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 موجز
 
  ية يف جمال إدارة املوارد البشــــــــــــــرية يف منظمة األغذية تعرض على اللجنة، لغرض اإلحاطة، اإلجنازات الرئيســــــــــــــ

   والزراعة.
 
 

 التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية
 
   .إن أعضاء جلنة املالية مدعوون إىل اإلحاطة علماً باإلجنازات الرئيسية يف جمال إدارة املوارد البشرية 

 
 المشورةمشروع 

  رحبت اللجنة باإلجنازات الرئيســـــــــــــية يف جمال إدارة املوارد البشـــــــــــــرية يف منظمة األغذية والزراعة خالل فرتة تقدمي
 التقارير. 
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 اإلنجازات الرئيسية
 
بناًء على طلب أعضــــــاء جلنة املالية يف دوراهتا الســــــابقة، تقدم املنظمة تقريراً بشــــــأن اإلجنازات الرئيســــــية يف جمال  -1

ســـياســـة املوارد البشـــرية وإدارهتا خالل فرتة اإلبالغ املاضـــية. وتســـتمر املنظمة، عند إدارهتا للموارد البشـــرية، يف اعتماد رؤية 
) ومواءمة إدارة 2) توظيف موظفني ميتلكون أرفع املؤهالت وتنمية قدراهتم؛ (1( د إىل أربع قوى دافعة رئيســـــــية هي:تســـــــتن

) وعكس طابع منظمة األغذية والزراعة كوكالة 3االســــــــــــــرتاتيجية والرباجمية للمنظمة؛ ( املوارد البشــــــــــــــرية مع االحتياجات
) وزيادة كفاءة عمليات وإجراءات املوارد البشـــــرية. وتفيد هذه الوثيقة 4متخصـــــصـــــة من وكاالت منظومة األمم املتحدة؛ (

 عن اإلجنازات وفقاً هلذه القوى الدافعة.
 

 الت وتنمية قدراتهمتوظيف موظفين يمتلكون أرفع المؤه
 

 توظيف االستشاريني  (أ)
 
الســـياســـة اجلديدة بشـــأن توظيف االســـتشـــاريني وتقييمهم، ومت عرضـــها على  دتم، اعتُ 2017يف أغســـطس/آب  -2

 املتعّلقة بإدارة املوارد البشرية. FC 169/9جلنة املالية يف دورهتا التاسعة والستني بعد املائة يف الوثيقة 
 
إبداء االهتمام، تغطي املواصــــــــــفات/جماالت اخلربة اليت تتكرر  نداءاتوتتطلب عملية االختيار املنقحة إصــــــــــدار  -3

احلاجة إليها إلدراجها يف قوائم املنظمة لالستشاريني على مستوى اإلدارة، واإلقليم والفريق االسرتاتيجي. ويتم التحقق من 
هم للغات املنظمة وجتربتهم الســــــــــابقة. وبعدها، جتري جلنة خمصــــــــــصــــــــــة املرشــــــــــحني من حيث خلفيتهم األكادميية، ومعرفت

املقابالت مع املرشحني املؤهلني، وتقدم تقريراً خطياً للمصادقة على املرشحني املناسبني إىل مدير الوحدة التنظيمية املعين. 
لالســـــــتشـــــــاريني، وميكن أن يتلقوا ويُدرج املرشـــــــحون الذين ّمتت املصـــــــادقة عليهم من خالل هذه العملية يف قوائم املنظمة 

 عروضاً لالضطالع مبهام يف منظمة األغذية والزراعة. 
 
 مباشــــرًة املرشــــحني املناســــبني من قوائم املنظمة وبفضــــل هذه العملية، بات باســــتطاعة مكاتب التوظيف أن تعّني  -4

 إىل اختاذ خطوات إضافية. اجةلالستشاريني من غري احل
 
، مت إدخال املزيد من التحســـــــينات على عملية اختيار االســـــــتشـــــــاريني مبا يتماشـــــــى مع 2018ويف فرباير/شـــــــباط  -5

املنظمة يف جمموعة  مشـــــــــاركةاعتبارات اجمللس املتعّلقة بتطبيق �ج مرن. وبالفعل، ينبغي أن يراعي تطبيق هذه الســـــــــياســـــــــة 
 من احتياجات ومتطلبات خمتلفة. اعليه وما ينطوي حقائق العمل املختلفةواسعة من الربامج واملشاريع اليت تتطّلب فهم 

 
 بالتايل، طّبقت املنظمة �جاً مرناً ال سيما إزاء املتطلبات اللغوية واستخدام املهام القصرية األجل. -6
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ن يكون حتديد احلد أيف ما يتعّلق باالســــتشــــارات املمولة عن طريق املســــامهات الطوعية، ميكن بشــــكل خاص و و  -7
اليت ســــيتم االضــــطالع هبا. كما  يف مقر العمل واملهام احملددة عند النظر بصــــورة خاصــــة ،أكثر مرونةاألدىن من املتطلبات 

 املشاريع الوطنية. بالنسبة إىلتعترب معرفة اللغات احمللية ميزة إضافية 
 
 100ريع للمهام اليت تدوم حىت أما بالنســبة إىل اســتخدام املهام القصــرية األجل، فقد مت اعتماد إجراء املســار الســ -8

جابة للمطالب الطارئة االســـــــت بغيةشـــــــهراً وذلك للســـــــماح للمنظمة بنشـــــــر االســـــــتشـــــــاريني مبرونة أكرب  12يوم تقوميي كل 
 واألحداث غري املتوقعة.

 
واملتمّثل  2017لس املنظمة يف دورته الثامنة واخلمسني بعد املائة يف ديسمرب/كانون األول جم ويف ما يتعّلق بطلب -9

الســـتشـــاريني يف عملية التوظيف مبا يتماشـــى مع التوزيع اجلغرايف بالنســـبة إىل اراعاة احلاجة إىل حتقيق التوازن اجلغرايف م"يف 
على اجلدارة باعتبارها معيار التوظيف  نفســـــــه حملافظة يف الوقتللموظفني من أجل زيادة فعالية تنفيذ الربامج واألنشـــــــطة وا

 .الستشارينيبالنسبة إىل ا، ترفع املنظمة تقريراً هبذا الشأن يف وثيقة منفصلة بشأن التوازن اجلغرايف 1الرئيسي"
 

 برنامج املوظفني الفنيني املعاونني  (ب)
 

ملعاونني لتوفري جتربة تعليمية اتســــــتمر املنظمة يف التعاون مع البلدان األعضــــــاء من خالل برنامج املوظفني الفنيني  -10
كينهم من تطبيق ختصــــصــــاهتم منّظمة إىل رعايا من بلدان خمتلفة وذلك من خالل املشــــاركة يف أنشــــطة تعاون دولية، مع مت

 لربنامج. جهة ماحنة يف ا 14نظمة. وحالياً، تشارك التقنية حتت إشراف موظف ذي خربة من موظفي امل
 

يف صــدد  وهذه األخرية ، انضــم ســتة موظفني فنيني معاونني جدد إىل املنظمة.2018ويف األشــهر األوىل من عام  -11
ويد، ومجهورية الصـــــــــــــني توظيف عشــــــــــــــرة موظفني فنيني إضــــــــــــــافيني يف األشــــــــــــــهر القادمة (متوّهلم هولندا، وأملانيا، والســــــــــــــ

ة موظفني فنيني معاونني جديد لتقدمي مقرتحات بشـــــأن عشـــــر  نداءباإلضـــــافة إىل ذلك، جيري العمل اآلن على  بية).الشـــــع
اجلهود اليت تبذهلا املنظمة ويف  إضـــــافيني بعد االتفاق املربم مع جملس املنح الصـــــيين. وتســـــاهم هذه اجلهود يف جتديد حيوية

 ولوية الرئيسية.تأمني قدرات فنية حديثة إضافية يف جماالت األ
 

 برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني (ج)
 

تمل على عملية توظيف برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني هو عبارة عن برنامج منظم ومنســــــــــــــق مركزيا يشــــــــــــــإن  -12
دة من ة املدة ومن االســـــتفااملتحمســـــني على أســـــاس فرتة حمدد الشـــــبابن املنظمة من تعيني املوظفني الفنيني مبســـــطة متكّ 

)، ويشـــّجع 1- (على مســـتوى فمهاراهتم ومعارفهم خالل مدة تعيينهم. كما أنه آلية فعالة لتعيني موظفني فنيني مبتدئني
 .متثيًال ناقصاً ة أو املمثلة على تلقي الطلبات من النساء من الفئة الفنية واملرشحني الشباب من البلدان غري املمثل

                                                      
 . REP/158CLالوثيقة  -2017تقرير جملس املنظمة، ديسمرب/كانون األول   1
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قوة العمل فيها عن طريق  املنظمة على جتديد شـــــباب الربنامج يســـــاعد ،ورحيل كبار املوظفني هاتســـــاع نطاقومع  -13
 املوظفني الفنيني املبتدئني برمنامج األكفاء املناسبني للتوظيف اجلاري يف املستقبل. ويرمي الشبابإنشاء ذخرية من الفنيني 

 بني موظفيها الفنيني. أيضاً إىل دعم املنظمة يف حتقيق توازن جنساين وجغرايف أكرب
 

هم  موظفاً من بني هؤالء 14موظفاً فنياً مبتدئاً. وإن  24، 2018أبريل/نيســــــــــــــان  1وتوّظف املنظمة، اعتباراً من  -14
 .املمثلة متثيًال ناقصاً  من البلدان غري املمثلة أو يأتونمنهم  11شابات من الفئة الفنية و

 
حديث إلبداء  نداءتعيني املوظفني املهنيني املبتدئني مع احتياجات املنظمة، مت إصــــــــــــــدار عملية وهبدف مواءمة  -15

يف ملئ قائمة املوظفني الفنيني املبتدئني  النداء ا. ويتمثل الغرض من هذ2018املنصـــــــــــــب يف أبريل/نيســـــــــــــان  ااالهتمام هبذ
 وية التالية:) يف جماالت األول1-باملرشحني املؤهلني لشغل هذا املنصب (على مستوى ف

 
 اإليكولوجيةالزراعة  •
 مقاومة مضادات امليكروبات •
 تغّري املناخ •
 األمن الغذائي والتغذية •
 الصحة الواحدة •

 
عن طريق منصــــــــــــــة رقمية كتقييم أويل اليت جترى وقد اعتمدت املنظمة أيضــــــــــــــاً املقابالت غري املتزامنة بالفيديو  -16

ت، ميكن أن تضــــــــمن املقابالت بالفيديو االتســــــــاق والعدل والشــــــــفافية يف للمرشــــــــحني. ونظراً إىل العدد الكبري من الطلبا
اختيار املوظفني الفنيني املبتدئني وأن متثل حالً فعاالً من حيث التكلفة على مســـــتوى املوارد والوقت الالزم لســـــري العملية، 

 ما ميّكن املنظمة من إجياد أكثر املرشحني كفاءة وانتقائهم.
 

