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 موجز
 
   تعرض هذه الوثيقة اجلهود اليت تبذهلا املنظمة هبدف حتقيق التوزيع اجلغرايف العادل واملساااااااااااااااواة ب  اجلنساااااااااااااا 

  ؛املنظمةب  موظفي 

  ق الوثيقة اؤطار املالساااااااساااااااي واالرياهات الساااااااائدة والتدابل اليت حديدرا املنظمة لت قيق التوزيع اجلغرايف وتوضاااااااي
  املساواة ب  اجلنس  ب  موظفي املنظمة.و العادل 

 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية
 
 ة يف هذه الوثيقة.إن جلنة املالية مدعوة إىل األخذ علماً باملعلومات الوارد  
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"املدير العام أن يعرض على اجمللس يف دورته القادمة من  يف دورته التاساااااااااااعة واامسااااااااااا  بعد املائة طلب اجمللس -1
 خطة عمل مفصيلة عن حتقيق التوزيع اجلغرايف العادل والتوازن ب  اجلنس  يف ما يتعلق مبوظفي املنظمة".

 
والتدابل اليت جيري اختاذها  املنشاااااااااااودة، الغاياتبلوغ م احملرز يف املالساااااااااااساااااااااااي والتقدي وتعرض هذه الوثيقة اؤطار  -2

اجلدارة  مراعاةلت قيق كل من التوزيع اجلغرايف العادل واملساااااااااااااااواة ب  اجلنساااااااااااااا  ب  موظفي املنظمة، ضاااااااااااااامن ساااااااااااااايا  
 واالست قا  بالدرجة األوىل يف عمليات التعي . 

 
 لموظفي المنظمةالتوزيع الجغرافي العادل  -ألف

 
 يطار التنظيماؤ
 
من املادة  3يف الفقرة وارد املوظف  على أساااااااااط أوسااااااااع عطا  جغرايف وكن، على  و ما هو  توظيفإن أمهية  -3

على املدير " حيث من دسااااااااتور املنظمة 8من املادة  3، منصااااااااوأ عليها أيضااااااااا يف الفقرة 1من ميثا  األمم املت دة 101
العناية الواجبة، عند تعي  العامل ، لضاارورة اختيارهم على أساااط أوسااع عطا  جغرايف وكن، بشاار  عدم العام أن يوجه 

 ."إغفال األمهية القصوى لضمان أعلى مستوى من الكفاءة والتخصص الفين
 
الثقافة  ، بأن يكون "مبدأ التوزيع اجلغرايف العادل راساااًخا يف2012يف عام  ،أوصاااح وحدة التفتيمل املشااا كةقد و  -4

  التنظيمية والنظام األساااااسااااي للموظف  واالساااا اتيجيات والسااااياسااااات واملبادت التوجيهية واؤجراءات واملمارسااااات املتبعة
 .2يف عملية االستقدام"

 
ومتاشاااااااًيا مع التوصاااااااية الصاااااااادرة عن وحدة التفتيمل املشااااااا كة، أعادت املنظمة التأكيد على هذا املبدأ يف النظام  -5

"ينبغي يف اساااااااتخدام  أعه إىل ، مشااااااالةاملوظف  الفني وظيف يف ااطو  التوجيهية اااصاااااااة بتو  3موظف  األسااااااااساااااااي لل
املوظف  ويف حتديد شاااارو  خدمتهم أن يراعى يف املكان األول ضاااارورة ا صااااول على أعلى مسااااتوى من املقدرة والكفاية 

 والنزاهة. كما أن من املهم أن يراعى يف اختيارهم أكرب ما يستطاع من معاين التوزيع اجلغرايف".
 
اتبعح املنظمة، عند اختاذ قرارات بشااااااأن التوظيف، معيار اجلدارة واالساااااات قا  لضاااااامان اختيار  لطاملاولذلك،  -6

أفضااال املرشااا   املالهل ؛ وتواصااال يف الوقح ذاته، متاشاااًيا مع التوجيهات الصاااادرة عن األجهزة الرئاساااية، إيالء االهتمام 
 ضمان التمثيل اجلغرايف العادل للبلدان األعضاء.لالالزم 
 

                                                      
زاهة. ينبغي يف استخدام املوظف  ويف حتديد شرو  خدمتهم أن يراعى يف املكان األول ضرورة ا صول على أعلى مستوى من املقدرة والكفاية والن  1

 املهم أن يراعى يف اختيارهم أكرب ما يستطاع من معاين التوزيع اجلغرايف.كما أن من 
 /3/2012JIU/NOTE، اجلغرايف والتوزيع اجلنس  ب  التوازن - استقدام املوظف  إىل مالسسات منظومة األمم املت دة: حتليل مقارن وإطار مرجعي  2

https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_document_files/products/en/reports 
notes/JIU%20Products/JIU_NOTE_2012_3_English.pdf 

