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لجنة المالية
الدورة الثالثة والسبعون بعد المائة
روما 16-12 ،نوفمبر /تشرين الثاني

2018

التوازن الجغرافي بالنسبة إلى االستشاريين

ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
السيد

Fernando Serván

مدير مكتب الموارد البشرية

الهاتف:

+3906 5705 2299

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة
للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمةwww.fao.org :
MY388/A
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موجز




تعرض هذه الوثيقة تقريراً مرحلياً عن اجلهود اليت تبذهلا املنظمة لبناء قوة عمل تعكس التنوع اجلغرايف للبلدان
األعضاء فيها مع مراعاة اجلدارة كمعيار أساسي للتعيني.
وتعرض هذه الوثيقة اإلجراءات اليت اعتمدهتا املنظمة منذ ديسمرب/كانون األول  ،2017والنتائج اليت مت التوصل
إليها منذ تطبيق هذه اإلجراءات ،واإلجراءات اإلضافية املقرر اعتمادها من أجل حتقيق التوازن اجلغرايف بالنسبة
إىل االستشاريني.

التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية


إ ّن اللجنة مدعوة إىل أخذ العلم بالتقرير املرحلي املعروض يف هذه الوثيقة.

3

FC 173/9

مقدمة
ججع نلس املنظمة ،يف دورته الثامنة واعمس ج ججني بعد املائة املنعقدة يف ديس ج ججمرب/كانون األول " ،2018اإلدارة
-1
شجج ّ
على مراعاة احلاجة إىل التوازن اجلغرايف يف عملية توظيف االستشاريني ،مبا يتسق مع التوزيع اجلغرايف للموظفني ،وذلك من
أجل تنفيذ الربامج واألنشججطة بفعالية أكرب ،مع مواصججلة اعتماد اجلدارة واالسججتمقاا كمعيار أسججاسججي يف عملية التوظيف،
وطلب إىل األمانة أن تقدم إىل جلنة املالية يف دورهتا القادمة وثيقة شاملة عن التوازن اجلغرايف بالنسبة إىل االستشاريني ،مع
مراعاة النقاط اليت أثارها اجمللس يف هذه الدورة".1
وباالس ججتناد إىل املعلومات اليت قدمتها األمانة إىل جلنة املالية يف مايو/أيار  2018وإىل الدورة التاس ججعة واعمس ججني
-2
بعد املائة للمجلس يف يونيو/حزيران  ،2018طلب األعض ج ج ج ج ج ججاء إىل "األمانة تقدمي تقرير مرحلي إىل الدورة املقبلة للمجلس
جتنادا إىل السججياسججة املراجعة لتعيني االسججتشججاريني وتقييمهم؛
بشججأن اجلهود اجلارية لتمسججني التوزيع اجلغرايف لالسججتشججاريني اسج ً
علما بتطمني األمانة من أ ّن اجلهود املبذولة يف سج ج ج ججبيل حتسج ج ج ججني التوزيع اجلغرايف العادل س ج ج ج جوف تأخذ بعني االعتبار
وأخذ ً
احلاجة إىل اتباع هنج مرن يف عملية االختيار مبا يشمل االنعكاسات على مستوى الكلفة ،مع اإلبقاء على اجلدارة كمعيار
2
أساسي للتعيني ومن أهنا لن تطبّق هوامش رقمية صارمة".
وتعرض هججذه الوثيقججة تقريراً مرحليجاً عن اإلجراءات اليت اعتمججدهتججا املنظمججة منججذ ديس ج ج ج ج ج ججمرب/كججانون األول ،2017
-3
والنتائج اليت مت التوصج ج ج ججل إليها منذ تطبيق هذه اإلجراءات ،واإلجراءات اإلضج ج ج ججافية املقرر اعتمادها من أجل حتقيق التوازن
اجلغرايف بالنسبة إىل االستشاريني.
وجتدر اإلشججارة يف هذا الصججدد إىل أن املنظمة قد رّكزت جهودها على جذد املزيد من املرشججمني امل هلني وعلى
-4
إثراء نموعة االستشاريني احملتملني يف قوائم املرشمني ذي الصلة ،األمر الذي ّأدى إىل حتسينات يف توازهنم اجلغرايف .وقد
أمكن حتقيق ذلك بفضل العملية التنافسية اليت اعتممدت يف الوظائف االستشارية يف أغسطس/بد  ،2017وبفضل نشر
املزيد من اإلعالنات عن فرص العمل االستشارية عن طريق مواقع التواصل االجتماعي والشبكات الفنية ومكاتب املنظمة
حول العامل.
املوحدة اليت تفرتض إص ججدار إعالنات عن الش ج جواغر يف كافة الوظائف االس ج جتش ججارية
-5
وإن تنفيذ إجراءات االختيار ّ
وتش ج ججكيل أفرقة إجراء املقابالت تض ج ججم عض ج جواً واحداً من خارم وحدة التعيني وموافقة مس ج ججاعد املدير العام املع  ،يض ج ججمن
اإلبقاء على اجلدارة كمعيار أساسي للتعيني.
وما أن تتم املوافقة على إدرام املرشج ججمني يف القوائم ،ميكن أن تعيّنهم الوحدات مباشج ججرة من غا إجراء مقابالت
-6
إض ج ججافية معهم .وللمرص على أن جهود املنظمة الرامية إىل حتس ج ججني التوازن اجلغرايف بالنس ج ججبة إىل االس ج ججتش ج ججاريني ت خذ يف
1
2

