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 موجز تنفيذي

األول  في ديسمبر/كانونوافق المجلس التنفيذي على استراتيجية التنوع واإلنصاف والشمول في الصندوق  -1

. وامتثاال للقسم سابعا من على النحو المبين أدناهوفقا لنهج من ثالث مراحل  تنفيذ االستراتيجية. وبدأ 2021

االستراتيجية، يجب على إدارة الصندوق أن تقدم تقريرا سنويا وتحديثا إلى المجلس التنفيذي في أبريل/نيسان 

تقديم تحديث عن التقدم  هولذا، فإن الهدف من هذا التقرير السنوي . و2022من كل عام، ابتداء من عام 

المحرز في تنفيذ استراتيجية التنوع واإلنصاف والشمول في الصندوق، ال سيما فيما يتعلق بالمرحلتين األولى 

 ( من خطة التنفيذ.2022( والثانية )2021)

، أربعة اجتماعات 2021إنشائه في عام  مل المعني بالتنوع واإلنصاف والشمول، منذاالعالفريق وعقد  -2

مل االعالفريق ، يُتوقع عقد اجتماعات ومن اآلن فصاعداباإلضافة إلى العديد من المشاورات اإللكترونية. 

التنوع واإلنصاف والشمول  مناصروعلى األقل، عندما يُدعى  فصلالمعني بالتنوع واإلنصاف والشمول كل 

  في الصندوق إلى تعزيز التنسيق وتبادل المعرفة في الصندوق. 

 لمناصري االختصاصاتمل المعني بالتنوع واإلنصاف والشمول، بعد اعتماد االع الفريقوفي هذا الصدد، بدأ  -3

ء الدوائر في مل رؤسااالع الفريق االتنوع واإلنصاف والشمول، في تحديد وترشيح هذه الشخصيات. ودع

وُجمعت الصندوق إلى تحديد الموظفين المناسبين على مستوى المقر وكذلك على المستوى اإلقليمي/القطري. 

والعمر والجنسية  والرتبةالتنوع واإلنصاف والشمول، بتمثيل مكثف من حيث الدور  مناصريقائمة من 

 اإلنصاف والشمول. والموقع، بما يتماشى مع التزامات الصندوق المتعلقة بالتنوع و

التنوع واإلنصاف والشمول  الستراتيجيةمقارنة معيارية  وبعد الموافقة على االستراتيجية، أجرى الصندوق -4

الرئيسية لهذه المشاورات في ضرورة إنشاء  الحصائلوتمثلت مع كيان آخر من كيانات األمم المتحدة.  لديه

، الجنسية، والجنسنوع باإلضافة إلى مؤشرات رفيعة المستوى بشأن  المصنفةمجموعة فرعية من المؤشرات 

 وفئة الموظفين. 

بشأن التنوع  ارسميا نهج، نظرا إلى اعتماده في الطليعة أن الصندوق أيضا المعيارية وأظهرت المشاورات -5

استراتيجية التنوع واإلنصاف والشمول في الصندوق. في شكل  واإلنصاف والشمول من خالل إطار معتمد

للكيانات األخرى المهتمة بتعزيز وتحقيق التنوع  مثال وهو يتبعه الصندوق، الرائد الذي على النهجيؤكد وهذا 

 .واإلنصاف والشمول

مؤشرات األداء الرئيسية، في ضوء  أداء جلسمل المعني بالتنوع واإلنصاف والشمول االعالفريق نقّح وأخيرا،  -6

. وألقى قسم النتائج 2021األول  التعليقات الواردة من المجلس التنفيذي خالل دورته في ديسمبر/كانون

مجاالت حاسمة عن أيضا  فصلمالتوزيع ال كشفوالتحليل الضوء على توقعات واعدة لمعظم المؤشرات. و

 بالتوزيعيتعلق فيما  وتحديدا ،عني بالتنوع واإلنصاف والشمولمل الماالعالفريق صلة تحليالت وتدخالت لموا

فئة الموظفين والموقع. وسيلزم أن تحقق اإلجراءات الالحقة توازنا بين ضمان بقاء التوظيف  حسب يناالجنس