 ن دليل التعليمات اؤدارية املعمول هبا يف منظمة األغذية والزراعة.م 2-4-301املادة   3

https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_document_files/products/en/reports
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ربز املمارسااااات واؤجراءات املتعلقة بالتوظيف هذا املبدأ يف  تلف مراحل العملية كجهد تبذله املنظمة هبدف وت -7
، اعتمدت املنظمة عملية منق ة الختيار املوظف  الفني  2015ضاااااامان التوزيع اجلغرايف العادل ملوظفي املنظمة. ويف عام 

  أيضاااااااااااااً  املتخذةبعض التدابل اجلديدة  أدتالعملية. كما كفاءة على والشاااااااااااافافية ال إضاااااااااااافاء املزيد منالدولي  من أجل 
 املنظمة يف حتقيق غايات التوزيع اجلغرايف.إىل دعم 

 
 يف الساااااااااااااااابق يف جلنااة مركزيااة واحاادة الختيااار املوظف  الفني  كاااعااح متثاال نواة عمليااة توظيف املوظف  الفني   ف -8

)جلنة االختيار( تنظر يف االق احات املقديمة من فرادى اؤدارات واملكاتب. وكاعح الوحدة املعنية بالتوظيف تقوم مبفردها 
 بتصاااااااااااافية املرشاااااااااااا   وإجراء مقابالت معهم، دون اسااااااااااااتشااااااااااااارة خرباء من  االت أخرى من داخل املنظمة أو خارجها 

تتوىل جلنة االختيار املركزية، املوجودة يف املقر الرئيسااااااااااي، اسااااااااااتعراض ودون دعم من شااااااااااعبة املوارد البشاااااااااارية. وبعد ذلك، 
. غل أن اللجنة مل تكن عموماً تضاااااااااااام خالل عملية عي بالتي االق احات املقديمة واختاذ قرار بشااااااااااااأن التوصاااااااااااايات املتعلقة 
 االستعراض اليت تقوم هبا وثاًل عن الوحدة املعنية بالتوظيف.

 
خلية مكثفة داخل شاااااااااعبة املوارد البشااااااااارية واؤدارة ومشااااااااااورات طويلة مع جهاز متثيل وقد أجريح عقاشاااااااااات دا -9

املوظف  الفني  ملعاجلة أوجه القصااور اليت تشااول عملية التوظيف. وألغح العملية املنق ة جلنة االختيار املركزية واعتمدت 
امليدان. وتتألف هذه اللجان اجلديدة من أعضاااء  لكل إدارة يف املقر الرئيسااي وكل مكتب إقليمي يف المركزيةجلان اختيار 

من الوحاادة املعنيااة بااالتوظيف، مااا يضاااااااااااااامن النظرة العااامااة الفنيااة املطلوبااة؛ وكااذلااك من وثل  عن وحاادات أخرى ووثل  
إجراء للموظف  منتخب  ومكتب املوارد البشااااارية، ويا يوفر الشااااافافية ومتثيل مصااااااك املنظمة. وتشاااااار  اللجان اجلديدة يف 

 مباشرة إىل املدير العام.عيينهم م ورفع توصيات بتهباملقابالت مع املرش   ويف تشكيل قائمة قصلة 
 
عب املعنية بالتوظيف ومتك  حتقيق تسااجيل وأدى ذلك إىل  -10 ن هام يف عوعية التوظيف بنسااناد دور أكرب للشااع حتسااي

عب. وعالوة على ذلك، ف ح عملية إضاااااااااااافاء الطابع املزيد من املواءمة مع االحتياجات الفنية للوظائف يف ه ذه الشااااااااااااع
للمنظمة بت ساااااا  رصااااااد مسااااااتويات التمثيل اجلغرايف وتعزيز اجلهود الرامية إىل ضاااااامان التوزيع عي  على قرارات الت املركزي

 اجلغرايف العادل ملوظفي املنظمة.
 
تيار إىل أعه ينبغي تقدمي املرشاا   يف الصااف ة وباؤضااافة إىل ذلك، تشاال ااطو  التوجيهية اااصااة بلجنة االخ -11

درج ت  املرشااااااااا أفاء  حا للممارساااااااااة اليت كاعح متبعة يف الساااااااااابق حيث كاعاألوىل من التقارير بال تيب األجبدي خالفً 
يشااااال بات حبساااااب األفضااااالية. ورغم أعه مل يعد املرشااااا ون يرتبون حبساااااب األفضااااالية، فنن النص الذي  ص كل مرشاااااق 

 بوضاااااااااااوج إىل اساااااااااااتنتاجات جلنة االختيار وحكمها. وريدر اؤشاااااااااااارة إىل أن اسااااااااااا اتيجية األمم املت دة املتعلقة بالتكافال 
بتطبيق إزالة ترتيب املرشااااااا   املوصاااااااى هبم  ،كممارساااااااة جيدة  ،أوصاااااااح األمم املت دة ب  اجلنسااااااا  على عطا  منظومة

 من مقارعتهم ومقارعة مالهالت املرشااا   مبتطلبات الوظيفة الشااااغرة، بداًل  للساااماج حبرية أكرب يف عملية االختيار النهائي
 ببعضهم البعض.
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 املنشودة م احملرز يف حتقيق الغاياتالتقدي 
 
