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A 

 المجلس

 الدورة الستون بعد المائة

 2018 ديسمبر/كانون األول 7-3روما، 

 الجغرافي العادل والمساواة بين الجنسينيع خطة العمل المحدثة لتحقيق التوز 

 بين موظفي المنظمة
 
قادمة من املدير العام أن يعرض على اجمللس يف دورته ال"طلب اجمللس، يف دورته التاسعة واخلمسني بعد املائة،  -1

 ."خطة عمل مفّصلة عن حتقيق التوزيع اجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني يف ما يتعلق مبوظفي املنظمة
 
وتعرض هذه الوثيقة احملّدثة، بعد التعقيبات اليت وردت خالل الدورة الثالثة والسبببببببببببببببعني بعد املائة للجنة املالية  -2

لتني. تشبببببببببمل اخلطة األوىل املبادرات ا ادفة إىل حتقيق ، خط2018اليت عقدت يف نوفمرب/ تشبببببببببرين الثا   يت عمل مفصبببببببببّ
التوزيع اجلغرايف العادل يف حني تتضبببمن اخلطة الثانية املبادرات املتعلقة بتققيق املسببباواة بني اجلنسبببني بني موظفي املنظمة. 

 نفذة.وتقّدم خططتا العمل معلومات عن املؤشرات واإلطار الزمين وحالة خمتلف األنشطة امل
 
 

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
  Fernando Servánالسيد 

 مدير مكتب املوارد البشرية
 2299 5705 3906+ ا اتف:
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 خطة عمل
 الجغرافي العادل والمساواة بين الجنسين بين موظفي المنظمةزيع خطة العمل لتحقيق التو 

 
ازن بني اجلنسني واخلمسني بعد املائة من "املدير العام أن يعرض على اجمللس يف دورته القادمة خطة عمل مفصلة عن حتقيق التوزيع اجلغرايف العادل والتو طلب اجمللس يف دورته التاسعة 
 يف ما يتعلق مبوظفي املنظمة".

 
خلطة الثانية املبادرات املتعلقة بتققيق املساواة تتضمن ا حتقيق التوزيع اجلغرايف العادل يف حني اخلطة األوىل املبادرات ا ادفة إىل. وتقّدم وتعرض الصفقات التالية خطيت العمل املفّصلتني

 . ويشري نظام اإلبالغ الذي يعتمد الرتميز باأللوان املوجز أدناه إىل حالة كل مبادرة يف ما يتعلق باألطر الزمنية احملّددة.بني اجلنسني
 

 باأللواننظام اإلبالغ الذي يعتمد الترميز 
 

  أجنزت املبادرة
  االتجاه الصحيحيسري التقدم احملرز يف جمال التنفيذ يف 

  وضع إطار زمين منقحمت اختاذ إجراءات تصقيقية و  جيريلكن  متأخرالتقدم 

  للخطر معرضإن النجاح يف إجناز املبادرة 

  بعدالنشاط  لم يبدأ تنفيذ
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 عادل بين موظفي المنظمةخطة العمل لتحقيق التوزيع الجغرافي ال
 العالمة التجارية لصاحب العملاالستراتيجية الخاصة ب -1

 حملة عامة
واجتذاب موظفني طراز العايل مة خاصببة بالعالمة التجارية لصبباحب العمل ووضببعفا وتنفيذها من أجل الرتويظ للمنظمة كصبباحب عمل من الهتدف املنظمة إىل ختطيط اسببرتاتيجية منظ  

توائمه مع اسبببرتاتيجية املنظمة اخلاصبببة بالعالمة التجارية  يراض وجودها على شببببكة اإلنرتنك لكا أيضبببا على اسبببتعاٍل من الكفاءة واالحتفاظ هبم. وتعكف املنظمة حالي  على مسبببتوى ع
صببببة ووسببببائل التواصببببل  االجتماعي. كما يعّزز مكتب املوارد البشببببرية موظفيه باالسببببتعانة لصبببباحب العمل اليت يرو   ا من خالل الصببببفقة املتعلقة بالوظائف واملواقع اإللكرتونية املتخصببببّ

 بأخصائيني يف استقدام املواهب يدعمون هذه املبادرات.
 احلالة اإلطار الزمين املؤشرات األنشطة

