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 موجز
 

  نتائج الدراسة) عن 2020سبتمرب/ أيلول  10يُعرض على اللجنة، لغرض اإلحاطة، حتديث (يُعمل به اعتبارًا من 
االستقصائية عن رضا املوظفني منذ انعقاد دورهتا األخرية، جنًبا إىل جنب مع عناصر هتدف إىل التخطيط للعمل 

 وز�دة تطوير قوة عاملة فعالة وكفؤة يف املنظمة.   
 
 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية
 

  ،ل.مبا يشمل التقدم احملرز حنو التخطيط للعمإن أعضاء جلنة املالية مدعوون إىل األخذ علًما مبحتوى هذه الوثيقة 

 

 مسودة املشورة
 

  أعربت اللجنة عن تقديرها لتشاطر أبرز نتائج الدراسة االستقصائية عن رضا املوظفني للفرتة 
 بطريقة شفافة، واإلجراءات املتخذة ملعاجلة املسائل اليت مت حتديدها. 2019-2020
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 معلومات أساسية
طلب األعضاء يف منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) خالل الدورة الثامنة والسبعني بعد املائة للجنة املالية اليت عقدت  -1

للحصول  1(الدراسة االستقصائية) ، إىل املنظمة إجراء دراسة استقصائية عن رضا املوظفني2019يف نوفمرب/ تشرين الثاين 
يف املنظمة. ولضمان سريّة هوية املشاركني وشفافية العملية وموضوعّيتها، تعاقدت على تعقيبات هؤالء حول جتربة عملهم 

 Æ، من أجل دعم تنفيذ الدراسة االستقصائية وحتليل نتائجهاCultureIQشعبة املوارد البشرية مع مزّود خارجي، شركة 

وُصّممت هذه الدراسة االستقصائية ابلتشاور مع هيئيت متثيل املوظفني وأخذت بعني االعتبار الدراسات االستقصائية  -2
األخرية عن مدى رضا املوظفني اليت أجرهتا وكاالت األمم املتحدة األخرى، مبا فيها األمانة العامة لألمم املتحدة وبر�مج 

دة اإلمنائي، والتوصيات الواردة يف تقارير وحدة التفتيش املشرتكة (الوثيقة األغذية العاملي وبر�مج األمم املتح
JIU/REP/2018/4 وعلى حنو ما طلبه األعضاء يف املنظمة، مشلت الدراسة االستقصائية أيًضا أسئلة حمددة بشأن .(

 التحّرش والتحّرش اجلنسي وسوء استغالل السلطة.

موظًفا.  13 549ومشلت  2019ديسمرب/كانون األول  16وظفني يف طلقت الدراسة االستقصائية عن رضا املأُ و  -3
. وبلغ معدل اإلجناز 2019يوليو/متوز  31طُلب من املشاركني، عند اإلجابة على أسئلة الدراسة، الرجوع إىل الفرتة حىت و 

املتحدة األخرى، ضمن نطاق يف املائة، وهي نسبة تندرج استناًدا إىل حتليل مقارن مع وكاالت األمم  41اإلمجايل للدراسة 
 النسبة املئوية إلجناز الدراسة االستقصائية األوىل.

، �ئب Beth Bechdol، السيدة 2020ولتسليط الضوء على أمهية هذه املبادرة، عّني املدير العام يف أبريل/ نيسان  -4
ط لعمل املنظمة يف فرتة ما بعد الدراسة قائدة الدراسة من أجل أن يندرج التخطيبصفة املدير العام، لتتوّىل الدور القيادي 

بصفته ساعدة مدير الديوان مب�ئب املدير العام،  Bechdolالسّيدة  وحتظىاالستقصائية ضمن عملية للتفكري والتشاور. 
منّسق ومدير املشروع الذي يعمل على حنو وثيق مع شعبة املوارد البشرية ومكتب االتصاالت كفريق املشروع، إلشراك مجيع 
أصحاب املصلحة عرب املنظمة وبصورة مستمرة. ووضع الفريق خطة مفّصلة للمشروع تتضمن إجراءات حمدّدة وأطرًا زمنية 
ونواتج صادق عليها املدير العام. ويتمثل أحد اجلوانب الرئيسية للخطة يف ضمان الشفافية والشمولية واالتصاالت يف ما 

