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 عام توزیع 

 عربي
ةنكلیزیاإلاألصل:   

 مجلس المحافظین
 المؤتمــــــر العــــام

 فقط  نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي 
  للمؤتمر من جدول األعمال المؤقت(أ)  ۲٤البند 

 )Add.1وإضافتھا  GC(65)/1(الوثیقة 
 

 الموظفینشؤون 
 التوظیف في أمانة الوكالة 

 
 تقریر من المدیر العام 

 

 ملخص
 
القرار   • من  ألف  بالجزء  معلومات، عمالً  تقدیم  ھو  الوثیقة  ھذه  من  اعتمده    GC(63)/RES/14الغرض  الذي 

بیانات إحصائیة ، عن التدابیر المتخذة لتنفیذ ذلك القرار، وتقدیم  ۲۰۱۹أیلول/سبتمبر   ۱۹المؤتمر العام في  
باألمانة. الفنیة  الفئة  في  التوظیف  حالة  من    عن  الفترة  التقریر  ھذا    ۲۰۱۹حزیران/یونیھ    ۱ویشمل 

 . ۲۰۲۱حزیران/یونیھ  ۱ إلى

 
 اإلجراء الموصى بھ

 
 لى المؤتمر العام للنظر فیھ.إیوصى بأن ینظر مجلس المحافظین في ھذا التقریر ویحیط بھ علماً وأن یحیلھ   •
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 شؤون الموظفین
 التوظیف في أمانة الوكالة

 تقریر من المدیر العام

 

مة   - ألف  مقّدِ
فون بأنھم جمیع   -۱ یقِدّم ھذا التقریر بیانات بشـــأن الموظفین الثابتین في الفئة الفنیة والفئات العلیا، الذین یعرَّ

ة،    ۱الموظفین ادـی ة الـع ادات المتوفرة في المیزانـی ة من خالل االعتـم اً إلجراءات التوظیف النمطـی ذین ُعیِّنوا وفـق اـل
ــلین على عقود محددة الم ــب    دة لعام على األقل.والحاصـ ن معلومات تتعلق بعدد الموظفین الثابتین بحسـ ــمَّ ویتضـ

ن ھذا التقریر كذلك معلومات عن الخبراء االســــتشــــاریین العاملین بموجب اتفاقات    الرتبة والجنســــیة. ویتضــــمَّ
لون من المیزانیة العادیة.   مات العامة.وال یشمل ھذا التقریر موظفي فئة الخد  الخدمات الخاصة، والذین یموَّ

ــعبة اإلحصــاءات بإدارة   -۲ ــتخدمھ ش ــتخدم في ھذا التقریر ھو التعریف الذي تس وتعریف ’البلدان النامیة‘ المس
الشـــــؤون االقتصـــــادـیة واالجتـماعـیة الـتابـعة لألمم المتـحدة في تقریرـھا المعنون "الـحاـلة والتوقـعات االقتصـــــادـیة  

 العالم". في

"یكون   الســــابعة من النظام األســــاســــي للوكالة المبادئ اإلرشــــادیة للتوظیف:وتحدد الفقرة دال من المادة   -۳
االعتـبار األول في اختـیار الموظفین وتوظیفھم [...] ضــــــمان وجود موظفین یتمتَّعون ـبأعلى مســـــتوـیات الكـفاءة  

كات األعضاء  ومع عدم اإلخالل بھذا االعتبار، تـُولى المراعاة الواجبة لنسب اشترا  واالختصاص الفني والنزاھة.
ــاس جغرافي ممكن." ــع أس یة اختیار جھاز الموظفین على أوس وقد دعت قرارات المؤتمر العام   في الوكالة وألھّمِ

 كذلك إلى زیادة تمثیل المرأة في األمانة.

 األھداف  -باء
موظَّفین ، طلب المؤتمر العام من المدیر العام أن یواـصل تعیین  GC(63)/RES/14في الجزء ألف من القرار   -٤

ي والنزاھة، وأن یكثِّف جھوده من أجل أن یزید، تبعاً لذلك، عدد  یتمتَّعون بأعلى مـستویات الكفاءة والتخصـُّص الفنِّ 
الموظَّفین المنتمین لبـلدان ـنامـیة وـلدول أعضـــــاء أخرى غیر ممثَّـلة، أو ممثَّـلة تمثیالً ـناقصـــــاً، في أـماـنة الوـكاـلة،  

على وجھ الخصوص على مستویي فئة المناصب العلیا ومناصب تقریر السیاسات، وبالنسبة للوظائف الفنیّة   وذلك

 
، وتماشیا مع النھج الموصى بھ والمدرج في االستراتیجیة  )GC(65)/19-GOV/2021/38المرأة في األمانة (الوثیقة    في شؤون الموظفین:  ۱

الشاملة لمنظومة األمم المتحدة بشأن التكافؤ بین الجنسین، بأن ینطبق ھدف التكافؤ على جمیع الموظفین من أجل دعم تحقیق التكافؤ  
لقاعدة اإلحصائیة مقارنة بدورات اإلبالغ السابقة  بین الجنسین في جمیع القوى العاملة في الفئة الفنیة والفئات العلیا، تم توسیع تعداد ا

لتشمل الموظفین في الفئة الفنیة والفئات العلیا من الحاصلین على عقود محددة المدة، وعقود المساعدة المؤقتة، حیث یكون التمویل من  
 خالل المیزانیة العادیة أو من أموال خارجة عن المیزانیة. 
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كما دعا المؤتمر العام الدول األعضــاء إلى أن تواصــل تشــجیع المرشــحین المؤھلین   التي تتطلَّب مھارات محدَّدة.
 لوكالة.تأھیال جیدا على التقدم بطلبات لشغل المناصب الشاغرة في أمانة ا

