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 وجزملا
 

  االسببببتقةببببائية عن رنيببببا املو ف   نتائج الدراسببببة( عن 2021 شبببب ا  /فرباير 15 يفحتديث )يُعرض على اللجنة
قوة وزايدة ت وير مة إلجراءات الالز منذ انعقاد دورهتا األخرية، جنً ا إىل جنب مع عناصبببر هتدىل إىل التط ي  ل

 يف املنظمة.عاملة متحّمسة وملتزمة 
 
 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية
  ّالتط ي   يفأعضبببببببببببببباء ونة املالية مدعوون إىل األخذ علًما يحتو  هذه الوثيقة، يا يزببببببببببببببم  التقد  ا رز  إن

 .لإلجراءات الالزمة
 مسودة املشورة

 وخطة العمل لدراسة االستقصائية عن رضا املوظفني ل التشاوريةبشأن العملية  ابلتحديثاللجنة  رحبت
 ذات الصلة.
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 معلومات أساسية
خالل الدورة الثامنة والسبببب ع  اعد املائة للجنة املالية الد عقدت  ،منظمة األغذية والزراعة )املنظمة( طلب أعضبببباء -1

للحةول  1)الدراسة االستقةائية( املو ف ، إىل املنظمة إجراء دراسة استقةائية عن رنيا 2019يف نوفمرب/ تزرين الثاين 
 2019ديسمرب/كانون األول  16وأُطلقت الدراسة االستقةائية يف ول جتراة عملهم يف املنظمة. املو ف  حعلى تعقي ات 

، الرجوع إىل االسببتقةببائية الدراسببةامل روحة يف سببةلة األوطُلب من املزببارك ، عند ااجااة على  .مو ًفا 13 549ومشلت 
يف املائة، وهي نسبب ة تندر ،  41 االسببتقةببائية دراسببةردود على العدل اامجايل للاملوالغ  .2019يوليو/متوز  31لفرتة حىت ا

أول دراسببببببببة للرد على لإلجناز  ألخر ، نيببببببببمن ن ا  النسبببببببب ة املةويةاسببببببببتناًدا إىل حتلي  مقارن مع وكاالت األمم املتحدة ا
 استقةائية.

، انئب Beth Bechdol السيدة  عيإىل تتسلي  الضوء على أمهية هذه امل ادرة، وابدر املدير العا ، سعًيا منه إىل  -2
التط ي  لدفع قدًما اعملية هبدىل ا االسببببببتقةببببببائية الدراسببببببةاوهة املسببببببنولة عن املدير العا ، لتتوىّل الدور القيادي اةببببببفة 

انئب  ،Bechdolعملية تفكري وتزاور. وحتظى السّيدة  االستقةائية من خاللالدراسة ملرحلة ما اعد املنظمة جراءات ا
مزبببروع الفريق خ ة هذا ونيبببع قد يع أصبببحامل املةبببلحة عرب املنظمة. و عم  مع مجللاملدير العا ، يسببباعدة فريق مزبببروع 

لة تتضببمن إجراءات وأطرًا زمنية ونواتج  ويتمث  أحد اووانب الرئيسببية صبباد  عليها املدير العا .  ،جيدازببك  حمدّدة مفةببّ
  ة.لإلجراءات الالزميف ما يتعلق انتائج الدراسة االستقةائية والتط ي  واص  للط ة يف نيمان الزفافية والزمولية والت

 .2021فرباير/ ش ا   15اعت ارًا من لإلجراءات الالز  اختاذها عن عملية التط ي  حتديثًا ويقّد  هذا التقرير  -3

 ةوالتخطيط لإلجراءات الالزمع املوظفني التشاور معملية 
نظمة وهيةد املمع اادارة العليا وأعضبببباء أبكملها نتائج الدراسببببة االسببببتقةببببائية  ت ادل، مت 2020يف يونيو/ حزيران  -4