تسااال للمنظمة، بفضااال جهودها املتواصااالة، ختفيض عدد البلدان غل املمثلة يف أماعة املنظمة وتلك املمثلة متثياًل  -12

 اآلن، كاعح غل وثلة عديدة . وأصااااااااااااااب ح بلدان الً عادا أدى إىل زيادة عدد البلدان املمثلة متثياًل عاقصاااااااااااااااً أو زائداً، و
ا بشاااكل كبل جًدا، مثل بروين وغينيا بيسااااو وجامايكا والوط وإمارة موعاكو وعاميبيا واالحتاد الروساااي  أو وثلة متثياًل عاقصاااً

 .عادلوسنغافورة، تتمتع بتمثيل 
 
بعد اعتماد الساااااااااااياساااااااااااة ف. 2011االرياهات الساااااااااااائدة يف ما يتعلق بالتمثيل اجلغرايف منذ عام  1ويب ي اجلدول  -13

، تراجع بشكل كبل عدد البلدان غل املمثلة؛ وارتفع، بالتايل، عدد البلدان املمثلة 2015املنق ة املتعلقة بالتوظيف يف عام 
عقب ، 2018نات يف عدد البلدان املمثلة متثياًل زائًدا. ويف أكتوبر/تشرين األول . وسعجيلح أيضا حتسيعادالً متثياًل عاقًصا و 

 3.6يف املائة والبلدان املمثلة متثيالً عاقصااااااااً  8.8، بلغح عسااااااابة البلدان غل املمثلة 4االعتهاء من عمليات التوظيف اجلديدة
 يف املائة. 86.1 عادالً يف املائة والبلدان املمثلة متثياًل 

 
 التمثيل اجلغرايف، وتنشاااار على بوابة أعضاااااء املنظمة، اعتبارًا  ال  تواصاااال املنظمة رصااااد االرياهات السااااائدة يفو  -14

 ، معلومااات كاال شااااااااااااااهر بشااااااااااااااااأن التمثياال اجلغرايف للموظف ، 5املاااليااة بناااًء على طلااب من جلنااةو  2018من يوليو/متوز 
 مبا يف ذلك معلومات تتعلق بصيغة التوزيع اجلغرايف. 

  

                                                      
 .2018أكتوبر/تشرين األول  25توقيع شرو  التوظيف ولكن مع تاريخ بداية اادمة بعد  عيشل ذلك إىل التعيينات اليت اعتهح فعال م  4
 4/159CL  (، الوثيقة2018مايو/أيار  25-21تقرير الدورة السبع  بعد املائة للجنة املالية )  5

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CL_159/MV892_4/MV892_CL_159_4_ar.pdf. 
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 التمثيل اجلغرايف ال االرياهات السائدة يف  :1 الجدول
 

 السنة
 (ديسمرب/كاعون األول 31 )يف

 غل
 املمثلة

 الناقصة
 التمثيل

 عاداًل املمثلة متثياًل 
 

 ااملمثلة متثيال زائدً 
الدول  موع  

 عدد األعضاء
الدول 
 األعضاء

النسبة 
 املئوية

 عدد
الدول 
 األعضاء

النسبة 
 املئوية

 عدد
الدول 
 األعضاء

النسبة 
 املئوية

 عدد
الدول 
 األعضاء

النسبة 
 املئوية

2011 31 16% 12 6% 139 73% 9 5% 191 

2013 40 21% 17 9% 130 68% 4 2% 191 

2015 43 22% 22 11% 123 64% 6 3% 194 

2017 24 12% 17 9% 149 77% 4 2% 194 

 194 %2 3 %86 166 %4 7 %9 18 )أكتوبر/تشرين األول( 2018

 
 التدابل املتخذة لت قيق التوزيع اجلغرايف العادل ملوظفي املنظمة

 
، بناًء على طلب كل من جلنة مت املنظمة بأمهية مواصاااااااااااالة تركيزها على حتقيق التوزيع اجلغرايف العادل. ولذلك تقري  -15
 لة عن حتقيق التوزيع اجلغرايف العادل ملوظفي املنظمة.مفصي ، وضع خطة عمل 7واجمللس 6املالية
 
 الطلبات فأعشااااااااااااااطة التواصاااااااااااااال.  حول، 1وت كز  االت االهتمام الرئيسااااااااااااااية اطة العمل، املتاحة يف املل ق  -16

 تشااااااااكيل، عاداًل  اًل زيادة عدد البلدان املمثلة متثيسااااااااعًيا إىل و  ؛عملية االختيار اعطال عقطة ما هي إالي ها املنظمة االيت تتلق
  ال غل عنه. اا أمرً  عاقصً زيادة عدد الطلبات الواردة من مرش   مالهل  من بلدان غل وثلة أو وثلة متثياًل 

 
من خالل قنوات  تلفة من أجل اجتذال الشااااااااغرة الوظائف عالعات التواصااااااال لل وي  ؤأعشاااااااطة ومت تكثيف  -17

