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 وجزامل

  الذي يسلط الضوء على ما ُأحرز  2020يُعرض على اللجنة التقرير السنوي اجلديد عن املوارد البشرية لعام
ملوارد البشرية اخلاصة اباالسرتاتيجية  خطة العملتقدم يف حتقيق النواتج واملخرجات املبيَّنة ابلتفصيل يف  من
)FC 183/4( إىل األعضاء يف واثئق منفصلة يف فرتات زمنية خمتلفة  سبق تقدميها، ويتضمن املعلومات اليت

 .أثناء السنة من أجل �ج أكثر بساطة ومشوًال 
 وحتليالت القوة اإلجنازاتشرية من قسمني. يُربز القسم األول أهم يتألف التقرير السنوي اجلديد عن املوارد الب 

الصندوق  العاملة. ويغطي القسم الثاين ما صدر من توصيات وقرارات عن جلنة اخلدمة املدنية الدولية وجملس
 املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة.

 

 التوجيه املطلوب من جلنة املالية

 وحمتواه،  2020ن املوارد البشرية لعام عابلتقرير السنوي اجلديد  اجلنة املالية اإلحاطة علمً  يرجى من أعضاء
حتليالت وطريقة عرضه ملا حتقق من تقدم وإجنازات يف وظيفة املوارد البشرية، وكذلك املعلومات احملدثة عن 

 العاملة. القوة

 مسودة املشورة

  املوارد البشرية ورحبت بشكله ومبا تضمنه عن  اجلديدمبحتوى التقرير السنوي  االلجنة علمً أحاطت
معلومات عن التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل االسرتاتيجية اخلاصة ابملوارد البشرية واملعامل الرئيسية  من

 العاملة. وحتليالت القوةومؤشرات األداء الرئيسية، 

 

  

http://www.fao.org/3/nd471en/nd471en.pdf
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 احملتو�ت

 العاملة وحتليالت القوة ،2020القسم األول: اإلبالغ عن النواتج واملخرجات واإلجنازات اليت حتققت يف عام 

 مقدمة -ألف 

 2020اإلبالغ عن النواتج واملخرجات واإلجنازات يف عام  -ابء 

والتنوع، والشمول، سياسات للموارد البشرية حمورها البشر بشأن تعيني مالك املوظفني والتعلم والتطوير،  -أوًال 
 )1 ورفاه املوظفني، للدفع حنو ثقافة قوامها املشاركة ميكن فيها للموظفني العمل أبفضل ما لديهم من قدرات (الناتج

اتصاالت وتقارير وأدوات منصبة على أصحاب املصلحة ُمتكِّن من األخذ إبجراءات ومنتجات وخدمات  -اثنًيا
 )2ا يف الوقت املناسب وبطريقة شاملة (الناتج اسرتاتيجية للموارد البشرية وتنفيذه

 واإلبالغ عنها القوة العاملة حتليالتامللحق:  -جيم 

جلنة اخلدمة املدنية الدولية وجملس الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي  توصيات وقراراتالقسم الثاين: 
 األمم املتحدة إىل اجلمعية العامة (مبا يف ذلك التغيريات يف جداول املرتبات والبدالت)
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 القوة العاملة وحتليالت ،2020القسم األول: اإلبالغ عن النواتج واملخرجات واإلجنازات اليت حتققت يف عام 

 مقدمة - ألف

  اخلطة االسرتاتيجية اخلاصة ابملوارد البشرية والتقرير السنوي عن املوارد البشرية
ُيشكل حتقيق األمن الغذائي للجميع وضمان حصول مجيع األشخاص ابنتظام على مستو�ت كافية من األغذية  -1

املغذية لتمكينهم من عيش حياة موفورة النشـــاط والصـــحة، صـــميم جهود املنظمة يف الســـعي حنو الوفاء بواليتها. وتتلخص 
هذا العامل املتغريِّ من أجل بلوغ أهداف خطة التنمية املســـــــــــــــتدامة يف  ابتكار وجهود تعاونيةرؤية املدير العام يف احلاجة إىل 

هلذه الغاية، حتتاج املنظمة إىل اســــرتاتيجيات وســــياســــات للموارد البشــــرية حمورها اإلنســــان تُعزز التنوع  ا. وحتقيقً 2030لعام 
مة والقادرين على األداء اليت تتمتع أبرفع مســــــــتو�ت الكفاءة من ذوي اهلالعناصــــــــر والشــــــــمول يف مكان العمل الجتذاب 

 . وتنمية هذه العناصر وتشجيعها أبقصى ما لديهم من قدرات
عبة املوارد البشــــرية مهام منصــــبها يف مارس/آذار  -2 لرؤية املدير العام وتوصــــية  ا. ووفقً 2020وتولت املديرة اجلديدة لشــــُ

يجية للموارد البشــــــــــــرية مت تقدميها إىل جلنة املالية اســــــــــــرتاتعمل يف وضــــــــــــع خطة  اهتمام املديرة اجلديدة، متثَّلت أولوية 1اجمللس
ملوارد البشـــــرية اخلاصـــــة اب. وترمي اخلطة االســـــرتاتيجية 2020يف ديســـــمرب/كانون األول  2دورة اخلريف، ووافق عليها اجمللس يف

لإلطار االســـــرتاتيجي دعًما  3إىل إرســـــاء لبنات املوارد البشـــــرية اليت ســـــُتمكِّن من إصـــــالح طويل األجل 2021-2020للفرتة 
أفضــل للعمل. وهي متنح األولوية للمبادرات واإلجراءات املتخذة يف إطار  وســتجعل املنظمة مكا�ً ) 2031-2022للمنظمة (

، عن رضـا املوظفني الدراسـة االسـتقصـائيةمتثيل املوظفني، ونتائج  وأجهزةاالسـتجابة للتوصـيات املطروحة من أعضـاء املنظمة، 
 مبا يف ذلك متطلبات املراجعة وسجل املخاطر يف املنظمة. وأصحاب املصلحة الداخليني واخلارجيني، وآليات اإلشراف، 

 
                                                            

 ).2019نوفمرب/تشرين الثاين  8-4تقرير الدورة الثامنة والسبعني بعد املائة للجنة املالية ( .CL 163/5الوثيقة   1
 : تقرير الدورة الثالثة والثمانني بعد املائة للجنة املالية CL 165/11 والوثيقة : خطة العمل االسرتاتيجية اخلاصة ابملوارد البشرية؛FC 183/4 الوثيقة  2
الثاين  نوفمرب/تشرين 30: تقرير جملس منظمة األغذية والزراعة عن دورته اخلامسة والستني بعد املائة (CL 165/REP)؛ 2020نوفمرب/تشرين الثاين  9-13(
 ).2020ديسمرب/كانون األول  4 -
 .2025-2022واخلطوط العريضة للخطة املتوسطة األجل للفرتة  2031-2022اخلطوط العريضة لإلطار االسرتاتيجي للفرتة  :CL 165/3 الوثيقة  3
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دورهتا اليت تقدمي تقرير جديد عن املوارد البشـــــــــــــــرية يف وطلبت جلنة املالية يف دورهتا الثالثة والثمانني بعد املائة  -3
ء على ما حتقق من تقدم يف تنفيذ خطة العمل االســـرتاتيجية اخلاصـــة ابملوارد ، لتســـليط الضـــو 2021ســـتعقد يف مارس/آذار 

  4القوة العاملة ذات الصلة. حتليالتالبشرية ومعاملها الرئيسية ومؤشرات األداء الرئيسية، ابإلضافة إىل 

 2020سياق عام 

متوقعة وتغيريات كبرية يف املنظمة مما أثر على عمليات املوارد البشـــــــرية وتنفيذ حتد�ت مل تكن  2020شـــــــهد عام  -4
 .2021-2020اخلاصة ابملوارد البشرية خطة العمل االسرتاتيجية 

عبة  19-وتطلبت جائحة كوفيد -5 العاملية غري املســــــــبوقة اســــــــتجابة عاجلة من فريق إدارة األزمات، مبا يف ذلك شــــــــُ
العملية والتوجيه الالزم إلدارة املوظفني أثناء األزمة للحفاظ على اســـتمرارية العمل وز�دة ربة التقنية املوارد البشـــرية لتوفري اخل

مجيع أجزاء هائلة ابلنســـــــــــــبة إىل  ةالكبري  اتوكانت حتد�ت العمل أثناء التغيري . 5بصـــــــــــــحة املوظفني ورفاههمواجب العناية 
املنظمة، مبا فيها وظيفة إدارة املوارد البشـــــــــــــــرية. وتطلب ذلك متابعة العمليات اليومية لدعم مالك املوظفني والتعلم والتنوع 

تكييف وتصميم ُسبل جديدة  هنفسموظف يف مجيع أحناء العامل ويف الوقت  13 000والشمول والصحة والرفاه ألكثر من 
 .اللمضي قدمً 

ويف الوقت نفســـــــــــــه، ابدر املدير العام إبصـــــــــــــالح تنظيمي كبري وتغيري يف الثقافة، مما دفع املنظمة حنو ثقافة عمل  -6
جديدة حمورها اإلنســان ومتســمة ابلشــفافية واملســاءلة والدينامية وااللتزام ابملشــاركة والعمل األخالقي. وإىل جانب خمرجات 

عبة املوارد البشـــــرية هذه املبادرات، مبا يف ذلك إعادة هيكلة املقر اخلطة االســـــرتاتيجية اخلاصـــــة ابملوارد البشـــــري ة، دعمت شـــــُ
، وفرقة العمل الداخلية املعنية بتبســـــــــيط ملوظفنيعن رضـــــــــا اوعملية ختطيط إجراءات الدراســـــــــة االســـــــــتقصـــــــــائية الرئيســـــــــي، 

نســـيني والتحرش اجلنســـي، وشـــبكة النزاهة، اجلالبريوقراطية والشـــؤون اإلدارية، وفرقة العمل املعنية مبنع االســـتغالل واالنتهاك 
 ومبادرة تقدير املوظفني. 

فجوات كبرية يف املعارف املتخصــــــــصــــــــة املطلوبة وكذلك األدوار العليا الالزمة  يف ظلفريق املوارد البشــــــــرية  وعمل -7
بناء هيكل فريق . وشــكل 2020لغالبية يف بعض احلاالت طوال عام إىل اللمســاعدة على قيادة اإلصــالح وتنفيذه ابلنســبة 

ملعــاجلــة التحــد�ت اهليكليــة وحتــد�ت القــدرات اليت كــان يواجههــا  2020من العمــل يف عــام  اكبريً   ااملوارد البشـــــــــــــــريــة جزءً 
 املاضي. يف

اتباع �ج مرن لتنفيذ خطة ضـــــــرورة "على  )CL 165/11جلنة املالية ( ت، شـــــــدَّد2020ويف نوفمرب/تشـــــــرين الثاين  -8
، وضـــــــــرورة بناء القدرات يف جمال املوارد 19-اخلاصـــــــــة ابملوارد البشـــــــــرية، خاصـــــــــة يف ظل أزمة كوفيدالعمل االســـــــــرتاتيجية 

عبة املوارد البشــــــــرية يف مســــــــارها الســــــــليم حنو حتقيق مجيع  متضــــــــي، املعقدة 2020بيئة عام وعلى الرغم من ". البشــــــــرية شــــــــُ
 ) خالل النصــــف األول 6ملوارد البشــــرية، الصــــفحة األولو�ت الرئيســــية املوضــــحة لألعضــــاء (اخلطة االســــرتاتيجية اخلاصــــة اب

 . 2021من عام 

  

                                                            
 ).2020ديسمرب/كانون األول  4 -الثاين  نوفمرب/تشرين 30: تقرير الدورة الثالثة والثمانني بعد املائة للجنة املالية (CL 165/11 الوثيقة  4
 من التفاصيل يف القسم املتعلق ببيئة العمل اآلمن والصحي يف هذا التقرير.نظر مزيًدا أ  5
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 2020اإلبالغ عن النواتج واملخرجات واإلجنازات يف عام  -ابء 

سياسات للموارد البشرية حمورها البشر بشأن تعيني مالك املوظفني والتعلم والتطوير، والتنوع، والشمول،  -أوًال 
 )1 قوامها املشاركة ميكن فيها للموظفني العمل أبفضل ما لديهم من قدرات (الناتجورفاه املوظفني، للدفع حنو ثقافة 

 
 تعزيز ُأطر وممارسات التوظيف والتنقل 1-أوًال 

 
 املخرجات الرئيسية 1-1-أوًال 

 19-يف بيئة حمفوفة بتحد�ت خارجية بســـــــــــــــبب جائحة كوفيد 2020حتققت عدة خمرجات رئيســـــــــــــــية يف عام  -9
 وداخلية بسبب إعادة هيكلة املنظمة يف املقر الرئيسي.

ـــــرية تنفيذ النموذج التنظيمي اجلديد 2020يوليو/متوز وبعد موافقة اجمللس يف  -10 ـ ـ ـ ـ عبة املوارد البشــ ــــُ ـ ـ ـ ـ ـ ، دعمت شــ
، بدأ تعيني مجيع 2020أغســـطس/آب  1من  ا. واعتبارً اموظفً  60وكان للهيكل اجلديد أتثري مباشـــر على أكثر من للمقر. 

املوظفني يف الوظائف املعاد تنظيمها بنجاح يف مناصـــــــــب جديدة تناســـــــــب مهاراهتم وكفاءاهتم من خالل عمليات شـــــــــفافة 
مشلت التواصـــــــــــــــل املفتوح مع مجيع املوظفني املعنيني وكذلك مع اهليئات املماثلة للموظفني. وحتقق التنفيذ الكامل للهيكل 

 لوثيق مع املكــــــــاتــــــــب األخرى (مكتــــــــب االســـــــــــــــرتاتيجيــــــــة والتخطيط وإدارة املوارد، التنظيمي اجلــــــــديــــــــد ابلتعــــــــاون ا
عبة الشـــــــــؤون املالية) عبة اخلدمات اللوجســـــــــتية، وشـــــــــُ عبة خدمات تكنولوجيا املعلومات، وشـــــــــُ ومت االنتهاء منه حبلول  6وشـــــــــُ

 . 2020ديسمرب/كانون األول 

أو اليت أُعيد  اهبدف شغل الوظائف اليت أُنشئت مؤخرً  2020واسعة يف أكتوبر/تشرين األول  تعينيوبدأت محلة  -11
. من ذلك على ســـــــــــــــبيل املثال أنه مت اإلعالن عن مثانية احلاليني املتأثريناملوظفني  دون وجود من يناســـــــــــــــبها منحتديدها 

ة ونظمــت محلــ، 2020أكتوبر/تشـــــــــــــــرين األول  15وتقرر أن يكون املوعــد النهــائي  2-ومــدير 1-وظــائف من الرتبــة مــدير
موظفي املنظمة وكذلك  اتصاالت معضمان جمموعة عميقة من املرشحني املؤهلني واملتنوعني. ومشل ذلك ل إعالمية نشطة

 .ومقدمي اخلدمة اآلخريناملتخصصة  وغريها من األدواتيست إعال�ت يف جملة إيكونوم

 املكاتب امليدانية الســـــــــــــــابق من مكتب دعم  ممثلي املنظمة وظيفة تعيني إدارةويف إطار إعادة اهليكلة، انتقلت  -12
عبة املوارد البشـــرية لتوفري �ج أكثر تكامًال   والتنقل ملالك املوظفني على املســـتو�ت العليا وأُعيد تنظيم فريق التوظيف إىل شـــُ

عبة املوارد البشـــــــرية بناًء على ذلك. وابإلضـــــــافة إىل ما ســـــــبق، بُذلت جهود لتعزيز القدرات على املســـــــتو  ى القطري يف شـــــــُ
 أثر وصورة ممثلي املنظمة يف البلدان اليت يعملون فيها على النحو التايل: كذلك و 

ذلــك مجيع ممثلي املنظمــة املعتمــدين ابلكــامــل يف املنظمــة بــ؛ ويكون 5-من ممثلي املنظمــة إىل الرتبــة ف 21ترقيــة  •
 أو أعلى؛  5-الرتبة ف يف

إحلاقهم ابلعمل. وعند شـــــــغل  ااملوافقة على االعتماد أو جيري حاليً يزالون يف انتظار  ممثًال للمنظمة ال 24اختيار  •
 العادي يف مراكز عملهم. حان أو أتخر موعد تناوهبمالوظائف الشاغرة، أُعطيت األولوية ملمثلي املنظمة الذين 

                                                            
 نظر أمساء الكيا�ت التنظيمية يف املسرد الوارد يف امللحق.أ  6
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بشــــــــأن وضــــــــع قائمة ممثلي املنظمة وز�دة انتظام توجيهات  2021يف عام  ســــــــتوضــــــــع، 7إطار التنقلوكجزء من  -13
 تناوهبم.

لتنقل املوظفني وتبادل املعرفة، وابلتنســــيق مع فريق إدارة األزمات ومكتب حاالت الطوارئ والقدرة  اأيضــــً  ادعمً و  -14
لدعم املكتب القطرية اليت حتتاج إىل قدرات إضـــــــــــــــافية  قائمة ابلقدرات االحتياطية املطلوبةوضـــــــــــــــعت  ،على الصـــــــــــــــمود

العمل املفاجئة، ولالســــــــــــتجابة  اتملعاجلة تدفق -امج، واملالية، والشــــــــــــراء العمليات، والرب  -جماالت الشــــــــــــؤون اإلدارية  يف
اليت مت اســـــــــــــــتيفاؤها من خالل دعوة املتطوعني بني مجيع موظفي حلاالت الطوارئ الناشـــــــــــــــئة عن اجلائحة. ومشلت القائمة 

ل القائمة احلالية ملكتب حىت �اية ديســــــمرب/كانون األول. وهذه القائمة  اموظفً  230، من إىل إبداء االهتمام املنظمة ُتكمِّ
حاالت الطوارئ والقدرة على الصــمود اخلاصــة بعمليات نشــر املوظفني يف حاالت الطوارئ، وتشــرتط خربة (رمبا عن بُعد) 

 تزيد على شهرين يف العمل يف املكاتب امليدانية.

