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 املوجز

  املعروض على اللجنة، الضوء على التقدم احملرز يف حتقيق  2022يسّلط التقرير السنوي عن املوارد البشرية لعام
 2022-2020ة للفرتة ابملوارد البشريالنواتج واملخرجات املبيَّنة ابلتفصيل يف خطة العمل االسرتاتيجية اخلاصة 

 .(FC 183/4 )الوثيقة

  ويتألف من قسمني اثنني. ُيربز 2020عام الذي مت اعتماده يف  إعداد التقاريرالتقرير السنوي هيكل ويتبع ،
صدر من توصيات وقرارات عن جلنة  ما 2لقوة العاملة. ويغطي القسم لتحليالت الأهم اإلجنازات و  1القسم 

 اخلدمة املدنية الدولية وجملس الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة. 

 

 املاليةالتوجيهات املطلوبة من جلنة 
  وطريقة عرضه 2022لعام يرجى من أعضاء جلنة املالية اإلحاطة علًما ابلتقرير السنوي عن املوارد البشرية ،

حتليالت القوة العاملة يف  حتقق من تقدم وإجنازات يف جمال املوارد البشرية، وكذلك املعلومات احملدثة عن ملا
دنية الدولية وجملس الصندوق املشرتك للمعاشات املنظمة، وملا صدر من توصيات وقرارات عن جلنة اخلدمة امل

 ، أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة.التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة
 مسودة املشورة

 ورّحبت  ،من معلومات   2022لعام ا تضمنه التقرير السنوي عن املوارد البشرية ن تقديرها ملاللجنة ع أعربت
ومعاملها  2022-2020ابلتقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل االسرتاتيجية اخلاصة ابملوارد البشرية للفرتة 

ة يف املنظمة. وأقّرت اللجنة أيًضا الرئيسية ومؤشرات األداء الرئيسية اخلاصة هبا، ويف حتليالت القوة العامل
ية الدولية وجملس الصندوق املشرتك للمعاشات ابلتوصيات والقرارات الصادرة عن جلنة اخلدمة املدن

وطلبت أن يتخذ املدير العام التدابري ، واليت أبلغت اجلمعية العامة هبا التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة
( على النحو الوارد اإلجازة الوالديةالالزمة لتنفيذ قرار جلنة اخلدمة املدنية الدولية بشأن شروط اخلدمة )

 .التقريرمن  2يف القسم 
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 بيان احملتوايت

 ، وحتليالت القوة العاملة2022: اإلبالغ عن النواتج واملخرجات واإلجنازات اليت حتققت يف عام 1القسم 
 مقدمة -ألف

 2022اإلبالغ عن النواتج واملخرجات واإلجنازات اليت حتققت يف عام  -ابء
بشأن التوظيف والتعلم واألداء، والتنوع، والشمول، ورفاه سياساٌت للموارد البشرية حمورها العنصر البشري  -أواًل 

املوظفني، للدفع حنو ثقافة قوامها املشاركة ميكن فيها للموظفني العمل أبفضل ما لديهم من قدرات 
 (2022-2020ملوارد البشرية للفرتة اب اخلاصة من خطة العمل االسرتاتيجية 1 )الناتج

وتقارير وأدوات منصبة على أصحاب املصلحة ُُتكِّن من األخذ إبجراءات اتصاالٌت  -إدارة التغيري  -اثنًيا
 ومنتجات وخدمات اسرتاتيجية للموارد البشرية وتنفيذها يف الوقت املناسب وبطريقة شاملة 

 (2022-2020من خطة العمل االسرتاتيجية اخلاصة ابملوارد البشرية للفرتة  2)الناتج 

 2022ديسمرب/ كانون األول  31، العاملة واإلبالغ عنهاامللحق: حتليالت القوة  -جيم
التقاعدية ملوظفي األمم  : توصيات وقرارات جلنة اخلدمة املدنية الدولية وجملس الصندوق املشرتك للمعاشات2القسم 

 املتحدة إىل اجلمعية العامة )مبا يف ذلك التغيريات يف جداول املرتبات والبدالت(
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 ، وحتليالت القوة العاملة2022اإلبالغ عن النواتج واملخرجات واإلجنازات اليت حتققت يف عام  :1القسم 
 مقدمة -ألف

 خطة العمل االسرتاتيجية اخلاصة ابملوارد البشرية والتقرير السنوي عن املوارد البشرية

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

إىل اإلجنازات السابقة من خالل  2022، استندت املنظمة يف عام الوفاء بواليتها. وملواجهة التحدايت يف عامل سريع التطّور
وتوحيد ممارسات املوظفني اليت حتتفل ابلتنوّع. كما  املختلطةالعمل  أساليب تبّن ومشل ذلك مواصلة جتديد طريقة عملها. 

 ذلك مهاراهتم القيادية، مرت يف تقدمي الدعم للموظفني حبيث يتمكنون من تطوير أنفسهم من الناحية املهنية، مبا يفاست
 هبدف تفعيل والية املنظمة على حنو أفضل. 

عليها األعضاء يف عام اليت وافق  2022-2020للفرتة  خطة العمل االسرتاتيجية اخلاصة ابملوارد البشريةوترمي  -2
إىل إرساء لبنات املوارد البشرية مبا يسمح إبجراء إصالح طويل األجل دعًما لإلطار االسرتاتيجي للمنظمة للفرتة  2020
 وجعل املنظمة مكاًًن أفضل للعمل.، 2022-2031

 

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

للتقرير لصيغة الشكلية ورّحب األعضاء ابالرئيسية، ابإلضافة إىل إاتحة خط أساس لتحليالت القوة العاملة ذات الصلة. 
عن املوارد  ثاينالتقرير السنوي الوخالل الدورة احلادية والتسعني بعد املائة للجنة املالية، ُعرض  ة.وبشفافية املعلومات املقدم

 ، وتضّمن جمموعات إضافية من البياًنت.ذاهتا لصيغة الشكليةاب البشرية

https://www.fao.org/3/nd471ar/nd471ar.pdf
https://www.fao.org/3/nd471ar/nd471ar.pdf
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 يتعّلق بتنفيذ خطة العمل االسرتاتيجية اخلاصة ابملوارد البشرية يف ما 2022 يف عام بارزةالعامل وامل السياق والتحدايت

 .2022حتديد األولوايت والتحدايت لعام  أتثريه يف 19-جائحة كوفيدسياق  واصلكما يف السنتني السابقتني،  -4
إىل تدرجيًيا ، ُمنحت األولوية لتوجيه املوظفني ودعمهم يف العودة ائحةاجل ات اليت تطرحهاتهديدالتراجع وابلتايل، ويف ضوء 

يف املقر الرئيسي وعلى الصعيد  1،املختلطةالعمل  شمل أساليبالعمل يف مكاتبهم، وترسيخ "احلالة الطبيعية اجلديدة" اليت ت
ساليب ل فرق خمتلطة واالستمرار أبإقامة طرق ومبادرات على مستوى املنظمة لتشكي على السواء، األمر الذي اقتضى العاملي
 .املختلطةالعمل 

توجيهية إدارية حمّدثة للموارد  اومشلت هذه الطرق واملبادرات جتربة ترتيبات جديدة للعمل عن بعد، مبا يوفّر خطوطً  -5
عن جمموعة من األدوات  تب، وبرامج التلقيح واإلجالء الطيب، فضاًل ااملكوجتهيز البشرية، واستثماراٍت يف البنية التحتية 

 000 15املتمثل يف إعادة أكثر من  لعودة فرق العمل واملوظفني. كما أن التحديالرقمية اجلديدة، واملوارد والتعّلم التفاعلي 
كان   على مستوى املنظمةموظف إىل العمل يف املكاتب، وهتيئة ودعم الفرق املختلطة يف إطار "احلالة الطبيعية اجلديدة" 

 .اكبريً   حتدايً 

، والنزاعات وحاالت الطوارئ من حول 19-املتأثرين جبائحة كوفيد وكانت االستجابة إىل احتياجات األشخاص -6
وكانت مبادرات وارد البشرية لدعمها. من املمماثلة من املهارات، والتخطيط والتوجيهات  ، وتطّلبت مستوايتٍ االعامل هامة جدً 

ابعتبارها حمط تركيز خاص هبدف دعم األداء العايل اجلودة والقدرة على التكيف  تنمية القدرات للمكاتب القطرية ضرورية
 يف تنفيذ االستجاابت اخلاصة ابألمن الغذائي.

يف خطة العمل  2022يف عام  اأولوايهت رتيبأُعيد تو ، 2021أتّجلت عام األنشطة اليت  فإنرغم هذه التحدايت، و  -7
نُ ّفذت، أو هي على املسار الصحيح للتنفيذ. وتشمل هذه  قد 2022-2020ملوارد البشرية للفرتة اخلاصة اباالسرتاتيجية 

مسودة اخلطوط التوجيهية لتعيني املوظفني، واخلطوط التوجيهية الختيار القوة العاملة املنتسبة وضع بصفة خاصة األنشطة 
 .ى النصنيلتوضع اللمسات األخرية عو  2،)املوارد البشرية من غري املوظفني(

ملوارد البشرية للفرتة اخلاصة ابن من مؤشرات األداء الرئيسية يف خطة العمل االسرتاتيجية مؤشران اثنا ومل يُنّفذ -8
" و"معدل الوظائف تعينيالالوقت الذي تستغرقه عملية ومها: "ومها ميثالن مسألتني تتعني معاجلتهما  2020-2022

إضافًة إىل الطلب عالوة على ذلك، و . و امقررً كان مل يرتاجع كما   3الفنية الشاغرةعدد الوظائف . وابلفعل، إّن الشاغرة"
شفافة التخصصة و املتعيني المن املوارد البشرية، أتثّرت هذه املؤشرات بتنفيذ عمليات  ذي الصلةالعايل على التعيني، والدعم 

 .طوياًل  اتستغرق وقتً بقدر أكرب اليت 

. وتبنّي نتائج هذه 2022وُتثل أحد أبرز األنشطة هذا العام إبطالق الدراسة االستقصائية عن رضا املوظفني لعام  -9
االتصاالت ابالجتاهني مع املوظفني، والقيادة واإلدارة، والتطّور  تكبرية يف جماال  الدراسة االستقصائية الثانية حتسيناتٍ 

                                                           
عد ابلتناوب، األمر الذي تطّلب اللجوء إىل طرق افرتاضية وشخصية ابلتزامن حيث كان يعمل املوظفون بضعة أايم يف مكاتبهم وأايٍم أخرى عن بُ   1

 والعمل مع بعضهم.لالجتماع 
 . بعقود عمل غري اثبتة املوارد البشرية من غري املوظفني. موظفون  2
 .الالمركزيةيقيس هذا املؤشر الوظائف الفنية الشاغرة يف برًنمج العمل وامليزانية يف املقر الرئيسي واملكاتب   3
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، ويف اجناح اجلهود املبذولة يف جماالت األولوية احملددة سابقً  ج الدراسة االستقصائية نتائوتبنّي املهن، والسلوك األخالقي. 
 .خالل السنتني املاضيتني اإلصغاء إىل املوظفني ودعمهم

الذي أُعيد تنشيطه، والفرص املتاحة إطالق برًنمج الفنيني الشباب  2022ومشلت معامل ابرزة أخرى عام  -10
على املستوايت كافة حلضور برامج مبتكرة يف جمال القيادة، مبا يف ذلك سلسلة "حوارات القيادة التأملية"  يرينللمد

أطلقها  مبادراتبتعزيز كبري من خالل  4حول مواضيع مثل العنصرية والتحّيز غري الواعي. كما حظيت بيئة العمل احملرتمة
ية ابلسلوك يف مكان العمل واحلماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني، واملراقبون يف اللجنة املعن شارونتواملساألعضاء، 

لمنظمة على ما أبدته من امتياز يف تنفيذ املمارسات اليت ترتقي ابملساواة عن تقديرها لمنظومة األمم املتحدة  عرّبتو 
 بني الرجال والنساء.

لعام، من خالل حتسني املمارسات يف إدارة املواهب ن أطلقهما املدير ااوتواصل إصالح املنظمة وتغيري الثقافة اللذ -11
والرتكيز على املوظفني الذين خدموا املنظمة ملدة طويلة مع إطالق عملية النمو الوظيفي. كما تواصل العمل واالتصاالت 

 ابالجتاهني من خالل جمموعة من قنوات االتصال، مبا يف ذلك هيئات ممثلي املوظفني، وبني القادة وفرقهم.

يف  )املوارد البشرية( 5والدعم التشغيلي يف املنظمة مسار اخلدمات اللوجستيةمواءمة فريق إعادة  اأيضً  تواستكمل -12
دف دعم األهداف االسرتاتيجية لألعمال وتوفري مزيد من الكفاءة يف تقدمي اخلدمات هب، 2022ديسمرب/كانون األول 

خاصة ابملوارد البشرية وإضفاء  حمددة قرارات إداريةال التعيني. كذلك، أُتيح تبسيط ملوارد البشرية، وخباصة يف جماباملتصلة 
دليل اإلجراءات اإلدارية يف  بشأن تفويض السلطات يف 119ا من خالل إعادة إدخال القسم هالطابع الالمركزي علي

 املنظمة.

إلطار االسرتاتيجي ل اوارد البشرية دعمً ، ستبدأ املشاورات إلعداد خطة عمل اسرتاتيجية جديدة للم2023ويف عام  -13
صر البشري بشأن التوظيف، ن. وسوف تستمر خطة العمل اجلديدة ابلرتويج لتعزيز سياسات حمورها الع2031-2022للفرتة 

ثقافة قوامها املشاركة ميكن فيها للموظفني العمل  مبا يدفع ابجتاهوالدمج والشمول، ورفاه املوظفني، والتعلم واألداء، والتنوّع، 
 ت.أبفضل ما لديهم من قدرا

يف شعبة الالزمة د والقدرات ر املوا توافر ، مثة بعض التحدايت اليت ال بد من مواجهتها مبا يشملافيما نسري قدمً و  -14
تقدمي اخلدمات وتتطّلب املنظمة . املتنامية العاملة القوة خلدمة املوارد البشرية ومجاعة املمارسة التابعة للموارد البشرية يف العامل

(. وهذا بدوره يستدعي بناء قدرة التعاقدية)مجيع املواقع ومصادر التمويل والطرق  أحناء املنظمة مجيع يف ةالفعالة والكفؤء
 حمورها العنصر البشري واحملافظة عليها.ذات صلة طالق سياسات وإصالحات إل حديثة

القرارات يف املوارد البشرية، وإعداد السياسات، وكفاءات عملية اختاذ دعم  حتسنيإىل ، مثة حاجة ويف هذا السياق -15
 ابلغرضدائًما تفي ، وال ليست دائًما حمّدثةاخلاصة ابملوارد البشرية احلالية النظم واألدوات  إنّ و العمليات واإلبالغ الفعال. 

تخطيط عن طريق الدعمها جملاالت العمل الرئيسية اق حتديث املنظمة لوقد مت التخطيط للنهوض مبستواها يف سياملنشود، 

                                                           
التقرير السنوي عن سياسات وعمليات وإجراءات املنظمة للوقاية من التحّرش والتحّرش اجلنسي واالستغالل  بعنوان CL 171/INF/7الوثيقة  4

  https://www.fao.org/3/nk304ar/nk304ar.pdf. واالنتهاك اجلنسيني
 مسار اخلدمات اللوجستية والدعم التشغيلي يف املنظمة شعبة املوارد البشرية،  5

https://www.fao.org/3/nk304ar/nk304ar.pdf
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بينما كفاءة العمليات، حالًيا يف   يؤثرالذي مستوى العمل اليدوي املطلوب وسيساعد التحّول الرقمي يف تقليص  .لمواردل
 عمليات صنع القرارات والتخطيط الفعال للقوة العاملة. يفالتقارير آليات رفع البياًنت و  توافر حمدودية تؤثر

 2220اإلبالغ عن النواتج واملخرجات واإلجنازات اليت حتققت يف عام  -ابء
سياسات للموارد البشرية حمورها العنصر البشري بشأن التوظيف والتعلم والتطوير، والتنوع، والشمول، ورفاه  -أواًل 

خطة من  1املوظفني، للدفع حنو ثقافة قوامها املشاركة ميكن فيها للموظفني العمل أبفضل ما لديهم من قدرات )الناتج 
 (2022-2020 للفرتةالعمل االسرتاتيجية اخلاصة ابملوارد البشرية 

 ُأطر وممارسات التوظيف والتنقل تعزيز 1-أواًل 
 الرئيسية املخرجات 1-1-أواًل 

 والنقل يفالتخطيط االسرتاتيجي للقوة العاملة، والتوظ
 ُتاشًيا مع املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية حتوهلا اتبعت وبدعم من شعبة املوارد البشرية، ،2022 يف عام -16

وتتبع إعادة تنظيم املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية مبادئ "املنظمة الواحدة" ة يف املقر الرئيسي. ياإلصالحات اهليكل
 اليت تشمل قيادة أقوى ومجاعية أكثر، وفرق الدعم السياسايت، والفن واالستثماري املتكاملة، ابللجوء إىل شبكات افرتاضية. 

واإلجراءات املتصلة ابملوارد البشرية. كما أُعيد إنشاء جمموعة  ةتب اإلقليميااملكحتويل  تنفيذ عملية وقد اسُتكمل -17
، وتتألف من أعضاء من شعبة املوارد البشرية، ومركز اخلدمات 2022يف عام  2020العمل املعنية إبعادة هيكلة املنظمة لعام 

. وتوّلت شعبة املوارد ومكتب االسرتاتيجية والربامج وامليزانية ،، وشعبة الشؤون املاليةعلوماتيةاملشرتكة، وشعبة الرقمنة وامل
إدارة ية اجلديدة من حيث خطط مفّصلة للهيكلوابلتنسيق مع جهات االتصال اإلقليمية، ، البشرية القيادة يف إعداد

 الوظائف واستحداث وحدات تنظيمية جديدة. تصنيفاملناصب، وإعادة 

عام يف  2025-2022للفرتة  وخارطة الطريق ذات الصلةلتخطيط املوارد يف املؤسسة  املتجدداإلطار وأُطلق  -18
املوارد البشرية ذات الصلة أدوات  جماالت متعددة مبا يشمل تطوير وسينطوي تنفيذ خارطة الطريق على العمل يف. 2022

متطلبات التشغيل الرفيعة  اريةاجلرحلة األوىل من التصميم وحتسني عمليات املوارد البشرية على النحو األمثل. وستحدد امل
وسوف تضمن منصة متكاملة . قوة العاملةالتخطيط للدعم اخليارات التكنولوجية مبا يشمل وستوّجه اختيار  املستوى،

عم قيام "منظمة جلميع البياًنت املتصلة ابلقوة العاملة اختاذ قرارات تسرتشد ابلبياًنت يف جمال التخطيط والتوظيف، ود
 واحدة" متسقة ومتكاملة.

ة فإثر مشاورات مكثّ  2022يف عام 6خطوط توجيهية جديدة لتصنيف الوظائف يف املنظمةكما مّت وضع ونشر  -19
وجود ذات الصلة إىل ضمان نظام تصنيف الوظائف واخلطوط التوجيهية  ويهدفمع اإلدارة العليا وأجهزة ممثلي املوظفني. 

                                                           
من النظام األساسي لشؤون املوظفني واملادة  2-301للمادة  ا، وفقً تصنيف الوظائفحتّدد هذه الوثيقة املبادئ واإلجراءات اليت ينبغي للمنظمة اتباعها يف  6

التغيري  -من دليل اإلجراءات اإلدارية 311إضافًة إىل األحكام ذات الصلة يف القسم ، تصنيف الوظائف واملوظفني -من النظام اإلداري للموظفني 302-2
الالزمة  التجاربأو  ارفواملهارات أو املع ،مقارنةالقابلة لللتنظيم الوظائف من خالل جتميع الوظائف املماثلة أو ويشّكل تصنيف الوظائف . يف الوضع

 هبذه الوظائف.الضطالع ل
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ختصيص املوارد البشرية واهليكلة  اأيضً هو يوّجه واألهداف التنظيمية. و  تيجياتاالسرتالدعم مستوايت مالئمة من املساءلة 
 الكفؤة للوحدات التنظيمية.

بتحّمله املزيد من  وتشمل اخلطوط التوجيهية اجلديدة إمكانية ترقية املوظف من خالل إظهار "النمو الوظيفي" -20
ىل طلب املدير العام للرتكيز على إ، وابلتايل حصوله على إعادة تصنيف أو ترقية منصبه. واستجابًة املسؤوليات مع الوقت

يتم النظر سفرتة طويلة، فإن احلاالت األوىل من الوظائف اليت املوظفني من فئة اخلدمات العامة الذين خيدمون املنظمة منذ 
ذاهتا حىت  درجةيفها بفعل النمو الوظيفي، ختّص املوظفني الذين يعملون منذ عشر سنوات أو أكثر ابليف إعادة تصن
. وتبقى الرتقية 2023يف هناية مارس/آذار  ه. وقد بدأ استعراض هذه احلاالت، ومن املتوقع إبالغ نتائج2022سبتمرب/أيلول 

املمارسة املعتمدة يف املنظمة، يف حني أن الرتقية من خالل إعادة تصنيف الوظائف تشكل  هي من خالل االختيار التنافسي
 االستثناء.