 التنوع واإلنصاف والشمول من جهة أخرى.  ج التزاماتادمإوتنافسيا من جهة، 
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 معلومات أساسية -أوال

التنوع واإلنصاف والشمول القيم األساسية للصندوق المتمثلة في النزاهة واالحترام والمهنية والتركيز  مبادئتدعم  -1

 ةملاع ىعلى النتائج، باإلضافة إلى رؤيته ورسالته. فهي تعكس األهمية األساسية التي يوليها الصندوق لتوظيف قو

وعامال التنوع واإلنصاف والشمول محركا أساسيا لالبتكار  مبادئوشاملة. وباإلضافة إلى ذلك، تعد  ومنصفةمتنوعة 

ال  ،األبحاث إلى أن المنظمات المتنوعة تشيروالمخاطر والركود: على الصمود في وجه  والقدرة لالنتعاش تمكينيا

 1على الكيانات غير المتنوعة. تتفوقمن األرجح أن  ،تلك التي يكون فيها التنوع مدفوعا بالقيادة المؤسسية سيما

 عامال قويا لجذب المواهب واالحتفاظ بها. المتنوعة والمنصفة والشمولية لةامعال ىقوالوعالوة على ذلك، تمثل 

بالطبيعة من شأنهما اإلقرار  حقيقهالصندوق تحديدا، فإن االلتزام بمبادئ التنوع واإلنصاف والشمول وتوفيما يخص ا -2

 حتياجاتهموتلبية اخدمة المستفيدين من الصندوق  علىالمساعدة وفيه،  ةملاالع ىقوالالصندوق والمتنوعة ألعضاء 

 ، وبالتالي زيادة أثر عمل الصندوق إلى أقصى حد.على نحو أفضل

وكانت . 2021 المجلس التنفيذي على استراتيجية التنوع واإلنصاف والشمول في ديسمبر/كانون األول وافق قدو -3

بين إدارة الصندوق وموظفيه، وكيانات األمم المتحدة األخرى، شاملة لعملية تشاور نتيجة هذه االستراتيجية 

 والمؤسسات المالية الدولية، والدول األعضاء. 

وستُنفذ استراتيجية التنوع واإلنصاف والشمول وفقا لنهج من ثالث مراحل، على النحو المبين أدناه. وامتثاال للقسم  -4

سابعا من استراتيجية التنوع واإلنصاف والشمول، ستقدم إدارة الصندوق تقريرا سنويا وتحديثا إلى المجلس التنفيذي 

. ولذا، فإن الهدف من هذا التقرير هو تقديم تحديث عن التقدم 2022من كل عام، ابتداء من عام في أبريل/نيسان 

ول في الصندوق، ال سيما فيما يتعلق بالمرحلتين األولى المحرز في تنفيذ استراتيجية التنوع واإلنصاف والشم

 ( من خطة التنفيذ.2022( والثانية )2021)

 تحديث بشأن التقدم المحرز -ثانيا

 (2022 عام من األول والفصل 2021 عام من الرابع)الفصل  والثانية األولى المرحلتان -ألف

. ونتيجة لذلك، أُحرز تقدم كبير في 2021لمرحلة األولى في الفصل الرابع من عام ل الالزموضع الصندوق األساس  -5

 المرحلتين األولى والثانية بحلول وقت إعداد هذه الوثيقة. 

 مل المعني بالتنوع واإلنصاف والشمول برئاسة نائب الرئيساالعللفريق وحتى اآلن، عُقدت أربعة اجتماعات  -6

ولتعزيز التنسيق وتبادل . 2021عمله في الفصل الثاني من عام  الفريقمنذ أن بدأ  لدائرة خدمات المنظمة المساعد

على األقل  فصلمل المعني بالتنوع واإلنصاف والشمول كل االعالفريق المعرفة عبر الصندوق، ستُعقد اجتماعات 

وخالل هذه  النتائج المحققة من الفصول السابقة. وتجميعلرصد تنفيذ استراتيجية التنوع واإلنصاف والشمول 

، واإلشارة تبادل خبراتهمالتنوع واإلنصاف والشمول لدى الصندوق إلى  أيضا دعوة مناصرييمكن االجتماعات، 

