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 وجزامل
 

 إىل جنب  جنًبادورهتا األخرية، انعقاد حتديث عن إدارة املوارد البشرية منذ  ،لغرض اإلحاطة ،جنةعلى الل يُعرض
  .فعالة وكفؤة يف املنظمة ةملاقوة ع مع عناصر هتدف إىل تعزيز وز�دة تطوير

 
 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية

 
  طط املرتقبة اخلالوثيقة، وعلى وجه اخلصــــــــــــوص،  مبحتوى هذه اخذ علمً األإن أعضــــــــــــاء جلنة املالية مدعوون إىل

 إلدارة املوارد البشرية.
 

 مسودة املشورة
 

  إىل احلصــــول على املزيد من  طّلعتإدارة املوارد البشــــرية، وتشــــأن معلومات بمن قدمته املنظمة  االلجنة مبرحبت
  .شهر القليلة القادمةخالل األ هاوضعحال ما يتم التفاصيل عن رؤية املنظمة وخططها يف جمال املوارد البشرية 
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 مقدمة
 
ظل تعزيز قدراهتا لكي تإىل حتتاج املنظمة إىل مواصــلة بناء قوهتا ابعتبارها منظمة متخصــصــة قائمة على املعرفة، و  -1

ا ائهعضــأمنظمة موثوقة يف منظومة األمم املتحدة، تعود ابملنفعة على اجلميع وتظل ذات جدوى ومناســبة ملواجهة حتد�ت 
إدارة  -العاملون فيهااملوظفون  -أكثر موارد املنظمة قيمةإدارة مان ذلك، ســـــيتعني ضـــــلا ع إىل املســـــتقبل. وحتقيقً وهي تتطلّ 

ص ي للمنظمة ختصـــــــــــّ يف املائة من موارد الرب�مج العاد 75مع اإلشـــــــــــارة بوجه خاص إىل أن  ،ةيّ عوموضـــــــــــوعية وتطلّ  كفؤة
 موارد بر�جمها العادي.مبا يتجاوز نطاق خيدمون املنظمة الذين من موظفي املنظمة  اريً كب  اعددً مثة إىل أن للموارد البشرية، و 

 
ا تذب شـــــامل للجميع جيمكان عمل هتيئة ملنظمة على اجناح يتوقف اســـــتمرار ســـــو  -2 من ذوي الكفاءات أشـــــخاصـــــً

م بذل كل ما يف وســـــــــعهون بيلتزم، و هم يف خمتلف األنشـــــــــطةويشـــــــــرك نمي قدراهتمويخلفيات وخربات متنوعة،  ن، مالعالية
 .هاأهدافحتقيق و  املنظمةوالية النهوض بذلك من أجل القيام بويتم متكينهم من عملهم داء أل
 
 ؤدي تحمورها البشـــــــر بشـــــــرية الملوارد خاصـــــــة اباســـــــرتاتيجيات وســـــــياســـــــات إىل املنظمة تاج حتلبلوغ هذه الغاية، و  -3

إلدارة لتحســني لزة ســتســعى املنظمة إىل وضــع نظم وعمليات معزّ . و متيازواالنزاهة والتعاون واالبتكار من القافة إىل إجياد ث
 وحمكمة شـــــفافةو  لتوفري معلومات موثوقةكذلك اســـــتجابتها وأتمني الفعالية التشـــــغيلية ملختلف مســـــارات املوارد البشـــــرية، و 

 .دروسةات موالقضا� لضمان اختاذ قرار السائدة واالجتاهات خبصوص القوة العاملة يف املنظمة 
 
 توصــــــــــيةالًقا لرؤية املدير العام و طب. و 2019 آذار/مارس 2ديدة للموارد البشــــــــــرية مهامها يف اجلديرة املتولت  قدو  -4

ملوارد متعلقة ابيف وضــــع خطة اســــرتاتيجية تتمثل إحدى األولو�ت الرئيســــية ف)، CL 163/5الوثيقة اجمللس ( الصــــادرة عن
يؤدونه و يلتزمون بعملهم يف الوقت املناسب، و لموظفني املناسبني يف املكان املناسب لاملنظمة ضمان امتالك البشرية هبدف 

 .لنهوض ابلوالية امللقاة على عاتقهامن الفعالية لدرجة على أب
 
ة للموارد البشــــرية تتســــم وظيفتعزيز على هدف إىل االرتكاز البشــــرية ملوارد املتعلقة ابدف اخلطة االســــرتاتيجية هتو  -5

اخلطة خارطة طريق تضمن ستو لتغيري. عامل إلحداث او يف األعمال كشريك عمل  واالستباقية وإضافة القيمة، وتابلكفاءة 
قياس األداء من ن مؤشــرات متكِّ وكذلك ، راحل تنفيذ رئيســيةداول زمنية ومشــفوعة جبمنشــودة لنتائج املبّني اتاملعامل واضــحة 

املدير صــــــدر عن  ما يتماشــــــى ذلك معو . علًما هبا أصــــــحاب املصــــــلحةحياط و احملتملة، فجوات والاحملرز من حيث التقدم 
مبؤشــــــرات أداء مشــــــفوعة لإلدارة العليا بشــــــأن تقدمي خطط عمل جديدة من توجيهات  2020 كانون الثاين/العام يف يناير

البشرية ملوارد ة اباملتعلقضمان اتباع �ج متكامل وشامل ومواءمة اخلطة االسرتاتيجية وسعًيا إىل  واضحة لضمان املساءلة.
وضـــع عن شـــئة ولو�ت وتوجهات جديدة �خلطة أبهتدي اســـتكامل مع األولو�ت التنظيمية والتشـــغيلية للمنظمة، شـــكل  ب

األجل توســــط املواثئق املنظمة اخلاصــــة ابلتخطيط يف  يتم توضــــيحها ابلتفصــــيلســــو  1اإلطار االســــرتاتيجي اجلديد للمنظمة
 لواثئقاســـــــتعراض ل) 1(على وجه اخلصـــــــوص و  أخرى، حتليالتاســـــــتعراضـــــــات و  ليةالعم ســـــــتشـــــــملكما .  الســـــــنتني لفرتةو 

                                                      
 .2021 حزيران/يونيودورته املزمع انعقادها يف لى املؤمتر يف عرض عسي  1
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اخلطة االســــــرتاتيجية إجناز رد البشــــــرية على املوا لقدرة تقييمو ) 3( شــــــاملة؛ تشــــــاور عمليةو ) 2( الصــــــلة؛ ذات والتوصــــــيات
 أد�ه.ابلتفصيل هذه النقاط ميكن االطالع على و ملوارد البشرية. املتعلقة اب

 
دميوغرافية الصـــائص اخل :العناصـــر التاليةعلى وجه الذكر ال احلصـــر، االســـتعراض املكتيب، تضـــمن وقع أن يمن املتو  -6

املراجعات عمليات للقوة العاملة واجتاهاهتا، وســـــــجل خماطر املنظمة، والتوصـــــــيات الصـــــــادرة عن جملس املنظمة وجلنة املالية و 
وتوظيف بر�مج التنقل اجلغرايف واملوارد البشــــــــــرية من غري املوظفني ن بشــــــــــأاألخرية ة املراجععمليات الداخلية واخلارجية مثل 

يف عدد  هاغتاصــيمتت ابإلضــافة إىل ذلك، ســتدمج اخلطة االســرتاتيجية األولو�ت اليت و املوظفني الفنيني وإحلاقهم ابخلدمة. 
تكافؤ بني اجلنســـــني بني موظفي حتقيق التوزيع اجلغرايف العادل والن قبيل جماالت مهمة مصـــــوص من خطط عمل املنظمة خب

يتواصل سو . جراءات للوقاية من التحّرش والتحّرش اجلنسي وسوء استغالل السلطةواإلاملنظمة وخطة العمل ملكافحة الغش 
حمورها الضــــحا� وحتســــينها من أجل حتقيق رؤية املنظمة املتمثلة يف عدم اليت تدابري الســــياســــات و لللنهوض اباألولوية إســــناد 
 .رفاه املوظفنيسني وحت ا مع مثل هذه األفعالإطالقً  التسامح

 
واألولو�ت على نطاق منظومة دوافع ملوارد البشـرية يف الاملتعلقة ابلى ذلك، سـتنظر اخلطة االسـرتاتيجية وعالوة ع -7

لجنة اإلدارية ال/قتوصــــــــيات جملس الرؤســــــــاء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين ابلتنســــــــييشــــــــمل  األمم املتحدة، مبا
، وعناصـر إصـالح األمم العقليةالصـحة  ةواسـرتاتيجياسـرتاتيجية األمم املتحدة إلدماج منظور اإلعاقة الرفيعة املسـتوى، مثل 

املتحدة، وتوصـيات وحدة التفتيش املشـرتكة وجلنة اخلدمة املدنية الدولية وأفضـل املمارسـات يف األمم املتحدة وخارجها، مبا 
 روما.وجد مقارها يف اليت ت يف ذلك الوكاالت

 
تعمل املوارد البشـــــــــــــــرية ظلت ، )19-� (كوفيد و رتتب عن جائحة فريوس كور ابلنظر إىل األثر العاملي الكبري املو  -8

يف مكان احلاصــــــــلة لتغيريات التأقلم مع او بشــــــــكل اســــــــرتاتيجي  لتهديداواجهة هذا مع فريق إدارة األزمات ملبشــــــــكل وثيق 
مســامهات انصــب تركيز وجود منوذج واضــح للعمل، عدم و الذي مل يســبق له مثيل جًدا الوضــع املعقد هذا  ظلّ يف و العمل. 

