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 اإلنجازات الرئيسية
 
 بناء  على طلب أعضيييييييييييييياء جلنة املالية يف دوردا السييييييييييييييابقة، تقدم املنظمة تقريرا  بشييييييييييييييأن اإلجنازات الرئيسييييييييييييييية  -1

ية، يف اعتماد رؤية البشييير  لمواردل داإدار عند  ،تسيييتمر املنظمةو املاضيييية. يف السييينة  وإداردايف جمال سيييياسييية املوارد البشيييرية 
( ومواءمة إدارة 2؛  وتنمية قدرادم ظيف موظفني ميتلكون أرسع املؤهالت( تو 1تسيييييييتند إىل أربع قوى داسعة رئيسيييييييية هي:  

( وعكس طابع منظمة األغذية والزراعة كوكالة 3املوارد البشييييييييييييييرية مع االحتياجات االسيييييييييييييي اتيجية وال اجمية للمنظمة؛  
بشيييييرية. وتفيد هذه الوثيقة ( وزيادة كفاءة عمليات وإجراءات املوارد ال4متخصيييييصييييية من وكاالت منظومة األمم املت دة؛  

 عن اإلجنازات وسقا  هلذه القوى الداسعة.
 

 توظيف وتطوير موظفين يمتلكون أرفع المؤهالت
 

 اتفاقية اخلدمات الشخصية واملش كني يفاالستشاريني  وظيفت أ( 
 
تفاقية اخلدمات ا يف واملشيييييي كنياالسييييييتشيييييياريني  توظيفملختلف جوانب  ةالداخلي مراجعةلقد أّدى اسييييييتعراض لل -2

 معاجلتها.  بواملمارسات السيئة اليت وج أوجه القصورإىل حتديد عدد من  الشخصية
 
 نتيجة  لذلك، اعتمدت املنظمة مؤخرا  سييييييييييييياسيييييييييييية  منّق ة السييييييييييييتخدام موارد بشييييييييييييرية من غ  املوظفني تتواسق و  -3

 توظيفو ار يد اإلجراءات املتعلقة باختيمع توصييييييييييات مكتب املفتو العام. وكان اهلدا من هذه التغي ات تعميم وتر ييييييييي
  .اتفاقية اخلدمات الشخصية يف واملش كنياالستشاريني 

 
مزدوجة،  االسييتشيياريني يف املقر الرئيسييي ويف املواقع امليدانية يتطّلب افن مواسقة وظيفتوعلى سييبيل املثال، بات  -4

نة وأكثر  يفاسية  تضيمن   يعطيها املشيرا توظيف  يخ  مؤهل. وتتبع املواسقة األوىل اليتستصيب  بالتا  هذه العملية سسيّ
املبا ر على االستشاري مواسقة املسؤول عن ميزانية الوحدة املعنية يف املنظمة. ويف حال كان املشرا املبا ر هو املسؤول 

  عن امليزانية، عندها ُتطلب مواسقة أعلى من مواسقة املشرا على املسؤول عن امليزانية.
 
وُتطبق هذه العملية املزدوجة أيضا  على تقييم أداء االستشاريني يف هناية مهّمتهم باستخدام تقارير تقييم اجلودة.  -5

  سهذه التعديالت حتّسن ضمان اجلودة، وتتفادى أوجه عدم االتساق وتتي  مراقبة أكثر مركزية.
 
واالختيييار، لضييييييييييييييمييان عمليييات تنيياسسييييييييييييييييية  وظيفتمبوازاة ذلييك، عّززت اخلطوا التوجيهييية املنق يية إجراءات ال -6

اتفاقية  يف  كنيواملشالستشاريني لواستخدام أسضل الكفاءات. وقد أدرجت املنظمة عملية أكثر اتساقا  و فاسية وصرامة 
، من أجل ضمان احلصول على قيمة مقابل املال يف مجيع احلاالت وأن يكون استخدام موارد املنظمة اخلدمات الشخصية

 وظيفهمتيتم د الذين ث اخل اء يف العامل، وزيادة تنوّع وجودة األسراو ة سعاال  و فاسا. وترمي التغي ات أيضا  إىل تعزيز حباملالي
  .خمتلفة مواصفاتبالنسبة إىل 
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ليت تتكرر ا اخل ة جماالت/املواصيييييييييييفاتاملنق ة إصيييييييييييدار دعوات إبداء االهتمام، تغطي  االختيار عمليةوتتطلب  -7
مسيييييتوى اإلدارة،  على اتفاقية اخلدمات الشيييييخصيييييية يف واملشييييي كنيالسيييييتشييييياريني لإلدراجها يف قوائم املنظمة  هايلإاحلاجة 

  واإلقليم والفريق االس اتيجي.
 