يف عام  تنقل املوظفني بني الوكاالتلتعزيز التنقل الطوعي للموظفني، شــــــــهد ويف إطار االســــــــرتاتيجية الشــــــــاملة  -15
)، ممــا يــدل على دعم املنظمــة 2019يف املــائــة ابملقــارنــة مع عــام  48حــالــة (أكثر من  35بلغــت يف جمموعهــا ز�دة  2020

قل وتبادل اخلربات داخل منظومة واالعرتاف ابلفوائد اليت حيققها تبادل املوظفني بني الوكاالت، ودعم املوظفني على التن
 األمم املتحدة. 

ـــقي وظائف عملية الرتشـــــــيح للمشـــــــاركة يف  وأصـــــــلحت -16 هت الدعوة ألول مرة  ،األمم املتحدة املقيمنيمنســ ووجِّ
تقييم منســـــــقي األمم مساؤهم إىل مركز أاملوظفني املؤهلني إلبداء اهتمامهم. ومت قبول املرشـــــــحني اخلمســـــــة الذين قدمت  إىل

. 2020يف املائة يف عام  100 بلغت نســبة قبول مرشــحيهاالوكالة الوحيدة اليت  بذلكاملنظمة  وأصــبحت، املقيمني املتحدة
مساؤهم أ، وأضـــــيفت يةمنهم يف اجتياز التقييم الذي اتســـــم بقدر كبري من التنافســـــ اثنانومن بني املرشـــــحني اخلمســـــة، جنح 

بني الوكاالت لتجديد  مشرتكةيف مناقشات  اُشعبة املوارد البشرية أيضً وُتشارك . منسق مقيموظيفة لجمموعة املرشحني  إىل
نظــــام إدارة مواهــــب املنســـــــــــــــقني املقيمني، مبــــا يف ذلــــك املتطلبــــات القيــــاديــــة اجلــــديــــدة للمنســـــــــــــــقني املقيمني اليت نبعــــت 

 لقيادية.االستنتاجات اليت تؤكد أن التقييمات القائمة على الكفاءة ليست سوى مؤشر جزئي لإلمكا�ت ا من

ــــــحنيتطوير وتنفيذ  2020وشــــــــــــهد عام  -17 ـ نة للتحقق من املعلومات املقدمة من املرشـ ــــَّ ـ ـ ـ مبا يف ذلك  عملية حمسـ
إســـاءة اســـتخدام الســـلطة، و والتمييز  التحرشاســـتخدام قواعد البيا�ت الدولية. وتُعزز املنظمة بيئة العمل املدنية اخلالية من 

ثالث عمليات حتقق جديدة:  وأضــــــــــــيفتخص قبل إحلاقه ابلعمل. من خالل ضــــــــــــمان التحقق الكامل من خلفية الشــــــــــــ
بيا�ت نظام األمم املتحدة املوحَّد للتحقق من انعدام ســـــــوابق االســـــــتغالل واالنتهاك اجلنســـــــيني/التحرش اجلنســـــــي،  قاعدة

لية احلمراء للمنظمة الدو متنع إعادة توظيف اجلناة يف األمم املتحدة، واألفراد املدرجني يف قاعدة بيا�ت النشـــــــــــــــرات  اليت
 للشرطة اجلنائية (اإلنرتبول)، وقائمة اجلزاءات الصادرة عن جملس األمن. 

ـــــرية األجلولتشـــــــــجيع مزيد من املرونة والفعالية يف اســـــــــتخدام  -18 العقود القصـــــــــرية األجل يف فئة ( التعيينات القصــ
، نُقحت القواعد الناظمة للتعيينات القصــرية األجل ومت )ةاخلدمات العامة أو الفئة الفنية يف املقر الرئيســي واملكاتب امليداني

يف كثري  أدىوهو ما حمددة، مبدة زمنية مل تعد مقيدة يف الوظائف القصـــــــــــــرية األجل  اتالتعيينيف حني أن اإلعالن عنها. و 

                                                            
احملددة للمنظمة من املتوقع أن يشمل هذا اإلطار، ابعتباره إطارًا وليس بر�ًجما إلزامًيا، جمموعة من أنواع تنقالت املوظفني اليت تُليب االحتياجات   7

 ابعتبارها منظمة قائمة على املعرفة. 
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يق الوثيق مع أجهزة بعد االلتزام بفرتة انقطاع عن اخلدمة. وابلتنســـــــــــــــ اجتديده اآلن األحيان إىل فقدان املواهب، ميكن من
أكتوبر/تشرين  يف" عقود القصرية األجلالحدود التوظيف حلاملي "بشأن  2020/07اإلداري  التعميممتثيل املوظفني، صدر 

. وُنشرت األسئلة واألجوبة املتكررة على اإلنرتنت يف الصفحة الشبكية الداخلية لُشعبة املوارد البشرية لتقدمي 2020األول 
 ألنه كان مبثابة اســــــتجابة من املنظمة وامتثاًال  فرتات االنتقال والتنفيذ. وكان إصــــــدار التعميم اإلداري ضــــــرور�ً التوجيه أثناء 

 .4230 رقم 8احملكمة اإلداريةمنها لقرار 

نة للموارد البشـــــــــــرية من غري املوظفني"بشـــــــــــــــأن  2020/02وصـــــــــــــــدر التعميم اإلداري  -19  "اإلجراءات احملســـــــــــَّ
، واســـــــتُبعد منها العديد من املعوقات عن طريق الدليل يناء على ذلك، ونُقحت ثالثة من أقســـــــام 2020فرباير/شـــــــباط  يف

ملراجعة املوارد البشــــرية وابإلضــــافة إىل ذلك، ونتيجة  .9جمموعة من القرارات من خاللحتديد املســــتو�ت املناســــبة للســــلطة 
 تعيني بشـــــــأن التوجيهية خلطوطا ختضـــــــع، 2020اليت مت االنتهاء منها يف أبريل/نيســـــــان  )AUD 0620(من غري املوظفني 

 ا، وستشمل حتديثً 2021ستُنشر يف عام و ، ملزيد من االستعراض الشخصية اخلدمات اتفاقات يف واملشرتكني االستشاريني
تقارير وأدوات املوارد  جمموعة حمســـــــــــــــنة من  اإلجراءات التحقق املرجعي وفرتات االنقطاع عن اخلدمة. وقدمت أيضـــــــــــــــً 

ـــرية  )(تقارير تقييم اجلودة تقييم آيل، وعملية التعينياإلضـــــــافية لتيســـــــري مرحلة الفرز أثناء  Taleoمبا يف ذلك تقارير ، البشــ
. eoTal11 نظاميف  10ومت ربط ذلك ابلقائمة املؤسسية ،للخرباء االستشاريني واملشرتكني يف اتفاقات اخلدمات الشخصية

  .Taleoواملتطوعني والزمالء مؤمتتة اآلن يف نظام  جودة املتدربنيوأصبحت عمليات تقارير تقييم 

ــــابةوتتألف  -20 ـ ـ ـ ـ ـ ، الذي يصـــــــــــــــور احلالة الوارد أد�ه كما هو مبنيَّ يف اجلدول  12من عدة برامج ذخرية املواهب الشــ
 أعلى بسبب معدل التنقل.  2020؛ وكان عدد التعيينات الفعلية يف عام 2020ديسمرب/كانون األول  31 حىت

                                                            
 احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية.  8
ستشاريني يشمل ذلك على سبيل املثال تصاريح توظيف األزواج، واملتقاعدين املتعاقدين، وسفر موظفي املشاريع الوطنيني، وشهادات اللغة للخرباء اال  9

 وحائزي عقود اتفاقات اخلدمات الشخصية. 
الذين حيصلون على تقريرين إجيابيني متتالني من تقارير تقييم  يُدرج يف قائمة االختيار اخلرباء االستشاريون/املشرتكون يف اتفاقات اخلدمات الشخصية  10

 ).FC 166/9، وFC 169/9الوثيقتان اجلودة (
 األداة املؤسسية للتعيني وإدارة املرشحني.   11
ُيطلق عليه يف كثري من األحيان اسم الذي متوله املنظمة؛ وبر�مج املوظفني الفنيني املعاونني الذي  2-بر�مج املوظفني الفنيني املبتدئني عند الرتبة ف  12

ومتوله أساًسا اجلهات املاحنة؛ والتدريب الداخلي الذي يوفر جتربة  2-بر�مج املوظفني الفنيني املبتدئني يف األمم املتحدة الذي يوفر وظائف من الرتبة ف
قنية وخربهتم البحثية؛ واملتطوعون يف إطار الرب�مج العادي للمتطوعني يف تعليمية للطالب واخلرجيني اجلُدد؛ والزمالء الذين يضيفون إىل املنظمة معرفتهم الت

 املنظمة، أو بر�مج متطوعي األمم املتحدة.
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من املتدربني  مشـــــارك 218، انضـــــم 2020أثناء عام  19-وعلى الرغم من التحد�ت اليت فرضـــــتها جائحة كوفيد -21
 مركز عمل خمتلف على مستوى العامل. 68إىل املنظمة يف  ابلدً  57واملتطوعني والزمالء من 

 31العدد حىت  الرب�مج
 2020 األول ديسمرب/كانون

 املكاتب امليدانية املقر الرئيسي

 9 3 12 ون ئاملوظفون الفنيون املبتد

 9 26 35 املوظفون الفنيون املعاونون 

 40 52 92 املتدربون (املتدربون واملتطوعون والزمالء)

  2 2 الزمالء

 4 3 7 املتطوعون (املنظمة)

 33 3 36 متطوعو األمم املتحدة

 
الشــــرتاك مع أعضــــاء املنظمة واملؤســــســــات ابواهب الشــــابة لربامج املللرتويج  توعيةنشـــطة أب املنظمة واضـــطلعت -22

عبة املوارد البشــــــــرية يف العديد من أحداث التوعية، مثل املنتدى  األكادميية وكذلك منظمات اجملتمع املدين. وشــــــــاركت شــــــــُ
الدويل للتدريب التابع ملنظمة العمل الدولية. ونتيجة جلهود التوعية اجلارية، انضـــــــــــــمت ســـــــــــــت الوظيفي الذي نظمه املركز 

خطة عمل مشـــرتكة  ووضـــعتوكاالت حكومية جديدة وســـت مؤســـســـات أكادميية جديدة إىل بر�مج املتدربني والزمالء. 
، وتدور مشـــاورات 2023-2020للفرتة الشـــراكة االســـرتاتيجية املعززة بني املنظمة وبر�مج متطوعي األمم املتحدة من أجل 

 من أجل حتسني الشراكة مع بر�مج متطوعي األمم املتحدة، وتقدمي توعية حمسَّنة ملكاتب املنظمة القطرية واإلقليمية.

 العاملة مؤشرات األداء الرئيسية وتكوين القوة 2-1-أوًال 

 ) جلميع املوظفني2020ديسمرب/كانون األول  31تكوين القوة العاملة يف املنظمة (بيا�ت  -23

 ميثل املوظفون املعيَّنون بعقود مشـــمولة ابلنظامني اإلداري واألســـاســـي للموظفني يف املنظمة (املشـــار إليهم يف •
 .يف املائة من القوة العاملة 24) "املوظفون"ما يلي ابسم 

ميثل املوظفون املعيَّنني ابلطرائق التعاقدية غري املشـــــمولة ابلنظامني اإلداري واألســـــاســـــي للموظفني يف املنظمة  •
يف املائة من القوة  76]) املوارد البشــرية من غري املوظفني[ 13"القوة العاملة املنتســبة"(املشــار إليهم هنا ابســم 

 .العاملة

                                                            
 .41، اجلزء اخلامس، الصفحة نظر أيًضا املسرد يف امللحقأ  13
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 اجملموعالنسبة املئوية من  اجملموع اجملموعة

 23.8% 178 3 املوظفون

 76.2% 165 10 القوة العاملة املنتسبة (املوارد البشرية من غري املوظفني)

 100% 343 13 جمموع العاملني

وهي ز�دة كبرية  2019يف املائة منذ ديســــــــــــــمرب/كانون األول  5ازداد جمموع عدد موظفي املنظمة بنســــــــــــــبة  •
 اموظفــــــً  12 098خالل الســـــــــــــــنوات اخلمس األخرية ( اتقريبــــــً  اابلنظر إىل أن عــــــدد املوظفني ظــــــل اثبتــــــً 

 ).2015ديسمرب/كانون األول  يف
(أي املوارد البشـــرية من غري ملة املنتســـبة خالل تلك الفرتة فإن القوة العا ايف حني أن عدد املوظفني ظل اثبتً  •

ســـــــــــــــيمــا عــدد املتعــاقــدين الوطنيني خالل الفرتة من مــارس/آذار إىل  اســـــــــــــــتمرت يف االزد�د، الاملوظفني) 
الكبري ملوظفي املشـــــــــــــاريع الوطنيني يف املكاتب امليدانية لدعم تنفيذ  ، والعدد2020ديســـــــــــــمرب/كانون األول 

 املشاريع على املستوى احمللي.
اخنفــاض عن  2020وبيــا�ت ديســـــــــــــــمرب/كــانون األول  2020املقــارنــة بني بيــا�ت مــارس/آذار تكشـــــــــــــــف و  •

) 14واملشــرتكون يف عقود اخلدمات الشــخصــيةاالســتشــاريون النســبة املئوية للخرباء االســتشــاريني الدوليني ( يف
 يف املائة.  15من القوة العاملة يف املنظمة إىل يف املائة  18، من 19-أثناء جائحة كوفيد

ديسمرب/كانون األول  الفئة
2020 

 2020مارس/آذار 
 اجلائحة) (بداية

ديسمرب/كانون األول 
2019 

 131 3 208 3 178 3 جمموع املوظفني

جمموع القوة العاملة املنتسبة 
 (املوارد البشرية من غري املوظفني)

10 165 9 877 9 560 

 691 12 085 13 343 13 جمموع العاملني

 

                                                            
  .)PSA.SBS( املشرتكون يف اتفاقات اخلدمات الشخصية  14
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  15العاملنيالقوة العاملة يف املنظمة حسب موقع مركز العمل، جلميع  -24

 املقر الرئيسي/يف إيطالياعلى نطاق العامل يعمل يف املائة من جمموع قوة العمل  19 •
 خارج إيطاليا (املكاتب امليدانية)على نطاق العامل يعمل يف املائة من جمموع قوة العمل  81 •
 يف املائة من القوة العاملة املنتسبة يف املكاتب امليدانية 91يعمل  •
 يف املائة) 49يف املائة) واملكاتب امليدانية ( 51بني املقر الرئيسي ( امتكافئً  ايتوزَّع املوظفون توزيعً  •

 املقر الرئيسي الفئة
املكاتب امليدانية 

 اجملموع الكلي (خارج إيطاليا)

 3 178 )•49( 1 567 )•51( 1 611 جمموع املوظفني

جمموع القوة العاملة املنتسبة (املوارد البشرية 
 10 165 )•91( 9 240 )•9( 925 من غري املوظفني)

 13 343 )•81( 10 807 )•19( 2 536 جمموع العاملني 

توزيع املوظفني حســــــــــــــــب نوع التمويــل (الرب�مج العــادي ومن خــارج امليزانيــة) يف امللحق، اجلزء األول،  إىل الرجوع يرجى
 اجلداول ألف، وابء، وجيم، ودال، وهاء.

