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 موجز
 

 إىل جنب      ً جنًبا             دورهتا األخرية،        انعقاد                                  حتديث عن إدارة املوارد البشرية منذ    ،           لغرض اإلحاطة   ،          على اللجنة  ُ    يُعرض       
    .                    فعالة وكفؤة يف املنظمة   ة  مل ا     قوة ع                                    مع عناصر هتدف إىل تعزيز وزيادة تطوير

 
 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية
 

  طط املرتقبة   اخل                                   مبحتوى هذه الوثيقة، وعلى وجه اخلصاااااااااااو ،    ا      ً خذ علمً   األ                              إن أعضااااااااااااة جلنة املالية مدعوون إىل           
                               إلدارة املوارد البشرية يف املنظمة.

 
 مسودة المشورة

 
   ا بذذذالمعةومذذذال المتعةرذذذة بذذذ دارة الموارد البشذذذذذذذذذذذريذذذة التي  ذذذدمتهذذذا المن مذذذة، وتت ة                 و                                                                         أخذذذال الةجنذذذة بةمذذذو

   ا                                                                                     و إلى الحصذذذذذذذذذوز بةى المتيد من الترايذذذذذذذذذيو بن ر ية المن مة وخ  ها في مجاز الموارد البشذذذذذذذذذرية ن رو 
    . ة                                             وض  خالز السنة المربةة تحت إشراف اإلدارة الجديد             إلى أنها ست  
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 مردمة
 
                 تعزيز قدراهتا لكي    إىل                                                                            حتتاج املنظمة إىل مواصاااااااااالة بناة قوهتا باعتبارها منظمة متخصااااااااااصااااااااااة قائمة على املعرفة، و   - 1

                                                                                                  تصاااااااب  منظمة موثوقة يف منظومة األمة املتحدة، تعود باملنفعة على اجلميع وتظل ىات جدوى ومناسااااااابة ملواجهة حتديات 
                 املوظفون العاملون    -                      أكثر موارد املنظمة قيمة      إدارة     مان    ني ضااااااا                              ع إىل املساااااااتقبل. وحتقيقا ىل ، سااااااايتع                  عضاااااااويتها وهي تتطل  

                                        يف املائة من موارد الربنامج العادي للمنظمة     57                         مع اإلشاااااااااارة بوجه خا  إىل أن    ، ة   ي   ع                 ة وموضاااااااااوعية وتطل    ؤ         إدارة كف   -    فيها
                      موارد برناجمها العادي.                                       من موظفي املنظمة خيدمون املنظمة خارج إطار    ا   ً كبريً      ا   ً عددً    مثة       إىل أن                        ختصص للموارد البشرية، و 

 
       املوارد       بشااااااأن                                                                              وتعكف املنظمة، يف ظل التغيري الذي شااااااهدته إدارهتا، على اسااااااتعراض سااااااياسااااااتها واساااااا اتيجيتها   - 2

ً       ً تنفيًذا فعااًل                         ا لتنفيذ براجمها وواليتها                                                      ُ البشرية لتعظية فعالية وكفاةة استخدام موارد املنظمة دعمُ                         . وستسعى املنظمة إىل وضع     
                                                                                                    نظة وعمليات معززة إلدارة األشاااخا  ليق فقط لتحساااني اساااتجابتها وتأمني الفعالية التشاااغيلية ملختلف مساااارات املوارد 

ا               البشاااااااااارية، وإ ا                                                                                     لتوفري معلومات موثوقة وحمكمة خبصااااااااااو  القوة العاملة يف املنظمة وقدراهتا الالية يف جما  املوارد    ً  أيضااااااااااً
        طلباهتا.           البشرية ومت

 
                ( تنويع التوظيف  1                                                                                        وميكن للمنظمة، لدى إدارة مواردها البشاارية، اتباع  ج قوامه املعايري الواسااعة النطات التالية: )  - 3

                       إدارة املوارد البشاااااااارية؛     جما                                             ( ومواةمة القية األساااااااااسااااااااية للمنظمة وأهدافها يف  2                                        وتطوير وإدارة قوة عاملة عالية الكفاةة؛ )
                                          ( وإجراة حتسينات مستمرة لكفاةهتا وإنتاجيتها  4                                              نظمة كوكالة متخصصة تابعة ملنظومة األمة املتحدة؛ )                ( وإبراز طابع امل 3 )

                                   وحتساااااااني االمتثا . وينبغي لساااااااياساااااااة املنظمة     ها      وتوحيد                                            من خال  تنسااااااايق عمليات وإجراةات املوارد البشااااااارية     تني      اإلداري
                                                         د وظيفية للموارد البشرية تتسة بالكفاةة واالستباقية وإضافة             لى هدف اعتما ع                                تها بشأن املوارد البشرية االرتكاز  ي        واس اتيج

                                                                                         القيمة، وتكون مبثابة حمرك لثقافة قائمة على الكفاةة واألداة املرتفع والتعل ة املستمر واالمتياز.
 
                                                                               للتحادياات العااملياة، تلتزم إدارة املنظماة باال كيز على تطوير ثقاافاة على نطاات املنظماة                          وباالنظر إىل الطاابع املتغري    - 4

                                                        وحدة الصاااااااااف والنزاهة والعناية الواجبة بني موظفيها، والظهور                                                هبدف إحراز تقدم يف حوكمتها وبناة القدرات، وتشاااااااااجيع 
       ، وتضاااااااااااااع  ة  مل ا       قوة الع  ال                       بتكار، وتعزز التحفيز يف                                                                  كمنظمة دولية موحدة وفعالة وعملية، تركز على النتائج وتدعة وتتبىن اال

                    املوظفني وفر  االرتقاة                                                هذه اجلهود املتزايدة املبذولة يف جماالت تنمية قدرات    وإن                            ا إلدارة املخاطر بصااااااااااورة أفضاااااااااال.   ً  جً 
         وتعزيزه.                      خلق هذا التحو  الثقايف     على         املنظمة           العاملني يف  و                  املديرين واملوظفني       ستساعد                          الوظيفي والتعل ة املستمر، 

 
                                                         ساااااااااتعزز بصاااااااااورة أكرب وظائف املوارد البشااااااااارية لكي تكون أكثر مرونة       داعمة         تنظيمية       ثقافة    لق                وتلتزم املنظمة خب  - 7
      أفضااااال    ا               ً اليت تقوم هبا دعمً           التشااااااغيلية   ة    نشااااااط  األ        ملنظمة و             اليت تقدمها ا                         ن أجل دعة املساااااااعدة الفنية  م                سااااااتجابة وشاااااافافية ا  و 

                      اخلصو  إىل حتقيق ما يلي:                             يف مجيع املواقع. وستهدف على وجه 
 

                                                                                        تبسيط إطار سياسة املوارد البشرية مع تبسيط النظامني األساسي واإلداري للموظفني وإدراك احتياجات     )أ(
                               أصحاب املصلحة واملكاتب امليدانية؛



4 FC 178/6 Rev.1 

 

                                                                    ةات توظيف واختيار تقوم على أسااااااار اجلدارة واالسااااااتحقات، مع مراعاة التكافؤ  ا                وضااااااع عمليات وإجر   و     )ب(
                                                                                  بني اجلنسااااااااااااااني والتمثيل اجلغرايف مع العمل يف الوقي ىاته على تشااااااااااااااجيع بيئة عمل  كينية واالحتفا  

                                         يتمتعون باملهارات املناسبة لألدوار املناسبة؛                      باألشخا  املناسبني الذين 
                                                 ، والسيما بالنسبة إىل املوارد البشرية من غري املوظفني؛                      وتبسيط إجراةات التوظيف    )ج(
                                    طة تكون م سخة بقوة يف عمليات املنظمة؛                            ووضع آلية رقابة داخلية مبس      )د(
                                                                                        ومراعاة نتائج االسااااتعراض الاذ الذي  ريه مكتب املفتع العام بشااااأن سااااياسااااة التنقل اجلغرايف، وإعداد     )ه(

              ، وتدعة اجلهود         مشااااااركتهة  و                                 زز وتنوع معارف املوظفني ومهاراهتة                                ساااااياساااااة موضاااااوعية للتناوب الوظيفي تع
                               املبذولة يف جما  التطوير الوظيفي؛

                                                                                  وتوفري الاادعة املسااااااااااااااتمر للمبااادرات الراميااة إىل توظيف الشااااااااااااااباااب وجلااب أفكااار جاادياادة إىل املنظمااة،     )و(
                      وبرنااامج املوظفني الفنيني                                                             مبااا يف ىلاا  من خال  اسااااااااااااااتعراض برنااامج املوظفني الفنيني املبتاادئني اجلاااري، 

                                                                                      املعاونني والربنامج العاملي اخلا  بالتدريب الداخلي واملتطوعني مع العمل يف الوقي ىاته على ضاااااااااااااامان 
                              ت التابعة ملنظومة األمة املتحدة؛ ا                                                         املواةمة مع االحتياجات واملمارسات الفضلى للمنظمة وكذل  املنظم

                                                        افؤ بني اجلنسااااني يف املنظمة، مبا يف ىل  يف وظائف القيادة الرفيعة                                    واختاى املزيد من التدابري للنهوض بالتك    )ز(
                                                               املستوى، مع ضمان املواةمة مع املمارسات الفضلى ملنظومة األمة املتحدة.