ويتم الت قق من املر ييي ني من حيل خلفيتهم األكادميية، ومعرستهم للغات املنظمة وتربتهم السيييابقة. وبعدها،  -8
ري جلنة خمصيييييصييييية املقابالت مع املر ييييي ني املؤهلني، وتقدم تقريرا  خطيا  للمصيييييادقة على املر ييييي ني املناسيييييبني إىل مدير ت

. وييُيدرا املر يييييييييييييي ون الييذين ميّيت املصيييييييييييييييادقيية عليهم من خالل هييذه العملييية يف قوائم املنظميية املعين الوحييدة التنظيمييية
غذية ، وميكن أن يتلقوا عروضييييا  لالضييييطالع مبهام يف منظمة األشييييخصيييييةاتفاقية اخلدمات ال يف واملشيييي كنيالسييييتشيييياريني ل

  والزراعة.
 
املرحلة  يف املنظمة. سفي لتوظيفاأخ ا ، جيري نشيييييييييييييير أداة جديدة لتكنولوجيا املعلومات من أجل دعم عملية و  -9

 ، وبدءا  ةاخلدمات الشيييييييييخصيييييييييياتفاقية  يف واملشييييييييي كنياألوىل، سيييييييييوا ُتسيييييييييتخدم هذه األداة لتعيني خ اء اسيييييييييتشييييييييياريني 
  نوسم /تشرين الثاين، تكون وظائفها الرئيسية سّددة ومتاحة جلميع املكاتب القائمة بالتعيني. 1من 

 
  املوظفني إىل وكاالت أخرى عارة ب( انتداب وإ

 
للمنظميية  ةإىل وكيياالت أخرى لف ات طويليية يسييييييييييييييبييّب تراجعييا  يف القييدرة الفنييي عيياردمكييان انتييداب املوظفني وإ -10

بسبب أو إعاردم  مداهبانتوقفت الوظائف اليت  غلها املوظفون الذين مّت أُ  وصعوباٍت يف التخطيط يف األجل الطويل. كما
والنتائ   فلتوظياعودة املوظفني، وأعاقت الريبة املسييييييييييييييتمرة عملية وضييييييييييييييع ال ام  يف األجل الطويل، من حيل  احتمال
  احملققة.

 
االتفيياقييات بني وكيياالت األمم املت ييدة، عّززت املنظميية إجراء املواسقيية على عمليييات االنتييداب وضييييييييييييييمن إطييار  -11

  واإلعارة، وأدرجت سياسة منّق ة تل ظ مستوى أعلى من املواسقة لضمان املواءمة مع أولويات املنظمة.
 
 د أسضيييييييييييييييل هن  متسييييييييييييييق ورصييييييييييييييي وقييد زادت التعييديالت املراقبيية املركزييية لالق احييات وتقييمهييا، مبييا يتي  تطبيق -12

  هلذه التبادالت.
 
 املتقاعدين توظيفو العاملة  ةالقو   بابتديد (  ا
 
  .يف جمال تعاقب املوظفني خطة سعالة وبتطبيق ةديجد كفاءة  وظيفتبضمان تلتزم املنظمة  -13
 
تدب ا   وظيفتاألمم املت دة حبيل يشيييييكل هذا ن من تقاعدياملوظفني امل توظيفلذا، مت تعزيز السيييييياسييييية بشيييييأن  -14

  استثنائيا  مؤقتا ، يستند على حاجات سددة ومعقولة تكون عادة  مرتبطة بنقل املعارا إىل موظفني جدد.
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 ةديد حيوية القو املتقاعدين أثرا  سييييييييييييييلبيا  على ت توظيفوتتاليف هذه التغي ات اليت جرى تنفيذها أن يسييييييييييييييّبب  -15
  العاملة.

 
 وظيفتيف امليييائييية سقط من طلبيييات  5، مييّيت املواسقييية على 2017ومن ميييارذ/رذار إىل أكتوبر/تشييييييييييييييرين األول  -16

  املتقاعدين إذ كانت متوائمة مع سياسة املنظمة، وتعّذر إجياد حلول بديلة.
 