مع املسار التصاعدي الذي بدأ عام  اُتشيً تزداد،  املوظفني املتنقلني بني الوكاالتاستمرت فرص وأعداد كما  -21
، 2021، ما يؤكد على أرقام مماثلة عام 2022وكاالت عام لتبادل املوظفني بني ال ااتفاقً  وأربعني واحدمّت إبرام . فقد 2020

للموظفني بني الوكاالت. وأّما  جارية عملية تبادل 68من حيث االتفاقات اجلديدة اليت مّت إبرامها. وبصورة إمجالية، هناك 
يف املائة  19، فيسّجل زايدة بنسبة 2022يف عام  إعارة املوظفني وانتداهبم ونقلهم اجلارية يف جمال عملياتالعدد اإلمجايل لل

 .2021عن عام 

مشرتكة بني الوكاالت مركز تنسيق النظم الغذائية التابع لألمم املتحدة، وقد أُنشئ كذلك، تشمل طرق أخرى  -22
نظومة ابلنباية عن م تستضيف منظمة األغذية والزراعة هذا املركز،و . للنظم الغذائيةقمة األمم املتحدة ملتابعة مؤُتر  كإجراء

ويتوىّل إدارته مديٌر، حيث توفّر منظمات أخرى يف األمم املتحدة املوظفني له يف إطار طرق تبادل املوظفني.  األمم املتحدة،
وانضم ثالثة موظفني للمركز يف إطار تبادل املوظفني بني الوكاالت، وقد أتوا من املنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الصحة 

 ية العاملي. العاملية وبرًنمج األغذ

 جممعيف  نيإضافي نيموظفأربعة و  منسقني مقيمني اتبعني لألمم املتحدةثالثة  2022وكان لدى املنظمة يف عام  -23
مكتب التنسيق اإلمنائي التابع لألمم املتحدة، من أجل  معالتعاون ُشعبة املوارد البشرية  تواصلو  مواهب املنسقني املقيمني.

 طوير مهارات املوظفني لتتناسب بشكل أفضل مع التوصيف الفريد املطلوب لشغل منصب املنسق املقيم. ت

ُنشرت بعض يف احلاجة إىل موظفني،  والزايدة املفاجئة توفري الدعم لالستجاابت حلاالت الطوارئوهبدف  -24
من نشرة املدير العام عن بروتوكول التفعيل  اخلطوط التوجيهية التشغيلية، واإلجراءات حلشد الدعم والتعيني السريع، كجزء

واالستجابة حلاالت الطوارئ يف املنظمة. وتقدم هذه النشرة الدعم ملكتب حاالت الطوارئ والقدرة على الصمود من خالل 
القوة العاملة املنتسبة )املوارد البشرية من غري املوظفني( أو من من املوظفني بسرعة، أكانوا من فئة موظفي املنظمة، أو  توزيع

 ة لدعم بروتوكوالت املسار السريع اجلديدة للتدخل السريع.نمتي إقامة آليةموظفي املشاريع الوطنيني. واهلدف هو 
كلفة   الذي انبثق عن الدراسة االستقصائية عناجلديد  تسوية مقر العملمؤشر  تطبيقجرى ويف أغسطس/آب،  -25

أجرهتا  قدو  يف روما، املعيشة يف روما. ومشلت هذه الدراسة مجيع وكاالت األمم املتحدة اليت يعمل فيها موظفون دوليون
، استضافت املنظمة 2022جلنة اخلدمة املدنية الدولية، وتوّلت املنظمة تنسيقها ابعتبارها الوكالة الرائدة. ويف سبتمرب/أيلول 

 على أجور املوظفني. أتثريهاشرح نتائج الدراسة االستقصائية و  لعرضجلميع الوكاالت  اافرتاضيً  اعامً  ااجتماعً 
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الذين ينتمون إىل القوة تسبني املنللموظفني  عالوة مركز العمل اخلطرياقرتاٌح بشأن دفع  2022كذلك، ُقّدم عام  -26
مّت التعبري عنه يف  اكبريً   اهذه العالوة اجلديدة قلقً وتعاجل . 2023، وُّتت املصادقة عليه لتنفيذه عام االعاملة واملعينني حمليً 

واملعاملة مع وكاالت أخرى لألمم املتحدة،  املواءمةتضمن كما أهنا ،  2020الدراسة االستقصائية عن رضا املوظفني عام 
 7يتقاضون بدل املخاطر. الذين اعّينني حمليً املوظفني املنصفة بني امل

 اخلطوط التوجيهية اجلديدة اخلاصة بتعيني املوظفنيالستكمال مضمون  2022وقد ُأجري الكثري من العمل عام  -27
(، مع احلرص على االستجابة املوارد البشرية من غري املوظفني) واخلطوط التوجيهية لتوظيف القوة العاملة املنتسبة

 اجملموعتان من اخلطوط التوجيهية منصةً متينة للتعيني الشفاف عمليات املراجعة. وسوف توفر هااتن نللتوصيات الصادرة ع
 .2023يف عام  العملية لدعم االستخدام األسرع واألكثر فعالية للمواردهذه  والفعال، مع تبسيط وتوضيح يف الوقت ذاته

 برامج املواهب الشابة
من خالل  إىل املنظمة واستقطاب أفكارهم املبتكرةبتوظيف الشباب  تعزيز االلتزامعلى  2022 عام ابقي الرتكيز منصبً  -28

ربامج الوتتواءم مجيع . والزماالتوبرًنمج التدريب الداخلي واملتطوعني  ملوظفني الفنيني املبتدئنياوبرًنمج ، برامج املهنيني الشباب
 وّحد لألمم املتحدة.يف النظام املو  قائمة فيهااخلاصة ابملواهب الشابة مع احتياجات املنظمة وأفضل املمارسات ال

 .2020يرد يف اجلدول أدًنه اجتاه املشاركني يف كل برًنمج منذ عام  -29

 2022 2022 2021 2020 الربانمج
)املقر 

 الرئيسي(

2022 
املكاتب )

 (الالمركزية
 4* 8 12 4 12 مج املهنيني الشبابًنبر 

 7 30 37 29 35 نو ن املبتدئو ن الفنيو ملوظفا

 43 96 139 145 92 تدربونامل

 3 5 8 3 2 الزمالء

 9 4 13 15 7 املتطوعون )منظمة األغذية والزراعة(

 37 1 38 29 36 متطوعو األمم املتحدة

 .2023، حيث يكون اتريخ البدء يف يناير/كانون الثاين 2022 يضمّ التوظيف عام*

 مج املهنيني الشبابًنبر 
برًنمج العمل وامليزانية للمنظمة. كما من ، وهو ممّول سنتنيفرتة كل يف  وظيفة  25الشباب برًنمج املهنيني  يقدم -30

 دول. وتوىل األولوية الكربى فيه إىل املرشحني من الاملمثَّلة أو الناقصة التمثيل غرييشكل مبادرة تستهدف الدول األعضاء 
لنسبة إىل مجيع الوظائف الفنية األخرى يف والبلدان النامية غري الساحلية. وأّما اب ااجلزرية الصغرية النامية، والبلدان األقل منوً 

                                                           
 يُدفع بفعل وجودهم يف مكان خطري.نة اخلدمة املدنية الدولية عقوبة على البدل الذي جلفرضت  7
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، أُعيد 2021ويف ديسمرب/كانون األول  8املنظمة، ُيشجع املؤهلون من النساء واألشخاص ذوي اإلعاقات على الرتشح.
 . 2023-2022العمل وامليزانية للفرتة  لدورة احلالية لربًنمجتنفيذه خالل اإطالق برًنمج املهنيني الشباب ل

 التالية، أو قبلوا عرض التعيني. ذوي املالمحمن  شاابً  امهنيً  12، مّت تعيني 2022ويف عام  -31

 النوع اجلنساين اجلنسية اجملال الوحدة
مكتب االتصال ابألمم 

 املتحدة
 امرأة ميامنار تغري املناخ، والتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية 

شعبة الشراكات والتعاون 
 مع األمم املتحدة

 امرأة بريو األصلية الشعوب

 امرأة إندونيسيا اإلعالم الرقمي وأنشطة الوسائط املتعددة مكتب االتصاالت
 امرأة إندونيسيا االتصاالت مكتب رئيس العلماء

 امرأة غينيا الفاقد واملهدر من األغذية املكتب اإلقليمي ألفريقيا
 رجل فيجي املناخ والكوارثالقدرة على الصمود يف وجه تغرّي  املكتب اإلقليمي ألورواب

 امرأة الصني تربية األحياء املائية وإنتاجهاتكنولوجيا  مصايد األمساكشعبة 
 امرأة أفغانستان بيد االرصد والتقييم، مبادرة العمل يدً  وحدة احلوكمة والسياسات
شعبة اإلنتاج النبايت ووقاية 

 النبااتت
العربية اململكة  ج واحد ذو األولويةتبلد واحد من

 السعودية
 امرأة

 امرأة تركيا البياًنت واإلحصاءات مكتب رئيس العلماء
املركز املشرتك بني منظمة 
األغذية والزراعة ومنظمة 

 الصحة العاملية

 امرأة تركيا صحة واحدة/مقاومة مضادات امليكروابت

املكتب اإلقليمي للشرق 
 األدىن

 امرأة الصني احلّد من خماطر الكوارث

 

مبا يسمح بتنوّع أكرب يف جممع  2022خالل عام  ةوظيفة متاح 25وأُعيد اإلعالن عن ثالث عشرة من أصل  -32
املرشحني. كما ُأجريت أنشطة تواصل مكثفة، مبا يف ذلك مشاورات مع وحدات الشراكة يف املنظمة، وممثلي املنظمة 

ووسائل أخرى للتواصل االجتماعي. وأُقفلت اليوم  LinkedIn اإلقليمية. وُنشرت املعلومات على تطبيق كاتبوامل
والفرز املسبق جلميع الوظائف جاٍر. وسوف يُلحق اثنا عشر اليت أُعيد اإلعالن عنها،  عن الوظائف الشاغرةاإلعالًنت 

 .املكاتب الالمركزيةمنهم يف  13من املهنيني الشباب يف املقر الرئيسي و

                                                           
نشأ يف إطار خطة العمل الفورية يهدف إىل  :"2013-2012بعنوان التعديالت على برًنمج العمل وامليزانية للفرتة   3/143CLمن الوثيقة  32الفقرة  8

ُ
امل

البلدان النامية غري املمثَّلة أو الناقصة التمثيل، مما ُيسهم تشجيع اجتذاب وتوظيف موظفني من اجملموعات املستهدفة، أي الفئة الفنية من النساء ومواطن 
توسيع نطاق االختيار لربًنمج املهنيني الشباب ليشمل إىل   12/170CLمن الوثيقة  (4)الفقرة )و(  اوتشري أيضً  .يف جتديد شباب القوة العاملة ابملنظمة

وتوسيع نطاق الفرص املتاحة لربًنمج املهنيني الشباب يف  (5ًنقًصا؛ ) املمثلة والبلدان املمثلة ُتثياًل مجيع املرشحني املؤهلني أتهياًل عالًيا من البلدان غري 
 .املكاتب اإلقليمية والقطرية
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 ملوظفني الفنيني املبتدئنيابرًنمج 
( على 2022يونيو/حزيران  17-13، صادق جملس املنظمة يف دورته السبعني بعد املائة )2022يف يونيو/حزيران  -33

أفضل مع وكاالت املبتدئني )من برًنمج املوظفني الفنيني املعاونني(. وهذا مسح مبواءمة تغيري اسم برًنمج املوظفني الفنيني 
على البواابت اخلاصة ابملهن، وتكون  بشكل أكربحبيث تكون ظاهرة ملنظمة ا مسعةأخرى لألمم املتحدة، ويساعد يف تعزيز 

 لمرشحني والشركاء يف املوارد.استقطااًب لأكثر 

أما يف املائة.  65الواردين يف اجلدول أدًنه، ُتثل املرأة  اموظفً  37ومن بني املوظفني الفنيني املبتدئني البالغ عددهم  -34
من  12ويف ما يتعّلق ابستبقاء املوظفني، استكمل  .ُُيتسب هؤالء املوظفون ال، فاجلغرايفهداف التمثيل أابلنسبة إىل 

واحد إىل  ، وعاد ستة منهم إىل مناصبهم كاستشاريني فيما عاد موظفٌ 2022املوظفني الفنيني املبتدئني مهامهم يف عام 
 وظيفته.

، مبا ميثل زايدة كبرية 2022ركاء يف املوارد يف عام اجلدد من تسعة شوانضم عشرون من املوظفني الفنيني املبتدئني  -35
، حني انضم عشرة من املوظفني الفنيني املبتدئني اجلدد من ستة شركاء يف املوارد. وأّكد شركاء إضافيون يف 2021عن عام 

 املوارد على اهتمامهم يف املباشرة ابلربًنمج مع املنظمة أو إعادة مباشرته.
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 2022، ديسمرب/كانون األول حبسب البلدان األعضاءدئني تاملبعدد املوظفني الفنيني 

 العضوالبلد 
 عدد املوظفني

 دئنيتالفنيني املب

 1 بلجيكا

 8 الصني

 1 فنلندا

 1 فرنسا

 5 أملانيا

 1 إيطاليا

 9 الياابن

 1 هولندا

 3 إسبانيا

 2 النرويج

 2 السويد

 2 سويسرا

 1 الوالايت املتحدة األمريكية

 37 ياجملموع الكلّ 
 

 
 املكان

عدد املوظفني 
الفنيني 

 دئنيتاملب

املقر الرئيسي 
 )إيطاليا(

30 

 7 املكاتب الالمركزية

 

 

 

 الربًنمج اخلاص ابلتدريب الداخلي واملتطوعني والزماالت

ذات اخللفيات املتنوعة  الشابةاملواهب على توظيف  الربًنمج اخلاص ابلتدريب الداخلي واملتطوعني والزماالتيرّكز  -36
دولة عضو إىل هذا الربًنمج. وكان مثانية وعشرون يف  70من  امشاركً  318، انضم 2022. ويف عام من مجيع أحناء العامل

. كما أن مخسة وستني يف املائة من 2021يف املائة عن عام  9املائة من املشاركني من بلدان ًنقصة التمثيل، أي بزايدة 
 ربًنمج هم من النساء.املشاركني يف ال

أربعة منها يف آسيا، وثالثة يف أورواب وحدث ) 2022للتوعية على هذا الربًنمج عام  ما جمموعه مثاين فعالياتونُّظم  -37
 سبلتبادل األفكار حول تحدة للمتطوعني و مع مندوبني من برًنمج األمم امل اتعاون أيضً الوجرى  الشرق األدىن(.واحد يف 

 تعزيز الشراكة.

65%

35%

التمثيل اجلنساين

النساء الرجال
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 ا، حبسب األقاليمجنسيات املشاركني يف الربانمج اخلاص ابلتدريب الداخلي واملتطوعني والزماالت املعّينني حديثً 

 

 

جمموع يف املائة من  27 الربًنمج اخلاص ابلتدريب الداخلي واملتطوعني والزماالتيف  دعمت املؤسسات الشريكةو  -38
كان و . 2021املشاركني املشمولني ابلدعم عن عام يف املائة يف عدد  62، أي زايدة بنسبة املشاركني يف الربًنمج دعًما مادايً 

ديسمرب/كانون األول  31منذ  ساراًي مع مؤسسات من خمتلف أحناء العامل وزماالت وتطوّعتدريب داخلي  اتفاق 38هناك 
 .2022يف عام منها اتفاقات  مثانيةمت إبرام ، 2022

 

 القوة العاملةتكوين  2-1-أواًل 
 اجدً  اقريبً  لعاملني يف املنظمةل ، بقي العدد اإلمجايل2022ديسمرب/كانون األول  31يف على النحو املبنّي أدًنه،  -39

من  راجع عدد القوة العاملة من غري املنتسبني )املوارد البشريةفيما ت، 2021ديسمرب/كانون األول  31من العدد املسجل يف 
 طفيف.( بشكل غري املوظفني

 

2022 
النسبة املئوية 

من جمموع القوة 
العاملة يف عام 

2022 

2021 
النسبة املئوية 

من جمموع القوة 
العاملة يف عام 

2021 

2020 
النسبة املئوية 

من جمموع القوة 
العاملة يف عام 

2020 
 24 178 3 22 255 3 22.5 258 3 جمموع املوظفني 

جمموع القوة العاملة املنتسبة 
 البشرية من غري املوظفني( )املوارد

11 248 77.5 11 555 78 10 165 76 

  343 13  810 14  506 14 جمموع العاملني

أمريكا الشمالية
10%

يا الشرق األدىن ومشال أفريق
5%

حر أمريكا الالتينية والب
الكارييب

8%

أورواب
45%

آسيا واحمليط اهلادئ
20%

أفريقيا
12%

2022لعام حبسب األقاليماجلنسيات
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من دون تغيري  9واملواقع الالمركزيةبني املقر الرئيسي  )املوظفني والقوة العاملة املنتسبة( توزيع القوة العاملةبقي  -40
 : 2021ديسمرب/كانون األول  31اعتبارًا من 

 20 ؛2022يف املائة عام ( 1واحد ) ، ما ميثل زايدة بنسبةاملائة من جمموع القوة العاملة يعمل يف املقر الرئيسي يف 
 80  ؛املواقع الالمركزية يفيعمل يف املائة من جمموع القوة العاملة 
 ؛تغريًا طفيًفا ابملقارنة مع العام السابق ما ميثل خارج املقر الرئيسي،يف املائة من القوة العاملة املنتسبة  89 يعمل  
  يف املائة( 48) واملواقع الالمركزيةيف املائة(  52بني املقر الرئيسي ) اتقريبً ال يزال املوظفون موزعني توزيًعا متكافًئا ،

 .2021يف هناية عام  يف املائة 49و 51مقارنًة بنسبة 
 (قع الالمركزيةااملو  /الرئيسي )املقر ملوقعسب الفئة واحبتوزيع مجيع العاملني يف املنظمة، 

 املقر الرئيسي الفئة
)خارج  املكاتب الالمركزية

 إيطاليا(
 اجملموع  

 258 3 (48%) 549 1 (52%) 709 1 املوظفون 

القوة العاملة املنتسبة )املوارد البشرية من غري 
 املوظفني(

1 255 (%11) 9 993 (%89) 11 248 

 506 14 (80%) 542 11 (20%) 964 2 جمموع العاملني

 (األقاليم اجلغرافية /الرئيسي )املقر الفئة واملوقعسب حبتوزيع مجيع العاملني يف املنظمة، 

 الفئة

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

 130 7 10 9 15 12 77 الفئات العليامدير و 

 580 1 91 81 80 105 227 996 املوظفون الفنيون

املوظفون الفنيون 
يف األمم  بتدئونامل

 املتحدة

30 3 3 0 0 1 37 

املوظفون الفنيون 
 262 32 46 28 47 109 0 الوطنيون

 249 1 76 105 113 119 230 606 اخلدمات العامة

 258 3 207 242 230 289 581 709 1 جمموع املوظفني

 064 2 96 222 486 207 355 698 االستشاريون

                                                           
ّن املوظفني موجودون يف تشري املواقع الالمركزية إىل مجيع املواقع خارج املقر الرئيسي )يتبع مثاًل مركز اخلدمات املشرتكة هيكلًيا إىل املقر الرئيسي غري أ 9

 (.بودابست، هنغاراي
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املتعاقدون )املشرتكون 
يف عقود اخلدمات 

 الشخصية(

140 64 64 101 63 13 445 

موظفو املشاريع 
 الوطنيون

0 2 142 1 402 245 1 011 505 5 305 

 601 2 276 500 583 457 715 70  املتعاقدون الوطنيون

 833 109 94 76 32 175 347 آخرون*

جمموع القوة العاملة 
 املنتسبة

1 255 3 451 2 162 1 491 1 890 999 11 248 

 506 14 206 1 132 2 721 1 451 2 032 4 964 2 جمموع القوة العاملة

 .وصف كامل ملختصرات القوة العاملة املنتسبة )املوارد البشرية من غري املوظفني( يف املسرد )*( يرد
 
 يف املنظمة. امللحق ملزيد من التفاصيل عن توزيع القوة العاملةنظر اُ 
 

  : املدة اليت يستغرقها التعيني ومعدل الوظائف الشاغرةةاألداء الرئيسي اتمؤشر  3-1-أواًّل 
بضمان اختيار املرشحني على أساس اجلدارة مبا يدعم متطلبات يتمثل اهلدف من عمليات التعيني يف املنظمة  -41

ابستحداث عمليات  امع التشجيع يف الوقت ذاته على التنقل، والتنوّع والنمو الوظيفي. ويقضي أيضً  ،فنية متخصصةوكالة 
التعيني. وقد استجابت املنظمة إىل تزايد الطلب يف بيئة خارجية حمفوفة ابملخاطر ومتغرّية.  اليت يستغرقها دةاملكفؤة تقّلص 

 كما أهنا تعمل بشكل ًنشط على التحّول وإعادة اهليكلة لضمان مطابقة املهارات والقدرات للمتطلبات املستقبلية. 
تنافس  واملوازنة بنيرونة، والتأقلم مع الطفرات ولطاملا توّجب أن تّتسم عمليات التعيني ابلقدرة على االستجابة وامل -42

 2022لكفاءة )فرتات التعيني السريعة(. ومل يكن عام تلك اخلاصة اباألولوايت اخلاصة ابلفعالية )االمتياز الفن، التنوّع( و 
 ل املرشحني.مبا يضمن اختيار أفض يف املنظمة ابجتاه توطيد اجلودة يف عمليات التعيني شهد حتّواًل  وقداستثناًء، 

( بشكل خمتلف، املستقبلية)ويف التقارير  يف هذا التقرير املدة اليت تستغرقها عملية تعيني املوظفني مّت احتساب -43
مع منظمات أخرى يف منظومة األمم املتحدة. ففي السنوات السابقة، كانت املدة اليت  امن أجل توفري البياًنت ُتشيً 

حىت اتريخ صدور قرار اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة صدور بعدد األايم من اتريخ تُقاس تستغرقها عملية تعيني املوظفني 
بعدد األايم االختيار، حيث كان يقع التارخيان يف السنة ذاهتا. إمنا جرت مراجعة طريقة االحتساب هذه حبيث ابتت تُقاس 

اتريخ صدور قرار االختيار. حىت  ر اإلعالن(صدو  سنة)بغّض النظر عن  عن الوظيفة الشاغرة األّويل من اتريخ اإلعالن
 ايومً  178 إىلاملتصل ابملدة اليت تستغرقها عملية تعيني املوظفني يف جزء منه هلذا السبب،  يوقد ارتفع مؤشر األداء الرئيس

. ومن خالل اعتماد املنهجية ذاهتا اليت اسُتخدمت يف السنوات السابقة 2021عام  ايومً  156 بعد أن كان 2022عام 
عدد األايم تراجع من أن  2022الحتساب مؤشر األداء الرئيسي هذا، لكانت بّينت املدة املطلوبة لتعيني املوظفني عام 

 . 2022عام  ايومً  148إىل  ايومً  156
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، 10فني بفعل وقف العمل ابلقوائم وعمليات تعيني الدفعاتاملدة اليت تستغرقها عملية تعيني املوظ أتثرتكما  -44
. وأّما اشرتاط وجود كل وظيفة يتعني شغلهالواحد فريق  وتشكيل الشاغرةيفة عالن واحد عن الوظفعل التوفيق بني إوب

 افيؤدي إىل عمليات اختيار موثقة ومصصمة جيدً  ،مع فريق متخصص لكل وظيفة اوصف وظيفي مصمم خصيصً 
ينطبق هذا على املوارد الالزمة يف املقر الرئيسي لتوظيف. و غراض اات الالزمة ألر املدة والقد عموًما لكل وظيفة، إمنا يزيد

توفر املوظفني )كبار املوظفني( للمشاركة عمليات التوظيف، ويف لدعم ( ويف املكاتب اإلقليمية شعبة املوارد البشرية)
 .يف فرق التوظيف كأعضاء

 يف بعض خطوات عملية التوظيف الستعانة مبصادر خارجيةاومقابل هذا، جلأت املنظمة بشكل استباقي إىل  -45
أربعة أايم. حالًيا املدة الالزمة لفرز املرشحني  أصبح متوسطلذلك،  واستحدثت أوجه كفاءة يف جماالت أخرى. ونتيجةً 

كشف عن واالستعانة بربجمية تالتوظيف إىل اختبارات خطية الختبار املعارف الفنية للمرشحني،  مديروما يلجأ  اوغالبً 
 حاالت السرقة األدبية.

