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 مقدمة  
 مر   التزام   املتحدة األمم منظومة يف املسييييييتويات مجيع على اجلنسييييييني بني التكافؤ حتقيق هدف إن 

 السيينوات شيي.دت وقد نفسيي.ا. املنظمة ِقَدم قدمية أسيياسييية قيم عن يعرب وهو الزمن، من عقدان اآلن عليه
 االفتقار أن غري اهلدف؛ هذا حتقيق إىل الرامية والتوصيييييات والتقارير السييييياسييييات يف وفرة   ذلك ختللت اليت
 لإلصيييييي   املؤاتية الظروف وانعدام املصييييييا بة التدابري وغياب واملسيييييياءلة، املسييييييتمرة السييييييياسييييييية اإلرادة إىل

 جانب من خمتلفة أوقات يف املقاومة وكذلك عموما، التنفيذ اعرتضييت اليت العراقيل أهم شييك لت احلقيقي،
 وجوده أصيب  فقد األسيا،، يف  ق   هو اجلنسيني بني التكافؤ أن ومع الرئيسيية. املصيلحة صيا بة اجل.ات

 مباشيييرا ارتباطا التنوع زيادة وترتبط ومصييييداقيت.ا. وأثرها املتحدة األمم لكفاءة متزايد حنو على ضييييروريا أمرا
 على أمهية ذلك ويكتسييييييب التشيييييي.يليتني. والكفاءة الفعالية يف كبرية  مبكاسييييييب واخلاص العام القطاعني يف
 مجيع يف األثر زيادة مع أقل مبوارد أكثر إجنازات حتقق أن من.ا طُلب قد املتحدة األمم ألن اخلصوص وجه

 املتحدة األمم قدرة على تأثري من للجميع الشيييييياملة العاملة للقوة ما يتضيييييي  الث ث، الركائز وعرب الدوائر.
 شيييييأنه من العاملة القوة يف النسييييياء من مزيد إدماج أن البحوث تبني التنمية، جمال ويف والياهتا. تنفيذ على
 من ما اإلنسييان،  قوق جمال ويف النامية. االقتصييادات لصيياح الدوالرات تريليونات أمام األبواب يفت  أن
 مباشيير   تأثري   للمرأة اهلادفة للمشيياركة واألمن، السيي م جمال ويف التمكني. من أعظم املرأة حلقوق محاية آلية
 لألمم بالنسييييييييبة التكافؤ أن كما  .(1)الكمي للقيا، قاب  اآلن أصييييييييب  قول وهو السيييييييي م، اسييييييييتدامة على

 وترد األعضيياء، الدول هبا تطالب ملحة وضييرورة للوائه  املة بوصييف.ا ملصييداقيت.ا األمهية بالغ أمر املتحدة
  العامة. اجلمعية قرارات من عدد يف

 لألمني العليا القيادة ففريق متباينة. املتحدة األمم منظومة يف الصيييورة كانت  ،2017 عام مطلع ويف 
 العامة األمانة نطاق كامل  على املسيييييييييييياعد العام واألمني العام األمني وكيل برتبيت العاملي، الصييييييييييييعيد على العام
 والربامج، والصيييييييناديق السييييييي م(،  فظ وبعثات اخلاصييييييية السيييييييياسيييييييية والبعثات اإلقليمية اللجان ذلك يف )مبا

 بنسييييييييبة نسيييييييياء يضييييييييم   اخلاصييييييييني، واملسييييييييتشييييييييارين واملبعوثني الكيانات، من وغريها والتدريب البحث ومعاهد
 كانون  1 من فاعتبارا اجملاالت. بعض يف كبري  تقدم أ رز ولقد املائة. يف 71 بنسييييييييييييييبة ورجاال املائة يف 29

 رج (، 15 و امرأة 17) العليييا اإلدارة فريق يف القييادة من 32 بتعيني العييام األمني قييام ،2017 الثيياينينيياير
 املائة يف 56 و النسييييياء من املائة يف 44 بني تتوزع بنسيييييبة التكافؤ حتقيق إىل أقرب الفريق هذا تكوين فأصيييييب 

 تتجاوز السيي م  فظ عمليات يف البعثات رؤسيياء نائبات أو رئيسييات نسييبة تكن مل  ني ويف .(2)الرجال من
  للبعثات. العليا القيادة من املائة يف 25 نسبة  اليا النساء تشكل ،2006 عام يف املائة يف 2

 والفئات الفنية الفئة يف اجلنسني بني التكافؤ كيانات  مخسة سوى حيقق مل  ني يف أعم، وبصورة 
 أن غري واقعة.  قيقة إىل التكافؤ حتويل من فقط مئوية نقاط عشر قاب على الكيانات معظم فإن العليا،
 القيادة وهي وأمهية  ضيييييييييييييييورا األكثر الفئات بعض يف املرأة متثيل يف  ادا نقصيييييييييييييييا ختفي اإلمجالية األرقام
 دورا املتحدة األمم تؤدي  يث النزاعات من املتضييييييييير رة البيئات يف سييييييييييما وال امليدان، ويف العليا، واإلدارة
 وتمثيل األقدمية بين المنظومة نطاق على عكسييييييية عالقة ثمة أن يتبين ،اخلصييييييييوص وجه وعلى أبرز.
 التكافؤ تحقيق نحو والفجوة الجنسييين  بين التكافؤ فجوة اتسييعت الرتبة، ارتفعت فكلما - المرأة

__________ 

 .(2000) 1325 األمن جملس قرار تنفيذ  ول عاملية دراسة كوماراسوامي،  راديكا (1) 

  .2017 آبنأغسطس يف (2) 

https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
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 أشييييييد أما ؛المسييييييتويات جمي  على المنظومة بقية في منها العامة األمانة في أوسيييييي  الجنسييييييين بين
 وتيرة كانت  ولقد السيييييييال   عمليات في قائمة تزال فال المعالجة على واسيييييييتع يييييييا  حدة الفجوات
  .تقريبا الزمن من عقد منذ تقدُّ  أي الرتب بعض في ُيحرز ولم للغاية، بطيئة كذلك  التغيير

 ورتبيت 3-ف و 2-ف رتبيت بني اجلنسييييني بني التوازن حتقيق يف التق.قر  االت أشييييد وُتسييييج ل 
 املسييييييييييييييتويات هذه وتشييييييييييييييري .(3)التوايل على مئوية، نقاط 5.7 و 12 مبقدار تراجع مع ،5-ف و 4-ف

 ذلك، من العكس وعلى .(4)املتحدة األمم يف للمرأة الوظيفي االرتقاء تعيق مسييييييييييييييييائل وجود إىل املتدنية
 املرأة على الرتكيز يعين ال والتكافؤ .(5)الدنيا الرتب يف وخباصيييييييية للمرأة، مفرطا متثي  الدوائر بعض تشيييييييي.د
  أيضا. تعاجل أن جيب املفرط التمثيل فمجاالت و دها

 مبا العليا، القيادة مسييييييييييييييتوى على التكافؤ بتحقيق منصييييييييييييييبه، تويل لدى العام، األمني تع. د ولقد 
 واملبعوثني العام، لألمني اخلاصييييييييييييييني واملمثلني املسيييييييييييييياعدين، العامني واألمناء العام، األمني وك ء يشييييييييييييييمل

 عييام قبييل” بييأكمل.ييا املتحييدة األمم منظوميية نطيياق على والتكييافؤ ،2021 عييام هنيياييية حبلول اخليياصيييييييييييييييني،
 جدول بنود ضييمن اجلنسييني بني التكافؤ مسييألة أدرجت ،2017 الثاينيناير كانون  ويف .“بكثري 2030
 لوضييييييييييييييع املنظومييية نطييياق على عميييل فرقييية بيييإط ق قرار واختيييذ التنفييييذيييية للجنييية األول االجتمييياع أعميييال

 وأطرا مرجعية نقاطا تتضيييمن واضيييحة طريق خريطة تفاصييييل وحتديد االلتزام هذا لتحقيق توخيا اسيييرتاتيجية
 على كيانا  30 حنو تضييم اليت العمل فرقة عملت ونيسيياننأبريل، شييباطنفرباير بني دةاملمت الفرتة ويف زمنية.
 القائمة السياسات واستعراض اجليدة املمارسات توثيق على ،(6)عاملة أفرقة مخسة إطار يف املنظمة، نطاق

 ذلك عن متخ ض الذي االسيييييرتاتيجية مشيييييروع ُعرض مث الرئيسيييييية. التوصييييييات وصيييييياغة السيييييابقة والتقارير
 جملس ورؤساء العليا، اإلدارة وفريق املوظفني، احتادات مع ذلك يف مبا املنظومة، نطاق على بشأنه للتشاور
 كبار  من عدد مع الثنائي الصيييييييييعيد وعلى البشيييييييييرية املوارد وشيييييييييبكة بالتنسييييييييييق، املعين التنفيذيني الرؤسييييييييياء
  الن.ائية. صي.ت.ا يف ووضع.ا االسرتاتيجية لتنقي  التعقيبات  صيلة واستخدمت واملسؤولني. املسؤوالت
 اتفق التكييافؤ، لتحقيق  يد دتيه اليذي املوعيد عن عياميا 17  ياليييا متييأخرة ككييل  املنظميية أن ومبيا 

 قررت النحو، هذا وعلى بالطمو . وكذلك املسييييييألة إحلا  مدى بإدراك اجل.ود مجيع تسييييييرتشييييييد أن على
 بين التكافؤ لتحقيق عموما المسييييتهد  الموعد يكون أن الراهنة الحالة اسييييتعرا  بعد العمل فرقة

 بعض بوجود التسيييليم م  ،2026 عا  هو المسيييتويات جمي  على المنظومة نطاق على الجنسيييين
 وذلك ،2028 عا  بحلول إال التكافؤ تحقيق إلى ت يييييييل ال قد التي القليلة االسيييييييتثنائية الحاالت

 اإلص  ات هذه من الكثري أن ومع االنطالق  نقطة بسبب انحدارا أشد تغيير منحنى ستشهد ألنها
 نفسيييي.ا، واإلدارات والبعثات الكيانات داخل حتصييييل أن سيييييتعني بنجا  اهلدف هذا لتحقيق واإلجراءات

 االسييييييييرتاتيجية هذه تشييييييييكل أن وينب.ي بأكمل.ا. املتحدة األمم ملنظومة كلية  اسييييييييرتاتيجية إعداد من بد ال
__________ 

 منظومة يف املرأة وضيييع حتسيييني عن العام األمني تقرير ،A/72/220 ،2015 األولنديسيييمرب كانون  31  ىت املتوفرة البيانات (3) 
 املتحدة. األمم

 يف 1-مد الرتبة من وظيفة 1 711 و 2-مد الرتبة من وظيفة 549 هناك كانت  ،2015 األولنديسيييييييييييييمرب كانون  31 يف (4) 
 (.A/72/220) التوايل على من.ا املائة يف 33.5 و املائة يف 30.8 نسبة النساء تش.ل املتحدة األمم منظومة

 من املائة يف 57،5 ونسيييبة 1-ف الرتبة من املائة يف 60،9 نسيييبة النسييياء شيييكلت ،2015 األولنديسيييمرب كانون  31 يف (5) 
 (.A/72/220) املتحدة األمم منظومة يف 2-ف الرتبة

 العليا. املناصب يف التعيينات امليدانية؛ السياقات املؤاتية؛ البيئة اخلاصة؛ التدابري واملساءلة؛ األهداف (6) 

https://undocs.org/ar/A/72/220
https://undocs.org/ar/A/72/220
https://undocs.org/ar/A/72/220
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 بالسيييييياق تسيييييرتشيييييد اليت كيان  بكل اخلاصييييية التنفيذ خطط وضيييييع أو لتنقي  األسيييييا، املنظومة نطاق على
 هذا يف العامة األمانة على املرج  الرتكيز من الرغم وعلى كيان.  لكل االنط ق ونقطة والتحديات احملدد

 نطاق على االسييييييتراتيجية تطبيق هو فال.رض املنظومة، يف الركب عن ختلفا األشييييييييد ألهنا نظرا السييييييييياق،
 إىل أيضيييييا هتدف االسيييييرتاتيجية أن غري كيان،  لكل أمهية ذات توصيييييية كل  تكون ولن .بأكملها المنظومة

 كان  إذا أنه على التشيييييديد مع اآلخرون؛ يفعله أن اسيييييتطاع عما معلومات وتقدمي اجليدة املمارسيييييات إبراز
 أجزائ.ييا. مجيع يف ممكنييا ذلييك يكون أن من بييد ف  املنظميية من جزء يف فعلي ت.يري إ ييداث املمكن من
 تعرض الوثيقة هذه أن غري القريب، املدى يف التدابري هذه مجيع حتقيق يتسيييييييييييييييى لن أنه به املسيييييييييييييييل م ومن

 سييييجري مث ومن املطاف. هناية يف اجلنسيييني بني التكافؤ هدف لتحقيق ال زمة التدابري جمموعة بالتفصييييل
 الكيانات، مسييييييييييييتوى على التنفيذ خ ل من أي الصييييييييييييلة ذات مسيييييييييييياراهتا خ ل من التوصيييييييييييييات متابعة

 اجلمعية تقر ره وما الدولية، املدنية اخلدمة وجلنة السييييييييييييييياسيييييييييييييياتية، والت.يريات للموظفني اإلدارية والتعليمات
  .(7)االقتضاء عند العامة

 والصيييييييناديق العامة األمانة نطاق على وجامعة تشييييييياورية عملية  صييييييييلة هي االسيييييييرتاتيجية وورقة 
 طمو ة أهداف وضيييع على في.ا االهتمام وينصيييب   الكيانات. من وغريها املتخصيييصييية والوكاالت والربامج
 تشييييجيع ذلك يف مبا بالت.يري، التعجيل سييييبيل يف األهداف وحمددة جريئة توصيييييات وتقدمي ومكي فة وواقعية
 الت.يريات ومعاجلة تطبيق.ا؛ يف واالتسييياق اخلاصييية التدابري وتعزيز األهداف؛ هذه لتحقيق واملسييياءلة القيادة
 على خاص بشيييكل االهتمام ويتمحور اإلدماج. لتحقيق مؤاتية ومؤسيييسيييية سيييياسييياتية بيئة لضيييمان ال زمة

 األكرب العدد يوجد  يث الس م  فظ عمليات على اإلطار هذا ضمن التشديد مع امليدانية، السياقات
 والتحييديييات اجلنسيييييييييييييييني، بني التوازن يف الفجوات تكون و يييث وموظفي.ييا العيياميية األمييانيية موظفييات من

 مناصب يف التعيينات بشأن منفصلة توصيات الوثيقة يف ترد وأخريا، أشد ها. على ذلك، ملعاجلة املطرو ة
 املوظفات واسييييييتقدام الختيار عادة املتبعة السييييييياسييييييات نطاق عن خترج املناصييييييب هذه ألن العليا، القيادة

  تلفا.خم هنجا وتتطلب واملوظفني،
 الفئات من سيييييييما ال اجل.رايف، التنوع تعزيز إىل أيضييييييا االسييييييرتاتيجية هذه تنفيذ يؤدي أن وينب.ي 
 اآلخر من.ما كل  والتنوع املسييييييييييييييياواة يف املتمث ن املت زمان اهلدفان يعزز أن وينب.ي ناقصيييييييييييييييا، متثي  املمثلة
 سبيل فعلى متزامن: بشكل اهلدفني ك   تعزز مبادرات اختاذ إىل السعي وينب.ي اآلخر. أ دمها ينفي أن ال

 العربيات، النسيييييييياء سيييييييييما وال املائة(، يف 4) املقيمني املنسييييييييقني بني العربية الدول متثيل بتدي إقرارا املثال،
 عقد إىل أفريقيا، ومشال األوسيييييييييييييط الشيييييييييييييرق منطقة يف العربية للدول اإلمنائية املتحدة األمم جمموعة دعت
 املتحدة األمم وأفرقة املقيمني املنسييييييييقني مسييييييييتوى على النسييييييييائية بالقيادة املعين املواضيييييييييعي للفريق اجتماع
 خاص اهتمام إي ء مع املنطقة، يف القيادية املناصييييييييييييب يف النسيييييييييييياء عدد زيادة على الفريق ويركز القطرية.

 النحو على معا، اهلدفني هذين لتحقيق يعمل أن ينب.ي كيان  كل  أن ومع العربية. الدول من للموظفات
 ،(8)اجلنسيييييييني بني التكافؤ حتقيق لعدم كمرب ر  اجل.رايف التمثيل اسيييييييتخدام ميكن ال العام، األمني أبرزه الذي

__________ 

 اخلطوة هو فالتكافؤ اجلنسيييييييييني، بني باملسييييييييياواة املتعلقة النتائج تعزيز يف األرج  على سيييييييييتتمثل التكافؤ نتائج إ دى أن مع (7) 
 ال زمة - اهلدف احملددة والربجمة والتمويل القدرات ذلك يف مبا - التدابري من الكاملة اجملموعة عن منفصيييييييييييييييل وهو األوىل
 لعمل الث ث الركائز مجيع ويف 2030 عام خطة يف به املتع.د النحو على اجلنسيييييييييني بني باملسييييييييياواة املتعلقة النتائج لتحقيق
 املتحدة. األمم

 آذارن 24 اجلنسيييييييييييييييني، بني التكافؤ بتحقيق املعين األصييييييييييييييييدقاء فريق مع عقده الذي االجتماع يف العام األمني م  ظات (8) 
  .2017 مار،
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 أمهية اإلدامة ج.ود وتكتسييييييييييييب .وإدامته الجنسيييييييييين بين التكافؤ تحقيق على اخلطة هذه تركز ولذلك،
 هذه بلوغنا لدى  ىت أو أهدافنا حتقيق من اقرتابنا لدى أنفسييييييينا عن بالرضيييييييا نشيييييييعر أن يسيييييييعنا وال بال.ة

 ج.ود انتفت إذا شييديدة بسييرعة تتآكل أن ميكن املكاسييب أن السييابقة التجارب أظ.رت فلقد األهداف.
  والثقايف. املؤسسي الت.يري وضمان التكافؤ على احلفاظ

 تكرر الذي املطلب االسييرتاتيجية هذه بشييأن املشيياورات عملية يف املقلقة العناصيير أهم من ولعل 
 وفقا يتم أن جيب التكافؤ أن ومفاده سيييييييييييييييواء  د على واإلدارة واملوظفني املوظفات لسيييييييييييييييان على كثريا
 وترقيت.ا املرأة توظيف بأن واالفرتاض التوظيف. نوعية يضيييييييييييييييعف أال وينب.ي اجلدارة، ومعايري 101 للمادة
 بأن االفرتاض وكذلك ؛(9)باألدلة يُد ض مسيييييتواها رفع من بدال املعايري من ما نوعا خيفض أن شيييييأنه من

 باملواهب متتعا واملوظفني املوظفات أكثر وترقية توفري حنو موج .ة احلاضييييييييير الوقت يف املؤسيييييييييسيييييييييية عملياتنا
 العاملني واملوظفني املوظفات بشأن دراسة مؤخرا ImpactPool شركة أجرت ولقد .(10)متحيزة غري بصورة
 الييذين واملوظفني واملوظفييات املنظوميية يف بقوا الييذين واملوظفني املوظفييات بني مبقييارنيية فقييامييت طويليية ملييدة

 اللوايت النسييياء أن تبني ولقد الوظيفية. املسيييارات واسيييتعراض اجلنس نوع  سيييب التصييينيف مع - غادروها
 الرجال أما املنظومة. يف بقني اللوايت النساء من أسرع بشكل الوظيفية مساراهتن يف تقد من املنظومة غادرن
 الوظيفية مسييييييييييياراهتم تقدمت بقوا الذين فأولئك - ذلك نقيض على إلي.م بالنسيييييييييييبة التجربة هذه فكانت
 وسيييتيسيير منظمتنا. ثقافة يف وكذلك وممارسيياتنا سييياسيياتنا يف املتأصييل التحيز ذلك ويربز .(11)أسييرع بوترية
 قطاعات يف واخلربات األدلة إىل تسييييييتند اليت والعمليات النظم حتديث بفضييييييل اجلنسييييييني بني التوازن حتقيق
 تظهر منظمة في للجمي  إدماجا أكثر تكون حين العاملة القوة سيتسيهم المطا ، نهاية وفي أخرى.
 في المكاسب وتح د تخدمها، التي المجتمعات على القدوة تأثير ولديها األساسية، قيمها بجال 
  .(12)الجنسين بين التوازن على القائمة العاملة القوى من تأتي بأنها ثبت التي واإلنتاجية الكفا ة
 سييييبيل يف املتحدة األمم تبذهلا اليت اجل.ود جممل مع اجلنسييييني بني التكافؤ دمج ينب.ي ال وأخريا، 
 بني باملسيياواة املتعلقة الربامج وتعزيز واخلربات املخصيي   التمويل توفري ويتعني اجلنسييني. بني املسيياواة حتقيق

 حتديدا اجلوانب هذه من كل  تناول مت التنفيذية، اللجنة اختذته قرار ومبوجب اهلدف. هذا لبلوغ اجلنسيييييييييييني
 وهيكل اإلمنائية، واملنظومة اإلدارة، بشيييييأن -  اليا تنفيذها جيري رئيسيييييية إصييييي   مسيييييارات ث ثة ضيييييمن
 لتحقيق أقوى بشييييكل املنظومة توجيه يف  امسة أوىل خطوة اجلنسييييني بني التكافؤ أن غري واألمن. السيييي م
 األخرى العمليات مع االسيييرتاتيجية متاشيييي على و رصيييا ككل.  2030 عام وخطة اجلنسيييني بني املسييياواة

__________ 

 اللوايت النسيييييييييييياء عدد أن إىل نظرا - املنظومة داخل املتوافرة األدلة على وا د مثال جمرد املقيمني املنسييييييييييييقني تقييم عملية إن (9) 
 والنسييييييييييييييياء ذلك. يف النجا  معدل ازداد وكذلك اهلدف، حمددة ج.ود وبذل اإلجيايب للتمييز نتيجة ازداد قد التقييم جيرين

 الشباب. للفنيني املتحدة األمم برنامج امتحانات يف أيضا أكثر ينجحن
 أقييل أجرا تييدفع أن يرج  حتيز ب  اجلييدارة على تعتمييد أنظميية حمض أهنييا تعتقييد اليت املنظمييات أن الواقع يف البحوث تبني (10) 

 ’Joan C Williams, ‘Hacking Tech’s Diversity Problem التقييم(. لنفس خضييييييييييييييع لعمل أقل مكافآت )مثل للمرأة

Harvard Business Review (October 2014) https://hbr.org/2014/10/hacking-techs-diversity-problem. 
 (11) Are women paying a higher price for a UN career?, (2017) https://blog.impactpool.org/articles/are-women-

paying-a-higher-price-for-a-un-career. 