أي ونقل إلى التقدم العام المحرز في المقر الرئيسي وفي األقاليم/البلدان، واإلبالغ عن التحديات ومجاالت التحسين، 

وهو ما من شأنه أن  -مل نتائجه إلى لجنة اإلدارة التنفيذية بانتظام االع الفريققدّم يُ وس من الزمالء.ترد يبات تعق

على التنوع واإلنصاف والشمول  مبادئ مناصرةفي  ةكاملمشاركة استمرار مشاركة جميع أعضاء اللجنة يضمن 

 المنظمة. نطاق

                                                   

“ Prince Sara ،Diversity Wins: How Inclusion، وKevin Dolan، وHunt Vivian، وFyle-Dixon Sundiatuدراسة  1

Matters”  ،McKinsey and Company2020أيار /، مايو.  
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التزام الصندوق بتهيئة بيئة عمل خالية من جميع أشكال التحرش  شيا معانهج أكثر تكامال، وتمومن أجل اتباع  -7

يجري إعداد اتفاق  مع التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين،إطالقا سياسة عدم التسامح مع و ،والتمييز

 2يؤكد ذلك على واجباتهم ومسؤولياتهم في هذا الصدد.سللمديرين واإلدارة العليا. و

، ويقدم تقارير منتظمة عن التقدم المحرز باستراتيجية األمم المتحدة إلدماج منظور اإلعاقةويلتزم الصندوق أيضا  -8

 . 2020في تنفيذها بموجب إطار المساءلة الخاص بالكيانات منذ عام 

 مناصرو التنوع واإلنصاف والشمول -باء

 ا. ودع2021الثاني  ترشيحاتهم في نوفمبر/تشرينبدأت عملية تطوير دور مناصري التنوع واإلنصاف والشمول و -9

في الصندوق إلى تحديد الموظفين القادرين على الدوائر مل المعني بالتنوع واإلنصاف والشمول رؤساء االع الفريق

 لتنوع واإلنصاف والشمول في المقر وعلى المستويات اإلقليمية/القطرية. لمناصرين  مبصفتهالعمل 

، الدوليةوموظفو الفئة الفنية ، الموظفون الفنيون الوطنيونمثيل الواسع لفئات الموظفين )على الت وجرى التشديد -10

لتنوع واإلنصاف والشمول، بتمثيل مكثف من حيث لمناصرا  14قائمة تضم وأعدت  الخدمات العامة(.موظفو و

 والجنسية والموقع، بما يتماشى مع التزامات الصندوق المتعلقة بالتنوع واإلنصاف والشمول.  سنالدور والرتبة وال

لمناصري  االختصاصاتمل المعني بالتنوع واإلنصاف والشمول االعالفريق ونتيجة للمناقشات المستفيضة، اعتمد  -11

التنوع  لمناصريالرسمي  لتعييناالتالية التنوع واإلنصاف والشمول )انظر الذيل الثالث(. وستتضمن الخطوات 

، سيصمم وفي المرحلة المقبلة. 2022واإلنصاف والشمول والتخطيط لعقد جلسة توعية في الفصل الثاني من عام 

 التنوع واإلنصاف والشمول.  لمناصريالصندوق أيضا دورة تدريبية مخصصة 

 المالية الدوليةاألمم المتحدة والمؤسسات  وكاالتمع  المعيارية المقارنة -جيم

األمم المتحدة  مع كيانات المعيارية المقارنةبعلى النحو المبين في استراتيجية التنوع واإلنصاف والشمول، يُضطلع  -12

قُدمت إلى المجلس )مؤشرات األداء الرئيسية ل أداء جلسإنشاء  أدى إلىوالمؤسسات المالية الدولية األخرى، وهو ما 

وفي حين أن االستراتيجية تنطبق على الموظفين وغير الموظفين على . (2021األول  التنفيذي في ديسمبر/كانون

حد سواء، ناقش الفريق العامل بالتفصيل مؤشرات األداء الرئيسية المتصلة بالتنوع ووافق على إبقاء اإلبالغ على 

 .ت المالية الدوليةمستوى الموظفين عموما نتيجة للمقارنة المعيارية مع وكاالت األمم المتحدة والمؤسسا