يساهم يف فعالية عملية التوظيف.  قدمها املرشحونيمن املعلومات واملراجع اليت حتسني التحقق ما زال  -46
شبكة "املوارد البشرية الواحدة"، وهي مركز وهبدف توليد أوجه الكفاءة، تستكشف املنظمة اآلن إمكانية التعاون مع 

للتعجيل يف التحقق من املعلومات واملراجع املتصلة ابلتعيينات  11األمم املتحدة العاملي خلدمات املوارد البشرية يف بون
 يف مناصب املوظفني. اجلديدة

 محلة إعالمية خمصصة ونشطةوابلنسبة إىل وظائف الفئات العليا أو الوظائف ذات التخصصات التقنية، مت تنظيم  -47
والعمل  املتخصصةصادر ملالستعانة اباوأدوات  ،األعضاء يف املنظمة عن طريقمبا يف ذلك  ،خمتلفةاتصاالت  عرب قنوات

يف عدد من املرّات،  الشاغرة أعيد اإلعالن عن الوظائفهبدف اختيار املرشح األفضل، مع مقدمي اخلدمات اخلارجيني. و 
 .ا من املرشحني املؤهلنيمن أجل استهداف جمموعة أكثر تنوعً 

كل هذه املمارسات اجلديدة   اليت ستصدر قريًبا تعيني املوظفنياخلاصة بالسياسات واإلجراءات اجلديدة  وستظهر -48
هبدف تقليص املدة اليت يستغرقها تعيني املوظفني واحلرص يف الوقت نفسه مراعاة الدروس املستفادة والُنهج املبتكرة، مع 

 .التنقل والتنوع والنمو الوظيفي وعلى تعزيزتكون عمليات االختيار قائمة على اجلدارة  أن على

فنية املمّولة وظائف اللاملائة ليف  22 نسبة حيث بلغ 2022عام  اطفيفً  اارتفاعً  الوظائف الشاغرةمعدل  وقد سّجل -49
  2021.12يف املائة عام  20من برًنمج العمل وامليزانية، مقارنًة بنسبة 

عدد مرتفع من عمليات االختيار، رغم التحدايت يف جمال لضمان توفري الدعم ل الوقت واملوارد ومت ختصيص -50
 فريق اختيار 268ت إدارة حوايل ُتّ . و2021املضطلع هبا يف عام  العدد غري املسبوق لعمليات االختيارمع  هالتوظيف، ملواءمت

للوظائف الفنية يف املشاريع. وأّما  افريقً  80و لوظائف الفنيةل افريقً  133 بني على مستوى العامل انقسموا ،2022عام  اتقريبً 
 .املمولة وظائف فئة اخلدمات العامةل افريقً  82يف املقر الرئيسي، فقد ُّتت إدارة 

                                                           
يف املائة من مجيع التعيينات خالل الفرتة املرجعية  68، أجريت نسبة تعيني املوظفني من الفئة الفنية وشغلهم للوظائف بشأن 2018عام ملراجعة وفًقا  10

 ، مع حصول عمليات اختيار عديدة لوظيفة شاغرة واحدة.من قوائم املرشحني
عدة جلنسي، وقايتضمن التحقق من املراجع قاعدة بياًنت نظام األمم املتحدة املوحَّد للتحقق من انعدام سوابق االستغالل واالنتهاك اجلنسيني/التحرش ا 11

 .https://onehr.un.org/ انظر أيضً اُ بياًنت النشرات احلمراء للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية )اإلنرتبول(، وقائمة العقوابت الصادرة عن جملس األمن. 
 العمل وامليزانية.الوظائف الفنية الشاغرة املمّولة من برًنمج  -مللحق اب 4اجلدول  اُنظر 12

https://onehr.un.org/
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، ما يؤكد على االجتاه الذي 2021مقارنًة بعام  2022عام  عمليات االختيار الداخلين م مماثلة وُسّجلت نسبة -51
(، 2021يف املائة عام  46) وامليزانية العمل لوظائف الفنية املمولة من برًنمجيف املائة من ا 49لوحظ يف العام املاضي، أي 

يف املائة  90 تعّلق، فقد يف املقر الرئيسي وابلنسبة إىل موظفي فئة اخلدمات العامة. شواغر جديدة ابلتايلاألمر الذي وّلد 
يف املائة من موظفي فئة اخلدمات العامة يف املقر  13 حصولأّدى إىل  مما ملوظفني الداخليني،ابمن عمليات االختيار 

 (.2021يف املائة عام  11على ترقية ) الرئيسي

وامليزانية، مبا يف ذلك  العمل موظًفا فنًيا يشغلون وظائف ممولة من برًنمج 65قود استقالة أو انتهاء ع وسامهت -52
(، كما افنيً  اموظفً  49) 2021الوظائف الشاغرة. فهو أعلى ممّا كان عليه عام معدل  يفأو مبكر،  حاالت تقاعد إلزامي

يف املائة من املوظفني  تسعة وعشرونوكان ( يشري إىل اجتاه تصاعدي. افنيً  اموظفً  45) 2020أن النظر إىل األرقام لعام 
 الذين غادروا من النساء. 

 ،2022بصورة خاصة يف بعض جماالت املنظمة يف عام  امرتفعً  وظائف الشاغرةمعدل ال بقي، 2021وكما يف عام  -53
مراجعة نتظار اب االختيار اتتعليق عمليرى مبا أنه ج يف املائة 37مركز االستثمار يف  وظائف الشاغرةالمعدل مثاًل يبلغ ف

انتهت هذه املراجعة اآلن وبدأت عملية االختيار للوظائف من وقد . إعادة مواءمة املهارات واخلربات هذا املركز هبدف
 .1-ومد 5-، وف4-درجة ف

  بياانت مؤشر األداء الرئيسي

 معدل الشغور يف الوظائف الفنية املمولة من برًنمج
 العمل وامليزانية

 %19 :2019خط األساس يف مارس/آذار 
 %20 - 2020الفعلي يف ديسمرب/كانون األول  املعدل
 %20 – 2021الفعلي يف ديسمرب/كانون األول  املعدل
 %22 – 2022الفعلي يف ديسمرب/كانون األول  املعدل

 املدة اليت يستغرقها التعيني
صدور عدد األايم منذ اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة حىت 

 قرار االختيار

 

يوًما/  145 :2019خط األساس يف ديسمرب/كانون األول 
 يوًما 120 ة:املستهدف املدة
 يوًما 159 – 2020يف ديسمرب/كانون األول  ةالفعلي املدة
 يوًما 156 - 2021يف ديسمرب/كانون األول  ةالفعلي املدة
 يوًما 178 - 2022يف ديسمرب/كانون األول  ةالفعلي املدة

 تعزيز القدرات ومتكينها من خالل فرص التطوير والتعلم وحتسني األداء 2-أواًل 
 الرئيسيةاملخرجات  1-2-أواًل 

 برامج التعلّم والتدريب
والقائمة على تطبيق برامج التعلم والتدريب العالية اجلودة تركيزها على  2022واصلت املنظمة يف عام  -54

 للفرتة يف خطة العمل االسرتاتيجية اخلاصة ابملوارد البشرية ملخرجات املخطط هلالإلصالحات واوفًقا  االحتياجات
إىل مسح ابلتحّول  2021-2020ىل منصات افرتاضية يف الفرتة إيبات وفرص التعّلم در أن نقل مجيع التكما . 2020-2022

بشكل رئيسي  فرص. وقد رّكزت هذه ال2022يف عام  فية يف جمال التدريب والتعّلمإضا فرصتطوير وإطالق حمتوى جديد ل
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لعام  خطة عمل املنظمة املتعّلقة ابلدراسة االستقصائية عن رضا املوظفنيعلى اجملاالت ذات األولوية اليت مّت حتديدها يف 
 والتنوّع والشمول(. ،املتبادلة)التطوير الوظيفي، مهارات القيادة واإلدارة، واالتصاالت  2019

ىل إاملوظفني أّدى احنسارها إىل عودة و  املختلطةلتحّول إىل أساليب العمل ا 19-جائحة كوفيد سّرعت أزمةكما  -55
هودها لتوفري التدريب جب ملتزمة، بقيت املنظمة العمل يف مكاتبهم. إمنا رغم تعزيز الطرق واملنصات االفرتاضية القائمة أصاًل 

العامل حول جمموعة واسعة من املواضيع، مبا يف ذلك توفري دروس يف اللغات وندوات االستعداد للتقاعد. االفرتاضي من حول 
 .املكاتب الالمركزيةيف السابق، وخباصة يف  اونتيجًة لذلك، مّت توفري فرص التعّلم جلمهور أوسع ممّا كان ممكنً 

ن خالل تعزيز األدوات واملوارد القائمة اليت بدعم من طرق تعّلم خمتلفة وم ساليب عمل هجينةأإقامة وحظيت  -56
( LearnApp)تطبيق التعلم you@fao 13حممولة من نسخة  إدخال إضافات إىلسّهلت التعّلم وتبادل املعارف. ومّت 

بصورة  املختلطة، واستخدام األدوات الرقمية(، وتعزيزها )دعم الرفاه، وإدارة الفرق خمصصةافرتاضية  مساحات عملو 
. ومشلت الندوات اإللكرتونية التفاعلية حول جمموعة واسعة من املواضيع ذات األولوية اليت ذُكرت يف الدراسة منتظمة

االستقصائية عن رضا املوظفني عشر دورات افرتاضية عاملية للتعّلم توىّل إدراهتا أخصائيون دوليون وحضرها ما جمموعه 
 14.امشاركً  400 2

التعلم العايل اجلودة والقائم على لتوفري  ارئيسيً  اافرتاضيً  اموردً ات التعلم اإللكرتوين رقمية لدور الكتبة ما زالت املو  -57
شمل أكثر من تو ، 2020يناير/كانون الثاين  يف املوظفني جلميع ت هذه املكتبةللتطوير الوظيفي. وقد أُتيح االحتياجات

دورة  6 320املستخدمون من مجيع أحناء املنظمة  أمتّ . و LinkedIn Learning دورة تدريبية إلكرتونية مقدمة من 19 000
 والباقي يف املقر الرئيسي(.  املكاتب الالمركزيةدورة من جانب الزمالء يف  5 120)

للتوصيات املقدمة يف إطار  استجابةً . و التطوير الوظيفي الشخصي املوجهُّتت زايدة فرص التعّلم لدعم كما  -58
الدعم  يف جمال بادراتامل، جرى تصميم حمفظة من خطة عمل املنظمة املتعّلقة ابلدراسة االستقصائية عن رضا املوظفني

 املبادرات العديدة اليت مت إطالقها يف اإلطار أدًنه. نفي، وجتربتها وتنفيذها بشكل ًنجح. وترد معلومات عالوظي

  الوعي الذايت، وحتديد األهداف، وصياغة طلبات العمل، األداء املهن تتضمن وحدات عن "خمتربات" عملية إلدارة
 ؛امشاركً  2 400، حضرها واملهارات اخلاصة إبجراء املقابالت

  ؛دليل شامل عن إدارة األداء املهن يوفّر املعرفة يف مجيع مراحل دورة التخطيط والتطوير الوظيفيو  
  ادوراتن للتعّلم اإللكرتوين حول " إعداد طلبات العمل" و"إجراء املقابالت بشكل فعال"، مصممتان خصيصً و 

 ؛ملوظفي املنظمة
  يرمي إىل تعزيز مهاراهتم يف إجراء حماداثت فعالة حول األداء الوظيفي مع أعضاء  ينر يتدريب إلكرتوين للمدو

 ؛أدوات شاملة جمموعة، وُقّدمت هلم امديرً  380ل الفريق. ونُظمت حلقات عمل افرتاضية 

  ؛امشاركً  930ل الشبكات  وإقامة ةالشخصيالسمعة عن متقدمة ضمن سلسلة ُقّدمت ثالثة دروس و 

                                                           
 نظام املنظمة للتعلم وإدارة األداء. 13

: "االستفادة مفتوحة جلميع املوظفني. وكانت بعض مواضيع الدورات مثاًل  " االفرتاضيZoom in on Learningمنتدى "كانت هذه الدورات على   14
ل؟"، "القيادة من مشول التنوّع ودوري فيه"، "العلم اجلديد للذهنية املنفتحة"، "حّفز سالمتك العقلية"، "كيف لنا أن ننجح بعد اجلائحة يف مكان العم

 .الشاملة: التنوّع ما بعد الشعار"

https://fao.csod.com/samldefault.aspx?ouid=2&returnurl=%252fDeepLink%252fProcessRedirect.aspx%253fmodule%253d111
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  املوظفني  ُقّدم تدريب اجملموعة على بناء الثقة، وتعزيز املشاركة والتمّلك الشخصي للتطوير الوظيفي، لثالثني منو
 ؛اإلنرتنت يف فئة اخلدمات العامة ممّن يعملون يف املنظمة منذ فرتة طويلة، عرب

  أُطلق تقييم الحتياجات التعّلم موّجه إىل مجيع املوظفني يف فئة اخلدمات العامة، من خالل دراسة استقصائية عرب و
 االنرتنت.

، وقوائم تشغيل you@fao منصةوإضافًة إىل ذلك، ابتت حمفظة الدعم الوظيفي تشمل اآلن بّوابة خمصصة على  -59
 منّسقة من الدورات اإللكرتونية للتطوير الوظيفي واملهن، وفرص عمل يف منظمة األغذية والزراعة/منظومة األمم املتحدة. 

بواسطة أشرطة فيديو عن اتريخ  جمموعة أدوات التوجيهلبداية خربات املوظف وهنايتها، مّت حتديث  اودعمً  -60
 امشاركً  250ايم ل أامتّدت على أربعة  حلقة عمل افرتاضية حول االستعداد للتقاعداملنظمة، وثقافتها وعملها. ونُّظمت 

 من مجيع أحناء العامل. 

 امة عن غىن الطرق املستخدمة وتنّوعها.. ويقّدم اإلطار أدًنه حملة عالقيادة واإلدارةتعزيز مهارات متّ الرتكيز على و  -61

 ( ابلتعاون مع والفئات العليا 5-ف درجةمن كبار املديرين )من ال 30" إىل مت تقدمي "برًنمج القيادات التنفيذية
كلّية موظفي منظومة األمم املتحدة. وضّم هذا التدريب اإللكرتوين التفاعلي وحدًة جديدة حول "التنوّع، واملساواة 

 ؛بتدريب فردي امرفقً  شاماًل  ااجلنسني والشمول"، وتقييمً بني 
  تعلم العملي شارك ستة وأربعون من كبار املديرين من برامج القيادات التنفيذية السابقة يف تدريب املتابعة حول الو

 ؛ومهارات توجيه الفرق

  والفئات العليا(. وهي تضم  5-ف درجة)من الإطالق الندوة بعنوان "الرؤى القيادية" لثالثني من كبار املديرين و
 ؛مع إطار القيادة لألمم املتحدة، إضافًة إىل تدريب فردي امتسقً  شاماًل  اتقييمً 

  جمال البحوث  حلقة عمل افرتاضية بعنوان "املرأة يف القيادة يف وقت األزمات"، قدمتها مؤسسة "املرأة األفريقية يفو
 اصلة النهوض ابلنساء يف املناصب القيادية يف املنظمة.( ملو 5-ف/4-موظفة )ف 21وحضرهتا والتنمية الزراعية" 

  ومت تقدمي برًنمج تعليمي إلكرتوين خمتلط بعنوان "حتقيق النتائج من خالل األفراد" لثمانني من املديرين من املستوى
 ؛مجيع أحناء العامل ( يف4-ف/3-املتوسط )ف

  أربعة أسابيع لتطوير مهارات القيادة بعنوان "بناء  امتّد على االفنيني الوطنيني برًنجمً  من املوظفني 25وحضر
 القدرات من أجل التغيري: التوجه حنو مستقبل العمل"؛

 بعنوان "الشهادات اإللكرتونية املوّسعة بشأن القيادة  اد وتريته ذاتيً دَّ برًنمج إلكرتوين منوذجي حتُ  هذا العام ومت تقدمي
مجيع املوظفني، بعد العاملي التابع لكلية موظفي منظومة األمم املتحدة، إىل  Blue Lineواإلدارة" عن طريق مركز 

 ؛2021أن ُّتت جتربته عام 

  لدورة الدراسية للمهارات القيادية ألفرقة ( يف "ا1-مد/5-ممثليها )فودعمت املنظمة أيًضا مشاركة أحد عشر من
واليت نظمتها كلية موظفي منظومة األمم املتحدة  ،"تعظيم أوجه التآزر إلحداث أثر أكرب -األمم املتحدة القطرية

 ومت تقدميها بصورة حضورية؛
  يب اإلعالمي تدر ، مبا يف ذلك "اللديهم هبدف تعزيز مهارات التواصل امديرً  260وأقيمت حلقات عمل ألكثر من

إجراء احملاZoomاالسرتاتيجي لكبار املديرين"، و"مهارات التواصل يف عصر تطبيق  داثت الصعبة" "، و"فن ّ
  ؛و"اتقان اإلصغاء الناشط"
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 إذ أُدرجت فيه وحدات جديدة تشمل اإلدارة  15،ومّت توسيع برًنمج إحاطة ممثلي املنظمة ليشمل مجيع املمثلني
وإعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية، شد املوارد، والشؤون القانونية، حوالعمليات، وإدارة األشخاص، و 

 ووقائمة على االنرتنت، ابت ممثل امة خصيصً والتغيري التحّويل. إضافًة إىل ذلك، ومن خالل منّصة مصمّ والقيادة 
 ؛ن على التواصل، والتعاون وتبادل اخلربات مع األقران من حول العاملاآل يناملنظمة قادر 

  واإلدارة.كما أُطلق موقع شبكي جديد للقادة يوفّر املوارد اليت تدعم تطوير مهارات القيادة 

وللمساعدة يف حتقيقه، يُقّدم  .هدفًا هاًما من أهداف املنظمة قوة عاملة متعددة اللغات تشكيلولطاملا كان  -62
ويف إطار الفرص . حلساابت املخصصة لتنمية مهارات املوظفني يف املنظمةاتدريب لغوي ابللغات الستة للمنظمة من خالل 

 التعدد اللغوي من خالل:تتيحها املنظمة، جرى دعم  الثابتة اليت

  موظف يف املقر  700الست للمنظمة ألكثر من  16تاللغاتوفري التدريب اللغوي )الدروس الفردية واجلماعية( على
 ؛17الرئيسي

  موظًفا يف مراكز عمل ال ُيصلون فيها إال على قدر حمدود من التدريب  70وتقدمي دورات لغوية على اإلنرتنت إىل
 اللغوي؛

  مرشح )منظمة األغذية والزراعة، برًنمج األغذية العاملي، الصندوق  1 500وإجراء امتحاًنت لغوية ألكثر من
 .املكاتب الالمركزيةالدويل للتنمية الزراعية( يف املقر الرئيسي و 

 توزيع الدورات اللغوية يف املقر الرئيسي حبسب عددها ونوعها والعدد اإلمجايل لساعات التدريب

 2022العدد اإلمجايل لساعات التدريب يف عام  2022عدد الدورات يف عام  الدورةنوع 
 735 4 208 فردية

 260 21 87 مجاعية
 995 25 295 اجملموع

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

 املستوى
 صفوف الفرديةيف ال عدد التسجيالت

2022 
 صفوف اجلماعيةيف ال التسجيالتعدد 

2022 
 108 70 )أ( إملام ابحلد األدىن

 248 106 )ب( معرفة حمدودة
 184 33 )ج( معرفة عملية

 540 209 اجملموع

                                                           
 .ملنظمة ووظائفهمثل االدور االسرتاتيجي ملمن منهج شامل متعدد الوحدات يتمحور حول  2021الذي أُطلق عام يتألف الربًنمج  15
 .العربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية 16
 ية قدرات املوظفني.دورات التدريب اللغوي اخلاصة هبا مباشرة ابستخدام خمصصات امليزانية لتنم الالمركزيةتنسق املكاتب  17
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يف  2023التخطيط لنظام تقييم وإدارة األداء لعام ة لمرحولتعزيز التزامها بتعّدد اللغات، يف إطار إطالق  -63
ديسمرب/كانون األول، مّت تعزيز تعّدد اللغات كنشاط إمنائي. كما مّت تشجيع املوظفني واملديرين على اعتبار التدريب اللغوي 

 . 2023من خطتهم للتطوير لعام  اجزءً 

 حتسني األداء
جموعة غنية مب مت االضطالععلى املستوى الفردي وعلى مستوى الفريق،  إدارة اإلداءالقدرة على حتسني  هبدف -64
 )وترد التفاصيل هبذا الشأن يف اإلطار أدًنه(. بادراتامل من

 واملوظفني على نطاق املنظمة وتوفريها جلهات  من املديرين 425 إىل تقدمي مثاين وأربعني جلسة إحاطة خمصصة
  ؛االتصال املعنية إبدارة األداء يف مجيع أحناء العامل

  املوارد واألدوات يف دورات جديدة وقائمة، تتضمن مواضيع مثل  بناء القدرات والكفاءات من خالل دمجو
 ؛التدريب والتعقيبات، وإجراء حماداثت صعبة واإلصغاء الناشط

  عملية إلزامية للمديرين، ونّواب املديرين، ورؤساء املكاتب يف تقييم نظام تقييم وإدارة كإجراء تقييم متعدد املصادر  و
ذلك أيًضا إبدراج تعقيبات املنسقني املقيمني يف تقييمات ممثلي املنظمة بشأن األهداف ومسح . يف هناية العام داءألا

 .املتعّلقة أبداء املكاتب القطرية

واملمارسات  اخلطوط التوجيهية مت أيًضا مناهج تعليمية جديدة وأدوات لإلبالغ من أجل املساعدة على تنفيذدّ وقُ  -65
الداخلية، واألخالقيات ومحاية املوظفني. ويشمل ذلك إطالق  والرقابةة املخاطر هبدف حتسني األداء يف منع التدليس، وإدار 

" و"النصوص األساسية ملنظمة األغذية والزراعة النظام العاملي إلدارة املوارد"احلساابت املستحقة يف  دورات إلكرتونية بشأن
  لألمم املتحدة"، إضافًة إىل شريط فيديو يعّزز فهم إدارة املخاطر.

