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 4102 نيسان/أبريل ،مكتب الموارد البشرية

 

 1الملحق 
 

 استراتيجية الموارد البشرية
 
 

 السياق   -1
 

في "عالم متحرر من  الونوو وءنول التةذينة تسنا م  (المنظمةمنظمة األغذية والزراعة )تتلخص رؤية 
فيه األغذية والزراعة في تحسي  مستويات المعيشة للوميع، وعلن  األصنص أ نل الننار ف نرا، ب ري نة 

فني  4102-4102مستلامة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً". ويتمثل أءار اءتراتيوية الموارد البشرية للفترة 
منن  صهلتننا تنظننيم ظمننة تشننكل أ ننم األ ننوط، تسننت يع المنم والتننزامتم أن معرفننة المننو في  ومتنناراتت

مساعلة اللوط األعضال عل  تح يق  ذه األ لاف فرديناً علن  الصنعيل النو ني، وجماعيناً علن  عملتا ل
محور ال ري نة الفعالة والمتس ة للموارد البشرية  اإلدارة علالصعيلي  اإلقليمي والعالمي. ووف اً لذلك، ت  

 واليتتا.  تنفيذمنظمة في عملتا والتخلمتا التي تس
 

الكثير م  المنظمات اللولية، في بيئة يسود ا تةير عالمي جنو ر..  عل  غرار، حالياً  وتعمل المنظمة
بصنورة أيضناً أن تنثرر السنريعة  الليموغرافينةوالتةينرات بسنرعة وم   أن التكنولوجينات المت نورة 

 قوة عملتا بفعالية. إلدارةواألدوات التي تستلزمتا المنظمة  األءاليبكبيرة في 
 

للتةيير.   امة أربعة دوافع داصليةاءتراتيوية الموارد البشرية  ذه بفعل  تشكلتوباإلضافة إل  ذلك، 
  صمسة أ لاف اءتراتيوية اللافع األوط في اإل ار االءتراتيوي الوليل للمنظمة بتركيزه عل ويكم 

في األجل عليتا المنظمة  اقاتتا  تركزمواضيع مشتركة وأ لاف و يفية، ءوف  تالعمجليلة، ت
 ،زيادة المركزية الموارد ءبيلفي  المضي ق لماً في واألجل المتوءط. ويكم  اللافع الثاني  صيرال 

تما يًا مع  قصوىإل  منا ق ذات أولوية  المو في  ن لم  ضرورة لات وما يراف تا والمسثولي
اعتماًدا عل   فعل المزيللفي التحل. السائل   لاف التن ل. ويتمثل اللفع الثالثاإل ار االءتراتيوي وأ

ة يفعالممكنة م  االتساق وال  ةي رأكثر غايات المنظمة وأ لافتا ب ح يقضمان ت -ال ليل م  المواد 
النا ئ ع   –والفر ة  –ة، يوجل التحل. لميزانية وفي النتايل يود الصارمة كلفة ضم  الم  ناحية الت
 يمك ، مما قريباً  ء  الت اعل فيتا م  كبار المو في  ، إذ ءيبلغ علدقوة عاملة ديموغرافيةانحراف 
 موالمة قوتتا العاملة م  ناحية الونسية والعمر والتمثيل الونساني.م  المنظمة 
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 نقطة بدايتنا - الموارد البشرية في المنظمة   -2
 
نت علينه الماضيتي  م  أجل تحويل الموارد البشرية مما كاالماليتي  خذت ص وات  امة في الفترتي  ات  

األعمناط، بمنا  ق ناو لمعامهت والعملينات إلن   نريك أكثنر اءنتراتيوية فنيفي بادئ األمر م  و يفة ل
تركة فنني الخننلمات المشننمركننز إنشننال ةييننر كبيننر فنني جننر. ت. وأ  يننلعمتايتما نن  مننع أعمنناط المنظمننة و

 معنامهتجواننب الالمزيل م  م  أجل تركيز ت ليم وءانتياغو بودابست ومكتبيه اإلقليميي  في بانكوك 
الموارد البشرية في مراكز أكثنر فعالينة من  ناحينة التكلفنة. وفني فتنرة السننتي  الحالينة، تنه  نذا  ةلخلم
تابعنة للمنظمنة ءنعيًا قليمينة مكاتنب إرية في أربعنة لموارد البشاألعماط ل الكةيير إنشال منا ب لشرالت

اعلة علنن  حننل " أوط للمننو في  اإلقليمينني  ومنليريتم منن  أجنل إءننلال المشننورة والمسنمنهذإلن  ت ننليم "
 كثر تع يًلا.البسيط واألتو يف المتعل ة بمسائل 

 
تتركنز زالنت الو يفنة  مناجوانب إدارة المنوارد البشنرية،  بعضلةال مركزية إل لةوالمبذ الوتودرغم و

 تعتنر روقرا ينة وإدارينة يب إجنرالاتفني الم نر الرئيسني وتواجتتنا عوائنق بسنبب  ةفر نبصورة م
. وفني بعنض الحناالت، يسنود أيًضنا تصنور بشنأن مهلالع اءتوابة ت ليم الخلمات بفعالية واتساق وت يل

 –ل  ننذه ال يننود واءننتح اقات مهئمننة للمننو في . وت ينن مزايننات ننليم فت ننار إلنن  الشننفافية واالتسنناق فنني اال
الوقنت وال اقنة من  األدوار التني يمكن   وت لنصفعالينة  نعبة المنوارد البشنرية  –الواقعية والمتصنورة 

م والمتنارات والكفنالات الم لوبنة من  النظر في ال ي ا في المنظمة. وتتضّم   ذه األدواروينبةي تأديتت
، ووضنع ثاتينةبيئنة عمنل موتنأمي  ، يناتبي  الموارد واأل لاف التنظيمية واألولوالتوفيق ولمو في ، ا

أ نلاف فنينة ومتنينة، من  جملنة  دعم األفراد م  أجل تح ينقووتنفيذ ءياءات وقواعل واضحة و فافة، 
 أصرى. أدوار

 
عاملنة  قنوة محلث لتحنوالت إضنافيةن ل و يفة الموارد البشرية إل  كيان وباإلضافة إل  ذلك، يستلزم 

ي  واألصصنائيي  فني عرفنة، وتنوازن بني  المنو في  العنامواءنعة من  الملموارد البشرية تتمتع ب اعنلة ل
المننوارد البشننرية، و يكننل تنظيمنني مننن ب ضننم  الشننعبة بتننلف تسننتيل نتننه جننامعي قننائم علنن  المتمننة 

لنة العام محلرة بشأن ال وةت ارير دقي ة و وفعالية نظم الموارد البشرية، وقلرة عل   ياغةبصورة أقل 
 الوحلة.و المنظمة عيل عل  

 
 حيثما ينبغي أن نكون –الموارد البشرية في المنظمة    -3

 
التني أرارتتنا  والتحنليات الملحنة يعة للمنوارد البشنرية من  عنلد من  المواضنيناالءنتراتيوية الحال ألفتت

  ل المنظمنة. وتنلعلمنو في  فني كنتمثينل ا وأجتنزةوالمليرون والمو فنون  األعضالباءتمرار اللوط 
 :المسائل التالية البشرية باءتمرار إل  النظر في الموارد
 م  اللاصل. والترقيةالتوازن األمثل بي  إدصاط موا ب جليلة )م  الخارج(   (0)
 والتمثيل الوةرافي والمساواة بي  الونسي . لية بية أ لاف األلت  (4)
 ون لتا في منظمة دينامية إل  حل بعيل. ةرفضمان وتحسي  االحتفا  بالمع  (3)
لفة المو في  عاب تكيالموارد م  غير المو في  الءتموارد المو في  والتوازن األمثل بي    (2)

 .ةغير عادلبصورة  المزايا ت ليصدون 
 واالتساق والشفافية في قرارات التعيي  والتو يف. اإلنصاف  (5)
 والتمييز. محترمة، صالية م  المضاي ة عملبيئة   (2)
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متس ة بشأن ما  و منتظنر من  المنو في  والمنليري ، والحفنا  عليتنا، وعننل  م اييسإنشال   (7)
 إنفاذ ا. ن ضال،اال
 ودعم قوتنا العاملة الشاملة في ءبيل تح يق أ لاف فنية ومتنية.اءتحلاث   (8)

 
 ال وةبن المعلومات المتعل ة وتستنل .بمفرد اوال تشّكل  ذه المسائل أموًرا تست يع الموارد البشرية حلّتا 

شنمل يعنلد من  العوامنل المو في  وغير المو في  إل  موارد بي   والتوازنالعاملة، ونشر المو في ، 
نظنام الموحنل المسنتوى   لنالرؤية واأل لاف االءنتراتيوية للمنظمنة وال نرارات الصنادرة ع عل  األقل

قيمنة فني كنل عملينات  كشنريك م بنوط وذ.اإلقنرار بشنعبة المنوارد البشنرية  من   نأنلألمم المتحنلة. و
  نريكتا صنفتبالشنعبة عمنل ومن   نأن  ، نع ال رارات المتصلة بتعيي  مو في ، ونشر م ورعنايتتم

. ويسنتلزم أن يكتسنب أ مينة عل  احتياجات العمهل ةوري بصورة  وم لع ومتواوب اءتراتيويأعماط 
ات فني كنل موناالت  ذا األمر أموًرا تشنمل فري ًنا مننلفًعا وفنيًنا تابًعنا للمنوارد البشنرية، يتحلن  بالمتنار

ت ارير محلرة بشأن ال وة العاملنة؛ وعملينات مبسن ة ونظم حليثة للمعلومات، وإعلاد  الموارد البشرية؛
قنرارات النظنام الموحنل لألمنم المتحنلة منع  تما ن ات توضع وتنفيذ ءياءات وعملينو؛ للموارد البشرية

 الممارءات.أفضل و
 

 هاغاياتالموارد البشرية وأهداف    -4
 

ات داصلينة  ناحبة مصنلحة، ه والمنلاصهت الصنادرة عن  عنلة جتنعل  ضول السياق المشار إليه أعه
 رهرة أ لاف لتوجيه برنامه عملتا في األعوام الثهرة الم بلة: الموارد البشريةحلدت  عبة 

 
ونشر ا  وما رةوعة متنة عاملة قوإجرالاتتا تعيي  ضمان أن تلعم ءياءات الموارد البشرية و  -لفأ

 بفعالية تما يًا مع األ لاف االءتراتيوية المتةيرة.
 