 توجيهية إداريةخطوط على مشــــــــــــاركة املوظفني ووضــــــــــــع ائحة اجلهذه ) من آذار/املوارد البشــــــــــــرية يف املرحلة األوىل (مارس
تزايد اللوائح اخلاصــــــــة الناشــــــــئة عن  شــــــــاكلجلة املتدابري خاصــــــــة ملعااعتماد ، و 19-جبائحة كوفيد متعلقة موارد البشــــــــريةلل
 يضمن استمرارية العمل وسالمة املوظفني.مبا احلكومة، الصادرة عن  "إلغالقاب"
 
خطوات إلضـــــــفاء الطابع ابختاذ لقاح أو عالج، يف غياب أي و املســـــــتقبل متطّلعة إىل  ،املوارد البشـــــــريةقوم ســـــــتو  -9

يف خطتها االســرتاتيجية الســرعة املرونة و بشــأن خلصــة ودمج الدروس املســت العمل اجلديدة،أســاليب املؤســســي على بعض 
 ملوارد البشرية.املتعلقة اب

 
األشـــــهر القادمة، مشـــــاورات مع أصـــــحاب املصـــــلحة مبا يف ذلك اإلدارة العليا يف كل من على مدى  ،ســـــتجريو  -10

. واألخذ هبما ملوارد البشـــــرية ونتائجها احملددةتعلقة اباملاخلطة االســـــرتاتيجية قبول املقر الرئيســـــي واملكاتب امليدانية لضـــــمان 
ابلتشــــــاور مع املديرين البشــــــر اليت حمورها ذات الصــــــلة ملوارد البشــــــرية واملبادرات املتعلقة ابخلطة االســــــرتاتيجية وســــــتوضــــــع ا

دراســــــــــــــة ال نتائجشــــــــــــــكل . وســــــــــــــتبعني االعتبار لقوى العاملة يف املنظمةاحتياجات أخذ خمتلف اواملوظفني، مبا يضــــــــــــــمن 
وأمني  ةومسؤول الشؤون األخالقيالواردة من مكتب املفتش العام قيبات رضا املوظفني وكذلك التعمدى عن  ستقصائيةاال
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تعزيز العالقات بني املوظفني يف ملنظمة وتســـتمر ا. امهمً  ا، إســـهامً كان العملاخلاصـــة مبقضـــا� الجتاهات و االاملظامل بشـــأن 
وســــــــيجرى حوار شــــــــامل مع املوظفني لكي يقدموا تعليقاهتم . هيئيت متثيل موظفي املنظمة واإلدارة من خالل التشــــــــاور مع

 وأفكارهم دعًما لإلجراءات االسرتاتيجية، وخاصة بشأن ظروف العمل ورفاه املوظفني.
 

املتعلقة ة اخلطة االســــــــــــــرتاتيجيإجناز املوارد البشــــــــــــــرية على فرق من املتوقع إيالء االعتبار الواجب لقدرة املنظمة و و  -11
ومركز اخلدمات املشــــرتكة واملكاتب امليدانية) واملســــاءلة واألدوار الرئيســــي (املقر مالك املوظفني ملوارد البشــــرية، من حيث اب

 هتا.وكفاء تعزيز فعالية املنظمةواصلة تكنولوجيا املعلومات ملنظم األدوات و شّىت ، و اتلسلطاواملسؤوليات وتفويض 
 

 اخلطوط العريضـــــــــــــة للتقارير الســـــــــــــابقة. على العموم إدارة املوارد البشـــــــــــــرية" آخر املعلومات عن تقرير "بنية تبع تو  -12
خالل املذكورة أعاله، يُتوقع اإلبالغ ملوارد البشــــــــــرية وآليات املتعلقة اباخلطة االســــــــــرتاتيجية وضــــــــــع ومع ذلك، وكجزء من 

أن املعلومات املقدمة ضــمان ، لســواء على حدٍّ  بيا�تالســردي والاجلانب كامل للتقارير، اســتعراض  إجراء األشــهر القادمة 
مع مراعاة و  ،يف املنظمات الدولية األخرىعمول هبا أفضــــــل املمارســــــات املابالســــــتناد إىل  ،معلومات وجيهةإىل جلنة املالية 
 2.صوصية البيا�تاخلطوط التوجيهية املتعلقة خبتوفر البيا�ت و 

 
) تنويع التوظيف وتطوير وإدارة قوة 1املعايري الواسعة النطاق التالية: (ستناد إىل معلومات اباله الوثيقة قدم هذتو  -13

) وإبراز طابع املنظمة 3( ) ومواءمة القيم األساسية للمنظمة وأهدافها يف جمال إدارة املوارد البشرية؛2عاملة عالية الكفاءة؛ (
ينات مستمرة لكفاءهتا وإنتاجيتها اإلداريتني من خالل ) وإجراء حتس4كوكالة متخصصة اتبعة ملنظومة األمم املتحدة؛ (

 تنسيق عمليات وإجراءات املوارد البشرية وتوحيدها وحتسني االمتثال.
 

يف جمال ســــياســــة وإدارة املوارد البشــــرية منذ التقرير طرأت وتقدم املنظمة، يف هذه الوثيقة، معلومات عن تطورات  -14
  .2019تشرين الثاين /نوفمرباليت انعقدت يف بعد املائة والسبعني الثامنة ة يف دورهتا إىل جلنة املاليالذي ُقّدم األخري 

                                                      
 ).133 السرتاتيجيات واإلجنازات املبلغ عنها لتحسني سالمة املعلومات يف تقاريره (الفقرةدعم املنهجيات وااخلارجي بشأن  املراجع  2
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 حتديث عن إدارة املوارد البشرية
 )2020مارس/آذار  31(

 
 تنويع التوظيف وتطوير قوة عاملة عالية الكفاءة وإدارهتا

 
 موظفو الفئة الفنية وما فوق )لف(أ
 

، عملية مراجعة لســـــــــــــياســـــــــــــات املنظمة 2018بلغت بذلك جلنة املالية يف عام كما أُ   أجرى مكتب املفتش العام، -15
ز اســتعراض يف الوظائف املدرجة ضــمن الرب�مج العادي. وركّ إحلاقهم ابخلدمة املوظفني الفنيني و  توظيفبوإجراءاهتا املتعلقة 
ت التوظيف املتخذة بني ســــــــــبتمرب/أيلول ، ابلدرجة األوىل على إجراءا2018م يف نوفمرب/تشــــــــــرين الثاين دّ املراجعة، الذي قُ 

الذي  ة، وحّدد املمارســـــات اجليدة والتحســـــينات اليت طرأت منذ اســـــتعراض املراجعة األخري 2017وأغســـــطس/آب  2016
. وخلص االســتعراض إىل أن معظم إجراءات التعيني جتري بشــكل ســلس وتؤدي 2011أجراه مكتب املفتش العام يف عام 

لتنوع اجلغرايف والتوازن بني اجلنســــــني. امع أهداف التوظيف ومبادئه التوجيهية، مثل  متاشــــــًياء، اإىل توظيف مرشــــــحني أكفّ 
ا وأشــــــــــار التقرير  قائمة و  اإلحلاق ابخلدمةو  التوظيف لتحســــــــــني الكفاءة يف بعض مراحل عمليات إىل أن هناك جماًال أيضــــــــــً

  التوظيف وآلية التحقق من املعلومات املقدمة.
 

) إجراًء متفًقا عليه من أجل إدخال حتســــينات يف جماالت حمددة من عملية 20عشــــرين (املراجعة ر وتضــــمَّن تقري -16
من عملية خمتلفة راحل أدخلت حتســـــــــــــــينات يف مو ، التدابري الالزمة لتنفيذ هذه التوصـــــــــــــــيات املنظمةاختذت التوظيف. و 
اســـــــــــتخدام قوائم بتعليق املنظمة وقامت . توظيف) من هذه التوصـــــــــــيات بقائمة ال2اثنتان (توصـــــــــــيتان  تتعلقالتوظيف. و 

 التوظيف يف هذه املرحلة.
 

 املتبقية املتعلقة ابجملاالت التالية: عمليات التحقق ) 3الثالث (ا على تنفيذ توصــــــــــــــيات املراجعة وتعمل املنظمة حاليً  -17
وحتســني تقدمي املعلومات من خالل بشــأن معايري االختيار  املقدمة من املعلومات املقدمة قبل التوظيف، ومســتندات املعلومات

 ".Taleoمنصة "وظائف 
 

واالختيار هبدف حتسـني الشـفافية والكفاءة، وظيف ا إجراء اسـتعراض إلجراءات التمكتب املوارد البشـرية حاليً توىل يو  -18
 سواء.حدٍّ  فنية علىوغري الفنية واملكاتب الشعب دعم الشراكات االسرتاتيجية واحتياجات الوكذلك 

 
وضع توصيفات وكذلك على ، الفنيةلوظائف احلالية العامة لتوصيفات المراجعة على املنظمة ابستمرار وتعكف  -19

 .عمليات اإلعالن عن الوظائف الشاغرةمع إىل جنب  اجنبً متطلبات العمل ودعم التغيريات اهليكلية، ستيفاء جديدة ال
 

لتحســـني وذلك املراجعة، عملية مع توصـــية ًيا علومات املقدمة، متاشـــق من امللتحقّ املنظمة اخلاصـــة ابمت تنقيح عملية و -20
 ق للتحقّ املكّيفــة حســـــــــــــــب الطلــب  ةدمــة اآلليــاخلــ. وســــــــــــــتســـــــــــــــاعــد اق ابخلــدمــةحلــالكفــاءة يف عمليــة التوظيف واالختيــار واإل