 سييييييياسيييييية بإل.اء التنفيذية اللجنة قيام التدابري هذه وتشييييييمل االسييييييرتاتيجية. وضييييييع مع بالتوازي التدابري بعض بالفعل اختذت (12) 
 العام األمني نشييييييرة وكذلك البعثة رئيس رئيسننائب ملنصييييييي املرشييييييحات جمموعة على سييييييتؤثر اليت ‘بالعودة السييييييما  عدم’

 قريبا. ستصدر اليت املرنة العمل ترتيبات بشأن
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 واإلجراءات املبادئ مع هبا املوصى اإلجراءات اتساق لضمان اجل.ود بذلت املؤسسي، اإلص   جمال يف
 اإلداري. اإلص   مبوجب املعتمدة

 
 المستويات جمي  على التكافؤ تحقيق في المحرز التقد  ورصد األهدا  تحديد  
 األهدا  تحديد  

 األمني وكيل مناصييييب يشييييمل مبا العليا، القيادة مسييييتوى على التكافؤ بتحقيق العام األمني تع. د 
 وعلى ،2021 عام حبلول اخلاص، واملبعوث العام، لألمني اخلاص واملمثل املسيييييييييياعد، العام واألمني العام،
 يكون بييأن العمييل فرقيية وتوصيييييييييييي .“بكثري 2030 عييام قبييل” بييأكمل.ييا املتحييدة األمم منظوميية نطيياق
 االسيييتثنائية الحاالت بعض بوجود اإلقرار م  ككل،  للمنظومة المسيييتهد  الموعد هو 2026 عا 
 الجهود  ق يييييييييييييارى بييذل م  حتى انطالقهييا نقييا  ظييل في الهييد  لهييذا تحقيقهييا يتعييذر قييد التي

 فيما 2026 عام إىل )يشييييييار الحاالت لهذه المسيييييتهد  النهائي الموعد هو 2028 عا  وسييييييكون
 التاريخ وهو 2028 عام أيضيييييييا يشيييييييمل ولكنه املنظومة، نطاق على املسيييييييت.دف التاريخ ميثل باعتباره يلي

 الصيييحي  املسيييار تسيييلك اليت الكيانات تشيييج ع وباملثل، الركب(. عن ختلفا األشيييد القلة لتلك املسيييت.دف
 أقرب يف أو 2021 عام وهو الن.يائي املوعد حبلول التكيافؤ حتقيق إىل وتسيييييييييييييييعى طمو ة تكون أن على
 هذه اسيييييييييييييييتدامة لكون إدراك مثة ،50ن50 بنسيييييييييييييييبة التكافؤ حتقيق هو اهلدف أن ومع بعده. ممكن وقت
 املائة يف 47 بني يرتاو  هامش عند متحق قا التكافؤ يُعترب االسرتاتيجية هذه وألغراض مرجحة، غري النسبة

 املائة. يف 53 و
  رتبة من فحسيييييييب، الدوليين والموظفين الموظفات على األهدا  تحديد يُطبَّق ،١ المرحلة في 

 محدودة دائمة/غير أ  مسيييتمرة أ  المدة محددة عقود بموجب التعيين كان  سيييوا  العليا، والفئات ١- 
 الوطنية  والوظائف العامة الخدمات فئة من الوظائف ستشمل البيانات رصد عملية أن إال المدة 

 كيان  وكل العامة لألمانة تابعة إدارة وكل مسيييتوى لكل سيييُيحدَّد اجلنسيييني بني التكافؤ وهدف 
 املقار، خارج املواقع من أفضل تقدما أ رزت املقار مواقع أن به املسل م ومن .المتحدة األمم كيانات  من

 على الرصييد أن ومع املتوسييط. يف مئوية نقاط 10 مبعدل اجلنسييني بني التكافؤ حتقيق إىل أقرب وأصييبحت
 بصيييفة املوقع  سيييب البيانات تصييينيف على الكيانات ُتشيييج ع املوقع،  سيييب ُيصييين ف لن املنظومة نطاق

 أوجه معاجلة من.ا سييييييسيييييتلزم اجلنسيييييني بني التكافؤ حتقيق بأن وُتذك ر املوج .ة، التدخ ت إلتا ة مسيييييتقلة
 امليدان. يف اجلنسني بني التفاوت
طة من.جية العمل فرقة وتقرت    املو  د النظام نطاق على تطبيق.ا ميكن األهداف حلسيييييييياب مبسيييييييي 
 املثال، سيييييييييييييييبيل )على كيان/رتبة  من مكونة مجموعة لكل السييييييييييينوية األهدا  ُتحدَّدو املتحدة. لألمم
 اإلدارة يف 3-ف لرتبة احملدد اهلدف عن خمتلفا   اإلدارية الشيييييؤون إدارة يف 2-مد لرتبة احملدد اهلدف يكون
ب اإلمنائي(. املتحدة األمم برنامج يف 2-مد الرتبة عن كذلك  وخمتلفا نفسيييي.ا  السييينوية األهدا  وُتحسييي 
 من )أعلى للفجوة املئوية للنسييبة نطاق ويُوضييع .التكافؤ لتحقيق سييدها ينبغي التي الفجوة أسييا  على
 (2026 أم 2021) مسيييييييت.دفة سييييييينة أي لتحديد التكافؤ حتقيق عن الفاصيييييييلة من.ا( وأدىن املائة يف 50
 عن الفاصلة للفجوة املئوية النسبة وحُتسب كياننرتبة.  من مكونة جمموعة لكل هنائيا موعدا تطبيق.ا ينب.ي
 2021 عام هلا احملدد كياننرتبة  من املكونة اجملموعات نصيييييييييف من يقرب ما أسيييييييييا، على التكافؤ حتقيق
 كانت  إذا وعليه، مست.دفا. موعدا 2026 عام هلا احملدد اجملموعات من اآلخر والنصف مست.دفا موعدا
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 النسيييييييييييييبة نطاق ضيييييييييييييمن تقع ،2017 الثاينيناير كانون  يف كياننرتبة،  من املكونة اجملموعة انط ق نقطة
 نقطة كانت  وإذا هنائيا. مسييييييييييت.دفا موعدا 2021 عام حُيد د التكافؤ، حتقيق عن الفاصييييييييييلة للفجوة املئوية

 موعدا 2026 عام حُيد د التكافؤ، حتقيق عن الفاصيييييييييلة للفجوة املئوية النسيييييييييبة نطاق خارج تقع االنط ق
 هنائيا. مست.دفا
 وإذا املئوية. النقاط يف السييييييينوية الزيادات أي نفسيييييييه، املنحى باسيييييييتخدام خطيا األهداف وحُتد د 

م ،2026 عام حبلول التكافؤ كياننرتبة  لبلوغ كاف  غري املنحى كان  لعام يصيييييييييييييييل خطي هدف يُرسيييييييييييييييَ
 حتقيق عن الفاصيلة للفجوة املئوية النسيبة أن وبافرتاض احندارا. أشيد منحى عن يسيفر مما مباشيرة ، 2026
 املييائيية يف 70 و املييائيية يف 30 بني الواقعيية االنط ق )نقطيية املييائيية يف 20 -+ن عنييد  ييددت قييد التكييافؤ
 يوضيييي  بيانيا ورمسا السيييييناريوهات مناذج بعض يلي فيما نورد مسييييت.دفا(، موعدا 2021 عام هلا سييييُيحد د
 السنوية: األهداف
 وليذا النطياق ضيييييييييييييييمن تقع امليائية يف 38 انط ق.يا نقطية كيياننرتبية  من مكونية جمموعية )أ( 

 ،2017 لعام املائة يف 42 عند السييييييييينوية األهداف وحُتد د هنائيا. مسيييييييييت.دفا موعدا 2021 عام هلا حُيد د
  .2019 لعام املائة يف 50 و ،2018 لعام املائة يف 46 و

 ولذا النطاق ضمن أيضا تقع املائة يف 30 انط ق.ا نقطة كياننرتبة  من مكونة جمموعة )ب( 
 املست.دفة. 2021 سنة يف التكافؤ حتقيق فينب.ي هنائيا. مست.دفا موعدا 2021 عام هلا حُيد د

 ولييذا النطيياق خييارج تقع املييائيية يف 18 انط ق.ييا نقطيية كييياننرتبيية  من مكونيية جمموعيية )ج( 
 ،2017 لعام املائة يف 22 عند السييييييييينوية األهداف وحُتد د هنائيا. مسيييييييييت.دفا موعدا 2026 عام هلا حُيد د
  .2024 لعام املائة يف 50 وأخريا دواليك، وهكذا ،2018 لعام املائة يف 26 و

 حُيد د ولذا النطاق خارج تقع املائة يف 0 انط ق.ا نقطة كياننرتبة  من مكونة جمموعة )د( 
 املائة، يف 4 احنداره مبنحى التكافؤ حتقيق إمكانية لعدم ونظرا هنائيا. مسيييييييييييييييت.دفا موعدا 2026 عام هلا

 ،2017 لعام املائة يف 5 قدرها أهداف لتحديد املائة يف 5 نسيييييييييييييييبته احندارا أشيييييييييييييييد منحى ُيسيييييييييييييييتخدم
  .2026 عام يف املائة يف 50 نسبة لتحقيق دواليك، وهكذا ،2018 لعام املائة يف 10 و
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ع   التكافؤ لتحقيق احندارا أشيييييد منحنيات منخفضييييية انط ق بنقاط تبدأ اليت للكيانات وسيييييتوضيييييَ
 هذه يف النجا  وسييييييتطلب من.ا(. قليل عدد  الة يف ،2028 عام )أو 2026 عام حبلول اجلنسيييييني بني

ه. دعم وتقدمي متضيييييييييييييييافرة رصيييييييييييييييد عمليات إجراء احلالة  ج.ودا تبذل أن الكيانات لفرادى وينب.ي موج 
 التكافؤ حتقيق حنو تقدم إ راز أجل من العاملة، القوة ختطيط طريق عن توظيف، فرصة كل  من ل ستفادة

 الثاينيناير كانون  من بدءا التقاعد سييييين ت.ري على املرتتب األثر بشيييييأن قلق عن أُعِرب وقد اجلنسيييييني. بني
 بني ترتاو  بنسيييييييبة سييييييييت.ري املثال، سيييييييبيل على العامة، األمانة يف التقاعد معدل متوسيييييييط أن إال .2018
 امل ك جمموع على يُذكر تأثريا النسييييييييييييب هذه تؤثر ولن فحسييييييييييييب، (14)املائة يف 0.4 و (13)املائة يف 1.9

 - إمجاال أشيييييخاص 10 من أقل تضيييييم اليت - احلجم الصييييي.رية الكيانات أو اإلدارات  الة ويف الوظيفي.
 مع للتكافؤ إمجالية أهداف باسييتخدام يوصييى التوازن، يف كبريا  خل  األعداد يف ت.ري أي سيييحِدث  يث
  املستويات. مجيع على التوازن حتقيق مبدأ ا رتام استمرار
 سيييواء فحسيييب الدوليني واملوظفني املوظفات على سيييتقتصييير 1 املر لة يف األهداف أن  ني ويف 

 مجيع البيانات تحليل عملية فسيييييييييييتشيييييييييييمل دائمة، أم مسيييييييييييتمرة أم املدة حمددة عقود مبوجب التعيني كان
 فئة من وموظفون موظفات مؤقت، )تعيني العقد أو التعيني نوع عن النظر بصيييييييييييرف واملوظفني، املوظفات
 املصييييييييييييييينفة البيانات توثيق عدم ويسيييييييييييييييتتبع ذلك(. إىل وما وطنيون، وموظفون موظفات العامة، اخلدمات
 أقل وهي املؤقتة، التعيينات كانت  إذا ما وضيييييو  عدم العقود أنواع عن النظر بصيييييرف اجلنس نوع  سيييييب
  ذلك. ثبوت  الة يف األسباب وبيان الرجال، أم للنساء أكرب بأعداد ُتستخَدم أمنا،

 الوطنيات املوظفات تعيني زيادة أمام املاثلة العوائق ملواج.ة حمددة اسرتاتيجيات وضع من بد وال 
 على الوطنيني املوظفني من املائة يف 42 حنو النسييييياء تشيييييكل العاملي، الصيييييعيد فعلى الدولية. الوظائف يف

 فحسيييييب اجلنسيييييني بني التكافؤ مسيييييألة ملعاجلة ليس م.مة إمداد قناة ميثلن فإهنن ولذا .(15)املنظومة نطاق
 البعيد والتخطيط ناقصييييييا. متثي  املمثلة بالبلدان يتعلق فيما سيييييييما وال أيضييييييا، اجل.رايف التنوع مسييييييألة وإمنا
 من االنتقال مث الوطنية الوظائف يف واملوظفني املوظفات واسيييييييييييييييتبقاء تعيني مسيييييييييييييييأليت يعاجل الذي املدى

 جنسييييييييييييانيا متكافئة جمموعة املسييييييييييييتقبل يف املتحدة لألمم يوف ر أن شييييييييييييأنه من الدولية إىل الوطنية الوظائف
 من ليس أنييه ومع واخلربة. املواهييب ذوي من العليييا والقيييادات واملوظفني املوظفييات من ج.رافيييا ومتنوعيية
 مزيد إىل للحاجة نظرا احلالية، واالسييييييييرتاتيجية الزمنية األطر يف الوطنيني واملوظفني املوظفات إدراج املمكن
 اجلنسيني بني التكافؤ حنو تقدم إ راز بأمهية العمل فرقة أقرت فقد خمصيصية، اسيرتاتيجية ووضيع الوقت من

  املستويات. مجيع وعلى واملوظفني املوظفات جلميع بالنسبة
 خمتلف لنظام ختضييييييع الفئة هذه ألن النظاميني، األفراد تشييييييمل ال االسييييييرتاتيجية هذه فإن وباملثل 

 يف املتحدة لألمم واج.ة أبرز هو السييييييييييييي م  فظ أن إال واملوظفون. املوظفات له خيضيييييييييييييع الذي ذاك عن
  فظة من فقط املائة يف 3 نسيييييييييبة ميثلن النسييييييييياء أن و قيقة املنظمة. إىل احلاجة في.ا تشيييييييييتد   اليت البلدان
 وفعالية حبمايتنا املشمول النطاق تعوق الشرطة أفراد من املائة يف 10 ةونسب املتحدة لألمم التابعني الس م

 فرقة  اليا املسييألة هذه وتتناول ومتثل.م. املتحدة األمم ختدم.م من بشييأن خاطئة رسييالة وترسييل عملياتنا،
 اجلنسييييييني، واالنت.اك االسيييييت. ل تتجاوز مسيييييألة أهنا بيد اجلنسييييييني، واالنت.اك باالسيييييت. ل املعنية العمل
 األمن. جملس طلب.ا اليت األهداف لبلوغ خمصصة اسرتاتيجية من تستفيد أن وميكن

__________ 

 (.13، اجلدول A/71/360األمانة العامة )تكوين  (13) 
 (.15، اجلدول A/72/xxxتكوين األمانة العامة ) (14) 

مرجع مقييد م من جملس الرؤسييييييييييييييييياء التنفيييذيني وهيئيية األمم املتحييدة للمرأة. إال أن هييذه األرقييام تنطوي على أوجييه تفيياوت.  (15) 
 يف املائة فحسب من املوظفني الوطنيني يف البعثات اليت تضطلع بعمليات الس م. 17ثلن  اليا نسبة فالنساء مي

https://undocs.org/ar/A/71/360
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 بها الموصى اإلجرا ات  

 لحسييييييا  الكيانات لجمي  ونموذج منهجية بإعداد البشييييييرية الموارد إدارة مكتب يقو  أن - 
  العامة  لألمانة التابعة للكيانات األسا  وخط األهدا  ولوض  الرتبة، حسب األهدا 

 اسييييييتراتيجية من 2 المرحلة في 20١8 عا  في البشييييييرية الموارد إدارة مكتب يشيييييير  أن - 
 تشيييييييمل لكي الحالية االسيييييييتراتيجية نطاق توسيييييييي  على التركيز م  الجنسيييييييين بين التكافؤ

 على الوطنيين والموظفين والموظفيييات العيييامييية الخيييدميييات فئييية من والموظفين الموظفيييات
 الموظفييات أنوا  جمي  إدراج على القييادرة الكيييانييات إلى وبييالنسيييييييييييبيية المنظوميية  نطيياق

 بشدة  بالتشجي  يحظى اإلجرا  هذا فإن البداية، من الكيان تنفيذ خطة في والموظفين
أن تقو  هيئة األمم المتحدة للمرأة بالتعاون م  مكاتب المنسييقات والمنسييقين المقيمين وأفرقة  - 

األمم المتحدة القطرية، والبعثات التي تضييييييطل  بعمليات السييييييال  حسييييييب االقتضييييييا ، بإعداد 
 قاعدة بيانات للموظفات الوطنيات وما يتمتعن به من مهارات وخبرات، إلنشا  مجموعة يمكن

 للمنظومة أن تقو  انطالقا منها بأنشطة توعية مخ  ة بشأن الوظائف الدولية 
 المتحدة األمم هيئة من بدعم الميداني، الدعم السال /إدارة حفظ عمليات إدارة تض  أن - 

 البلدان م  بالتشييييييييياور مخ ييييييييي ييييييييية اسيييييييييتراتيجية العا ، لألمين التنفيذي والمكتب للمرأة
 بعثات في الشرطة وأفراد السال  حفظة صفو  في النسا  أعداد لزيادة بقوات المساهمة

 كبيرة   بدرجة السال  حفظ
 

  البيانات وجم  الرصد  
 لتيسري البشيرية للموارد متابعة لو ة قبيل من منصيات الكيانات باسيتخدام يوصيى للرصيد، دعما 
 املثال، سيييييييييبيل فعلى إدخاهلا. وقت ونسييييييييياء   رجاال مجيعا واملوظفني للمديرين فورا البيانات وإتا ة التحليل
 وتوزيع.م املوظفني جنس عن مسييييييييتكملة معلومات يوفر منوذجي نظام اإلمنائي املتحدة األمم برنامج لدى

 التأخر. مواضع وحتديد احملرز التقدم لرصد أساسا ويوفر اجل.رايف،
نظومة أيضا، وهي وسيؤدي توافر براجميات حتليلية مستكملة إىل دعم عمليات الرصد على نطاق امل 

تتعرض  اليا حلاالت تأخري كبرية. ويف الوقت احلاضييييييييييير، تقدم الكيانات بيانات دمي.رافية سييييييييييينوية إىل جملس 
كانون األولنديسييييييمرب. وتسييييييت.رق عملية مجع البيانات   31الرؤسيييييياء التنفيذيني وهيئة األمم املتحدة للمرأة يف 
خري زمين مدته سييييييينة أو أكثر. ولكي يتسيييييييى تفعيل تدابري والتحقق من صيييييييحت.ا وقتا طوي ، مما يؤدي إىل تأ

املسييياءلة املتصيييلة باألهداف، من الضيييروري أن تكون البيانات  ديثة قدر اإلمكان. ويف املدى القريب، بينما 
جيري وضيييييع نظم مناسيييييبة للرصيييييد اآلي، يوصيييييى بأن تقوم الكيانات باإلب غ عن التقدم الذي أ رزته إمجاال 

وينب.ي لكل كيان زيادة  .(16)(“التنفيذ”على مجيع املسيييييييتويات مرتني يف السييييييينة )انظر فرع بشيييييييأن األهداف 
 تواتر عمليات الرصد داخليا واالسرتشاد هبا يف القرارات املتعلقة بالتوظيف.