املناطة بدور املسؤول عن ميزانية  حتديث دورة شاملة للتعّلم اإللكرتوين للتوعية على املساءالت واملسؤوليات ومتّ  -66
املشروع حبيث تعكس اإلجراءات اجلديدة. وهذا يدعم العدد الكبري من املوظفني الذين يعملون يف جمال إدارة املشاريع 

 وتنفيذها.

بشأن  ر خطة عمل املنظمة املتعّلقة ابلدراسة االستقصائية عن رضا املوظفنياملقدمة يف إطاواستجابًة للتوصيات  -67
على املستوايت كافة. ومشلت  امديرً  120ل حوارات القيادة التأملية" سسلة " ت، ُأجريتعزيز مكان عمل أخالقي وشامل

جمموعات العمل امليّسرة هذه تنظيم حلقات عمل افرتاضية حول "تعزيز السالمة النفسية"، و"التحّيز غري الواعي"، و"النهوض 
 ابملساواة بني اجلنسني واملساواة العرقية والشمول" و"استخدام السلطة للتمكني والدمج".

وضع أداة إبالغ توفّر املعلومات ، مت السنوي الداخلية الرقابةاستبيان  املسامهة يفو  الداخلية الرقابةتعزيز وملواصلة  -68
بسهولة يف صفوف للوحدات التنظيمية برصد االمتثال للتدريبات اإللزامية  تسمح، و املتصلة ابلتدريب يف الوقت الفعلي

 الوحدات.

 ومشلت: لتحقيق أوجه الكفاءة االستفادة من منظومة األمم املتحدة والتعاون معها تواصلتو  -69

  مبادرات تطوير يف جمال تنسيق املبادرات التدريبية وتصميمها وتطبيقها مع كلية موظفي منظومة األمم املتحدة
 ؛مهارات اإلدارة والقيادة
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  ؛تبادل املعارف من خالل العضوية يف جمموعة عمل األمم املتحدة املعنية ابإلقرار املتبادل ابلتدريب اإللزاميو 

  االستفادة من اتفاقات األمم املتحدة الطويلة األجل مثل اتفاق أمانة األمم املتحدة املتعّلق بشهادات وLinkedIn 

Learning، ونظام إدارة األداء واتفاق مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع املتعّلق خبدمات التعلم اإللكرتوين ،
ف إلجراء ييف جمال التنوّع والشمول، واتفاق اليونسريب خبدمات التدواتفاق برًنمج األغذية العاملي املتعّلق 

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني املتعلق ابلتدريب  ، واتفاقمتكاملة وخدمات تدريب تقييمعمليات 
 اإلعالمي االسرتاتيجي، وخدمات نظام إدارة التعّلم.

لتدابري الرئيسية اليت . ومشلت اتعّلم املوظفني وتدريبهمة نشطألمراجعًة  2021 وأجرى مكتب املفتش العام يف عام -70
إنشاء إطار موّحد للتعّلم، واستعراض اإلجراءات املتعّلقة مبخصصات امليزانية لتنمية قدرات املوظفني،  مّت االتفاق عليها

الستعراض أخرى لألمم ومعاجلة طلبات التدريب اخلارجية. ويف خطوة أّولية، ُأجريت عملية مقارنة قياسية مع كياًنت 
 .االسرتاتيجيات، والسياسات واملمارسات اخلاصة بتطوير املوظفني

سلسلة من االجتماعات جملموعات الرتكيز مع جهات االتصال املعنية ابلتدريب وأصحاب مصلحة  اونُّظمت أيضً  -71
آخرين تبعها استطالع رأي إلكرتوين ملواصلة النظر يف عملية ختطيط تطوير املوظفني يف املنظمة. إضافًة إىل ذلك، ُوضع 

 ييم مبادرات التدريب.وُنشر دليل عملي لتقييم التدريب هبدف تعزيز املمارسات يف جمال تق

 : االمتثال للتدريب اإللزاميةاألداء الرئيسي اتمؤشر  2-2-أواًل 
من خطة العمل االسرتاتيجية  3-1مجيعها اهلدف التنظيمي للمخرج تدعم  تُقدِّم املنظمة مثاين دورات تدريبية إلزامية -72

 . "عمل متنّوعة وشاملة يشعر فيها املوظفون ابلتقديرهتيئة بيئة "يف  واملتمثل 2022-2020اخلاصة ابملوارد البشرية للفرتة 

إضفاء الطابع  2022عام  بذل جهود متواصلة لرصد معدالت إُتام التدريب اإللزامي وزايدهتا. ومشل ذلكوتُ  -73
وجلسات  الت مستهدفةلوحات بياًنت وتقارير خمصصة، واتصا حتسنيرصد التدريب اإللزامي من خالل  الالمركزي على

االتصال  اتمع شبكات جه املستمر داء جلميع املشرفني، والتعاونمؤشر أداء يف نظام تقييم وإدارة األاد نسإو إعالمية، 
 .املكاتب الالمركزيةالداخلية يف املقر الرئيسي و 

عم التنّقل عرب منهج التدريب اإللزامي، وتوفّر دت you@faoصة وأُطلقت صفحة متعددة اللغات جديدة على من -74
 ابللغات الستة للمنظمة، مبا يف ذلك حتديد موقع الدورات التدريبية اإللزامية الستة.احملتوى 
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 سب الدورةحب)املوارد البشرية من غري املوظفني(،  تفاصيل توزيع املوظفني والقوة العاملة املنتسبة
 امتثال املوارد البشرية امتثال املوظفني عنوان الدورة التدريبية

 من غري املوظفني

االمتثال معدل 
العام للدورة 

 التدريبية

 81.9% 78.5% 93.7% حتقيق املساواة بني اجلنسني يف عمل املنظمة
 76.5% 71.7% 93.2% األخالقيات والنزاهة يف األمم املتحدة

 80.8% 76.9% 94.3% سياسة محاية املبلغني عن املخالفات يف املنظمة
 80.4% 76.1% 95.2% منع التدليس وممارسات الفساد األخرى

 84.4% 80.3% 98.6% والتحرش اجلنسي وسوء استغالل السلطة التحرشمنع 
 82.2% 78.4% 95.7% احلماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني

 82.2% 78.5% 94.8% دورة األمم املتحدة للعمل مًعا يف وائم

    

 
  

 81.2% معدل االمتثال العام

 

 

  بياانت مؤشر األداء الرئيسي

 يف املائة 60 -اهلدف  معدل االمتثال العام للتدريب اإللزامي بني مجيع املوظفني
 يف املائة  64.9 - 2020ديسمرب/كانون األول 
 يف املائة 74.1 - 2021ديسمرب/كانون األول 

 يف املائة 81.2 – 2022ديسمرب/كانون األول 

متطلبات التدريب األساسي على الوعي األمن الذي ميثل أحد 
 اإلحلاق ابخلدمة

 18.يف املائة 7.92متثال يبلغ الا معدل

 

، 2021ابملقارنة مع عام  يف معدل االمتثال العام جلميع املوظفني يف املائة 7.1زايدة بنسبة  ويظهر اجلدول أعاله -75
)املوارد البشرية من  معدل امتثال القوة العاملة املنتسبة يف املائة. ويقلّ  21.2بنسبة  ةاملستهدفملائة ايف  60نسبة ما يتجاوز 

والتوقف اإللزامي للخدمة وارتفاع معدالت  اوظفني نظًرا إىل قصر آجال عقودهاملبطبيعته عن معدل امتثال  غري املوطفني(
 . هاتبديل

 .2022الدراسة االستقصائية ملدى رضا املوظفني لعام  يفمؤشر أداء رئيسي إضايف  قياس ومتّ  -76

                                                           
يف املائة، تقلبات مبا أن نقل البياًنت من نظام إىل آخر  100يشهد هذا املعدل الذي يعترب أحد متطلبات اإلحلاق ابخلدمة والذي جيب أن يبلغ نظراًي  18

شرية( وحتميلها يف جيري بصورة يدوية، وهلذا يستغرق إرسال املعلومات عن إجناز مجيع الدورات التدريبية )من مركز اخلدمات املشرتكة إىل شعبة املوارد الب
 سجالت املوظفني بعض الوقت.
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-الدراسة االستقصائية ملدى رضا املوظفني السؤال يف
تتسىّن يل فرص تعّلم مهاراٍت جديدة تساعدين يف أتدية 

 وظيفيت

  موافقوننيمن املوظف %57 -2019/2020خط األساس 
 %62-2022اهلدف 

 %66 -2022النتيجة يف أبريل/نيسان 

 

 املوظفون ابلتقدير والرغبة يف املشاركة وروح االنتماءهتيئة بيئة عمل متنوعة وشاملة يشعر فيها  3-أواًل 
 الرئيسية املخرجات 1-3-أواًل 
 متنوعة عاملة قوة
التوزيع اجلغرايف العادل  مبا يف ذلك، خمتلفةتسعى املنظمة جاهدة إىل ضمان تنوع القوة العاملة فيها من منظورات  -77

كما  19.والتوازن بني اجلنسني، فضاًل عن منظورات الثقافة وتعاقب األجيال وتعدد اللغات ومنظور األشخاص ذوي اإلعاقة
 .بشكل عام ملتزمة بتبن هذا التنوع يف صنع القرارات واملمارسات من أجل تعزيز أدائها املنظمة أن
وندوات إلكرتونية للتعّلم والتوعية هبدف تعزيز التنوّع والشمول يف املنظمة. نُّظمت أحداث ، 2022وخالل عام  -78

 وُدعمت هذه الفعاليات بتشديد قوي على التنوّع يف صفوف املشاركني وامليّسرين على السواء.

للمنظمة، كان كما أن الربًنمج اإلرشادي، الذي يسّلط الضوء على النساء واملواهب الشابة ابعتبارها قوة حمرّكة  -79
التدابري للقضاء على التحّيز غري الواعي  ا. وتواصلت أيضً جلنة شؤون املرأةالشباب و  جلنة شؤون مثل اُتامً ، 2022عام  جارايً 

يف مجيع مراحل عملية التعيني واالختيار من خالل التوعية يف الندوات اإللكرتونية، وأحداث التعّلم، ومواد التدريب املتاحة 
  .you@faoمنصة جلميع املوظفني على 

نّوعة. ويف مارس/آذار، أُطلقت التجربة مت املةمرنة تدعم قيام قوة ععمل  ووفّرت ممارسة العمل عن بعد ترتيبات -80
واحدة. وسوف ُتدرج الدروس املستفادة من هذه التجربة يف السياسة املنّقحة بشأن ترتيبات  اجلديدة للعمل عن بعد لسنةٍ 

 . 2023العمل املرنة اليت ستصدر يف عام 

 املساواة بني اجلنسني
األمم  خطة العمل على نطاق منظومة"سخة الثانية من حتافظ املنظمة على مستوى قوي من األداء العام يف الن -81

من أصل  15جتاوز متطلبات  أو من استيفاء املنظمة "، حيث ُتكنتملساواة بني اجلنسني وُتكني املرأةاب املتعّلقةاملتحدة 
املتجاوزة للمتطلبات مقارنة يف املائة من املؤشرات املستوفاة أو  94. وهذه درجة تبلغ 2021عام يف رئيسي  أداء مؤشر 16

يف املائة بصورة إمجالية سّجلتها منظومة األمم املتحدة. وقامت  70يف املائة سّجلتها كياًنت متخصصة أخرى، و 68بنسبة 
بتسليط الضوء على عمل املنظمة يف  هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني وُتكني املرأة )هيئة األمم املتحدة للمرأة(

 املرأة.شؤون جماالت إدارة األداء املراعي للنوع االجتماعي، وجوائز تكرمي املوظفني وإجنازات جلنة 

التمثيل العادل " فهو ما زال ""يقرتب من استيفاء املتطلبات ستوف إمنا ُوصف أبنه "وأّما املؤشر الوحيد الذي مل يُ  -82
األمم املتحدة للمرأة منظمة األغذية والزراعة على إيالء األولوية هلذا املؤشر، مع التشديد بصورة ". وشّجعت هيئة للمرأة

 األعلى. والفئات 4-فخاصة على الوظائف من الفئة 

                                                           
 ارد يف إطار جلنة اخلدمة املدنية الدولية.ابالستناد إىل تعريف التنوع الو  19
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يف األمم املتحدة، متّ اإلقرار ابمتياز املنظمة يف تنفيذ  لنوع اجلنساينجلهات االتصال املعنية اب االجتماع العامليوخالل  -83
 املمارسات اجليدة اليت تنهض ابملساواة بني اجلنسني يف منظومة األمم املتحدة، ضمن فئة "القيادة، واملساءلة والتنفيذ".

يف مجيع مستوايت  20للموظفات ةالعامالنسبة املئوية  بلغعن القوة العاملة الداخلية، تويف ما يتعلق ابلبياًنت  -84
 يف املائة من القوة العاملة املنتسبة 39النساء . وُتثل 2021يف املائة منذ عام  1. وهذا ميثل زايدة بنسبة يف املائة 53املنظمة 

، املوارد البشرية بلغ نسبة مجيع العامالت يف املنظمة )موظفات وقوة عاملة منتسبةتكما .  )املوارد البشرية من غري املوظفني(
 يف امللحق ملزيد من التفاصيل. 3نظر اجلدول اُ . 2021من دون تغيري منذ عام  ، وهي ظّلتيف املائة 42( من غري املوظفني

 الوظائف الفنية يف فئة التكافؤ بني اجلنسنيهبدف تقييم  لتكافؤ بني اجلنسنياب مؤشر األداء الرئيسي املتعلق ووضع -85
في فئة الوظائف الفنية على ف. 2024( حبلول عام الفئات العلياو  1-العليا )مدويف املناصب  2022يف املنظمة يف عام 

وما زال  21يف املائة ويقرتب من هدف املساواة يف هذه الفئة. 46املستوى العاملي، يبلغ التمثيل اإلمجايل للموظفات نسبة 
ق التكافؤ بني اجلنسني يف املقر وحتقّ . املكاتب الالمركزيةويف  5-وف 4-يتوّجب القيام ابلكثري، وخباصة يف الفئتني ف

ما يتعّلق مبستوى  أما يف. يف املائة( 30) املكاتب الالمركزيةنسبة ُتثيل النساء أقل يف  إمنا ال تزاليف املائة(  55الرئيسي )
 2021يف املائة منذ عام  2يف املائة، أي بزايدة  28التمثيل اإلمجايل للموظفات نسبة  ايبلغ حاليً ف ،الفئات العلياو  1-مد

 . 2-بفعل التقدم احملرز على مستوى مد
األخرية  ةعشر  االثنيت خالل السنوات جمتمعةً  الفئات العليايف الفئات الفنية و  نساءل العام للولقد ازداد معدل التمثي -86
على مجيع املستوايت ابستثناء ، ما يشري إىل حصول زايدة مطردة 2022عام  يف املائة 45إىل  2010يف عام  يف املائة 32من 

ويف حني أّن ًنئيب من بني ثالثة نواب للمدير العام من النساء، تشغل امرأة واحدة من بني  .مستوى املدير العام املساعد
، يف حني ُأحرز تقدم على مجيع املستوايت، 2022 ويف عام مديرين عامني مساعدين منصب مديرة عامة مساعدة. 9

 .1-على مستوى مديرلوحظ اخنفاض طفيف 

  : التكافؤ2022، اهلدف 5-ىل فإ 1-ف : التكافؤ2024والفئات العليا، اهلدف  1-مد 

  

ًنئب 
املدير 
 العام/

مدير عام 
 1-مد 2-مد مساعد 

اجملموع 
 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف الفرعي

اجملموع 
 اجملموع  الفرعي

2010 %25 %14 %16   %22 %30 %45 %62 %33   %32 
2020 %29 %25 %26 % 26 %28 %39 %54 %65 %71 %44  %43 
2021 %23 %18 %29 % 26 %31 %39 %55 %65 %66 %45 %43 
2022 %25 %28 %28 %28 %32 %39 %57 %63 %73 %46 %45 

 

                                                           
 لنظام األساسي واإلداري لشؤون املوظفني يف املنظمة.املوظفون املتعاقدون املشمولون اب 20
عند هذا الرقم ، "من املسّلم به أنه من غري احملتمل االستدامة 50/50اجلنسني هو اسرتاتيجية األمم املتحدة املتعّلقة ابلتكافؤ بني يف حني أن اهلدف يف  21

 ". %53-%47ولغرض هذه االسرتاتيجية، يُعترب التكافؤ ضمن هامش 
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 ،خرىة العليا األاإلدار فرق و  ادةيالقو  ،تواصل شعبة املوارد البشرية عملها ابلتعاون الوثيق مع جلنة شؤون املرأة -87
إلبالغ عن املساواة بني ومت كذلك إرساء عملية شفافة ل. لتعزيز التكافؤ واملساواة بني اجلنسني والتنوع داخل املنظمة

 :وتقوم على ما يلياجلنسني، من خالل تقارير داخلية وخارجية 

  ألغراض الرصد  اإىل اإلدارة العلي والوحدات اتسب املسار حب النوع اجلنساينرفع التقارير املنتظمة عن ُتثيل
 الداخلي؛

  وهي مبادرة مشرتكة يقودها على مستوى األمم املتحدة املتعّلقة ابلتكافؤ بني اجلنسني تحّكماللوحة املشاركة يف و ،
 ؛2021أُطلقت عام و برًنمج األمم املتحدة اإلمنائي وهيئة األمم املتحدة للمرأة 

  عن "حتسني وضع املرأة يف منظومة األمم املتحدة". لألمم املتحدة املشاركة يف تقارير األمني العام و 
 التمثيل اجلغرايف

بلغت النسبة املئوية للبلدان املمثلة ُتثياًل منصًفا يف القوة العاملة  حيثملنظمة ا يف لتمثيل اجلغرايفا أهداف حتققت -88
عند  املستهدف الذي حدده مؤُتر املنظمةعضًوا وهي أعلى من املستوى  147يف املائة. وُتثل هذه النسبة  76يف املنظمة 

 امللحق ملزيد من املعلومات املفصلة.  يف 2نظر اجلدول ا 22.يف املائة 75
 اإلعاقة حاالتإدماج 

دورة  حبيث تضمّ  2022عام  you@faoمنصة  على دماج حاالت اإلعاقةإب املتعلقةعمل المساحة  ديثحت متّ  -89
ول كيفية هتيئة ح"، ودليل للمديرين تعّلم إلكرتوين حول "إدماج حاالت اإلعاقة: بناء منظومة لألمم املتحدة شاملة ومتاحة

اسرتاتيجية األمم املتحدة إلدماج منظور من  اوتشكل مساحة العمل املتعلقة إبدماج اإلعاقة جزءً . مكان عمل شامل
 توجيهية وموارد للمديرين واملوظفني من أجل استقدام املواهب وإدارة األشخاص ذوي اإلعاقة. اوتوفر خطوطً ة، اإلعاق

  وجيري العمل حالًيا على مراجعة السياسة املتعلقة ابألشخاص ذوي اإلعاقة يف مكان عمل منظمة األغذية والزراعة.