 تحديد االستراتيجية الخاصة بالعالمة التجارية لصاحب العمل 1-1
 قدة األخرى إجراء مناقشبببببببببببببات غري راية مع وكاالت األمم املت

 بشأن أفضل املمارسات والنفظ الناجقة.
أكتوبر/تشرين األول  مجع املعلومات

2018 
 أجنز

  حتديد االسرتاتيجية اخلاصة باالتصاالت مع مكتب االتصاالت
 يف املنظمة

حتديد االسرتاتيجية اخلاصة 
 باالتصاالت

 جارٍ  2019يناير/كانون الثا  

 جيري حاليا استعراض امليزانية املتوافرة 2019يناير/كانون الثا   زانيةحتديد املي تقييم املوارد الالزمة 

  إقرار االسرتاتيجية اخلاصة بالعالمة التجارية لصاحب العمل من
 اإلدارة العليا جانب

 جارٍ  2019يناير/كانون الثا   اعتماد االسرتاتيجية

 االستعانة بأخصائيين في استقدام المواهب 1-2
  إصدار الدعوة لإلعراب عن االهتمام  لإلعراب عن االهتمامإصدار الدعوة

 على املوقع اإللكرتو  للمنظمة
 أجنز 2018يونيو/حزيران 

  ووضبببع األخصبببائيني املؤهلني يف اسبببتقدام املواهب عملية اختيار
  ئفمقائمة بأاا

 أجنز 2018سبتمرب/أيلول  النظام إغالق الدعوة يف
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  بالفريق قلاللتقااملواهب  يف استقدامواحد توظيف أخصائي 
 يف املقر الرئيسي

نوفمرب/تشرين  عمل كخبري استشاريالإصدار عقد 
 2018الثا  

 أجنز

  تقييم احلاجة إىل أخصببببائيني يف اسببببتقدام املواهب يف املكاتب
 االقليمية الفرعية

إدارة املوارد البشرية الرفيعة  إقرار التقييم من قبل
 املستوى 

ديسمرب/كانون 
 2018 األول

 جارٍ 

 توظيف أخصببببببائيني يف اسببببببتقدام املواهب لاللتقاق باملكاتب 
 اإلقليمية

يناير/كانون الثا   إصدار عقد العمل كخبري استشاري
2019 

بعد وضع اللمسات األخرية على 
 احةوامليزانية املت تقييم االحتياجات

 أنشطة التواصل -2
 حملة عامة

من  ني أنشبببببطة التواصبببببل ا ادفة إىل الرتويظ إلعالنات الوظائف الشببببباغرة من خالل قنوات خمتلفة من أجل اجتذاب مرشبببببقني على مسبببببتوى عالٍ تعزز املنظمة جفودها الرامية إىل حتسببببب
ثلة متثيال عادال ، تشببّكل زيادة عدد الطلبات ها املنظمة ما هي إالّ نقطة انطالق عملية االختيار، وسببعيا  إىل زيادة عدد البلدان املماالتأهيل وتشببجيع التمثيل اجلغرايف. فالطلبات اليت تتلق
 ممثلة متثيال  ناقص ا أمر ال غىن عنه. الواردة من مرشقني مؤهلني من بلدان غري ممثلة أو

 احلالة اإلطار الزمين املؤشرات األنشطة

 تحديث الصفحة المتعلقة بالوظائف 2-1
  إجراء مناقشببببببببببببببات أولية مع مكتب املوارد البشببببببببببببببرية ومكتب

 ت يف املنظمةاالتصاال
أكتوبر/تشرين  مت حتديد االسرتاتيجية

 2018األول 
 أجنز

  برنببامظ تقييم مقببدمي اخلببدمببات اخلببارجيني من أجببل اعتمبباد
( بالتنسبببببيق مع شبببببعبة التكنولوجيا chatbotلدردشبببببة ا)لية )ل

 الرقمية وتكنولوجيا املعلومات

لموارد العليا ل دارةاإلإقرار االقرتاح من قبل 
 البشرية

اير/شباط فرب 
2019 

 جارٍ 

 حتديد التصميم اخلارجي وحمتويات الصفقة اإللكرتونية متاشي ا 
مع االسببببببرتاتيجية اخلاصببببببة بالعالمة التجارية لصبببببباحب العمل 

