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 البشريةبيانات إضافية عن إدارة الموارد 
 

 2017ديسمبر/كانون األول  – 2المذكرة اإلعالمية رقم 
 

ــوارد يف الوثيقــوارد البشرية وتكّمل التحليل الـــة بإدارة املـــة من اجلداول البيانات املتعلقـــــة الثانيـــذه اجملموعــتستعرض ه -1 ة ـ
FC 169/9  إدارة املوارد البشريةبعنوان . 

 
الدول األعضاء حبسب اجملموعة التمثيلية وتبّّي كيف أّن عدًدا من البلدان كان يعاين من نقص مزمن  1اجلدول وترد يف  -2

 ىظى بتمثيل متساو.. حيرية كوريا والواليات املتحدة األمريكية وقد بات اآلن يف التمثيل على غرار مجهورية إيران اإلسالمية ومجهو 
 
القوة العاملة يف منىظمة األغذية والزراعة )املنىظمة( يف األعوام  النسبة املئوية للموظفات من إمجايل 2اجلدول ويبّّي  -3

، مع اإلشارة إىل خمتلف أنواع العقود واملواقع. وهذا املنحى إجيايب باإلمجال، خاصة يف املقّر الرئيسي، 2017و 2014و 2012
حيث ُسّجلت زيادة ملحوظة يف عدد املوظفات. وجتدر اإلشارة أيًضا إىل حدوث زيادة ملحوظة يف عدد املوظفات اللوايت 

 يشغلن مناصب من الفئات العليا )مدير وما فوق(. 
 
، مع اإلشارة إىل خمتلف 2017و 2014و 2012السن املتوسطة للقوة العاملة يف املنىظمة يف األعوام  3اجلدول ويعرض  -4

أنواع العقود واملواقع. وقد أفضت اجلهود الرامية إىل زيادة عدد الشباب يف القوة العاملة إىل ثبات سّن القوة العاملة ويعزى ذلك 
 بشكل رئيسي إىل الزيادة األخرية يف عدد الوظائف من الفئات الدنيا يف املنىظمة. 
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 2017: الدول األعضاء بحسب المجموعة التمثيلية وفق اإلسقاطات حتى نهاية ديسمبر/كانون األول 1الجدول 
 

 (149البلدان المتساوية التمثيل )
 
 أفغانستان  -1
 ألبانيا  -2
 اجلزائر  -3
 أندورا  -4
 أنغوال  -5
 األرجنتّي  -6
 أرمينيا  -7
 أسرتاليا  -8
 النمسا  -9

 أذربيجان  -10
 جزر البهاما  -11
 بنغالديش  -12
 بربادوس  -13
 بيالروس  -14
 بليز  -15
 بنن  -16
 بوتان  -17
 بوليفيا  -18
 البوسنة واهلرسك  -19
 بوتسوانا  -20
 الربازيل  -21
 بلغاريا  -22
 بوركينا فاسو  -23
 بوروندي  -24
 كمبوديا  -25
 الكامريون  -26
 كندا  -27
 كابو فريدي  -28
 تشاد  -29
 شيلي  -30
 كولومبيا  -31

 جزر القمر  -32
 الكونغو  -33
 مجهورية الكونغو الدميقراطية   -34
 جزر كوك  -35
 كوستاريكا   -36
 كوت ديفوار  -37
 كرواتيا  -38
 كوبا  -39
 قربص  -40
 اجلمهورية التشيكية  -41
 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية   -42
 رك امنالد  -43
 جيبويت  -44
 دومينيكا  -45
 اجلمهورية الدومينيكية   -46
 إكوادور  -47
 مصر  -48
 السلفادور  -49
 غينيا االستوائية  -50
 ريرتياإ  -51
 إثيوبيا  -52
 فيجي  -53
 فنلندا  -54
 فرنسا  -55
 غابون  -56
 غامبيا  -57
 جورجيا  -58
 أملانيا  -59
 غانا  -60
 اليونان  -61
 غرينادا  -62
 غواتيماال  -63
 غينيا  -64
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 غيانا  -65
 هاييت  -66
 هندوراس  -67
 هنغاريا  -68
 آيسلندا  -69
 اهلند  -70
 مجهورية إيران اإلسالمية  -71
 العراق  -72
 جامايكا  -73
 األردن  -74
 كازاخستان  -75
 كينيا  -76
 كوريامجهورية    -77
 قريغيزستان  -78
 التفيا  -79
 ليسوتو  -80
 ليبرييا  -81
 ليتوانيا  -82
 مدغشقر  -83
 مالوي  -84
 ملديف  -85
 مايل  -86
 مالطة  -87
 موريتانيا  -88
 موريشيوس  -89
 مولدوفا  -90
 نغوليام  -91
 اجلبل األسود   -92
 املغرب  -93
 موزامبيق  -94
 نيبال  -95
 ادهولن  -96
 نيوزيلندا  -97
 نيكاراغوا   -98
 النيجر  -99