وبعد الموافقة على استراتيجية التنوع واإلنصاف والشمول وبما يتماشى مع األنشطة المحددة في المرحلة األولى  -13

( اريعالمشمكتب األمم المتحدة لخدمات من خطة التنفيذ، تواصل الصندوق مع كيان آخر من كيانات األمم المتحدة )

لتنوع لمؤشرات األداء الرئيسية وتحديد أدوار الشخصيات المناصرة لاألخرى الوكاالت تتبع لمعرفة طرق 

 التنوع واإلنصاف والشمول لدى الصندوق. مناصري واإلنصاف والشمول على غرار 

هذه العملية الحاجة ليست فقط إلى إنشاء مؤشرات أداء رئيسية رفيعة المستوى الرئيسية لالنتائج وعموما، أبرزت  -14

اإلضافية، بما في  المصنفةغ فحسب، بل وأيضا إلى إنشاء مجموعة فرعية من المؤشرات ألغراض الرصد واإلبال

 الجنس والجنسية وفئة الموظفين. وجاء ذلك استجابة لتوصيات الدول األعضاء المقدمة أثناء دورة نوع ذلك بشأن

 . 2021األول  ديسمبر/كانونفي  المجلس التنفيذي

يضطلع بدور ريادي في اعتماد نهج رسمي بشأن التنوع واإلنصاف  وكشفت المشاورات أيضا أن الصندوق -15

 في تعيينوالشمول، من خالل استراتيجيته المخصصة. وباإلضافة إلى ذلك، يعتبر الصندوق أيضا منظمة رائدة 

على  كالتنوع واإلنصاف والشمول على مستوى المقر وكذل خطةمناصري التنوع واإلنصاف والشمول لتعزيز 

                                                   

 .2023-2022خطة العمل بشأن منع حاالت التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين والتصدي لها للفترة  يرد هذا االتفاق أيضا في 2
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ال  ،لتنوع والشمولل ونمناصر لديها واحدة مالية دولية ةمؤسس باستثناء، أنه والواقعإلقليمي/القطري. المستوى ا

تقريبا،  مماثلة دوارأفيها توجد التي  خرى. وفي الحاالت القليلةأفي كيانات  من هذا القبيل محددةتوجد شخصيات 

على ريادة نهج  يؤكد(. وهذا الجنس، واإلعاقةنوع المثال بنوع معين من التنوع )على سبيل  هذه األدوار ترتبط

 الصندوق في هذا المجال. 

 النتائج والتحليل –مؤشرات األداء الرئيسية  -ثالثا

في ضوء  في البدايةمل المعني بالتنوع واإلنصاف والشمول مؤشرات األداء الرئيسية التي صيغت االعالفريق نقح  -16

)تُدرج في الذيل األول  2021األول  التعليقات الواردة من المجلس التنفيذي خالل دورته المنعقدة في ديسمبر/كانون

لمؤشرات األداء الرئيسية، والمؤشرات  المنقح األداء سجلولمؤشرات األداء الرئيسية،  األصلي األداء سجل

إطاران بشأن التمثيل الجغرافي إلى هدفين لهما  4الحصيلة يم مؤشر (. وفي هذا الصدد، يجري حاليا تقسالمصنفة

 (. 2030و 2025زمنيان مختلفان )

 1 الحصيلةلمؤشر  المصنفةوعالوة على ذلك، من أجل تيسير الرصد واإلبالغ عن التقدم المحرز، تُحلل البيانات  -17

 4)التكافؤ بين الجنسين في جميع الرتب(؛ ومؤشر النتيجة  2ة الحصيل)تمثيل المرأة في الرتب العليا(؛ ومؤشر 

. وتراعي هذه المؤشرات جميع موظفي الصندوق أدناه ويجري اإلبالغ عنهاوجيم( )زيادة تمثيل بلدان القائمتين باء 

تمرة وغير التعيينات القصيرة األجل والمحددة المدة والتعيينات المس ذلك في االعاملين في المقر وفي الميدان(، بم

 . ةمنفصلبصورة عقود لغير الموظفين  عن األفراد الذي يحملون ويُبلغالمحددة المدة. 