 بالتنسيق مع مكتب االتصاالت يف املنظمة

فرباير/شباط  النموذ  األويل توافر 
2019 

 جارٍ 

  مارس/آذار قة بالوظائفلالق الصفقة اجلديدة املتعإط إطالق الصفقة اجلديدة املتعلقة بالوظائف 
2019 

 ارٍ ج
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 تجديد وجود المنظمة على شبكة اإلنترنت باعتبارها صاحب عمل 2-2
 اخلاصة  جتديد الشراكات مع املواقع اإللكرتونية الدولية الرئيسية

 Devexو Reliefwebببببببببالببببببوظبببببببائببببببف وفببببببر  الببببببعببببببمبببببببل: 
 Impact Poolو Development Aidو

أغسطس/آب  الشراكاتجتديد 
2018 

 أجنز

 ( لينكد زيادة اسببتخدام وسببائل التواصببل االجتماعي املؤسببسببية
لوظائف الشببببببببببببباغرة اإلعالنات  للرتويظوفيسببببببببببببببو  وتويرت( إن 

 بالتنسيق مع مكتب االتصاالت يف املنظمة

سبتمرب/أيلول  تعزيز استخدام وسائل التواصل االجتماعي
2018 

 أجنز

  السببرتاتيجية ا التواصببل االجتماعي معمواءمة اسببتخدام وسببائل
 اخلاصة بالعالمة التجارية لصاحب العمل

مواءمة استخدام وسائل التواصل 
االسرتاتيجية اخلاصة  االجتماعي مع

 بالعالمة التجارية لصاحب العمل

 فرباير/شباط
2019 

 ارٍ ج

  مواءمببة اسببببببببببببببتخببدام املواقع االلكرتونيببة املتعلقببة بببالوظببائف مع
 خلاصة بالعالمة التجارية لصاحب العملاالسرتاتيجية ا

  استخدام املواقع االلكرتونية املتعلقة بالوظائف
مواءمة استخدام املواقع االلكرتونية املتعلقة 
بالوظائف مع االسرتاتيجية اخلاصة بالعالمة 

 التجارية لصاحب العمل

 فرباير/شباط
2019 

 ارٍ ج

  عدد الزيارات، تقييم أثر وجود املنظمة املتجدد على اإلنرتنك(
وعدد الطلبات من املصادر اإللكرتونية، وعدد الطلبات الواردة 

 املرشقني املستفدفني( من

للموارد  تقدمي تقرير التقييم إىل اإلدارة العليا
 البشرية

ونيو/حزيران ي
2019 

 

  باالسبببتناد إىل نتائظ  تعديل األنشبببطة اإللكرتونيةلاعتماد تدابري
 التقييم 

أغسطس/آب  تعديلية تدابرياعتماد 
2019 

 

 الشراكة مع الدوريات القطاعية 3-2
 يف الرتويظ إلعالنات وظائف شاغرة خمتارة الرتويظ إلعالنات وظائف شاغرة خمتارة يف الدوريات القطاعية 

 الدوريات القطاعية
لى أساس كل ع

 حالة على حدة
 جارٍ 
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 مع  متاشببببببببيا تقييم احلمالت اليت سببببببببتطلق يف الدوريات القطاعية
 االسرتاتيجية اخلاصة بالعالمة التجارية لصاحب العمل

 فرباير/شباط حتديد الشراكة مع الدوريات القطاعية
2019 

 ارٍ ج

 يناير/كانون الثا  حتديد امليزانية تقييم التكلفة 
2019 

 جيري حاليا استعراض امليزانية املتاحة

 اإلدارة العليا  لتقييم إىلتقدمي تقرير ا تقييم آثر الشراكة مع الدوريات القطاعية
 للموارد البشرية

 يونيو/حزيران
2019 

 

  تعديل الشببببراكة مع الدوريات القطاعية باالسببببتناد لاعتماد تدابري
 إىل نتائظ التقييم

 غسطس/آبأ تعديلية تدابرياعتماد 
2019 

 

 الشراكة مع مقدمي خدمات التوظيف المحليين 4-2
  يناير/كانون الثا  املكاتب اإلقليمية حتديد متطلبات اإلقليميةتقييم املتطلبات احملددة للمكاتب 

2019 
 جارٍ 

 مارس/آذار إقامة الشراكة إقامة شراكة مع مقدمي خدمات التوظيف احملليني 
2019 

 قيد التقييم

 اإلدارة العليا  تقدمي تقرير التقييم إىل أثر الشراكة مع مقدمي خدمات التوظيف احمللينيييم تق
 لبشريةللموارد ا