7 FC 180/7.1 

 

متكني على دة، التابعة لألمم املتح" Clear Check Clinicالتحقق "أداة إطار وضــــــــــــــعت حتت اليت من املعلومات املقدمة 
 .التحقق من املعلومات املقدمة قبل التوظيفة عملياملنظمة من تبسيط 

 
 مسؤول الشؤون األخالقية وأمني املظامل

 
خلامسة ته ادور مؤمتر املنظمة يف الصادر عن  1/2008نظمة، عمًال ابلقرار امل يفأُنشئ مكتب الشؤون األخالقية  -21

جلنة عملت ، 2015و 2012خالل الفرتة املمتدة بني عامي . و 2018 تشرين الثاين/يف نوفمرب ،)االستثنائيةوالثالثني (
مسؤول ألمني املظامل/ ةمشرتكوظيفة ، مت إنشاء 2014يف عام و  .ةسائل األخالقيملاباستشاري معين فريق ك  املبادئ األخالقية

، ومت تعيني أمني ةالقانونيالشؤون كتب ، ألغراض إدارية، يف مل موجوًداو املسؤ  هذا املوظفوكان  .ةاألخالقيالشؤون 
، 2019 نيسان/. ويف أبريل2014 نيسان/غري قابلة للتجديد يف أبريل ملدة مخس سنواتة ألخالقيسؤول الشؤون ام/املظامل
د املائة دورهتا اخلامسة والسبعني بعجلنة املالية يف التأييد الذي أعربت عنه  بعد املائة يف دورته احلادية والستني اجمللسأقر 

مني يفيت أفصل وظالقاضي بو  2021-2020 للفرتة يف بر�مج العمل وامليزانيةالوارد لالقرتاح  2019 آذار/مارساملعقودة يف 
إداري مباشر  تسلسل، 2020اعتبارًا من عام  ،هلاتني الوظيفتني املستقلتني. و مهاوتعزيز  مسؤول الشؤون األخالقيةو  املظامل
 تصل والية ، للفرتة أولية مدهتا سنتان، 2020 آذار/مارس 1يف مسؤول الشؤون األخالقية  ّني عُ  وقداملدير العام. إزاء 

أمني املظامل يف أقرب  عّني أمني املظامل، وسيُ وظيفة عملية االختيار التنافسية القائمة على اجلدارة لانتهت إىل سبع سنوات. و 
الشؤون مكتب مهمة تتمثل و للتجديد ملدة مخس سنوات أخرى.  مخس سنوات قابلةعلى التعيني وتقتصر مدة . ةممكنفرصة 

بيئة عمل هتيئة تضارب املصاحل و يشمل املشورة السرية وتعزيز املعايري العالية للسلوك األخالقي، مبا إسداء يف ة األخالقي
مبوجب سياسة محاية املبلغني و . خلدمة املدنية الدولية ومبادئ النزاهة واحلياد واالستقالليةبادئ ا، وفًقا مليسودها االحرتام

 ّما يساورهم التحدث بصراحة عن لديهم ما ميكِّنهم من ثقافة يشعر فيها املوظفون أبإجياد عن املخالفات، اليت تدعم 
حبسن  ،محاية األفراد الذين يبلغون يكفلو أعمال انتقامية خبصوص شكاوى مسؤول الشؤون األخالقية خماوف، يتلقى  من
 .ات حمتملةعن خمالف ،نية
 

مشورة فهو يقدم ابلعمل، متصلة مشاكل أو نزاعات يواجهون ملوظفني الذين ابلنسبة إىل ااً الذأمني املظامل مويعترب  -22
لنزعات بشكل غري رمسي. كما يساعد أمني املظامل املنظمة من خالل حتديد القضا� تسوية اوخدمات وساطة سرية ونزيهة ل

 لسرية.مبدأ ادون انتهاك من نزاعات، لل واألسباب اجلذريةملنهجية ا
 
 بر�مج املوظفني الفنيني املعاونني )ابء(
 

ة مؤهلة ، اســـــــــتضـــــــــافة مواهب شـــــــــابّ 1954منذ بداية بر�مج املوظفني الفنيني املعاونني يف عام  ،تواصـــــــــل املنظمة -23
 راكهم يف أنشـــــــــــــــطة تعاون دولية، بلدان خمتلفة من خالل إشـــــــــــــــلرعا� ومتحمســـــــــــــــة. ويتيح هذا الرب�مج جتربة تعّلم منّظمة 

صــــــــاهتم الفنية حتت إشــــــــراف موظف ذي خربة من موظفي املنظمة، وحتضــــــــري  مع متكينهم يف الوقت ذاته من تطبيق ختصــــــــّ
 املواهب الشابة لفرص وظيفية مستقبلية.
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 .2020و 2019و 2018عــدد الشـــــــــــــــركــاء املــاحنني وعــدد املوظفني الفنيني املعــاونني يف األعوام  1ويبّني اجلــدول  -24
ــــــــ  توظيف على املنظمة  تعكف )،2020(يف عام  1 املشار إليهم يف اجلدول 36وابإلضافة إىل املوظفني الفنيني املعاونني الـ

 ) بتمويل 2ني اثنني (معاونتعيني موظفني فنيني من املتوقع و الســــــــــــــويد،  بتمويل من )1واحد ( موظف فين معاون إضــــــــــــــايف
 . املناسب ن الوال�ت املتحدة يف الوقتم
 

 2020و 2019و 2018املعاونني يف األعوام الفنيني حالة توظيف املوظفني  -1اجلدول 
 

 عدد املوظفني الفنيني املعاونني عدد الشركاء املاحنني العام
2018 14 43 

2019 12 43 

2020 10 (*) 36 

 2020 آذار/مارس 31 يف(*) 
 
 بر�مج املوظفني الفنيني املبتدئني )ميج(
 

ٌق مركزً�،2011بر�مج املوظفني الفنيني املبتــــدئني، الــــذي اعتمــــد يف عــــام  -25  ينطوي  ، هو بر�مٌج منّظٌم ومنســـــــــــــــّ
طة،  متحمســــــني بعقود حمدد املدة و ا ميّكن املنظمة من توظيف موظفني فنيني شــــــباب موهوبني مبعلى عملية توظيف مبســــــّ
 ويعترب هـــذا الرب�مج آليـــة نشـــــــــــــــطـــة لتوظيف فنيني مبتـــدئني  خالل مـــدة مهمتهم.كفـــاءاهتم و واالســـــــــــــــتفـــادة من مهـــاراهتم 

ن الفنيني الشــبان إعداد جمموعة مفيها عن طريق  ةملاقوة العالتســاعد املنظمة على جتديد شــباب  ،)1-(عند مســتوى ف 
، ) مراكز8انية (يف مثيعملون  املوظفني الفنيني املبتدئنيمن  15ويف الوقت احلايل، هناك  املناســـــبني للتوظيف يف املســـــتقبل.

 .جنسية 14 ونثلمي
 

اإلقرار ، رغم العايل األداءمن ذوي املبتدئني املوظفني الفنيني نســـــــــــــــبة من بقاء على إىل اإلرب�مج هذا اليهدف و  -26
ممولة من الرب�مج مناسبني للخدمة يف املنظمة أو قد ال يرغبون يف التنافس على وظائف  ابعض املشاركني قد ال يكونو أبن 

 .ملوظفني الفنيني املبتدئنيستبقاء على ااالحملة عامة عن مسألة  2ويقدم اجلدول شاريع. على وظائف مرتبطة مبلعادي أو ا
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  2020-2011بر�مج املوظفني الفنيني املبتدئني يف الفرتة  -2اجلدول 
 

  2020-2011الفرتة 
 (الربع األول)

جمموع املشاركني يف 
 الرب�مج (احلايل + السابق)

يون ن الفنو املوظف
 ونالسابقاملبتدئون 

املبتدئون يون ن الفنو املوظف
 الذين مت استبقاؤهم ونالسابق

النسبة  العدد
النسبة  العدد املئوية

النسبة  العدد املئوية
 املئوية

 55 38 - 69 - (*) 84 اجملموع:
 46 19 59.5 41 61.0 51 نسبة/عدد اإل�ث من بينهم

 68 19 40.5 28 39.0 33 ينهمنسبة/عدد الذكور من ب

  جنسية 58(*) 
 

 يف مشـــــــاركة ما ال يقل  ةملتمثلالغاية اتحّقق تيف املائة من املوظفني اإل�ث  61عدل املشـــــــاركة املتمثل يف وبفضـــــــل م -27
الرب�مج،  ملوظفني الفنيني املبتدئنيمن ا )69( تسعة وستون أكمل، 2020-2011وخالل الفرتة  .يف املائة من النساء 50عن 
 يف املائة.  55 معدل االستبقاءمنهم مبوجب طرق تعاقدية خمتلفة. ونتيجة لذلك، يبلغ إمجايل  38 علىبقاء تسمت اال

 
 موظفو فئة اخلدمات العامة -دال

 
 فئــــــة اخلــــــدمــــــات العــــــامــــــة. ملوظفي ، عمليــــــة توظيف منقحــــــة 2020شـــــــــــــــبــــــاط فرباير/يف  ،املنظمــــــةاعتمــــــدت  -28

الوظائف الشــاغرة يف املقر الرئيســي واملكاتب امليدانية.  تعال�إب عاملية إلبداء االهتمامالدعوات الاالســتعاضــة عن مت فقد 
ا وز�دة الشــفافية هاوحتســينالعملية لتوظيف على أســاس اجلدارة، وتبســيط املنشــود يف النهوض اباهلدف ومتثل  تتيح و . أيضــً

 ةشــــــــــاغر وظائف لى إعال�ت رًدا ع طلباهتم مياملنظمة لتقدارات من خمتلف إدالعملية املنقحة فرصــــــــــة للموظفني الداخليني 
 ني.حمددة تعزز فرص التقدم والتطوير الوظيفي

 
أحد  ،2020 آذار/مارس 31 يفيف وقت الحق، ، أصـــــــــــدرت املنظمة هذها مع عملية التوظيف املنقحة شـــــــــــيً اومت -29

) 8ومثاين ( الرئيسييف املقر  وظائف )8مثاين ( :ة) وظيف16( ةست عشر  هاجمموعبلغ ؛ ةشاغر لوظائف  ) إعال�ً 11عشر (
 يف املكاتب امليدانية.