__________ 

يف غضون ذلك، ينب.ي جمللس الرؤساء التنفيذيني وهيئة األمم املتحدة للمرأة أن ينسقا معا ويعم  على تبسيط عملييت مجع  (16) 
طة األجل يف أن يكون جملس الرؤسياء التنفيذيني مسيؤوال عن إنشياء منصة البيانات وجت.يزها. وميكن أن تتمثل اخلطة املتوسي

حتليلييية وقيياعييدة بيييانييات ميكن هليئيية األمم املتحييدة للمرأة وغريهييا من وكيياالت األمم املتحييدة اعييداد التقييارير انط قييا من.ميا. 
ل املوارد من عملييت اإلب غ ومجع وسيييييييؤدي ذلك أيضييييييا إىل متكني الوكاالت فضيييييي  عن هيئة األمم املتحدة للمرأة من حتوي

 البيانات إىل توسيع نطاق حتليل البيانات، وتقدمي مشورة سياساتية معززة قائمة على األدلة.
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 الشييييفافية عن فضيييي  املنظومة نطاق على واإلب غ الرصييييد عملييت على حتسييييينات إدخال وميكن 
 عن إ صيييييييييييييييياءات حتمييل للكييانيات فييه ميكن للعموم مفتو  شيييييييييييييييبكي موقع تطوير طريق عن كبري  بقيدر

 سييييييييييمكن وهذا املسيييييييييتويات. من مسيييييييييتوى كل  يف احملرز والتقدم واألهداف احلالية الدمي.رافية اخلصيييييييييائ 
 وتقديرنمكافأة املتحدة، األمم وكاالت من وكالة كل  يف احملرز التقدم معرفة من الكيانات ورؤساء رئيسات
 الدعم وزيادة املصيييييداقية رفع يف املتمثل باألثر يقرتن أن أيضيييييا وميكن كبرية.  مكاسيييييب حتقق اليت الوكاالت
 إىل الوصيييييييول إمكاهنا يف سييييييييصيييييييب  اليت األخرى املصيييييييلحة صيييييييا بة واجل.ات األعضييييييياء الدول من املقدم

  املدي. اجملتمع هيئات جانب من موازية تقارير إعداد تشجيع أيضا وينب.ي بشفافية. املعلومات
 

 بها الموصى اإلجرا ات  
 تشييييييمل تحليلية من ييييييات إلى االنتقال تكلفة بحسييييييا  البشييييييرية الموارد شييييييبكة تقو  أن - 

 واالنتقال العاملة، القوة في الديمغرافية للتغيرات اآلني الرصيييييييييييد وتتيح بأكملها المنظومة
   20١9 عا  بحلول مشابهة نماذج إلى

 الخ ييييييييييييائ  لتتب  للعمو  مفتوح شيييييييييييبكي موق  تطوير على حيياليييا العيياميية األمييانيية تعمييل - 
 من الثيياليي  الرب  بحلول متيياحييا الموق  ذلييك وسيييييييييييي يييييييييييير العييامليية  للقوة الييديمغرافييية

 من األخير الرب  بحلول الموق  هذا إلى بأكملها المنظومة بإضييييييافة  ويوصييييييى20١7 عا 
  إنشائه  بمجرد التنفيذيين الرؤسا  مجلس أمانة إلى ملكيته تنتقل وأن 20١7 عا 

 إعداد تشييجي  على المدني المجتم  من الشييركا  م  للمرأة المتحدة األمم هيئة تعمل أن - 
 للشفافية  نموذجا المتحدة األمم وض  لضمان العامة، االستراتيجية بشأن موازية تقارير

 
 البيانات لجم  أخرى سبل  

 على املرأة ومتكني اجلنسيييييني بني باملسييييياواة املتعلقة العمل خطة من منقحة صيييييي.ة نشييييير سييييييجري 
 مصييين فا مؤشيييرا وسيييتتضيييمن مسيييتكملة. مبؤشيييرات مصيييحوبة ،2018 عام يف املتحدة األمم منظومة نطاق
 بني باملسييييييييييييياواة املتعلقة العمل خطة بصيييييييييييييدد تقارير اآلن تقدم كيانا  65 أن ومبا اجلنسيييييييييييييني. بني للتكافؤ
 البيانات، جلمع م.ما إضيافيا سيبي  ذلك سييوفر املتحدة، األمم منظومة نطاق على املرأة ومتكني اجلنسيني

 اإلب غ على كبرية  بدرجة قائمة وهي السييينة، يف وا دة مرة جُتَمع البيانات أن يف املتمثلة القيود مراعاة مع
 تبذهلا اليت اصلةاملتو  اجل.ود خ ل من أيضا البيانات استكمال وسيجري تدقيق. لعملية ختضع وال الذايت،
 وانت.اء الوظيفي، واالرتقاء التعيينات، بشييييأن املنظومة نطاق على البيانات جلمع للمرأة املتحدة األمم هيئة

 مرنة. دوام ترتيبات على بناء   واملوظفني املوظفات واسييييييييتخدام واملوظفني، املوظفات واختيارنتعيني اخلدمة،
 إىل ترسيييل.ا اسيييتقصيييائية دراسييية خ ل من نوعية بيانات مجع على أيضيييا للمرأة املتحدة األمم هيئة وتعمل
 اجلنسانية بالشؤون املتصلة واملمارسات السياسات بشأن سنتني كل  مرة اجلنسانية الشؤون تنسيق ج.ات
 العمل بني والتوازن التيسييريية، السييياسييات ذلك يف مبا تنسيييق، ج.ة كل  تتبعه الذي الكيان يف هبا املعمول
 مرة املنظومة نطاق على الفضلى املمارسات وتُنشر الدعم. وهياكل والتوجيه، والقيادة، الشخصية، واحلياة
 املرأة. وضع حتسني عن العام األمني تقرير يف سنتني كل
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 والمسا لة القيادة  
 املمكن من فإن، بطيئة كانت  املتحدة األمم منظومة من كبري  جزء يف احملرز التقدم وترية أن مع 
 وقفت إذا ممكن السييريع التحّول أن إىل الكيانات من عدد من مسييتمدة أدلة وتشييري. سييريع ت.يري إ داث
 املتحدة األمم برنامج أطلق، املثال سيييييييبيل فعلى. للمسييييييياءلة تدابري إىل واسيييييييتند متفانية عليا قيادات خلفه

 واضحة أهدافا   تتضيمن اجلنسيانية للمسيائل عمل خطة اإليدزنالبشيرية املناعة نق  بفريو، املعين املشيرتك
، 2017 يونيهنو زيران 2013 مار،نآذار بني املمتدة الفرتة ويف. الوظيفي والتطوير املسيييييييياءلة على وتركز
 حتقيق من قريبا   الربنامج وأصييييييب ، املائة يف 48 إىل املائة يف 23 من القطرية املكاتب رئيسييييييات عدد ارتفع

 كيان  على آخر مثاال الدولية التجارة مركز ويشيييييييييييييكل. العليا والرتب 5-ف الرتبة من الوظائف يف التكافؤ
 منظمات بضيييييييييع بني من املركز كان،  2015 عام ففي. وجذري سيييييييييريع ت.يري إل داث سيييييييييبيله يف يسيييييييييري

 موعدا 2020 عام  ددت التنفيذية مديرته أن إالّ ، نقاط عشيييييييييييير من أكثر التكافؤ حتقيق عن يفصييييييييييييل.ا
 اآلن أصيييييب  اجلنسيييييني بني فالتكافؤ، باملسييييياءلة الطمو  اهلدف هذا ويقرتن. عموما الفنية للفئة مسيييييت.دفا

 واختاذ الفعال وبالتخطيط، املسييييييييييييتويات مجيع على واملوظفني املوظفات كبار  أداء تقييمات يف إلزاميا   هدفا  
 منح.ا مما، التنفيذية للمديرة نشييرة يف التدابري هذه وُدو نت. واملوظفني املوظفات اختيار عند خاصيية تدابري
 أهم تكون رمبا املسييييياءلة أن تبنيّ  اليت األوسيييييع األدبيات مع املسييييياءلة على الرتكيز ويتسيييييق. مؤسيييييسيييييية قوة

 والنسيييا  الرجال تمثيل تحسييييين احتمال أن البحوث وُتظهر. مشوال   أكثر العاملة القوة جعل يف عنصييييير
 . أقوى مسا لة ونُظم جنسانية مقاييس لديها التي المنظمات في الضعف من بأكثر يزيد
 

 المستويات من مستوى كل  على المسا لة  
 أن باألهداف يتعلق ما يف بتبعات مقرونة  قيقية مسييييييييياءلة العليا القيادات مسييييييييياءلة شيييييييييأن من 
 أن مفادها رسيييالة سييييوجه ذلك أن  يث، املنظمة داخل أوسيييع نطاق على الثقافة هذه تعميم يف يسييياعد
 أن وينب.ي. املستويات مجيع على واملوظفني املوظفات مجيع مسؤولية اجلنسني بني واملساواة التكافؤ حتقيق

 واملديرين املديرات مجيع أن من العليا القيادات تتأكد وأن أهدافا   واملديرين املديرات كبار  اتفاقات تتضييييمن
 هدف يكون وأن يّتخذوهنا اليت التوظيف قرارات آلثار مدركون وأهنم أهدافا   يسييتخدمون بالتعيني املكلفني
 رب  من أقل   يستخد ، الراهن الوقت وفي. األداء تقييمات من جزءا   للجميع شامل عمل مكان كفالة

 مسيييييييييييييتوى املسييييييييييييياءلة متاثل أن وينب.ي. (17)التكافؤ تحقيق صييييييييييو  موج هة للتوظيف أهدافا   الكيانات
 يف واملديرين املديرات كبار  إىل املفو ضيييية السييييلطة تعد مل، املثال سييييبيل فعلى. املفو ضيييية والسييييلطة املسييييؤولية
 من زال ما لكن، واملوظفني املوظفات اختيار قرارات مجيع تشييييمل التنقل تمار  اليت الوظيفية الشييييبكات
 أن  ني ويف. سيييلطت.م  دود يف جمال وهو، بالتكافؤ تتقّيد تصيييفية قوائم تقدمي بشيييأن مسييياءلت.م املمكن

 األهداف تتحقق أن املتوقع ومن، مؤشيييييييييير جمرد فإهنا، املسييييييييييتخدم الرئيسييييييييييي الت.يري مؤشيييييييييير هي األهداف
 شيييييييييياملة عمل بيئة هتيئة من بدءا، االسييييييييييرتاتيجية هذه يف بالتفصيييييييييييل الواردة األدوات جمموعة باسييييييييييتخدام
 أن وينب.ي. اخلاصييية للتدابري املتسيييق االسيييتخدام إىل وصيييوال  ، املواهب إلدارة األولوية بإي ء مرورا، للجميع
 وليس، أصيلة  اجة املنشودة السلوكيات انت.اج يصب  حبيث فعالة بصورة العاملة القوة الن.ج هذا يشرك
 . املوظفني على مفروضا التزاما

__________ 

يف املائة من الكيانات اليت مشل.ا اسيييييييييييييييتقصيييييييييييييييياء هيئة األمم املتحدة للمرأة أفادت بأهنا تسيييييييييييييييتخدم أهدافا  للتوظيف  22 (17) 
(A/72/220.) 

https://undocs.org/ar/A/72/220
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 بها الموصى اإلجرا ات  
 تشمل المسا لة على كل مستوى من هذه االستراتيجية ما يلي:  

 
  المتحدة لألمم العا  األمين  

 كيان  بكل وخاصييييييييييييييية مبواعيد ومرتبطة حمددة أهدافا   واملديرين املديرات كبار  اتفاقات تضيييييييييييييييمني - 
 ؛“األهداف حتديد” فرع يف املبّينة املن.جية إىل باالستناد، املستويات مجيع على التكافؤ لتحقيق

 مماثلة اتفاقات على التوقيع العامة األمانة خارج التنفيذيني والرؤسييييييييييييييياء الرئيسيييييييييييييييات إىل الطلب - 
 التنفيذيني؛ الرؤساء جملس أمانة إىل طوعية بصورة عن.ا ويُبلغ تُرصد حمسوبة أهدافا   تتضمن

 اختاذ من.ا بطرق، بشيييييييييأهنا ومسييييييييياءلت.م األهداف لتحقيق واملديرين املديرات كبار  امتثال رصيييييييييد - 
 .األهداف حتقيق عدم  ال يف الطرد املطاف هناية ويف، تصحيحية إجراءات

 بأن ويوصى. املستويات أعلى على العامة األمانة يف اختاذها يتعنّي  اليت املساءلة تدابري أدناه وترد 
 ضييييييمن العليا اتالقياد ملسيييييياءلة مماثلة تدابري التوظيف مسييييييؤولية إلي.ا فُيو ضييييييت اليت الكيانات مجيع تدمج
 . وأنظمت.ا قواعدها إطار
 

  - العامة األمانة نطاق على  
  البعثات/المكاتب/اإلدارات ورؤسا  رئيسات
 واحملددة مبواعيد واملرتبطة احملسييييييييوبة األهداف حتقيق عن الكيان رئيس أو رئيسيييييييية أمام املسييييييييؤولية - 

 . البعثاتناملكاتبناإلدارات داخل واملستوى الكيان  سب
 لتحقيق سيييبيله يف الكيان كان  إذا ما سيييتؤكد 2018 يونيهن زيران يف األوىل اإلب غ عملية ◦ 

 يف ليسيييييت اليت الكيانات إىل موّجه دعم ويُقد م. 2018 لعام اجلنسييييييني بني التكافؤ هدف
 حيقق مل إذا، 2018 ديسيييييييييييمربناألول كانون  من واعتبارا  . األهداف تلك لتحقيق سيييييييييييبيل.ا
 الكيان رئيس أو رئيسييييييييية توّجه، 2018 لعام اجلنسيييييييييني بني بالتكافؤ املتعلقة أهدافه الكيان
، اللزوم عند، بالدعم تزويدهم ويتم، البعثاتناملكاتبناإلدارات ورؤسييياء رئيسيييات إىل إنذارا  
 الكيان؛ ذلك يف البشرية للموارد املركزي املكتب من

 اختيار سييييييييييييلطة ُتسييييييييييييَحب، 2019 ديسييييييييييييمربناألول كانون  حبلول األهداف تتحقق مل إذا ◦ 
، الرجال من أقل النسييييييياء  يث )الرتب( للرتبة البعثةناملكتبناإلدارة يف واملوظفني املوظفات
 ملدة )الرتب( الرتبة تلك يف االختيار قرارات مجيع البشيييييييييييييييرية للموارد املركزي املكتب ويّتخذ
  وا دة؛ سنة

، واملوظفني املوظفات اختيار سيييلطة اسيييتعادة عقب التالية السييينة يف األهداف تتحقق مل إذا ◦ 
 .فيه للبت مباشرة العام األمني إىل األمر حُيال
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 البعثات/المكاتب/اإلدارات ورؤسا  رئيسات نائب/مساعد من ب وشاغلو شاغالت  
 حتقيق يف البعثاتناملكاتبناإلدارات ورؤسييياء رئيسيييات إىل الدعم تقدمي عن للمسييياءلة خيضيييعون - 

 خطط يف اجلنسني بني والتكافؤ باملساواة املتعلقة األداء نتائجنأهداف وتدرج، السنوية األهداف
 .أدائ.م تقييماتناتفاقاهتمنالسنوية عمل.م

 
 المنظومة نطاق على
  التعيين/اإلشرا  بمسؤولية المكلفين والموظفين الموظفات جمي 
 االختيار على املرتتبة وباآلثار اجلنسيييييييييييني بني التكافؤ جمال يف لإلدارة اإل صيييييييييييائية باحلالة اإلقرار - 

  ؛(18)املرش  أو املرشحة بشأن هنائي قرار اختاذ قبل شخصيا   علي.ا الن.ائية املوافقة وإعطاء
 يتصييييييييل، املدة وحمدد صييييييييلة وذا حتقيقه وميكن للقيا، وقاب    حمددا   هدفا   العمل خطط تضييييييييمني - 

 املوظفة ألداء تقييما   األداء تقييم وتضيييييمني، اجلنسيييييني بني والتكافؤ املسييييياواة حتقيق يف باإلسييييي.ام
 عمل بيئة وهتيئة متسيييييييييييييييقا   تنفيذا   اخلاصييييييييييييييية التدابري تنفيذ ذلك يف مبا، اجملال هذا يف املوظف أو

 .2017 أبريلننيسان من اعتبارا   ذلك تنفيذ جنيف يف املتحدة األمم مكتب بدأ وقد. مؤاتية
 

 البشرية الموارد إدارة عن مسؤول موظف أو مسؤولة موظفة أرف 
 يلي: عّما املسؤولية املوظفة أو املوظفة هلذه السنوية األداء وخطة العمل خطة تشمل أن 

 املستوى على اجلنسني بني التوازن عن املعلومات بأ دث بالتعيني املكّلف املدير أو املديرة تزويد - 
 مرا ل من مر لة كل  يف اجلنس نوع  سب مصنفة ومبعلومات، التوظيف عملية قبل الصلة ذي

 على التعيني قرار آثييار يييدركون بييالتعيني املكلفني واملييديرين املييديرات أن من والتييأكييد، التوظيف
 شخصيا ؛ علي.ا الن.ائية املوافقة ويعطون للتكافؤ اإلمجالية األهداف

 املستويات؛ مجيع على السنوية األهداف ضوء يف احملرز التقدم رصد - 
 .متسقا   تنفيذا   اخلاصة التدابري تنفيذ كفالة - 
 

 الجنسين بين التكافؤ أهدا  تحقيق ومكافأة تقدير  
 علين تقدير   مين  أن املسييييياءلة مع بالتوازي وينب.ي، كبريا    ج.دا   اجلنسيييييني تكافؤ حتقيق سييييييتطلب 

 إل ييداث  قيقييية  وافز متن  وأن، إجيييابييية قيييادة برو  والتحلي جيييد أداء تقييدمي  ييال يف لألشيييييييييييييييخيياص
 الفوائد أن من للتأكد األعضاء الدول واستثمارات املؤسسية املوارد ُتستخدم أن وينب.ي. املؤسسي التحّول
 .اجلنسني بني التكافؤ جمال يف املمارسات ألفضل تؤسس اليت األقسام على تعود
 

 بها الموصى اإلجرا ات  
أن يعمل المكتب التنفيذي لألمين العا  م  المنظومة للتأكد من أن الموارد المخ ييييييَّ يييييية  - 

للكيانات واألقسا  في الكيانات التي  للبرامج المتعلقة بالمساواة بين الجنسين أيسر مناال  

__________ 

 .2013متشيا  مع قرار جلنة السياسات لعام  (18) 
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أحرزت تقدما  كبيرا  في مجال التكافؤ، وأن يعمل م  الدول األعضا  للتشجي  على توفير 
 حوافز مماثلة؛

أن يُحتفى بييالمييديرات والمييديرين من جمي  المسيييييييييييتويييات الييذين يحققون أهييدافهم و/أو  - 
الجنسييييين، في الشييييبكات الداخلية يت بعون ممارسييييات جيدة لدعم المسيييياواة والتكافؤ بين 

للكيانات والمواق  الشييييبكية المت ييييلة بالقضييييايا الجنسييييانية وفي اللقا ات المفتوحة وعن 
طريق جائزة األمين العا  السيييينوية للمسيييياواة بين الجنسييييين، وكذلك من خالل أي وسييييائل 

 أخرى متاحة؛
جي  كبار المديرات والمديرين على غرار الدعوة الواردة في قرار سابق للجنة التنفيذية، تش - 

على االقتدا  باألمين العا  واالنضيييييييما  إلى مبادرة مناصيييييييرات ومناصيييييييري المسييييييياواة بين 
الجنسيييييييييييين وتقييديم التزامييات محييددة وعملييية وطموحيية لتعزيز المسييييييييييييياواة والتكييافؤ بين 

  الجنسين، كلٌّ في منظمته ومنظمتها 
 

 المواهب ةوإدار  الوظيفي والتدرج واالستبقا  التوظيف  
 الخاصة التدابير  

 الفرص تكافؤ حتقيق يف األمهية بال.ة عناصييييير باعتبارها (19)املؤقتة اخلاصييييية بالتدابري اعرُتف لطاملا 
 اخلاص القطاع أو الوطنية احلكومات يف سواء، التوظيف عملية يف املتأصل اجلنساي التحيز على والت.لب

 القضاء اتفاقية اخلصوص وجه وعلى، الدولية املعاهدات قانون إىل التدابري هذه وتستند. املتحدة األمم أو
 األمم هبا وتنادي، (20)علي.ا مصيييييييييييد ق دولية معاهدة أكثر وهي، املرأة ضيييييييييييد التمييز أشيييييييييييكال مجيع على

 . األعضاء بالدول يتعلق ما يف منتظمة بصورة املتحدة
 من العديد وينّفذ، اخلاصيييييييية التدابري أمهية اسييييييييتعراض تقارير عدة أبرزت، املتحدة األمم إطار ويف 
 هذا يف هامة سيييييييياسيييييييات أيضيييييييا   العامة األمانة واعتمدت. اخلاصييييييية التدابري من آخر أو شيييييييك    الكيانات
 يركز وك مها، 2013 لعام السياسات جلنة وقرار 1999 لعام للموظفني اإلداري األمر أبرزها من، الصدد
 يزال ال، والسياسات التوصيات هذه من الرغم وعلى. اجلنسني بني التكافؤ لزيادة خاصة تدابري اختاذ على
 لتحقيق مؤقتة خاصيييييييية تدابري يسييييييييتخدم بأنه يفيد فقط الكيانات فنصييييييييف.  قيقية مقاومة يواجه التنفيذ
 . التنفيذ أمام  ائ    التمييز ادعاءات تقف، األ يان بعض ويف، (21)اجلنسني بني التكافؤ

__________ 

أن التدابري املؤقتة تضيييييييم جمموعة واسيييييييعة من األدوات والسيييييييياسيييييييات  ذكرت اللجنة املعنية بالقضييييييياء على التمييز ضيييييييد املرأة (19) 
وغريها من األدوات والسييياسييات واملمارسييات التنظيمية، من قبيل برامج االتصييال  واملمارسييات التشييريعية والتنفيذية واإلدارية

أو الدعم، واملعاملة التفضيييييييييلية، والتوظيف والرتقية للفئات املسييييييييت.دفة، ووضييييييييع أهداف عددية مقرونة  داول زمنية، ونُُظم 
 احلص . 