( ةصببي  لتلفاتفسببتطدا  النتائج نفسببها ولكن ابتعرض أُعّدت تقارير إنيببافية )كما .  ازببك  عا واملو ف  متثي  املو ف  
زيد من املناقزببببببببببببات ا ددة املالفرصببببببببببببة اجراء  على وجه التحديد للمقّر الرئيسببببببببببببي ولك  مكتب إقليمي من أج  إ حة

 ونوع العقد.  اونساملساواة ا  مث   ،تسلي  الضوء على جماالت حمددةل األهداىل، أو

 التزبببببببببباوريةجمموعة من االجتماعات خالل  وشببببببببببرعت املنظمة يف عملية شبببببببببباملة لتحديد خ ة عم  للمنظمة من -5
وجتدر ااشارة  لرفع توصيات رفيعة املستو  ملعاوة املسائ  الرئيسية ا ددة. لدراسة االستقةائيةمعين ابريق مها  إنزاء فو 

 .هم عن طريق عملية ترشيح شاملةعلي ختياروقع االمو ًفا  15تألف من متنوع يمتثيلي هذا هو جهاز فريق املها  إىل أن 
ا عو  -6 لى نيبببمان تواصببب  مسبببتمر مع املو ف  ازبببأن أنزببب ة الدراسبببة االسبببتقةبببائية والتقّد  ا رز يف التط ي  حرصبببً

اةزماللإلجراءات ال اعنوان "اسببببتحدا  ثنائية االجتاه  تواصبببب محلة ازما  لتعقي ات املو ف  وأفكارهم، مت األخذ  ، والتماسببببً
ص وصبببفحة لةبببّ  )صبببندو  اريد إلكرتويناملتاحة تةبببال الداخلية قنوات االلتلف احلملة من هذه تسبببتفيد و  .التغيري مًعا"
 (.وغري ذلكفيديو، وأشرطة أخ ار املنظمة، وآخر ااعالانت، ات رسائ  على لوحوالمقاالت، و  إلكرتونية،

إثنا عزبببببر اجتماًعا لتيسبببببري التط ي  لإلجراءات  ،2020آمل /سببببب  أغإىل  حزيران/يونيومن خالل الفرتة  ،ونُظم -7
واملدير العا  وكذلك املديرين عرب املنظمة من ك  مسبببار من مسبببارات العم  يف فريق القيادة األسببباسبببي كٍ  من مع   ةالالزم

                                                      
والتفريق اينه وا  االختةبببار املسبببتطد  ألحد  سبببتقةبببائية عن رنيبببا املو ف االدراسبببة لإلشبببارة إىل ال [E2S]اانكليزية، اعتمد اختةبببار النسبببطة  يف  1

 مسارات العم  يف املنظمة.

https://home.fao.org/fao_communications/news/detail/c/84379/,DanaInfo=intranet.fao.org+


4 FC 185/11 

 

املقر الرئيسبببببببي ومع املكاتب ااقليمية ومكاتب االتةبببببببال. ومتث  اتدىل من هذه االجتماعات يف مجع ردود الفع  األولية 
والزببببروع يف حتديد  ازببببأن أول أولوايت جماالت الرتكيزعلى تعقي ات واحلةببببول  تائج الدراسببببة االسببببتقةببببائيةابلنسبببب ة إىل ن

 إجراءات ملموسة للتحس .

عرض نتائج الدراسبببببببببببة االسبببببببببببتقةبببببببببببائية واحلةبببببببببببول على هبدىل مع هيةد متثي  املو ف  اجتماعات عقدت كما  -8
التزاور ازأن س   املضي قدًما. ومت إدرا  ممثلي هيةد متثي  املو ف  كأعضاء يف فريق املها  املعين ابلدراسة إسهاماهتما و 

 خ ة عم  املنظمة.معامل االستقةائية لضمان التزاور والتعاون الكامل  يف حتديد 
اجتماعات ، املزببببباوراتوىل من يف أعقامل اوولة األ ،أجرت مسبببببارات العم  يف املقر الرئيسبببببي واملكاتب ااقليميةو  -9