 ط للعمل.يتعلق بنتائج الدراسة االستقصائية والتخطي

 .2020سبتمرب/ أيلول  10ويقّدم هذا التقرير معلومات حمّدثة عن عملية التخطيط للعمل املعمول هبا اعتباًرا من  -5

 عملية التخطيط للعمل
، مت تشارك نتائج الدراسة االستقصائية الكاملة مع اإلدارة العليا واألعضاء يف منظمة األغذية 2020يف يونيو/ حزيران  -6

ير إضافية (النتائج نفسها ولكن بتفصيل خمتلف) على وجه . وأُعّدت تقار واملوظفني عموًماوالزراعة، وهيئيت متثيل املوظفني، 
تسليط  التحديد للمقّر الرئيسي ولكل مكتب إقليمي من أجل إاتحة الفرصة إلجراء مزيد من املناقشات احملددة األهداف، أو
للمنظمة، الضوء على جماالت حمددة مثل اجلنسانية ونوع العقد. وشرعت املنظمة يف عملية شاملة لتحديد خطة عمل 

                                                      
االختصار املستخدم ألحد  ه وبنيلتفريق بينوا ستقصائية عن رضا املوظفنياالدراسة لإلشارة إىل ال ]E2S[اختصار  اعتمداإلنكليزية، النسخة  يف  1

 .مسارات العمل يف املنظمة
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4  FC 183/5 Rev.1 

 

خالل اجللسات املختلفة التشاركية للتخطيط عرب املنظمة، وأنشأت فريق مهام للدراسة االستقصائية لرتفع توصيات  من
 رفيعة املستوى ملعاجلة املسائل الرئيسية احملددة.

صائية مع فريق القيادة األساسي الستعراض نتائج الدراسة االستق 2020ُعقدت جلسة حتضريية يف يونيو/حزيران  -7
مبزيد من التفاصيل وحتديد جماالت العمل يف املستقبل. مث ُعقد اجتماع الحق مع املدير العام مت الرتكيز فيه على إسناد 

 .مرحلة أوىلك  األولوية جملاالت الرتكيز

ويف يوليو/ متوز وأغسطس/آب، جرى تنظيم إحدى عشرة جلسة لتيسري التخطيط للعمل مع املديرين عرب املنظمة  -8
مجع  وكذلك مع املكاتب اإلقليمية ومكاتب االتصال. وهدفت هذه اجللسات إىل يمجيع مسارات العمل يف املقر الرئيسمن 

إىل جماالت الرتكيز  املسندةردود الفعل األولية على نتائج الدراسة االستقصائية، واحلصول على تعقيبات على األولوية 
 ة للتحسني.والشروع يف حتديد إجراءات ملموسكمرحلة أوىل 

وعقدت أيًضا جلسات مع هيئيت متثيل املوظفني لعرض نتائج الدراسة االستقصائية واحلصول على مدخالهتما  -9
والتشاور بشأن سبل املضي قدًما. ومت إدراج ممثلي هيئيت متثيل املوظفني كأعضاء يف فريق املهام املعين ابلدراسة االستقصائية، 

 يف حتديد خطة عمل املنظمة. لضمان التشاور والتعاون الكاملني

أما جماالت الرتكيز الرئيسية األربعة للتدخل اليت مت حتديدها استناًدا إىل النتائج األولية للدراسة االستقصائية، ونتائج  -10
 جلسات ختطيط العمل املذكورة أعاله فهي:

لبشرية العادلة والشفافة، ومكافأة وممارسات املوارد ا، ويغطي جماالت مثل تطوير وتنمية املهارات -التطوير املهين  •
 األداء اجليد