بة، مبا يف ذلك التشيييييييييييييييريع، لكفالة تطور املرأة وتقدم.ا كل التدابري املناسييييييييييييييي” تقتضيييييييييييييييي االتفاقية بأن تتخذ األمم املتحدة (20) 
بالمسييييياواة الفعلية بين الرجل ”ويشيييييمل ذلك اتخاذ تدابير خاصييييية مؤقتة تسيييييتهد  التعجيل (. 3)املادة  “الكاملني

عيايري كمييا حتيدده هيذه االتفيياقييية، ولكنييه جييب أال يسيييييييييييييييتتبع بيأي  يال، كنتيجيية ليه، اإلبقيياء على م  والمرأة ال تُعتبر تمييزا  
متكييافئيية أو منفصيييييييييييييييليية؛ كمييا جيييب وقف العمييل هبييذه التييدابري عنييدمييا تكون أهييداف التكييافؤ يف الفرص واملعييامليية قييد  غري

 (.1-4)املادة  “حتققت
 (21) .UN Women, ‘Status of Women in the UN System’ (2016)  
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 أن تبنّي ، املثال سييييييييبيل فعلى. خمصييييييييصيييييييية بطريقة تُنف ذ أو كافية  غري إما احلالية اخلاصيييييييية والتدابري 
 أن خارجية حبوث وُتظ.ر. األثر حمدود التصييييفية قوائم يف أشييييخاص ث ثة كل  بني من امرأة وجود اشييييرتاط
 تتعدى ال، فقط واحدة بامرأة يوصيييييى فحين رمزيا : وجودا   يُعترب التصيييييييفية قائمة على وا دة امرأة وجود

 إلى النسيييييييييييبيية هييذه تقفز، أكثر أو امرأتين وجود عنييد لكن ؛فقط المييائيية في ٥ اختيييارهييا فرصييييييييييييية
 من، ذلك على وكمثال. متسيييقا   تنفيذا   يُنف ذ ال، ضيييعفه على، الشيييرط هذا  ىت لكن. (22)المائة في ٣٥
 قوائم كانت،  2015 إىل 2010 الفرتة خ ل العامة األمانة يف 5-ف الرتبة من شياغرة وظيفة 764 بني

 اليت السييياسييات أمهية على يدل   وهذا. (23)فقط ذكورا تضييم من.ا املائة يف 41 يف هبا املوصييى الرتشيييحات
 أهدا  تحقيق يتسنى ولن. واالختيار التوظيف يف اهليكلية التحيزات على وتت.لب الفرص تكافؤ تفرض
 ولسييوء. حقيقية نتائج إلى أفضييت، التدابير هذه اعُتمدت وحي ، خاصيية تدابير اتخاذ دون التكافؤ
 للتدابري املخصيييي  والطابع للمسيييياءلة آليات إىل واالفتقار املتسييييق غري االسييييتخدام أدى، اآلن  ىت، احلظ
 . املنظمة يف أثرها من احلدّ  إىل اخلاصة

 وبأن، متسييييقا   تنفيذا   القائمة اخلاصيييية التدابري ككل  املنظمة تنّفذ بأن العمل فرقة توصييييي، ولذلك 
، والرتقية والتعيني االختيار جمال يف كل.ا  التدابري هذه وتندرج. اإلضييييافية التدابري من حمدودة جمموعة تضييييع
 وبالتطور وداخل.ا املنظمة خارج واملرشيييييييحني باملرشيييييييحات باالتصيييييييال خاصييييييية بتدابري رفدها املفرتض ومن

 تحقيق في للمساعدة استخدامها ينبغي حي ، مؤقت طاب  ذات التدابير وهذه. واالستبقاء الوظيفي
. التكافؤ يد  لم حال في المتناول في تكون أن أيضييييييييييييا   ينبغي لكن، بها العمل وقف ثم التكافؤ
 آليات من يقابل.ا وما املسييتويات مجيع على تنفيذها واتسيياق قوة من كل  على التدابري مجيع جنا  ويتوقف
 املديرات تدعم إجيابية أدوات تكون أن هبا يُقصد اخلاصة التدابري بأن أيضا   االعرتاف ينب.ي لكن، مساءلة
 . عقابية تدابري وليس، بالتعيني املكلفني واملديرين
 من تتييألف جمموعيية يعتمييد وأن، فعيياليت.ييا ومييدى احلييالييية تييدابريه كيييان  كييل  يراجع بييأن ويوصيييييييييييييييى 
. الوقت طيلة اتنفيذه ينب.ي تدابري األوىل الطبقة فتضييييييم. الفور على لتنفيذها اخلاصيييييية التدابري من طبقات
 على جيب اليت األوىل الطبقة تدابري فإن، املنظومة نطاق على القائمة الفضييييييييلى املمارسييييييييات إىل واسييييييييتنادا  
 يلي: ما األدىن احلد يف تشمل أن ينب.ي متسقا   تنفيذا   تنفيذها اجلميع
المرشحات  في المائة من ٥0إلزا  المديرات والمديرين المكلفين بالتعيين التوصية بما نسبته  - 

في المائة من المرشحين لالختيار من بينهم لشغل جمي  أنوا  الوظائف الشاغرة على  ٥0 و
جمي  المسييييييييتويات، بما في ذلك المناصييييييييب العليا  وإذا تعذ ر ذلك بسييييييييبب عقبات تتعلق 

 بالمجموعات الوظيفية أو أهدا  الوظائف، فينبغي تقديم تبرير مكتو ؛
 سيييييتم اللواتي النسييييا  عدد ذلك في بما، للوظائف والمتقدمين المتقدمات مجموعة زيادة - 

 لجمي  الوظيفي الوصييييييييف من التقييدية بالشييييييييرو  مؤقتا   العمل ووقف، بينهن من االختيار
 مثال   سييييييييتشييييييييمل لكنها، الكيان باختال  تختلف وهذه. للوظائف والمتقد مين المتقدمات

 لتقديم للتأهل الالزمة األفقية التنقالت بعدد أو الوظيفة شييغل بمدة المتعلقة الشييرو  إزالة
 أعلى؛ مستوى في التعيين طلبات

__________ 

 (22)  Stefanie K. Johnson, Stephanie K, Hekman, David R. and Elsa Chan, “If there’s only one woman in your candidate pool, 

there’s statistically no chance she’ll be hired.” Harvard Business Review, 26 April 2016. https://hbr.org/2016/04/if-theres-

only-one-woman-in-your-candidate-pool-theres-statistically-no-chance-shell-be-hired. . 

 . HR Insightاملصدر:  (23) 
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 بالحد المائة في 20 بنسيييييييييييبة إناث من طلبات الشيييييييييييواغر إعالنات على بنا    يِرد لم إذا - 
 بشيييييييييييييأن مكتو  تبرير تقييديم بييالتعيين المكلفين والمييديرين المييديرات على ت عيَّن، األدنى
 تقديم عد  حال وفي  نسييييييا  من طلبات السييييييتقطا  المتخذة اإليجابية االت ييييييال تدابير
   فتحها يُعاد أو الشواغر مدة تُمدَّد، قوي تبرير

 سيييبيل على لتشيييمل الدنيا املؤقتة التدابري من القائمة هذه توسييييع على الكيانات فرادى وُتشيييج ع 
 داخل من واملرشييحني للمرشييحات متباينة شييروط لدي.ا اليت للكيانات الوكاالت بني حتالفات إنشيياء املثال
 تلك يف املشيييياركة املتحدة األمم منظومة مؤسييييسييييات من املرشييييحات معاملة وعلى، خارجه ومن كيان  كل

 واملرشييييييييييييييحني للمرشييييييييييييييحات االختيار عملية يف األولوية تكون عندما داخليات كمرشييييييييييييييحات  التحالفات
 يلي: ما جيدة ممارسات تشّكل اليت التدابري على األخرى األمثلة ومن. الداخليني

 نسييييبة في.ا تنخفض اليت للمكاتب  صييييرا   النسيييياء من ترشييييي  جمموعات اإلمنائي الربنامج يضييييع - 
 حتقيق أهداف حتقيق عن واملديرين املديرات مسيييييييييياءلة عز ز وقد، املائة يف 45 عن النسيييييييييياء متثيل
  اجلنسني؛ بني التوازن

 مسييييييييييييييتشييييييييييييييارات بقائمة ل لتحاق “فقط اجلنوب بلدان من للنسيييييييييييييياء” دعوة مؤخرا   صييييييييييييييدرت - 
  السياسية(؛ الشؤون إدارةناإلمنائي )الربنامج والتنمية الس م ومستشاري

 يف احلرية من أكرب بقدر للسما  هبم املوصى واملرشحني املرشحات ترتيب متعددة كيانات  تل.ي - 
، الشياغرة الوظائف با تياجات واملرشيحني املرشيحات مؤه ت وملقارنة، الن.ائي االختيار عملية
 بين.م؛ فيما وليس

 مرنا   تطبيقا   الوظيفة شيييي.ل مدة معايري ال جئني شييييؤون ومفوضييييية اإلمنائي الربنامج من كل  يطّبق - 
 باملرشحات؛ يتعلق ما يف

 من لعدد داخليات مرشييييييحات خدمت.ن انت.ت اللوايت النسيييييياء ال جئني شييييييؤون مفوضييييييية تعترب - 
 .أخرى وكاالت من النساء على ينطبق نفسه واألمر، اخلدمة انت.اء بعد السنوات

 ثانية طبقة إنشييييييييياء ينب.ي، أهداف.ا لتحقيق الصيييييييييحي  املسيييييييييار على الكيانات تكن مل  ال ويف 
 يحققوا لم ممن والمديرين المديرات كبار إلزام ذلك يشييمل أن وينب.ي. أقوى خاصيية تدابري من تتألف

ر مكتوبة أسيييييبا  تقديم السيييييابقة السييييينة في أهدافهم ، الوضيييي  لت يييييحيح خطة وتقديم، ذلك تفسييييي 
 التدابري تصييب ، للسيينة األهداف تتحقق مل وإذا. األهدا  تلك تحقيق حين إلى سيينوية ن ييف وتقارير
 ويف. بها الموصيييييى القائمة من النسيييييا  اختيار إلزامية وتشيييييمل، تلقائيا   نافذة الثالثة الطبقة من اخلاصيييييية
 .(24)متسقا   تطبيقا   وتطبيقه /1999/9ST/AI اإلداري األمر حتديث ذلك يتضمن أن ينب.ي، العامة األمانة

__________ 

هي أ دث أمر إداري بشييييييييأن  “تدابري خاصيييييييية لتحقيق املسيييييييياواة بني اجلنسييييييييني”اليت حتمل عنوان  ST/AI/1999/9الوثيقة  (24) 
التدابري اخلاصيييييييييية، وهي صيييييييييياحلة وقابلة للتطبيق على نطاق األمانة العامة لألمم املتحدة. وين  هذا األمر اإلداري على أن 

جيب ملؤها عند وجود مرشحة ”الشواغر يف الفئة الفنية والفئات العليا )يف الرتب اليت مل يتحقق في.ا التكافؤ بني اجلنسني( 
كانت مؤه هتا تسييييييييييييييياوي أو تفوق إىل  د بعيد مؤه ت املرشيييييييييييييييحني الذكور ”إذا  “ر بإ دى هذه املرشيييييييييييييييحاتأو أكث

يف  ال اسييتيفاء شييروط اجلدارة ومل يكن هناك تعارض  ST/AI/1999/9وتراعى التدابري الواردة يف األمر اإلداري. “املنافسييني
دت مرارا  في اجتهيياداتهييا القضيييييييييييييائييية األمر اإلداري وييُيذكر أن محكميية األمم المتحييدة أييي  . 101مع تطبيق امليييادة 
ST/AI/1999/9  في قضايا لمشتكيات ومشتكين على حد سوا . 

https://undocs.org/ar/ST/AI/1999/9
https://undocs.org/ar/ST/AI/1999/9
https://undocs.org/ar/ST/AI/1999/9
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 بها الموصى اإلجرا ات  
 على الخاصيييييية التدابير اسييييييتخدا  بالتف يييييييل كيان  لكل التنفيذ اسييييييتراتيجية تبي ن أن ينبغي - 

 الدنيا التدابير ذلك في )بما الوقت طوال تُسييييتخد  األولى الطبقة الثالث: الطبقات نطاق
 ال يحيح المسيار على الكيانات تكون ال عندما تُسيتخد  الثانية والطبقة أعاله(؛ المف يلة
  واحدة سييييييييييينة لمدة األهدا  تتحقق لم إذا تُسيييييييييييتخد  الثالثة والطبقة أهدافها؛ لتحقيق

 آخر شييييكال   أو الت ييييفية أو التزكية قائمة من النسييييا  اختيار إلزامية الثالثة الطبقة وتتضييييمن
 السياسة؛ هذه من

 اإلداري األمر ويحد ث البشييييييرية الموارد إدارة مكتب ينق ح أن العامة: األمانة صييييييعيد على - 
ST/AI/1999/9 يُطبَّق متى ويحييدد، االختيييار وقواعيد التعيياقيد طرائق في التغييرات ليعكس 

  تلقائيا   االختيار عليها وق ، بمرشيييييحة أوصيييييي إذا بأنه لتفيد ال يييييياغة ويعد ل، التدبير هذا
 الموظفات اختيار سيييييييياسيييييييات بشيييييييأن الالحقة اإلدارية األوامر جمي  تتضيييييييمن أن وينبغي

 خاصة؛ تدابير والموظفين
، الوظائف حجم تقلي  عند أيضا   بل، التوظيف عند فقط الخاصة التدابير تطبق أال ينبغي - 

  المرشحة على استُبقي، ومرشحة مرشح تساوى إذا، فمثال  
 

  الجماعية الموارد تجمي  - التوظيف ألغرا  االت ال  
 االسيييتقطاب جمايَل  يف كبرية  ج.ود بذل معج ل زمين إطار يف اجلنسيييني بني التكافؤ حتقيق يتطّلب 
 يف واالتصيال باالسيتقطاب املتعّلقة وامل.ام. السيواء على وخارج.ا املتحدة األمم منظومة داخل، واالتصيال
 فعلى. بعيد  د إىل مسيييييييييييييييتقّلة املنظومة نطاق على املتحدة األمم كيانات  من كيان  كل  ويف العامة األمانة
، مشييييرتكة شييييواغر إع نات وإصييييدار األعضيييياء الدول إىل مشييييرتكة اتصييييال بعثات إيفاد ا تمال من الرغم
 االسرتاتيجيات وبوضع، شواغره لش.ل املطلوبة الكفاءات باستقطاب فردي بشكل كيان  كل  يقوم ما عادة  

 أن  ني ويف. قدراته مع يتماشيييييى الذي النحو على به اخلاصييييية البيانات وقواعد والقوائم والُن.ج واألدوات
بة والدرو، املمارسيييات أفضيييل تبادل والزم ء الزمي ت بوسيييع  آلية أيّة توجد ال، رمسي غري بشيييكل املكتسيييَ
 الوصول اهليئات جلميع ميكن مركزية قاعدة توجد ال كما،  املرّشحات بتزكية تُعى اهليئات بني مشرتكة رمسية
 كيانات  تعمل، ولذلك. ذلك خ ف أو عليا مناصب يش.لن اللوايت املؤه ت النساء بيانات وتضمّ  إلي.ا
 املوهوبات للنسيياء مكر سيية هبا خاصيية   وشييبكات بيانات وقاعدة قائمة وضييع على الراهن الوقت يف عديدة

ع ما وكثريا  ، العليا املناصيييييب لشييييي.ل املرشيييييحات  لتشيييييمل “العليا املناصيييييب” مصيييييطل  تعريف نطاق توسيييييّ
 عمليات يف كذلك  للموارد اجملز أ االسيييييييييييييييتخدام هذا ويُطب ق. 2-ومد 1-ومد 5-ف الرتب من الوظائف
 يف الكفياءة أوجيه حتسيييييييييييييييني أميام وعقبية للموارد رشيييييييييييييييييد غري اسيييييييييييييييتخيدام وهو، الرتيب مجيع يف التوظيف
 . الوقت نفس

 حتييد   هو املتحييدة األمم منظوميية داخييل اجلنسيييييييييييييييني بني التكييافؤ حتقيق يواج.ييه الييذي والتحييدي 
 هناك فإن، بواليت.ا خاصيية تكون قد هيئة كلّ   لدى املواهب من اال تياجات أنّ  من الرغم فعلى. مشييرتك
 عملية يف للتعاون  وافز وإلجياد املؤه ت النسييييييييييييياء لبيانات مشيييييييييييييرتكة قواعد إنشييييييييييييياء يف للتعاون فرصيييييييييييييا

 نطاق على التعاون ويتي . املوارد من كبريا  قدرا وتتطّلب طوي  وقتا تسيييييييييييييييت.رق اليت املواهب اسيييييييييييييييتقطاب
 كل  جيري الذي الشيييييامل االسيييييتعراض منوذج يف املبنّي  النحو على، والفعالية األداء حتسيييييني ب.رض املنظومة

https://undocs.org/ar/ST/AI/1999/9
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 منوذج ويف التنمية أجل من املتحدة األمم منظومة هبا تضطلع اليت التنفيذية األنشطة لسياسة سنوات أربع
 واالتصيال االسييتقطاب جمال يف املتحدة لألمم مشييرتك هيكل إنشيياء جدوى يف للنظر اجملالَ ، األداء تو يد
 يف ويدعم.ا اهليئات مجيع على باملنفعة ويعود، مجاعي حنو على خارجية مبصادر االستعانة إطاره يف ميكن

 مبادرة مثل، القائمة الناجحة املبادرات دعم وينب.ي. ا تياجاهتا مع يتماشيييى مبا املؤهّ ت النسييياء توظيف
صيية قائمة وضييع  وتكريسيي.ا أدناه( إلي.ا )املشييار العليا املناصييب لشيي.ل املرشييحات املوهوبات للنسيياء خمصييّ
 .أخرى قطاعات يف حُيتذى منوذجا

 

مبادرة وض  قائمة مخ  ة للنسا  الموهوبات المرشحات لشغل المناصب العليا في عمليات  
 األمم المتحدة للسال 

وضييييييييييع قائمة خمصييييييييييصيييييييييية للنسيييييييييياء ”، شييييييييييرعت إدارة الدعم امليداي يف تنفيذ مبادرة 2013يف عام  
إعداد قائمة مؤّلفة أسييياسيييا  من مرشيييحات ، اليت متثّلت يف “املوهوبات املرشيييحات لشييي.ل املناصيييب العليا
يف عمليات السييي م يف جماالت اإلع م والشيييؤون  2-ومد 1-خارجيات لشييي.ل املناصيييب من الرتبتني مد

السييياسييية والشييؤون املدنية وسيييادة القانون. وُوّج.ت دعوة عامة على الصييعيد العاملي جلذب املرشييحات، 
بلدا . وبعد ذلك، مت فح  مدى  92مرشيييييييييحات من طلبا من ِقبل  750أسيييييييييفرت عن تقدمي أكثر من 

م ءمة هؤالء املرشيييييحات، وقامت هيئة مشيييييرتكة بني اإلدارات باختيار جمموعة أولية من.ن. وجرى توجيه 
صيية إىل الشييواغر املناسييبة، و صييلن على الدعم يف عملية إعداد  املرشييحات اللوايت مشلت.ّن القائمة املخصييّ

. وجرت كذلك مواكبة املرشيييييييييييييييحات اللوايت وقع علي.ن االختيار يف دورات طلباهتّن وطوال عملية التقييم
تدريبية قبل النشيييييييير، مثل الدورة التدريبية لكبار قادة البعثات. و صييييييييلت املرشييييييييحات أيضييييييييا  على بعض 
الدعم احملدود بعد النشييييير من قبيل تقدمي اإلرشييييياد. ونُيّفذت  وايل عشييييير عمليات نشييييير من خ ل هذه 

 مت متويل.ا من مصادر خارجة عن امليزانية من اململكة املتحدة وهولندا واليابان.املبادرة، اليت 
   

 به الموصى اإلجرا   
 القوائم جمي  جرد إلى ترمي دراسيييييية إلجرا  تفويضييييييا   البشييييييرية الموارد شييييييبكة ت ييييييدر أن - 

 األمم منظومة داخل الموجودة البيانات وقواعد المقبولة الترشييييييحات وقوائم المخ ييييي  ييييية
، العليا المناصيييب لشيييغل المرشيييحين الموهوبين األشيييخا  أسيييما  تشيييمل والتي المتحدة

 لشيييغل المرشيييحات الموهوبات النسيييا  بيانات تبادل أجل من مشيييتركة من ييية اقتراح وإلى
  ككل    المنظومة نطاق على وذلك، العليا( والرتب ٥-  الرتبة )من العليا المناصب

 
  التوظيف عملية في الالشعوري للتحيز الت دي  

 يؤثر أن وميكن. االختيار عمليات يف قصيييد غري عن التمييز إىل اجلنسييياي التحّيز يؤدي أن ميكن 
 أثناء األداء تقييم على وكذلك، التوصيييية وخطابات األداء وتقييمات الذاتية السيييرية تقييم على التحيز هذا

 تقدمي عملية مرا ل من مر لة كل  إىل املؤّه ت النسيياء من أكرب أعداد وصييول ضييمان شييأن ومن. العمل
 إىل يضييمنا أن، اجلنسييني من أعضييائ.ا عدد  يث من متوازنة تكون تقييم أفرقة وتشييكيل، التوظيف طلب
 .الدّقة من مبزيد املرشحات تقييم ما  دّ 
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 حتقيق حنو تقدم إ راز عدم يف املسيييييامهة العوامل أ د املتقّدمات النسييييياء عدد اخنفاض ويشيييييّكل 
 وتشيييييييري. املرشييييييييحني عدد عن املرشييييييييحات عدد اخنفاض يف عوامل عدة وتسيييييييياهم. اجلنسييييييييني بني التكافؤ
 من املائة يف 100 نسيييييييييبة يسيييييييييتوفني ال اليت للوظائف التقدم عدم خيرتن ما غالبا   النسييييييييياء أنّ  إىل البحوث
  ىت بشييييييييييييييي.ل.ا اهتمام.م عن يعربون أو الوظائف هلذه الرجال يتقّدم  ني يف، هبا اخلاصييييييييييييييية املتطلبات

 تنطوي أالّ  لضييييييييييمان التنّبه وينب.ي. (25)متطلباهتا من املائة يف 60 نسييييييييييبة سييييييييييوى يسييييييييييتوفون ال كانوا ولو
 حتد د أن وضيييييييمان الشيييييييعوري؛ حتّيز على الوظائف ومواصيييييييفات، ذلك ينطبق  يثما، الشيييييييواغر إع نات

 صرا ة النساء االختصاصات هذه تشج ع وأن اجلنس نوع  يث من  يادية أكثر بطريقة االختصاصات
 حُتذف وأن هبا؛ املرتبطة للم.ام الضيييييرورية املعايري إال الوظيفة توصييييييف يتضيييييمن وأالّ  للوظيفة؛ التقدم على
 . للوظيفة املتقد مات عدد من حتد   قد اليت األساسية غري املؤه ت اإلع نات هذه من
 

 بها الموصى اإلجرا ات
 دورات حضيييييييييييور بييالتعيين المكلفين والمييديرين المييديرات من الكيييانييات جمي  تطلييب أن - 

 وفي، عامة ب ييييييييفة، العمل مكان في الالشييييييييعوري التحيز على القضييييييييا  مجال في تدريبية
 وتوحيد الوعي لزيادة، خاصة ب فة، الشواغر إعالنات ووض  وتوصيفها الوظائف ت ميم

 والرتب ١-مد الرتبة في اإلجرا  هذا تنفيذ وينبغي  المنظومة نطاق على الممارسييييييييييييات
  سنوات ثالث بعد ككل    المنظومة نطاق وعلى، األمر بداية في العليا

 الحالة ذلك في بما، الشيييييخ يييييية المعلومات لحجب طرق وضييييي  في كيان  كل  يبح  أن - 
 عملييية خالل بييالتعيين المكل فين والميييديرين الميييديرات عن، األطفيييال وعييدد االجتمييياعيييية

  التوظيف
 من مجموعة بكل تتعلق معايير كيان  لكل المركزي البشيييييييييييرية الموارد قسيييييييييييم يضييييييييييي  أن - 

 وليس فقط للوظيفة األسييييياسيييييية المؤهالت تتضيييييمن أن ها من التأكد بغية، االخت ييييياصيييييات
  الضرورية غير المعايير

 
 المواهب وإدارة الوظيفي وتدرجهم الموظفين استبقا   

صيية قائمة تشييكيل ضييمان يتطّلب   يف القيادية املناصييب لشيي.ل املرشييحات املوهوبات للنسيياء خمصييّ
 تشييييكيل يف املتمثلة الرؤية تتحقق ولن. رتبة األدىن الوظائف من بدءا، املواهب إدارة على الرتكيزَ  املسييييتقبل

 وقت يف الرتبة واملتوسيييييييييييييطي املبتدئني واملديرين املديرات حتديد طريق عن إال  قا   ومتنّوعة عاملية عاملة قوة
 واملوظفني املوظفات مجيع حيظى أن ينب.ي كما.  اجلنوب بلدان من النسيييييييييييييياء سيييييييييييييييما وال، ورعايت.م مبكر
.ل.ا وبني بين.م حيول وأالّ ، تعيين.م يف النظر بفرصيية املنظومة داخل  واملعايري املؤه ت اسييتيفاء عدم إال شييَ
 قدر بأقصييييى الوظيفي مسييييارها ورسييييم الداخلية املواهب دعم للمنظومة يتي  أن ذلك شييييأن ومن. املطلوبة