 نيجرييا  -100
 النرويج  -101
 سلطنة ُعمان  -102
 باكستان  -103
 باالو  -104
 بنما  -105
 بابوا غينيا اجلديدة  -106
 باراغواي  -107
 بريو  -108
 الفلبّي  -109
 الربتغال  -110
 االحتاد الروسي  -111
 رواندا  -112
 سانت لوسيا  -113
 سانت فنسنت وغرينادين  -114
 ساموا  -115
 سان مارينو  -116
 السنغال  -117
 صربيا  -118
 سرياليون  -119
 الصومال  -120
 جنوب أفريقيا  -121
 جنوب السودان  -122
 إسبانيا  -123
 النكا سري  -124
 السودان  -125
 سوازيلند   -126
 السويد  -127
 سويسرا  -128
 السوريةاجلمهورية العربية   -129
 طاجيكستان  -130
 مجهورية تنزانيا املتحدة  -131
 تايلند  -132
 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة  -133
 توغو  -134
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 تونغا  -135
 ترينيداد وتوباغو  -136
 تونس  -137
 تركمانستان  -138
 أوغندا  -139
 أوكرانيا  -140
 اململكة املتحدة  -141
 الواليات املتحدة  -142
 أوروغواي  -143
 ستانزبكأو   -144
 فانواتو-145
 فييت نام  -146
 اليمن  -147
 زامبيا  -148
 زمبابوي  -149

 
 (17البلدان الناقصة التمثيل )

 
 الصّي  -1
 إندونيسيا  -2
  إسرائيل  -3
  اليابان  -4
 الكويت -5
 لكسمربغ  -6
 ماليزيا  -7
 املكسيك  -8
 بولندا  -9

 رومانيا  -10
 اململكة العربية السعودية  -11
 سنغافورة  -12
 سلوفاكيا  -13
 سلوفينيا  -14
 تركيا  -15
 اإلمارات العربية املتحدة  -16
 فنزويال  -17

 
 (4البلدان الزائدة التمثيل )

 
 بلجيكا  -1
 آيرلندا  -2
 إيطاليا  -3
 لبنان  -4
 

 (24البلدان غير الممثلة )
 
 ربوداأنتيغوا وب  -1
 البحرين  -2
 بروين  -3
 مجهورية أفريقيا الوسطى -4
 إستونيا -5
 بيساو -غينيا -6
 كرييباس -7
 الو  -8
 ليبيا  -9

 جزر مارشال  -10
 ميكرونيزيا  -11
 موناكو  -12
 ميامنار  -13
 ناميبيا  -14
 ناورو  -15
 نيوي  -16
 قطر  -17
 سانت كيتس ونيفيس  -18
 سان تومي وبرنسييب  -19
 سيشيل  -20
 سليمان جزر  -21
 سورينام  -22
 ليشيت -تيمور  -23
 توفالو  -24
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 : النسبة المئوية من الموظفات في القوة العاملة في المنظمة2الجدول 
  2012يناير/كانون الثاني  1 في

 المجموع المكاتب الميدانية المقر الرئيسي الفئة
%21.98 فئة "مد" وما فوق  17.95%   20.77%   

%42.27  الفئة الفنية  22.13%  36.07%  

%71.01 فئة اخلدمات العامة  60.62%  65.95%  

%36.06 / املوظفون الفنيون الوطنيون  36.06%  

%73.33 املوظفون الفنيون املعاونون  61.90%  68.63%  

%35.54 االستشاريون   29.75%  32.22%  

55.18% (PSA ،SBS) متعاقدو اخلدمات الشخصية  32.06%  43.86%  

%28.95 / موظفو املشاريع الوطنيون  28.95%  

%33.75 املتعاقدون الوطنيون وسواهم  32.80%  33.01%  

%33.33 الفئات األخرى  25.64%  26.19%  

%52.11 المجموع  35.71%  41.01%  

 
  2014يناير/كانون الثاني  1 في

 المجموع المكاتب الميدانية المقر الرئيسي الفئة
%30.26 "مد" وما فوقفئة   6.82%  21.67%  

