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 وجزامل

 املعروض على اللجنة، الضوء على التقدم احملرز يف حتقيق النواتج  2021التقرير السنوي عن املوارد البشرية لعام سّلط ي
)، مبا يف ذلك FC183/4الوثيقة ملخرجات املبيَّنة ابلتفصيل يف خطة العمل االسرتاتيجية اخلاصة ابملوارد البشرية (وا

لدورة السادسة وا اليةلجنة املالدورة اخلامسة والثمانني بعد املائة ل بناء على طلب ،إحصاءات وبيا�ت القوة العاملة
   .لمجلسوالستني بعد املائة ل

  ويُربز القسم اثنني ، ويتألف من قسمني2020الذي مت اعتماده يف عام  إعداد التقاريرالتقرير السنوي هيكل ويتبع .
ية ما صدر من توصيات وقرارات عن جلنة اخلدمة املدن 2أهم اإلجنازات وحتليالت القوة العاملة. ويغطي القسم  1

 الدولية وجملس الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة.   

 

 املاليةالتوجيهات املطلوبة من جلنة 

  1 ، وطريقة عرضه (القسم2021من أعضاء جلنة املالية اإلحاطة علًما ابلتقرير السنوي عن املوارد البشرية لعام يرجى (
املوارد البشرية، وكذلك املعلومات احملدثة عن حتليالت القوة العاملة يف املنظمة،  ملا حتقق من تقدم وإجنازات يف جمال

) من توصيات وقرارات عن جلنة اخلدمة املدنية الدولية وجملس الصندوق املشرتك للمعاشات 2 وملا صدر (القسم
 التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة.

 مسودة املشورة

 من معلومات ورّحبت ابلتقدم  2021رير السنوي عن املوارد البشرية لعام اللجنة علًما مبا تضمنه التق خذتأ
ومعاملها الرئيسية  2021-2020 للفرتة احملرز يف تنفيذ خطة العمل االسرتاتيجية اخلاصة ابملوارد البشرية

ا ابلتوصيات ومؤشرات األداء الرئيسية اخلاصة هبا، ويف حتليالت القوة العاملة يف املنظمة. وأقّرت اللجنة أيضً 
والقرارات الصادرة عن جلنة اخلدمة املدنية الدولية وجملس الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي 

 . واليت أبلغت اجلمعية العامة هبا األمم املتحدة

 

  

https://www.fao.org/3/nd471ar/nd471ar.pdf
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 احملتو�تبيان 
 

 ت القوة العاملة، وحتليال2021: اإلبالغ عن النواتج واملخرجات واإلجنازات اليت حتققت يف عام 1القسم 

 مقدمة -ألف

 2021اإلبالغ عن النواتج واملخرجات واإلجنازات اليت حتققت يف عام  -ابء
والتعلم والتطوير، والتنوع، والشمول، ورفاه التوظيف بشأن  العنصر البشريسياسات للموارد البشرية حمورها  -أوًال 

 )1وظفني العمل أبفضل ما لديهم من قدرات (الناتج املوظفني، للدفع حنو ثقافة قوامها املشاركة ميكن فيها للم

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

 ت القوة العاملة واإلبالغ عنهاامللحق: حتليال -جيم

 

: توصيات وقرارات جلنة اخلدمة املدنية الدولية وجملس الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم 2القسم 
 املتحدة إىل اجلمعية العامة (مبا يف ذلك التغيريات يف جداول املرتبات والبدالت)
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 ، وحتليالت القوة العاملة2021إلجنازات اليت حتققت يف عام : اإلبالغ عن النواتج واملخرجات وا1القسم 

 مقدمة -ألف

  االسرتاتيجية اخلاصة ابملوارد البشرية والتقرير السنوي عن املوارد البشرية العمل خطة

ُيشكل حتقيق األمن الغذائي للجميع وضمان حصول مجيع األشخاص ابنتظام على مستو�ت كافية من األغذية  -1
يف السعي حنو الوفاء  منظمة األغذية والزراعة (املنظمة)ينهم من عيش حياة موفورة النشاط والصحة، صميم جهود املغذية لتمك

طريقة عملها من خالل ز�دة تبين  بتجديد 2021يف عام نظمة امل قامتواجهة التحد�ت يف عامل سريع التطّور، وملبواليتها. 
 يجي، وتنفيذ أساليب العمل اجلديدة. االبتكارات، والتعاون، واالستشراف االسرتات

 2020اليت وافق عليها األعضاء يف عام  2021-2020للفرتة  خلاصة ابملوارد البشريةاخطة العمل االسرتاتيجية وترمي  -2
 ،2031-2022للفرتة طويل األجل دعًما لإلطار االسرتاتيجي للمنظمة  إصالح مبا يسمح إبجراءإىل إرساء لبنات املوارد البشرية 

 املنظمة مكاً� أفضل للعمل.    وجعل

وسّلط الضوء  ،لجنة املاليةل اخلامسة والثمانني بعد املائة ةدور ال خالل التقرير السنوي اجلديد عن املوارد البشريةرض وعُ  -3
رتاتيجية اخلاصة ابملوارد البشرية ومعاملها الرئيسية ومؤشرات األداء الرئيسية، على ما حتقق من تقدم يف تنفيذ خطة العمل االس

للتقرير وبشفافية لصيغة الشكلية ورّحب األعضاء ابابإلضافة إىل إاتحة خط أساس لتحليالت القوة العاملة ذات الصلة. 
  املعلومات املقدمة.

https://www.fao.org/3/nd471ar/nd471ar.pdf


5  FC 191/7 

 

5 

 نفيذ خطة العمل االسرتاتيجية اخلاصة ابملوارد البشريةيف ما يتعّلق بت 2021السياق والتحد�ت القائمة يف عام 

 تولو�األ تتصدر، اليت توّىل تنسيقها فريق إدارة األزماتودائمة التطور املستمرة  19-االستجابة ألزمة كوفيد ظلت -4
وأتمني رفاههم املنظمة بواجبها املتمثل يف رعاية موظفيها  التصدي للتحد�ت اليت تعرتض وفاء. ورّكزت على 2021يف عام 

الوابئية  األوضاع مراعاةو مجيع أحناء العامل، مع احملافظة يف الوقت نفسه على استمرارية العمل يف خمتلف البيئات حول العامل  يف
 .)4-1احمللية (أنظر أيًضا املخرج 

 ها،بشرية دورًا رئيسًيا فيّدت املوارد الاليت أو  ،للمنظمة عدد كبري من األنشطة التحويليةمت االضطالع ب إىل ذلك، إضافة -5
 .2021-2020 للفرتة خطة العمل االسرتاتيجية اخلاصة ابملوارد البشرية يف مت االلتزام هبا ابلتوازي مع املبادرات اإلصالحية اليت

ة مثل شرعت هبا جهات خارجيواملبادرات غري املخطط هلا أو اليت  ،وشّكل الدعم حلاالت الطوارئ يف أفغانستان وإثيوبيا مثًال 
 .2021الدراسة االستقصائية لتكاليف املعيشة يف روما، جزًءا من التحد�ت اليت واجهتها إدارة املوارد البشرية يف عام 

 بدعم شعبة املوارد البشرية وقامتاليت بدأ املدير العام بتنفيذها، عملية اإلصالح التنظيمي وتغيري الثقافة  واستمرت -6
وشاركت فيها وقادهتا أحياً� ابلتعاون مع واهب واملشاركة واالتصاالت املتبادلة على مستو�ت عليا، املمارسات احملّسنة إلدارة امل

خطة عمل املنظمة املتعّلقة ابلدراسة جمموعات وُشعب/مسارات أخرى يف املقر الرئيسي. ومت تطبيق مجيع اإلجراءات الواردة يف 
معنية ابلسلوك إنشاء جلنة جديدة  كما مت،  2021الغ املوظفني هبا طيلة عام وإب يف الوقت احملدد االستقصائية عن رضا املوظفني
 تقدير املوظفني.مبادرة  وإطالق االستغالل واالنتهاك اجلنسيني يف مكان العمل واحلماية من

ابلقدرات التحد�ت اهليكلية واملتعّلقة  معاجلةمن أجل  2021شعبة املوارد البشرية طيلة عام  يقبناء قدرات فر  واستمر -7
ومت تعيني املوظفني وإحلاقهم ابخلدمة، وتشكيل فريق ). 102يف املاضي (أنظر أيًضا املخرج الثاين والفقرة  يقاليت واجهها الفر 

. وملواصلة مواءمة القدرات، أجرت 2021لقيادة يف ُشعبة املوارد البشرية، وسد الفجوات الرئيسية يف جمال اخلربة الفنية طيلة عام ل
جملاالت الرتكيز والنتائج املنشودة الرئيسية للشعبة هبدف حتسني الرتكيز على احتياجات وارد البشرية مراجعة داخلية شعبة امل

شركاء األعمال يف جمال املوارد البشرية يف املقر دارة املواهب. وسيتم النظر يف مفهوم إب ما يتعّلقالعمالء ودعمها، ال سيما يف 
األدوار بني الفرق املعنية ابملوارد البشرية يف مركز اخلدمات املشرتكة توزيع توضيح الوظائف و الرئيسي، واختاذ إجراءات ل

ساعد على تقدمي خدمات يس ممابودابست، واملسؤولني اإلقليميني عن املوارد البشرية، وشعبة املوارد البشرية يف املقر الرئيسي،  يف
 املوارد البشرية بطريقة فعالة.

ذلك أن العديد منها يستغرق وقًتا طويًال  2021ت املوارد البشرية ومعامالهتا تشكل حتدً� طيلة عام عمليا ةأمتت وظلت -8
 2021متتة طيلة عام أتبسيط و  وأجريت استعراضات وعمليات و/أو يتوقف على النقل اليدوي للبيا�ت من نظام إىل آخر.

أيًضا  فعالية (أنظرالاملوارد البشرية من حتقيق أهدافها مبزيد من  حتسينات من شأ�ا أن متّكندخال التخطيط إل وأأجل إدخال  من
نظم وعمليات الضمان االجتماعي ورقمنتها،  ةأمتت جمال يف ). ولقد مت إدخال حتسينات بشكل خاص106و 93الفقرتني 

الن ثال يزاالن مي أل�ما صوصعلى وجه اخلتوصيات بشأن األمتتة والتبسيط يف جمال إدارة املواهب وختطيط القوة العاملة  وتقدمي
 حتدً� كبريًا.
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يف دورهتا التاسعة واخلمسني املنعقدة يف أكتوبر/تشرين األول  ،جلنة اإلشراف االستشارية التابعة للمنظمة ورّحبت -9

تقديرها وأعربت عن  2021-2020 للفرتة ، مبا أحرز من تقدم يف تنفيذ خطة العمل االسرتاتيجية اخلاصة ابملوارد البشرية2021
واملتصلة ابلسياق ابلتحد�ت البيئية ، معرتفة يف العمل ا أكثرموثوقً جلعل املوارد البشرية شريًكا  2021للجهود املبذولة يف عام 

 .إنشاء وظيفة جديدة للموارد البشرية أماماملاثلة 

 خلاصة ابملوارد البشريةأنشطة كان من املقرر االضطالع هبا يف خطة العمل االسرتاتيجية اعدة ولقد وجب أتجيل  -10
-2020. ونتيجة لذلك، مت متديد خطة العمل عملًيا سنة واحدة (2022وأعيد إسناد األولوية هلا يف عام  ،2021-2020 للفرتة

لتعيني اليت ستدّون بشأن اوضع الصيغة النهائية للخطوط التوجيهية  2022. وتشمل األنشطة اليت مت ترحيلها إىل عام 1)2022
تعّلقة ابلتنوع. وستنشر املبادرات واملارسات اجلديدة املعتمدة السنة املاضية، والتوجيهات بشأن ختطيط القوة العاملة، فيها املم

اخلطوط التوجيهية اجلديدة بشأن التصنيف (مبا يف ذلك "النمو الوظيفي") والقسم الذي أعيد العمل به من دليل اإلجراءات 
أجهزة متثيل بعد مشاورات مستفيضة، مبا يف ذلك مع  2022النصف األول من عام اإلدارية بشأن تفويض السلطة، خالل 

 ملوظفني.ا
 

                                                            
على ضرورة اتباع �ج مرن لتنفيذ خطة العمل االسرتاتيجية اخلاصة ابملوارد البشرية، خاصة " )CL 165/11(، شدَّدت جلنة املالية 2020يف نوفمرب/تشرين الثاين  1

  ".، وضرورة بناء القدرات يف جمال املوارد البشرية19-يف ظل أزمة كوفيد
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 2021إلبالغ عن النواتج واملخرجات واإلجنازات اليت حتققت يف عام ا -ابء

ه والتعلم والتطوير، والتنوع، والشمول، ورفا التوظيفبشأن  العنصر البشريسياسات للموارد البشرية حمورها  - أوًال 
 )األولاملوظفني، للدفع حنو ثقافة قوامها املشاركة ميكن فيها للموظفني العمل أبفضل ما لديهم من قدرات (الناتج 

 تعزيز ُأطر وممارسات التوظيف والتنقل  1-أوًال 

 املخرجات الرئيسية  1-1-أوًال 

صالحات اهليكلة يف املقر الرئيسي اليت يف إطار متابعة تنفيذ اإل ابشرت املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية حتّوهلا -11
أقّرها اجمللس. ويتمثل اهلدف من ذلك يف العمل كمنظمة واحدة وتعزيز قدرة املكاتب اإلقليمية على املسامهة يف تنفيذ اإلطار 

 ، مع توفري دعم مؤثر على املستوى القطري. 2031-2022االسرتاتيجي للمنظمة للفرتة 

إدخاهلا يف املقر  عت املكاتب اإلقليمية هيكًال وظيفًيا مشرتًكا يتماشى مع التغّريات اليت متوض ويف إطار هذا التحّول، -12
املقر عب املوجودة يف عمل مؤلف من الشُ  يقاإلقليمية اخلاصة. ومت تشكيل فر  امع احتياجاهت فّية القيام بذلكالرئيسي، وكي

حالًيا النظر  يعادالتوظيف اإلقليمية اجلديدة. و  اكلياكل التنظيمية وهياملكاتب امليدانية لدعم تنفيذ اهل ومن ممثلني من الرئيسي
  حتديدها ودمج هذه املكاتب يف عملية إعادة اهليكلة اإلقليمية. جيري يف أهداف املكاتب اإلقليمية الفرعية ووظائفها و 

دانية، وذلك كجزء من "خطة إضافة إىل ذلك، تتواصل املشاورات بشأن التحّول املستمر لنموذج عمل املكاتب املي -13
مراجعة هيكل إدارة املكاتب امليدانية الفعالية والكفاءة". وتسرتشد اإلجراءات املتخذة يف هذا الصدد ابلتوصيات الصادرة عن 

 ).AUD1021ومراجعة القضا� املتكررة واملنهجية يف عمليات املكاتب القطرية للمنظمة ( )AUD0721( والقدرة على إجرائها

لموظفني على املستو�ت العليا ل 2يف �ج ُشعبة املوارد البشرية ممثلي املنظمة عملية توظيفإدارة مت دمج ولقد  -14
وختطيط عملية تعاقب املوظفني. وعند شغل الوظائف الشاغرة، أُعطيت األولوية ملمثلي املنظمة الذين أتخر موعد تناوهبم. ويف 

ممثًال جديًدا، األمر الذي أّدى إىل تراجع معدل  12ملدى الطويل وتعيني ممثلني للمنظمة على ا 9، جرى تناوب 2021عام 
عبة املوارد البشرية بتطوير بر�مج إلحاطة ممثلي يف املائة). وقامت شُ  16يف املائة (ليبلغ  5الشواغر يف وظيفة ممثلي املنظمة بنسبة 

 .أد�ه) 2-1 املخرج يف 45(أنظر الفقرة  2021املنظمة مت إطالقه يف ديسمرب/كانون األول 

. ومثلت 2021اتفاقًا جديًدا لتبادل املوظفني يف عام  45ز�دة مستمرة مع إبرام  تنقل املوظفني بني الوكاالتوشهد  -15
ليبلغ عدد . ومت متديد االتفاقات القائمة 2020يف املائة مقارنة بعام  28عمليات إعارة املوظفني وانتداهبم ونقلهم ز�دة بنسبة 

 .  ةعملي 57 بادل للموظفنيتعمليات 

                                                            
 )إدارة اخلدمات املؤسسية واملوارد البشرية( شعبة املوارد البشرية 2
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 جممعيف  نيإضافي نيموظفأربعة و  منسقني مقيمني اتبعني لألمم املتحدةثالثة  2021وكان لدى املنظمة يف عام  -16

مكتب  مواهب املنسقني املقيمني. وشاركت ُشعبة املوارد البشرية مشاركة نشطة يف املناقشات املشرتكة بني الوكاالت، ومع
تابع لألمم املتحدة، من أجل جتديد نظام إدارة مواهب املنسقني املقيمني، مبا يف ذلك عملية جديدة للتقييم التنسيق اإلمنائي ال

 واالختيار. 

دعم من أجل ، 19-خالل جائحة كوفيد للعمل ةاملؤهل ةاالحتياطي القدراتائمة بق 2021يف عام العمل  واستمر -17
 اجملاالت اإلدارية. وستكون هذه التجربة مفيدة يف املستقبل ملعاجلة طرائق املكاتب امليدانية اليت حتتاج إىل مساعدة مؤقتة يف

يف حاالت الطوارئ، ابلتعاون مع مكتب  وأتمني املوظفني االستثنائية توسيع/تقليص حجم العمليات من حيث االحتياجات
 حاالت الطوارئ والقدرة على الصمود.  

 اخلمسية الدراسة االستقصائيةوتوّلت شعبة املوارد البشرية قيادة  ويتطلب جذب املواهب توفري شروط توظيف مغرية. -18
. وانطوى ذلك على تنسيق مكّثف مع جلنة اخلدمة املدنية الدولية 2021اليت أجريت يف الربع الرابع من عام لتكاليف املعيشة 

االت اليت توجد مقارها يف روما، مبا عداد عملية مجع بيا�ت األسعار وإدارهتا. ومت إطالق محلة اتصاالت �جحة بني الوكإل
ذلك تعاون قوي مع أجهزة متثيل املوظفني، لضمان مستوى املشاركة الالزم من جانب موظفي الفئة الفنية الدوليني.  يف

ز مراك الوظائف اليت توجد على ة اليت جيب إدخاهلااألساسي لتحديد التعديالتوستستخدم جلنة اخلدمة املدنية الدولية النتائج 
 يف إيطاليا للسنوات اخلمس القادمة.  ها عمل

تصنيف خطوط توجيهية إلعداد سياسة واضحة وشفافة بشأن  بلورةل 2021ومت االضطالع بعمل مكثف خالل عام  -19
"). واملشاورات جارية مع النمو الوظيفييكون من شأ�ا حتديث القواعد احلالية والسماح برتقية الوظائف املشغولة (" الوظائف

عام منتصف يف نشره وإطالقه سيتم على نشاط مؤسسي حمدد األهداف  األخريةوضع اللمسات  هبدفمتثيل املوظفني  زيجها
2022. 

 3برامج املواهب الشابة
، عززت 2021تقدم املنظمة قنوات دخول عديدة لكي تنضم املواهب الشابة إليها وتساهم يف مهمتها. ويف عام  -20

، والرب�مج اخلاص ابلتدريب 4ب واستقطاب أفكارهم املبتكرة من خالل برامج املهنيني الشباباملنظمة التزامها بتوظيف الشبا
. وتتواءم مجيع برامج اخلاصة ابملواهب الشابة 5، وبر�مج األمم املتحدة للموظفني الفنيني املبتدئنيوالزمالءالداخلي واملتطوعني 

ومع االحتياجات وأفضل املمارسات القائمة يف النظام املوّحد لألمم  مع احتياجات املنظمة وأفضل املمارسات املتبعة فيها،
 املتحدة.

