعت تكرارا   الرئاسية األجهزة بتقدير
 
 املعدير وأن خاصعة العام، باملدير األو  املقام يف منوطة البشرية املوارد رةوإدا بسياسات املتعلقة املسائل بشأن السلطة -96
 النصععوص يف عليععه املنصععوص النحععو علععى البشععرية، املععوارد وإجععراءات سياسععات ويضععع املععوظفن ويععدير يعععّن  الععذي هععو العععام

 للمنظمة. األساسية
 
 اإلدارة يشعمل وال الععام، اإلشعراف علعى املعوظفن بعإدارة ةاملتعلقع باملسعائل يتعلعق معا يف الرئاسعية األجهعزة دور يقتصعر -97

 إطعار يف يعدخل ال وذلعك اإلداريعة، السعلطة ضعمن البشعرية املعوارد وسياسات ألمور التفصيلي االستعراض وأ للموظفن اليومية
 .واإلدارة احلوكمة بن العالقات يف الوضوح من مزيد إىل أدى الذي املنظمة، إصالح وغرض روح
 
 إىل احلاجعة هبعذه ،2016 الثعاين ونوفمرب/تشرين مايو/أيار شهري يف عقدهتما اللتن الدورتن يف املالية، جلنة وأقّرت -98

 يف حتققععت الععي اإلجنععازات الوثيقععة هععذه يف عععرضتُ  يععة،الروح هععذه مععن وانطالقععا التععوايل، علععى واملسععوؤليات بععاألدوار التمسععك
 .لإلحاطة املالية جلنة على وإدارهتا البشرية املوارد سياسات جما 