دا  أن يشييغلوا مل جمر يي ني رسيعي املسييتوى من احملت وظيفتومبوازاة ذلك، تواصييل املنظمة بذل اجلهود لضييمان  -17

يم مناصيييييب موظفني سنيني مبتدئني. كما تُبذل اجلهود ل بقاء على املوظفني الفنيني املبتدئني السيييييابقني، باالسيييييتناد إىل تقي
  أدائهم.

 
 1-مسييييييتوى اعند  ني مؤهلنيسني نيموظف عند االقتضيييييياء حتّدد املنظمةوإضيييييياسة إىل املوظفني الفنيني املبتدئني،  -18

إدارات ومكيياتييب إقليمييية يف جميياالت سنييية خمتلفيية. ويسييييييييييييييياهم هؤالء من أجييل االلت يياق بيي نيئيية املوظفني الفنيسمن قييائميية 
  املعرسة الفنية يف املنظمة.وإنعاش  العاملة ةتديد حيوية القو يف الشباب اجلدد املوظفون الفنيون 

 
 املعاونني  الفنينياملوظفني  د( برنام  

 
  تربة تعليمية املعاونني لتوس الفنينيتسييييييييييييييتمر املنظمة يف التعاون مع اجلهات املامة من خالل برنام  املوظفني  -19

تطبيق  من هموذلك من خالل املشيييييييياركة يف أنشييييييييطة تعاون دولية، مع مكينبلدا  خمتلفا   14من أكثر من  رعايامنّظمة إىل 
 جهة مامة يف ال نام .  12. وحاليا ، تشيييييييييار  املنظمةموظفي خ ة من ختصيييييييييصيييييييييادم التقنية حتت إ يييييييييراا موظف ذي 

رخرين، بتمويل من الصني، هم يف طور االنضمام  4، إضاسة  إىل أن 2017موظفا  مهنيا  معاونا  عام  11وقد عّينت املنظمة 
  إىل املنظمة.

 
 الفئة الفنية يف الوظائف الشاغرة حالة ه( 

 
 عني من الضيييييييييروري احلفا  على قدر مأنه تعت  السيييييييييابقة للجنة املالية، ما زالت املنظمة  كما ُعرض على الدورة -20

، وذلك حىت يتسيييييييييي  تكييف عادة  يف املائة  20إىل  15عند حوا   الفئة الفنيةيف  الوظائف الشيييييييييياغرةمن املرونة يف معدل 
  الظروا اجلديدة واألولويات املستجدة. ة معكيبطريقة دينامي 2019-2018للف ة  وامليزانية تنفيذ برنام  العمل

 
إيالء  ، تسيييييييييتمر املنظمة يفاملرونة يف معدالت الوظائف الشييييييييياغرةوتدر اإل يييييييييارة إىل أنه سيما يتم احلفا  على  -21

  .إىل ضمان ملء الوظائف احلساسة واحلرجة والضرورية العناية الفائقة
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 ة حيييالييييا ، من املتوقع أن ي او  معيييدل الوظيييائف الشيييييييييييييييياغرة ومع األخيييذ يف االعتبيييار عملييييات التعيني اجلييياريييي -22
يف املائة. وما زالت األولوية تُعطى لضيييييييييييمان أن حتاسظ مجيع الوحدات التنظيمية الفردية، و اصييييييييييية ا االت  20و 15بني 

  الفنية، على املعدل املستهدا للوظائف الشاغرة.
 

 راتيجية والبرامجية للمنظمةمواءمة إدارة الموارد البشرية مع االحتياجات االست
 

  أ( حتسني اس اتيجية التنمية والتعليم 
 
تقوم املنظمة بتنفيذ اسيييييييي اتيجية منق ة للتعليم، تسييييييييتند على حتديد واضيييييييي  الحتياجات التعليم لدى املوظفني  -23

  واختيار مالئم لطرق التدريب.
 