                                                            
 إىل املعلومات املتاحة طلب األعضاء، خالل الدورة اخلامسة والثمانني بعد املائة للجنة املالية، معلومات عن تنوع برامج املواهب الشابة يف املنظمة ابإلضافة 3

   .2020يف التقرير السنوي عن املوارد البشرية لعام  ابلفعل
مع منظمات األمم  ويتواءم ذلك ."بر�مج املهنيني الشباب"ليصبح اآلن "بر�مج الفنيني املبتدئني" سم ابا سابقً  الذي كان يعرفت تسمية الرب�مج أعيد 4

 حني.شفهم الرب�مج ومقصده من جانب املر  ويسّهلاملتحدة األخرى 
التواؤم مع املمارسة  "بر�مج الفنيني املبتدئني" من أجلاآلن ظفني الفنيني املعاونني" ليصبح "بر�مج املو سم سابًقا اب الذي كان يعرفأعيدت تسمية الرب�مج  5

    املتبعة يف األمم املتحدة واالستفادة من مكانة الرب�مج.
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لتفكري يف مستقبل على ااملواهب الشابة  تشجيع، شاركت املنظمة يف سبع فعاليات للتوعية من أجل 2021ويف عام  -21
، أو املؤسسات والرابطات األكادميية، مهين يف منظمة األغذية والزراعة. ومت تنظيم هذه الفعاليات من جانب األعضاء يف املنظمة

حلقة دراسية عن املسريات املهنية يف املنظمات اليت توجد  الفعاليات من مجلة أمور أخرى، تضمنتو أو شبكات األمم املتحدة. 
الب سفارة الياابن، ومعرض افرتاضي للوظائف قامت املنظمة بتصميمه واستضافته واستهدفت فيه الط نظمتهامقارها يف روما 

بلًدا غري ممثل  17بلًدا، مبا يف ذلك  120مشارك من  000 1جذب احلدث حوايل . و واملهنيني الشباب ذوي اخللفيات املتنوعة
 عمل.   طلب 616و كاتب االستعالمملز�رة  550 5ل ، وسجّ �قص التمثيلأو 

 برامج املواهب الشابة يف منظمة األغذية والزراعة

 الرب�مج
العدد حىت 

مرب/كانون ديس 31
 2020األول 

العدد حىت 
ديسمرب/كانون  31

 2021األول 

املقر الرئيسي 
2021 

املكاتب امليدانية 
2021 

 4   4 12  الشباب بر�مج املهنيني

 7 22 29 35 املوظفون الفنيون املبتدئون 

 97 48 145 92  املتدربون

 3   3 2 الزمالء

 15   15 7 املتطوعون (املنظمة)

 28 1 29 36 ألمم املتحدةمتطوعو ا
 

 6بر�مج املهنيني الشباب
، وظيفة كل سنتني 25ويقدم  ،(بر�مج العمل وامليزانية) من الرب�مج العادي للمنظمةممّول بر�مج املهنيني الشباب  -22

لدان النامية تشجيع اجتذاب وتوظيف موظفني من اجملموعات املستهدفة، أي الفئة الفنية من النساء ومواطين البويهدف إىل 
 . 7املمثَّلة أو الناقصة التمثيل، مما ُيسهم يف جتديد شباب القوة العاملة ابملنظمة غري

أعادت شعبة املوارد البشرية إطالق بر�مج املهنيني  ،عّدة سنواتل أتجيلهبعد و ، 2021ويف ديسمرب/كانون األول  -23
مهنًيا  13مهنًيا شااًب يف املقر الرئيسي و 12 تعيني، على أن يتم 2022/2023الشباب يف دورة بر�مج العمل وامليزانية احلالية 

أنشطة  ومشلت هذه احلملة .شااًب يف املكاتب امليدانية. ومت تنظيم محلة إعالمية نشطة جلذب مقدمي الطلبات من بلدان حمددة

                                                            
  كان يسمى سابًقا "بر�مج الفنيني املبتدئني" 6
أيًضا إىل أن الرب�مج  AC 2014/11؛ وتشري الوثيقة "2013-2012بعنوان "التعديالت على بر�مج العمل وامليزانية للفرتة  CL 143/3الوثيقة من  32الفقرة  7

دخول مهنية كموظف دويل  ا ويوّفر نقطةمن البلدان النامية غري املمثلة أو املمثلة متثيًال �قصً  بشكل أساسي يستهدف املهنيني الشباب املوهوبني اآلتني
  املنظمة. يف

https://www.fao.org/3/mc251a/mc251a.pdf
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وسائل  اضي للوظائف واستخداممعرض افرت  نع فضًال اتصال استهدفت املمثلني الدائمني للبلدان األعضاء وممثلي املنظمة، 

 التواصل االجتماعي وشبكات الشباب يف منظمة األغذية والزراعة. 

هداف بر�مج املهنيني الشباب. ويف السنوات العشر أويُعد استبقاء املشاركني من ذوي األداء العايل، هدفًا رئيسًيا من  -24
مشارًكا مبوجب إجراءات  45طريق الرب�مج واستبقت املنظمة جنسية إىل املنظمة عن  58مهنًيا شااًب من  84األخرية، انضم 
 هميف املائة من املهنيني الذين مت استبقاؤهم  47يف املائة. وجتدر اإلشارة إىل أن  54معدل االستبقاء العام  ليبلغتعاقدية خمتلفة، 

 من النساء.

 8بر�مج األمم املتحدة للموظفني الفنيني املبتدئني
) املسامهات الطوعيةاملبتدئني على نطاق منظومة األمم املتحدة ممّول من الشركاء يف املوارد ( الفنينيني إن بر�مج املوظف -25

ويطّبق املشاركون ختّصصاهتم الفنية حتت  ،. ويتيح الرب�مج للمشاركني فيه التعّلم املنظم أثناء العملعادة 2-ف مستوى على
  خل املشاركون يف حساابت التمثيل اجلغرايف.إشراف أحد كبار املوظفني يف املنظمة. وال يد

 األعضاء.ابملوظفني الفنيني املبتدئني مع  اخاصً  ااتفاقً  24جمموعه  ام ، كانت املنظمة قد وّقعت2021ويف �اية عام  -26
األول  ديسمرب/كانون 31 يف 9عشرة ليصل جمموعه إىل 2021يف عام  مبقدار الضعفولقد زاد عدد الشركاء النشطني يف املوارد 

، بصورة جزئية إىل الفرتة االنتقالية 2021 خالل عامموظًفا  29إىل  35. ويعزى تراجع عدد املوظفني الفنيني املبتدئني من 2021
 .2022عام  النصف األول مناليت دامت سنتني وإحلاق الفوج اجلديد من الفنيني ابخلدمة يف  املهام إنتهاءبني 

ومت مهامهم.  آخر موظًفا فنًيا مبتدائً  15إىل املنظمة وأ�ى  جدد نيني مبتدئنيموظفني ف 10، انضم 2021عام  ويف -27
مهامهم كموظفني فنيني  انتهاء بعدأشهر  6استبقاء ستة من هؤالء الفنيني اخلمسة عشر كموظفني أو كاستشاريني يف غضون 

 مبتدئني.  

                                                            
 "بر�مج املوظفني الفنيني املعاونني" يف منظمة األغذية والزراعة، وابت اآلن متوائًما مع النظام املوّحد لألمم املتحدةسم كان يعرف سابًقا اب 8
 معهماتفاًقا الذين وقعت املنظمة  24البالغ عددهم  األعضاء علًما أبنموظًفا فنًيا مبتداًئ،  حالًيا ن يف املوارد هم األعضاء الذين ميّولونو الشركاء النشط 9
  يقومون مجيًعا بتمويل موظفني فنيني مبتدئني كل سنة. ال
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          2021ول عضو، ديسمرب/كانون األ بلددئني من كل تعدد املوظفني الفنيني املب

 العضوالبلد  
عدد املوظفني 

 دئنيتالفنيني املب
 1 بلجيكا

 2 الصني

 1 فرنسا

 7 أملانيا

 8 الياابن

 4 هولندا

 1 إسبانيا

 2 السويد

 1 سويسرا

 2 الوال�ت املتحدة األمريكية

 29 اجملموع الكلي
 

 املكان
عدد املوظفني 

 دئنيتالفنيني املب
املقر الرئيسي 

 (إيطاليا)
22 

 7 املكاتب امليدانية

  

 

 10الرب�مج اخلاص ابلتدريب الداخلي واملتطوعني والزماالت
يف التعّرف على املواهب  ،يتمثل أحد األهداف االسرتاتيجية للرب�مج اخلاص ابلتدريب الداخلي واملتطوعني والزماالت -28

جائحة  طرحتها، وابلرغم من استمرار التحد�ت اليت 2021عام  ويفذات اخللفيات املتنوعة من مجيع أحناء العامل.  الشابة
من بلدان غري ممثلة  من املشاركني يف املائة 19 كانو  إىل املنظمة. اعضوً  بلًدا 85مشارًكا يف الرب�مج من  320، انضم 19-كوفيد

شهد عام و  ألكرب من املشاركني من أورواب.يف املائة من املشاركني يف الرب�مج من النساء. وجاء العدد ا 68و �قصة التمثيلأو 
عدد مقدمي طلبات املشاركة يف الرب�مج اخلاص ابلتدريب الداخلي واملتطوعني والزماالت، بلغت  ز�دة ملحوظة يف 2021

 .2020عام مقارنة باملائة  يف 17نسبتها 

مت شعبة املوارد البشرية دعًما مالًيا ألنشطة التواصل احملددة األهداف والتعاون مع املكاتب اإلقليمية، قد ونتيجة -29
بلًدا وعملوا على  12شااًب من شباب الشعوب األصلية يف بر�مج املنظمة للتدريب الداخلي. ومثل هؤالء الشباب  25ملشاركة 

 .مشاريع خمتلفة يف بلدا�م/جمتمعاهتم األصلية احمللية

 

                                                            
 يرد موجز بكل بر�مج يف �اية هذا التقرير. 10
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 ا، حبسب األقاليماملتطوعني والزماالت املعّينني حديثً جنسيات املشاركني يف الرب�مج اخلاص ابلتدريب الداخلي و 

 
يف املائة من املشاركني  16 الرب�مج اخلاص ابلتدريب الداخلي واملتطوعني والزماالتيف  دعمت املؤسسات الشريكةو  -30

سارً� مع مؤسسات  وزماالت وتطوّعتدريب داخلي  اتفاق 48، دعًما مادً�. وهناك يف الوقت الراهن 2021يف الرب�مج يف عام 
، منها مثانية اتفاقات مع مؤسسات 2021اتفاقات مماثلة يف عام  10ومت إبرام  .2022فرباير/شباط  4منذ  من خمتلف أحناء العامل

يف إطار اجلهود املبذولة لتعزيز التدريب الداخلي ، وشاركت منظمة األغذية والزراعةآسيوية واتفاقني اثنني مع مؤسسات أوروبية. 
تنفيذ اسرتاتيجية األمم على نطاق األمم املتحدة ل الداخلي تدريبلالعمل املعين اب يقيف فر  ربة التدريب يف األمم املتحدة،وجت

  التابعة ملكتب مبعوث األمني العام لألمم املتحدة املعين ابلشباب. 2030عام املتحدة للشباب ل

 تكوين القوة العاملة 2-1-أوًال 

. ويعزى ذلك إىل 2020ديسمرب/كانون األول  31يف املائة منذ  11لعاملني يف املنظمة بنسبة ل العدد اإلمجايلازداد  -31
يف املائة فيما  2بنسبة  11حد كبري إىل الز�دات املسّجلة يف فئة القوة العاملة املنتسبة. وكما هو مبّني أد�ه، زاد عدد املوظفني

 املكاتب امليدانية. إىليف املائة من الز�دة  85حوايل  عودييف املائة. و  14زادت القوة العاملة املنتسبة بنسبة 

 

                                                            
 موظفون معّينون بعقود مشمولة ابلنظامني اإلداري واألساسي للموظفني يف املنظمة.  11
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 )2021ديسمرب/كانون األول  31(بيا�ت  القوة العاملة يف املنظمة جلميع املوظفني

  2021  2020  
الز�دة ابلنسبة 

  املئوية

النسبة املئوية من 
جمموع القوة العاملة 

 2021يف عام 

النسبة املئوية من 
عاملة جمموع القوة ال

 2020يف عام 
 %24 %22 %2  178 3 255 3 جمموع املوظفني 

جمموع القوة العاملة املنتسبة (املوارد 
 %76 %78 %14  165 10  555 11 البشرية من غري املوظفني)

   %11 343 13 810 14 جمموع العاملني
 

ر الرئيسي واملكاتب امليدانية من دون تغيري اعتبارًا من بني املق (املوظفني والقوة العاملة املنتسبة) توزيع القوة العاملة يبق -32
 :2020ديسمرب/كانون األول  31

 ؛يف املائة من جمموع القوة العاملة يعمل يف إيطاليا/املقر الرئيسي 19 •
 ؛يف املائة من جمموع القوة العاملة يعمل يف املكاتب امليدانية 81 •
  ؛يف املكاتب امليدانيةيف املائة من القوة العاملة املنتسبة  90يعمل  •
 يف املائة).  49يف املائة) واملكاتب امليدانية ( 51ال يزال املوظفون موزعني توزيًعا متكافًئا بني املقر الرئيسي ( •

 توزيع القوة العاملة من مجيع العاملني يف املنظمة، حسب الفئة ومركز العمل (املقر/األقاليم)

ية (خارج املكاتب امليدان املقر الرئيسي الفئة
 اجملموع الكلي  إيطاليا)

  255 3 %)49( 599 1        %) 51( 656 1        املوظفون 

القوة العاملة املنتسبة (املوارد البشرية من غري 
 املوظفني)

       1 175 )10 (%     10 380 )90(% 11 555  

  810 14 %)81( 979 11     %)19( 831 2        جمموع العاملني
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املقر  
 الرئيسي

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

 اجملموع اجملموع اجملموع اجملموع اجملموع اجملموع اجملموع الفئة

  141  9  11  10  16  14  81 الفئات العليامدير و 

  604 1  94  88  80  117  241  984 املوظفون الفنيون

  253  31  46  26  48  102 - املوظفون الفنيون الوطنيون

  257 1  81  111  113  126  235  591 اخلدمات العامة

  255 3 215 256 229 307 592  656 1 جمموع املوظفني

 اجملموع اجملموع اجملموع اجملموع اجملموع اجملموع اجملموع  الفئة

  012 2  86  230  494  219  322  661 االستشاريون

املتعاقدون (املشرتكون يف عقود اخلدمات 
  653  32  109  137  106  99  170 الشخصية)

  068 5  458  992  219  383 1  016 2 - موظفو املشاريع الوطنيون

  071 3  325  628  695  491  837  95  املتعاقدون الوطنيون

  751  97  123  88  47  147  249 آخرون*

  555 11  998  082 2  633 1  2 246  421 3  175 1 جمموع القوة العاملة املنتسبة

  810 14  213 1  338 2  862 1  553 2  013 4  831 2 جمموع القوة العاملة

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

هاء من امللحق ملزيد من التفاصيل عن توزيع القوة العاملة من حيث -1دال، و-1جيم، و-1ابء، و-1ألف، و-1أنظر اجلداول 
خارج  ة، واملقر الرئيسي/املكاتب امليدانية، ونوع التمويل (بر�مج العمل وامليزانية/التمويل منمجيع املوظفني يف املنظمة حسب الفئ

 . 2021ديسمرب/كانون األول  31بر�مج العمل وامليزانية)، حىت 
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  مؤشر األداء الرئيسي: املدة اليت يستغرقها التعيني ومعدل الوظائف الشاغرة  3-1-أوًال 

املقاسة بعدد األ�م من اتريخ اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة حىت  ها عملية تعيني املوظفنياملدة اليت تستغرقظلت  -33
   12.يوًما 156إىل  159تراجع طفيف من وحصل  .2020تقدمي العرض األوَّيل، مماثلة ملا كانت عليه يف عام  اتريخ

ها. وأسفر ذلك عن عمليات اختيار لتحسني نوعية عملية االختيار وشفافيت 2021ومت اختاذ خطوات جديدة يف عام  -34
موثّقة بشكل جّيدة ومصممة خصيًصا لكل وظيفة هبدف اختيار أفضل مرشح، ولكنه أّدى أيًضا إىل ز�دة املدة والقدرات 

 الالزمة لكل تعيني.  

لية تسمح إبجراء تعيينات عديدة من خالل عمكانت اليت   13املرشحني استخدام قوائم 2019يف عام ت املنظمة وأوقف -35
ختيار مصممة اعملية ب يضطلع فريق متخصصو  على حدة اإلعالن عن كل وظيفةيتم اخيار واحدة. ويف الوقت الراهن، 

فريق املتخصص. فقط مت اعتماد أدوات أخرى ميكن ال مع مقابلة خاللتقييم املرشحني فقط  يتم . ومل يعدذه الوظيفةخصيًصا هل
. املرشحنيمقابلة اثنية أو تقدمي العروض، فضًال عن استعراض عينات من عمل  إجراءالختبارات خطية أو اخلضوع أن تشمل 

ويتم تكييف هذه األدوات تبًعا ملتطلبات كل وظيفة ولضمان القيام ابستعراض أكثر مشوًال. ولقد أّدى حتسني عملية التحقق 
  14.التعيني عملية غرقهاستتإىل ز�دة املّدة اليت أيًضا من املعلومات واملراجع اليت قدمها املرشحون 

ا من املرشحني من أجل استهداف جمموعة أكثر تنوعً  الشاغرة ويف عدد من املرّات، أعيد اإلعالن عن الوظائف -36
املؤهلني. وابلنسبة إىل وظائف الفئات العليا أو الوظائف ذات التخصصات التقنية، مت تنظيم محلة إعالمية خمصصة ونشطة عرب 

والعمل  املتخصصةصادر ملالستعانة ابااستخدام أدوات مت عن طريق األعضاء يف املنظمة و  اتصاالت جرتحيث  ،قنوات خمتلفة
 مع مقدمي اخلدمات اخلارجيني.   

 طرًقا جديدة لز�دة أوجه الكفاءة، استكشفت شعبة املوارد البشرية اآلنف ذكرهااملمارسات  وابلنظر إىل أتثريات -37
هذه الطرق االستعانة مبصادر خارجية لدعم عملية فرز املرشحني والتعاون مع شبكة . وتشمل 2022سيتم جتريبها يف عام 

. وستعكس السياسات واإلجراءات 15"املوارد البشرية الواحدة"، وهي مركز األمم املتحدة العاملي خلدمات املوارد البشرية يف بون
 اجلديدة والُنهج املبتكرة هذه املمارسات، 2022يف عام تعيني املوظفني اليت سيتم وضعها بصيغتها النهائية اخلاصة باجلديدة 

                                                            
أ�م. واتبعت شعبة املوارد البشرية املنهجية  156.5يف املتوسط  2021-2020داء الرئيسي للمّدة اليت يستغرقها تعيني املوظفني خالل فرتة السنتني بلغ مؤشر األ 12

اتريخ اإلعالن عن الوظيفة  نفسها الحتساب مؤشر األداء الرئيسي يف كل سنة من السنتني، حيث مت حساب املدة اليت يستغرقها التعيني ابالستناد إىل الفرتة من
فيها سلطة املوافقة خبيار التعيني يف السنة نفسها. ويعكس مؤشر األداء الرئيسي متوسط املّدة الالزمة لشغل الوظائف  تقومالشاغرة يف كل سنة حىت اللحظة اليت 

يوًما  154و 2020يوًما يف املتوسط يف عام  159 (نيسط يف السنتعلى التوايل، وميثل املتو  2021و 2020الشاغرة اليت فتح/أغلق ابب اإلعالن عنها يف عامي 
 ).2021املتوسط يف عام  يف
قوائم  منيف املائة من مجيع التعيينات خالل الفرتة املرجعية  68نسبة  أجريت، تعيني املوظفني من الفئة الفنية وشغلهم للوظائف بشأن 2018ملراجعة عام وفًقا  13

 ت اختيار عديدة نتيجة وظيفة شاغرة واحدة.، مع حصول عمليااملرشحني
قاعدة بيا�ت نظام األمم املتحدة املوحَّد للتحقق من انعدام سوابق االستغالل واالنتهاك اجلنسيني/التحرش  هي أوًال، أضيفت ثالث عمليات حتقق جديدة 14

قائمة العقوابت الصادرة عن جملس اثلثًا، لدولية للشرطة اجلنائية (اإلنرتبول)، و األفراد املدرجني يف قاعدة بيا�ت النشرات احلمراء للمنظمة ااثنًيا، اجلنسي، و 
 األمن.