 يُنظر اللوايت املؤه ت النسيياء عدد وزيادة، املتا ة والتجارب اخلربات جمموعة من واالسييتفادة، الفعالية من
 على بعيد  د إىل تؤثر أن والدعم للتوجيه املؤسيييييييييييييييسيييييييييييييييية لل.ياكل وميكن. خمتلفة وظائف يف تعيين.نّ  يف

 عدد تنفيذ بالفعل وجيري. األقران لدعم شييبكات بناء إىل تؤدي وأن، واملوظفني املوظفات وتدرج اسييتبقاء
، نريويب يف املتحدة األمم مكتب أنشيييييييييييأ فقد. بين.ا ما ويف الكيانات داخل الشيييييييييييأن هذا يف املبادرات من

__________ 

 (25) https://hbr.org/2014/08/why-women-dont-apply-for-jobs-unless-theyre-100-qualified. 
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 ويف. كيانا    60 عددها البالغ الكيانات مجيع يف 5-ف الرتبة من املوظفات من شييييبكة، املثال سييييبيل على
 يف املرأة” بعنوان جييديييدة مبييادرة إلط ق معييا   البعثييات من وعييدد املتحييدة األمم منظوميية تعمييل، نيويورك
 تييدرج.ييا درب على املرأة تواج..ييا اليت للتحييديييات للتصييييييييييييييييدي  يز إتييا يية إىل هتييدف “والتنمييية القيييادة
 . اإلرشاد لتقدمي رمسية غري شبكة وإلنشاء الوظيفي
 اسيييييييييييييييتبقييياء على تؤثّر أهنيييا نعرف اليت العواميييل من كثريا    “املؤاتيييية البيئييية” املعنون الفرع ويتنييياول 
 واحلصيييول وآثارها للسيييياسيييات املّتسيييق التنفيذ رصيييد أنّ  إالّ . العمل بظروف يتعلق ما يف وذلك، باملوظفني
 يتعنّي  اليت ال  قة التدابري وتبيان املسار تصحي  على سيساعدان الشأن هذا يف املعلومات على املستمر
 .اختاذها

 
 بها الموصى اإلجرا ات  

 لشيييييييييييغييل طلبييات   بتقييديم المتحييدة األمم منظوميية وموظفي موظفييات لجمي  يُسيييييييييييمح أن - 
 للموظفة يسيييييييييييمح اليذي الحيالي للنظيا  )خالفيا   متطلبياتهيا يسيييييييييييتوفون التي المنياصييييييييييييب

 شييأن ومن(واحدة برتبة يشييغلها التي الوظيفة من األعلى للوظائف فقط بالتقد  الموظف أو
 على     أ رتبة إلى ١-مد رتبة من اإلدارية المسييييتويات - العليا الرتب على يؤث ر أن ذلك
 إلى العامة الخدمات فئة من وكذلك، 2-مد الرتبة إلى ٥-  الرتبة ومن - المثال سيييبيل
 )الفنية الفئة

 وأن ،السيييييييييييوا  على وموظفين موظفات ِقبل من الموظ فات لتوجيه نظاما   كيان  كل  يطب ق أن - 
 وأن ؛منهن   رتبة أعلى موجِّه أو وموجِّهة الفئات جمي  من موظفات النظا  هذا في تشييييييار 
 إرشييييييادية مذكرة التنفيذيين الرؤسييييييا  لمجلس التابعة البشييييييرية الموارد إدارة شييييييبكة تضيييييي 
  تالشبكا هذه تطوير مجال في الجيدة الممارسات تتضمن

 مقابالت أو/و واسيتبيانات الموظفين إشيرا  مدى بشيأن االسيتق يائية الدراسيات تكون أن - 
 عييد  وينبغي  الرتبيية أو الفئيية عن النظر بغض، المنظوميية نطيياق على إلزامييية الخييدميية نهيياييية

 ذلك كان  حيثما ،المقابالت/االسييييييييتبيانات إدارة ينبغي كما،  المجيبين هوية عن الكشييييييييف
 المعني الكيان نطاق على بشييييييييفافية الردود تشييييييييار  وكذلك ،ثال  طر  ِقبل من ،ممكنا  

 بسييبب اللزو  عند تدريجي نهج اسييتخدا  ويمكن  السييياسييات وضيي  في بها واالسييترشيياد
   دالموار قلة

 على وموظفا   موظفة   ٥0 تشيييييييييييمل المواهب إلدارة تجريبية مبادرة العا  األمين يقترح أن - 
 يشييييييغلن اللواتي الجنو  بلدان من النسييييييا  على التركيز م ، المتحدة األمم منظومة نطاق

 قيادة البشيييرية الموارد إدارة مكتب يتول ى أن وينبغي  ٣-و  2-  الرتبتين من مناصيييب
 الرفيعة اإلدارية للجنة التابعة البشيييييييرية الموارد شيييييييبكة م  الوثيق بالتشييييييياور، المبادرة هذه

  بالتنسيييق المعني المتحدة األمم منظومة في التنفيذيين الرؤسييا  لمجلس التابعة المسييتوى
 فيهم بمن، المتحدة األمم منظومة كيانات  جمي  من والموظفين الموظفات اختيار ويتعي ن

 الفر  وتوفير، الشيييييييييييبا  للفنيين المتحدة األمم برنامج قوائم على أسيييييييييييماؤهم المدرجة
بة بالمهارات تزويدهم بغية ولهم لهن   والخبرات  في القيادية المناصييييييييييييب لتبو ؤ المناسييييييييييي
   المستقبل
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 العليا المناصب في التعيينات  

 مناصييب يف املتحدة األمم من وموظفني موظفات تعيني ختّوله تقديرية بسييلطة العام األمني يتمّتع 
، التكافؤ حتقيق باجتاه للتقّدم فريدة فرصييييية التعيينات هذه وتوّفر. مسييييياعد عام وأمني عام أمني وكيل برتبيَت 
. اجلنسييني بني تفاوت أكرب في.ا ُيسييج ل اليت املسييتويات وهي، املسييؤولية مسييتويات أعلى يف، سييريعة بوترية

 باسييم يلي ما يف إلي.ا )يشييار رئيسييية اختيار مسييارات ث ثة على العليا الوظائف يف التعيينات فئة وتنطوي
  :(26)الفرعية( الفئات

 ضييييييييييمن م( ع )أ سيييييييييياعدامل عامال وأمني ع( أ )و العام األمني وكيل ملنصييييييييييَي  التعيينات ‘1’ 
  العام؛ األمني هبا يتمتع اليت ةص  يال

  و أ ع كذلك(؛ أ ع م و نيرتبتمن الرئيسةنرئيس البعثة ونائبةننائب رئيسةنرئيس البعثة ) ‘2’ 
 . مقيم منسقنمقيمة منسقة ‘3’ 
 االخت فات تتطلب، الث ث الفرعية الفئات هذه بني الكثرية املشييييرتكة القواسييييم من الرغم وعلى 

 اسييييييتخدام هبا اخلاصيييييية والتعيني والتقييم التوعية وآليات هبا املتعلقة األدوار وطبيعة من.ا فئة كل  وظائف يف
 العليا املناصيييب إىل النسييياء جذب يتطّلب، املثال سيييبيل فعلى. التكافؤ لتحقيق خمتلفة واسيييرتاتيجيات هنج

 تلك عن خمتلفة هُنج اعتماد عادة ( عن.ا يُعلن ال وظائف )وهي للبعثة رؤسيييييياء ونائبات رئيسييييييات لتعيين.نّ 
 إلدارة التابع العليا املناصييييييييب يف التعيينات قسييييييييم وضييييييييع، املثال سييييييييبيل على. املقر يف التعيينات يف املّتبعة
 نوابنونائبات رؤسيياءنرئيسييات صييفوف يف اجلنسييني بني التكافؤ لتحقيق حمّددة اسييرتاتيجية   امليداي الدعم
 واملنسييييييييقني املنسييييييييقات فئة وتعترب. تنفيذها على تعمل وهي، احملد د الن.ائي املوعد حبلول البعثات رؤسيييييييياء
 العليا املناصب مستوى على التكافؤ حتقيق في.ا بات اليت املتحدة األمم منظومة يف الو يدة الفئة املقيمني
 عملية من هامة درو، اسييتخ ص وميكن. (27)الراهن( الوقت يف املائة يف 46 النسيياء نسييبة )تبلغ وشيييكا  
 منظومة ويف األخرى العليا املناصييييييييييب يف التعيني عمليات يف وتطبيق.ا املقيمني املنسييييييييييقني نظام يف التعيني
 بني من النسيييييييييياء واسييييييييييت.داف اإلجيايب التمييز لل.ة الصييييييييييري  االسييييييييييتخدام ومن.ا - عموما   املتحدة األمم

 . خاص بشكل الوظائف طلب على املتقدمني
 مواضيييع يف العام لألمني اخلاصييني واملمثلني، اخلاصييني املسييتشييارين أيضييا   القادة كبار  فئة وتشييمل 

 مجيع بني النسيياء من األدىن العدد األرج  على تضييم   فرعية فئة يشييّكلون الذين اخلاصييني واملبعوثني، معّينة
 اللجنة عن صادر قرار وتضّمن. الوساطة عمليات على يركزون الذين اخلاصني املبعوثني سيما وال، الفئات
 مع، الوسطاء وكبار املستوى الرفيعي املبعوثني جمموعة توسيع بشأن اسرتاتيجية بوضع طلبا   مؤخرا   التنفيذية
 تتوىل اليت االسيييييرتاتيجية هذه ُوضيييييعت وقد. اجملموعة هذه إىل وسييييييطات إضيييييافة على خاص بوجه الرتكيز
 يف التعيينات وقسييييييييم، اإلمنائي املتحدة ماألم برنامج مع بالتعاون تنفيذها السييييييييياسييييييييية الشييييييييؤون إدارة اآلن

__________ 

  ية تعيني موظفات وموظفني يف املكتب التنفيذي لألمني العام، وتعيني املبعوثات واملبعوثني اخلاصيييييييني تشيييييييمل هذه الصييييييي (26) 
(. ومل تدرج هنا فئة 226ن51وكذلك املوظفات واملوظفني برتبيَت أمني عام مسييييييييييييييياعد ووكيل أمني عام )قرار اجلمعية العامة 

العام هو الذي يتوىل هذه التعيينات أيضييييييييا ، ومع أن هذه الفئة قادة القوات ومفوضييييييييي الشييييييييرطة، على الرغم من أن األمني 
تشييييييييكل جزءا  من فريق القيادة العليا التابع له يف امليدان. ويرشيييييييي  شيييييييياغ ت وشيييييييياغلو الوظائف من ِقبل دوهلم األعضيييييييياء 

 ويُعارون من.ا.

 (.2017مكتب تنسيق العمليات اإلمنائية ) (27) 
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 العام لألمني التنفيذي واملكتب، للمرأة املتحدة األمم وهيئة، امليداي الدعم إلدارة التابع العليا املناصيييييييييييييييب
 .(28)املتحدة لألمم

 متعيدد هنج اتبيياع القييادة كبييار  صيييييييييييييييفوف يف اجلنسيييييييييييييييني بني التكييافؤ حتقيق يف النجييا  ويتطلييب 
 اختيارهنّ  يتم اللوايت النسييييييييييييييياء عدد زيادة طريق عن األمر بداية يف األرقام رفع ميكن  ني ويف. اجلوانب
 ذلك ويعين. احلياة دورة هنج باعتماد وتيسيييريه املنحى هذا اسيييتمرار ضيييمان من ذلك بعد بدّ  ال، وتعيين.نّ 

 من مر لية كيل  يف تبيذل أن جييب، اجل.ود هيذه نوع كيان  أيّيا  ، وإدامتيه التكيافؤ لتحقيق املبيذولية اجل.ود أنّ 
 الييداخليية واإل يياطييات املوافقيية وعملييية بيياالختيييار مرورا  ، الشييييييييييييييي.ور بييإع ن بييدءا  ، التوظيف عملييية مرا ييل
 ليس، العليا الرتب يف اجلنسييييييييني بني التكافؤ حتقيق وميكن. التقييم إىل ووصييييييييوال   الوظيفي والتطوير والدعم
 . نفسه الوقت يف والنزاهة واألهلية الكفاءة معايري تعزيز أيضا   بل، اجلدارة معايري أعلى لتحقيق فقط

 بني املسيييييييييييياواة بتحقيق التعجيل إىل الرامية الرئيسييييييييييييية االسييييييييييييرتاتيجيات بعض التايل الفرع ويقرت  
 من حمددة بفئات اخلاصيييييية االعتبارات بعض على الضييييييوء ُيسييييييل ط مث، عموما   العليا املناصييييييب يف اجلنسييييييني
 بيئة وهتيئة التوظيف بعمليات املتعلقة الفروع يف التوصيييييييييييات من عدد كذلك  ويرد. العليا املناصييييييييييب فئات
 يف عندها التوقف وسيتم، كذلك  القادة وبكبار، عام بشكل باملنظومة التوصيات هذه وتُعى. مؤاتية عمل
 .من.ا بكل اخلاص الفرع
 

 العليا للمناصب والمتقدمين المتقدمات قوائم في النسا  عدد زيادة  
، مرتاكمة خبربات تتمتع العليا املناصييييييييييب يف بالتوظيف املكلفة الكيانات خمتلف أن إىل اسييييييييييتنادا 

. الرجال عدد من أقل عليا مناصيييييييييييييييب لشييييييييييييييي.ل يتقدمن اللوايت النسييييييييييييييياء عدد فإن، متنوعة وألسيييييييييييييييباب
 من املتحدة األمم يف مناصييييب يشيييي.لن اللوايت للنسيييياء احملدودة الداخلية القائمة أيضييييا التحديات وتشييييمل
 كل.ا  وهذه، العاملي الصييييعيد على قيادية ملناصييييب النسيييياء تويل يف التوازن وعدم، 2-مد إىل 5-ف الرتب
 االسييييييرتاتيجيات تتصييييييدى أن وجيب. واخلارجي الداخلي املسييييييتويني على املرشييييييحات عدد من حتد   عوامل
 يف تواج..ا اليت قلي  واملتباينة اخلاصيييييييية للتحديات العليا املناصييييييييب إىل املرشييييييييحات عدد زيادة إىل الرامية
. الوظائف هذه بعض عن اإلع ن عدم ومن.ا، واخلارجي الداخلي املسيييييييييييييييتويني على املرشيييييييييييييييحات جذب

 والدور املكانة بشيييييييييييأن اجلذب عوامل من يكفي ما وتوفري بالفرص التوعية أيضيييييييييييا األمر هذا وسييييييييييييتطلب
 اإلدارة مناصب يف التعيينات قسم أطلقه الذي عامليال النداء وإن. املرشحات اهتمام إثارة إمكانية لكفالة
 عامتني وظيفتني بشأن الرتشيحات لتقدمي السنة هذه من سابق وقت يف امليداي الدعم إلدارة التابع العليا

، املتحدة لألمم امليدانية البعثات يف العام لألمني اخلاص املمثل ونائب العام لألمني اخلاص املمثل ملنصييييييب
 قائمة وضييييع هبدف الشييييبكات خ ل من واالتصييييال واإلع ن األعضيييياء الدول بشييييبكات اسييييتعان والذي
 يف واالسييييتقطاب ل تصييييال املطلوبة اجل.ود نوع  يث من جيدة ممارسيييية ميثل، واملرشييييحني املرشييييحات من
 .اجملاالت كافة

 قسم وي  ظ. طوي  وقتا تست.رق مستمرة عملية واستقطاهبا إلي.ا والوصول املواهب حتديد إن 
 اهتمام.ا لييييييييتأكيد اخلارج من امرأة إقناع أن امليداي الدعم إلدارة التابع العليا اإلدارة مناصب يف التعيينات
 أكثر مع.ا هاتفية مكاملات إجراء األ يان غالب يف يسيييييييييييييييت.رق العليا( اإلدارة مسيييييييييييييييتوى )على بوظيفة

__________ 

 الفئة الفرعية بشكل صري  هنا.هلذا السبب، ال يتم تناول هذه  (28) 
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 مستوى ذات لوظيفة موظفات تتقد م أن ا تمال أن كما.  بذلك القيام على رجل لتحفيز األمر يتطلبه مما
 خيتلف واألمر، واملعايري امل.ارات جمموعة كامل  اسيتيفاء من يتأكدن  ني إىل وذلك أيضيا بكثري أقل أعلى

 جتدر، ذلك ومع. (29)للوظيفة النسييييييييييياء من أقل عدد يتقد م أن إىل يؤدي أن ميكن مما، الرجل مع باملقارنة
 يف املسييييييييجلة والبيانات فاألرقام، أقل للوظيفة يتقدمن اللوايت النسيييييييياء عدد أن من بالرغم أنه إىل اإلشييييييييارة
 مع نسييبيا باملقارنة الرجل أداء من أفضييل العادة يف يكون املرأة أداء أن تبني التوظيف عملية مرا ل خمتلف
 .(30)تقد م.ا اليت الطلبات معدل

 والتوعية، التوظيف مجال في اسييييييتباقية جهود وبذل، االسييييييتراتيجي االسييييييتقطا  وبوسيييييي  
 هلذه التصييييييييييييدي يف مباشيييييييييييير بشييييييييييييكل املسيييييييييييياعدة، مؤاتية داعمة عمل بيئة تهيئة جانب إلى، الموجهة
 االسييييييييييتقطاب اسييييييييييرتاتيجيات اعتماد وجيب. للمرأة املتا ة الشييييييييييبكات اسييييييييييت.داف طريق عن التحديات
 اليت الطلبات عدد زيادة أجل من باملوارد ورفدها اخلاص القطاع يف شيييييييييييييييائعة ممارسييييييييييييييية تعترب اليت التقدمية
 توظيف وتيرة تسييييري  في المتمثل الهد  تحقيق أريد ما وإذا. العليا املناصيييييب لشييييي.ل النسييييياء تقدم.ا
 بموجبه تعمل هيكل المتحدة األمم لمنظومة يكون أن يجب، العليا المناصب في النسا  من أعداد
 املوارد من احملتملة اال تياجات تأمني يف النظر األمر هذا ويتطلب. واسييييتباقية حديثة اسييييتقطا  كجهة
 بفروع.ا، العليا املناصييييييييب يف التعيينات مع تتعامل اليت األقسييييييييام تضييييييييم   ال، احلاضيييييييير الوقت ويف. ال زمة
 .املوظفني من قليل عدد سوى، الث ثة

 
 بها الموصى اإلجرا ات  

 أفضيييييل عن للبح  وموحدة حديثة وظيفة بإنشيييييا  العا  لألمين التنفيذي المكتب يقو  أن - 
 وضيييييييي  بهد  المتحدة األمم منظومة نطاق على العليا المناصييييييييب في وتعيينها الكفا ات

 بطرق وذلك، العليا المناصييييب لشييييغل المؤهالت النسييييا  من بالمواهب جرد قائمة وتعهد
 إلى والوصيييول، البح  نطاق لتوسيييي  خارجية بم يييادر رئيسيييية جوانب في االسيييتعانة منها

  عليها؛ واالعتماد الخارجي ال عيد على الممارسات أفضل
 بدعم، العا  لألمين التنفيذي والمكتب العليا اإلدارة مناصيييب في التعيينات قسيييم يقو  أن - 

 مشيييتر  منبر وتعهد بإنشيييا ، المهتمة الكيانات من وغيره البشيييرية الموارد إدارة مكتب من
 ذات والمواصييييييييفات الداخلي ال ييييييييعيد على والمديرين المديرات كبار  عن معلومات يوفر
  الخارج من والمرشحين للمرشحات ال لة

 
 للتحيز احتمال أي وإزالة الجدارة أسا  على االختيار عملية تعزيز  

 عام بشييكل سييريفع العليا املناصييب يف التعيينات يف اجلدارة أسييا، على االختيار عملية تعزيز إن 
 إىل اسيييييييييييييييتنييادا أقييل تكون اختيييار عملييية يف املتجييذر التحيز من كييذلييك  وخيفف االختيييار عملييية قيميية من

__________ 

 (29) http://www.theatlantic.com/features/archive/2014/04/theconfidence-gap/359815/ جيييرى االطييي ع عيييلييييييييييييه يف ،
  .2014أيارنمايو  28

يف املائة من  35، شيييييييكلت النسييييييياء نسيييييييبة 2016-2010اسيييييييتنادا إىل بيانات مكتب إدارة املوارد البشيييييييرية، خ ل الفرتة  (30) 
. كييافيية التعيينييات اليت متييت يف HR Insightيف املييائيية من.ن. املصييييييييييييييييدر:  48املتقييدمني لوظييائف األمييانيية العيياميية، مت اختيييار 

املييييدانيييية واخليييدمييية العيييامييية والفئييية الفنيييية والفئيييات العلييييا بتييياريخ  مبيييا يشيييييييييييييييميييل فئيييات اخليييدمييية 2016إىل  2010من  الفرتة
 .2017 متوزنيوليه 31
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 كثري  يف والسييييياسييييي جدا الرفيع اإلداري للطابع ونظرا. االسييييتنسييييابية التقديرات على اعتمادا وأكثر املعايري
 لطبيعة بعناية االعتبار إي ء ينب.ي، العليا املناصيييييييب إىل احملتملة الرتشييييييييحات به تتسيييييييم الذي األ يان من

 وميكن. اجلنسييييييياي أو الثقايف التحيز قصيييييييد غري عن تعزز ال املسيييييييتخدمة األدوات أن من للتأكد االختبار
 كجزء  تستخدم اليت األدوات سيما وال، بأسرها املتحدة األمم منظومة نطاق على املستفادة الدرو، تقييم
 يف التعيينات قسيييم جيرهبا اليت واألدوات، املقيم املنسيييق منصيييب وشييياغلي شييياغ ت عمل تقييم عملية من

 وذلك، البعثة رئيس ونائب رئيس منصيييييييييييييييب يتوىل من اختيار يف السيييييييييييييييتخدام.ا العليا اإلدارة مناصيييييييييييييييب
 بعمليات اسييييييييرتاتيجي حنو على االضييييييييط ع ينب.ي، ذلك إىل وباإلضييييييييافة. أخرى فئات يف السييييييييتخدام.ا

 . املقبلة التعيينات مجيع يف القدرات يف الث.رات ملء تعزيز يف إلي.ا يستند توجي.ية
 

 بها الموصى اإلجرا ات  
 قبيل من والموظفين الموظفات كبار  اختيار عملية في إضيييييييافية تقييم أدوات تسيييييييتخد  أن - 

 تقييم على القدرة لتحديد واسييتبيانات، الشييخ ييية واختبارات، النفسييانية السييمات تحديد
 أدق موحدة وعملية المقابالت في السيييييييييناريوهات على ترتكز أسييييييييئلة واعتماد، المواقف
 التحيز على للقضييييييييييييييا  الواجيييب االعتبيييار إيال  وينبغي  المرجعيييية الجهيييات من للتحقق