المتــاحــة، جھود  -٥ الموارد  العــام أن یعزز، في حــدود  المؤتمر العــام إلى المــدیر  وعالوة على ذلــك، طلــب 
التوظیف في الدول األعـضاء، وال ـسیما في الدول األعـضاء النامیة، وكذلك الدول األعـضاء غیر الُممثلة والُممثلة  

، بما في ذلك الحلقات الدراســیة الشــبكیة  التي تتخذھا  مواصــلة تدابیر التوعیة ع األمانة علىشــجَّ و  تمثیال ناقصــا؛
دول   ك من اـل ذـل ة وـك امـی دان الـن ة من البـل دـم ات المـق ادة عـدد الطلـب د من الجھود لزـی ذل مزـی ات التوظیف، وـب وبعـث

ادة  متابعة اتخاذ تدابیر ملموسة لزیطلب إلى المدیر العام واألمانة  و  الُممثلة تمثیال ناقصاً؛ األعضاء غیر الُممثلة أو
ار كجزء من نـظام المعلوـمات ـلدعم البرامج على نـطاق الوـكاـلة (نـظام   ة التوظیف واالختـی )،  إیبستحســـــین عملـی

  في ذلك من أجل تعزیز كفاءة وشـــفافیة ھذه العملیات والتصـــدي للتحدیات التي تواَجھ خالل تنفیذ المشـــروع.  بما
في ضــــــمان أال ینجم عن اســـــتـخدام الخبراء    وـباإلضـــــاـفة إلى ذـلك، طـلَب القرار من الـمدیر الـعام االســـــتمرار

 االستشاریین تضارٌب في المصالح أو تحقیق میزة تجاریة.

 اإلجراءات التي اتخذتھا األمانة   -جیم
، وتم  GC(63)/RES/14واظبت اإلدارة العلیا بصــورة منتظمة على اســتعراض تنفیذ الجزء ألف من القرار   -٦

مي الطلبات   ة الحالیة التي تنص على وجوب إعطاء مقّدِ یاـس رصـد التعیینات الفردیة للتأكد من أنھا تتماـشى مع الـس
 ممثَّلة أو الممثَّلة تمثیالً ناقصاً اھتماماً خاصاً.المنتمین للدول األعضاء النامیة ولغیرھا من الدول األعضاء غیر ال

 الجھود المبذولة الستقطاب المواھب الشابة  -۱-جیم
ـلت اـلدول    تتـخذ اثنـتا عشـــــرة دوـلة عضـــــواً ترتیـبات مع الوـكاـلة لتزوـیدـھا بموظفین فنیین مبـتدئین. -۷ وـقد موَّ

موظـفاً   ٦٦بالتقریر (مـقارنة بـما مجموعھ    موظـفاً فنـیاً مبـتدئاً خالل الفترة المشـــــمولة ٥٦األعضـــــاء ما مجموعھ 
 وتواِصل األمانة مناقشاتھا مع األعضاء األخرى التخاذ ترتیبات مماثلة.  الفترة المشمولة بالتقریر السابق). في

ــلت األمانة برنامج التدریب الداخلي لدیھا. -۸ ــمولة بالتقریر واصـ ــارك   وخالل الفترة المشـ فرداً في   ۲۳٦وشـ
ــ  البرنامج (مقارن ھذا وتزایدت النـسبة المئویة للحاـصلین    الـسابق).فرداً خالل الفترة المـشمولة بالتقریر   ۳۲٥ة بــــ

؛ وعالوة على ذلك، كانت ھناك  ٪٤۳٫۲إلى    ٪۳۷٫۸من  على منح دراســـیة القادمین من الدول األعضـــاء النامیة  
ــیة من  ــالت على منح دراس ــاء الحاص ــبة المئویة للنس ــافة إلى ذلك،    .٪٦۲٫۳إلى   ٪٦۰٫۰زیادة في النس وباإلض

تدریبا خالل الفترة   ۲۰وضــعت األمانة اتفاقات تدریب داخلي مع ســت دول أعضــاء/مؤســســات أكادیمیة رعت 
 المشمولة بالتقریر.

 التواصل الخارجيتدابیر  -۲-جیم
تَواصـل تزوید الدول األعضـاء دوریاً بالتوقعات بشـأن فرص العمل وتوقعات الوظائف الشـاغرة في األمانة  -۹

 للعاَمین التالیین، مع تحدید متطلبات المناصب كذلك.

  وفي الفترة المشـمولة بالتقریر، ُعقدت سـلسـلة من االجتماعات مع الدول األعضـاء لتحدید العوائق المحتملة  -۱۰
 أمام توظیف مرشَّحین مؤھَّلین.

ــتقطاب المواھب الذي أُطِلق في عام   -۱۱ ــلت األمانة تعزیز برنامج اســ وكجزء من ھذا البرنامج،   . ۲۰۱٤وواصــ
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ل تنفیذ اـستراتیجیة اـستباقیة للتواـصل الخارجي والتزوید بالموظفین من أجل زیادة وـضوح الوظائف الـشاغرة   تواصـَ
مین.في األمانة وزیادة جاذبیتھا الســــت  ع المتقّدِ   قطاب طالبي الوظائف المؤھَّلین من جمیع أنحاء العالم ولتوســــیع تنوُّ

ھة لالتصـال بالمھنیین   ھریة، والتوعیة الموجَّ ائل اإلخباریة الـش ائط التواصـل االجتماعي، والرـس مل األدوات وـس وتـش
حات الدولیة والعلمیة  المتخصــصــین في األماكن یصــعب توظیف مرشــحین منھا، ونشــر إعالنات الوظائف في اللو 

ــیة   ــة بإعالنات الوظائف، واالنخراط مع الجھات المعنیة الداخلیة والخارجیة، فضــــال عن الحلقات الدراســ الخاصــ
لة.   الشبكیة الخاصة بالتوظیف، وحلقات النقاش المباشرة، وشھادات الموظفین للترویج للوكالة كجھة العمل المفضَّ

ــات التزوید بالموظفین وتقییم فعالیة  ، بدأت األمانة ۲۰۱۹وفي عام   -۱۲ ــتعراض قواعد بیانات منصـ جھودھا السـ
كما تواصـل تحدید منابر جدیدة للتوعیة، ومنظمات مھنیة، ولوحات إعالنات الوظائف المتخصـصـة    ھذه المنصـات. 