15 /https://onehr.un.org  

https://onehr.un.org/
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تكون  أن وسرتاعي الدروس املستفادة هبدف تقليص املدة اليت يستغرقها تعيني املوظفني واحلرص يف الوقت نفسه على املعتمدة

 التنقل والتنوع والنمو الوظيفي.  وعلى تعزيزعمليات االختيار قائمة على اجلدارة 

 20حيث بلغ حوايل ، 2020اختالفًا كبريًا عما كان عليه يف عام  الوظائف الشاغرةمعدل خيتلف وبشكل عام، مل  -38
يرجى الرجوع ). وملزيد من التفاصيل، 2020يف املائة يف عام  19يف املائة يف الوظائف الفنية املمولة من بر�مج العمل وامليزانية (

 يف اجلزء الرابع من امللحق. مولة من بر�مج العمل وامليزانيةإحصاءات الوظائف الفنية الشاغرة امل: 4اجلدول  إىل

، متت هذا العامفي ف. 2021املضطلع هبا يف عام  ولقد حصل ذلك ابلرغم من العدد غري املسبوق لعمليات االختيار -39
املمولة من خالل ميزانية  (على مستوى العامل) فريق اختيار انقسموا بشكل متساٍو تقريًبا بني الوظائف الفنية 300إدارة حوايل 

مجيع يف املقر الرئيسي ( ، ووظائف فئة اخلدمات العامة(على مستوى العامل) املرتبطة ابملشاريع الفنية الرب�مج العادي، والوظائف
 ، مما استنفد طاقات فريق تعيني املوارد البشرية.  )مصادر التمويل

يف املائة  46اليت بلغت نسبتها  ت االختيار الداخليعملياعدد كبري من عن هذه  التوظيفجهود  أسفرتولقد  -40
شواغر جديدة. وابلنسبة إىل موظفي فئة اخلدمات  ابلتايلوامليزانية، األمر الذي وّلد  العمل للوظائف الفنية املمولة من بر�مج

يف املائة من موظفي فئة  11 حصولأّدى إىل  مماملوظفني الداخليني، ابيف املائة من عمليات االختيار  90 تعّلقالعامة، فقد 
. ويتماشى ذلك مع توجيهات املدير العام اليت تقضي ابالعرتاف أبمهية التطور املهين على ترقية اخلدمات العامة يف املقر الرئيسي

ظائف موظًفا فنًيا يشغلون و  48استقالة أو انتهاء عقود  أّدتإضافة إىل ذلك،  الداخلي مع إيالء عناية خاصة للرتب األدىن.
. وزاد هذا املعدل الوظائف الشاغرةمعدل  إىل ارتفاعحاالت تقاعد إلزامي،  ثالثوامليزانية، مبا يف ذلك  العمل ممولة من بر�مج

 يف املائة من املوظفني الذين غادروا من النساء.   37موظًفا فنًيا)، وكان  45( 2020بشكل طفيف عما كان عليه يف عام 

ألغراض يف عدد من اجملاالت يف املنظمة مرتفع بشكل خاص  الوظائف الشاغرةعدل وجتدر اإلشارة إىل أن م -41
وظيفة شاغرة) يف ظل تعليق عملية  25يف املائة ( 32يف مركز االستثمار يف املنظمة مثًال معدل الشغور يبلغ ، حيث مستهدفة
افة إىل ذلك، تراجع معدل الوظائف الشاغرة مراجعة هتدف إىل إعادة مواءمة املهارات واخلربات. إض بسبب حالًيا االختيار

يف املائة)، ولكن إعادة هيكلة املكاتب  16(ليبلغ  2021يف املائة يف عام  5بنسبة يف املكاتب امليدانية ممثليات املنظمة  يف
 2022يف عام  املمثلون اإلقليميون احتياجاهتم اخلاصة ابلتوظيف وفرص النمو الوظيفي وسيستعرض ،اإلقليمية ما زالت جارية

 لضمان وجود األشخاص املناسبني يف املراكز الصحيحة من أجل تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية.

 فيه بعد أتجيله سنوات عديدة، ز�دة ملحوظة يف معدل الوظائف الشاغرة ،شهد بر�مج املهنيني الشبابيو  -42
عام رغم تراجع معدالت الشغور يف املقر الرئيسي على املعدل ال يؤثر، األمر الذي 2020مقارنة مبعدل عام  )املائة يف 34(

والذي يبلغ معدل الوظائف  2021واملكاتب امليدانية. ومع إعادة إطالق بر�مج املهنيني الشباب يف ديسمرب/كانون األول 
يع هذه الوظائف يف عام وامليزانية)، يتوقع أن يتم شغل مج العمل وظيفة فنية ممولة من بر�مج 25يف املائة ( 84 حالًيا الشاغرة فيه

2022 . 
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  بيا�ت مؤشر األداء الرئيسي

معدل الشغور يف الوظائف الفنية املمولة من بر�مج 
 العمل وامليزانية

 %19 :2019خط األساس يف مارس/آذار 
الفعلي يف ديسمرب/كانون األول  املعدل
2020 - 20% 
الفعلي يف ديسمرب/كانون  املعدل
  %20 – 2021األول 

= عدد األ�م منذ  دة اليت يستغرقها التعينيامل
اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة حىت موعد تقدمي 

 العرض األوَّيل

يوًما/  145 :2019خط األساس يف ديسمرب/كانون األول 
 يوًما 120 :ةاملستهدف املدة

يف ديسمرب/كانون األول  ةالفعلي املدة
 يوًما 159 – 2020
ن األول يف ديسمرب/كانو  ةالفعلي املدة

 يوًما   156 - 2021
 

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

  املخرجات الرئيسية 1-2-أوًال 
 تطبيق برامج التعلم والتدريب العالية اجلودة والقائمة على االحتياجاتتركيزها على  2021واصلت املنظمة يف عام  -43

أزمة ستمرار ونتيجة ال .2021-2020 للفرتة طط هلا يف خطة العمل االسرتاتيجية اخلاصة ابملوارد البشريةوفًقا للمخرجات املخ
عمل ال، حّولت املنظمة مجيع دوراهتا التدريبية احلضورية إىل جلسات افرتاضية. ومشل ذلك دروس اللغات، وحلقات 19-كوفيد
التقاعد. ومت أيًضا توسيع فرص التعلم املتاحة حالًيا عن طريق  حولقة الدراسية هارات االتصال والقيادة/اإلدارة، واحللمب املتعّلقة

الوصول مبزيد ، و مهور أوسعجلاإلنرتنت. وتسىن بفضل ذلك توفري مزيد من التدريب حول جمموعة واسعة من املواضيع و 
 .الفعالية إىل املكاتب امليدانية من

يف الوقت نفسه اإلسراع و ، بصورة مستمرة 19-إدارة أزمة كوفيديف  املتمثل "الوضع الطبيعي اجلديد"مع  متاشًياو  -44
، واصلت املنظمة توفري األدوات واملوارد اليت تدعم وتتبىن ركةاحلعة يسر لتكون  القوة العاملة ودعم استيعاب الدروس املستفادة يف

 أساليب العمل اهلجينة من قبيل:
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" االفرتاضي الذي يعزز التعلم وتبادل املعرفة عن طريق الندوات اإللكرتونية Zoom in on Learningمنتدى " •

جلسة  17، مت تنظيم 2021املواضيع. ويف عام  فيها خرباء من حول العامل طائفة واسعة من يتناولالتفاعلية اليت 
  16؛مشارك من مجيع أحناء العامل 5 500مدة كل منها ساعة واحدة حبضور 

 مشرفًا يف مجيع أحناء العامل حول كيفية إدارة الفرق واألداء عن بُعد؛ 113حلقات عمل إلكرتونية موجهة إىل  •

�ا توفري املوارد لدعم الرفاه وإدارة الفرق يكون من شأ you@fao منصة مساحات عمل خمصصة من خالل •
 االفرتاضية واستخدام أدوات التعاون االفرتاضي؛

 ) لتيسري التعلم املستمر. LearnApp(تطبيق التعلم  you@faoنسخة حممولة من  •

اعتباًرا  you@faoوأتيحت مكتبة رقمية لدورات التعلم اإللكرتوين اجلديدة جلميع العاملني من خالل منصة  -45
 LinkedIn Learningدورة تدريبية إلكرتونية مقدمة من 17 500. وتشمل املكتبة أكثر من 2020يناير/كانون الثاين  من

دورة من  298 3دورة ( 5 119، أمت املستخدمون من مجيع أحناء املنظمة 2021تغطي جمموعة واسعة من املواضيع. ويف عام 
 يف املقر الرئيسي). جانب الزمالء يف املكاتب امليدانية والباقي 

استجابة للتوصيات املقدمة  2021طوال عام  التطوير الوظيفي الشخصي املوجهدعم  الرامية إىل هوداجلوتضاعفت  -46
 جديدة يف إطار خطة عمل املنظمة املتعّلقة ابلدراسة االستقصائية عن رضا املوظفني. وقدمت املنظمة حلقات عمل افرتاضية

وحدات تتعّلق ابلوعي الذايت، وحتديد األهداف، وصياغة طلبات العمل،  تضمنتدمات العامة موظًفا من فئة اخل 554إىل 
مع  you@faoمنصة  واملهارات اخلاصة إبجراء املقابالت. وأطلقت املنظمة أيًضا مساحة عمل جديدة للدعم الوظيفي على

 . أدوات وتوجيهات عملية تتعّلق بتخطيط املسار الوظيفي والتحضري للمقابالت

 :2021يف عام  القيادة واإلدارةولتعزيز مهارات  -47

) املوزعني ابلتساوي الفئات العلياو  5-من كبار املديرين (من الرتبة ف 30إىل  "بر�مج القيادات التنفيذية"مت تقدمي  •
رتوين املختلط ويشمل هذا الرب�مج التعليمي اإللك بني املقر الرئيسي واملكاتب امليدانية وبصورة متكافئة بني اجلنسني.

تقييًما شامًال مبا يتفق مع إطار القيادة على نطاق منظومة األمم املتحدة، ابإلضافة إىل جلسات توجيه فردية. وشارك 
يف التدريب التكميلي على التعلم العملي ومهارات  ةالقيادات التنفيذية السابق برامجمن كبار املديرين من  66أيًضا 

 توجيه الفرق؛

�مج تعليمي إلكرتوين خمتلط بعنوان "حتقيق النتائج من خالل األفراد" ألربعني من املديرين من املستوى ومت تقدمي بر  •
 ) يف مجيع أحناء العامل؛4-ف/3-املتوسط (ف

من املوظفني الفنيني الوطنيني، مبادرة افرتاضية دامت أربعة أسابيع لتطوير مهارات القيادة بعنوان "بناء  56وحضر  •
 جل التغيري: التوجه حنو مستقبل العمل"؛القدرات من أ

                                                            
يف الفرق املوجودة يف مواقع �ئية"، تشمل األمثلة على املواضيع اليت مت تناوهلا خالل اجللسات "التحيز غري الواعي يف مكان العمل"، و"السالمة النفسية  16

 و"من التوتر إىل العمل اجلماعي"، و"بناء احلساب املصريف العاطفي يف عامل افرتاضي".

https://fao.csod.com/samldefault.aspx?ouid=2&returnurl=%252fDeepLink%252fProcessRedirect.aspx%253fmodule%253d111
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حتدد وتريته ذاتياً بعنوان "الشهادات اإللكرتونية املوّسعة بشأن القيادة واإلدارة"  منوذجيمت تقدمي بر�مج جترييب إلكرتوين و  •
 )؛2-ف/1-مشارًكا (ف 30العاملي التابع لكلية موظفي منظومة األمم املتحدة، إىل  Blue Lineعن طريق مركز 

ومت إطالق بر�مج إحاطة ممثلي املنظمة الذي وضعته شعبة املوارد البشرية والذي استهدف يف األساس املمثلني اجلدد  •
وحضره معظم ممثلو املنظمة. ويقدم  2021للجميع، يف ديسمرب/كانون األول ولكن فتح ابب املشاركة فيه للمنظمة 

ا يتمحور حول ما يؤديه ممثلو املنظمة من دور اسرتاتيجية ووظائف الرب�مج حملة عامة شاملة عن املنظمة ويتضمن منهجً 
 رئيسية؛ 

) يف الدورة الدراسية للمهارات القيادية ألفرقة األمم 1-مدير/5-(فمن ممثليها  5ودعمت املنظمة أيًضا مشاركة  •
منظومة األمم املتحدة ومت اليت نظمتها كلية موظفي و املتحدة القطرية بعنوان "تعظيم أوجه التآزر إلحداث أثر أكرب" 

 ؛بصورة حضوريةتقدميها 

، وإعداد التحريرموظف هبدف تعزيز مهارات التواصل، مبا يف ذلك مهارات  500وأقيمت حلقات عمل ألكثر من  •
التقارير، والتكّلم إبجياز، والتدريب على الوسائط االسرتاتيجية لكبار املديرين. ودعمت املنظمة أيًضا مشاركة موظفني 

"حتويل النظم يف عقد العمل" والذي يدوم أربعة  املعنون التابع لرب�مج األمم املتحدة اإلمنائي خمترب التعّلم ددين يفحم
صنع القرارات، وإدارة الشركاء، والقيادة يف النظم على أشهر ويهدف إىل تعزيز قدرات املمارسني يف األمم املتحدة 

 املعقدة.

 مشارًكا من مجيع أحناء العامل.  373إىل  حول التقاعدافرتاضية  يةحلقة دراسوقدمت املنظمة أيًضا  -48

إطار  -أداة الربجمة والتخطيط على املستوى القطري  بشأندورة تدريبية  مت تقدمي، اإلدارة القائمة على النتائجولتعزيز  -49
الفرتاضية هذه بشأن "تطوير نظرية ابلتعاون مع كلية موظفي منظومة األمم املتحدة. وقدمت حلقة العمل ا -الربجمة القطرية 

تغيري سليمة يف سياق إطار األمم املتحدة للتعاون من أجل التنمية املستدامة وما يشتق عنه من أطر للربجمة القطرية التابعة ملنظمة 
 من املوظفني الذين يؤدون دورًا رئيسًيا يف جمال الربجمة القطرية. 52األغذية والزراعة" إىل 

       :لتحسني وإدارة اإلداءذلك، اُختذت مبادرات  وابإلضافة إىل -50

من املديرين واملوظفني على نطاق املنظمة وتوفريها جلهات  314جلسة إحاطة خمصصة إىل  41تقدمي  2021مت يف عام  •
يد على مهارات االتصال املعنية إبدارة األداء يف مجيع أحناء العامل. وسعًيا إىل ز�دة بناء املهارات والكفاءات، جيري التأك

 وموارد وأدوات إدارة األداء ودجمها يف جمموعة من الدورات األخرى؛

يف إطار تقييم �اية العام  جترى رؤساء املكاتب، كعملية إلزامية/يريننواب املد/يرينوأجري تقييم متعدد املصادر للمد •
قني املقيمني يف تقييمات ممثلي املنظمة داء. ويسمح ذلك أيًضا إبدراج تعقيبات املنسنظام تقييم وإدارة األاخلاص ب

 بشأن األهداف املتعّلقة أبداء املكاتب القطرية. ومتت أيًضا ز�دة عدد التقارير املباشرة اليت ميكنها أن توفر التعقيبات؛ 

هبا  ولرتشيد عملية تقييم األداء، مت تعديل مناذج التقييم من أجل املساعدة على تبسيط عملية التوثيق اليت تضطلع •
 اجلهات املقّيمة املتعددة واملديرين، ومن أجل املواءمة مع املمارسات اجليدة املعتمدة يف األمم املتحدة.
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وقدمت املنظمة أيًضا مناهج تعليمية جديدة وأدوات لإلبالغ من أجل املساعدة على تنفيذ السياسات والعمليات  -51

. املخاطر والضوابط الداخلية، واألخالقيات ومحاية املوظفني حتسني األداء يف منع التدليس، وإدارةواملمارسات هبدف 
و"بر�مج األمم املتحدة للرعاية: فريوس نقص  ،ويشمل ذلك إطالق دورات إلكرتونية بشأن "التحرش اجلنسي: دور املديرين"

نظام املعلومات اإلدارية  ادرة عنالص املخاطر املناعة البشرية يف مكان العمل"، وسلسلة من أشرطة الفيديو التعليمية بشأن تقارير
 املتكامل/النظام العاملي إلدارة املوارد هبدف تقوية الضوابط الداخلية. 

احلصول أتيحت إمكانية يف الوظائف اإلدارية والتشغيلية،  تعزيز الضوابط الداخلية واحلد من عوامل اخلطروملواصلة  -52
لمكاتب ) لاستبيان املراقبة الداخليةاليت مت تلقيها (تشكل جزًءا من  ةظيفيوالو  ةاإللزامي اتلتدريباب املعلومات املتعّلقة على

 .عب يف املقر الرئيسيالقطرية/اإلقليمية والوحدات/الشُ 

لتحقيق أوجه الكفاءة، تنسيق املبادرات التدريبية  االستفادة من منظومة األمم املتحدة والتعاون معهاومشلت  -53
العديد من مبادرات تطوير مهارات اإلدارة والقيادة  كما حصل يفمنظومة األمم املتحدة  وتصميمها وتطبيقها مع كلية موظفي 

اآلنف ذكرها. عالوة على ذلك، وّقعت املنظمة مذكرة تفاهم لتبادل موارد التعّلم اإللكرتونية واستخدامها (بر�مج األمم املتحدة 
الزراعية، مركز التدريب الدويل، منظمة األغذية والزراعة، بر�مج األمم  اإلمنائي، بر�مج األغذية العاملي، الصندوق الدويل للتنمية

املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز، املنظمة الدولية للهجرة، صندوق األمم املتحدة للسكان، إدارة 
كفاءة بفضل عضوية جمموعة عمل الل املعارف تباد شؤون السالمة واألمن، منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسف)). وحقق

األمم املتحدة املعنية ابألداء واملشاركة، شأنه شأن التمكن من االستفادة من اتفاقات األمم املتحدة الطويلة األجل مثل اتفاق 
املتعّلق خبدمات  ، واتفاق مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريعLinkedIn Learningأمانة األمم املتحدة املتعّلق بشهادات 

 التعلم اإللكرتوين، واتفاق بر�مج األغذية العاملي (جاٍر) املتعّلق خبدمات التدريب على إدماج حاالت اإلعاقة.

املراجعة تقييم  كان اهلدف من. و تعّلم املوظفني وتدريبهمنشطة أل مراجعة 2021وأجرى مكتب املفتش العام يف عام  -54
ريبهم وفعاليتها يف حتقيق هدف املنظمة املتمثل يف بناء قدرة املوظفني على املسامهة يف حتقيق كفاءة أنشطة تعّلم املوظفني وتد

، واحملافظة على هذه القدرة وتقويتها. ووافقت شعبة املوارد البشرية على اختاذ اإلجراءات الرئيسية الواردة يف تقرير املنظمة والية
وتشمل هذه  االقتضاء، من أجل معاجلة القضا� اليت مت حتديدها. املراجعة، ابلتعاون مع أصحاب مصلحة آخرين حسب

اإلجراءات إنشاء إطار موّحد للتعّلم، واستعراض اإلجراءات احلالية املتعّلقة مبخصصات امليزانية لتنمية قدرات املوظفني، ومعاجلة 
 طلبات التدريب اخلارجية.

 لزاميمؤشر األداء الرئيسي: االمتثال للتدريب اإل 2-2-أوًال 

من خطة العمل االسرتاتيجية  3-1تُقدِّم املنظمة مثاين دورات تدريبية إلزامية تدعم مجيعها اهلدف التنظيمي للمخرج  -55
 اخلاصة ابملوارد البشرية واملتمثل يف هتيئة بيئة عمل متنّوعة وشاملة يشعر فيها املوظفون ابلتقدير. 