 يونيو/حزيران
2019 

 

  تعديل الشببببببببببببببراكة مع مقدمي خدمات التوظيف لاعتماد تدابري
 احملليني باالستناد إىل نتائظ التقييم 

 أغسطس/آب تعديلية تدابرياعتماد 
2019 

 

  الفعاليات المتعلقة بالتوظيف 5-2
   املشببباركة يف الفعاليات املتعلقة بالتوظيف يف البلدان املمثلة متثيال

ا عرب شبببببببببببببببكة املكاتب امليدانية )املوظفون من املكاتب  ناقصبببببببببببببب 
 قليمية/ مكاتب االتصال(اإل

حضور الفعاليات الرئيسية املتعلقة 
 2018بالتوظيف يف عام 

نوفمرب/تشرين الثا  
2018 

 أجنز
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  عرب 2019املناسببببببببببة املتعلقة بالتوظيف يف عام  الفعالياتحتديد 
 /ةاإلقليميببون من املكبباتببب شبببببببببببببببكببة املكبباتببب امليببدانيببة )املوظف

 مكاتب االتصال(

 حضور الفعاليات املتعلقة بالتوظيف
 2019 يف عام

على أساس كل حالة على 
 حدة

 ارٍ ج

 دة األهدافالحمالت اإللكترونية المحد   6-2
  حتليل احلمالت املماثلة اليت تضبببببببطلع هبا وكاالت األمم املتقدة

 األخرى
العليا  تقدمي تقرير التقييم إىل اإلدارة

 للموارد البشرية
 سبتمرب/أيلول
2018 

 جنزأ

 تقدمي تقرير التقييم إىل اإلدارة العليا  تقييم االقرتاحات الواردة من مقدمي اخلدمات اخلارجيني
 للموارد البشرية

 سبتمرب/أيلول
2018 

 جنزأ

  ّإطالق محالت إلكرتونية حمددة  دة األهدافإطالق محالت إلكرتونية حمد
 األهداف

 آذار/مارس
2019 

 ارٍ ج

  شبكة المنظمة المتعلقة بالتوظيف 3-
 حملة عامة

رسائل املنظمة اخلاصة بالتواصل. وتكتسي مشاركة ممثلي زيادة هبدف  تشار  املنظمة يف إقامة شبكة املنظمة املتعلقة بالتوظيف باعتبارها القناة الرئيسية لنشر إعالنات الوظائف الشاغرة
فيع املستوى يف خمتلف ليميني واملمثلني الدائمني يف هذه األنشطة أمهية حااة لضمان وسائل أفضل لالتصال باملرشقني احملليني وللرتويظ للمنظمة كصاحب عمل ر املنظمة واملمثلني اإلق

 أحناء العامل.
 احلالة اإلطار الزمين املؤشرات األنشطة

  بالنسبة إلى شبكة المنظمة المتعلقة بالتوظيفوضع أدوات محددة  1-3
  ّإنشبببببببببببببببببببببباء حسبببببببببببببببببببببباب ببببببببببريبببببببببد إلبببببببببكبببببببببرتو  خمصبببببببببببببببببببببب 

(talent-link@fao.org) 
 يونيو/حزيران إنشاء حساب بريد إلكرتو 

2018 
 جنزأ

 ديسمرب/كانون األول إصدار وثائق إعالمية إعداد وثائق إعالمية 
2018 

 ارٍ ج

  ر  للموظفني ة فإتاحإصببببببببببببببدار الدعوة لتقدمي طلبات تلقائية و
 لفنيني املبتدئنيا

 يناير/كانون الثا  صدار الدعوة لتقدمي طلبات تلقائيةإ
2019 

 ارٍ ج
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 ن الفرعيينييواإلقليم نيياإلقليمإشراك ممثلي المنظمة والممثلين  2-3
  واإلقليميني إلقليميني االتنسببببببببببببببيق مع ممثلي املنظمبببببببة واملمثلني

 اغرةالفرعيني لنشر إعالنات الوظائف الش
ممثلي املنظمة  تبادل الوثائق مع
 واملمثلني اإلقليميني