 ا، على وجه ااصاااااااااااوأ، املنظمة حاليً عكف من التأهيل وتشاااااااااااجيع التمثيل اجلغرايف. وت مرشااااااااااا   على مساااااااااااتوى عال  
ج هلا من اليت يروي لصاحب العمل توائمه مع اس اتيجية العالمة التجارية  يوجودها على شبكة اؤع عح لكعلى استعراض 

املنظمة تقييم تتوىل واصاااااال االجتماعي. و صااااااة ووسااااااائل التلك وعية املتخصااااااي خالل الصااااااف ة املتعلقة بالوظائف واملواقع اؤ
 . 2019صااااااااااااااااا يف عاااام  عااااقً هاااة إىل البلااادان غل املمثلاااة أو املمثلاااة متثياًل دة األهاااداف موجي إطال  محالت إلك وعياااة  ااادي 

 كما أن الشراكات مع الدوريات القطاعية هي أيضا قيد االستعراض.
 

                                                      
 4/159CL (، الوثيقة 2018مايو/أيار  25-21تقرير الدورة السبع  بعد املائة للجنة املالية )  6

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CL_159/MV892_4/MV892_CL_159_4_ar.pdf. 
 REP /159CL(، الوثيقة 2018يوعيو/حزيران  8-4تقرير  لس املنظمة )  7

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CL_159/CL159_Report/MX075_CL_159_REP_ar.pdf. 



FC 173/10 7 

 

أخصاااائي  يف اساااتقدام املواهب يدعمون، باالساااتناد االساااتعاعة بويعزيز مكتب املوارد البشااارية موظفيه الداخلي  ب -18
 املنظمة اليت تضااااااااااااااطلع هبا عشااااااااااااااطة األيف وكاالت األمم املت دة األخرى ويف القطاع اااأ،  ةخرب ما يتمتعون به من إىل 

 يف  ال التواصل بنه  ابتكارية.
 
تطوير شااااابكة املنظمة باعتبارها قناة أسااااااساااااية لنشااااار إعالعات الوظائف الشااااااغرة ولزيادة بوبدأت املنظمة أيضاااااا  -19

التواصاال. وتكتسااي مشاااركة وثلي املنظمة واملمثل  اؤقليمي  واملمثل  الدائم  يف هذه األعشااطة املنظمة اااصااة برسااائل 
للمنظمة كصاحب عمل رفيع املستوى يف  تلف  أمهية حافة لضمان وسائل أفضل لالتصال باملرش   احمللي  ولل وي 

 أ اء العامل.
 
 وباؤضاااااااااافة إىل ذلك، جيري وضاااااااااع برام   ديدة األهداف الجتذال مرشااااااااا   مالهل  من البلدان غل املمثلة  -20
ا أو   رفع بنتاحة فرأ للزماالت والتدريب الداخلي. ويتمثل اهلدف الرئيسااااااااااااي يف بشااااااااااااكل كبل جًدااملمثلة متثياًل عاقصااااااااااااً

مسااااااااااااااتوى الوعي بعمل املنظمة يف هذه البلدان وإتاحة فرأ للموظف  الفني  احمللي  لالطالع على بيئة عمل املنظمة 
 وعمليات االختيار اليت تتبعها.

 
  ،بالتنسااااااااايق مع البلدان املضااااااااايفة ووكاالت األمم املت دة األخرى 2018و 2017يف عامي  ،شااااااااااركح املنظمةو  -21

مكينح هذه الفعاليات املنظمة من أن تزيد اتصااااالرا باملرشااا   قد والتطوير الوظيفي. و خاصاااة بفرأ العمل يف معارض 
املتبعة يف عملية جراءات اؤعايل و املاحملتمل  املساااااااااااتهدف  وأن تتبادل معهم معلومات بشاااااااااااأن املنظمة والفرأ الوظيفية و 

 وهي تعمل على حتديد املعارض املناساااااااااااااابة  2019املبادرات يف عام االختيار. وتعتزم املنظمة زيادة مشاااااااااااااااركتها يف هذه 
صااااااااة من اليت تتعلق بالتطوير  اجتذال أجل الوظيفي والفعاليات الدولية والشااااااااركاء الدولي ، وعلى وضااااااااع أعشااااااااطة  صااااااااي

 مرش   مالهل  وزيادة أثرها خالل اععقاد هذه الفعاليات.
 

 مةبين الجنسين بين موظفي المنظتكافؤ ال -باء
 
 طار املالسسياؤ
 
كان ميثا  األمم قد  ب  اجلنسااااا  ب  قورا العاملة على املساااااتويات كافة. و تكافال تلتزم األمم املت دة بت قيق ال -22

، واعتمد هذا املبدأ من قبل مجيع مالساااااساااااات النسااااااءل و اإىل املسااااااواة ب  الرج حدع املت دة املعاهدة العاملية األوىل اليت
 توظيف النسااااااااااااء بشاااااااااااأن  8األول ها، أصااااااااااادرت اجلمعية العامة لقمم املت دة قرار 1970منظومة األمم املت دة. ويف عام 