  

                                                            
رة اللجنة يف عام يُظهر هذا التقرير املوقع الفعلي ملراكز عمل املوظفني، يف حني أن ُحزمة البيا�ت اليت مت إطالع أعضاء جلنة املالية عليها أثناء دو   15

ية أساًسا على عدد العاملني حددت املوظفني الذين يعملون يف املقر الرئيسي واملكاتب امليدانية على أساس وحداهتم التنظيمية. ويؤثر تغيري املنهج 2020
نية. وتوفِّر هذه يف مركز اخلدمات املشرتكة يف بودابست واملوظفني والقوة العاملة املنتسبة املعيَّنني يف وحدات املقر الرئيسي ويعملون يف مكاتب ميدا

املقر الرئيسي واملكاتب امليدانية، مما يدل على احلضور العاملي الواسع املنهجية، تبًعا ملركز العمل، توزيًعا جغرافًيا أكثر واقعية للقوة العاملة يف املنظمة بني 
مل من املنزل بسبب للقوة العاملة للمنظمة. وجتدر اإلشارة أيًضا إىل أن بعض القوة العاملة املنتسبة اليت كان من الطبيعي تعيينها يف املقر الرئيسي، تع

 . 19-تفشي جائحة كوفيد



FC 185/10 12 

يف املنظمــــة، حســــــــــــــــــب الفئــــة ومركز العمــــل  العــــاملنيويبني اجلــــدول الوارد أد�ه توزيع القوة العــــاملــــة من مجيع  -25
 املقر/املناطق.  يف

 املقر  
املكتب 
اإلقليمي 
 ألفريقيا

املكتب 
اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 
 اهلادئ

املكتب 
اإلقليمي 

ألورواب وآسيا 
 الوسطى

املكتب 
اإلقليمي 

 ألمريكا الالتينية
 والبحر الكارييب

املكتب 
اإلقليمي 

للشرق األدىن 
 ومشال أفريقيا

  

 اجملموع الكلي اجملموع اجملموع اجملموع اجملموع اجملموع اجملموع الفئة

 129 8 9 9 10 13 80 مدير وما فوق

 1 557 94 89 77 113 227 957 املوظفون الفنيون

املوظفون الفنيون 
 الوطنيون

0 95 47 26 44 30 242 

 1 250 79 114 115 133 235 574 اخلدمات العامة

 3 178  211 256 227 303 570 1 611  جمموع املوظفني

 اجملموع الكلي اجملموع اجملموع اجملموع اجملموع اجملموع اجملموع الفئة

 541 1 65 164 347 150 258 557 االستشاريون

املتعاقدون 
(املشرتكون يف عقود 

اخلدمات 
 الشخصية)

114 81 65 126 103 24 513 

موظفو املشاريع 
 الوطنيون

0 893 1 293 1 186 901 419 4 692 

 682 2 249 678 575 405 729 46 املتعاقدون الوطنيون

آخرون (مبا يشمل 
املتدربني واملتطوعني 

 وغريهم)
208 201 43 64 114 107 737 

جمموع القوة 
 العاملة املنتسبة

925 162 3 956 1 298 1 960 1 864 165 10 

 13 343 1 075 2 216 1 525 2 259 3 732 2 536 جمموع العاملني

من التفاصــيل عن توزيع قوة عمل املوظفة من حيث مجيع املوظفني حســب الفئة واملكاتب ملزيد امللحق  منهاء و ، ألف، ابء، جيم، دال، 1اجلداول نظر أ
 .2020ديسمرب/كانون األول  31املقر/املكاتب امليدانية، وحسب نوع التمويل (بر�مج العمل وامليزانية/التمويل من خارج بر�مج العمل وامليزانية)، حىت 
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 ها التعينيمؤشر األداء الرئيسي: املدة اليت يستغرق

تعليق التعيني يف معظم الوظــائف املمولــة من بر�مج العمــل وامليزانيــة ابنتظــار  2020مت يف اجلزء األول من عــام  -26
وتنفيذ اهليكل التنظيمي اجلديد للمقر الرئيسي.  )2020يوليو/متوز  9-6( لمجلسل الدورة الرابعة والستني بعد املائة موافقة

إلعادة توزيعهم يف وظائف تناســـــب مهاراهتم الوظائف امللغاة  ميع املوظفني يفجل الفرصـــــةإاتحة وكان ذلك هبدف ضـــــمان 
ُبذلت ، و االنتهاء من هذه العملية بنجاح يف ســـــــــــــــبتمرب/أيلول واملتطلبات التنظيمية قبل اإلعالن عن تلك الوظائف. ومت

ســــــــــتئناف عملية التعيني يف الوظائف ذات جهود كبرية لســــــــــد الثغرات وإشــــــــــراك مجيع املديرين املســــــــــؤولني عن التعيني يف ا
 األولوية.

املمولة يف الوظائف الفنية  "املدة اليت يســـــــــــتغرقها التعيني" بشـــــــــــأنونتيجة لذلك، ارتفع مؤشـــــــــــر األداء الرئيســـــــــــي  -27
إىل حدوث حتســــــن كبري يف مؤشــــــر األداء  ا. وجتدر اإلشــــــارة أيضــــــً ايومً  159إىل  2020العمل وامليزانية يف عام  بر�مج من

) نتيجة الســـــــــتئناف التعيني عقب إعادة اهليكلة، 2020أ�م يف األشـــــــــهر الثالثة األخرية من عام  107الرئيســـــــــي املذكور (
 .ايومً  120املستوى املستهدف، وهو  اتجاوز حاليً نو 

يفة الشـــــــــــــــاغرة حىت موعد تقدمي العرض املدة اليت يســـــــــــــــتغرقها التعيني = عدد األ�م منذ إغالق اإلعالن عن الوظ •
األول  ؛ املستوى املستهدف يف ديسمرب/كانونايومً  145: 2019األوَّيل. وخط األساس هو ديسمرب/كانون األول 

 .ايومً  120 - 2021
 .ايومً  159إىل  2020املدة اليت يستغرقها التعيني يف عام  اازدادت عمومً  •

o  يوليو/متوز إىل  2020بلغ متوســط املدة الالزمة لشــغل الوظائف الشــاغرة يف األشــهر الســتة األخرية من عام)
 .ايومً  152ديسمرب/كانون األول) 

o  تشرين /أكتوبر( 2020بلغ متوسط املدة الالزمة لشغل الوظائف الشاغرة يف األشهر الثالثة األخرية من عام
 أ�م. 107األول إىل ديسمرب/كانون األول) 

 مؤشر األداء الرئيسي: معدل الشواغر

على غرار مؤشــــر األداء الرئيســــي املتعلق ابملدة اليت يســــتغرقها التعيني، حقق مؤشــــر معدل الشــــواغر يف الوظائف  -28
يف املــائــة يف مــارس/آذار  19يف املــائــة (من  20إىل  2020العمــل وامليزانيــة ز�دة أخرى يف عــام  املمولــة من بر�مجالفنيــة 
 صيل. امن التفمن امللحق ملزيد  4 اجلدول نظرأ). 2020

وظــائف املقر الرئيســـــــــــــــي ز�دة كبرية عقــب االنتهــاء من إعــادة اهليكلــة يف أواخر عــام وازدادت جهود التعيني يف  -29
عبة املوارد البشــــرية أيضًــــ 2020 بعملية للعمل مع املديرين ملناقشــــة ختطيط القوة العاملة واســــرتاتيجيات التعيني  ا. وابدرت شــــُ

 من أجل ضمان إدارة الوظائف بكفاءة وبطريقة مناسبة.

العمل وامليزانية  املمولة من بر�مجونتيجة لذلك، تضـــــــــــــاعف عدد الوظائف الفنية الشـــــــــــــاغرة يف املقر الرئيســـــــــــــي  -30
العمل  املمولة من بر�مجالعام. ومن بني اإلمجايل العام للوظائف الفنية الشــــــــــــــاغرة يف النصــــــــــــــف الثاين من  أعلن عنها اليت

. وُنشـــــــــــــــر 2020ديســـــــــــــــمرب/كانون األول  31اعتبارًا من  عملية التعينيوظيفة من خالل  80 جيري نقل)، 248وامليزانية (
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وظيفة أخرى ومت حتديد مواعيد لالختبارات أو  25يف  يزال االختيار جار�ً  عن وظائف شـــــــــــــــاغرة وال إعال�ً  34 احتديدً 
وظيفة أخرى من هذه الشــــــــــــواغر البالغ  21جتري عملية اإلحلاق ابلعمل يف  ،ااملقابالت أو شــــــــــــارفت على االنتهاء. وأخريً 

 معدل يفعن اخنفاض كبري حمتمل  وظيفة شــاغرة. ويف ضــوء عملية التعيني اجلارية، تكشــف التوقعات التقديرية 80عددها 
 رب�مج العمل وامليزانية. مشمولة ب، ولكن ال بد أن يؤخذ يف االعتبار أن األفراد املختارين قد خيلون مناصب أخرى الشواغر

 16وظيفة مدير شــــــــــاغرة (معدل الشــــــــــواغر  21وظيفة من بني  17التعيني يف  اوابإلضــــــــــافة إىل ذلك، جيري فعليً  -31
، ومن املقرر أن 2020واغر ممثلي املنظمة يف النصــــف األخري من عام بدأت عملية لشــــغل شــــ . وكما جاء أعاله،املائة) يف

، تناوهلمموعد  أتخرأُعطيت األولوية للممثلني الذين و  .2021مهام وظائفهم يف عام  ايتوىل ممثلو املنظمة املعتمدون حديثً 
(معدل  جة هلذه العمليةوابلتايل فإن التأثري على معدل الشــــــواغر ســــــيســــــتغرق بعض الوقت حيث تفتح شــــــواغر جديدة نتي

 .يف املائة) 21الوظائف الشاغرة 

ط 2021عام إىل وابلنســــــبة  -32 ، تتجه األولوية حنو وضــــــع خطوط توجيهية جديدة للتعيني يف الوظائف، مما ســــــيُبســــــِّ
ســــري العمل وتفويض الســــلطات يف جمموعة من القرارات. وجيري اســــتعراض بر�مج املوظفني الفنيني املبتدئني الذي يشــــمل 

 ، يف إطار برامج املواهب الفنية الشابة. 25وظيفة شاغرة من أصل  13 احاليً 

 تعزيز القدرات ومتكينها من خالل فرص التطوير والتعلم وحتسني األداء 2-أوًال 

 املخرجات الرئيسية 1-2-أوًال 

 على االحتياجات اجلودة العالية، وبرامج التعلم والتدريب القائمةتركيزها على  2020واصلت املنظمة يف عام  -33
، مثل بر�مج ا. وأُرجئت بصــــــفة خاصــــــة الربامج اليت تتطلب ســــــفرً 19-على الرغم من التحد�ت اليت فرضــــــتها أزمة كوفيد

تحدة القطرية املوجهة إىل ممثلي املنظمة التدريب العملي ملســـــــــــــــاعدي ممثلي املنظمة ودورة التدريب القيادي لفرق األمم امل
من خالل كلية موظفي منظومة األمم املتحدة. غري أن املنظمة جنحت يف حتويل مجيع دوراهتا التدريبية  اواملقدمة خارجيً 

، احلضــــــــــــورية، مبا فيها دروس اللغات، وحلقات عمل التدريب على مهارات االتصــــــــــــال، واحللقة الدراســــــــــــية حول التقاعد
بفضـــــــــل ذلك الوصـــــــــول مبزيد من الفعالية  جلســـــــــات افرتاضـــــــــية، ووســـــــــعت فرص التعليم عن طريق اإلنرتنت. وتســـــــــىن إىل
من االقتصار على من يعملون  أوسع بدًال  مجهوراملكاتب امليدانية، مما ساهم يف توفري مزيد من التدريب والوصول إىل  إىل

 يف املكان الذي يقدَّم فيه التدريب. 

 ، أطلقت املنظمة ما يلي:االنتقال إىل طرق عمل جديدةولدعم  -34

لتعزيز التعلم وتبادل املعرفة  )2020(أبريل/نيســـــــــان  "Zoom in on Learning"منتدى افرتاضـــــــــي بعنوان  •
جلســــة مدة كل منها  16ُقدمت يف  مواضــــيعاســــتخدام األدوات واملوارد الرقمية. وغطت املبادرة جمموعة  يف

 مشارك من مجيع أحناء العامل.  700 3ساعة واحدة حبضور أكثر من 
اليت تزوِّد املوظفني مبوارد لدعم اســــــــــتخدام األدوات  you@fao16 منصــــــــــة من خالل رقميةمســــــــــاحة عمل  •

 الرقمية وتعزيز طرق العمل اجلديدة. 
 ق واألداء عن بُعد.ر حول كيفية إدارة الف يف مجيع أحناء العامل امشرفً  80حلقات عمل إلكرتونية موجهة إىل  •

                                                            
 وإدارة األداء. نظام املنظمة للتعلم   16
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 لدعم الرفاه وإدارة الفرق االفرتاضية. you@faoمساحتان رقميتان أخر�ن للعمل وقوائم تشغيل  •
 ) لتيسري التعلم. LearnApp(تطبيق التعلم  you@faoنسخة حممولة من  •

مكتبة رقمية لدورات التعلم اإللكرتوين  2020يناير/كانون الثاين  1وابإلضـــــــــــــــافة إىل ما ســـــــــــــــبق، أتيحت يف  -35
وتوفر حمتوى عايل اجلودة ومواكًبا آلخر  you@faoمن خالل منصـــــــــــــــة العاملني (وليس املوظفني فقط) جلميع اجلديدة 

 LinkedIn Learningدورة تدريبية إلكرتونية مقدمة من  16 500وتشــــــــمل املكتبة أكثر من  املســــــــتجدات بعدة لغات.
للتعلم  ابط فيديوير  139 600ودورة  5 400مســـتخدم  3 500، أمت 2020تغطي جمموعة واســـعة من املواضـــيع. ويف عام 

هذا العرض جديد، من املتوقع أن  وابلنظر إىل أن. زميل يف املقر والباقي من املكاتب امليدانية) 1 418(العملي املباشـــــــــــــــر 
 تعرفهم عليه.يزداد هذا العدد مع ز�دة وعي املستخدمني به وز�دة 

حلقات عمل ألكثر . وأقيمت 2020عام  طوال التطوير الوظيفي الشــــــخصــــــي املوجهواســـــــــتمرت جهود دعم  -36
 تطبيق هبدف تعزيز مهارات تكنولوجيا املعلومات واملهارات األســــــــاســــــــية، مبا يف ذلك مهارات اســــــــتخدام اموظفً  290 من

Skype for Business ،وإدارة الوقت، ، والتدريب على الوســـــــــــــــائط االســـــــــــــــرتاتيجية لكبار املديرين، ومهارات العرض
ء، ومهارات التفاوض. ويف إطار دعم التطوير املهين واالســـــــــــــــتخدام الفعال ألدوات التقارير بفعالية، وخدمة العمال وكتابة

إدارة األداء، مثل األهداف احملددة القابلة للقياس اليت ميكن بلوغها والواقعية واحلســـــنة التوقيت، وتقدمي التعقيبات وختطيط 
تفشـــــــــــي  (قبل 2020يف املقر الرئيســـــــــــي يف مطلع عام  اموظفً  56إىل يف قاعات الدراســـــــــــة عمل  اتالتطوير، قدِّمت حلق

على أدوات إدارة األداء واملوارد واملمارسات من خالل  ينصب الرتكيزلز�دة تعزيز املهارات والوعي، ). و 19-كوفيدجائحة  
فرتاضية حلقة دراسية اأول  اوقدمت املنظمة أيضً  اإلنرتنت. عن طريق املوجهوأحداث التعلم والتدريب جلسات اإلحاطة 

 من مجيع أحناء العامل.  امشاركً  325 إىل حول التقاعد

املعمول هبا يف املنظمة  17على اللغات الرمسية الســـــــــــــــت ا، قدمت املنظمة تدريبً التعددية اللغويةويف إطار تعزيز  -37
يف مراكز  اموظفً  50دورات إلكرتونية لتعليم اللغات إىل  اوقدمت أيضـــــــــــــــً .18موظف يف املقر الرئيســـــــــــــــي 1 000ألكثر من 

 .التدريب على اللغاتالعمل اليت ال تتاح هلا سوى فرص حمدودة يف 

 ولتعزيز مهارات القيادة واإلدارة: -38

مت إطالق بر�مج افرتاضــــــــــــي جديد لإلدارة التنفيذية على ســــــــــــبيل التجربة ابلتعاون مع كلية موظفي منظومة  •
 موظفي الفئـــة الفنيـــةمن كبـــار  22األمم املتحـــدة. ويشـــــــــــــــمـــل هـــذا الرب�مج التعليمي املختلط املقـــدم إىل 

امليدانية وبصــــــــــــورة متكافئة  املقر الرئيســــــــــــي واملكاتبوما فوقها) املوزعني ابلتســــــــــــاوي بني  5-الرتبة ف (من
مبا يتفق مع إطار القيادة على نطاق منظومة األمم املتحدة، ابإلضـــــــــــــــافة  شـــــــــــــــامًال  ااجلنســـــــــــــــني، تقييمً  بني
من كبار املديرين من بر�مج اإلدارة التنفيذية الســــــــــــــابق  30 اجلســــــــــــــات توجيه فردية. وشــــــــــــــارك أيضــــــــــــــً  إىل
 وجيه الفرق. التدريب التكميلي على التعلم العملي ومهارات ت يف

حتقيق "يف بر�مج تعليمي افرتاضــــــــي جديد بعنوان  املقر الرئيســــــــي واملكاتب امليدانية موظًفا من 39 شــــــــاركو  •
 وأاتح الشـــــــــكل االفرتاضـــــــــي. )4-ف/3-ديرين من املســـــــــتوى املتوســـــــــط (فلمل "النتائج من خالل األفراد
                                                            

 العربية، والصينية، واإلنكليزية، والفرنسية، والروسية، واإلسبانية.  17
 تُنسق املكاتب امليدانية دورات التدريب على اللغات مباشرة ابستخدام ميزانيات الُشعب املخصصة لتنمية قدرات املوظفني.  18
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لتعلم والتفاعل ل املســـــــاس ابملســـــــتوى األمثلعدد كبري من املشـــــــاركني يف هذا النوع من الربامج دون حبضـــــــور 
 .والعمل اجلماعي ذي الصلة الشبكي والتواصل

من مســـــــــاعدي ممثلي املنظمة، ابلتعاون مع كلية موظفي منظومة األمم املتحدة، مبادرة تدريبية  29حضـــــــــر و  •
 ."من أجل التغيريبناء القدرات "افرتاضية جديدة حول تعزيز القدرات الوطنية يف املكاتب امليدانية بعنوان 

 إدارة اإلداء:وابإلضافة إىل ذلك، اُختذت مبادرات لتحسني و -39

مت يف عام  • جلســـــــــــــــات إحاطة إعالمية وحلقات عمل ودورات تدريبية حضـــــــــــــــورية وإلكرتونية  2020ُقدِّ
املديرين واملوظفني على نطاق املنظمة لدعم إدارة األداء الفعالة من خالل بناء ثقافة احلوار املســـــــــــــــتمر  إىل

نظام تقييم األداء وإدارته تُركزان  لتعلمجديدتني إلكرتونيتني والتعقيبات الفعالة. ومشل ذلك إطالق وحدتني 
أدوات  ايبات، والتقييم الفعال. وطوِّرت أيضــــــً على توضــــــيح عملية تقييم األداء وإدارته، والتعليق وتلقي التعق

 التوفري التوجيه للمديرين بشـــــأن معاجلة وحســـــم مســـــألة قصـــــور األداء واملشـــــاركة بفعالية مع املوظفني. وســـــعيً 
وأدوات إدارة األداء ودجمهــا يف جمموعــة ز�دة بنــاء املهــارات والكفــاءات، جيري التــأكيــد على مهــارات  إىل
 الدورات األخرى.  من

من  امشـــــرفً  55قاعات الدراســـــة إىل يف عمل  اتلتعزيز إدارة األداء وحتفيز احلوار حول النمو، ُقدِّمت حلقو  •
 حول تنمية مهارات التوجيه. ) 19-(أي قبل جائحة كوفيد 2020املقر الرئيسي يف مطلع عام 

لوكاالت األمم املتحدة األخرى من أجل  املرجعيمت توثيق ووضع الصيغة النهائية الستنتاجات االستعراض و  •
 فعالية السياسات وترشيد مناذج التقييم وتبسيطها.