  املنظمة جهودها على مخسة جماالت رئيسية:ويف ما خي  احتياجات التعليم لدى املوظفني، ترّكز  -24
 

  راءات اخلاصييية واإلج املعرسة للنظم الداخليةالتدريب اإلداري، الذي تعّزز إثر توصييييات املراجعة، من أجل توطيد
 باملنظمة، وحتسني القدرة التشغيلية للموظفني يف تأديتهم مهامهم، و اصة يف املكاتب امليدانية؛

 لنتائ ، واليت تشيييييييمل التدريب املتصيييييييل باإلدارة القائمة على النتائ ، وإدارة النتائ  واإلطار اإلدارة القائمة على ا
 االس اتيجي؛

 التدريب الفين، لل فا  على كفاءات املوظفني الفنية وإنعاش معارسهم باالستناد إىل االحتياجات احلالية؛ 

 ات املعتمدة يف املنظمة؛التدريب على اللغات، لت سني قدرات املوظفني من حيل تعدد اللغ 

  ،وتشمل دورات لت سني املهارات الشخصية وكتّيبات عملية للتطوير املهينتنمية القدرات الشخصية.  

 
ويسيييييتند اختيار طرق التدريب املناسيييييبة على هن  اسييييي اتيجي مين  األولوية للشيييييراكات مع األوسييييياا األكادميية  -25

  واستخدام دورات التعليم عن بعد.
 
سوا ترّكز املنظمة يف األ هر القادمة على تطوير برام  تدريب بالشراكة مع أوساا أكادميية. وهبذه الطريقة، و  -26

سوا تستفيد عملية وضع املناه ، وتنفيذها وتقييمها من التعاون بني اخل اء يف جمال التعليم. وعالوة  على ذلك، سوا 
ملؤسييييييييسييييييييات األكادميية اليت تعمل على أنشييييييييطة يف جمال التعليم االسييييييييتفادة من تّمعات ابيسييييييييم  هذا النه  للمنظمة 

 وبات 2012 معا MITوهو تّمع مّولته جامعة هارسرد بالشييييييييييييييراكة مع ، )/edX )https://www.edx.orgمثل  لك ويناإل
 . (https://www.edx.org/schools-partners)جامعة  ريكة يف العامل  90يشمل  اليوم

  

https://www.edx.org/
https://www.edx.org/schools-partners
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 أجهزة مثيل املوظفني ب( العالقات مع 
 
ة يف املنظمة رابطة موظفي الفئة الفني - أجهزة مثيل املوظفنياخنراا مسييييييييييييييتمر وجوهري مع حتاسظ املنظمة على  -27

يف ما خيّ  التشييييييييييياور حول مجيع القضيييييييييييايا اليت تؤثر على ظروا خدمة املوظفني. وتُعقد  واحتاد موظفي اخلدمات العامة
  .اللجنة االستشارية بني املوظفني واإلدارةاجتماعات رمسية من خالل 

 
 وظفنيأجهزة مثيل املالتباحل حول خطة عمل للبنود اليت حتتاا مشيييييييييييييياورات بني ، جيري 2017بدءا  من عام و  -28

واإلدارة يف أول اجتماع للعام، هبدا اسييييييييييييييتخدام هذه اخلطة كخريطة طريق، ست كز عملية التشيييييييييييييياور على البنود ذات 
 ،سييييتشييييارية بني املوظفني واإلدارةللجنة االعشيييير اجتماعا   ثينا، ُعقد 2017وبدءا  من هناية أكتوبر/تشييييرين األول  .األولوية

  وتستمر عملية التشاور من خالل عقد اجتماعات عادية.
 
اللجان استعراض س   احتاد موظفي اخلدمات العامةإىل  2017ويف هذا السياق، قّدمت اإلدارة يف أبريل/نيسان  -29

ملييية خييارجيون لت ييديييد مواطن القوة يف الع، وهو حتليييل أجراه خ اء داخليون و املعنييية بيياختيييار موظفي اخلييدمييات العيياميية
  .لعمليةموضع التنفيذ يف هذه ا الستعراضاتوصيات بالفعل وضع وا االت اليت حتتاا إىل حتسني. وقد بدأ 

 
 طبيعة منظمة األغذية والزراعة كوكالة متخصصة في منظومة األمم المتحدة إبراز

 
 حتقيق أهداا التمثيل اجلغرايف للمنظمة أ( تنفيذ التداب  وتتبع التقدم احملرز يف 

 
مأل  قرارات التعيني يف املناصيييييييييييب الفنية الدولية، للتأكد من أن يف اختاذواالسيييييييييييت قاق معيار اجلدارة اتبع  الطامل -30

  .املناصب بأسضل املر  ني املؤهلني مجيع املنظمة
 
يل اجلغرايف االهتمام الواجب لضمان التمث زال يوىل مايف الوقت نفسه، وما يا  مع توجيهات األجهزة الرئاسية، و  -31