 الفنيني لفرتة قصريةتعيني املوظفني  (د)
 

 ،تعتمد املنظمة على الوظائف الفنية القصـــــــرية األجل لتغطية احتياجات طارئة بســـــــبب بلوغ عبء العمل ذروته -17
واجملاالت اليت حتتاج إىل مسات فنية حمددة لفرتات قصــــــــــــــرية. وهبدف احلرص على االتســــــــــــــاق والعدل  ،وغياب املوظفني

إجراءات  2018والشـــــــــــــفافية يف اختيار املوظفني الفنيني العاملني بعقود قصـــــــــــــرية األجل، اعتمدت املنظمة يف مارس/آذار 
 فنينيالبحث عن . وترمي التغيريات أيضـــــاً إىل تعزيز اجلدارةو اختيار أكثر اتســـــاقاً وصـــــرامة لضـــــمان عملية قوامها املنافســـــة 

 ، وزيادة تنوّع وجودة األفراد الذين يتم توظيفهم.حول العامل
 

وتتطلب عملية االختيار املنقحة إصدار إعالن عن الوظائف الشاغرة وحتديد مخسة مرشحني على األقل إلجراء  -18
من املرشــــــــــــــحني من حيــث خلفيتهم األكــادمييــة، ومعرفتهم للغــات  مقــابالت معهم. وقبــل البــدء بــاملقــابالت، يتم التحقق

ري فريق فين مؤلف من موظفني فنيني يف جمال االختصــاص ومن مســؤول عن املوارد ، جيُ وبعدهااملنظمة وجتربتهم الســابقة. 
لعملية يف قوائم البشـــــــرية، مقابلة مع املرشـــــــحني املؤهلني. ويُدرج املرشـــــــحون الذين ّمتت املصـــــــادقة عليهم من خالل هذه ا
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بعقود قصــــــــــــرية األجل، وميكن أن تقوم مكاتب التوظيف مباشــــــــــــرًة بتعيني املرشــــــــــــحني  املنظمة للموظفني املهنيني العاملني
 حاجة إىل اختاذ خطوات إضافية. دوناملناسبني من هذه القوائم من 

 
 توظيف موظفي اخلدمات العامة (ه)

 
تســــــــــــتمر املنظمة يف اعتماد �ج جديد أيضــــــــــــاً لتوظيف موظفي اخلدمات العامة، وهو �ج يعترب األكثر ابتكاراً  -19

كان توظيف مجيع موظفي   حيثوطليعية يف منظومة األمم املتحدة بأســــــــرها، وذلك بكســــــــر ما كان يف الســــــــابق "حكرا" 
يتمكن أي مرشــح خارجي من التقدم هلذه الوظيفة.  اخلدمات العامة حيصــل فقط من بني املرشــحني الداخليني من غري أن

العاملية. نداءات بواســـطة التم تعيني موظفي اخلدمات العامة يف املقر الرئيســـي واملكاتب اإلقليمية ي، 2015واعتباراً من عام 
ن ، كما جيدر بوكالة دولية ممن ســــــــوق عامليةخلفيات متنوعة،  منويســــــــمح ذلك للمنظمة بتوظيف أفضــــــــل املرشــــــــحني 

 منظومة األمم املتحدة كمنظمة األغذية والزراعة.
 

يف املقر الرئيســـي، ونســـبة املرشـــحني  النداءات العامليةنســـبة الطلبات اخلارجية املقدمة رداً على  1ويعرض اجلدول  -20
يف املائة من  48يف قائمة موظفي اخلدمات العامة. وجتدر اإلشـــارة إىل أن املرشـــحني اخلارجيني ميثلون متوســـط يبلغ حوايل 

 املرشحني يف قائمة موظفي اخلدمات العامة.
 

 في المقر الرئيسي لنداءات العالميةفي ما يتعلق باالخارجيين اتجاهات المرشحين  - 1الجدول 
 

 
نسبة الطلبات اخلارجية 

 النداء رداً علىاملقدمة 
 العاملية (يف املائة)

نسبة املرشحني يف قائمة 
موظفي اخلدمات العامة 

 (يف املائة)
 يف املائة 47 يف املائة 82 2016
 يف املائة 54 يف املائة 89 2017
 يف املائة 42 يف املائة 61 2018

 
مل تفِض اإلجراءات املنقحة إىل عملية اختيار أســـــــرع بكثري وإىل خفض كبري لوقت التوظيف فحســـــــب، بل جنم  -21

 عنها أيضاً مزيد من الشفافية واملنافسة، ما يؤدي بدوره إىل مزيد من التنوع وإىل تعيني مرشحني مؤهلني تأهيًال عالياً. 
 

 املوظفون الفنيون الوطنيون (و)
 

، مت اعتماد عملية منّقحة الختيار املوظفني الفنيني الوطنيني هبدف ضـــــمان عملية قوامها 2018يف أبريل/نيســـــان  -22
 ).Taleo( برنامج التعيني اجلديداستخدام و املنافسة والشفافية واجلدارة 
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كاتب القطرية لتكون ويف موازاة ذلك، مت إدخال املزيد من التحســينات على مهام املمثل املســاعد للمنظمة يف امل -23
 مّدهتا مخس سنوات كحد أقصى.

 
وتســــتفيد املنظمة من معارف وخربات املمثلني املســــاعدين، لذلك مت تعيني بعضــــهم كممثلني للمنظمة يف بلدان  -24

توفري الســـــــبل لدعم التعاون بني بلدان اجلنوب. ويرســـــــم هذا بهذه اخلربات لصـــــــاحل بلدان أخرى و  توظيفأخرى ما مسح ب
 النهج مساراً وظيفياً للموظفني الفنيني الوطنيني الذين أظهروا مستوى عاٍل من األداء وفهماً كبرياً لعمل املنظمة.

 
 المعّينين كممثلين للمنظمة في كل إقليم الموظفين الفنيين الوطنيينعدد  - 2الجدول 

 

آسيا واحمليط  أفريقيا 
 اهلادئ

أوروبا وآسيا 
 الوسطى

أمريكا الالتينية 
 والبحر الكارييب

الشرق األدىن 
 ومشال أفريقيا

عـــدد املوظفني الفنيني 
الوطنيني الســـــــــــــــــابقني 
نـــني كـــمـــمـــثـــلـــني  املـــعـــيـــّ

 للمنظمة

4 0 1 1 0 

 
 العاملون الوطنيون بعقود خدمات شخصية وموظفو املشاريع الوطنيون (ز)

 
الوطنيني بعقود خدمات شـــخصـــية وموظفي وظفني توظيف امليف لضـــمان تطبيق أكثر اتســـاقاً وصـــرامة للســـياســـة  -25

املشـــاريع الوطنيني، على النحو الذي أوصـــت به العديد من املراجعات الداخلية على املســـتوى القطري، مت إصـــدار نســـخة 
. وتشري السياسة املنّقحة إىل احلاجة إىل تنفيذ عملية اختيار 2018حمّدثة عن اخلطوط التوجيهية ذات الصلة يف بداية عام 

 سية وشفافة وإىل توثيق عمليات االختيار بشفافية.تناف
 

ليزية للغات األســـبانية واإلنكويقرتن صـــدور الســـياســـة املنّقحة مع صـــدور مواد تدريبية ودورات إلكرتونية حمددة با -26
 هبدف دعم التنفيذ التدرجيي يف املكاتب القطرية.والفرنسية 

 
دها املنظمة، يتم اآلن اســـــتخدام برنامج التعيني يف املنظمة لإلعالن وكما يف عمليات االختيار األخرى اليت تعتم -27

عن الوظائف الشــاغرة ما يســمح جلميع املكاتب القطرية بإدارة عمليات االختيار اخلاصــة هبا باســتقاللية ويف نطاق برنامج 
 موثوق.

 
 اتفاقات اخلدمات الشخصية خلدمات التحرير (ح)

 
لتوظيف املشرتكني يف اتفاقات اخلدمات الشخصية لتقدمي خدمات التحرير. ومل صدرت خطوط توجيهية حمددة  -28

وحترص اخلطوط التوجيهية اجلديدة على التزام األفراد بشـــــكل  ،قاً بشـــــكل صـــــحيحيكن اســـــتخدام هذه الفئة التعاقدية موثّ 



8  FC 170/6 Rev.1 

 

، ســـــــــتة 2018مارس/آذار  موّحد وشـــــــــفاف مبوجب هذه الفئة من العقود. وحتدد اخلطوط التوجيهية اجلديدة الصـــــــــادرة يف
جماالت عمل ترتبط باملهام العامة للمشــــرتكني يف اتفاقات اخلدمات الشــــخصــــية لتقدمي خدمات التحرير (الصــــياغة الفنية، 

) وينطبق على كل جمال عمل حداً أدىن من املتطلبات احملددة وغري ذلك، وتصــــــــــــــميم الرســــــــــــــوم البيانية، دقيق اللغويتالو 
 واملنجزات املستهدفة.  