                                                           
 https://www.fao.org/3/mm710a/mm710a.pdf؛  3/2015C، الوثيقة 2015الدورة التاسعة والثالثون ملؤُتر املنظمة، يونيو/حزيران  22
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https://www.fao.org/3/mm710a/mm710a.pdf
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 تعّدد اللغات

 تعدد اللغات" يفسياسة "اإلطار االسرتاتيجي ل هدفًا هاًما من أهداف قوة عاملة متعددة اللغاتيعّد تشكيل  -90
 موظفنياختيار  من خاللاملتعّلقة ابملوارد البشرية يتم تعزيز تعّدد اللغات من خالل السياسات واإلجراءات و  23املنظمة.

 طيلة فرتة خدمتهم. للتدريب اللغوي  هم يف اخلضوعملنظمة ودعماملّمني بلغات 
إىل  18)الصفحات  2021تقارير مفّصلة عن التوصيف اللغوي يف التقرير السنوي للموارد البشرية لعام وُقّدمت  -91
الثابت إىل الطابع الكفاءة يف لغات املنظمة. وابلنظر يتمتعون مبستوى ابرز من  يف مجيع املواقع (، وهي تبنّي أن املوظفني20

 سنوات. 5كل تقدمي معلومات حمّدثة يف هذا الشأن  للبياًنت، يُقرتح 

 

 وتقديرهم ومشاركتهم رضاهم وتعزيز املوظفني معنوايت رفع 2-3-أواًل 
 2022لعام  الدراسة االستقصائية عن رضا املوظفني

 2022، هدفت الدراسة االستقصائية لعام 2019لعام  الدراسة االستقصائية عن رضا املوظفني يف إطار متابعة -92
إىل قياس التقدم احملرز،  اإىل توفري فرصة إضافية للموظفني لتبادل تعقيباهتم بشأن خربهتم املهنية يف املنظمة. وهدفت أيضً 

ومكان  التطور املهن، األربعة ذات األولوية، أياالت اجمليف  2019والبناء على نتائج ختطيط العمل والتحسينات منذ عام 
 مع مقّدم خدمات خارجي إلدارة هذه العملية. ومّت التعاقد. وطرق العمل اجلديدة ، واالتصاالتالعمل األخالقي

 320 واستهدفت 2022 وبعد التشاور مع أجهزة ممثلي املوظفني، أُطلقت الدراسة االستقصائية يف مارس/آذار -93
(. وهذه زايدة اجميبً  7 141يف املائة )مع  50، بغّض النظر عن نوع العقد. وبلغ معدل اإلجناز اإلمجايل نسبة اموظفً  14

 يف املائة. 41الذي بلغ نسبة  2019مقارنًة مبعدل اإلجناز لعام  24بقدر تسع نقاط مئوية
وبصورة إمجالية، مّت تبادل النتائج الرفيعة املستوى للدراسة االستقصائية مع اإلدارة العليا، وأعضاء املنظمة، وأجهزة  -94

متوسط حتسني بعشر نقاط مئوية يف مجيع فئات الدراسة االستقصائية. ظهر النتائج األّولية وتُ ممثلي املوظفني ومجيع املوظفني. 
 وضمن كل فئة، ُأحرز تقدم يف مجيع األسئلة حيث ُسّجلت زايدة بنقطة مئوية واحدة على األقل يف كل سؤال.

لك االتصاالت، والقيادة والتوجيه، كبرية يف جماالت تنظيمية عديدة، مبا يف ذ  بنّي الدراسة االستقصائية حتسيناتٍ وتُ  -95
يف املائة  78أن  اوالسلوك األخالقي وسوء السلوك، إضافًة إىل الفرص املتاحة للموظفني للنمو والتطوير. وُتظهر النتائج أيضً 

ير يف املائة منهم فخورون ابلعمل يف املنظمة، وشعروا ابلتقد 89من املوظفني يوصون ابملنظمة كمكان جيد للعمل فيه، و
 واالحرتام لشخصهم.

أن الكثري من العمل ما زال  اظهر أيضً ورغم أن هذه النتائج تبنّي أن املنظمة تسري يف االجتاه الصحيح، فهي تُ  -96
لزايدة  ما زالت توجد فرص لتعزيز ثقافة مكان العمل. وبصورة خاصة، تبنّي الدراسة االستقصائية أن هناك جماالأنه ينتظرًن و 

عن سلوك غري أخالقي و/أو سوء سلوك، مبا يعّزز النمو الوظيفي والتطوير املهن، ويرّوج للرفاه، ويطّبق الثقة يف اإلبالغ 
 .املتبادلةد االتصاالت وطّ يالسياسات املتعلقة ابملوارد البشرية بشكل عادل ومّتسق، و 

                                                           
  تعّدد اللغاتسياسة ، اإلطار االسرتاتيجي ل17/171CLالوثيقة  23
 ُيستخدم مصطلح النقاط املئوية لدى مقارنة نسبتني مئويتني خمتلفتني.  24

https://www.fao.org/3/nk548ar/nk548ar.pdf
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أو لتسليط الضوء على إبجراء مناقشات مستهدفة بشكل أكرب، وهبدف تيسري التحليل اإلضايف للنتائج والسماح  -97
ونوع العقد، ُوضعت تقارير إضافية )توفّر النتائج ذاهتا للدراسة االستقصائية إمنا تستخدم  النوع اجلنساينمسائل حمددة مثل 

توزيعات خمتلفة( لكل مساٍر يف املقر الرئيسي واملكاتب اإلقليمية. كما نُّظمت إحاطات مرّكزة مع رؤساء املسارات ومديري 
 للعمل. ختطيط أّويلاإلقليمية حول نتائج الدراسة االستقصائية وبعض  املكاتب

وهبدف تسلسل ختطيط العمل على حنو أكرب يف املنظمة، أُنشئت شبكة من جهات االتصال لدعم توليد نتائج  -98
حتّكم  مفصلة منبثقة عن الدراسة االستقصائية يف الوحدات التنظيمية )الشعب، واملراكز واملكاتب( من خالل لوحات

إلكرتونية. كما ُوضعت جمموعة أدوات لتوفري املشورة حول كيفية حتليل النتائج، والتعليمات واألدوات لتخطيط العمل 
 وتوضيح األدوار واملسؤوليات يف هذه العملية.

وعلى املستوى املؤسسي، ُوضعت تقارير مواضيعية ابستخدام نتائج الدراسة االستقصائية حول السلوك األخالقي  -99
تعاون مع خرباء ال متّ وسوء السلوك، والرفاه، والتنوّع والشمول. وملعاجلة املسائل املتعلقة ابلسلوك األخالقي وسوء السلوك، 

يف موضوع السلوك يف مكان العمل، مبا يف ذلك شعبة املوارد البشرية، ومكتب الشؤون األخالقية، ومكتب الشؤون القانونية 
، والتحّرش لتحرشني املظامل ومستشار املوظفني. وأّما نتائج الدراسة االستقصائية املتعلقة ابومكتب املفتش العام، ومكتب أم

استخدام السلطة، فقد قام اخلرباء يف املوضوع ابستعراضها جلهة اإلجراءات احملددة املتخذة، أو الواجب  سوءاجلنسي و 
 اختاذها، يف إطار االستجابة إىل هذه املسائل. 

املنظمة املتعّلقة ابلدراسة االستقصائية عن رضا على خطة عمل  اءرار االتصاالت والبنوهبدف ضمان استم -100
، جرى تطوير صفحة شبكية داخلية خمصصة. وهي تشكل قناة اتصال رئيسية 2019واإلجنازات احملققة منذ عام  املوظفني

 م بشأهنا.نشطتها، واإلبالغ عنها وتقاسم التقدأبشأن نتائج هذه الدراسة االستقصائية، و 

إدراج التدابري واإلجنازات على املستوى املؤسسي يف اخلطط القائمة للتنفيذ والرصد. وهي تشمل خطة وسيتواصل  -101
ملوارد البشرية، وخطط العمل اخلاصة ابملكاتب ذات الصلة، مثل مكتب االتصاالت، وشعبة اخلاصة ابالعمل االسرتاتيجية 

 العام ومكتب الشؤون األخالقية.الرقمنة واملعلوماتية، ومكتب املفتش 
 2202جوائز تكرمي املوظفني لعام 

وهم يرشحون مواهب  عن رأيهماملوظفون  ليعرّب فرصة أخرى  يف إاتحة 2022جوائز تكرمي املوظفني لعام  جنحت -102
بغض النظر  ة،واحد مساحةالزمالء بصورة افرتاضية يف  بني معاجل هذا لشكّ قد ومسامهات بعضهم البعض ويعرتفون هبا. و 

عن دورهم أو رتبتهم أو جنسيتهم أو موقعهم اجلغرايف، ومنح اجلميع فرصة لتبادل اآلراء واألفكار، جتسيًدا للتغرّيات يف روح 
 .اليت جيري إنشاؤهاوالشاملة  املنفتحةاملنظمة وثقافتها وتوجهها ويف هنج املنظمة الواحدة 

 السلطة( استخدام وسوء والتمييز اجلنسي والتحرش التحرش )ومنع االحرتام يسوده شامل عمل مكان 3-3-أواًل 
اجتماعاهتا  االستغالل واالنتهاك اجلنسيني عنية ابلسلوك يف مكان العمل واحلماية منامل نةلجالواصلت  -103

 (.السلطة استخدام وسوء والتمييز اجلنسي والتحرش التحرشاملنتظمة ملناقشة املسائل املتعلقة ابلسلوك يف مكان العمل )
 املدير ًنئب ويرأسها االستشارية، اإلشراف جلنة توصية على بناءً  2021 الثاين نوفمرب/تشرين يف اللجنة هذه أُنشئت وقد

 حول متمحور هنج واستحداث اجلنسيني واالنتهاك االستغالل من احلماية آليات تعزيز فتشمل تركيزها جماالت وأّما .العام
 السلطة. استخدام وسوء اجلنسي والتحرش ،التحرش حاالت يف الضحية
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نموذجية لألمم السياسة الوالتقدم على صعيد املواءمة مع املبادرات على نطاق منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك  -104
فريق املهام التابع جمللس الرؤساء ورد يف تقرير ، جاٍر مع كياًنت أخرى يف األمم املتحدة، كما املتحدة بشأن التحرش اجلنسي

واتفق فريق املهام على خطة  .التنفيذيني واملعن ابلتصدي للتحرش اجلنسي ضمن املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة
 جملاالت اليت سيكون هلا التأثري األكرب.عمل ترّكز على ا

على تعيني  املهام التابع جمللس الرؤساء التنفيذينييف إطار أنشطة التشبيك املتواصلة يف املنظمة، صادق فريق و  -105
ستعراض معايري السلوك للجنة اخلدمة ابجمموعة عمل اتبع لشعبة املوارد البشرية لتقوم  لعالقات يف مكان العملا سؤول عنم

يف نوفمرب/تشرين الثاين، واستعرضت األحكام املتصلة بضمان هتيئة مكان  ااملدنية الدولية. وعقدت جمموعة العمل اجتماعً 
 وسوء استخدام السلطة. ز، والتحرش اجلنسي، والتمييالتحرشعمل يسوده االحرتام والشمول، والوقاية من 

 التحرشلوقاية من ل نظمةالتقرير السنوي عن سياسات، وعمليات وإجراءات املنظر اُ ملزيد من املعلومات،  -106
إىل الدورة احلادية والسبعني بعد املائة جمللس املنظمة يف  املقّدموالتحّرش اجلنسي واالستغالل واالنتهاك اجلنسيني 

 . 2022ديسمرب/كانون األول 

اخلاصة يف خطة العمل االسرتاتيجية التايل ج يف هذا املخرج، مّت إدراج مؤشر األداء الرئيسي ئومن حيث النتا -107
 هاالتفاق على البيان أبن 2022عن رضا املوظفني لعام الدراسة االستقصائية ونتج عن . 2022-2020ملوارد البشرية للفرتة اب
". وبّينت النتائج  التحّرش وغريه من أنواع السلوك غري املقبولةلدى املنظمة سياسات وعمليات وإجراءات فعالة ملعاجلة " 

يف املائة  64يف املائة، إذ ارتفع من  9بنسبة  2019زايدًة عن خط األساس يف الدراسة االستقصائية عن رضا املوظفني لعام 
 25يف املائة. 70يف املائة فوق املستوى املستهدف البالغ  3يف املائة، أي بنسبة  73إىل 

  بياًنت مؤشر األداء الرئيسي

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

 تكافؤ :2022املستوى املستهدف لعام 
 يف املائة 46 – 2022النتيجة يف ديسمرب/كانون األول 

 
 1-مديردرجة ل، 2019كانون األول خط األساس هو ديسمرب/

 املائة يف 25 الفئات العليا:و 
 تكافؤ :2024املستوى املستهدف لعام 

 يف املائة 28 – 2022 النتيجة يف ديسمرب/كانون األول

احلفاظ على نسبة مئوية للبلدان املمثلة ُتثياًل : املستوى املستهدف التمثيل اجلغرايف
 يف املائة أو أعلى  75 عاداًل عند

 يف املائة 76 – 2022 ديسمرب/كانون األولالنتيجة يف 

                                                           
ي الذي توىّل إدارة الدراسة االستقصائية للمنظمة(، ابالستناد إىل زايدة )مقّدم اخلدمات اخلارج CultureIQُحّدد املستوى املستهدف ابلتشاور مع  25

، وإىل مدخالت وردت من املفتش العام يف ذلك احلني. وتشمل أخرى يف منظمات كبرية CultureIQالنسبة املئوية يف درجات الدراسة اليت الحظتها 
 ومل ُتدرج فيه الردود احليادية.هذه النسبة املئوية اجمليبني الذين يوافقون بشدة، يوافقون. 

https://www.fao.org/3/nk304ar/nk304ar.pdf
https://www.fao.org/3/nk304ar/nk304ar.pdf
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الدراسة االستقصائية ملدى رضا  السؤال يف
 -املوظفني

لدى املنظمة سياسات وعمليات وإجراءات فعالة "
 "ملعاجلة التحّرش وغريه من أنواع السلوك غري املقبولة

 

 خط األساس هو الدراسة االستقصائية عن رضا املوظفني للفرتة
  نو يف املائة من املوظفني موافق 64 :2019/2020

 يف املائة 70 :2021/2022 املستوى املستهدف للفرتة
 يف املائة 73 – 2022 النتيجة يف ديسمرب/كانون األول

 
 بيئة عمل آمنة وصحية 4-أواًل 
 الرئيسية خرجاتامل 1-4-أواًل 

 رفاه املوظفني
إىل جانب  19-ملوارد البشرية جلائحة كوفيدمن االزخم الذي شهدته االستجاابت الفعالة  2022عام تواصل يف  -108

، من قبيل اجللسات اإللكرتونية 2022نطاق منافع الرفاه يف عام  عومتّ توسية الصحة الشاملة للموظف. الرتكيز على بناء ثقاف
إىل تعزيز التطبيقات اجملانية لتقدمي املشورة واالشرتاكات اجملانية املتفاوض بشأهنا يف جلسات املشورة االفرتاضية، إضافًة 

اخلاصة ابلرفاه وتدريب اإلدارة على القيادة التعاطفية. ويبقى هدف األنشطة السماح بتهيئة قوة عاملة عاملية يف املنظمة 
تتمتع بصحة أفضل، وتوجيه ودعم املديرين يف إيالء األولوية لرفاه فرق العمل التابعة هلم، من خالل برًنمج اإلحاطة املقدم 

 .ملنظمة مثاًل مثلي امل

رهتم ملساعدة املوظفني على بناء قد على الوقاية والرفاه واالجتماعيةالنفسية هذا الرتكيز على الصحة د ويشدّ  -109
النفسية على الصمود وسط بيئة حمفوفة ابملخاطر. وقد استثمرت اخلدمات الطبية يف املنظمة يف املوارد لتحديد، وتقييم 

املرتبطة ببيئة العمل، وُتت االستعانة مبستشاري املوظفني لتوفري التدريب للمديرين ابللغات وإدارة ورصد املخاطر النفسية 
 واإلسبانية. العربية، واإلنكليزية، والفرنسية

نظام التأمني جترييب للربًنمج الدويل ملساعدة املوظفني. فاملشاركون يف  ، أُطلق بنجاح مشروعٌ 2022ويف عام  -110
ي ألوهنم، مؤهلون للحصول على مساعدة نفسية جمانية )متاحة يف و ومن يع 26أمني الطيب،الصحي األساسي وتغطية الت

لغة. إضافًة إىل فرص اخلدمات  200يف أكثر من  العقليةوقت أو يف أي يوم(، وعلى معلومات عن مسائل مرتبطة ابلصحة 
 27خدمات الصحة عن بعدالربًنمج الدويل ملساعدة املوظفني  لاالستشارية اليت تقدمها اخلدمات الطبية يف املنظمة، يستكم

املتاحة للموظفني وأسرهم. وتشكل زايدة القدرة على الصمود، وحتسني مشاركة املوظفني، وختفيض معدل التغّيب بسبب 
 املرض، نواتج حمتملة هلذا الربًنمج.

 حتسني إدارة العقود املتصلة خبطط التأمني الطيب للمنظمة
يف املنظمة، يتم العمل اآلن على جتديد العقود املتصلة  اللجنة االستشارية الداخلية للتأمني الصحي قةإثر مصاد -111

خطة التأمني الطيب/خطة التأمني ة و خطة نظام التأمني الصحي األساسي/ نظام املزااي الطبية الكبري بتغطية التأمني الطيب يف 

                                                           
من فئة املوظفني الفنيني الوطنيني وفئة  انظام التأمني الصحي األساسي للموظفني وخطة تغطية التأمني الطيب للموظفني املؤهلني املعّينني حمليً  26

 اخلدمات العامة.
 ق مبسائل صحية غري طارئة.إمكانية الوصول عرب الفيديو أو اهلاتف إىل أطباء من حول العامل يف ما يتعل 27
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اإلدارة الفعالة للخطط الطبية واستدامتها يف . وتُنفذ التغيريات لتحسني 2024-2023لفرتة السنتني  املوظفني الطيب لغري
 األجل الطويل.

، سوف تتضمن العقود اجلديدة مؤشرات أداء رئيسية مضافة اوهبدف رصد اخلطط بشكل أكثر استهدافً  -112
املبكر عن أي مشاكل ات وتعزيزات ألحكام العقد. على سبيل املثال، إجراء الفحوصات الطبية كل سنتني للكشف حوتنقي

تفادي التكاليف الطبية يف األجل الطويل. كما ُوضعت االختصاصات لتقييم األداء املايل واإلجراءات التشغيلية و صحية، 
 للخطط الطبية، وبدأت عملية شراء تتعّلق خبدمات استشارة طبيب أخصائي خارجي للمساعدة يف الرصد واإلدارة.

ية القائمة الحتواء الكلفة، ُأجريت التحقيقات يف إمكانية استخدام و/أو دمج خطط وإضافًة إىل التدابري االستباق -113
الصحة الوطنية يف خطط التأمني الطيب للمنظمة. فهذا قد ُيّسن االستدامة املالية يف األجل الطويل من خالل معاجلة 

 بعض احلاالت الفردية اليت قد تنطوي على تكاليف عالية.

خبطط التأمني الطيب والتأمني على  يف ما يتعّلق دليل اإلجراءات اإلدارية للمنظمةوُأحرز تقدم كبري يف حتديث  -114
 املتاحة للموظفني.  ات املعّززة، واملزااي والتغطيالعمليات املبّسطة لطلب التعويضاحلياة. وقد ابتت تعكس اآلن 

 داري والتشغيلياالبتكار وتطبيق العلوم السلوكية لتحسني العمل اإل
تعاون فريق الضمان االجتماعي مع مكتب االبتكار لضمان زمالة يف العلوم السلوكية يف األمم املتحدة، وهو  -115

 ه املكتب التنفيذي ألمني عام األمم املتحدة لتحسني النواتج اإلدارية والتشغيلية.مبرًنمج جترييب يقدّ 

لتحسني حضور جلسات املعلومات بشأن مزااي التعويض عن واستخدم املشروع التجرييب العلوم السلوكية  -116
شخص(،  300)حوايل  امتواضعً  ا. وشهدت هذه اجللسات حضورً صاابت والوفيات املتصلة ابلعملإلاألمراض، وا

وابلتايل كان موظفون قليلون يعلمون بشأن اخلطط أو يفهموهنا، األمر الذي أّدى إىل مستوى متدٍن من االعتماد وطلب 
وبعد إجراء حبث لسبب عدم حضور املوظفني )مستوى على موظفي املوارد البشرية لتوفري التوجيهات املخصصة.  كبري

الوعي املتدين، املعلومات املعقدة بشكل مفرط، عدم توفر الوقت، االعتقاد أن األمراض النامجة عن اخلدمة ًندرة(، قام 
التجربة الفرق بني اإلبالغ عن التدريب من خالل قنوات "العمل الفريق بتصميم وتنفيذ جتربة ميدانية. واختربت هذه 

كاملعتاد" )معلومات معقدة عرب االنرتنت، رسائل ابلربيد اإللكرتوين(، والدعوات بناًء على جدول زمن مستنري من الناحية 
 السلوكية يعّزز الوضوح، والرسائل الشخصية والتحفيزية(.