ىل اقيادة اهدحمددة األعم  أصغر حلقات إنيافة إىل  ،ولقاءات مفتوحة افرتانييةلإلصغاء إىل املو ف  وت ادل اآلراء معهم 
والتماس األفكار ملعاوة جماالت الرتكيز األراعة ابلدراسة االستقةائية نتائج يف ما يتعلق اميسرين داخلي  ومع ردود الفع  

اوهة املسببببببنولة عن مع ازببببببك  وثيق لعم  من أج  ا وقا  ك  مسببببببار عم  ومكتب إقليمي اتعي  جهة تنسببببببيق الرئيسببببببية.
 جراءات ملموسة استناًدا إىل املناقزات. مزفوعة إبونيع اقرتاحات لوفريق املزروع  االستقةائية الدراسة

املكبباتببب لتلف من هببذه االجتمبباعببات عرب  90أكثر من على املنظمببة ن ببا  عمليببة التزببببببببببببببباور على د ان وت قببو  -10
اسببتغرقت اعا الوقت، قد رغم أن هذه العملية و مو ف.  2 900 ا يزيد عنمشببارف فيها ازببك  نزبب   ،ومسببارات العم 

اجراء إىل هتيةة فضبببباء هذا النهج وأد  . املطةببببص على أحسببببن وجهوقت اسببببتطد  الللغاية و  مفيدةا اداثت كانت فإن 
وأ ح فرًصا للمو ف  على مجيع املستوايت لت ادل وجهات نظرهم وآرائهم  هاتفكري استزرافية يف صرحية و مفتوحة و حماداثت 
 لنتائج ةم اشبببببر اةبببببورة يسبببببتجيب وهذا  .نظمة أكثر شبببببفافية وكفاءة ومشوليةاملااجراءات الد سبببببتسبببببهم يف جع  خبةبببببو  
 قدرها سببببل يةمةوية نسبببب ة ) كافةً ن اجملاالت األخر   اكثري مأق  واصبببب  نسبببب ة   جمال الت، حيث سببببجّ االسببببتقةببببائية الدارسببببة

 أفكبببببارهمو اللتمببببباس آرائهم مبببببا يكفي من اوهود (، يبببببا يف ذلبببببك تةببببببببببببببور املو ف أن املنظمبببببة ال ت بببببذل ابملبببببائبببببة 41
 (.ابملائة 34قدرها  سل يةنس ة مةوية )

معاوة املسببائ  الد ان ثقت عن الدراسببة االسببتقةببائية واملتعلقة ابلسببلوف األخالقي للعم  على وجه التحديد على و  -11
 املوارد ال زببببريةيا يف ذلك شببببع ة  ، يف مكان العمجمال السببببلوف وسببببوء السببببلوف، ُعقدت اجتماعات إنيببببافية مع خرباء يف 

مسببببتزببببار املو ف . واسببببتعرض و ملظامل أم  او مكتب املفتش العا  و مكتب الزببببنون القانونية و مسببببنول الزببببنون األخالقية و 
لتحرش والتحرش اونسي وسوء املتعلقة ابسةلة ألتة  ابيف ما يالدراسة االستقةائية الد خلةت إليها نتائج الاخلرباء هنالء 

 أو ستتطذ ملعاوة هذه املسائ .  تاستغالل السل ة، وانقزوا إجراءات حمددة اختذ

 خطة العمل
وردت األفكار واملقرتحات الد سببببتعراض مرة ال 20أكثر من فريق املها  املعين ابلدراسببببة االسببببتقةببببائية اجتمع لقد  -12
 حول جماالتتتمحور مقرتحات العم   وإنّ املكاتب ااقليمية ومكاتب االتةببببببببببال ومسببببببببببارات عم  املقر الرئيسببببببببببي.  من