 على أساس كل حالة
 على حدة

 ارٍ ج

 إشراك الممثلين الدائمين 3-3
 على أساس كل حالة تبادل الوثائق مع املمثلني الدائمني التنسيق مع املمثلني الدائمني لنشر إعالنات الوظائف الشاغرة 

 على حدة
 ارٍ ج

 األهداف دةالبرامج المحد   4-
 حملة عامة

ا بشبببببببكل كبري جد     ا بإتاحة فر  للزماالت والتدريب الداخلي.هتدف املنظمة إىل وضبببببببع برامظ حمّددة األهداف الجتذاب مرشبببببببقني مؤهلني من البلدان غري املمثلة أو املمثلة متثيال  ناقصببببببب 
 إتاحة فر  للموظفني الفنيني احملليني لالطالع على بيئة عمل املنظمة وعمليات االختيار اليت تتبعفا.ويتمثل ا دف الرئيسي يف رفع مستوى الوعي بعمل املنظمة يف هذه البلدان و 

 احلالة اإلطار الزمين املؤشرات األنشطة

 تصميم فرص الزماالت والتدريب الداخلي 1-4
  اسببببببببببببببتعراض برنببامظ املنظمببة العبباملي اخلببا  بببالتببدريببب الببداخلي

 واملتطوعني والزماالت
عملية استعراض هذا الربنامظ  إطالق

 يف مكتب املوارد البشرية
أكتوبر/تشرين األول 

2018 
 أجنز

  تقييم فر  التدريب الداخلي والزماالت احلالية احملددة األهداف
 التقسينات وتقييم

 مارس/آذار إطالق برامظ حمددة األهداف
2019 

 ارٍ ج

 اإلدارة العليا للموارد تقرير إىل  تقدمي تقييم أثر الربامظ احملددة األهداف
 البشرية

 يونيو/حزيران
2019 
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 ثقافة المنظمة 5-
 حملة عامة

ة مع موظفي املنظمة للنف من التنوع. وباإلضبببافة إىل وض بثقافة للمنظمة تث  تقوم املنظمة بإعداد محلة اتصببباالت داخلية لتعزيز منافع بيئة عمل متنوعة. وسبببيتم تبادل حمتويات وموارد خمصبببصبببّ
 بإمكانية الوصول إىل موارد حمّددة األهداف عن كيفية إدارة قوة عاملة متنوعة وكيفية تثمني التنوع بفعالية يف املكتب. سيتمتع املديرون القائمون على التوظيف ذلك،
 احلالة اإلطار الزمين املؤشرات األنشطة

 حملة االتصاالت الداخلية 1-5
  صببببة بالتعاون مع مكتب االتصبببباالت إعداد حمتويات وموارد خمصببببّ

 يف املنظمة
إعداد حمتويات وموارد 

 ّصصةخم
 فرباير/شباط
2019 

 جارٍ 

 أبريل/نيسان إطالق محلة االتصاالت الداخلية إطالق محلة االتصاالت الداخلية 
2019 

 جارٍ 

 توفير موارد إلكترونية للمديرين القائمين على التوظيف 2-5
 فرباير/شباط إجناز احملتويات إعداد حمتويات حمددة 

2019 
 ارٍ ج

 يونيو/حزيران إتاحة املوارد اإللكرتونية إصدار املوارد اإللكرتونية 
2019 

 جارٍ 
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 بين الجنسين بين موظفي المنظمةمساواة خطة العمل المتعلقة بتحقيق ال
 القيادة والمساءلة 1-

 حملة عامة
خطة العمل بشببببببببببكل فعال. ولذلك، تنفذ املنظمة حاليا تدابري خمتلفة لضببببببببببمان أن املديرين القائمني على التوظيف يدركون متام ا يعترب دعم اإلدارة العليا من األمور اليت ال غىن عنفا لتنفيذ 

 بني اجلنسني. املساواةاألدوار امللقاة على عاتقفم ويتقملون املسؤولية عنفا يف حتقيق 
 احلالة اإلطار الزمين املؤشرات األنشطة

 خاصة بالتوظيفالمنقحة الوجيهية تالخطوط الإصدار  1-1
 أكتوبر/تشرين األول  حتديد النفظ اجلديد استعراض اخلطوط التوجيفية احلالية وصياغة النفظ اجلديد

