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  الغرض  –ألف   
إجـراءات الختيـار مستشـارين هـو وضـع  اتالسياسـب املتعلقـةالغرض من هذه التوجيهات   - 1

قــة علـى غــري املــوظفني احملــددة املـدة، والتعيينــات املؤقتــة، والعقـود األخــرى املطب  تانتخـابيني للتعيينــا
ئمــة االنتخابيــة الواحــدة لألمــم املتحــدة. وهــي تشــرح أيضــاً الرتتيبــات اخلاصــة بــإدارة باســتخدام القا

القائمــــة، وتتضــــمن أحكامــــاً مــــن أجــــل االنتقــــال إىل تنفيــــذها بالكامــــل. كمــــا أــــا تقــــدم تفاصــــيل 
األخــــرى جلميــــع كيانــــات األمــــم املتحــــدة  الوثــــائقحمــــددة الســــتكمال النظــــام اإلداري للمــــوظفني و 

  اآلخرين.واملوظفني يني موظفي األمم املتحدة بشأن اختيار وتع
    

  النطاق  -باء   
 ،علــى مجيــع كيانــات منظومــة األمــم املتحــدة اتالسياســاملتعلقــة بتنطبــق هــذه التوجيهــات   - 2

وعلــى مجيــع مــوظفي األمــم املتحــدة فيمــا يتعلــق باســتخدام القائمــة الختيــار مــوظفني دوليــني (ملــدد 
يني دوليــني، ومتعاقـدين مــن األفــراد ألنشــطة املســاعدة االنتخابيــة حمـددة أو مؤقتــة)، وخــرباء استشــار 

طـــري. وال تغطـــي هـــذه التوجيهــات وظـــائف املســـاعدة االنتخابيـــة يف املقـــر أو يف علــى املســـتوى القُ 
أــا تشــري إىل منظومــة  “األمــم املتحــدة”فهــم مــن عبــارة املراكــز اإلقليميــة. ويف هــذه التوجيهــات، يُ 

ـــــع إدارات األمـــــم املتحـــــدة، وصـــــناديقها، وبراجمهـــــا، وكياناـــــا، األمـــــم املتحـــــدة بكاملهـــــا ، أي مجي
بنـاء ل اثاـا حلفـظ السـالم، وبعثاـا السياسـية اخلاصـة، وبعثاـوصـناديقها االسـتئمانية، وجلاـا، وبع

  طرية وهيئاا األخرى.القُ  هاالسالم، ومكاتب
    

  األساس المنطقي  -جيم   
ــقاملتحــدة إىل األمـــني العــام أن يقــوم بتســمية طلبــت اجلمعيــة العامــة لألمــم   - 3 يضـــطلع  ُمنس

ميكــنهم تقــدمي املســاعدة التقنيــة،  نيعــد وحيفــظ قائمــة بــاخلرباء الــدوليني الــذي”مبهــام مــن بينهــا أن 
والغـــرض مـــن هـــذه القائمـــة هـــو . )1(“فضـــًال عـــن املســـاعدة يف التحقـــق مـــن العمليـــات االنتخابيـــة

لــى كفــاءة ممكنــة، واملســامهة يف تنســيق املســاعدة االنتخابيــة املســاعدة علــى حتديــد خــرباء علــى أع
الــيت تقـــدمها األمـــم املتحــدة، والســـماح بســـرعة وكفــاءة االختيـــار والتعيـــني بصــرف النظـــر عـــن نـــوع 

  .وظيفةال هالعقد أو مصدر التمويل هلذ

وجـــود قائمـــة انتخابيـــة منفصـــلة مـــن بـــدًال ”، طلـــب األمـــني العـــام أنـــه، 2011ويف عـــام   - 4
ـــتُ  ستضـــع إدارة الشـــؤون  ذ بالتبـــادل للخـــرباء يف كـــل كيـــان مـــن الكيانـــات املعنيـــة املختلفـــة، [...]نف

__________ 

  .1992آذار/مارس  9املؤرخ  46/137القرار   )1(  
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اإلداريـــة/إدارة املـــوارد البشـــرية، وإدارة الشـــؤون السياسية/شـــعبة املســـاعدة االنتخابيـــة، وإدارة الـــدعم 
مـــع كيانـــات األمـــم امليداين/شـــعبة املـــوظفني امليـــدانيني، وبرنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي، بالتشـــاور 

نتخــابيني لألمــم املتحــدة (القائمــة االنتخابيــة االخــرباء لل واحــدة املتحــدة ذات الصــلة، إطــاراً لقائمــة
لألمــــم املتحــــدة الــــيت أوصــــت ــــا اجلمعيــــة العامــــة)، والــــيت ميكــــن أن تســــتخدمها األمانــــة العامــــة 

ا، أو براجمها وأ، اووكاالتوجيهات مثل هذا اإلطار.ال هذه وتضع. )2(“صناديقها، أو كيانا  
    

  السياسات  -دال   
  عام  - 1-  دال    

ــتُـ   - 5 د القائمــة االنتخابيــة الواحــدة لألمــم املتحــدة يف جوهرهــا قاعــدة بيانــات للمستشــارين َع
االنتخـــابيني. ويعتمـــد تنفيـــذها علـــى قواعـــد وإجـــراءات للعمليـــات املختلفـــة الـــيت تشـــملها القائمـــة، 

  جميات اليت تتفاعل مع قاعدة البيانات.اها وإدارا، وعلى الرب وعلى املوظفني املكرسني لتنفيذ
  

  هياكل اإلدارة والتنفيذ  - 1- 1- دال     

ولية عــن إدارة القائمــة االنتخابيــة الواحــدة ؤ وفقــاً ملــا أوصــت بــه اجلمعيــة العامــة، تقــع املســ  - 6
ـــــق) علـــــى عـــــاتق “القائمـــــة”لألمـــــم املتحـــــدة (وتســـــمى فيمـــــا بعـــــد  ألنشـــــطة األمـــــم املتحـــــدة  ُمنس

األمـم املتحـدة  ُمنسـقض ). ويفـوّ “األمـم املتحـدة ُمنسـق”املساعدة االنتخابية (ويسمى فيمـا بعـد 
السـلطة علــى القائمــة إىل مــدير شــعبة املسـاعدة االنتخابيــة التابعــة إلدارة الشــؤون السياســية. وعلــى 

ـــــــة اإلرشـــــــادات وا لتوجيهـــــــات املســـــــتوى االســـــــرتاتيجي، يقـــــــدم مـــــــدير شـــــــعبة املســـــــاعدة االنتخابي
حــدة لألمــم ابالتعــاون مــع اللجنــة التوجيهيــة للقائمــة االنتخابيــة الو  ،االســرتاتيجية اخلاصــة بالقائمــة

الـيت يرأسـها مـدير شـعبة املسـاعدة االنتخابيـة، و )، “اللجنـة التوجيهيـة”املتحدة (وتسمى فيما بعـد 
وارد البشـــرية، ومـــدير وتتكــون مـــن مــدير شـــعبة التخطـــيط االســرتاتيجي والتوظيـــف التابعـــة إلدارة املــ

شــــعبة املــــوظفني امليــــدانيني، ونائــــب مــــدير إدارة املــــوارد البشــــرية مبكتــــب األمــــم املتحــــدة خلــــدمات 
ربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي و/أو التــابع لملــوارد البشــرية والتعــويض ا اتاملشــاريع، ومــدير سياســ

بع لربنــــامج األمــــم املتحــــدة السياســــات والــــربامج التــــا دعــــم كتــــبمب احلوكمــــة وبنــــاء الســــالم مــــدير
  اإلمنائي. وجتتمع اللجنة التوجيهية على النحو املطلوب.

ــــقدار القائمــــة علــــى أســــاس يــــومي بوســــطة وتُــــ  - 7 فريــــق القائمــــة االنتخابيــــة (ويســــمى  ُمنس
ـــق”بعـــد  فيمـــا شـــعبة املســـاعدة االنتخابيـــة، وحتـــت اإلشـــراف املباشـــر ب) “االنتخابيـــة القائمـــة ُمنس

__________ 

ـــة السياســـات رقـــم   )2(   ـــة، املـــؤرخ  - 2011/23قـــرار جلن ـــات أنشـــطة املســـاعدة االنتخابي تشـــرين الثـــاين/  10ترتيب
  .2011نوفمرب 
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طـــري التـــابع لشـــعبة املســـاعدة االنتخابيـــة. ويتـــوىل فريـــق مكـــرس مســـاعدة دعم القُ لـــرئيس فريـــق الـــ
  وموظفوه جمتمعني بفريق القائمة.القائمة االنتخابية  ُمنسقف عرَ القائمة. ويُ  ُمنسق

ال بشــــأن املســــائل املتعلقــــة بالقائمــــة بــــني مجيــــع اخلــــرباء الفنيــــني، ولضــــمان االتصــــال الفعــــ  - 8
بشــرية واملكاتــب امليدانيــة يف كــل كيــان مــن كيانــات األمــم املتحــدة، ســيتم إنشــاء وإدارات املــوارد ال

الفريـــق العامـــل املعـــين ”فريـــق عامـــل معـــين بالقائمـــة الواحـــدة لألمـــم املتحـــدة (ويســـمى فيمـــا بعـــد 
ــق) للتنســيق مــع “بالقائمــة أعضــاء اللجنــة التوجيهيــة فريــق القائمــة االنتخابيــة. وســوف يعــّني  ُمنس 

ـــق”احـــداً أو إثنـــني مـــن ذات الصــلة و  للمشـــاركة يف الفريـــق العامـــل املعـــين بالقائمـــة  “ي القائمـــةُمنس
الــذي يتخــذ مــن نيويــورك مقــراً لــه، والــذي يتكــون مــن ممثــل واحــد علــى األقــل مــن شــعبة املســاعدة 

  االنتخابية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وشعبة املوظفني امليدانيني، وإدارة املوارد البشرية.

  وجيتمع الفريق العامل املعين بالقائمة بصورة منتظمة من أجل:  - 9

  تبادل املعلومات بشأن عمل القائمة؛  (أ)  

  اليت تواجهها القائمة على املستوى التقين؛املسائل وحل   (ب)  

  وختطيط وبرجمة وتنسيق محالت التعيني وأنشطة التوعية؛  (ج)  

  االستمارات، ومناذج اإلبالغ عند الطلب؛واقرتاح حتديثات للوثائق الرئيسية، و   (د)  

لتحســـــني تنفيـــــذ القائمـــــة علـــــى النحـــــو  السياســـــاتوتقــــدمي توصـــــيات يف جمـــــال    ـ)ه(  
  املطلوب.

وحييــل الفريــق العامــل املعــين بالقائمــة املســائل الــيت ال يــتمكن مــن حلهــا أو البــت فيهــا إىل   - 10
ــــقتحــــدة. وال يشــــارك اللجنــــة التوجيهيــــة للقائمــــة االنتخابيــــة الواحــــدة لألمــــم امل و القائمـــــة يف ُمنس

ـــقاملناقشـــات أو االتصـــاالت بشـــأن احلمـــالت أو التعيينـــات عنـــدما يكـــون  القائمـــة االنتخابيـــة  ُمنس
ــقمــن بــني مقــدمي الطلبــات أيضــاً. ويف مثــل هــذه احلــاالت، خيتــار  االقائمــة االنتخابيــة مشــارك ُمنس 

  عامل.بديًال لتمثيل الكيان يف اجتماعات الفريق ال◌ً 
  

  األقسام الفرعية الداخلية لقاعدة بيانات القائمة  - 2- 1 -  دال    

: أحـــدمها يتكـــون مـــن أعضـــاء القائمـــة الـــذين نيأتنقســـم قاعـــدة بيانـــات القائمـــة إىل جـــز   - 11
احملــددة املــدة (ويســمى فيمــا  تجتيــزهم هيئــة االســتعراض املركزيــة يف امليــدان باألمانــة العامــة للتعيينــا

). ويضــــم اجلــــزء الثــــاين األعضــــاء الــــذين مل جتيــــزهم هيئــــة “ات احملــــددة املــــدةجــــزء التعيينــــ”بعــــد 
عقــود غــري مــوظفني لاالســتعراض املركزيــة، ولكــنهم يصــلحون لعقــود ســارية أخــرى قصــرية األجــل أو 



-
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وميكـــــن ترشـــــيح أعضـــــاء القائمـــــة يف جـــــزء ). “جـــــزء اخلـــــرباء االستشـــــاريني”(ويســـــمى فيمـــــا بعـــــد 
  هذه التعيينات أيضاً.التعيينات احملددة املدة ملثل 

التعيينـــــات احملـــــددة املـــــدة كـــــذلك إىل أقســـــام فرعيـــــة يف شـــــكل جمموعـــــات  جـــــزءقســـــم نوي  - 12
/  6 - ف و، 5- ف ، و4 - ف ، و3 - تـــب األربـــع فحســـب الرتبـــة. وتغطـــي القائمـــة الرُ 

ة عــن . وتوجــد نبــذة عامــ1تــب املكافئــة للجنــة اخلدمــة املدنيــة الدوليــة يف املرفــق . وتــرد الرُ 1 -مــد 
يت الوظيفة لكل رتبة. وال ميكـن ترشـيح أعضـاء القائمـة إال لوظـائف مقابلـة لرتبـة جمموعـة القائمـة الـ

. وميكــن للمستشــارين االنتخــابيني التقــدم بطلبــات ليصــبحوا أعضــاًء يف أكثــرمن جمموعــة يشــغلوا
  واحدة.

  
  البرامجياتنماذج   - 3- 1- دال     

مـــم املتحـــدة قائمـــة مـــن نـــوع خـــاص تتطلـــب إدارـــا تعـــد القائمـــة االنتخابيـــة الواحـــدة لأل  - 13
 الرباجميـــاتتـــداوًال للبيانـــات، فضـــًال عـــن وظـــائف البحـــث واإلبـــالغ، والـــيت قـــد ال تتـــوفر يف منـــاذج 

القياســــية الــــيت تســــتخدمها األمــــم املتحــــدة. ويلــــزم أن تلــــيب القائمــــة أيضــــاً رغبــــات كيانــــات األمــــم 
بـــأنواع العقــود املختلفـــة. وتعمــل القائمـــة باســـتخدام املتحــدة املختلفـــة وعمليــات االختيـــار اخلاصــة 

ـــاراً مـــن عـــام  .جميـــات تلـــيب احتياجاـــا احملـــددةابر   يكـــون نظـــام نوفـــافـــق علـــى أن ، اتُ 2015واعتب
Nova نظــــام إنســــبريا ســــتخدم يُ األداة الرئيســــية إلدارة ســــجالت القائمــــة، بينمـــــا سInspira  جلمـــــع

يـــار أعضـــاء القائمـــة لشـــغل وظـــائف يف األمانـــة الطلبـــات اخلاصـــة بشـــواغر وظـــائف حمـــددة، والخت
العامـــة عـــن طريـــق التعيـــني مـــن وحـــدة القائمـــة. وســـوف يســـتعرض مكتـــب تكنولوجيـــا املعلومـــات 

تلبيــة مجيــع احتياجــات القائمــة ل إنســبريا واالتصــاالت بصــورة مســتمرة خيــارات التخصــيص يف أداة
ة االنتخابيــــة ســــوف يســــتطلع مــــع الواحــــدة. وباملثــــل، فــــإن فريــــق القائمــــة التــــابع لشــــعبة املســــاعد

 الرباجميـاتتكنولوجيا املعلومات يف برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وزمـالء آخـرين ذوي صـلة منـاذج 
وحتســــينها “مــــن القائمــــة االختيــــار” التطبيــــق اآليل لطريقــــةأو الطــــرق املــــراد اســــتخدامها ملواصــــلة 

  منائي.لوظائف حمددة املدة يف برنامج األمم املتحدة اإل بالتسبة
  

  سجالت األعضاء  - 4- 1- دال     

 جــــزء املــــدة أو ةاحملــــدد اتالتعيينــــ جــــزءميــــأل مجيــــع املتقــــدمني لــــإلدراج يف القائمــــة، ســــواء   - 14
اخلـــرباء االستشـــاريني، اســـتمارة التـــاريخ الشخصـــي. وتســـجل اخلـــربة االنتخابيـــة الســـابقة باســـتخدام 

جمـــــاالت ”وخانــــة  “جمـــــاالت العمــــل” املصــــطلحات املعتــــادة للشــــؤون االنتخابيـــــة بالنســــبة خلانــــة
). ويطلــــب فريــــق القائمــــة مــــن أعضــــاء القائمــــة حتــــديث اســــتمارة 3و  2 نا(املرفقــــ “التخصــــص

  تارخيهم الشخصي كل عام على األقل.
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وعنــد اإلدراج يف القائمــة، يطلــب فريــق القائمــة مــن أعضــاء القائمــة كــل عــام علــى األقــل   - 15
خابيـــــــة واخلـــــــربة االنتخابيـــــــة احملـــــــددة (وتســـــــمى فيمـــــــا مـــــــلء أو حتـــــــديث اســـــــتمارة املهـــــــارات االنت

)، وفيهـــا يـــذكر أعضـــاء القائمـــة مســـتوى كفـــاءم بالنســـبة لقائمـــة مـــن “اســـتمارة املهـــارات”بعـــد 
ومراحــل العمليــة االنتخابيــة الــيت شــاركوا فيهــا  ،التخصصــات الفرعيــة يف جمــال املســاعدة االنتخابيــة

  يف قاعدة البيانات. أيضاً  التحديثاتويتم حتميل هذه ). 4و  3ن امن قبل (املرفق

مــن أجــل ويتصــل فريــق القائمــة أيضــاً بأحــدث ثالثــة مشــرفني مباشــرين ألعضــاء القائمــة   - 16
واســتمارة املهـــارات اخلاصــة ــم. وهــذا يتطلـــب  ،اخلــربة العمليـــة، والكفــاءة اللغويــة التصــديق علــى

ن عضــو القائمــة أظهــر هــذه إ، و املشــرفني لكــل مهــارة خاصــة بعضــو القائمــةتأكيــد أو عــدم تأكيــد 
التصــديقات. ويف حالــة عــدم وجــود مشــرفني  هــذه املهــارة أثنــاء العمــل حتــت إشــرافهم. ويــتم جتميــع

مباشــــرين أو عــــدم إجــــابتهم، جيــــوز لفريــــق القائمــــة أن يطلــــب معلومــــات مرجعيــــة وتصــــديقها مــــن 
  مستوى أعلى.من مشرفني يف وقت سابق أو 

ملســتطاع مــن الوظيفــة احلاليــة يف نظــام األمــم املتحــدة املوحــد، ويتحقــق فريــق القائمــة قــدر ا  - 17
ـــاء مـــدة شـــغل الوظيفـــة. ويـــتم أيضـــاً تســـجيل بيانـــات طلـــب عضـــو  وأنـــواع العقـــود، واملتطلبـــات أثن

  القائمة واملراسالت ذات الصلة مع فريق القائمة.