خالل   عليها الضبببوء من لّ  سبببُ الرئيسبببية الد القضبببااي وة أدانه وهتدىل إىل معاما هو وارد الرئيسبببية األراعة على  و  الرتكيز
وتعترب املسبببببباواة ا  اونسبببببب  من القضببببببااي . ةجراءات الالزمخت ي  ااعملية و الدراسببببببة االسببببببتقةببببببائية املن ثقة عن نتائج ال
مقارنة  املرأة، أن ت ّ  النتائج نظرًا إىل أن تعميمها يف التوصببببببببببببببيات، من مث جر  هتما  خا  و الد حظيت ابزبببببببببببببباملة ال

 .الدراسة االستقةائيةامل روحة يف ع ينياو امليف مجيع ملنظمة ثقافة اإزاء تةورات أق  إجيااية  اابلرج ، لديه
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خى تتو و الرئيسبببية اعملية التو يف والت وير الو يفي ومهارات اادارة واملسببباءلة. زبببواغ  الت وير املهين: تتعلق ال (1)
، وسببببياسببببة جديدة للنمو الو يفي  ة من سببببياسببببات التو يفوم سببببّ  شببببفافةااجراءات املقرتحة تنفيذ جمموعة 

يف جمال سبببببببببببباءلة املتدريب على اادارة والقيادة، وآليات لتعزيز ال، و الو يفيدعم الأدوات تعزيز لتنق ، و لوإطار 
غراض وكفاءاهتم ألمهارات املديرين ازببببببببببببببأن ملو ف  ومجع تعقي ات ا ،األداءنظا  تقييم وإدارة اادارة نيببببببببببببببمن 

 .الت وير وتقييم األداء
للحةول امل ذولة مث  عد  كفاية اوهود لق القضااي الرئيسية ابالتةاالت على املستو  الداخلي، : تتعالتواص  (2)

تتسبببببببببببببم  تقنوات وأدوات ونظم اتةببببببببببببباالاالفتقار إىل ، و هاللمعلومات وتدفق الكم املفر و ، لى آراء املو ف ع
إقامة تتوخى ااجراءات املقرتحة . و لك ار املديرينتواصبببببببببببببب  اليف جمال ، وعد  كفاية التدريب الكفاءةة و يفعالابل

، وحتسبببببببببببب  املعارىلت ادل ثنائية االجتاه أكثر انتظاًما ا  املديرين واملو ف  لتعزيز املزبببببببببببباركة و  تواصبببببببببببب قنوات 
التدريب على االتةاالت توفري ، و رمد اوسو االتةال األخر  لتعزيز  استطدا  الربيد االكرتوين وأدوات/ نظم

 .لك ار املديرينا ددة األهداىل 
اه رفضبببببببببمان لدعم الالرئيسبببببببببية إىل عد  كفاية ترتي ات العم  املرنة و زبببببببببواغ  الي  ديدة: حتاو عم الأسببببببببباليب  (3)

ا حلول تكنولوجيوجود مركزية، و   ة والحوكمة شببببببببببببببفافة وم سببببببببببببببّ  /قراراتاالفتقار إىل عملية اختاذ ، و  ملو فا
زبجيع املزيد من التجارمل واألخ اء تنيبرورة ، و عدعفا عنها الزمن لدعم العم  عن اُ معلومات وممارسبات إدارة 

راعي رتتي ات العم  املرنة تلسبببببببياسبببببببة ونيبببببببع تزبببببببم  ااجراءات املقرتحة و ال ر  التعاقدية. و  ،االاتكارلتحفيز 
املو ف  جتراة حول ن ا  املنظمة على الد أجريت منًخرا الن ا" ج  "الد خلةببببببببببت إليها دراسببببببببببة النتائج 

يزببم  حتقيق يا للنهوض ارفاه املو ف ، للمديرين واملو ف  املقد  الدعم تعزيز لعم  عن اُعد، و ما يتعلق اب يف
ية  ريوقراطسبببببائ  اللت سبببببي  امل اتتفويا السبببببل وتنقيح عمليات ، ا  احلياة املهنية واحلياة الزبببببطةبببببيةالتوازن 

اتادفة إىل ااطار االسببببرتاتيجي اوديد، وتنفيذ امل ادرات نفيذ والقضبببباء عليها، وحتسبببب  تدفقات العم  لدعم ت
 تعزيز االاتكار واااداع.