ينلعم المنو في  فني ممنا  ،تراعني التننووصلق بيئة عمل مثاتية، صالينة من  المضناي ة والتميينز   -الب

 .لممارءات في إدارة األدالاأفضل األ لاف اإلنمائية الفنية والمتنية ويوّسل  ح يقت
 
من  ت نليم صنلمات عالينة  وضع عمليات مبس ة وفعالة م  ناحية التكلفة تمّك  المنوارد البشنرية  -يمج

 لعمهل في المنظمة.معلة صصيصاً لالوودة و
 

العاملنة للمنظمنة تضنّم موموعنة  م  المبادرات المحلدة بأّن ال نوة علد دعمتل   ت ر  ذه األ لاف التي 
اصنتهف  . ورغنممتنوعنةواءعة م  المو في  وم  غير المو في  المعيني  في إ نار  نكوك ت اعلينة 

وإمكانينة الحصنوط  منتا توقعاتالوبيئة العمل اإليوابية ، يشّكل ال بوط بتنّوو ه رو أحكام التو يف و
أمننوًرا أءاءننية بالنسننبة إلنن  جميننع المننو في .   ننور الفننني والمتنننيالت عننززم التنني تيعلنن  فننرت التعلنن

بنني  الننلوط األعضننال،  - شننراكةوية المننوارد البشننرية بأ ميننة الياءننترات عتننرفوعننهوة علنن  ذلننك، ت
األدوار والمسنثوليات والعمنل  تنمفني ف –تمثينل المنو في   وأجتنزةواإلدارة، والمليري ، والمنو في ، 

عمل العنا نر المثءسنية )السياءنات، ءهءة المنظمة وضمان  فيكل مو  رعايةعل  تعزيز  جماعياً 
 .للموارد البشرية ءليمةالتي تشكل أءار إدارة  (والموارد، والعمليات، وإل  ما  نالك

 
 المبادرات الهامة -5
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م  االءتراتيوية لمحنة عامنة عن  األ نلاف التامنة الثهرنة ومنوجًزا عن  أ نم المبنادرات  ال سمي ّلم  ذا 

 تا.لاعمة لال
 

 نويممةياملممة مت ةضمممان أن تممديا سياسممات الممموارد البشممرية وتعراناتهمما ت يممي   ممو  -لفأ
 ونشرها بف الية تماشيًا مع األهداف االستراتيجية المتغيرة. وماهرة

 
أن  فنيال تست يع المنظمة تح يق واليتتنا إالّ عن   رينق مو فيتنا. ويكمن  تركينز  نذا التنلف 

للةاينة ملتنزمي  بعمنل  منث لي الموارد البشرية المليري  م  أجنل جنذب منو في   تلعم وتوتّز
. ويت لنب  نذا بفعالينة تتماب ري ة تستخلم معرفتتم ومتارونشر م المنظمة ورعايتتم وإب ائتم 

تحلينل االحتياجنات والفونوات المتعل نة  لمنثازرةالعاملنة  ةاألمر موموعة  لبة م  بيانات ال نو
 ةبالمتنننارات وتوقعتنننا، وقنننلرة علننن  الو نننوط إلننن  مر نننحي  مسنننتتلفي  يملكنننون الموموعننن

ة بسنرعة، وءياءنات رل منا ب  اغمبس ة لملعمليات الصحيحة م  المعرفة والمتارات، و
 وآليات فعالة للعم نشر المو في .

 
 في إ ار  ذا التلف ما يلي: التامةوتتضّم  المبادرات 

 
تراعنني االحتياجننات  وحممم ت ت يممي  اسممتبا ية وهادفممة اتصمما أنشممطة  تنفيننذ  0 -لفأ
 م  كل أرجال العالم. وما ري لية للمنظمة م  أجل جذب مر حي  مث لي  تشةيال

 
ة منن  إرءنناط إعهنننات بشننأن المتعل ننة بتوزيننع المنا ننب الشنناغر المنظمننة بياننناتتمّكنن  قاعننلة 

الو ننائف الشنناغرة إلنن  جتننات االتصنناط المسننتتلفة باالءننتناد إلنن  المونناط المتننني والمن  ننة 
مع منظمات رئيسية في بلنلان   راكاتالوةرافية. وءوف توا ل  عبة الموارد البشرية إقامة 

تعزينز قنلرات  ءعياً إل  ال ائمةالبحث في بشأن يل االءتفادة م  نشر النته الوليل مستتلفة وتز
منع إينهل تركينز صنات علن  تلنك البلنلان  والمنا ري  مة عل  تحليل المر حي  المث لي المنظ

. وباإلضننافة إلنن  ذلننك، ءننوف تسننتخلم  ننعبة المننوارد اً ضننعيف تمثننيهً  المممثلننةغيننر الممثلننة أو 
منشنورات علن   نبكة اإلنترننت ومنشنورات )  حفية في منشورات مختنارة ة إعهناتالبشري

م بوعة( بتلف جذب مر حي  منث لي  وإجنرال "أينام المتننة" فني أمناك  مسنتتلفة )المكاتنب 
لة للتعيني  اإللكترونني تخنّوط أداة جلين نريكة. وءنوف ميلانية واإلقليمية( بالتعاون مع جتات ال

 تأرير ا.و عيةلتوقيار فعالية كل أنش ة ا المنظمة
 

موا نننفات فنننرادى التننني تحنننل مكنننان  نمممماال الوفمممااف ال اممممةوضنننع وتنفينننذ   4 -لفأ
التن نل الو ائف م  أجل المساعلة عل  تسريع وتيرة التعيي  اللاصلي والخارجي ودعنم أ نلاف 

 .في المنظمة
 

و نائف موا نفات موحنلة لمنا نب من  فئنات  تحليل إل  نماذج الو ائف العامةمبادرة  رميت
وتيننرة عمليننات التعينني  فيمننا  نمنناذج الو ننائف العامننةسننثوليات مشننابتة. وءننوف تسننّرو ذات م

ة دون الحصننوط أوالً علنن  إذن ن منن  اإلعننهن بسننرعة عنن  منا ننب  نناغرءننيتمك  المننليرو
إلن  ذلنك، ءنوف تسناعل  نذه المبنادرة  الموارد البشرية بشنأن موا نفات المنصنب. وباإلضنافة
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 تخ يط قوة العمل وعمليات التو يف اءتتا الوليلة بشأن التن ل. وأجرىالمنظمة عل  تنفيذ ءي
وو ننائف فئننة النشنن ة والعاليننة الفنيننة  و ننائف الفئننةاءتعراًضننا  ننامهً بشننأن  4104فنني عننام 
ن. وميلانينةوالمكاتنب ال الرئيسي العامة في الم ر الخلمات  ت األل ناب ال ائمنة تبسني اً كبينراً ب س 
حلرت فئننات ، واءننت  ي  منن  الفئننة الفنيننة وفئننة اإلدارةللمننو ف الو ننائف أل ننابقننوائم  وق لصننت
نمنناذج الو ننائف  وضننعالعامننة. ويرمنني الةننر  إلنن  اءننتخلام  ننذه ال ننوائم كأءننار ل للخننلمات
موا نفات لو ننائف فريننلة  تة نني، فيمننا منظمنة% من  جميننع و ننائف ال81-71لمننا يبلننغ  العامنة

 .متب ية% م  الو ائف ال31-41ومحّلدة 
 

لمنوارد ل قنوى، بمشناركة أت لت يي  الموففي  ااا يلى الكفاناتنفيذ نته مبسط   3 -لفأ
كفالنة ةيير دور اللوان الحالينة الصتينار المنو في  منع البشرية في كل مراحل العملية م  أجل ت

 بذط العناية الواجبة.
 

تحسني  االتسناق فني ال نرارات المتعل نة بنالتو يف  بتنلف يني جليلة و فافة للتع تلرج عمليات
العملينة.  فيه المسثوليات لمختلنف مراحنل كررإ ار للمساللة ت   تالعم، يموضوعيةوضمان ال
يخوط اعتماد االءتخلام المنتوي للم ابهت ال ائمة عل  الكفالة المنظمة اءتباق  ري نة  وءوف

تم فني الماضني. وءنوف وكتصرف المر نحي  فني دور منا فني المسنت بل عن   رينق ت ينيم ءنل
اءنننتخلام زيننادة اتسننناق العملينننة بالمشننناركة المنتويننة للمنننوارد البشنننرية، و مراحنننل منن عننّزز ت  
عملينة م  مراحل ال حلةنتائية  ارمة لكل مر متلت المرجعية، ووضع الصتبارات، واإل اراا

يومنناً منن   041ض المتلننة الزمنيننة اإلجماليننة للتعينني  إلنن  مننّلة أقصننا ا لتخفننيالتننلف األمثننل مننع 
  . تاريخ إعهن الو ائف الشاغرة حت  التعيي 

ايير واضنحة ، باالءنتناد إلن  معنمنظمةخطة للتنقل داخل النفيذ وإدارة توضع و  2 –لفأ
 متعل ة بالتو يف والترقية.و فافة وباالرتبا  ب رارات 

 
المنو في  متنارات  نمينةوعنصنًرا رئيسنيًا فني ت الت نور المتننييشّكل التن ل مكّونًا أءاءنيًا من  

علنن  حننل ءننوال،  التن ننل ميننزات واضننحة للمنظمننة والمننو في  إدراج ءياءننة تننيبوي. تموقننلرات
أدت مشناورات داصلينة مكثفنة مركزينة عمنل المنظمنة. وزينادة الشكل أداة  امنة لنلعم وءوف ي

فنني األعننوام الماضننية. وع ننب اإلءننتاب فنني  المنظمننةاعتمنناد ءياءننة التن ننل داصننل  إلنن  إرجننال
 التن ل في نتاية العام.  ملت ءياءة، اعت  4103االءتعرا  والمشاورات في عام 

 
التعيي  التن لي المثقت التني تتنيب تعييننات  ص ة ( 0)وتتألف ص ة التن ل م  مكوني  أال و ما: 

ا، وتعمل عل  أءار ت وعي؛ جةرافية ومنفذة ضم  م ر العمل لملة تصل إل  أحل عشر  ترً 
، آلية للتعيينات الوةرافية لملة ءنة أو أكثنرإنشال تيب يلتن ل الوةرافي تعيينات ا نظام إدارة( 4)

 الموارد البشنرية واللوننة المركزينة لتن نل المنو في . اتوريت ةاءتعرا  ءنوي عمليةم   بلعم
وينبةنني اءننتتهط عمليننات إعننادة التعينني   العمليننة السنننوية األولنن  بشننأن التن ننل؛وتوننر. حاليًننا 

 .4102ءبتمبر نتاية أيلوط/ب
 

دعننم المننليري  فنني تحليننل  ترمنني إلنن   اامممة مسممتهدفة للتوفيممفوضننع وتنفيننذ   5 – لفأ
 منن  إدارة االءتشننارية، وتمكنني  المنظمننة والتعييننناتالمر ننحي  المحتملنني  لمنا ننب  نناغرة 

 الونساني.  ثيلوغايات التم للمنظمةالةايات الوةرافية 
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  لتعييننات و فيهءتعانة بمستشناري  ومنللتتا المنظمة تشّكل قائمة الموارد البشرية قائمة اعتم

 ويل. وتعّل ال ائمة أداة متمة لتبسيط وتسريع إجرالات التعيني  بتمكني  ال صير والعل  األجل 
لل منا نب لمر نحي  المنث لي  لمنة من  اكبينر اتعموومب ةلوستة وبعبسر االتصاط الممنته

، وبننال علن  ذلنك تعزينز فسنةتمثنل قيمنة مضنافة فني تعزينز المناتعيينات اءتشارية. و اغرة و
من   منظمنةأيًضا. وباإلضافة إل  ذلك، تشنّكل ال ائمنة فر نة ضنرورية جنًلا للنوعية التعيينات 

 قنلراتع  المر حي  في كل المنظمة واألقاليم والمشاريع. ومن  أجنل زينادة  نبذاتأجل تبادط 
 ننذه ال ائمننة تسننويل معلومننات    اءننتخلام ال ائمننة، تتننيبة علننالكثيننر الوتننات  نناحبة المصننلحة

يكتسب أ مية صا ة عننل تو ينف متعاقنلي  ق وتبادلتا، األمر الذ. ءبشأن األدال السابأءاءية 
 .صهط متلة قصيرة

 
 اتوعملينات تعيني  ممثلينن الرفينعمسنتوى عملينات التعيني  علن  ال نفافية دة ازين   2–لفأ

 . االصتيارقرارات في  تقييا خارعي لإلدارة ريق إدراج المنظمة ع  
 

 نادرة عن  مراكنز الت ينيم نتائه  4104منذ حزيران/يونيو ستعر  ، ت  DGB 2012/25بم تض  
اءتعراًضا منتويًا فني إ نار عملينة االصتينار لمنلل  فتراضياإلدار. أو اءتعراضات الت ييم اال

ة مننلل جميننع الو ننائف الشنناغرل 4104أكتوبر تشننري  الثنناني/ ومنننذ، المنظمننة اتو ننائف ممثلينن
بننار كاصتيننار اآلن إلنن   ول ي ننتبنناه المتزايننل الننذ.  ننذا ال ننرار االن وسننلعلنن  المسننتوى العننالي. وي