 
صـــــــادق عليها مكتب وتشـــــــري الســـــــياســـــــة املنقحة أيضـــــــاً إىل احلاجة إىل تنفيذ عملية اختيار تنافســـــــية وشـــــــفافة ي -29

 االتصاالت يف املنظمة باعتباره املسؤول عن خدمات التحرير.
 

 القوة العاملة  جتديد شباب (ط)
 

 تعاقب املوظفني. لديدة وبتطبيق خطة فعالة اجل اتكفاءالتلتزم املنظمة بضمان توظيف  -30
 

وكما ذُكر سابقاً، يتم بذل اجلهود لضمان توظيف مرشحني رفيعي املستوى من احملتمل جداً أن يشغلوا مناصب  -31
ملوظفني ؤالء اعالية هل اســـــتبقاءموظفني فنيني مبتدئني وموظفني فنيني معاونني. ويلزم بذل املزيد من اجلهود لضـــــمان نســـــبة 

 مرضياً باالستناد إىل تقييم أدائهم.الذين يعترب مستواهم 
 

 1-وإضــــــافة إىل املوظفني الفنيني املبتدئني، حتّدد املنظمة عند االقتضــــــاء موظفني فنيني مؤهلني عند مســــــتوى ف -32
من قــائمــة فئــة املوظفني الفنيني من أجــل االلتحــاق بــإدارات ومكــاتــب إقليميــة يف جمــاالت فنيــة خمتلفــة. ويســـــــــــــــاهم هؤالء 

 اجلدد يف جتديد حيوية القوة العاملة وإنعاش املعرفة الفنية يف املنظمة.  الفنيون الشباباملوظفون 
 

ويف موازاة ذلك، مت تعزيز الســـــــياســـــــة بشـــــــأن توظيف املوظفني املتقاعدين من األمم املتحدة حبيث يشـــــــكل هذا  -33
ادًة مرتبطة بنقل املعارف إىل موظفني جدد. توظيف تدبرياً اســـتثنائياً مؤقتاً، يســـتند على حاجات حمددة ومعقولة تكون عال

 وتتالىف هذه التغيريات اليت جرى تنفيذها أن يسّبب توظيف املتقاعدين أثراً سلبياً على جتديد حيوية القوة العاملة. 
 

ان ويف أبريل/نيس 2017و 2014و 2012وتعرض اجلداول أدناه السن املتوسطة للقوة العاملة يف املنظمة يف األعوام  -34
 ، مع اإلشارة إىل خمتلف أنواع العقود واملواقع.2018

 
 2012يناير/كانون الثاني  1القوة العاملة اإلجمالية في المنظمة بحسب السن المتوسط في  - 3الجدول 

 
 اجملموع املكاتب امليدانية املقر الرئيسي الفئة

 54.75 55.10 54.60 "مد" وما فوق
 47.25 49.30 46.33 املوظفون الفنيون

 44.96 43.99 45.87 موظفو اخلدمات العامة
 47.23 47.23 / املوظفون الفنيون الوطنيون
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 31.57 31.86 31.37 املوظفون الفنيون املعاونون
 45.71 46.32 44.89 االستشاريون

 39.71 41.43 38.05  متعاقدو اخلدمات الشخصية
 39.37 39.37 / موظفو املشاريع الوطنيون

 45.71 45.18 47.54 املتعاقدون الوطنيون وغريهم
 39.74 40.33 32.00 جهات أخرى

 43.93 43.09 45.27 اجملموع
 

 2014يناير/كانون الثاني  1القوة العاملة اإلجمالية في المنظمة بحسب السن المتوسط في  - 4الجدول 
 

 اجملموع املكاتب امليدانية املقر الرئيسي الفئة
 54.88 55.32 54.62 "مد" وما فوق

 47.79 49.21 47.02 املوظفون الفنيون
 45.77 44.91 46.66 موظفو اخلدمات العامة

 47.66 47.66 / املوظفون الفنيون الوطنيون
 31.85 31.23 32.25 املوظفون الفنيون املعاونون

 45.33 47.48 42.80 االستشاريون
 39.04 41.52 36.10  متعاقدو اخلدمات الشخصية

 40.78 40.78 / موظفو املشاريع الوطنيون
 43.50 43.00 49.31 املتعاقدون الوطنيون وغريهم

 40.85 42.91 25.88 جهات أخرى
 43.63 42.97 45.55 اجملموع

 
 2017نوفمبر/تشرين الثاني  في المنظمة بحسب السن المتوسط فيالقوة العاملة اإلجمالية  - 5الجدول 

 
 اجملموع املكاتب امليدانية املقر الرئيسي الفئة

 56.09 55.56 56.42 "مد" وما فوق
 47.40 48.57 46.65 املوظفون الفنيون

 46.14 45.93 46.37 موظفو اخلدمات العامة
 48.22 48.22 / املوظفون الفنيون الوطنيون
 32.35 31.33 32.77 املوظفون الفنيون املعاونون

 42.94 46.54 39.25 االستشاريون
 40.96 44.94 36.57  متعاقدو اخلدمات الشخصية

 40.83 40.83 / موظفو املشاريع الوطنيون
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 43.91 43.81 46.19 املتعاقدون الوطنيون وغريهم
 40.28 38.84 44.01 جهات أخرى

 43.29 43.26 43.40 اجملموع
 

 2018أبريل/نيسان  1القوة العاملة اإلجمالية في المنظمة بحسب السن المتوسط في  - 6الجدول 
 

 اجملموع املكاتب امليدانية املقر الرئيسي الفئة
 56.33 55.65 57.00 "مد" وما فوق

 48.24 49.09 47.38 املوظفون الفنيون
 46.71 46.52 46.90 موظفو اخلدمات العامة

 48.90 48.90  املوظفون الفنيون الوطنيون
 32.54 31.71 33.36 املوظفون الفنيون املعاونون

 42.25 45.70 38.80 االستشاريون
 42.25 45.51 38.99  متعاقدو اخلدمات الشخصية

 41.46 41.46  موظفو املشاريع الوطنيون
 44.98 43.20 46.76 املتعاقدون الوطنيون وغريهم

 40.11 40.61 39.62 جهات أخرى
 44.29 44.83 43.60 اجملموع

 
 الفنية حالة الوظائف الشاغرة يف الفئة (ي)

 
ما زالت املنظمة تعترب أنه من الضــــــروري احلفاظ على قدر معّني من املرونة يف معدل الوظائف الشــــــاغرة يف الفئة  -35

بطريقة ديناميكية مع الظروف اجلديدة  2019-2018الفنية، وذلك حىت يتسىن تكييف تنفيذ برنامج العمل وامليزانية للفرتة 
 واألولويات املستجدة.

 
، تستمر املنظمة يف الفئة الفنية الوظائف الشاغرة تر اإلشارة إىل أنه فيما يتم احلفاظ على املرونة يف معدالوجتد -36

 ضمان ملء الوظائف احلساسة واحلرجة والضرورية.ليف إيالء العناية الفائقة 
 

 العاملةويســــــــــــــتمر بذل جهود مكثفة يف جمال تعيني املوظفني الفنيني، وذلك من خالل التخطيط الفعال للقوة  -37
الذي يأخذ يف االعتبار الشــــواغر املتوقعة نتيجة تقاعد شــــاغلي الوظائف أو اســــتقالتهم/ نقلهم. وينطوي ذلك على إجراء 

ة، وإعادة وضــع مواصــفاهتا، وإعادة تصــنيفها عند االقتضــاء يف إعادة تقييم منهجية الســتمرار احلاجة إىل املناصــب الشــاغر 
رتبة أدىن (فضـــالً عن نقل املناصـــب من جماالت العمل اإلداري إىل اجملاالت الفنية). وقد حققت هذه العملية حىت اليوم، 

شــارة يف هذا الصــدد للمنظمة وألعضــائها فضــالً عن زيادة يف القدرات الفنية. وجتدر اإل ةكبري   وراتوســتســتمر يف حتقيق وف
إىل أنه بات باستطاعة املنظمة اآلن أن جتذب موظفني شباب ميلكون مستوى عاٍل جداً من املؤهالت لشغل مناصب يف 
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عن املناصــــب الفنية الشــــاغرة بوترية منتظمة إىل جانب  اتاإلعالن إصــــدار رتب أدىن من الســــابق. بالتايل، تســــتمر عملية
 عمليات التوظيف اجلارية.

 
 )2018معدالت الوظائف الشاغرة في الفئة الفنية (مايو/أيار  - 7دول الج

 

 
وظائف برنامج 
العمل وامليزانية 

 2019-2018فرتة لل

جمموع الوظائف 
اليت يشغلها 

 موظفون

جمموع الوظائف 
 الشاغرة

معدل الوظائف 
 الشاغرة

 يف املائة 14.1 123 747 870 اجملموع يف املقر الرئيسي
املكاتب امليدانية اجملموع يف 

 259 (باستثناء ممثليات املنظمة)
225 

 يف املائة 13.1 34

اجملموع يف املكاتب امليدانية 
 323 (مع ممثليات املنظمة)

275 
 يف املائة 14.9 48

 يف املائة 14.3 171 1022 1193 اجملموع
 

 للمنظمةمواءمة إدارة الموارد البشرية مع االحتياجات االستراتيجية والبرامجية 
 

 حتسني اسرتاتيجية التنمية والتعليم (أ)
 

حتديد واضــــــــــح الحتياجات التعليم لدى املوظفني  إىلتقوم املنظمة بتنفيذ اســــــــــرتاتيجية منقحة للتعليم، تســــــــــتند  -38
 واختيار مالئم لطرق التدريب.