االـستفادة  والمحلیة من بلدان غیر ممثلة أو ممثلة تمثیال ناقـصا، وجامعات وـشراكات في مجال التوظیف، فـضال عن  
 من فعالیات التوظیف على نطاق منظومة األمم المتحدة لتعزیز قدرتھا على الوصول إلى جمھور متنوع ومستھدف. 

ة  ۲۰۲۱وفي ـعام   -۱۳ ــدـھا للتوقـعات المتعلـق ة لتعزیز رصـــ اـنة من جھودـھا في مـجال التوعـی ادت األـم ، اســـــتـف
اتیجیات محددة لمصـادر المواھب والتوعیة  بالوظائف الشـاغرة بھدف اسـتقطاب المواھب المؤھَّلة من خالل اسـتر

ــور    في بدایة عملیة التوظیف. وخالل الفترة المشـــمولة بالتقریر، أجرت األمانة بعثات بشـــأن التوظیف، بالحضـ
ــاء ــع دول أعض ــي أو عبر االنترنت، إلى تس ــخص ــاً، وقُِدّمت ۲الش ، أربع منھا ھي من الدول الُممثلة تمثیال ناقص

دریـب ات وـت ا معلوـم ك من خاللـھ ا إلى ذـل ل وـم ات عن ظروف العـم ت معلوـم ِدّـم ا قـُ ة التوظیف، كـم ات حول عملـی
ونظراً لعدم توافر الموارد الالزمة، یظل تنظیم ھذه البعثات مرھوناً بتلقي دعوة من الدول    المواـضیع ذات الـصلة.

   األعضاء ورعایتھا المالیة لھا أو تظل كجزء من االجتماعات التي ترعاھا الوكالة.

ــاء للقیام بجھود التوعیة في الفترة المشــــمولة بالتقریر. ولق -۱٤   د قُبِلت جمیع الطلبات المقدمة من الدول األعضــ
وـستواـصل األمانة تقدیم بعثات توظیف موجھة إلى الدول األعـضاء إما بالحـضور الـشخـصي، حیثما كانت الرعایة  

 المالیة متاحة، أو باستخدام الوسائل االفتراضیة.

عثات التوظیف والوـصول إلى جمھور أوـسع من مقدمي الطلبات المحتملین، عززت األمانة وبغیة اـستكمال ب -۱٥
وواصلت األمانة   وجودھا في مجال التوظیف على وسائط التواصل االجتماعي لدعم إجراءاتھا في مجال التوعیة.
، منھا "إعداد طلب  إجراء حلقات دراسیة شبكیة منتظمة على شبكة اإلنترنت بشأن مواضیع متعددة تھم المرشحین

ــبق في الوكالة الدولیة للطاقة الذریة"، و"التحضــیر   العمل في الوكالة الدولیة للطاقة الذریة"، و"عملیة الفرز المس
ة   اـقات"، و"المرأة في الوـكاـلة اـلدولـی إلجراء مـقابالت ـقائـمة على الكـفاءة"، و"نظرة ـعاـمة على الفواـئد واالســـــتحـق

وباإلضــافة    دولة عضــواً. ۱۰۱مشــاركاً من  ۱۳٤۹الحلقات الدراســیة الشــبكیة  واســتقطبت ھذه   للطاقة الذریة".
ســلســلة من الفیدیوھات لتبادل شــھادات الموظفین بشــأن مواضــیع محددة   ۲۰۲۱ذلك، أطلقت الوكالة في عام   إلى

ــمام إلى الوكالة". ــالح منظمة دولیة" و"القدوم من المجاالت غیر النوویة لالنضـ ــت  مثل "العمل لصـ قطبت  وقد اسـ
 مشاھد من جمیع المناطق الجغرافیة. ۱٥ ۰۰۰مقاطع الفیدیو أكثر من 

افؤ بین   -۱٦ ام بتحقیق التـك ا اللتزام الـمدیر الـع ة  الجنســـــین فيودعـم ة والفـئات  الفـئ ة بحلول    الفنـی اـن ا في األـم العلـی
سـتباقي  ، واصـلت األمانة زیادة الوعي بفرص العمل للمرشـحات المؤھالت، وتمت االسـتعانة بشـكل ا۲۰۲٥ عام 

بالنـساء في المیادین التقنیة والمتخـصـصة من الدول األعـضاء غیر الُممثلة والُممثلة تمثیال ناقـصا على النحو المبین  
 ).GOV/2021/38-GC(65)/19(الوثیقة   المرأة في األمانة  شؤون الموظفین:المعنونة في الوثیقة  

 
 . وألمانیا، وباكستان، وجمھوریة كوریا، وسویسرا، والصین، وفرنسا، والوالیات المتحدة األمریكیة، والیاباناالتحاد الروسي،  ۲
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اإللكتروني للترویج للحلقات الدراـسیة الـشبكیة الـشھریة  وواـصلت األمانة إرـسال رـسائل إخباریة عبر البرید   -۱۷
وبلغ عدد المشـتركین    وغیرھا من المحتویات ذات الصـلة عن الوكالة، وتقدیم قائمة بالوظائف الشـاغرة المفتوحة.