التشغيل اآليل لتقييمات املوظفني الفنيني املعيَّنني بعقود  يستخدمإىل ز�دة ترشيد أداء عملية التقييم،  اسعيً و  •
 ي املنظمة.، وأعيد تشكيل مكتبة أهداف األداء ملمثلyou@faoقصرية األجل يف نظام 

هبدف حتديد أولو�ت التعلم الرئيســـــــــــــــية  التقييم العاملي الحتياجات التعلممن إجراء  اوانتهت املنظمة أيضـــــــــــــــً  -40
مصــــــــــــــــدر  200والتعرف على احتيــاجـات التعلم على املســـــــــــــــتويني التنظيمي والفردي. وبعــد اســـــــــــــــتعراض تنــاول أكثر من 

خطة تعلم فردية، أشــار التقييم العاملي الحتياجات التعلم إىل ارتفاع عام يف مســتوى التوافق  1 500مصــادر البيا�ت و من
 بني أولو�ت التعلم التنظيمي وخطط تنمية قدرات األفراد.

مناهج تعليمية جديدة وأدوات لإلبالغ من أجل املســـــــــــاعدة على تنفيذ الســـــــــــياســـــــــــات  اوقدمت املنظمة أيضـــــــــــً  -41
ويشــــمل  حتســـني األداء يف منع التدليس وإدارة املخاطر واألخالقيات ومحاية املوظفني. والعمليات واملمارســــات هبدف

، ورســـائل االتفاق. ولدعم الفرق ومحاية والشـــراءوالتســـوية املصـــرفية،  النقديةذلك إطالق دورة إلكرتونية وظيفية حول إدارة 
ا بعداملوظفني، أُطلقت دورة تدريبية حول واجب الرعاية،  ة املبلغني يديث ســـــــــــــياســـــــــــــة املنظمة بشـــــــــــــأن محاحت وبدأ أيضـــــــــــــً

تدريب إلزامي لز�دة الوعي هبذه الســــياســــة. ويف إطار تعزيز اإلدارة القائمة على النتائج، ُقدِّمت دورة  تقدميلفات ااملخ عن
ابلتعاون مع كلية موظفي منظومة  -الربجمة القطرية إطار  -تدريبية على أداة الربجمة والتخطيط على املســـــــــــــــتوى القطري 

من خمتلف املكاتب القطرية ومشلت حلقة عمل  41من أكثر من  اموظفً  52األمم املتحدة. وقدِّمت الدورة التدريبية إىل 
لقطرية، رقت أســــــــــبوعني حول إطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املســــــــــتدامة/إطار الربجمة اغافرتاضــــــــــية اســــــــــت

 التغيري. ونظرية
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ـــــغيلية يف املنظمة،ولتعزيز القدرة املؤســــــــــــســــــــــــية واحلد من عوامل اخلطر يف  -42 ـ ـ مت االنتهاء  الوظائف اإلدارية والتشــ
صـــــفحة خمصـــــصـــــة يف منصـــــة  ادارية. وتتاح حاليً حتديد متطلبات التدريب على األدوار الرئيســـــية يف وظيفة األعمال اإل من

you@fao  .تشمل مسارات تعلم تناسب خمتلف التخصصات الوظيفية 

 االمتثال للتدريب اإللزاميمؤشر األداء الرئيسي:  2-2-أوًال 

 متواصلة لرصد معدالت إمتام التدريب على نطاق املنظمة ادورات تدريبية إلزامية وتبذل جهودً  مثاينتُقدِّم املنظمة  -43
واإلقليمي  املؤسسياملعلومات على مستو�ت متعددة:  لعرضلوحة حتكم  200أكثر من  2020يف عام  وأنشئت. وز�دهتا

على امتثال املنظمة خلالصـــة التدريب اإللزامي،  عامة شـــاملةنظرة  املســـتوى املؤســـســـيعلى  التحكمتوفر لوحة و . والقطري
حتكم تم إنشـــــاء لوحات ، ويذات الصـــــلة التدريبية اتمن البلدان والدور معلومات مقدمة اإلقليمية  التحكملوحات  وتضـــــم
لتزويد رؤســـــــــــاء املكاتب/ممثلي املنظمة ببيا�ت ذات صـــــــــــلة ابلبلد الذي يعمل فيه كل مواقع املنظمة  لكل موقع من قطرية
بشــــــأن  وتقدمي آراء آنيةلتيســــــري الرصــــــد الالمركزي يف املكاتب امليدانية  you@fao. وتتاح هذه اللوحات يف منصــــــة منهم

 بيا�ت التدريب.

 توزيع املوظفني والقوة العاملة املنتسبة حسب الدورةتفاصيل 

 امتثال املوظفني التدريباسم 
امتثال القوة العاملة 

 املنتسبة
معدل االمتثال العام للدورة 

 التدريبية

 •55.1 •50 •71 حتقيق املساواة بني اجلنسني يف عمل املنظمة

 •55.1 •47 •80 األخالقيات والنزاهة يف األمم املتحدة

 •56.7 •50 •77 خالفات يف املنظمةاملسياسة محاية املبلغني عن 

 •72.8 •67 •90 منع التدليس وممارسات الفساد األخرى

منع املضايقات والتحرش اجلنسي وسوء استغالل 
 •77.8 •71 •97 السلطة

 •70.5 •65 •88 احلماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني

 •66.5 •61 •83 يف وائم ادورة األمم املتحدة للعمل معً 
    

 

 (متوسط)
 امتثال معدل

 املوظفني

 معدل (متوسط)
 العاملة القوة امتثال

 املنتسبة
 االمتثال معدل (متوسط)

 العام

 
83.8• 58.6• 64.9• 

  



FC 185/10 18 

 64.9معــدل االمتثــال العــام للتــدريــب اإللزامي بني مجيع املوظفني  2020ديســـــــــــــــمرب/كــانون األول  31بلغ يف  -44
مقارنة خبط األساس الذي بلغ  2021يف املائة يف ديسمرب/كانون األول  60املائة، أي ما يتجاوز املستوى املستهدف ( يف

). ويقل معدل امتثال القوة العاملة املنتســـــــــــــــبة بطبيعته عن معدل االمتثال 2019يف املائة يف ديســـــــــــــــمرب/كانون األول  40
. وتســـــتثين إحصـــــاءات مؤشـــــر تبديلهم تعقودهم وارتفاع معدال آجالقصـــــر إىل  االعاملني املعيَّنني بعقود موظفني نظرً  بني

يبلغ معدل االمتثال له و األداء الرئيســـــي التدريب األســـــاســـــي على الوعي األمين الذي ميثل أحد متطلبات اإلحلاق ابلعمل 
 املائة. يف 99.8

: 2022اإلبالغ عنه يف التقرير الســــنوي عن املوارد البشــــرية لعام ســــيجري إضــــايف و مؤشــــر أداء رئيســــي  وســــُيقاس -45
تتاح يل فرص اكتســـــاب "ما يتصـــــل ابملوافقة على بيان  يف 2022نتيجة الدراســـــة االســـــتقصـــــائية ملدى رضـــــا املوظفني لعام 

ط األســـــاس مقارنة خب 2021/2022يف املائة للفرتة  62(املســـــتوى املســـــتهدف  "مهارات جديدة تســـــاعدين يف أتدية عملي
 يف املائة). 57، وهو 2019/2020للفرتة 

 وشاملة يشعر فيها املوظفون ابلتقدير والرغبة يف املشاركة وروح االنتماء 19بيئة عمل متنوعة 3-أوًال 

 قوة عمل متنوعة 1-3-أوًال 

ــــــني بتكافؤا يتعلق  فيم -46 ـ ـ ـ يف املائة  52بلغ معدل التمثيل العام للموظفات يف مجيع مســـــــــــــــتو�ت املنظمة ، اجلنســ
من التفاصيل  انظر مزيدً أيف املائة ( 37، وبلغت نسبة اإل�ث يف القوة العاملة املنتسبة 2020ديسمرب/كانون األول  31 يف

يف املائة (مجيع املســـــــــــــــتو�ت وطرائق  40.7يف املنظمة امللحق)، وبلغت نســـــــــــــــبة مجيع املوظفات  من 3يف بيا�ت اجلدول 
 ).والصناديقالعقود 

لفئات الفنية وما ابما يتعلق  ويف -47
جمتمعــــة يف املنظمــــة، ازداد معــــدل فوقهـــا 

خالل  متثيــل اإل�ث بنســـــــــــــــبــة كبرية إمجــاًال 
يف املائة  32الســــــنوات العشــــــر األخرية من 

يف املــائــة. وحتقق التكــافؤ يف املقر  43إىل 
يف املائة) ولكن نســـــبة متثيل  51الرئيســـــي (

نية النســـــــــــــــاء ال تزال أقل يف املكاتب امليدا
هنــاك اخنفــاض ومــال يزال املــائــة)  يف 33(

حاد يف معدل متثيل النســــــــــــاء يف الوظائف 
 . 4-الفنية من الرتبة ف

                                                            
ينبغي أن يتجلى يف تكوين املوظفني "ما يتصل ابلتنوع.  عته جلنة اخلدمة املدنية الدولية يفابالستناد إىل نتائج إطار إدارة املوارد البشرية الذي وض  19
ني اجلنسني، فضًال مجيع مؤسسات النظام املوحَّد لألمم املتحدة تنوع القوة العاملة فيها من منظورات شىت (من ضمنها التوزيع اجلغرايف العادل والتوازن ب يف

 ."ب األجيال وتعدد اللغات ومنظورات األشخاص ذوي اإلعاقة)، وينبغي مراعاة التنوع عند اختاذ القرارات تعزيًزا ألداء املنظمةعن منظورات الثقافة وتعاق
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خطة عمل املنظمة لتحقيق التوزيع اجلغرايف العادل واملســــــاواة بني اجلنســــــني بني "األجهزة الرائســــــية على  تووافق -48
إىل حتقيق التكافؤ بني اجلنســـــــــني على مســـــــــتوى . وهتدف خطة العمل 2018يف ديســـــــــمرب/كانون األول  "موظفي املنظمة

 . 2024ويف املناصب العليا حبلول عام  2022الوظائف الفنية حبلول عام 

 

 �ئب مدير عام/
 اجملموع الكلي 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مدير 2-مدير مدير عام مساعد

2010 25• 14• 16• 22• 30• 45• 62• 33• 32• 

2020 29• 25• 26• 28• 39• 54• 65• 71• 43• 

احلفاظ على مســــــــــــتوى قوي من األداء العام يف النســــــــــــخة الثانية من خطة العمل على نطاق وتواصــــــــــــل املنظمة  -49
املســــاواة بني اجلنســــني املنظومة بشــــأن املســــاواة بني اجلنســــني ومتكني املرأة. وُتظهر نتائج اإلبالغ عن خطة املنظمة بشــــأن 

من مؤشـــــــــــرات األداء من أصـــــــــــل  امؤشـــــــــــرً  15أن املنظمة قد اســـــــــــتوفت أو جتاوزت متطلبات  2019ومتكني املرأة يف عام 
، أي أكثر من املتوســــــط مقارنة ابلكيا�ت املتخصــــــصــــــة ومنظومة األمم املتحدة ككل. واملؤشــــــر الوحيد امنطبقً  امؤشــــــرً  16

اجلنســــني  تكافؤغري أنه ينبغي اإلشــــارة إىل أن هو التمثيل العادل للمرأة.  "ء املتطلباتيقرتب من اســــتيفا"الذي لوحظ أنه 
تبنيَّ من نتائج يف معظم كيا�ت األمم املتحدة، ال ســــــيما يف الكيا�ت املتخصــــــصــــــة والتقنية. وكما ي ال يزال ُيشــــــكل حتد�ً 

يف املائة من كيا�ت األمم املتحدة إىل بلوغ  19ســـــــــــــوى ُيشـــــــــــــر  ، مل2019اإلبالغ على نطاق منظومة األمم املتحدة لعام 
 مستوى التكافؤ يف متثيل املرأة على مجيع املستو�ت املهنية. 

للمنظمة لبعض الوقت حىت اآلن، وحافظت املنظمة  للتمثيل اجلغرايف املؤســســيوحتققت املســتو�ت املســتهدفة  -50
يف املائة أو أكثر حســب ما حدده  75يف القوة العاملة عند  امنصــفً  على النســبة املئوية للبلدان املمثلة متثيًال  2020يف عام 

، مما جيعل ابلدً  165يف القوة العاملة يف املنظمة  منصـــــــــــًفا عدد الدول األعضـــــــــــاء املمثلة متثيًال  ا. ويبلغ حاليً 20مؤمتر املنظمة
 من املعلومات املفصلة). من امللحق ملزيد  2اجلدول نظر أيف املائة. ( 85النتيجة 

ـــــمولابت ، 2020ويف عام  -51 ـ  اُيشـــــــــــكالن اعتبارات أســـــــــــاســـــــــــية يف مجيع مبادرات املنظمة. ومتاشـــــــــــيً  التنوع والشــ
أولو�ت املدير العام، متثلت إحدى فئات التقدير يف مبادرة تقدير املوظفني يف اإلجنازات واإلجراءات اليت تُعزز التنوع  مع

يف إطــار مبــادرة تقــدير املوظفني.  ايف املــائــة من النســــــــــــــــاء تقــديرً  50والشـــــــــــــــمول. وابإلضــــــــــــــــافــة إىل ذلــك، �ل أكثر من 
، وجيري استعراض خمرجات ختطيط اإلجراءات 21ملوظفنيعن رضا اأعضاء فرقة العمل املعنية ابلدراسة االستقصائية  ويتنوع

ن نتائج الدراســـــة خالل منظور جنســـــاين لتحديد اإلجراءات املطلوب اختاذها يف املســـــتقبل بشـــــأن الشـــــمول. والواقع أ من
االســــتقصــــائية كشــــفت عن أن النســــاء لديهن تصــــورات إجيابية أقل بشــــأن ثقافة املنظمة مقارنة ابلرجال، وهو ما تُعربِّ عنه 

 درجات كل موضوع من مواضيع الدراسة االستقصائية.

                                                            
، C 2015/3، الوثيقة 2015املستوى املستهدف الذي حددته الدورة التاسعة والثالثون ملؤمتر املنظمة، يف يونيو/حزيران   20

http://www.fao.org/3/mm710a/mm710a.pdf. 
 للتعرف على التقدم احملرز يف الدراسة االستقصائية عن رضا املوظفني. FC 185/11وثيقة جلنة املالية  نظرأ  21

http://www.fao.org/3/mm710a/mm710a.pdf
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 يلي: ، اُختذت خطوات ملموسة حنو تعزيز مكان العمل املتنوع والشامل، مبا يف ذلك ما2020ويف عام  -52

 جديد للتنوع والشمول يف نظام تقييم وإدارة األداء جلميع املشرفني.إضافة مؤشر  •
 تكافؤ فرص التعلم بني الرجال والنساء. •
 جهود التوعية لتحديد واختيار املواهب املتنوعة والنساء (انظر أعاله القسم املتعلق ابلتوظيف). •
 أد�ه). 19-القسم املتعلق ابلصحة/جائحة كوفيد انظر أيضً أإيالء عناية خاصة لرتتيبات العمل املرنة ( •

بة  اوابإلضـــــــــــــــافة إىل ما ســـــــــــــــبق، تشـــــــــــــــمل حاليً  -53 ياريةالتغطية التأمينية الطبية للقوة العاملة املنتســـــــــــــــ  تغطية اخت
وبدأ تطبيق هذه امليزة اجلديدة يف االســــــــــــــتجابة املباشــــــــــــــرة لتوصــــــــــــــيات جلنة املرأة  وتغطية للمرتب أثناء الوالدة. للمعالني

 القسم املتعلق ابلصحة أد�ه). انظر أيضً أاملنظمة ونتائج الدراسة االستقصائية عن رضا املوظفني ( يف

عبة املوارد البشـــــــرية العمل يف تعاون وثيق مع  -54 اجلنســـــــني  تكافؤمن أجل تعزيز  جلنة املرأة يف املنظمةوتواصـــــــل شـــــــُ
من اجتماعات جلنة املرأة، وكان كثري من األعضاء  ، شارك املدير العام بدور نشط يف عدد2020داخل املنظمة. ويف عام 

املوارد البشـــــــــــــــريـــة،  ةاآلخرين يف فريق القيـــادة متحـــدثني رئيســـــــــــــــيني أو مشـــــــــــــــــاركني، مبن فيهم �ئـــب املـــدير العـــام، ومـــدير 
 القانوين. واملستشار

ـــــرتاتيجية، أعلنت املنظمة موافقتها على 2020ويف عام  -55 ـ ـ ـ ـ قة والتزامها دماج منظور إل األمم املتحدة  اســ اإلعا
ع22بتنفيذها ة املوارد البشـــرية إصـــدار توجيهات حمدثة بشـــأن ذلك ب، مبا يشـــمل التوصـــيات املتعلقة مبكان العمل. وتتوقع شـــُ
 األشخاص ذوي اإلعاقة.إدارة سيجري الرتكيز فيها على استقدام املواهب و  2021يف عام 

زميل من املنظمة أبســــــــرها  400ن من املنظمة وأكثر من مخســــــــة متقاعدي 2020، مجع املدير العام يف عام اوأخريً  -56
وأاتح هذا احلوار غري الرمسي  .الزمالء الشــبابمن النشـــاط لالســـتثمار يف  احدث افرتاضـــي شـــامل شـــهد مســـتوى كبريً  يف

 رات مهنية متنوعة. افرصة فريدة للعمل والتعلم من الزمالء السابقني الذين تبادلوا وجهات نظر وخربات ثرية عرب مس

 وتعزيز رضاهم ومشاركتهم وتقديرهم رفع معنو�ت املوظفني 2-3-أوًال 

ـــا املوظفنياإلبالغ عن نتائج  2020شـــــــهد عام  -57 ـــائية اجلديدة عن رضــ ـــتقصــ ـــة االســ  . وُخلصـــــــت النتائج الدراســ
ومت إبالغها إىل مجيع املوظفني، وعقدت جلســــات اســــتماع على مســــتوى املنظمة ابلتعاون مع فريق العمل املعين ابلدراســــة 

أنشـــطة اخلطة االســـرتاتيجية اخلاصـــة ابملوارد االســـتقصـــائية عن رضـــا املوظفني. وإىل جانب النتائج، دعمت هذه اجللســـات 
وســيقدِّم تقرير منفصــل عن هذه العملية وســُتعرض نتائجه على جلنة املالية البشــرية وأاتحت فرصــة للرتشــيد وإجياد آتزرات. 