18 -   قائمـة إىل املـدراء ل اخلربة العملية جوهر سجل العضـو والتقـارير الـيت يرسـلها فريـق الوتشك
  املكلفني بالتعيني. وتستند سجالت األعضاء إىل املعلومات التالية:

  غلت يف السابق، تسجل استمارة التاريخ الشخصي:بالنسبة لكل وظيفة شُ   (أ)  

  ؛املدة  ‘1’  

  ؛الرتبة (بالنسبة لوظائف نظام األمم املتحدة املوحد)  ‘2’  

  ؛البلد  ‘3’  

  ؛ساعدة االنتخابية)جمال العمل (أي نوع امل  ‘4’  

  ؛جمال التخصص  ‘5’  

  وتسجل استمارة التاريخ الشخصي أيضاً:  )ب(  

  ؛الكفاءة اللغوية  ‘6’  

  وتسجل استمارة املهارات:  )ج(  

  ؛التخصصات الفرعية  ‘7’  



-
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  مراحل العملية االنتخابية اليت شارك فيها قبل ذلك.  ‘8’  

وتصـــديق  ) واســـتمارة املهـــارات، (ج)وباإلضـــافة إىل (أ) اســـتمارة التـــاريخ الشخصـــي، (ب  - 19
املشرف، يطلب فريق القائمة من أعضاء القائمة تقدمي نسخ من الوثائق التالية الـيت حيـتفظ ـا بعـد 

  :)3(ذلك يف سجل العضو

إلدارة األداء، أو عمليــة  إنســبريا تقييمــات األداء، كتلــك الــيت صــدرت عــن نظــام  )د(  
  ؛إدارة األداء وتطويره

  ؛سفروجواز ال  )هـ(  

  ؛والشهادات اجلامعية  )و(  

وشــهادات إمتــام أساســيات األمــن يف امليــدان وإجــراءات األمــن املعــززة يف امليــدان   )ز(  
  ؛ضمن دورات دراسية ميدانية

  بتضارب املصاحل. اً خاص اً عموقّ  اً وإعالن  )ح(  
  

  عضوية القائمة  - 5- 1- دال     

دة يف القائمـــة عـــن طريـــق عمليـــة التعيينـــات احملـــددة املـــ جـــزءيـــتم احلصـــول علـــى عضـــوية   - 20
ــــــ  أو شــــــغل وظيفــــــة املســــــاعدة يل وَ تتضــــــمن تقــــــدمي الطلــــــب، والتقيــــــيم، واالســــــتعراض املركــــــزي. وتـَ

االنتخابيــة لــدى األمــم املتحــدة وأي مؤسســة أخــرى ال يعطــي للموظــف احلــق يف عضــوية القائمــة، 
  .ائهأدبصرف النظر عن الكيان، أو مستوى التعيني أو نوعه أو مدته، وتقييم 

ني مل يطلبــــوا إجــــازام ياخلــــرباء االستشــــاريني يف القائمــــة مستشــــارين انتخــــاب جــــزءويضــــم   - 21
لتويل وظائف حمددة املدة، أو ليسوا مـؤهلني لتـويل هـذه الوظـائف، ولكـنهم يتمتعـون مبسـتوى رفيـع 

  من الدراية اخلاصة يف جمال مطلوب للمساعدة االنتخابية.

املستشــــارين االنتخــــابيني،  عــــّني كيانــــات األمــــم املتحــــدة الــــيت تُ  ويقــــوم فريــــق القائمــــة، مــــع  - 22
بأنشـــــطة توعيـــــة الجتـــــذاب خـــــرباء استشـــــاريني حمتملـــــني يف ختصصـــــات حمـــــددة ومطلوبـــــة، وبلـــــوغ 
املســـــتوى األمثـــــل للتـــــوازن بـــــني اجلنســـــني والتنـــــوع اإلقليمـــــي يف القائمـــــة. وبالنســـــبة جلـــــزء اخلـــــرباء 

 جــــزءطلبــــات ذاتيــــة. ويــــتم احلصــــول علــــى العضــــوية يف  االستشــــاريني، يتلقــــى فريــــق القائمــــة أيضــــاً 
اخلــــرباء االستشــــاريني يف القائمــــة عــــن طريــــق طلــــب يــــتم تقييمــــه بواســــطة فريــــق القائمــــة، ومقارنتــــه 

__________ 

تعد عملية جتميع وتسجيل هذه الوثائق يف سجل عضـو القائمـة منفصـلة عـن العمليـة الشـكلية اخلاصـة باملقارنـة   )3(  
  أدناه. 43فة يف الفقرة املرجعية، واملوصو 



- 
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ميكــن ألعضــاء جــزء اخلــرباء االستشــاريني أن  بطلبــات وتقييمــات أخــرى إذا كــان ذلــك مطلوبــاً. وال
ون املـــرور بالعمليـــة الكاملـــة املطلوبـــة هلـــذا اجلـــزء وهـــي ينتقلـــوا إىل جـــزء التعيينـــات احملـــددة املـــدة بـــد

  .اً تقدمي الطلب، وتقييمه، ومراجعته مركزي

وطبقـاً للتعليمـات اإلداريـة لألمانـة العامـة لألمـم املتحـدة، تعـد عضـوية القائمـة غـري حمــددة   - 23
للتعــديل  ويف حالــة تعــديل هــذا احلكــم يف املســتقبل، ســتكون مــدة عضــوية القائمــة وفقــاً . )4(املــدة

  اجلديد. وطبقًا لإلجراءات احلالية، يسجل فريق القائمة ما إذا كان العضو:

  بلغ سن التقاعد؛  )أ(  

  أو يطلب عدم ترشحه للتعيينات؛  )ب(  

  أو خيضع لتدابري تأديبية؛  )ج(  

أو ال يؤكـــد اهتمامـــه املســـتمر بـــأن يظـــل عضـــواً يف القائمـــة بعـــد أن يطلـــب منـــه   )د(  
  رتني على األقل؛فريق القائمة ذلك م

  أو ميوت.  )هـ(  

 يف اخلاصة بعضوية القائمـة بالنسـبة جلـزء التعيينـات احملـددة املـدة يف كـل رتبـةالشروط وترد   - 24
 6النبـذات العامـة عـن الوظيفــة بالنسـبة للمجموعـات األربـع. والصــيغ احلاليـة مرفقـة (املرفقـات مــن 

  ).9إىل 

ت عــــن العمــــل مــــع األمــــم املتحــــدة. غــــري أن وعضــــوية القائمــــة ال تعطــــي أي اســــتحقاقا  - 25
أعضــاء القائمــة يتمتعــون مبيــزة االطــالع علــى عمليــات التعيــني الــيت ال تتــاح إال ألعضــاء القائمــة، 

رســـل إىل املـــدراء املكلفـــني بـــالتعيني. واحلصـــول علـــى معلومـــات مفصـــلة وحمققـــة عـــن خـــربم الـــيت تُ 
اء القائمـــة قـــد اجتـــازوا بالفعـــل عمليـــة التقيـــيم وبالنســـبة لعقـــود التعيينـــات احملـــددة املـــدة، فـــإن أعضـــ

واســـتعراض االمتثـــال، وهـــذا يعـــين إـــم ليســـوا حباجـــة لتكـــرار هـــذه اخلطـــوات يف عمليـــة االختيـــار. 
وهــــذا يــــؤدي إىل التعيــــني بصــــورة أســــرع. ومــــع هــــذا، فــــإن عضــــوية القائمــــة ال تضــــمن أن العضــــو 

ملــدير املكلــف بــالتعيني قــد يقــرر أنــه يلــزم خيضــع لتقيــيم إضــايف يف عمليــة االختيــار، نظــراً ألن ا لــن
  إجراء مزيد من التقييم.

  

__________ 

  )4(  ST/AI/2010/3/Amend.1.  
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  شواغر الوظائف العامة لعضوية القائمة  2 - دال     

  التواتر  - 1- 2-  دال    

يتم اإلعالن عادة كل عامني عن شواغر الوظائف العامة اليت تسمح لألفـراد بـأن يتقـدموا   - 26
، والـيت تشـمل جمموعـات الرتـب األربـع “ملعتـادةاحلملـة ا”قائمـة يف البطلب احلصول على عضـوية 

). وباإلضــــــافة إىل ذلــــــك، 1 - مــــــد / 6 - ف و ،5 - ف و ،4 - ف و ،3 - مجيعهـــــا (ف
حمـــدودة (مثـــل الكفـــاءة اللغويـــة أو جمـــال  شـــروطفـــإن شـــواغر الوظـــائف العامـــة الـــيت قـــد تكـــون هلـــا 

  .“اصةاخلمالت احل”التخصص) يتم اإلعالن عنها على أساس االحتياجات احملددة يف 
  

  وظيفة عامة وراإلعداد لشغ  - 2- 2-  دال    

قبـــــل بـــــدء كـــــل محلـــــة معتـــــادة، يســـــتعرض فريـــــق القائمـــــة، بالتشـــــاور مـــــع الفريـــــق العامـــــل   - 27
، 5 - ف ، و4 - ف ، و3 - بالقائمــــــة، النبــــــذات العامــــــة عــــــن الوظــــــائف األربــــــع (ف املعـــــين

بلــة، واســتمارة املهــارات، ومتطلبــات )، وشــواغر الوظــائف العامــة األربــع املقا1 - مــد /6 - ف و
ســتخدم، إلجــراء أي تعــديالت أو حتــديثات ضــرورية، ولضــمان اتســاقها مجيعــاً مــع الفــرز، حيثمــا تُ 

ــا تتســق مــع بعضــها الــبعض. أالقواعــد احلاليــة واحتياجــات املســاعدة االنتخابيــة لألمــم املتحــدة، و 
 ــــا تقـــدشــــعبة املـــوظفني امليــــدانيني العتمادهــــا  م إىلويف حالـــة تعــــديل نبـــذة هامــــة عـــن وظيفــــة، فإ

  وتصنيفها وفقًا إلجراءات األمانة العامة.

ويقــدم أعضــاء الفريــق العامــل أيضــاً توصــيات بشــأن كيفيــة تنظــيم احلملــة مــن أجــل حتقيــق   - 28
  املستوى األمثل للتوازن بني اجلنسني والتنوع اإلقليمي يف القائمة.

فريــق القائمــة بصــياغة شــاغر الوظيفــة العامــة بنــاًء علــى وبالنســبة للحمــالت اخلاصــة، يقــوم   - 29
النبــذة العامــة عــن الوظيفــة بالنســبة للرتبــة املقابلــة، مــع مراعــاة االحتياجــات اخلاصــة احملــددة. وخيتــار 

لـب ذلـك. ويسـتعرض الفريـق العامـل الفريق أيضـاً متطلبـات الفـرز، ويصـيغ متطلبـات إضـافية إذا طُ 
الوظيفـــة العامـــة ويعتمـــده. وينبغـــي أال يبتعـــد شـــاغر الوظيفـــة العامـــة املعـــين بالقائمـــة مشـــروع شـــاغر 

يف املائـة عـن النبـذة العامـة عـن الوظيفـة املقابلـة. ويقـدم شـاغر الوظيفـة العامـة  30بنسبة أكـرب مـن 
  إىل شعبة املوظفني امليدانيني العتماده.

لقائمـــة، جـــدوًال لكـــل ويضـــع فريـــق القائمـــة وينشـــر، بالتشـــاور مـــع الفريـــق العامـــل املعـــين با  - 30
محلــة حيــدد فــرتات إرشــادية لتقــدمي الطلبــات بالنســبة لكــل شــاغر مــن شــواغر الوظيفــة العامــة. وإذا 
مل تـــتم احلملـــة املعتـــادة بصـــورة متزامنـــة بالنســـبة جلميـــع اموعـــات، تـــنظم عمليـــة الرتبـــة أو الرتـــب 

  األعلى أوًال.
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  اإلعالن  - 3- 2-  دال    

مــن شــواغر الوظــائف العامــة ملــدة ثالثــني يومــاً. وتــدار هــذه يــتم اإلعــالن عــن كــل شــاغر   - 31
العمليــة عــن طريــق نظــام األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة اخلــاص بعمليــات االختيــار واإلعــالن علــى 
البوابـــة الوظيفيـــة لألمـــم املتحـــدة. وتنشـــر الـــروابط اخلاصـــة بشـــواغر الوظـــائف العامـــة أو املعلومـــات 

لشــبكية للكيانــات األخــرى. ويضــمن فريــق القائمــة إبــالغ أوســاط ذات الصــلة أيضــاً علــى املواقــع ا
املســاعدة االنتخابيــة باحلملــة، مبــا يف ذلــك عــن طريــق نشــر املعلومــات علــى املواقــع الشــبكية ذات 
الصـــلة (مثـــل شـــبكة املعـــارف االنتخابيـــة التابعـــة إلدارة االنتخابـــات وتكلفتهـــا) عـــن طريـــق رســـائل 

وإىل أولئـــك الـــذين أعربـــوا عـــن اهتمـــامهم  ،ضـــاء القائمـــة احلـــالينيبالربيـــد اإللكـــرتوين إىل مجيـــع أع
  بالقائمة يف املاضي.

  
  تقديم الطلبات والفرز  - 4- 2-  دال    

الشخصـــي أو يســـتكملوا، ويقـــدمون طلبـــام، الـــيت التـــاريخ يعـــد املتقـــدمون اســـتمارات   - 32
 التقـــدم بطلبـــام تتضـــمن عـــادة رســـالة إحالـــة وإجابـــات علـــى متطلبـــات الفـــرز. وجيـــوز للمتقـــدمني

نظـــر يف الطلبـــات غـــري املســـتكملة والطلبـــات الـــيت تـــرد بعـــد جلميـــع اموعـــات املـــؤهلني هلـــا. وال يُ 
  انتهاء فرتة التقدمي.

نظــر إال يف الطلبــات الــيت تســتويف احلــد األدىن مــن شــروط األهليــة احملــددة يف شــاغر وال يُ   - 33
  الوظيفة العامة، مبا يف ذلك املهارات اللغوية.

  
  تقييم الطلبات  - 5- 2-  دال    

الشــروط. ويتكــون التقيــيم مــن  احلــد األدىن مــن يــتم تقيــيم مجيــع املتقــدمني الــذين يســتوفون  - 34
ــمقابلــ آليــات مناســبة أخــرى، مثــل االختبــارات التحريريــة التقيــيم شــمليعلــى الكفــاءة، وقــد  زة ترك. 