ــائل   ــواغر المفتوحة على جمھور  ٥۹۸۲في الرس ــیع توزیع الش ــھم ذلك في جھود الوكالة لتوس ــاركاً، وقد أس مش
 اً.أوسع نطاق

وواصــلت األمانة تقدیم العروض خالل االجتماعات والفعالیات االفتراضــیة التي ترعاھا الوكالة في مركز   -۱۸
فییـنا اـلدولي والمؤتمرات األخرى المنعـقدة محلـیاً، كـما اســـــتـھدـفت جمھوراً من الشــــــباب من خالل إـقاـمة أرـكان  

   یات المدارس.للتوظیف في الجامعات، ومؤسسات الدراسات العلیا المتخصصة، وفعال

ــحین من خلفیات متنوعة، بما في ذلك   -۱۹ ــلت األمانة جھودھا لزیادة جاذبیتھا للمرشــ وعالوة على ذلك، واصــ
النســــاء، من خالل تنفیذ مجموعة متنوعة من التدابیر الرامیة إلى توفیر بیئة عمل تمكینیة، مثل مبادرة "الترویج  

   رتیبات الموازنة بین العمل والحیاة.لمكان عمل یسوده االحترام"، ومبادرات الصحة والرفاه، وسیاسات وت

 تطورات إضافیة طرأت خالل الفترة المشمولة بالتقریر  -۳-جیم
ــاغرة المعلَن  -۲۰ ــبكة اإلنترنت فیما یخص الوظائف الش ــتعانة بنظام تطبیقات قائم على ش ــلت األمانة االس واص

وخالل الفترة    الفترة المـشمولة بالتقریر.من الطلبات المـستكملة في النظام خالل  ٤۲ ۸۸٥وقُِدّم ما مجموعھ   عنھا.
طلباً على كل إشـــعار بوظیفة شـــاغرة في الفئة الفنیة والفئات   ۹۷المشـــمولة بالتقریر، تلقَّت األمانة ما متوســـطھ 

لة في  ٪٤٥٫٥من ھذه الطلبات من البلدان النامیة وھي نســبة ظلت متســقة مع نســبة    ٪٤٥٫۲العلیا، وكان   المســجَّ
 بالتقریر السابق.  الفترة المشمولة

وواصـلت األمانة بذل الجھود لتقلیص الوقت الالزم للتوظیف من خالل تحقیق أقصـى قدر من االسـتفادة من   -۲۱
 التكنولوجیا في عملیة التوظیف واالختیار وتعزیز تخطیط القوى العاملة.

اـلداخلي للموظفین  وخالل الفترة المشـــــموـلة ـبالتقریر، واصــــــلت األـماـنة جھودـھا الرامـیة إلى تعزیز التنـقل   -۲۲
 عملیة إلعادة تكلیف للموظفین بغرض التنمیة الوظیفیة في الفئة الفنیة. ۲٥ونفَّذت  

 البیانات اإلحصائیة -دال
ــھ    ۱حتى   -۲۳ ــا  ۲۰۲۱حزیران/یونی العلی والفئــات  ــة  الفنی ــة  الفئ في  ــة  ــابت الث اإلجمــالي للوظــائف  العــدد  بلغ   ،

ــ   وظیفة كانت شــاغرة (مقارنةً  ۱٥۳وظیفة، منھا  ۱۳٦۸ وظیفة كانت شــاغرة في  ۱۷۸وظیفة منھا  ۱۳٤۷بـــــ
 ).۲۰۱۹حزیران/یونیھ   ۱

 تمثیل الدول األعضاء في األمانة  -۱-دال
ــاء في الوكالة من  -۲٤ ــمولة بالتقریر، وظل عدد   ۱۷۳إلى   ۱۷۱ارتفع عدد الدول األعض دولة طیلة الفترة المش

 دول. ۱۰٥الدول األعضاء الممثَّلة في وظائف ثابتة  

،  ٪ ۱۹٫٥، وأوروـبا الشـــــرقـیة  ٪۳٤٫٦، بلـغت نســــــبة تمثـیل أوروـبا الغربـیة  ۲۰۲۱حزیران/یونـیھ    ۱وفي   -۲٥
، وجنوب  ٪٦٫٤، وأمریكا الالتینیة والكاریبي  ٪۷٫۱، والشرق األقصى  ٪۹٫۰، وأفریقیا  ٪۱۳٫۸وأمریكا الشمالیة  

 .٪٥٫۳، والشرق األوسط وجنوب آسیا  ٪٤٫٤شرق آسیا والمحیط الھادئ  
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 النسبة المئویة للموظفین في الفئة الفنیة والفئات العلیا 
 الجغرافیة حسب المنطقة  

 الموظفون المنتمون لدول أعضاء نامیة  -۲-دال
موظفاً،  ۳۷٦إلى    ۳۳٦ارتفع عدد الموظفین المنتمین لدول أعضاء نامیة خالل الفترة المشمولة بالتقریر من   -۲٦

 ).۲۰۱۹حزیران/یونیھ   ۱حتى   ٪۲۸٫۷(مقارنة بنسبة   ٪۳۰٫۹مما أدى إلى تمثیل إجمالي بلغ  

ــمولة بالتقریر، تلقت الوكالة طلبات من  وخالل الفترة   -۲۷ من الدول األعضــاء  ۱۷۳دولة من أصــل  ۱٦٦المش
من جمیع الطلبات الواردة من دول   ٪۹۰بید أن نحو   من الدول األعضـاء النامیة. ۱۲۳دول من أصـل   ۱۱۸ومن 