 
 2019 أيلول/من ســــــــبتمرب يف فئة اخلدمات العامة أد�ه عدد املرشــــــــحني املعينني يف رتب حمددة 3ويبّني اجلدول  -30

 .2020 آذار/مارس 31حىت 
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 2020 آذار/مارس 31مات العامة حىت حالة توظيف موظفي فئة اخلد -3اجلدول 
 

 عدد املرشحني املعينني الرتبة

 5 3-خ ع 

 7 4-خ ع 

 6 5-خ ع 

 18 اجملموع
 

 بر�مج التدريب الداخلي واملتطوعني والزماالت )اء(ه
 

 عقـــب جتـــديـــد بر�مج املنظمـــة العـــاملي اخلـــاص ابلتـــدريـــب الـــداخلي واملتطوعني والزمـــاالت املنظمـــة،  اســـــــــــــــتمرت -31
، خاصـــة من بلدان اجلنوب والبلدان األعضـــاء غري املمثلة هاوتنويع املشـــاركة يف الرب�مجنطاق  توســـيع يف، 2017يف يوليو/متوز 

اواملمثلة   ، ورد أكثر 2020مارس/آذار  31حىت و  2019منذ ســـــــــبتمرب/أيلول و  وجمتمعات الســـــــــكان األصـــــــــليني. متثيًال �قصـــــــــً
لتدريب الداخلي واملتطوعني اب اخلاص رب�مجالابلنســــــــــــــبة إىل العاملية إلبداء االهتمام  اتطلب رًدا على الدعو  14 000من 

 .والزماالت
 

  متــدرابً  150مت انتــداب ، 2020مــارس/آذار  31حىت و  2019ســــــــــــــبتمرب/أيلول بر�مج التــدريــب الــداخلي: منــذ  -32
من بلدان اجلنوب ف عدد متزايد من املشــــــــــاركني ظِّ وُ و  مركز عمل. 28ا إىل ا عضــــــــــوً بلدً  48يف املائة من اإل�ث) من  70(
البلدان األعضــاء غري املمثلة واملمثلة تبذل جهود لتحســني مشــاركة و  .)2019يف املائة عام  51يف املائة مقارنة بنســبة  55(

ا ا إىل املكاتب امليدانية. واجلدير ابلذكر املنتدبني املتدربني و  متثيًال �قصــــــــً يف املائة من املتدربني حظيت  31أن نســــــــبة أيضــــــــً
 ارجية.برعاية خ

 
من املتطوعني العاديني  23مت انتداب ، 2020مارس/آذار  31حىت و  2019ســــــبتمرب/أيلول منذ  بر�مج املتطوعني: -33
 ا ا عضـــــــــــــــوً بلــــدً  25من متطوعي األمم املتحــــدة (جرى اختيــــارهم من خالل بر�مج متطوعي األمم املتحــــدة) من  15و

البلدان األعضــــــــاء غري املمثلة واملمثلة  من اإل�ث) منيف املائة  66 (عدد متزايد من املتطوعنيف ظِّ وُ و  مركز عمل. 25إىل 
). وسّجلت عمليات االنتداب إىل املكاتب امليدانية ز�دة 2019 املائة عام يف 18يف املائة مقارنة بنسبة  21( متثيًال �قًصا

من بلــدان من الزمالء عــدد أكرب يف لتوظتبــذل جهود و  ).2019يف املــائــة عــام  64يف املــائــة مقــارنــة بنســـــــــــــــبــة  82كبرية (
 يف املائة من املتطوعني حظيت برعاية خارجية. 18أن نسبة أيًضا واجلدير ابلذكر  .اجلنوب

 
 الزمالء من ) 5( مخســـــــــــــــةمت انتداب ، 2020مارس/آذار  31حىت و  2019ســــــــــــــبتمرب/أيلول منذ بر�مج الزماالت:  -34

 ، مت توظيف2019يف عــام و  ) مراكز عمــل.4أعضــــــــــــــــاء إىل أربعــة ( ) بلــدان5( خســـــــــــــــمــةمن يف املــائــة من اإل�ث)  80(
االبلدان األعضــــــــــــاء غري املمثلة واملمثلة من يف املائة  64ومن الزمالء من بلدان اجلنوب يف املائة  72 بذل تُ و  .متثيًال �قصــــــــــــً
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امثلــة البلــدان األعضـــــــــــــــــاء غري املمثلــة واملومن من بلــدان اجلنوب من الزمالء عــدد أكرب لتوظيف جهود   . متثيًال �قصـــــــــــــــــً
 يف املـائـة مقــارنـة بنســـــــــــــــبــة 60(كبرية عمليــات االنتــداب إىل املكــاتـب امليــدانيــة ز�دة  ســـــــــــــــّجلــت وعلى النقيض من ذلـك، 

 خارجي.متويل استفادوا من أن مجيع الزمالء أيًضا ). واجلدير ابلذكر 2019يف املائة عام  45
 

النتداب  ةديداجلرعاية ا جديًدا من اتفاقات ال) اتفاقً 14( عشـــــــــــــــرأربعة توقيع ، 2019ســــــــــــــبتمرب/أيلول منذ  مت،و  -35
املنظمة إجراء واصل وت. مع حكومات ومؤسسات أكادميية ومنظمة من منظمات اجملتمع املدينوزمالء متدربني ومتطوعني 

لي واملتطوعني لتدريب الداخخاص اب ابر�مج عاملي أكثر متاســـكً  وضـــعأنشـــطة للتوعية وإقامة شـــراكات اســـرتاتيجية هبدف 
 .عدة إجراءات إلشراك الشبكة العاملية للمكاتب امليدانية ومكاتب االتصال التابعة للمنظمة تنفيذمن املتوقع و  والزماالت.

 
 ، أول حــدث عــاملي يهــدف 2019 تشـــــــــــــــرين الثــاين/عقــد يف نوفمربانلتقــدمي العروض، الــذي كــان اليوم العــاملي و  -36
تشــجيع مشــاركة الشــباب يف املنشــود اهلدف ومتثل أحناء العامل. خمتلف واملتطوعني والزمالء يف مجيع املتدربني بني ربط الإىل 

ابلتدريب الداخلي واملتطوعني اخلاص رب�مج الوأهداف التنمية املســــــتدامة من خالل  2030 عام تحقيق خطةلحول العامل 
 .ر املواهب الشابة واألفكار اجلديدة يف املنظمةالذي يسخّ والزماالت 

 
 بر�مج التنقل اجلغرايف )او(و 
 

متثل اهلدف األســـــــــــاســـــــــــي لرب�مج املنظمة املتعلق ابلتنقل اجلغرايف يف تبادل املعارف واخلربات على نطاق املنظمة  -37
ملســتقبل ولالحتياجات املنظمة يف احلاضــر وا، تســتجيب على حنو فعال لوال�ت رنةمعاملية وديناميكية و  ةملاوحشــد قوة ع

 عليها. وإضـــــافًة إىل ذلك، هدف الرب�مج ســـــتبقاء ية املتغرية، خاصـــــة بني املقر الرئيســـــي واملكاتب امليدانية، ويف االالتشـــــغيل
 إىل إاتحة فرص الكتساب خربات متنوعة وللتطّور الوظيفي والتقدم املهين.

 
مــارس/آذار  31 عمليــة تنقــل، وحىت 116، متــت املوفقــة على مــا جمموعــه 2019-2018وخالل فرتة الســـــــــــــــنتني  -38

أد�ه عدد املوظفني الذين جرى نقلهم يف إطار  4. ويبّني اجلدول فعًال  تعملية تنقل قد أجنز  90، كان ما جمموعه 2020
 .)2020مارس/آذار  31، موزعني حبسب اجملال الفين (يف 2019و 2018بر�مج عامي 

 
 2019و 2018املوظفون الذين مت نقلهم عامي  -4اجلدول 

 
 عدد عمليات التنقل الفنية اإلدارات

 13 إدارة الزراعة ومحاية املستهلك

 7 اإلدارة العليا

�ئـــــب املـــــدير العـــــام (العمليـــــات) (مبـــــا يف ذلـــــك 
مكتب دعم املكاتب امليدانية وشـــــــــــعبة تكنولوجيا 

 املعلومات وإدارة اخلدمات املؤسسية)
13 



12 FC 180/7.1 

 

 عدد عمليات التنقل الفنية اإلدارات
 6 �ئب املدير العام (املناخ واملوارد الطبيعية)

ملـــدير العـــام (الربامج) (مبـــا يف ذلـــك إدارة �ئـــب ا
دعم الربامج والتعاون التقين والفرق املعنية ابلربامج 

 االسرتاتيجية)
18 

 18 إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية

 8 إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية

 7 إدارة الغاابت

 90 اجملموع

 
نتائج صـــــــدور نتظار ابجلنة املالية و الصـــــــادر عن طلب الا مع شـــــــيً ا، مت2020غرايف لعام عليق بر�مج التنقل اجلتمت  -39