  هذه التقييم أدوات اعتماد جرا  من المحتمل الجغرافي أو الجنساني
 مراحل جمي  في سيييييييوا  حد على والرجل المرأة من كل  تمثيل اشيييييييترا  نطاق يوسييييييي  أن - 

 المناصييفة لكفالة وذلك العليا المناصييب في التعيينات إلجرا  والمقابالت التقييم عمليات
 بإجرا  المعنية األفرقة وفي االختيار عملية مراحل جمي  في والرجال النسيييييييييييا  تمثيل في

 في بييييالتعيينييييات المعنييييية األفرقيييية في الخييييارج من أفراد إشيييييييييييرا  في والنظر المقييييابالت
   العليا المناصب

 في والمعينين المعينات جمي  توظيف عملية السييييييييييتكمال التوجيهية العمليات إلى اللجو  - 
 في تحديدها جرى التي الثغرات بسييييد، االقتضييييا  حسييييب، والقيا  العليا اإلدارة مناصييييب
  المهارات أو القدرات هذه على واالعتماد المهارات أو القدرات

 
 العليا المناصب في التعيينات في األهدا  تحديد  

 على أثر اخلاصة والتدابري لألهداف يكون أن ميكن، املنظومة مؤسسات بقية مع احلال هي كما 
 املشييرتك االسييتشيياري الفريق فإن، املثال سييبيل وعلى. سييواء  د على اجل.رايف والتنوع اجلنسييني بني التوازن
 لتقدمي املوج.ة الدعوة ُيضيييييم ن، املقيم املنسيييييق منصيييييب يف التعيني عملية على يشيييييرف الذي الوكاالت بني

 وأن سيييتعتمد اإلجيايب التمييز تدابري أن مفاده ما املقيمني واملنسيييقني املنسيييقات تقييم إطار يف الرتشييييحات
 أكثر أو ترشيحني تقدم وكالة أي” أن إىل اإلشارة مع، اجلنوب بلدان من واألفراد للنساء ستعطى األولوية
. “اجلنوب بلدان من األقل على وا د شييييخ  وترشييييي  األقل على وا دة امرأة ترشييييي  تضييييمن أن جيب
. املقيم املنسييييق منصييييب يف املائة يف 46 بلغ املرأة لتمثيل إمجايل معدل بتحقيق التدابري هذه أسيييي.مت وقد

 اختيارهن مت اللوايت النسييييييياء عدد ارتفاع على األمر يقتصييييييير مل، األخرية السييييييينوات ويف، ذلك على وع وة
 على يدل   مما، التقييم اجتازوا الذين غالبية النسيياء شييكلت املاضيييني العامني يف ولكن، التقييم أسييا، على
 .عموما الكفاءة مستويات الواقع يف تزيد أن ميكن اإلجيابية التوعية يف املبذولة اجل.ود أن
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 بها الموصى اإلجرا ات  
 التاب  العليا اإلدارة مناصب في التعيينات وقسم العا  لألمين التنفيذي المكتب يواصل أن - 

 في التعيينات فئات من فئة بكل المتعلقة التوقعات جداول حفظ الميداني الدعم إلدارة
 في النسييا  من المطلو  العدد يبين بما، ومسيياراتها الوظيفة نو  بحسييب العليا المناصييب
 /األول كييانون  بحلول الجنسيييييييييييين بين التكييافؤ لتحقيق سييييييييييينيية لكييل الجييديييدة التعيينييات
 األسيييييييا  ذلك وسييييييييشيييييييكل  التاريخ ذلك من اعتبارا عليه والمحافظة 202١ ديسيييييييمبر
   األجل وطويلة ومتوسطة ق يرة أهدا  لتحديد

 في والموظفين الموظفات اختيار بشيييأن البيانات العا  لألمين التنفيذي المكتب يرصيييد أن - 
 المئوية والنسبة العدد )مثال التوظيف عملية مستويات من مستوى كل  في العليا المناصب

 وخضيييييييييييعوا، تعيينهم في النظر جرى أو الطلب قدموا الذين والمرشيييييييييييحين للمرشيييييييييييحات
، الت ييييفية قائمة في أسييييماؤهم وأدرجت، الطويلة القائمة في أسييييماؤهم وأدرجت، للتدقيق
 حسيييب ت ييينيفهم وجرى، االختيار عليهم ووق  بتعيينهم وأوصيييي، مقابالت معهم وأجريت

   الجنس( نو 
 للجهود خطية مبررات العا  األمين إلى اإلدارات إحدى توجهها التي التوصيات تُضمَّن أن - 

   بهن والتوصية مرشحات تعيين في للنظر المبذولة
 

 العليا المناصب لشغل المرشحات الموهوبات للنسا  داخلية قائمة وتعهد بنا   
 شيييييييي.ل يف القصييييييييري املدى على اجلنسييييييييني بني التكافؤ أهداف حتقيق يف النجا  يؤدي أن حيتمل 
 من سييييييييكون ولذلك. 2-مد رتبة يف املؤه ت النسييييييياء من احلالية اجملموعة اسيييييييتنفاد إىل العليا املناصيييييييب
 القصيييييييييري األجل يف املوهوبات النسييييييييياء من امل.مة الداخلية القائمة هذه وتعزيز جتديد ضيييييييييمان الضيييييييييروري
 واملبيادرات املؤقتية التيدابري من عدد باختاذ ذلك حتقيق وميكن. التقيدم على للحفياظ والطويل واملتوسيييييييييييييييط

 العام القطاع كيانات  مع شيييييييييراكة يف، األ وال أ سييييييييين يف، ذلك يتم أن وينب.ي، أطول أمد على اإلمنائية
 موثوقة قائمة املقيمني واملنسيييييييييقني املنسيييييييييقات جمموعة تبقى، ذلك إىل وباإلضيييييييييافة. العاملي الصيييييييييعيد على

 مناصييييب لشيييي.ل املسييييتقبل يف مرشييييحات إلعداد كوسيييييلة  دعم.ا مواصييييلة ميكن اليت املواهب من ومو دة
 تأثريا بالفعل سييييييؤثر “بالعودة السيييييما  عدم” سيييييياسييييية بإل.اء السييييينة هذه التنفيذية اللجنة قيام وإن. عليا
 . البعثة رئيس نائبنرئيس منصب ليش.لن داخليا إعدادهن جيري اللوايت النساء جمموعة على كبريا
 

 االستدامة كفالة  
. التكافؤ هذا على للحفاظ آلية إلنشييييييييياء ماسييييييييية  اجة هناك سييييييييييكون، التكافؤ يتحقق عندما 
، املتا ة الوظائف عدد قلة بسيييبب البعثة رئيس ونائب رئيس منصيييي يف خاصييية أمهية األمر هذا ويكتسيييي
. عييامييا 2.4 هو الوظيفيية يف البقيياء مييدة متوسيييييييييييييييط ألن املوظفني تبييدل معييدل وارتفيياع، التعيينييات وطبيعيية
 “احلياة دورة” هنج العليا القيادات يف التنوع حتقيق إىل هتدف اسيييييييييرتاتيجية أي تشيييييييييمل أن جيب، ولذلك
 خ ل الدعم تقدمي طريق عن تتحقق اليت املكاسيييييييييييييييب  فظ على ويركز والتعيني االختيار يتجاوز الذي
 يف  ديثا املعينات للنسيييييييياء القوي الدعم تقدمي ذلك يشييييييييمل أن وينب.ي. الوظيفة يف للتعيني الكاملة املدة

 طوال لألداء الفعالة واإلدارة، الوظيفي التطوير ومواصيييييييييلة، واليت.ن فرتة بداية يف العليا القيادات مناصيييييييييب



26/40 

 18-01587 (A) 

 

 اسييييييييتعراض إجراء إلتا ة للمسيييييييياءلة آلية إنشيييييييياء جيب، الفرعية الفئات مجيع إىل وبالنسييييييييبة. م.ام.ن فرتة
 األمم على وجيب. التعيني لعملية جتديد أي على مباشييييييييرا تأثريا تؤثر نتائج عن يسييييييييفر، لألداء متحيز غري

ن أن املتحدة  أماكن يف ممارسيييييات تكفل وأن، ولألسيييييرة للمرأة م ئما عمل مكان بوصيييييف.ا صيييييورهتا حتسييييي 
 بني التكافؤ يف مسيييييييييييييييتدام هنج اتباع تكفل مؤاتية بيئة إقامة لكفالة اجلنسيييييييييييييييني بني الفوارق تراعي العمل
 . اجلنسني

 
 مؤاتية بيئة تهيئة  

 فرصيييييييييييييييا وتوفر، واملرونة التنوع قيمة ُتقد ر عمل بيئة دون من واملسييييييييييييييياواة الشيييييييييييييييمولية تتحقق لن 
 آمنة بيئة وتكفل، احمللية واجملتمعات األسيييرة يف أفراد أيضيييا هم واملوظفني املوظفات بأن وتعرتف، متسييياوية
، متسيييقة وسيييياسيييات اسيييرتاتيجية خ ل من به الوفاء يتم واضيييحا التزاما البيئة هذه حتقيق ويتطلب. للعمل
 الدعوة مبادرات يف االسييتثمار زيادة على اإلصييرار أيضييا ذلك ويتطلب. واملسيياءلة واإلنفاذ للتنفيذ وآليات
 من جزء والتنوع اجلنسيييييييييييييييني بني التكييافؤ أن على التييأكيييد مع، املتحييدة األمم قيم على تركز اليت والتوعييية
 واحلياة العمل بني املتوقع التوازن أكرب بشكل تراعي اليت الوظائف أن ثبت ولقد. املتحدة األمم خصوصية
 ل عتبارات املراعية التوظيف مواد عن فض ، النساء من أعلى نسبة في.ا تعمل اليت واملنظمات الشخصية
 . للعمل طلبا يقدمن اللوايت النساء عدد تزيد، اجلنسانية
 املبادئ” من جمموعة بوضيييييييييييييييو  املتحدة األمم منظومة حتد د بأن يوصيييييييييييييييى، مؤاتية بيئة ولت.يئة 
 وتنفذها التدابري هذه تعتمد أن املتحدة األمم كيانات  مجيع من ويتوقع “اجليدة مارسييييييييييييييياتملل التوجي.ية
 مجيع في.ا يسييييي.م، املنظمة يف للجميع مشوال أكثر لثقافة أسييييياسيييييية تدابري تشيييييمل أن وينب.ي. (31)بالكامل
 التدابري هذه وضيييييييييع ويلزم. تنميت.ا ويف املنظمة عمل يف وبالكامل املسييييييييياواة قدم على واملوظفني املوظفات
 جلميع تتييا  أن وينب.ي. املتحييدة األمم منظوميية كيييانييات  من كيييان  كييل  يف وتنفيييذهييا ورصييييييييييييييييدهييا وإب غ.ييا
 العناصيييييييييير من عينة أدناه املرفق يف وترد. للشييييييييييفافية ضييييييييييمانا اسييييييييييتخدام.ا عن تقارير واملوظفني املوظفات
 . (1 املرفق )انظر التوجي.ية املبادئ قائمة يف إلدراج.ا

 
 بها الموصى اإلجرا ات

، المنظمة في للجمي  وشيييييييييياملة مؤاتية ثقافة لتحقيق الجيدة للممارسييييييييييات توجيهية مبادئ - 
 الموارد إدارة ومكتب، التنفيذيين الرؤسييييا  لمجلس التابعة البشييييرية الموارد شييييبكة تضييييعها

 في إدراجها أجل من كيان  كل  فيها ويشييييييييييييار ، للمرأة المتحدة األمم وهيئة، البشيييييييييييرية
 وتنفيذها ورصدها القائمة السياسات

 الموظفات وتوعية الجنسيييييييييي التحرش بشيييييييييأن قويا قانونيا إطارا كيان  كل  يضييييييييي  أن كفالة - 
 اتخاذها الواجب واالجرا ات القائم بالدعم والموظفين

__________ 

بعض هذه العناصيييير مدرجة بالفعل يف إطار ثقافة املنظمة يف خطة العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة بشييييأن املسيييياواة  (31) 
 بني اجلنسني ومتكني املرأة.
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، أخرى مجاالت في الجهود المجاالت إحدى في المبذولة الجهود تقو  أال ضيييييييييييمان - 
 ويكتسيييب – الجنسييياني األثر لتقييم دراسييية إلى المنظمة في تغيير أي يسيييتند أن وضيييرورة

 الجارية اإلصالح عمليات إطار في خا  بوجه أهمية األمر هذا
 

 المرنة الدوا  ترتيبات  
 أنشيييييطة وتوفري، عدبُ  عن والعمل، املتداخلة العمل سييييياعات ذلك يف مبا، املرنة الدوام ترتيبات إن 
 جلميع متا ة، ضييييييييييييييي.وطةامل عملال وجداول، العمل سييييييييييييييياعات ضيييييييييييييييمن جتري العمل أثناء نظامية تعليمية

 املرونة أن تبني ولقد. العمل ملتطلبات خاضييييعة وتكون والفئة الرتبة عن النظر بصييييرف واملوظفني املوظفات
. واملوظفني املوظفات لدى للمنظمة والوالء بالرفاه والشيييعور واإلنتاجية املعنوية الرو  حتسييين العمل دوام يف
 طلب يف بالوصيييييم إ سيييييا، ضيييييهيقو   ما كثريا  املتحدة األمم إطار يف متسيييييق حنو على اسيييييتخدام.ا أن غري

 املييديرات جييانييب من وكييذلييك، الوظيفي التنقييل يف الطلييب هييذا جزاء دفع من وخوف، مرنيية دوام ترتيبييات
 املتعلقة سياسةال البشرية املوارد إدارة مكتب لعد   لقدو . متنوعة ألسباب الطلبات يرفضون الذين املديرينو 
 ،ذلك ومع. 2017 عام يف املقبلة العام األمني نشييييييييييييرة يف وسييييييييييييرتد العامة األمانة يف املرنة الدوام رتتيباتب

 ت.تنم وأن متسيييييق بشيييييكل املرنة الدوام برتتيبات املتعلقة السيييييياسيييييات تطبيق تكفل نأ الكيانات مجيع على
 . استخدام.ا عن الوصم وإزالة الرتتيبات هذه استخدام لتشجيع فرصة كل

 أن وميكن، املرنية اليدوام برتتيبيات مرتبط جزئي بيدوام العميل إتيا ية على ين  اليذي تيدبريال وإن 
 األسييرة أوضيياع راعاةمل أعماهلم جدول تكييف من واملوظفني املوظفات متكني يف كبري  إجيايب تأثري له يكون

 بتأشيييييريات املتعلقة املعايري نتيجة السيييييياقات بعض يف القائمة التحديات من وبالرغم. األخرى واالعتبارات
 في.ا ميكن اليت األخرى البلدان يف كامل  بشكل التدبري هذا استكشاف ينب.ي، املضيف البلد إىل الدخول
 إتا ة ينب.ي، للوظائف العادية امليزانية من أموال على حتصييييييييييل اليت لكياناتا إىل بالنسييييييييييبةو . بذلك القيام
 للعميل احلوافز )إزاليية كييامييل  دوام من بييدال جزئي بييدوام الوظيفيية تكون عنييدمييا األموال رد  تُ  ال حبيييث املرونيية
 . أخرى بطرق استخدام.ا ميكن ولكن جزئي( بدوام
 

 بها الموصى اإلجرا ات  
 المطلوبة الفترة على، اإلمكان قدر، ين  أن يجب الشيييييييييييياغرة الوظائف عن اإلعالن إن - 

  المرنة الدوا  ترتيبات يحدد بندا يتضمن وأن المكتب في للحضور
 على إيجابيا التلقائي الرد يكون أن ضييرورة على ين  داخليا كتابا  ي ييدر أن كيان  كل  على - 

، العمييل مهييا  االعتبييار في األخييذ م ، المرنيية الييدوا  ترتيبييات بحسيييييييييييييب العمييل طلبييات
 عمل جداول تنسيييييق كفالة  في المدير أو المديرة وصييييالحية، الموق  في العمل ومتطلبات

 إتاحة كفالة  على تعمل أن الكيانات جمي  على، لذلك وتيسيييييييييييرا  الفريق أعضييييييييييا  جمي 
ر التي، ةالمحمول الحواسيييييييب ذلك في بما، والموظفين للموظفات الالزمة المعدات  تُيسييييييِّ
   المرنة الدوا  ترتيبات

 التي الحيياالت في، جزئي بييدوا  العمييل بترتيبييات تتعلق تييدابير تلحظ أن للكيييانييات ينبغي - 
  بذلك اللوجستية االعتبارات من وغيرها التأشيرات فيها تسمح
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 تحقيق التوازن بين االلتزامات الشخ ية واألسرية والمهنية  

بني االلتزامات الشيييييييييخصيييييييييية واألسيييييييييرية وامل.نية أن يتمكن موظفات وموظفو  يعين حتقيق التوازن 
ميييل، مع بيييذل العنيييايييية امل ئمييية األمم املتحيييدة من الوفييياء فعلييييا بيييااللتزاميييات وتلبيييية اال تيييياجيييات يف الع

يكتسيييييييب أمهية عندهم خارج العمل، مبا يف ذلك املصييييييياح األسيييييييرية والصيييييييحية وامل.نية وغريها. ويتميز  مبا
ظفييييييييات واملوظفون الييييييييذين يتمكنون من حتقيق التوازن الفعلي بني العمييييييييل وغريه من االلتزاميييييييات املو 

واال تياجات بتحقيق معدالت أعلى يف املتوسيييييط من  يث املشييييياركة واإلنتاجية والكفاءة ومعدالت أقل 
املبيادرة من  ييث ال.يياب. ومن األرج  أن يكون هؤالء املوظفيات واملوظفني أشييييييييييييييييد ابتكيارا وحتلييا برو  

 للبحث عن  لول وسبل أفضل للعمل فض  عن البقاء يف مؤسساهتم. 

وسيييييييييعيا للحفاظ على املكاسيييييييييب اليت حتققت يف جمال التكافؤ بني اجلنسيييييييييني وضيييييييييمان جاذبية  
ربز احلاجة إىل زيادة تعزيز الدعم املقدم إىل األسييييييييييييييير عندما يتوىل أ د أفرادها وظيفة الوظائف امليدانية، تَ 

كن أن يشيييييمل ذلك إدخال تنقيحات على اتفاقات البلد املضييييييف للمسييييياعدة يف تقدمي الدعم معينة. ومي
حلصيييييول األسييييير على التأشيييييريات ودعم توظيف وتدريب الزوجات واألزواج، وتوسييييييع الدور الذي تقوم به 

 حبيث يشمل اخلدمات املقدمة يف غري  االت األزمة.  “ج.ات التنسيق املعنية بشؤون األسرة”
 

 :بها الموصى اإلجرا ات  

أن يسيييتعا  عن السيييياسيييات الخاصييية بإجازات األمومة/األبوة/التبني بسيييياسييية واحدة  - 
تنظم اإلجازة الوالدية بحي  تكون هذه اإلجازة )وتشيييييييييييمل األمومة واألبوة والتبني 
واألمومة البديلة( مسييييييياوية في المدة، بشييييييير  أن تلبى أيضيييييييا االحتياجات الخاصييييييية 

واآلبا  البيولوجيين قبل الوالدة وبعدها )بما في ذلك التأمين واإلجازات( باألمهات 
تمشيييييييييا م  توصييييييييية منظمة ال ييييييييحة العالمية بتخ ييييييييي  سييييييييتة أشييييييييهر للرضيييييييياعة 

 الطبيعية/االرتبا  بالطفل
أن يُسييييمح للموظفات والموظفين العاملين في مراكز العمل بدون اصييييطحا  األسييييرة  - 

 لإلجازة الوالدية بالح ول على ستة أشهر إضافية
أن تكفل الكيانات توافر دور حضيييييانة لألطفال في مواق  العمل أو االسيييييتعاضييييية عن  - 

 ذلك برد نسبة من تكاليفها في مواق  العمل التي ال يوجد بها دار حضانة
أن يُكفل تطبيق جمي  السياسات والتدابير بالتساوي على الزوجات واألزواج/الشركا   - 

أو الجنس نفسييييييه، ويشييييييمل ذلك اعترا  صييييييندوق المعاشييييييات  من الجنس المقابل
التقاعدية للموظفين بهم بوصييييييفهم مسييييييتفيدين من الموظفات والموظفين بغض النظر 

 عن جنسية الموظفة أو الموظف
أن يعاد النظر في جمي  اتفاقات البلد المضييييييييف لتحديد أي منها يمكن أن يشيييييييمل  - 

ديد الحاالت التي يمكن فيها إعادة فتح تأشييييييييييرات توظيف الزوجات واألزواج أو تح
 با  المناقشة بشأن هذه المسألة

أن يقو  مكتب إدارة الموارد البشييييييييييرية باسييييييييييتكمال األوامر اإلدارية بشييييييييييأن توظيف  - 
 الزوجات واألزواج
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 سياقات البعثات  

عندما ُت يييينَّف أعداد الموظفات والموظفين حسييييب الموق ، يتبين في جمي  الكيانات أن  
. عداد النسييييييييييا  العامالت في الميدان أقل من أعداد النسييييييييييا  العامالت في المواق  التابعة للمقرأ

يف املائة من بني مجيع املوظفني الدوليني العاملني يف عمليات الس م، ومل تش.د  28.3وتبلغ نسبة النساء 
. 2000يف عام  1325هذه النسيييييييييييييييبة أي زيادة كبرية منذ اعتماد قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة 
حتقيق التكافؤ بني اجلنسييييني  وبينما تفيد مفوضييييية شييييؤون ال جئني عن إ راز تقدم تدرجيي عموما صييييوب

يف  30يف املائة من املوظفني الدوليني عامليا، تبلغ نسيبة متثيل املرأة يف امليدان  44 يث متثل النسياء نسيبة 
املائة. وباملثل، يفيد مكتب تنسيييييق الشييييؤون اإلنسييييانية أن نسييييبة املوظفات الدوليات )الرتب الفنية والرتب 

ليك عنييد إدراج مراكز العمييل التييابعيية للمكتييب واملوجودة يف املقر يف نيويورك يف امليائية، وذ 46العليييا( تبلغ 
 .(32)يف املائة للفئة نفس.ا 39وجنيف، إال أن نسبة املرأة يف املكاتب امليدانية التابعة للمكتب متثل 

واسيييييييييتنادا إىل املعدل السييييييييينوي احلايل للتقدم احملرز يف توظيف واسيييييييييتبقاء املوظفات الدوليات يف  
عاما لتحقيق  24(، فإن األمر سيييسييت.رق 2015-2005ليات األمم املتحدة للسيي م )بيانات الفرتة عم

 لتحقيق أعوا  70٣ إلى األمر نهاية في ي ييييييييييل ما وهو - 3 -التكافؤ بني اجلنسيييييييييييييني يف الرتبة ف 

حبلول عام  . ويسييتلزم حتقيق التكافؤ بني اجلنسييني يف مجيع الرتب2 -يف الرتبة مد  الجنسييين بين التكافؤ
أن تقوم مجيع كيانات األمم املتحدة امليدانية بتسييييييييييريع معدل اإلجناز احلايل عن طريق زيادة معدل  2026

 توظيف النساء وبذل مزيد من اجل.ود الستبقاء املوظفات احلاليات العام ت يف هذه الكيانات بالفعل. 
، ويف سياق البعثات حتديدا، على معاجلة ولن تقتصر النتائج املرتتبة على األثر املتحقق يف امليدان 

األعداد اإلمجالية بدرجة كبرية، بل سيييييييييتضيييييييييمن أيضيييييييييا أن تتمتع األمم املتحدة بواج.ة أكثر متثي  وبالتايل 
ذات مصييييداقية مع السييييكان الذين ختدم.م يف امليدان. وتتطلب التحديات اخلاصيييية باملوقع تدابري إضييييافية 

ة اليت تظ.ر يف هذا السياق. وقد ارتفع عدد النساء املستعدات للعمل يف ينب.ي أن ت ئم التحديات احملدد
فالنسياء ينلن قسيطا أكرب من التعليم على الصيعيد العاملي ويلتحقن بالقوة  - البعثات يف العقدين املاضييني

مع و . “للذكور”العاملة بأعداد أكرب من أي وقت مضيييييى،  ىت يف اجملاالت اليت تتسيييييم باهليمنة التقليدية 
وبدون ذلك، ال تزال أعداد طلبات االلتحاق هبذه الوظائف واألعداد اإلمجالية يف امليدان منخفضييييييييييييييية. 