  .املنصف للدول األعضاء يف األمانة العامة للمنظمة
 
ونتيجة اسييييييييييييييتمرار بذل اجلهود يف هذا الصييييييييييييييدد، أمكن إىل حد كب  ختفيا عدد البلدان غ  املمثلة يف أمانة  -32

وعالوة على ذلك، أصيييب   زيادة عدد الدول املمثلة مثيال  منصيييفا . املنظمة وتلك املمثلة مثيال  ناقصيييا  أو زائدا ، ما أدى إىل
منصيييييييفا  افن مثيل العديد من البلدان اليت كانت دوما  يثلة مثيال  ناقصيييييييا ، مثل الواليات املت دة األمريكية ومجهورية كوريا 

  ومجهورية إيران اإلسالمية.
 
يف املائة، والبلدان املتمثلة مثيال  ناقصييييييييا   13سييييييييبة البلدان غ  املمثلة بعد االنتهاء من التعيينات اجلديدة، تبلغ نو  -33
املوظفني، وبشييرا عدم إغفال األةية القصييوى  يف املائة. ولدى تعيني 74يف املائة ونسييبة البلدان املتمثلة مثيال  منصييفا   10
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أوسع على  رايفعلى أساذ جغ موظفنيلتعيني ، من  املنظمة األولوية لضمان أعلى مستوى من الكفاءة والتخص  الفين
 ، وتبذل جهودا  خاصة لتعيني مر  ني من بلدان غ  متمثلة أو متمثلة مثيال  ناقصا .يكننطاق 

 
 مثيل اجلنسني  ب( حتسني

 
 نسييييييييييياءالعاملة. سقد بلغت نسيييييييييييبة ال ةتواصيييييييييييل املنظمة جهودها يف جمال توس  املسييييييييييياواة بني اجلنسيييييييييييني يف القو  -34
وبفضييييييييل اسييييييييتمرار وتوسيييييييييع جهود ، 2017. ويف هناية سييييييييبتم /أيلول 2007يف املائة يف الوظائف الفنية يف هناية عام  28

هيئة  إيالء االهتمام من جانببفضييييييييل االتصييييييييال بعدد كب  من املؤسييييييييسييييييييات املهنية واجلامعات يف بلدان خمتارة وكذلك 
  يف املائة. 44االختيار للتوازن بني اجلنسني، ارتفع هذا الرقم إىل 

 
 ، ل2007 يف الوظائف العليا. سفي هناية عام زيادة عدد النساء يف إليهحتسن رخر مل و  تدر اإل ارة ويتمثل  -35

م يكن هنا  أي امرأة من املوظفني يف منصييييييييييييب نائب املدير العام، وأما افن ستوجد امرأة واحدة من أصييييييييييييل ثالثة نّواب 
؛ يف حني يشيييغلن 2007يف املائة يف هناية عام  12وبصيييورة عامة، بلغت نسيييبة النسييياء يف الوظائف العليا  للمدراء العامني.

  يف املائة من هذه الوظائف. 26 افن
 

  ا( تعزيز تعّدد اللغات
 
عن كثيييب يف املهيييارات اللغويييية للمر يييييييييييييي ني، اليييداخليني  تم النظريف سيييييييييييييييييياق إجراءات االختييييار والتعيني، ي -36

  يني.واخلارج
 
 دمات الشخصيةاتفاقية اخل يف واملش كنيإضاسة  إىل ذلك، لقد أدرجت اإلجراءات املنق ة الختيار االستشاريني  -37

مراقبة أكثر صييييييييييييييرامة  على مسييييييييييييييتوى اللغة املطلوبة. ويُطلب إىل مجيع مقدمي الطلبات توس  أدّلة على مهارادم اللغوية 
  العتبارهم مؤهلني لتو  مهام يف املنظمة.

 
ن خالل  عنه معّ  يُ  ،اتتعدد اللغوتضيييطلع الدول األعضييياء بدور أسييياسيييي أيضيييا  العتماد موقف واضييي  بشيييأن  -38

التشيييييريعية ملختلف منظمات منظومة األمم املت دة، ودعم تنفيذها من خالل املصيييييادقة على مجيع  األجهزةيف  مشييييياركتها
التداب  الالزمة لت قيقها، مثال  من خالل تنمية القدرات الوطنية لتعزيز مناه  اللغة املهنية لتصيييييل إىل املسيييييتويات املطلوبة 