الفقرة ( 12كاف) من الوثيقة .CL 158/REP
الفقرة ( 13حاء) من الوثيقة .CL 159/REP
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ميوهلا الربنامج العادي .وحتص ج ج ج ج ججل
االعتبار يف عملية التعيني ،مت اتباع هنج مرن يف ما يتعلّق بالوظائف االس ج ج ج ج ججتش ج ج ج ج ججارية اليت ّ
اإلدارات على املوافقة على كل حالة على حدة ،باالستناد إىل التوازن اجلغرايف القائم واالستشاريني املوجودين فيها.
باإلضججافة إىل ذلك ،إ إصججدار تقارير مرحلية بشججأن قوائم االسججتشججاريني على مسججتوى اإلدارات واالس جتشججاريني
-7
املعيّنني ،بقيام وحدات التعيني نفسها برصد أفضل للتوزيع اجلغرايف بدعم من مكتب املوارد البشرية.
وبدأت اإلجراءات املطبّقة ت يت بالفعل نتائج ملموسة مع إنشاء قوائم استشاريني واسعة ومتوازنة جغرافياً ومتاحة
-8
لقيام املنظمة بالتعيينات .ولكن ال يزال ينبغي بذل املزيد من اجلهود من أجل التوص ججل إىل قوة عمل متنوعة وتوازن جغرايف
أفضل بالنسبة إىل االستشاريني.

أوالا -اإلجراءات المعتمدة منذ ديسمبر/كانون األول

2017

ألف -إصدار اإلعالنات عن الشواغر يف كل الوظائف االستشارية
تبقي املنظمة على اجلدارة كمعيار أساسي يف عمليات االختيار والتعيني اعاصة هبا .وكما ذكر أعاله ،اعتممدت
-9
عملية االختيار التنافسي لالستشاريني يف أغسطس/بد  ،2017مبا يتماشى مع التوصيات الواردة يف تقرير وحدة التفتيش
املشرتكة بشأن "استعراض عقود اعرباء االستشاريني األفراد يف منظومة األمم املتمدة".
3

 -10وقامت املنظمة بتمويل إجراءات االختيار غا التنافسية وغا الشفافة اليت كانت تطبقها إىل إجراءات منظمة
وعاملية وتنافسية .ومنظمة األغذية والزراعة هي حالياً واحدة من وكاالت األمم املتمدة القليلة اليت تصدر إعالنات عن
الشواغر يف كافة الوظائف االستشارية ،ما يعطي فرصة للمرشمني اعارجيني للتنافس على الوظائف املتاحة يف املنظمة.
وبفضل هذه اإلعالنات املفتوحة والعاملية وجهود االتصال املتجددة ،باتت املنظمة تتلقى املزيد من الطلبات من األفراد
امل هلني األمر الذي يساهم يف تشكيل قوائم واسعة باملرشمني امل هلني.
 -11ويتماشى هذا النهج مع النتائج الواردة يف تقرير وحدة التفتيش املشرتكة والذي يشا إىل أنه "ميكن التوصل إىل
تعيني أفضل مرشإ م هل عن طريق التخطيط اجليّد باستهداف كثا من املرشمني وبإجراء منافسة فعالة .ومن شأن توسيع
نطاا نشر فرص االستعانة باعرباء االستشاريني أن يسهم يف إجياد مزيد من املرشمني امل هلني من أجل التعيني .وحتقيقاً
هلذه الغاية ،ميكن تضمني قواعد بيانات قوائم املرشمني الدينامية مزيداً من املرشمني من أجل خوض عملية اختيار أسرع
تيسر تعيني اعرباء االستشاريني الذين لديهم بالفعل
وأيضاً من أجل تيسا التنافس .ومن شأن قواعد البيانات هذه أن ّ
سجالت أداء جيّدة تعييناً سريعاً بينما تتطلب عملية تنافسية أكثر تشديداً يف حالة املرشمني اجلدد".
4