 
                                آليات شااافافة للمسااااةلة وإطار  كي         اعتماد                                                        وتعتزم املنظمة  كني املديرين من خال  زيادة تفويض السااالطات و   - 6

                                                                       وباإلضاااااااااااافة إىل ىل ، هتدف إىل جعل عملية صااااااااااانع القرار أقرب إىل امليدان مع ال كيز                      على مساااااااااااتوى الساااااااااااياساااااااااااات.
                                                                                                            على تفويض الساااالطات والالمركزية، وبالتاذ تسااااريع وترية تنفيذ برامج املنظمة والوالية امللقاة على عاتقها. وسااااتؤدي زيادة 

          وترشاايدها،               اليت مت تبساايطها                    السااياسااات واإلجراةات   و   ت                             ، مبا يف ىل  تكنولوجيا املعلوما      املتاحة                         االسااتفادة من التكنولوجيا
                                         إىل تسهيل إدارة الكفاةات بطريقة استباقية.

 
     عكف      فهي ت                            ة املوارد البشااااااااارية يف املساااااااااتقبل.                                                    كما تعتزم املنظمة ال كيز على وضاااااااااع خطط عمل لتوجيه أنشاااااااااط  - 5

             ملعاجلة املوارد    ا                        الوقي املناسااااااااااااب، سااااااااااااتبذ  جهود                                                          يف الوقي الاذ على تعيني املدير اجلديد ملكتب املوارد البشاااااااااااارية، ويف 
                                                                                      تلبية االحتياجات اخلاصاااااااة باملوارد البشااااااارية ولضااااااامان امتالك مكتب املوارد البشااااااارية للمزيج املطلوب         من أجل         والقدرات 

         القيادة                                                                                                 من املهارات والتجربة واخلربة املهنية. وسااااااااايتوىل مكتب املوارد البشااااااااارية، حتي إشاااااااااراف إدارة املنظمة اجلديدة، دور 
                                                                                                      من أجل اسااااااتعراض السااااااياسااااااات واملمارسااااااات والنظة املتعلقة باملوارد البشاااااارية واالسااااااتناد إليها ملعاجلة احتياجات املنظمة 

                                              ا لتحسني إمجاذ فعالية املنظمة وكفاةهتا التشغيلية.          ً ا اس اتيجيً                                                    ً املتغرية، ولتعزيز وظيفة املوارد البشرية باعتبارها شريكً 
 
                    ساااااايكون ريا تأثري إ ا    و                                                                           وختطط املنظمة لبلورة ممارسااااااات لتقيية األداة تتسااااااة بالبساااااااطة واملوضااااااوعية والفعالية،   - 8

                                                                                              على أداة املنظمة وسااااااااااااااتؤدي يف الوقي ىاته إىل بناة رو  العمل اجلماعي بشااااااااااااااكل ملحو ، وإتاحة الفر  للموظفني 
  .                                              املبتدئني مع تثمني اخلربة والكمة وقوة اإلدارة العليا
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                                                                                         ومن املقرر إجراة اسااااااااااااااتعراض للعملياااات واإلجراةات املعمو  هباااا حاااالياااا يف اختياااار املوظفني الفنيني وموظفي   - 9
                            عملية موضااااوعية ونزيهة وشاااافافة      توضااااع                                              رفيعي املسااااتوى واملوارد البشاااارية من غري املوظفني. وساااا              لعامة واملوظفني         اخلدمات ا

    ية.                                           لالختيار والتوظيف من أجل تعزيز بيئة عمل  كين
 

                                                                                           وإن اإلدارة اجلديدة للمنظمة عاقدة العزم على رفع معنويات املوظفني وتعزيز مسااااااااااتوى رضاااااااااااهة ومشاااااااااااركتهة.   -  11
    ين     متاز   امل   ني   وظف    ن امل م     111                      يف مبادرة تقدير خدمات    ها                                      تخذ يف الوقي الاذ عدة تدابري. ويتمثل أحد         ُ ا لذل ، تُ      ً وحتقيقً 

  .    2119                            من أفضل املوظفني املبتدئني لعام      111 و
 

                                                                                    ويكمن الغرض من ىلاا  يف وضااااااااااااااع برنااامج حمكة للتاادريااب وبناااة القاادرات يف جمااا  تنميااة قاادرات املوظفني   -  11
                                                                                                على نطات املنظمة مع تعزيز فر  التدريب على اإلن ني وال ويج الستخدام طرت تعل ة فعالة من حيث التكلفة.

 
                                        لتحديد املهارات والكفاةات بالنساااااااااااااابة إىل مجيع                                                     ويتمثل اريدف من وراة ىل  يف إعادة تركيز إطار الكفاةات   -  12

                                                                               املوظفني يف اجملاالت الضرورية للوظائف اليت سيتة شغلها وللتنفيذ الفعا  لربامج املنظمة.
 

          بني اجلنساااااني.                                                                                     و ري إنشااااااة هيئة للمرأة ساااااتتوىل، ضااااامن مجلة أمور أخرى، قيادة تدابري ترمي إىل تعزيز التكافؤ  -  13
                                                                                    تعزيز املسااااواة بني اجلنساااني و كني املرأة على طريق التنمية املساااتدامة للمنظمة. وساااتواصااال املنظمة               ج ارييئة إىل    هدف   وي

                                                                                                   دعة الدو  األعضاة من خال  تسهيل تباد  املمارسات اجليدة والسياسات االقتصادية اليت تراعي املساواة بني اجلنسني.
 

                                  واالعتداة اجلنسي وسياسة محاية املبلغني                   سي والتحرش اجلنسي                                           وسيتة تعزيز تنفيذ اس اتيجية ملنع االستغال  اجلن  -  14
                     كمااة ويف الوقااي املناااساااااااااااااااب.                                                                             عن األعمااا  غري القااانونيااة الاااليااة املعز زة عن طريق قاادرة املنظمااة على إجراة حتقيقااات حم

         املتمثلة                                                                                           وسااااااتعطى أولوية مسااااااتمرة للنهوض بسااااااياسااااااات وتدابري حمورها الضااااااحايا وحتسااااااينها من أجل حتقيق ر ية املنظمة
                                       يف عدم التسام  إطالقا مع مثل هذه األفعا .

 
                                                                                            وخضااااعي سااااياسااااة املنظمة املتعلقة بالساااافر واخلطوي التوجيهية ملوظفي املنظمة للتعديل من أجل جعلها مطابقة   -  17

   ي.                                                                                            ملعايري السفر اليت تعتمدها معظة املنظمات التابعة ملنظومة األمة املتحدة، مبا فيها برنامج األغذية العامل
 

       من أجل                                ساااااتعرض املنظمة ساااااياساااااتها وإجراةاهتا  ت                                               وسااااايشاااااكل رفاه املوظفني إحدى أولويات املنظمة. ولذل  سااااا  -  16
                                 منظومة األمة املتحدة يف هذا اجملا .            اليت تأخذ هبا                                  ضمان مواةمتها مع املمارسات الفضلى 

 
                            مشاااااااااااااااورات متجددة مع هيئيت  ثيل                                                              وسااااااااااااااتقوم املنظمة بتعزيز العالقات بني املوظفني واإلدارة من خال  إجراة  -  15

          ساااااااا اتيجية،              ا لإلجراةات اال   ً دعمً     هة       وأفكار    ة       تعليقاهت          كي يقدموا                      حوار شااااااااامل مع املوظفني ل    جرى                  موظفي املنظمة. وسااااااااي
                                      وخاصة بشأن ظروف العمل ورفاه املوظفني.

 



6 FC 178/6 Rev.1 

 

                      يف روما واإلدارة العليا                                                                       وبدعة من أصااااحاب املصاااالحة، مبا يف ىل  الدو  األعضاااااة والوكاالت اليت توجد مقارها   -  18
                                                                                                   واملديرون واملوظفون على مجيع املسااااااااتويات وكذل  هيئتا  ثيل املوظفني، سااااااااتبذ  جهود للتشااااااااجيع على إقامة أوجه ت زر 

                                                                                 فعا  داخل املنظمة وخارجها لضمان تنفيذ سياسات وممارسات مبتكرة يف جما  املوارد البشرية.
 