 . 202123يف دورة الربيع لعام 

موظف من خالل بر�مج  500 1شارك فيه  افريدً  حداثً  2020لعام  مبادرة تقدير املوظفنيوكان تصميم وتنفيذ  -58
ن البالغ عددهم و وميثل الفائز ، وكذلك عشـــر فرق. "شـــاب يف القلب"موظف  100من الزمالء الشـــباب و 100لتكرمي زوم 
جنســــــــــــــية، ويعمل ثلثا  92ومّثل ترشــــــــــــــيح،  600الذين مت اختيارهم من خالل اســــــــــــــتطالع على نطاق املنظمة مشل  200

                                                            
22  /https://www.un.org/ar/content/disabilitystrategy. 
 . FC 185/11نظر وثيقة جلنة املالية أ  23
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والكفاءة املكاتب امليدانية التابعة للمنظمة. ومت تكرمي املوظفني يف فئات االبتكار؛ وتبادل املعرفة؛ والفعالية  العدد يف هذا
هلا على األداء االستثنائي  ايتني؛ والعمل بروح الفريق والتعاون؛ والتنوع والشمول. ومت تكرمي عشر فرق مشرتكة تقديرً التشغيل

. وكــان هــذا احلــدث الــذي أتلف من عروض موســـــــــــــــيقيــة ورقص وشـــــــــــــــعر وفن هو األول 2020وااللتزام والتعــاون يف عــام 
فرصة  امالء يف اجملاالت اخلمسة اليت تُقدرها املنظمة يف سلوك املوظفني، بل وكان أيضً نوعه؛ ومل يكن جمرد اعرتاف ابلز  من

 لتسليط الضوء على التنوع يف املنظمة واالحتفاء به.

استخدام  وسوءمكان عمل شامل يسوده االحرتام (ومنع املضايقات والتحرش اجلنسي والتمييز  3-3-أوًال 
 السلطة)

، �ئب املدير العام، واصــــلت املنظمة أداء دور نشــــط Laurent Thomasمن خالل فرقة عمل داخلية برائســــة  -59
. 24اجلنســـــــــــــــيني/التحرش اجلنســـــــــــــــي واالنتهاكيف الوقاية عن طريق تنفيذ خطة العمل بشـــــــــــــــأن احلماية من االســـــــــــــــتغالل 

التقرير الســـــنوي عن ســـــياســـــات وعمليات وإجراءات املنظمة للوقاية  2020 اجمللس يف ديســـــمرب/كانون األول على وعرض
 .، مبا يف ذلك نتائج الدراسة االستقصائية بشأن رضا املوظفنيالتحرش والتحرش اجلنسي وسوء استغالل السلطة من

، أنشــــــئت شــــــبكة النزاهة يف مكان العمل للتعاون بني خمتلف املكاتب بغرض التوعية 2020ويف أغســــــطس/آب  -60
عبة املوارد لوك األخالقي وتعزيزه يف خمتلف ابلســــ جماالت العمل. وتســــتفيد الشــــبكة من اخلربات واملعارف املتنوعة ملديرة شــــُ

الشؤون القانونية، ومستشار ومكتب ، 27ومكتب املفتش العام ،26، ومكتب األخالقيات25 املظامل يف املنظمةنيالبشرية وأم
 املكاتب لبناء التآزرات وجتنب التداخل.املوظفني. وتنسق الشبكة إجراءات خمتلف 

عبة املوارد البشــرية بتعزيز األدوات والشــبكات وفرق العمل واالتصــاالت من أجل دعم 2020ويف عام  -61 ، قامت شــُ
 ضمان التدابري الضرورية لتهيئة مكان عمل شامل ويسوده االحرتام، مبا يشمل ما يلي: 

املكاتب يف املقر الرئيســي و  داخليف جمال التأمني الطيب  ستقدمي جلســات إعالمية حول ســياســة منع التدلي •
 امليدانية؛

مدونة قواعد ســـــــــلوك جديدة بشـــــــــأن منع التحرش، مبا يف ذلك التحرش اجلنســـــــــي، يف مناســـــــــبات "نشـــــــــر و  •
 ؛"نظمةامل

 حول أمهية منع التحرش اجلنسي، وكذلك يف سياق العمل عن بُعد؛ املنظمةبث رسالة على نطاق و  •
 اإلداري بشأن ممارسات املنظمة يف املسائل التأديبية.التعميم و  •

وابإلضـافة إىل ذلك، تواصـل املنظمة مشـاركتها يف عمل جملس الرؤسـاء التنفيذيني لألمم املتحدة املعين ابلتنسـيق،  -62
ة املشـــــــرتكة للتحرش اجلنســـــــي داخل املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة، واللجنة الدائموفرقة العمل املعنية ابلتصـــــــدي 

 الوكاالت.  بني

                                                            
 .CL 165/INF/6 Rev.1الوثيقة   24
 نظر املوقع الشبكي ألمني املظامل.أملزيد من املعلومات،   25
 .FC 185/14، 2020نظر املوقع الشبكي ملكتب األخالقيات، والتقرير السنوي عن مكتب األخالقيات لعام أملزيد من املعلومات،   26
 نظر التقرير السنوي للمفتش العام. أملزيد من املعلومات،   27
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حتديث جمموعة أدوات التوجيه وابتت تشــــمل اآلن ســــياســــات ومواد التوعية مبكافحة الفســــاد  2020ومت يف عام  -63
إجراءات مقابالت �اية اخلدمة هبدف بلورة فهم  اإحلاقهم ابلعمل. ونُقحت أيضــــــــً  دللمبادرة بتوعية املوظفني ابلفســــــــاد عن

أفضــــل لتجربة املوظفني يف أخالقيات مكان العمل، مبا يف ذلك املضــــايقات والتحرش اجلنســــي والتمييز وإســــاءة اســــتخدام 
مل أكثر جاذبية للع مســــــتفادة قيمة جلعل املنظمة مكا�ً  اســــــً و الســــــلطة والتدليس أو الفســــــاد يف املنظمة. وســــــيوفِّر ذلك در 

 الوقت نفسه تعزيز منع الفساد وآليات كشفه. ويف

 مؤشر األداء الرئيسي: التكافؤ بني اجلنسني والتمثيل اجلغرايف املؤسسي 4-3-أوًال 

 التكافؤ بني اجلنسني يف الوظائف الفنية: •

o ــلــرتــــــــب مــن ف ــفــنــيــني املــعــــــــاونــني 5-إىل ف 1-خــط األســــــــــــــــــــــاس ل  )(ابســــــــــــــــتــثــنــــــــاء املــوظــفــني ال
 يف املائة. 44: 2020يف املائة؛ والنتيجة لعام  44بلغ  2019األول  ديسمرب/كانون يف

o بلغ  2019ومـــا فوقهـــا حىت ديســـــــــــــــمرب/كـــانون األول  1-خط األســـــــــــــــــاس للوظـــائف يف الرتبـــة مـــدير
 يف املائة. 26: 2020املائة؛ والنتيجة لعام  يف 25

 عادًال  ن املمثلة متثيًال التمثيل اجلغرايف املؤســـــســـــي (املســـــتوى املســـــتهدف هو احلفاظ على نســـــبة مئوية للبلدا •
 .يف املائة أو أعلى) 75 عند
o  يف املائة. 85: 2020النتيجة لعام 

: 2022وســــيقاس مؤشــــر أداء رئيســــي إضــــايف وســــيجري اإلبالغ عنه يف التقرير الســــنوي عن املوارد البشــــرية لعام  -64
املنظمة لديها ســـــياســـــات "البيان  لىما يتصـــــل ابملوافقة ع يف 2022نتائج الدراســـــة االســـــتقصـــــائية عن رضـــــا املوظفني لعام 

 2021/2022(املســتوى املســتهدف للفرتة  "وعمليات وإجراءات فعالة ملعاجلة التحرش وغريه من أنواع الســلوك غري املقبولة
 يف املائة). 64، وهو 2019/2020يف املائة من املوظفني مقارنة خبط األساس للفرتة  70هو 

 بيئة عمل آمنة وصحية 4-أوًال 

 الرئيسية اخلرجات 1-4-1

ابلتحد�ت ولكنه كان يف الوقت نفســه أفضــل الســنوات من حيث نتائج جهود�  وحافًال  افريدً  2020كان عام  -65
 ا.مبيئة عملنا العاملية وحتسينهيف سالمة الصحة و الالرامية إىل ضمان 

 19-كوفيد  أزمةتعزيز صحة املوظفني ورفاههم أثناء  1-4-أوًال 

عبة املوارد البشــرية  اكبريً   اأتثريً  19-أثرت جائحة كوفيد -66 على العمليات التنظيمية خالل الســنة املاضــية، وعملت شــُ
عب ذات الصـــــــــــــلة يف املقر الرئيســـــــــــــي واملديرين العامني املســـــــــــــاعدين  مع فريق إدارة األزمات (الذي مشل ممثلني عن الشـــــــــــــُ

 ريات يف مكان العمل. اإلقليميني)، يف االستجابة بطريقة اسرتاتيجية للتهديد ومعاجلة التغي

وركز فريق إدارة األزمات أثناء املرحلة األوىل من هذه األوضــــــــاع غري املســــــــبوقة الشــــــــديدة التعقيد على التواصــــــــل  -67
املوظفني وضـــــــــــــــمان إبالغ املديرين والعاملني بطرائق العمل اجلديدة واللوائح التنظيمية اخلاصـــــــــــــــة ابحلجر الصـــــــــــــــحي.  مع
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معظم يف ، عمل غالبية املوظفني عن بُعد 2020اليا أثناء األســـــــــبوع األول من مارس/آذار املقر الرئيســـــــــي يف إيط من اوبدءً 
 نا.ل. وأدى ذلك إىل حتد�ت حمددة يف واجب الرعاية ورفاه املوظفني على مستوى العامل ويف إدارة عم2020أ�م عام 

عبة املوارد البشــرية أول جمموعة من  6ويف  -68 جيهية اإلدارية للموارد البشــرية اخلطوط التو مارس/آذار، أصــدرت شــُ
اليت أدخلت تدابري خاصــــــــــــــة لضــــــــــــــمان اســــــــــــــتمرارية العمل، وكذلك صــــــــــــــحة املوظفني وســــــــــــــالمتهم يف مجيع أحناء العامل. 

لف  ومشلت اخلطوط التوجيهية اإلدارية للموارد البشـرية توجيهات أسـاسـية بشـأن مسـائل من قبيل التعيينات واإلجازات وسـُ
حتديثات مســـــــــــــــتمرة للخطوط التوجيهية اإلدارية  2020مل امليدانية، والعمل عن بُعد. وشـــــــــــــــهد عام املرتبات يف مراكز الع

املمتدة. وكان ال بد  19-إصــــدارات حىت اآلن) ومت إصــــدارها يف إطار االســــتجابة ألزمة جائحة كوفيد 6للموارد البشــــرية (
ســــــتطاع بنهج موحَّد يف إدارة الشــــــؤون اإلدارية من القيام بذلك من أجل معاجلة املســــــائل الناشــــــئة وضــــــمان األخذ قدر امل

 للموظفني على نطاق املنظمة وداخل نظام األمم املتحدة املوحَّد.

التأمني الطيب  طبشــــــــأن خط 2020مت تبادل معلومات اســــــــتباقية طوال عام  ،صــــــحة املوظفنيإىل دعم  اوســــــــعيً  -69
من أجل تلبية الطلب عليها. وابلتعاون مع اخلدمات الصـــحية  اليت جرى توســـيع نطاقهاوخدمات الرعاية الطبية واإلرشـــاد 

حلقات دراســـــــية إعالمية يف املكاتب اإلقليمية ويف املقر الرئيســـــــي، وأُدخلت حتســـــــينات على املواقع  نُظمت، 28يف املنظمة
ة مســــــاعدة إىل ز�د االشــــــبكية من أجل تيســــــري وصــــــول املوظفني إىل املعلومات ذات الصــــــلة. وابإلضــــــافة إىل ذلك وســــــعيً 

يف املائة  20 لإلعفاء من، ابدرت املنظمة إىل التفاوض مع شـــركات التأمني الطيب 19-املوظفني أثناء تفشـــي جائحة كوفيد
 تكبد، وإدخال خدمات الصـــــــــــــحة عن بُعد دون 19-من اشـــــــــــــرتاكات املوظفني يف مجيع املطالبات املرتبطة جبائحة كوفيد

  أي تكلفة إضافية. نياملوظف

يً  -70 على نطاق منظومة األمم مببادرة اإلجالء الطيب  ا، التزمت املنظمة أيضـــــــــــــــً "البقاء والعمل"مع مبدأ  اومتاشـــــــــــــــ
، تتاح جمموعة أثناء اجلائحة املتحدة. إذا أصـــــــــيب موظفو األمم املتحدة أو معالوهم املســـــــــتحقون أو كالمها بفريوس كورو�

 اللزوم، لدعم املوظفني على املستوى القطري. من خيارات العالج والرعاية، مبا يف ذلك اإلجالء الطيب عند

ـــــينييف إطــار دعم أطلقــت وكمــا جــاء أعاله،  -71 ـ ـ ـ ـ العمــل الرقميــة ألول مرة  فضــــــــــــــــاءات، التعاون والتعلم االفرتاضــ
إىل جانب مكتبة رقمية للتعلم اإللكرتوين اجلديد. ووفرت فضـــــــــــــــاءات العمل اجلديدة أدوات وموارد  2020مطلع عام  يف

لدعم الرفاه والكفاءة يف اســـــــــــــتخدام األدوات الرقمية وإدارة الفرق االفرتاضـــــــــــــية. وســـــــــــــاعدت اخلطوط التوجيهية والدورات 
وإدارة أدائهم وأداء فرقهم م من مواصـــــــــــــــلــة العمــل املنتج التــدريبيــة املقــدمــة إىل املــديرين، وكــذلــك إىل املوظفني، على متكينه

عن بُعد. ومت تكرمي الفريق الرقمي يف املنظمة، مبا يف ذلك ُشعبة املوارد البشرية، أثناء االحتفال الذي أقيم يف سياق  بفعالية
 يف أسلوب العمل االفرتاضي. فعاليتهامبادرة تقدير املوظفني يف املنظمة من أجل ضمان 

ــــد،  9أي بعــــد  ،2020يســـــــــــــــمرب/كــــانون األول د ويف -72  أُرســــــــــــــــــلأشـــــــــــــــهر من عمــــل كثري من املوظفني عن بُع
ــــتبيان ـ ـ ـ ـــــائي اســ ـ ـ ـــــتقصــ ـ ـ إىل مجيع املوظفني على نطاق املنظمة لتقدمي الدروس املســــــــــــتفادة من جتربتهم.  "النبض جلس" اســ

ردود أفعال عن املشــاركة يف الفرق عن بُعد،  اأيضًــ  طلب بل بُعد، عن العمل جتربة على االســتقصــائي االســتبيان يقتصــر ومل

                                                            
تثقيفية عيَّنت اخلدمات الصحية يف املنظمة ستة مستشارين إضافيني لتقدمي خدمات ابللغات اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية، كما تقدِّم جلسات   28

اكل اإلجهاد واستشارات لالستجابة حلوادث األزمات. ومت أيًضا إنشاء بر�مج لدعم األقران من أجل التعرف/التدخل املبكر بعد احلوادث اخلطرية/مش
 الناشئة. 
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وتظهر النتائج األولية أن  رد، 6 000والتعاون، وكذلك الدعم املؤسسي والتواصل أثناء تلك الفرتة العصيبة. وورد ما يناهز 
عن اإلدارة  راضونيف املائة  75املنظمة، وأكثر من  من املقدمةيف املائة من املستجيبني راضون عن املعلومات  85أكثر من 

