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 موجز
 

   الوثيقة جهود املنظمة لغرض تشكككككيل قواة عاملة تعكت التنوع ايفغراض لعضككككويتهاص مع موا ككككلة تعرض هذه
 اعتبار ايفدارة معياراً أساسياً للتوظيف.

  وتوضح الوثيقة االجتاهات احلالية ض استخدام االستشاريني لدى املنظمةص والتوازن ايفغراض هلذا العنصر اهلام
املتخذة كجزء من عمليات االختيار املسككتندة إىل ايفدارة ض تعيني االسككتشككارينيص من قواها العاملةص والتدابري 

التوازن . وتورد بالتفصكككككككيل التدابري ااضكككككككا ية املتخذة ألجل  سكككككككني 2017اليت اعتمدت ض أغسككككككك ت    
 ض عملية التعيني تبعاً لتوجيهات اجمللت. ايفغراض بالنسبة إىل االستشاريني

 
 

 الماليةمن لجنة  المطلوبةالتوجيهات 
 

 .إن اللجنة مدعوة إىل ااحاطة علماً باملعلومات الواردة ض هذه الوثيقة 
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 ص قام األعضكككككاء بككككككككككككككككككك 2017خالل الدورة الثامنة واخلمسكككككني بعد املائة للمجلت ض ديسكككككمو كااون األول عام  -1

مع التوزيع ايفغراض  االسككككككككككتشككككككككككارينيص  ا يتسككككككككككقاادارة على مراعاة احلاجة إىل التوازن ايفغراض ض عملية تعيني  بتشككككككككككجيع
 ا يتفق مع التوزيع ايفغراض للموظفنيص  للموظفنيص وذلك من أجل تنفيذ الوامج واألاشككككككككككك ة بفعالية أكوص على أن تتبقى

ااة تقدمي من أجل تنفيذ أكثر  عالية للوامج واألاشكككك ةص مع اابقاء على ايفدارة كمعيار أسككككاسككككي للتعيني. وطلبوا إىل األم
إىل الدورة املقبلة للجنة املالية وتراعي النقاط اليت أثارها اجمللت  التوازن ايفغراض بالنسككبة إىل االسككتشككارينيوثيقة شككاملة تبنيا 
 1ض هذه الدورة .

 
ويتهاص مع موا كككككككككلة وتعرض هذه الوثيقة جهود املنظمة لغرض تشككككككككككيل قوة عاملة تعكت التنوع ايفغراض لعضككككككككك -2

 اراً أساسياً للتعيني.اعتبار ايفدارة معي
 
 يفغراض هلذا العنصكككككككر اهلام اوتوضكككككككح الوثيقة االجتاهات احلالية ض اسكككككككتخدام االسكككككككتشكككككككاريني ض املنظمةص والتوازن  -3

ىل ايفدارة ض تعيني االسككككككتشككككككاريني من القوى العاملة ض املنظمةص والتدابري املتخذة كجزء من عمليات االختيار املسككككككتندة إ
 .2017 أغس ت    اليت اعتمدت ض

 
ض عملية  لنسبة إىل االستشارينيالتوازن ايفغراض باوبناء على ال لبص  إن التدابري ااضا ية اليت اختذت لتحسني  -4

 التعيني تبعاً لتوجيهات اجمللتص ترد بالتفصيل.
 

 تعيين االستشاريين في المنظمة

 
 املواقع كا ة. وبناء على مالحظات التقييم ال تزال املنظمة تعتمد على االسككككككككككككتشككككككككككككاريني لتنفيذ براامج عملها ض -5

جال  زيادة ملحوظة  بنسكككككككبة  ض املائة( ض اسكككككككتخدام املوارد البشكككككككرية من غري  33املسكككككككتقل للقدرات الفنية للمنظمة:  سكككككككح
ص ما يعكت ض جزء منه االسكككككتخدام املرن للموارد اليت تصكككككبح 2016-2014املوظفني بتمويل من احلسكككككا  العام ض الف ة 

 متاحة جرااء شككككككككككككككغور الوظائف. وقد سككككككككككككككاهم ذلك ض زيادة مموع القدرات الفنية املموالة من احلسككككككككككككككا  العام  عدل
 وبوجكككه خكككازص تحعزى هكككذه الزيكككادة إىل التعكككاقككد  2.  2016و 2014ض املكككائكككة بني عكككامي  3.15وظيفكككة أو بنسككككككككككككككبكككة  275