                                  يف جما  ساااياساااة وإدارة املوارد البشااارية      طرأت                                                           وتقدم املنظمة أيضاااا، يف هذه الوثيقة، معلومات عن تطورات فعلية   -  19
  .    2119                                                            إىل جلنة املالية يف دورهتا اخلامسة والسبعني اليت انعقدت يف مارر/آىار      ُ     الذي ُقد م                  منذ التقرير األخري 

 

 تحديث بن إدارة الموارد البشرية
 

  وير  وة بامةة بالية الكراءة وإدارتهاتنوي  التوظيف وت
 
                           موظرو الرئة الرنية وما فوق  (  لف  )أ
 

                              ، عملية مراجعة لسااااااااااااياسااااااااااااات املنظمة     2118                           بلغي بذل  جلنة املالية يف عام      ُ كما أُ                           أجرى مكتب املفتع العام،  -  21
                                                  يف الوظائف املدرجة ضامن الربنامج العادي. وركز اساتعراض               إلاقهة باخلدمة                 املوظفني الفنيني و        توظيف ب                  وإجراةاهتا املتعلقة 
                ، بالدرجة األوىل     2118                      م يف نوفمرب/تشااااااااااااارين الثا     د          ُ ، الذي قُ              إلاقهة باخلدمة                املوظفني الفنيني و        توظيف             املراجعة بشاااااااااااااأن 

        تحسااينات                           ، وحد د املمارسااات اجليدة وال    2115          وأغسااطق/آب       2116                                          على إجراةات التوظيف املتخذة بني ساابتمرب/أيلو  
                       . وقد مشلي هذه املمارساااااااااات     2111                       مكتب املفتع العام يف عام    ا       أجراه يت  ال   ة                                  اليت طرأت منذ اساااااااااتعراض املراجعة األخري 

                                                                                                        والتحسينات وضع وتوحيد توصيفات الوظائف العامة، وتشكيل جلان اختيار موظفي الفئة الفنية؛ وبصورة عامة من  دور 
                                                                     القيادة، مبا يضمن املزيد من اجلودة واالتسات يف هذه العملية. وخلص االستعراض                                   أقوى ملكتب املوارد البشرية حبيث يتوىل 

                 مع أهداف التوظيف       ً  اشاااااااًيا    اة،                                                                  إىل أن معظة إجراةات التعيني جتري بشاااااااكل سااااااالق وتؤدي إىل توظيف مرشاااااااحني أكف  
ا                                               لتنوع اجلغرايف والتوازن بني اجلنساااااااني. وأشاااااااار التقرير  ا                       ومبادئه التوجيهية، مثل                   لتحساااااااني الكفاةة             ً  أن هناك جمااًل   إىل   ً  أيضاااااااً

                             ، قائمة التوظيف وآلية التحقق                              ، مبا يف ىل ، ضااامن مجلة أمور أخرى            اإللات باخلدمة  و          التوظيف                   يف بعض مراحل عمليات 
                      من املعلومات املقدمة.

 
      ً     ً                                                 ( إجراًة متفًقا عليه من أجل إدخا  حتسااااااااااااااينات يف جماالت حمددة من عملية   21    ي                 وتضاااااااااااااامين التقرير عشاااااااااااااارين )  -  21

                                             ( مخسااة عشاار من اإلجراةات املوصااى هبا، أدخلي حتسااينات   17               ، نفذت املنظمة )    2119                      التوظيف. وحىت أغسااطق/آب 
               حة متابعة لغرض    لو       2119             من مايو/أيار         ً اعتبارًا                                                         يف جماالت خمتلفة حمددة يف تقرير املراجعة. فعلى سااااااااابيل املثا ، وضاااااااااعي 

                         ( وىل  لقيار كفاةة عملية iRecruitment               النظام الساااااااااابق )          ، حتل  حمل (Taleo        اجلديدة )        التوظيف              اإلبالغ يف منصاااااااااة 
                                                       التوظيف ومدى فعاليتها وحسن توقيتها ولرصد خمتلف مراحلها.

 
                              باجملاالت التالية: اساااااااااااااتخدام قائمة                                                 ا على تنفيذ توصااااااااااااايات املراجعة اخلمق املتبقية املتعلقة                  ً وتعمل املنظمة حاليً   -  22

   ".Taleo               ، ووظائف منصة "      املقدمة                                                                           التوظيف، وعمليات التحقق من املعلومات املقدمة قبل التوظيف، ومستندات املعلومات
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                                  برنامج الموظرين الرنيين المعاونين  (   باء )
 

        ة مؤهلة                      ، اسااااااااتضااااااااافة مواهب شاااااااااب      1974                                             منذ بداية برنامج املوظفني الفنيني املعاونني يف عام    ،            تواصاااااااال املنظمة  -  23
                                                                                                     ومتحمساااة. ويتي  هذا الربنامج جتربة تعل ة منظ مة ملوظفني وطنيني من بلدان خمتلفة من خال  إشاااراكهة يف أنشاااطة تعاون 
صاااااااااااهتة الفنية حتي إشااااااااااراف موظف ىي خربة من موظفي املنظمة،                                                                                              دولية، مع  كينهة يف الوقي ىاته من تطبيق ختصاااااااااا 

                        ة لفر  وظيفية مستقبلية.                 وحتضري املواهب الشاب
 

  .     2119 و      2118 و      2115                                                      عاادد الشااااااااااااااركاااة املااانيني وعاادد املوظفني الفنيني املعاااونني يف األعوام    1            ويبني  اجلاادو    -  24
            توظيف مثانية     على       2119     عام          املنظمة يف      تعكف                     املشار إليهة يف اجلدو ،     43                                      وباإلضافة إىل املوظفني الفنيني املعاونني الااا 

        ( موظفني  3                                              ( بتمويل من اجمللق الصي  للمن  الدراسية، وثالثة ) 1           موظف واحد )   -                معاونني إضافيني           موظفني فنيني  (  8 )
                     ( بتمويل من إسبانيا. 1           موظف واحد )  و                           ( موظفني بتمويل من هولندا،  3                          بتمويل من اليابان، وثالثة )

 
     7112 و      7112 و      7112                    المعاونين في األبوام         الرنيين                     حالة توظيف الموظرين    - 1       الجدوز 

 

 عدد املوظفني الفنيني املعاونني عدد الشركاة املانيني      العام

2115     17 43 
2118     14 43 
2119     13 43 

 
                      ا وفعالية ملهام املوظفني                                                                       ً و ري حاليا صااااااااااااقل برنامج املوظفني الفنيني املعاونني هبدف ضاااااااااااامان مواةمة أكثر تركيزً   -  27

                                         القدرات الفنية، السيما يف املكاتب امليدانية.                                      الفنيني املعاونني مع أولويات املنظمة لدعة 
 
                                  برنامج الموظرين الرنيين المبتدئين  ( م ي ج )
 

ا،    2111                                               برناااامج املوظفني الفنيني املبتااادئني، الاااذي اعتماااد يف عاااام   -  26 قن مركزياااً        ينطوي              ن      ن       ن     ً   ، هو برناااامجن منظ ةن ومنساااااااااااااا 
طة،                        متحمساااااني بعقود حمدد املدة   و                                               ا ميك ن املنظمة من توظيف موظفني فنيني شاااااباب موهوبني  مب                        على عملية توظيف مبسااااا 
                                                                خال  ماادة مهمتهة. ويعترب هااذا الربنااامج آليااة نشااااااااااااااطااة لتوظيف فنيني مبتاادئني         كفاااةاهتة   و                      واالسااااااااااااااتفااادة من مهاااراهتة 

                          شااااة ىخرية من الفنيني الشااابان                فيها عن طريق إن   ة  مل ا       قوة الع  ال                           تسااااعد املنظمة على جتديد شاااباب    ، ( 1 -             )عند مساااتوى ف 
                           املناسبني للتوظيف يف املستقبل.

 
                                                                           ا باساااااااااتعراض داخلي للمرحلة التجريبية لربنامج املوظفني الفنني املبتدئني من أجل حتديد                   ً وتضاااااااااطلع املنظمة حاليً   -  25

                يانات ىات الصاااااالة        بعض الب   2                                                                            جماالت التحسااااااني هبدف زيادة تعزيز فعالية برنامج مرحلة ما بعد التجريب. ويقدم اجلدو  
                     املنبثقة من االستعراض.
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       7112 -    7111                                            برنامج الموظرين الرنيين المبتدئين في الرترة    - 7       الجدوز 
 

       2119 -    2111      الااااااااااااااااافااااااااااااااااا ة 

             )الربع األو (

جمموع املشاركني يف 
 الربنامج )الاذ + السابق(

امج املوظفني الفنيني بر 
 املبتدئني السابقة

برامج املوظفني الفنيني 
 املبتدئني السابقة احملتفظ هبا

النسبة  العدد
النسبة  العدد املئوية

النسبة  العدد املئوية
 املئوية

 - 33 - 78 - 56*       اجملموع:
 46 17 79 34 61 46                        نسبة/عدد اإلناث من بينهة
 74 18 41 24 41 31                         نسبة/عدد الذكور من بينهة

       جنسية    71    )*( 
   

 
                           يف املائة من بلدان اجلنوب خال      79                         يف املائة من املوظفني اإلناث و   7 .  61                     عد  املشااااااااركة املتمثل يف        وبفضااااااال م  -  28

                            يف املائة من البلدان النامية     61                   يف املائة من النساااة و    71                            املتمثل يف مشاااركة ما ال يقل عن      اريدف        يتحق ق                  املرحلة التجريبية 
ا                  غري املمثلة واملمثلة                 هذا الربنامج، مت                      ملوظفني الفنيني املبتدئني     من ا    78       ، أكمل     2111 -    2119     لف ة       وخال  ا  .     ً     ً  ثياًل ناقصااااااااً

                  يف املائة. وباإلضااااافة     75               معد  االسااااتبقاة                                                    منهة مبوجب طرت تعاقدية خمتلفة. ونتيجة لذل ، يبلغ إمجاذ     33           اإلبقاة على 
                من بلدان اجلنوب.      ملوظفني                  يف املائة من هؤالة ا    51                   إىل ىل ، انيدرت نسبة 

 
                                                   الساااااااتعراض، مواةمة هذا الربنامج بشاااااااكل أفضااااااال مع االحتياجات  ل         النهائية    ة   صااااااايغ  ال        عند وضاااااااع            من املتوقع،   و   -  29

                                                                                           االس اتيجية والرباجمية للمنظمة، هبدف حتسني عمليات التوظيف والتنسيب ودعة األقران والتطوير الوظيفي.
 