 
 جماالت رئيسية:ويف ما خيص احتياجات التعليم لدى املوظفني، ترّكز املنظمة جهودها على مخسة  -39
 

التدريب اإلداري، الذي تعّزز إثر توصـــيات املراجعة، من أجل توطيد املعرفة للنظم الداخلية واإلجراءات اخلاصـــة  •
 باملنظمة، وحتسني القدرة التشغيلية للموظفني يف تأديتهم مهامهم، وخباصة يف املكاتب امليدانية؛

التدريب املتصـــــل باإلدارة القائمة على النتائج، وإدارة النتائج واإلطار اإلدارة القائمة على النتائج، واليت تشـــــمل و  •
 االسرتاتيجي؛

 التدريب الفين، للحفاظ على كفاءات املوظفني الفنية وإنعاش معارفهم باالستناد إىل االحتياجات احلالية؛و  •
 نظمة؛التدريب على اللغات، لتحسني قدرات املوظفني من حيث تعدد اللغات املعتمدة يف املو  •
 تنمية القدرات الشخصية، وتشمل دورات لتحسني املهارات الشخصية وكتّيبات عملية للتطوير املهين.و  •
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وبصـــــورة خاصـــــة، قامت املنظمة يف األشـــــهر األخرية، وبعد صـــــدور توصـــــيات املراجعة الداخلية، برتكيز جهودها  -40
لنظام العاملي إلدارة املوارد يف ما يتعّلق بتوريد البضـــــــــــــائع الســـــــــــــتخدام القدرات الوظيفية يف ا دورات التدريبيةحتديد ال على

 وما إىل ذلك، وإعدادها وتقدميها.واخلدمات، وإدارة الفواتري، 
 

كمــا تســــــــــــــتعرض املنظمــة تقــدمي الــدورات اللغويــة لتوفري تــدريــب عــايل اجلودة وفعــال من حيــث التكلفــة جلميع  -41
ة العمل. وتضــــــــــــــاعف املنظمة جهودها لتوفري جمموعة أكرب من الدورات املوظفني، ما يضــــــــــــــمن تعزيز تعدد اللغات يف بيئ

 اللغوية املتاحة على اإلنرتنت.
 

أما بالنســــــــبة إىل اختيار طرق التدريب املناســــــــبة، تعتمد املنظمة �جاً اســــــــرتاتيجياً مينح األولوية للشــــــــراكات مع  -42
وتنّفذ املنظمة برامج تدريب بالشــــراكة مع األوســــاط األكادميية األوســــاط األكادميية واســــتخدام دورات التعليم اإللكرتوين. 

 حىت تستفيد عملية وضع املناهج، وتنفيذها وتقييمها من التعاون بني اخلرباء يف جمال التعليم.
 

وســـوف يســـمح هذا النهج للمنظمة باالســـتفادة من جتّمعات املؤســـســـات األكادميية اليت تعمل على أنشـــطة يف  -43
، وهو جتّمع مّولتــه جــامعــة هــارفرد بــالشــــــــــــــراكــة مع معهــد edX (https://www.edx.org/) اإللكرتوين مثــل جمــال التعليم

https://www.edx.org/schools-(جامعة شريكة يف العامل  90وبات اليوم يشمل  2012ماساتشوستس للتكنولوجيا عام 

partners.(  ومتاشـــــــياً مع هذا النهج، أطلقت املنظمة عن طريق منصـــــــة التعليم اإللكرتوين، بوابة خمصـــــــصـــــــة لفرص التعليم
جلميع املوظفني الوصــول إىل جمموعة متنوعة من املوارد والدورات اإللكرتونية. وتشــّجع املنظمة من  تســىناإللكرتوين حيث ي

وحة املتاحة على اإلنرتنت اليت يتم فيها إدماج املواد التدريبية القياســـية خالل هذه البوابة، اســـتخدام الدورات اجلماعية املفت
 (الفيديو والقراءات) مع التفاعل النشط بني الطالب واألساتذة.

 
، تنهض املنظمة بعروض التدريب على اإلنرتنت، وترّوج الســــــــــــــتخدام هذه الطريقة 8وكما هو مبّني يف اجلدول  -44

 تقلب مســــــــار االجتاهات الســــــــائدة يف حضــــــــور الدورات التدريبية يف املنظمة وعلى اإلنرتنت. الفعالة من حيث التكلفة، و 
 يف املـائـة فقط من الـدورات التـدريبيـة  29، ونظراً إىل جمموع الـدورات اليت مت حضــــــــــــــورهـا، اختـار املوظفون 2015ويف عـام 

 ت املختــارة على اإلنرتنــت. ويســــــــــــــمح تقــدمي يف املــائــة من الــدورا 58، فقــد مت تقــدمي 2017على اإلنرتنــت؛ أمــا يف عــام 
 للمنظمة بالوصــــــــــــــول إىل مجيع املوظفني يف خمتلف مقار العمل وبتجّنب تكرار النفقات كل ســــــــــــــنة  لكرتونيةالدورات اإل

 على الدورات نفسها.
  

https://www.edx.org/schools-partners
https://www.edx.org/schools-partners
https://www.edx.org/schools-partners
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 2 2018و 2017و 2016و 2015التدريب بحسب المجاالت وطريقة حضور الموظفين في األعوام  - 8الجدول 
 

 موظفو فئة اخلدمات العامة املوظفون الفنيون  2015

 على اإلنرتنت

إىل  الشؤون اإلدارية/ اإلدارة املستندة
 683 743 النتائج/ التدريب الفين

 - - دورة لتعليم اللغات
 558 386 دورة يف التنمية الذاتية

 يف املنظمة

إىل  الشؤون اإلدارية/ اإلدارة املستندة
 1134 1567 التدريب الفين النتائج/

 534 707 دورة لتعليم اللغات
 510 1385 دورة يف التنمية الذاتية

 
 موظفو فئة اخلدمات العامة املوظفون الفنيون  2016

على 
 اإلنرتنت

ىل إالشؤون اإلدارية/ اإلدارة املستندة 
 1160 1337 النتائج/ التدريب الفين

 7 38 دورة لتعليم اللغات
 983 767 يف التنمية الذاتية دورة

 يف املنظمة

ىل إالشؤون اإلدارية/ اإلدارة املستندة 
 648 1453 النتائج/ التدريب الفين

 527 465 دورة لتعليم اللغات
 379 425 دورة يف التنمية الذاتية

 
 موظفو فئة اخلدمات العامة املوظفون الفنيون  2017

على 
 اإلنرتنت

ىل إاإلدارية/ اإلدارة املستندة الشؤون 
 1114 2026 النتائج/ التدريب الفين

 0 19 دورة لتعليم اللغات
 853 675 دورة يف التنمية الذاتية

 يف املنظمة

ىل إالشؤون اإلدارية/ اإلدارة املستندة 
 703 942 النتائج/ التدريب الفين

 507 585 دورة لتعليم اللغات
 329 330 التنمية الذاتيةدورة يف 

 

                                                      
 باستطاعة املوظفني أن يشاركوا يف أكثر من دورة واحدة.  2
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(حىت  2018
 مارس/آذار)

 موظفو فئة اخلدمات العامة املوظفون الفنيون 

 على اإلنرتنت

الشؤون اإلدارية/ اإلدارة املستندة إىل 
 649 656 النتائج/ التدريب الفين

 9 17 دورة لتعليم اللغات
 180 259 دورة يف التنمية الذاتية

 يف املنظمة

الشؤون اإلدارية/ اإلدارة املستندة إىل 
 52 146 النتائج/ التدريب الفين

 185 125 دورة لتعليم اللغات
 73 80 دورة يف التنمية الذاتية

 
التدريب الفين. يشـــارك موظفو املنظمة يف تدريب خارجي لتحســـني معارفهم الفردية واملســـامهة يف مجيع القدرات  -45

وارتفع هذا العدد إىل  2014موظفاً عام  112الفنية للمنظمة. وكان عدد املوظفني الذين شـــاركوا يف تدريب خارجي حوايل 
). وشهدت نسبة املشاركني املستفيدين 9دريب على التوايل (اجلدول يوماً من الت 1 098و 1 062، ما ميّثل 2017عام  171

من التدريب يف جماالت تقنية مثل الزراعة، والثروة احليوانية، ومصــــــــــــايد األمساك، والغابات، واالقتصــــــــــــاد، واألمن الغذائي، 
 .2017يف املائة عام  94إىل  2014يف املائة عام  46وتغّري املناخ، زيادة من 

 
 التدريب الفني في المنظمة - 9الجدول 

 

إىل  2014التغيريات من  2017 2016 2015 2014 املشاركون يف التدريب وأيام التدريب
 (النسبة املئوية) 2017

 يف املائة) 53( 59 171 136 102 112 عدد املشاركني، مجيع الدورات

 يف املائة) 244( 110 155 78 51 45 عدد املشاركني، الدورات الفنية فقط
 

املشاركون الذين أجروا تدريبات فنية، 
 ئوية من اجملموعاملنسبة ال

يف  40
 املائة

يف  50
 املائة

يف  57
 املائة

يف  91
 - املائة

 يف املائة) 3( 36 1098 1258 1040 1062 عدد أيام التدريب اخلارجي
 

عدد أيام التدريب اخلارجي، الدورات 
 يف املائة) 112( 548 1037 663 390 489 الفنية فقط

 
أيام التدريب الفين اخلارجي،  عدد

 ئوية من اجملموعاملنسبة ال
يف  46

 املائة
يف  38

 املائة
يف  53

 املائة
يف  94

  املائة
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 العالقات مع أجهزة متثيل املوظفني (ب)
 

الفئة الفنية يف املنظمة  رابطة موظفي -حتافظ املنظمة على اخنراط مســــــــــــــتمر وجوهري مع أجهزة متثيل املوظفني  -46
واحتاد موظفي اخلدمات العامة يف ما خيّص التشـــــــــــاور حول مجيع القضـــــــــــايا اليت تؤثر على ظروف خدمة املوظفني. وتُعقد 

 اجتماعات رمسية من خالل اللجنة االستشارية بني املوظفني واإلدارة.
 