 .2016إىل  2014املائة من ض  55.7مع استشاريني للقيام بالعمل الفينص الذي منا بنسبة 
 

 بيانات عن استخدام االستشاريين

 
السنوات األخرية. وتتعلق  مجع  املنظمة بيااات عن استخدام االستشاريني لتحليل الوضع احلايل واالجتاهات ض -6

 البيااات قيد النظر على وجه اخلصوز بالتمثيل ايفغراض وايفنساين لالستشاريني.

 
                                                 

  REP/158CLالوثيقة  - 2017تقرير ملت املنظمةص ديسمو كااون األول   1
ص ض لنسخة اااكليزية 10ة الصفحملنظمة األغذية والزراعةص التقييم املستقل للقدرات الفنية   2

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/PermRep/files/FAO_Assessment_of_Technical_Capacity.pdf 
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 د حمدود من البلدان الغربية.املتاحة أن جزًءا كبريًا من االستشاريني ينتمي ض الغالب إىل عدوتبنيا األرقام  -7

 
 يميون(اسبة ايفنسيات العشر األكو عدداً لالستشاريني  استشاريون رمسيون إقل – األولايفدول 

 
 2013 

 يوايو حزيران 30
2015 

 يوايو حزيران 30
2017 

 يوايو حزيران 30
2018 
 مايو أياار

 الواامج العادي
 109 119 110 82 البلدان املمثلة

 %46.7 %46.7 %48.7 %54.8 ( % ايفنسيات اخلمت األكو عدداً ة اسب
 %58.3 %56.6 %61.3 %67.3 %(اسبة ايفنسيات العشر األكو عدداً  

 721 999 739 449 اجملموع
 %46.3 %44.8 %43.7 %40.8 ااااث

 ممل التمويل
 135 149 132 124 ثلةالبلدان املم

 %44.14 % 44.87 % 46.65 % 50.38 ( % ايفنسيات اخلمت األكو عدداً ة اسب
 %56.22 % 56.17 % 60.16 % 62.31 %(اسبة ايفنسيات العشر األكو عدداً  

 
لو كان  ويل للمنظمة. وحىتحبسككككككككككككككب البيااات املبينة أعالهص  إن عدم التوازن ايفغراض يهدد بتقوي  ال ابع الد -8

ني غالباً ما يتم تعيينهم على الن اق موقع املكاتب كفيالً لدرجة معينة بتحديد درجة تنواع القوى العاملة   ا أن االستشاري
كل حيث أن مخت جنسككككككيات كاحمللي الذي يتوجب تقدمي اخلدمات  يه(ص  هذا ال يور قلاة التنوع على مسككككككتوى املنظمة  

 مل االستشاريني ض املنظمة.ض املائة من م 50متثل حوايل 

 
 التوازن الجغرافي بالنسبة إلى االستشاريينسعي المنظمة إلى تحسين 

 
ل املا اهتم  الدول األعضكككككككككاء بتعيني املوظفني على أوسكككككككككع ا اق جغراض يكنص حبسكككككككككب ما تن  عليه املادة  -9

 1947 ثكاايكاً( الصككككككككككككككادر ض عكام  531. وتكذكر مقكدامكة قرار ايفمعيكة العكامكة رقم 3من ميثكاق األمم املتحكدة 3ص الفقرة 101
 أسبا  مبدأ التوزيع ايفغراض:ب

 
طنيةص على سككككككككياسككككككككات األمااة اظراً إىل طابعها الدويلص وبغية احلؤول دون اهليمنة غري الواجبة للممارسككككككككات الو   -10

 لككككا كككة  ات الفنيكككةوطرقهكككا ااداريكككة أن تعكت وأن تسككككككككككككككتفيكككد إىل أقصككككككككككككككى درجكككة منص ميزات  تلف الثقكككا كككات واملهكككار 
  الدول األعضاء.