علن  أيًضنا  تصر عل  المتارات والخبنرات الفنينة فحسنب بنل مو في المنظمة عل  أءار ال ي
علنن  التوا ننل بوضننوع، والعمننل بصننورة جماعيننة فنني أفرقننة وإقامننة عهقننات بنني   تمقننلرات

 فني المنظمنةلرج أيًضا في إ ار الكفنالة الولينل كل الكفالات التي ءوف ت   –األ خات بفعالية 
 نم يّم أداؤ. وترمي  ذه المبادرة إل  إنشنال موموعنة من  المنليري  النذي  "ق نالذ. يستكمل حاليًا

يت نلموا فني المسنت بل ب لنب منلل منا نب  ناغرة علن  مسنتوى الفئنة ءاب ًا" وم  المتوقع أن 
ءننعيًا إلنن  ضننمان الشننفافية   علنن  المنافسننة وأن يكونننوا قننادري ومننا فننوق 5-ف الفنيننة الخامسننة

 .في المنظمة أءاءيةمنا ب المتعل ة بفي عملية االصتيار  واإلنصاف
 

فني  أهداف التمثيمل الجغرافميتح يق تنفيذ تلابير وتتبع الت لم المحرز في مواط    7–لفأ
 .المنظمة

 
، والمسناواة بني  الونسني األ نلاف السننوية للتوزينع الوةرافني  الموارد البشنرية عبة  وضعت

 المكاتب واإلدارات كني يتحمنل كنل منلير الرامية إل  موالمة الخ ة المتوء ة األجل مع حوم
تح يننق أ ننلاف التعينني  والتو يننف فنني المنظمننة. وبتنفيننذ أنشنن ة التوعيننة ل ناءننبيةمسننثولية ت

ترءنيخ  نذه المبنادرة إلن   تنلفتح يق  ذه األ لاف، تمان المساللة بشأن المذكورة أعهه وبض
عنلد  صفنضوالعمل في ءبيل تح يق التنلف المتمثنل فني  د البللان الممثلة تمثيهً عادالً عل زيادة

تنا،  لنع كنّل منلير علن  أ لافنه الواجنب بلوغ. وفني  نذا الصنلد، أمفر ًناالبللان الممثلة تمثيهً 
 و و مسثوط ع  ذلك، فيما تراقب الموارد البشرية النتائه.

 
المممموارد البشمممرية مممم  غيمممر لام ذ إ نننار  نننامل فننني المنظمنننة بشنننأن اءنننتختنفيننن  8 -ألف

  الموففي
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 ، والمنظمنةابعنة للتمثل المنوارد البشنرية من  غينر المنو في  نسنبة كبينرة من  ال نوة العاملنة الت

ئننق منظمننات مشننابتة تابعننة لألمننم المتحننلة. وتتننيب ال را علنن  غننرار، ءننيما فنني أمنناك  ميلانيننة
مرننة وءنريعة تعيني  المنوارد بصنورة ية المتعل ة بالموارد البشنرية من  غينر المنو في  التعاقل

 م لوبننةرات محنّلدة صبات/متنناراءنت لام من   منظمننة، وتمكنن  بصنورة صا نة العننل االقتضنال
 . غينر أنّ االءنتعانة بتنا من  المنو في  الحناليي  علن  نحنو مناءنبعل  أءار مثقت وال يمك  

م  غير المو في  ءنلّ ت الضنول  لام الموارد البشريةبشأن اتساق اءتخال صور الساب ة أوجه 
الموارد البشرية، بالتشناور منع جمينع الوتنات  ناحبة المصنلحة، إ ناًرا عل  ضرورة أن تعّل 

سنتعر  فني نتاينة عنام ي  وء 4103ا اإل ار في نتاية عنام  ذلامتا. واعت مل اءتخ يحكمللمنظمة 
 الواردة م  المليري  المو في . التعلي ات باالءتناد إل  الخبرات و 4102

 
إنشننال لتحليننل وااحتياجننات شننرية منن  غيننر المننو في  بمننا فيتننا ويشننمل كننّل جوانننب المننوارد الب

والت ييم بعل اءتكماط التعيي . ويتيب نتًوا أكثر اتساقًا و فافية في كنل  التعيي  واالصتيار واألجر
لعمليننات فيمننا يرءنني الميلانيننة، كمننا يتننيب تبسننيط االرئيسنني واألمنناك  م ننر الالمنظمننة، وفنني 

ضنافة إلن  ذلنك، لل رائق التعاقلينة. وباإل سليمالمساللة والمراقبة الضروريتي  في االءتخلام ال
تحسي  ت ليم الت ارير لتيئات اإلدارة والحكم بشنأن اءنتخلام  نذا العنلد ءوف يفسب المواط أمام 

 الكبير م  مو في المنظمة.
 

خلق بيئة يمل مؤاتية، خالية م  المضايقة والتمييز ترايي التنوع، األمر الذي يمديا   -بان
فمي  الممارسماتأفضل الموففي  في تحقيق األهداف اإلنمااية الفنية والمهنية ويجّسد 

 تدارة األدان.
 

دارة منو في  أمنراً ضنرورياً إلوالمنليري   م  إدارة المصفوفة يكل فيما ي عل ن ل المنظمة إل  
ننداصننل حننلود  إرءننال  ياكننل مثاتيننة تننلعم  المتننموعبر ننا لتح يننق أ ننلاف المنظمننة، منن  عب الش 

صالينة من  المضناي ة التني يعملنون فيتنا أن تكنون البيئنة  تكفلالفنية والمتنية وأ لاف المو في  
وكيننل اءننتثمار التو ،، وأدوات فعالننةا األمننر ءياءننات وممارءننات ر ننيلةوالتمييننز. ويت لّننب  ننذ

 وتشويعتملتم  ة التابعي فراد واألفرقاأل إر ادموارد في تنمية قلرات المليري  وال ادة عل  وال
 .  وإدارة  ثونتم

 
 في إ ار  ذا التلف فيما يلي: التامةوتتمثل المبادرات 

 
التني  من  أجنل تحلينل معنايير السنلوك واضنب وبسنيط كفانةتطار إنشال    0 – الب

 لمنظمة.المو فون الحاضرون والمست بليون في ايتوقع أن يبر نتا 
 

 ر كفالة في المنظمة يحّلد معنايير السنلوكالموارد البشرية إ ا مكتبنفذ ، ي4102م  عام  ابتلالً 
ال واعنل. وباإلضنافة إلن  ذلنك،  نفنس كل المو في  ويضم  مساللتتم علن  أءنارالمتوقعة م  

وتعزيز المحادرات األدال  توقعات بوضوع بشأنالتوا ل للمو في  والمليري    اراإلءيسمب 
 نار منوا   ال نوة والفونوات. وفني  نذا الصنلد، يشنّكل إالمستمرة بشأن المواالت المحلدة م  

تصننميم الو يفننة،  –ات المننوارد البشننرية ومتامتننا الرئيسننية عمليننالكفننالة صي ًننا ذ بيًننا يننربط 
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المو في  عل  أءنار موموعنة  يي   تعيضميم، والت وير، مما وت ييم األدال، والتعل ،يي والتع
وتوتينز م تلنك المعنايير عينتنا،  فة م  التوقعات السلوكية، ومنراقبتتم علن  أءنارمتس ة و فا

 وات ال ائمة في مواط الكفالة.بالمتارات لمعالوة الفو
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منن  أجننل تعزيننز ممارءننات اإلدارة  دارة األدانيمليممة منقحممة إلوضننع    4 –بال 
 ليلة.الس

 
الت ييم، ن األدال م  أجل تعزيز اءتمرار ة إل  وضع وتنفيذ عملية من حة بشأ ذه المبادرترمي 

وتحليل األمور  ،ونوعيتتاأدائتم ومساعلة المو في  عل  فتم  بيعة واالن باعات واإلر اد، 
ءياءة العملية المن حة إ ار ذلك. وءوف يلعم تم عل  ال يام بحثلتحسي  أدائتم و هزمةال
لتتم، يري  بشأن مسثولياتتم ومسالومبادئ توجيتية صا ة بالمو في  والمل دافعة إجرالاتب

م  أجل  واللعم األدوات ت ليمستمر يوالترقية. وء ليراتمكافآت والت وءياءات بشأن ال
عل   ت ومأدال اإلدارة م  صهط برامه صا ة للتعليم في مواط الممارءات أفضل بلتوعية ا

لمرتبة اإلداريي  م  اكفالات المليري ، والمو في  والبرامه المن حة لت وير  ،أدال اإلدارة
المتعل ة ، والمبادئ التوجيتية إ رافالمتوء ة والمو في  ذو. مسثوليات تتعلق بمتمات 

إل  عملية إدارية ب يئة بت ييم الكفالة. ويكم  التلف األمثل في االنت اط مما يعتبر حاليًا عملية 
 والحوار المتعلق باألدال. قيار النتائهار ترءخ اءتمر

 
 المساواة بي  الجنسي تعزيز    3 –بال 

 
لموارد لأحل األ لاف الرئيسية  الفنيةالفئة  في الو ائف م زيادة نسبة المو فات تشكل 

لد المو فات في األعوام الماضية إل  زيادة ع المبذولة البشرية في المنظمة. وأدت الوتود
وح   ت األ لاف الونسانية في المنظمة الواردة في الخ ة الساب ة   عيل عامعل   راد بإ

المتوء ة األجل أو فاقت التوقعات. والمنظمة ملتزمة بتح يق المساواة بي  الونسي  ودعم 
المساواة والعلط بي  الونسي  وترءيختما في المنظمة، بما في ذلك ع   ريق اعتماد موموعة 

التوجيتية الرامية إل  مساعلة المليري  والمو في  في الم ر الرئيسي م  التلابير والمبادئ 
 علدتح يق المساواة بي  الونسي  في وفي المكاتب الميلانية م  أجل العمل في ءبيل 

 ، وكذلك إنشال بيئة مثاتية للمساواة والعلط بي  الونسي .المو في 
 

م يمنننته مننن ب للتعلننعنن   ريننق  ارالتحسممي  واالبتكممتعزيننز اءننتمرار    2 –بال 
 والتنمية.

 
 بتنلفتعلنيم منظمنة بشنأن الع ب اءتكماط تخ نيط العمنل، ءنوف تنن ب االءنتراتيوية الحالينة لل

: يم النا ئة. وءوف ترمي االءتراتيوية بصورة صا ة إل  منا يلنيتحسي  تلبية احتياجات التعل
وضننع  (4)ة وتح يننق النتننائه؛ يننموابنننال قننلرات المننو في  فنني مونناط الشننثون الفنيننة والبر (0)

 (3)فرقننة؛ لنتننائه والعمننل فنني األبننرامه وأنشنن ة للتعلننيم تملننك أ ننلافًا واضننحة لننلعم تح يننق ا
 (2)؛ البرننامهالت اعل والسعي إل  توءيع ن ناق  االءتخلام إل  فرت التعليم م   لة ت ليمموا

اإلدارينة  المنو في  فني الشنثون قنلراتت نوير  (5)المنشنود؛  وكلدعم الفعالية التنظيمينة والسن
توءيع ن ناق اءنتخلام التعلنيم اإللكترونني وت ليمنه  (2)؛ والمتارات الحاءوبيةية تشةيلالالمالية 

 .صورة افتراضيةب
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أممماك   أن تكننون ءننات وممارءننات ترمنني إلنن  ضننمانءيا ذوضننع وتنفينن   5 –بال 
 .م  المضايقة والتمييزخالية مل ال 

وتعزيننز منننع التمييننز والمضنناي ة فنني مكننان العمننل فنني إعننلاد ل األءاءننية ووانننبالتتمثننل إحننلى 
وءنوف  روف كاننت.فني أ.  ن فعناطوضب أنه لن  يونر. التسنا ل منع  نذه األءياءة مكتوبة ت
 بشنأن موقنف  نليل اللتونةبينان ( 0) بشأن التميينز والمضناي ة منا يلني: منظمةتتضم  ءياءة ال