ا نتائج إجيابية للغاية بشــــــــأن دعم تكنولوجيا املعلومات  وكانت. 19-كوفيدأزمة   أثناءالعامة لبيئة عمل املنظمة  هناك أيضــــــــً
فرتة العمل عن بُعد، مما يشـــــــــــــري إىل أن املنظمة لديها ابلفعل بنية حتتية قوية لتكنولوجيا املعلومات ومســـــــــــــاعدة  أثناءاملقدم 

. كافيةيف املائة فقط أ�م ال يشعرون أبن الطلبات تعاجل يف غضون مدة   14 وذكر -منوذج عمل أكثر مرونةللحفاظ على 
 اوجيري حاليً  .ثالثة أ�م يف األســــــبوعو يومني بني  ترتاوحالعمل عن بعد ملدة  يفللمرونة  أتييدهماملســــــتجيبني  غالبية وأبدى

 شـــامًال  احتليل البيا�ت لكي تصـــب يف االســـتجابة وختطيط طرق العمل اجلديدة يف املســـتقبل. وســـيشـــمل ذلك اســـتعراضًـــ 
 . 2021يتناول سياسة ترتيبات العمل املرنة يف عام 

 تعزيز التغطية اليت يوفرها التأمني الطيب وإمكانية حصول املوظفني عليها 2-4-أوًال 

التأمني الطيب والتأمني على احلياة، ســــــعى فرع الضــــــمان االجتماعي واملرتبات  طالتحضــــــري لتجديد خط إطاريف  -73
ن عليهم. وحتقق ذلك يف إطار من التشـــــاور الوثيق مع أجهزة واملزا� إىل حتســـــني التغطية والقيمة املقدمة إىل األعضـــــاء املؤمَّ 

الصــــحية، ومشل نتائج الدراســــة االســــتقصــــائية متثيل املوظفني، واللجنة االســــتشــــارية املشــــرتكة للتأمني الصــــحي، واخلدمات 
جمموعة عمل إلعداد واثئق  وأنشـــــــــئترضـــــــــا املوظفني، وكذلك االحتياجات الوشـــــــــيكة الناشـــــــــئة عن اجلائحة العاملية.  عن

مناقصـــــــــــــات عن طريق حتليل ما طرحه املوظفون من احتياجات بشـــــــــــــأن حتســـــــــــــينات التغطية، ومن خالل املقارنة املعيارية 
 هلا. ام املتحدة، مبا يشمل الوكاالت اليت تتخذ من روما مقرً مة األمو منظ مع

توفِّر خطـــــة التـــــأمني الطيب/خطـــــة التـــــأمني الطيب لغري املوظفني، ، 2021ينـــــاير/كـــــانون الثـــــاين  1من  اواعتبـــــارً  -74
يف املكاتب  احمليً  للقوة العاملة املنتسبة واملوظفني املعيَّننيتغطية طبية معززة وموسعة تغطية التأمني الصحي اجلديدة  وخطة

قيمة أفضـــــل مقابل املال، إذ تقدِّم إىل املنظمة  ااملنظمة. وتوفِّر هذه اخلطط أيضـــــً  العاملني يفيف املائة من  75امليدانية، أي 
يف بعض احلاالت أقل األقســـــاط يف منظومة األمم املتحدة. وحتســـــنت التغطية الطبية بدرجة كبرية من خالل مزا� جديدة، 

خلدمة، ا االنقطاع عنيف املائة للتطعيمات، والتغطية االختيارية للمعالني، وأثناء فرتات  100مثل تقدمي تغطية بنســـــــــــــــبة 
احلصـــــــــــول على اخلدمات  اوتغطية الوفاة بســـــــــــبب املرض، وتغطية النفقات الطبية واملرتب أثناء الوالدة. وميكن اآلن أيضـــــــــــً 

الصــــــــحية، مبا يف ذلك خدمات اإلرشــــــــاد، عن بُعد من خالل خدمات الرعاية الصــــــــحية عن بُعد. وميكن اآلن احلصــــــــول 
على جانب كبري من األمهية للموظفني يف املكاتب امليدانية،  لغة، وهي مســـــــــــــألة 30اســـــــــــــتشـــــــــــــارات طبية أبكثر من  على

 ابإلضافة إىل اخلدمات املقدمة من اخلدمات الصحية وخدمات اإلرشاد يف املنظمة. 

وُختفِّف خطة التأمني اجلماعي على احلياة وضـــــــــــــــد احلوادث والعجز املتاحة جلميع املوظفني، من املخاطر وتُعزز  -75
املنظمة عملية التفاوض على عقد جديد للتأمني اجلماعي على احلياة وضــــــــــد ملتوقعة. وقادت االســــــــــتعداد لألحداث غري ا

احلوادث والعجز ابلنيابة عن منظمة الرتبية والعلم والثقافة (اليونســــــــــكو) واملركز الدويل لدراســــــــــات احملافظة على املمتلكات 
ائة يف األقســــاط ووفرت بذلك إحدى أفضــــل القيم يف امل 20الثقافية وترميمها، ومتكنت من احلصــــول على ختفيض نســــبته 

 منظومة األمم املتحدة.  يف

ت عمليــة انتقــاليــة مطولــة مشلــت تغيريات كبرية يف إجراءات املطــالبــات ونقــل يــجر أوقبــل تنفيــذ اخلطط اجلــديــدة،  -76
التأمني الصــــــحي خطة دقيق لكم كبري من البيا�ت والســــــجالت الشــــــخصــــــية مع ضــــــمان الســــــرية. وأضــــــاف االنتقال إىل 
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تعامل معه فرع الضــمان  اإضــافيً  حتد�ً  2020وشــركة التأمني الصــحي للموظفني الدوليني يف مطلع عام  ةاألســاســي اجلديد
 االجتماعي واملرتبات واملزا� عن طريق إجراء رصد منتظم ألداء شركة التأمني. 

 واملتسمة ابلكفاءة واآلليةعمليات الضمان االجتماعي الرقمية  3-4-أوًال 

حتسني إمكانية الوصول إىل التأمني الطيب وتسريع عملية تقدمي يتيح التحول الرقمي والتشغيل اآليل للعمليات  -77
ــــرة أكثر ــــداد وجعلها مباشــ جلميع املوظفني يف إطار خطة التأمني الطيب اجلديدة. وابإلضـــــــافة إىل ذلك،  املطالبات والســ

ول الرقمي والتشــغيل اآليل إىل تقليل حجم االســتفســارات املتعلقة ابلضــمان االجتماعي ينبغي أن يفضــي الرتكيز على التح
اســــــــــتفســــــــــار. وابت التأمني الطيب يف املنظمة اآلن أســــــــــرع وأكثر  000 9حوايل  2020يف املنظمة اليت بلغ عددها يف عام 

 مراعاة للبيئة وأكثر كفاءة.

ية رئيســـــــــية ليســـــــــت فقط يف التأمني الطيب، بل وكذلك يف ومثلت عمليات التحول الرقمي والتشـــــــــغيل اآليل أولو  -78
جديدة ذاتية اخلدمة للمعاشـــــــــــات التقاعدية ملوظفي املنظمة ابلتعاون  ةالتقاعدية. وبدأ تشـــــــــــغيل بواب مســـــــــــائل املعاشـــــــــــات

ما يتصــــــــل مبســــــــائل املعاشــــــــات التقاعدية.  ، يفالتقاعدية ملوظفي األمم املتحدةالصــــــندوق املشــــــرتك للمعاشــــــات  مع
ملوظفي املنظمة، وهم بذلك أول من حيصــــل على هذه امليزة  االوصــــول مباشــــرة إىل اخلدمات الذاتية لألعضــــاء متاحً  وابت

ط عمليات اإلحلاق ابخلدمة وإ�اء اخلدمة موظف وي 3 000 حوايل منظومة األمم املتحدة. ويؤثر هذا التطوير على يف بســــــِّ
 واألحداث املرتبطة ابلتغيريات يف احلياة.

العمليات الرقمية اجلديدة اخلاصـــــة ابســـــتحقاقات الصـــــندوق املشـــــرتك للمعاشـــــات التقاعدية ملوظفي األمم  وتؤثر -79
نة وأكثر كفاءة. وتتاح حاليً  4 000املتحدة على حوايل  شـــهادات االســـتحقاق اإللكرتونية  اشـــخص، وتضـــمن خدمة حمســـَّ

أفضل على التوقيعات. وسيؤدي ذلك إىل تقليص  ابإلضافة إىل بر�مج التعرف على الوجه وخاصية آلية للتصديق بشكل
 وسيساعد على منع التدليس وكذلك ترشيد اخلدمات اللوجستية الالزمة إلصدار الشهادات.األعمال الورقية 

: اتصــــــــاالت وتقارير وأدوات منصــــــــبة على أصــــــــحاب املصــــــــلحة ُمتكِّن من األخذ إبجراءات ومنتجات ااثنيً 
 )2وخدمات اسرتاتيجية للموارد البشرية وتنفيذها يف الوقت املناسب وبطريقة شاملة (الناتج 

 اإذ أاتح مســـــارً ، 2020يف عام  ارئيســـــيً  اإجنازً  2021-2020االســــرتاتيجية للموارد البشــــرية تنفيذ اخلطة ُميثِّل  -80
العمل على نطاق  طحنو التغيري على أســـــــاس جمموعة واســـــــعة من املدخالت، مبا يشـــــــمل متطلبات املراجعة وخط اواضـــــــحً 

املنظومة. وُميكِّن اعتماد اخلطة االســــــــــرتاتيجية للموارد البشــــــــــرية من جانب أصــــــــــحاب املصــــــــــلحة الرئيســــــــــيني (أجهزة متثيل 
كاء يف املوارد البشرية) من إصالح املوارد البشرية، ويكفل إدارة التغيريات ابلتعاون مع املوظفني، واإلدارة، واألعضاء، والشر 

أصحاب املصلحة، وإطالع املوظفني املتأثرين على املعلومات. وسيضمن تصميم التقرير السنوي اجلديد عن املوارد البشرية 
 ت لتيسري الرجوع إليها وحتقيق الشفافية أمام اجلميع. توثيق التقدم احملرز يف املعامل الرئيسية واألنشطة وكذلك التحد�

اجتاه إجيايب يف العالقات بني اإلدارة وأشـــــــــــــــارت أجهزة متثيل املوظفني، كما أبرزت يف كلمتها أمام اجمللس، إىل  -81
درات تقدمي مدخالت بشـــأن مباإىل أجهزة متثيل املوظفني  دعتوكانت هناك مطالبات اســـتباقية  .وأجهزة متثيل املوظفني

املوارد البشرية مبا يشمل، على سبيل املثال ال احلصر، خطة التأمني الطيب اجلديدة، والدراسة االستقصائية لرتتيبات العمل 
 .19-املرنة، واخلطوط التوجيهية بشأن جائحة كوفيد
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لضــمان تدفق وُعقدت اجتماعات افرتاضــية شــهرية جديدة مع شــركاء األعمال اإلقليميني يف جمال املوارد البشــرية  -82
املدخالت واألفكار واحلوارات الرمسية وغري الرمسية على فرتات أقصـــــــــــــــر. ومتثلت املواضـــــــــــــــيع الرئيســـــــــــــــية للحوار يف اخلطة 

 ، مبا يف ذلك حتد�ت التنفيذ.19-االسرتاتيجية اجلديدة للموارد البشرية واخلطوط التوجيهية اإلدارية اجلديدة بشأن كوفيد

ن  -83 ـــــل مع املوظفوحتســــــــــَّ من خالل املواد اإلخبارية املوجهة واملنتظمة والتحديثات واحللقات الدراســــــــــية  نيالتواصــ
الشبكية. وركزت االتصاالت على بنود من قبيل اخلطة االسرتاتيجية للموارد البشرية، وفرص التدريب، والربامج، والتغيريات 

طوط التوجيهية، مبا يف ذلك االســــــتجابة جلائحة يف املزا� (مثل جداول املرتبات) والســــــياســــــات اجلديدة، والتغيريات يف اخل
 التأمني، واملسائل األخالقية (مثل منع التحرش اجلنسي، وطرائق العمل عن بُعد).  ط، وخط19-كوفيد

رة للفريق بكامله، ودراســــة  -84 عبة املوارد البشــــرية ســــلســــلة من االجتماعات الرمسية وغري الرمسية امليســــَّ وعقدت يف شــــُ
خلطة االســــرتاتيجية اجلديدة ابللفريق، من أجل ربط الفريق  اعقيبات، وكذلك اجتماعات أكثر انتظامً اســــتقصــــائية جلمع الت

للموارد البشرية. وكان اهلدف من ذلك بناء توافق يف اآلراء وبلورة رؤية جديدة للفريق وكذلك مجع أفكار من أجل تبسيط 
 التنفيذ.

ـــــريةالتعزيزات الالزمة هل 2020يف عام  اوُأجريت أيضـــــــــــــــً  -85 ـ ـ ـ ـ هبدف تفكيك صـــــــــــــــوامع العزلة،  يكل املوارد البشــ
أو ســـــــد ثغرات كبرية يف اجملاالت الثغرات، من خالل تعيني املواهب يف املناصـــــــب العليا واملتخصـــــــصـــــــة. ومت عالج  وســـــــد

العمل، والتعلم، الرئيســية يف الدراية التقنية واخلربة يف جمال املوارد البشــرية، مثل اإلبالغ، والســياســات، والعالقات يف مكان 
والتعيني، والضـــــــــمان االجتماعي، إىل جانب أدوار اإلدارة الرئيســـــــــية (مدير املوارد البشـــــــــرية، و�ئب مدير املوارد البشـــــــــرية، 

 .2020من العمل طوال عام  اكبريً   االسياسات). وشكل التعيني واإلحلاق ابلعمل جزءً  ورئيس

عبة املوارد البشــــرية، ابعتبارها عضــــوً  -86 يف فرقة العمل الداخلية املعنية بتبســــيط اإلجراءات اإلدارية  ارئيســــيً  اوتدعم شــــُ
، ال ســـيما يف جمال املوارد البشـــرية، الصـــيغة املنقحة لتفويضـــات الســـلطةوالقضـــاء على البريوقراطية، والعمل املتواصـــل يف 

جديدة وحمدثة.  وضـــــــع تفاصـــــــيلها ونشـــــــرها يف ســـــــياســـــــات اوســـــــيجري أيضـــــــً  .هبدف نشـــــــرها يف دليل التعليمات اإلدارية
أحد املبادئ التوجيهية الســــــــبعة يف اخلطة االســــــــرتاتيجية للموارد البشــــــــرية صــــــــنع القرار على املســــــــتو�ت املناســــــــبة،  ويدعم

 مراعاة اهليكل اجلديد للمقر، ومع إيالء املراعاة الواجبة لضمان اختاذ تدابري مناسبة للتخفيف من املخاطر.  مع

موعتني من تفويضــــــات الســــــلطات على اإلدارة العليا للتصــــــديق عليها وأُطلعت وُعرضــــــت اجملموعة األوىل من جم -87
عليها أجهزة متثيل املوظفني. وجيري إعداد جمموعة اثلثة ابلتزامن مع سياسة التعيني اجلديدة. وابإلضافة إىل ذلك، ُسلطت 

 .بسيط العمليات وترشيدها وأمتتتهااألضواء يف األقسام الواردة أعاله على أمثلة لت
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 2020ديسمرب/كانون األول  31، واإلبالغ عنها القوة العاملة حتليالتامللحق: 

 اجلزء األول: مالمح القوة العاملة حسب نوع العمل واملوقع

 مخسة جداول فرعية. وهذه اجلداول الفرعية هي:  إىل 1اجلدول  ينقسم

 العمل وامليزانية (امليزانية العادية) املمولة من بر�مجاملوظفون يف الوظائف  - ألف
 العمل وامليزانية املمولة من بر�مجيف الوظائف غري املوظفون  -ابء 

 القوة العاملة املنتسبة (املوارد البشرية من غري املوظفني) يف الرب�مج العادي -جيم 
 األمانة تبة (املوارد البشرية من غري املوظفني) يف حساابالقوة العاملة املنتس -دال
 جمموع القوة العاملة  -هاء

 اجلزء الثاين: التمثيل اجلغرايف للموظفني حسب حالة التمثيل

 يوجز اإلحصاءات املتعلقة ابلدول األعضاء يف املنظمة حسب حالة التمثيل اخصً لم 2اجلدول يعرض 

 اجلزء الثالث: متثيل اجلنسني يف القوة العاملة للمنظمة

 (أ) و(ب):فرعيني الدولني اجل إىل 3اجلدول  ينقسم

 النسبة املئوية للموظفات -القوة العاملة للموظفني حسب الفئة  -(أ)  3اجلدول 

 النسبة املئوية لإل�ث -القوة العاملة املنتسبة (املوارد البشرية من غري املوظفني) حسب الفئة  -(ب)  3اجلدول 

 إحصاءات شواغر الوظائف الفنية يف بر�مج العمل وامليزانية اجلزء الرابع:

يوجز اإلحصــــــــــــاءات املتعلقة بعدد الوظائف الفنية املشــــــــــــغولة يف بر�مج العمل وامليزانية،  املخصــــــــــــً  4يعرض اجلدول 
 (أ) و(ب): اجلدولني الفرعيني، ويتألف من رالوظائف الشاغرة، ومعدالت الشواغ