 

                                                 
على مستوى من املقدرة والكفاية والنزاهة.  أاحلصول على  ض املكان األول ضرورة ى وض  ديد شروط خدمتهم أن يراعاستخدام املوظفني ض ينبغي   3

 كما أن من املهم أن يراعى ض اختيارهم أكو ما يست اع من معاين التوزيع ايفغراض. 
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قام   2012وتتجلى املبادئ املذكورة أعاله ض سكككككياسكككككات املنظمة املتعلقة بالتمثيل ايفغراض للموظفني. وض عام  -11
 5/2012JIU/REP/) 4وحدة التفتيش املشككككك كة باسكككككتعراض عقود اخلواء االسكككككتشكككككاريني األ راد ض منظومة األمم املتحدة  

 لرئاسككككككككككككككية لبع  املنظمات ت لب تعزيز التوزيع ايفغراض والتوازن بني ايفنسككككككككككككككني للخواء اخلارجينيص  وجدت أن األجهزة ا
عن طريق اختيار االسكككككتشكككككاريني على أسكككككارب جغراض أوسكككككع وعو النظر ض تعيني عدد أكو من النسكككككاء. وض ضكككككوء العدد 

ملهم تناول التنوع ايفغراض والتوازن بني ايفنسككككني الكبري من اخلواء االسككككتشككككاريني املسككككتخدمني ض املنظماتص سككككيكون من ا
 لدى هذه الشرحية من القوى العاملة كذلك.

 
التنفيذيون للمنظمات  من هذا التقرير اليت تن  على أاه  ينبغي أن يكفل الرؤسككككككككككككاء 9وبرز ذلك ض التو ككككككككككككية  -12

زن بني ايفنككككككككككسني ض الككككككككككسياسات املتعلقككككككككككة  و قيق التواالتابعة ملنظومة األمم املتحدة إيالء االعتبار ملسأليت التنوع ايفغراض
 باستخدام االستشاريني ض منظماهتم والنهوض هباتني املسألتني على حنو استباقي.  

 
بأن أعضاء ملت الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة املعين  5ص تبالغ ملت املنظمة 2014وض يوايو حزيران  -13

يدوا ضرورة ضمان التوازن ايفغراض وايفنساين عند اختيار االستشارينيص على النحو الذي دع  إليه وحدة بالتنسيقص قد أ
 . وض الوق  افسككككككهص أكدت املنظمة دعمها القوي يفميع التو ككككككيات املوضككككككوعية الواردة 9التفتيش املشكككككك كة ض التو ككككككية 

 .2013ني االستشاريني الصادرة ض او مو تشرين الثاين ض التقرير وأدرجتها ض اخل وط التوجيهية للمنظمة حول تعي
 

 إىل يفنة املالية ض دورهتا السكككككادسكككككة والسكككككتني  التوازن ايفغراض بالنسكككككبة إىل االسكككككتشكككككارينيورح ع  تقارير عن حالة  -14
  0172.7ص والدورة الثامنة واخلمسني بعد املائة جمللت املنظمة ض ديسمو كااون األول 2017ض ماررب  ذار  6بعد املائة 

 
بالسككياسككة ايفديدة لتعيني االسككتشككاريني وتقييمهمص  شككجاع اادارة  2017وتبلاغ اجمللت ض ديسككمو كااون األول  -15

ض عملية التعيني  ا يتماشككككككككككككى مع التوزيع ايفغراض  التوازن ايفغراض بالنسككككككككككككبة إىل االسككككككككككككتشككككككككككككارينيعلى مراعاة احلاجة إىل 
 .8 ض عملية التعينيللموظفنيص على أن تبقى ايفدارة معياراً أساسياً 

 
 السياسة المعدلة لتعيين االستشاريين وتقييمهم

 
 ص  ككككدرت السككككياسككككة املنقحة لتعيني االسككككتشككككاريني وتقييمهم وعرضكككك  على يفنة املالية 2017ض أغسكككك ت     -16

مراجعة الداخلية ملختلف . وأوضككح  الوثيقة املقدمة إىل يفنة املالية أن اسككتعراضككاً لل9ض دورهتا التاسككعة والسككتني بعد املائة 

                                                 
 /5/2012http://undocs.org/JIU/REPص /5/2012JIU/REP -ض منظومة األمم املتحدة  استعراض عقود اخلواء االستشاريني األ راد  4
  6INF//149CLالوثيقة  - 2014ملت املنظمةص يوايو حزيران    5
  1Rev. 9/166FCالوثيقة   6
7  .pdf17Dec1-e463_InfoNotes/MV158CL/158http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CL_ 
  REP/158CLالوثيقة  - 2017األول تقرير ملت املنظمةص ديسمو كااون   8
  9/169FC الوثيقة - 2017إدارة املوارد البشريةص او مو تشرين الثاين   9