                         موظرو فئة الخدمال العامة  -   داز
 

         ً اعتباارًا                                                                                    ظلاي عملياة التوظيف املتعلقاة بوظاائف اخلادماات العااماة يف املقر الرئيسااااااااااااااي واملكااتاب اإلقليمياة جترى،   -  31
                                                                                  ، من خال  إصاااااااااااااادار دعوات عاملية إلبداة االهتمام. ويتمثل هدف هذه الدعوات العاملية يف اجتذاب     2117       من عام 

                                                   ور، وبناة على ىل ، وضع قائمة باملرشحني املؤهلني لوظائف                                                  مواهب عاملية ملهام خاصة بالدعة املكتيب يف املستقبل املنظ
                   فئة اخلدمات العامة.

 
                                                  . وبعد عملية إجراة املقابالت، واساااااااااااتنادا إىل قائمة فئة     2119                                        وقد صااااااااااادرت دعوة عاملية يف يناير/كانون الثا    -  31

                                                         ا يف وظائف يف فئة اخلدمات العامة يف املقر الرئيسااي حىت أغسااطق/آب     ً مرشااحً     38                               اخلدمات العامة، مت تعيني ما جمموعه 
                                    أدناه عدد املرشحني املعينني يف رتب حمددة:   3              . ويبني  اجلدو      2119
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     7112         أغس س/آب     31               مال العامة حتى                          حالة توظيف موظري فئة الخد   - 3       الجدوز 
 

 عدد املرشحني املعينني       الرتبة
 2  2 -    خ ع 
 12  3 -    خ ع 
 * 12  4 -    خ ع 
 12  7 -    خ ع 
 38      اجملموع

 
  . 4 -                                 ( فقط من خارج املنظمة يف وظيفة خ ع  1                            )*( مت تعيني مرش  خارجي واحد )

 
                                                                                              ومن املقرر إجراة استعراض لعملية توظيف موظفي فئة اخلدمات العامة، بالتشاور مع أصحاب املصلحة املعنيني   -  32

                                      من أجل حتديد مواطن القوة وجماالت التحسني.
 
                                           برنامج التدريب الداخةي والمت وبين والتماالل  (  اء  )ه
 

                                                                       عقاااب جتااادياااد برناااامج املنظماااة العااااملي اخلاااا  باااالتااادرياااب الاااداخلي واملتطوعني والزمااااالت         املنظماااة،       باااادرت   -  33
                                                                                           ، إىل زيادة وتنويع املشاااااااركة يف الربنامج، خاصااااااة من بلدان اجلنوب والبلدان األعضاااااااة غري املمثلة واملمثلة     2115            يف يوليو/ وز 
ا             ، ورد أكثر     2119                                            وخال  الف ة من يناير/كانون الثا  إىل أغساااااااااااطق/آب                         وجمتمعات الساااااااااااكان األصاااااااااااليني.      ً     ً  ثياًل ناقصاااااااااااً

  .      ً                                                                                      طلب رًدا على الدعوة العاملية إلبداة االهتمام بالنسبة إىل برنامج التدريب الداخلي واملتطوعني والزماالت    11     111   من 
 

ا     196           ، مت انتااااداب     2119         أغسااااااااااااااطق/آب     31    وحىت       2115                                برنااااامج التاااادريااااب الااااداخلي: منااااذ عااااام   -  34        ً  متاااادربااااً
                                       ف عدد متزايد من املشااااااااااركني من بلدان اجلنوب    ظ   ُ وُ   و           مركز عمل.    37     ا إىل      ً ا عضاااااااااوً    ً بلدً     75                     يف املائة من اإلناث( من     68 )
ا                                    ( والبلدان األعضااااااااااة غري املمثلة واملمثلة     2118            يف املائة عام     41                     يف املائة مقارنة بنسااااااااابة     45 )         يف املائة     31 )      ً     ً  ثياًل ناقصاااااااااً

               يف املائة مقارنة     37   ة )                                          دب عدد متزايد من املتدربني إىل املكاتب امليداني           ُ (. يف حني انتُ     2118            يف املائة عام     24             مقارنة بنسبة 
      بلدان     11                           من جمتمعات الساااااكان األصاااااليني إىل        ً متدربًا    19                      وجتدر اإلشاااااارة إىل انتداب    (.    2118            يف املائة عام     31      بنسااااابة 

ً   أيًضا                 . واجلدير بالذكر     2118               ( متدربني يف عام  8                                             ( أقالية، ما يشكل زيادة كبرية مقارنة بثمانية ) 4               نامية يف أربعة )         أن نسبة   
                                 ة من املتدربني حظيي برعاية خارجية.      يف املائ    35
 

               من متطوعي األمة     18                    من املتطوعني العاديني و    75           ، مت انتداب     2119         أغسااطق/آب     31  يف                  برنامج املتطوعني:  -  37
    عدد   ف    ظ   ُ وُ   و           مركز عمل.    25             بلدا عضااااااااوا إىل     38                                                          املتحدة )جرى اختيارهة من خال  برنامج متطوعي األمة املتحدة( من 

بة     47                          من اإلناث( من بلدان اجلنوب )    65                        متزايد من املتطوعني )منهة    (     2118    عام          يف املائة    23                     يف املائة مقارنة بنساااااااااااااا
ً   ثياًل ناقًصا                                  والبلدان األعضاة غري املمثلة واملمثلة                   (. وسج لي عمليات     2118            املائة عام  يف    14                     يف املائة مقارنة بنسبة     19 )      ً    
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ً   أيًضا    ية                         االنتداب إىل املكاتب امليدان ً   أيًضا                  (. واجلدير بالذكر     2118            يف املائة عام     35                     يف املائة مقارنة بنسبة     61            زيادة كبرية )     
                                       يف املائة من املتطوعني حظيي برعاية خارجية.   9        أن نسبة 

 
                   يف املائة من اإلناث(     38          ( مشاااااااااااااااركني ) 8                  ، مت انتداب مثانية )    2119         أغسااااااااااااااطق/آب     31                  برنامج الزماالت: يف   -  36

                   من الزمالة من بلدان                                 وجتدر اإلشاااااااااااااارة إىل توظيف عدد متزايد              ( مراكز عمل. 4                      بلدان أعضااااااااااااااة إىل أربعة )   ( 3         من ثالثة )
ا                                    ( والبلدان األعضاااااااااااااااة غري املمثلة واملمثلة     2118            يف املائة عام     44                     يف املائة مقارنة بنساااااااااااااابة     88       اجلنوب )        ً     ً  ثياًل ناقصااااااااااااااً

ا                                         ساااااااااااج لي عمليات االنتداب إىل املكاتب امليدانية      (. و     2118            يف املائة عام     22                     يف املائة مقارنة بنسااااااااااابة     57 )        زيادة    ً  أيضاااااااااااً
ً   أيًضا                  (. واجلدير بالذكر     2118            يف املائة عام     11                     يف املائة مقارنة بنسبة     38 )                                     أن مجيع الزماالة حظووا برعاية خارجية.  
 

                                                              ( اتفاقات رعاية جديدة لعمليات انتداب متدربني ومتطوعني مع حكومات  9             ، وقعي تسااااااااااااااعة )    2119       ويف عام   -  35
ا                                                                          ومؤسااااااسااااااات أكادميية ومنظمة من منظمات اجملتمع املد ، تنحدر غالبيتها من بلدان ممثلة                 . وتعمل املنظمة     ً     ً  ثياًل ناقصااااااً

                       اسااااكا للتدريب الداخلي                  برنامج عاملي أكثر      وضااااع                                                          حاليا على إجراة أنشااااطة للتوعية وإقامة شااااراكات اساااا اتيجية هبدف 
                     واملتطوعني والزماالت.

 
       يف حتادياد         متنوعاة،    ة  ملا ا                         التزام املنظماة بوجود قوة عا       ، يف ظال                                    إحادى النواياا االساااااااااااااا اتيجياة رياذا الربناامج       وتكمن  -  38

   ني                          ، بذلي املنظمة جهودا و ك      2119                                                                 مواهب شااااااابة عرب العال. وخال  الف ة من يناير/كانون الثا  إىل أغسااااااطق/آب 
                                                                  من الشااااااااااااااباب والشااااااااااااااابات بعد عمليات انتداهبة يف إطار هذا الربنامج. ومن أصاااااااااااااال     176                 االحتفا  مبا جمموعه    من 
            ( من متطوعي  5             تطوعني وسبعة )  امل     ( من   19                        ( من املتدربني وتسعة عشر )   129                            شخص، كان مائة وتسعة وعشرون )     176

                                        وعاملني بعقود خدمات شاخصاية وكموظفي مشااريع    ني    شااري   اسات                           ( من الزمالة، ممن مت توظيفهة ك 1                   األمة املتحدة وواحد )
                               وطنيني وكموظفني فنيني يف املنظمة.