  املنظمات الدولية.جانب من 
 

 في عمليات وإجراءات الموارد البشرية زيادة الكفاءة
 

  أ( إعادة تنظيم وظائف املوارد البشرية على املستوى اإلقليمي وحتويل مركز اخلدمات املش كة
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بدأت املنظمة عملية إعادة هيكلة وظائف وأدوار املوارد البشييييييييييييرية على مسييييييييييييتوى إقليمي، هبدا زيادة الكفاءة  -39
وضيييمان مسيييتوى عاٍل من النتائ  احملققة. وبصيييورة خاصييية، سيييوا تتفادى عملية إعادة التنظيم ازدواجية العمل، وسيييوا 

 ستوى اإلقليمي. تسم  باستخدام أسضل للموارد املتاحة على مستوى املنظمة وامل
 
ومبوازاة ذلك، تعمل املنظمة على حتويل مركز اخلدمات املشييي كة لزيادة اإلنتاجية وضيييمان عمليات سعالة وحسييينة  -40

ن  أن هذه اهليكلية املش كة. ومالتوقيت. ويقضي اهلدا بت سني التنسيق واإل راا على املراكز التابعة ملركز اخلدمات 
  وّحدة، مبا يتي  توس  الوقت وضمان اعتماد نُيُه  متسقة.ن تعّزز تطبيق إجراءات مأ

 
  ب( برنام  التعيني احلديل

 
لقيييد حيييّددت املنظمييية احلييياجييية إىل مكننييية عمليييية التعيني والعملييييات اليييداخليييية يف نظيييام متكييياميييل لتكنولوجييييا  -41

    تعيني جديد.ّمق، تقّرر اعتماد برناماملعلومات، من أجل تر يد اإلجراءات التشغيلية واإلدارية. وإثر حتليل تفصيلي مع
 
ودعم رصييد  ،ذات الصييلة تكاليفالوقت املعاجلة و  تقليلمن ملنظمة إىل مكني اوظائف األداة اجلديدة تؤدي وسيي -42

  العمليات العاملية وتقلي  العمليات اليدوية.
 
ن قدرة املنظمة على تتبع -43 لعمليات التقدم احملرز يف خمتلف ا وبصيييييورة خاصييييية، من  يييييأن ال نام  اجلديد أن ةسيييييّ

  الفرعية ورصد مؤ رات األداء الرئيسية ذات الصلة.
 
 . ات الشييييخصيييييةاتفاقية اخلدم يف واملشيييي كنيوقد بدأ العمل هبذه األداة اجلديدة لدعم تعيني خ اء اسييييتشيييياريني  -44

ويف ما يتعلق بالعمليات األخرى، تعمل املنظمة على حتديد مجيع الوظائف الالزمة لتنفيذ ال نام  اجلديد تنفيذا  كامال  
  .2018خالل الفصل األول من عام 

 
   ا( تر يد ترتيبات العمل

 
لعمل اليت تنطبق  ال  يد تداب السياسات  تلفخماعتمدت املنظمة إجراءات جديدة، وتغي ات وتعديالت على  -45

  على العمل عن بعد وعلى طلبات اإلجازة اخلاصة بدون مرّتب وبدل الوظيفة اخلاص.
 
يتمثل اهلدا يف تاليف االستخدام غ  املناسب الذي قد يسّبب عدم كفاءة، وهدر املوارد واملعاملة غ  العادلة و  -46

  للموظفني.
 
 وقد نّفذت اإلجراءات املنّق ة مراقبة  أكثر مركزية ومس ت باعتماد نُيُه  متسقة تضمن العدل والشفاسية.  -47
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  د( تعزيز إجراءات من  معونات اإلجيار
 
هبدا ضيييمان امتثال أكثر صيييرامة  ملعاي  االتسييياق، واملالءمة والتواؤم األسضيييل مع املتطلبات التشيييريعية الوطنية،  -48

  يدان.خطة معونات اإلجيار يف روما ويف امل على مة مراقبة أكثر صرامة  للعمليات اليت تؤدي إىل املواسقةنّفذت املنظ
 
ديدة، يتي  املسيييييتوى املزدوا للمراقبة إمكانية الت قق بشيييييكل أسضيييييل من املعلومات، اجلجراءات اإلإثر اعتماد و  -49
 هن  متسييييييييييييق  تماداعال  بلجنة اخلدمة املدنية الدولية لضييييييييييييمان الت ليل للمواسقة النهائية. وتقيم املنظمة اتصييييييييييييابسيييييييييييييط وت