حين أن البيانات المصنفة للموظفين الفنيين المبتدئين قد أدرجت بالفعل في التحليل، فمن المهم مالحظة أن  وفي -18

لى الصندوق نتيجة لترتيبات ثنائية مع الموظفين الفنيين المبتدئين، وفي بعض الحاالت، المتدربين، يعرضون ع

الدول األعضاء والمؤسسات التعليمية. وبالنظر إلى ذلك، ليس للصندوق أي سيطرة على ضمان التمثيل الجغرافي 

والمساواة بين الجنسين في هذه الفئات. وعلى النحو المبين في الماضي، يشجع الصندوق الدول األعضاء على رعاية 

ن الفنيين المبتدئين من بلدان القائمتين باء وجيم من أجل تعزيز التنوع. وفي حالة االستشاريين، المتدربين والموظفي

 .ومع زيادة الالمركزية وفرص العمل عن بعد، يأمل الصندوق في اجتذاب قدر أكبر من التنوع في هذه الفئة أيضا

، سيكون من بالذاتوبالنظر إلى أن الصندوق سيقدم تحديثات سنوية إلى المجلس التنفيذي بشأن هذه المؤشرات  -19

بمثابة خط األساس. وباإلضافة  2022وما بعده، مع اعتبار عام  2023الممكن رصد التقدم المحرز بدءا من عام 

 فيالتنوع  ديث السابق للمجلس التنفيذي بشأنفي التح نفسها البيانات وفي الحاالت التي أبلغت فيهاإلى ذلك، 

 التقدم المحرز منذ ذلك الحين.  لبيان 2021ستُقدم بيانات عام ، 4 2021نيسان /أبريل في 3الصندوق

الثاني  يناير/كانون 1وبالنسبة للنتائج والتحليالت التالية، يُبلغ عن البيانات الواردة في الرسوم البيانية اعتبارا من  -20

 5 اعتُمدت التعاريف التالية:فقد من العام قيد النظر، ما لم يُذكر خالف ذلك. وباإلضافة إلى ذلك، 

 ةغير محددو بعقود مستمرةنين بعقود محددة المدة، وجميع فئات الموظفين الُمعيّ : العاملة ىقوع الوجمم (أ)

 المدة، والموظفون بعقود قصيرة األجل، والموظفون الفنيون المبتدئون، وغير الموظفين. 

وغير  وبعقود مستمرةنين بعقود محددة المدة، جميع فئات الموظفين الُمعيّ : بعقود محددة المدة الموظفون (ب)

 محددة المدة، باستثناء الموظفين الفنيين المبتدئين. 

                                                   

 .(EB 2021/132/R.4) الصندوق فيالتنوع  3
 من التمويل التكميلي. الممولةإلى التعديالت في عدد الموظفين في الوظائف  2021تُعزى االختالفات الطفيفة في البيانات المبلغ عنها لعام  4
في كيانات ُمستضافة، وحاملو عقود الخدمات العامة، والموظفون بموجب اتفاقات خاصة،  ، والموظفونمتزامنةالموظفون بعقود االستثناءات:  5

خاصة بمرتب كامل ألغراض إدارية، ورئيس الصندوق، ومدير مكتب التقييم  والموظفون في إجازة خاصة بدون مرتب، والموظفون في إجازة

 المستقل. 
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  الموظفون بعقود قصيرة األجل. : األجل قصيرة بعقود الموظفون (ج)

الموظفون الُمعيّنون دوليا والمنتمون إلى تعريف "الموظفون بعقود محددة : الدولية الفنية الفئة موظفو (د)

المدة" أعاله، من الفئة الفنية الدولية والفئات العليا )بما في ذلك المديرون ونواب الرئيس المساعدون ونائب 

 الرئيس(.