 
                       برنامج التنرو الجغرافي  (  او   )و 
 

                                                                                           ثل اريدف األساااااااااااسااااااااااي لربنامج املنظمة املتعلق بالتنقل اجلغرايف يف تباد  املعارف واخلربات على نطات املنظمة   -  39
                  ملستقبل ولالحتياجات                  املنظمة يف الاضر وا                                                   عاملية وديناميكية وطي عة، تستجيب على نيو فعا  لواليات    ة  مل ا          وحشد قوة ع

                                                                               ً                      التشااااااااغيلية املتغرية، خاصااااااااة بني املقر الرئيسااااااااي واملكاتب امليدانية، ويف الفا  عليها. وإضااااااااافًة إىل ىل ، هدف الربنامج 
                 في والتقدم امله .                                              إىل إتاحة فر  الكتساب خربات متنوعة وللتطو ر الوظي

 
         أغسااااااطق/آب     31                عملية تنقل، وحىت      116                         ،  ي املوفقة على ما جمموعه     2119 -    2118                وخال  ف ة الساااااانتني   -  41

                                        أدناه عدد املوظفني الذين جرى نقلهة يف إطار    4              . ويبني  اجلدو                       ً عملية تنقل قد أجنز فعاًل     81               ، كان ما جمموعه     2119
   (:    2119         أغسطق/آب     31             اجملا  الف  )يف              ، موزعني حبسب    2119 و      2118            برنامج عامي 
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     7112 و      7112                             الموظرون الاين تم نرةهم بامي    - 4       الجدوز 
 

                  عدد عمليات التنقل               اإلدارات الفنية
 13                            إدارة الزراعة ومحاية املستهل 

 6              اإلدارة العليا
                                      نااااائااااب املاااادير العااااام )العمليااااات( )مبااااا يف ىلاااا  

          تكنولوجيا                                مكتب دعة املكاتب امليدانية وشااااااااااعبة 
                                املعلومات وإدارة اخلدمات املؤسسية(

13 

                                                نااائااب املاادير العااام )املناااخ واملوارد الطبيعيااة(/إدارة 
 6                                       املناخ والتنوع البيولوجي واألراضي واملياه

                                          ناااائاااب املااادير العاااام )الربامج( )مباااا يف ىلااا  إدارة 
                                         دعة الربامج والتعاون التق  وشاااااااااعبة الشاااااااااراكات 

                          بلاادان اجلنوب والفرت املعنيااة                  والتعاااون يف مااا بني 
                    بالربامج االس اتيجية(

16 

 17                                   إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية
 6                                       إدارة مصايد األمساك وتربية األحياة املائية

 7              إدارة الغابات
 81      اجملموع

 
    ؤخذ  ُ تُ           اجلغرايف. وساااااااااااااا                                                  ا على إجراة اسااااااااااااااتعراض لربنامج املنظمة املتعلق بالتنقل                           ً ويعكف مكتب املفتع العام حاليً   -  41

                                                            توصيات االستعراض بعني االعتبار عند وضع برامج املنظمة يف املستقبل.
 
                            حالة الوظائف الرنية الشاغرة  (  اي   )ز 
 

                      الفا  على درجة معينة   يف                  األجهزة الرئاسااااااااااااااية،   ا    ً علمً      بذل     طي  ي ح     ُ كما أُ    ،                    هدف املنظمة يف املاضااااااااااااااي  ل      ث    -  42
                                                                                                 من املرونة يف معد  الوظائف الفنية الشاااااااااااااغرة من أجل تسااااااااااااهيل التكيف مع الظروف اجلديدة واألولويات املسااااااااااااتجدة. 

                       يف املائة يف املقر الرئيساااي     16   :       يف املائة    15                                        ، بلغ معد  الوظائف الشااااغرة يف املنظمة ككل     2119         أغساااطق/آب     31   ويف 
  . 7               و مبني  يف اجلدو                                        يف املائة يف املكاتب امليدانية، على نيو ما ه    21 و
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  (    7112         أغس س/آب     31                                 معدالل الوظائف الرنية الشاغرة )في    - 5       الجدوز 
 

 
                 الاااوظاااااااائاااف الااافاااناااياااااااة يف 
                       برنااااامج العماااال وامليزانيااااة 

     2119 -    2118      للف ة 

             جماااماااوع الاااوظاااااااائاااف 
                  الفنية اليت يشااااااااااااااغلها 

       موظفون

             جمموع الوظائف   
               الفنية الشاغرة

             معااااد  الوظااااائف 
               الفنية الشاغرة

 يف املائة 16 142 534 856        الرئيسي           جمموع املقر

                     جمموع املكااااااتاااااب امليااااادانياااااة 
 يف املائة 21 72 219 261                         )باستثناة ممثليات املنظمة(

                      جمموع املكااااااتاااااب امليااااادانياااااة 

 يف املائة 21 64 276 321                   )مبا يشمل املمثليات(

 يف املائة 15 216 991 1196      اجملموع
 

                                                       يف الوقي املناساااااااااااااب، يف إطار الاجة إليه ووجود ما يربره لتلبية                                    وميكن اساااااااااااااتعراض معد  الوظائف الشااااااااااااااغرة  -  43
                    احتياجات التنظيمية.

 
                    الجغرافي لالستشاريين        التوازن   (  اء  )ح
 

                                                                 عمال باالتوصااااااااااااااياات الصااااااااااااااادرة عن اجمللق يف دورتياه التااسااااااااااااااعاة واخلمسااااااااااااااني بعاد املاائاة                اسااااااااااااااتمرت املنظماة،   -  44
                   جهود لتحساااااني التوازن      بذ   يف    (،     2119            أبريل/نيساااااان     12 - 8       املائة )                     ( والادية والساااااتني بعد     2118             يونيو/حزيران    8 - 4 )

                  اجلغرايف لالستشاريني.
 

                                 للمنظمة( املمو لني من السااااااااااب العام     ون     منتظم    ون                              مقارنة لعدد االساااااااااتشااااااااااريني )اساااااااااتشااااااااااري   6            ويقدم اجلدو    -  47
   .     2119 و      2118                                                        وعدد البلدان املمثلة باالستشاريني املنتظمني للمنظمة خال  عامي 
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                                                                                     بدد االسذذذذذتشذذذذذاريين )االسذذذذذتشذذذذذاريين المنت مين لةمن مة( الممو لين من الحسذذذذذاب العام وبدد البةدان    - 6      الجدز 
               التوظيف الرعةي   -       الممثةة

 
     2119         أغسطق/آب      2118         أغسطق/آب  

              عدد االسااااااااااتشاااااااااااريني         اإلدارات
           املستعان هبة

            عااااااادد الااااااباااااالااااااادان 
       املمثلة

              عدد االسااااااااااتشاااااااااااريني 
           املستعان هبة

            عااااااادد الااباالااااااادان 
       املمثلة

   24   34   27   73              اإلدارة العليا
   24   46   24   79                            نائب املدير العام )العمليات(
   34   69   41    126                          نائب املدير العام )الربامج(

                        إدارة التنميااااة االقتصااااااااااااااااااديااااة 
   36   52   34   89           واالجتماعية

   18   25   17   31                            إدارة الزراعة ومحاية املستهل 
                              إدارة املنااخ والتنوع البيولوجي 

  9   11   14   15       واملياه        واألراضي 

                         إدارة مصااااااااااايد األمساك وتربية 
   21   24   14   21              األحياة املائية

   11   17  8   13              إدارة الغابات
   11   17   21   24         ألفريقيا    ي            املكتب اإلقليم

                   املكتاااااب اإلقليمي  سااااااااااااااياااااا 
   17   18   12   19            واحمليط اريادئ

                     املكتاااااااب اإلقليمي ألوروباااااااا 
   17   19   16   21             وآسيا الوسطى

       ألمريكاااااااا                املكتاااااااب اإلقليمي
   13   15  9   13                        الالتينية والبحر الكارييب

                    املكتاااااب اإلقليمي للشاااااااااااااارت 
  8  9  8  9                  األدىن ومشا  أفريقيا

   91    357    113    497      اجملموع
 

ً   أيًضا      وميكن   -  46                                                                               قيار اجلهود املبذولة لتحسني التوازن اجلغرايف لالستشاريني حبسب حصة اجلنسيات اخلمق األوائل   
            شااريني ممو لني                               حصاة البلدان األوائل املمثلة باسات   5                                                          واجلنسايات العشار األوائل اليت  ثل هيكل االساتشااريني. ويبني  اجلدو  

  .              من الساب العام
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                                           الممثةة باستشاريين ممو لين من الحساب العام                   حصة البةدان األوائو    - 2       الجدوز 
 

أغسطق/آب  
2118 

أغسطق/آب 
2119 

   91    113               البلدان املمثلة
                        حصااااااااااااااة اجلنساااااااااااااايات اخلمق األوائل 

        يف املائة    53 .  31        يف املائة    63 .  42      ئوية(  امل     نسبة   ال )

                         حصاااااااااااة اجلنسااااااااااايات العشااااااااااار األوائل 
        يف املائة    13 .  46        يف املائة    37 .  77      ئوية(  امل     نسبة   ال )

 
     إلناث  ل                                            االسااااااااتشاااااااااريني، ل يطرأ أي تغيري على النساااااااابة املئوية      صاااااااافوف                                 ويف ما يتعلق بالتوازن بني اجلنسااااااااني يف   -  45

                                            . وتظل النسااااابة اإلمجالية لالساااااتشااااااريني اإلناث أعلى  8                    كما هو موضااااا  يف اجلدو          2119 و      2118               املرشاااااحات يف عامي 
  .    2119 و      2118               يف املائة يف عامي     71   من 
 

                                                                             نسذذذذذذذبة المرشذذذذذذذحال المدرجة أسذذذذذذذما هن بةى الرائمة واالسذذذذذذذتشذذذذذذذاريال المسذذذذذذذتعان بهن الممو الل    - 2       الجدوز 
                من الحساب العام