رصد  اإللزامي وز�دهتا. ويشمل ذلك إضفاء الطابع الالمركزي علىوتبذل جهود متواصلة لرصد معدالت إمتام التدريب  -56
تتضمن أسئلة  you@faoالتدريب اإللزامي من خالل إعداد لوحات بيا�ت وتقارير خمصصة، وصفحة خمصصة على منصة 
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جلميع  داء خمصصمتكررة، وجلسات اتصال وجلسات إعالمية حمددة األهداف، ومؤشر لألداء يف نظام تقييم وإدارة األ
 االمتثال. املشرفني، والتعاون مع شبكات جهة االتصال الداخلية يف املقر الرئيسي واملكاتب امليدانية من أجل ضمان

 تفاصيل توزيع املوظفني والقوة العاملة املنتسبة حسب الدورة

امتثال املوارد البشرية من غري  امتثال املوظفني يةالتدريب عنوان الدورة
 املوظفني

متثال العام للدورة معدل اال
 التدريبية

 74.2% 70% 90% حتقيق املساواة بني اجلنسني يف عمل املنظمة
 60.8% 53% 89% األخالقيات والنزاهة يف األمم املتحدة

سياسة محاية املبلغني عن املخالفات يف 
 74.3% 70% 92% املنظمة

 76.5% 72% 94% منع التدليس وممارسات الفساد األخرى
ضايقات والتحرش اجلنسي وسوء منع امل

 79.8% 75% 98% استغالل السلطة
 77.4% 73% 95% احلماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني

 دورة األمم املتحدة للعمل مًعا يف وائم
 %92 %71 %75.3 
    
 74.1% معدل االمتثال العام  

 

  بيا�ت مؤشر األداء الرئيسي

 
 ريب اإللزامي بني مجيع املوظفنيمعدل االمتثال العام للتد

 يف املائة 60 -اهلدف 
 يف املائة  64.9 - 2020ديسمرب/كانون األول 

 يف املائة 74.1 - 2021ديسمرب/كانون األول 
 
التدريب األساسي على الوعي األمين الذي ميثل أحد متطلبات 

 اإلحلاق ابخلدمة
 

 17.يف املائة 94.6متثال يبلغ الا معدل
 

، ما يتجاوز املستوى املستهدف يف معدل االمتثال العام جلميع املوظفني يف املائة 9ز�دة بنسبة  دول أعالهويظهر اجل -57
 اوظفني نظرًا إىل قصر آجال عقودهامليف املائة. ويقل معدل امتثال القوة العاملة املنتسبة بطبيعته عن معدل امتثال  14بنسبة 

 .  هاتبديل والتوقف اإللزامي للخدمة وارتفاع معدالت
                                                            

 رييف املائة، تقلبات مبا أن نقل البيا�ت من نظام إىل آخر جي 100نظرً�  بلغييشهد هذا املعدل الذي يعترب أحد متطلبات اإلحلاق ابخلدمة والذي جيب أن  17
وحتميلها يف سجالت  (من مركز اخلدمات املشرتكة إىل شعبة املوارد البشرية) ، وهلذا يستغرق إرسال املعلومات عن إجناز مجيع الدورات التدريبيةبصورة يدوية

 املوظفني بعض الوقت.
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: نتيجة الدراسة 2022عنه يف التقرير السنوي عن املوارد البشرية لعام  واإلبالغمؤشر أداء رئيسي إضايف  قياسوسيتم  -58

تتاح يل فرص اكتساب مهارات جديدة تساعدين " :ابملوافقة على بيان يف ما يتصل 2022االستقصائية ملدى رضا املوظفني لعام 
 ، 2019/2020مقارنة خبط األساس للفرتة  2021/2022يف املائة للفرتة  62املستهدف (املستوى  يف أتدية عملي"

 املائة). يف 57وهو 

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

 متنوعة عاملة قوة 1-3-أوًال 

التوزيع اجلغرايف العادل  مبا يف ذلك، خمتلفةقوة العاملة فيها من منظورات تسعى املنظمة جاهدة إىل ضمان تنوع ال -59
كما أ�ا   18.والتوازن بني اجلنسني، فضًال عن منظورات الثقافة وتعاقب األجيال وتعدد اللغات ومنظور األشخاص ذوي اإلعاقة

 .شكل عامب ملتزمة بتبين هذا التنوع يف صنع القرارات واملمارسات من أجل تعزيز أدائها

، حتافظ املنظمة على مستوى قوي من األداء العام يف النسخة الثانية من خطة نيويف ما يتعّلق ابملساواة بني اجلنس -60
جتاوز  أو يف استيفاء املنظمة جنحت، 2021يف عام و ملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة. اب املتعّلقة نظومةاملالعمل على نطاق 

 8. وبصورة خاصة، حتّسن تصنيف املؤشر مدرج يف خطة العمل مؤشرًا 16شرات األداء من أصل مؤشرًا من مؤ  15متطلبات 
ألنه مت تطبيق آليات ملساءلة مجيع كبار ملتطلبات ا" متجاوز" إىل "مستويفبشأن "إدارة األداء املراعية للمنظور اجلنساين" من "

اجلنسني من  آلية حتفيز مؤسسية لتحقيق النتائج املتعّلقة ابملساواة بنيتم إنشاء ويداء، من خالل نظام تقييم وإدارة األ 19املديرين
 املؤشر الوحيد الذي لوحظ أنه "يقرتب من استيفاء املتطلبات".   " التمثيل العادل للمرأةكان "خالل جوائز تكرمي املوظفني. و 

ديسمرب/كانون األول  31 اعتبارًا منائة يف امل 52للموظفات يف مجيع مستو�ت املنظمة  ةالعامت النسبة املئوية بلغتو  -61
يف املائة  2يف املائة من القوة العاملة املنتسبة، بز�دة نسبتها  39. ومتثل النساء 2000ظل من دون تغيري منذ عام ت، ل2021
املكاتب امليدانية  يف املائة) ولكن نسبة متثيل النساء ال تزال أقل يف 53. وحتقق التكافؤ يف املقر الرئيسي (2020عام ب مقارنة

بلغ نسبة مجيع العامالت تمن امللحق بشأن التمثيل حبسب اجلنسني). و  3يف املائة) (أنظر مزيًدا من التفاصيل يف اجلدول  31(
 . 2020يف املائة يف عام  41يف املائة مقارنة بنسبة  42يف املنظمة (موظفات وقوة عاملة منتسبة) 

 2022) حبلول عام 5-إىل ف 1-على مستوى الوظائف الفنية (ف بني اجلنسني وهتدف املنظمة إىل حتقيق التكافؤ -62
يف املائة يف فئة املوظّفني  45نسبة  ت املنظمةبلغ. ولقد 2024) حبلول عام الفئات العلياو  1-ويف معظم املناصب العليا (مدير

-. ويف ما يتعّلق مبستوى مدير2022لول عام يف االجتاه الصحيح لتحقيق التكافؤ حب ما ميثل تقدًما)، 5-إىل ف 1-الفنيني (ف
من دون تغيري منذ عام  يبقى، ولكن التمثيل العام 1-ومدير 5-ف فئتنيالمت إحراز بعض التقدم يف  فقد ،الفئات العلياو  1

 يف املائة.   26عند  2020

                                                            
 ابالستناد إىل تعريف التنوع الوارد يف إطار جلنة اخلدمة املدنية الدولية. 18
ضمان معاجلة قضا� املساواة بني اجلنسني يف ختطيط مجيع الربامج/املشاريع وتنفيذها من أجل  األداءاإلشراف اإللزامي يف نظام تقييم وإدارة مت حتديث هدف  19

 املنظمة. مثليمل األداءويف أنشطة اإلبالغ ذات الصلة. ومت أيًضا دمج مؤشرات حمددة تتعّلق ابملساواة بني اجلنسني يف أهداف نظام تقييم وإدارة 
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بة كبرية خالل السنوات العشر جمتمعة بنس الفئات العلياولقد ازداد معدل التمثيل العام لإل�ث يف الفئات الفنية و  -63
يف املائة، ما يشري إىل حصول ز�دة مطردة على مجيع املستو�ت ابستثناء مستوى �ئب املدير  43يف املائة إىل  32األخرية من 

 العام/املدير العام املساعد.  

 

 

�ئب مدير 
عام/ مدير عام 

 مساعد

 اجملموع الكلي 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد

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

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

2021 23% 18% 29% 31% 39% 55% 65% 66% 43% 

 

هو مبّني يف خطة العمل على نطاق املنظومة  وكما -64
التكافؤ  ال يزالاملتعلقة ابملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، 

الذي تواجه املنظمة صعوابت يف بني اجلنسني اهلدف الوحيد 
ال يزال هناك ترابط سليب بني متثيل النساء واألقدمية و حتقيقه. 

فكلما زاد مستوى الرتب تراجعت نسبة النساء، مع حدوث  -
الفئات و  4-من مستوى ف يف هذه النسبة حاد اخنفاض

  .العليا

 

وملعاجلة هذه املسألة، تواصل شعبة املوارد البشرية  -65
لتعزيز التكافؤ واملساواة بني اجلنسني  ،وفرق أخرى يف املنظمة واإلدارة العليا، ادةيالقو  ،عاون الوثيق مع جلنة شؤون املرأةعملها ابلت

 والتنوع داخل املنظمة من خالل مبادرات ملموسة وعملية تشمل ما يلي:   

تؤدي زميلة  21شهادات مصّورة أدلت هبا "، وهي محلة داخلية ختللتها 2021املناصب القيادية يف عام امرأة يف  21" •
 على مسريهتن الوظيفية وقصصهن كنساء يف مكان العمل؛  مت الرتكيز فيهامراكز عمل خمتلفة و أدوارًا خمتلفة يف 

 والرب�مج اإلرشادي الذي يسّلط الضوء على املواهب النسائية والشابة بوصفها قوة حمرّكة للمنظمة؛ •

 للموظفني؛ إجازة الوالدينقاق ومتديد املدير العام الستح •

 ؛إجازة األمومةاليت تشمل أيًضا تغطية للمرتب أثناء و والتغطية التأمينية الطبية اجلديدة للقوة العاملة املنتسبة  •
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قدمتها مؤسسة "املرأة األفريقية  ،دورة افرتاضية بعنوان "املرأة يف القيادة يف وقت األزمات"جتريب  2021يف عام مت و  •

) ملواصلة النهوض ابلنساء يف املناصب القيادية 5-ف/4-موظفة (ف 11لبحوث والتنمية الزراعية" وحضرهتا جمال ا يف
 يف املنظمة؛

، تواصل شعبة املوارد البشرية تنفيذ تدابري خمتلفة للقضاء على التحيز غري املقصود يف خمتلف وظيفويف ما يتعّلق ابلت •
أحداث التعّلم واملواد التدريبية جلميع املوظفني و الندوات اإللكرتونية اتحة وإ خطوات عملية االختيار من خالل التوعية

 .  you@faoعلى منصة 

، وبلغت النسبة املئوية للبلدان منذ سنوات عديدةاملؤسسي للمنظمة  املستو�ت املستهدفة للتمثيل اجلغرايف وحتققت -66
املائة أعلى من املستوى  يف 5عضًوا وهي  155املائة. ومتثل هذه النسبة يف  80املمثلة متثيًال منصًفا يف القوة العاملة يف املنظمة 

 من امللحق ملزيد من املعلومات املفصلة).   2املستهدف الذي حدده مؤمتر املنظمة. (أنظر اجلدول 

اسرتاتيجية األمم كجزء من   you@faoمنصة  علىدماج حاالت اإلعاقة تتعّلق إبومت توفري مساحة عمل جديدة  -67
توجيهية وموارد للمديرين واملوظفني من أجل استقدام  اخطوطً  اجلديدة . وتوفر هذه املساحةتحدة إلدماج منظور اإلعاقةامل

"السياسة املتعلقة ابألشخاص ذوي  مبراجعةشعبة املوارد البشرية يف الوقت احلايل  قوماملواهب وإدارة األشخاص ذوي اإلعاقة. وت
 غذية والزراعة". اإلعاقة يف مكان عمل منظمة األ

هدًفا هاًما من أهداف املنظمة. وتتضمن سياسات املنظمة املتعّلقة ابملوارد  قوة عاملة متعددة اللغاتويعّد تشكيل  -68
التدريب ملنظمة ودعم االبشرية تدابري لتعزيز تعددية اللغات بدًءا من مرحلة التوظيف، حيث يتم اختيار أشخاص ملّمني بلغات 

 يلة فرتة خدمتهم. لموظفني طاللغوي ل

من أجل تسليط لتدريب اللغوي بشأن المقر الرئيسي واملكاتب امليدانية ل، مت حتديث اخلطوط التوجيهية 2021ويف عام  -69
الضوء على أمهية تعددية اللغات وتشجيع املوظفني على مواصلة تطوير مهاراهتم اللغوية والثقافية من خالل التدريب اللغوي 

، مت تشجيع 2021ديسمرب/كانون األول  1يف  2022داء لعام إطار إطالق مرحلة ختطيط نظام تقييم وإدارة األ املتاح داخلًيا. ويف
 .2022لعام  للتطور هماملوظفني واملديرين على اعتبار التدريب اللغوي نشاطًا تنموً� وجزًءا من خطت

ظفني املؤهلني يف فئة اخلدمات العامة مبا للمو  2021إلملام ابللغات يف عام لإضافة إىل ذلك، أعيد تقدمي عالوة  -70
 يتماشى مع ما حيصل يف املنظمات األخرى يف النظام املوّحد لألمم املتحدة. 

 رغمابلو  وتقدم املنظمة تدريًبا لغوً� بلغاهتا الست الرمسية متّوله احلساابت املخصصة لتنمية مهارات املوظفني يف املنظمة. -71
 ، جنحت املنظمة يف حتويل مجيع دروسها اللغوية إىل دروس افرتاضية. 19-ة كوفيدالتحد�ت اليت طرحتها جائح من

 ، دعمت شعبة املوارد البشرية تعددية اللغات من خالل:2021ويف عام  -72
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موظف يف املقر  900الست للمنظمة ألكثر من  20توفري التدريب اللغوي (الدروس الفردية واجلماعية) على اللغات •
 21؛الرئيسي

إال على قدر حمدود من التدريب  فيها عمل ال حيصلون مراكزموظًفا يف  75رات لغوية على اإلنرتنت إىل تقدمي دو و  •
 اللغوي؛

مرشح (منظمة األغذية والزراعة، بر�مج األغذية العاملي، الصندوق الدويل  000 1وإجراء امتحا�ت لغوية ألكثر من  •
 دانية.للتنمية الزراعية) يف املقر الرئيسي واملكاتب املي

 
توزيع الدورات اللغوية يف املقر الرئيسي حبسب عددها 

 ونوعها والعدد اإلمجايل لساعات التدريب

 
 

 

وف يف املقر الرئيسي حبسب توزيع التسجيل يف الصف
  املستوى اللغوي ونوع الصف

 

 

للموظفني، وسيستمر حتسني  22سنوي عن املوارد البشرية يتضمن بيا�ت عن املهارات اللغويةوهذا هو أول تقرير  -73
مجيع املواقع.  ويتمتع موظفو املنظمة مبستوى عال من الكفاءة يف لغات األمم املتحدة يف 2022.23 قدرات اإلبالغ خالل عام

مبعرفة لغة واحدة من لغات املنظمة و  تمتع مبعرفة عملية (ج) يفال، الفئات العلياوتشمل املتطلبات اللغوية ملوظفي الفئة الفنية و 

                                                            
 سبانيةليزية والفرنسية والروسية واإلكنالعربية والصينية واإل 20
 مباشرة ابستخدام خمصصات امليزانية لتنمية قدرات املوظفني.اخلاصة هبا  اللغويتنسق املكاتب امليدانية دورات التدريب  21
اليت تعطي دفًعا لإلمكا�ت املتعّددة اللغات للقوة العاملة ة لسياسات املوارد البشرية "شّدد االجتماع املشرتك يف دورته الثالثني بعد املائة على األمهية املركزي 22
"، وطلب من اإلدارة أن تدرج ضمن املنظمة، مبا يف ذلك يف جماالت التوظيف والتقدم املهين والتدريب وتعزيز استخدام لغات املنظمة من قبل موظفيها يف

 بيا�ت تتعلق ابملواصفات اللغوية للموظفني من حول العامل، مفصلة حبسب الرتبة واإلقليم واإلدارة.التقرير السنوي عن املوارد البشرية 
 4أن منظمة األغذية والزراعة هي واحدة من بني  )JIU/REP/2020/6من الوثيقة  133تبّني نتائج تقرير وحدة التفتيش املشرتكة بشأن تعدد اللغات (الفقرة  23

يف املائة  94وتتوافر حالًيا السجاالت اللغوية لنسبة  منظمة مت استعراضها، تسّجل مهارات موظفيها اللغوية بطريقة منظمة. 28منظمات فقط من أصل 
  .2022موظفي املنظمة يف مجيع املواقع. وسيتواصل حتسني جودة البيا�ت وقدرات اإلبالغ طيلة عام  من

عدد الدورات يف  نوع الدورة
 2021عام 

العدد اإلمجايل لساعات 
 2021التدريب يف عام 

 759 5 231 فردية

  105 29 115 مجاعية

 864 34 346 اجملموع

 املستوى
يف  التسجيالتعدد 

  ةفرديال وفصفال
2021 

يف  التسجيالتعدد 
 وف اجلماعيةصفال

 2021 
إملام ابحلد 

 (أ) األدىن
70 142 

 معرفة حمدودة
 (ب)

129 293 

 معرفة عملية
 (ج)

32 262 

 697 231 اجملموع
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وابلنسبة إىل املوظفني املعّينني حملًيا واملوظفني الوطنيني وموظفي اخلدمات العامة، تتمثل املتطلبات  .لغة اثنيةحمدودة (ب) يف 

 متطلبات الوظيفة.اشى مع ممبا يت من لغات املنظمةلغة واحدة  التمتع مبعرفة عملية (ج) يفعادة يف 

. ويشمل اجلدول مجيع يت يتقنو�اال املنظمة ويبّني اجلدول أد�ه الكفاءة اللغوية حبسب عدد ونسبة املوظفني ولغات -74
 ).2021ديسمرب/كانون األول  31موظًفا يف  255 3املوظفني (وعددهم 

 ثالث من هذه اللغات هميف املائة من 34قن لغتني على األقل من لغات املنظمة، فيما يت يف املائة من املوظفني 81يتقن  •
 ؛ابحلد األدىن (أ) أو أعلى يف املائة منهم ثالث لغات أو أكثر من لغات املنظمة 42و على األقل

 وتلزملغة واحدة فقط من لغات املنظمة.  من املوظفنييف املائة  5، يتقن أقل من ةالدولي ةالفني الوظائفوعلى مستوى  •
 إلتقان لغة اثنية؛ تقدمها هلم خذ صفوف إلزاميةأبفني املنظمة هؤالء املوظ

 يف املائة من املوظفني الفنيني ثالث لغات أو أكثر من لغات املنظمة.    40ويتقن أكثر من  •

 24) حبسب الفئة والرتبةمصادر التمويلاليت يتقنها املوظفون (مجيع  لغات املنظمةعدد 

  اليت يتقنها املوظفون املنظمةعدد لغات 

موع اجمل
 الكلي

 الفئة

العدد 
اإلمجايل 

للموظفني 
 يف الرتبة

 لغات 5 لغات 4 لغات 3 لغتني لغة واحدة الرتبة

اجملموع الفرعي 
(مدير،  يرين للمد

مدير عام مساعد، 
 141 �ئب مدير عام)

مدير  
الفئات و 

 %90 %1 %7 %37 %42 %3 العليا

 املوظفون الفنيون

 %96 %1 %9 %37 %44 %6 5-ف 359

 %92 %0 %7 %41 %39 %5 4-ف 606

 %94 %1 %10 %37 %43 %3 3-ف 411

 %99 %1 %8 %40 %44 %7 2-ف 181

 %89 %0 %4 %60 %21 %4 1-ف 47

اجملموع الفرعي 
 %95 %1 %8 %40 %41 %5   604 1 للموظفني الفنيني

 املوظفون الوطنيون
 %91 %0 %0 %9 %82 %0 4-و 11

 %90 %0 %2 %18 %51 %20 3-و 51

                                                            
 .يل للموظفني العاملني على خمتلف املستو�تحتتسب النسب املئوية ابالستناد إىل العدد اإلمجا 24
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 %81 %0 %3 %21 %39 %19 2-و 108