هذه التوصــيات أخذ اســتعراض توصــيات االســتعراض وســتعلى ا اإلدارة حاليً عكف تو . 2019لعام  ةمراجعة التنقل الداخلي
  .سياسة للتناوب الوظيفيوضع عند وضع برامج املنظمة يف املستقبل، وال سيما بعني االعتبار 

 
 حالة الوظائف الفنية الشاغرة )اي(ز 
 

 احلفـــاظ على درجـــة يف األجهزة الرائســـــــــــــــيـــة، ا علمًـــ بـــذلـــك طـــت يحكمـــا أُ ،  هـــدف املنظمـــة يف املـــاضـــــــــــــــيل متثّـــ  -40
 تســــــهيل التكيف مع األولو�ت املســــــتجدة. يكل مرن و الســــــماح هبمن املرونة يف معدل الوظائف الفنية الشــــــاغرة من أجل 

 يف املــائــة يف املقر الرئيســـــــــــــــي  18 :يف املــائــة 19بلغ معــدل الوظــائف الشــــــــــــــــاغرة يف املنظمــة  ،2020مــارس/آذار  31ويف 
 .5يف املائة يف املكاتب امليدانية، على حنو ما هو مبّني يف اجلدول  20و
 

 )2020مارس/آذار  31معدالت الوظائف الفنية الشاغرة (يف  -5اجلدول 
 

 
 الـــوظــــــــائـــف الـــفـــنـــيــــــــة يف

بر�مج العمــــــل وامليزانيــــــة 
 2020-2019للفرتة 

جمــــمــــوع الــــوظــــــــائــــف 
الفنية اليت يشـــــــــــــــغلها 

 موظفون

جمموع الوظـــائف 
 الفنية الشاغرة

معــــدل الوظــــائف 
 الفنية الشاغرة

 يف املائة 18 162 721 883 جمموع املقر الرئيسي

ـــــدانيـــــة  ـــــب املي جمموع املكـــــات
 ممثليات املنظمة) دونمن (

 ائةيف امل 20 51 210 261

ـــــدانيـــــة  ـــــب املي  جمموع املكـــــات
 (مبا يشمل املمثليات)

 يف املائة 20 64 264 328

 يف املائة 19 226 985 1211 اجملموع
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 املوارد البشرية من غري املوظفني )اء(ح
 

عملية دعم تحسني نة للموارد البشرية من غري املوظفني لإجراءات حمسّ اعتمدت ، 2020كانون الثاين يناير/يف  -41
عملية الالمركزية على وارد بشرية مؤهلة من غري املوظفني من خالل تطبيق يف الوقت املناسب ملو  ةوفعال ةميظيف سلتو 

التوظيف املعنيني املسؤولني عن توظيف ي ر ينة مسؤوليات مدحتدد هذه اإلجراءات احملسّ و واملساءلة. ات تفويض السلط
تعميم الومبوجب . الشخصيةدمات اخل) واملشرتكني يف اتفاق ن للمنظمةو ين اإلقليمو ن الرمسيو االستشارياستشاريني مؤهلني (

عن التوازن اجلغرايف للمساءلة املساعدون العامون املديرون ضع خيكان من املتوقع أن ،  2020 شباط/صادر يف فربايرالداري اإل
وظيف ، وكذلك تاملشاريع الوطنينيموظفي سفر اإلذن لمينح املمثلون اإلقليميون أن لالستشاريني ضمن نطاق اختصاصهم و 

واب نلكن و  .ميداينيف مكتب ملوارد البشرية من غري املوظفني ورد من ااملنظمة كمي موظف اثبت أو غريه من موظفزوج 
من املدير ات على أساس تفويض خاص للسلطاملديرين العامني املساعدين  وظائفميارسون يف الوقت احلايل املدير العام 

وإىل الرئيسي اإلداري املعين يف املقر سار إىل رئيس املفقد فوضت وظيف متقاعدي األمم املتحدة ذن بتلطة اإلسأما و  العام.
طلوب تقدمي شهادة لغة إلثبات اللغة من املابإلضافة إىل ذلك، مل يعد و . املكاتب امليدانيةابلنسبة إىل املمثلني اإلقليميني 

 .الستشارينياخلاصة اب يةؤهالت التعليمالشروط املطلوبة يف ما يتعلق ابملدىن من األ داحل اجلامعيةالشهادة  تأصبح، و املعنية
 

حتســني التوازن هبدف جملس املنظمة، الصــادرة عن توجيهات المع مراعاة  ،التغيريات املذكورة أعالهاعتمدت  قدو  -42
 يشــــــــمل االنعكاســــــــات على مســــــــتوى الكلفة، مبا  ،احلاجة إىل اتباع �ج مرن يف عملية االختيارو  اجلغرايف لالســــــــتشــــــــاريني

 . مع اإلبقاء على اجلدارة كمعيار أساسي للتعيني
 

 للمنظمة) املمّولني من احلســــــــــاب العام  ونمنتظم ونمقارنة لعدد االســــــــــتشــــــــــاريني (اســــــــــتشــــــــــاري 6ويقدم اجلدول  -43
 . 2020و 2019وعدد البلدان املمثلة ابالستشاريني املنتظمني للمنظمة خالل عامي 

 
ـــاري(أ)  -6اجلدل  ـــتشــ ـــاريني (االســ ـــتشــ ـــاب العام و ن املنتظمو عدد االســ وعدد البلدان ن للمنظمة) املمّولني من احلســ
 يف املقر الرئيسي التوظيف الفعلي -املمثلة

 

  
 2020آذار /مارس 2019أغسطس/آب 

 الشعبة/الوحدة اجملموعة
عدد 

االستشاريني 
 املستعان هبم

عدد البلدان 
 املمثلة

عدد 
اريني االستش

 املستعان هبم

عدد البلدان 
 املمثلة

 اإلدارة العليا

 2 2 0 0 املدير العام مكتب
 8 8 6 6 مكتب الشؤون القانونية
مكتب االتصاالت يف 

 11 21 10 12 املنظمة



14 FC 180/7.1 

 

  
 2020آذار /مارس 2019أغسطس/آب 

 الشعبة/الوحدة اجملموعة
عدد 

االستشاريني 
 املستعان هبم

عدد البلدان 
 املمثلة

عدد 
اريني االستش

 املستعان هبم

عدد البلدان 
 املمثلة

 9 9 3 3 مكتب التقييم
 5 5 2 2 مكتب املفتش العام

مكتب االسرتاتيجية 
 5 5 3 3 والتخطيط وإدارة املوارد

 - - 6 6 *مكتب املوارد البشرية
 25 50 24 32 رة العلياجمموع اإلدا

  

 1 1 1 1 �ئب املدير العاممكتب 
 7 12 10 16 شعبة تكنولوجيا املعلومات

شعبة املؤمتر واجمللس وشؤون 
 9 15 5 5 املراسم

 19 41 14 22 إدارة اخلدمات املؤسسية
 5 6 2 2 مكتب دعم املكاتب امليدانية

 29 75 24 46 �ئب املدير العامجمموع 
 0 0 0 0 �ئب املدير العاممكتب   

  

 41 107 22 34 شعبة مركز االستثمار
 3 3 2 3 حصائينيمكتب كبري اإل

إدارة دعم الربامج والتعاون 
 31 73 18 28 التقين

الفرق املعنية ابلربامج 
 6 8 3 3 االسرتاتيجية

 59 191 34 68 ام�ئب املدير العجمموع 

  

 2 2 2 2 �ئب املدير العاممكتب 
 20 44 18 27 إدارة الزراعة ومحاية املستهلك
إدارة املناخ والتنوع البيولوجي 

 21 32 9 10 واألراضي واملياه
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 2020آذار /مارس 2019أغسطس/آب 

 الشعبة/الوحدة اجملموعة
عدد 

االستشاريني 
 املستعان هبم

عدد البلدان 
 املمثلة

عدد 
اريني االستش

 املستعان هبم

عدد البلدان 
 املمثلة

إدارة مصايد األمساك وتربية 
 20 43 20 24 األحياء املائية

 6 13 11 15 إدارة الغاابت
 40 134 39 78 ر العام�ئب املديجمموع 

إدارة التنمية 
االقتصادية 
 واالجتماعية

مكتب املدير العام املساعد، 
 3 3 0 0 إدارة الزراعة ومحاية املستهلك

  
شعبة اقتصاد�ت التنمية 

 16 26 16 20 الزراعية

 8 16 4 7 شعبة التغذية والنظم الغذائية  

  
شعبة السياسات االجتماعية 

 16 20 15 17 ةواملؤسسات الريفي

 18 33 13 18 شعبة اإلحصاء  

 15 23 8 10 شعبة التجارة واألسواق  
 46 121 36 72 إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعيةجمموع 

 94 571 83 296 جمموع املقر الرئيسي
 

 ]، 2019 كانون األول/ديسمرب 6-2[  بعد املائةته الثالثة والستنيدور الصادرة عن اجمللس يف ) CL 163/3( وثيقةاليف أشري إىل ذلك (*) كما 
 .إىل إدارة اخلدمات املؤسسية 2020نقل مكتب املوارد البشرية يف عام مت 

 
وعدد البلدان ن للمنظمة) املمّولني من احلســـاب العام و ن املنتظمو عدد االســـتشـــاريني (االســـتشـــاري(ب)  -6اجلدل 
 يةيف املكاتب امليدان التوظيف الفعلي -املمثلة

 