لوظيفيـة العامـة يف نفـس الوقـت طاملــا وجيـوز تقيـيم طلبـات املرشـح لـوظيفتني أو أكثـر مــن الشـواغر ا
أن معـــايري الكفـــاءات والتقيــــيم املطلوبـــة تعـــد نفــــس املعـــايري. وتســـاهم مجيــــع الكيانـــات الراغبــــة يف 

ـــة التقيـــيم، مبـــن فـــيهم مقيمـــون لالختبـــارات، وأعضـــاء تعيـــني  مستشـــارين انتخـــابيني مبـــوظفني لعملي
  الفريق، وأمناء الفريق.

باملقـــاالت عـــن  اخلاصـــة ختبـــاراتاالباالختيـــارات املتعـــددة و  وجتـــري االختبـــارات اخلاصـــة  - 35
، وحيـــدد الفريـــق العامـــل املعـــين بالقائمـــة واملقـــاالتاحلاســـوب. ويـــتم جتميـــع أســـئلة االختبـــار طريـــق 

ـــقالدرجـــة الـــدنيا الجتيـــاز االختبـــار. ويضـــمن  ســـئلة أو القائمـــة أال تســـتبعد أســـئلة االختبـــار أو ُمنس
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يصــــلحون لوظــــائف املستشــــارين االنتخــــابيني يف كيانــــام. وجيــــوز  دون مــــربر مرشــــحني قــــداملقــــال 
  لفريق القائمة إعداد أسئلة أكثر مما هو مستخدم يف الواقع.

 باملواعيــد ويتلقــون تعليمــات قبــل مخســة أيــام عمــل علــى األقــل مــن  نير املتقــدماخطــتم إويــ  - 36
الكـايف واألجهـزة املـزودة  ولية ضـمان أن يكـون لـديهم الوقـتؤ كل اختبار. ويتحمل املتقدمون مسـ

ــــــن املتوافقــــــة مــــــن أجــــــل أداء االختبــــــار.  الرباجميــــــاتل عليهــــــا و بوصــــــلة إنرتنــــــت يعــــــوّ  نظــــــر إىل يُ ول
الـــيت تقـــدم بعـــد املوعـــد احملـــدد. وبينمـــا تقـــدم األمـــم املتحـــدة الـــدعم  وأتقـــدم،  االختبـــارات الـــيت مل

ولة عــن ظــروف تقنيـــة ؤ  تعــد مســجميــات االختبــار، إال أن األمـــم املتحــدة الالألمــور الناشــئة عــن بر 
  خارجة عن إراداا.

نــه برنــامج خــر يعي آلنــه شــعبة املســاعدة االنتخابيــة وامــني، أحــدمها تعي ويتــوىل اثنــان مــن املقيّ   - 37
تبـاع املبـادئ التوجيهيـة للـدرجات الـيت سـبق ااألمم املتحـدة اإلمنـائي، فحـص املقـاالت دون توقيـع ب

طلب يف املائـة، سـيُ  20مـان بنسـبة تزيـد عـن الـيت أعطاهـا املقيّ ات الـدرجدها. وعندما ختتلف حتدي
ر لها. وإذا تعـذ تعـديالـدرجات ملعرفـة مـا إذا كـان ميكـن  هـذه إعادة النظر يفواضعي الدرجات من 

 ،مــان األوالنم السـتعراض الـدرجات الـيت اقرتحهـا املقيّ حّكــم ثالـث كمُ ذلـك، سـتتم االسـتعانة مبقـيّ 
 ةائي بشأن الدرجة املعطاوالتوصل إىل قرار.  

وتتكــون جلــان املقابلــة مــن ثالثــة مــوظفني علــى األقــل (يشــغلون وظــائف خبــالف التعيــني   - 38
 لتنـــوع اإلقليمـــي والتـــوازن بـــني اجلنســـني. ويضـــم لل مـــع إيـــالء االعتبـــار الواجـــب املؤقـــت)، وتشـــك

عضـواً مـن برنـامج األمـم و  ،أعضاء اللجنة عضواً واحـداً علـى األقـل مـن شـعبة املسـاعدة االنتخابيـة
، يف جمــــال املســــاعدة االنتخابيــــة. خبــــريانحــــداً علــــى األقــــل، ويفضــــل او وخبــــرياً  ،املتحــــدة اإلمنــــائي

ويتعــني أن يكــون أعضــاء اللجنــة مــن رتبــة مقابلــة للوظيفــة العامــة الشــاغرة أو وظيفــة أعلــى. وجتــري 
صــوت البشــري عــرب اإلنرتنــت، مجيــع املقــابالت إمــا بواســطة اهلــاتف أو باســتخدام بروتوكــول نقــل ال

أثنــاء املقابلــة.  ه. وجيــب علــى كــل عضــو مــن أعضــاء اللجنــة تــدوين مالحظاتــSkype مثــل ســكايب
ويتــــوىل أمــــني اللجنــــة أو كاتــــب التقريــــر املعــــني صــــياغة تقريــــر التحليــــل املقــــارن وفقــــاً ملالحظــــات 

  وتوصيات أعضاء اللجنة.

نكليزيــة الالعامـة يف احلملــة املعتــادة إمـا باللغــة اوجتـري التقييمــات بالنسـبة لشــواغر الوظيفــة   - 39
أو الفرنســية حســب أفضــلية املتقــدم. وجتــري التقييمــات بالنســبة لشــواغر الوظيفــة العامــة يف احلملــة 

  اخلاصة باللغات اليت تتطلب الوظيفة الشاغرة إجادا بطالقة.

ري جلنــة ملقــاالت وُجتــوقــدر املســتطاع، تقــوم جلنــة واحــدة مــن املستشــارين برصــد درجــات ا  - 40
واحــدة مقــابالت جلميــع املتقــدمني لشــغل نفــس الوظيفــة العامــة الشــاغرة. غــري أنــه إذا كــان يتعــني 

متقــدماً، فإنــه ميكــن تشــكيل عــدة جلــان. ويــتم اإلبقــاء قــدر املســتطاع علـــى  15تقيــيم أكثــر مــن 
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شـــري إىل وقـــد أُ نفـــس أعضـــاء اللجنـــة طـــوال عمليـــة التقيـــيم بالنســـبة لوظيفـــة عامـــة واحـــدة شـــاغرة. 
إجراء تغيـريات يف عضـوية اللجنـة يف مـذكرة اإلحالـة إىل هيئـة االسـتعراض املركزيـة يف امليـدان. وتعـد 

  ولة عن ضمان استخدام األسئلة واملعايري بطريقة متسقة.ؤ شعبة املوظفني امليدانيني مس

ئلة االختبـار وميكـن أن يطلـع علـى أسـ ،يشـارك يف عمليـة التقيـيم الـذيوظـف امليف حالة و   - 41
أو املقـــال، أو ميكـــن أن يـــؤثر علـــى نتيجـــة التقيـــيم، والـــذي إمـــا قـــد تقـــدم للوظيفـــة العامـــة الشـــاغرة 

علــى االعتقــاد بــأن أحــد أفــراد أســرته  هاملعنيــة، أو يعتــزم التقــدم هلــا، أو لديــه مــن األســباب مــا حيملــ
ـأن خيطـر فيجـب عليـه املباشرين قد تقدم أو يعتـزم التقـدم للوظيفـة،  علـى القائمـة االنتخابيـة  قُمنس

  ويطلب إجياد بديل للقيام بالوظائف املعنية. ،الفور
  

  ترخيص مجلس االستعراض المركزي  - 6- 2-  دال    

ــقيضــمن   - 42 ــم علــى النحــو الــذي القائمــة االنتخابيــة  ُمنس إعــداد وثــائق املتقــدمني املوصــى
دانيني إىل هيئــة االســتعراض املركزيــة يف شــعبه املــوظفني امليــ اوافقــت عليــه جلنــة املقــابالت، وتقــدمه

  ضها.اامليدان الستعر 
  

  التفعيل واإلخطار  - 7- 2-  دال    

تصبح عضوية املتقدمني الناجحني يف القائمـة نافـذة مبجـرد إقـرار هيئـة االسـتعراض املركزيـة   - 43
ئج طلبــام يف امليــدان للمتقــدم املوصــى بــه. وختطــر شــعبة املــوظفني امليــدانيني مجيــع املتقــدمني بنتــا

يف اية العمليـة، وبعـد ذلـك تقـوم هـذه الشـعبة بعمليتهـا املعتـادة وهـي إجـراء مقارنـة مرجعيـة رمسيـة 
للمرشــحني الــذين مت إقــرارهم. ويقــوم برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي أيضــاً بعملياتــه املعتــادة، وهــي 

قاســـم فريـــق القائمـــة التابعـــة يف القائمـــة. ويت هـــمإلدراج ، متهيـــداً إجـــراء مقارنـــة مرجعيـــة للمرشـــحني
لشـــــعبة املســـــاعدة االنتخابيـــــة أي معلومـــــات ذات صـــــلة مـــــن قاعـــــدة بيانـــــات القائمـــــة االنتخابيـــــة 

  لب منه ذلك.الواحدة، إذا طُ 

ويرســل فريــق القائمــة املعلومــات اخلاصــة بتنفيــذ القائمــة إىل األعضــاء اجلــدد ويــدعوهم إىل   - 44
 يومــاً. ويطلــب فريــق القائمــة تصــديقات 15ى يف غضــون تقــدمي اســتمارة املهــارات والوثــائق األخــر 

ســـواء قـــدم عضـــو القائمـــة اســـتمارة املهـــارات أو مل يقـــدمها. ويـــتم االحتفـــاظ  ،خلـــربة العمليـــةا علـــى
باســـتمارة التــــاريخ الشخصـــي الــــيت قـــدمها عضــــو القائمــــة أثنـــاء عمليــــة التقـــدمي واستعرضــــتها هيئــــة 

  ت باعتبارها االستمارة املرجعية للتاريخ الشخصي.االستعراض املركزية يف امليدان ضمن السجال

ــقعـد ي القائمـة، يُ ُمنسـقطلـب أحـد  بنـاًء علـىوعنـد اسـتكمال كـل محلـة معتـادة، أو   - 45 ُمنس 
، تتضـــمن بحـــثلل وقابلـــة لتـــداولغـــرض ال ميـــع أعضـــاء القائمـــةجب قائمـــة كاملـــةالقائمـــة االنتخابيـــة 
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القائمـــة ب اخلـــاص زءاجلـــوتـــاريخ املـــيالد، فضـــًال عـــن ســـم، ونـــوع اجلـــنس، واجلنســـية، الا بيانـــات عـــن
ــــقواموعة/الرتبــــة، ويتقامسهــــا مــــع  ي القــــوائم يف مجيــــع الكيانــــات املكلفــــة بتعيــــني مستشــــارين ُمنس

  انتخابيني. وهذه القائمة ليست للتعميم أو لالستخدام يف إنشاء وظائف أو شغلها.
  

  حدةحد الوظائف عن طريق القائمة الواأ شغل  3- دال     

ــدف قائمــة املرشــحني الــذين ســبق تقيــيمهم وإجــازم إىل تيســري شــغل وظــائف العقــود   - 46
اخلاصـــة بالتعيينـــات احملـــددة املـــدة، والتعيينـــات املؤقتـــة، وعقـــود اخلـــرباء االستشـــاريني أو املتعاقـــدين 

بيــق األفــراد عــن طريــق مجلــة أمــور مــن بينهــا إتاحــة عمليــة اختيــار ســريعة، وضــمان االتســاق يف تط
معـــــايري االختيـــــار، وتزويـــــد املـــــدراء املكلفـــــني بـــــالتعيني مبعلومـــــات مفصـــــلة عـــــن أعضـــــاء القائمـــــة، 
واســرتعاء اهتمــام طائفــة خمتلفــة مــن املرشــحني املناســبني إىل الوظــائف املتاحــة. وبالنســبة للوظــائف 

فـة شــاغرة يف امليدانيـة الشـاغرة يف األمانـة العامــة، ينبغـي للمـدير املكلـف بــالتعيني اإلعـالن عـن وظي
وإتاحــــة  ،حــــىت يتســــىن إخطــــار املتقــــدمني مــــن أعضــــاء القائمــــة املهتمــــني إنســــبريا القائمــــة يف نظــــام

ــقالفرصــة هلــم. وينبغــي لكيانــات األمــم املتحــدة األخــرى االتصــال مبُ  للرجــوع  القائمــة االنتخابيــة نس
بيني يف امليــــدان االنتخــــااالستشــــاريني إىل القائمــــة الواحــــدة باعتبارهــــا أول خطــــوة لشــــغل وظــــائف 

ي التـــزام باختيـــار عضـــو القائمـــة. وســـوف يتـــيح االســـتخدام املنهجـــي للقائمـــة أأيضـــاً، ولكـــن دون 
أنشــــطة مــــن جانــــب مجيــــع الكيانــــات جعــــل القائمــــة أكثــــر دقــــة وشــــيوعاً ومشــــوًال، ووثيقــــة الصــــلة ب

  املساعدة االنتخابية.
  

  لوظائف األمانة العامة “من القائمة تعيينلا”  - 1- 3-  دال    

بالنســــــبة للوظــــــائف الشــــــاغرة يف عمليــــــات األمــــــم املتحــــــدة حلفــــــظ الســــــالم أو البعثــــــات   - 47
وفقــــاً  “مــــن القائمــــة تعيــــنيال”يومــــاً أو لفــــرتة أطــــول، تتبــــع عمليــــة  365السياســــية اخلاصــــة ملــــدة 

ألحــدث اإلجــراءات الــيت قررــا شــعبة املــوظفني امليــدانيني. وتشــمل هــذه العمليــة اخلطــوات التاليــة 
  ًا أكثر تفصيًال للعملية):ختطيطيرمسًا (أ) 10ملرفق (يتضمن ا

حتديــــد االختصاصــــات واإلعــــالن عــــن الوظيفــــة الشــــاغرة: يقــــوم املــــدير املكلــــف   (أ)  
الوظيفـة الشـاغرة وفقـاً لالحتياجـات احملـددة بنـاًء علـى أحـدث نبـذة عامــة  اتبـالتعيني بصـياغة بيانـ

واحـــداً علـــى األقـــل للفـــرز. وهـــذا يشـــمل عـــادة معتمـــدة للوظيفـــة مـــن الرتبـــة املقابلـــة، وحيـــدد شـــرطاً 
مبزيــــد مــــن التفصــــيل، واســــتبعاد األحكــــام غــــري املنطبقــــة. والشــــروط وليات، ؤ حتديــــد املهــــام، واملســــ

وينبغــي صــياغة اخلــربة املطلوبــة واملرغوبــة بقــدر مــا تســمح بــه الشــروط احملــددة مــن حيــث جمــاالت 
واخلــربة يف اســتمارة املهــارات، حــىت  العمــل القياســية، وجمــاالت التخصــص، والتخصصــات الفرعيــة

يتســىن لســجل القائمــة تقــدمي مؤشــر واضــح عــن األعضــاء الــذين يســتوفون املعــايري. وتنشــر الوظيفــة 
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مـــع الـــدعم املطلـــوب واملوافقـــات املطلوبـــة مـــن مـــوظفي املـــوارد البشـــرية  إنســـبريا الشـــاغرة علـــى نظـــام
 ذوي الصـلة علـى مسـتوى البعثـة. ويف حـاالت البعثـات املفا

ُ
 نسـقجئـة أو احلـاالت العاجلـة، جيـوز مل

التـــــابع لشـــــعبة املســـــاعدة االنتخابيـــــة (أو أعضـــــاء الفريـــــق املكلفـــــني) أن يتـــــوىل  القائمــــة االنتخابيـــــة
نظــــام . وخيطــــر إنســــبريانظــــام وظــــائف املــــدير املكلــــف بــــالتعيني، ويعلــــن عــــن الوظيفــــة الشــــاغرة يف 

لوظيفـــة الشـــاغرة بـــأن يف اســـتطاعتهم التقـــدم مجيـــع أعضـــاء القائمـــة تلقائيـــاً علـــى مســـتوى ا إنســـبريا
  ؛لشغل هذه الوظيفة

، إنســبريانظــام الطلبــات: يقــدم أعضــاء القائمــة املهتمــون واملتــاحون طلبــام علــى   (ب)  
  ؛على أسئلة الفرز اً تضمن استمارة التاريخ الشخصي، ورسالة إحالة، وردودتو 