 تدخل إيجابي، من غير المرجح أن تحقق األمم المتحدة هد  التكافؤ بين الجنسيييييييييييين بنسيييييييييييبة

. (33)تحسيييين أي يتحقَّق أن قبل تراجعا المدنية وسييييتشييييهد في الواق  السييييال  عمليات في ٥0/٥0
يف  50وسييييييؤثر هذا تأثريا كبريا على هدف التكافؤ على نطاق املنظمة  يث يسيييييتقطب امليدان أكثر من 

املائة من القوة العاملة يف األمانة العامة وهو كذلك املكان الذي يشييييييييييييييي.د أعظم التحديات املطرو ة أمام 
 حتقيق التوازن بني اجلنسني. 

 

__________ 

آذارنمار،  15الشييؤون اإلنسييانية إىل إدارة الدعم امليداي يف رسييالة بالربيد اإللكرتوي مؤرخة بيانات قد م.ا مكتب تنسيييق  (32) 
2017. 

 (33) Bridging the Civilian Gender Gap in Peace Operations: Final Report (2013). 
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 ن الجنسينالعوامل المساهمة في التوازن الحالي بي  
خيتلف التحدي املتمثل يف حتقيق التكافؤ بني اجلنسيييييني يف صيييييفوف املوظفات واملوظفني املدنيني  

الدوليني يف امليدان على مسيييييييييييييييتوى األمم املتحدة باخت ف هيكل القوة العاملة يف كل كيان من كيانات 
التكافؤ بني اجلنسييييييييييييييني من  األمم املتحدة. فاملنظمات اإلنسييييييييييييييانية، على سييييييييييييييبيل املثال، أقرب إىل حتقيق

عمليات السيييييييييييييي م. ويرجع بعض السييييييييييييييبب يف ذلك إىل أهنا تقوم بالتعيني من امل.ن اليت تتسييييييييييييييم باهليمنة 
التقليدية لإلناث مثل التعليم والصيييييييييييييييحة واخلدمة االجتماعية وإدارة الربامج. ومن نا ية أخرى، خيتلف 

يف املائة لدعم البعثات )مثل اللوجسييييتيات،  64 جم عمليات األمم املتحدة للسيييي م، مبا يشييييمل نسييييبة 
واإلدارة، وتكنولوجيا املعلومات واالتصيييياالت، واهلندسيييية، واملوارد البشييييرية والشييييؤون املاليةنامليزانية( ونسييييبة 

. وي.يمن الذكور بالفعل هيمنة (34)يف املائة للموظفات واملوظفني الفنيني 22لألمن ونسيييييييييييبة  يف املائة 14
لعييامليية العيياملييية هلييذه األنواع من الوظييائف يف جمييال اللوجسيييييييييييييييتيييات واألمن واهلنييدسيييييييييييييييية كبرية على القوة ا

وتكنولوجيا املعلومات واالتصييييييييياالت والشيييييييييؤون املالية. ويتكر ر هذا التفاوت بني اجلنسيييييييييني ويتضيييييييييخم يف 
 باب املبينة أدناه.عمليات األمم املتحدة للس م لألس

ياي أدناه، فإن معاجلة التفاوت بني اجلنسني يف الوظائف وهكذا، وعلى النحو املبني يف الرسم الب 
مثل اللوجسيييييتيات واألمن وتكنولوجيا املعلومات واالتصييييياالت واهلندسييييية أمر  “ي.يمن علي.ا الذكور”اليت 

ضييييييييييروري لتحقيق هدف التكافؤ بني اجلنسييييييييييني يف عمليات األمم املتحدة للسيييييييييي م إذ أن جماالت العمل 
األكرب من املوظفني املدنيني. وال يكمن التحدي يف أن املرأة غري ممثلة يف جماالت املذكورة يشييييييييييييي.ل.ا اجلزء 

العمل املذكورة، بل يف أن اخنفاض األعداد يف جماالت العمل اليت تتسم هبيمنة الذكور تقليديا يستلزم بذل 
 املزيد من اجل.ود لرتكيز أنشطة التوعية وجعل األمم املتحدة خيارا جذابا للعمالة. 

وحتدد التقارير اليت تتناول حتديات زيادة معدالت توظيف املرأة يف بعثات عمليات السي م عددا  
من الشييواغل املشييرتكة اليت تتقامس.ا النسيياء؛ وال سيييما أن عددا قلي  لل.اية من البعثات يبذل ج.دا لكي 

.ا إقامة مرافق صيييييحية وتوفري يراعي املنظور اجلنسييييياي يف تصيييييميم البعثات واحلياة في.ا، يف جماالت من بين
اإلضييييياءة وإتا ة املرافق الطبية، ومن بين.ا املرافق اخلاصييييية بأمراض النسييييياء، وغري ذلك من مسيييييائل مماثلة. 

ويبدو أن النسيييياء من خارج املنظمة ال يتقدمن لوظائف  - وتوجيه الرسييييائل والتوعية مها أيضييييا من العوامل
ن هذه البعثات أماكن عسييييييييكرية وليسييييييييت مدنية. وتعزز هذا يف بعثات عمليات السيييييييي م ألهنن يعتقدن أ

االعتقاد رسيييييييييائل األمم املتحدة وسيييييييييياسييييييييياهتا اليت تعامل امليدان على أنه موقع ِ كر على الذكور. إال أن 
مبا يف ذلك توفري  - سيييياقات البعثات تتي  يف الواقع فرصيييا م.مة ومزايا جذابة جلميع املوظفات واملوظفني

مام على فرتات منتظمة يف مراكز العمل بدون اصييييييييييطحاب األسييييييييييرة وتقدمي  وافز مالية الرا ة واالسييييييييييتج
وزيادة فرص الرتقية والتقدم يف العمل وتعزيز الشيييييييييعور بالرضيييييييييا الوظيفي. وسيييييييييتكون هناك ضيييييييييرورة ملعاجلة 
 العوامل املوضييوعية اخلاصيية بظروف العمل، وتوسيييع نطاق التوعية املسييت.دفة والتوظيف إىل جانب حتسييني

الرسيييييائل، من أجل مواج.ة التحديات املتعلقة بتحقيق التكافؤ بني اجلنسيييييني يف البعثات. ويسيييييتلزم  توجيه
العديد من هذه اجل.ود وقتا واسيييييييييييييييتثمارات يف املوارد. وينب.ي تزويد القيادات باألدوات املعززة اخلاصييييييييييييييية 

 بامليدان من أجل دعم التوظيف اهلادف.

__________ 

 .2017نيساننأبريل بيانات مستمدة من نظام حتليل بيانات إدارة الدعم امليداي صاحلة اعتبارا من  (34) 
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يلي جماالت الرتكيز الرئيسيييييييية ال زمة لسيييييييد الفجوة بني اجلنسيييييييني يف ومن هذا املنطلق، ترد فيما  
 سياقات البعثات:

حتديد أهداف التكافؤ بني اجلنسني يف كيانات البعثات امليدانية اليت تعرتف بالتحديات اخلاصة،  - 1
 وربط.ا مبساءلة صناع القرار؛

تكوين صيييييييييييييييورة إجيابية عن النسييييييييييييييياء املدنيات  - 2
العيييام ت يف املييييدان تركز على العواميييل اليت جتعيييل من 

بيئة عمل آمنة وجمزية للنسيييييييييييياء اللوايت يرغ  يف البعثات 
اإلسيييييييييييييي.ام يف حتقيق السيييييييييييييي م واألمن الدوليني، وتقدمي 
االسييييتجابة اإلنسييييانية، ومحاية املدنيني. ويعترب هذا األمر 
ضيييييييييييييييييروريييييييييا لييزيييييييييادة مييعييييييييدل املييتييقييييييييدمييييييييات املييؤهيي ت 

 املدنية؛ للوظائف
تكوين جمموعات أوسيييييييييييييع وأكرب من النسييييييييييييياء  - 3

ايت ميكن تقييم.ن واختييييارهن للعميييل يف املوهوبيييات اللو 
إطار التدابري املؤقتة اخلاصيييييييية اليت أصييييييييدرها األمني العام 
ملسييييييييياعدة البعثات امليدانية يف اختيار النسييييييييياء املؤه ت 

 مبعدالت أسرع؛
حتسيييييييييني ظروف العمل واأل وال املعيشيييييييييية يف  - 4

العمليييييات امليييييدانييييية، مع الرتكيز على مجليييية أمور من.ييييا 
عايري الدنيا للظروف املعيشية وبيئات العمل يف حتسني امل

املعسيييييييييكرات )مبا يف ذلك أماكن اإلقامة واألمن( وتوفري 
لييييية مبيييييا يتوافق مع ظروف  ترتيبيييييات العميييييل املرنييييية املعيييييد 
امليدان، ووضييييع سييييياسييييات التناوب داخل البعثات ذات 

 ظروف املشقة الشديدة.
 

 نظم وسلطات التوظيف والترقية:  
األمم املتحدة املو د بتنوع نظم التوظيف والرتقية املعمول هبا. ويف  ني أن الوكاالت  يتسم نظام 

والصيييييييناديق والربامج لدي.ا برامج داخلية للرتقية وتوفر مزايا للمرشيييييييحات واملرشيييييييحني الداخليني للتوظيف، 
آلخر يف مسيييييييييييييييتوى فإن األمانة العيامة ليس لدي.يا أي من هذا الربامج أو املزايا. وخيتلف كل كييان عن ا

 املركزية وال مركزية النسبية يف اختاذ قرارات االختيار.
: سيييييييلطات االختيار مقسيييييييمة  اليا بسيييييييبب االنتقال إىل نظام توظيف أكثر األمانة العامة • 

مركزية. ولدى رئيسييييات ورؤسيييياء اإلداراتنالبعثات )املمث ت أو املمثلون اخلاصييييون لألمني 
، باسييييتثناء الوظائف يف شييييبكة 1- يع الوظائف  ىت الرتبة مدالعام( سييييلطة االختيار يف مج

السيييييياسييييية والسييييي م والعمل اإلنسييييياي وشيييييبكة تكنولوجيا املعلومات واالتصييييياالت. وتقسييييم 
الذي يتمتع بسييييييييلطة  املسيييييييياءلة عن حتقيق أهداف التكافؤ بني اجلنسييييييييني،  سييييييييب الكيان

مرشييحات واملرشييحني الداخليني أي االختيار. وال يوجد مسييار للرتقية الداخلية، وال يتا  لل

 الوظائف الدولية في نسبة النسا  في
 للسال  عمليات األمم المتحدة

 حسب الرتبة
  

  

 نسبة النسا  الرتبة
 %28 جمي  الرتب

 %16 2-مد
 %25 1-مد
 %23 5-ف
 %29 4-ف
 %32 3-ف
 %41 2-ف

 %18 6-خ م 
 %30 5-خ م 
 %28 4-خ م
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ياسيييييييييييييييات إدارة الدعم امليداي املديرات واملديرين  ميزة رمسية يف نظام التوظيف. وتلزم سييييييييييييييي
إع ن عن وظيفة شيييييييياغرة.  املكل فني بالتعيني بتزكية مرشييييييييحة مؤهلة وا دة على األقل لكل

ذا الشيييييييييييييرط تأثري ، مل يكن هل“التدابري اخلاصييييييييييييية”ومع ذلك، وكما لو ظ يف الفرع املعنون 
 يذكر على معدالت اختيار املرأة.

نظام توظيف يُدار مركزيا، يسيييييييييند إىل  الالجئين لشيييييييؤون األمم المتحدة مفوضييييييييةُتطب ق  • 
املديرات واملديرين املكل فني بالتعيني يف امليدان دورا يف تقدمي التوصييييييييييييييييات، يف  ني حيتفظ 

دير املفوضيييييييية هيئة للرتقيات الداخلية على املقر بسيييييييلطة االختيار. وباإلضيييييييافة إىل ذلك، ت
ولقد وضعت مفوضية شؤون الالجئين سياسة لتوظيف النسا   الصعيد العاملي يف املقر.

وقد أثمرت هذه السييييييياسيييييية  ١996-١99٥ فقط في التعيينات الخارجية في الفترة
 بين التوازن على كبير أثر لها وكان الوقت ذلك في المائة في 6٣ توظيف المرأة بنسبة

وتفيد املفوضييييية شييييؤون ال جئني بأن هذا التدبري  ٣-  و 2-  الرتبتين في الجنسيييين
يكاد يكون و ده املسيييييييؤول عن التكافؤ الذي متكنت املفوضيييييييية من حتقيقه على مسيييييييتوى 

 تب الوظيفية الدنيا يف املنظمة.الر 
 2الشكل 

 حسب المجموعة والرجال في عمليات األمم المتحدة للسال  النسا  توزي   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجموعات المواهب الميدانية المركزة  
 

 اللوجستيات

 األمن 

 اإلدارة 

 الشؤون السياسية 

 تكنولوجيا املعلومات 

 اهلندسة

 سيادة القانون

 املوارد البشرية

 الشؤون املالية

 شؤون  قوق اإلنسان

 املشرتيات

 الشؤون املدنية

 اإلع م

 الصحة

  الجنس ونو  الوظيفية المجموعة حسب الموظفون
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إىل أن معدل تقدم النسيياء ل لتحاق  2015خلصييت دراسيية أجرهتا إدارة الدعم امليداي يف عام  
بيييالوظيييائف اليت يتم االختييييار في.يييا من قوائم املرشيييييييييييييييحني املقبولني، هو نفس معيييدل متثيل.ن على قوائم 

على املرشحني من الرجال يف املتوسط يف معدالت النجا   املائة(؛ وتتفوق النساءيف  30-25املرشحني )
يف املائة من املرشيييييييحني املدرجني على  30إىل  25يف االختبارات التحريرية؛ ويشيييييييكلن نسيييييييبة ترتاو  بني 

الرغم وعلى يف املائة من احلاالت.  70قوائم التصيييييييييفية؛ وتضيييييييييم قائمة التزكية امرأة وا دة على األقل يف 
في المائة من عمليات االختيار في الوظائف من  ٣٣من ذلك، ال يق  االختيار على النسا  إال في 

وكما هو احلال يف بقية النظام، يلزم اختاذ  من قوائم المرشيييييييييييحين المقبولين  ١-إلى مد ٣-الرتب  
التوظيف احلايل وتوسيييع  تدابري مؤقتة خاصيية ملواج.ة العقبات املؤسييسييية وأشييكال التحيز املتأصييلة يف نظام

 نطاق جمموعات املواهب يف املنظمة.
وسييييييييييييؤدي تكوين جمموعات من النسييييييييييياء املوهوبات اللوايت ميكن تقييم.ن واختيارهن للعمل يف  

إطار التدابري املؤقتة اخلاصييييييييييييييية اليت أصيييييييييييييييدرها األمني العام إىل تقدمي دعم كبري للبعثات امليدانية من أجل 
ت مبعدالت أسرع. وميكن للكيانات اليت تتمتع بسلطة االختيار أن ختتار املرشحات اختيار النساء املؤه 

مباشييييييرة من جمموعات النسيييييياء املوهوبات املذكورة إل راز تقدم عام أسييييييرع صييييييوب الوصييييييول إىل مقاييس 
دعم امليداي وسُيع.د إىل شعبة املوظفني امليدانيني التابعة إلدارة ال التكافؤ بني اجلنسني املقررة على مرا ل.

بوضييييييع هذه االسييييييرتاتيجية خصيييييييصييييييا لبعثات عملية السيييييي م، على أن ُتكل ف مجيع الكيانات األخرى يف 
 النظام املو د بوضع نظام مو د للقوائم.

لتكوين جمموعات املواهب املذكورة وإدارهتا واالختيار من.ا  التدابير المؤقتة الخاصييةومن شيييأن  
 وينب.ي أن تشمل هذه التدابري ما يلي:  والسما  باالختيار املباشر من.ا. اإلسراع بإنشاء هذه اجملموعات

أن ُتوج ه الدعوة إىل تلقي طلبات توظيف من النسيييييييييييييياء فقط. وملا كانت قوائم املرشييييييييييييييحني  • 
للمجموعات الوظيفيية كافة متيا ة بالفعيل للجنسيييييييييييييييني، فإن الدعوات املوج.ية إىل جنس 

 م املرأة للوظائف؛وا د ستست.دف التوعية لضمان تقد
أن ختتيار البعثيات املييدانيية مبياشيييييييييييييييرة من جمموعيات املواهيب دون اللجوء إىل أي إجراءات  • 

 تنافسية أخرى؛
 لبعثات املواهب جمموعات يف املو د املتحدة األمم نظام يف العام ت املوظفات ُتدرج أن • 

 بني مشيييييرتك اتفاق خ ل من الرتقية أو األفقي ل نتداب اختيارهن وميكن .السييييي م عمليات

  .املنظمات
 

 اإلجرا ات الموصى بها  
أن تقو  الكيييييانييييات التي لم تحقق بعييييد أهييييدا  التكييييافؤ بين الجنسيييييييييييين بتكوين  - 

مجموعات من المرشيييييييييييحات الموهوبات من داخل هذه الكيانات وخارجها لجمي  
ويجوز للكييانيات المجموعيات/الرتيب الوظيفيية الممثلية فيهيا المرأة تمثيال نياق ييييييييييييا  

التيييابعييية لنظيييا  األمم المتحيييدة الموحيييد أن تتعييياون في مجييياالت التوعيييية والتوظيف 
 موعات مواهب على النحو المناسب إطالق حمالت مشتركة و/أو تكوين مج و/أو
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أن تقو  إدارة الدعم الميداني ومكتب إدارة الموارد البشيييييييييييرية ب يييييييييييياغة أمر إداري  - 
بشييييييأن االختيار، من أجل تكوين مجموعات  القائمة إلداريةجديد، أو تعديل األوامر ا

من اإلناث الموهوبات على أن يقترن ذلك بمجموعة من التدابير المؤقتة الخاصييييييييييية 
بشيييييييييأن تكوين هذه المجموعات وإدارتها وأهلية االنضيييييييييما  إليها وتقييمها واالختيار 

 منها واآلليات التعاقدية ذات ال لة بها 
  القيود المفروضة على تعيين متطوعات ومتطوعي األمم المتحدة في ينبغي إزالة جمي - 

الميييدان، الييذين يمثلون مكونييا مهمييا في الموظفييات والموظفين العيياملين في الميييدان 
ومن شيييييأن إزالة القيود أن توسييييي  مجموعة المواهب ذوي الخبرة فضيييييال عن توسيييييي  

 هم نطاق تنو  الموظفين، وال سيما النسا ، للتوظيف من بين
 

 ظرو  العمل والمعيشة واألمن   
مُتثل ظروف العمل واملعيشيييييية واألمن يف البعثات امليدانية ونظام حتديد مراكز العمل باصييييييطحاب  

األسيييييييرة واألخرى بدون اصيييييييطحاهبا عوامل مسيييييييامهة يف اخنفاض معدالت تقدمي الطلبات من املرشيييييييحات 
يدانية. وعلى سييييييييييبيل املثال، لقد خلصييييييييييت دراسيييييييييية وارتفاع معدالت تبدل املوظفات يف مواقع البعثات امل

عن سييييبب م.ادرة املوظفني )من النسيييياء والرجال(  2015اسييييتقصييييائية أجرهتا إدارة الدعم امليداي يف عام 
( األسييييييباب 1، إذ ذكرت معظم الردود )“غري طوعية”للبعثات امليدانية إىل أن الثلثني غادروها ألسييييييباب 

( بيئة العمل الصييييييييييييييعبة 2ا رعاية أفراد األسيييييييييييييييرة أو العيش مع األسيييييييييييييييرة(، و )العائلية )غالبا ما تُعرف بأهن
 .(35)( غياب فرص التطوير امل.ين أو الرتقية3السلبية، و ) أو

وُتصيييين ف مراكز العمل  اليا يف خانة مراكز عمل باصييييطحاب األسييييرة اسييييتنادا إىل احلالة األمنية  
السيييييييييائدة على وجه احلصييييييييير تقريبا. وال يؤخذ يف االعتبار توافر أمور مثل املدار، واملرافق الطبية أو املرافق 

يصييييييييطحبون أسييييييييرهم. فعلى الرتفي.ية اليت ميكن أن تكون ذات أمهية خاصيييييييية للموظفات واملوظفني الذين 
سييييبيل املثال، تعترب بورت موريسييييي يف بابوا غينيا اجلديدة مركز عمل باصييييطحاب األسييييرة رغم عدم وجود 

صيية. ويفرز النظام احلايل وضييعا ال يتسييى فيه للموظفات واملوظفني ذوي  مدرسيية دولية ورعاية طبية متخصيي 
سيييرهم فعليا ولكن ليس مبقدور هؤالء االسيييتفادة األسييير الشيييابة املعينني يف مراكز العمل هذه اصيييطحاب أ

من تدابري التخفيف املوجودة يف مراكز العمل دون اصيييييييطحاب األسيييييييرة )مبا يف ذلك الرا ة واالسيييييييتجمام 
والزيارات العائلية وما إىل ذلك(. وبالنظر إىل أن ما جيعل مركز عمل مناسبا لألسرة خيتلف يف  الة األسرة 

الوضييع األمين يسييم  بذلك، فينب.ي أن يكون بإمكان املوظفات واملوظفني اختاذ الفردية، على افرتاض أن 
 .(36)قرارات فردية

 

__________ 

 (35) ”Reasons for Leaving Field Operations: 2015 “ :(، وهي وثيقة داخلية 2015)أسيييييييييباب م.ادرة العمليات امليدانية
موظفة وموظفا سيييييبقت هلم اخلدمة يف عمليات األمم  332إلدارة الدعم امليداي تلخ  نتائج دراسييييية اسيييييتقصيييييائية مشلت 

 املتحدة للس م.