 ليت توجد مقارها اعلى مسيييييييييتوى األمم املت دة يف املكاتب القطرية، كما أهنا تشيييييييييجع على تنفيذ التنسييييييييييق بني الوكاالت 
  حول هذا املوضوع. يف روما

 
  هي( اإلجراءات للمصادقة على احلوادث اليت تقع خالل اخلدمة

 
ن ل بالا عن حوادث تقع خالل اخلدمة ونتجت عنه رثار إجيابية. وقد دعمه  لقد متّ  -50 مؤخرا  اعتماد إجراء سسيييييييّ

  حتليل لل االت املقّدمة من أجل حتديد األمناا املتكررة وإدخال تداب  لزيادة سالمة املوظفني ورساههم.
 

 البشرية  و( تنفيذ توصيات املراجع اخلارجي بشأن املسائل املتصلة باملوارد
 
 يرد الت ليييييل الشيييييييييييييييييامييييل عن التقييييدم الييييذي أحرزتييييه املنظميييية يف جمييييال تنفيييييذ توصيييييييييييييييييييات املراجع اخلييييارجي  -51

  تقرير مرحلي عن تنفيذ توصيات املراجع اخلارجي.، FC 169/11يف الوثيقة 
 
هودها على تنفيذ جويف ما يتعلق بالتوصيييييييات بشييييييأن املسييييييائل املتصييييييلة باملوارد البشييييييرية، تسييييييتمر املنظمة ب كيز  -52

  التعديالت املق حة، وقد حتّققت حىت افن نتائ  مل وظة.
 
وأجرت املنظمة عملية إعادة تنظيم مكتب املوارد البشييييييييييييييرية لت سييييييييييييييني التكامل الداخلي وأوجه الت زر، ولتنفيذ  -53
ضيييل إعادة التنظيم هذه، البشيييرية. وبف سييي اتيجية املوارد البشيييرية يف جماالت خمتلفة من املواردالواخلطوا التوجيهية  باد امل

  أدخلت سروع املوارد البشرية تغي ات وتعديالت إثر اعتماد هن  متسق، يتما ى مع حاجات املنظمة.
 
وإثر التوصييييييييييات اليت قدمتها الدراسييييييييية بشيييييييييأن القدرات الفنية للمنظمة، بُذلت جهود إضييييييييياسية يف جمال اختيار  -54

شكل ذخ ة املر  ني ذوي املؤهالت الرسيعة املستعدين لتوّ  املهام، يّا يباالستشاريني وتعيينهم، ووضع قوائم متخصصة 
ن، و اصييية لتغطية املتقاعدي وظيفتأكثر صيييرامة تتعلق ب ضيييوابطيه ساعُتمدت الوقت الذي يف من املهارات. وقد مّت ذلك 

الوظائف اليت كانوا يقومون هبا كموظفني. وهذا يسييياعد الوحدات يف التخفيف من الفجوات املعرسية ووضيييع خطط لقواها 
  العاملة على هذا األساذ.
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إدارة األداء لربط اخلطط ذات الصييييلة بأهداا  وأّما بالنسييييبة إىل إدارة األداء، ستقوم املنظمة باسييييتعراض سييييياسيييية -55
ودة باسيييييتعراض مراقبة اجلعملية بدأ توسييييي .التنمية. ويف الوقت ذاته، تُنشيييييأ رليات لضيييييمان اجلودة لنظام تقييم وإدارة األداء

  جودة خطط عمل هذا النظام يف هناية السنة.
 

 ملوظفني وغ  املوظفني ز( طلبات األعضاء لل صول على بيانات عن املوارد البشرية من ا
 
 إثر الطلييب الوارد من ا لس ومن اللجنيية لتوحيييد  ييييييييييييييكييل البيييانييات املقييدميية عن املوارد البشييييييييييييييرييية من املوظفني  -56

لالتفاق على  ييييييييييييييكل موّحد هلذه  اليت توجد مقارها يف روماالوكاالت وغ  املوظفني، أجرت املنظمة مشيييييييييييييياورات مع 
  املعلومات.