بــات حســب املتقــدمني مــن غــري بفــرز الطل إنســبريانظــام التقيــيم واالختيــار: يقــوم   )ج(  
أعضــاء القائمــة أو أي شــخص ال يســتويف الشــروط الــدنيا لألهليــة. ويعــد املــدير املكلــف بــالتعيني، 

ـــقوبـــدعم مـــن  وًال عـــن تقيـــيم أي املرشـــحني يســـتويف شـــروط الصـــالحية بشـــكل ؤ القائمـــة، مســـ ُمنس
قــدمني مــن حيـث التعلــيم، واخلــربة، تقييمـاً أوليــاً جلميـع املت القائمــة االنتخابيــة ُمنسـقأفضـل. ويقــدم 

واملهـــارات اللغويــــة، ويعــــد قائمـــة مطولــــة للمــــدير املكلــــف بـــالتعيني. ويســــتعرض املــــدير اســــتمارات 
ويوصـــي بأحـــد املرشـــحني (لـــيس أعضـــاء القائمـــة مطـــالبني  ،التـــاريخ الشخصـــي يف القائمـــة املطولـــة

وز للمـــدير املكلـــف بـــالتعيني أن بـــأداء اختبـــارات حتريريـــة أو مقـــابالت يف هـــذه املرحلـــة، مـــع أنـــه جيـــ
وإذا كــان الوقــت يســمح بــذلك). ويعتمــد رئــيس  ،خيتـار إضــافة هــذه اخلطــوة إذا كــان ذلــك ضــرورياً 

  .إنسبريانظام البعثة رمسيًا االختيار يف 
  

  لوظائف خارج األمانة العامة “االختيار من القائمة”عملية   - 2- 3-  دال    

املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا خــارج األمانــة العامــة،  بالنســبة للوظــائف يف وكــاالت األمــم  - 48
والــيت تتبــع  “االختيــار مــن القائمــة”ســتخدم طريقــة تُ  ،. وبــدًال مــن ذلــكإنســبريانظــام ال يســتخدم 

بشــكل عــام نفــس املبــادئ املــذكورة أعــاله. وتشــمل علــى وجــه التحديــد اخلطــوات التاليــة (يتضــمن 
   عن العملية):أكثر تفصيالً ختطيطيًا رمسًا (ب)  10 املرفق

عتمــد متشــياً مــع اإلجــراءات ف وتُ نشــأ الوظــائف وتصــن صــياغة االختصاصــات: تُ   (أ)  
  ؛املعمول ا يف كل كيان

وتوصــيف الوظيفــة  ،ويقــوم املــدير املكلــف بــالتعيني بصــياغة اختصاصــات الوظيفــة الشــاغرة  
ث نبـذة عامـة معتمـدة عـن وبنـاًء علـى أحـد ،أو الوظيفة العامة الشاغرة طبقاً لالحتياجات اخلاصـة

مبزيـــــد مـــــن والشـــــروط وليات ؤ واملســـــ ،الوظيفـــــة املقابلـــــة للرتبـــــة. ويشـــــمل هـــــذا عـــــادة حتديـــــد املهـــــام
التفصــــيل، واســــتبعاد األحكــــام الــــيت ال تنطبــــق. وينبغــــي صــــياغة اخلــــربة املطلوبــــة واملرغوبــــة بشــــروط 
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التخصصـــات حمـــددة قـــدر املســـتطاع مـــن حيـــث جمـــاالت العمـــل النمطيـــة، وجمـــاالت التخصـــص، و 
ــــة، واخلــــربة يف اســــتمارة املهــــارات، حبيــــث تتــــيح لســــجل القائمــــة تــــوفري مؤشــــر واضــــح عــــن  الفرعي

  األعضاء الذين يستوفون املعايري.

إصدار تقرير القائمة: مبجـرد االنتهـاء مـن الوظيفـة الشـاغرة، يقـدم املـدير املكلـف   (ب)  
ـــالتعيني طلـــب إعـــداد تقريـــر للقائمـــة إىل فريـــق القائمـــة باســـتخ دام اســـتمارة طلـــب تقريـــر القائمـــة ب

). وترفــق الوظيفــة الشــاغرة بالطلــب. وبالنســبة لوظــائف التعيــني احملــدد املــدة، 11(املثــال يف املرفــق 
لـــب ذلــك، يبعـــث فريـــق القائمـــة برســالة إىل مجيـــع أعضـــاء القائمـــة وبالنســبة لوظـــائف أخـــرى إذا طُ 

تمــامهم، وحتــديث اســتمارة التــاريخ مــن رتبــة الوظيفــة الشــاغرة لكــي يوضــحوا مــدى اســتعدادهم واه
طلــب مــن أعضــاء القائمــة عــادة تقــدمي ردودهــم يف غضــون مخســة أيــام اخلاصــة ــم. ويُ  يالشخصــ

 
ُ
ـــــقعمـــــل. وترفـــــق مبثـــــل هـــــذه الرســـــائل نســـــخة مل ي القائمـــــة يف مجيـــــع الكيانـــــات الـــــيت تســـــتخدم نس

 أمسـاء مجيـع أعضـاء القائمـة صدر فريق القائمـة تقريـر القائمـة الـذي يبـني مستشارين انتخابيني. مث يُ 
هم للشـروط الـيت حـددها املـدير املكلـف بـالتعيني دون أي ئفاي مـدى اسـتني، ويبـني احاملهتمـني واملتـ

  ؛)12تقييم أو فرز إضايف (العينة يف املرفق 

ويرســل فريــق القائمـــة تقريــر القائمـــة بالربيــد اإللكـــرتوين مــع اســـتمارات التــاريخ الشخصـــي   
ت األداء الـــــيت قـــــدمها أعضـــــاء القائمـــــة، يف حالـــــة طلبهـــــا، إىل املـــــدير املكلـــــف املقابلـــــة، وتقييمـــــا

بــــالتعيني. ويوضــــح التقريــــر أيضــــاً، بقــــدر مــــا تســــمح بــــه املعلومــــات املتاحــــة، أي أعضــــاء القائمــــة 
ــــاً يف نظــــام األمــــم املتحــــدة املوحــــد، أو أُ  وصــــي ــــم لوظيفــــة أخــــرى يف نظــــام األمــــم املعينــــني حالي

  ل مجيع طلبات تقرير القائمة، وتقارير القائمة، والرسائل ذات الصلة.املتحدة املوحد. وتسج

اختيــار عضـــو القائمـــة: عنـــدما حيـــدد املــدير املكلـــف بـــالتعيني عضـــواً مناســـباً مـــن   )ج(  
أعضـــاء القائمـــة، فإنـــه ميكـــن اختيـــار أعضـــاء القائمـــة بواســـطة مـــدير املكتـــب أو البعثـــة دون إجـــراء 

صــــلح اســــتمارة التــــاريخ الشخصــــيات الــــيت تخــــر. و آمركــــزي مزيــــد مــــن التقيــــيم أو أي اســــتعراض 
القائمــة كأســاس الختيــار املستشــارين االنتخــابيني علــى نطــاق مجيــع الكيانــات. وجيــوز  اتســتخدمه

للمـــدراء املكلفـــني بـــالتعيني أن يقـــرروا أنـــه يلـــزم إجـــراء تقييمـــات إضـــافية، وجيـــوز أن يطلبـــوا مراجـــع 
  إذا كان يوصى بعضو من أعضاء القائمة.وتوصيات ألعضاء القائمة قبل تقرير ما 

وجيــوز للمــدراء املكلفــني بــالتعيني أن يوصــوا باختيــار أعضــاء القائمــة الــذين يتضــح بالفعــل   
رتك األمــــر ألعضــــاء ع. ويُــــأنــــه موصــــى ــــم لوظيفــــة أخــــرى قيــــد التعيــــني، طاملــــا أن العــــرض مل يوقّــــ

حـــد العـــروض، فمـــن ألالقائمـــة وا العـــرض الـــذي يقبلونـــه. ومبجـــرد قبـــول عضـــو ددالقائمـــة لكـــي حيـــ
  هذه الوظيفة. يشغلاملتوقع أن 
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ــقفريــق القائمــة و  إبــالغ ويتــوىل املــدير املكلــف بــالتعيني   ن وقــع عليــه مبَــقائمــة الكيــان  ُمنس
لمــدير املكلــف بــالتعيني أن لاالختيــار للوظيفــة لكــي يســجل يف القائمــة. ويف هــذه املرحلــة، جيــوز 

الربيـد اإللكـرتوين، قـدر املتـاح، نسـخاً مـن الوثـائق التاليـة لعضـو يطلب من فريق القائمـة أن يرسـل ب
  القائمة من أجل التعجيل بإعداد العقد:

  جواز السفر؛  ‘1’  

  والشهادات اجلامعية؛  ‘2’  

وشــهادات إمتــام أساســيات األمــن يف امليــدان وإجــراءات األمــن املعــززة يف امليــدان   ‘3’  
  ضمن دورات دراسية ميدانية؛

  بتضارب املصاحل. اً خاص اً عموق  اً وإعالن  ‘4’  

ـــقويتـــوىل املـــدير املكلـــف بـــالتعيني إبـــالغ فريـــق القائمـــة و    قبـــول  بتـــاريخقائمـــة الكيـــان  ُمنس
  حد العروض، حىت يتسىن إدراج ذلك يف سجل قائمة العضو.ألعضو القائمة 

  
  التعيينات المؤقتة والخبرات االستشارية  - 3- 3-  دال    

ئف التعيينـــات االنتخابيـــة املؤقتـــة، مبـــا يف ذلـــك يف األمانـــة العامـــة، ميكـــن أيضـــاً شـــغل وظـــا  - 49
 جــزءألعضــاء يف جمموعــة مــن نفــس رتبــة الوظيفــة يف  “االختيــار مــن القائمــة الواحــدة”عــن طريــق 

التعيينــات احملــددة املــدة بالقائمــة. ويف حالــة عــدم تــوافر عضــو مناســب يف القائمــة هلــذه الوظيفــة، 
  تباع اإلجراءات املعتادة.االوظيفة ب فإنه يتم اإلعالن عن هذه

مـــــن  وبالنســـــبة لعقـــــود ســـــارية أخـــــرى لغـــــري املـــــوظفني (اخلـــــرباء االستشـــــاريون واملتعاقـــــدون  - 50
اخلـرباء االستشـاريني  جـزءاحملـددة املـدة و  تلتعيينـاا جـزء)، ميكن النظـر يف تعيـني أعضـاء مـن األفراد

بالنســبة لعقــود اخلــرباء االستشــاريني. احلاليــة  تبــع إجــراءات االختيــار والتعيــنيمــن القائمــة. وســوف تُ 
عقود بــــال اخلاصـــة ختيــــاراال ةربنــــامج األمـــم املتحــــدة اإلمنـــائي، جيـــب أن تلتــــزم عمليـــفيمـــا يتعلـــق بو 

ــالفرديــة ب ي السياســات واإلجــراءات الربناجميــة والتنفيذيــة لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي. وبعــد تلق
كلــــف بــــالتعيني باملرشــــحني املــــؤهلني إلبالغهــــم بــــاإلجراءات الــــيت تقريــــر القائمــــة، يتصــــل املــــدير امل

طلــب. وقــد خيتــار املــدير املكلــف بــالتعيني إجــراء تقييمــات إضــافية، التبع، مبــا يف ذلــك تقــدمي ســتُ 
ميكـــن أن تشـــمل طلـــب وتقيـــيم مقرتحـــات تقنيـــة وماليـــة مـــن الكيـــان املتعاقـــد وفقـــاً لشـــروط ذلـــك 

  الكيان وإجراءاته.
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  لل أحد الوظائف عند عدم وجود عضو قائمة متاح أو مؤهَ شغ  - 4- دال     

ــــتم اإلعــــالن عــــن وظيفــــة مستشــــار انتخــــايب علــــى املســــتوى القطــــري و/أو شــــغل هــــذه   - 51 ي
الوظيفــة عــن طريــق عمليــة عاديــة للكيــان بالنســبة هلــذا النــوع مــن الوظــائف عنــدما ال يوجــد عضــو 

قائمــة، أو عنــدما ال جيــد أحــد ال اح مــنعضــو متــ ل هلــذه الوظيفــة، أو عنــدما ال يوجــدقائمــة مؤَهــ
قائمـــة، وعنــــدما توجـــد لــــدى املـــدير املكلــــف ال مناســـب مــــن املـــدراء املكلفــــني بـــالتعيني أي عضــــو

ـــالتعيني، بالنســـبة لكيانـــات أخـــرى غـــري األمانـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة، أســـباب اضـــطرارية لعـــدم  ب
املــدة باألمانـــة العامــة لألمــم املتحـــدة،  ددةاحملــوظيفـــة التقــدمي طلــب تقريـــر القائمــة أوًال. ويف حالــة 

  فإن هذا يشمل شغور وظيفة حمددة.

ويف مجيــــع عمليــــات االختيــــار بالنســــبة لوظــــائف املستشــــارين االنتخــــابيني علــــى املســــتوى   - 52
 عــن الكيــانالنظــر ، وبصــرف “االختيــار مــن القائمــة”أو  “التعيــني مــن القائمــة”القطــري خبــالف 
ختيـــار أحـــد املرشـــحني، يقـــوم املـــدير املكلـــف بـــالتعيني بـــإبالغ فريـــق ، فبمجـــرد ااملكلـــف بـــالتعيني

ــقالقائمــة و  ــم واملختــارين. ويضــيف فريــق القائمــة هــذه املعلومــات  ُمنس قائمتــه باملرشــحني املوصــى
القائمـة. وعنـدما تـتم التوصـية مبرشـحني غـري مـدرجني علـى القائمـة، باخلـرباء االستشـاريني  جزءإىل 

جـــــــزء اخلـــــــرباء  إىل مـــــــن املرشـــــــحني تقـــــــدمي الوثـــــــائق الضـــــــرورية إلضـــــــافتها يطلـــــــب فريـــــــق القائمـــــــة
ــــة  ــــدما تبــــدأ احلمل ــــات احملــــددة املــــدة عن االستشــــاريني، ويــــدعوهم إىل التقــــدم لعضــــوية جــــزء التعيين

  املناسبة التالية.
  

  اإلنهاء بعد استكمال المهمة والتدابير التأديبية  - 5- دال     

بيون أحــد املهــام، أو ينفصــلون عــن األمــم املتحــدة، أو عنــدما يكمــل املستشــارون االنتخــا  - 53
ـــيم لـــألداء علـــى  خيلـــون منصـــباً بصـــورة أخـــرى، فـــإم يبلغـــون فريـــق القائمـــة، ويرســـلون أحـــدث تقي
االستمارة اخلاصة بكيـام. وإذا مل يتلـق فريـق القائمـة أي تقيـيم لـألداء بعـد انتهـاء املهمـة، يطلـب 

  باشر أو املشرفني املباشرين.فريق القائمة تقييمًا من املشرف امل

وإذا كــــان أداء عضــــو القائمــــة ال يفــــي بتوقعــــات املشــــرف، يتخــــذ فريــــق القائمــــة التــــدابري   - 54
  املناسبة لتوثيق هذه املسألة ويضيف هذه املعلومات إىل سجل العضو.

ــي تعييــنهم لســبب أعضــاء القائمــة الــذين أُ إىل ســجالت  أيضــاً  وتضــاف هــذه املعلومــات  - 55
مــــــــن النظــــــــام اإلداري لألمــــــــم  ‘5’أو  ،‘4’و أ، ‘2’ )(ج 6-9وص عليــــــــه يف القاعــــــــدة منصــــــــ

  املتحدة.



- 
 

 

16-02965 19 

 

وعنــدما يطلــب املــدراء املكلفــون بــالتعيني ذلــك، يقــدم فريــق القائمــة تعليقــات علــى األداء   - 56
 54اهلزيل احملتمل يف السـابق بالنسـبة ألعضـاء القائمـة املـدرجني يف تقـارير القائمـة، وفقـاً للفقـرتني 

  أعاله. 55 و
  

  االحتفاظ بالقائمة واستخدامها العام  - 6- دال     

باإلضــافة إىل تــداول اخلطــوات يف عمليــات االختيــار املــذكورة أعــاله، يتــوىل فريــق القائمــة   - 57
، وحتــــديث القائمــــةعــــن ستفســــارات االإدارة القائمــــة علــــى أســــاس يــــومي. وهــــذا يشــــمل متابعــــة 

لنســــبة لالختصاصــــات، وإصــــدار التقــــارير، والتعامــــل مــــع باتقــــدمي املشــــورة ســــجالت األعضــــاء، و 
  املراسالت، واحلفاظ على العالقات مع أعضاء القائمة.