،%20http:/undocs.org/JIU/REP/2012/5
،%20http:/undocs.org/JIU/REP/2012/5
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جوااب تعيني االسكككككككتشكككككككاريني واملشككككككك كني ض اتفاقية اخلدمات الشكككككككخصكككككككيةص قد أدى إىل  ديد عدد من أوجه القصكككككككور 
 واملمارسات السيئة اليت وجب معايفتها.

 
 فني  ا يتماشككككككككككككى غري املوظمن املوارد البشككككككككككككرية  دامالسككككككككككككتخواتيجة لذلكص قدم  املنظمة سككككككككككككياسككككككككككككًة منقحًة  -17
 السكككتشكككاريني واملشككك كني او كككيات مكتب املفتش العام. وكان الغرض من التغيريات تبسكككيي وترشكككيد إجراءات اختيار مع ت

 ض اتفاقيات اخلدمات الشخصية وتعيينهم.
 

على سكككككككبيل املثالص أ كككككككبح تعيني االسكككككككتشكككككككاريني ض املقر الرئيسكككككككي وض املواقع امليدااية يسكككككككتوجب ا ن موا قة و  -18
 ال ريقةص تضكككككككككككمن العملية احملسكككككككككككناة واألكثر شكككككككككككفا ية تعيني ذوي األهلية. وعلى املوا قة األوىل الصكككككككككككادرة مزدوجة.  بهذه 

عن املشككككككرش املباشككككككر على االسككككككتشككككككاري أن تحتبع  وا قة من املسككككككؤول عن ميزااية الوحدة التنظيمية املعنية. وض حال كان 
 سكككتوجب األمر موا قة أعلى تصكككدر من املشكككرش على املسكككؤول املشكككرش املباشكككر هو افسكككه املسكككؤول عن امليزاايةص  عندئذ ي

 عن امليزااية.
 

وت بق هذه العملية املزدوجة كذلك على تقييم أداء االسكككككتشكككككاريني عند اختتام مهامهمص باسكككككتخدام تقارير تقييم  -19
 ملركزي.ايفودة.  من شأن هذه التعديالت أن  سان ضمان ايفودة إذ  ول دون التضار  وتعزز ااشراش ا

 
 وازاة ذلكص أ ض  اخل وط التوجيهية املنقحة إىل تعزيز إجراءات التوظيف واالختيارص لضمان عمليات تنا سية  -20

واستخدام أ ضل الكفاءات. وقد أدرج  املنظمة عملية أكثر اتساقاً وشفا ية و رامة لالستشاريني واملش كني ض اتفاقية 
صككككول على قيمة مقابل املال ض مجيع احلاالتص ولكي يكون اسككككتخدام املوارد اخلدمات الشككككخصككككيةص من أجل ضككككمان احل

 املككاليككة للمنظمككة  عككااًل وشككككككككككككككفككا ككا. وترمي التغيريات أيضكككككككككككككككاً إىل تعزيز البحككث عن خواء حول العككا ص وزيككادة تنواع األ راد 
 كان اختصا هم.  أيلذين يتم تعيينهم وجودهتمص ا
 

ة إ كككككككككككدار دعوات إبداء االهتمامص تغ ي املوا كككككككككككفات ماالت اخلوة اليت تتكرر وتت لب عملية االختيار املنقح -21
احلاجة إليها  ادراج األمساء ض قوائم املنظمة لالسككككككتشككككككاريني واملشكككككك كني ض اتفاقية اخلدمات الشككككككخصككككككية على مسككككككتوى 

 اادارات واألقاليم والفرق االس اتيجية.
 