 %84 %0 %5 %11 %39 %30 1-و 83

اجملموع الفرعي 
 %85 %0 %3 %17 %43 %22   253 للموظفني الوطنيني

 اخلدمات العامة

 %100 %0 %17 %50 %25 %8 7-خ ع 12

 %93 %0 %6 %31 %39 %18 6-خ ع 145

 %97 %1 %8 %29 %38 %21 5-خ ع 333

 %92 %1 %5 %31 %33 %22 4-خ ع 369

 %93 %0 %6 %33 %27 %27 3-خ ع 258

 %97 %0 %5 %24 %37 %31 2-خ ع 139

 %100 %0 %0 %0 %100 %0 1-خ ع 1

اجملموع الفرعي 
ملوظفي اخلدمات 

 %95 %1 %6 %30 %34 %23   257 1 العامة

النسبة املئوية من 
 %94 %1 %7 %34 %39 %13   100 جمموع املوظفني

 

عن املستوى اللغوي للموظفني، مصّنفة حبسب املكاتب/املسارات واألقاليم.  معلوماتويقدم اجلدول أد�ه  -75
يف املكاتب القطرية للمنظمة املستو�ت أدىن بقليل يف األقاليم منها يف املقر الرئيسي، وتسّجل املستو�ت األدىن عموًما  وهذه

 احملليني مقارنة ابملوظفني الدوليني.كون هناك عادة نسبة أكرب من املوظفني تحيث 
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 25اليت يتقنها املوظفون حبسب املكاتب/املسارات واألقاليم املنظمة عدد لغات

اجملموع  لغات 5 لغات 4 لغات 3 نالغت لغة واحدة املكتب/اإلقليم
 الكلي

الوحدات املسؤولة أمام املدير العام 
 والوحدات املستقلة

4% 37% 45% 8% 1% 96% 

السيد  -�ئب املدير العام مكتب 
Thomas 

13% 36% 37% 10% 1% 97% 

السيدة  -مكتب �ئب املدير العام 
Semedo 

5% 37% 43% 9% 0% 96% 

السيدة  -مكتب �ئب املدير العام 
Bechdol 

3% 36% 44% 10% 1% 95% 

 %97 %0 %9 %42 %40 %6 اخلرباء االقتصاديني رئيسمكتب 

 %100 %0 %8 %46 %46 %0 مكتب رئيس العلماء

املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية 
 ومكاتب االتصال

14% 43% 29% 4% 1% 91% 

 %90 %0 %3 %23 %51 %13 أفريقيا

 %95 %0 %2 %16 %50 %27 آسيا واحمليط اهلادئ

 %87 %5 %0 %25 %38 %19 أورواب وآسيا الوسطى

 %92 %0 %4 %37 %44 %7 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

 %92 %1 %9 %42 %32 %8 الشرق األدىن ومشال أفريقيا

 %83 %0 %13 %37 %23 %10 مكاتب االتصال

 %87 %0 %3 %20 %38 %26 ممثليات املنظمة

 %86 %1 %2 %18 %40 %26 أفريقيا

 %85 %0 %2 %16 %23 %44 آسيا واحمليط اهلادئ

 %85 %0 %4 %11 %56 %15 أورواب وآسيا الوسطى

 %89 %0 %2 %22 %46 %18 كا الالتينية والبحر الكارييبأمري

 %89 %0 %11 %37 %36 %6 الشرق األدىن ومشال أفريقيا

 %94 %1 %7 %34 %39 %13 اجملموع الكلي

 

  

                                                            
 .حتتسب النسب املئوية ابالستناد إىل العدد اإلمجايل للموظفني العاملني على خمتلف املستو�ت 25
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 وتقديرهم ومشاركتهم رضاهم وتعزيز املوظفني معنو�ت رفع 2-3-أوًال 

ساعدة فريق العمل املعين هبذه الدراسة، ومتثيل متنوع مب 26الدراسة االستقصائية عن رضا املوظفنيخطة عمل  أعدت -76
. وتتناول خطة العمل أربعة جماالت 2021نشرها على مجيع املوظفني يف عام مت من املرشحني، وأصحاب األعمال املعنيني، و 

ر اجلنساين جمال ، مع تشكيل املنظو التطور املهين، وطرق العمل اجلديدة، والتواصل، ومكان العمل األخالقي هي -اهتمام 
خطة العمل االسرتاتيجية  يف وتنعكستركيز مشرتك. ولقد اكتملت معظم اإلجراءات اليت مت حتديدها أو هي قيد اإلعداد، 

التقدم احملرز يف هذه  ولقد مت تبليغخطط عمل الُشعب يف املقر الرئيسي واملكاتب اإلقليمية.  أو يفاخلاصة ابملوارد البشرية 
ملوظفني يف مجيع أحناء العامل، مبا يف ذلك من خالل أخبار املنظمة (الشبكة الداخلية للمنظمة على اإلنرتنت) اإلجراءات إىل ا

وعن طريق الرسائل اإللكرتونية (موجز أسبوعي عن أخبار املنظمة)، ومؤخرًا من خالل مجيع االجتماعات الشاملة للمنظمة 
 .  2021ديسمرب/كانون األول  يفاملنعقدة 

 21ملوظفني، مت إطالق الدراسة االستقصائية اجلديدة للمنظمة عن رضا املوظفني يف ا متثيل جهازيستشارة وبعد ا -77
 للتقدم احملرز.   مرجعًيا معيارًا لتشكل، 2022مارس/آذار 

املوظفون  ليعّرب اليت تضمنت جائزة جديدة مت منحها للفرق، فرصة أخرى  2021جوائز تكرمي املوظفني لعام وأاتحت  -78
واحد  مساحةوهم يرشحون مواهب ومسامهات بعضهم البعض ويعرتفون هبا. وشكل مجع الزمالء بصورة افرتاضية يف  رأيهم عن

بغض النظر عن دورهم أو رتبتهم أو جنسيتهم أو موقعهم اجلغرايف، ومنح اجلميع فرصة لتبادل اآلراء واألفكار، جتسيًدا للتغّريات 
 .اليت جيري إنشاؤهاوالشاملة  املنفتحةويف �ج املنظمة الواحدة يف روح املنظمة وثقافتها وتوجهها 

 السلطة) استخدام وسوء والتمييز اجلنسي والتحرش املضايقات (ومنع االحرتام يسوده شامل عمل مكان 3-3-أوًال 
ة معنية ابلسلوك يف مكان العمل واحلمايجديدة  جلنةعلى توصية جلنة اإلشراف االستشارية، مت تشكيل  بناء -79
مدير العام. وتضفي هذه اللجنة الطابع الرمسي على فريق املهام الداخلي لل�ئب  يرأسها االستغالل واالنتهاك اجلنسيني من

 -عمله يف اجملاالت املندرجة حتت واليته. وتتألف اللجنة من األعضاء التايل ذكرهم  معززة بذلك السابق ضمن هيكل املنظمة،
واملستشار القانوين (مكتب الشؤون القانونية)، ومدير مكتب حاالت الطوارئ والقدرة على الصمود،  عبة املوارد البشرية،مدير شُ 

  ومدير ُشعبة دعم املشاريع.

مسؤول الشؤون األخالقية وأمني املظامل دور املستشارين، فيما يتمتع املفتش العام بصفة مراقب وتتوىل شعبة  ويؤدي -80
عبة املوارد البشرية دور جهة االتصال التنظيمية املعنية ابملسائل نة للجنة. ويؤدي مدير شُ املوارد البشرية أتدية خدمات األما

املتعّلقة ابلسلوك يف مكان العمل (املضايقات والتحرش اجلنسي والتمييز وسوء استخدام السلطة) ويعمل مدير مكتب حاالت 
 االستغالل واالنتهاك اجلنسيني. ك يف مكان العمل واحلماية منالطوارئ والقدرة على الصمود مبثابة جهة االتصال املعنية ابلسلو 

التقرير السنوي عن سياسات وعمليات وإجراءات املنظمة للوقاية من التحّرش والتحّرش اجلنسي وسوء استغالل ويقدم  -81
نوفمرب/تشرين   29يف دورته الثامنة والستني بعد املائة ( املنظمة احملرز يف هذا اجملال، ومت عرضه على جملسموجزًا عن التقدم  السلطة

                                                            
 .CL 166/10من الوثيقة  28و 27الفقراتن  26

https://www.fao.org/3/nd597ar/nd597ar.pdf
https://www.fao.org/3/nd597ar/nd597ar.pdf
https://www.fao.org/3/nd597ar/nd597ar.pdf
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إاثرة  فيها وأعاد التقرير التأكيد على التزام املنظمة بتهيئة بيئة متكينية وداعمة ميكن 27.)2021ديسمرب/كانون األول  3 -الثاين 

من دون اخلوف من االنتقام أو الثأر. وأثىن اجمللس و ختاذ اإلجراءات املناسبة يف الوقت املناسب هذه املسائل مع الثقة أبنه سيتم ا
، مع تسليط الضوء ماجلنسي واالستغالل واالنتهاك اجلنسيني واحلماية منه شش والتحرّ للوقاية من التحرّ على جهود املنظمة 

 على أمهية اتباع �ج يتمحور حول الضحية.

يف العديد من الشبكات مثل االجتماعات  ةشاركاملتبادل اخلربات واملمارسات اجليدة من خالل املنظمة  وتواصل -82
ويف لقاءات جمموعة  ،املتعلقة ابحلماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني اليت تعقدها اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت

عمل فرقة العمل  ألمم املتحدة. وابإلضافة إىل ذلك، تشارك املنظمة يفالعمل املعنية ابالستغالل واالنتهاك اجلنسيني التابعة ل
املعنية ابلتصدي للتحّرش اجلنسي داخل املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة، التابعة جمللس الرؤساء التنفيذيني لألمم املتحدة 

  املعين ابلتنسيق، ويف عمل ممثلي دوائر التحقيق ابألمم املتحدة.

  مؤشر األداء الرئيسي املتعّلق ببيئة العمل املتنوعة والشاملة 4-3-أوًال 

  بيا�ت مؤشر األداء الرئيسي

 التكافؤ بني اجلنسني

 :5-إىل ف 1-لدرجات من فل، 2019خط األساس هو ديسمرب/كانون األول 
 يف املائة 44

 تكافؤ :2022املستوى املستهدف لعام 
 يف املائة 45 – 2021النتيجة يف ديسمرب/كانون األول 

 25 :الفئات العلياو  1-درجة مديرل، 2019خط األساس هو ديسمرب/كانون األول 

 املائة يف
 تكافؤ :2024املستوى املستهدف لعام 

 يف املائة 26 – 2021النتيجة يف ديسمرب/كانون األول 
 
 

  التمثيل اجلغرايف

يف  75متثيًال عادًال عند  احلفاظ على نسبة مئوية للبلدان املمثلة: املستوى املستهدف
 املائة أو أعلى (على النحو الذي حدده مؤمتر املنظمة)

 يف املائة 80 – 2021النتيجة يف ديسمرب/كانون األول 

 
لدى املنظمة سياسات وعمليات وإجراءات فعالة ملعاجلة 

 التحّرش وغريه من أنواع السلوك غري املقبولة

 :2019/2020ن رضا املوظفني للفرتة خط األساس هو الدراسة االستقصائية ع
 يف املائة من املوظفني موافقني  64

 يف املائة 70 :2021/2022املستوى املستهدف للفرتة 
ستقاس النتيجة من خالل الدراسة االستقصائية عن رضا املوظفني اليت مت 

 2022إطالقها يف مارس/آذار 
 

  

                                                            
  تقرير السنوي عن سياسات وعمليات وإجراءات املنظمة للوقاية من التحّرش والتحّرش اجلنسي واالستغالل واالنتهاك اجلنسينيال - CL 168/INF/6 الوثيقة 27

https://www.fao.org/3/ng643ar/ng643ar.pdf
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 بيئة عمل آمنة وصحية 4-أوًال 

، واليت مشلت إطالق محلة تلقيح عاملية، مت بذل اجلهود ملواصلة 19-تجابة اجلارية جلائحة كوفيدضافة إىل االسإلاب -83
 . 2021حتسني كفاءة العمليات وفعاليتها يف عام 

 19-ئحة كوفيداتعزيز صحة املوظفني ورفاههم أثناء ج 1-4-أوًال 

اصلت ُشعبة املوارد البشرية عملها حيث و  19-للتصدي جلائحة كوفيد 2021استمر تطبيق تدابري خاصة يف عام  -84
مع فريق إدارة األزمات (مشل ممثلني عن الُشعب ذات الصلة يف املقر الرئيسي واملديرين العامني املساعدين اإلقليميني) لالستجابة 

 التغيريات يف مكان العمل.    إحداثبطريقة اسرتاتيجية للتهديد و 

على مشاركة العاملني والتواصل معهم، مع ضمان إبالغ املديرين  2021وواصل فريق إدارة األزمات الرتكيز يف عام  -85
، 2021عام طيلة العمل اجلديدة والتدابري الصحية االحرتازية واللوائح التنظيمية اخلاصة ابحلجر الصحي. و  أبساليبوالعاملني 

 إىل مكاتبهم.  معودهتمت وضع خطط لو يف مرحلة أو أخرى موظفي املنظمة من حول العامل عن بُعد ت غالبية عمل

 8(صدرت  اخلطوط التوجيهية اإلدارية للموارد البشريةعبة املوارد البشرية يف إصدار ُنسخ حمّدثة من واستمرت شُ  -86
) اليت أدخلت تدابري خاصة لضمان استمرارية العمل، وكذلك 2021وديسمرب/كانون األول  2020حتديثات بني مارس/آذار 

يع أحناء العامل. وتشمل هذه اخلطوط التوجيهية توجيهات أساسية بشأن مسائل من قبيل صحة املوظفني وسالمتهم يف مج
عاجلة املسائل الناشئة مل ضرور�ً  وُسلف املرتبات يف مراكز العمل امليدانية، والعمل عن بُعد. وكان ذلك ،واإلجازات ،التعيينات

ألمم لاملوحَّد  نظامالارية للموظفني على نطاق املنظمة وداخل وضمان األخذ قدر املستطاع بنهج موحَّد يف إدارة الشؤون اإلد
 املتحدة.  

اليت عقدها كل  ترتيبات عمل مرنةوسامهت الدورات السياساتية بشأن أفضل املمارسات والطرق املبتكرة لوضع  -87
لتنسيق والوكاالت اليت توجد مقارها يف شبكة املوارد البشرية التابعة جمللس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة املعين اب من

. ولدعم "الوضع 2022روما، يف إعداد وتنفيذ املشروع التجرييب للمنظمة بشأن ترتيبات العمل املرنة الذي مت إطالقه يف عام 
حة العمل الرقمية ذلك مسا يف توفري األدوات واملوارد اليت تتبىن أساليب العمل اهلجينة، مبا يف املنظمة استمرتالطبيعي اجلديد"، 

 .you@faoاخلاصة "إبدارة الفرق اهلجينة" على منصة 

ضمان حصول موظفي ل 2021يف عام  على نطاق منظومة األمم املتحدة 19-بر�مج التلقيح ضّد كوفيد وبدأ -88
ألدوات والبيا�ت بشأن املنظمة ومعاليهم املؤهلني يف مجيع أحناء العامل على أكرب قدر ممكن من التغطية. ومت توفري التوجيهات وا

القضا� االسرتاتيجية والتشغيلية والسياساتية من أجل دعم الزمالء واملعالني املؤهلني يف احلصول على التلقيح يف أسرع وقت 
 مكتب ميداين. 100ممكن يف املقر الرئيسي وأكثر من 

من أجل لألمم املتحدة واملكاتب امليدانية، يف إطار الدعم املقدم للفرق القطرية ، أيًضا وضع خطوط توجيهية إدارية ومت -89
 الذي ترتأسه أمانة األمم املتحدة. إطار اإلخالء الطيب تيسري وصول موظفي املنظمة إىل عيادات األمم املتحدة احمللية ودعم



32  FC 191/7 

 
 عام . ومت يفصحة املوظفني ورفاههم العاميف توفري األدوات واملوارد الالزمة لدعم  2021واستمرت املنظمة يف عام  -90

املتوائمة مع اسرتاتيجية األمم املتحدة للصحة العقلية لتشمل اجللسات الفردية  الصحة العقلية خدماتتوسيع نطاق  ،2021
الطارئة، والتدريب على دعم األقران، ومحالت التوعية، واحللقات الدراسية للموظفني وعائالهتم يف مجيع أحناء املنظمة، واجللسات 

تضمنت تدريًبا وأدوات لدعم  you@faoين، بلغات عديدة. ومت إنشاء مساحة عمل خمصصة على منصة املفتوحة ومع املرشد
 الرفاه، مبا يف ذلك روابط مبوارد األمم املتحدة وتروًجيا لألحداث اخلارجية املتعّلقة ابملواضيع الصحية ذات الصلة. 

مع أمانة األمم املتحدة وبر�مج األمم املتحدة  ابلتعاون أتهب املوظفني وجهوزيتهم املالية بشأن ومت عقد دورات -91
وحاالت الطوارئ األخرى.  19-اإلمنائي، لتعزيز فهم املوظفني للمستحقات/املنافع وكيفية التأقلم بشكل أفضل مع جائحة كوفيد

للجنة  اثنني تماعنياألخرى اليت توجد مقارها يف روما، بتنسيق اج الوكاالتعبة املوارد البشرية جنًبا إىل جنب مع وقامت شُ 
. 2021يف عام  طلبات احلصول على تعويضاالستشارية املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة وبر�مج األغذية العاملي بشأن 

 تسوية مجيع احلاالت الواردة السنة املاضية وما يرتبط هبا من قضا� عالقة. أيًضا ومتت

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

(خطة التأمني الطيب/خطة التأمني الطيب  حتديث خطط التأمني الطيب والتأمني على احلياة، مت 2021يف عام  -92
العقود  بنجاح إىل ونقلهااملوظفني، وخطة تغطية التأمني الصحي، والتأمني اجلماعي على احلياة وضد احلوادث والعجز)  لغري

 اثين عشر اجتماًعا افرتاضًيانني. ومت تنظيم املنافع املقدمة لألعضاء املؤمّ  األمر الذي حّسندمي اخلدمات اجلدد، اجلديدة/مق
شامًال ومفتوًحا للمقر الرئيسي واملكاتب امليدانية من أجل إعالمها بتطبيق املنافع اجلديدة اليت ينطوي عليها هذا التفاوض على 

 العقود واليت تشمل:

خطة التأمني الطيب/خطة  الذي توفرهألمومة للقوة العاملة املنتسبة/املوارد البشرية من غري املوظفني استحقاق ا •
 يف املائة من القوة العاملة العاملية يف املنظمة)؛ 78التأمني الطيب لغري املوظفني (

 التعويض عن حاالت الوفاة النامجة عن مرض؛ •

 لغة)؛ 30االستشارات عن بُعد يف أكثر من  خدمات الصحة اجملانية عن بُعد (مبا يف ذلك •

 يف املائة للتلقيح؛ 100تغطية بنسبة   •

 التغطية االختيارية بعد انتهاء العقد واإلحلاق االختياري ألفراد األسرة. •

وتستمر  ذات الصلة كتيباتالطوط التوجيهية و اخلو  التحديثات يف دليل اإلجراءات اإلدارية للمنظمةكملت واستُ  -93
يف ما يتعّلق  تعزيز وظيفة إدارة العقودعبة املوارد البشرية أيًضا اصل لتحقيق التوعية على املستوى العاملي. وواصلت شُ أنشطة التو 

خبطة نظام التأمني الصحي األساسي/ نظام املزا� الطبية الكبرية، وذلك من خالل إجراء استعراضات فصلية منتظمة لألداء، 
 قد اجتماعات دورية مع اللجنة االستشارية الداخلية للتأمني الصحي. ورصد مؤشرات األداء الرئيسية، وع

يف املائة من القوة العاملة العاملية  78عن اإلجازة املرضية للقوة العاملة املنتسبة ( التعويض حتسني إجراءات طلباتومت  -94
 يف املنظمة)، األمر الذي أّدى إىل التخفيف من مسؤوليات املنظمة. 
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 لرصد سياسة التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة، مبا يف ذلك:  وضوابط داخلية حمّسنة إجراءاتومت وضع  -95

 تقاسم أقساط التغطية بني االقتطاعات من املتقاعدين واملنظمة؛ •

ابلصندوق املشرتك  املرتبطوضوابط املراقبة اإلضافية يف نظام خصم أقساط التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة  •
 األمم املتحدة؛  يية ملوظفللمعاشات التقاعد

 املوافقة النهائية عليهما ونشرمها. ابنتظارمن دليل اإلجراءات اإلدارية للمنظمة  346و 343القسمني حتديث و  •

، مثًال التعاون مع الوكاالت اليت توجد مقارها يف روماومت أيًضا حتسني تغطية التأمني الطيب بدرجة كبرية بفضل  -96
الوكاالت اليت توجد مقارها يف  شاطرت. وتجتماعي التابعة للوكاالت اليت توجد مقارها يف رومامكاتب الضمان االخالل  من

 روما التجارب واملعارف يف ما يتعّلق ابملسائل التعاقدية اجلارية واملسائل التشغيلية احمللولة. 