 
 2119أغسطق/آب  2118أغسطق/آب  

                                 النسااابة املئوية من املرشاااحات املساااتعان 
        يف املائة    74        يف املائة    74                            هبن كاستشاريات )الساب العام(

 
             وتوظيفهة هبدف          سااااتشاااااريني  اال                                               ا على اسااااتعراض خمتلف جوانب سااااياسااااة وإجراةات اختيار                 ً تعكف املنظمة حاليً   -  48

                                                                                                     حتسني سرعة التوظيف وتبسيط العملية، مع األخذ يف االعتبار توجيهات جملق املنظمة القاضية بأن تأخذ اجلهود املبذولة 
                                                                                  اجلغرايف العاد  لالستشاريني بعني االعتبار الاجة إىل اتباع  ج مرن يف عملية االختيار مبا يشمل          التمثيل           يف سبيل حتسني 

                                                                       االنعكاسات على مستوى الكلفة، مع اإلبقاة على اجلدارة كمعيار أساسي للتعيني.
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 إدارة الموارد البشريةمجاز مواءمة أهداف المن مة و يمها األساسية في 
 
         الموظرين            تنمية  درال   (   ألف )
 

                                                                                                  يشااااااااااكل التعل ة وتنمية القدرات أداة رئيسااااااااااية لتزويد موظفي املنظمة باملهارات واملعارف الضاااااااااارورية لتنفيذ والية   -  49
                                       ، طبقي املنظمة جمموعة من مبادرات التعل ة     2119                      بالتطوير امله . ويف عام            ىات الصلة                               املنظمة ولتلبية احتياجات األفراد 

                                              ، مبا يف ىل  على سااااااابيل الذكر ال الصااااااار، تعزيز معرفة     وظفني  امل            تنمية قدرات          املتعلقة ب        املنظمة                         العاملية كجزة من أولويات
                                                                الوعي يف اجملاالت ىات الصلة بالوكمة، وزيادة املعارف املوضوعية املتعلقة       مستوى                                    ظة املنظمة وإجراةاهتا الداخلية، ورفع  ن

                       قدرات اإلدارة والقيادة. ب        النهوض                       وحتسني مهارات االتصاالت، و    ،  ية      اللغو     ية د                                       بأهداف التنمية املستدامة، وتعزيز التعد  
 

                                                                         ا منها إىل ضاااامان قدرة واسااااعة على نطات املنظمة على تشااااغيل نظة دعة داخلية، بوضااااع                  ً وقامي املنظمة، سااااعيً   -  71
           ، مبا يف ىل   ((GRMS                                                           لتعزيز اسااااااااااااااتخدام القدرات الوظيفية للنظام العاملي إلدارة املوارد    ة ي      إلك ون    ية     تدريب     دورة        وتنفيذ 

                                                                                                     تدريب خمتلط بشااااأن عمليات توظيف املوارد البشاااارية من غري املوظفني ودورتان للتعل ة اإللك و  لشااااهادة بادئي عمليات 
                                                 ا على وضاااااع الصااااايغة النهائية لدورتني إضاااااافيتني، واحدة                 ً تعكف املنظمة حاليً     كما                                   السااااافر حو  األسااااافار احمللية والدولية.  

               إدارة النقدية.                     عن املش يات واألخرى عن 
 

                         التحرش، تواصل املنظمة رفع                 أي شكل من أشكا                                                مع سياسة املنظمة املتعلقة بعدم التسام  إطالقا مع       ً  اشًيا  و   -  71
                       وباإلضافة إىل إصدار شريط                                                                            مستوى الوعي بالسياسات اخلاصة مبنع التحرش والتحرش اجلنسي وسوة استخدام السلطة.

   "،                              yiounga miae reo egoTignikroW "       ً          العمل مًعا يف وئام    عن            أكثر مشوال                                فيديو قصاااااااااااااري ودورة للتعل ة اإللك و 
 ُ                                                                          ُوضعي اللمسات األخرية على شريط فيديو بشأن الوقاية من االستغال  واالعتداة اجلنسيني.

 
                   ورصااااااااد معدالت اإلجناز.   you@fao                                                       وتواصاااااااال املنظمة حتديث صاااااااافحة التدريب اإللزامي املوجودة يف منصااااااااة   -  72

                                 األخالقيااات والنزاهااة يف األمة املتحاادة                                          دورة تاادريبيااة إلزاميااة إلك ونيااة إضاااااااااااااااافيااة حو       وضااااااااااااااعااي  ،     2119     وز          ويف يوليو/
" Ethics and Integrity at the United Nationsة احملدثة لساااااياساااااة املنظمة املتعلقة حبماية  خ                  ". وبعد إصااااادار النسااااا                                    

  ا             ً كما  ري حاليً                                          إعداد شااااريط فيديو للتوعية هبذه السااااياسااااة.                                                       املبل غني عن األعما  غري القانونية، تعمل املنظمة حاليا على
                                          ساااتحل  حمل  دورة األمة املتحدة التدريبية بشاااأن    ،                                                         وضاااع دورة تدريبية جديدة بشاااأن املسااااواة بني اجلنساااني يف عمل املنظمة

                                           "املساواة بني اجلنسني و اس  األمة املتحدة وأني".
 

                                                                    رة والقيادة، برناجمني اف اضاايني تفاعليني للتعل ة املختلط. ويسااتهدف الربنامج                                  وتقد م املنظمة، لتعزيز مهارات اإلدا  -  73
                                                  وما فوت(، و مع بني التوجيه التنفيذي ووحدات التعل ة    7 -                  ( كبار املديرين )ف Executive Programme          التنفيذي )

          ا خال  ف ة     ً ماديرً     24       ، منهة    دير ماا     111     موعاه     ماا جم      2115                                                     اإللك و . وقاد أجنز هاذه الادورة التاادريبيااة منااذ إطالقهااا عاام 
   (Driving Results Meeting Our Goals )   "                          حتقيق النتائج، حتقيق أهدافنا "                               اإلبالغ األخرية. يف حني يهدف برنامج

       ، أكمل     2114                                       ( ورتب املوظفني الفنيني الوطنيني. ومنذ عام  4 -    إىل ف   2 -                                    إىل تعزيز معارف املشاااااااااارفني ومهاراهتة )من ف
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            برنامج جديد       2121                                     ا خال  ف ة اإلبالغ األخرية. وسااااااااااااايعتمد يف عام     ً موظفً     44                             ا هذه الدورة التدريبية، منهة     ً موظفً      363
                                                                                                         لإلدارة والقيادة، سااااااااااايساااااااااااتفيد من تكنولوجيات التعل ة اجلديدة وسااااااااااايزو د املديرين مبجموعة املهارات والديناميكية الالزمة 

   ا.                              ً ومنظومة األمة املتحدة األوسع نطاقً                                             ملواجهة التحديات اجلديدة والناشئة داخل املنظمة 
 

                                                                                                 وبالنظر إىل الدور الاسااة األةية الذي يؤديه ممثلو املنظمة )مساااعدو ممثلي املنظمة( يف املكاتب امليدانية، تدعة   -  74
                     أطلق يف يونيو/حزيران   ،                                                                               املنظمة بناة القدرات من خال  "برنامج جديد للتدريب أثناة العمل ملساااااااااااااااعدي ممثلي املنظمة"

                                                                                           ا إىل تعزيز قدرات ممثلي املنظمة املقبلني كجزة من ختطيط عملية تعاقب املوظفني، وقع االختيار على ساابعة      ً . وسااعيً     2119
                                                                                               مساااااااااااااااعدي ممثلي املنظمة من ىوي األداة العاذ للمشاااااااااااااااركة يف هذا الربنامج التجرييب للتعل ة املختلط الذي يتألف    ( 5 )
                                                           جناز دورات إلك ونية وإجراة عمل فعلي يف بيئة جديدة، مع االضااااااااااااااطالع                                    تقيية شااااااااااااااامل للقيادة وتوجيه تنفيذي وإ   من
                                                   الوقي نفسه مبهمة تنقل مؤقتة دولية تصل إىل ثالثة أشهر.  يف
 

                                                                    ا لتعزيز مهااارات االتصااااااااااااااااالت من خال  تنظية حلقااات عماال فعليااة عن مهااارات تقااد                   ً وتبااذ  املنظمااة جهودً   -  77
                                                                  وخاادمااة العمالة ومهااارات التفاااوض عن طريق جمموعااة مقاادمي اخلاادمااات اخلااارجيني.         بفعاااليااة                        العروض وكتااابااة التقااارير 

                          املنظمة دورة تدريبية يف جما         أتاحي  ،     2119                                                           كما تقدم دورات تدريبية يف اجملاالت املسااااااااااااااتجدة ىات األولوية. ويف عام 
                              ملديرين هبدف تعزيز التواصاااااال بشااااااأن                      ني باسااااااة املنظمة وكبار ا ث        من املتحد    81                                   املهارات اإلعالمية االساااااا اتيجية إىل حواذ 

        برنامج                                                                                                  املواضااااااايع ىات األولوية، مبا يف ىل  القضااااااااة التام على اجلوع وأهداف التنمية املساااااااتدامة. وبغية تعزيز اساااااااتخدام
Skype for Business  .باعتباره أداة للتعاون، من املقرر إطالت دورة تدريبية اف اضية جديدة                                                                 