 (3) نياغة تعرينف واضنب بشنأن التميينز والمضناي ة؛  (4)إزال التميينز والمضناي ة؛ المنظمنة 
ة عن  الظنروف التني يمكن  فيتنا أن مثلنأ (2)ل نانون؛ ينتتكنان ابيان يفيل بأّن التمييز والمضاي ة 

منع المضناي ة والتميينز لكل فرد  المسوؤلية ت ع عل  بيان يفيل بأن ّ( 5)يحلث تمييز ومضاي ة؛ 
المساعلة فني حناط حصنوط تميينز أو  التمارمعلومات ع   ري ة ومكان  (2)في مكان العمل؛ 

. وءننوف ت لننق مشننروعي ناتوننة عنن  تمييننز أو مضنناي ة غيننر ( عواقننب محتملننة 7)مضنناي ة؛ و
لمنلير العنام ل  ن اق واءنع فني إ نار تأيينل قنو. من  اعمم عت  وف وء بصورة اءتباقيةالسياءة 

المضاي ة والتمييز في التزام المنظمة بال ضال عل   د عل وجميع المليري  في المنظمة، إذ تشلّ 
 .للسياءةووجوب أن يمتثل كل المو في   مكان العمل

 
بممي  ظم وبنننال تفعنناط ومننن حمموارضننمان وضننع وتنفيننذ آليننات منن  أجننل    2 –بال 

 . تمثيل الموففي  وأعهزةاإلدارة والموففي  
بمبلأ التشاور مع المو في  بشأن المسائل المتعل ة  االتزامتتأكيل  الموارد البشرية  عبةوا ل ت
العمل و رو  الخلمة عل  النحو المنصوت عليه في النظام األءاءي لشثون  أحكامب

في دءتور المنظمة  عل  النحو المكرر ةالمو في ، مع االعتراف بسل ة الملير العام اإلداري
ومبادرات والزراعة منظمة األغذية وليل توبإنواز ص ة العمل الفورية ل .والهئحة العامة

 بواء ة ق المح المثمر ليات جليلة لموا لة التعاونآ م  الم لوب وضعاإل هع، 
للونة االءتشارية المعنية بإدارة المو في  التي حلت مكان اللونة االجتماعات األءبوعية 

ز الحوار بي  عزتالتي االءتشارية المشتركة المخصصة والمعنية باإل هحات في المنظمة و
توضيب األدوار الخا ة باإلدارة وجمعيات المو في . وءوف   تحس فيمااإلدارة والمو في  

 المو في . تمثيل أجتزةت ور  ذه اآلليات بالتعاون مع 
 

وضممع يمليممات مبسممطة وف الممة ممم  ناحيممة التكلفممة تمّكمم  الممموارد البشممرية ممم  تقممديا   -عيا
 لل م ن في المنظمة.خدمات يالية الجودة وم دة خصيصاً 

 
تحليننل الفننرت الراميننة إلنن  تبسننيط العمليننات وت ننليم  موا ننلةالمننوارد البشننرية ب  ننعبة تعتننلت

. و نكل التوناوبة م  ناحية التكلفنة ويفعالممكنة م  ال ري ة بأكثر الخلمات لمواالت العمهل 
 ن ننلوضنمان  ،4112عننام  إنشنال مركنز الخننلمات المشنتركة فني بودابسننت والمكتبني  اإلقليميني 

صنلمات أكثنر فعالينة من   إتاحنة فني ءنبيلتحنوالً  اًمنا  م أنش ة المعامهت إل   ذه المراكزيلت 
أقنناليم تابعننة رية فنني أربعنة إنشنال منا ننب لشنركال األعمنناط للمننوارد البشن أدىناحينة التكلفننة. و

تنب الميلانينة تلبينة احتياجنات العمنهل فني  نبكة المكا علن المنوارد البشنرية إل  قنلرة للمنظمة 
 .دقعة وأيءرتلبيةً 
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المننوارد البشننرية علنن  المبننادرات  تركننزال يننام بننه. وءننوف يننزاط  ننناك المزيننل ممننا ينبةنني  الو
التالية في إ ار  ذا التلف م  أجل ضمان ت ليم صلمات مركزة عل  العمهل وفعالة من  ناحينة 

 :التكلفة وموروق بتا
 

التخطيط االستراتيجي عمليات وأدوات م  أجل دعم تنفيذ نته متسق و فاف ول  0 – جيم
 في المنظمة.  للقوة ال املة

 
ل نوة اتخ نيط نظمنة عملينات وأدوات جلينلة لنلعم فة فني المسنتلزم االنت ناط إلن  إدارة المصنفوي
فني المكنان المناءنب ءنعياً إلن   المنظمنة باأل نخات المناءنبي  تينزتوفعالنة وضنمان العاملة ال

نفنذ قسنم عملتا، اآلن وفني المسنت بل. وءنوف يعنل ويوأ لاف ص ة  يويةاالءتراتتح يق أ لافتا 
مكتنب صنلمات المشنروعات، مبنادئ وعملينات وأدوات أءاءنية بالتعناون منع  ،الموارد البشرية

ي تضنني تننلف  ويننل األجننل ، بيتشننةيلدعننم تخ ننيط العمننل اللتخ ننيط ال ننوة العاملننة، منن  أجننل 
لمنظمننة واءننتخلامتا لوضننع اءننتراتيويات المننوارد تيوي لاالءننتراإدراجتننا فنني إ ننار التخ ننيط 

 م، والتنمية.يالبشرية في مواالت التعيي ، والتن ل، ونشر المو في ، والتعل
 

، بشمنن خمدمات التمنمي  الطبمي وغيمر الطبمي موحمدة ةصمنا  ياغة وإ لار   4 – جيم
الخنلمات،  ت نليم وتعزينز ،بتلف تخفيض تكناليف التنأمي  تخفيًضنا كبينًرا بالنسنبة إلن  المنظمنة

 وتبسيط الوقت اإلدار. والموارد اإلدارية.
 

صنلمات التنأمي  للمنظمنة،  بشنأنال توجل حاليًا أ. مسثولية مركزينة ومبنادئ توجيتينة رئيسنية 
التني تتونلد ول و نركات التنأمي  في مختلف ءياءات التأمي  مع  نت  وكنه وفرةمما أدى إل  

 بنا  معظم التأمينات عل  أءنار غينر فعناط ومخصنص  ىشترأوقات مختلفة م  العام. وت   في
باءتثنال التأمي  ال بي. وعل  األرجب أن المنظمة لنليتا تنأمي  "عل  النحو الم لوب"،  ةالتكلف

فيما تب   ءياءة التأمي  ال بي رابتة عل  ن اق واءنع مننذ ءننوات  ،ناقص في بعض المواالت
 تأميننناتة التننأمي . وءننوف يتننيب توحيننل كننل ي ميزانيننفنن تشننكل التكلفننة األعلنن كثيننرة رغننم أنتننا 

الفعالية المالينة فني ءنوق التنأمي  من   حوم الشرال، وزيادةفي ع ل واحل االءتفادة م   المنظمة
والحصننوط علنن  صفننض جننو ر. فنني  ،فعاليننة الخننلمات حسنني وت ،أجننل تح يننق تة يننة أ ننمل

 ،أعوام. وباإلضنافة إلن  ذلنك سةمسعر موحل في فترة تصل لخباألقسا  والحفا  عل  األقسا  
واحتياجننات تكنناليف تخفننيض المننر الننذ. ءننوف يتوسننل فنني اإلدارة، األ ننثون ءننوف تبسننط 

عن  التنزام المنظمنة بت نليم  النا نئةال لق فني تنراكم المسنثوليات  أحل دواعيالمو في . ويكم  
ستكشنف الخينارات لمعالونة تة ية التكاليف ال بية بعنل صلمنة المنو في . وعنهوة علن  ذلنك، ت  

  ذه المسألة في إ ار  ذه المبادرة.  
 

وتسننمية جتننات االتصنناط فنني  ،لمننوارد البشننريةتوضننيب دور  ننركال األعمنناط ل  3 – جيم
كنل المتنام  فني المموارد البشمرية تمدري  لمموففيعمران العمهل وإمواط الم ر الرئيسي حسب 

بننال المتعل ة بالموارد البشرية كي يتمكنوا م  إءلال المشورة في الوقت المناءب وت ليم النلعم 
 ال لب. عل 
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يتمثل أحل تحنليات المنوارد البشنرية فني أن تصنبب  نريًكا ذا قيمنة منع اإلدارة العلينا والتنفيذينة 
يوننب علنن  مننو في المننوارد  ،وية. ومنن  أجننل ال يننام بننذلكياأل ننلاف االءننترات ح يننقت ءننعياً إلنن 

البشرية أن يصبحوا صبرال في  ري نة تنظنيم العمنل وتنفينذه، وت ليمنه بفعالينة منع الحفنا  علن  
البشننرية عنصننًرا للتحننوط صننبب المننوارد يوننب أن ت ،جننودة عاليننة جننًلا. وباإلضننافة إلنن  ذلننك

أجنل إرءنال   التةيينر. ومن  ر افنة تحسن  قنلرات المنظمنة علن نشئتضع العمليات وتالمستمر، 
ار للمساللة بشنأن  نركال األعمناط ءوف تتمثل الخ وة األول  في إنشال إ  ،التحوط أءس  ذا

صنبب مو فنو المنوارد البشنرية صبنرال لبشرية واءتتهط برنامه تنلريبي لضنمان أن يلموارد ال
إلن  ت نليم تنلريب مكثنف فني  4102ية في عنام وأول تول  وففي علد م  العمليات المن حة. وء

الموحنلة التشنةيلية متثناط لججنرالات مواط الم ابهت ال ائمة عل  الكفالة وإدارة األدال وفي اال
 ونة األصيرة.التي حلدت في اآل

 
 المموارد البشمرية المواردة فمي دليمل المنظممةأحكما  اءتعرا  وتن نيب محتنوى   2 – يمج

ضننمان أن تكننون معا ننرة وواضننحة منن  أجننل إ ننار مشننروو دليننل المنظمننة األوءننع  ضننم 
 وءتلة الفتم والتناوط.و فافة 

 
 عمليننناتوال واعنننل والبننناللوائب المتعل نننة للمعلومنننات يشنننكل دلينننل المنظمنننة المصنننلر الرئيسننني 

مي غر   ذه المبادرة إل  تبسيط اءتخلام النلليل وفتمنه وتسنتيل إتاحتنه لومينع ويراإلدارية. 
عملينات ال بسنيطءوف تبذط جتود في ءبيل ت ،. وفي غضون ذلكالمو في  في كل أرجال العالم

داريننة رية اءتعراًضننا منتويًنا للورننائق اإلالمنوارد البشنن اإلدارينة. وفنني ءنياق المشننروو، توننر.
وما إلن   ،وجيتاتالمبادئ التوجيتية اللاصلية والتونشرات الملير العام، و)التعميمات اإلدارية، 

تحنليثتا حنذفتا أو ينبةني كان ما إذا عق م  أجل اتخاذ قرار الورائ أ حابنالك( بالتعاون مع  
وري نة  311 عن  ما يزيل ذفأو ضمتا إل  اللليل الوليل أو إدراجتا فيه؛ األمر الذ. أءفر ع  ح

وءنوف تحسن  فتنم  ،إدارية. وءوف تخفض  نذه العملينة تخفيًضنا كبينًرا عنلد الورنائق اإلدارينة
 عل  البحث عنتا. تمتاالواجبة الت بيق وقلر وجيتاتتالوالمو في  لل واعل 

نظننام إدارة معلومننات بشننأن التننلريب علنن  مونناالت العمننهل فنني ءننير عمننل   5 – جيم
ءنعيًا إلن  ت نارير واضنحة ودقي نة بشنأن ال نوة العاملنة فيتنا  إعنلادودعمتم في  الموارد البشرية