القائمة على السلوك ملعاجلة مستوى احلضور املتدين، ونتيجًة لذلك، أثبت  وضّمت التجربة جمموعة من التدخالت -117
ألكثر التدريب، ما ساعد يف زايدة فهم مزااي التعويض. فقد كان من ا زمياًل  1 947حضر فعالية كبرية حيث التدخل 

يف املائة حضروا(  19أن ُيضر األشخاص الذين تلّقوا دعوات مستنرية من الناحية السلوكية بنسبة عشرة أضعاف ) اترجيحً 
 إىل الدورة. ابلدً  148يف املائة فقط حضروا(. وانضم زمالء من  2مقارنةً ابلذين ُدعوا من خالل اتصاالت "العمل كاملعتاد" )

جات املنبثقة عن هذه الدراسة التجريبية يف تدريب املوارد البشرية على ويتّم إدراج الدروس املستفادة واالستنتا -118
 . 2023الضمان االجتماعي يف عام 
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 رقمنة صندوق املعاشات التقاعدية
الصندوق املشرتك للمعاشات  مع عمليات صندوق املعاشات التقاعدية املبسطة والرقمية وغري الورقية ُوضعت -119

متني لبياًنت املنظمة هبدف دمج البياًنت بشكل فعال يف واجهة تفاعل  وُأجري حتليلٌ  املتحدة.التقاعدية ملوظفي األمم 
لتقليل إىل احلّد األدىن من ولوقاعدة البياًنت اخلاصة به،  الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة

الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية تفاعل خطاء، وأوجه عدم االتساق واخللل. كما أن اإلدارة الشهرية لواجهة ألا
 كانت  ،من أجل تقدمي البياًنت املتعلقة ابملوارد البشرية واملسامهات املالية ،وقاعدة البياًنت اخلاصة به ملوظفي األمم املتحدة

 . ةوسريع ةًنجح

ة احلجم التابعة لألمم املتحدة إضافًة إىل ذلك، ستكون منظمة األغذية والزراعة املنظمة األوىل الكبرية إىل املتوسط -120
مانة جلنة أإىل اتفاق بني  ، ابالستناد2023-2022الفرتة متقدمة لواجهة املستخدم حبلول  مالية اليت تنّفذ قاعدة بياًنت

. وسوف يشكل تبسيط عملية الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدةاملعاشات التقاعدية للموظفني و 
 من هذه املبادرة. ارئيسيً  ارفع التقارير املالية يف املنظمة، واُتتة العديد من العمليات اليدوية جزءً 

لدى املوظفني واملتقاعدين، ونُّظمت وقد مّت الرتويج لبوابة اخلدمة الذاتية للمعاشات التقاعدية اخلاصة ابألعضاء  -121
املنافع النامجة عن اعتماد شهادة استحقاق رقمية كجزء من عملية هناية اخلدمة. وقد  أحداث تواصل وتدريبات لتعزيز

، وكان هذا من بني 2022تسعون يف املائة من املوظفني املنتهية خدمتهم شهادات واستمارات رقمية يف عام مثانية و أعطى 
 املعدالت األعلى يف منظومة األمم املتحدة. 

 2022ملخرجات واإلجنازات اليت حتققت يف عام اإلبالغ عن النواتج وا -ابء

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

  (2022-2020االسرتاتيجية للموارد البشرية للفرتة 
 املخرجات الرئيسية 1 -ااثنيً 

 بصورة عامة املوظفني االتصاالت واملشاركة املتبادلة مع
االتصاالت واملشاركة ، بقيت مسألة املنظمة املتعّلقة ابلدراسة االستقصائية عن رضا املوظفنيمع خطة عمل  اُتشيً  -122

. كما أن طرق املشاركة واالتصاالت، اليت مّت إدخاهلا كجزء من ثقافة 2022ة عام لموضع تركيز طي املوظفني املتبادلة مع
 من ثقافة املنظمة. اراسخً  االتغيري اليت أرساها املدير العام، بقيت ُتستخدم بنجاح وابتت اليوم جزءً 

شهد مشاركة عدد كبري من املوظفني، األمر ، 2022ول ألاقد اجتماع عام جلميع املوظفني يف ديسمرب/ كانون وعُ  -123
فني، واإلجابة على ظالذي مسح للمدير العام، ومدير شعبة املوارد البشرية وآخرين من كبار القادة التواصل مباشرة مع املو 

من  ةظمة يف جمموعمنت افرصً  ا، انتهز املدير العام جمددً 2022أسئلة املشاركني وتبادل اآلراء بشكل شفاف. وخالل عام 
فل منح امليداليات مبناسبة إُتام مخس خالل ح املنتدايت للتواصل بشكل غري رمسي مع املوظفني، وتبادل اآلراء معهم، مثاًل 

فريق إدارة األزمات يف املنظمة يف يونيو/حزيران، وخالل  االذي جرى يف فرباير/شباط، ليشكر رمسيً  وعشرين سنة من اخلدمة
رب/كانون األول. ممنتدى األغذية العاملي املنعقد يف أكتوبر/تشرين األول، وخالل حفل جوائز تكرمي املوظفني يف ديس



FC 195/10 Rev.1 33 

شاركوا ويتواصلوا للموظفني لي حيّ زًااملدير العام،  ، ًنئبMaria Helena Semedoالسيدة برائسة  املرأةشؤون وبقيت جلنة 
، Máximo Torero Cullen الشباب اليت يرتأسها السيد شؤون جلنةعلى غرار حول جمموعة من املسائل،  استباقيبشكل 

 االقتصاديني. اخلرباء رئيس

املشرتكة االستشارية  نةللج شهريةجريت مشاورات ومشاركة مع أجهزة ُتثيل املوظفني عن طريق االجتماعات الوأُ  -124
، وجلنة يواللجنة االستشارية املعنية ابلسالمة والصحة املهنيتني، واللجنة االستشارية للتأمني الصح، إلدارةاملوظفني وابني 

جملس املنظمة يف يونيو/حزيران. ويف  ملقاء كلمة أماإبأجهزة ُتثيل املوظفني . وقامت املعاشات التقاعدية للموظفني
املشرتكة بني املوظفني االستشارية  نةللج اشعبة املوارد البشرية رئيسً  ةتعيني مدير ، عمد املدير العام إىل 2022أغسطس/آب 

 ي.واللجنة االستشارية للتأمني الصح إلدارةوا

وافقت املنظمة على االنضمام إىل منوذج تقاسم التكاليف بني املنظمات للموظفني ، 2022ويف أبريل/نيسان  -125
رابطة موظفي الفئة الفنية يف و . فأجهزة ممثلي املوظفني يف املنظمة، املدنيني الدولينياحتاد رابطات املوظفني املنتخبني يف 

 ،وابلتايل، يُرسل موظفو املنظمة احتاد رابطات املوظفني املدنيني الدولينيأعضاء يف  احتاد موظفي اخلدمات العامةو  املنظمة
 بشكل منتظم حلضور املؤُترات حول املسائل املتصلة ابملوظفني. ،الذين هم ممثلون يف أجهزة ممثلي املوظفني

يف  يزاستمر الرتك جديدة، أو اختاذ إجراءات التحضري واالستعداد إلدخال تغيرياتاحتاج املوظفون إىل وحيث  -126
 3 000. وبدأ ذلك يف يناير/كانون الثاين بعودة أكثر من النهج االستباقية املتمحورة حول األشخاصعلى  2022عام 

موظف إىل العمل يف مكاتبهم يف املقر الرئيسي. وُدعم هذا التغيري من خالل إحاطات مع املديرين لتبادل اآلراء، ومجع 
التعقيبات، والتأكد من أهنم على دراية اتمة بذلك، ومستعدون وجمّهزون لقيادة هذه العملية. كما ُنشرت إحدى عشرة 

طوط التوجيهية الرمسية، والروابط ابملوارد، والتحديثات، وتقاسم املعارف بني الزمالء مقالة داخلية جديدة يف املنظمة لتوفري اخل
 ذه العودة.هللإلبالغ عن عودة املوظفني إىل مكاتبهم يف العامل وحتضريهم 

بشأن املسائل املتعّلقة ابملوارد البشرية على الشبكة الداخلية للمنظمة  جديدةمقالة  66مت نشر إضافًة إىل ذلك،  -127
املعلومات للموظفني عن  آخريوفّر  اجديدً  إدارايً  اتعميمً  14(، إىل جانب 2021يف عام )أكثر بثالثة أضعاف من العدد 

 مع اإلدارة العليا والفرق التابعة هلا، خمصصة ، وإحاطاتفصلية عن فرص التعّلمرسائل إخبارية تواصل نشر و التغيريات. 
 . 2022طيلة عام  البشرية املوارد عبةومعلومات حمدثة على الصفحة اإللكرتونية الداخلية لشُ  يف ذلك ممثلي املنظمة، مبا

جلميع املوظفني عامة كما تواصلت املمارسة املتبعة بعقد ندوات إلكرتونية تفاعلية، ودورات تدريبية، واجتماعات  -128
املعرفة، واملهارات وفرصًة لالتصاالت املتبادلة يف  حول مواضيع حمددة يف جمال املوارد البشرية. وقد وفّرت هذه الفعاليات

جماالت مثل االستعداد للتقاعد، والوقاية من الغش، والتغطية الطبية والتأمني الصحي، وصندوق املعاشات التقاعدية، ودعم 
وارد البشرية واألخالقيات. ويف سبتمرب/أيلول، ُقّدمت إحاطة عن امل الصحة العقلية، وبناء مكان عمل يسوده االحرتام

 وجلسة أسئلة وأجوبة يف إطار اجتماع عام جلميع املوظفني يف املكتب اإلقليمي للشرق األدىن ومشال أفريقيا. 

 املراجعات وإدارة املخاطر
ومّت رصد مجيع شاركت شعبة املوارد البشرية على حنو ًنشط يف املراجعات واألنشطة املتصلة هبا طيلة العام.  -129

لتقدم احملرز والتنفيذ ضمن اعن  وُقّدمت التقاريرنفذة بعد واملنبثقة عن املراجعات الداخلية واخلارجية، التوصيات غري امل
 2023يف  واليت مل تنّفذ بعد عبة املوارد البشريةتوصيات املراجعات املوجهة إىل شُ  معظموستتم معاجلة سجل تتبع شامل. 
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)املوارد البشرية من  القوة العاملة املنتسبة الختيارمن خالل اخلطوط التوجيهية اجلديدة بشأن التوظيف واخلطوط التوجيهية 
 واملوظفني، وهي يف اجلوالت األخرية من االستعراض. غري املوظفني(

بتوصيات موّجهة للموارد وردت تقارير مرفقة  ا، كم2022وُّتت املشاركة يف العديد من املراجعات الداخلية عام  -130
ومراجعة تغطية ، (AUD0822) ، ومراجعة ضوابط األجور(AUD0222) البشرية. وقد مشلت مراجعة استحقاقات املوظفني

للجنة اإلشراف  اأيضً  ا. وقّدمت شعبة املوارد البشرية تقريرً (AUD1122)التأمني الطيب للموظفني الزائدين عن احلاجة 
، 2022-2020االستشارية حول التقدم احملرز يف كل أنشطتها يف خطة العمل االسرتاتيجية اخلاصة ابملوارد البشرية للفرتة 

 وسامهت يف آليات الرقابة الداخلية وعمليات إدارة املخاطر يف املنظمة.

دارة ورصد املكاتب القطرية من أجل تيسري ملؤشرات إ ، مّت تنفيذ األداة اجلديدة2022ويف أكتوبر/تشرين األول  -131
رصد املكاتب القطرية واإلشراف عليها. وتتطّلع شعبة املوارد البشرية إىل االستفادة من الفرص املتصلة ابملوارد البشرية يف 

 جمال الرصد واإلشراف اليت توفّرها هذه األداة اجلديدة.

وحدة التفتيش املشرتكة لألمم املتحدة. دة تقارير تضعها يف ع، ُأجري عمل مكّثف جلهة املسامهة 2022ويف عام  -132
وُقّدمت مسامهات يف التقارير عن العنصرية والتمييز، وترتيبات العمل املرنة، والشؤون األخالقية، والصحة العقلية والرفاه، 

ة االستقصائية السنوية لألمم لدراسيف ا اوآليات العدالة الداخلية وخطط التأمني الطيب. وشاركت شعبة املوارد البشرية أيضً 
املتحدة حول اإلبالغ عن التحرش اجلنسي اليت نظمها فريق املهام التابع جمللس الرؤساء التنفيذيني واملعن ابلتصدي 

 . للتحرش اجلنسي

 تبسيط عملية صنع القرارات املتصلة ابملوارد البشرية
تفويض  -من دليل اإلجراءات اإلدارية للمنظمة 119، أُعيد إدخال املرفق دال إىل القسم 2022يف مارس/آذار  -133

السلطات. وهذا اإلصدار اهلام يسمح بتفويض عدة قرارات إدارية متصلة ابملوارد البشرية من اإلدارة العليا، وتبسيط 
رفق دارية وضمان يف الوقت ذاته اإلدارة املالئمة للمخاطر. وسوف تستمر إضافة هذا املإلالعمليات، وحتسني الكفاءة ا

 وقراطية.ري فيض البختكجزء من العمل اجلاري لتبسيط عملية صنع القرارات و 

يف خطة العمل االسرتاتيجية أحد املبادئ التوجيهية السبعة  اعملية تبسيط صنع القرارات، ابعتباره بعناية ىوتُراع -134
عد واالستعراضات، مثل جتربة العمل عن بُ يف تصميم مجيع السياسات  2022،28-2020اخلاصة ابملوارد البشرية للفرتة 

 املعتمدة يف مارس/آذار، واخلطوط التوجيهية اخلاصة بتصنيف الوظائف اليت صدرت يف سبتمرب/أيلول.

 التعاون مع منظومة األمم املتحدة
حمور  يشّكل، مبا يف ذلك الوكاالت اليت يوجد مقرها يف روما، التعاون مع منظومة األمم املتحدة ، بقياوأخريً  -135

والضمان االجتماعي، طيلة عام  ألداءحشد املوارد، مثاًل يف جمال التعّلم وا وتفعيلها. ومتّ  البشريةإدارة املوارد  يف تركيز رئيسي
املوارد البشرية التابعة جمللس الرؤساء التنفيذيني  مديريفريق املوارد البشرية جهة مشاركة نشطة يف شبكة  ويعدّ . 2022

مبا يف ذلك يف ما يتعّلق ، حيث يقوم بتبادل املعارف واخلربات ومواءمة املمارسات ،ملنظومة األمم املتحدة املعن ابلتنسيق

                                                           
 5(، ص.fao.orgخطة العمل االسرتاتيجية اخلاصة ابملوارد البشرية ) – 4/183FCالوثيقة  28

https://www.fao.org/3/nd471ar/nd471ar.pdf
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ار اإلخالء الطيب، ومحالت إطلتلقيح املستمرة لمالت احلومبادرات العودة إىل املكاتب، و  19-جلائحة كوفيد ابالستجابة
 29ويف التبادالت مع جلنة اخلدمة املدنية الدولية.

 قدرات املوارد البشرية
وأجرت شعبة املوارد البشرية إعادة مواءمة داخلية ملطابقة مواردها بشكل أفضل مع احتياجات األعمال   -136

، مع تقدمي خدمات املوارد البشريةتوفري أوجه كفاءة أكرب يف االسرتاتيجية يف املنظمة. وتضمن اهلدف القدرة على 
السماح يف الوقت ذاته مبزيد من املرونة يف ختصيص املوارد. ومتّ تبادل اخلطط مع فريق املوارد البشرية بكامله، وُدعي املوظفون 

ستحداث أفكار بشأن توليد املزيد من أوجه الكفاءة داخل الشعبة. واتسمت عمليات اال ةإىل تقدمي مدخالهتم للتعبري عن أي
 تشكيالت جديدة ونقل املوارد وجماالت العمل أبمهية رئيسية.وضع املشرتكة مع املوظفني ل

تشكيل فريق خمصص وقائم حبّد ذاته لتحليالت ونظم املوارد على صعيد إعادة املواءمة  وكانت اخلطوة األوىل -137
البشرية، وفريق التخطيط االسرتاتيجي للقوة العاملة وما بعد اإلدارة. وسوف يساعد الفريقان يف حتسني تصميم، وتطوير 

ت يف منوذج األعمال والتحّوال 2023وتنفيذ أدوات وبياًنت خاصة ابملوارد البشرية، إضافًة إىل ختطيط القوة العاملة لعام 
. كما جرت إعادة مواءمة املوارد داخل الفريق املعن ابلتعيني إىل جانب عمليات نقل املوارد، وجماالت املكاتب الالمركزيةيف 

، مّت نقل وظائف املعامالت مثل استعراض اإلعالن عن الوظائف ااملسؤولية، إىل الفريق املعن بسياسة املوارد البشرية. وأخريً 
شاغرة للقوة العاملة املنتسبة )املوارد البشرية من غري املوظفني( )املصادقة على اإلعالن عن الوظائف الشاغرة(، إضافًة إىل ال

 )الدولية(، بنجاح إىل مركز اخلدمات املشرتكة. )املوارد البشرية من غري املوطفني( إدارة قوائم القوة العاملة املنتسبة

ة بناء خربة الفريق املعن ابملوارد البشرية وقدراته حبيث يليّب بشكل اتم احتياجات وواصلت شعبة املوارد البشري -138
األعمال االسرتاتيجية يف املنظمة. وُّتت االستعانة أبخصائيني يف جمال سياسة املوارد البشرية، والتعيني، والتعّلم، والعلوم 

 تدرينب داخليني.السلوكية، وختطيط القوة العاملة، إىل جانب مواهب شابة بشكل م

تواصلت اجتماعات ختطيط اإلدارة داخل شعبة املوارد البشرية، واملشاركة  املتبادلة التصاالتابويف ما يتعلق  -139
لشعبة املوارد البشرية بكاملها اليت وفّرت منتدى للنقاش، وأبقت املوظفني على  عامة إىل جانب اجتماعات 2022يف عام 

)املوارد البشرية للجميع( اليت مت تشكيلها خللق  "HR4All"جمموعة املتطوعني  استمرتو علٍم ابالسرتاتيجيات والتطّورات. 
املوارد  يف شعبةملوظفني ميع اجديدة جل يةغري رمس بعقد اجتماعات افرتاضية شهرية حس من االنتماء رغم العمل عن بُعد،
 ومّت إنشاء وسيلة تواصل اجتماعي داخلية جديدة وهيمقدمة للوافدين اجلدد.  البشرية من أجل تبادل املعارف وتوفري

 األمر الذي يشّجع االتصاالت، 2021ملوظفي الشعبة، وُوضعت أبواب زجاجية للمكاتب يف عام  Yammerجمموعة 
 واملشاركة الشفافة مع مجيع املوظفني. املتبادلة

  

                                                           
 .التقرير املرحلي عن التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما – 13/171CL الوثيقة  اأيضً  اُنظر 29

https://www.fao.org/3/nk546ar/nk546ar.pdf
https://www.fao.org/3/nk546ar/nk546ar.pdf
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 2022ديسمرب/كانون األول  31حتليالت القوة العاملة واإلبالغ عنها،  -امللحق -جيم

 بيان احملتوايت

التقرير السنوي للموارد  معأنه ألغراض التوضيح، تغرّيت بعض أمساء اجلداول أدًنه بشكل طفيف مقارنًة  مالحظةرجى يُ 
 غري أنه جرى مجع البياًنت وعرضها ابلطريقة ذاهتا ومل تتغري أرقام اجلداول.. 2021البشرية لعام 

 30واملوقع والتمويل سب نوع العملحبمالمح القوة العاملة  -1 دولاجل
 اجلداول الفرعية

  يف الوظائف املمولة من برًنمج العمل وامليزانية نياملوظفأعداد ومواقع  -ألف 
 يف الوظائف غري املمولة من برًنمج العمل وامليزانية نياملوظفأعداد ومواقع  -ابء 

 الربًنمج العادي املمّولة من القوة العاملة املنتسبة )املوارد البشرية من غري املوظفني(  أعداد ومواقع -جيم 
 حساابت األمانة املمّولة منالقوة العاملة املنتسبة )املوارد البشرية من غري املوظفني(  - دال
 القوة العاملة  جمموع - هاء

 

 سب العام حبللدول األعضاء يف املنظمة يف القوة العاملة التمثيل اجلغرايف  -2 دولاجل
 

 يف القوة العاملة العاملية النوع اجلنساينمتثيل  -3 دولاجل

 اجلداول الفرعية

 سب الفئة واملوقعحبالنسبة املئوية من املوظّفات  - ألف
 سب الفئة واملوقعحب القوة العاملة املنتسبة يف نساءسبة املئوية من النال - ابء

 

 املوقعالوحدات و  سبحب الوظائف الفنية الشاغرة املمولة من برانمج العمل وامليزانية -4 دولاجل
 اجلداول الفرعية

 يف املقر الرئيسي املمولة من برًنمج العمل وامليزانية واملشغولة الوظائف الفنية الشاغرة - ألف
 املكاتب الالمركزيةيف  املمولة من برًنمج العمل وامليزانية واملشغولة الفنية الشاغرة الوظائف - ابء

 

 املسرد
  

                                                           
 أي أوجه خلل يف مجيع اجلداول هي نتيجة تقريب األرقام. 30
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 املوظفون يف الوظائف املمولة من برانمج العمل وامليزانية )امليزانية العادية( -ألف 

 واملوقع والتمويل سب نوع العملحبمالمح القوة العاملة  -1 دولاجل
  يف الوظائف املمولة من برًنمج العمل وامليزانيةنياملوظفأعداد ومواقع  -اجلدول الفرعي ألف

 