  
  البث، والمراسالت، والمتابعة  - 1- 6- دال     

جيــــوز لفريــــق القائمــــة بــــث معلومــــات عامــــة ألعضــــاء القائمــــة، مــــن قبيــــل املعلومــــات عــــن   - 58
دة واملســاعدة االنتخابيــة، مبــا يف ذلــك السياســات القائمــة وتنفيــذها، ومعلومــات عــن األمــم املتحــ

  أو املبادئ التوجيهية أو األدوات.

فريــق القائمــة علــى األســئلة واالستفســارات الــيت ترســل إىل عنــوان الربيــد اإللكــرتوين  دْ رُ ويـَــ  - 59
للقائمــة العامــة بشــأن تنفيــذ القائمــة بشــكل عــام أو عمليــات اختيــار حمــددة. وســوف تكــرر الــردود 

ملســــتطاع املعلومــــات املنشــــورة أو تشــــري إليهــــا، وتوجيهــــات القائمــــة، واإلجــــراءات، واملبــــادئ قــــدر ا
  التوجيهية، والقواعد.

60 -   ـــــد اإللكـــــرتوين للقائمـــــة العامـــــة. وتســـــج ـــــوان الربي ـــــى عن ـــــرد عل ـــــيت ت ـــــع املراســـــالت ال ل مجي
مليـات االختيـار والـيت ختـص عضـوية القائمـة وع ،املراسـالت بـني فريـق القائمـة وأعضـاء القائمـة أما

الــيت مت االتصــال بالعضــو بشــأا، والــيت يهــتم ــا العضــو، و/أو الــيت شــارك فيهــا العضــو، فتســجل 
  وحتفظ يف امللف. وميكن إضافة مراسالت أخرى إىل السجل حسب تقدير فريق القائمة.

مــع وال يتقاســم فريــق القائمــة أي معلومــات لديــه عــن حالــة عمليــات االختيــار أو التعيــني   - 61
املرشـــحني املعنيـــني مـــا مل يطلـــب املـــدير املكلـــف بـــالتعيني ذلـــك، ورمبـــا ال تؤخـــذ أي معلومـــات يـــتم 
احلصـول عليهـا مــن فريـق القائمـة علــى أـا تشـري إىل أن فــرداً مـا قـد اختــري أو سـوف خيتـار لوظيفــة 

  ما.

يف إثـارة  ويقوم فريق القائمة، عـن طريـق التفاعـل مـع عضـو القائمـة واملرشـحني، بـدور هـام  - 62
  واستمرار اهتمام املستشارين االنتخابيني إلتاحة مهارام وخربام لعمل األمم املتحدة.
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  الصيانة والتحديث  - 2- 6- دال     

ولية ضــمان أن تكــون لــدى فريــق القائمــة ؤ تقــع علــى عــاتق أعضــاء القائمــة أنفســهم مســ  - 63
مــــة يتخــــذ إجــــراءات بصــــورة بيانــــات دقيقــــة ومســــتكملة لســــجالت األعضــــاء. غــــري أن فريــــق القائ

  معتادة لتحديث معلومات األعضاء.

تلقـــى فريـــق القائمـــة إخطــارا بأنـــه تعـــذر تســـليم رســالة بالربيـــد اإللكـــرتوين، مبـــا يف يوعنــدما   - 64
، إىل أحـــد أعضـــاء القائمـــة، يســـعى فريـــق القائمـــة علـــى الفـــور للحصـــول علـــى وثـــةبثمذلـــك رســـالة 

  مة.تفاصيل مستكملة عن االتصال بعضو القائ

وجيــري فريــق القائمــة استفســاراً مــرتني كــل عــام علــى األقــل لتحديــد أعضــاء القائمــة الــذين   - 65
لـــديهم معلومـــات غـــري كاملـــة، أو أعضـــاء القائمـــة الـــذين مل يســـتكملوا معلومـــام، و/أو الـــذين مل 
ــــة. ويســــتخدم فريــــق القائمــــة هــــذه املعلومــــات  ــــردوا علــــى أي رســــالة يف غضــــون فــــرتة زمنيــــة معين ي

  األعضاء ومشرفيهم السابقني من أجل استكمال وحتديث سجل القائمة.تصال بلال

خــــر أن يطلـــب مــــن أعضــــاء القائمـــة تأكيــــد اســــتمرار آلوجيـــوز لفريــــق القائمــــة مـــن وقــــت   - 66
وميكــــن إرســــال مثــــل هــــذه الطلبــــات كرســــائل بالربيــــد  .اهتمــــامهم بــــأن يكونــــوا أعضــــاًء يف القائمــــة

ه إىل جمموعــة مــن األعضــاء الــذين مل يقــدموا معلومــات  أو توّجــ ،اإللكــرتوين جلميــع أعضــاء القائمــة
كاملـــة و/أو الـــذين مل يســــتكملوا بيانـــام يف غضــــون فـــرتة زمنيــــة معينـــة. وجيــــري تشـــجيع أعضــــاء 

  القائمة الذين مل يعودوا مهتمني بعضوية القائمة على االنسحاب من القائمة.
  

  خرىاألتقارير الستفسارات و اال  - 3- 6- دال     

باإلضافة إىل تقـارير القائمـة، جيـوز لفريـق القائمـة أيضـاً إصـدار تقـارير أخـرى مثـل التقـارير   - 67
الســــردية واجلــــداول النمطيــــة عــــن أنشــــطته لكيانــــات األمــــم املتحــــدة، إذا أذن بــــذلك مــــدير شــــعبة 

  املساعدة االنتخابية.

عنـــدما  ويقـــدم فريـــق القائمـــة تعليقـــات علـــى مشـــروع االختصاصـــات والوظـــائف الشـــاغرة  - 68
  طلب منه ذلك.يُ 

ستشـــاريني االنتخـــابيني يف القائمـــة وحيـــدد فريـــق القائمـــة أيضـــاً الثغـــرات بـــني ختصصـــات امل  - 69
واحتياجـــات التوظيـــف املتوقعـــة، ويقـــوم بأنشـــطة توعيـــة الجتـــذاب مرشـــحني مـــن أجـــل ســـد هـــذه 

، وتنســق عــن مستشــارين انتخــابينيتُعــّني الثغــرات. وجتــري أنشــطة التوعيــة هــذه مــع كيانــات خمتلفــة 
  طريق الفريق العامل املعين بالقائمة.
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ويعــد فريــق القائمــة تقريــراً ســنوياً خمتصــراً يقــدم علــى األقــل حملــة عامــة عــن أعــداد أعضــاء   - 70
نـــوع اجلـــنس واجلنســـية، أو الديانـــة،  وأالرتبـــة،  وأالقائمـــة،  جـــزءالقائمـــة احلـــاليني مصـــنفني حســـب 

ـــار الـــيت أجريـــت  بـــدعم منـــه، ومـــع كـــم مـــن هـــؤالء األعضـــاء الـــذين مت وكـــم عـــدد عمليـــات االختي
ـــقاختيـــارهم. ويقـــدم التقريـــر إىل  األمـــم املتحـــدة، ومـــدير شـــعبة املســـاعدة االنتخابيـــة، والفريـــق  ُمنس

  العامل املعين بالقائمة.
  

  التدابير االنتقالية  - 7- دال     

لعمــل بصــورة كاملــة، جميــات يــتم حتــديثها وجــاهزة لايتطلــب التنفيــذ الكامــل هلــذا اإلطــار بر   - 71
واســتكمال األعضــاء احلــاليني لســجالم وفقــاً لالســتمارات اجلديــدة، وتنظــيم محلــة عاديــة بالنســبة 
جلميــع جمموعــات جــزء التعيينــات احملــددة املــدة. ويســتمر تنفيــذ القائمــة دون انقطــاع طــوال املرحلــة 

  االنتقالية.
  

  البرامجياتتحسين   - 1- 7- دال     

ار عمليـــة التطبيـــق يف املســـتقبل للقائمـــة االنتخابيـــة الواحـــدة عـــن طريـــق مـــن املتوقـــع أن تـــد  - 72
  .إنسبريانظام 

صــــات يوســــوف يعمــــل مكتــــب تكنولوجيــــا املعلومــــات واالتصــــاالت علــــى تطــــوير التخص  - 73
. ويف الوقــت نفســه، ســتبدأ القائمــة الواحــدة باســتخدام 2016املطلوبــة للقائمــة الواحــدة يف عــام 

بالنســـبة لشـــغور الوظـــائف وشـــغور الوظـــائف  “التعيـــني مـــن القائمـــة”ن لإلعـــالن عـــ إنســـبريانظـــام 
لتقيـــــيم  Nova نوفـــــا العامـــــة. وســـــوف حتـــــال اســـــتمارات التـــــاريخ الشخصـــــي للمتقـــــدمني إىل نظـــــام

الســتكمال عمليــة االختيــار. وســوف يســتمر  إنســبريانظــام املرشــحني، وســوف تســجل النتــائج يف 
وللبحـــث عـــن مرشـــحني لوظـــائف مـــن خـــارج األمانـــة أيضـــاً لصـــيانة القائمـــة نوفـــا  اســـتخدام نظـــام

  العامة و/أو للخرباء االستشاريني.

 جميـــــــــاتاويتطلـــــــــب تنفيـــــــــذ القائمـــــــــة وفقـــــــــاً هلـــــــــذا اإلطـــــــــار إجـــــــــراء تعـــــــــديالت علـــــــــى بر   - 74
Nova/Nucleus ،مـــن قبيـــل التحـــديثات الســـتمارة املهـــارات، فضـــًال عـــن قاعـــدة بيانـــات القائمـــة ،

فــــذ أقســــام اإلطــــار ذات الصــــلة عنــــدما يبــــدأ تنفيــــذ وظــــائف ووظــــائف االستفســــار واإلبــــالغ. وتن
  املطلوبة. الرباجميات

وبالنســـبة لطريقـــة االختيـــار مـــن القائمـــة لوظـــائف برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي احملـــددة   - 75
املـــدة، ســـوف يســـتطلع فريـــق القائمـــة التـــابع لشـــعبة املســـاعدة االنتخابيـــة اخليـــارات املختلفـــة لـــدى 
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العمليـة، بطريقـة تسـمح أيضـاً بـالتوافق مـن أجـل التطبيـق اآليل هلـذه ملتحـدة اإلمنـائي برنـامج األمـم ا
  وتقاسم املعلومات معهما.نوفا   و إنسبريا مع نظاميّ 

ــــق القائمــــة إىل دعــــم مكــــرس حــــىت ميكــــن معاجلــــة أي مســــائل تتعلــــق   - 76 ــــاج فري وســــوف حيت
  .نوفا  و إنسبريا جمياتارب ب

  
  اآلخرين وضع أعضاء القائمة  - 3- 7- دال     

أثنـــاء فـــرتة االنتقـــال، ســـوف تواصـــل القائمـــة الواحـــدة إدراج األعضـــاء الـــذين حصـــلوا علـــى   - 77
عضــويتهم عــن طريــق اإلجــراء اخلــاص بتقيــيم القائمــة الواحــدة، واألعضــاء الــذين حصــلوا علــى هــذه 

  العامة.االستعراض املركزية يف امليدان التابعة لألمانة  ةالعضوية عن طريق إجازة سابقة من هيئ

يف وظــائف مكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع واألمانــة العامــة  توبالنســبة للتعيينــا  - 78
لألمــــم املتحــــدة، مبــــا يف ذلــــك البعثــــات امليدانيــــة إلدارة الشــــؤون السياســــية وإدارة عمليــــات حفــــظ 

  السالم، سوف يعامل مجيع موظفي القائمة وفقًا هلذا اإلطار مبجرد اعتماده.

نســـبة للمستشـــارين االنتخـــابيني املوجـــودين عنـــد اســـتكمال احلملـــة املعتـــادة األوىل يف وبال  - 79
قاعــــدة بيانــــات أخــــرى للمستشــــارين االنتخــــابيني يف األمــــم املتحــــدة خبــــالف القائمــــة االنتخابيــــة 

ـــــون إىل الواحـــــدة لألمـــــم املتحـــــدة، فســـــوف حيوّ  اخلـــــرباء االستشـــــاريني يف القائمـــــة الواحـــــدة  جـــــزءل
التعيينــات احملــددة املــدة  جــزءضــيفوا إىل أعــاله والــذين أُ  75ك املــدرجني يف الفقــرة (باســتثناء أولئــ

التعيينـــــات احملـــــددة املـــــدة  جـــــزءيف القائمــــة). وســـــوف يتعـــــني علـــــى أولئـــــك املوجــــودين بالفعـــــل يف 
بالقائمـــة الواحـــدة، حســـب مقتضـــى احلـــال، اســـتكمال معلومـــام وإضـــافة وثـــائقهم املفقـــودة إىل 

ــــتم إجــــازام يف  ســــجلهم. أمــــا أولئــــك ــــذين مل ت ــــات احملــــددة املــــدة، فســــوف تُ  جــــزءال نقــــل التعيين
طلـب مـنهم التقـدم للحصـول علـى اخلـرباء االستشـاريني يف القائمـة الواحـدة، ويُ  جـزءعضويتهم إىل 

  التعيينات احملددة املدة يف احلملة املعتادة التالية. جزءعضوية 

نتخـــــابيني خبـــــالف القائمـــــة االنتخابيــــــة وســـــوف تتوقـــــف قواعـــــد بيانـــــات املستشـــــارين اال  - 80
الواحدة عن العمل يف إطار القـوائم مبجـرد تنفيـذ القائمـة الواحـدة بالكامـل، أو بنـاء علـى قـرار مـن 

  الكيان الذي يتوىل تنفيذها، أيهما أقرب.
    

  الشروط والتعاريف  -هاء   
   

  المراجع  -واو   
  بشأن االنتخابات 46/137ية العامة قرار اجلمع  - 1  
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  ST/AI/2010/3/Amend.1تعليمات إدارية بشأن نظام اختيار املوظفني،   - 4  

  بيةترتيبات املساعدة االنتخا - 2011/23قرار جلنة السياسات رقم   - 5  

املســـاعدة االنتخابيـــة الـــيت تقـــدمها  مببـــادئتوجيهـــات بشـــأن السياســـات املتعلقـــة   - 6  
  FP/01/2012وأنواعها،  األمم املتحدة

    
  الرصد واالمتثال  -زاي   

ـــــقف كلـــــيُ    ـــــل األمـــــني العـــــام للشـــــؤون  ُمنس األمـــــم املتحـــــدة للمســـــاعدة االنتخابيـــــة، ووكي
ألمـــم املتحـــدة فيمـــا يتعلـــق باملســـاعدة االنتخابيـــة، تنســـيق يف إطـــار منظومـــة االالسياســـية بضـــمان 

املتعلقـــة وبـــذلك ســـوف يســـاعدان علـــى ضـــمان االلتـــزام بـــاإلجراءات املبينـــة يف هـــذه التوجيهـــات 
  .اتالسياسب

    
  بدء النفاذ  -حاء   

  .2016شباط/فرباير  5يوم  اتبالسياس املتعلقة يبدأ نفاذ هذه التوجيهات  
    

  االتصال  -طاء   
 ، شـــعبة الشـــؤون االنتخابيـــة، إدارة الشـــؤون السياســـية علـــى املوقـــع الشـــبكي:فريـــق القائمـــة  

electoralroster@un.org  
    

  التاريخ  -ياء   
صـــيغت مبعرفـــة شـــعبة الشـــؤون االنتخابيـــة، إدارة الشـــؤون السياســـية، بالتعـــاون الوثيـــق مـــع   

دارة املـــــوارد البشـــــرية، وإدارة الـــــدعم امليداين/شـــــعبة املـــــوظفني امليـــــدانيني، إدارة الشـــــؤون اإلداريـــــة/إ
  وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع.