 إلةال المنا ب.إنشال/و التعاقببما في ذلك تخ يط  ،الموارد البشريةب لمتعلقالتخ يط ادعم 
 

نظنام إدارة المعلومنات بشنأن اءتعراًضا مكثفًا لت ارير/لوحات تتعلق ب درةءوف تشمل  ذه المبا
إلن  االحتياجنات  ءتناداللصوط باال معلوماتالموارد البشرية وإعادة تعريف  رو  المستخلم و

 م لوبننةالفنيننة ال ترايننالتةيسننتعر  الكثيننر منن  لمسننتخلمي . وءننوف ت  باالخا ننة والمتامننات 
ننتحسنني  ل منن  وتمكنني  الكثيننر منن  المسننتخلمي   ،واال ننهو علنن  المعلومنناتلاصهت، نوعيننة الم 

تنذه التةينرات. وع نب المشناورات منع أولوينة ل وءنوف تنول  ،الخنلمات الذاتينةالحصوط عل  
رة علنن  مسننتخلمي  رئيسننيي  فنني إدارات ومكاتننب فنيننة، منن  المتوقننع أن تحسنن  المبننادرة ال ننل

. وعننهوة علنن  ذلننك، ءننوف تن يتتننا وبعننض المننلاصهت ال ائمننة أ وتوحيننل ،اءننتخلام المننلاصهت
بنني  فريننق الننروابط لنن  تحسنني  إتركيننز متزايننل علنن  جننودة البيانننات والوتننود الراميننة  صننبي  

 يثد. أيًضا إل  تعزيز النظم. ، مما ءوعمليات الموارد البشريةاإلبهغ التابع للموارد البشرية 
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م  أجل ضمان  يةة االتساق في ت ليم  تعرانات التشغيل الداامةتوريق ونشر   2 – جيم
وتمكي  العمهل من   ،الموارد البشرية  عبةضم   ةرفعودعم ن ل الم ،ات الموارد البشريةصلم

 فتم الخ وات المتخذة في عمليات الموارد البشرية بشأن المعامهت.
 

المنو في  فني المكاتنب اإلقليمينة )مكتنب الخنلمات  يشمل مشروو لق ة، أ  درفي إ ار  ذه المبا
أميركنا الهتينينة والكناريبي، والمكتنب اإلقليمني والمكتب اإلقليمني فني  ،ستالمشتركة في بوداب

رئيسنية لخلمنة تعرا  إجنرالات ءنالوالمكتب اإلقليمي في أفري ينا(  ،حيط التادئآءيا والمفي 
 تفضنيلائم. ومن  المتوقنع أن لات من حنة بشنأن التشنةيل النشرية وإدراجتا في إجنرالموارد البا

العملينات التامنة  كنل تضنم  ذه المبنادرات إلن  إعنلاد ونشنر إجنرالات التشنةيل اللائمنة التني ت
منو في  موجنودي  أ نهً أو  يني عننل تع ةرفنارد البشرية م  أجنل دعنم ن نل المعالموبالمتصلة 
إجنرال من  إجنرالات التشنةيل  043 اآلن إلن  نفصلي ، وضنمان توحينل الننته. وحظنيجلد أو م

 اللائمة بالتأييل.
 

والم لمنة  لالمتس ة والمخصصة للعمنه الموارد البشريةخدمات ت ليم وتحسي    7 – جيم
 ب ري ة جيلة.

 
مركز الخلمات المشتركة في بودابست والمكاتب اإلقليمينة فني بنانكوك وءنانتياغو  عمليءوف 

م لمننة الللعمننهل و عننلة صصيصنناً مالعلنن  ت ننليم وتحسنني  صننلمات المننوارد البشننرية المتسنن ة و
ة والمتسن ة فني ت بينق إجنرالات ونودموناالت العل  ري ة جيلة. وءوف يول  تشليل صات ب 

لمسنناللة علنن  جميننع العمننهل فنني إ ننار منن  ا يخننلممنن  صننهط  يكننل  ةمننولعممبسنن ة وبسنني ة 
عل مات الموارد البشنرية لإعادة تنظيم ص (0)ل المبادرة م  جملة أمور أصرى . وءوف تشمالص 

في مركز الخنلمات المشنتركة فني بودابسنت منع تشنليل علن  ت نليم صنلمات مخصصنة للعمنهل 
تحسي  العمليات والشنفافية؛ للموارد البشرية بةر  التتبع تن يب نظم  (4)ة؛ معينعب وأقاليم لش  
 تكنولوجيننا المعلومننات ذات الصننلة اتفاقننات مسننتوى الخننلمات ونظننم حسنني تن ننيب وزيننادة ت (3)

التنلريب  (2)؛ الخنلمات الم لمنة وجودتتناموروق بتا و فافة بشأن مستوى ت ارير بتلف ت ليم 
في الموارد البشرية المنلربي  عبنر موموعة مو ارد البشرية عل  زيادة في الموالمستمر لمو 

مواالت مختلفة يست يعون تنفيذ موموعنة واءنعة من  المتنام والواجبنات ب ري نة جينلة وفعالنة 
ن ننتظمالتوعينة والتوا نل الم (5)ومتس ة؛  لتحسني   المنو في ري ، ويعب العمنهل، والمنلمنع   

 فتم االحتياجات والمواالت التي يوب تحسينتا.
 

  ياس النجاح   -6
 

إذا نوحنا في  ذه المبادرات، ءوف تبلأ  ورة الموارد البشرية باتخاذ  كل مختلف في ءياق األعنوام 
نفنذ الموارد البشنرية بن ناق ت  بنالمتعل نة  نواحنا في ت ليم  ذه االءنتراتيويةن يس الثهرة الم بلة. وءوف 

 فيتا األمور التالية في نتاية الفترة الحالية:

 العننالية علنن  المسننتوى ة فنني عمليننة مننلل كننل المنا ننب الشنناغرت يننيم صننارجي لننجدارإدراج  -0
 المنظمة. ممثلياتومستوى 
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، وإدارة األدال، عينني فنني كننل عمليننات تصننميم الو ننائف، والت منظمننةكفننالة فنني الإدراج إ ننار  -4
 .الت ويرم ومتام يوالتعل

 .العاليةالفنية والفئات  ةلفئو ائف م  ا يشةل زيادة كبيرة في علد النسال اللواتي  -3

 ،بنلعم من  المتنيني  فني المنوارد البشنرية فني كنل لوننة ،عملينات تعيني   نفافة ومبسن ةإجرال  -2
وتلريب مكثف في المنظمة بشأن ت نيات إجرال م نابهت علن  أءنار الكفنالة. ويسنتةرق وقنت 

 يوًما كحل أقص . 041التو يف 

جتنة  بني منع الغينر  بني والتنأمي  المن  ناحينة التكلفنة لت نليم صنلمات  ل  امل وفعناط إبرام ع -5
 .اموروق بت ة ريك

ت نلير المليري  عل  مساعلة وتلريب م  أجل  دارة األدال، بلعم م  إ ار ءياءةنظام مبسط إل -2
 .الضعيف دالاأل وإدارةاألدال الويل، 

 ،ةو نائف  ناغر ل  لمنلملنيفي تحليل المر حي  المحت مليري  ادفة للعم التعيي   ةقائموضع  -7
 في المنظمة. المساواة بي  الونسي وتح يق أ لاف التمثيل الوةرافي كي  المنظمة م  وتم

في موموعة م  المتام  ايملك متارات وتلريبً  ،أدال عاط   إنشال فريق للموارد البشرية ذ. -8
 .الموارد البشريةبوالعمليات المتعل ة 

 ة بوضوع ت التشةيل الموحلة والمبس ة لمعظم صلمات الموارد البشرية، المور  اإجرال -2
 والمنشورة.

وتحليث أحكام الموارد البشرية في دليل المنظمة، ب ري ة واضحة و فافة وءتلة  مراجعة -01
 الفتم.

ع د البشننرية منن  غيننر المننو في  ودفننلمننوارواضننحة لتو يننف اتوجيتيننة  ئإ ننار  ننفاف ومبنناد -00
  م.أجور

لنلعم المنليري  من  من  و نائف المنظمنة % 21 عل  األقنل التي تة ي نماذج الو ائف العامة -04
 ة.اإلعهن بسرعة ع  الو ائف الشاغر أجل

االنت نناط ضننم   تيللتسنن منن  عمليننات ونظننم مننثازرة، بءياءننة فعالننة بشننأن التن ننل فنني المنظمننة -03
 ينتا.بالمكاتب وفيما 

م متنوعنة، تشنمل دورات يم والت نوير الم لمنة فني بيئنة تعلنيصينارات التعلنموموعة  املة م   -02
 إلكترونية  خصية. ليميةتع

 منننةوائأدوات م بواءنن ة ت نناريربيانننات دقي ننة ومورننوق بتننا بشننأن المننوارد البشننرية وت ننليم  -05
 لتكنولوجيا المعلومات.

المشننتركة، والمكاتننب، بنني  مركننز الخننلمات  تحسنني  التوا ننل وفتننم االحتياجننات والشننرو  -02
 .والعمهل

 إنشال موموعة موروق بتا تضم مر حي  محتملي  للتعيي  عل  الصعيل المحلي. -07
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 2الملحق 

 - الموارد البشرية

 خطة عمل

 تنفيذ االستراتيجية المتعلقة بالموارد البشرية 
 

بالموارد البشررية المتصل ( 1-1-11)تمثل المخرج التنظيمي ي"اإلدارة الكفؤة والفعالة". و 11قسم الموارد البشرية في المنظمة في الهدف الوظيفي  يساهم
تردمم جر ق قروة ماملرة متنومرة، ومراهرة التري كفروءة، والفعالرة والفي االستراتيجيات، والسياسات، واإلجراءات، والخدمات المتصلة برالموارد البشررية 

 والحفاظ مليها. تنميتهامع ومحفزة 
 

المشاريع والمحاصيل والخدمات الرامية إلر  تحقيرا المخرجرات التنظيميرة المتصرلة برالموارد البشررية، وتقريررا   مامة منوتقدم الصفحات التالية لمحة 
إلر  االرة  رل مبرادرة فري األطرر  الموجز أدناهموجزا  من التقدم المحرز في إطار مبادرات هامة. ويشير نظام اإلبالغ ال ي يعتمد مل  الترميز باأللوان 

، وأتدرجرإ فري 4112-4114ويشرمل هر ا التقريرر مبرادرات أتطلقرإ فري إطرار فتررة السرنتين الما رية  .4112-4112ي بدايرة فتررة السرنتين الزمنية المحددة ف
بناء مل  ذلر  تعتبرر بعرل المبرادرات مترألخرة ألنهرا اسرتتقدمإ مرن اإلطرار االسرتراتيجي السرابا بشرألن المروارد االستراتيجية وخطة العمل الجديدتين، و

 .البشرية
 

 نظام اإلبالغ الذي يعتمد الترميز باأللوان

 أنجزتالمبادرة  
 

 

 حسب اإلطار الزمنياألنشطة تسير  
 

 

 لكن اتخ ت إجراءات تصحيحية وو ع إطار زمني منقّح متأخرالتقدم  
 

 

 معّرض النجاح في تنفي  األنشطة  
 

 

 لم يبدأ تنفيذه بعدالنشاط  
 

 

 
 لتنفيذ برنامج عمل المنظمة  ا  من أجل تحديد معايير سلوكية دعم إدراج إطار كفاءة -1

 مرض مام
عتمرد فري ا ونرة  المتوقعة من جميع موظفي المنظمة يحّدد إطار الكفاءة أنماط السلوك والمهارات الشخصية وسروف يتردرج إطرار الكفراءة فري المنظمرة المت

فرري  ررل والتطرروير للمرروظفين مررن جميررع الرترر  و ،والررتعلم ،وإدارة األداء ،والتوظيررد ،التعيررين األخيرررة فرري  ررل وظررارد المرروارد البشرررية وسرروف يرردمم
 اإلدارات والمكات .
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 4114/4112اإلنجازات المحققة في الفترة 
  واستتكمل إطار العمل  لمصلحةو ع إطار العمل، إدراج التعليقات الواردة من مجمومة من الفئات صاابة ا –إنجاز المرالة األول  من المشروع

 .4112في نهاية مام 
 4112-4112األنشطة الرريسية في 

 
 المؤشرات

 
المومد 

 المحدد للتنفي 
)في  انون 

يناير /الثاني
4112) 

االة التقدم 
 المحرز

 إدراج إطار الكفاءات في المنظمة 1-1

 و ررررررع اسررررررتراتيجية االتصرررررراالت  المنظمة نشره فيمرض اإلطار و
 إمالميةجلسات  تنظيمو

/مررررررررار  آذار
4112 

 تأنجز

إدارة األداء والتعلم والتطوير : ربط إطار الكفاءة بعمليات الموارد البشرية 1-2
 والتعيين.