 % العدد (املكاتب الالمركزية)املقر الرئيسي و  مجيع املواقع

 5 113 الفئات العليامدير و  درجةالوظائف من 

 43 977 الفئة الفنية

 9 196 املوظفون الفنيون الوطنيون

 44 999 فئة اخلدمات العامة

 100 285 2  اجملموع
  

 % العدد  املقر الرئيسي

 6 67 الفئات العليامدير و  درجةالوظائف من 

 57 659 الفئة الفنية

 0 0 املوظفون الفنيون الوطنيون

 37 434 فئة اخلدمات العامة

 100 160 1 الفرعي اجملموع
   

 % العدد  املكاتب الالمركزية

 4 46 العلياالفئات مدير و  درجةالوظائف من 

 28 318 الفئة الفنية

 17 196 املوظفون الفنيون الوطنيون

 50 565 فئة اخلدمات العامة

 100 125 1  اجملموع الفرعي
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 أعداد ومواقع املوظفني يف الوظائف غري املمولة من برًنمج العمل وامليزانية -اجلدول الفرعي ابء
 % املوظفني عدد (الالمركزيةاملكاتب )املقر الرئيسي و  مجيع املواقع

 2 17 والفئات العليامدير  درجةالوظائف من 

 62 603 الفئة الفنية

 4 37 املوظفون الفنيون املبتدئون

 7 66 املوظفون الفنيون الوطنيون

 26 250 فئة اخلدمات العامة

 100 973  اجملموع
  

 % املوظفني عدد  املقر الرئيسي

 2 10 والفئات العليامدير  درجةالوظائف من 

 61 337 الفئة الفنية

 5 30 املوظفون الفنيون املبتدئون

 0 0 املوظفون الفنيون الوطنيون

 31 172 فئة اخلدمات العامة

 100 549 الفرعي اجملموع
   

 % املوظفني عدد  املكاتب الالمركزية

 2 7 والفئات العليامدير  درجةالوظائف من 

 63 266 الفئة الفنية

 2 7 املوظفون الفنيون املبتدئون

 16 66 املوظفون الفنيون الوطنيون

 18 78 فئة اخلدمات العامة

 100 424 الفرعي اجملموع
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 الربًنمج العادياملمّولة من القوة العاملة املنتسبة )املوارد البشرية من غري املوظفني(  أعداد ومواقع -اجلدول الفرعي جيم
 % املوظفني عدد (املكاتب الالمركزية)املقر الرئيسي و  مجيع املواقع

 26 878  االستشاريون

 9 314  املتعاقدون )املشرتكون يف اتفاقات اخلدمات الشخصية(

 11 355  موظفو املشاريع الوطنيون

 36 208 1  املتعاقدون الوطنيون

 18 585 31فئات أخرى

 100 340 3  اجملموع الفرعي
   

 % املوظفني عدد  الرئيسياملقر 

 45 372  االستشاريون

 12 100  املتعاقدون )املشرتكون يف اتفاقات اخلدمات الشخصية(

 0 0  موظفو املشاريع الوطنيون

 6 50  املتعاقدون الوطنيون

 37 303 فئات أخرى

 100 825  اجملموع الفرعي
   

 % املوظفني عدد  املكاتب الالمركزية

 20 506  االستشاريون

 9 214  املتعاقدون )املشرتكون يف اتفاقات اخلدمات الشخصية(

 14 355  موظفو املشاريع الوطنيون

 46 158 1  املتعاقدون الوطنيون

 11 282 فئات أخرى

 100 515 2  اجملموع الفرعي
  

                                                           
 ترد يف املسرد القائمة الكاملة لفئات القوة العاملة املنتسبة )املوارد البشرية من غري املوظفني(. 31
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 املمّولة من حساابت األمانةالقوة العاملة املنتسبة )املوارد البشرية من غري املوظفني(  -اجلدول الفرعي دال
 % املوظفني عدد (املكاتب الالمركزية)املقر الرئيسي و  مجيع املواقع

 15 186 1  االستشاريون

 2 131  املتعاقدون )املشرتكون يف اتفاقات اخلدمات الشخصية(

 63 950 4  موظفو املشاريع الوطنيون

 18 393 1  املتعاقدون الوطنيون

 3 248 فئات أخرى

 100 908 7  اجملموع الفرعي

   

 % املوظفني عدد  املقر الرئيسي

 76 326  االستشاريون

 9 40  املتعاقدون )املشرتكون يف اتفاقات اخلدمات الشخصية(

 0 0  موظفو املشاريع الوطنيون

 5 20  املتعاقدون الوطنيون

 10 44 فئات أخرى

 100 430  اجملموع الفرعي

      

 % املوظفني عدد  الالمركزيةاملكاتب 

 12 860  االستشاريون

 1 91  املتعاقدون )املشرتكون يف اتفاقات اخلدمات الشخصية(

 66 950 4  موظفو املشاريع الوطنيون

 18 373 1  املتعاقدون الوطنيون

 3 204 فئات أخرى

 100 478 7  اجملموع الفرعي
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 جمموع القوة العاملة -اجلدول هاء
 

  املكاتب الالمركزية الرئيسي املقر 

 32املوظفون

املشمولون 
بربانمج 
العمل 
 وامليزانية

غري 
املشمولني 
بربانمج 
العمل 
 وامليزانية

 اجملموع

املشمولون 
بربانمج 
العمل 
 وامليزانية

غري 
املشمولني 
بربانمج 
العمل 
 وامليزانية

 اجملموع الكلي اجملموع

الفئات مدير و  درجةالوظائف من 
 العليا

67 10 77 46 7 53 130 

 580 1 584 266 318 996 337 659 الفئة الفنية

 37 7 7  30 30  املوظفون الفنيون املبتدئون

 262 262 66 196    املوظفون الفنيون الوطنيون

 249 1 643 78 565 606 172 434 فئة اخلدمات العامة

 258 3 549 1 424 125 1 709 1 549 160 1 جمموع املوظفني

القوة العاملة املنتسبة )املوارد 
 البشرية من غري املوظفني(

الربانمج 
 العادي

حساابت 
 األمانة

 اجملموع
الربانمج 
 العادي

حساابت 
 األمانة

 اجملموع الكلي اجملموع

 064 2 366 1 860 506 698 326 372 االستشاريون

املتعاقدون )املشرتكون يف اتفاقات 
 اخلدمات الشخصية(

100 40 140 214 91 305 445 

 305 5 305 5 950 4 355    موظفو املشاريع الوطنيون

 601 2 531 2 373 1 158 1 70 20 50 املتعاقدون الوطنيون

 833 486 204 282 347 44 303 فئات أخرى

 248 11 993 9 478 7 515 2 255 1 430 825 جمموع القوة العاملة املنتسبة

 506 14 542 11 902 7 640 3 964 2 979 985 1 اجملموع

  

                                                           
 الوظائف، ابلتمييز بني نوع الوظيفة اليت يشغلها املوظف.يظهر هذا اجلدول عدد املوظفني وليس  32
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 سب العامحبللدول األعضاء يف املنظمة يف القوة العاملة التمثيل اجلغرايف  -2 دولاجل

 السنة
 متثيل زائد متثيل عادل متثيل انقص غري ممثلني

جمموع 
الدول 
 األعضاء

عدد الدول 
 األعضاء

% 
عدد الدول 

 األعضاء
% 

عدد الدول 
 األعضاء

% 
 عدد الدول
 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 

31-12-2022 21 11 13 7 147 76 13 7 194 

 املنهجية
حساب التمثيل اجلغرايف للوظائف املمولة من برًنمج العمل وامليزانية يف دورته الثانية والثالثني  منهجية املنظمةاعتمد مؤُتر 

وترد مجيع الوظائف املمّولة من الربًنمج العادي واملنشأة يف برًنمج العمل  .2003عقدت يف نوفمرب/تشرين الثاين  اليت
 العام ووظائف خدمات اللغات.وامليزانية يف حساب وضع التمثيل اجلغرايف، ابستثناء وظيفة املدير 

عامل العضوية، وعامل السكان وعامل  -الثالثةحُتسب نقطة الوسط لنطاق التكافؤ لكل دولة عضو إبضافة العوامل 
. ويتصل رقم األساس ويتوزع ابلتساوي بني مجيع الدول األعضاءيف املائة من  40االشرتاكات. ويشكل عامل العضوية نسبة 

. ويوزع بني الدول األعضاء ابلتناسب مع أعداد سكاهنا ،مبجموع تعداد السكان جلميع الدول األعضاءعامل السكان 
يف املائة من الوظائف بني الدول األعضاء ابلتناسب  55الذي ميثِّّل  عامل االشرتاكاتيُوزع يف املائة. و  5وخُيّصص له وزن 

 .مع جدول االشرتاكات الذي قرره مؤُتر املنظمة
نقطة الوسط على  يف املائة زايدة أو نقصاًًن عن 15يستند حساب احلدين األعلى واألدىن لنطاق التكافؤ إىل مرونة بنسبة و 

 وظيفة. 7.53وظيفة زايدة أو نقصاًًن، وأالّ يقل احلد األعلى عن  2.03أال تقل عن 
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 يف القوة العاملة العاملية النوع اجلنساينمتثيل  -3 دولاجل
 سب الفئة واملوقعحبالنسبة املئوية من املوظّفات  -ألف اجلدول الفرعي

 

   املكاتب الالمركزية املقر الرئيسي 

  الفئة

النسبة 
املئوية 

يف  نساءلل
برانمج 
العمل 
 وامليزانية

النسبة 
املئوية 

غري  نساءلل
املمولة من 

برانمج 
العمل 
 وامليزانية

النسبة املئوية 
 نساءلل

 )أي صناديق(

النسبة املئوية 
يف  نساءلل

برانمج العمل 
 وامليزانية

النسبة 
املئوية 

غري  نساءلل
املمولة من 

برانمج 
العمل 

 انيةوامليز 

النسبة املئوية 
 نساءلل

 )أي صناديق(

النسبة املئوية 
  نساءلل

)أي موقع وأي 
 صناديق(

 درجةالوظائف من 
 الفئات العليامدير و 

34 40 35 17 14 17 28 

 46 30 17 41 55 56 54  الفئة الفنية

املوظفون الفنيون 
 املبتدئون

 67 67  57 57 65 

املوظفون الفنيون 
  الوطنيون

   43 35 41 41 

 67 63 67 62 72 78 70  فئة اخلدمات العامة

 53 45 29 51 60 63 59  جمموع املوظفني
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 سب الفئة واملوقعحبيف القوة العاملة املنتسبة  نساءالنسبة املئوية من ال -ابء اجلدول الفرعي

   املكاتب الالمركزية املقر الرئيسي  

  الفئة

النسبة 
املئوية 

يف  نساءلل
الربانمج 
 العادي

النسبة 
املئوية 

يف  نساءلل
حساابت 

 األمانة

النسبة املئوية 
 نساءلل

 )أي صناديق(

النسبة املئوية 
يف  نساءلل

الربانمج 
 العادي

النسبة 
املئوية 

يف  نساءلل
حساابت 

 األمانة

النسبة املئوية 
)أي  نساءلل

 صناديق(

النسبة املئوية 
  نساءلل

)أي موقع وأي 
 صناديق(

 44 37 34 41 58 60 56 االستشاريون

املتعاقدون )املشرتكون 
يف اتفاقات اخلدمات 

 الشخصية(

49 48 49 40 43 41 43 

موظفو املشاريع 
 الوطنيون

   34 33 33 33 

 40 39% 36 43 70 65 72  املتعاقدون الوطنيون

 56 45 31 54 72 80 71 فئات أخرى

جمموع القوة العاملة 
 املنتسبة

62 61 62 43 33 36 39 
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 قعاواملو  الوحداتسب حب الوظائف الفنية الشاغرة املمولة من برانمج العمل وامليزانية -4 دولاجل
 يف املقر الرئيسي املمولة من برًنمج العمل وامليزانية واملشغولة الوظائف الفنية الشاغرة -اجلدول الفرعي ألف

 الشعبة/الوحدة 

جمموع الوظائف املمولة 
برانمج العمل من 

وامليزانية )النظام العاملي 
 إلدارة املوارد(

الوظائف 
 املشغولة

الوظائف 
 الشاغرة

إحصاءات الوظائف 
 الشاغرة

 ابلنسبة املئوية

الوحدات املسؤولة 
 أمام املدير العام 

 10 1 9 10 املكتب املدير العام
 42 13 18 31 شعبة خدمات األجهزة الرائسية

 0 0 2 2 األخالقيةمكتب الشؤون 
 14 3 18 21 مكتب الشؤون القانونية

 18 8 37 45 مكتب االتصاالت
 13 1 7 8 مكتب التقييم

 0 0 23 23 مكتب املفتش العام
 0 0 1 1 مكتب أمني املظامل

 0 0 3 3 مكتب أهداف التنمية املستدامة
والربامج  مكتب االسرتاتيجية

 17 4 20 24  وامليزانية

 18 30 138 168 جمموع الوحدات املسؤولة أمام املدير العام واملكاتب املستقلة

مكتب انئب املدير 
  - العام

 Thomasالسيد 

 0 0 6 6 مكتب انئب املدير العام
 19 5 22 27 شعبة الشؤون املالية
 27 7 19 26 شعبة املوارد البشرية

 28 11 28 39 33شعبة اخلدمات اللوجستية
حاالت الطوارئ والقدرة مكتب 

 50 1 1 2 على الصمود

 Thomas 100 76 24 24السيد  -جمموع مكتب انئب املدير العام 

مكتب انئب املدير 
السيدة  -العام 

Semedo 

 33 1 2 3 مكتب انئب املدير العام
املركز املشرتك بني منظمة األغذية 

والزراعة والوكالة الدولية للطاقة 
النووية يف  الذرية )التقنيات

 األغذية والزراعة(

7 7 0 0 

املركز املشرتك بني منظمة األغذية 
والزراعة ومنظمة الصحة العاملية 

)املواصفات الغذائية للدستور 
الغذائي واألمراض احليوانية 

 املصدر(

12 12 0 0 

 28 21 55 76  ُشعبة مصايد األمساك

                                                           
 تضم شعبة اخلدمات اللوجستية الوظائف املوجودة يف مركز اخلدمات املشرتكة، بودابست. 33
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 12 5 38 43 ُشعبة الغاابت
احليواين وصحة ُشعبة اإلنتاج 

 12 3 22 25 احليواانت

 32 6 13 19 ُشعبة األراضي واملياه
مكتب تغرير املناخ والتنوع 

 22 5 18 23 البيولوجي والبيئة

 Semedo 208 167 41 20السيدة  -جمموع مكتب انئب املدير العام 

مكتب انئب املدير 
السيدة  -العام 

Bechdol 

 33 1 2 3 مكتب انئب املدير العام
ُشعبة اإلنتاج النبايت ووقاية 

 10 4 36 40 النبااتت

ُشعبة تعبئة املوارد والشراكات مع 
 16 3 16 19 القطاع اخلاص

 22 2 7 9 ُشعبة دعم املشاريع
ُشعبة التعاون بني بلدان اجلنوب 

 17 1 5 6 والتعاون الثالثي

ُشعبة الشراكات والتعاون مع 
 18 4 18 22 األمم املتحدة

 Bechdol 99 84 15 15السيدة  -جمموع مكتب انئب املدير العام 

 
 الوظائف الفنية الشاغرة واملشغولة املمولة من برًنمج العمل وامليزانية يف املقر الرئيسي )اتبع( -اجلدول الفرعي ألف

 الشعبة/الوحدة اجملموعة

جمموع الوظائف املمولة من 
برانمج العمل وامليزانية 

 العاملي)النظام 
 إلدارة املوارد(

الوظائف 
 املشغولة

الوظائف 
 الشاغرة

إحصاءات 
الوظائف 
 الشاغرة

 ابلنسبة املئوية

مكتب رئيس اخلرباء 
 االقتصاديني

مكتب رئيس اخلرباء 
 االقتصاديني

8 3 5 63 

مركز االستثمار يف منظمة 
 األغذية والزراعة

79 50 29 37 

ُشعبة خدمات تكنولوجيا 
 املعلومات

42 33 9 21 

ُشعبة اقتصاد الُنظم الزراعية 
 والغذائية

26 19 7 27 

ُشعبة الُنظم الغذائية وسالمة 
 األغذية

16 15 1 6 

 10 3 27 30 ُشعبة األغذية والتغذية

ُشعبة السياسات االجتماعية 
 واملؤسسات الريفية

32 27 5 16 
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 19 6 25 31 ُشعبة اإلحصاءات

 23 9 31 40 والتجارةُشعبة األسواق 

 0 0 2 2 االحصائيني رئيسمكتب 

مكتب الدول اجلزرية الصغرية 
النامية والبلدان األقّل منًوا 

 والبلدان النامية غري الساحلية
2 2 0 0 

 24 74 234 308 جمموع مكتب رئيس اخلرباء االقتصاديني

 50 1 1 2 مكتب رئيس العلماء مكتب رئيس العلماء

 25 2 6 8 االبتكارمكتب 

 30 3 7 10 جمموع مكتب رئيس العلماء

 21 187 706 893 جمموع املقر الرئيسي

 
 املكاتب الالمركزيةالوظائف الفنية الشاغرة واملشغولة املمولة من برًنمج العمل وامليزانية يف  -اجلدول الفرعي ابء

 16 12 62 74 أفريقيا 
 29 18 45 63 آسيا واحمليط اهلادئ 
 19 6 26 32 أورواب وآسيا الوسطى 
 24 12 39 51 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 
 29 11 27 38 الشرق األدىن ومشال أفريقيا 
 15 2 11 13 مكاتب االتصال 

 23 61 210 271 اجملموع للمكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ومكاتب االتصال
 25 6 18 24 أفريقيا 
 8 1 11 12 واحمليط اهلادئآسيا  
 80 4 1 5 أورواب وآسيا الوسطى 
 21 4 15 19 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 
 0 0 7 7 الشرق األدىن ومشال أفريقيا 

 22 15 52 67 جمموع ممثلي املنظمة

 22 76 262 338 املكاتب الالمركزيةجمموع 

 
 56 14 11 25 جمموع برانمج املهنيني الشباب )***(

+ برانمج املهنيني  املكاتب الالمركزيةاجملموع الكلي للمقر الرئيسي + 
 22 277 979 1256 الشباب

 تتوىّل شعبة املوارد البشرية الربًنمج ***
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 املسرد

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

 االستشاريون

االستشاريون املمولون من  -الرمسيون اإلقليميون االستشاريون 
 COF.REG - الربًنمج العادي وحساابت األمانة

خرباء  -االستشاريون الرمسيون للمنظمة من دون تعويضات 
 COF.WOC - استشاريون من دون تعويضات

املتعاقدون )املشرتكون يف اتفاقات اخلدمات 
 الشخصية(

 الشخصيةاملشرتكون يف اتفاقات اخلدمات 

  موظفو املشاريع الوطنيون

  املتعاقدون الوطنيون

  غري مشرتكني يف خدمات االتفاقات الشخصية
 التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب 

 املتعاقدون الوطنيون
 حترير النصوص 

  التعاون التقن
  الرتمجة واملراجعة

 فئات أخرى

والزمالء، ومتطوعو األمم املتحدة، ، واملتطوعوناملتدربون، 
واملراسلون الوطنيون، واملوظفون احلكوميون، والعمالة العارضة، 

 واملرتمجون الفوريون 
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 ملوظفي التقاعدية للمعاشات املشرتك الصندوق وجملس الدولية املدنية اخلدمة جلنة وقرارات توصيات: 2القسم 
 والبدالت( املرتبات جداول يف التغيريات ذلك يف )مبا العامة اجلمعية إىل املتحدة األمم

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

 اخلدمات العامة.

)املشار  2022والسبعني اليت عقدت يف ديسمرب/كانون األول  عةباعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا السا
 بشأن النظام املوحَّد لألمم املتحدة. ، A/C.5/77/L.21مشروع القرار إليها يف ما يلي ابسم اجلمعية العامة( 

على النحو  النظام الداخلي للجنة اخلدمة املدنية الدولية)ج( من  11)ب( و 10وقّررت اجلمعية العامة تعديل املادتني 
 التايل:

 10املادة 
 :ترفع اللجنة توصيات إىل اجلمعية العامة بشأن

... 
 مقار العمل ملوظفي الفئة الفنية والفئات العليا ةتسوي اتقيمة مضاعفجداول املرتبات و )ب( 

 
 11املادة 

 :لجنةتنشئ ال
... 

 تسوية مقر العمل املطبقة على كل مركز عمل. )ج(

 تشغيليحّددت اجلمعية العامة أن هذه التعديالت أُدخلت ألغراض التوضيح، ومل تغرّي سلطة اهليئة أو تؤثر على الواقع ال
يف حتديد مضاعفات تسوية مقر العمل جلميع مراكز  وكفاءهتا سلطة جلنة اخلدمة املدنية الدوليةوأكدت من جديد احلايل. 

 .للجنة وّحدمن النظام امل 11العمل مبوجب املادة 

، لجنةعفات تسوية مقر العمل اليت وضعتها الاودعت اجلمعية العامة مجيع املنظمات اليت مل تفعل ذلك بعد إىل تطبيق مض
عت مجيع املنظمات إىل تنفيذ د، و 2021عام  الدراسات االستقصائية لتكاليف املعيشة األساسية يفنتائج  ابالستناد إىل

 مقار العمل اليت وضعتها جلنة اخلدمة املدنية الدولية. ويةلتساملضاعفات املستقبلية كل 
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 الفنية والفئات العليا وفئة اخلدمات العامة(شروط اخلدمة املطبقة على فئيت املوظفني )موظفو الفئة القرارات املتعلقة ب -1
 إطار الرتتيبات التعاقدية

، طلبت اجلمعية العامة من اهليئة إجراء دراسة استقصائية على نطاق املنظمة لتقييم العوامل املؤثرة على استبقاء القوة العاملة
 دورهتا التاسعة والسبعني.ىل اجلمعية العامة يف انتائج الدراسة االستقصائية وحتليلها وتقدمي 

 السلوك للجنة اخلدمة املدنية الدوليةاستعراض معايري 
إجراء مراجعة ملعايري السلوك احلالية للجنة اخلدمة املدنية الدولية لضمان أن تبقى تستجيب الحتياجات  لجنةقّررت ال

املنظمات واحتادات املوظفني، للنظر يف ، وممثلي لجنةتشكيل جمموعة عمل، مؤلفة من أعضاء ال ا. وقّررت أيضً اتاملنظم
 معايري السلوك احلالية للجنة وتقدمي االقرتاحات ملراجعتها.