 الشعبة/الوحدة املكاتب

عدد االستشاريني 
 - املستعان هبم

أغسطس/آب 
2019 

عدد البلدان 
 - املمثلة

أغسطس/آب 
2019 

عدد االستشاريني 
 - املستعان هبم

 2020آذار /مارس

عدد البلدان 
 - املمثلة
آذار /مارس

2020 
 11 12 6 8 أفريقيا
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 الشعبة/الوحدة املكاتب

عدد االستشاريني 
 - املستعان هبم

أغسطس/آب 
2019 

عدد البلدان 
 - املمثلة

أغسطس/آب 
2019 

عدد االستشاريني 
 - املستعان هبم

 2020آذار /مارس

عدد البلدان 
 - املمثلة
آذار /مارس

2020 

املكاتب اإلقليمية 
الفرعية واإلقليمية 
ومكاتب 
 االتصال

آسيا واحمليط 
 12 16 12 14 اهلادئ

أورواب وآسيا 
 14 19 13 15 الوسطى

أمريكا الالتينية 
 12 14 12 16 الكارييبالبحر و 

الشرق األدىن 
 6 9 7 8 فريقياأومشال 

 3 3 1 1 مكاتب االتصال
دون من جمموع املكاتب امليدانية (

 47 73 41 62  ممثليات املنظمة)

 19 22 15 17 ظمةممثليات املن  
مبا يشمل جمموع املكاتب امليدانية (

 54 95 48 79 ممثليات املنظمة)

            
املقر الرئيسي  جمموعاجملموع العاملي (

مبا يشمل  ،جمموع املكاتب امليدانيةو 
  )ممثليات املنظمة

375 91 666 103 

 
ا ميكن  -44 صـــــة اجلنســـــيات اخلمس األوائل واجلنســـــيات العشـــــر قياس التوازن اجلغرايف لالســـــتشـــــاريني حبســـــب حأيضـــــً

 .شاريني ممّولني من احلساب العامحصة البلدان األوائل املمثلة ابست 7األوائل اليت متثل هيكل االستشاريني. ويبّني اجلدول 
 

 حصة البلدان األوائل املمثلة ابستشاريني ممّولني من احلساب العام -7اجلدول 
 

أغسطس/آب  
2019 

 2020ر ذاآمارس/

 103 91 البلدان املمثلة
حصـــــــــــــــة اجلنســـــــــــــــيات اخلمس األوائل 

 يف املائة 44.44 يف املائة 31.73 ئوية)املنسبة ال(
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حصــــــــــــة اجلنســــــــــــيات العشــــــــــــر األوائل 
 يف املائة 56.31 يف املائة 46.13 ئوية)املنسبة ال(
 

إل�ث املرشــحات لالنســبة املئوية  يفة لت ز�دســجّ االســتشــاريني، صــفوف ويف ما يتعلق ابلتوازن بني اجلنســني يف  -45
 .2020و 2019يف املائة يف عامي  50أعلى من االستشار�ت . وتظل نسبة 8موضح يف اجلدول كما هو   2020يف عام 

 
 نسبة االستشار�ت املستعان هبن املمّوالت من احلساب العام -8اجلدول 

 
 2020ذار آمارس/ 2019أغسطس/آب  

رشـــحات املســـتعان النســـبة املئوية من امل
 يف املائة 55 يف املائة 54 هبن كاستشار�ت (احلساب العام)

 
 إدارة املوارد البشريةجمال مواءمة أهداف املنظمة وقيمها األساسية يف 

 
 املوظفني مشاركة )ألف(
 

ال تفصـــــــح عن هوية دراســـــــة اســـــــتقصـــــــائية عن رضـــــــا املوظفني  ،2019ول كانون األ/ديســـــــمرب 16يف أطلقت،  -46
 اإلمجايل اإلجناز ، بلغ معدل 2020 شـــــــــــباط/فرباير 7يف انتهاء الدراســـــــــــة بعد و موظًفا.  13 549 تمشل شـــــــــــاركني فيها،امل

فإن هذه مقارن مع وكاالت األمم املتحدة األخرى، حتليل  إىل ســـــــــــــــتنادوابالموظًفا).  5 522املائة (يف  41 يف الدراســـــــــــــــة
 .وىلراسة االستقصائية األجناز الدضمن نطاق النسبة املئوية إلالنسبة تندرج 

 
مّ و  -47 االعتبار الدراســـــــات بعني وأخذت  هيئيت متثيل املوظفنيابلتشـــــــاور مع ســـــــتقصـــــــائية اال الدراســـــــةهذه مت صـــــــُ

األمانة العامة لألمم ها مبا في ،وكاالت األمم املتحدة األخرىاليت أجرهتا رضـــــــــا املوظفني مدى عن االســـــــــتقصـــــــــائية األخرية 
  والتوصــــــــــــــيــات الواردة يف تقــارير وحــدة التفتيش املشــــــــــــــرتكــة ،العــاملي وبر�مج األمم املتحــدة اإلمنــائييــة املتحــدة وبر�مج األغــذ

التحّرش والتحّرش اجلنسـي وسـوء بشـأن سـئلة حمددة أ على سـتقصـائيةاال الدراسـة واشتملت ).JIU/REP/2018/4الوثيقة (
 .2019 متوز/يوليو 31، الرجوع إىل الفرتة حىت دراسةالعند اإلجابة على أسئلة من املشاركني، طُلب و استغالل السلطة. 

 
 وتعكف. هاتنفيذو  الدراســـــــــــــــةهذه لدعم حتليل نتائج  ،CultureIQهي و  ،نظمة مع جهة خارجيةاملتعاقدت و  -48

 .ديد اجملاالت املستهدفة احملتملة لتخطيط العمل يف املستقبلمن أجل حتاستعراض النتائج على ا املنظمة حاليً 
 

إحدى ونفذت ملنظمة عاقدة العزم على رفع معنو�ت املوظفني وتعزيز مســـــتوى رضـــــاهم ومشـــــاركتهم. ان إدارة وإ -49
 . 2019ول كــانون األ/موظف شــــــــــــــــاب يف ديســـــــــــــــمرب 100موظف و 100هــذه املبــادرات لالعرتاف ابلتميز والتنوع بني 

 هذه املبادرة. األخذ بزمامستمر يف م املدعاملوارد البشرية اإلدارة ابلمكتب زّود  وقد
 



18 FC 180/7.1 

 

املســـــــار قيادة إثراء مهمة اللجنة هذه أســـــــندت إىل . و 2019 أيلول/الشـــــــباب يف ســـــــبتمربشـــــــؤون وأُنشـــــــئت جلنة  -50
مكتب يقدم نظمة ومجع أفكار مبتكرة من الشــباب من أجل دعم مهمة املنظمة بشــكل ملموس. و املللشــباب يف الوظيفي 

 الوظيفي للشباب داخل املنظمة.املسار إثراء ة عمليلدفع املوارد البشرية الدعم إىل اللجنة 
 
 قدرات التنمية  )ابء(
 

 مبادرات جديدة
 

م اإللكرتوين جلميع املوظفني لتعلّ جديدة لمكتبة رقمية لدورات إاتحة  ت، مت2020 كانون الثاين/يناير 1اعتبارًا من  -51
غطي جمموعة واسعة من املواضيع. رتونية تإلكدورة تدريبية  15 000شمل أكثر من . وهي تyou@faoمنصة  من خالل

 الرتويج لدورات جديدة وجيري حالًيا والفرنسية واإلسبانية.  ليزية والصينيةكاحملتوى ابللغات اإلنوميكن االطالع على 
بوابة الوهي  ،) UN SDG: Learn( : التعًلم"أهداف التنمية املستدامةالدورات التدريبية اليت تسمى "منصة  من خالل

 .بشأن أبهداف التنمية املستدامة لرئيسية للتعّلما
 

ة التنفيذية يإلدارة القيادلجتريب بر�مج جديد خالل هذه الســنة تعزيز مهارات القيادة واإلدارة، ســيتم وســعًيا إىل  -52
يقوده  الذياإللكرتوين هذا الرب�مج كما يشـــــــــــــــمل األمم املتحدة.   ةمو نظموما فوق) ابلتعاون مع كلية موظفي  5-(ف 

مع إطار قيادة منظومة األمم املتحدة واءم يتشـــــــــامًال يركز على مخس وحدات مواضـــــــــيعية رئيســـــــــية) تقييًما الذي و (رس دّ م
 .ا يستهدف املديرين من املستوى املتوسطا خمتلطً بر�جمً أيًضا املنظمة عتمد ستو فردية.  توجيهيةومخس جلسات 

 
التحرش، تواصل املنظمة رفع أي شكل من أشكال ا مع م التسامح إطالقً مع سياسة املنظمة املتعلقة بعد متاشًياو  -53

مباشـــرة جلســـات نظمت و  مســـتوى الوعي ابلســـياســـات اخلاصـــة مبنع التحرش والتحرش اجلنســـي وســـوء اســـتخدام الســـلطة.
دورة وضــــع جيري حالًيا و . الرئيســــي وما فوقه) يف املقر 1-من كبار املديرين (مد  66لصــــاحل بشــــأن منع التحرش اجلنســــي 

ا للمديرين وســــتســــلّ  ُتصــــّممو منع التحرش اجلنســــي يف مكان العمل. عن م اإللكرتوين جديدة للتعلّ  ط هذه الدورة خصــــيصــــً
 .نع التحرش اجلنسيما يتعلق مبمديري املنظمة اتباعها يف على مجيع الضوء على املبادئ اليت جيب 

 
للمديرين.  اجديدً  اتدريبً  ابر�جمً  لدى األشـــــــــــــخاص،رة دااإلحتســـــــــــــني قدرات  ، ســـــــــــــعًيا منها إىلأطلقت املنظمةو  -54

 .التطوير املهينوترية لتحسني األداء وتسريع �جعة  توجيهية جلساتإىل بناء املهارات إلجراء هذا الرب�مج ويهدف 
 

 أنشطة أخرى
 

 املكاتب امليدانية، تدعم ابلنظر إىل الدور احلاســــــم األمهية الذي يؤديه ممثلو املنظمة (مســــــاعدو ممثلي املنظمة) يف -55
. 2019أطلق يف يونيو/حزيران  الذي لتدريب أثناء العمل ملســـاعدي ممثلي املنظمةااملنظمة بناء القدرات من خالل بر�مج 

 ما يصــــــــل قع االختيار على ســــــــيإىل تعزيز قدرات ممثلي املنظمة املقبلني كجزء من ختطيط عملية تعاقب املوظفني،  اوســــــــعيً 
تقييم  هذا الرب�مج للتعّلم املختلط من. ويتألف 2020دفعة عام مســــــاعدي ممثلي املنظمة للمشــــــاركة يف  )10(إىل عشــــــرة 
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الوقت نفســه  شــامل للقيادة وتوجيه تنفيذي وإجناز دورات إلكرتونية وإجراء عمل فعلي يف بيئة جديدة، مع االضــطالع يف
 مبهمة تنقل مؤقتة دولية تصل إىل ثالثة أشهر.