   

 تجسيد الكفاءات في نظام تقييم  إدراج إطار الكفاءة في إدارة األداء والتعليم والتطوير
 وإدارة األداء

منهج التعليم لرسم الكفاءات والقابل 
 learning@faoللبحث في 

الكفاءات  إتااة الدليل بشألن تطوير
 لكل الموظفين

شرررررباط/فبراير 
4112 

 
ازيران/يونيو 

4112 
 

 

  امتماد مقابالت قارمة مل  الكفاءة في المنظمة وتدري   ل أمضاء اللجنة
 مل  تقنيات المقابالت القارمة مل  الكفاءة

استكمال المبادئ التوجيهية وتردري  
مررروظفي المررروارد البشررررية وإجرررراء 

 تدري  للمدربين
تدري  جميع موظفي الموارد 
البشرية، والرؤساء، والرؤساء 

 باإلنابة

شرررررباط/فبراير 
4112 

 
نهاية مام 

4112 

 مستمر

  تحديد  فاءات جديدة خاصة بالنب ات العامة من الوظارد الشراررة واإلمرالن
 للوظارد مع  فاءات جديدةمن أوصاف 

 

اإلمرررالن مرررن وظرررارد الفئرررة الفنيرررة 
 بكفاءات جديدة

اإلمالن من الوظارد من فئة 
 الخدمات العامة بحلول أيلول/سبتمبر

نيسررررران/أبريل 
4112 

أيلول/سررربتمبر 
4112 

 

 تنفيذ نهج متماسك وشفاف ودعم عمليات وأدوات متعلقة بتخطيط استراتيجي للقوة العاملة. -2
 

 ماممرض 
 اسرتحداثتخطريط المروارد البشررية و بغية دمرمللمنظمة  ةاالستراتيجياألهداف  مع ات تماشي ةملاقوة العالإطار لتخطيط ترمي ه ه المبادرات إل  استحداث 

 .وممليات التوظيد ةملاقوة العالتنظيمي وتخطيط التصميم وذل  لمؤازرة ال نب ات مامة شاملة للوظارد
 4114/4112اإلنجازات في 



3 

 

 المهارات ومتعددةتعزيز وتسريع عمليات التوظيف الداخلية والخارجية مع مراعاة احتياجات المنظمة لجذب وإبقاء قوة عاملة متنوعة  -3

 مرض مام
في تعليا أهمية قصوى  االستمرارتهدف ه ه المبادرات إل  إمداد إجراءات اختيار وتعيين تيّسر تحقيا المساواة بين الجنسين والتوازن الجغرافي، مع 

وف تحد من طول مل  الكفاءة والفعالية الفنية في قرارات اختيار الموظفين. وسوف تحسن اإلجراءات المنقحة نومية القرارات المتعلقة باالختيار وس
للمنظمة، سوف تتعزز العملية الشاملة بشألن التعيين والتوظيد بإدراج الكفاءات بصورة منهجية  الكفاءة الجديد إجراءات التعيين. ومق  امتماد إطار

 قرارات اختيار الموظفين. ومتماسكة في
 

 4112-4114اإلنجازات في 
  في مناص  ممولة من البرنامج العادي للمنظمة والموافقة مليها.إجراءات منقحة لتعيين الموظفين من الفئة الفنية 
 ( وتلبية الهدف المساواة بين الجنسين. إبقاء  42تعيين الفوجين األولين من الموظفين الفنيين المبتدرين ،)موظف را فني را مبتردر ا فري  12موظف ا مبتدر ا معين ا

 الخدمة بعد أول مامين من العمل في إطار برنامج الموظفين الفنيين المبتدرين

 وتجميعها الوظارد مجمومات خرارط بعد و ع الفنية وتوايدها والفئة العامة الخدمات فئة الوظارد من ألقاق م هام في إمادة النظر فيإاراز تقد 
 الكفراءات  أصرحاق المصرلحة وإدراج مرع وفئة المديرين بالتشراور %(01الفنية ) والفئة %(01العامة ) الخدمات لفئة من الوظارد نب ات مامة إمداد

 الجديدة للمنظمة
 4112القوة العاملة في آق/أرسطس  خطيطلت يوتألييد إطار مفاهيم استكمال 

 4112 - 4112األنشطة الرريسية في مام 
 

المومد  المؤشرات
 المحدد للتنفي  

في  انون )
الثاني/يناير 

4114) 

التقدم االة 
 المحرز

 العامة والعمل بها. الوظائف وضع نبذات عامة عن 2-1

 والنب ات العامة من الوظارد واسرتخدامها، ونشر المبادئ التوجيهية  استكمال
 والعمل بالنب ات العامة الحالية من الوظارد

الثرررراني  الربرررع نشر المبادئ التوجيهية
 4112من مام 

 

 القوة العاملة طيطوضع إطار لتخ 2-2

  تعميمها العاملةو ع المبادئ التوجيهية لتخطيط القوة 
اسررررررتعراض المبررررررادئ التوجيهيررررررة 

 حديثهاوت

 ررررررررررررررررررررانون 
الثاني/ينررررررراير 

4112 
نهايررررررة مررررررام 

4112 

 

 الرريسررية للمرروارد البشرررية مررن  المهررام مررن سررتفادةاالو ة،إجررراء تحليررل الثغررر
م والتطرروير والتنقّررل التوظيررد والررتعلّ مجررال فرري  ، مررثال  اصرريلة تحليررل الثغرررة

 .وإمادة التعيين
 

بشرألن مستوى الاستكمال تحليل رفيع 
 مع األهداف االستراتيجية ةالثغر

شرررررباط/فبراير 
4112 
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  االة فقط في إطار تعيينات سياسة التنقل والتنقرل الجغرافري  24االة )بما فيها ااالت نقل أفقية بين الوظارد( رير أنه يوجد االي ا  99اإلفادة بما يبلغ
 .4112 – 4114 المنجزة في الفترة

 .معالجة تعيين الوظارد من الفئة الفنية الدولية والمرشحين من الموارد البشرية من رير الموظفين من طريا نظام التعيين اإللكتروني 

 4112 - 4112األنشطة الرريسية في مام 

 
 

المومد  المؤشرات
 المحدد للتنفي  
)في  انون 
الثاني/يناير 

4112) 

االة التقدم 
 المحرز

 تبسيط إجراءات االختيار. 3-1

  و رع اإلجرراءات المنقحررة الختيرار المروظفين مررن الفئرة الفنيرة )الرردوليين– 
 بصيغة مسودة( –المكتملين وموظفي الفئة الفنية الوطنية 

اختصار هرام فري األطرر الزمنيرة مرن 
رررا اسررربما  141تسرررعة أشرررهر إلررر   يوم 

 أشارت إليه تقارير الرصد 

نهايررررررة مررررررام 
4112 

 

  و ررع اإلجررراءات المنقحررة الختيررار المرروظفين لمجمررع وظررارد المسررامدة
المؤقتة، بالتشراور مرع الو راالت التري يوجرد مقرهرا فري رومرا مقر  إدخرال 

 له ه الو االت القارمة المشتر ةاالتفاق اإلطاري وامتماد 

اإلجراءات المنقحة سوف ترؤدي إلر  
 استخدام الموارد بصورة أ ثر فعالية 

يادة التعاون بين و االت المواءمة وز
 األمم المتحدة

األول  الربرررررررع
 4112من مام 

مل  وش  
استكمال 
م  رة 

التفاهم مع 
الو االت 
التي يوجد 
مقرها في 
 روما.

المراجعة 
 جارية

 دعم التمثيل الجغرافي والجنساني المتساوي 3-2

  و ع ومراقبرة األهرداف الجنسرانية والجغرافيرة لرتدارات )السرنوية والخطرة
 المتوسطة األجل(

نسررربة البلررردان الممثلرررة تمثررريال  مرررادال  
 %(80: 4112)الغاية في نهاية مام 

نسرربة الموظفررات مررن الفئررة الفنيررة أو 
الفئررة األملرر  )الغايررة فرري نهايررة مررام 

% من وظرارد الفئرة الفنيرة 21: 4112
% مررن وظررارد فئررة اإلدارة ومررا 21و

 فوق(

تقررررارير فترررررة 
السنتين لرصد 
 التقدم المحرز
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  زيادة أنشرطة  التوميرة وامرالت التعيرين الهادفرة مرثال  زيرادة اسرتخدام أدوات
الشررررربكات االجتماميرررررةع تعزيرررررز قامررررردة البيانرررررات المتعلقرررررة بالمؤسسرررررات 
التعليمية/الشرربكات المهنيررة/إل  مررا هنالرر (ع دراسررة أسررواق العمررل الوطنيررة 

 ومجاالت التفوق

و رررع أدوات جديررردةع اإلشرررارة إلررر  
زيررررررررادة فرررررررري مرررررررردد المرشررررررررحين 
ومؤهالتهم، و  ل  فري نسربة مقردمي 
الطلبرررررات مرررررن البلررررردان المسرررررتهدفة 

 والمرشحات 

اسررررررررررتعراض 
ملرررر  أسررررا  
 ررررررررل ربررررررررع 

 سنوي

 

 برنامج المهنيين المبتدئين 3-3

  قرررر فرري تعيررين الفرروج الثالررث مررن الفنيررين المبترردرين )ترراري  بدايررة الخدمررة مت
 (4112ازيران/يونيو 

استكمال مملية التعيين  من اإلطار 
 الزمني المعّدل المستهدف

ازيران/يونيو 
4112 

 

 

  مواصلة استعراض اإلجراءات الرامية إل  استبقاء المهنيين الفنيين بعد
 أول مامين من التعيين

اسرررررتبقاء مرررررا ال يقرررررل مرررررن نصرررررد 
المشررررار ين فرررري برنررررامج المهنيررررين 

 المبتدرين بعد مامين من التعيين

اسررررررررررررررتمرار 
 المراقبة

 

 التقدم المحرز في مجال التنقل الجغرافي في المنظمة. 3-4

  سرروف  –مقرر  إدراج سياسررة التنقررل، تنفيرر  النظررام الجديررد للتنقررل الجغرافرري
 الربررعتسررتكمل الممارسررة السررنوية األولرر  للتنقررل الجغرافرري بحلررول نهايررة 

 4112الثالث من مام 

نجررراح تنفيررر  التنررراوق السرررنوي األول 
وفق رررا لتوجيررره اللجنرررة المعنيرررة بتنقرررل 

 الموظفين

مراجعررررررررررررررررة 
التنرررراوق فرررري 
نهايررررررة مررررررام 

4112 

 

 نظم التعيين 3-5

  تعميم نظام التعيين اإللكتروني الجديد إل  مرا يجراوز الوظرارد الممولرة مرن
 البرنامج العادي

ومررررا فرررروق وفئررررة  1-مرررردفئررررة إدراج 
الوظرررارد العامرررة/وظارد المسرررامدة 

 4112المؤقتة بحلول نهاية مام 

نهاية مام 
4112 

المراجعة 
إل  نهاية 

 4112مام 

 النهاريين )قارمة التعيين/اإلداراتع قارمرة التوظيردع  المرشحين إدراج قوارم
قارمة االسرتجابة فري اراالت الطروارئ( مرن أجرل تعمريم وتسرريع إجرراءات 

 االختيار.