    
  التوقيع

  2016شباط/فرباير  5 :التاريخ
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  1المرفق 
  رُتب األمم المتحدة ومقابلها في لجنة الخدمة المدنية الدولية    

  الرُتب املكافئة للجنة اخلدمة املدنية الدولية  مم املتحدةرُتب األ
  10 -اخلدمة املدنية الدولية   3 -ف     

  11 -اخلدمة املدنية الدولية   4 -ف 
  12 -اخلدمة املدنية الدولية   5 -ف 
  13 -اخلدمة املدنية الدولية   1 -مد /  6 -ف 

  

  2المرفق 
  للشؤون االنتخابيةمجاالت العمل في المجموعة الوظيفية     

  جمال العمل  رمز جمال العمل
    
SA املساعدة التقنية االنتخابية، والدعم، واملشورة  
CV التصديق على صحة االنتخابات واعتمادها  

IS تنفيذ االنتخابات واإلشراف عليها  
MO  رصد االنتخابات ومراقبتها  
EO جماالت أخرى  

  



- 
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  3المرفق 
  عة الوظيفية للشؤون االنتخابيةمجاالت التخصص في المجمو     

  جمال التخصص  رمز جمال التخصص
    

A01  كبري املستشارين التقنينيإدارة املساعدة االنتخابية وتنسيقها (كبري موظفي شؤون االنتخابات/(  
A02  (املقر واملكاتب اإلقليمية) ختطيط املساعدة االنتخابية ودعمها ورصدها  
A03  بناء القدرات االنتخابية  
A04  التصديق على صحة االنتخابات  
A05  الرتبية املدنية وتثقيف الناخبني  
A06  اتنـزاعالشكاوى االنتخابية وتسوية ال  
A07  جتهيز البيانات االنتخابية وحتليلها  
A08  العالقات اخلارجية االنتخابية  
A09  تعميم مراعاة املنظور اجلنساين االنتخايب  
A10  بيةتصميم الرسومات االنتخا  
A11  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت االنتخابية  
A12  تطوير البنية التحتية االنتخابية  
A13  إصالح وتطوير املؤسسات االنتخابية  
A14  املشورة القانونية االنتخابية والصياغة  
A15  اللوجستيات االنتخابية  
A16  املراقبة االنتخابية أو الرصد االنتخايب  
A17  نتخابية مبا فيها العمليات امليدانيةالعمليات اال  
A18  (األمم املتحدة أو التنفيذ/اإلشراف بواسطة هيئات إدارة االنتخابات) إدارة العملية االنتخابية العامة  
A19  التخطيط وامليزنة االنتخابية  
A20  اإلجراءات االنتخابية  
A21  الدعم اإلداري للعملية االنتخابية  
A22  خابيةاملشرتيات االنت  
A23  إدارة الربامج واملشاريع االنتخابية  
A24   ،املشرتيات، واإلدارة وغريها)و دعم الربامج واملشاريع االنتخابية (امليزانية  
A25  ال االنتخايباإلعالم العام، والتوعية، والعالقات مع وسائل اإلعالم يف ا  
A26  األمن االنتخايب  
A27   الدعم أصحاب املصلحة يف ا(تمع املدين أو وسائل اإلعالم أو األحزاب السياسيةا) االنتخايب  
A28  التدريب االنتخايب  
A29  التحقق االنتخايب  
A30  جماالت أخرى  



-
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  4المرفق 
  مراحل العملية االنتخابية    

  مرحلة العملية االنتخابية  رمز املرحلة
  اإلصالح القانوين واملؤسسي  1املرحلة     

  طيط وامليزنةالتخ  2املرحلة 
  تسجيل الناخبني  3املرحلة 
  األعمال التحضريية لالقرتاع، واالقرتاع، واحلساب  4املرحلة 
  ات وتسويتهانـزاعجداول النتائج، وال  5املرحلة 
  بعد االنتخابات اأعمال م  6املرحلة 
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  5المرفق 
  التخصصات الفرعية في المجموعة الوظيفية للشؤون االنتخابية    

  التخصص الفرعي  خصص الفرعيرمز الت
    

S001  إدارة األصول واجلرد -اإلدارة  
S002   امليزانية -اإلدارة  
S003   املالية -اإلدارة  
S004   املوارد البشرية -اإلدارة  
S005   أنشطة أخرى -اإلدارة  
S006   املشرتيات -اإلدارة  
S007   واإلحصاءات االدميوغرافي -التحليل  
S008   لبيانات االنتخابيةا -التحليل  
S009   وسائل اإلعالم -التحليل  
S010   نـزاعالقضايا السياسية وال -التحليل  
S011 املفاوضات الثنائية واملتعددة األطراف  
S012  ختطيط امليزانية  
S013  تقييم القدرات  
S014  بناء القدرات  
S015  تمع املدينتنمية ا  
S016  صياغة مدونة السلوك  
S017  يط االتصاالتختط  
S018  الوساطة واالنتخابات  
S019  احلساب/إدارة مركز إحصاء األصوات  
S020  إقامة البنية التحتية االنتخابية  
S021 تصميم النظم االنتخابية  
S022   إدارة األصول واجلرد -هيئة إدارة االنتخابات  
S023   امليزانية -هيئة إدارة االنتخابات  
S024  املالية -خابات هيئة إدارة االنت  
S025   املوارد البشرية -هيئة إدارة االنتخابات  
S026   أنشطة أخرى -هيئة إدارة االنتخابات  
S027   املشرتيات -هيئة إدارة االنتخابات  
S028   االتصال باملراقبني -العالقات اخلارجية  
S029   العالقات مع األحزاب واملرشحني -العالقات اخلارجية  



-
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  التخصص الفرعي  خصص الفرعيرمز الت
    

S030   املواردتعبئة  
S031 تعميم املنظور اجلنساين  
S032  تقدمي العروض يف املؤمترات أو احللقات الدراسية  
S033  ) وكبري املستشارين التقنيني)االنتخابات املوظف األول لشؤونقيادة املساعدة االنتخابية على املستوى الوطين ،  
S034  دعم الفريق الرفيع املستوى  
S035  حهاتصميم املؤسسة وإصال  
S036  تقييم القدرة املؤسسية  
S037  تنمية القدرة املؤسسية  
S038  التنسيق بني الوكاالت  
S039   االستدالل البيولوجي -تكنولوجيا املعلومات  
S040   ترميز البيانات -تكنولوجيا املعلومات  
S041  تصميم قاعدة البيانات وتطويرها -تكنولوجيا املعلومات  
S042  اإللكرتوينالتصويت  -لومات تكنولوجيا املع  
S043   عام -تكنولوجيا املعلومات  
S044   نظم املعلومات اجلغرافية -تكنولوجيا املعلومات  
S045   األجهزة -تكنولوجيا املعلومات  
S046   مركز املساعدة والدعم -تكنولوجيا املعلومات  
S047   الشبكات -تكنولوجيا املعلومات  
S048  والتطبيق الرباجمياتتطوير  -ت تكنولوجيا املعلوما  
S049   نظم االتصاالت -تكنولوجيا املعلومات  
S050  اتنـزاعالشكاوى وتسوية ال -الشؤون القانونية  
S051  صياغة الدساتري والقوانني -الشؤون القانونية  
S052   عام -الشؤون القانونية  
S053   تصميم اإلطار الرقايب -الشؤون القانونية  
S054  النقل اجلوي -وجستيات الل  
S055   ختطيط االنتقال -اللوجستيات  
S056   التخزين -اللوجستيات  
S057  إدارة اللوجستيات  
S058  ختطيط اللوجستيات  
S059   العالقات مع املاحنني -الشؤون اإلدارية  
S060   إدارة املعرفة -الشؤون اإلدارية  
S061  تالسياساحتليل وتطوير  -الشؤون اإلدارية  
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  التخصص الفرعي  خصص الفرعيرمز الت
    

S062   التخطيط االسرتاتيجي -الشؤون اإلدارية  
S063  االستشارات اإلدارية  
S064  تطوير وسائل اإلعالم  
S065   متويل احلمالت واألحزاب السياسية -الرصد  
S066   حقوق اإلنسان -الرصد  
S067   وسائل اإلعالم -الرصد  
S068   أنشطة أخرى -الرصد  
S069  تطوير املراقبني الوطنيني  
S070  االحتياجات ديرتق  
S071 املراقبة  
S072  تنسيق املراقبني  
S073   التنسيق امليداين -العمليات  
S074   وضع مبادئ توجيهية -العمليات  
S075  خارج البلد -العمليات  
S076  (املكتب امليداين) إدارة العمليات  
S077  (املقر الوطين) إدارة العمليات  
S078  ختطيط العمليات  
S079  تدريب وكالء األحزاب السياسية  
S080  تطوير األحزاب السياسية  
S081 مراجعة نتائج االقرتاع  
S082 تطوير اإلجراءات  
S083  شراء املواد واخلدمات االنتخابية  
S084   تصميم الرسومات واألشكال -اإلنتاج  
S085  إنتاج املواد السمعية والبصرية  
S086  إنتاج بطاقات االقرتاع  
S087  إنتاج مواد مطبوعة أخرى  
S088  تقييم املشاريع والربامج  
S089  صياغة وتصميم املشاريع والربامج  
S090  إدارة املشاريع والربامج  
S091  تصميم احلمالت وتطويرها -التوعية العامة  
S092   تنظيم املناسبات -التوعية العامة  
S093   التنفيذ -التوعية العامة  



-
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  التخصص الفرعي  خصص الفرعيرمز الت
    

S094  إنتاج املواد -مة التوعية العا  
S095   االتصال بوسائل اإلعالم -التوعية العامة  
S096   بناء الشراكات -التوعية العامة  
S097   املتحدث الرمسي -التوعية العامة  
S098   إعداد االسرتاتيجية والرسائل -التوعية العامة  
S099  إدارة التوعية العامة  
S100   ّالسريع إدارة العد  
S101 تقارير وحتريرهاكتابة ال  
S102  التحليل والتقييم األمين  
S103  تدريب قوات األمن  
S104  ختطيط األمن  
S105  تقدمي دعم خاص للنساء والفئات احملرومة األخرى  
S106   بناء املوارد يف جمال الدميقراطية وشؤون احلكم واالنتخاباتتيسري اعتماد  -التدريب 

S107   املوارد يف جمال الدميقراطية وشؤون احلكم واالنتخابات بناء تيسري خرباء -التدريب  
S108   بناء املوارد يف جمال الدميقراطية وشؤون احلكم واالنتخابات حلقة عمل عنعقد تيسري  -التدريب 

S109   وضع املنهج -التدريب  
S110  التنفيذ -التدريب  
S111  اطية وشؤون احلكم واالنتخاباتبناء املوارد يف جمال الدميقر  غريلتيسري ال -التدريب 

S112  إدارة التدريب  
S113   الشفويةو  التحريريةالرتمجة  
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  6المرفق 
  )3 -موظف شؤون االنتخابات (ف  -نبذة عامة عن الوظيفة     

  
  التنظيمي والعالقات اإلدارية: راإلطا  

الم، والبعثـات السياسـية اخلاصـة، توجد هذه الوظائف يف امليدان يف إطار املشاريع االنتخابية لعمليات السـ
خـرى األكيانـات الصـندوق األمـم املتحـدة خلـدمات املشـاريع، أو مـع  وأبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي،  وأ

كعضـو يف فريـق للمسـاعدة   بـاتاالنتخاشـؤون تقدم مساعدة انتخابيـة. ويعمـل موظـف اليت لألمم املتحدة 
ري وطـين يف جمـال ختصصـه، ولكـن جيـوز، يف ظـروف اسـتثنائية، االنتخابية، ويقوم عـادة بـدور استشـاري لنظـ

عــادة مســؤوًال أمــام رئــيس قســم، أو  اتاالنتخــاشــؤون . ويكــون موظــف اً ميــداني اً أن يــرأس وحــدة أو مكتبــ
وحدة، أو مكتب ميداين، ويف بعض األحيان، أمام املسؤول االنتخايب األول، أو كبـري املستشـارين التقنيـني 

  أقدم، أو أمام نائب املمثل املقيم أو املدير الُقطري.أو موظف انتخايب 

  
  المسؤوليات:

هـــذه مســـؤوًال عـــن الواجبـــات التاليـــة يف إطـــار الســـلطة املفوضـــة لـــه: ( ةاالنتخابيـــالشـــؤون ســـيكون موظـــف 
  .)باتاالنتخاشؤون الواجبات عامة وميكن أن يقوم ا مجيع موظفي 

تنفيــذ الــربامج والعمليــات االنتخابيــة، واإلشــراف علــى تنفيــذها يف بعــض احلــاالت، يف جمــال أو أكثــر مــن   •
  ااالت التالية على النحو املطلوب:

الصـــياغة القانونيـــة واإلصـــالح القـــانوين، والشـــكاوى وتســـوية النــــزاعات، والتخطـــيط وامليزنـــة، وتطـــوير البنيـــة   
العمليــــات امليدانيــــة، واملشــــرتيات، واللوجســــتيات، واألمــــن، وتكنولوجيــــا  التحتيــــة، والعمليــــات مبــــا يف ذلــــك

املعلومات واالتصاالت، وجتهيـز البيانـات وحتليلهـا، واإلجـراءات، والتـدريب، والعالقـات اخلارجيـة، واإلعـالم 
ت، العـــام، والتوعيـــة والعالقـــات مـــع وســـائل اإلعـــالم، والرتبيـــة املدنيـــة وتثقيـــف النـــاخبني، وتصـــميم الرســـوما

والــــدعم اإلداري، وتقــــدمي الــــدعم لوســــائل اإلعــــالم واألحــــزاب السياســــية واتمــــع املــــدين، ومراعــــاة املنظــــور 
  ، فضًال عن دعم املشاريع.املؤسسنيوالتطوير اجلنساين، وبناء القدرات، واإلصالح 

غ النتـــائج للنظـــراء تـــوفري اإلدارة والـــدعم للمشـــاريع والـــربامج، مبـــا يف ذلـــك إدارة امليزانيـــة ورصـــدها، وإبـــال  •
  الوطنيني واملاحنني وهيئات األمم املتحدة.

ــــة يف اــــاالت أعــــاله، وا  • ــــدعم، واملســــاعدة واملشــــورة التقني ــــى تقــــدميها يف حــــاالت إلتقــــدمي ال شــــراف عل
  استثنائية، على النحو املطلوب.

حــاالت اســتثنائية، وتعزيــز  املســامهة يف بنــاء قــدرات النظــراء الــوطنيني، واِإلشــراف علــى املســامهة فيهــا يف  •
  املؤسسات الوطنية.

اإلشــــراف، عنــــد الطلــــب، علــــى أداء املــــوظفني الــــوطنيني، ويف بعــــض احلــــاالت، أداء املــــوظفني الــــدوليني   •
  املخصصني ال املسؤولية.

 رصــــد وتــــأثري املعــــايري والعمليــــات احملليــــة والدوليــــة علــــى مشــــاركة اإلنــــاث، وتقــــدمي املشــــورة هليئــــات إدارة  •
  االنتخابات بشأن التدابري التصحيحية املناسبة.

ـــة مـــع نظـــراء وطنيـــني وأصـــحاب املصـــلحة الرئيســـيني اآلخـــرين يف   • إقامـــة ورعايـــة شـــراكات مهنيـــة وإنتاجي
  العملية االنتخابية.

جتميع جلسات اإلحاطة والتقارير يف جماالت املسؤولية احملددة عند الطلب، وتوفريها بالتعاون الوثيـق مـع   •
  الشركاء اآلخرين ذوي الصلة.

  أداء واجبات أخرى ذات صلة على النحو املطلوب.  •
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  مع الجهات التالية:بصورة متكررة يعني العمل التفاعل 

املشــــرف؛ ومــــوظفي الوكــــاالت املتخصصــــة وممثلــــي املنظمــــات واحلكومــــات الدوليــــة واإلقليميــــة؛ ومــــوظفي 
لوطنيــــة األخــــرى املعنيــــة بالعمليــــة االنتخابيــــة؛ ومــــوظفي ومســــؤويل هيئــــات إدارة االنتخابــــات واملؤسســــات ا

ومســؤويل األحــزاب السياســية، واملنظمــات غــري احلكوميــة، واملؤسســات األكادمييــة، واملعاهــد واملؤسســات، 
  وكذلك ممثلي وسائل اإلعالم، إذا كانت املهمة ملوظف العالقات مع وسائل اإلعالم.

  
  النتائج المتوقعة:

  املتحدة يف جمال املسؤولية إىل انتخابات موثوق ا وشاملة. يؤدي دعم األمم  •
 ،ينفــذ الــدعم الــذي تقدمــه األمــم املتحــدة يف جمــال املســؤولية بصــورة فعالــة، مــع اســتخدام املــوارد بكفــاءة  •

  املخاطر بالنسبة للمنظمة. ةوتدني
شـورة بشـأن العمليـة االنتخابيـة بكـر، فضـًال عـن املاملنـذار اإليتلقى املشرف معلومات دقيقة ويف حينها، و   •

  وما يرتتب عليها.
  