حثها على أن تتخذ التدابل املناساااااابة لتأم  تكافال الفرأ يف توظيف الذي من قبل مالسااااااسااااااات منظومة األمم املت دة، 
 الهالت يف املناصب العليا واملناصب الفنية األخرى.النساء امل

 

                                                      
  املت دة، األمم منظومة يف الدولية ا كومية الوكاالت ومجيع املتخصصة هيئارا ذلك يف مبا املت دة، األمم( 1970( )25) 2715 القرار حث  8

 .األخرى الفنية واملناصب العليا املناصب يف املالهالت النساء توظيف يف الفرأ تكافال لتأم  املناسبة التدابل اختاذ تواصل أو تتخذ على أن
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 ااملنظمة بأن حتقيق التمثيل العادل ب  اجلنساااااا  يف صاااااافوف القوة العاملة يشااااااكل هدفًا أساااااااسااااااًيا وشاااااارطً  وتقري  -23
  والتكافال ضاااااااااروريًا لبلوغ أهداف األمم املت دة. وتبًعا لذلك، تلتزم املنظمة بتعزيز املسااااااااااواة ب  اجلنسااااااااا  يف عملها الفين

هذا االلتزام يف دورته التاسااعة والثالث  اجمللس ب  اجلنساا  يف مال  املوظف  يف فئة املوظف  الفني  وما فوقها. وقد عزز 
 ، بنقراره الغاية احملديدة على عطا  األمم املت دة واملتمثلة يف متثيل النسااااااااااااااء بنسااااااااااااابة2010بعد املائة املعقودة يف مايو/أيار 

 ملائة يف فئة املوظف  الفني  وما فوقها يف املنظمة.يف ا 50
 
وتسااااتند املنظمة يف ما تبذله من جهود لت قيق التكافال ب  اجلنساااا  يف صاااافوف املوظف  إىل مبادت الشاااافافية  -24

  ةإدامة الالمساااااااااااوايف التوظيف وال قية، وتعمل على إزالة ا واجز النعظمية والثقافية اليت تالدي إىل  االساااااااااات قا و واجلدارة 
والتصدي للت رش للجميع يف متثيل اجلنس  وعلى حتس  السياسات واملمارسات اليت تسهم يف ريئة مكان عمل شامل 

  والتمييز على أساط اجلنس.
 
وضاااااااع خارطة طريق واضااااااا ة ، ساااااااعًيا منه إىل ، أعشاااااااأ األم  العام لقمم املت دة2017ويف يناير/كاعون الثاين  -25

فريق مهام يعل بالتكافال ب  اجلنسااااا ، يتألف  ،حتقيق التكافال على عطا  املنظومةإىل دف رمبعايل وأطر زمنية مشااااافوعة 
 اسااااااااا اتيجية التكافال ب  اجلنسااااااااا   إصاااااااااداركياعًا. وبعد جهد اساااااااااتغر  راعية أشاااااااااهر، مت   30من موظف  من أكثر من 

 االعتبار املمارساااااااااات اجليدة والدروط املساااااااااتخلصاااااااااة من اجلهود  تأخذ بع  اليت)"االسااااااااا اتيجية"(، 9على عطا  املنظومة
 اليت بذلح يف املاضي.

 
على اجملاالت الرئيساااية  ،االسااا اتيجية على عطا  املنظومة توجيهلعند التوصاااية باختاذ إجراءات  ،ز فريق املهاموركي  -26

م احملرز، والتدابل اااصاااااة وقضاااااايا التوظيف، والتعيينات يف املناصاااااب العليا، وسااااايا  التالية: حتديد الغايات ورصاااااد التقدي 
، وريئاة بيئاة مواتياة. وقرير فريق املهاام، عناد اسااااااااااااااتعراض ا االاة الراهناة، أن موعاد بلوغ اهلادف العاام املتعلق بت قيق املهاام

ال يتعلق باااألرقااام  ،. غل أن هااذا اهلاادف2028التكااافال عرب املنظومااة على مجيع املسااااااااااااااتويااات ينبغي أن يتمثاال يف عااام 
كامل إمكاعاتنا واالسااااتفادة منها. وإعه ينطوي على ريئة   حتقيقف سااااب، بل "بت ويل ثقافتنا املالسااااسااااية ح  عتمكين من 

 .كما أكد على ذلك األم  العام  بيئة عمل تشجيع املساواة وتقضي على الت يز وتشمل مجيع املوظف "
 
املنظمة، عظراً إىل طبيعتها كوكالة متخصصة يف منظومة األمم املت دة، وضع خطة تنفيذ مصميمة حسب وتدعم  -27

الطلب تسااااا شاااااد بالسااااايا  اااأ للمنظمة وبالت ديات اليت تواجهها، وبالتايل تساااااعى إىل تطبيق التوصااااايات الواردة يف 
 ارات اااصة هبا.اس اتيجية التكافال ب  اجلنس  على عطا  املنظومة من خالل املس

 
 م احملرز يف حتقيق الغايات املنشودةالتقدي 
 
، 2العاملة. وكما هو مب ي يف اجلدول را قو  ب تواصااااال املنظمة جهودها الرامية إىل حتقيق التكافال ب  اجلنسااااا   -28