2018 
 أجنز

  إصببببببببببببببدار خطوط توجيفية منققة لتعزيز دور املديرين القائمني
على التوظيف باعتبارهم مسبببببببببؤولني عن الغاية املتعلقة بتققيق 

 تلف خطوات عملية االختيارخم التكافؤ يف

 يناير/كانون الثا  إصدار اخلطوط التوجيفية املنققة
2019 

 جارٍ 

 مكان عمل يضمن المساواة بين الجنسينتهيئة إعداد موارد محددة للمديرين الرفيعي المستوى بشأن كيفية تشجيع  2-1
  إجراء مناقشببات بني مكتب املوارد البشببرية وشببعبة السببياسببات

 ة واملؤسسات الريفية ومكتب دعم املكاتب امليدانيةاالجتماعي
 يناير/كانون الثا  مشرتكة حتديد هنظ مشرت  وأهداف

2019 
 جارٍ 

 فرباير/شباط حتديد امليزانية تقييم التكلفة 
2019 

 املتاحة جيري حاليا استعراض امليزانية

 مارس/آذار احملتويات إجناز إعداد حمتويات حمددة 
2019 

 جارٍ 

  أبريل/نيسان املوارد اإللكرتونية إتاحة  موارد إلكرتونيةإصدار 
2019 

 جارٍ 
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 التوظيف واالستبقاء والتدرج وإدارة المواهب 2-
 حملة عامة

 لنساء يف التدر  الوظيفي.يني من اتنفذ املنظمة حاليا تدابري للقضاء على التقيز غري املقصود يف خمتلف خطوات عملية االختيار وتعتمد مبادرات حمددة لدعم املوظفني الفن

 احلالة اإلطار الزمين املؤشرات األنشطة

 إزالة المعلومات الشخصية غير الضرورية للمرشحين أثناء عملية االختيار 1-2
 يناير/كانون الثا  حتديد النفظ اجلديد وصياغة هنظ جديد استعراض املمارسة احلالية 

2019 
 ارٍ ج

 عملية التوظيف، مثل  قني أثناءإزالة املعلومات الشبببببببببخصبببببببببية للمرشببببببببب
 الوضع العائلي وعدد األطفال

من السري  إزالة املعلومات الشخصية
 الشخصية املتاحة للجان االختيار

 فرباير/شباط
2019 

 
 جارٍ 

 إنشاء قنوات وقاعدة بيانات مشتركة بين الوكاالت التي توجد مقارها في روما 2-2
 مقارها يف روما من أجل  إجراء مناقشببببببببببببببات بني الوكاالت اليت توجد

 حتديد هنظ مشرت  و  استعراض الوضع الراهن
 أهداف مشرتكةو حتديد هنظ مشرت  

 
 يناير/كانون الثا 

2019 
 جارٍ 

 إنشاء قنوات وقاعدة بيانات مشرتكة بني  إنشاء قنوات وقاعدة بيانات مشرتكة باملرشقني املؤهلني من اإلناث
 الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما

 مارس/آذار
2019 

 جارٍ 

 تنظيم حمالت اتصال محد دة األهداف 3-2
 اإلدارة العليا للموارد  تقدمي تقرير التقييم إىل تقييم االقرتاحات الواردة من مقدمي اخلدمات اخلارجيني

 البشرية
 سبتمرب/أيلول
2018 

 أجنز

  ا وكببباالت األمم املتقبببدة تضببببببببببببببطلع هببببحتليبببل احلمالت املمببباثلبببة اليت
 األخرى

اإلدارة العليا للموارد  تقدمي تقرير التقييم إىل
 البشرية

 سبتمرب/أيلول
2018 

 أجنز

 مارس/آذار إطالق محالت حمددة األهداف إطالق محالت حمددة األهداف بالنسبة إىل املرشقني من اإلناث 
2019 

 جارٍ 

  إطالق محالت حمددة األهداف بالنسببببببببببة إىل املرشبببببببببقني للمناصبببببببببب
 اإلناث املستوى من ةالرفيع

 مارس/آذار إطالق محالت حمددة األهداف
2019 

 جارٍ 
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 البيئة المواتية 3-
 حملة عامة