الموظفون الُمعيّنون وطنيا والمنتمون إلى تعريف "الموظفون بعقود محددة : الوطنيون الموظفون الفنيون (ه)

 . فئة الموظفين الفنيين الوطنيينالمدة" أعاله، من 

والمنتمون إلى تعريف "الموظفون بعقود محددة المدة"  الموظفون الُمعيّنون وطنيا: العامة الخدمات موظفو (و)

 العاملون في المقر وفي الميدان. أعاله، من فئة الخدمات العامة، و

وغيرهم من األفراد الحاملين لعقود غير الموظفين )وهم مقدمو المتدربون : االستشاريون، ونيالموظف غير (ز)

 6 .)خدمات المؤتمرات، والمعلمون، وأصحاب اتفاقات الخدمة الخاصة، والزمالء

في روما ومكاتب االتصال التابعة للصندوق )نيويورك،  الموجودونالموظفون : االتصال ومكاتب المقر (ح)

 وواشنطن، والرياض، ويوكوهاما(. 

 الموظفون الموجودون في جميع مراكز العمل بخالف المقر ومكاتب االتصال. : الميدان (ط)

 الجنسانية الحصائلمؤشرات    -ألف

في إطار إدارة النتائج وتقرير  ةملاالع ىقوالترصد شعبة الموارد البشرية عدة مؤشرات رئيسية بشأن التنوع وتكوين  -21

غير  واإلناث منالفعالية اإلنمائية للصندوق. وتشمل هذه المؤشرات نسبة الموظفات العامالت بعقود محددة المدة 

  .فوق وما 5 ف الفنية الفئة في من الفئة الفنية الدولية والفئات العليا الموظفين، وكذلك نسبة الموظفات

النساء الُممثالت في جميع فئات الموظفين  عن نسبةمصنفة وبناء على طلب المجلس التنفيذي، ترد أدناه بيانات  -22

تمثيل اإلناث في فئات جميع الموظفين فقط  3و 2(. وباإلضافة إلى ذلك، يبين الشكالن 1وغير الموظفين )الشكل 

تزيد بمقدار في الصندوق  ةملاقوة العع الوجممث في نسبة تمثيل اإلنافإن ، 1حسب الموقع. وكما يتضح من الشكل 

وفئة الموظفين الفنيين  الفئة الفنية الدولية أنى لإنظرا  .في المائة( 56 التكافؤ بين الجنسين )أيعن في المائة  5.6

اختالل ، فمن الواضح أن في المائة على التوالي( 45.7في المائة و 48.5من التكافؤ )بقليل أقل  انتبدو الوطنيين

في المائة(، وبدرجة  78.5ناتج عن التمثيل الزائد للنساء في فئة الخدمات العامة ) ةملاالع ىقوال عوجمم التوازن في

وتؤيد هذه في المائة(.  57.1في المائة( وفئة الموظفين بعقود قصيرة األجل ) 52.5أقل في فئة غير الموظفين )

فئة غير الموظفين،  تشملفي المائة(، والتي ال  57.9بعقود محددة المدة ) النتيجة أيضا نسبة النساء في فئة الموظفين

 الخدمات العامة.  موظفي التوازن في فئةاختالل  إال إلى تُعزىال يمكن أن ولذلك 

                                                   

 فبراير/شباط من العام قيد النظر. 1دد غير الموظفين بحلول أنسب لألرقام الحقيقية، يُبلغ عن ع نعكاسلضمان ا 6
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 1 الشكل

 اإلناث في جميع الفئات نسبة تمثيل

 

 

في  السائدللنمط أدناه بشأن توزيع الموظفات في المقر ومكاتب االتصال نمطا جنسانيا مشابها  2الشكل ويُبين  -23

 إلى ويعزى ذلك، بقليلبعقود محددة المدة أكثر وضوحا  في فئة الموظفين انيالجنس التفاوتف. بأكمله الصندوق

 . الوطنيين الموظفين الفنيينمن  موازن تأثيرالنساء في الفئات األساسية، وعدم وجود أي  ارتفاع نسبة

  2 الشكل

 نسبة تمثيل اإلناث في جميع فئات الموظفين فقط

 

ن بعقود الموظفي فئة يكاد يتحقق التكافؤ بين الجنسين فيتوزيع الموظفات في الميدان. وبينما  3وأخيرا، يبيّن الشكل  -24

بين التمثيل كثر وضوحا أ تباينالفئات إلى أن هذا األمر يُعزى إلى تفصيل يشير في المائة(،  49.3محددة المدة )

، وفئات الموظفين العاملين بعقود قصيرة والموظفين الفنيين الوطنيينغير الكافي في موظفي الفئة الفنية الدولية، 