 
جديدة لتعزيز اســـــــــــــتخدام القدرات الوظيفية للنظام العاملي إلدارة بية إلكرتونية يتدر املنظمة ثالث دورات  وأجنزت -56

أموال ) وتعزيز املعرفــة ابلنظم واإلجراءات الــداخليــة للمنظمــة مبــا يف ذلــك املشـــــــــــــــرت�ت يف املنظمــة وإدارة GRMS(املوارد 
مة. وتواصل املنظمة حتديث صفحة التدريب اإللزامي املوجودة يف منصة يف املنظرسائل االتفاق املصرفية و التسوية و اخلزينة 

you@fao  .حتقيق املســــــاواة بني اجلنســــــني يف عمل بشــــــأن  ةجديد ةإلزامي يةتدريبدورة أطلقت و ورصــــــد معدالت اإلجناز
بعد إصــدار و  ملتحدة وأنت".دورة األمم املتحدة التدريبية بشــأن "املســاواة بني اجلنســني ومتاســك األمم ا حملّ  حلّ تاملنظمة، ل

املخالفات، وضـــــــعت املنظمة اللمســـــــات األخرية على دورة النســـــــخة احملدثة لســـــــياســـــــة املنظمة املتعلقة حبماية املبّلغني عن 
 .الوعي هبذه السياسةرفع مستوى ليزية والفرنسية واإلسبانية لكدريبية جديدة متاحة ابللغات اإلنت
 

حبضـــــــور االتصـــــــاالت من خالل تنظيم حلقات عمل فعالة يف جمال مهارات ة بناء واصـــــــلا ملوتبذل املنظمة جهودً  -57
ـــــــــــــــشاركني  وخدمة العمالء ومهارات بفعالية مهارات تقدمي العروض وكتابة التقارير ة و االسرتاتيجي يةهارات اإلعالماملعن املـ

 Skype for Business بر�مج خدام. وبغية تعزيز اســتالتابعة هلا التفاوض عن طريق جمموعة مقدمي اخلدمات اخلارجيني
ا يف املقر الرئيســــــــــــي واملكاتب امليدانية. موظفً  60 صــــــــــــاحل حنولعد عن بُ  دورة تدريبية جديدة تنظمابعتباره أداة للتعاون، 

ذين تعزيز تعدد اللغات من خالل تنظيم دورات تدريبية لغوية إلكرتونية تستهدف املوظفني التواصل ابإلضافة إىل ذلك، يو 
 الذين يتمتعون بفرص وصول حمدود إىل التدريب اللغوي.و ن يف مراكز العمل يف املكاتب امليدانية و وجدي
 

االســتعراض اليت جتريه وحدة التفتيش املشــرتكة بشــأن "الســياســات والربامج يف  ،2019عام  يف ،املنظمة توشــارك -58
احلالية، وتقييم مدى اســــــــتجابة التعاون  والنهجمج لتعّلم" والذي يهدف إىل تقييم الســــــــياســــــــات والربالواملنصــــــــات الداعمة 

، ودراســـــــــــــة التوجه املواضـــــــــــــيعي 2030املشـــــــــــــرتك بني الوكاالت وعلى نطاق املنظومة لالحتياجات اليت حددهتا خطة عام 
 ئج نظمة نتااملتنتظر و جدواها ابلنســـــــــــــــبة إىل األولو�ت واالحتياجات احلالية ملنظمات األمم املتحدة. و للدورات التدريبية 

 لتعزيز التعّلم والتطوير.اجليدة املمارسات و من حتديد النهج ها مّكنتس يتال هذا االستعراض
 
 إدارة األداء )جيم(
 

أطلقت جمموعة جديدة وقد دارة األداء. إل احتســني ممارســاهتهبدف جهود حالًيا بتعزيز ما تبذله من املنظمة قوم ت -59
اإللكرتوين تركز على كتابة أهداف  ثالث وحدات للتعلمّ ه اجملموعة تضـــــمن هذوت. من األدوات لدعم اإلدارة الفعالة لألداء

 وتقييمه بفعالية. نظام تقييم وإدارة األداء ، وتوضــــــــــــيح عملية حمددة وقابلة للقياس وميكن بلوغها وواقعية وحســــــــــــنة التوقيت
ابدرت املنظمة، . و صــنيفات لتقييم األداءت إســنادو قصــور األداء توجيهية ملســاعدة املديرين يف معاجلة خطوط  ضــعتوُ كما 

قد استفاد . و 2020 شباط/يف فرباير حبضور املــــــــــشاركنيإىل قيادة حلقيت عمل جديدتني عزيز تدريب املوظفني واملديرين، تل
 .مشارك 100أكثر من  لتدريبيةامن هذه الدورة 
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 تعمــل املنظمــة اآلن و . تنفيــًذا كــامًال  النظــام اإللكرتوين من العمليــة الورقيــة إىل فرتة االختبــارأداء انتقــال تقييم ذ فِّــ نُـ و -60
 .الفئة الفنية العاملني بعقود قصرية األجل موظفيفرتة االختبار ابلنسبة إىل على أمتتة عملية تقييم أداء 

 
 هاداء وتطبيقتقييم أداء فرتة االختبار ونظام تقييم وإدارة األاملتعلقة بعمليات الســـياســـات و التعزيز فهم ســـعًيا إىل و  -61

  تابإلضــــــــــافة إىل ذلك، نظمو . 2019يف عام ا ديرً مو ا موظفً  120لصــــــــــاحل صــــــــــة إحاطات إعالمية خمصــــــــــّ  تدم، قُ أثرهاو 
 داء.نظام تقييم وإدارة األمعنية ب جهة اتصال 85 من جلسات إعالمية لشبكةسنة على مدار ال

 
هبدف داء يف وكاالت األمم املتحدة األخرى حديث ملمارســــــات إدارة األابســــــتعراض  املنظمة أيضــــــً اضــــــطلعت او  -62
قدت عُ ايل. و اليت تعتمدها املنظمة يف الوقت احلحتسني وتبسيط العملية اليت ينبغي فيها االت اجملديد املمارسات اجليدة و حت

نمية الزراعية ف وبر�مج األمم املتحدة اإلمنائي والصــــندوق الدويل للتاليونيســــمنظمة مناقشــــات مع بر�مج األغذية العاملي و 
ملزيد من التدابري لتحســـــــني ممارســـــــات اعتماد اتعمل املنظمة اآلن على و ومنظمة العمل الدولية وهيئة األمم املتحدة للمرأة. 

 . لمنظمةاملتغرية لحتياجات الاملمارسات اجليدة لألمم املتحدة واابالستناد إىل تقييم األداء، 
 
 هيئيت متثيل املوظفنيالعالقات مع  دال)(
 

 هيئيت متثيل املوظفنيو تعترب اللجنة االســتشــارية بني املوظفني واإلدارة (اللجنة) منتدى احلوار والتشــاور بني اإلدارة  -63
 حول املسائل املتعلقة أبحكام وشروط التوظيف والرفاه العام للموظفني لتزويد اإلدارة العليا بتوصيات ومشورة.

 
اليت طرحت واضــــــيع الرئيســــــية مشلت املو . للجنة ) اجتماعات8( ، مثانية2019، منذ نوفمرب/تشـــــــرين الثاين وعقدت -64

توظيف موظفي فئــة اخلــدمــات العــامــة، عمليــة التــأمني الطيب، و خطــة : مــا يلياليت حــددت يف خطــة عمــل اللجنــة للنقــاش و 
 شهر ا من األسبوع الثاين مناعتبارً  ،ذلك، ُعقدتوابإلضافة إىل . من املنزلوالعمل  رضا املوظفني عنستقصائية االالدراسة و 

، )19-� (كوفيدو فريوس كور  حبالة طوارئللوقوف على آخر املســـــتجدات املتعلقة اجتماعات أســـــبوعية  ،2020 آذار/مارس
رفاه املوظفني يف كل من املقر الرئيسـي واملكاتب امليدانية واسـرتاتيجيات التواصــل  خاصـةذات صـلة، خالهلا مواضـيع نوقشـت 

 هذه. ارئو طالوظفني خالل حالة مع امل يةفعالب
 

 دف دعم الكيا�ت املدنية هب متثيل املوظفني اهيئتامت هبا بادرة محلة التربع اليت قالدعم ملإدارة املنظمة وقدمت  -65
لوكاالت من اوكالة كل ل متثيل املوظفني ااخلصوص، بدأت هيئتعلى وجه و . 19-كوفيدارئ طو  خالل حالةيف البلد املضيف 

 .محلة تربع للصليب األمحر اإليطايلجد مقارها يف روما و اليت ت
 

ملشاركة يف عملية فئة اخلدمات العامة إىل ارابطة موظفي  وممثل رابطة موظفي الفئة الفنية يف املنظمة ودعي ممثل -66
 .اختيار أمني املظامل
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 هيئيت متثيل املوظفني واالســـــــــــــــتفادة  إقامة عالقة مثمرة وتعاونية معتعمل إدارة املنظمة ابســـــــــــــــتمرار على تعزيز و  -67
 من رأيهما بشأن مسامهات العمل املهمة.