 عمليات الضمان االجتماعي الرقمية واآللية واملتسمة ابلكفاءة 3-4-أوًال 

 خاللمن بني األولو�ت الرئيسية لشعبة املوارد البشرية  ة نظم وعمليات الضمان االجتماعي ورقمنتهاأمتتكانت  -97
 العام املاضي، ومت تنفيذ األمور التالية بنجاح: 

 أمتتة عمليات احتساب التعويض عن االستحقاق السنوي؛ •

 رقمنة بيا�ت االستحقاق السنوي مع محاية البيا�ت الشخصية والسرّية؛ •

 سني أداة اإلبالغ اإللكرتوين عن السالمة؛حت •

 إطالق التبليغ الذايت عن األحداث؛    •

 نشر اخلطوط التوجيهية والكتيبات ذات الصلة بلغات املنظمة. •

. وتكللت 2021يف عام  عمليات صندوق املعاشات التقاعدية املبسطة والرقمية وغري الورقيةواكتمل أيًضا تنفيذ  -98
دوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة بناء على جدول شهري لتقدمي البيا�ت، إدارة واجهة تفاعل الصن

 . 2021ابلنجاح ومت حل مشاكل عملية النقل اليت جنمت عن حتديث النظام العاملي إلدارة املوارد يف عام 
يف املائة من املوظفني الذين  98 هامشارك ومتقاعد؛ ويستخدم 500ألكثر من  ومت تقدمي "اخلدمة الذاتية" لألعضاء -99

 تقدمي الشهادات واالستمارات الرقمية الالزمة عند انتهاء اخلدمة.من أجل يستكملون عملية انتهاء اخلدمة حالًيا 
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اتصاالت وتقارير وأدوات منصبة على أصحاب املصلحة ُمتكِّن من األخذ إبجراءات ومنتجات  -اثنًيا: إدارة التغيري 

  )2تيجية للموارد البشرية وتنفيذها يف الوقت املناسب وبطريقة شاملة (الناتج وخدمات اسرتا

 املخرجات الرئيسية

إىل جانب إجراءات عديدة واردة يف خطة عمل  2021لقد أثبت التقرير السنوي اجلديد عن املوارد البشرية لعام  -100
، 2021-2020ل االسرتاتيجية اخلاصة ابملوارد البشرية للفرتة املنظمة املتعّلقة ابلدراسة االستقصائية عن رضا املوظفني وخطة العم

مدير التغيري االستباقي واملتمحور حول  ابعتبارهاعبة املوارد البشرية املستمر ابالستجابة الحتياجات أصحاب املصلحة التزام شُ 
 .العنصر البشري

بصيغة شكلية  )2020عام  الذي يغطي( التقرير السنوي اجلديد عن املوارد البشرية تقدميمت  ،2021ويف عام  -101
جديدة وتضمن حتليالت جديدة للقوة العاملة من أجل اإلبالغ عن التقدم احملرز يف خطة العمل االسرتاتيجية اخلاصة ابملوارد 

فة فحسب، بل يقدم أيًضا صورة شفا خط أساس لتحليالت القوة العاملةالبشرية وأنشطتها ونتائجها. وال يوفر التقرير اجلديد 
لألعضاء واإلدارة العليا واملوظفني على السواء عن النتائج اليت حققتها املنظمة يف جماالت التوظيف والتعّلم واألداء وهتيئة بيئة 

كتّيب البالغات اخلاصة ابملوارد البشرية عمل متنوعة وشاملة وأخالقية وجذابة وصحية وآمنة. وابإلضافة إىل ذلك، نشر "
ّيب األول من نوعه الذي تعّده املنظمة والذي يبّني بصورة شفافة جلميع املديرين والعاملني يف املنظمة "، وهو الكت2021لعام 

 . يف املنظمة ابملوارد البشرية املتعّلقةاملبادئ التوجيهية واألولو�ت 
شاركة املتبادلة االتصاالت واملرت ومتاشًيا مع خطة العمل املتعّلقة ابلدراسة االستقصائية عن رضا املوظفني، كثُ  -102
، ال سيما حيث احتاج املوظفون إىل التحضري واالستعداد إلدخال التغيريات أو اختاذ اإلجراءات 2021طيلة عام  املوظفني مع

الفرق اهلجينة. ومت نشر  مثل بر�مج التلقيح، وإجراءات العودة إىل املكاتب، والعمليات اجلديدة اخلاصة ابلتأمني الطيب، وإدارة
 ،2021مقالة إخبارية بشأن املسائل املتعّلقة ابملوارد البشرية على الشبكة الداخلية للمنظمة على اإلنرتنت يف عام  20 أكثر من

ودراستني استقصائيتني عامليتني، ورسائل إخبارية شهرية، وإحاطات مع اإلدارة العليا والفرق  جديًدا، منشورًا إدار�ً  15إضافة إىل 
البشرية، وندوات إلكرتونية بشأن مواضيع حمددة.  املوارد عبةحمدثة على الصفحة اإللكرتونية الداخلية لشُ  التابعة هلا، ومعلومات

) وإطالق محلة 2021" (النقاط البارزة للتعّلم لعام Learning Highlights 2021" وللمرّة األوىل، مت نشر الكتّيب التفاعلي 
عن طريق املقاالت املخصصة املنشورة و تصال املعنية ابلتدريب يف املنظمة، خالل شبكة جهات اال توعية حول فرص التعّلم من

 إخبارية فصلية. ةعلى الشبكة الداخلية للمنظمة ورسال

. 2021 ومت عقد اجتماعات عاملية تفاعلية شاملة ومفتوحة جلميع املوظفني يف شهري مايو/أ�ر وديسمرب/كانون األول -103
عبة املوارد البشرية وغريهم من كبار القادة ابلتواصل مباشرة مع املوظفني، ام ومدير شُ ومسحت هذه االجتماعات للمدير الع

إمتام  يواإلجابة على أسئلة احلاضرين، وتبادل اآلراء بشفافية. واغتنم املدير العام الفرصة أيًضا للتواصل مع الزمالء يف إطار حفل
 . 2021 يف عام مخس وعشرين سنة من اخلدمة وتوزيع جوائز تكرمي املوظفني

املشرتكة بني وأجريت مشاورات ومشاركة مع أجهزة متثيل املوظفني عن طريق االجتماعات املنتظمة للجان االستشارية  -104
أعيد  )، واللجنة االستشارية املعنية ابلسالمة والصحة املهنيتني اليت2021إلدارة (كل أربعة إىل ستة أسابيع يف عام املوظفني وا
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، وجلنة املعاشات التقاعدية للموظفني. وأدىل املدير العام مبالحظاته خالل ية االستشارية للتأمني الصحإنشاؤها، واللجن
عبة حني أجريت مقابلة مع مدير شُ  اجلمعيات السنوية الحتاد موظفي اخلدمات العامة ورابطة موظفي الفئة الفنية يف املنظمة، يف

ودعيت أجهزة متثيل  ،شهر ديسمرب/كانون األوللة الحتاد موظفي اخلدمات العامة املوارد البشرية لنشرها يف الرسالة اإلخباري
 جلميع املوظفني. واملفتوحة االجتماعات العاملية الشاملةيف املنظمة و  28جملسمؤمتر و املوظفني إللقاء كلمة أمام 

تب اإلقليمية ومركز اخلدمات املشرتكة، ملسؤويل املوارد البشرية يف املكا املعلومات احملدثة والدعم املنتظمواستمر تقدمي  -105
مبا يف ذلك من خالل حلقات عمل تفاعلية من قبيل أسبوع التوعية ابملوارد البشرية يف مكتب املنظمة اإلقليمي للشرق األدىن 

 ومشال أفريقيا.

ابملوارد  بتوظيف �ئب مدير إىل جانب خرباء فنيني متخصصني معنيني عبة املوارد البشريةهيكل شُ وجرى تعزيز  -106
فرتة لالبشرية يف جمايل التعّلم والضمان االجتماعي. ومتت املوافقة على إنشاء مناصب جديدة يف جمال إدارة األداء واملشاركة 

ملعاجلة القضا� االسرتاتيجية األطول أجًال  2021يف عام لإلدارة  امليّسرتخطيط ال اجتماعاتالسنتني. وعقدت سلسلة من 
بصورة منتظمة لتشجيع  عبة املوارد البشرية بكاملهااجتماعات لفرقة شُ ملوارد البشرية وختطيطها. ومت عقد املتعّلقة بقدرات ا

(املوارد  "HR4All"العمليات املتشابكة وإبقاء املوظفني على اطالع على االسرتاتيجيات والتطورات. وقامت جمموعة املتطوعني 
 غري رمسية االنتماء رغم العمل عن بُعد، بعقد اجتماعات افرتاضية شهريةالبشرية للجميع) اليت مت تشكيلها خللق حس من 

 مقدمة للوافدين اجلدد.  جديدة للموظفني املعنيني ابملوارد البشرية من أجل تبادل املعارف وتوفري

لت مش لموارد البشريةلتقارير تضمنت توصيات  عّدة ووردت 2021يف عام  مراجعات داخليةومتت املشاركة يف عّدة  -107
مراجعة هيكل إدارة املكاتب امليدانية والقدرة على إجرائها، ومراجعة القضا� املتكررة واملنهجية يف عمليات املكاتب القطرية 

. إضافة إىل ذلك، شاركت شعبة للمنظمة، ومراجعة إدارة السالمة والصحة املهنيتني، ومراجعة أنشطة تعّلم املوظفني وتدريبهم
بشأن التقدم كذلك و  جل املنظمة اخلاص ابملخاطر لتحقيق أوجه الكفاءة والفعالية وقدمت التقارير بشأنه،املوارد البشرية يف س

 يف خطة العمل االسرتاتيجية اخلاصة ابملوارد البشرية إىل جلنة اإلشراف االستشارية. الواردةاحملرز يف مجيع األنشطة 

من خالل اخلطوط  واليت مل تنّفذ بعد بة املوارد البشريةعاملوجهة إىل شُ  توصيات املراجعات معظموستتم معاجلة  -108
عزى يو  29التوجيهية اجلديدة بشأن التوظيف واخلطوط التوجيهية املتعّلقة ابلقوة العاملة املنتسبة (املوارد البشرية من غري املوظفني).

، والعدد الكبري من اإلصالحات 19-جلائحة كوفيد االستجابة املستمرةالتأخري يف وضع السياسات إىل عوامل عديدة تشمل 
   لسياسات يف فريق املوارد البشرية. يف جمال ااملخصصة  املتاحة اتالقدر  يف والنقص احلايلواألولو�ت، 

                                                            
ظمة األغذية ة الفنية يف منأنظر أيًضا البيان املشرتك الحتاد موظفي فئة اخلدمات العامة يف منظمة األغذية والزراعة وبر�مج األغذية العاملي ورابطة موظفي الفئ 28

أجهزة متثيل املوظفني التأكيد يف كلمتها أمام وأعادت . 2021يونيو/حزيران  18إىل  14والزراعة أمام الدورة الثانية واألربعني ملؤمتر املنظمة املنعقدة يف روما من 
الضوء على احلاجة  سّلطتو دارة يف حتسني رفاه املوظفني، رغبة اإلو الدورة الثامنة والستني بعد املائة للمجلس، على االجتاه اإلجيايب السائد يف العالقات 

 .جماالت رئيسية مثل التعيني والتقدم الوظيفي تسريع وترية التقدم احملرز يف إىل
ترد  توصية 14 منهاظفني)، ابلقوة العاملة املنتسبة (املوارد البشرية من غري املو  اليت مل تنّفذ بعدتوصيات املراجعة الداخلية  توصية من 35أصل من  17تتعّلق  29
 .)AUD 2018( تعيني موظفي الفئة الفنية والتحاقهم ابخلدمة مراجعة يفاثنتني توصيتني و  )AUD 0620مراجعة املوارد البشرية من غري املوظفني ( يف
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وإجراءاته وتداعياته املالية وتطبيقه.  راجعة بر�مج تنّقل املوظفنيمبوترتبط مخس من توصيات املراجعة اليت مت تنّفذ بعد  -109

مبوجب خطة العمل االسرتاتيجية اخلاصة ابملوارد البشرية، إبطار خاص ابلتنّقل  ،لعمل برب�مج التنّقل واستبدالهولقد مت وقف ا
 .1-1املوظفني املبّلغ عنها يف القسم  30يتضمن جمموعة من أنواع تنقالت

اصة ابملوارد البشرية، يف جمموعة من املسائل اخل بتفويضات السلطةالصيغة النهائية لالقرتاحات املتعّلقة  مت وضعو  -110
أجري استعراض فقد ، بنظم بيا�ت املوارد البشرية واإلبالغ عنهامتثيل املوظفني. ويف ما يتعّلق  جهازيوذلك ابلتشاور مع 

عمليات التوظيف واإلحلاق  ةمتتأل، و )Taleoحالًيا ( املعتمديف احلل  اليت ميكن حتسينهالتحديد اجملاالت الرئيسية 
نظام البيا�ت التنظيمية اإلدارية واإلبالغ  مت أيًضا تطويراء من اخلدمة وتبسيطها، وحتسني وظائف اإلبالغ. و ابخلدمة/االنته

 .على نطاق املنظمة ، النظام العاملي إلدارة املوارد)Oracleعنها (

حمور تركيز  ، مبا يف ذلك الوكاالت اليت يوجد مقرها يف روما،التعاون مع منظومة األمم املتحدةوأخريًا، شكل  -111
، 2-1. ولقد أاتح ذلك حشد املوارد، مثًال يف جمال التعّلم والتطوير (أنظر املخرج 2021يف عام  البشريةإدارة املوارد  يف رئيسي

). ويعد فريق املوارد البشرية جهة مشاركة 92و 87(أنظر الفقرتني  الطيب )، وتبادل اخلربات يف جمال التأمني49مبا يف ذلك الفقرة 
ة يف شبكة مدراء املوارد البشرية التابعة جمللس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة املعين ابلتنسيق حيث يقوم بتبادل نشط

والتلقيح ضدها ومحالت إطار  19-جلائحة كوفيد ابالستجابةاملعارف واخلربات ومواءمة املمارسات، مبا يف ذلك يف ما يتعّلق 
دالت مع جلنة اخلدمة املدنية الدولية. وشارك الفريق املعين بسياسات املوارد البشرية أيًضا يف املشروع اإلخالء الطيب، ويف التبا

ويشارك مشاركة نشطة يف اجملموعة  املشرتك لسياسات املوارد البشرية يف منظومة األمم املتحدة ابملستودعالتجرييب املتعّلق 
وأوكرانيا  أفغانستانا يف مكق شروط اخلدمة للموظفني، ال سيما يف حاالت الطوارئ  امليدانية املعنية ابملوارد البشرية حيث ينسّ 

وفرقة العمل املعنية  التابعة للجنة اإلدارية الرفيعة املستوى فرقة العمل املعنية ابلتحّرش اجلنسيمؤخرًا. وتشارك املنظمة يف 
وسياساهتا النموذجية  اإلدارية الرفيعة املستوى ة مببادئ اللجنة، ولقد أدرجت األحكام اخلاصاملتحدةمبستقبل العمل يف األمم 

 يف سياسات وممارسات منظمة األغذية والزراعة اخلاصة ابلعمل عن بُعد والتحّرش اجلنسي.  

                                                            
ملنبثقة عن استعراض سياسة التنّقل السابقة، من املتوقع وهذا اإلطار الذي جيري التعامل معه كإطار أكثر من كونه بر�ًجما إلزامًيا ويراعي توصيات املراجعة ا 30
إمكانية التنقل بني  يشمل جمموعة من أنواع تنقالت املوظفني اليت من شأ�ا تلبية االحتياجات احملّددة للمنظمة ابعتبارها منظمة قائمة على املعرفة، ويشمل أن

 ة.الوكاالت، ويُعزز الشراكة والتفاعل بني مجيع مكاتب املنظم
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 2021ديسمرب/كانون األول  31امللحق: حتليالت القوة العاملة واإلبالغ عنها،  -جيم

 سب نوع العمل واملوقعاجلزء األول: مالمح القوة العاملة ح
 إىل مخسة جداول فرعية. وهذه اجلداول الفرعية هي:   1ينقسم اجلدول 

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

 سبة (املوارد البشرية من غري املوظفني) يف الرب�مج العادي القوة العاملة املنت -جيم 
 القوة العاملة املنتسبة (املوارد البشرية من غري املوظفني) يف حساابت األمانة -دال
 جمموع القوة العاملة  -هاء

  
 اجلزء الثاين: التمثيل اجلغرايف للموظفني حسب حالة التمثيل

 ات املتعلقة ابلدول األعضاء يف املنظمة حسب حالة التمثيلملخًصا يوجز اإلحصاء 2يعرض اجلدول 

  
 اجلزء الثالث: متثيل اجلنسني يف القوة العاملة للمنظمة

 إىل اجلدولني الفرعيني (أ) و(ب): 3ينقسم اجلدول 
 النسبة املئوية للموظفات -القوة العاملة للموظفني حسب الفئة  -(أ)  3اجلدول 
 النسبة املئوية لإل�ث -ملة املنتسبة (املوارد البشرية من غري املوظفني) حسب الفئة القوة العا -(ب)  3اجلدول 

  
 اجلزء الرابع: إحصاءات الوظائف الفنية الشاغرة املمولة من بر�مج العمل وامليزانية

لعمل وامليزانية، والوظائف ملخًصا يوجز اإلحصاءات املتعلقة بعدد الوظائف الفنية املشغولة املمولة من بر�مج ا 4يعرض اجلدول 
 الشاغرة، ومعدالت الشواغر 

  
 اجلزء اخلامس: املسرد 

  



38  FC 191/7 

 
 اجلزء األول

 
  واملوقع العمل نوع حسب العاملة القوة مالمح :1 اجلدول

 )2021 األول ديسمرب/كانون 31 (يف
 

 إىل مخسة جداول فرعية. وهذه اجلداول الفرعية هي:  1يف اجلزء األول، ينقسم اجلدول 
o املوظفون يف الوظائف املمولة من بر�مج العمل وامليزانية (امليزانية العادية) -ألف 
o املوظفون يف الوظائف غري املمولة من بر�مج العمل وامليزانية -ابء 
o القوة العاملة املنتسبة (املوارد البشرية من غري املوظفني) يف الرب�مج العادي  -جيم 
o ملوارد البشرية من غري املوظفني) يف حساابت األمانةالقوة العاملة املنتسبة (ا -دال 
o جمموع القوة العاملة -هاء 

 

 املوظفون يف الوظائف املمولة من بر�مج العمل وامليزانية (امليزانية العادية)* -ألف 
 % العدد  مجيع املواقع

 5 122 الفئات العليامدير و  الوظائف من رتبة
 42 977 الفئة الفنية
 8 195 لفنيون الوطنيوناملوظفون ا

 44 023 1 فئة اخلدمات العامة
 100 317 2  اجملموع

      

 % العدد  املقر الرئيسي
 6 71 الفئات العلياالوظائف من رتبة مدير و 

 56 639 الفئة الفنية
 0 0 املوظفون الفنيون الوطنيون

 38 439 فئة اخلدمات العامة
 100 149 1  اجملموع الفرعي

   
    ملكاتب امليدانيةا

 4 51 الفئات العلياالوظائف من رتبة مدير و 
 29 338 الفئة الفنية

 17 195 املوظفون الفنيون الوطنيون
 50 584 فئة اخلدمات العامة

 100 168 1  اجملموع الفرعي
  (*) ترجع أي فروق يف جمموع النسب املئوية إىل تقريب األرقام.
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 ف غري املمولة من بر�مج العمل وامليزانية*املوظفون يف الوظائ -ابء 
 % العدد  مجيع املواقع