 العمل وامليزانية يف املقر الرئيسي املمولة من بر�مجإحصاءات الوظائف الفنية  -(أ)  4اجلدول 

 العمل وامليزانية يف املكاتب امليدانية املمولة من بر�مجإحصاءات الوظائف الفنية  -(ب)  4اجلدول 

 اجلزء اخلامس: املسرد
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 اجلزء األول

 واملوقع: مالمح القوة العاملة حسب نوع العمل 1اجلدول 
 )2020ديسمرب/كانون األول  31يف (

 مخسة جداول فرعية. وهذه اجلداول الفرعية هي: إىل 1اجلدول  ينقسميف اجلزء األول، 

 (امليزانية العادية) العمل وامليزانية  املمولة من بر�مجيف الوظائف املوظفون 

 العمل وامليزانية املمولة من بر�مجاملوظفون يف الوظائف غري 

 القوة العاملة املنتسبة (املوارد البشرية من غري املوظفني) يف الرب�مج العادي 

 األمانة تاملنتسبة (املوارد البشرية من غري املوظفني) يف حساابالعاملة القوة 

 جمموع القوة العاملة

 (امليزانية العادية)* الوظائف املمولة من بر�مج العمل وامليزانيةاملوظفون يف  -ألف 

 % العدد مجيع املواقع (املقر الرئيسي واملكاتب امليدانية)
 5 110 الوظائف من رتبة مدير وما فوقها

 42 973 الفنية الفئة
 8 191 املوظفون الفنيون الوطنيون

 45 038 1 فئة اخلدمات العامة

 100 312 2 اجملموع
  

 % العدد املقر الرئيسي
 6 69 الوظائف من رتبة مدير وما فوقها

 54 619 الفئة الفنية

 0 0 املوظفون الفنيون الوطنيون

 39 448 فئة اخلدمات العامة

 100 1 136 الفرعي اجملموع
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 % العدد املكاتب امليدانية
 3 41 الوظائف من رتبة مدير وما فوقها

 30 354 الفئة الفنية

 16 191 املوظفون الفنيون الوطنيون

 50 590 فئة اخلدمات العامة

 100 176 1 الفرعي اجملموع

 النسب املئوية إىل تقريب األرقام. جمموعيف  ترجع أي فروق) *(
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 *العمل وامليزانية املمولة من بر�مجاملوظفون يف الوظائف غري  -ابء 

 % العدد مجيع املواقع (املقر الرئيسي واملكاتب امليدانية)
 2 19 الوظائف من رتبة مدير وما فوقها

 63 549 الفئة الفنية

 4 35 املوظفون الفنيون املعاونون

 6 51 املوظفون الفنيون الوطنيون

 24 212 فئة اخلدمات العامة

 100 866 اجملموع

   

 % العدد املقر الرئيسي
 2 11 الوظائف من رتبة مدير وما فوقها

 66 312 الفئة الفنية

 5 26 املوظفون الفنيون املعاونون

 0 0 الفنيون الوطنيون املوظفون

 27 126 فئة اخلدمات العامة

 100 475 الفرعي اجملموع
    

 % العدد املكاتب امليدانية
 2 8 الوظائف من رتبة مدير وما فوقها

 61 237 الفئة الفنية

 2 9 املوظفون الفنيون املعاونون

 13 51 املوظفون الفنيون الوطنيون

 22 86 فئة اخلدمات العامة

 100 391 الفرعي اجملموع
  النسب املئوية إىل تقريب األرقام.ترجع أي فروق يف جمموع ) *(
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 القوة العاملة املنتسبة (املوارد البشرية من غري املوظفني) يف الرب�مج العادي* -جيم

 % العدد مجيع املواقع (املقر الرئيسي واملكاتب امليدانية)
 21 675 االستشاريون

 10 315 املتعاقدون (املشرتكون يف اتفاقات اخلدمات الشخصية)

 11 340  الوطنيونموظفو املشاريع 

 43 1 377 املتعاقدون الوطنيون

 15 460 **فئات أخرى

 100 3 167 اجملموع الفرعي

    

 % العدد املقر الرئيسي
 51 303 االستشاريون

 13 78 اخلدمات الشخصية)املتعاقدون (املشرتكون يف اتفاقات 

 0 0 الوطنيون موظفو املشاريع 

 6 33 املتعاقدون الوطنيون

 31 184 **فئات أخرى

 100 598 اجملموع الفرعي
    

 % العدد املكاتب امليدانية
 14 372 االستشاريون

 9 237 املتعاقدون (املشرتكون يف اتفاقات اخلدمات الشخصية)

 13 340 الوطنيونموظفو املشاريع 

 52 1 344 املتعاقدون الوطنيون

 11 276 **فئات أخرى

 100 2 569 اجملموع الفرعي
 النسب املئوية إىل تقريب األرقام. ترجع أي فروق يف جمموع) *(
 العاملة املنتسبة (املوارد البشرية من غري املوظفني). ملختصرات القوةيرد يف املسرد وصف كامل ) **(
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 ب األمانة*االقوة العاملة املنتسبة (املوارد البشرية من غري املوظفني) يف حس -دال 

 % العدد مجيع املواقع (املقر الرئيسي واملكاتب امليدانية)
 12 866 االستشاريون

 3 198 املتعاقدون (املشرتكون يف اتفاقات اخلدمات الشخصية)

 62 4 352 ن و موظفو املشاريع الوطني

 19 1 305 املتعاقدون الوطنيون

 4 277 **فئات أخرى

 100 6 998 اجملموع الفرعي

    

 % العدد املقر الرئيسي
 78 254 االستشاريون

 11 36 املتعاقدون (املشرتكون يف اتفاقات اخلدمات الشخصية)

 0 0 الوطنيونموظفو املشاريع 

 4 13 املتعاقدون الوطنيون

 7 24 **فئات أخرى

 100 327 اجملموع الفرعي
    

 % العدد املكاتب امليدانية
 9 612 االستشاريون

 2 162 املتعاقدون (املشرتكون يف اتفاقات اخلدمات الشخصية)

 65 4 352 الوطنيونموظفو املشاريع 

 19 1 292 املتعاقدون الوطنيون

 4 253 **فئات أخرى

 100 6 671 اجملموع الفرعي
 النسب املئوية إىل تقريب األرقام. ترجع أي فروق يف جمموع) *(
 العاملة املنتسبة (املوارد البشرية من غري املوظفني). القوة تملختصرايرد يف املسرد وصف كامل ) **(
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 جمموع القوة العاملة -هاء 

 املكاتب امليدانية املقر الرئيسي 
 

املشمولون برب�مج  املوظفون
 وامليزانيةالعمل 

غري املشمولني 
برب�مج العمل 

 وامليزانية
 اجملموع

املشمولون 
برب�مج العمل 

 وامليزانية

غري املشمولني 
برب�مج العمل 

 وامليزانية
 اجملموع الكلي اجملموع

الوظائف من فئة مدير وما 
 فوقها

69 11 80 41 8 49 129 

 1 522 591 237 354 931 312 619 الفئة الفنية

 35 9 9 0 26 26 0 املوظفون الفنيون املعاونون

 242 242 51 191 0 0 0 املوظفون الفنيون الوطنيون

 1 250 676 86 590 574 126 448 فئة اخلدمات العامة

 3 178 1 567 391 1 176 1 611 475 1 136 جمموع املوظفني

القوة العاملة املنتسبة 
(املوارد البشرية من غري 

 املوظفني)*
حساابت  الرب�مج العادي

الرب�مج  اجملموع األمانة
 العادي

حساابت 
 اجملموع الكلي اجملموع األمانة

 1 541 984 612 372 557 254 303 االستشاريون

املتعاقدون (املشرتكون يف 
اتفاقات اخلدمات 

 الشخصية)
78 36 114 237 162 399 513 

 4 692 4 692 4 352 340 0 0 0 موظفو املشاريع الوطنيون

 2 682 2 636 1 292 1 344 46 13 33 املتعاقدون الوطنيون

 737 529 253 276 208 24 184 فئات أخرى

جمموع القوة العاملة 
املنتسبة (املوارد البشرية 

 املوظفني)غري من 
598 327 925 569 2 671 6 240 9 165 10 

 13 343 10 807 7 062 3 745 2 536 802 1 734 اجملموع

 العاملة املنتسبة (املوارد البشرية من غري املوظفني). ملختصرات القوةيرد يف املسرد وصف كامل ) *(
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 اجلزء الثاين

 : التمثيل اجلغرايف للموظفني حسب حالة التمثيل*2اجلدول 

جمموع الدول  متثيل زائد متثيل عادل متثيل �قص غري ممثلني التاريخ
 األعضاء

عدد الدول  
عدد الدول  % األعضاء

عدد الدول  % األعضاء
عدد الدول  % األعضاء

  % األعضاء

31-12-2011 31 16• 12 6• 139 73• 9 5• 191 

31-12-2013 40 21• 17 9• 130 68• 4 2• 191 

31-12-2015 43 22• 22 11• 123 64• 6 3• 194 

31-12-2017 24 12• 17 9• 149 77• 4 2• 194 

31-12-2018 20 10• 8 4• 163 84• 3 2• 194 

31-12-2019 7 4• 8 4• 177 91• 2 1• 194 

31-12-2020 11 6• 12 6• 165 85• 6 3• 194 

 ترجع أي فروق يف جمموع النسب املئوية إىل تقريب األرقام.) *(

 املنهجية:

بر�مج العمل وامليزانية يف دورته الثانية والثالثني  للوظائف املمولة منيل اجلغرايف اعتمد مؤمتر املنظمة منهجية حساب التمث
 .2003اليت عقدت يف نوفمرب/تشرين الثاين 

يف بر�مج العمل  واملنشأةويستند الرقم املستخدم يف حساب التمثيل اجلغرايف إىل مجيع الوظائف املمولة من الرب�مج العادي 
 اجلغرايف، أي وظيفة املدير العام ووظائف خدمات اللغات. وامليزانية، ابستثناء الوظائف غري اخلاضعة للتوزيع 

 بني مجيع الدول األعضاء. توزع ابلتساوي رقم األساسيف املائة من  40العضوية  عاملل الوزن الرتجيحييكون  •
ميع الدول جلالسكان تعداد  مبجموع ويرتبط مباشرة يف املائة، 5السكان  لعامليكون الوزن الرتجيحي  •

 بني الدول األعضاء ابلتناسب مع أعداد سكا�ا. ويوزعاألعضاء 
يف املائة من الوظائف بني الدول األعضاء ابلتناسب مع جدول  55الذي ميثِّل عامل االشرتاكات  يُوزع •

 مؤمتر املنظمة. قررهاالشرتاكات الذي 
 إبضافة العوامل الثالثة. عضو لكل دولة لنطاق التكافؤ نقطة الوسطُحتسب  •
نقطة عن  ز�دة أو نقصا�ً يف املائة  15إىل مرونة بنسبة  لنطاق التكافؤيستند حساب احلدين األعلى واألدىن  •

 وظيفة.  7.53أالّ يقل احلد األعلى عن و ، وظيفة ز�دة أو نقصا�ً  2.03 على أال تقل عن الوسط

  



35 FC 185/10 

 اجلزء الثالث

 للمنظمة: متثيل اجلنسني يف القوة العاملة العاملية 3اجلدول 
 )2020ديسمرب/كانون األول  31يف ( 

 نسبة املوظفات  -القوة العاملة للموظفني حسب الفئة  -(أ)  3اجلدول 
   املكاتب امليدانية املقر الرئيسي  

 النسبة املئوية الفئة
لإل�ث يف بر�مج 

 العمل وامليزانية

 النسبة املئوية
لإل�ث غري 
املمولة من 

العمل  بر�مج
 وامليزانية

 النسبة املئوية
لإل�ث 

 )صناديق (أي

 النسبة املئوية
لإل�ث يف بر�مج 

 العمل وامليزانية

لإل�ث  النسبة املئوية
املمولة من غري 

العمل  بر�مج
 وامليزانية

 النسبة املئوية
لإل�ث 

 )صناديق  (أي

 النسبة املئوية
لإل�ث 

موقع وأي  (أي
 )صناديق

 الوظائف من رتبة
 مدير وما فوقها

32% 18% 30% 20% 13% 18% 26% 

 %44 %33 %22 %41 %51 %54 %49 الفئة الفنية

املوظفون الفنيون 
 %66 %22 %22  %81 %81  املعاونون

املوظفون الفنيون 
 %40 %40 %31 %42    الوطنيون

فئة اخلدمات 
 العامة

71% 77% 72% 62% 69% 63% 67% 

 %52 %46 %34 %51 %58 %61 %57 جمموع املوظفني
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 النسبة املئوية لإل�ث -القوة العاملة املنتسبة (املوارد البشرية من غري املوظفني) حسب الفئة  -(ب)  3اجلدول 

   املكاتب امليدانية املقر الرئيسي  

 النسبة املئوية الفئة
لإل�ث يف بر�مج 

 العمل وامليزانية

 النسبة املئوية
لإل�ث غري 
املمولة من 

العمل  بر�مج
 وامليزانية

 النسبة املئوية
لإل�ث (أي 

 )صناديق

 النسبة املئوية
لإل�ث يف بر�مج 

 العمل وامليزانية

لإل�ث  النسبة املئوية
املمولة من غري 

العمل  بر�مج
 وامليزانية

 النسبة املئوية
لإل�ث (أي 

 )صناديق

 النسبة املئوية
لإل�ث (أي 
موقع وأي 

 )صناديق

 •42 •34 •33 •36 •55 •56 •55 نو االستشاري

 املتعاقدون
(املشرتكون يف 

اتفاقات اخلدمات 
 الشخصية)

44• 53• 46• 39• 33• 37• 39• 

موظفو املشاريع 
 الوطنيون

   34• 32• 32• 32• 

املتعاقدون 
 الوطنيون 

82• 54• 74• 43• 34• 38• 39• 

 •51 •42 •31 •52 •73 •71 •73 فئات أخرى

جمموع القوة 
العاملة املنتسبة 
(املوارد البشرية 

غري من 
 )*املوظفني

60• 56• 59• 41• 33• 35• 37• 

 املوظفني).يرد يف املسرد وصف كامل ملختصرات القوة العاملة املنتسبة (املوارد البشرية من غري   )*(
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 اجلزء الرابع

 من بر�مج العمل وامليزانية : إحصاءات الوظائف الفنية الشاغرة املمولة4اجلدول 
 )2020ديسمرب/كانون األول  31(يف 

 إحصاءات الوظائف الفنية املمولة من بر�مج العمل وامليزانية يف املقر الرئيسي -(أ)  4اجلدول 
 املقر الرئيسي

 الُشعبة/الوحدة اجملموعة

الوظائف املمولة من جمموع 
(النظام  بر�مج العمل وامليزانية

 العاملي إلدارة املوارد)
الوظائف 
 املشغولة

الوظائف 
 الشاغرة

إحصاءات 
 الوظائف الشاغرة
 ابلنسبة املئوية

الوحدات املسؤولة أمام 
املدير العام واملكاتب 

 املستقلة

 %11 1 8 9 مكتب املدير العام

 %0   1 1 مكتب الشؤون األخالقية

 %16 3 16 19 مكتب التقييم

 %13 1 7 8 العام املفتش

 %15 3 17 20 أمني املظامل

 %0   1 1 مكتب أهداف التنمية املستدامة

 %100 3   3 مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد

 %26 6 17 23 جمموع الوحدات املسؤولة أمام املدير العام

 %20 17 67 84 جمموع الوحدات املسؤولة أمام املدير العام

�ئب املدير  مكتب
 Semedoالسيدة   -العام

 %67 2 1  3 مكتب �ئب املدير العام

املركز املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة 
الدولية للطاقة الذرية (التقنيات النووية يف األغذية 

 •14 1 6 7 والزراعة)

املركز املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة 
العاملية (املواصفات الغذائية للدستور الغذائي الصحة 

 •8 1 11 12 واألمراض احليوانية املصدر)

 •24 18 56 74 د األمساكيُشعبة مصا

 •14 6 37 43 ُشعبة الغاابت

 %16 4 21 25 ُشعبة اإلنتاج احليواين وصحة احليوا�ت

 %21 4 15 19 ُشعبة األراضي واملياه

 %25 6 18 24 والتنوع البيولوجي والبيئةمكتب تغريُّ املناخ 

 Semedo  207 165 42 20%السيدة  -مكتب �ئب املدير العام جمموع 
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 الُشعبة/الوحدة اجملموعة

الوظائف املمولة من جمموع 
(النظام  بر�مج العمل وامليزانية

 العاملي إلدارة املوارد)