نود اليت حتتاج إىل مشاورات بني أجهزة متثيل ، جيري التباحث واالتفاق حول خطة عمل للب2017وبدءاً من عام  -47
املوظفني واإلدارة يف أول اجتماع للعام، هبدف اســـــــــــتخدام هذه اخلطة كخريطة طريق، فترتكز عملية التشـــــــــــاور على البنود 

تمر ، ُعقدت أربعة اجتماعات للجنة االســـــتشـــــارية بني املوظفني واإلدارة، وتســـــ2018وحىت بداية مايو/أيار  .ذات األولوية
 عملية التشاور من خالل عقد اجتماعات عادية.

 
 وظائف الفئة الفنية اجلديدة ج)(
 

، أدى تبسيط عمل مركز اخلدمات املشرتكة وشعبة املؤمتر 2019-2018لفرتة لحبسب ما ورد يف الربنامج وامليزانية  -48
دوالر أمريكي.  ماليني 4.5واجمللس وشـــــؤون املراســـــم وإدارة اخلدمات املؤســـــســـــية، إىل حتقيق وفورات بلغت قيمتها حوايل 

 51واســــــــــــــتتبع هذه الوفورات حتويل وظائف إدارية إىل وظائف فنية ووظائف يف الربنامج. ونتيجة لذلك، مت اســــــــــــــتحداث 
، يف اجملاالت اليت تشـــــــــــــمل دعم العمل بشـــــــــــــأن مقاومة 2019-2018فرتة لوظيفة فنية جديدة يف برنامج العمل وامليزانية ل

ومصـــايد األمساك، ونظم املعلومات اجلغرافية املكانية، واإلحصـــاءات، وأهداف التنمية مضـــادات امليكروبات، وتغري املناخ، 
 املستدامة، واالستثمار، والشراكات، وتنسيق الربامج.

 
وقد رّكزت املنظمة جهودها على حتديد املواصـــــــــــفات الوظيفية املناســـــــــــبة هلذه اجملاالت وعلى املضـــــــــــي يف عملية  -49

 ت أولوية.التوظيف باعتبارها مسألة ذا
 

وكانت عملية االختيار املتعّلقة  وظيفة، 51وظيفة فنية من بني  23، مت بالفعل شــــــغل 2018أبريل/نيســــــان  1ويف  -50
بإحدى عشرة وظيفية جارية ونتائجها متوقعة بني منتصف أبريل/نيسان ومنتصف يونيو/حزيران. أما بالنسبة إىل الوظائف 

 بتحديد اسرتاتيجية التوظيف األكثر فعالية لتنفيذها يف األشهر القادمة. السبع عشرة املتبقية، فتقوم املنظمة
 

 إبراز طبيعة منظمة األغذية والزراعة كوكالة متخصصة في منظومة األمم المتحدة
 
 تنفيذ التدابري وتتبع التقدم احملرز يف حتقيق أهداف التمثيل اجلغرايف للمنظمة أ)(
 

واالســـــــــــتحقاق يف اختاذ قرارات التعيني يف املناصـــــــــــب الفنية الدولية، للتأكد من أن متأل بع معيار اجلدارة لطاملا اتُ  -51
 املنظمة مجيع املناصب بأفضل املرشحني املؤهلني.
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ويف الوقت نفسه، ومتاشياً مع توجيهات األجهزة الرئاسية، ما زال يوىل االهتمام الواجب لضمان التمثيل اجلغرايف  -52

 اء يف األمانة العامة للمنظمة.األعض بلداناملنصف لل
 

ونتيجة اســــــــــــــتمرار بذل اجلهود يف هذا الصــــــــــــــدد، أمكن إىل حد كبري ختفيض عدد البلدان غري املمثلة يف أمانة  -53
 املمثلة متثيًال منصفاً. لبلداناملنظمة وتلك املمثلة متثيًال ناقصاً أو زائداً، ما أدى إىل زيادة عدد ا

 
 10يف املائة، والبلدان املمثلة متثيالً ناقصاً  12عيينات اجلديدة، تبلغ نسبة البلدان غري املمثلة وبعد االنتهاء من الت -54

يف املائة. ولدى تعيني املوظفني، وبشــرط عدم إغفال األمهية القصــوى لضــمان  75.6يف املائة والبلدان املمثلة متثيًال منصــفاً 
نظمة األولوية لتعيني موظفني على أســـاس جغرايف على أوســـع نطاق أعلى مســـتوى من الكفاءة والتخصـــص الفين، متنح امل

 ممكن، وتبذل جهوداً خاصة لتعيني مرشحني من بلدان غري ممثلة أو ممثلة متثيًال ناقصاً.
 

، تراجع عدد 2017و 2016عدد البلدان األعضـــــــــاء حســـــــــب الوضـــــــــع التمثيلي. وبني عامي  10ويظهر اجلدول  -55
. ويف برنامج العمل وامليزانية نصــفاً بشــكل ملحوظ. وبالتايل، ازداد عدد البلدان املمثلة متثيالً ناقصــاً أو مالبلدان غري املمثلة 

، ترتب عن مراجعة العوامل املؤثرة على احتســــــــــــــاب مدى التمثيل، زيادة يف عدد البلدان املمثلة متثيًال 2019-2018فرتة لل
نفة كبلدان ممثلة متثيالً ناقصــــاً يف حني أن حالتها قريبة جداً من التمثيل بلدان مصــــ 9ناقصــــاً. وجتدر اإلشــــارة إىل أن هناك 

 .نصفامل
 

 عدد البلدان األعضاء حسب الوضع التمثيلي - 10الجدول 
 

يف �اية ديسمرب/كانون األول  
2016 

يف �اية ديسمرب/كانون األول 
 2018مايو/أيار  2017

البلدان غري 
 يف املائة 12 24 يف املائة 12 24 يف املائة 15 29 املمثلة

البلدان املمثلة 
 يف املائة 10 20 يف املائة 9 17 يف املائة 7 14 متثيًال ناقصاً 

البلدان املمثلة 
 يف املائة 75.6 147 يف املائة 76.8 149 يف املائة 76 147 نصفاً متثيًال م

البلدان املمثلة 
 يف املائة 1.5 3 يف املائة 2 4 يف املائة 2 4 متثيًال زائداً 

 يف املائة 100 194 يف املائة 100 194 يف املائة 100 194 اجملموع
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 حتسني متثيل اجلنسني ب)(
 

يف  36تواصــــل املنظمة جهودها يف جمال توفري املســــاواة بني اجلنســــني يف القوة العاملة. فقد بلغت نســــبة النســــاء  -56
، وبفضل استمرار وتوسيع جهود االتصال بعدد كبري 2018. ويف أبريل/نيسان 2012املائة يف الوظائف الفنية يف بداية عام 

لتوازن بني إىل اوكذلك بفضــل إيالء االهتمام من جانب هيئة االختيار  ،من املؤســســات املهنية واجلامعات يف بلدان خمتارة
 يف املائة. 43اجلنسني، ارتفعت هذه النسبة إىل 

 
، إذ أصبحت النساء يف زيادة عدد النساء يف الوظائف العليال يتمثحتسن آخر ملحوظ جتدر اإلشارة إليه هناك و  -57

 .2012يف املائة يف بداية عام  20 مقارنة بنسبة يف املائة من هذه الوظائف 27يشغلن اآلن 
 

يف القوة العاملة، فهي تقوم مبواءمة  ن املنظمة ال تزال ملتزمة مبواصــلة جهودها لتحقيق املســاواة بني اجلنســنيأومبا  -58
�جها مع االســرتاتيجية املتعّلقة باملســاواة بني اجلنســني املطّبقة على نطاق منظومة األمم املتحدة. ونظراً إىل طبيعتها كوكالة 

بالسياق طّور منظمة األغذية والزراعة خطّة تنفيذ مصممة حسب الطلب تسرتشد تمتخصصة يف منظومة األمم املتحدة، 
اخلاص للمنظمة وبالتحديات اليت تواجهها، وبالتايل تســـــــــعى إىل تطبيق التوصـــــــــيات الواردة يف االســـــــــرتاتيجية املطبقة على 

 نطاق املنظومة بواسطة الطرق اخلاصة هبا.
 