  الكفاءات األساسية:
ــالحــس المهنــي  • مــن املوضــوع، وال ســيما فهــم ومعرفــة العمليــات االنتخابيــة  اً : يظهــر كفــاءة مهنيــة ومتّكن

رجـل وكفالـة املشـاركة املتسـاوية للمـرأة وال ،بشكل عام؛ ويتحمل املسؤولية عـن إدراج املنظـورات اجلنسـانية
ـــزام ـــدف املســـاواة بـــني اجلنســـني؛ ويفخـــر بالعمـــل واإلجنـــازات؛  ـــع جمـــاالت العمـــل؛ ويظهـــر االلت يف مجي

يكـون قـق النتـائج؛ و حياملواعيـد النهائيـة، و  رتميف الوفـاء بااللتزامـات، وحيـيتحلى بالضـمري املهـين والفعاليـة و 
هة مشـاكل أو حتـديات صـعبة؛ ويلتـزم املهنية وليست الشخصية؛ ويُظهر املثابرة عند مواجدافعه املصلحة 

  اهلدوء يف املواقف العصيبة.
علــى  ،: يــتكلم ويكتــب بوضــوح وبشــكل فعــال؛ ويصــغي إىل اآلخــرين ويفهــم رســائل اآلخــريناالتصــال  •

ـــه أســـئلة للتوضـــيح، ويُظهـــر االهتمـــام بوجـــود اتصـــال يف  ،النحـــو الصـــحيح وجييـــب بطريقـــة مناســـبة، ويوج
، والنغمة، واألسلوب، والشكل مبـا يناسـب اجلمهـور؛ ويُظهـر االنفتـاح يف تقاسـم ع اللغةاالجتاهني؛ ويطوّ 

  املعلومات وإبقاء الناس على علم.
: يعمــل بشــكل مجــاعي مــع الــزمالء لتحقيــق أهــداف املنظمــة؛ ويلــتمس مــدخالت عــن العمــل الجمــاعي  •

 م بأمانــة؛ ويرغــب يف الــتعلن؛ ويضــع برنــامج الفريــق قبــل م مــن اآلخــريطريــق تقيــيم أفكــار اآلخــرين وخــرب
يؤيــد ويتصــرف وفقــاً للقــرار النهــائي للفريــق، حــىت عنــدما ال تعكــس هــذه القــرارات و الربنــامج الشخصــي؛ 

ويتحمــل املســؤولية املشــرتكة عــن أوجــه  ،موقفــه اخلــاص بصــورة كاملــة؛ ويتقاســم التقــدير إلجنــازات الفريــق
  قصور الفريق.

ضـــحة تتســـق مـــع االســـرتاتيجيات املتفـــق عليهـــا؛ وحيـــدد األنشـــطة : يضـــع أهـــدافاً واالتخطـــيط والتنظـــيم  •
واملهـــام ذات األولويـــة؛ ويعـــدل األولويـــات علـــى النحـــو املطلـــوب؛ وخيصـــص القـــدر املناســـب مـــن الوقـــت 
واملـــوارد الســـتكمال العمـــل؛ ويتوقـــع األخطـــار ويضـــع ترتيبـــات حلـــاالت الطـــوارئ عنـــد التخطـــيط؛ ويتـــابع 

  الضرورة؛ ويستخدم الوقت بكفاءة. اخلطط واإلجراءات ويعدهلا حسب
مجيـع املسـؤوليات وحيـرتم االلتزامـات؛ ويقـدم النـواتج الـيت يتحمـل مسـؤوليتها وفقـاً أخذ بزمـام : يالمساءلة  •

، هللمواعيــد والتكــاليف ومعــايري اجلــودة احملــددة؛ ويعمــل وفقــاً للــوائح والقواعــد التنظيميــة؛ ويــدعم مرؤوســي
فوضـــها؛ ويتحمـــل املســـؤولية الشخصـــية عـــن أوجـــه يؤولية عـــن املهـــام الـــيت وميـــارس الرقابـــة، ويتحمـــل املســـ

  قصوره وأوجه قصور وحدة العمل، حسب مقتضى احلال.



- 
 

 

16-02965 33 

 

  
، وحيــاول “عمــالء”علــى أــم أولئــك الــذين تقــدم هلــم اخلــدمات تعامــل مــع مجيــع : ياالهتمــام بــالعمالء  •

ة مــع العمــالء عــن طريــق اكتســاب ثمــر رؤيــة األشــياء مــن وجهــة نظــر العمــالء، وينشــئ ويرعــى شــراكات م
ثقتهم واحرتامهم؛ وحيدد احتياجـات العمـالء ويضـع هلـا احللـول املناسـبة؛ ويتـابع التطـورات اجلاريـة داخـل 

العمـالء علـى علـم بالتقـدم والنكسـات يف  يع املشـاكل؛ ويبقـوخارج أوساط العمالء للتعـرف عليهـا وتوقّـ
  ملنتجات أو اخلدمات للعميل.املشاريع؛ ويراعي املواعيد احملددة لتسليم ا

: يسعى بنشاط لتحسني الـربامج أو اخلـدمات؛ ويقـدم خيـارات جديـدة وخمتلفـة حلـل املشـاكل أو اإلبداع  •
خمــاطر حمســوبة بــل ؛ ويقبــالنظر فيهــااآلخــرين األفكــار اجلديــدة ويقنــع تلبيــة احتياجــات العمــالء؛ ويشــجع 

؛ ويهـتم باألفكـار والطـرق اجلديـدة “بطريقة غري تقليدية”بالنسبة لألفكار اجلديدة وغري العادية؛ ويفكر 
  لعمل األشياء؛ وال يتخلف عن التفكري احلايل أو النهج التقليدية.

: يواكب التكنولوجيا املتاحة؛ ويفهم إمكانية اسـتخدام التكنولوجيـا يف عمـل املكتـب الوعي التكنولوجي  •
م التكنولوجيــا االســتعداد لــتعل بــدي ام مناســبة؛ ويُ وقيودهــا؛ وحيــاول بنشــاط اســتخدام التكنولوجيــا يف مهــ

  اجلديدة.
: مواكبــة التطــورات اجلديــدة يف وظيفته/مهنتــه؛ وحيــاول بنشــاط تطــوير نفســه االلتــزام بــالتعلم المســتمر  •

ــتعل بــدي ه ومرؤوســيه؛ ويُ ئــمهنيــاً وشخصــياً؛ ويســاهم يف تعلــيم زمال لــتمس م مــن اآلخــرين؛ ويالرغبــة يف ال
  م والتحسني.لغرض التعل  التعليقات

  
  المؤهالت:

 وأاالقتصـــاد الـــدويل،  وأ ،(املاجســـتري أو مـــا يعادهلـــا) يف العلـــوم السياســـية عليـــاجامعيـــة  شـــهادة  :التعليم
شـــهادة العالقـــات الدوليـــة، أو القـــانون، أو اإلدارة العامـــة، أو يف جمـــال ذي صـــلة. وميكـــن قبـــول 

  .الشهادة اجلامعية العليابدًال من مؤهلة  عمليةخربة  جامعية من املستوى األول باالقرتان مع
ومـا  يـةاالنتخابالعمليـات يف مندرجـة بصـورة ال تقل عن مخـس سـنوات يف حتمـل املسـؤولية خربة   :الخبرة

ــــى األقــــل. ومطلــــوب خــــربة ال ــــذ العمليــــات  يتصــــل ــــا يف بلــــدين عل تقــــل عــــن ســــنتني يف تنفي
هلــا. وتفضــل اخلــربة امليدانيــة االنتخابيــة عــن طريــق األمــم االنتخابيــة أو دعمهــا أو إســداء النصــح 
ـــات السياســـية و/أو وكالـــة تابعـــة لألمـــم املتحـــدة.  وأاملتحـــدة يف عمليـــات حفـــظ الســـالم،  البعث

  وتفضل اخلربة يف حاالت انتهاء النـزاع و/أو يف البلدان النامية.
رنسية؛ وتعد معرفة لغة ثانية من لغات األمـم التحدث بطالقة والكتابة باللغتني االنكليزية أو الف  :ةــاللغ

  .من بني الشروطاملتحدة من املزايا، وأحياناً تكون 
  

ســـوف تقـــدم املعلومـــات املتعلقـــة بظـــروف املعيشـــة، والصـــحة، ودور احلضـــانة، واملـــدارس   :معلومات أخرى
  .بالنسبة للشواغر املخصصة للبلدان

  
  ةُتَشجع اإلناث على التقدم لهذه الوظيف

  



-

 

34 16-02965 

 

  7المرفق 
  )4 -موظف شؤون االنتخابات (ف  -نبذة عامة عن الوظيفة     

  
  التنظيمي والعالقات اإلدارية: راإلطا  

البعثــــات السياســــية  وأتوجــــد هــــذه الوظــــائف يف امليــــدان يف إطــــار املشــــاريع االنتخابيــــة لعمليــــات الســــالم، 
م املتحـدة خلـدمات املشـاريع، أو مـع الكيانـات صندوق األمـ وأبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي،  وأاخلاصة، 

األخــرى لألمــم املتحــدة الــيت تقــدم مســاعدة انتخابيــة. ويعمــل موظــف شــؤون االنتخابــات كعضــو يف فريــق 
للمســاعدة االنتخابيــة، ويقــوم عــادة بــدور استشــاري لنظــري وطــين يف جمــال ختصصــه، ولكــن جيــوز أن يــرأس 

مكتبــاً ميــدانياً. ويكــون موظــف شــؤون االنتخابــات عــادة مســؤوًال  أيضــاً مشــروعاً، أو وحــدًة، أو قســماً، أو
أمام املسؤول األول عن االنتخابات، أو كبري املستشارين التقنيني، أو كبري مـوظفي شـؤون االنتخابـات، أو 

  رئيس القسم، أو املمثل املقيم لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي.
  

  المسؤوليات:
(هـــذه ات مســـؤوًال عـــن الواجبـــات التاليـــة يف إطـــار الســـلطة املفوضـــة لـــه: ســـيكون موظـــف شـــؤون االنتخابـــ

  .)الواجبات عامة وميكن أن يقوم ا مجيع موظفي شؤون االنتخابات
تنفيــذ الــربامج والعمليــات االنتخابيــة، واإلشــراف علــى تنفيــذها يف أغلــب األحيــان، يف جمــال أو أكثــر مــن   •

  ااالت التالية على النحو املطلوب:
الصياغة القانونية واإلصالح القانوين، والنظر يف الشكاوى وتسوية النزاعات، والتخطيط وامليزنة، وتطـوير   

ـــــة، واملشـــــرتيات، واللوجســـــتيات، واألمـــــن،  ـــــة التحتيـــــة، والعمليـــــات مبـــــا يف ذلـــــك العمليـــــات امليداني البني
ءات، والتــــدريب، والعالقــــات وتكنولوجيــــا املعلومــــات واالتصــــاالت، وجتهيــــز البيانــــات وحتليلهــــا، واإلجــــرا

اخلارجيــة، وشــؤون اإلعــالم، والتوعيــة والعالقــات مــع وســائل اإلعــالم، والرتبيــة املدنيــة وتثقيــف النــاخبني، 
وتصــــميم الرســــومات، والــــدعم اإلداري، وتقــــدمي الــــدعم لوســــائل اإلعــــالم واألحــــزاب السياســــية واتمــــع 

، واإلصـــالح والتطـــوير املؤسســـني، فضـــًال عـــن دعــــم املـــدين، ومراعـــاة املنظـــور اجلنســـاين، وبنـــاء القـــدرات
  املشاريع.

  توفري االتصال باملاحنني واإلدارة بشكل عام.  •
شراف علـى تقـدميها يف أغلـب األحيـان، إليف ااالت أعاله، واواملشورة تقدمي الدعم، واملساعدة التقنية   •

  على النحو املطلوب.
نيني، واِإلشـــراف علـــى هـــذه املســـامهة يف أغلـــب األحيـــان، وتعزيـــز املســـامهة يف بنـــاء قـــدرات النظـــراء الـــوط  •

  املؤسسات الوطنية.
ــــى مشــــاركة اإلنــــاث، وتقــــدمي املشــــورة هليئــــات إدارة   • ــــات احملليــــة والدوليــــة عل رصــــد تــــأثري املعــــايري والعملي

  االنتخابات بشأن التدابري التصحيحية املناسبة.
الـــــوطنيني، وأداء املـــــوظفني الـــــدوليني املخصصـــــني ـــــال  اإلشـــــراف، عنـــــد الطلـــــب، علـــــى أداء املـــــوظفني  •

  املسؤولية، وإدارة هذا األداء.
إقامــة ورعايــة شــراكات مهنيــة وإنتاجيــة مــع النظــراء الــوطنيني وأصــحاب املصــلحة الرئيســيني اآلخــرين يف   •

  العملية االنتخابية.
ددة عنــد الطلــب، وتوفريهــا بالتعــاون جلســات اإلحاطــة والتقــارير يف جمــاالت املســؤولية احملــأنشــطة جتميــع   •

  الوثيق مع الشركاء اآلخرين ذوي الصلة.
  أداء واجبات أخرى ذات صلة على النحو املطلوب.  •
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  يعني العمل التفاعل بصورة متكررة مع الجهات التالية:

في املشــــرف؛ ومــــوظفي الوكــــاالت املتخصصــــة وممثلــــي املنظمــــات واحلكومــــات الدوليــــة واإلقليميــــة؛ ومــــوظ
ومســــؤويل هيئــــات إدارة االنتخابــــات واملؤسســــات الوطنيــــة األخــــرى املعنيــــة بالعمليــــة االنتخابيــــة؛ ومــــوظفي 
ومســؤويل األحــزاب السياســية، واملنظمــات غــري احلكوميــة، واملؤسســات األكادمييــة، واملعاهــد واملؤسســات، 

  عالم.وكذلك ممثلي وسائل اإلعالم، إذا كانت املهمة ملوظف العالقات مع وسائل اإل
  

  النتائج المتوقعة:  
  يسهم دعم األمم املتحدة يف جمال املسؤولية يف انتخابات موثوق ا وشاملة.  •  

 ،ينفــذ الــدعم الــذي تقدمــه األمــم املتحــدة يف جمــال املســؤولية بصــورة فعالــة، مــع اســتخدام املــوارد بكفــاءة  •
  وتدنية املخاطر بالنسبة للمنظمة.

  دقيقة ويف حينها، فضًال عن املشورة بشأن العملية االنتخابية وما يرتتب عليها. يتلقى املشرف معلومات  •
  

  :الكفاءات األساسية  
 لعمليــات االنتخابيــةل اً متعمقــ اً فهمــبــاألخص املوضــوع، و براعــة يف : يُظهــر كفــاءة مهنيــة و الحــس المهنــي  •

والسياســـية؛ ويتحمـــل املســـؤولية عـــن وآثارهـــا التقنيـــة  معرفـــة العمليـــات االنتخابيـــةو ، وقـــدرة علـــى تقييمهـــا
وكفالـــة املشـــاركة املتســـاوية للمـــرأة والرجـــل يف مجيـــع جمـــاالت العمـــل؛ ويُظهـــر  ،إدراج املنظـــورات اجلنســـانية

 عاليـةالضـمري والفتحلـى بااللتزام دف التوازن بني اجلنسني يف الوظائف؛ ويفخـر بالعمـل واإلجنـازات؛ وي
النتــائج؛ ويكــون دافعــه املصــلحة املهنيــة وليســت  حيقــقملواعيــد النهائيــة، و ا رتميف الوفــاء بااللتزامــات، وحيــ

  الشخصية؛ ويُظهر املثابرة عند مواجهة مشاكل أو حتديات صعبة؛ ويلتزم اهلدوء يف املواقف العصيبة.
علـى  ،: يتحـدث ويكتـب بوضـوح وبشـكل فعـال؛ ويصـغي إىل اآلخـرين ويفهـم رسـائل اآلخـريناالتصال  •

ـــ ،النحـــو الصـــحيح ه أســـئلة للتوضـــيح، ويُظهـــر االهتمـــام بوجـــود اتصـــال يف وجييـــب بطريقـــة مناســـبة، ويوج
االجتاهني؛ ويطوّع اللغة واللهجـة واألسـلوب والشـكل مبـا يناسـب اجلمهـور؛ ويُظهـر االنفتـاح عنـد تقاسـم 

  إبقاء الناس على علم.يراعي املعلومات، و 
حقيــق أهــداف املنظمــة؛ ويلــتمس مــدخالت عــن : يعمــل بشــكل مجــاعي مــع الــزمالء لتالعمــل الجمــاعي  •

طريق التقدير األمني ألفكار اآلخرين وخربم؛ ويرغـب يف الـتعلم مـن اآلخـرين؛ ويضـع برنـامج الفريـق يف 
مقدمة الربنامج الشخصي؛ ويؤيد القرار النهـائي للفريـق ويتصـرف وفقـاً لـذلك، حـىت عنـدما ال تعـرب هـذه 

ة كاملـــة؛ ويتقاســـم التقـــدير إلجنـــازات الفريـــق، ويتحمـــل املســـؤولية القـــرارات عـــن موقفـــه الشخصـــي بصـــور 
  املشرتكة عن أوجه قصور الفريق.