 

و ع ثالث قوارم والعمل بها )إنجراز 
النظررررام النهرررراري لالختبار/اسررررتكمال 
 النظام التجريبي/تدري  الموظفين(

نهايررررررة مررررررام 
4112 

مررن المزمررع 
إجرررررررررررررررراء 
اختبار قبول 
المسررررررررتخدم 
فررررررررررررررررررررررري 
نيسان/أبريل 

4112 

 تعزيز وتحسين عمليات إدارة األداء من أجل توطيد ممارسات اإلدارة الجيدة -4
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 عرض عام

قصرور األداءع سوف ترسر  مراجعرة وتعزيرز ممليرة وإطرار نظرام تقيريم وإدارة األداء )اإلطرار والسياسرة مرن أجرل تقردير أصرحاق األداء العرالي وإدارة 
داة هامرة فري وسياسة التعزيزع وإدماج الكفاءات في نظام تقييم وأداء األداء الفردي( دمرم توجره المنظمرة إلر  إدارة قارمرة ملر  النترارج وسروف يشركالن أ

 تشجيع التنمية الشخصية والتطور الوظيفي للموظفين وتألييدهما.
 

 اإلنجازات

  المتسقة مل  مرتفعاستكمال معدالت جميع مراال العملية 

 المبادئ التوجيهية المتعلقة بمسؤوليات المديرين والموظفين المعينين 
 صيارة إدارة الطعن 

 4112 - 4112األنشطة الرريسية في 

 

المومد  المؤشرات
 المحدد للتنفي 
)  انون 
الثاني/يناير 

4112) 

االة التقدم 
 المحرز

 استعراض العملية 4-1

 منتصررد مررام  تقديم النتارج إل  اإلدارة العليا إجراء استعراض العملية
4112 

 

 إجراء الطعن 4-2

 امتماد وتنفي  إجراء الطعن في نهايرة  إدخال إجراء للطعن بشألن تقييم وإدارة األداء
 4112دورة مام 

تشرررررررررررررررررررين 
األول/أ تررروبر 

4112 

 

 اعتماد سياسة للمكافآت واالعتراف وقصور األداء، وربطها بنظام تقييم وإدارة األداء. 4-3

 إمداد وتقديم مشروع سياسة بشألن إدارة األداء من أجل التشاور 
 

تقرررديم السياسرررة المنقحرررة بشرررألن إدارة 
األداء بغية مر ها وإبرداء التعليقرات 

 مليها

األول  الربرررررررع
 4112من مام 

المراجعة 
ات  الربع 
الثاني، 
4112 

 األول  الربرررررررع المشروع األول بشألن سياسة التعزيز و ع مشروع سياسة التعزيز ومر ه للتشاور
 4112من مام 

 

  اسررررتكمال المشرررراورات الداخليررررة مررررع اإلدارة وأجهررررزة تمثيررررل المرررروظفينع
 تعديل/إنجاز المشاريع وتقديمها إلمدادها

نهايررررررة مررررررام   إصدار السياسات وتنفي ها
 للتنفي  4112
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بدايرررررررة مرررررررام 
4112 

  ،تنفيررر  السياسرررات المتعلقرررة بررراإلجراءات اإلداريرررة، والمكافررر ت، والتقررردير
وقصررور األداء المرتبطرررة بعمليررة نظرررام تقيرريم وإدارة األداء، بمرررا فرري ذلررر  

 سياسة للتعزيز

تنفيررر  السياسرررات مرررع روابرررط بعمليرررة 
 نظام تقييم وإدارة األداء

 التنفي 
األول  الربرررررررع
 4112من مام 

 

ة خلق بيئة عملل مااتيلة، خاليلة ملن المةلايقة والتمييلز تراعلي التنلوس والسياسلات المتعلقلة بلالموارد البشلرية وعمليلات دعلم األ لداف التنظيميل -5
 وإدراج الممارسات الفةلى في األمم المتحدة وإدارة الموارد البشرية.

 

 مرض مام

وتنفيرر  واسررتعراض سياسررات المرروارد البشرررية والسياسررات واإلجررراءات ذات الصررلة الترري تضررمن االتسرراق والشررفافية تهرردف هرر ه المحاصرريل إلرر  و ررع 
وإدارة الخدمة وأاكامها وشروطها، والمواءمة مع معايير النظام المواد لألمم المتحدة والتي تجسد الممارسات الفضل   واإلنصاف في تعيين الموظفين،

 .يةفي إدارة الموارد البشر

 4112 - 4114اإلنجازات في 
  4112إدراج سياسة التنقل في المنظمة في  انون األول/ديسمبر 
  اسرتكمال المبرادئ التوجيهيررة  بعردما وافرا مليهررا المردير العرام. 4114و رع خطرة العمرل الجنسرانية للمروارد البشرررية وإصردارها فري ازيران/يونيرو

 المتعلقة بنوع الجنس.
  4112وإصدار التعميم اإلداري المنقح في بداية مام  4112استعراض برامج المهنيين المبتدرين في مام 
 4112ر صدار المبادئ التوجيهية بشألن تصنيد رير الموظفين الدوليين وأجورهم وبدالتهم للتكلفة المعيشية وتقارير أدارهم في  انون األول/ديسمبإ .

 حة لخدمة الموارد البشرية المحلية من رير الموظفين.أصدرت المبادئ التوجيهية المنق
 

 4112/4112األنشطة الرريسية في 

 

 المؤشرات

 

المومد 
 المحدد للتنفي  
) انون 

الثاني/يناير 
4112) 

 

االة التقدم 
 المحرز 

 .وضع خطة العمل والمبادئ التوجيهية الجنسانية للموارد المتعلقة بالموارد البشرية 5-1

 الثاني  الربع استكمال المبادئ التوجيهية ونشرها توجيهية لدمم خطة العمل الجنسانية المتعلقة بالموارد البشرية و ع مبادئ
 4112من مام 
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 اسرررتعراض خطرررة العمرررل الجنسرررانية  مراجعة خطة العمل الجنسانية
 ومراجعتها وإصدارها

الثرررراني  الربرررع
 4112من مام 

 

 .رسم المزيد من السياسات المتعلقة بالموارد البشرية وتنفيذ ا واستعراضها 5-2

  استعراض إطار العمل الجديد المتعلا بالموارد البشرية من ريرر المروظفين
 )المبادئ التوجيهية والقوامد المعدلة( بعد مرور مام مل  إدراجه

باالسررررررتناد إلرررررر   إتمررررررام المراجعررررررة
التعليقررررات الرررررواردة مرررررن المرررررديرين 

 والمستخدمين

 الربررررعنهايررررة 
األول من مرام 

4112 

 

  استعراض أاكرام العبرارات )مرثال  شرروط المنصر ( المتعلقرة بوظرارد فئرة
 الخدمات العامة

اسررررررتكمال االسررررررتعراض وإدخررررررال 
 تعديالت مق  مشاورة داخلية

 الربررررعنهايررررة 
الثالث من مام 

4112 

 

  اسرررررتعراض البررررررامج المتعلقرررررة برررررالفنيين المهنيرررررين المبتررررردرين وشرررررؤون
 التدري /التطوع

اسررررررتكمال االستعرا ررررررات ورفررررررع 
 توصيات

نهايررررررة مررررررام 
4112 

أنجررررررررررررررررررز 
لبرنرررررررررررامج 
المهنيررررررررررين 

 المبتدرين

أطلرررررررررررررررررا 
للبرنررررررررررامج 
المتعلررررررررررررا 
بشرررررررررررررؤون 
التررررررررررردري  

 والتطوع

  رررمان اسرررتعراض وتنقررريح السياسرررات المتعلقرررة برررالموارد البشررررية بهررردف 
 المواءمة مع إطار الكفاءة الجديد في المنظمة مت  امتمد

 
 

فيمرررا  4112التنقررريح اتررر  نهايرررة مرررام 
 4112أتدرج إطار العمل في بداية مام 

نهايررررررة مررررررام 
4112 

 

استمرار التحسين واالبتكار في سوق إعداد وتنفيذ برامج للتعلم والتطوير وفقا  الستراتيجية للتعلّم تتسق مع االحتياجات التنظيمية من أجل تعزيز  -6
 العمل.

 

 مرض مام
نطاق تقديم الخدمات الفعلي  4112/4112من أجل تناول األهداف التالية. وسوف توسع التر يزات األساسية لعام  4112امتتمدت استراتيجية التعليم في مام 
 وفرص التعلم للمكات  الميدانية.

  الفنية والبرامجية، وإدارة النتارجبناء قدرات الموظفين في المسارل 

 توسيع نطاق برنامج وأطر التعليم اإللكتروني 
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 تنفي  برامج المنظمة من االستخدام إل  التقامد 
  المنقحدمم فعالية المنظمة وتشجيع السلوك المرروق به في إطار الكفاءة 

 تطوير القدرات اإلدارية والمالية والتشغيلية لدى الموظفين 

 4114/4112اإلنجازات في 

 يما فري زيادة ترشيد استخدام األموال بواسطة التقديم اإللزامي واستعراض خطط التدري  في  ل األما ن وتحديد األولويات للبررامج الالزمرة، والسر
 دمم المكات  الميدانية

  م والتطوير وزيادة برنامج التعليم اإللكتروني والمشار ة فيره الميدانية من طريا منح الدمم واألدوات من أجل تعزيز التعلي االتصال بالمكات زيادة
 learning@faoاسبما هو مشار إليه في 

 استمرار برنامج قيادة اإلدارة وامتماد برنامج مهارات اإلدارة لجميع موظفي فئة الخدمات العامة 
 ثلي المنظمة القطريين والمناص  الرفيعة المستوى.إدخال مملية التقييم االفترا ي واستخدامها لتقييم  فاءات المرشحين لمناص  مم 

  01من مؤشرات األداء األساسية بشألن التعليم ما يزيد من  الر ابلوغ نسبة% 
 

 4112/ 4112األنشطة الرريسية في 

 

 المؤشرات

 

المومد 
الزمني 
 المحدد 
)  انون 
الثاني/يناير 

4112) 

االة التقدم 
 المحرز

 وضع برامج بشأن اإلدارة والقيادة لمديري المنظمة، تعزز الممارسات الفةلى في إدارة األفرقة واألداء 6-1

  ودمم اضور الموظفين دورات 4112أفواج للقيادة الفعالة في مام  2تقديم ،
 خارجية

 مل  شبكة اإلنترنإ وموارد أخرى بشألن إدارة األشخاص إتااة أدوات 

تعليقررات إيجابيررة ال تقررل مررن ثررالث 
درجرررررات مرررررن الررررردرجات األربرررررع 
 لمؤشرات األداء األساسية األربعة

 توافر األدوات

نهاية مام 
4112 

 مستمرة

 نهاية مام  تنظيم القة ممل ومتابعتها تنظيم القة ممل بشألن تكوين الفريا في مكت  إقليمي وااد
4112 

 

  إدراج برنررامج بشررألن المرروظفين اإلداريررين مررن المرتبررة المتوسررطة )تعلرريم
 (مختلط

الثالررث  الربررع تقديم الدورة
مرررررررن مرررررررام 

4112 

 

 تقييم إدارية تمكن إدراج نتائج التقييم في قرارات االختيار وإعادة التعيين صون عملية 6-2



10 

 

 التقييم االفترا ي )مل  النحو المطلوق( ودورات مر ز تقييم  تقديم مملية
 4112-4112اإلدارة في الفترة 

مملية التقييم االفترا ري ملر  النحرو 
مشرار ا  مرن مسرتوى  122المطلوق و

 وما فوق الرابعةموظفي الفئة الفنية 

نهاية مام 
4112 

 مستمرة

 ظمة.إنشاء برامج دعم الحياة الوظيفية المتصلة بالتعلّم والتنقل لدعم تطوير الحياة الوظيفية على نحو يتسق مع األ داف االستراتيجية للمن 6-3

  إنشاء برامج دمم الحياة الوظيفية )إمداد السيرة المهنية والتحضير
 للمقابالت(

مام  منتصد و ع البرامج
4112 

 

 إدراج البرنامج المنقح بشأن تحقيق النتائج 6-4

 الثالث  الربع إطالق البرنامج إتمام مملية تقديم العطاءات وو ع برنامج  

 بناء القدرات التشغيلية للموظفين 6-5

  و ع مجمومة من برامج التعليم اإللكتروني/البرامج اإللكترونية مل  شبكة
 الموارد، والعمليات والنظم اإلداريةاإلنترنإ بشألن دورة المشروع، واشد 

  

المحاصرررررررررررريل متااررررررررررررة ملرررررررررررر  
learning@fao 

نهايرررررة مرررررام 
4112 

 مستمرة

ا للعمالء  -7 في وضع وتنفيذ عمليات مبسطة وشفافة وفعالة من ناحية التكلفة تمكن الموارد البشرية من تقديم خدمات عالية الجودة ومعدة خصيص 
 المنظمة.