التنوع  بري حمددة وتعزيزها من أجل هتيئة بيئة عمل تثمنصبببببببببببادقك املنظمة فعال  على اخلطوط التوجيفية املتعلقة بتفيئة البيئة املواتية اخلاصبببببببببببة مبنظومة األمم املتقدة، وتلتزم باحلفاظ على تدا
ا متسبباوية، وتقرّ  دام أن املوظفني هم أيضببا أفراد أسببر وجمتمعات، وتكفل بيئة آمنة ميكن العمل فيفا. وهنا  سببياسببات جيري تنفيذها خاصببة مبنع التقرخ وسببوء اسببتخب واملرونة وتتيح فرصبب 

املنظمة بنشباط يف فرقة العمل املعنية بالتصبدي للتقرخ اجلنسبي داخل املنظمات التابعة ملنظومة السبلطة، والشبؤون األخالقية، وحّل النبببببببببببببببزاعات، واحلماية من األعمال االنتقامية، وتشبار  
عمل بدوام ، مثل مواعيد العمل املرنة والعمل عن بعد والاألمم املتقدة والتابعة جمللس الرؤساء التنفيذيني.  كما تطبق املنظمة بالفعل سياسة الرضاعة الطبيعية واعتمدت ترتيبات العمل املرنة

 جزئي ومواعيد العمل املضغوطة والتقاعد املرحلي.
 احلالة اإلطار الزمين املؤشرات األنشطة

 السياسات المتعلقة بالوقاية من التحرش وسوء استخدام السلطة، والشؤون األخالقية، وحل  النـزاعات، والحماية من األعمال االنتقامية 1-3
 بشببببببببأن السببببببببياسببببببببات املتعلقة مبنع  صببببببببدور دورة تعّلم إلكرتو  إلزامي

التقرخ وسوء استخدام السلطة، والشؤون األخالقية، وحّل النبزاعات، 
 األعمال االنتقامية واحلماية من

أكتوبر/تشرين األول  صدور دورة التعّلم اإللكرتو 
2018 

 أجنز

  ،إصدار سياسات متعلقة بالوقاية من التقرخ وسوء استخدام السلطة
 قية، وحّل النبزاعات، واحلماية من األعمال االنتقاميةوالشؤون األخال

 مارس/آذار إصدار السياسات
2019 

 ارٍ ج

 ترتيبات العمل المرنة 2-3
  إصدار سياسات تتعلق برتتيبات العمل املرنة، مثل مواعيد العمل املرنة

والعمبببل عن بعبببد والعمبببل ببببدوام جزئي ومواعيبببد العمبببل املضببببببببببببببغوطبببة 
 والتقاعد املرحلي.

 أجنز 2018قبل عام  ار السياساتإصد
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 ثقافة المنظمة -4
 حملة عامة

صببة مع موظفي املنظمة من أجل النفوض بثقافة للمنظمة تثمن التنوع.  تقوم املنظمة حاليا بإعداد محلة اتصبباالت داخلية لتعزيز منافع بيئة عمل متنوعة. وسببيتم تبادل حمتويات وموارد خمصببّ
 الية يف املكتب.ملديرون القائمون على التوظيف بإمكانية الوصول إىل موارد حمّددة األهداف عن كيفية إدارة قوة عاملة متنوعة وكيفية تثمني التنوع بفعوباإلضافة إىل ذلك، سيتمتع ا

 احلالة اإلطار الزمين املؤشرات األنشطة

 حملة االتصاالت الداخلية 1-4
  إجراء مناقشبببببببببببات أولية مع مكتب املوارد البشبببببببببببرية

 كتب االتصاالت يف املنظمةوم
 يناير/كانون الثا  حتديد اسرتاتيجية مشرتكة

2019 
 ارٍ ج

 فرباير/شباط إعداد حمتويات وموارد خمّصصة إعداد حمتويات وموارد خمّصصة 
2019 

 ارٍ ج

 أبريل/نيسان إطالق محلة االتصاالت الداخلية إطالق محلة االتصاالت الداخلية 
2019 

 ارٍ ج

 لكترونية للمديرين القائمين على التوظيفالموارد اإل 2-4
 فرباير/شباط إجناز احملتويات إعداد حمتويات حمددة 

2019 
 جارٍ 

 يناير/كانون الثا  حتديد امليزانية تقييم التكلفة 
2019 

 جيري حاليا استعراض امليزانية املتاحة

 يونيو/حزيران إتاحة املوارد اإللكرتونية إصدار املوارد اإللكرتونية 
2019 

 جارٍ 

 