3
4

http://undocs.org/JIU/REP/2012/5 .JIU/REP/2012/5

الوثيقة
الفقرة  123من الوثيقة  ،JIU/REP/2012/5صhttp://undocs.org/JIU/REP/2012/5 ،27 .
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وجتدر اإلشارة إىل أنه منذ عام  ،2017بات توظيف االستشاريني يتطلّب موافقة مزدوجة .وتتبع املوافقة األوىل
-12
اليت يعطيها املشرف املباشر على االستشاري موافقة املس ول عن ميزانية الوحدة املعنية يف املنظمة .ويف حال كان املشرف
املباشج ججر هو املس ج ج ول عن امليزانية ،عندها تمطلب موافقة أعلى من املشج ججرف على املس ج ج ول عن امليزانية .وتمطبق هذه العملية
مهمتهم باس ججتخدام تقارير تقييم اجلودة .ومن ش ججأن هذه اإلجراءات
املزدوجة أيض جاً على تقييم أداء االس ججتش ججاريني يف هناية ّ
أن تعزز املعايا القائمة على اجلدارة يف عملية التعيني.

باء -إنشاء قوائم االستشاريني
 -13تعد قوائم املرش ج ج ججمني عنص ج ج جراً مهماً لتمس ج ج ججني التنوع اجلغرايف مبا أهنا تتيإ للمديرين نموعة أكرب من املرش ج ج ججمني
امل هلني من أجججل التعيينججات .وميكن حتقيق ذلججك بججاتبججاع أسج ج ج ج ج ج ججاليججب شج ج ج ج ج ج ج من بينهججا التخطيط لالحتيججاجججات من اعرباء
االس ججتش ججاريني قبل احلاجة إليهم بوقت و
كاف بغية توس ججيع نطاا نموعة اعرباء االس ججتش ججاريني املتاحني واس ججتكش ججاف طرا
جلذد مرشمني من مجيع البلدان.
 -14وتتمثل نقطة االنطالا لتمسج ج ججني التوازن اجلغرايف بالنسج ج ججبة إىل االسج ج ججتشج ج ججاريني يف حتقيق التوازن اجلغرايف يف قوائم
املرشج ججمني .وعلى مسج ججتوى القوائم ،كانت التمسج ججينات يف الفرتة األخاة مرضج ججية ةيو حصج ججلت زيادة مسج ججتمرة وكباة يف
املبني يف اجلدول  .1فبني أكتوبر/تشج جرين األول  2017وأكتوبر/تشج جرين األول  ،2018زاد عدد
البلدان املمثلة ،على النمو ّ
البلدان املمثلة يف القوائم من  54إىل  153بلداً.

تطور قوائم االستشاريين
الجدول ّ -1
أكتوبر/تشرين األول 2017

ديسمبر/كانون األول 2017

أكتوبر/تشرين األول 2018

عدد القوائم

65

79

90

املرشمون الذين ترد أ اؤهم يف القوائم

102

425

2774

البلدان املمثلة يف القوائم

54

93

153

%47

%52

%52

النسبة املئوية للمرشمات يف القوائم

جيم -حتسني الرصد
 -15اعتباراً من يناير/كانون الثاين  ،2018مت تش ج ج ج ج ج جججيع وحدات التعيني (اإلدارات /املكاتب اإلقليمية /فرا الربنامج
االس جرتاتيجي) على توسججيع نطاا اإلعالنات عن الش جواغر يف الوظائف االسججتشججارية من أجل احلصججول على مرشججمني من
قاعدة جغرافية واس ج ج ج ج ججعة .ويف الوقت نفس ج ج ج ج ججه ،بدأ مكتب املوارد البشج ج ج ج ج جرية تعاونه مع املكاتب امليدانية بغية ا اذ إجراءات
لتمسني نشر اإلعالنات عن الشواغر على املستوى القطري.