 2 19 والفئات العلياالوظائف من رتبة مدير 
 64 598 الفئة الفنية

 3 29 املوظفون الفنيون املبتدئون
 6 58 املوظفون الفنيون الوطنيون

 25 234 فئة اخلدمات العامة
 100 938  اجملموع

     
 % العدد سي  املقر الرئي

 2 10 الفئات العلياالوظائف من رتبة مدير و 
 64 323 الفئة الفنية

 4 22 املوظفون الفنيون املبتدئون
 0 0 املوظفون الفنيون الوطنيون

 30 152 فئة اخلدمات العامة
 100 507  اجملموع الفرعي

   

    املكاتب امليدانية
 2 9 الفئات العلياالوظائف من رتبة مدير و 

 64 275 الفئة الفنية
 2 7 املوظفون الفنيون املبتدئون
 13 58 املوظفون الفنيون الوطنيون

 19 82 فئة اخلدمات العامة
 100 431  اجملموع الفرعي

 (*) ترجع أي فروق يف جمموع النسب املئوية إىل تقريب األرقام.
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 القوة العاملة املنتسبة يف امليزانية العادية* -جيم

 % العدد  يع املواقعمج
 24 024 1  االستشاريون

 11 466  املتعاقدون (املشرتكون يف اتفاقات اخلدمات الشخصية)
 11 449  موظفو املشاريع الوطنيون

 41 746 1  املتعاقدون الوطنيون
 13 540 فئات أخرى**
 100 225 4  اجملموع الفرعي

     

 % العدد  املقر الرئيسي
 47 391  االستشاريون

 15 128  املتعاقدون (املشرتكون يف اتفاقات اخلدمات الشخصية)
 0 0  موظفو املشاريع الوطنيون

 10 86 املتعاقدون الوطنيون  
 28 230 فئات أخرى**
 100 835  اجملموع الفرعي

   
 % العدد  املكاتب امليدانية

 19 633  االستشاريون
 10 338  ت اخلدمات الشخصية)املتعاقدون (املشرتكون يف اتفاقا

 13 449  موظفو املشاريع الوطنيون
 49 660 1  املتعاقدون الوطنيون

 9 310 فئات أخرى**
 100 390 3  اجملموع الفرعي

 (*) ترجع أي فروق يف جمموع النسب املئوية إىل تقريب األرقام.
 (املوارد البشرية من غري املوظفني). (**) يرد يف املسرد وصف كامل ملختصرات القوة العاملة املنتسبة
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 القوة العاملة املنتسبة يف حساابت األمانة* -دال 
 % العدد  مجيع املواقع
 13 988  االستشاريون

 3 187  املتعاقدون (املشرتكون يف اتفاقات اخلدمات الشخصية)
 63 619 4  موظفو املشاريع الوطنيون

 18 325 1 املتعاقدون الوطنيون  
 3 211 فئات أخرى**

 100 330 7  اجملموع الفرعي

   

 % العدد  املقر الرئيسي

 79 270  االستشاريون
 12 42  املتعاقدون (املشرتكون يف اتفاقات اخلدمات الشخصية)

 0 0  موظفو املشاريع الوطنيون
 3 9  املتعاقدون الوطنيون

 6 19 فئات أخرى**
 100 340  اجملموع الفرعي

   

 % العدد  املكاتب امليدانية
 10 718  االستشاريون

 2 145  املتعاقدون (املشرتكون يف اتفاقات اخلدمات الشخصية)
 66 619 4  موظفو املشاريع الوطنيون

 19 316 1 املتعاقدون الوطنيون
 3 192 فئات أخرى**
 100 990 6  اجملموع الفرعي

 ة إىل تقريب األرقام.(*) ترجع أي فروق يف جمموع النسب املئوي
 (**) يرد يف املسرد وصف كامل ملختصرات القوة العاملة املنتسبة (املوارد البشرية من غري املوظفني).

 
  



42  FC 191/7 

 
 جمموع القوة العاملة -هاء

 
   املكاتب امليدانية الرئيسي املقر  

 املوظفون
املشمولون 

برب�مج العمل 
 وامليزانية

غري املشمولني 
برب�مج العمل 

 امليزانيةو 
 اجملموع

املشمولون 
برب�مج العمل 

 وامليزانية

غري املشمولني 
برب�مج العمل 

 وامليزانية
 اجملموع الكلي اجملموع

الوظائف من رتبة مدير 
 الفئات العلياو 

71 10 81 51 9 60 141 

 575 1 613 275 338 962 323 639 الفئة الفنية

 29 7 7 0 22 22 0 املوظفون الفنيون املبتدئون

 253 253 58 195 0 0 0 املوظفون الفنيون الوطنيون

 257 1 666 82 584 591 152 439 فئة اخلدمات العامة

 255 3 599 1 431 168 1 656 1 507 149 1  جمموع املوظفني

القوة العاملة املنتسبة 
(املوارد البشرية من غري 

 املوظفني)*

الرب�مج 
لرب�مج ا اجملموع حساابت األمانة العادي

 العادي
حساابت 

 اجملموع الكلي اجملموع األمانة

 012 2 351 1 718 633 661 270 391 االستشاريون

املتعاقدون (املشرتكون يف 
اتفاقات اخلدمات 

 الشخصية)
128 42 170 338 145 483 653 

 068 5 068 5 619 4 449 0 0 0 موظفو املشاريع الوطنيون

 071 3 976 2 316 1 660 1 95 9 86  املتعاقدون الوطنيون

 751 502 192 310 249 19 230 فئات أخرى

جمموع القوة العاملة 
 املنتسبة

835 340 1 175 3 390 6 990 10 380 11 555 

 810 14 979 11 421 7 558 4 831 2 847 984 1  اجملموع

 لبشرية من غري املوظفني).(*) يرد يف املسرد وصف كامل ملختصرات القوة العاملة املنتسبة (املوارد ا
 
 

  



43  FC 191/7 

 

43 

 اجلزء الثاين

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

 *التمثيل حالة حسب للموظفني اجلغرايف التمثيل :2 اجلدول
 

 التاريخ

 متثيل زائد متثيل عادل متثيل �قص غري ممثلني
جمموع الدول 

عدد الدول  ءاألعضا
 األعضاء

عدد الدول  %
 األعضاء

عدد الدول  %
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 

31-12-2021 17 9% 12 6% 155 80% 10 5% 194 

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

 املنهجية

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

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

 يف املائة من رقم األساس ويتوزع ابلتساوي بني مجيع الدول األعضاء؛ 40 لعامل العضويةيكون الوزن الرتجيحي  •
مبجموع تعداد السكان جلميع الدول األعضاء ويوزع يف املائة، ويرتبط مباشرة  5 لعامل السكانيكون الوزن الرتجيحي  •

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

 الذي قرره مؤمتر املنظمة؛ 
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 ولة عضو إبضافة العوامل الثالثة؛ُحتسب نقطة الوسط لنطاق التكافؤ لكل د •
يف املائة ز�دة أو نقصاً� عن نقطة الوسط  15يستند حساب احلدين األعلى واألدىن لنطاق التكافؤ إىل مرونة بنسبة  •

 وظيفة.  7.53وظيفة ز�دة أو نقصاً�، وأالّ يقل احلد األعلى عن  2.03على أال تقل عن 

 
o  النسبة املئوية للموظفات -فني حسب الفئة القوة العاملة للموظ -(أ)  3اجلدول 
o  النسبة املئوية  -القوة العاملة املنتسبة (املوارد البشرية من غري املوظفني) حسب الفئة  -(ب)  3اجلدول

 لإل�ث
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 لثاجلزء الثا
 

 و(ب):  ) (أ)2من جدولني فرعيني (القوة العاملة للمنظمة يف العامل يف حالة متثيل اجلنسني تتألف : 3اجلدول 

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

 

 )2021ديسمرب/كانون األول  31(يف  : حالة متثيل اجلنسني3اجلدول 

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

  املكاتب امليدانية املقر الرئيسي 

  الفئة

النسبة 
املئوية 

لإل�ث يف 
بر�مج 
العمل 
 وامليزانية

النسبة املئوية 
لإل�ث غري 
املمولة من 

بر�مج العمل 
 وامليزانية

النسبة 
املئوية 

(أي  لإل�ث
 صناديق)

النسبة 
املئوية 

لإل�ث يف 
بر�مج 
العمل 
 وامليزانية

النسبة املئوية 
لإل�ث غري 
املمولة من 

بر�مج العمل 
 وامليزانية

النسبة 
املئوية 

لإل�ث (أي 
 صناديق)

النسبة املئوية 
 لإل�ث 

(أي موقع وأي 
 صناديق)

الوظائف من رتبة مدير 
 الفئات العلياو 

31% 30% 31% 20% 11% 18% 26% 

 %45 %31 %20 %40 %53 %56 %51  فئة الفنيةال

 %72 %57 %57  %77 %77  املوظفون الفنيون املبتدئون

 %40 %40 %29 %43     املوظفون الفنيون الوطنيون

 %67 %63 %73 %62 %71 %76 %70  فئة اخلدمات العامة

 %52 %46 %32 %51 %59 %63 %57  جمموع املوظفني
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النسبة املئوية  -عاملة املنتسبة (املوارد البشرية من غري املوظفني) حسب الفئة القوة ال -(ب)  3اجلدول 

 لإل�ث

  املكاتب امليدانية املقر الرئيسي 

  الفئة

النسبة املئوية 
لإل�ث يف 
الرب�مج 
 العادي

النسبة 
املئوية 

لإل�ث يف 
حساابت 

 األمانة

النسبة 
املئوية 
 لإل�ث
(أي 

 صناديق)

النسبة 
املئوية 

لإل�ث يف 
الرب�مج 
 العادي

النسبة 
املئوية 

لإل�ث يف 
حساابت 

 األمانة

النسبة 
املئوية 
لإل�ث 
(أي 

 صناديق)

النسبة املئوية 
 لإل�ث 

(أي موقع وأي 
 صناديق)

 %44 %37 %35 %40 %59 %61 %58 االستشاريون

املتعاقدون (املشرتكون يف اتفاقات 
 اخلدمات الشخصية)

48% 50% 48% 38% 43% 39% 42% 

 %34 %34 %33 %38    موظفو املشاريع الوطنيون

 %39 %38 %34 %41 %74 %78 %73  املتعاقدون الوطنيون

 %57 %50 %39 %56 %72 %74 %72 فئات أخرى**

 %39 %36 %34 %41 %62 %61 %62 جمموع القوة العاملة املنتسبة

 قام(*) ترجع أي فروق يف جمموع النسب املئوية إىل تقريب األر 
 (**) يرد يف املسرد وصف كامل ملختصرات القوة العاملة املنتسبة (املوارد البشرية من غري املوظفني)
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 اجلزء الرابع
ملخًصا يوجز اإلحصاءات املتعلقة بعدد الوظائف الفنية املشغولة املمولة من بر�مج العمل وامليزانية،  4يعرض اجلدول 

 غروالوظائف الشاغرة، ومعدالت الشوا

 : إحصاءات الوظائف الفنية الشاغرة املمولة من بر�مج العمل وامليزانية4اجلدول 
 )2021ديسمرب/كانون األول  31(يف 

 املقر الرئيسي

 الشعبة/الوحدة اجملموعة

جمموع الوظائف 
املمولة من 

بر�مج العمل 
وامليزانية (النظام 
العاملي إلدارة 

 املوارد)

الوظائف 
 املشغولة

الوظائف 
 الشاغرة

إحصاءات 
الوظائف 
الشاغرة 
ابلنسبة 
 املئوية

الوحدات املسؤولة أمام املدير العام 
 واملكاتب املستقلة

 %10 1 9 10 املكتب املدير العام

 %31 9 20 29 شعبة خدمات األجهزة الرائسية

 %0  1 1 مكتب الشؤون األخالقية

 %16 3 16 19 مكتب الشؤون القانونية

 %0  8 8 ممكتب التقيي

 %5 1 20 21 مكتب املفتش العام

 %0  1 1 مكتب أمني املظامل

مكتب أهداف التنمية 
 املستدامة

3  3 100% 

مكتب االسرتاتيجية والتخطيط 
 وإدارة املوارد

24 19 5 21% 

جمموع الوحدات املسؤولة أمام املدير العام 
 واملكاتب املستقلة

 116 94 22 19% 

  -ير العام مكتب �ئب املد
 Thomasالسيد 

 %20 1 4 5 مكتب �ئب املدير العام

 %15 4 23 27 شعبة الشؤون املالية

 %12 3 22 25 شعبة املوارد البشرية

 %27 11 30 41 شعبة اخلدمات اللوجستية

 %20 9 35 44 مكتب االتصال

مكتب حاالت الطوارئ 
 والقدرة على الصمود

2  2 100% 

  -ئب املدير العام  جمموع مكتب �
 Thomasالسيد 

 144 114 30 21% 
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  -مكتب �ئب املدير العام 
 Semedoالسيدة 

 %33 1 2 3 مكتب �ئب املدير العام

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

 النووية يف األغذية والزراعة)

7 7  0% 

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

 واألمراض احليوانية املصدر)

12 11 1 8% 

 %27 20 53 73 ُشعبة مصايد األمساك

 %19 8 35 43 ُشعبة الغاابت

ُشعبة اإلنتاج احليواين وصحة 
 احليوا�ت

25 22 3 12% 

 %16 3 16 19 اضي واملياهُشعبة األر 

مكتب تغريُّ املناخ والتنوع 
 البيولوجي والبيئة

23 19 4 17% 

  -جمموع مكتب �ئب املدير العام  
 Semedoالسيدة 

 205 165 40 20% 

السيدة  -مكتب �ئب املدير العام 
Bechdol 

 %67 2 1 3 مكتب �ئب املدير العام

ُشعبة اإلنتاج النبايت ووقاية 
 ااتتالنب

40 38 2 5% 

ُشعبة تعبئة املوارد والشراكات 
 مع القطاع اخلاص

17 14 3 18% 

 %33 3 6 9 ُشعبة دعم املشاريع

ُشعبة التعاون بني بلدان اجلنوب 
 والتعاون الثالثي

6 5 1 17% 

ُشعبة الشراكات والتعاون مع 
 األمم املتحدة

22 19 3 14% 

  -جمموع مكتب �ئب املدير العام  
 Bechdolالسيدة 

 97 83 14 14% 
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 اخلرباء االقتصاديني رئيسمكتب 

اخلرباء  رئيسمكتب 
 االقتصاديني

8 6 2 25% 

مركز االستثمار يف منظمة 
 األغذية والزراعة

77 52 25 32% 

عبة خدمات تكنولوجيا شُ 
 املعلومات

43 35 8 19% 

ُشعبة اقتصاد الُنظم الزراعية 
 والغذائية

26 22 4 15% 

ُشعبة الُنظم الغذائية وسالمة 
 األغذية

16 15 1 6% 

 %13 4 26 30 عبة األغذية والتغذيةشُ 

عبة السياسات االجتماعية شُ 
 واملؤسسات الريفية

32 29 3 9% 

 %18 5 23 28 عبة اإلحصاءاتشُ 

 %20 8 32 40 عبة األسواق والتجارةشُ 

 %0  2 2 االحصائيني كبريمكتب  

زرية الصغرية مكتب الدول اجل
النامية والبلدان األقّل منًوا 

 والبلدان النامية غري الساحلية
2 2  0% 

 %20 60 244 304  اخلرباء االقتصادينيرئيس جمموع مكتب 

 مكتب رئيس العلماء
 %0  1 1 مكتب رئيس العلماء

 %25 2 6 8 مكتب االبتكار

 %22 2 7 9  جمموع مكتب رئيس العلماء

 %19 168 707 875 لرئيسيجمموع املقر ا
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 املكاتب امليدانية

 الشعبة/الوحدة اجملموعة

جمموع الوظائف 
املمولة من 

بر�مج العمل 
وامليزانية (النظام 
العاملي إلدارة 

 املوارد)

الوظائف 
 املشغولة

الوظائف 
 الشاغرة

إحصاءات 
الوظائف 
الشاغرة 
ابلنسبة 
 املئوية

ية الفرعية املكاتب اإلقليمية واإلقليم
 ومكاتب االتصال

 %18 13 61 74 أفريقيا

 %20 12 49 61 آسيا واحمليط اهلادئ

 %19 6 25 31 أورواب وآسيا الوسطى

 %19 9 39 48 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

 %21 8 30 38 الشرق األدىن ومشال أفريقيا

 %18 2 9 11 مكاتب االتصال

ة واإلقليمية اجملموع للمكاتب اإلقليمي
 الفرعية ومكاتب االتصال

 263 213 50 19% 

 ممثلو املنظمة

 %17 4 20 24 أفريقيا

 %8 1 11 12 آسيا واحمليط اهلادئ

 %40 2 3 5 أورواب وآسيا الوسطى

 %11 2 17 19 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

 %29 2 5 7 الشرق األدىن ومشال أفريقيا

 %16 11 56 67  مةجمموع ممثلي املنظ

 %18 61 269 330 جمموع املكاتب امليدانية

      

 %84 21 4 25  31املهنيني الشبابجمموع بر�مج 

      

 %20 250 980 1230 بر�مج املهنيني الشباباجملموع الكلي للمقر الرئيسي + املكاتب امليدانية + 
 

 
  

                                                            
 يشمل الوظائف يف املقر الرئيسي واملكاتب امليدانية على السواء.  31
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 اجلزء اخلامس

 املسرد

– FAOR ممثل املنظمة 
GF – احلساب العام 

NSHR – (القوة العاملة املنتسبة) املوارد البشرية من غري املوظفني 
PWB – بر�مج العمل وامليزانية 

RP – الرب�مج العادي 
TF – حساابت األمانة   

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

 االستشاريون

اريني الرمسيني للمنظمة مجيع االستش
االستشاريون الرمسيون اإلقليميون  -

للمنظمة واالستشاريون الرمسيون من 
 دون تعويضات

 -االستشاريون الرمسيون اإلقليميون 
االستشاريون املمولون من الرب�مج العادي 

 COF.REG - وحساابت األمانة
االستشاريون الرمسيون للمنظمة من دون 

تشاريون من دون خرباء اس -تعويضات 
 COF.WOC - تعويضات

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 
ون أي التعا -االتفاقات الشخصية 

يف ما بني بلدان اجلنوب، 
واملتعاقدون الوطنيون، وحترير 
النصوص، والتعاون التقين، والرتمجة 

 واملراجعة

                       SSC – التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب
     NAT – املتعاقدون الوطنيون
 EDI  –حترير النصوص 
 TC  –التعاون التقين 

 TRN  –الرتمجة واملراجعة 
 

 مجيع الفئات األخرى فئات أخرى

املتدربون، واملراسلون الوطنيون، واملوظفون 
احلكوميون، والعمالة العارضة، واملرتمجون 

الفوريون، والزمالء، ومتطوعو األمم 
 املتحدة، واملتطوعون
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 الرب�مج اخلاص ابلتدريب الداخلي واملتطوعني والزماالت

 مجحملة عامة عن الرب� نوع الرب�مج

الطالب اجلامعيون، أو طالب املاجستري/الدكتوراه، أو الطالب  اجملموعة املستهدفة: • املتدربون
 املتخرجني حديثًا. 

 عاًما. 30إىل  21 العمر: •
 عمل فين مبتدئ ميكنه أن يشمل أنشطة حتليلية وحبثية. نوع املهام: •

املتطوعون 
العاديون يف 

  املنظمة

  

د يرغب يف املسامهة يف حتقيق أولو�ت املنظمة وأهداف التنمية أي فر  اجملموعة املستهدفة: •
 املستدامة من خالل أعماله التطوعية. 