 تهم األكككادمييككةص ومعر تهم بلغككات املنظمككة وخواهتم السكككككككككككككككابقككة. ويتم التحقق من املرشككككككككككككككحني من حيككث خلفي -22
ري يفنة  صككككككككصككككككككة مقابالت مع املرشككككككككحني املؤهلنيص وتقدم تقريراً خ ياً إىل مدير الوحدة التنظيمية املعنية  وبعد ذلكص جتح

لعمليةص ض قوائم املنظمة للمصكككادقة على املرشكككحني املناسكككبني. ويحدرج املرشكككحون الذين متا  املصكككادقة عليهم من خالل هذه ا
 لالستشاريني واملش كني ض اتفاقية اخلدمات الشخصيةص  يتمكنون من تلقي عروض ألداء مهام ض منظمة األغذية والزراعة.

 
وبفضككككككككل هذه العمليةص ميكن ملكاتب التوظيف أن تتعاقد مع مرشككككككككحني مناسككككككككبنيص مباشككككككككرة من القوائمص بدون  -23

 إضا ية.احلاجة إىل اختاذ خ وات 
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 ويبني الشكل التوضيحي أدااه اخل وات الرئيسية لعملية االختيار املنقحة و لية عمل القوائم. -24

 
 بالنسبة إلى االستشاريين التوازن الجغرافيمبادئ تحسين 

 
التوازن بناء على ال لب الوارد خالل مناقشة هذه املسألة لدى ملت املنظمةص والذي يقضي  راعاة ضرورة تو ري  -25

 ض عملية التعينيص تنظر املنظمة ض العنا ر التالية: ايفغراض بالنسبة إىل االستشاريني
 

 مع توسيع قاعدة االستشاريني احملتملني الذين يستو ون احلد األدىن  صايفدارة كمعيار أساسي ض عملية التعيني
 من املت لبات؛

  ؛ب تع يل املشاريع والوامجص عن طريق إدخال ترتيبات مراة مناسبةجتنا  ضرورةو 
 معر ة بيئة العمل احمللية  والقيمة املضا ة للموظفني احملليني ض العديد من املشاريعص حيث تعدا  ألدىنوالتكلفة ا

 التعاون  يما بني بلدان ايفنو ؛ ض سياقياًص ال سيما أمراً أساس
  بتمويل تم تعيينهم ياالستشاريني الدوليني الذين  علىزيع ايفغراض للموظفنيص وت بيق منهجية تتسق مع التو 

 موارد الصندوق العام. من
 

وجتدر ااشارة إىل أنا االستشاريني املمولني من الواامج العادي يؤدون عماًل تقنياً للغايةص ال سيما على املستوى  -26
 الق ريص وهم ميثلون املنظمة ويؤدون دوراً رئيسياً ض تنفيذ براامج املنظمة.

  



FC 170/7 8 

 التنفيذ
 

 اسي ض عملية التعيني مع توسيع قاعدة االستشاريني احملتملني ايفدارة كمعيار أس
 الذين يستو ون احلد األدىن من املت لبات

 
حد التغيريات أويشككككال ذلك  كما ورد أعالهص تعتو ايفدارة املعيار األسكككاسكككي ض اختيار االسكككتشكككاريني وتعيينهم. -27

 تنا سية إلزامية لالستشاريني. واليت أدَخل  عملية اختيار 2017 الرئيسية ض اخل وط التوجيهية املنقحة الصادرة ض عام
 

من األ راد من أجل إاشاء  تبدأ العملية بإ دار إعالن عن الوظيفة الشاغرة ينبغي أن يصل إىل أكو عدد يكنو  -28
 غراض والتوازن لتنوع ايفاقوائم أكو. وإن السكككككككياسكككككككة الناشككككككك ة لقوائم املرشكككككككحني تشككككككككل عنصكككككككراً هاماً ض  سكككككككني كل من 

نهم. وميكن  قيق ذلك من خالل بني ايفنسنيص حيث أهنا ستو ار للمدراء مموعًة أكو من املرشحني املؤهلني لالختيار م
ن توسككككككككككيع ا اق أسككككككككككاليب متنوعةص  ا ض ذلك التخ يي لالحتياجات من االسككككككككككتشككككككككككاريني قبل وق  كاشص للتمكن م

 لة على ا اق واسع.ر ابتكارًا للو ول إىل مرشحني من بلدان غري يثاخلدمات االستشاريةص واستكشاش طرق أكث
 