 املعلومات طرويرّكز على االتصاالت إىل األعلى وتشا - االتصاالت •
الة املتعلقة ويشمل السياسات واآلليات الداخلية العادلة، والسياسات واإلجراءات الفعّ  -عمل األخالقي المكان  •

 بسلوك املوظفني يف أماكن العمل
 التوازن بني احلياة املهنية واحلياة الشخصية وترتيبات العمل املرنة وتشمل - اجلديدةأساليب العمل  •

ويف أعقاب اجلولة األوىل من التخطيط للعمل، أجرت مسارات العمل واملكاتب اإلقليمية جلسات على الصعيد  -11
الدراسة االستقصائية وجماالت  الداخلي لإلصغاء إىل املوظفني وتبادل اآلراء معهم من أجل مجع ردود الفعل على نتائج

لعمل عن كثب مع القيادة وفريق املشروع من أجل ا الرتكيز الرئيسية. وقام كل مسار عمل ومكتب إقليمي بتعيني جهة تنسيق
اختاذ إجراءات ملموسة استناًدا إىل املناقشات. وسوف جيري تشارك هذه االقرتاحات مع فريق املهام هبدف وضع اقرتاحات ل

 ابلدراسة االستقصائية ابعتبارها مسامهات يف خطة عمل املنظمة.املعين 

وملعاجلة املسائل اليت انبثقت عن الدراسة االستقصائية واملتعلقة ابلسلوك األخالقي وسوء السلوك، ُعقدت اجتماعات  -12
مكتب الشؤون القانونية، و مسؤول الشؤون األخالقية، و إضافية مع خرباء يف موضوع السلوك يف مكان العمل (املوارد البشرية، 

مستشار املوظفني). واستعرض اخلرباء يف املوضوع نتائج الدراسة االستقصائية املتصلة و أمني املظامل، و مكتب املفتش العام، و 
أبسئلة عن التحرش والتحرش اجلنسي وسوء استغالل السلطة، و�قشوا اإلجراءات احملددة اليت مت اختاذها أو اليت ستتخذ 
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ذه املسائل. وسوف تصّب هذه التدابري يف خطة عمل املنظمة، ويف اخلطط القائمة مثل خطة عمل على نطاق ملعاجلة ه
 .وخطط عمل املكاتب ذات الصلة ،2املنظمة للوقاية من االستغالل واالعتداء اجلنسيني والتحرش اجلنسي

 

 فريق املهام املعين ابلدراسة االستقصائية عن رضا املوظفني
لفرتة أولية مدهتا ستة  2020هام املعين ابلدراسة االستقصائية عن رضا املوظفني يف سبتمرب/ أيلول أنشئ فريق امل -13

أشهر هبدف اقرتاح إجراءات على مستوى املنظمة ملعاجلة بعض الشواغل اليت أبرزهتا نتائج الدراسة االستقصائية، وجلسات 
 التخطيط للعمل، وحلقات اإلصغاء وتبادل األفكار. 

موظًفا مت اختيارهم عن طريق عملية ترشيح شاملة، ومن بينهم عضوان اثنان  15املهام هيئة متثيلية تتألف من وفريق  -14
مت ترشيحهما من جانب هيئيت متثيل املوظفني. ويظهر تكوين هذا الفريق التنوّع داخل املنظمة من حيث نوع اجلنس، 

 .ومّدتهواملوقع واجلنسية ونوع العقد  العمرو 

 الغرض الرئيسي لفريق املهام يف ما يلي:ويتمثل  -15

استعراض نتائج الدراسة االستقصائية، واألولو�ت اليت حددها املدير العام / اإلدارة العليا واملدخالت من خمتلف  •
 مسارات العمل وتوحيدها؛  

