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 2022/ 10/ 10ابريس،   

 إجنليزي األصل:  
  

 من جدول األعمال  5لبند  ا

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

 الرابع اجلزء  

 ابملوارد البشريةاملسائل املتعلقة  
 2  ضميمة 

 نقابة موظفي اليونسكو  مالحظات

 مللخص ا

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

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

 الذي قدمته املديرة العامة. 

 
ت -  1 اليت  واالسرتاتيجيات  األمانة  تبذهلا  اليت  اليونسكو ابجلهود  موظفي  نقابة  التوزيع ضعترحب  إىل حتسني  سعياً  ها 

 لوظائف اخلاضعة ملبدأ التوزيع اجلغرايف، علماً أبن التوازن ال يزال خمتاًل يف هذا الصدد.للموظفني يف ااجلغرايف العام 

 

 

 املائتني  بعد عشرة اخلامسةالدورة 
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 ، اليت (%79وتشيد نقابة موظفي اليونسكو ابرتفاع النسبة املئوية جملموع الدول األعضاء املمثّلة يف أمانة اليونسكو ) -  2
اجلغرايف. وحتيط   للتمثيل  اليت تسجل أفضل معدالت  الوكاالت  لإلدارة، وكالًة من  وفقاً  املنظمة،  مع الجتعل  نقابة علماً 

عدد   ه مل يطرأ تغري كبري علىالتعيينات من البلدان املمثلة دون النصاب، فمع أن  لزايدة يف االرتياح على وجه اخلصوص اب
من التعيينات يف الوظائف اخلاضعة ملبدأ التوزيع اجلغرايف   % 59فإن النقابة تسجل أن نسبة    ، املوظفني من تلك البلدان 

 تشمل موظفني من البلدان غري املمثلة أو املمثلة دون النصاب، وفقاً للهدف احملدد يف هذا الصدد. 

ابملستوايت الوظيفية املتوسطة للفرتة وترتقب نقابة موظفي اليونسكو نتائج املرحلة التجريبية لربانمج املهنيني اخلاص   -  3
 اليت ينطوي عليها ذلك الربانمج ابهتمام.   اإلجراءاتوتواصل متابعة    ، 2023- 2022

معدل متثيل املرأة  لتوازن بني اجلنسني يف صفوف املوظفني، ابخنفاض  يتعلق اب وحتيط نقابة موظفي اليونسكو علماً، فيما   -  4
  معدل  إىل  2021يف حزيران/يونيو    %44  معدلمن    ،عوضاً عن االرتفاع   ،بدرجة مدير وما فوقها اخنفاضاً طفيفاً يف الوظائف  

 يف صفوف املوظفني.  اجلنسني   التوازن بنيو تحقيق التكافؤ  ب  الكفيلةال بد لليونسكو من مواصلة اختاذ اإلجراءات  و .  % 42

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه 
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