  .األجل من ناحية، والتمثيل الزائد في فئة موظفي الخدمات العامة من ناحية أخرى
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 3 كلالش

 في جميع فئات الموظفين فقط  اإلناثتمثيل  نسبة

 

أن الصندوق يسير في االتجاه الصحيح فيما يتعلق بالتكافؤ بين الجنسين في فئة موظفي  3و 2و 1توضح األشكال  -25

وغير الموظفين. وفي  الموظفين الفنيين الوطنيينالفئة الفنية الدولية )في المقر ومكاتب االتصال(، وكذلك في فئة 

لصندوق ا تعزيز سمعةالرامية إلى  الموظفين في الصندوق،بالمزايا المعروضة على الخاصة التواصل إطار خطة 

سيواصل الصندوق التركيز على  وإشراك جمهوره وبناء شبكة من المالمح ذات الصلة للصندوق،عمل  صاحبك

تحقيق التوازن بين التوزيع الجنساني لموظفي الفئة  خلي بهدفالدا والتنقلالموجه هذا العنصر من خالل التوظيف 

 في فئات موظفي الخدمات العامة.  ،الفنية الدولية اإلقليميين، وبشكل بارز أكثر

وما فوق وفي لجنة اإلدارة التنفيذية  5 فالفئة الفنية على مستويات أدناه االتجاه في تمثيل المرأة  4الشكل ويبين  -26

وتتألف لجنة اإلدارة التنفيذية من الرئيس، ونائب الرئيس، ونواب الرئيس . 2021/2022خالل فترة السنتين 

 وما فوق تشمل أعضاء لجنة اإلدارة التنفيذية.  5 المساعدين، وكبير الموظفين. وتجدر اإلشارة إلى أن الفئات الفنية ف

إلى  2021في المائة في عام  34.2وما فوق من  5 اإلناث في وظائف الفئة الفنية ف نسبة تمثيلوقد زادت  -27

في  39وما فوق من  5 وباألرقام المطلقة، زادت نسبة الموظفات من الفئة الفنية ف. 2022المائة في عام  في 37.5

في المائة في  30لجنة اإلدارة التنفيذية من  في المائة في نفس الفترة. وبالمثل، زاد تمثيل اإلناث في 42المائة إلى 

 . 2022في المائة في عام  33إلى  2021 عام
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 4 الشكل

 تمثيل اإلناث في الوظائف العليا

 

يبين وما فوق في المقر ومكاتب االتصال وفي الميدان،  5 الفنية فالفئة وفيما يتعلق بتمثيل الموظفات في وظائف  -28

في المائة من الموظفين في المناصب العليا في المقر ومكاتب االتصال. ومن  44.6أدناه أن النساء يمثلن  5الشكل 

تمثل النساء أقل من حيث الشكل أيضا ضرورة بذل جهود إضافية لضمان التنوع في األقاليم، يبين ناحية أخرى، 

 في المائة(.  17.2فوق )وما  5 الفنية فالفئة واحد من كل خمسة موظفين فنيين من 

 5الشكل 

 تمثيل اإلناث في الوظائف العليا

 

 القدراتب المتعلقة الحصائل مؤشرات -باء

األداء الرئيسية،  لمؤشرات األداء المنقح جلسمن ( تقدير القدرات وتطويرها) 3 الحصيلة فيما يتعلق بمؤشر -29

 (.1 وما بعده )الجدول 2023 سيواصل الصندوق ضمان استدامته حتى عام
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 1 الجدول

 من مؤشرات األداء الرئيسية بشأن القدرات  3المؤشر 

 الوضع خط األساس  األهداف بالقدرات المتعلقة الحصائل مؤشرات 
الجدول 

 الزمني

3 
المدربين من خالل نسبة المشرفين  -تقدير القدرات وتطويرها 

 التدريب اإللزامي على معالجة التحيُّز الجنساني
 2023 أُنجز )متواصل( 100% 100%

 المتعلقة بالتمثيل الجغرافي الحصائلمؤشرات  -جيم

. ولتحقيق ذلك، أجرى في إطار استراتيجيته للتمثيل الجغرافي ،لم يدخر الصندوق أي جهد لضمان تنوع الموظفين -30

المزايا المعروضة على بشأن منظمة للتواصل الصندوق حمالت توظيف موجهة ومبادرات توعية وفقا لخطة 

وباإلضافة إلى ذلك، تضمن فرقة التعيين التابعة للصندوق االلتزام بإجراءات تنفيذ الموارد البشرية في الموظفين. 