 دارة الدعم امليداي أنه لن يكون هناك أي فرق يذكر يف التكلفة بالنسبة للمنظمة يف األجل املتوسط.تؤكد إ (36) 
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  –اإلجرا ات الموصى بها   
أن توضييييييييييي  مجموعة من المعايير الدنيا ألماكن العمل واإلقامة في مراكز العمل دون  - 

ر اصييييييطحا  األسييييييرة، بما في ذلك بيئات  المعسييييييكرات   وسييييييتشييييييمل هذه التدابي
التحسينات التي تحددها الموظفات )مثل المراحيض الداخلية والمطابخ ال غيرة في 
حاويات اإلقامة، واألماكن الترفيهية اآلمنة، إلخ( وت يييييييييميم المعسيييييييييكرات على نحو 
يمكن من إيوا  عناصييير الشيييرطة والعناصييير العسيييكرية بشيييكل منف يييل عن الموظفات 

بية هذه المعايير في غضييييون سيييينة واحدة والموظفين المدنيين  ويطلب من البعثات تل
 من بد  البعثات وفي غضون سنتين بالنسبة للبعثات القائمة  

أن تواصل الكيانات ذات ال لة المشاركة في استعرا  لجنة الخدمة المدنية الدولية  - 
لت يييينيف مراكز العمل  وينبغي تشييييجي  االسييييتعرا  على النظر بشييييكل خا  في ما 

ثييييالثيييية من مراكز العمييييل لألزواج الييييذين ليس لييييديهم معييييالون  ( إدراج فئيييية١يلي: )
بمعايير تقتر  من  “مراكز عمل دون اصطحا  األسرة تتسم بالمرونة”إنشا   (2) و

معايير مراكز العمل باصييييييييطحا  األسييييييييرة وحي  توفر للموظفات والموظفين إمكانية 
حا  األسيييرة عقد م  اسيييتحقاقات ومزايا مركز العمل باصيييط “اختيار”الح يييول على 

( مراجعيية كيفييية إجرا  الت ييييييييييينيف بييالنظر ليس فقط في الظرو  األمنييية ولكن ٣) و
أيضييا في الظرو  المعيشييية لألسييرة ومنح الموظفات والموظفين إمكانية االختيار في 
الحاالت التي يكون فيها مركز العمل مناسييييييبا من المنظور األمني ولكن ليس مناسييييييبا 

 أو العكس بالعكس   من منظور الظرو  المعيشية
أن تدر  األمانة العامة إمكانية منح الموظفات والموظفين العاملين في مراكز العمل  - 

دون اصطحا  األسرة خيار إسكان أسرهم في مركز عمل باصطحا  األسرة مجاور 
محدد  فعلى سبيل المثال، يمكن للموظفات والموظفين في مقديشو إسكان أسرهم 

   (37)نيروبي في
أن تبح  األمانة العامة جدوى منح الموظفات والموظفين العاملين في مراكز العمل  - 

الهامشية خيار ت نيف مراكز العمل تلك على أنها إما مراكز عمل باصطحا  األسرة 
 أو دون اصطحابها بما يتناسب م  أوضاعهم الخاصة 

 
 الترويج ل ورة إيجابية للنسا  المدنيات العامالت في الميدان   

تصييييو ر وسييييائل اإلع م العاملية مناطق النزاع على أهنا مواقع شييييديدة اخلطورة تسييييود في.ا احلروب  
واألخطار واملشيييييييييييييقات. ويف  ني تعمل موظفات وموظفو البعثة امليدانية لألمم املتحدة بالفعل يف ظروف 

نت املنظمة أيضييا الربوتوكوالت األمنية وسييبل احلماية وا لظروف املعيشييية لضييمان خطرية وشيياقة، فقد  سيي 
س مة وأمن ورفاهية موظفاهتا وموظفي.ا. وتؤثر الصورة العاملية السائدة على معدالت تقدم النساء لش.ل 

يف املائة  22وظائف األمم املتحدة يف البعثات امليدانية. فعلى سيييييبيل املثال، ال متثل النسييييياء سيييييوى نسيييييبة 

__________ 

ميثل ذلك هنجا سبق أن استخدمته بعض الوكاالت والصناديق والربامج بنجا  ولكن أوقف العمل به بسبب مواءمة شروط  (37) 
 .2009اخلدمة يف عام 
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وال تزال عمليات الس م  عمليات األمم املتحدة للس م. فقط من املرشحات واملرشحني املتقدمني لقوائم
بالزي الرمسي، ويكاد املوظفون املدنيون، من  “اخلوذ الزرق”التابعة لألمم املتحدة تُقد م من خ ل صيييييييييورة 

الرجال والنسيييييياء، ال يظ.رون يف وسييييييائط اإلع م العاملية. وترتبط الصييييييلة بني صييييييورة األمم املتحدة ومست.ا 
ارتبيياطييا وثيقييا بقييدرة املنظميية على اجتييذاب أفضييييييييييييييييل املواهييب العيياملييية. ويف الواقع، ال بييد من زيييادة املميزة 

ل يييييييييورة إيجابية للنسيييييييييا  االتسيييييييييييياق بني ج.ود اإلع م وج.ود التوظيف اليت ينب.ي تنسيييييييييييييق.ا للرتويج 
 . المدنيات العامالت في العمليات اإلنسانية وعمليات السال  في الميدان

 
 -الموصى به اإلجرا    

أن تشييير  إدارة شيييؤون اإلعال  وإدارة الدعم الميداني، بدعم من هيئة األمم المتحدة  - 
للمرأة، في حملة إعالمية عامة وحمالت إعالمية في وسيييييييييائط التواصيييييييييل االجتماعي 

في  -والوسييييائط الرقمية للترويج لوجود النسييييا  في البعثات الميدانية لألمم المتحدة 
 سال  وأفرقة األمم المتحدة القطرية  كل من عمليات ال

وسييييييييييشيييييييييكل ذلك محلة إع م وتوظيف متكاملة تقدم صيييييييييورة عن املوظفات املدنيات يف األمم  
املتحدة اللوايت يعملن يف بلدان متر  بأزمات ويعشييييييييييييييين ويعملن يف بيئة يشيييييييييييييييعرن في.ا باحلماية والدعم من 

األمن واالسيتجابة اإلنسيانية. وينب.ي أن تُقد م صيورة جانب املنظمة مع الشيعور بأهنن يسيامهن يف السي م و 
لنسيياء يف مجيع املسييتويات يعملن يف ظروف آمنة وكرمية، وينقلن )بأصييواهتن( اإل سييا، بأهنن يسيي.من يف 

. وسريكز هذا اجل.د أيضا على إبراز (38)إ  ل الس م واألمن، ومحاية املدنيني، وختفيف املعاناة اإلنسانية
بصيييييييييييفت.ا ج.ة عمل تدعم األسييييييييييير )ترتيبات العمل املرنة املطب قة على امليدان، واالمتيازات  األمم املتحدة

واالسيييييييييتحقاقات( والتوازن بني العمل واحلياة الشيييييييييخصيييييييييية. ويتمثل اهلدف من هذه املبادرة يف زيادة عدد 
ز صييورة األمم املتحدة املرشييحات واملرشييحني املؤهلني للعمل يف مواقع البعثات امليدانية لألمم املتحدة وتعزي

 باعتبارها ج.ة العمل الرئيسية يف البلدان اليت متر  بأزمات. 
 

 خطة التنفيذ  
مبجرد االنت.اء من وضييييع عناصيييير اسييييرتاتيجية التكافؤ بني اجلنسييييني على نطاق املنظومة واملوافقة  

وستوضع خطة تنفيذ  علي.ا، ينب.ي لكل كيان أن يضع أو يستكمل اسرتاتيجيته اخلاصة طبقا للتوصيات.
كاملة للتوصيييييات املشييييرتكة بني خمتلف قطاعات املنظومة والتوصيييييات اخلاصيييية باألمانة العامة، وسييييتشييييمل 
اجل.اِت الفاعلة املسييؤولة، واألطَر الزمنية، وحتديَد ت.يريات اجتاه السييياسيية العامة اليت ميكن إ داث.ا داخليا 

 وة على خطة السييرتاتيجية االتصيياالت، واهليكل املؤسييسييي يف احلال وتلك اليت تتطلب ت.يريا تشييريعيا، ع
 وتكاليف املوارد. 

 
 -اإلجرا ات الموصى بها   

اسييييتنادا إلى االسييييتراتيجية على نطاق المنظومة، ينبغي لمنظومة األمم المتحدة برمتها  - 
أن توائم أو تضييييييي  اسيييييييتراتيجياتها الجنسيييييييانية وخططها التنفيذية المحددة قبل كانون 

__________ 

األخري اخلاص بالدعوة العاملية لتوظيف رؤساءننواب رؤساء البعثات على  ImpactPool ي ويشكل موقع إدارة الدعم امليدا (38) 
https://www.impactpool.org/campaigns/un/usg، .مثاال إجيابيا على ذلك 
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  وينبغي أن تتضييييييييمن الخطط أهدافا وتدابير وموارد محددة 20١7ول/ديسييييييييمبر األ
مخ يييييييي يييييييية/مطلوبة لبلوة األهدا  المشييييييييتركة، وتشييييييييمل التنفيذ المتسييييييييق للتدابير 

 الخاصة، والمسا لة، وتهيئة بيئة مؤاتية  
ينبغي لكل كيان من كيانات منظومة األمم المتحدة أن ينشيييييييييير آلية للمراقبة الداخلية  - 

ة رصد التقد  المحرز في إداراته/مكاتبه/بعثاته، وأن يحدد اإلجرا ات الت حيحية بغي
عند االقتضا ، وأن يقد  تقريرا عن األدا  كل ستة أشهر إلى رئيسة أو رئيس الكيان  

الذي سيييييييكون في  وينبغي أيضييييييا تحدي  كل تقد  محرز على الموق  الشييييييبكي العا 
ة وسييييييييييجري توسييييييييييعه ليشيييييييييمل النظا  الموحد المراحل األولى خاصيييييييييا باألمانة العام

 ( “األهدا ” )انظر
سييييجري اإلبالة عن تنفيذ االسيييتراتيجية والتقد  المحرز نحو تحقيق األهدا  مرتين  - 

في السنة من خالل فريق اإلدارة العليا ومجلس الرؤسا  التنفيذيين  وبالنسبة لألمانة، 
يُستكمل ذلك باستعراضات ف لية للتقد  المحرز في لجنة اإلدارة  وستتولى التنفيذ 

سييتشييارين المعنية بالسييياسييات في المكتب التنفيذي لألمين واإلشييرا  العا  كبيرة الم
 العا ، بالنيابة عن األمين العا   

ه. ويف بعض احلاالت، سييييتطلب ذلك العام للتنفيذ وتطبيقُ  الهيكل المؤسييسيييوسييييتعني حتديُد  
يقي يف كل على سييييييبيل املثال من أجل نظم املوارد البشييييييرية التحليلية يف الزمن احلق -إضييييييافية  موارد توفري

كيان، والت.يريات املؤسسية مثل املعايري الدنيا يف البعثات، ووظائف البحث عن أفضل الكفاءات ملناصب 
اإلدارة العليا، وت.يريات اجتاه السييييياسيييية العامة املتعلقة باإلجازة األسييييرية. وسيييييلزم أيضييييا توفري موارد بشييييرية 

ديد تكاليف هذه العناصر ورصد االعتمادات يف األجل إضافية يف املواقع الرئيسية يف املؤسسة. وينب.ي حت
القصيييييييري مع حتميل الكيانات مسيييييييؤولية التخطيط هلا يف امليزانيات العادية يف األجل املتوسيييييييط. كما ينب.ي 
لكل كيان أن يكفل وجود ج.ات تنسيييييييق للشييييييؤون اجلنسييييييانية معينة على مسييييييتوى املناصييييييب العليا، مع 

ن ختصي  الوقت واملوارد املالية، ع وة على التدريب. وعلى سبيل اختصاصات واضحة ومكتوبة، وضما
املثال، أرسييييت إدارة شييييؤون اجلمعية العامة واملؤمترات ممارسيييية تقضييييي بأن تكون ج.ات التنسيييييق من الرتبة 

من أجل التأثري يف عملية صيينع القرار واملشيياركة في.ا. وسييتكون االتصيياالت االسييرتاتيجية  1-و مد 2-مد
املتعلقيية بيياالسيييييييييييييييرتاتيجييية، على الصيييييييييييييييعيييدين الييداخلي واخلييارجي، ذات أمهييية  يوييية لنجييا   والرسييييييييييييييييائييل

 االسرتاتيجية. 
 

 الخطوات المقبلة   
سيييييضييييع كل من إدارة الشييييؤون اإلدارية واملكتب التنفيذي لألمني العام لألمم املتحدة وهيئة  • 

تشييمل الرسييائل الداخلية  تاسييتراتيجية ات يياالاألمم املتحدة للمرأة وإدارة شييؤون اإلع م 
واخلارجية. وعلى الصييييعيد الداخلي، سيييييوفر ذلك حمتوى للنقاشييييات املتعلقة بضييييرورة حتقيق 
التكافؤ بني اجلنسييييني، مع إبراز اآلثار السييييلبية للتمييز بني اجلنسييييني واآلثار اإلجيابية للتنوع، 

ترتيبات العمل املرنة  إىل جانب تقدمي رسائل مقرت ة لكبار القادة بشأن مسائل حمددة مثل
 واإلجازات املتصلة باألسرة، وأهداف التكافؤ عموما.
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 نشيييييييرة األمين العا بالنسيييييييييبة لألمانة العامة، ينب.ي أن تتوىل إدارة الشيييييييييؤون اإلدارية إعداد  • 
ابري اخلاصييييييييييية وعناصييييييييييير من أجل ت.طية جمموعة التد 2017حبلول كانون األولنديسيييييييييييمرب 

على السيييياسيييات اليت تندرج ضيييمن اختصييياص األمني العام، يطرأ من ت.يريات  املسييياءلة وما
الواجب تعديل.ا  وينب.ي أن تقوم إدارة الشيييييييييييييييؤون اإلدارية مبراجعة السيييييييييييييييياسيييييييييييييييات القائمة

 يف ذلك على سبيل املثال األمر اإلداري خبصوص توظيف الزوجة أو الزوج.  حتديث.ا، مبا أو
لدول األعضيييياء تنفيذ أي ت.يريات تشييييريعية بل أن تكون لن يكون من الضييييروري أن تدعم ا • 

أيضيييييا ج.ات شيييييريكة نشيييييطة يف املبادرة، وأن تقوم بتمويل االسيييييتثمار يف النظم واملوظفات 
واملوظفني ال زمني لتنفييييذ االسيييييييييييييييرتاتيجيييية، والتوعيييية على الصيييييييييييييييعييييد احمللي، واقرتا  أمسيياء 

تمرة اليت تعترب األمم املتحدة بيئة عمل مرشييحات ملناصييب القيادة العليا ودعم الرسييائل املسيي
إجيابية وشييييياملة للجميع. ويف هذا الصيييييدد، ينب.ي تعزيز دور فريق األصيييييدقاء املعين بتحقيق 
التكافؤ بني اجلنسيييييني من خ ل إقامة ع قة مباشيييييرة ومنتظمة مع املكتب التنفيذي لألمني 

على سيييبيل املثال،  -السيييليمة  العام. وينب.ي أيضيييا تشيييجيع الشيييراكات االبتكارية واملنافسييية
عضوا تقدمي تفاصيل  127ينب.ي أن يُطلب إىل مجيع أعضاء فريق األصدقاء البالغ عددهم 

عن األرقام املرتبطة بالتكافؤ يف إطار بعثاهتم اخلاصييية، واليت يتعني اسيييتخدام.ا بعد ذلك يف 
لتشييييجيع اجلانبني  وضييييع نقاط مرجعية وإجراء مقارنات بني األمم املتحدة والدول األعضيييياء

 على حتقيق املزيد. 
ويشيييييييييييييكل ت.يري ثقافة األمم املتحدة حنو هتيئة بيئة أكثر متكينا عملية طويلة األجل تتطلب حتلي  

أي املواقف واملعتقيدات  “الرو  السييييييييييييييييائيدة يف املؤسيييييييييييييييسيييييييييييييييية”اجلميع برو  القييادة واختياذ تيدابري ملعياجلية 
والسيييييييييييييييلوكيات داخل املنظمات. ومن خ ل الرتكيز على ما تفرزه ثقافة املنظمة، ميكن لألمم املتحدة أن 
تطو ر بيئة عمل شاملة للجميع خالية من التمييز بأي شكل من األشكال، ينتج أثرها الرتاكمي قوة عاملة 

 أسعد وأوفر صحة وأكثر فعالية وكفاءة. 
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 ١ق المرف
 نماذج من عناصر المعايير الدنيا   
 معايير السلو : األخالقيات والسالمة ومن  التحرش  

توعية مجيع املوظفات واملوظفني باملعايري السيييييييييييييييلوكية للخدمة املدنية الدولية وإخضييييييييييييييياع.م  • 
 للمساءلة عن االلتزام هبا.

لطة، وتكريس األخ قيات، تنفيذ سياسات يف كل كيان ملنع املضايقة وإساءة استعمال الس • 
 وإقامة العدل، و ل النزاعات، واحلماية من االنتقام.

لإلب غ سرا  -ال سيما يف مراكز العمل امليدانية  -توفري وسائل آمنة للموظفات واملوظفني  • 
عن  االت املضيييييييايقة أو التحر  اجلنسيييييييي أو إسييييييياءة اسيييييييتعمال السيييييييلطة دون خوف من 

 االنتقام.
 ءات سوء السلوك ونأو التحقيق في.ا وتتبع نتائج.ا.متابعة ادعا • 

 
 السياسات المراعية لألسرة  

لكل كيان سييييييييييييييياسيييييييييييييية للرضيييييييييييييياعة الطبيعية، مبا يف ذلك حتديد مناطق للتمريض مع املرافق  • 
 املناسبة.

مجع البيانات عن عدد  االت استخدام األ كام املتعلقة باألمومة واألبوة والتبين والرضاعة  • 
 الطبيعية واإلب غ عن.ا بأعلى مستوى من التصنيف )اجلنس واملوقع والرتبة وغريها(.

ضيييييييرورة إب غ القرارات املتعلقة بتنقل املوظفات واملوظفني قبل سيييييييتة أشييييييي.ر على األقل من  • 
موعد االنتقال، وحتديد موعد عمليات االنتقال يف األشييي.ر اليت تلي انت.اء السييينة الدراسيييية 

 تيييياجيييات األسيييييييييييييييرة خ ف ذليييك على النحو املنييياسيييييييييييييييييب. وال بيييد من األخيييذ أو تلبيييية ا
 باالعتبارات األسرية ألغراض االنتداب الدويل قدر اإلمكان. 

 
 ترتيبات العمل المرنة  

مجع البيانات بشييييييييييييأن عدد الطلبات واملوافقات املتعلقة برتتيبات العمل املرنة واإلب غ عن.ا  • 
 )اجلنس واملوقع والرتبة وغريها(. بأعلى مستوى ممكن من التصنيف

عقد اجتماعات دورية للموظفات واملوظفني  سيييييييييييييييب الو دات خ ل سييييييييييييييياعات العمل  • 
املشرتكة ويف أيام عمل املوظفات واملوظفني الذين يعملون بدوام جزئي، مع تشجيع التداول 

 عن بعد أو غريه من وسائل التعاون االفرتاضية على حنو فعال.
ائل ال زمة للعمل عن بعد جلميع املوظفات واملوظفني )مثل احلواسيييييييب احملمولة توفري الوسيييييي • 

 واألج.زة اللو ية واحللول التكنولوجية األخرى(.
إبراز كبار املديرات واملديرين كقدوة يف اسيييييييتخدام ترتيبات العمل املرنة والتشيييييييجيع الصيييييييري   • 

مية على نطاق املنظومة وعلى على اسيييتخدام.ا )على سيييبيل املثال، من خ ل مح ت إع 
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مسييييييييييتوى الكيانات(؛ ومتكني املديرات واملديرين لكي تتسييييييييييى هلم اإلدارة املثلى للموظفات 
 واملوظفني الذين يعملون عن بعد ويستخدمون ترتيبات العمل املرنة األخرى. 

 
 تشجي  ممارسات العمل المراعية للمنظور الجنساني على نحو استباقي  

قيادة مراعية للمنظور اجلنسيييييييياي ومتمحورة  ول اإلنسييييييييان وجعل.ا القاعدة جلميع املطالبة ب • 
 التدخ ت يف جمال اإلدارة وتنمية امل.ارات القيادية.

التشييييييييييياور مع املوظفات واملوظفني املعنيني قبل افرتاض ما يفضيييييييييييلونه فيما خي  التوازن بني  • 
العمل واحلياة الشخصية؛ وزيادة إي ء االعتبار لتعيني موظفات للسفر يف م.ام رمسية أو يف 

 تكليفات ممتدة أو يف مواقع العمل الشاقة. 
األفرقة واملؤمترات والوفود وفيما بني إضييييييييفاء الطابع املؤسييييييييسييييييييي على التمثيل املتسيييييييياوي يف  • 

 املتكلمات واملتكلمني، وتوفري فرص التواصل خ ل ساعات العمل.
دمج املنظور اجلنسيييييييييياي يف مجيع برامج التعلم واإلدارةنتنمية امل.ارات القيادية ذات الصييييييييييلة  • 

ةناإلدارية يف مجيع برامج تعلم امل.ارات القيادي 50ن50وضيييييمان املشييييياركة املتسييييياوية بنسيييييبة 
  على نطاق منظومة األمم املتحدة.

 