 
 إبراز طبيعة منظمة األغذية والزراعة كوكالة متخصصة

 من وكاالت منظومة األمم املتحدة
 
 التمثيل اجلغرايف يف جمال ملنظمة اتنفيذ التدابري وتتبع التقدم احملرز يف حتقيق مقاصد  )لف(أ
 

، على إدراج مكّون تنوع القوة 2018معية العامة لألمم املتحدة، يف ديســــــــــــــمرب/كانون األول عام صــــــــــــــادقت اجل -68
العاملة يف إطار إدارة املوارد البشــــرية، إثر العمل الذي قامت به اللجنة الدولية للخدمة املدنية بشــــأن اإلطار احملّدث إلدارة 

 بّني تكوين املوظفني يينبغي أن  :على ما يلي 2018ة املدنيـة لعـام وينّص تقرير اللجنـة الدوليـة للخـدمـ 3املوارد البشـــــــــــــــرية.
يف مجيع مؤســـســـات النظام املوحد لألمم املتحدة وجود قوة عاملة متنوعة من منظورات خمتلفة (مبا يف ذلك التوزيع اجلغرايف 

ظور األشــــخاص ذوي اإلعاقة)، وينبغي العادل والتوازن بني اجلنســــني، واملنظور الثقايف واجليلي ومنظور التعددية اللغوية ومن
 4تبّين هذا التنوع عند اختاذ القرارات من أجل تعزيز أداء املنظمات.

 
وتتبع املنظمة، عند اختاذ قرارات بشــــأن التوظيف، معيار اجلدارة واالســــتحقاق لضــــمان اختيار أفضــــل املرشــــحني  -69

صــــــادرة عن األجهزة الرائســــــية، االهتمام الالزم لضــــــمان التمثيل مع التوجيهات ال متاشــــــًيا، ، تويلاملؤهلني، ويف الوقت ذاته
اجلغرايف العادل للموظفني من البلدان األعضـــــــــــــــاء. كما تويل املنظمة، لدى تعيني املوظفني ومع مراعاة األمهية القصـــــــــــــــوى 

كن مع بذل جهود لضــــــــــــــمان أعلى معايري الكفاءة واملهارة الفنية، االهتمام لتعيني املوظفني على أوســــــــــــــع نطاق جغرايف مم
 .متثيًال �قًصاخاصة لتعيني مرشحني من بلدان غري ممثلة أو ممثلة 

 
ايف املائة، والبلدان املمثلة  6، بلغت نســــبة البلدان غري املمثلة 2020ذار آ/مارس 31ويف  -70 يف املائة  6 متثيًال �قصــــً

 يف املائة. 86والبلدان املمثلة متثيًال عادًال 
 

 اجلنسني حتسن متثيل )ء(اب
 

تواصــــل املنظمة جهودها الرامية إىل حتقيق التكافؤ بني اجلنســــني بني قوهتا العاملة. وبفضــــل اســــتمرار تعزيز جهود  -71
وما فتئت املنظمة  .يف املائة 53نســـــبة املوظفات يف املنظمة بلغت ، لغرض التوظيف اجلامعات واملؤســـــســـــاتتواصـــــل مع ال

  .يف وظائف القيادة العلياملواصلة ز�دة النساء  بادراتمتنفذ 
 

                                                      
 ، النظام املوحد لألمم املتحدة، تقرير اللجنة اخلامسة، اجلمعية العامة لألمم املتحدة.A/73/676الوثيقة   3
 .2018عام ، املرفق اخلامس، تقرير جلنة اخلدمة املدنية الدولية لA/73/30الوثيقة   4
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وصـــــــــــــــادقت املنظمة على اخلطوط التوجيهية املتعلقة بتهيئة البيئة املواتية اخلاصـــــــــــــــة مبنظومة األمم املتحدة، وتلتزم  -72
ا متســـــــــاوية، وتقّر أبن مواتية دة وتعزيزها من أجل هتيئة بيئة عمل ابحلفاظ على تدابري حمدّ  تثمن التنوع واملرونة وتتيح فرصـــــــــً

ا ظفني هم املو  وتشــارك املنظمة بنشــاط يف فرقة عمل جملس الرؤســاء التنفيذيني املعنية ابلتصــدي  .أفراد أســر وجمتمعاتأيضــً
 للتحرش اجلنسي داخل مؤسسات منظومة األمم املتحدة.

 
 مكتبتعاون وي .نظمةامل من نوعها يفاألوىل جلنة شــــــــؤون املرأة ، 2019أكتوبر/تشــــــــرين األول  15يف قت، لأطو  -73

يف فرباير/شــباط  ،وعقدتتعزيز التكافؤ بني اجلنســني داخل املنظمة. من أجل اللجنة هذه وثيق مع شــكل باملوارد البشــرية 
 خطـــة العمـــل لتحقيق املســـــــــــــــــاواة بني اجلنســـــــــــــــني بني موظفي املنظمـــة. هبـــدف تنقيح مشـــــــــــــــــاورات مع اللجنـــة  ،2020

 ) بشــــــــأن مســــــــاءلة املنظمة والتزامها ابملســــــــاواةDGB 2020/07صــــــــدرت نشــــــــرة املدير العام (، 2020مارس/آذار  8يف و 
 .ومتكني املرأةالتكافؤ بني اجلنسني بتحقيق التزام املنظمة للتشديد على  بني اجلنسني

 
من خطة عمل نظام تقييم  تعزيز املســــــاءلة اإلدارية، ُأضــــــيف مؤشــــــران جديدان إىل اهلدف اإلشــــــرايف كجزءبغية و  -74

يســودها االحرتام و للجميع هتيئة بيئة عمل شــاملة إىل  هتدف إىل تعزيز التكافؤ بني اجلنســني و اليت 2020داء لعام األوإدارة 
 واحلفاظ عليها.

 
 ا يف اســــتقدام املواهب وإدارهتا ا أســــاســــيً إىل حتقيق التكافؤ بني اجلنســــني ابعتباره عنصــــرً ابســــتمرار وســــيتم الســــعي  -75

 بشكل استباقي. 
 

 اإلداري من خالل تنسيق على املستوى تاجية التحسني املستمر للكفاءة واإلن
 عمليات وإجراءات املوارد البشرية وتوحيدها وحتسني االمتثال

 
 السلطاتتفويض  )لف(أ
 

اختاذ عملية تســـريع وترية ل 2019 كانون األول/ديســـمربيف  اتلســـلطاتفويض عملية من اعتمدت صـــيغة منقحة  -76
تفويض بعض املهـــــام إىل نواب املـــــديرين العـــــامني املعنيني واملـــــديرين العـــــامني  متو وز�دة الكفـــــاءة يف املنظمـــــة.  اتالقرار 

جمال املوارد البشـــــرية املتعلقة إبصـــــدار ال ســـــيما يف واملوافقة يف املســـــائل اإلدارية، التصـــــديق لتبســـــيط عمليات  *املســـــاعدين
 والتصــــــــــــديق عمليات املوافقة ما يتعلق بيف تهوحيتفظ املدير العام بســــــــــــلط. قرار التعينياختاذ و  ةشــــــــــــاغر وظائف الإعال�ت ال

 ارس نواب املــدير العــام يف الوقــت احلــايل وظــائف املــديرين العــامني املســــــــــــــــاعــدين ميــ(*)  النهــائيــة على الــدرجــات األعلى.
 على أساس تفويض خاص للسلطات من املدير العام.
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 ممثلو املنظمة )ابء(
 

رفع رتبة تدابري لما يلزم من املنظمة يف املكاتب امليدانية،  وممثلذي يؤديه الالدور احملوري ابلنظر إىل  ،تنفذ املنظمة -77
  ممثلي املنظمة احلاليني.بعض 

 
 منصة التوظيف  )جيم(
 

خ  -78 من خالله عن خمتلف فرص العمل يف علن يُ نظام املنظمة اخلاص ابلتوظيف الذي مكانته ابعتباره  Taleoرســــــّ
ي على الصـــــفحة اإللكرتونية للمنظمة املتعلقة ابلوظائف اليت تقدم إرشـــــادات للمرشـــــحني احملور وقع املنظمة. فهو يشـــــغل امل

 نظام. هذا البشأن كيفية تقدمي طلباهتم ابستخدام 
 

بشــــــــــــــأن  قيباهتمتععلى تقدمي ن و ن واخلارجيو الداخليمقدمو الطلبات املكاتب اإلقليمية و العاملون يف شــــــــــــــجع ويُ  -79
تؤخذ هذه االقرتاحات و تكنولوجيا املعلومات، شـــــعبة م من مركز اخلدمات املشـــــرتكة و بدعذلك ، و Taleo نظام اســـــتخدام

 م أفضل.استخداجتربة اتحة لنظام إلاالستمرار يف حتسني ااالعتبار لضمان بعني 