 مرض مام

لألمرم المتحردة، يتمثل التر يز الرريسي في إطار ه ا العنوان في تقديم خدمات فعالة و مان القيمة مقابل المال بالنسبة إل  المنظمرة والو راالت األخررى 
السرنتين سرعي ا إلر   رمان  فيما يتعلا بإدارة المزايا االجتمامية. وسوف يستمر التشديد مل  زيادة الفعالية وتبسيط إجراءات الموارد البشرية خرالل فتررة

رية التر يرز أن تكون خدمات الموارد البشرية ومملياتها تستهدف العمالء، وفعالة، وأن تتيح االستخدام األفضرل للمروارد المتاارة لمروظفي المروارد البشر
 والسياسة. باإلستراتيجيةمل  المسارل المتعلقة 

 4114/4112اإلنجازات في 
  البشرية بإنشاء خط مباشر إلبالغ المدير العامع مدير مكت  الموارد البشرية هو مضو في فريا اإلدارة العليااستعراض هيكل الموارد 

  وتألييد اإلدارة العليا لها 4110–4112مراجعة رؤية الموارد البشرية وهدفها االستراتيجي للفترة 
 تعيينإنشاء وظارد في الموارد البشرية في المكات  اإلقليمية وبدء مملية ال 
 ي ا إطالق مكت  الموارد البشرية مشروع إجراءات التشغيل الموادة بالتعاون الوثيا مع موظفي مر ز الخردمات المشرتر ة والمكاتر  اإلقليميرة سرع

ي مجرال إجرراء مرن إجرراءات التشرغيل المواردة فر 142إل  تحديد وتوثيا ممليات الموارد البشرية و مان مواءمة التنفي  في  رل المنظمرة. وتألييرد 
 .4112خدمة الموارد البشرية )الموظفون والموارد البشرية من رير الموظفين( في نهاية مام 

  المشار ة النشطة في مشروع دليل المنظمرة، وإجرراء مكتر  المروارد البشررية مراجعرة منهجيرة للوثرارا اإلداريرة، وتحديرد، بالتشراور مرع أصرحاق
 فها.وثيقة البد من ا  211الوثارا، ما يزيد من 
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  ا من تشرين الثاني/نوفمبر  .4114إدراج الموارد البشرية من رير الموظفين في نظام  شوف المرتبات امتبار 
 إدراج خطة مدفومات نهاية الخدمة وبدالت مدم نقل األمتعة في نظام  شوف المرتباتع إجراء الحسابات والتجهيز بصورة آلية 

  العالمي إلدارة الموارد والصندوق المشترك للمعاشات التقامدية لموظفي األمم المتحدة من أجل تقديم إدراج واجهة استعمال لبرنامج النظام
ت بصورة تلقارية بيانات مالية وذات صلة بالموارد البشرية لصندوق المعاشات التقامدية. ومنظمة األر ية والزرامة هي أول و الة من و اال

لجديدة ه ه التي ستزيد نومية البيانات وستبسط إجراءات تجهيز استحقاقات المعاشات التقامدية وستسرع األمم المتحدة تنف  واجهة االستعمال ا
 وتيرته.

 4112 - 4112األنشطة الرريسية في 

 

 المؤشرات

 

المومد 
الزمني 
 المحدد 
) انون 

الثاني/ يناير 
4112) 

التقدم االة 
 المحرز

 زيادة مبادرات الفعالية والتبسيط. 7-1

  إدراج اتفاقات الخدمات الشخصية ليشمل الخدمات التي تقدمها فروع الموارد
 البشرية

تحديرررد اتفاقرررات الخررردمات الشخصرررية  
وإدراجها مرع أدوات للرصرد بغررض 

ا من مام   4112التنفي  امتبار 

نهايررررررة مررررررام 
4112 

 مستمرة

  متابعة مشروع إجرراءات التشرغيل المواردة وتوسريع نطاقهرا ليشرمل مجراالت
 أخرى من الموارد البشرية مثل التعيين، وإدارة المناص ، وإدارة األداء

تحديررد المزيررد مررن إجررراءات التشررغيل 
الموارررردة وإصرررردارها ملرررر  شررررربكة 

 اإلنترنإ  ألدوات مرجعية 

 
نهايررررررة مررررررام 

4112 

 

  دليل المنظمرة: متابعرة العمرل الر ي اسرتتهل فري إطرار مشرروع الردليل بغررض
اسررتعراض الوثررارا اإلداريررة )التعليمات/المبررادئ التوجيهيررة ومررا إلرر  هنالرر ( 

البشرية سعيا  إل  تحرديث األاكرام ملر  النحرو الواجر   دليل المواردوأجزاء 
ذات الصررلة  وتبسرريط اطررالع المسررتخدمين ممومررا  ملرر  القوامررد واإلجررراءات

 وفهمها.

اسرررتعراض وتحرررديث أجرررزاء الررردليل 
والوثرررارا اإلداريرررة المتعلقرررة برررإدارة 
المررررررررروارد البشررررررررررية، والمزايرررررررررا، 

 واالستحقاقات

 مستمرة
الهرردف يرمرري 
إلررررررررررررررررررررررررررر  
استعراض  ل 
أجرررزاء الررردليل 
البرررالغ مرررددها 

جررررررررررررزء  211
بنهايرررررة مرررررام 

4112 

 

   تحسين اإلبالغ ببيانات الموارد البشرية: بيانات الموارد البشرية أ ثرر تعقيردا
بنشررر برنررامج النظررام العررالمي للمررروارد البشرررية وتترصررد نوميررة البيانرررات. 

المواردة للمروارد البشررية  بشرألن البيانراتوسوف تتاح مجمومة من التقرارير 
 يرين.ن والمدارد البشرية أمام الموظفيوآلية تنفي ية لتتبع المو

المررروارد البشررررية  لتتبرررعإتاارررة آليرررة 
وتقارير أمام المستخدمين مرع بيانرات 

 . املة وصحيحة

 الربررررعنهايررررة 
الثاني من مام 

لتقرررررررديم  4112
 التقارير
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تحسين نوميرة 
البيانررررررررررررررررات 
المسرررررررررررررتمرة 
بشررألن المرروارد 

 البشرية

 

  إلدخررال إجررراء اسررتعراض أساسرري لوفررود المرروارد البشرررية وإمررداد اقتررراح
 تعديالت

نهاية مام  و ع االقترااات وتقديمها
4112 

تخضع 
االقترااات 
الستعراض 
مع اإلدارة 
 العليا 

 إدراج دفع بدالت تكلفة المعيشة لفئات الموارد البشرية من غير الموظفين في نظام كشوف البدالت وعمليات التبسيط التابعة للمنظمة. 2 – 7

  المعيشة لفئات الموارد البشرية من رير الموظفين إدراج دفع بدالت تكلفة
 في نظام  شوف المرتبات، وتحديد العمليات وتصميمها وتنفي ها.

نهاية مام  تنفي  ممليات جديدة
4112 

 

 استعراض كل نظم وعقود التأمين 3 – 7

  استعراض النظم والعقود الحالية المتعلقة بالتألمين بهدف إبرام مقد مفاوض
 ل مجمومات التألمين، بالتشاور مع الو االت التي يوجد مقرها مليه بشألن 
 في روما

دخول العقود الجديدة للتألمين ايز 
 4112التنفي  في مام 

بداية مام 
4112 

 

 إدارة مزايا الةمان االجتماعي لبرنامج التغذية العالمي المخصصة للموظفين الميدانيين المعينين على الصعيد المحلي 4 – 7

  استعراض تدفا األممال من أجل إدارة جوان  الضمان االجتمامي لما يبلغ
مقد  2111موظد ميداني مستخدمين مل  الصعيد المحلي وااتمال  2211

 إ افي بشألن الخدمات المحلية

 

استعراض تدفا األممال واالتفاق 
مل  التصاميم مع برنامج التغ ية 
العالمي وبرنامج األمم المتحدة 

إدراج موظفين إ افيين اإلنماري. 
في إطار إدارة الضمان االجتمامي 

 الخاصة بالمنظمة

استكمال تنفي  
 ل العمليات 
في بداية مام 

4112 

بدء خدمات 
معاشات 
التقامد 

والتعويل 
 1في تاري  
أيار/مايو 
4112 

 نقل نظام المعلومات لتسجيل بيانات متعلقة بالسجل الطبي والةمان االجتماعي الخاصة بموظفي الوكاالت التي يوجد مقر ا في روما 5 – 7

  التعاون مع مكت  رريس الوادة الطبية ومع شعبة تكنولوجيا المعلومات
أدوات للخدمة ال اتية، مثال   جديد لديهمن أجل نقل البيانات إل  نظام 

 صلة بالعملالمطالبة بالتعويل مل  اادث/مرض ذي 

 –استكمال مملية نقل البيانات 
 إطالق نظام لديه أدوات خدمة ذاتية

نهاية مام 
4112 
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 إدخال  يكل منقح للموارد البشرية 6 – 7

  إل  استعراض  البشرية يخضعتقديم اقتراح بوظيفة وهيكل جديد للموارد
 اإلدارة العليا وتألييدها

 الربع نهاية الموافقة مل  االقتراح وتنفي ه
الثاني من مام 

4112 

 

 االنتقال إلى شركاء الموارد البشرية من قطاس األعمال 7 – 7

  و ع إطار للمساءلة خاص بموظفي الموارد البشرية/شر اء الموارد
 البشرية من قطاع األممال

المساءلة القارم  سوف يتعتمد إطار
مل  الهيكل الجديد للموارد البشرية 

 ويتنشر

نهاية مام 
4112 

 

  ملء مناص  لشعبة الموارد البشرية في المكات  اإلقليمية ومرا ز فرمية
 لمر ز الخدمات المشتر ة

ملء  ل المناص  بمهنيين مؤهلين 
في مجال الموارد البشرية، بالتعاون 

اإلقليميين )ملء الوثيا مع الممثلين 
مرا ز إطار تحليل االستجابة 
والمكت  اإلقليمي ألمريكا الالتينية 

 والبحر الكاريبي إل  ا ن(

نهاية مام 
4112 

 

  تدري  موظفي الموارد البشرية مل   مان أن يصبحوا خبراء في العمليات
المشورة الجيدة في  وتجهزهم إلسداءوالمهام المتعلقة بالموارد البشرية 
 والمديرين التنفي يينالوقإ المناس  ودمم  بار الموظفين 

تحديرررررررد مهرررررررارات خطرررررررة العمرررررررل 
الجنسانية/ااتياجاتها وتحديرد برنرامج 

 التدري 
 تقديم التدري 

الثالث  الربع
 4112من مام 

 
منتصد مام 

4112 

 

 