 من ھذه الدول األعضاء. ٥۰أعضاء نامیة وردت من 

ً الموظفون المنتمون لدول أعضاء غی -۳-دال  ر ممثَّلة أو ممثَّلة تمثیالً ناقصا
الجزء ألف من القرار   -۲۸ ة تمثیالً  GC(63)/RES/14وعمالً ـب ة الممثَّـل اطق الجغرافـی ة تحلیالً للمـن اـن ، أجرت األـم

ــاھمات في المیزانیة العادیة. ــة اإلقلیمیة للمسـ ــاً ولعدد الوظائف التي تنقص كل منطقة مقارنةً بالحصـ وفي  ناقصـ
ــرق  الوقت الراھن، فإن م ــا، فتمثیل منطقة الشـ ــمالیة ممثلتان تمثیال ناقصـ ــى وأمریكا الشـ ــرق األقصـ نطقتي الشـ

 موظفا، وتمثیل منطقة أمریكا الشمالیة ینقصھ موظفان.  ٤۷األقصى ینقصھ  

ــمولة بالتقریر. -۲۹ ــاء غیر الممثلة خالل الفترة المشـ وارتفع    ونتیجة لجھود األمانة، انخفض عدد الدول األعضـ
أھیال جیـدا من ھـذه المنـاطق من  عـدد مقـِدّمي الطل المؤھلین ـت ات الخـارجیین  الفترة    ۱٦۹إلى    ۱٥٦ـب ة ـب مقـارـن

) مقارنة ٪۱٦٫۳من مقِدّمي الطلبات ( ۳٤المشــــمولة بالتقریر الســــابق، وحصــــل عدد أكبر منھم على وظائف،  
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ــ اإلجمالي لمقِدّمي الطلبات  وشھد العدد    ) في الفترة المشمولة بالتقریر السابق.٪۱۲٫۸من مقِدّمي الطلبات ( ۲۸بـــ
الخارجیین من الدول األعضــاء الممثلة تمثیال ناقصــا انخفاضــا طفیفا، فبلغ عدد الطلبات الخارجیة من تلك الدول  

   ) في الفترة المشمولة بالتقریر السابق.٪۱۷٫۱( ٦۹٤۷)، مقارنة بالعدد  ۱٤٫۸٪( ٦۳۱۹

 التعیینات الجدیدة -٤-دال
التقر -۳۰ ة ـب ة   ۲۰۹یر، تمَّ تعیین  خالل الفترة المشـــــموـل اـن األـم ل ـب ة في حین ترك العـم ابـت ائف ـث اً في وـظ موظـف

من   ٪۳۱٫٦تعیینا من الدول األعضـــاء النامیة (وھو ما یمثل  ٦٦ومن مجموع عدد التعیینات، كان   موظفاً. ۱۷۹
ع،  من المجمو  ٪٥٦٫٤(  مرأة ا ۱۱۸في الفترة المشـــمولة بالتقریر الســـابق) و  ٪۳۳٫۳المجموع، مقارنة بنســـبة  

 في الفترة المشمولة بالتقریر السابق). ٪۳٦مقارنة بنسبة  

 التعیینات 

 

  من كـبار الموظفین.   ۱۱من كـبار الموظفین، وتم تعیین    ۱٦خالل الفترة المشـــــموـلة ـبالتقریر، ترك األـماـنة   -۳۱
ــاء ـنامـیة، وھو ـما یمثـِّل    ۱٥، ـكان ھـناك  ۲۰۲۱حزیران/یونـیھ    ۱وحتى   من كـبار الموظفین ینتمون ـلدول أعضـــ
(ـمقـــارنـــة    ٪۲۹٫٤ اـلـموـظـفـین  ـكبـــار  ـمـجـموع  ـــمن  ــــــ ل    ۱۸ـب ـیـمثـــِّ مـــا  وـھو  اـلـموـظـفـین،  ـكبـــار    ٪ ۳۸٫۳ـمن 

 ).۲۰۱۹ حزیران/یونیھ ۱ في

 توقعات حاالت انتھاء الخدمة  -٥-دال
ھ    ۱في   -۳۲ ة    ،۲۰۲۱حزیران/یونـی اـن ة.  ۱۲۱٥ـكان ـلدى األـم ة الفنـی اً في الفـئ ابـت اً ـث ادر   موظـف ومن المتوقع أن یـغ
) أو ألنھم حائزون بالفعل على  ۲۸۳منھم في السنوات السبع القادمة بسبب بلوغھم سن التقاعد ( ۳۱۷مجموعھ   ما

 ).۳٤المدة نھائیة (عقود محددة  

موظفاً ممن یشــغلون وظائف ثابتة في الفئة الفنیة، ســوف   ۱۲۱٥ومن بین الموظفین الحالیین البالغ عددھم   -۳۳
  منھم في إدارة الضــــمانات.  ۳۱، وھناك ۲۰۲۳وعام  ۲۰۲۱موظفاً ســــن التقاعد في الفترة ما بین عام   ۹۲یبلغ  

أو أكثر من مواطنیھا الموظفین حالیاً في سبیلھم   ٪٥۰وخالل السنتین القادمتین، ھناك خمس دول أعضاء سیكون  
ــبة تتراوح بین  إلى مغادر ــتكون نس ــبع دول أعضــاء أخرى س ــبب التقاعد، في حین أن ھناك س  ٪۲٥ة األمانة بس
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مجموع الموظفین الذین  
 تركوا العمل 