، 2018. ويف أكتوبر/تشااااارين األول 2012يف املائة يف الوظائف الفنية يف أوائل عام  36ف  من اؤعاث بلغح عسااااابة املوظ

                                                      
9  https://www.un.org/gender/content/strategy. 
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مع عدد كبل من املالساااساااات املهنية واجلامعات يف بلدان  تارة وكذلك عطاقها وبفضااال اساااتمرار جهود التواصااال وتوسااايع 
جيل يف املائة. و  43ه النساااااابة إىل هذ حالهتمام للتوازن ب  اجلنساااااا ، ارتفعابفضاااااال إيالء هيئة االختيار  حتساااااان  خر سااااااع

يف  26عساااابة  نشااااغلياآلن  نيف املناصااااب العليا، فه  من اؤعاث شااااارة إليه يكمن يف زيادة عدد املوظفمل وظ ريدر اؤ
 .2012يف املائة يف بداية عام  21املائة من املناصب العليا مقارعة بنسبة 

 
 ارياهات متثيل اؤعاث يف القوة العاملة لدى املنظمة :2 الجدول

 
 2018أكتوبر/تشرين األول  15 2017يناير/كاعون الثاين  1 2014يناير/كاعون الثاين  1 2012 يناير/كاعون الثاين 1 الفئة

 %26 %24 %22 %21 مدير وما فو 
املااااااااااااوظاااااااااااافااااااااااااون 

 %43 %41 %37 %36 الفنيون

 %67 %66 %66 %66 اادمات العامة
املااااااااااااوظاااااااااااافااااااااااااون 
 نالااااااااااافاااااااااااناااااااااااياااااااااااو 

 الوطنيون
36% 41% 40% 43% 

املااااااااااااوظاااااااااااافااااااااااااون 
الااااااااااافاااااااااااناااااااااااياااااااااااون 

 املزاملون
69% 61% 66% 53% 

 %49 %42 %36 %32 االستشاريون
املاااااااتاااااااعاااااااااقاااااااادون 
)مااااااااتااااااااعاااااااااقاااااااادو 
اااااااااااااااااادمااااااااااااااااات 

 الشخصية(

44% 42% 49% 49% 

موظفو املشاريع 
 %31 %29 %26 %29 الوطنيون

املاااااااتاااااااعاااااااااقاااااااادون 
الاااااااااوطاااااااااناااااااااياااااااااون 

 وغلهم
33% 32% 36% 40% 

 %58 %54 %43 %26  خرون
 %43 %41 %38 %42 اجملموع

 
ا يف وااارساااااااااااااااة التوظيف يف املقر الرئيسااااااااااااااي وتلااك املطبقااة يف املكاااتااب امليااداعيااة.  3ويب ي اجلاادول  -29  اختالفاًاا مهمااً
 يف املااائااة يف املكاااتااب امليااداعيااة.  35يف املااائااة، فاانثن ال ميثلن سااااااااااااااوى  58اؤعاااث يف املقر املوظفون من ثاال ميح  ي فف

 ا إىل ظروف العمل املختلفة اليت تساااااامق للمقر الرئيسااااااي باجتذال عدد أكرب من املرشاااااا   ويعزى هذا االختالف أيضااااااً 
 من اؤعاث. 

  



10 FC 173/10 

 

 2018أكتوبر/تشرين األول  15يف القوة العاملة لدى املنظمة يف  اؤعاثاملوظف  من عسبة  :3 الجدول
 

 اجملموع املكاتب امليداعية املقر الرئيسي الفئة
 %26 %21 %29 مدير وما فو 

 %43 %32 %50 املوظفون الفنيون
 %67 %61 %72 اادمات العامة
 %43 %43   الوطنيون ناملوظفون الفنيو 

 %53 %33 %57 املوظفون الفنيون املزاملون
 %49 %36 %60 االستشاريون

 %49 %40 %58 املتعاقدون )متعاقدو اادمات الشخصية(
 %31 %31   املشاريع الوطنيونموظفو 

 %40 %39 %58 املتعاقدون الوطنيون وغلهم
 %58 %52 %74  خرون
 %43 %37 %60 اجملموع

 
 م الذي أحرزته املنظمة على مدى العام  املاضااااااااااااي . ويف ح  من الواضااااااااااااق أعه أدعاه التقدي  4ويعرض اجلدول  -30

وما فو ، تدر  املنظمة أن من شاااااأن زيادة  2-ما يتعلق مبساااااتوى مد ما تزال هنا   االت جيب حتساااااينها، ال سااااايما يف 
عسبة املدراء من النساء، من خالل حتس  معدالت التوظيف يف مناصب القيادة، وكذلك بناء قنوات داخلية قوية لل قية، 

 بداية دورة محيدة ستالدي إىل حتقيق التكافال ب  اجلنس  يف القوة العاملة.  شكاليأن 
 

 اؤعاث يف املنظمة حبسب الدرجةاملوظف  من عسبة  :4 لالجدو 
 

 2018عسبة اؤعاث يف عام  2017عسبة اؤعاث يف عام  2016عسبة اؤعاث يف عام  املستوى
 %33 %33 %50 عائب املدير العام