 
                                                                 الدورات التدريبية اإللك ونية وتشااااااااااجيع اسااااااااااتخدام هذه الطريقة الفع الة       ها من    روضاااااااااا                     وتواصاااااااااال املنظمة تعزيز ع  -  76

                                                                                              من حيااااث التكلفااااة املتاااااحااااة للموظفني يف خمتلف مراكز العماااال. وتعماااال املنظمااااة يف الوقااااي الراهن على تعاااادياااال أكثر 
                        غري الفنية هبدف زيادة عدد                           يف جمموعة من اجملاالت الفنية و   you@fao                               من الدورات املتاحة حاليا يف منصااااااة    1     111   من 

  ا    ً ؤخرً          قد أعدت م                                                                                          اللغات اليت تصااااادر هبا وجعل حمتواها وثيق الصااااالة بأولويات تنمية قدرات املوظفني الراهنة واملساااااتجدة. و 
            دية اللغوية                                                                                                      دورة صغرية موجزة للتعل ة لالرتقاة مبستوى الوعي بالزراعة اإليكولوجية. وباإلضافة إىل ىل ، يستمر تعزيز التعد  

                                                                                                    خال  تنظية دورات تدريبية لغوية إلك ونية تسااااااااتهدف املوظفني الوجودين يف مراكز العمل يف املكاتب امليدانية الذين     من
                                          يتمتعون بفر  وصو  حمدود إىل التدريب اللغوي.

 
        التنمية                   لتعل ة بشاااأن أهداف  ا "    حو                         ا يف مبادرة األمة املتحدة     ً شاااريكً                ، أصااابحي املنظمة     2119                ويف يونيو/حزيران   -  75

                                                                                                     املساااتدامة: منصاااة واحدة وشاااراكة واحدة وبرنامج واحد من أجل اتباع  ج فعا  ومتناساااق وشاااامل للتعل ة بشاااأن أهداف 
                                                          بية وموارد ىات صاااالة سااااتدرج على املنصااااة املخصااااصااااة اليت أطلقها معهد  ي                                            التنمية املسااااتدامة". وتتباد  املنظمة دورات تدر 

                       في منظومة األمة املتحدة.                                    األمة املتحدة للتدريب والبحث وكلية موظ
 

                                                                                             وتشارك املنظمة يف االستعراض اليت جتريه وحدة التفتيع املش كة بشأن "السياسات والربامج واملنصات الداعمة   -  78
                                                    الالية، وتقيية مدى اساااتجابة التعاون املشااا ك بني الوكاالت         والنهج                                             لتعل ة" والذي يهدف إىل تقيية الساااياساااات والربامج  ل

       جدواها   و                                            ، ودراساااااااة التوجه املواضااااااايعي للدورات التدريبية     2131                                  نظومة لالحتياجات اليت حددهتا خطة عام             وعلى نطات امل
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               املنظمة من حتديد        ساااااااايمك ن              هذا االسااااااااتعراض     وإن                                                           بالنساااااااابة إىل األولويات واالحتياجات الالية ملنظمات األمة املتحدة. 
                                              أفضل املمارسات والنهج لتعزيز التعل ة والتطوير.

 
            إدارة األداء  (  اء  )ب
 

                            ا استعراض للجودة وأنشطة مس      ً حاليً       رى  ،     2118                                                     ا إىل النتائج املنبثقة من نظام تقيية وإدارة األداة لعام       ً استنادً   -  79
                                                                                                للموظفني هبدف مواصاالة حتسااني هذا النظام، بتطبيق جدو  زم  ساانوي ثابي جلميع مراحل هذا النظام وحتسااني العملية 

                                              لدعة املديرين يف معاجلة مسألة قصور األداة وحل ها.   مني                        القائمة على تعدد املقي  
 

                                                                                 ا تعزيز تدريب املوظفني واملديرين من خال  تنظية جلسااااات إحاطة مباشاااارة ووضااااع أدوات للتعل ة     ً حاليً         كما يتة   -  61
                                                                                             اإللك و . ويشااااااااااامل ىل  إعداد وإصااااااااااادار شاااااااااااريط فيديو عن كتابة أهداف أداة حمددة بشاااااااااااكل جيد، ودورتني للتعل ة 

                                                                                                   و  تركزان على توضااااااااااااااي  عملية نظام تقيية وإدارة األداة وتوفري التعقيبات وتلقيها، سااااااااااااااتقدمان حبلو   اية عام     اإللك
ا            ظلي املنظمة   و   .     2119 ً   أيضااً            ية مع جهات  ن      إلك و        ندوات                             ية وإدارة األداة من خال  تنظية                           تعزز سااياسااة وعملية نظام تقي  

                         االتصا  اخلاصة هبذا النظام.
 

                 ً                                                                                          وقامي املنظمة، سعًيا منها إىل تعزيز عملية تقيية إدارة األداة واالمتثا ، بأ تة عملية تقيية األداة التجرييب للموظفني   -  61
  .    2119            أبريل/نيسان    1   من         ً اعتبارًا       ، وىل  you@fao                                                 بعقود حمددة املدة يف قسة إدارة األداة اإللك و  يف منصة 

 
                                                                خلا  بتقيية األداة وإدارته مع املبادئ واخلطوي التوجيهية اليت توصااااااااااااااي هبا                     املنظمة مواةمة  جها ا      تتوىل    كما   -  62

                                                                                                       اللجنة الدولية للخدمة املدنية. وميكن إعادة النظر يف سااااياسااااات وإجراةات إدارة األداة واسااااتعراضااااها يف الوقي املناسااااب 
                               بإشراف من إدارة املنظمة اجلديدة.

 
                                العال ال م  هيئتي تمثيو الموظرين  (  يم  )ج
 

                                                                                                  تعترب اللجنة االسااتشااارية بني املوظفني واإلدارة )اللجنة( منتدى الوار والتشاااور بني اإلدارة وهيئيت  ثيل املوظفني   -  63
                                                                                                   حو  املسائل املتعلقة بأحكام وشروي التوظيف والرفاه العام للموظفني لتزويد اإلدارة العليا بتوصيات ومشورة.

 
                                       ، أصااب  ي أسااها املدير العام املساااعد إلدارة     2119               من ساابتمرب/أيلو        ً تبارًا  اع                               ومت االرتقاة مبسااتوى رئيق اللجنة. ف  -  64

                                               اخلدمات املؤسسية، بدعة من مكتب املوارد البشرية.
 

      مرات   (  4 )                     ، اجتمعاااي اللجناااة أربع     2119                   ( اجتمااااعاااات، ويف عاااام   11             ، عقااادت عشااااااااااااارة )    2118         وخال  عاااام   -  67
                                                                                  . وأما مواضيع النقاش الرئيسية اليت حددت يف خطة عمل اللجنة فتشمل: املسائل املتصلة مبجمع     2119            حىت أغسطق/آب 
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                                                                                                      الساالع واخلدمات، وعطاةات التأمني الطيب، وتوظيف موظفي فئة اخلدمات العامة، والعمل عن بعد، واملساا  املتعلق مبسااتوى 
                                              ، وسياسة إجازة األمومة، وإعانة اإل ار يف امليدان.                                                     رضا املوظفني، وسياسة محاية املبلغني عن األعما  غري القانونية

 
  ،     2119               من ساابتمرب/أيلو          ً اعتبارًا                                                                كما مت االرتقاة مبسااتوى رئيق اللجنة االسااتشااارية املشاا كة للتأمني الصااحي. ف  -  66

                                                                                    أصب  ي أسها املدير العام املساعد إلدارة اخلدمات املؤسسية، بدعة من مكتب املوارد البشرية.
 

                                                                       ، التقى املدير العام مبمثلي رابطة املوظفني الفنيني يف املنظمة واحتاد موظفي فئة     2119                     ويف أكتوبر/تشاااااااارين األو    -  65
   ي.                    وبرنامج األغذية العامل     نظمة   امل                        رابطة املوظفني السابقني يف                              اخلدمات العامة باإلضافة إىل ممثلي 

 
                                                                                        أحرز تقدم يف إعداد املساااا  العاملي بشااااأن مسااااتوى رضااااا املوظفني املتوقع صاااادوره حبلو   اية العام. وكجزة    قد   و   -  68

                                                                                             من العمل التحضريي، سيجرى استعراض للمسوحات األخرية املتعلقة مبستوى رضا املوظفني اليت اضطلعي هبا منظمات 
                                               رناامج األغاذياة العااملي وبرناامج األمة املتحادة اإل اائي                                                     األمة املتحادة األخرى، خااصاااااااااااااااة األمااناة العااماة لألمة املتحادة وب

                                             يف قيار مدى رضاااااا املوظفني ومشااااااركتهة يف مكان العمل             من وراة ىل                                         ومنظمة األمة املتحدة للطفولة. ويكمن اريدف 
     تتا                                                                                          ويف تكوين فهة أفضااااااااال للدوافع العاملية ملشااااااااااركة املوظفني عرب مجيع جمموعات املوظفني. وباإلضاااااااااافة إىل ىل ، سااااااااا

                                     للموظفني فرصة لتباد  فرادى التعقيبات.
 

                                                                                               وحتر  إدارة املنظمة اجلديدة على إقامة عالقة مثمرة وتعاونية مع هيئيت  ثيل املوظفني واالسااااااااااااااتفادة من رأيهما   -  69
                         بشأن مساةات العمل املهمة.