 ن الدول غري املمثلكة مالوظائف الشككككككككككككككاغرة اليت ال تعجز عن اجتكذا  احلد األدىن من ال لبكات بك ما يتعلقض و  -29
باشرة اليت مت جراءات االتصال املض املائةص يق ح تقدمي توير خ اي من مدير التوظيف بشأن إ 20على ا اق واسع والبالغ 

 لشاغرة أو يعاد ااعالن عنها.اختاذها يفذ  مرشحني للوظيفة. وض غيا  مورات قويةص يتم متديد ااعالن عن الوظيفة ا
 

كما ينبغي ضكككمان التوازن ايفغراض وايفنسكككاين ض قوائم املرشكككحني الذين سكككيتم إجراء مقابالت معهم وض القوائم  -30
ني املو ككى هبم لالختيار. سككيكون النهج املعتمد مشككاهباً للنهج الذي اتبعته األمااة العامة ل مم املختصككرة النهائية للمرشككح

ض كل مهمةص الذي ين  على التايل  2013الصككككككككككككككادر ض عام  ST/AI/2013/4املتحدة واملوثق ض التوجيه ااداري رقم 
مرشككككككككككحني على األقل من أوسككككككككككع قاعدة جغرا ية يبذل كل جهد معقول من أجل وضككككككككككع قائمة  تصككككككككككرة للنظر ض ثالثة 

 10.يكنة
 

ين من ا اق جغراض واسككعص وبغية تنفيذ هذا النهجص تتألف القوائم املختصككرة من ثالثة إىل مخسككة مرشككحني  تار  -31
ري يثل على ا اق على أال يكون أكثر من مرشككككككككككككككحني اثنني من بلد واحدص ووجود مرشككككككككككككككح واحد على األقل من بلد غ

ذه احلالة األخريةص ينبغي إال ض حال تعذر  ديد مرشككككحني مؤهلني من بلدان غري يثلة على ا اق واسككككع.  في ه واسككككعص
 اثى واحدة على األقل.أإدراج توير ض تقرير عملية اختيار املرشحني. وجيب أن تتضمن القوائم املختصرة مرشحة 

  

                                                 
 / ST الوثيقة رقم ص2013 كااون األول ص الصادر ض ديسمواالستشاريون واملتعاقدين األ رادمن التعميم ااداري ألمااة األمم املتحدةص  3-4الفقرة   10

AI / 2013/4 
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 رتيبات مراة مناسبة  ا ض ذلك ما يتعلق بلغات املنظمةضرورة جتنب تع يل املشاريع والوامجص عن طريق إدخال ت
 

ت بيقاً للسككياسككةص ينبغي للمنظمة و ص أدخل   سككينات أخرى على اختيار االسككتشككاريني. 2018ض  واير شككباط  -32
حقائق  تلفة للعمل ذات احتياجات ومت لبات  اليت تن وي علىأن تشكككككككككار  ض مموعة واسكككككككككعة من الوامج واملشكككككككككاريع 

 ولذلك افذت املنظمة هنجاً مرااً خا ة ض ما يتعلق باملت لبات اللغوية واستخدام املهام قصرية األجل.تلفة.  
 

وعلى وجه اخلصوزص بالنسبة إىل الوظائف االستشارية املموالة من املسامهات ال وعيةص ميكن اعتماد مرواة أكو  -33
وأيضكككاًص بالنسكككبة إىل املشكككاريع  واملهام احملددة الواجب أداؤها. ر العملبشكككأن احلد األدىن من املت لبات اللغويةص حبسكككب مق

 الوطنيةص ميكن اعتبار معر ة اللغات احمللية من املقومات احملبذة.
 

ما يتعلق باسكككتخدام املهام قصكككرية األجل للسكككماح للمنظمة بنشكككر االسكككتشكككاريني  رواة أكوص تلبية لل لبات  أما ض -34
 شهرًا. 12يوم تقوميي كحد أقصى كل  100غري املتوقعةص هنا  إجراء سريع يسري على املهام اليت متتد لك العاجلة واألحداث 

 
 اخنفاض التكلفة والقيمة املضا ة للموظفني احملليني لعدة مشاريع

 
ئة العمل ينبغي إيالء االعتبار الواجب لتوظيف اسككككككتشككككككاريني من بلدان ااقليمص ال سككككككيما عندما تكون املعر ة ببي -35