 %18 %18 %20 املدير العام املساعد
 %23 %26 %24 2-د
 %28 %27 %22 1-د
 %24 %24 %22  5-ف
 %39 %39 %36 4-ف
 %53 %54 %53 3-ف
 %67 %68 %66 2-ف
 %60 %62 %61 1-ف

 
التكافال ب  اجلنسااااااااااا  على عطا  منظومة األمم املت دة  ةاسااااااااااا اتيجيويف ح  أن اهلدف النهائي الذي حتديده  -31

 بأعه من غل املرجق ضاااااامان اسااااااتدامة هذا الرقم، ولذلك  ساااااا اتيجية تقري ، فنن اال50/50ة بحتقيق التكافال بنساااااا يكمن يف
 يف املائة، هبدف حتقيق التكافال حبلول  53-يف املائة  47، يعترب ضاااااااااااااامن هاممل  ةاالساااااااااااااا اتيجيفنن التكافال، ألغراض 

 .2028عام 
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 التدابل املتخذة لت قيق التكافال ب  اجلنس  ب  موظفي املنظمة
 
يً  ،زالتكافال ب  اجلنساااااااااااااا  ب  موظفي املنظمة، املتاحة يف املل ق الثاين، تركي خطة العمل لت قيق إن  -32   امتاشاااااااااااااا

 :وهي على ثالثة  االت رئيسية،، مع اس اتيجية األمم املت دة
 

 القيادة واملساءلة؛ 
 والتوظيف واالستبقاء والتدرج وإدارة املواهب؛ 
  الصلة ببيئة العمل.والبيئة املواتية/الثقافة التنظيمية/ السياسات ذات 
 
ال. لذلك، تعرض ويعترب تفاين اؤدارة العليا ودعمها من األمور اليت ال غل عنها لتنفيذ خطة العمل بشاااااااكل فعي  -33

ا األدوار امللقاااة على عاااتقهم و  املاادراءاملنظمااة تاادابل  تلفااة لضاااااااااااااامااان أن  يت ملون القااائم  على التوظيف ياادركون متااامااً
 قيق التكافال ب  اجلنس .عنها يف حت ليةسالو امل
 
 للوظائف   جلميع املوظف  بتقدمي طلبارمويف ما يتعلق بسااااااااااااياسااااااااااااات التوظيف والتدرج، تساااااااااااامق املنظمة فعاًل  -34

دة، على عكس عظام اليت سيتوفون فيها الشرو  املطلوبة دون أي عقبات أخرى غل املالهالت واستفاء املعايل الدعيا احملدي 
 وكااالت األمم املت ادة األخرى الاذي يساااااااااااااامق للموظف  بتقادمي طلباارم لوظاائف أعلى بادرجاة واحادة فق . وييسااااااااااااار 
هذا النه  التدرج الوظيفي على أسااااااط االسااااات قا  مبا يتماشاااااى مع مبادت املنظمة. وباؤضاااااافة إىل ذلك، تنفذ املنظمة 

سياسات التوظيف كفل يف  تلف خطوات عملية االختيار. فعلى سبيل املثال، ت تدابل للقضاء على الت يز غل املقصود
على حجب املعلومات  ،أثناء عملية التوظيف ،ولة عن إجراء املقابالت، وتعمل املنظمةال تشااااااكيلة متوازعة يف اللجان املساااااا

 لضااااااااامان صاااااااااياغة  الشاااااااااخصاااااااااية، مثل الوضاااااااااع العائلي وعدد األطفال، وعلى اساااااااااتعراض عص إعالن الوظيفة الشااااااااااغرة
 .ةينساعمن الناحية اجل ايدة 

 
 املنظمة تتعاون مع الوكاالت األخرى فنن وعظرًا إىل أن حتدي حتقيق التكافال ب  اجلنساااااااااااااا  هو حتد  مشاااااااااااااا  ،  -35

اليت توجد مقارها يف روما ؤعشاء قاعدة بياعات مش كة باملرش   املالهل  من اؤعاث. وسيالدي هذا النه  إىل النهوض 
 دة األهداف ودعم اجلهود الرامية إىل حتقيق التكافال ب  اجلنس  يف املناصب العليا.اصل احملدي حبمالت التو 

 
نظومة األمم املت دة، اااصاااااااااة مبوقد صاااااااااادقح املنظمة فعاًل على ااطو  التوجيهية املتعلقة بتهيئة البيئة املواتية  -36

 ا متساااااااااااااااوية، وتقري التنوع واملروعة وتتيق فرصااااااااااااااً  ثمنبيئة عمل توتلتزم با فاظ على تدابل  ددة وتعزيزها من أجل ريئة 
بأن املوظف  هم أيضاااا أفراد أسااار و تمعات، وتكفل بيئة  منة ميكن العمل فيها. وهنا  ساااياساااات جيري تنفيذها خاصاااة 