 وإصدار توصيات رفيعة املستوى ملعاجلة املسائل الرئيسية احملددة؛ •
 توفري الدعم وإسداء املشورة بشأن محلة االتصاالت للبدء بتنفيذ خطة عمل املنظمة؛ و  •
 تنسيق املمارسات اجليدة والدروس املستفادة؛ و  •
 ورصد التقدم احملرز واإلبالغ عنه. •

نة أيًضا مشاورات إضافية مع هيئيت متثيل املوظفني وجلنة املرأة وجل وستعقد جارية. عمل فريق املهام جلسات إنّ و  -16
 عمله وتوصياته. الشباب واخلرباء يف موضوع السلوك يف مكان العمل، ليسرتشد هبا فريق املهام يف

وستقدم التوصيات النهائية خلطة عمل املنظمة إىل املدير العام ورؤساء املكاتب حبلول �اية السنة. وبعد إقرار خطة  -17
 ة وسُتدرج يف خطط العمل التشغيلية العادية.املنظمة، سُتسند البنود املتعلقة ابلعمل إىل الشعب املعني

 

 استحداث التغيري مًعا
ميثل إشراك املوظفني، على النحو الذي أبرزه املدير العام، أولوية عليا عندما يتعلق األمر ببناء منظمة لألغذية والزراعة  -18

حافزًا هلذا  2019تتسم بقدر أكرب من الشفافية والشمول. وستكون نتائج الدراسة االستقصائية عن رضا املوظفني لعام 
 التغيري.

ة عن رضا املوظفني وخطة العمل الالحقة جزًءا من اجلهود اليت تبذهلا املنظمة لتشجيع ومتثل الدراسة االستقصائي  -19
العمل املتجانس وحتسني فعالية املنظمة. ويشمل ذلك تنفيذ اهليكل التنظيمي املنقح، وخطة العمل االسرتاتيجية اجلديدة 
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 مبسائل الوقاية من االستغالل واالعتداء اجلنسيني ، وفريق املهام املعين3اخلاصة ابملوارد البشرية املتمحورة حول األشخاص
 ومبادرات املنظمة اليت تركز على تعزيز فعالية املنظمة على املستوى اإلداري، مثل تفويضات السلطة. 4والتحرش اجلنسي

مج نواتج ولتسريع وترية هذا التغيري التحّويل وضمان تنفيذ اإلجراءات ضمن منظمة األغذية والزراعة املتكاملة، ستد -20
 الدراسة االستقصائية يف خطط العمل التشغيلية للُشعب ذات الصلة لتنفيذها ورصدها.

ومن أجل دعم هذا التغيري، مت التخطيط حلملة اتصاالت ذات اجتاهني بعنوان "استحداث التغيري مًعا"، وإطالقها.  -21
ة الدراسة االستقصائية عن رضا املوظفني ويتمثل اهلدف من ذلك يف ضمان االتصاالت اجلارية مع املوظفني بشأن أنشط

ن اختاذها ملعاجلة املسائل األساسية كوالتقّدم يف التخطيط للعمل، وطلب إبداء تعليقاهتم ومشاركتهم يف اخلطوات املم
 الدراسة االستقصائية.     نتائجطرحتها  اليت

الرسائل على لوحات اإلعال�ت، وآخر وتستفيد هذه احلملة من قنوات االتصال الداخلية املختلفة (املقاالت، و  -22
األخبار يف املنظمة، والفيديوهات وغري ذلك). وابإلضافة إىل التحديثات املنتظمة للتقدم احملرز، أنشئ بريد إلكرتوين خمصص 

ين جلمع التعليقات الواردة من املوظفني. وستوّفر هذه املالحظات واالقرتاحات مسامهة مباشرة يف عمل فريق املهام املع
 ابلدراسة االستقصائية عن رضا املوظفني.

كما تضمن قيادة الدراسة االستقصائية إجراء حتديثات منتظمة رفيعة املستوى والتنسيق االسرتاتيجي مع مكتب  -23
 املدير العام ونواب املدير العام وكبري اخلرباء االقتصاديني.
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