%44.24  الفئة الفنية  23.23%  36.91%  

%72.27 فئة اخلدمات العامة  60.66%  66.36%  

%40.63 / املوظفون الفنيون الوطنيون  40.63%  

%70.00 املوظفون الفنيون املعاونون  46.15%  60.61%  

%50.00 االستشاريون   24.15%  35.99%  

56.56% (PSA ،SBS) الشخصيةمتعاقدو اخلدمات   30.34%  42.32%  

%26.02 / موظفو املشاريع الوطنيون  26.02%  

%62.14 املتعاقدون الوطنيون وسواهم  29.26%  31.87%  

%60.71 الفئات األخرى  40.93%  43.32%  

%55.98   المجموع  31.67%  37.88%  
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 2017في نوفمبر/تشرين الثاني 
 المجموع الميدانيةالمكاتب  المقر الرئيسي الفئة

%27.85 فئة "مد" وما فوق  22.92%  25.98%  

%50.97  الفئة الفنية  31.84%  43.53%  

%73.65 فئة اخلدمات العامة  60.32%  66.64%  

%40.95 / املوظفون الفنيون الوطنيون  40.95%  

%77.27 املوظفون الفنيون املعاونون  44.44%  67.74%  

%55.63 االستشاريون   33.76%  44.57%  

62.93% (PSA ،SBS) متعاقدو اخلدمات الشخصية  35.79%  48.71%  

%30.90 / موظفو املشاريع الوطنيون  30.90%  

%60.47 املتعاقدون الوطنيون وسواهم  36.24%  37.35%  

%71.08 الفئات األخرى  51.13%  56.68%  

%59.31 المجموع  36.24%  41.91%  

 

 : القوة العاملة اإلجمالية في المنظمة بحسب السن المتوسط 3الجدول 

  2012يناير/كانون الثاني  1في 
 المجموع المكاتب الميدانية المقر الرئيسي الفئة

  54.75  55.10 54.60 فئة "مد" وما فوق

 47.25 49.30 46.33  الفئة الفنية

 44.96 43.99 45.87 فئة اخلدمات العامة

 47.23 47.23 / الفنيون الوطنيوناملوظفون 

 31.57 31.86 31.37 املوظفون الفنيون املعاونون

 45.71 46.32 44.89 االستشاريون 

 38.05 41.43 39.71 (PSA ،SBS) متعاقدو اخلدمات الشخصية

 39.37 39.37 / موظفو املشاريع الوطنيون

 45.71 45.18 47.54 املتعاقدون الوطنيون وسواهم

 39.74 40.33 32.00 األخرىالفئات 

 43.93 43.09 45.27 المجموع
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 2014يناير/كانون الثاني  1في 
 المجموع المكاتب الميدانية المقر الرئيسي الفئة

 54.88 55.32 54.62 فئة "مد" وما فوق

 47.79 49.21 47.02  الفئة الفنية

 45.77 44.91 46.66 فئة اخلدمات العامة

 47.66 47.66 / الوطنيوناملوظفون الفنيون 

 31.85 31.23 32.25 املوظفون الفنيون املعاونون

 45.33 47.48 42.80 االستشاريون 

 36.10 41.52 39.04 (PSA ،SBS) متعاقدو اخلدمات الشخصية

 40.78 40.78 / موظفو املشاريع الوطنيون

 43.50 43.00 49.31 املتعاقدون الوطنيون وسواهم

 40.85 42.91 25.88 الفئات األخرى

 43.63 42.97 45.55 المجموع

 
 2017في نوفمبر/تشرين الثاني 
 المجموع المكاتب الميدانية المقر الرئيسي الفئة

 56.09 55.56 56.42 فئة "مد" وما فوق

 47.40 48.57 46.65  الفئة الفنية

 46.14 45.93 46.37 فئة اخلدمات العامة

 48.22 48.22 / املوظفون الفنيون الوطنيون

 32.35 31.33 32.77 املوظفون الفنيون املعاونون

 42.94 46.54 39.25 االستشاريون 

 36.57 44.94 40.96 (PSA ،SBSمتعاقدو اخلدمات الشخصية )

 40.83 40.83 / موظفو املشاريع الوطنيون

 43.91 43.81 46.19 املتعاقدون الوطنيون وسواهم

 40.28 38.84 44.01 الفئات األخرى

 43.29 43.26 43.40 المجموع

 