مجموع التعیینات  
 تمت  التي

مجموع التعیینات التي تمت  
 من الدول األعضاء النامیة 

 ۲۰۲۱حزیران/یونیھ    ۱  -  ۲۰۱۹حزیران/یونیھ    ۱ ۲۰۱۹حزیران/یونیھ    ۱  -  ۲۰۱۷حزیران/یونیھ    ۱
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  من مواطنیھا في سبیلھم إلى التقاعد من الوكالة. ٪٥۰و

 الخبراء االستشاریون -ھاء
ــوا من الموظفین ویعیَّنون لتكملة موظفي األمانة لفترة زمنیة محدودة، ویقدِّ  -۳٤ ــاریون لیس ــتش مون الخبراء االس

ائي   اریخ نـھ ابع فني وـت ھ ـط ل ـل ددة أو جزء من عـم ة مـح ارف ألداء مھـم ارات أو المـع ة أو المـھ ة الفنـی دراـی ادة اـل ـع
ویُعیَّن الخبراء االسـتشـاریون بصـفتھم الشـخصـیة وھم لیسـوا مؤسـسـات أو ھیئات تجاریة، وال ھم یمثِّلون    محدد.

مھام ممیّزة ومحدَّدة تحدیداً جیداً وتؤدي إلى نتائج  ویضـطلع الخبراء االسـتشـاریون ب  المؤسـسـات أو الھیئات. تلك
ــاري. ــتش ــبقاً أو یضــطلعون بمھام محدَّدة تحدیداً جیداً لھا طابع اس ــجیل    محدَّدة مس ولدى األمانة قاعدة بیانات لتس

 نشاط الخبراء االستشاریین ومخرجاتھم وأدائھم.

مون    داً للوكالة في دعم تأدیة برنامجھا.وقد كان االســتخدام االنتقائي للخبراء االســتشــاریین مفیداً ج -۳٥ فھم یقّدِ
درایة فنیة ضــروریة وفعالة من حیث التكلفة، ویكونون في الكثیر من األحیان رھن اإلشــارة بإشــعار وجیز حتى  

ل اإلنفاق  ۲۰۱۹-۲۰۱۸ومقارنةً بالعام األول من فترة السـنتین    یتسـنى للمشـاریع أن تحقق النتائج المطلوبة. ، سـجَّ
 .٪٥٫٤یزانیة العادیة على الخبراء االستشاریین تناقص بنسبة  من الم

، كان ھناك ۲۰۱۹حزیران/یونیھ   ۱وفي   وتســعى األمانة لضــمان التنوع في انتقاء الخبراء االســتشــاریین. -۳٦
ــل ما مجموعھ  ٦۷ ــاریاً من البلدان النامیة من أصـ ــتشـ ــل   ۲٥۰خبیراً اسـ ــاریاً، وھو ما یمثِّــــــ ــتشـ   . ٪۲٦٫۸اسـ
ھ   ۱ وفي اك  ۲۰۲۱حزیران/یونـی ــل ـما مجموـعھ   ۹٤، ـكان ھـن ة من أصـــ امـی دان الـن اً من البـل ــارـی خبیراً اســـــتشـــ

  .٪۳٦٫۹استشاریاً، وھو ما یمثِّـل  ۲٥٥

وخالل الفترة المشمولة بالتقریر، عملت الوكالة على مراجعة الطریقة التعاقدیة للخبراء االستشاریین لتعزیز   -۳۷
ــالح ا ــارب المصــ ــر، المیزة التجاریة  األحكام المتعلقة بتضــ ــبیل المثال ال الحصــ لمحتمل، بما في ذلك، على ســ

فین بالتوظیف بأھمیة توخي الیقظة  وعالوة على ذلك، واصــلت الوكالة زیادة الوعي لدى المدیرین المكلَّ   المحتملة.
   إزاء تضارب المصالح، وبتحدید حاالت تضارب المصالح المحتملة أثناء اختیار الخبراء االستشاریین.

ً  -واو  سبل المضي قُدما
ـستكثف األمانة جھودھا لزیادة عدد الموظفین من البلدان النامیة ومن الدول األعـضاء غیر الممثلة أو الممثلة  -۳۸

ــاً. ــحین    تمثیالً ناقصـ ــاعدة على تحدید المرشـ ــاء للمسـ ــیاق، تعتمد األمانة كذلك على الدول األعضـ وفي ھذا السـ
واسـعة قدر اإلمكان من الدول األعضـاء، كما أنھا تحتاج إلى الدعم النشـط الذي  المؤھلین تأھیالً مناسـباً من طائفة  

مھ الدول األعضــــاء فیما تتخذه من تدابیر فیما مجال التواصــــل الخارجي. وال یمكن ضــــمان تزوید األمانة   تقّدِ
 عبر تضــــافر  بصــــورة وافیة ومالئمة بموظفین یتمتعون بأعلى مســــتویات الكفاءة والقدرة اإلداریة والنزاھة إال

 الجھود بین األمانة والدول األعضاء.