ما بني بلدان ايفنو . ويوضكككككح ايفدول أدااهص مسكككككتعيناً ببيااات شكككككهر  احمللية أسكككككاسكككككيةص ويا كككككة ض ما يتعلق بالتعاون ض
ص أن هنا  حاجة إىل بذل جهود إضككا ية لتوسككيع قوائم االسككتشككاريني كي تشككمل مواطين بلدان األقاليم 2018أبريل ايسككان 

  سيا واحمليي اهلادئ واملكتب ااقليمي للشرق األدىن ومشال أ ريقيا. املعنيةص وخا ة ض املكتب ااقليمي
 

 : النسبة املئوية من االستشاريني املمولني من الواامج العادي والذين يعملون ض املكاتب ااقليميةالثاينايفدول 
 

  

املكتب 
 ااقليمي
 أل ريقيا

املكتب 
ااقليمي 
 سيا 
واحمليي 
 اهلادئ

املكتب 
 ااقليمي
ألوروبا 
و سيا 
 الوس ى

املكتب 
 ااقليمي
ألمريكا 
الالتينية 
والبحر 
 الكارييب

املكتب 
 ااقليمي
للشرق 
 األدىن

 17 23 23 27 20 مموع االستشاريني
 4 18 21 10 13 من ااقليم
 %23.5 %78.3 %91.3 %37.0 %65.0 من ااقليم لالستشاريني النسبة املئوية

 
  



FC 170/7 10 

 وزيع ايفغراض للموظفنيت بيق منهجية متسقة مع الت
 

 التنوع ايفغراض لقوائم املنظمةص  يت لب  قيق التوازن ايفغراض ض تعيني االسككككككككككككككتشككككككككككككككاريني توازااً ياثاًل أو أكو ض -36
 املسامهات ال وعية.و ألهنا تشكل مصدراً الختيار املرشحني احملتملني للمهام اليت ميواهلا الواامج العادي 

 
 ملنظمككة االك وينظمككة جهوًدا كبرية ض ااعالن عن  رز للعقود االسككككككككككككككتشكككككككككككككككاريككة على موقع اوقككد بككذلكك  املن -37

لتعبري عن االهتمكككام دعوة ل 400ومن خالل ال ويج على قنوات التوا ككككككككككككككككل االجتمكككاعيص مكككا أاتج إىل إعالن أكثر من 
 .2017باخلدمات االستشارية منذ أغس ت    

 
ملتوا ككل للتحقق من توازهنا ادارات واألقاليم ختضككع منذ إاشككائها إىل الر ككد اوإن قوائم املرشككحني على مسككتوى ا -38

ائمهاص مع إرشكككككادات لتحسكككككني التوازن ايفغراض. وتتلقى اادارات واملكاتب ااقليمية تقارير شكككككهرية عن التوزيع ايفغراض لقو 
 ايفغراض عند احلاجة.

 
ا  1 479 ليككات االختيككار ذات الصككككككككككككككلككة إىل إدراجالتوجيهيككة ايفككديككدةص أدت عم اخل وطومنككذ إدخككال  -39  مرشككككككككككككككحككً
  اتكككائجهكككا ولكن جيري (. وميكن املالحظكككة أن جهود التوعيكككة قكككد أتككك1اظر امللحق ادولكككة ض قوائم املنظمكككة   136من 

 التخ يي لبذل جهود إضا يةص كتلك املذكورة أدااه:
 

  املكاتب ااقليمية بوجه خاز؛ امليدااية عامةص و الوظائف الشاغرة عو املكاتب إعالاات بزيادة االتصال والتوعية 
 تصال؛ ملناقشة  سني قنوات اال صواالجتماع مع يثلي البلدان غري املمثلة على ا اق واسع 
 توا ل املتخصصة أو عو وسائل ال واشر إعالاات الشواغر ض وسائل ااعالم احمللية املهنية أو املواقع االك واية

 عضاء.بني الدول األملهنية ض البلدان املعنية و الشبكات ا لدىاشرها االجتماعيص وكذلك 
 

من شككككككككككأن القوائم املنوعة جغرا ياًص على  ككككككككككعيد تعيني االسككككككككككتشككككككككككاريني املمولني من الواامج العاديص أن تتيح و  -40
 ص اامكانسككككككياسككككككةص قدر االعتبار الواجب للتوزيع ايفغراض. وتسككككككتند ال إيالءللمنظمة ض سككككككياق ت بيق السككككككياسككككككة العامةص 

مع التعديالت الالزمة. وال ين بق هذا على االسككككككتشككككككاريني  11إىل املبادئ واملنهجيات ذات الصككككككلة اليت وا ق عليها املؤمتر 
 املمولني من حسابات األمااات.