الزراعة واستناداً إىل خطة التنفيذ املصممة حسب الطلب، ينبغي حتقيق املساواة بني اجلنسني يف منظمة األغذية و  -59
. ومتاشياً مع االسرتاتيجية 2024، وعلى مستوى الوظائف العليا حبلول عام 2022حبلول عام  ةالفني الوظائف ستوىمعلى 

املطّبقة على نطاق منظومة األمم املتحدة، وهبدف حتقيق املســاواة بني اجلنســني، ســتواصــل املنظمة توســيع جهود االتصــال 
باإلضـــافة إىل ذلك، ســـيتم إيالء و ة واجلامعات جلذب اإلناث املؤهالت وتوظيفهن. مبجموعة واســـعة من املؤســـســـات املهني

 عملية تصفية املرشحني واختيارهم من أجل النهوض بتمثيل النساء على كافة املستويات داخل املنظمة.إىل اهتمام خاص 
 

 2014و 2012وتعرض اجلداول أدناه النســــــــــــــبة املئوية للموظفات من إمجايل القوة العاملة يف املنظمة يف األعوام  -60
 ، مع اإلشارة إىل خمتلف أنواع العقود واملواقع.2018ويف أبريل/نيسان  2017و
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 2012يناير/كانون الثاني  1النسبة المئوية للموظفات من إجمالي القوة العاملة في المنظمة في  - 11الجدول 
 

 اجملموع املكاتب امليدانية املقر الرئيسي الفئة
 يف املائة 20.77 يف املائة 17.95 يف املائة 21.98 "مد" وما فوق

 يف املائة 36.07 يف املائة 22.13 يف املائة 42.27 املوظفون الفنيون
 يف املائة 65.95 يف املائة 60.62 يف املائة 71.01 موظفو اخلدمات العامة

 يف املائة 36.06 يف املائة 36.06 / املوظفون الفنيون الوطنيون
 يف املائة 68.63 يف املائة 61.90 يف املائة 73.33 املوظفون الفنيون املعاونون

 يف املائة 32.22 يف املائة 29.75 يف املائة 35.54 االستشاريون
 يف املائة 43.86 يف املائة 32.06 يف املائة 55.18  متعاقدو اخلدمات الشخصية

 يف املائة 28.95 يف املائة 28.95 / موظفو املشاريع الوطنيون
 يف املائة 33.01 يف املائة 32.80 يف املائة 33.75 املتعاقدون الوطنيون وغريهم

 يف املائة 26.19 يف املائة 25.64 يف املائة 33.33 جهات أخرى
 يف املائة 42.01 يف املائة 35.71 يف املائة 52.11 اجملموع

 
 2014يناير/كانون الثاني  1النسبة المئوية للموظفات من إجمالي القوة العاملة في المنظمة في  - 12الجدول 

 
 اجملموع املكاتب امليدانية املقر الرئيسي الفئة

 يف املائة 21.67 يف املائة 6.82 يف املائة 30.26 "مد" وما فوق
 يف املائة 36.91 يف املائة 23.23 يف املائة 44.24 املوظفون الفنيون

 يف املائة 66.36 يف املائة 60.66 يف املائة 72.27 موظفو اخلدمات العامة
 يف املائة 40.63 يف املائة 40.63 / املوظفون الفنيون الوطنيون
 يف املائة 60.61 يف املائة 46.15 يف املائة 70.00 املوظفون الفنيون املعاونون

 يف املائة 35.99 يف املائة 24.15 يف املائة 50.00 االستشاريون
 يف املائة 42.32 يف املائة 30.34 يف املائة 56.56  متعاقدو اخلدمات الشخصية

 يف املائة 26.02 يف املائة 26.02 / موظفو املشاريع الوطنيون
 يف املائة 31.87 يف املائة 29.26 يف املائة 62.14 املتعاقدون الوطنيون وغريهم

 يف املائة 43.32 يف املائة 40.93 يف املائة 60.71 جهات أخرى
 يف املائة 37.88 يف املائة 31.67 يف املائة 55.98 اجملموع
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 2017النسبة المئوية للموظفات من إجمالي القوة العاملة في المنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني  - 13الجدول 
 

 اجملموع املكاتب امليدانية املقر الرئيسي الفئة
 يف املائة 25.98 يف املائة 22.92 يف املائة 27.85 "مد" وما فوق

 يف املائة 43.53 يف املائة 31.84 يف املائة 50.97 املوظفون الفنيون
 يف املائة 66.64 يف املائة 60.32 يف املائة 73.65 موظفو اخلدمات العامة

 يف املائة 40.95 يف املائة 40.95 / املوظفون الفنيون الوطنيون
 يف املائة 67.74 يف املائة 44.44 يف املائة 77.27 املوظفون الفنيون املعاونون

 يف املائة 44.57 يف املائة 33.76 يف املائة 55.63 االستشاريون
 يف املائة 48.71 يف املائة 35.79 يف املائة 62.93  متعاقدو اخلدمات الشخصية

 يف املائة 30.90 يف املائة 30.90 / الوطنيونموظفو املشاريع 
 يف املائة 37.35 يف املائة 36.24 يف املائة 60.47 املتعاقدون الوطنيون وغريهم

 يف املائة 56.68 يف املائة 51.13 يف املائة 71.08 جهات أخرى
 يف املائة 41.91 يف املائة 36.24 يف املائة 59.31 اجملموع

 
 2018أبريل/نيسان  1النسبة المئوية للموظفات من إجمالي القوة العاملة في المنظمة في  - 14الجدول 

 
 اجملموع املكاتب امليدانية املقر الرئيسي الفئة

 يف املائة 27.42 يف املائة 23.91 يف املائة 29.49 "مد" وما فوق
 يف املائة 43.01 يف املائة 32.10 يف املائة 49.72 املوظفون الفنيون

 يف املائة 66.67 يف املائة 60.22 يف املائة 73.89 موظفو اخلدمات العامة
 يف املائة 42.42 يف املائة 42.42 / املوظفون الفنيون الوطنيون
 يف املائة 56.25 يف املائة 42.86 يف املائة 60.00 املوظفون الفنيون املعاونون

 يف املائة 48.41 يف املائة 35.27 يف املائة 59.32 االستشاريون
 يف املائة 47.49 يف املائة 39.92 يف املائة 54.48  متعاقدو اخلدمات الشخصية

 يف املائة 31.26 يف املائة 31.26 / موظفو املشاريع الوطنيون
 يف املائة 39.86 يف املائة 38.67 يف املائة 64.21 املتعاقدون الوطنيون وغريهم

 يف املائة 55.94 يف املائة 49.08 يف املائة 71.43 جهات أخرى
 يف املائة 42.86 يف املائة 37.11 يف املائة 59.29 اجملموع

 
 تعزيز تعّدد اللغات ج)(
 

 يف سياق إجراءات االختيار والتعيني، يتم النظر عن كثب يف املهارات اللغوية للمرشحني، الداخليني واخلارجيني. -61
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املنقحة الختيار االســـتشـــاريني واملشـــرتكني يف اتفاقات اخلدمات الشـــخصـــية اإلجراءات ت أدإضـــافًة إىل ذلك، و  -62
ســــــــتوى اللغة املطلوبة. ويُطلب إىل مب يف ما يتعلقبة أكثر صــــــــرامًة ارقني العاملني بعقود قصــــــــرية األجل، إىل واملوظفني الفني

 هام يف املنظمة.مجيع مقدمي الطلبات توفري أدلّة على مهاراهتم اللغوية العتبارهم مؤهلني لتويل م
 

اللغوية، قامت املنظمة بتعزيز املوارد  مهاراهتمتثبت صـــــاحلة شـــــهادات احلصـــــول على املوظفني إىل اجة ولدعم ح -63
، زاد عــدد 15. وكمــا هو مبّني يف اجلــدول احلــاضــــــــــــــريناليت تنطوي عليهــا االمتحــانــات اللغويــة بغيــة إدارة الزيــادة يف عــدد 

. وقامت املنظمة أيضاً بتعزيز خيارات التدريب اللغوي املتاحة 2016يف املائة مقارنة بعام  189بنسبة  2017عام  احلاضرين
 على اإلنرتنت.

 
 بيانات بشأن االمتحانات اللغوية في المنظمة - 15الجدول 

 
 عدد املرشحني املقبولني عدد احلاضرين عدد االمتحانات اللغوية 

2016 6 584 338 
2017 6 1696 1223 
(يناير/كانون  2018

 399 523 1 الثاين حىت مارس/آذار)

 
وتضـــطلع الدول األعضـــاء بدور أســـاســـي أيضـــاً العتماد موقف واضـــح بشـــأن تعدد اللغات، يُعّرب عنه من خالل  -64

مشـــــاركتها يف األجهزة التشـــــريعية ملختلف منظمات منظومة األمم املتحدة، ودعم تنفيذها من خالل املصـــــادقة على مجيع 
التدابري الالزمة لتحقيقها، مثًال من خالل تنمية القدرات الوطنية لتعزيز مناهج اللغة املهنية لتصـــــل إىل املســـــتويات املطلوبة 

 من جانب املنظمات الدولية.
 

 زيادة الكفاءة في عمليات وإجراءات الموارد البشرية
 
 تنفيذ برنامج التعيني اجلديد أ)(
 

املنظمة يف األشـــــــــــــهر األخرية يف حتديث برنامج التعيني عرب تكنولوجيا املعلومات. وقد مت متثلت إحدى أولويات  -65
اســـــتخدام األداة اجلديدة يف عملية تعيني موظفي فئة اخلدمات العامة، واالســـــتشـــــاريني، واملشـــــرتكني يف اتفاقات اخلدمات 

 طنيني، واملوظفني الفنيني الوطنيني.الشخصية، والعاملني الوطنيني بعقود خدمات شخصية، وموظفي املشاريع الو 
 

امللحق األول، بذلت املنظمة جهوداً لضمان تبادل مالئم للمعارف  من 4واجلدول  16وكما هو مبّني يف اجلدول  -66
تدرجيي، وذلك من خالل تقدمي دورات تدريبية خمصـــــــصـــــــة وإعداد بشـــــــكل الداخلية بشـــــــأن هذه األداة اجلديدة وتنفيذها 

جمموعة متنوعة من املواد التدريبية (عروض باور بوينت، فيديوات، أســــــــــــــئلة يتكرر طرحها واألجوبة عليها، دراســــــــــــــات 
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ّر احلاالت). ومت إيالء اهتمام خاص للمكاتب القطرية اليت باتت، بفضــــــــــــــل الدعم النشــــــــــــــط الذي قدمه الزمالء يف املق
 الرئيسي، تستخدم برنامج التعيني اجلديد إلدارة عمليات االختيار اخلاصة هبا.

 
عمليات التعيني يف الوظائف الفنية  ليشــــــــملوختطط املنظمة اآلن لتوســــــــيع نطاق اســــــــتخدام برنامج التعيني اجلديد  -67

شـــــــرتكة. وســـــــتحد الســـــــمات والســـــــتحداث قدرات وظيفية أخرى من أجل دعم عمل مكاتب التوظيف ومراكز اخلدمات امل
 اجلديدة من املهام اليدوية واملستهلكة للوقت، ما يسمح بتنفيذ اإلجراءات مبزيد من الفعالية ورصد العمليات بطريقة أفضل.