، وتشااار  يةقاماالعتاألعمال مبنع الت رش وسااوء اسااتخدام الساالطة، والشااالون األخالقية، وحلي الناااااااااااااااازاعات، وا ماية من 
املنظمة بنشاااااااا  يف فرقة العمل املعنية بالتصااااااادي للت رش اجلنساااااااي داخل املنظمات التابعة ملنظومة األمم املت دة والتابعة 

رعة، مثل مواعيد املعمل الجمللس الرؤساء التنفيذي . كما تطبق املنظمة بالفعل سياسة الرضاعة الطبيعية واعتمدت ترتيبات 
 مل عن بعد والعمل بدوام جزئي ومواعيد العمل املضغوطة والتقاعد املرحلي.العمل املرعة والع

  



12 FC 173/10 

 

 الملحق األول
 

 خطة العمل المتعلقة بتحقيق التوزيع الجغرافي العادل بين موظفي المنظمة
 

 اؤطار الزمين ا الة اؤجراءات القسم
حتديد اسااااا اتيجية العالمة التجارية  التجارية لصاحب العمل ةالعالم

 لصاحب العمل
 2019يناير/كاعون الثاين  العمل جار  

االساااتعاعة بأخصاااائي  يف اساااتقدام 
 املواهب

 2019يناير/كاعون الثاين  العمل جار  

ريااااادياااااد املوقع اؤلك وين ااااااااأ 
 بالوظائف 

 2019الربع األول من عام  تقدير التكاليف واؤطار الزمينيتم 

تاانشااااااااااااااااياا  وجااود املاانااظاامااااااااة عاالااى 
 اؤع عح

 2019 فرباير/شبا  1أجنزت املرحلة 

الشااااااااااااااااراكااااااااة مع مواقع التوظيف  أعشطة التواصل
 اؤلك وعية املتخصصة

 2019 فرباير/شبا  1أجنزت املرحلة  

 2019 فرباير/شبا  تقدير التكاليفيتم  الشراكة مع الدوريات القطاعية
الشاااااااااااااااراكاااة مع مقااادمي خااادماااات 

 التوظيف احمللي 
 2019مارط/ ذار  /

يف الفعاااليااات املتعلقااة  املشااااااااااااااااااركااة
 بالتوظيف

 على أساط كل حالة على حدة تقدير التكاليف واؤطار الزمينيتم 

ا مالت اؤلك وعية احملددة  تنظيم
 األهداف

 2019مارط/ ذار  العمل جار   

إشااااااااااااااارا  وثلي املنظماااااااة واملمثل   شبكة املنظمة 
 اؤقليمي 

الااعااماااااااال خااالل ختااطااياا  باارعاااااااااماا   العمل جار  
 وامليزاعية

 بدأ العمل جار   إشرا  املمثل  الدائم 
تصااااااااميم فرأ الزماالت والتدريب  الربام  احملددة األهداف 

 الداخلي
 بدأ العمل جار  
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 الملحق الثاني
 

 خطة العمل المتعلقة بتحقيق التكافؤ بين الجنسين بين موظفي المنظمة
 

 اؤطار الزمين ا الة اؤجراءات القسم
 القيادة واملساءلة

 

إصاااااااااااااااادار خطو  توجيهياة لتعزيز 
دور املاااااااادراء الاااااقااااااااائاااااماااا  عااااالاااااى 
التوظيف باعتبارهم مسااااالول  عن 
الغاية املتعلقة بت قيق التكافال يف 

  تلف مراحل عملية االختيار

 2019يناير/كاعون الثاين  العمل جار   

د لكبل تعليم إلك وين  اااادي تنظيم 
ريئة  املدراء بشااااأن كيفية تشااااجيع

مكان عمل يضااااامن املسااااااواة ب  
 اجلنس 

 2019الفصل األول من عام  تقدير التكاليفيتم 

 التوظيف واالستبقاء،
 التدرج

 

عدم توفل أي معلومات شخصية 
 أثناء عملية التوظيف

 2019 فرباير/شبا  العمل جار  

من اساااااااااااااااتخاادام صااااااااااااااايغااة  اااياادة 
يف إعالعات  ةيانساااااااااااااااااعالنااحياة اجل

 الوظائف الشاغرة

 2019 فرباير/شبا   جار  العمل 

 2019 تقدير التكاليف برام  التوجيه
إعشااااء قاعدة بياعات مشااا كة ب  
الوكااااالت اليت توجاااد مقااااارهاااا يف 

 روما

 2019مارط/ ذار  العمل جار  

دة تنظيم محالت اتصاااااااااااااااااااال  ااااادي 
 األهداف

 2019مارط/ ذار  العمل جار   

الت رش الساااااياساااااات املتعلقة مبنع  البيئة املواتية
وسوء استخدام السلطة، والشالون 
األخالقية، وحلي النااااااااااااااااااااااااااااااازاعات، 
  وا ماية من األعمال االعتقامية

 / عفذت

 / عفذت ترتيبات العمل املرعة
 / عفذت سياسة الرضاعة الطبيعية 
 
 