 اإلجازة الوالدية
 :لجنةقّررت ال

  ،اأسبوعً  16وإجازة األبوة والتبّن أبحكام خاصة إبجازة الوالدين ملدة استبدال األحكام املتعلقة إبجازة األمومة 
 ؛جلميع اآلابء واألمهات

  أسابيع لألمهات اللوايت يلدن لالستجابة إىل احتياجاهتن احملددة قبل الوالدة وبعدها.  عشرةتوفري فرتة إضافية من 
ورّحبت اجلمعية العامة إبنشاء إطار جديد لإلجازة الوالدية، وطلبت من األمني العام تنفيذ هذا اإلطار يف أمانة األمم 

اعتماد هذه  على ، وشّجعت الرؤساء التنفيذيني يف منظمات أخرى2023املتحدة ضمن املوارد املتاحة بصورة استثنائية عام 
 املمارسة.

، مع اإلجازة الوالديةلتنفيذ إطار  اواستعراضً  اأن تقّدم هلا اللجنة يف دورهتا الثمانني تقييمً  كذلك، طلبت اجلمعية العامة
الوظيفة التحفيزية لإلطار اجلديد، وأتثريها على القوة العاملة و حتليل مفّصل للبياًنت املستخدمة، ورضا املوظفني، والنفقات، 

 واستبقاء القوة العاملة.ة العمل ، وخباصة من حيث جاذبيوّحديف النظام امل
النظام األس اس ي تنفيًذا لقرارت جلنة اخلدمة املدنية الدولية، عماًل ابلفقرة  ض من نطاق ص الحيات املدير العام تعديلويقع 

، فيستبدل مصطلح "األمومة" ب             "الوالدين" يف املادة من النظام األساسي للموظفني 2-12-301واملادة  40من املادة  4
 األساسي للموظفني لتنّص على ما يلي: املعّدلة من النظام 301-6-2

يض       ع املدير العام خطّة للض       مان االجتماعي للموظفني، تش       مل تقدمي الرعاية الص       حية، واإلجازات املرض       ية، وإجازة "
الرمسية نيابةً عن ، وتعويض مناس      ب يف حاالت املرض أو احلوادث أو الوفاة اليت تُعزى إىل أداء الواجبات الوالدين األمومة

 املنظمة."
 القوة العاملة املتعددة اللغات

يف تنوّع القوة العاملة. وتقّرر  اهامً  اقّررت اللجنة أن تطلب من أمانتها مواصلة النظر يف مسألة تعدد اللغات ابعتبارها عنصرً 
 بشرية.دراج تعّدد اللغات يف االستعراض احلايل إلطارها املتعلق إبدارة املوارد الإ اأيضً 
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وأقّرت اجلمعية العامة أبن تعّدد اللغات يعّزز تنوّع القوة العاملة، ورّحبت إبدراج تعّدد اللغات يف برًنمج عمل جلنة اخلدمة 
لتعزيز تعّدد اللغات يف  املدنية الدولية، مع اإلشارة إىل أنه سيتم النظر يف التحفيز اللغوي ضمن االستعراض الشامل كتدبريٍ 

 .دوحّ النظام امل

 معايري حتديد درجات السفر اجلّوي
)ب( من النظام األساسي للجنة  11أعادت اجلمعية العامة التأكيد على أن اللجنة ستضع معايري السفر ضمن املادة 

عادة النظر يف املعايري التجريبية لتحديد درجات السفر اجلوي، مع مراعاة إاخلدمة املدنية الدولية، وطلبت من اللجنة 
رفع تقرير هبذا  االواردة يف قرارات اجلمعية العامة بشأن معايري حتديد درجات السفر اجلّوي، وطلبت منها أيضً األحكام 

 الشأن يف سياق التقرير املقبل للجنة.

 شروط اخلدمة املطبقة على فئيت الفئة الفنية والفئات العليا  -2

 املتحدة حلزمة التعويضات يف النظام املوّحد لألمماالستعراض الشامل 
تقدمي خمطط مفصل إىل الدورة املقبلة للجمعية عن النهج الذي سوف تعتمده يف طلبت اجلمعية العامة من اللجنة 

لدورة اخلمس سنوات لالستعراض  ااالستعراض الشامل التايل، مبا يف ذلك اهليكلية، والبارامرتات واحلدود الزمنية. ووفقً 
 .2026الشامل حلزمة التعويضات، من املتوقع أن يقّدم التقرير املقبل يف عام 

 جدول املرتبات األساسية/ الدنيا
على النحو الذي أوصت املوّحد يف املائة من جدول املرتبات األساسية/الدنيا  2.28وافقت اجلمعية العامة على تسوية بنسبة 

جنًبا إىل جنب مع النقاط املنقحة  ،2023يناير/كانون الثاين  1من  ااعتبارً  وأصبح جدول املرتبات احملّدث سارايً به اللجنة. 
، سيتّم الدنيا أو املرتبات األساسيةونتيجة الزايدة يف  حلماية املرتبات يف ما يتعّلق ابخلطوات اليت كانت موجودة سابًقا.

 . 2023يناير/كانون الثاين  1من  اأساس ال مكسب وال خسارة بدءً توحيد مضاعفات تسوية مقر العمل على 

 مشاتطور اهل
أن هامش األجر الصايف سيظل عند مستوى يناهز نقطة الوسط املستصوبة أعادت اجلمعية العامة التأكيد على فهمها 

مت تفعيل نظام تسوية مقر العمل إذا من خالل اإلجراء املناسب  اختاذ اللجنةعلى  ه جيب. وذّكرت بقرارها ب أن115البالغة 
 . 113.9عند  2022وُقّدر اهلامش للسنة التقوميية  .117أو  113 جتاوز أحد املستويني املوجبني للتدخل ومها

 بدالت إعالة األوالد وبدالت املعالني من الدرجة الثانية
، واستعراض د وبدالت املعالني من الدرجة الثانيةبدالت إعالة األوالدعت اجلمعية العامة اللجنة إىل مواصلة تنقيح هيكلية 

. وصادقت اجلمعية العامة، 2023جدوى تطبيق منهجية اختبار الوسائل وتقدمي تقرير هبذا الشأن إىل اجلمعية العامة يف عام 
تسوية  يف السنة إىل حني اأمريكي   ادوالرً  6 645تعويضي، على بدل إعالة األطفال ذوي اإلعاقات مببلغ قدره  كتدبريٍ 

 .بدالت إعالة األوالد وبدالت املعالني من الدرجة الثانية
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 وظيفاستعراض تنفيذ حوافز الت
وقت االستعراض الشامل املقبل الذي طلبته  اقّررت اللجنة استعراض احلوافز لتعيني اخلرباء يف اجملاالت املتخصصة جدً 

مواصلة تقدمي التقارير بشأن تنفيذ حوافز التوظيف إىل اللجنة  اتالطلب من املنظم ااجلمعية العامة. وقّررت اللجنة أيضً 
 كل سنتني، إىل حني إجراء االستعراض الشامل حلزمة التعويضات من جانب اجلمعية العامة.

 املسائل املتصلة بتسوية مقر العمل
 قّررت اللجنة:

 مّت مجعها لصاحل نيويورك كأساس إلجراء مقارًنت يف املصادقة على استخدام بياًنت الدراسة االستقصائية اليت 
 ؛كلفة املعيشة مع مجيع مراكز العمل األخرى

  مراكز العمل يف مجيع  2021عام  الدراسات االستقصائية لتكاليف املعيشة األساسية يفاملصادقة على نتائج و
، بناًء على توصية اللجنة العاصمةنطن ابملقار )جنيف، ولندن، ومدريد، ومونرايل، وابريس، وروما وفيينا(، وواش

 ؛االستشارية لشؤون تسوايت مقر العمل

  مع مراعاة التضخم 2022أغسطس/آب  1يف  الدراسات االستقصائية لتكاليف املعيشة األساسيةتنفيذ نتائج و ،
 للنظام اجلديد للقواعد التشغيلية. اوالتقلبات يف سعر الصرف بني اتريخ إجراء الدراسة واتريخ تنفيذ نتائجها، وفقً 

 (امليدانية)املواقع  املكاتب الالمركزية شروط اخلدمة يف -3

 بدل املشقة وحافز التنقل
 دعت اجلمعية العامة اللجنة إىل تقييم منهجياهتا احلسابية ابالستناد إىل نتيجة االستعراض الشامل املقبل للتعويضات.

ألمم املتحدة على النظر يف تطبيق التدابري اإلدارية ل املوّحد نظامالمنظمات املشاركة يف للوكّررت اجلمعية العامة تشجيعها 
 ، وربط التنقل قدر اإلمكان بتطوير املوظفني وتقّدمهم املهن. البديلة، مبا يف ذلك احلوافز غري املالية، لتعزيز تنقل املوظفني

استعراض منهجيات  -اوفئات أخرى من املوظفني املعّينني حمليً اخلدمة للموظفني يف فئة اخلدمات العامة شروط  -4
 الدراسة االستقصائية بشأن أجور املوظفني يف فئة اخلدمات العامة

 2و 1ىل توصية جمموعة العمل والطلبات الواردة من اجلمعية العامة، قّررت اللجنة املصادقة على املنهجيتني املنقحتني إ انظرً 
نّفذ مشروع جترييب للبياًنت اخلارجية يف مجيع مراكز لتطبيقهما يف الدورة الثامنة من الدراسات االستقصائية. وسوف يُ 

 العمل. 

 ويف ما يتعلق أبرابب العمل يف جمال اخلدمة املدنية الوطنية، سيتم اعتماد النهج التايل:

 نة، املالية، الداخلية، الشؤون اخلارجية أو ا، اخلز ية )مثاًل جيب أن تتمثل اخلدمة املدنية الوطنية بوزارة وطنية رئيس
 ؛وزارة مماثلة(

  1املنهجية  يف املواقع احملددة يفجيب احلفاظ على اشرتاط استبقاء رب عمل يف جمال اخلدمة املدنية الوطنية و 
 ؛املعنية 2واملنهجية 
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  من الدراسات االستقصائية، جيب احملافظة على الوزن احلايل املسند  ةبعاساجلولة الىل التجربة املستمدة من إ انظرً و
ال اخلدمة املدنية الوطنية، إمنا ينبغي مواصلة رصد آاثرها واستعراضها لدى استكمال جولة جمىل رب العمل يف إ

 الدراسات االستقصائية.

 لصندوق"(ا)" معلومات عن الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة -5
 دورته)املشار إليه يف ما بعد ابسم "اجمللس"(  عقد جملس الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة

نيسان /، إثر دورتني للمجلس مّت عقدمها يف فرباير/شباط وأبريل2022يوليو/ُتوز  29يف  34،ابحلضور الشخصي يف فيينا
ابالستثمارات، واحلساابت ونظر اجمللس يف جمموعة واسعة من القضااي املتعّلقة  ابستخدام الطرق االفرتاضية. 2022

 اإلكتوارية، واحلوكمة، والشؤون اإلدارية، واملالية، والشؤون املتعلقة ابملراجعة ونظام املزااي. 

 ملتحدةاستثمار أصول الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم ا
يف املائة يف  107.1إىل حتّسن نسبة التمويل من  2021و 2020 عامي يفأفضى األداء املتفوق للصندوق 

. وبلغت القيمة السوقية 2021ديسمرب/كانون األول  31يف املائة يف  117إىل  2019ديسمرب/كانون األول  31
. نتيجًة لذلك، سّجل الصندوق أداًء يفوق 2021ديسمرب/كانون األول  31مليار دوالر أمريكي حىت  91.5للصندوق 

لفرتة السنة الواحدة،  3.5األسس املرجعية املؤسسية، كما مّت جتاوز معدل العائد احلقيقي يف األجل الطويل والبالغ 
وقات ألوالثالث سنوات، والعشر سنوات واخلمسني سنة. وقد شّكل هذا األداء املتفوق للصندوق عامل درء الجتياز ا

 صعبة يف األسواق املالية. ال

 التقييم اإلكتواري للصندوق
األجر يف املائة من  2.3بقدر  إكتوارايً  افائضً  2021ديسمرب/كانون األول  31لقد بنّي التقييم اإلكتواري يف الصندوق حىت 

يف املائة، األمر الذي يؤكد أن الصندوق يتمتع مبوارد جيدة.  117يل بقدر و ، ونسبة ُتالداخل يف حساب املعاش التقاعدي
وما زالت الفئات اليت خيدمها الصندوق تنمو، كما أن مدة حياة املتقاعدين واملستفيدين تزداد يف مجيع الفئات العمرية. 

 وهذا يزيد من احلاجة إىل اخلدمات املطلوبة لدعم العدد املتنامي من السكان.

يف املائة يف  3.5، شّدد اجمللس على أمهية استمرارية الصندوق لتحقيق معدل العائد احلقيقي البالغ 2022ويف يوليو/ُتوز 
ابملعدل األدىن من املتقاعدين الذين خيتارون احلصول  اأيضً  ااألجل الطويل لضمان املالءة يف املستقبل. وأخذ اجمللس علمً 

 من جانب املتقاعدين ابحلصول على مستحقاهتم بشكل استحقاق على مبلغ إمجايل مقطوع، والحظ أن هذا يعكس رغبةً 
 يعكس الثقة يف قدرة الصندوق على توفري هذه املستحقات. هأنسنوي حممي من التضخم، كما 

 احلوكمة
ساعدة اجمللس يف إدارة الصندوق بفعالية يف السنوات ملأُطلقت تغيريات كبرية وتواصلت بناًء على طلب اجلمعية العامة 

القادمة )أي الدراسة االستقصائية للتقييم الذايت، وعقد اجتماعات أقصر مدًة مع عدد حمدود من املشاركني، وحتديث 
، جلنة رصد مالءة الصندوق واألصول واخلصوم يف الصندوق -اختصاصات اجمللس ووضع اختصاصات جديدة للجان التالية

                                                           
 .جملس الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدةتقرير  –/9/77A الوثيقة  34
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وسوف يواصل اجمللس رصد  األخالقية(.جلنة ختطيط التعاقب والتقييم، إضافًة إىل مراجعة سياسة الشؤون و جلنة امليزانية، 
 التقدم احملرز يف هذا الصدد، ويقدم التقارير إىل اجلمعية العامة.

 اإلدارة
األويل  اإلهناء يف املائة من حاالت 90كثر من أفاد الرئيس التنفيذي إلدارة املعاشات التقاعدية يف تقريره إىل اجمللس أن أ

يوم عمل من اتريخ استالم الواثئق املطلوبة كاملًة، رغم زايدة يف حجم حاالت انتهاء  15لخدمة ما زالت تُعاجل يف خالل ل
 2022نيسان أبريل/ 1كما أن تسوية كلفة املعيشة ملسار الدوالر األمريكي اليت طُّبقت منذ .  2022اخلدمة منذ بداية عام 

يف املائة(. ويشهد مركز االتصال ابلصندوق أعباء عمل أعلى مقارنًة ابلسنوات  8.6) 1980كانت األعلى منذ عام 
لتمتد عة من اخليارات، مبا يف ذلك إمكانية توسيع نطاق خدمات مركز االتصال املاضية، كما يتم البحث يف توفري جممو 

 ، ملعاجلة الوضع القائم.ًياأايم عمل أسبوع 5 ساعة طوال 24على 

وحظيت إدارة استحقاقات املعاشات التقاعدية ابلدعم بفضل الرتكيز على الرقمنة والتعّلم اإللكرتوين هبدف تبسيط وحتديث 
، تنوي إدارة املعاشات التقاعدية مواصلة تعزيز التكنولوجيا لتوجيه الكفاءة 2023ويف عام خدمات املعاشات التقاعدية. 

 مات، مبا يف ذلك:وحتسني اخلد

 حّل نظم إدارة العالقة مع الزابئن؛ نشر 
  على بوابة اخلدمة الذاتية للعضو املعن؛ ةالتقاعدي اتج نسخة رقمية الستمارات املعاشا إدر و 
  لإلخطارات إبهناء اخلدمة؛ مع األمم املتحدة مشروع التفاعل التجرييبو 
  أُتتة التعّرف إىل التوقيع على االستمارات؛و 
 عضاء.ألوتفاعالت مالية إضافية مع املنظمات ا 

 اقرتاح امليزانية إلدارة املعاشات التقاعدية
 هي التالية: 2023إن األولوايت يف اقرتاح امليزانية اإلدارية إلدارة املعاشات التقاعدية لعام 

 زايدة قاعدة الزابئن والرتكيز على احتياجاهتم من حيث اخلدمات؛ 
  للتحدايت اجليوسياسية؛القدرة على التصدي 
 مواصلة حتويل الصندوق إىل منظمة رقمية موجهة ابلبياًنت؛ 
  إيالء األولوية إلدارة املخاطرو. 

يف املائة قبل إعادة حساب التكاليف.  0.5حمافظة، وترتاجع بنسبة  2023بصورة إمجالية، إن امليزانية اإلدارية للصندوق لعام 
لة من املساعدة املؤقتة املرحلة الثانية من حتويل الوظائف املموّ  2023اح امليزانية لعام وابلنسبة إىل التوظيف، يتضمن اقرت 

 إىل جوهر الوظائف املرتبطة هبا وطبيعتها املستمرة. احمددة املدة، نظرً العامة إىل وظائف 

ملعاجلة الثغرات يف القدرات  2023ويقرتح الرئيس التنفيذي إلدارة املعاشات التقاعدية عشر وظائف جديدة يف ميزانية عام 
واألولوايت يف ختصيص املوارد. وهبدف إلقاء الضوء على مالمح املخاطر يف إدارة املعاشات التقاعدية يف ما يتعلق ابملخاطر 
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على إنشاء وحدة إدارة  2022يف ديسمرب/كانون األول  35والشؤون املتصلة ابلرقابة الداخلية، صادقت اجلمعية العامة
 املخاطر، وترقية وظيفة املسؤول عن إدارة املخاطر ليصبح كبري املسؤولني عن إدارة املخاطر.

 حتديث املراجعات
 22كما مّت إغالق مّت تنفيذ العديد من التوصيات املنبثقة عن استعراض فن ُأجري لنظام إدارة صندوق املعاشات التقاعدية.  

قّدمها مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع لألمم املتحدة خالل األشهر االثن عشر السابقة، ومل  توصية من املراجعات
كثر من عام. وقّدم جملس املراجعني تقريره حول الكشوفات املالية للصندوق، ومّت ألتبق أي توصية من املراجعة غري منفذة 

 توصية مفتوحة.  15من  10إغالق 

 حقاقات الصندوقالتحسينات يف نظام است
، نظر اجمللس يف دورته الثانية والسبعني يف التعديالت على النظامني األساسي واإلداري للصندوق، 2022يف يوليو/ُتوز 

يف حال استحقاقات التقاعد  الستعادهتا مع مصادقته يف دورته التاسعة والستني على تدبري ال ترتتب عليه أي كلفة اُتشيً 
يف ستعادهتا املؤجلة. وأوصى اجلمعية العامة ابملصادقة على إدراج التعديالت ذات الصلة يف النظام األساسي للسماح اب

، صادقت اجلمعية العامة على التعديالت املقرتحة 2022 . ويف ديسمرب/كانون األولحال استحقاقات التقاعد املؤجلة
 24امل اخلدمة احملسوبة أو جزء منها يف حال استحقاقات التقاعد املؤجلة، وعلى أن ُتدرج يف املادة للسماح ابستعادة ك

 يف حال استحقاقات التقاعد املؤجلة.  امن النظام األساسي للصندوق استعادة اخلدمة احملسوبة سابقً اجلديدة مكّرر 
لنظام اداري للسماح ابستخدام االستمارات الكرتونية ، صادق اجمللس على إدراج التعديالت يف ا2022ويف يوليو/ُتوز 

عدين ومستفيدين آخرين تقدمي التعليمات، اوغريها من الوسائل اإللكرتونية يف احلاالت حيث يُطلب إىل املشرتكني، واملتق
 الواثئق اخلطية.. ويف هذه احلاالت، تتسم الواثئق اإللكرتونية ابلصالحية ذاهتا اليت تتسم هبا اوالطلبات والطعون خطيً 

 جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي املنظمة وبرانمج األغذية العاملي -6
مّت تعيني ستة أعضاء ميثلون اهليئات التأسيسية الثالثة للمشاركة يف دورات جملس املعاشات التقاعدية. وكان األعضاء يف 

عالني على مستوى اجمللس، ويف اللجان فًنشطني و  جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي املنظمة وبرًنمج األغذية العاملي
 وجمموعات العمل.

 ابدعم هائل من أمانتها. وًنقش األعضاء أيضً  2022عام  اسياساتيً  اللعجز واجتماعً  ااستعراضً  11وعقدت هذه اللجنة 
واستكشفوا الطرق لتنظيم انتخاب ، الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة بسياسةاملسائل املتصلة 

 ممثلي املوظفني املشرتكني يف الصندوق املشرتك على حنٍو فعال ويف الوقت املناسب.
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