 
ـــــتخدام وتدريب برنامج التعيين الجديد من  - 16الجدول  ـ ـ ـ ـ ـــــأن اســ ـ ـ ـ ـ يانات بشــ ثاني  1ب ـــــرين ال ـ ـ ـ ـ   2017نوفمبر/تشــ

 2018أبريل/نيسان  1إلى 
 

 عدد الطلبات الصادرة املكان
املستخدمون املدربون وجهاً 

 الفيديوية لوجه (املؤمترات 
 الدراسة) قاعاتأو 

 التدريب على اإلنرتنت

املكاتب 
 371 268 282 امليدانية

 345 208 190 املقر الرئيسي
 716 476 472 اجملموع

 
 توحيد مركز اخلدمات املشرتكة يف املنظمة ب)(
 

ميع املراكز الفرعية التابعة ملركز جلاملكتب اخللفي" ب " اخلاصــــــــــــــةعاجلة امل، جرى توحيد وظائف 2018خالل عام  -68
إىل موارد إضافية. وحتقق ذلك من خالل املكاسب اليت مت حتقيقها  حتياجاخلدمات املشرتكة يف مركز بودابست من غري اال

. وهدف 2016ركز اخلدمات املشــــرتكة يف بودابســــت اليت جرت عام على مســــتوى فعالية العملية كجزء من إعادة هيكلة م
نقل العمل من ســـــــانتياغو وبانكوك إىل بودابيســـــــت إىل هتيئة قدرات إضـــــــافية لتعزيز وظائف "املكتب األمامي". وســـــــاعد 

ن  منوذج التشـــــغيل اجلديد هذا على تأمني خدمات اإلرشـــــاد جلميع املكاتب حول العامل، ما ســـــرّع تقدمي اخلدمات، وحســــّ
 حد ســـواءســـاعات التغطية، ووفّر منصـــة ميكن االســـتفادة منها لتحقيق املزيد من الكفاءة من حيث التكلفة واجلودة على 

 يف تقدمي اخلدمات اإلدارية.
 

 وأسفر تنفيذ هذا النموذج اجلديد عن نتائج ملحوظة للمنظمة على مستويات عديدة: -69
 

اخلدمات لتوفري اخلدمات يف املكتب اإلقليمي آلســــــيا واحمليط اهلادئ واملكتب إدراج االتفاقات بشــــــأن مســــــتوى  )أ(
 اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب؛

 20مع وصــول التغطية إىل العربية والفرنســية و والروســية واإلنكليزية ســبانية اإلالدعم باللغة  صــول علىحتســني احلو  (ب)
 ).3ساعات بدًال من  6 تدوم التغطية يف ساموا اآلن ساعة يومياً يف مجيع املواقع (مثالً 
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خدمة "املكتب األمامي" لتغطي الشـــؤون املالية واألصـــول واألجور، باإلضـــافة إىل املوارد البشـــرية نطاق  توســـيعو  ج)(
 والسفر؛

 حتسني االمتثال للسياسات وتيسري اعتماد سياسات و/أو عمليات جديدة؛و  د)(
 يف املائة؛ 20خفض تكاليف معاجلة املعامالت حبوايل و  ه)(
 ساعة يف اليوم؛ 20القدرة على مواجهة حاالت الطوارئ على مدى و  و)(
 قياس األداء على ضوء االتفاقات القائمة بشأن مستوى اخلدمات.و  ز)(

 
 إدارة األداء ج)(
 

 . ومشل ذلك حتليًال جلودة تنفيذ هذا النظام 2018جرى اســــــــــــــتعراض نظام تقييم وإدارة اآلداء يف أبريل/نيســــــــــــــان  -70
 دراســـــــة اســـــــتقصـــــــائية هتدف فضـــــــالً عن (خطط العمل، والتعليقات اخلطية، وتوزيع التصـــــــنيف)  2017و 2016يف عامي 

 إىل احلصول على ردود فعل املوظفني.
 

 ة متثيل املوظفني، وجرى تصـــــــــميم الدراســـــــــة االســـــــــتقصـــــــــائية بشـــــــــأن نظام تقييم وإدارة اآلداء بالتعاون مع أجهز  -71
يف املائة من اجمليبني  60موظفاً مؤهًال. وأظهرت نتائج الدراســـة أن أكثر من  2 683على  2018ومت توزيعها يف مارس/آذار 

وافقوا/وافقوا متاماً على منافع عملية نظام تقييم وإدارة اآلداء، وأن ســــياســــة النظام احلالية حتدد بوضــــوح العملية، واألدوار، 
 يف املائة من اجمليبني أنه يســـــــهل على املســـــــتخدمني إجراء العملية  59ليات، ومقياس التصـــــــنيف. واعترب أكثر من واملســـــــؤو 

، فيما اعتربت غالبية اجمليبني أن املوارد املختلفة املتاحة على نظام تقييم وإدارة اآلداء (التعليمات you@faoعلى منصـــــــــــــة 
واإلجابات عليها، والدليل لتوجيه العملية، واملواد التعليمية املتعّلقة بالنظام،  اخلاصــــــة بالنظام، واألســــــئلة اليت يتكرر طرحها

 والتعليم اإللكرتوين) كانت مفيدة.
 

نظام. ال هذا كيفية مواصلة حتسني  علىردود الفعل  بشأن نظام تقييم وإدارة اآلداءومجعت الدراسة االستقصائية  -72
نتائج يف اســتعراض عملية نظام تقييم وإدارة اآلداء هبدف تنفيذ �ج حديث وفعال بالتايل، تقوم املنظمة باســتخدام هذه ال

 إزاء إدارة األداء.
 
 استعراض دليل التعليمات اإلدارية للمنظمة د)(
 

أطلقت املنظمة بالتشاور مع أجهزة متثيل املوظفني، عملية الستعراض دليل التعليمات اإلدارية للمنظمة وحتديثه.  -73
بالفعل حتديث العديد من األقســام والوحدات، ويتم اســتعراض أقســام ووحدات أخرى هبدف إدخال تعديالت وقد جرى 

 تعكس األوضاع احلقيقية واالجتاهات اجلديدة.
 

وســــيدعم دليل التعليمات اإلدارية املنّقح عمل املنظمة الرامي إىل تنفيذ �ج حديث واعتماد ممارســــات فعالة من  -74
عّلق التعديالت اليت مت إدخاهلا بالفعل بنقل املوظفني، وانتداهبم، وإعارهتم، وتبادهلم؛ وباإلجازة املرضية؛ حيث التكلفة. وتت

 وباإلجازة اخلاصة ومستحقات اإلعالة.
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هبدف ضـــمان امتثال أكثر صـــرامًة ملعايري االتســـاق، واملالءمة والتواؤم األفضـــل مع املتطلبات التشـــريعية الوطنية،  -75

نظمة مراقبة أكثر صـــــــــــــرامًة للعمليات اليت تؤدي إىل املوافقة على خطة معونات اإلجيار يف روما ويف امليدان. وإثر نّفذت امل
اعتماد اإلجراءات اجلديدة، يتيح املستوى املزدوج للمراقبة إمكانية التحقق بشكل أفضل من املعلومات، وتبسيط التحليل 

بلجنة اخلدمة املدنية الدولية لضمان اعتماد �ج متسق على مستوى األمم املتحدة للموافقة النهائية. وتقيم املنظمة اتصاالً 
 يف املكاتب القطرية، كما أ�ا تشجع على تنفيذ التنسيق بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما حول هذا املوضوع.

 
وافقــة على عمليــات االنتــداب وضــــــــــــــمن إطــار االتفــاقــات بني وكــاالت األمم املتحــدة، عّززت املنظمــة إجراء امل -76

واإلعارة، وأدرجت ســــــــياســــــــة منّقحة تلحظ مســــــــتوى أعلى من املوافقة لضــــــــمان املواءمة مع أولويات املنظمة. وقد زادت 
 التعديالت املراقبة املركزية لالقرتاحات وتقييمها، مبا يتيح تطبيق �ج متسق ورصد أفضل هلذه التبادالت.

 
املرضـــية واإلجازة اخلاصـــة، فقد اعتمدت املنظمة إجراءات جديدة، وتغيريات وتعديالت أما بالنســـبة إىل اإلجازة  -77

على الســـــياســـــات ذات الصـــــلة لتاليف االســـــتخدام غري املناســـــب الذي قد يســـــّبب عدم كفاءة، وهدر املوارد واملعاملة غري 
عتمــاد ُ�ُج متســــــــــــــقــة تضــــــــــــــمن العــدل العــادلــة للموظفني. وقــد نفــّذت اإلجراءات املنّقحــة مراقبــًة أكثر مركزيــة ومسحــت بــا

 والشفافية.
 

ومتاشــياً مع توصــيات جلنة اخلدمة املدنية الدولية، قامت املنظمة باســتعراض الســياســة املتعّلقة مبســتحقات اإلعالة  -78
 للحد من هذه املستحقات عند ستة معالني كحد أقصى.

 
 التحديات

 
ن إدارة املوارد البشـرية يف -79 تتطلب االهتمام  اليتاملنظمة، مت حتديد عدد من جماالت التدخل  يف حني يتواصـل حتسـّ

 واجلهود لالستمرار يف املضي قدماً باجتاه التوصل إىل منظمة حديثة تعتمد ممارسات سليمة يف جمال إدارة املوارد البشرية.
 