الوظائف 
 املشغولة

الوظائف 
 الشاغرة

إحصاءات 
 الشاغرةالوظائف 

 ابلنسبة املئوية

مكتب �ئب املدير  - 3
 ةالسيد -العام 

Bechdol  

 %33 1 2 3 مكتب �ئب املدير العام

 %5 2 38 40 ُشعبة اإلنتاج النبايت ووقاية النبااتت

 %6 1 16 17 ُشعبة تعبئة املوارد والشراكات مع القطاع اخلاص

 %33 3 6 9 ُشعبة دعم املشاريع

 %50 3 3 6 التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثيُشعبة 

 %4 1 26 27 ُشعبة الشراكات والتعاون مع األمم املتحدة

 Bechdol 102 91 11 11% ةالسيد -جمموع مكتب �ئب املدير العام 

مكتب �ئب املدير العام 
 Thomasد السي -

 %0   6 6 مكتب �ئب املدير العام 

 %11 3 24 27 املاليةُشعبة الشؤون 

 %24 7 22 29 شعبة خدمات األجهزة الرائسية

 %17 4 20 24 ُشعبة املوارد البشرية

 %19 8 35 43 شعبة خدمات تكنولوجيا املعلومات

 %31 13 29 42 ُشعبة اخلدمات اللوجستية**

 %16 7 36 43 مكتب االتصال

 %100 2   2 مكتب حاالت الطوارئ والقدرة على الصمود

 Thomas 216 172 44 20%السيد  -جمموع مكتب �ئب املدير العام 

رئيس اخلرباء مكتب 
 االقتصاديني

 %25 2 6 8 رئيس اخلرباء االقتصادينيمكتب 

 %21 15 57 72 مركز االستثمار يف منظمة األغذية والزراعة

 %19 5 21 26 ُشعبة اقتصاد الُنظم الزراعية والغذائية

 %19 3 13 16 الُنظم الغذائية وسالمة األغذيةُشعبة 

 %14 4 25 29 شعبة األغذية والزراعة

 %22 6 21 27 شعبة التحول الريفي الشامل واملساواة بني اجلنسني

 %19 5 22 27 شعبة اإلحصاءات

 %30 12 28 40 شعبة األسواق والتجارة

 %0   2 2 اإلحصائيني يسئر مكتب 

اجلزرية الصغرية النامية والبلدان األقل مكتب الدول 
 %50 1 1 2 والبلدان النامية غري الساحلية امنوً 

 %21 53 196 249 رئيس اخلرباء االقتصادينيجمموع مكتب 
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 الُشعبة/الوحدة اجملموعة

الوظائف املمولة من جمموع 
(النظام  بر�مج العمل وامليزانية

 العاملي إلدارة املوارد)

الوظائف 
 املشغولة

الوظائف 
 الشاغرة

إحصاءات 
 الوظائف الشاغرة
 ابلنسبة املئوية

 العلماء  ئيسر مكتب 
 %100 1   1 العلماء يسئر مكتب 

 %25 2 6 8 مكتب االبتكار

 %33 3 6 9 العلماء رئيسجمموع مكتب 

 %20 170 697 867 جمموع املقر الرئيسي
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 العمل وامليزانية يف املكاتب امليدانية املمولة من بر�مجإحصاءات الوظائف الفنية  -(ب)  4اجلدول 

 املكاتب امليدانية

 الُشعبة/الوحدة املكاتب

الوظائف املمولة من جمموع 
 بر�مج العمل وامليزانية
(النظام العاملي إلدارة 

 املوارد)
الوظائف 
 املشغولة

الوظائف 
 الشاغرة

إحصاءات 
الشواغر 
ابلنسبة 
 املئوية

اإلقليمية املكاتب 
واإلقليمية الفرعية 
 ومكاتب االتصال

 •12 9 64 73 أفريقيا
 •16 11 58 69 آسيا واحمليط اهلادئ

 •17 4 19 23 أورواب وآسيا الوسطى
 •27 13 35 48 أمريكا الالتينية

 •32 12 26 38 الشرق األدىن ومشال أفريقيا
 •18 2 9 11 مكاتب االتصال

 •19 51 211 262 اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ومكاتب االتصالاجملموع للمكاتب 

 ممثلو املنظمة

 •25 6 18 24 أفريقيا
 •33 4 8 12 آسيا واحمليط اهلادئ

 •20 1 4 5 أورواب وآسيا الوسطى
 •16 3 16 19 أمريكا الالتينية

 •0   7 7 الشرق األدىن ومشال أفريقيا

 •21 14 53 67 ممثلي املنظمة جمموع 

 •20 65 264 329 جمموع املكاتب املركزية
 

 •52 13 12 25 جمموع الرب�مج املؤسسي للموظفني الفنيني املبتدئني
 

+ املوظفون الفنيون اجملموع الكلي للمقر الرئيسي + املكاتب امليدانية 
 •20 248 973 1 221 املبتدئون

 .ترجع أي فروق يف جمموع النسب املئوية إىل تقريب األرقام )*(
 تشمل هذه الشعبة وظائف يف مركز اخلدمات املشرتكة يف بودابيست. )**(
  بر�مج تتوىل إدارته ُشعبة املوارد البشرية. )***(
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 اجلزء اخلامس

 املسرد

FAOR ممثل املنظمة 
GF احلساب العام 

NSHR  املوظفني (القوة العاملة املنتسبة) غرياملوارد البشرية من 
PWB بر�مج العمل وامليزانية 

RP الرب�مج العادي 
TF حساابت األمانة 

 

أنواع عقود القوى العاملة املنتسبة (املوارد البشرية من غري املوظفني) 
  تشمل ما يلي:

 االستشاريون

 -مجيع االستشاريني الرمسيني للمنظمة 
الرمسيون اإلقليميون االستشاريون 

للمنظمة واالستشاريون الرمسيون من 
 دون تعويضات

االستشاريون  -االستشاريون الرمسيون اإلقليميون 
 املمولون من الرب�مج العادي وحساابت األمانة

COF.REG 
 -االستشاريون الرمسيون للمنظمة من دون تعويضات 

 COF.WOC تعويضاتدون خرباء استشاريون من 

املتعاقدون (املشرتكون يف 
 اتفاقات اخلدمات الشخصية)

املشرتكون يف اتفاقات اخلدمات 
  PSA.SBS الشخصية 

 مجيع موظفي املشاريع الوطنيني موظفو املشاريع الوطنيون

 املتعاقدون الوطنيون 

غري مشرتكني يف خدمات االتفاقات 
ما بني  أي التعاون يف -الشخصية 

، الوطنيون املتعاقدونو بلدان اجلنوب، 
وحترير النصوص، والتعاون التقين، 

 والرتمجة واملراجعة

  SSC بلدان اجلنوب ما بني التعاون يف
  NATالوطنيون املتعاقدون

  EDI حترير النصوص
  TC التعاون التقين

  TRN الرتمجة واملراجعة

 مجيع الفئات األخرى فئات أخرى
واملراسلون الوطنيون، واملوظفون احلكوميون،  املتدربون،

والعمالة العارضة، واملرتمجون الفوريون، والزمالء، 
 ومتطوعو األمم املتحدة، واملتطوعون
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 كيا�ت املنظمة

ETH مكتب الشؤون األخالقية 

LEG مكتب الشؤون القانونية 

ODG مكتب املدير العام 

OED مكتب التقييم 

OIG  العاممكتب املفتش 

OMB مكتب أمني املظامل 

OSG مكتب أهداف التنمية املستدامة 

OSP مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد 

CJN 
املركز املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية (التقنيات النووية يف 

 األغذية والزراعة)

CJW 
األغذية والزراعة ومنظمة الصـــــــــحة العاملية (املواصـــــــــفات الغذائية  املركز املشـــــــــرتك بني منظمة

 للدستور الغذائي واألمراض احليوانية املصدر)

NFI مصايد األمساك 

NFO الغاابت 

NSA اإلنتاج احليواين وصحة احليوان 

NSL األراضي واملياه 

OCB مكتب تغريُّ املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة 

NSP  النبايت ووقاية النبااتتاإلنتاج 

PSR تعبئة املوارد والشراكات مع القطاع اخلاص 

PSS دعم املشاريع 

PST التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي 

PSU الشراكات والتعاون مع األمم املتحدة 

CSF الشؤون املالية 

CSG خدمات األجهزة الرائسية 

CSH املوارد البشرية 

JPO  املوظفني الفنيني املبتدئني (بر�مج مؤسسي تديره ُشعبة املوارد البشرية)بر�مج 
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CSI خدمات تكنولوجيا املعلومات 

CSL اخلدمات اللوجستية 

OCC مكتب االتصاالت 

OER مكتب حاالت الطوارئ والقدرة على الصمود 

CFI  املستدامة)مركز االستثمار (حلول االستثمار من أجل األغذية والزراعة 

ESA اقتصاد الُنظم الزراعية والغذائية 

ESF الُنظم الغذائية وسالمة األغذية 

ESN األغذية والتغذية 

ESP التحول الريفي الشامل واملساواة بني اجلنسني 

ESS اإلحصاءات 

EST األسواق والتجارة 

OCS  اإلحصائيني ئيسر مكتب 

OSL  والبلدان النامية غري الساحلية االنامية والبلدان األقل منوً مكتب الدول اجلزرية الصغرية 

OIN مكتب االبتكار 
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: توصــيات وقرارات جلنة اخلدمة املدنية الدولية وجملس الصــندوق املشــرتك للمعاشــات التقاعدية القســم الثاين
 املرتبات والبدالت)ملوظفي األمم املتحدة إىل اجلمعية العامة (مبا يف ذلك التغيريات يف جداول 

آخر التطورات يف أنشــــــــــطة جلنة  معلومات عنجلنة املالية يف املنظمة  أعضــــــــــاء إىل هذا القســــــــــم من الوثيقة يقدم -88
 العليا واخلدمات العامة. الفئات اخلدمة املدنية الدولية وكذلك التغيريات يف شروط خدمة املوظفني يف الفئات الفنية و 

املتحدة يف دورهتا اخلامســـــــــــة والســـــــــــبعني اليت عقدت يف ديســـــــــــمرب/كانون األول  واعتمدت اجلمعية العامة لألمم -89
 ســـــــلطةبشـــــــأن النظام املوحَّد لألمم املتحدة. وأكدت اجلمعية العامة من جديد  A/C.5/75/L.12مشـــــــروع القرار  2020

(ج) من النظام  11املادة  جلنة اخلدمة املدنية الدولية يف مواصــلة حتديد مضــاعفات تســوية مقر العمل ملراكز العمل مبوجب
ملضــــــاعفني األســــــاســــــي للجنة. ويف هذا الســــــياق، أعربت اجلمعية عن قلقها إزاء التطبيق املتواصــــــل يف مركز العمل جبنيف 

ضـــــمن نظام األمم املتحدة املوحَّد، وحثت املنظمات األعضـــــاء يف النظام املوحد على التعاون  متزامنني لتســـــوية مقر العمل
 مع نظامها األساسي من أجل استعادة اتساق نظام تسوية مقر العمل ووحدته على سبيل األولوية.  االتام مع اللجنة متشيً 

تســــــوية مقر العمل اليت تتخذها اللجنة ميكن  وأكدت اجلمعية العامة كذلك أن عدم إيالء االحرتام التام لقرارات -90
أن يضــــــر مبطالبات التمتع مبزا� املشــــــاركة يف النظام املوحَّد ويهدِّد مشــــــاركة املنظمات يف الصــــــندوق املشــــــرتك للمعاشــــــات 

 (ب) من النظام األساسي للصندوق. 3التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة، كما هو منصوص عليها يف املادة 

 املطبقة على فئيت املوظفني (الفئة الفنية والفئات العليا وفئات اخلدمات العامة) شروط اخلدمة

 اإلطار التعاقدي للجنة اخلدمة املدنية الدولية

رحبت اجلمعية العامة بقرار اللجنة بشــــأن إنشــــاء فريق عامل الســــتعراض تنفيذ املنظمات لإلطار التعاقدي احلايل  -91
 إلطار احلايل. واستعراض أي حتسينات ممكنة داخل ا

 شروط خدمات املوظفني من الفئة الفنية والفئات العليا

 جدول املرتبات األساسية/الدنيا

الفنية  اتيف املائة من جدول املرتبات األساسية/الدنيا ملوظفي الفئ 1.9وافقت اجلمعية العامة على تسوية بنسبة  -92
نقاط ال. وُتطبَّق التســـــوية عن طريق ز�دة املرتب األســـــاســـــي وخفض 2021يناير/كانون الثاين  1من  اوالفئات العليا اعتبارً 

 املضاعفة لتسوية املقر مبا يتناسب مع تلك الز�دة ومبا ال يغريِّ من صايف األجر املقبوض.

 تطور اهلامش

إىل اجلمعية العامة عن هامش األجر الصــــايف، أي الفرق النســــيب  ســــنو�ً  امبوجب تكليف دائم، تقدِّم اللجنة تقريرً  -93
بني األجر الصـــــايف الذي يتقاضـــــاه موظفو األمم املتحدة من الفئة الفنية يف نيويورك واألجر الصـــــايف الذي يتقضـــــاه موظفو 

هلذا الغرض، تتابع اللجنة اخلدمة املدنية االحتادية ابلوال�ت املتحدة الذين يشـــغلون وظائف مماثلة يف واشـــنطن العاصـــمة. و 
 ما حيدث من تغيريات يف مستو�ت أجور هاتني اخلدمتني املدنيتني.  سنو�ً 

 بدالت إعالة األوالد واملعالني من الدرجة الثانية
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تتخــذ اجلمعيــة العــامــة أي إجراء بشــــــــــــــــأن ز�دة بــدالت اإلعــالــة اليت أوصــــــــــــــــت هبــا اللجنــة. وبنــاًء على ذلــك،  مل -94
 لية هلذه البدالت على حاهلا دون تغيري. املستو�ت احلا تبقى

 شروط اخلدمة يف امليدان

 بدل اخلطر

 1 645إىل  ابقرار اللجنة بشـــــــــأن رفع مســـــــــتوى بدل اخلطر للموظفني املعيَّنني دوليً  اأحاطت اجلمعية العامة علمً  -95
لبدل اخلطر املدفوع للموظفني ، وحتديث املســـــــــــتوى الشـــــــــــهري 2021يناير/كانون الثاين  1من  ايف الشـــــــــــهر، اعتبارً  ادوالرً 

إىل عام  2016بتحديث الســـــــــنة املرجعية جلداول املرتبات اليت اســـــــــتندت إليها احلســـــــــاابت يف الفرتة من عام  ااملعيَّنني حمليً 
يف املائة على صايف نقطة الوسط ألحدث جدول  30، وكذلك تطبيق نسبة 2021يناير/كانون الثاين  1من  ااعتبارً  2019

 . 12مقسومة على  2019دمات العامة ساٍر يف عام ملرتبات اخل

 مراكز العمل املنطوية على مشقة ابلغة

دوالر من دوالرات الوال�ت املتحدة  15 000قررت اجلمعية العامة مواصــــــــــلة املشــــــــــروع التجرييب املتمثل يف منح  -96
العاملني يف مراكز عمل مصــــــــــــنفة ضــــــــــــمن فئة املشــــــــــــقة هاء، على أن يكون من املفهوم للموظفني املعولني  2021عام  يف
مبركز عملهم العــادي. وطلبــت اجلمعيــة العــامــة إىل اللجنــة  ااملبلغ ال يــُدفع إّال للموظفني املؤهلني عنــدمــا يلتحقون فعليًــ  أن
ن دفع هذا املبلغ، مبا يف ذلك عن إمكانية ) توصية بشأ2021تقدِّم إليها يف دورهتا السادسة والسبعني (أي يف خريف  أن

االســـتمرار يف دفعه، وذلك ابالعتماد على اســـتعراض لألثر الناجم عن هذا اإلجراء، يف أمور منها التخطيط للقوة العاملة، 
وذلك داخل مراكز العمل مبختلف فئاهتا اليت تشـــــــــمل مراكز العمل اليت ال تتيح اصـــــــــطحاب األســـــــــرة، وعلى اســـــــــتعراض 

 ة الفعلية العائدة على كاهل املنظمات. للتكلف

 29جملس الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة

، مما يُتيح تنفيذ األولو�ت االســــرتاتيجية إلدارة 2021وافقت اجلمعية العامة على امليزانية اإلدارية للصــــندوق لعام  -97
املطلوبني حلافظة االستثمارات املتنامية. وصدرت املوافقة على إنشاء وحدة املعاشات التقاعدية وتعيني املوظفني اإلضافيني 

حتويل األعمال واملساءلة واملوارد الالزمة لدعم التبسيط والتحول الرقمي يف عمليات الصندوق هبدف حتويلها إىل عمليات 
 غري ورقية.

ام العقود اآلجلة املتداولة يف أســـــــــواق اجلمعية العامة على اســـــــــتخدوعلى اجلانب املتعلق ابالســـــــــتثمارات، وافقت  -98
األوراق املالية واملبادالت وعقود الصرف األجنيب اآلجلة على سبيل التجربة ملدة سنتني. ومن شأن ذلك أن يزيد من تعزيز 

 للمخاطر التحوطو إدارة املخاطر والكفاءة ومساعدة مكتب إدارة االستثمار يف الصندوق على خفض تكاليف املعامالت 
على برامج إقراض األوراق املالية وإمكانية  اء تنفيذ خمتلف اســــــــــــرتاتيجيات االســــــــــــتثمار. ووافقت اجلمعية العامة أيضــــــــــــً أثنا

 الدخول يف معامالت إعادة الشراء.

                                                            
 نظام املعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة. -، مشروع قرار A/C.5/75/L.10قرار اجلمعية العامة   29
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وعلى صـــــعيد احلوكمة، أشـــــارت اجلمعية العامة إىل أن الرتكيز الرئيســـــي لالســـــتعراض اجلاري يف جملس الصـــــندوق  -99
عدية ملوظفي األمم املتحدة ينبغي أن ينصــــــــب على حجم اجتماعات اجمللس وتكوينها وتواترها املشــــــــرتك للمعاشــــــــات التقا

يتمكَّن أعضـــــاؤه من أداء مســـــؤولياهتم االئتمانية مبا خيدم املصـــــلحة الفضـــــلى للمشـــــاركني يف اجمللس واملســـــتفيدين منه.  كي
 2021ارية إىل اللجنة اخلامســة يف مارس/آذار وطلبت اجلمعية العامة من اجمللس تقدمي حتديث عن إصــالحات احلوكمة اجل

 .احلوكمةللنظر يف مسائل  2021عقب جلسة استثنائية للمجلس يف فرباير/شباط 
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