 
ة الثابتة من الوظائف الفني وض حني أن منهجية التوزيع ايفغراض لوظائف الواامج العادي تسككككككككككككتند إىل عدد حمدد -41

ون قصرية ب بيعتها وذات مدة ووظائف الفئات األعلى خالل   ة السنتنيص  إن ت بيقها على مهام االستشارينيص اليت تك
 مركزي ب بيعته. تلفة لكل منهاص يت لب تعديالت ملراعاة الوضع الديناميكي الذي يت ور مع الوق ص والال

 

                                                 
 .2003 15املؤمتر رقم قرار   11
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اامج العادي اخلاضككعة للتمثيل ايفغراض ض براامج العمل وامليزااية للف ة وض هذا الصككددص و ا أن عدد وظائف الو  -42
 وظيفككةص وهو عككدد  ككائ  ينككاهز عككدد العقود االسككككككككككككككتشكككككككككككككككاريككة املمولككة من الواككامج العككادي  1 298يبلغ  2018-2019

يني كذلكص مع تنفيذ اظر ايفدول األول(ص يحق ح ت بيق ا اقات التمثيل العادل افسها على مهام االستشار اض أي وق   
 ر د  صلي للبلدان املمثلة متثياًل زائداً وتوزيعه على اادارات واملكاتب ااقليمية.

 
ص سككككككككككيتم اعتبار البلدان التالية يثلة متثياًل 2018مايو أيار  4ومن خالل ت بيق املنهجية املذكورة أعالهص بدءاً من  -43

 أوكراايا.زائداً: شيلي وكولومبيا وإي اليا وإسباايا و 
 

وحلفز التوازن ايفغراض أكثرص سككككككيتم ر ككككككد املتوسككككككي بني عدد االسككككككتشككككككاريني وايفنسككككككيات املمثلة على مسككككككتوى  -44
 اادارات واألقاليم ض كل  صككككككككككككككل. كما لن يعود من املمكن تعيني أشككككككككككككككخاز إضككككككككككككككا يني من بلد معنيا حاملا يتخ ى 

 ض املائة. 30تاح له بنسبة عدد االستشاريني من هذا البلد احلد األقصى للن اق امل
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 المرفق األول
 

 (2018عدد المرشحين المعتمدين لكل من قوائم المنظمة والتوازن الجغرافي ذي الصلة )مايو/أيار 
  

 عدد البلدان املمثلة عدد االستشاريني عدد البلدان املمثلة عدد املرشحني
 35 82 58 178 اادارة العليا

اكككككككككائكككككككككب املكككككككككديكككككككككر الكككككككككعكككككككككام 
 28 89 35 82 ليات( العم

 54 189 86 379 اائب املدير العام  الوامج(
االقتصككككككككككككككككككاديكككة  التنميككككةإدارة 

 45 135 62 230 واالجتماعية

ومحككككككككككايككككككككككة  الككككككككككزراعككككككككككة إدارة
 18 37 54 157 املستهلك

إدارة املناخ والتنوع البيولوجي 
 24 34 37 16 واألراضي واملياه

إدارة مصككككككككايد األمسا  وتربية 
 18 32 33 82 األحياء املائية

 7 13 38 109 إدارة الغابات
 17 20 34 84 أل ريقيا اقليمياملكتب ا

املكتكككككب ااقليمي  سكككككككككككككككيكككككا 
 19 27 46 92 واحمليي اهلادئ

ألوروبككككككككا  ااقليمياملكتككككككككب 
 17 23 37 51 و سيا الوس ى

ألمريككككككككا  ااقليمياملكتكككككككب 
 16 23 14 20 الكارييبالالتينية والبحر 

للشكككككككككككككككرق  ااقليمياملكتككككب 
 13 17 29 44 ىناألد

 109 721 136 *1479 اجملموع
 

 * ترد أمساء بع  املرشحني ض أكثر من قائمة.

 