6

FC 173/9

 -16ويف موازاة ذلك ،بدأ مكتب املوارد البشج ج ج ج ج ج جرية برص ج ج ج ج ج ججد االجتاهات الس ج ج ج ج ج ججائدة على مس ج ج ج ج ج ججتوى اإلدارات واملنظمة
يف ما يتعلّق بالتوازن اجلغرايف يف قوائم املرش ج ججمني ةس ج ججب الوحدات ،ومت إطالع هذه الوحدات بص ج ججورة منتظمة على واقع
احلال بغية حتقيق توازن جغرايف أفضل يف قوائم املرشمني وتقارير االختيار من مجلة أمور أخرى.
 -17وقد أدت عملية الرص ججد هذه دوراً أس ججاس ججياً يف ض ججمان نش ججر اإلعالنات عن الشج جواغر على نطاا أوس ججع ،وإتاحة
فرص أكرب لرعايا البلدان األعض ج ج ججاء إلجراء املقابالت ،وبالتا إنش ج ج ججاء قوائم مرش ج ج ججمني أغو ومتوازنة جغرافياً .ويف الوقت
نفسه ،تتلقى وحدات التعيني معلومات عن حالة التوازن اجلغرايف بالنسبة إىل االستشاريني ويتم تشجيعها على بذل جهود
إضافية لتمسني هذا التوازن حسب االقتضاء.

دال -املرونة يف تعيني االستشاريني
 -18عقب التوجيهات الص ج ججادرة عن اجمللس يف يوليو /وز  ،2018مت تعزيز الس ج ججياس ج ججة املتعلّقة باختيار االس ج ججتش ج ججاريني
وتعيينهم من خالل إص ججدار املنش ججور اإلداري  04/2018املدعوم من مذكرة توجيهية منقَّمة الختيار االس ججتش ججاريني مبوجب
ض ج جإ
القس ججم  317من دليل اإلجراءات اإلدارية بش ججأن امللتزمني باتفاقات اعدمات الش ججخص ججية مبوجب القس ججم  .319وتو ّ
هذه الوثائق املسج ج ج ج ج وليات لرص ج ج ج ججد اجلهود اليت تبذهلا املنظمة واإلجراءات الرامية إىل حتس ج ج ج ججني التوازن اجلغرايف بالنس ج ج ج ججبة إىل
االستشاريني رصداً دقيقاً ،كما أهنا حتدد ضوابط إضافية يف عملية التعيني.
 -19وطبّقت املنظمة هنجاً يقضججي مبعاجلة كل حالة على حدة مبا يتماشججى مع املرونة الالزمة يف هذه العملية .وبصججورة
خاص ج ججة ،مت تش ج جججيع املديرين املكلّفني بالتعيني ،يف اإلدارات اليت ثّل فيها جنس ج ججية واحدة أو جنس ج ججيتني أكثر من  50يف
املائة من االسج ج ج ججتشج ج ج ججاريني ،على حتديد املرشج ج ج ججمني امل هلني اصخرين يف القوائم من أجل تصج ج ج ججميإ أي اختالل يف التوازن.
لتجنب عرقلة العمل وإلعطاء املديرين املكلّفني بالتعيني الوقت الكايف لتمديد
وأتيمت فرتة انتقال ية من ثالثة أش ج ج ج ج ج ججهر ّ
املرشمني الواردين يف القوائم بغية حتسني التوازن اجلغرايف بالنسبة إىل االستشاريني.