المرشحين المؤهلين في القوائم المختصرة للوظائف الشاغرة من  ثلثيكون على األقل  أن تشترطالصندوق، والتي 

 ين(.  تبلدان القائمتين باء وجيم )مجتمع

. في الصندوق ونتيجة اللتزام الصندوق، استمرت زيادة تمثيل موظفي الفئة الفنية الدولية من قائمتي البلدان باء وجيم -31

في  17العام الماضي بنسبة  7التنوع وثيقة في تحديث 2021-2017وعالوة على الزيادة المبلغ عنها خالل الفترة 

 2022في المائة في عام  48.5إلى  2021في المائة في عام  45.7المائة، شهد الصندوق زيادة في هذه الفئة من 

 (.6 )الشكل

 6 الشكل

 الفئات الفنية الدولية وما فوق، جميع موظفي الفئة الفنية الدولية في الصندوق

 

يتعلق بالقوائم ألف وباء وجيم، التي تحدد تمثيل موظفي الفئة الفنية الدولية في الصندوق في مختلف المواقع وفيما  -32

في  56.5في المائة و 50.4(، يمثل مواطنو القائمة ألف أغلبية الموظفين في كل من الصندوق والمقر )7 )الشكل

راتيجية التنوع واإلنصاف والشمول في الصندوق المائة على التوالي(. ومن ناحية أخرى، وبما يتماشى مع است

في المائة من موظفي  64.4، يمثل مواطنو القائمة جيم والقائمة باء هلالستجابة بشكل أكبر الحتياجات المستفيدين من

 ركزستفي المائة من القائمة باء(. ولذا،  1في المائة من القائمة جيم، زائد  63.4الفئة الفنية الدولية في الميدان )

                                                   

 .(EB 2021/132/R.4) الصندوق فيالتنوع  7
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، في المائة 52)تمثيل بلدان القائمة باء والقائمة جيم بنسبة  2025الخطوات األولى نحو تحقيق الهدف المحدد لعام 

تب اعلى زيادة مواطني القائمتين باء وجيم في المقر الرئيسي ومك 8(على النحو المبين في الذيل األول، الجدول باء

 االتصال. 

 7 الشكل

 *الفئة الفنية الدولية وما فوق، حسب الموقع من البلدانقوائم تمثيل 

 

 .األعضاء غير الدول من للموظفين الضئيلة النسب ذلك يشمل ال* 

 االستنتاج -ارابع

فصل مالتوزيع ال كشفومعظم المؤشرات. بالنسبة إلى الصندوق بشأن توقعات واعدة قسم النتائج والتحليل  أبرز -33

 ال سيما ،بالتنوع واإلنصاف والشمول الفريق العامل المعنيمجاالت حاسمة لمواصلة تحليالت وتدخالت  عنأيضا 

لمعالجة  والتنقل الموجه التوظيفجهود فئة الموظفين والموقع. وسيُنظر في  حسب يناالجنس بالتوزيعيتعلق فيما 

موازية لتحقيق  جهود بذل بدوره )لصالح المرأة( في موظفي الخدمات العامة. وسيتطلب ذلك يناالجنس التفاوت

 وما فوق.  5 خاص المكاتب اإلقليمية والفئة الفنية ف وجهب ستهدفتالتوازن فيما يتعلق بموظفي الفئة الفنية الدولية، 

ج التزامات ادمإجهة، و التوظيف تنافسيا منبقاء سيلزم أن تحقق اإلجراءات الالحقة توازنا بين ضمان ومن ثم،  -34

 التنوع واإلنصاف والشمول من جهة أخرى. 

                                                   

 لمؤشرات األداء الرئيسية بشأن التنوع واإلنصاف والشمول في الذيل األول.  األداء المنقح جلسمن  4انظر البند  8