 سنة وأكثر. 18 العمر: •
 أي مهمة تكون ذات صلة ابلنسبة إىل املنظمة ومالئمة للعمل التطوعي. نوع املهام: •

متطوعو األمم 
 املتحدة

خلربة الفنية واملؤهالت األكادميية أو التدريب : األفراد املاهرون ذوو ااجملموعة املستهدفة •
 األكادميي والذين يرغبون يف املسامهة بوقتهم وخربهتم كمتطوعني لألمم املتحدة.

حسب منوذج العمل التطوعي لألمم املتحدة. ويرتاوح احلد األدىن لسن التطوّع  العمر: •
سنة  35اجلامعيني) و(ملتطوعي األمم املتحدة من الشباب و  18األمم املتحدة بني  يف

 (ملتطوعي األمم املتحدة من اخلرباء). وليس هناك حد أقصى للعمر.
يقدم بر�مج متطوعي األمم املتحدة طرائق خمتلفة وطنية أو دولية للتطوّع،  نوع املهام: •

يف ذلك متطوعي األمم املتحدة من اخلرباء واملتخصصني، ومتطوعي األمم املتحدة  مبا
يني، ومتطوعي األمم املتحدة من اجملتمع احمللي، ومتطوعي األمم الشباب واجلامع من

وجيري  ملخص خلصائص كل طريقة من هذه الطرائق. هنااملتحدة عرب اإلنرتنت. ويرد 
 املتحدة بشكل رئيسي يف املكاتب امليدانية للمنظمة. نشر متطوعي األمم 

طالب الدكتوراه والباحثون واألساتذة الذين لديهم خربة فنية/حبثية  اجملموعة املستهدفة: • الزمالء
 ومعرفة متقدمة يف ما يتعّلق ابملنظمة.

 ليس هناك عمر حمدد. العمر: •
 عمل فين/حبثي متقدم. نوع املهام: •

 

  

https://toolkit.unv.org/sites/default/files/2021-03/Talent_Solutions_Flyer_28_9_20_0.pdf
https://toolkit.unv.org/sites/default/files/2021-03/Talent_Solutions_Flyer_28_9_20_0.pdf
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 كيا�ت املنظمة
ETH مكتب الشؤون األخالقية 
LEG مكتب الشؤون القانونية 
ODG مكتب املدير العام 
OED مكتب التقييم 
OIG مكتب املفتش العام 
OMB مكتب أمني املظامل 
OSG مكتب أهداف التنمية املستدامة 
OSP لرب�مج وامليزانيةمكتب االسرتاتيجية وا 
CJN والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية (التقنيات النووية  املركز املشرتك بني منظمة األغذية

 األغذية والزراعة) يف
CJW  املركز املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية (املواصفات الغذائية

 للدستور الغذائي واألمراض احليوانية املصدر)
NFI وتربية األحياء املائية مصايد األمساك 
NFO الغاابت 
NSA اإلنتاج احليواين وصحة احليوا�ت 
NSL األراضي واملياه 
OCB مكتب تغريُّ املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة 
NSP اإلنتاج النبايت ووقاية النبااتت 
PSR تعبئة املوارد والشراكات مع القطاع اخلاص 
PSS دعم املشاريع 
PST  التعاون الثالثيالتعاون يف ما بني بلدان اجلنوب و 
PSU الشراكات والتعاون مع األمم املتحدة 
CSF الشؤون املالية 
CSG خدمات األجهزة الرائسية 
CSH املوارد البشرية 
YPP  شعبة املوارد البشرية) تديرهبر�مج املهنيني الشباب (بر�مج مؤسسي 
CSI خدمات تكنولوجيا املعلومات 
CSL اخلدمات اللوجستية 
OCC تب االتصالمك 
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OER مكتب حاالت الطوارئ والقدرة على الصمود 
CFI (حلول االستثمار من أجل األغذية والزراعة املستدامة) مركز االستثمار 
ESA اقتصاد الُنظم الزراعية والغذائية 
ESF الُنظم الغذائية وسالمة األغذية 
ESN األغذية والتغذية 
ESP  اة بني اجلنسنيالتحول الريفي الشامل واملساو 
ESS حصاءاتاإل 
EST األسواق والتجارة 
OCS حصائينيمكتب كبري اإل 
OSL مكتب الدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان األقّل منًوا والبلدان النامية غري الساحلية 
OIN مكتب االبتكار 
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 األمم ملوظفي التقاعدية للمعاشات املشرتك الصندوق وجملس الدولية املدنية اخلدمة جلنة وقرارات توصياتالقسم الثاين: 
 والبدالت) املرتبات جداول يف التغيريات ذلك يف (مبا العامة اجلمعية إىل املتحدة

يتمثل الغرض من هذا القسم من التقرير السنوي يف تقدمي معلومات إىل أعضاء جلنة املالية يف املنظمة عن آخر  -1
املدنية الدولية وكذلك التغيريات يف شروط خدمة املوظفني يف الفئات الفنية والفئات العليا  التطورات يف أنشطة جلنة اخلدمة

 واخلدمات العامة. 

 2021واعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا السادسة والسبعني اليت عقدت يف ديسمرب/كانون األول  -2
بشأن النظام املوحَّد لألمم املتحدة. وأكدت  - 76/240ابلقرار  املشار إليه يف ما بعد - A/C.5/76/L.14مشروع القرار 

اجلمعية العامة من جديد سلطة جلنة اخلدمة املدنية الدولية يف مواصلة حتديد مضاعفات تسوية مقر العمل جلميع مراكز العمل 
والفعال للدراسة االستقصائية  (ج) من النظام األساسي للجنة. كما أ�ا أكدت على أمهية التنفيذ الكفؤ 11مبوجب املادة 

اجلديدة لتكاليف املعيشة من أجل إعادة إنشاء نظام مشرتك وموّحد، مع التشديد على ضرورة إجراء دراسات استقصائية 
 ذلك البيا�ت اخلارجية اليت مت التحقق منها، وطلبت منتظمة تستند التغيريات فيها بشكل راسخ على البيا�ت املوثوقة، مبا يف

 اجلولة احلالية من الدراسات االستقصائية يف املواعيد املقررة. إجناز اللجنة إىل

وأعربت اجلمعية عن قلقها إزاء التطبيق املتواصل يف مركز العمل جبنيف ملضاعفني متزامنني لتسوية مقر العمل. كما  -3
وعلى  ،ع اللجنة متشًيا مع نظامها األساسيد لألمم املتحدة على التعاون التام مأ�ا حثت املنظمات األعضاء يف النظام املوحّ 

تطبيق مضاعف واحد لكل مركز عمل بعد إجراء الدراسات االستقصائية لتكاليف املعيشة األساسية يف املقر الرئيسي يف عام 
2022. 

تسوية منفصلة ملقر العمل وجدول مرتبات  وضعأن جتري اللجنة دراسة بشأن جدوى وأتثري  كذلكوطلبت اجلمعية   -4
نفقات املوظفني  خدمة العامة يف برن. كما أ�ا طلبت حتليل إمكانية استخدام بيا�ت خارجية يف الدراسات االستقصائية عنلل

 أخرى ذات صلة يف اجلولة القادمة من الدراسات االستقصائية لتكاليف املعيشة. ومواد

د يف النظام املوحّ  جمموعة عناصر األجر اجلمعية العامة على أمهية أن تواصل اجلمعية اإلشراف الشامل على وشددت -5
 جملموعة عناصر األجر يف النظام . كما أ�ا دعت اللجنة إىل إجراء تقييم واستعراض شاملنيبطريقة مشوليةيف مكو�هتا  وأن تنظر

 املتفق عليها سابًقا هداف العمليةأل إبيالء االعتبار الواجباملوّحد لألمم املتحدة مرّة كل مخس سنوات. وأوصت اجلمعية العامة 
لسياق يف الدول األعضاء والنظام املوّحد لألمم املتحدة على السواء. ويف هذا الصدد، طلبت اجلمعية العامة إىل اللجنة أن ول

 لنظام التعويضات، مبا يف ذلك ) تقييًما واستعراًضا شاملني2026تعرض على الدورة احلادية والثمانني للجمعية (أي يف عام 
  مفصًال لفعاليته من حيث التكلفة وجاذبيته وأتثريه على القوة العاملة، واقرتاحات لتحديث املقاييس ومعايري املقارنة.حتليًال 
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وطلبت اجلمعية إىل األمني العام، بصفته رئيس جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين ابلتنسيق، أن  -6

نطاق املنظومة  )، بيا�ت شاملة عن تكاليف التعويض على2023الثامنة والسبعني (يف عام يقدم كل سنة اعتبارًا من الدورة 
هذا الصدد أبمهية  مت االعرتاف يفلقد جلميع فئات املوظفني. وستشمل هذه البيا�ت مجيع مكو�ت جمموعة عناصر األجر، و 

ضمان أن تقوم قرارات جلنة اخلدمة املدنية الدولية وتوصياهتا يف الوقت املناسب ل أن تقدم املنظمات املعلومات الضرورية إىل اللجنة
 على بيا�ت حمدثة وموثوقة. وطلبت اجلمعية كذلك إىل األمني العام أن يكّثف جهوده يف هذا الصدد.

ة ويف سياق استعراض منهجية الدراسة االستقصائية ملرتبات فئة اخلدمات العامة، طلبت اجلمعية إىل جلنة اخلدمة املدني -7
 الدولية أن جتّرب اعتماد البيا�ت اخلارجية مع مراعاة آراء مجيع األطراف املعنية.

 شروط اخلدمة املطبقة على فئيت املوظفني (موظفو الفئة الفنية والفئات العليا وفئة اخلدمات العامة)
توجيهات رمسية بشأن التوزيع يف ما يتعّلق ابلتنوع اجلغرايف والتوزيع العمري، أشارت اجلمعية العامة إىل عدم وجود  -8

منظمة عضو وإىل ارتفاع متوسط عمر املوظفني يف النظام املوّحد لألمم املتحدة. ويف هذا الصدد، شّجعت  19اجلغرايف يف 
 اجلمعية العامة اللجنة على حتديد املمارسات اجليدة وتقدمي املشورة ملنظمات النظام املوّحد بشأن السبل الكفيلة بتعزيز التنوع
اجلغرايف وز�دة عدد الشباب يف القوة العاملة، مبا يف ذلك من خالل تدابري مثل برامج دعم املرشحني املتدربني من البلدان 

ت واضحة لتتبع التقدم احملرز االلجنة إىل املنظمة لوضع مؤشر  ابلطلب الذي قدمتهأيًضا  علًما النامية. وأحاطت اجلمعية العامة
 ذلك، دعت اجلمعية العامة اللجنة إىل إدراج مسألة تعددية اللغات لدى القوة العاملة يف بر�مج يف هذا الصدد. إضافة إىل

 .2023-2022عملها للفرتة 

 شروط اخلدمة املطبقة على الفئة الفنية والفئات العليا
 جدول املرتبات األساسية/ الدنيا

على النحو الذي املوّحد ل املرتبات األساسية/الدنيا يف املائة من جدو  0.92وافقت اجلمعية العامة على تسوية بنسبة  -9
جنًبا إىل جنب مع النقاط  2022يناير/كانون الثاين  1أوصت به اللجنة. وأصبح جدول املرتبات احملّدث سارً� اعتبارًا من 

 املنقحة حلماية املرتبات يف ما يتعّلق ابخلطوات اليت كانت موجودة سابًقا.

بشأن أتثري تسوية جدول املرتبات األساسية/الدنيا  2022يًضا إىل اللجنة تقدمي تقرير يف عام وطلبت اجلمعية العامة أ -10
على النفقات على املوارد املتصلة ابلوظائف، مبا يف ذلك مدفوعات انتهاء اخلدمة، وتسوية مقر العمل، واشرتاكات املعاشات 

 التقاعدية اليت تدفعها املنظمات.

 تطور اهلامش

ة العامة جمدًدا فهمها أن هامش األجر الصايف سيظل عند مستوى يناهز نقطة الوسط املستصوبة البالغة أّكدت اجلمعي -11
مت جتاوز أحد تفعيل نظام تسوية مقر العمل إذا من خالل اإلجراء املناسب  اختاذ اللجنةعلى  ه جيب. وذّكرت بقرارها بـأن115

 .117أو  113 املستويني املوجبني للتدخل ومها
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  التعليممنحة 

يف املائة وبرفع املبلغ اإلمجايل املقطوع  14قررت اجلمعية العامة تعديل جدول السداد التنازيل ملنحة التعليم بز�دته بنسبة  -12
. وطلبت اجلمعية إىل اللجنة أيًضا 2022يناير/كانون الثاين  1دوالر أمريكي اعتباًرا من السنة الدراسية اجلارية يف  300 5إىل 

املبلغ اإلمجايل  ىتقدمي استعراض خلطة منحة التعليم، مبا يف ذلك حتليل مفّصل ملنهجية جدول السداد التنازيل ومستو  أن تنظر يف
 املقطوع.

 شروط اخلدمة يف امليدان

املتعّلق بشروط اخلدمة يف امليدان يف مراكز العمل املنطوية  73/273ذّكرت اجلمعية العامة ابلقسم الثالث من قرارها  -13
دوالر أمريكي سنوً� للموظفني الذين خيتارون عدم  15 000قة ابلغة وقررت مواصلة املشروع التجرييب املتمثل يف منح على مش

اصطحاب معاليهم املؤهلني إىل مراكز العمل املصنفة ضمن الفئة هاء غري احملددة على أ�ا مراكز عمل ال يسمح فيها ابصطحاب 
دوالر أمريكي سنوً� للموظفني املؤهلني العاملني يف  000 14روع جترييب يتمثل يف منح األسرة. كما أ�ا قررت االضطالع مبش

ديسمرب/كانون  31مراكز العمل املصنفة ضمن الفئة دال غري احملددة على أ�ا مراكز عمل ال يسمح فيها ابصطحاب األسرة حىت 
قون فعلًيا مبركز عملهم العادي. وطلبت اجلمعية العامة إىل . ولن يُدفع املبلغ إّال للموظفني املؤهلني عندما يلتح2024األول 

) توصية بشأن دفع هذا املبلغ، وذلك ابالعتماد على 2024اللجنة أن تقدِّم إليها يف دورهتا التاسعة والسبعني (أي يف عام 
مراكز العمل مبختلف فئاهتا  استعراض شامل لألثر الناجم عن هذا اإلجراء، يف أمور منها التخطيط للقوة العاملة، وذلك داخل

 اليت تشمل مراكز العمل اليت ال تتيح اصطحاب األسرة، وعلى استعراض للتكلفة الفعلية العائدة على كاهل املنظمات.

وطلبت اجلمعية العامة أن تستعرض اللجنة نطاق بدل اخلدمة يف املراكز اليت ال يسمح فيها ابصطحاب األسرة  -14
 املوظفني غري املعيلني، وأن ترفع تقريرًا هبذا الشأن إىل الدورة الثامنة والسبعني للجمعية ومعايريه، وال سيما أهلية 

 ).2023يف عام  (أي

 الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة
ستني ودورته عقد جملس الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة دورته االستثنائية الثامنة وال -15

على التوايل. ونظر اجمللس يف جمموعة  2021يوليو/متوز  30إىل  22ومن  2021العادية السنوية التاسعة والستني يف فرباير/شباط 
تنظر فيه اجلمعية كي ل تقرير اجمللس مت تقدميواسعة من القضا� املتعّلقة بعمل الصندوق وإدارته وحوكمته واإلشراف عليه. و 

 .76/246 هاقرار العامة لألمم املتحدة اليت وردت مقرراهتا يف 

 تتضمن شراء نظام جديد إلدارة العالقات مع اليت 2022ووافقت اجلمعية العامة على امليزانية اإلدارية للصندوق لعام  -16
بنمو عدد املشاركني  صلةمن أجل إدارة املعاشات التقاعدية، وإنشاء وظائف جديدة للتعامل مع ز�دة األنشطة املتوذلك العمالء 

 واملتقاعدين واملستفيدين يف الصندوق. 

https://www.unjspf.org/wp-content/uploads/2022/01/A_76_297-English.pdf
https://www.unjspf.org/wp-content/uploads/2022/01/A_76_297-English.pdf
https://undocs.org/ar/A/RES/76/246
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مر معدل العائد احلقيقي السنوي املرجعي البالغ ويف اجلانب املتعلق ابالستثمارات، جتاوز أداء الصندوق بشكل مست -17

بعد ز�دة بنسبة  2021يف املائة يف عام  10يف املائة لفرتيت السنوات العشر واخلمس عشرة. ومنت قيمة األصول أبكثر من  4
الصندوق ممول . وإن 2021مليار دوالر أمريكي يف �اية ديسمرب/كانون األول  90، لتبلغ حوايل 2020يف املائة يف عام  13

حالًيا بشكل كامل وهو قادر على الوفاء اباللتزامات التقاعدية لعقود قادمة. وطلبت اجلمعية العامة مواصلة تنويع احلافظة 
 احلافظة.  االستثمارية للصندوق بني األسواق النامية والناشئة، مبا يشمل معيارًا للتأثري يف جزء من

تغيريات مهمة أجريت ك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة وعمله، فقد ويف ما يتعّلق حبوكمة الصندوق املشرت  -18
بناء على طلب اجلمعية العامة من أجل مساعدة اجمللس على إدارة الصندوق بطريقة فعالة يف السنوات القادمة. ووافقت اجلمعية 

 العامة على اإلصالحات املقرتحة لز�دة فعالية اجمللس وكفاءته.

منظمة عضو على أساس ثالثي، من دون تغيري،  25عضًوا ميثلون  33بقيت فيه تركيبة اجمللس املؤلف من ويف وقت  -19
قررت اجلمعية العامة احلد بدرجة أكرب من احلضور الشخصي يف اجتماعات اجمللس حيث حددت أن املمثلني الثمانية عشر 

يف اجمللس لن حيضروا دورات اجمللس شخصًيا. وتشمل  للمنظمات األعضاء اليت لديها ابلفعل عضو واحد أو عضوين اثنني
صاصات أعضاء اجمللس والرئيس واملكتب واللجان، وتعزيزها. وسيجتمع تالعناصر األخرى إلصالحات احلوكمة حتديث اخ

إىل اجمللس بتواتر أكرب خالل السنة، مع عقد اجتماعات افرتاضية وتقصري مدة االجتماع السنوي احلضوري للمجلس من سبعة 
 مخسة أ�م عمل أو أقل.

من نظام  19من اللوائح والفقرة  7و 6(ج) و4ووافقت اجلمعية العامة أيًضا على التعديالت اليت أدخلت على املواد  -20
(ز) اجلديدة من اللوائح والتعديالت على القسم حاء من القواعد اإلدارية املتعّلقة 33تسوية املعاشات التقاعدية، وعلى املادة 

قات العجز. وأصبحت التعديالت اليت أدخلت على اللوائح والقواعد ونظام تسوية املعاشات التقاعدية، سارية املفعول ابستحقا
 .2022يناير/كانون الثاين  1اعتبارًا من 

وعّينت جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي املنظمة وبر�مج األغذية العاملي ستة أعضاء ميثلون اهليئات املكونة الثالث،  -21
مستوى اجمللس  اللجنة دورًا نشطًا وفعاًال على هذه شاركة يف دورات جملس املعاشات التقاعدية. وأدى األعضاء يفمن أجل امل

ويف جمموعة العمل املعنية ابحلوكمة على السواء. واتسم دور هؤالء األعضاء أبمهية خاصة يف تقدمي اقرتاحات إىل اجمللس ملناقشة 
وكمة مثل حضور أعضاء اجمللس، والتمتع أم ال حبقوق التصويت، ووترية االجتماعات، وتدابري الكفاءة قضا� خمتلفة تتعّلق ابحل

الرامية إىل حتسني فعالية عملية صنع القرارات. ودعمت جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي املنظمة وبر�مج األغذية العاملي اإلبقاء 
وكفاءته. ووافقت اللجنة  ة اجمللسصويت، ولكنها أيّدت أيًضا حتسني فعاليعضًوا يتمتعون حبق الت 33على جملس مؤلف من 

على أن يواصل اجمللس عمله بصورة افرتاضية يف االجتماعات العاملية اليت تتطلب مشاركة مجيع أعضائه (مبا يف ذلك املناوبني)، 
 يتعذر عليهم ذلك. شخصًيا يف االجتماعات احلضورية ما مل اإىل األعضاء فقط أن يشاركو  تفيما طلب