ثانياا -النتائج المتحققة
 -20كما ذكر أعاله ،بدأت اإلجراءات املطبّقة ت يت بالفعل نتائج ملموس ج ج ج ج ج ججة يف ما يتعلّق بالتنوع اجلغرايف يف قوائم
االستشاريني.
يتبني من اجلججدول  ، 2زاد عججدد البلججدان املمثلججة يف كججل قججائمججة على مس ج ج ج ج ج ججتوى اإلدارة يف الفرتة املمتججدة بني
 -21وكمججا ّ
مايو/أيار وأكتوبر/تش جرين األول  ،2018وذلك بفض ججل جهود والتزام وحدات التعيني اليت تع ّد األس ججال الذي س ججيقوم عليه
التوازن اجلغرايف بالنسبة إىل االستشاريني املعيّنني.
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الجدول  -2عدد المرشح ح ح ح حححين الذين تم الممح ح ح ح ححادقة عويهم في كظ قائمة من قوائم المن مة والتوازن الجغرافي
ذي الموة (مايو/أيار  -2018أكتوبر/تشرين األول )2018
عدد المرشحين
في القائمة
أكتوبر/تشرين األول 2018

عدد البودان الممثوة
في القائمة
أكتوبر/تشرين األول 2018

عدد المرشحين
في القائمة
مايو/أيار 2018
املراكز العليا

178

58

268

70

نائب املدير العام
(العمليات)

82

35

213

57

نائب املدير العام
(الربامج)

379

86

705

105

إدارة التنمية
االقتصادية
واالجتماعية

230

62

602

92

إدارة الزراعة

157

54

342

83

إدارة املناخ والتنوع
البيولوجي واألراضي
واملياه

16

37

284

56

إدارة مصايد األ اك
وتربية األحياء املائية

82

33

207

47

إدارة الغابات

109

38

216

49

املكتب اإلقليمي
ألفريقيا

84

34

177

52

املكتب اإلقليمي
صسيا واحمليط اهلادئ

92

46

202

68

املكتب اإلقليمي
ألوروبا وبسيا
الوسطى

51

37

157

56

املكتب اإلقليمي
ألمريكا الالتينية
والبمر الكارييب

20

14

68

28

املكتب اإلقليمي
للشرا األدىن ومشال
أفريقيا

44

29

89

40

*1 479

136

*2 774

153

المجموع

عدد البودان الممثوة
في القائمة
مايو/أيار 2018

* حيتسب املرشمون الذين ترد أ اؤهم يف أكثر من قائمة ،مرّة واحدة فقط يف اجملموع
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 -22وجتدر اإلش ججارة إىل أن تزايد عدد االس ججتش ججاريني احملتملني الذين ينتمون إىل جنس ججيات متعددة ،س ججيتيإ مزيداً من
الفرص لتقوم املكاتب امليدانية بتعيني اعربات املتاحة حملياً أو اعرباء من ذوي املعرفة باإلقليم و/أو البلد.
 -23باإلض ج ج ج ج ج ججافة إىل ذلك ،ارتفعت نس ج ج ج ج ج ججبة املرش ج ج ج ج ج ججمات اللوايت ت املص ج ج ج ج ج ججادقة عليهن يف القوائم من  47يف املائة
يف أكتوبر/تشرين األول  2017إىل  52يف املائة يف أكتوبر/تشرين األول  .2018ويف الوقت نفسه ،ارتفعت نسبة املرشمات
اللوايت عيّنتهن املنظمة بالفعل من  42يف املائة يف يناير/كانون الثاين  2017إىل  49يف املائة يف أكتوبر/تشرين األول .2018
 -24ويف ما يتعلّق بالتوازن اجلغرايف احلا لالسج ججتشج ججاريني ،يعرض اجلدول  3التغاات اليت طرأت على مسج ججتوى التوزيع
بني التقرير األخا الصادر يف مايو/أيار  2018وهذا التقرير.
 -25وميكن املالحظة أن النص ج ج ججيب املرتاكم لالس ج ج ججتش ج ج ججاريني الذين ميوهلم الربنامج العادي والذين ينتمون إىل اجلنس ج ج ججيات
اعمس أو العشر الكربى تراجع بشكل طفيف ( 2يف املائة) نتيجة اإلجراءات املطبقة .ولكن بالنسبة إىل االستشاريني الذين
يتم ويلهم من موارد من خارم امليزانية ،حص ج ججلت زيادة مش ج ججاهبة يف اجملموعات نفس ج ججها (البلدان اعمس ج ججة والعش ج ججرة الكربى)
مما أدى إىل بقاء التوازن اجلغرايف العام (مجيع مصادر التمويل) كما هو بني مايو/أيار وأكتوبر/تشرين األول .2018

الجدول  -3نميب أكبر الجنسيات األصوية لالستشاريين
مايو/أيار

2018

أكتوبر/تشرين األول

البرنامج العادي

العدد اإلجمالي لالستشاريين

721

617

البلدان املمثلة

109

106

نصيب أكرب مخس جنسيات (نسبة مئوية)