ز األمانة أیضــــاً شــــبكتھا الخاصــــة بقنوات التوظیف وقدرتھا الداخلیة على تحدید قوائم المواھب   -۳۹ وســــتعِزّ
ــیما من الدول األعضــاء غیر الممثلة والُممثلة تمثیال ناقصــا. ــتقطابھا وبنائھا، وال س ــتعزز األمانة عملیة    واس وس

ــراكات  ــحین المحتملین بعملیة التوظیف في إقامة ش ــبكات المھنیة لتعزیز معرفة المرش ــاء والش مع الدول األعض
ــل تقدیم حمالت توعیة موجھة، بما في ذلك بعثات التوظیف   ــتواصــ ــاغرة المفتوحة، وســ الوكالة والوظائف الشــ

 ة.بالحضور الشخصي، حیثما كانت الرعایة المالیة متاحة، أو باستخدام الوسائل االفتراضی
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 الموظفون الثابتون حسب الجنسیة في الفئة الفنیة والفئات العلیا 
 ۲۰۲۱حزیران/یونیھ  ۱في 

 الجنسیة

نائب 
المدیر 
 ۱-ف ۲-ف ۳-ف ٤-ف ٥-ف ۱-مد ۲-مد العام 

مجموع  
 الموظفین 

 ٤۹  ۲ ۲٥ ۱۳ ۷ ۱  ۱ االتحاد الروسي 
 ٦   ۱ ۳ ۲    إثیوبیا 

 ۱     ۱    أذربیجان
 ۱۳  ۲ ۱ ٥ ۳ ۲   األرجنتین 

 ٦   ۲ ۲ ۲    األردن 
 ٦  ۱  ۳ ۲    أرمینیا 
 ۳٦  ۱ ۱۳ ۱۲ ۱۰    إسبانیا 

 ۲٦   ۹ ۷ ۹ ۱   أسترالیا
 ۲    ۱  ۱   ستونیا إ

 ۱     ۱    إسرائیل
 ۲   ۱  ۱    كوادورإ

 ۱    ۱     ألبانیا 
 ۳۷   ۷ ۱۳ ۱۲ ٥   ألمانیا 

 ۱۱  ۱ ٤ ٦     إندونیسیا 
 ۱    ۱     أوروغواي 
 ۲   ۱ ۱     أوزبكستان 

 ٦   ۳ ۳     أوغندا 
 ۱٦  ۱ ٥ ۷ ۳    أوكرانیا 

 ۱۳  ۱ ۱ ٥ ٥ ۱   یرلنداآ
 ۱  ۱       آیسلندا
 ٤۱  ۳ ۱۲ ۱۳ ۱۲   ۱ إیطالیا

 ۹  ۲ ۱ ۳ ۳    باكستان 
 ۱٤  ۱ ۱ ۷ ٤ ۱   البرازیل 
 ۷  ۱ ۱ ٤ ۱    البرتغال

 ۱٥   ٥ ٤ ٦    بلجیكا 
 ۱۲  ۱ ۳ ٦ ۲    بلغاریا 

 ۳   ۱ ۲     بنغالدیش 
 ۱   ۱      بنما 

 ۱    ۱     بوركینا فاسو
 ۹  ۲ ۳ ٤     البوسنة والھرسك

 ۸  ۱ ۳ ۲ ۱  ۱  بولندا
 ٤  ۱ ۱  ۲    بیرو 

 ۹  ۱ ۲ ٤ ۱ ۱   بیالروس 
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 ٦  ۲ ۱ ۳     تایلند 
 ۱۲   ٤ ۷ ۱    تركیا 

 ۱    ۱     ترینیداد وتوباغو 
 ٥  ۱ ۲ ۲     تونس 

 ۱   ۱      جامایكا 
 ۱  ۱       الجبل األسود 

 ٥   ۲  ۳    الجزائر 
 ۱۲  ۱ ٥ ۳ ۳    الجمھوریة التشیكیة 

 ۲    ۲     الجمھوریة الدومینیكیة
الجمھوریة العربیة 

 ٤  ۲   ۲    السوریة
جمھوریة إیران 

 ٥   ۳ ۲     اإلسالمیة 
جمھوریة تنزانیا  

 ۱   ۱      المتحدة
 ۲۲   ٦ ۱۲ ۳ ۱   جمھوریة كوریا

 ۳    ۳     جمھوریة مولدوفا 
 ۲۳   ۹ ۸ ٤ ۲   جنوب أفریقیا 

 ۱  ۱       جورجیا
 ۲  ۱  ۱     الدانمرك
 ۱۹  ۲ ۳ ۷ ۷    رومانیا 
 ۱    ۱     زامبیا 

 ٦   ۳ ۳     زمبابوي 
 ۱   ۱      سانت لوسیا 
 ۱    ۱     سري النكا 

 ۱٥ ۱ ۱ ٦ ۳ ٤    سلوفاكیا
 ٤   ۱ ۲ ۱    سلوفینیا 

 ۲    ۲     سنغافورة 
 ۲   ۱ ۱     السنغال
 ٥   ۲ ۳     السودان 
 ۱۱   ۲ ۳ ٦    السوید

 ۲    ۱ ۱    سویسرا
 ۲   ۲      شیلي

 ۱۱  ۱ ۲ ۷ ۱    صربیا
 ۳۰  ۲ ۸ ۱۰ ۸ ۱  ۱ الصین 

 ۱   ۱      طاجیكستان 
 ۱  ۱       العراق

 ۳   ۱ ۲     غانا



GOV/2021/37-GC(65)/18 
۱المرفق   
۳الصفحة    

 

 

 ۱    ۱     غواتیماال 
 ۱    ۱     غیانا

 ۷۸  ۱ ۲۱ ۲۹ ۲۱ ۳ ۲ ۱ فرنسا
 ۱۰  ۲ ٦   ۲   الفلبین
 ۷   ۱ ۲ ٤    فنلندا

 ٤   ۲ ۲     فییت نام 
 ۱  ۱       قبرص

 ٥   ۱ ۳ ۱    كازاخستان
 ۳    ۱ ۲    الكامیرون

 ۸ ۱ ۲ ۱ ٤     كرواتیا 
 ۱   ۱      كمبودیا 

 ٤٦  ۱ ۱۲ ۱۸ ۱۲ ۳   كندا
 ۱٤   ۳ ۸ ۳    كوبا 

 ۲    ۲     كوت دیفوار 
 ۲    ۱ ۱    كوستاریكا 

 ۷  ۱ ۲ ۳ ۱    كولومبیا 
 ۷ ۱  ٤ ۱  ۱   كینیا 
 ۲  ۱  ۱     التفیا
 ٤   ۱ ۲ ۱    لبنان
 ۲   ۱  ۱    لیبیا 