 
 الشييييييييييييكل املوّحد املشيييييييييييي  ، وتتم االسييييييييييييتجابة إىل طلب احلصييييييييييييول على معلومات  بالفعل مةوقد نّفذت املنظ -57

  .غ  حّساسة يف حوا  مخسة أيام عمل
 

 التحديات
 
ن إدارة املوارد البشيييييييييرية يف املنظمة، مت حتديد عدد من جماالت الت سيييييييييني وهي تتطلب  -58 يف حني يتواصيييييييييل حتسيييييييييّ

قدما  باتاه التوصييل إىل منظمة حديثة تعتمد يارسييات سييليمة يف جمال إدارة املوارد  االهتمام واجلهود لالسييتمرار يف املضييي
  البشرية.

 
وتتمثييل إحييدى األولويييات يف حتييديييل برنييام  التعيني ع  تكنولوجيييا املعلومييات. وبيياتييت هييذه األداة اجلييديييدة  -59

 بذل املنظمة جهودا  . وسييييوا تدمات الشييييخصيييييةاتفاقية اخل يف واملشيييي كنيُتسييييتخدم اليوم يف عملية تعيني االسييييتشيييياريني 
هم الداخلية بشييأن هذه األداة اجلديدة وتنفيذها التدرجيي. وإثر حتسييني سللمعارا يف األ ييهر املقبلة لضييمان تبادل مالئم 

ع املنظمة نطاق اسييتخدامها ليشييمل عمليات التعيني يف قوائم الوظائف الفنية و  دمات اخلظائف و هذا النظام، سييوا توسييّ
  لعامة.ا

 
واملنظمة عازمة على مواصييييلة تنفيذ أنشييييطة التواصييييل السييييتقطاب اجلمهور املسييييتهدا، مثل النسيييياء من مقدمي  -60

الطلبات ومر ييييي ني من بلدان غ  يثلة أو يثلة مثيال  ناقصيييييا . وسيييييوا خُتصييييي  جهود خاصييييية جلذب مواصيييييفات رسيعة 
  .على حٍد سواء   والقدرات الفنيةاملؤهالت، من أجل دعم املنظمة يف تعزيز تنفيذ ال ام

 
وسييوا تسييتمر املنظمة يف تركيز جهودها على قدرات املوظفني حبيل يسييتوعبون التغي ات والت سييينات املتصييلة  -61

مبجاالت املوارد البشييييييييرية. وترمي اسيييييييي اتيجيات املنظمة املعنية بإدارة التغي ات إىل التخفيف من عدم اليقني يف صييييييييفوا 
ا  ال كيفييية تييأث  هييذا التغي  عليهم وتقلي  إمكييانييية وقوع تييأث  سييييييييييييييلظ على اإلنتيياجييية. وتّتبع املنظميية هنجيياملوظفني حييي
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اسييييتباقيا  لتوجيه املوظفني بشييييكل ناج  من خالل اعتماد تغي ات تنظيمية. وبصييييورة خاصيييية، يتّم هذا من خالل أنشييييطة 
  ات.د أيضا  املوظفني على سهم احلاجة هلذه التغي  اتصال واض ة ومتسقة، وتوس  تفاصيل ووثائق سّدثة تساع

 
إداردا. لت سييييني ا االت املتصييييلة بسييييياسيييية املوارد البشييييرية و  مبتكرمتابعة مسييييار يف وتلتزم املنظمة باالسييييتمرار  -62

وبصييورة خاصيية، ت ّكز جهود كب ة على أنشييطة التعيني، للسييما  للمنظمة باجتذاب أسضييل املر يي ني املتوسّرين يف السييوق 
لى حتديد جمموعات ع العاملي، وتعظيم اسيييييييييتخدام املوارد املرتبطة بالعملية. لذا، بدأت املنظمة بتطبيق هن  عصيييييييييري، يرّكز

 املهارات واإلبقاء عليها، مبا يتي  للمنظمة احلفا  على املرونة الالزمة لالسيييييييييييييتجابة إىل احتياجات متخصيييييييييييييصييييييييييييية سددة 
دا  يف القطياع اخلياص، بيدأت تطبقيه يف افونية األخ ة خمتلف وكياالت  وإىل األولوييات املتغّ ة. وسيميا هيذا ميثيل هنجيا  موحيّ

 األمم املت دة. 
 
وسيييييوا تسيييييتمر املنظمة يف احلفا  على حضيييييورها يف  يييييبكة املوارد البشيييييرية لألمم املت دة من أجل االتصيييييال  -63

لالطالع على أسضيييييل املمارسيييييات واالتاهات الناج ة، هبدا  األخرى ومنظمات دولية األخرى بوكاالت األمم املت دة
  استكشاا إمكانية تطبيقها على احتياجات املنظمة ويارسادا.