الوعي والتدريب االفتقار إىل ، و والثأرالرئيسبببببببية إىل اخلوىل من االنتقا  الزبببببببواغ  مكان العم  األخالقي: تزبببببببري  (4)
زببببببببببببباك  التوقيت ملعاوة املحسبببببببببببببن و رات األخالقي والقواعد واللوائح، وعد  كفاية القدلسبببببببببببببلوف ما يتعلق اب يف
ت سي  كان العم ، و املرت  ة يعاوة النزاعات مل راتوتزم  ااجراءات املقرتحة تعزيز السياسات والقد الزواغ .و 

حول ىل ادهاألواصبببببببببببببب  ا دد ت، والللمديرين على القيادة األخالقية ، وإطال  التدريب االزاميال عنإجراءات 
 التدريب االزامي.رصد ، وتعزيز يف لتلف املكاتب املتاحة للمو ف األدوار واملسنوليات والتنق  

أكدت االجتماعات الد ُعقدت مع شع ة املوارد ال زرية وشع ة خدمات تكنولوجيا املعلومات ومكتب االتةال، و  -13
 ادً عد فعاًل تعاجل  هذه املكاتب أنمكتب الزببنون األخالقية وأم  املظامل و  ومكتب املفتش العا  مكتب الزببنون القانونيةو 

ذه املكاتب عم  اخلاصبببة هبال خ   أدرجت يفو الدراسبببة االسبببتقةبببائية، خ ة عم  متت صبببياغتها يف من ااجراءات الد 
أن والية فريق إىل نظرًا و التداخ . فادي التآزر وتأوجه لضببببمان الدراسببببة االسببببتقةببببائية يف خ ة عم  زببببار إليها والد سببببي

ن ق ي  ، مدااري يف اخل   والتقارير املوجودةهذه التإدرا  سببببيتم  /، فقد متاملدةحمددة املها  املعين ابلدراسببببة االسببببتقةببببائية 
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، 3عم  منظمة األغذية والزراعة ازأن الوقاية من التحرش اونسيوخ ة  2خ ة العم  االسرتاتيجية اخلاصة ابملوارد ال زرية
 وغريمها.، وشع ة خدمات تكنولوجيا املعلومات مكتب االتةال ، مث املعنيةاملكاتب ذلك خ   عم  وك

ايةة هتيةة الد ت ذتا املنظمة لتزببجيع اوارية الدراسببة االسببتقةببائية وخ ة العم  الالحقة جزًءا من اوهود زببّك  وت -14
ح، وخ ة العم  االسببببببببرتاتيجية اوديدة التنظيمي املنقّ وحتسبببببببب  فعالية املنظمة. ويزببببببببم  ذلك تنفيذ اتيك   متناغمةعم  

وفريق املها  املعين يسببببائ  الوقاية من االسببببتغالل واالعتداء اونسببببي  والتحرش ، الد حمورها الناساخلاصببببة ابملوارد ال زببببرية 
 .لمنظمةاادارية لالكفاءة لمنظمة تركز على تعزيز لم ادرات ت وير التكنولوجيات الرقمية للمنظمة وونيع و  ،اونسي

واعد التزببباور مع هيةد متثي  املو ف  والقيادة العليا، سبببُتعرض التوصبببيات النهائية ملعاوة القضبببااي الرئيسبببية ا ددة  -15
ض واتةببببببببببببببباالت حمببددة األهببداىل لةبببببببببببببببا  مجيع املو ف . وسببببببببببببببيتم و عر تقببد  على املببدير العببا ، على أن يلي ذلببك 

 نظمة.عم  امل خ  وحتديثات ذات الةلة عب قة من خالل تقارير الزُ جنازات ا قّ ااجراءات املتطذة واا عن اااالغ
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