 
 حدةإبراز طبيعة من مة األغاية والترابة كوكالة متخصصة من وكاالل من ومة األمم المت

 
                  التمثيو الجغرافي         في مجاز        لمن مة  ا                                                  تنريا التدابير وتتب  التردم المحرز في تحريق مرايد   (  لف  )أ
 

                             ، على إدراج مكو ن تنوع القوة     2118                                                        صااااااااااااادقي اجلمعية العامة لألمة املتحدة، يف ديساااااااااااامرب/كانون األو  عام   -  51
                                                    اللجنة الدولية للخدمة املدنية بشااااأن اإلطار احملد ث إلدارة                                                              العاملة يف إطار إدارة املوارد البشاااارية، إثر العمل الذي قامي به

                  بني  تكوين املوظفني  ي         ينبغي أن    :          على ما يلي      2118                                              وينص  تقرير اللجناة الدولياة للخادمة املدنياة لعاام   1               املوارد البشاااااااااااااارية.
                         )مبا يف ىل  التوزيع اجلغرايف                                                                              يف مجيع مؤسااسااات النظام املوحد لألمة املتحدة وجود قوة عاملة متنوعة من منظورات خمتلفة 

                                                                                                          العاد  والتوازن بني اجلنسااااني، واملنظور الثقايف واجليلي ومنظور التعددية اللغوية ومنظور األشااااخا  ىوي اإلعاقة(، وينبغي 
 2                                                            تب   هذا التنوع عند اختاى القرارات من أجل تعزيز أداة املنظمات.

 

                                                      
 ، النظام املوحد لألمة املتحدة، تقرير اللجنة اخلامسة، اجلمعية العامة لألمة املتحدة.A/73/676الوثيقة   1
 .2118، املرفق اخلامق، تقرير جلنة اخلدمة املدنية الدولية لعام A/73/30الوثيقة   2
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                                                   ف، معيار اجلدارة واالسااااتحقات لضاااامان اختيار أفضاااال املرشااااحني                                          وتتبع املنظمة، عند اختاى قرارات بشااااأن التوظي  -  51
                                                                         مع التوجيهات الصاااااااادرة عن األجهزة الرئاساااااااية، توذ االهتمام الالزم لضااااااامان التمثيل       ً  اشاااااااًيا                       املؤهلني، ويف الوقي ىاته، 

                اة األةية القصااااااااااااااوى                                                                                  اجلغرايف العاد  للموظفني من البلدان األعضاااااااااااااااة. كما توذ املنظمة، لدى تعيني املوظفني ومع مراع
                                                                                                  لضااااااااااااامان أعلى معايري الكفاةة واملهارة الفنية، االهتمام لتعيني املوظفني على أوساااااااااااااع نطات جغرايف ممكن مع بذ  جهود 

ً   ثياًل ناقًصا                                          خاصة لتعيني مرشحني من بلدان غري ممثلة أو ممثلة      ً    .  
 

ً   ثياًل ناقًصا   لة                                   كبري من عدد البلدان غري املمثلة واملمث                  ضي املنظمة إىل حد           وقد خف    -  52 ً   ثياًل زائًدا            وتل  املمثلة       ً       ا      ، مم      ً    
         يف املائة،    7                              ، بلغي نساااااااابة البلدان غري املمثلة     2119              . ويف أغسااااااااطق/آب      ً  عاداًل                                     ً أدى إىل زيادة عدد البلدان املمثلة  ثياًل 

ً   ثياًل ناقًصا                والبلدان املمثلة  ً  يف املائة والبلدان املمثلة  ثياًل عاداًل    4      ً          ً          يف املائة.    91                           
 
                   تحسن تمثيو الجنسين  (  اء  )ب
 

                                                                                               تواصااال املنظمة جهودها الرامية إىل حتقيق التكافؤ بني اجلنساااني بني قوهتا العاملة. وبفضااال اساااتمرار تعزيز جهود   -  53
        يف املائة     73           يف املائة إىل     43                                  ، ارتفعي نساابة املوظفات يف املنظمة من             لغرض التوظيف                  اجلامعات واملؤسااسااات         تواصاال مع   ال

                                                             يف املائة على مدى الساااااااانوات الساااااااابع املاضااااااااية. وتدرك املنظمة أنه ينبغي     36                        الغ األخرية، مقارنة بنساااااااابة           خال  ف ة اإلب
                                                                     بني اجلنسني يف وظائف القيادة العليا زيادة نسبة النساة يف املناصب القيادية.         للتكافؤ

 
ً                                            وقد صاااااااااادقي املنظمة فعاًل على اخلطوي التوجيهية املتعلقة بتهيئة البيئة   -  54                                   املواتية اخلاصاااااااااة مبنظومة األمة املتحدة،                    

ا متسااااااااااوية، وتقر  بأن                             وتلتزم بالفا  على تدابري حمد                                                                 ً                     دة وتعزيزها من أجل هتيئة بيئة عمل تثمن التنوع واملرونة وتتي  فرصاااااااااً
ا           املوظفني هة  ً   أيضااً        مل جملق                                                                                أفراد أساار وجمتمعات، وتكفل بيئة آمنة ميكن العمل فيها. وتشااارك املنظمة بنشاااي يف فرقة ع  

                                                                              الر ساة التنفيذيني املعنية بالتصدي للتحرش اجلنسي داخل مؤسسات منظومة األمة املتحدة.
 

        ً اعتبارًا                                                                                 مع السياسات واملمارسات املعمو  هبا يف مؤسسات منظومة األمة املتحدة، قر رت إدارة املنظمة،       ً  اشًيا  و   -  57
        ا بف ات      ً أسااااابوعً     16          الذي مدته                     اخلا  بإجازة األمومة                            ، اساااااتكما  االساااااتحقات الدساااااتوري     2119            سااااابتمرب/أيلو     1   من 

                                        إجازة خاصة براتب كامل ملدة مثانية أسابيع.
 

                            ا يف اسااااااااااتقدام املواهب وإدارهتا        ً ا أساااااااااااساااااااااايً                                                   ً وساااااااااايتة السااااااااااعي إىل حتقيق التكافؤ بني اجلنسااااااااااني باعتباره عنصاااااااااارً   -  56
               بشكل استباقي. 
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اإلداري من خالز تنسيق بمةيال بةى المستوى التحسين المستمر لةكراءة واإلنتاجية 
 وإجراءال الموارد البشرية وتوحيدها وتحسين االمتثاز

 
                           ت بيق منصة التوظيف الجديدة  (  لف  )أ
 

     (.Taleo                   ( إىل النظام اجلديد )iRecruitment             توظيف القد  )  ال                  ة االنتقا  من نظام  ي             لقد انتهي عمل  -  55
 

                                    من خالله عن خمتلف فر  العمل يف املنظمة.     علن  ُ يُ                                نظام املنظمة اخلا  بالتوظيف الذي   Taleo           وأصااب  نظام   -  58
                                                                                                       فهو يشغل املركز احملوري على الصفحة اإللك ونية للمنظمة املتعلقة بالوظائف اليت تقدم إرشادات للمرشحني بشأن كيفية 

ً    أيًضا       نظام       هذا ال        . ويعمل Taleo                          تقد  طلباهتة باستخدام نظام                       عمليات )حتوالت( اإللات                  لتوظيف بالنسبة إىل        كمنصة ل  
        باخلدمة.

 
ا                       ويف الوقي الذي يتة فيه   -  59                                    ، يساااااااتمر مكتب املوارد البشااااااارية، بدعة Taleo            من خال  نظام              تلقي الطلبات    ً  أيضاااااااً

  .      ؤديها                                                                                             من شعبة تكنولوجيا املعلومات ومركز اخلدمات املش كة، يف حتسني سهولة استخدام النظام ووظائف اإلبالغ اليت ي
                               بشااااااااااأن الوقي املسااااااااااتغرت مللة الوظائف   Taleo                                     ، صاااااااااادرت نسااااااااااخة إلك ونية من "تقرير نظام    2119                ويف يونيو/حزيران 

                           هذا التقرير معلومات شاااااااااااااااملة                                                                       الشاااااااااااااااغرة" لقيار الوقي املسااااااااااااااتغرت يف كل خطوة من خطوات عملية االختيار. ويقدم
                                              منها التوازن بني اجلنسااااااااني والتوزيع اجلغرايف للمرشااااااااحني    ، ر                  ن من قيار مجلة أمو                                عن مواصاااااااافات املرشااااااااحني، وبالتاذ ميك  

ً   أيًضا                                         حبسب إعالن الوظيفة الشاغرة. والتقرير متا                                                                 لعمليات االختيار للوظائف الرفيعة املستوى والوظائف الفنية وملوظفي   
                                               املشاريع الفنيني واملوارد البشرية من غري املوظفني.

 
                                                         من املكاتب اإلقليمية واملرشاااحني الداخليني واخلارجيني لتزويد مكتب   Taleo                   لتعقيبات بشاااأن نظام  ا  ع    م   ُ جتُ     كما   -  81

                                                                            مة. وساااااايسااااااتمر العمل، بالتعاون مع شااااااعبة تكنولوجيا املعلومات ومركز اخلدمات املشاااااا كة،                             املوارد البشاااااارية باق احات قي  
                                     إتاحة جتربة استخدام أفضل جلميع املعنيني.     بغية                    لضمان تنقي  النظام 

 
 