 ٥    ۳ ۲    لیتوانیا 
 ۱   ۱      لیسوتو 
 ۱    ۱     مالطة
 ٦   ۲ ۲ ۲    مالیزیا 
 ۱۲  ۲ ٤ ۲ ۳ ۱   مصر

 ٥    ۳ ۱   ۱ المغرب
 ۱۰ ۱ ۲ ۳ ۳ ۱    مقدونیا الشمالیة 

 ۱۰  ۱ ۳ ٤ ۱  ۱  المكسیك 
 ۱   ۱      مالوي 

 ۷٥  ۲ ۱٦ ۳۰ ۲٥ ۲   المملكة المتحدة
 ٤  ۱ ۲ ۱     منغولیا 

 ۲    ۱ ۱    موریشیوس 
 ۱      ۱   موناكو 
 ۲   ۲      میانمار
 ۱    ۱     نامیبیا 

 ۲  ۱ ۱      النرویج
 ٥۸  ۱٤ ۲۹ ۱۳ ۲    النمسا
 ۱   ۱      نیبال 
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 ۹   ٤ ۳ ۱ ۱   نیجیریا
 ۱     ۱    نیكاراغوا

 ۲۸  ۷ ۱۲ ۹     الھند
 ۲٥ ۱ ۱ ۸ ۱۱ ٤    ھنغاریا 
 ۹  ۱ ۲ ۲ ٤    ھولندا

الوالیات المتحدة 
 ۱۲۲ ۱  ۳۲ ٤۸ ۳۳ ۷ ۱  األمریكیة

 ۱٥  ۱ ۳ ٦ ٤ ۱   الیابان
 ۱     ۱    الیمن

 ۱۱ ۱  ۳ ۷     الیونان
 ۱۲۱٥ ۷ ۸۱ ۳٥۹ ٤٥۲ ۲٦۷ ۳۹ ٥ ٥ مجموع الموظفین
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 الخبراء االستشاریون العاملون بموجب اتفاقات الخدمات الخاصة بحسب الجنسیة 
 ۲۰۲۱حزیران/یونیھ  ۱حتى 

 المجموع الرجال  النساء الجنسیة
 ۲۰ ۱٤ ٦ االتحاد الروسي 

 ٦ ۳ ۳ األرجنتین 
 ۱  ۱ أرمینیا 
 ۱۰ ٥ ٥ إسبانیا 

 ۱  ۱ ستونیا إ
 ۲ ۱ ۱ كوادورإ

 ۱۰ ٥ ٥ ألمانیا 
 ۲ ۲  إندونیسیا 

 ٤ ۲ ۲ أوروغواي 
 ٤ ۲ ۲ أوكرانیا 

 ٤ ٤  یرلنداآ
 ۱۰ ۷ ۳ إیطالیا

 ٦ ٥ ۱ باكستان 
 ٥ ٤ ۱ البرازیل 
 ۱ ۱  البرتغال

 ۷ ٥ ۲ بلجیكا 
 ۱  ۱ بلغاریا 

 ۱ ۱  بنما 
 ٤ ٤  بوركینا فاسو

 ۲ ۲  البوسنة والھرسك
 ۳ ۲ ۱ بولندا
 ۱ ۱  بیرو 
 ۱  ۱ تایلند 

 ۱  ۱ تركمانستان 
 ۱ ۱  تركیا 
 ۲ ۱ ۱ تونس 

 ۳ ۱ ۲ الجمھوریة التشیكیة 
 ۱ ۱  الجمھوریة العربیة السوریة 

 ۲ ۱ ۱ الدیمقراطیةجمھوریة الكونغو 
 ۱  ۱ جمھوریة إیران اإلسالمیة
 ۱ ۱  جمھوریة تنزانیا المتحدة 

 ۱ ۱  جمھوریة كوریا
 ۱  ۱ جنوب أفریقیا 

 ۱ ۱  زمبابوي 
 ۲ ۱ ۱ سلوفاكیا
 ۲ ۲  سلوفینیا 
 ۳ ۳  السنغال
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 ۱ ۱  السودان 
 ۳ ۱ ۲ السوید
 ۳ ۳  صربیا
 ۹ ٦ ۳ الصین 
 ۱  ۱ العراق
 ٥ ٥  فرنسا
 ۳  ۳ الفلبین
 ۱  ۱ قبرص

 ۱  ۱ قیرغیزستان
 ۱ ۱  كرواتیا 

 ۷ ۷  كندا
 ۲ ۲  كوبا 

 ۳ ۲ ۱ كولومبیا 
 ۱  ۱ كینیا 
 ۱ ۱  لبنان

 ۲ ۲  لیتوانیا 
 ۷ ۷  مصر

 ۱ ۱  المغرب
 ۱ ۱  مقدونیا الشمالیة 
 ۱۱ ۱۰ ۱ المملكة المتحدة

 ۹ ٥ ٤ النمسا
 ۱ ۱  نیجیریا

 ۱  ۱ نیكاراغوا
 ۱٤ ۱۱ ۳ الھند

 ۳ ۳  ھنغاریا 
 ۲ ۱ ۱ ھولندا

 ۲۱ ۱۳ ۸ الوالیات المتحدة األمریكیة 
 ۱۱ ۷ ٤ الیابان
 ۱  ۱ الیونان

 ۲٥٥ ۱۷٥ ۸۰ المجموع
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