ر القادمة، ســــــــتواصــــــــل . ويف األشــــــــهبشــــــــكل فعال وتتمثل واحدة من األولويات يف تنفيذ برنامج التعيني اجلديد -80
املنظمة تعزيز التبادل الداخلي للمعارف وســــــــــــــتبذل اجلهود لتنفيذ اإلجراءات املتعّلقة بتعيني موظفي الفئة الفنية يف األداة 
اجلديدة. وتنخرط املنظمة كذلك يف حتديد الســــــــــــــمات اإلضــــــــــــــافية املتاحة يف الربنامج اجلديد واليت تتعّلق بتهيئة املوظفني 

 مح بزيادة فعالية اإلجراءات وحتسني رصد العمليات.اجلدد، ما سيس
 

واملنظمة عازمة على مواصــــلة تنفيذ أنشــــطة التواصــــل الســــتقطاب اجلمهور املســــتهدف، مثل النســــاء من مقدمي  -81
الطلبات ومرشحني من بلدان غري ممثلة أو ممثلة متثيًال ناقصاً، بغية شغل الوظائف الشاغرة. وسوف ُختصص جهود خاصة 

 ب مواصفات رفيعة املؤهالت، من أجل دعم املنظمة يف تعزيز تنفيذ الربامج والقدرات الفنية على حٍد سواء.جلذ
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وتبذل املنظمة املزيد من اجلهود إلعادة تصـــــــــــميم خطة القوة العاملة املؤســـــــــــســـــــــــاتية، ولتحديد جمموعة التجارب  -82
يف العدد املناسـب من األشـخاص املناسـبني يف املكان والوقت توظلواملعارف واملهارات الالزمة، وإلجياد أفضـل اسـرتاتيجية 

يّتســــــم التنســــــيق املركزي و وضــــــع خطة للقوة العاملة وإدارهتا على حنو فعال، تعمل املنظمة على �ج مزدوج. لاملناســــــبني. و 
للخطة بأمهية بالغة لضـــمان اتســـاقها مع احتياجات املنظمة، ولكن تعترب املشـــاركة االســـتباقية إلدارات خمتلفة مهمة أيضـــاً. 
وبصـــورة خاصـــة، ســـتعزز عملية التخطيط اجلديدة للقوة العاملة اإلجراءات اليت تســـمح لإلدارات بالتخطيط بشـــكل دقيق 

حتديد اإلعالنات عن الشـــــواغر، و إصـــــدار فيها من حيث حتديد االحتياجات املســـــتقبلية، و  العاملةوســـــريع ألنشـــــطة القوة 
لقوة العاملة لتخطيط ال، ســـــتبدي عملية التقييم املســـــتقل لقدرات املنظمة الفنيةإجراءات التوظيف الفعالة. وكما أشـــــري يف 

ف واالستشاريني وغري املوظفني اآلخرين للحفاظ على املرونة اهتماماً خاصاً إلحقاق التوازن املالئم بني املوظفني يف الوظائ
 .الستجابة لالحتياجات املتخصصة احملددة واألولويات املتغريةمن أجل االالزمة 

 
وقد نفذت املنظمة مؤخراً إجراءات أكثر صـــــــــرامة للتحقق من املعلومات املقدمة من جانب املرشـــــــــحني وطّبقتها  -83

ًة. بالتايل، برزت احلاجة إىل إجياد عمليات أكثر فعالية، وتقوم املنظمة بتقييم إمكانية ضــــــــــــــم على عمليات التوظيف كاف
قواها إىل وكاالت أخرى تابعة لألمم املتحدة تواجه املشــــــكلة نفســــــها. وســــــيســــــمح احلل املتمّثل يف إنشــــــاء قاعدة بيانات 

احلـد من الوقـت واملوارد بـت األمم املتحـدة، واحـدة للتحقق من املعلومـات املقـدمـة من جـانـب مقـدمي الطلبـات يف وكـاال
 املخصصني هلذه العملية، مع جتّنب االزدواجية يف العمل وضمان اتّباع �ج مّتسق.

 
 واملنظمة ملتزمة بتعزيز التعاون مع وكاالت األمم املتحدة األخرى وســــــــــوف تســــــــــتمر يف احلفاظ على حضــــــــــورها  -84

من أجل بناء أوجه التآزر واالطالع على أفضــل املمارســات واالجتاهات الناجحة، يف شــبكة املوارد البشــرية لألمم املتحدة 
 هبدف استكشاف إمكانية تطبيقها على احتياجات املنظمة وممارساهتا.
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 المالحق
 
تعرض اجلداول أدناه بيانات عن التقدم الســـــــــنوي احملرز يف جمال إدارة املوارد البشـــــــــرية وتكّمل التحليل الشـــــــــامل  -1

 بعنوان إدارة املوارد البشرية. FC 170/6املعروض يف الوثيقة 
 
 2017جمموع القوة العــاملــة يف املنظمــة حبســـــــــــــــب نوع العقــد يف نوفرب/تشــــــــــــــرين الثــاين  2و 1 اجلــدوالنويعرض  -2

 يشــــــــــــــمالن مجيع املوظفني املوزعني حبســــــــــــــــب فئيت املوارد البشــــــــــــــريـــة من املوظفني كمـــا أ�مـــا .  2018وأبريـــل/نيســــــــــــــــان 
 ومن غري املوظفني.

 
وعملت املنظمة يف الســـــــنوات األخرية على اســـــــتعراض وحتديث عمليات االختيار الرئيســـــــية املطبقة على خمتلف  -3

 .3 اجلدولقود ملواءمتها مع احتياجاهتا، على النحو املبّني يف عأنواع ال
 
  2017نوفمرب/تشــــــــرين الثاين  1بيانات بشــــــــأن اســــــــتخدام وتدريب برنامج التعيني اجلديد من  4 اجلدولويعرض  -4

 .2018أبريل/نيسان  1إىل 
  



26  FC 170/6 Rev.1 

 

 2017ين الثاني مجموع القوة العاملة في المنظمة بحسب نوع العقد حتى نوفمبر/تشر  - 1الجدول 
 

 اجملموع املكاتب امليدانية املقر الرئيسي 
 127 48 79 "مد" وما فوق

 1,438 559 879 املوظفون الفنيون
 1,448 761 687 موظفو اخلدمات العامة

 210 210 - املوظفون الفنيون الوطنيون
 31 9 22 املوظفون الفنيون املعاونون

 2,063 1,048 1,015 االستشاريون
 544 285 259  متعاقدو اخلدمات الشخصية

 4,000 4,000 - موظفو املشاريع الوطنيون
 2,833 2,704 129 املتعاقدون الوطنيون وغريهم

 827 572 255 جهات أخرى
 13,521 10,196 3,325 اجملموع

 
 2018أبريل/نيسان  1مجموع القوة العاملة في المنظمة بحسب نوع العقد حتى  - 2الجدول 

 
 اجملموع املكاتب امليدانية املقر الرئيسي الفئة

 124 46 78 "مد" وما فوق
 1,423 542 881 املوظفون الفنيون

 1,389 734 655 موظفو اخلدمات العامة
 198 198 - املوظفون الفنيون الوطنيون
 32 7 25 املوظفون الفنيون املعاونون

 1,444 655 789 االستشاريون
 537 258 279  الشخصيةمتعاقدو اخلدمات 

 3,730 3,730 - موظفو املشاريع الوطنيون
 2,042 1,947 95 املتعاقدون الوطنيون وغريهم

 547 379 168 جهات أخرى
 11,466 8,496 2,970 اجملموع
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 حسب نوع العقدباستعراض عملية االختيار  - 3الجدول 
 

 التنفيذ استعراض عملية االختيار نوع العقد
 أجنز أجنز وما فوق"مد" 

 أجنز أجنز املوظفون الفنيون يف برنامج العمل وامليزانية
 - جارٍ  موظفو املشاريع الفنيون

 جارٍ  أجنز موظفون فنيون يعملون بعقود قصرية األجل
 أجنز أجنز موظفو اخلدمات العامة

موظفو فئة اخلدمات العامة املعّينني لفرتات 
 أجنز أجنز قصرية

 جارٍ  أجنز املوظفون الفنيون الوطنيون
 أجنز أجنز املوظفون الفنيون املبتدئون
 أجنز أجنز املوظفون الفنيون املعاونون

 أجنز أجنز االستشاريون
 أجنز أجنز  متعاقدو اخلدمات الشخصية

 جارٍ  أجنز موظفو املشاريع الوطنيون
ن و الوطنيوظفون امل(املتعاقدون الوطنيون 

 جارٍ  أجنز )خدمات شخصيةبعقود 

 أجنز أجنز املتدربون
 أجنز أجنز املتطوعون

 أجنز أجنز الزمالء
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ـــــتخدام وتدريب برنامج التعيين الجديد من  - 4الجدول  ـ ـــــأن اسـ ـ ـــــرين الثاني  1بيانات بشـ ـ  1إلى  2017نوفمبر/تشـ
   2018أبريل/نيسان 

 

عدد الطلبات  اإلدارة/املكتب
 الصادرة

املدربون املستخدمون 
املؤمترات وجهاً لوجه (

 قاعاتة أو الفيديوي
 )الدراسة

 اإلنرتنت لىع

 57 31 35 إدارة الزراعة
 52 39 27 املراكز العليا

 21 7 8 إدارة املناخ والتنوع البيولوجي واألراضي واملياه
 1 0 1 نائب املدير العام (املناخ واملوارد الطبيعية)

 43 36 23 (العمليات)نائب املدير العام 
 77 36 30 نائب املدير العام (الربامج)

 39 32 18 إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية
 38 6 32 إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية

 40 36 24 إدارة الغابات
 159 99 67 املكتب اإلقليمي ألفريقيا

 98 95 108 املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ
 44 28 61 املكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى

 23 15 10 املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب
 24 16 28 املكتب اإلقليمي للشرق األدىن ومشال أفريقيا

 716 476 472 اجملموع الكلي
 
 