46.7%

43.6%

نصيب أكرب عشر جنسيات (نسبة مئوية)

58.3%

56.7%

حسابات األمانة

العدد اإلجمالي لالستشاريين

645

739

البلدان املمثلة

105

110

نصيب أكرب مخس جنسيات (نسبة مئوية)

42.3%

44.3%

نصيب أكرب عشر جنسيات (نسبة مئوية)

55.8%

58%

جميع ممادر التمويظ

العدد اإلجمالي لالستشاريين (جميع ممادر التمويظ)

1 366

1 356

135

133

نصيب أكرب مخس جنسيات (نسبة مئوية)

44.14%

43.95%

نصيب أكرب عشر جنسيات (نسبة مئوية)

56.22%

56.19%

البلدان املمثلة

2018
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ثالثاا -اإلجراءات اإلضافية
ميوهلم الربنامج العادي مع
 -26ستواصل املنظمة بذل اجلهود لتمسني التوازن اجلغرايف بالنسبة إىل االستشاريني الذين ّ
إعطاء األولوية جلهود الرص ج ج ججد واالتص ج ج ججال .وس ج ج ججيتواص ج ج ججل إرس ج ج ججال التقارير العادية إىل اإلدارات للس ج ج ججما هلا بالتمقق من
االجتاهات الس ج ججائدة وإدخال التعديالت يف الوقت املناس ج ججب .وباإلض ج ججافة إىل البيانات بش ج ججأن قوائم املرش ج ججمني ،س ج ججتتلقى
اإلدارات معلومات عن حالة التوازن اجلغرايف احلا بالنسججبة إىل االسججتشججاريني فيها .وسججتواصججل املنظمة رصججد الوضججع مركزياً
لتقييم اعتماد إجراءات إضافية م وأينما دعت احلاجة.
 -27وتعترب أنشججطة االتصججال ضججرورية ملواصججلة جذد أفضججل املرشججمني املتوافرين وإلجراء فالت مسججتهدفة يف البلدان
املمثلة ثيالً ناقصجاً يف القوائم .وإن اهلدف الرئيسججي للسججياسججة املن ّقمة هو اتباع عملية اختيار مفتوحة وقائمة على اجلدارة،
ما يتيإ الفرص جلميع املرشمني امل هلني؛ وبالتا  ،تعد أنشطة االتصال من أهم العناصر ملواصلة حتسني العملية اجلديدة.
ويف العام املاضي ،رّكزت املنظمة على أنشطة االتصال على مستوى املنظمة وستبدأ اصن العمل على فالت أكثر حتديداً
بالتعاون مع وحدات التعيني واملكاتب امليدانية والبلدان األعضاء.
 -28وقد ّأدت اإلجراءات اليت اعتمدهتا املنظمة بالفعل إىل حتسج ججني التوازن اجلغرايف يف قوائم املرشج ججمني على مسج ججتوى
الوحدات وعلى مس ج ج ججتوى املنظمة ،األمر الذي إ بتمقيق اهلدف املتمثّل يف وجود قوة عاملة من االس ج ج ججتش ج ج ججاريني تتميّز
املبني يف
بالتنوع اجلغرايف .واألمر سج ججيّان بالنسج ججبة إىل االسج ججتشج ججاريني املعيّنني الذين تراجع ترّكزهم يف بلدان قليلة على النمو ّ
اجلدول .3
 -29ولن يتم التوصججل إىل توازن جغرايف أفضججل بالنسججبة إىل االسججتشججاريني إال عندما يتم اسججتيعاد هذا املفهوم يف ثقافة
املنظمة واالعرتاف فيها بالفوائد املنبثقة عن وجود قوة عاملة أكثر تنوعاً .وسججتواصججل املنظمة تشجججيع وحدات التعيني على
تنويع قوة العمل من الناحية اجلغرافية ،وس ج ججتض ج ججطلع يف الوقت نفس ج ججه بأنش ج ججطة اتص ج ججال حمددة لتعزيز وجهة النظر هذه عند
املوظفني مبا يف ذلك تقييم عمليات التعلّم اإللكرتوين بوصفها أداة حمتملة لدعم بيئة العمل الشاملة واملتنوعة.

