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 ضميمة  

 

 

  
 10/2021/ 7ابريس،   

 إجنليزي األصل:  
  

 من جدول األعمال املؤقت  5البند  

 متابعة تنفيذ القرارات اليت اعتمدها
 اجمللس التنفيذي واملؤمتر العام يف دوراهتما السابقة 

 اجلزء الرابع 

 البشريةاملسائل املتعلقة ابملوارد  
 ضميمة 

 موظفي اليونسكونقابة  مالحظات  

 مللخص ا 

تقرير عن التوزيع اجلغرايف ملوظفي األمانة والتوازن بني اجلنسني يف صفوفهم،  - جيم
 لتصحيح أي اختالل   املتخذة وعن التدابري  

من  2-9( من البند  7تقّدم نقابة موظفي اليونسكو، عمالً أبحكام الفقرة هاء )
 البشرية لليونسكو، مالحظاهتا بشأن التقرير الذي قدمته املديرة العامة.دليل املوارد  

 
 اليت جتعل،  )%79و )يف اليونسك  املمثّلة  لدول األعضاءل   اإلمجالية  النسبة املئويةرتفاع  تشيد نقابة موظفي اليونسكو اب -  1

"من الوكاالت اليت توجد فيها أفضل معدالت التمثيل". ومع ذلك، ال تزال نسبة البلدان  وكالًة من املنظمة، وفقاً لإلدارة،
سبة التعيينات اخلارجية للمرشحني ن  قد اخنفضت يف الواقع مرتفعة. و   (%21أو غري املمثلة )   )%33) املمثلة دون النصاب  

ن عيينات يف الوظائف املهنية للمرشحني املنحدري، وكذلك نسبة الت)%3- )   2019املنحدرين من البلدان غري املمثلة منذ عام  
 . )% 9- ب )من البلدان املمثلة دون النصا 

 املائتني بعد عشرة الثانيةالدورة 
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استحساهنا   جمدداً   نقابة موظفي اليونسكوتؤكد  ففيما يتعلق بربانمج املهنيني اخلاص ابملستوايت الوظيفية املتوسطة،    أما  -  2
مبادرة جيدة من شأهنا أن تساعد يف جذب عدد أكرب من املرشحني من البلدان غري املمثلة،   الذي ترى فيه  االقرتاحهلذا  

 من املادة السادسة من امليثاق التأسيسي لليونسكو.   4مع احرتام املبادئ املنصوص عليها يف الفقرة 

بتسجيل  يف صفوف املوظفني،    رتياح، فيما يتعلق ابلتوازن بني اجلنسنيعلماً مع اال   نقابة موظفي اليونسكو  يطوت  -  3
فاض عدد النساء يف  ، ولكن النقابة أتسف الخن )% 5)+املديرة العامة  مساعدي  ستوى  ب وظائف  ال   يف عدد النساء    ارتفاع يف
عدد  ومع أن  (.  2-ير مد   بدرجة وظائف  لفيما يتعلق اب   %13-و،  1-يرمد   بدرجةوظائف  ل فيما يتعلق اب   %6- ن )فئة املديري 

 . )% 39ال تزال منخفضة )   درجة (، فإن النسبة اإلمجالية للنساء يف هذه ال% 8)+ زايدة كبرية    سّجل   5-ة مدرج املوظفات يف ال 

قات اخلارجية لجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات، وقطاع االتصال واملعلومات، وقطاع العالال  أن تبذل   وينبغي -  4
 . ة موظفيهاأفرق  صفوف   يف مزيداً من اجلهود لتحقيق التكافؤ بني اجلنسني   ،واألولوية ألفريقيا

 تصنيعه معاد ورق على الوثيقة هذه ُطبعت
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