: يضـــع أهـــدافاً واضـــحة تتســـق مـــع االســـرتاتيجيات املتفـــق عليهـــا؛ وحيـــدد األنشـــطة التخطـــيط والتنظـــيم  •
ن الوقـــت واملهـــام ذات األولويـــة؛ ويعـــدل األولويـــات علـــى النحـــو املطلـــوب؛ وخيصـــص القـــدر املناســـب مـــ

واملـــوارد الســـتكمال العمـــل؛ ويتوقـــع األخطـــار ويضـــع ترتيبـــات حلـــاالت الطـــوارئ عنـــد التخطـــيط؛ ويتـــابع 
  اخلطط واإلجراءات ويعدهلا حسب الضرورة؛ ويستخدم الوقت بكفاءة.

مجيـع املسـؤوليات وحيـرتم االلتزامـات؛ ويقـدم النـواتج الـيت يتحمـل مسـؤوليتها وفقـاً أخذ بزمـام ي المساءلة:  •
، هللمواعيــد والتكــاليف ومعــايري اجلــودة احملــددة؛ ويعمــل وفقــاً للــوائح والقواعــد التنظيميــة؛ ويــدعم مرؤوســي

وميارس الرقابة، ويتحمل املسؤولية عن املهام اليت فوضها؛ ويتحمل املسؤولية الشخصية عن أوجـه قصـوره 
  وأوجه قصور وحدة العمل، حسب مقتضى احلال.

، وينظـر إىل “عمـالء” علـى أـم مجيع أولئك الـذين تقـدم هلـم اخلـدماتامل مع تع: ياالهتمام بالعمالء  •
مــع العمــالء عــن طريــق اكتســاب ثقــتهم  ثمــرةاألمــور مــن وجهــة نظــر العمــالء، وينشــئ ويرعــى شــراكات م

واحرتامهم؛ وحيدد احتياجات العمالء ويضع هلا احللـول املناسـبة؛ ويتـابع التطـورات اجلاريـة داخـل وخـارج 
ــــرات يف أوســــاط ا ــــى علــــم بالتقــــدم أو العث ــــع املشــــاكل؛ ويُبقــــي العمــــالء عل لعمــــالء للتعــــرف عليهــــا وتوّق

  املشاريع؛ ويراعي املواعيد احملددة لتسليم املنتجات أو اخلدمات للعميل.
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يســعى بنشــاط لتحســني الــربامج أو اخلــدمات؛ ويقــدم خيــارات جديــدة وخمتلفــة حلــل مشــاكل  اإلبــداع:  •

؛ ويقبـــل خمــــاطر بـــالنظر فيهـــااآلخـــرين األفكـــار اجلديــــدة ويقنـــع تياجـــام؛ ويشـــجع العمـــالء أو تلبيـــة اح
؛ ويهـتم باألفكـار والطـرق “بطريقـة غـري تقليديـة”حمسوبة بالنسبة لألفكار اجلديدة وغري العادية؛ ويفكر 

  اجلديدة لعمل األشياء؛ وال يتقيد باألفكار املتداولة أو النهج التقليدية.
: يواكب التكنولوجيا املتاحة؛ ويفهم إمكانية اسـتخدام التكنولوجيـا يف عمـل املكتـب الوعي التكنولوجي  •

م التكنولوجيــا االســتعداد لــتعل  بــديوقيودهــا؛ وحيــاول بنشــاط اســتخدام التكنولوجيــا يف مهــام مناســبة؛ ويُ 
  اجلديدة.

ــالتعّلم المســتمر:  • ــزام ب ل بنشــاط تطــوير نفســه يواكــب التطــورات اجلديــدة يف وظيفته/مهنتــه؛ وحيــاو  االلت
ــتعّلم مــن اآلخــرين؛ ويلــتمس بــدي مهنيــاً وشخصــياً؛ ويســاهم يف تعلــيم زمالئــه ومرؤوســيه؛ ويُ  الرغبــة يف ال

  التعليقات لغرض التعّلم والتحسني.
  

  المؤهالت:  
 وأاالقتصـــاد الـــدويل،  وأ ،(املاجســـتري أو مـــا يعادهلـــا) يف العلـــوم السياســـية عليـــاجامعيـــة  شـــهادة  التعليم:

شـــهادة العالقـــات الدوليـــة، أو القـــانون، أو اإلدارة العامـــة، أو يف جمـــال ذي صـــلة. وميكـــن قبـــول 
  .الشهادة اجلامعية العليابدًال من مؤهلة  عمليةجامعية من املستوى األول باالقرتان مع خربة 

ــــل املســــؤولية بصــــورة متدرجــــة يف العمليــــات االن  الخبرة: ــــة خــــربة ال تقــــل عــــن مخــــس ســــنوات يف حتم تخابي
واــاالت ذات الصــلة يف ثالثــة بلــدان علــى األقــل. ومطلــوب خــربة ال تقــل عــن ثــالث ســنوات يف 
اإلشــراف علــى العمليــات االنتخابيــة أو تنفيــذها أو دعمهــا أو إســداء النصــح هلــا. ومطلــوب خــربة 

عـة لألمـم ميدانية انتخابية يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم، أو بعثة سياسية و/أو وكالـة تاب
املتحــدة، أو خــرية انتخابيــة دوليــة أخــرى ذات صــلة. وتفضــل اخلــربة يف البلــدان الناميــة، واخلــربة يف 
حــاالت انتهــاء النـــزاع. وتفضــل اخلــربة يف إدارة املشــاريع. وتفضــل اخلــربة الســابقة يف إدارة فــرق مــن 

  راف.خلفيات خمتلفة. وتفضل اخلربة يف املفاوضات الثنائية أو املتعددة األط
التحــدث بطالقــة والكتابــة بــاللغتني االنكليزيــة أو الفرنســية؛ وتعــد معرفــة لغــة ثانيــة مــن لغــات األمــم   ة:ــاللغ

  املزايا، وتكون أحياناً أحد الشروط.بني املتحدة من 
  

ســـوف تقـــدم املعلومـــات املتعلقـــة بظـــروف املعيشـــة، والصـــحة، ودور احلضـــانة، واملـــدارس   معلومات أخرى:
  .لشواغر املخصصة للبلدانبالنسبة ل

  
  ُتَشجع اإلناث على التقدم لهذه الوظيفة
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  8المرفق 
  )5 -كبير موظفي شؤون االنتخابات.(ف   -نبذة عامة عن الوظيفة     

  
  التنظيمي والعالقات اإلدارية: راإلطا  

لبعثــــات السياســــية ا وأتوجــــد هــــذه الوظــــائف يف امليــــدان يف جمــــال املشــــاريع االنتخابيــــة لعمليــــات الســــالم، 
صندوق األمـم املتحـدة خلـدمات املشـاريع، أو مـع الكيانـات  وأبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي،  وأاخلاصة، 

األخـــرى لألمـــم املتحـــدة الـــيت تقـــدم مســـاعدة انتخابيـــة. وميكـــن أن يـــرأس كبـــري مـــوظفي شـــؤون االنتخابـــات 
أن يكـــون املســـؤول االنتخـــايب األقـــدم للبعثـــة أو  وحـــدًة، أو قســـماً، أو مكتبـــاً ميـــدانياً، أو مشـــروعاً، وميكـــن

املشــــروع، مــــثًال ليقــــوم بــــدور كبــــري املستشــــارين التقنيــــني، ولكــــن ميكــــن أن يعمــــل أيضــــاً كعضــــو يف فريــــق 
  للمساعدة االنتخابية، ويقوم عادة بدور استشاري لنظري وطين يف جمال ختصصه.

حــد املســؤولني الرئيســيني عــن االنتخابــات، أو أمــام أ مســؤوًال إمــا ويكــون كبــري مــوظفي شــؤون االنتخابــات
رئـــيس البعثـــة، أو املمثـــل اخلـــاص لألمـــني العـــام أو َمـــن يعينـــه، أو كبـــري املستشـــارين التقنيـــني ملشـــروع برنـــامج 
األمم املتحدة اإلمنائي أو صندوق األمم املتحدة خلدمات املشاريع، أو املمثل املقيم لربنـامج األمـم املتحـدة 

أو صـــندوق األمـــم  ،دير الُقطـــري أو نائـــب املـــدير الُقطـــري لربنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائياإلمنـــائي، أو املـــ
  املتحدة خلدمات املشاريع، أو مدير الربنامج أو املشروع.

  
  المسؤوليات:

هــذه الواجبــات عامــة وميكــن أن مســؤوًال عــن الواجبــات التاليــة: ( ســيكون كبــري مــوظفي شــؤون االنتخابــات
  .)موظفي شؤون االنتخابات يقوم ا مجيع

يف املســــامهة تصــــميم بــــرامج وعمليــــات املســــاعدة االنتخابيــــة، وقيادــــا، واإلشــــراف عليهــــا، وتنســــيقها، و   •
  تنفيذها يف ااالت التالية على النحو املطلوب:

ة، الصــــياغة القانونيــــة واإلصــــالح القــــانوين، والنظــــر يف الشــــكاوى وتســــوية النـــــزاعات، والتخطــــيط وامليزنــــ  
وتطــوير البنيــة التحتيــة، والعمليــات مبــا يف ذلــك العمليــات امليدانيــة، واملشــرتيات، واللوجســتيات، واألمــن، 
وتكنولوجيــــا املعلومــــات واالتصــــاالت، وجتهيــــز البيانــــات وحتليلهــــا، واإلجــــراءات، والتــــدريب، والعالقــــات 

رتبيــة املدنيــة وتثقيــف النــاخبني، اخلارجيــة، وشــؤون اإلعــالم، والتوعيــة والعالقــات مــع وســائل اإلعــالم، وال
وتصــــميم الرســــومات، والــــدعم اإلداري، وتقــــدمي الــــدعم لوســــائل اإلعــــالم واألحــــزاب السياســــية واتمــــع 

  املدين، ومراعاة املنظور اجلنساين، وبناء القدرات، واإلصالح والتطوير املؤسسني.
مؤسسام يف ااالت أعاله، وتنسـيق تقـدميها تقدمي الدعم واملساعدة التقنية واملشورة للنظراء الوطنيني و   •

  واإلشراف عليها، وتقدمي املساعدة واملشورة الرفيعة املستوى على النحو املطلوب.
تـــوفري اإلدارة والـــدعم للمشـــاريع والـــربامج، مبـــا يف ذلـــك إدارة امليزانيـــة ورصـــدها، وإبـــالغ النتـــائج للنظـــراء   •

  اإلدارة بشكل عام.بحدة؛ وتوفري االتصال باملاحنني و الوطنيني واملاحنني وهيئات األمم املت
تصـــميم اســـرتاتيجيات وبـــرامج لبنـــاء قـــدرات النظـــراء الـــوطنيني، وقيادـــا، واإلشـــراف عليهـــا، وتنســـيقها،   •

  واملسامهة يف تنفيذها، وتعزيز املؤسسات الوطنية.
ــــى مشــــاركة اإلنــــا  • ــــات احملليــــة والدوليــــة عل ث، وتقــــدمي املشــــورة هليئــــات إدارة رصــــد تــــأثري املعــــايري والعملي

  االنتخابات بشأن التدابري التصحيحية املناسبة.
  تقدمي املشورة، عند الطلب، إىل اإلدارة العليا لألمم املتحدة يف امليدان.  •
  اإلشراف على أداء موظفي األمم املتحدة الوطنيني والدوليني يف إطار املشروع.  •
ني اآلخــرين يف يإنتاجيــة مــع النظــراء الــوطنيني وأصــحاب املصــلحة الرئيســإقامــة ورعايــة شــراكات مهنيــة و   •

  العملية االنتخابية.



-

 

38 16-02965 

 

  
إنشــاء آليــات فعالــة لالتصــاالت، وعقــد لقــاءات إحاطــة عــن العمليــة االنتخابيــة بصــورة منتظمــة لكبــار   •

سـيني، وتقـدمي موظفي األمم املتحدة، والشـركاء، واملـاحنني، والنظـراء، وغـريهم مـن أصـحاب املصـلحة الرئي
  تقارير منتظمة، مبا يف ذلك إىل رئيس بعثة األمم املتحدة وكذلك كبار املسؤولني يف مقر األمم املتحدة.

  أداء واجبات أخرى ذات صلة على النحو املطلوب.  •
  

  يعني العمل التفاعل بصورة متكررة مع الجهات التالية:
بعوثــــون اخلاصــــون لألمــــني العــــام، واملنســــقون املقيمــــون، كبــــار املســــؤولني يف األمــــم املتحــــدة ومــــن بيــــنهم امل

واملمثلــون املقيمــون ونــوام، واملــدراء الُقطريــون؛ ومــدراء وموظفــو البعثــة وإدارة عمليــات حفــظ الســالم، أو 
ـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي و/أو مكتـــب األمـــم  ـــدعم امليـــداين، وبرن إدارة الشـــؤون السياســـية و/أو إدارة ال

دمات املشـــاريع؛ ومـــدراء وكبـــار مـــوظفي البعثـــة أو املكتـــب الُقطـــري؛ وكبـــار مـــوظفي الوكـــاالت املتحـــدة خلـــ
املتخصصـــة، وكبـــار ممثلـــي املنظمـــات الدوليـــة واإلقليميـــة واحلكومـــات؛ ورؤســـاء وكبـــار مـــوظفي هيئـــات إدارة 

األحــــزاب  االنتخابـــات واملؤسســـات الوطنيـــة األخـــرى املعنيـــة بالعمليـــة االنتخابيـــة؛ ورؤســـاء وكبـــار مـــوظفي
السياسية، واملنظمـات غـري احلكوميـة، واملؤسسـات األكادمييـة، واملعاهـد واملؤسسـات، وكـذلك ممثلـو وسـائل 

  اإلعالم، إذا كانت املهمة ملوظف العالقات مع وسائل اإلعالم.
  

  النتائج المتوقعة:  
وتدنيــة العنــف، وتعظــيم  يسـهم دعــم األمــم املتحــدة يف جمــال املســؤولية يف انتخابـات موثــوق ــا وشــاملة،  •

  فرص احلكومة الشرعية والسالم واالستقرار.
ينفــذ الــدعم الــذي تقدمــه األمــم املتحــدة يف جمــال املســؤولية بصــورة فعالــة، مــع اســتخدام املــوارد بكفــاءة   •

  وتدنية املخاطر بالنسبة للمنظمة.
  ملية االنتخابية وما يرتتب عليها.يتلقى املشرف معلومات دقيقة ويف حينها، فضًال عن املشورة بشأن الع  •

  
  :الكفاءات األساسية  
للعمليــات االنتخابيــة  اً متعمقــ اً فهمــيــاألخص املوضــوع، و وبراعــة يف ظهــر كفــاءة مهنيــة يُ  :الحــس المهنــي  •

وآثارهـا التقنيـة والسياسـية؛ ويـوفر القيـادة  ، ومعرفة مجيع جوانب العمليـات االنتخابيـةهاوقدرة على تقييم
املســـؤولية عــــن إدراج املنظـــورات اجلنســـانية وكفالــــة املشـــاركة املتســـاوية للمــــرأة والرجـــل يف مجيــــع ويتحمـــل 

ظهر معرفته باالسرتاتيجيات وااللتزام دف التوازن بني اجلنسني يف الوظائف؛ ويفخـر جماالت العمل؛ ويُ 
 حيقــقاملواعيــد النهائيــة، و  مرت يف الوفــاء بااللتزامــات، وحيــ عاليــةالضــمري والفتحلــى ببالعمــل واإلجنــازات؛ وي

ـــة وليســـت الشخصـــية؛ ويُ  ـــائج؛ ويكـــون دافعـــه املصـــلحة املهني ـــد مواجهـــة مشـــاكل أو النت ظهـــر املثـــابرة عن
  حتديات صعبة؛ ويلتزم اهلدوء يف املواقف العصيبة.

يتحـدث ويكتـب بوضـوح وبشـكل فعـال؛ ويصـغي إىل اآلخـرين، ويفهـم رسـائل اآلخـرين علـى  االتصال:  •
ـــه أســـئلة للتوضـــيح، ويظهـــر االهتمـــام بوجـــود اتصـــال يف النحـــو ال صـــحيح، وجييـــب بطريقـــة مناســـبة، ويوج

ظهـر االنفتـاح عنـد تقاسـم االجتاهني؛ ويطوّع اللغة واللهجـة واألسـلوب والشـكل مبـا يناسـب اجلمهـور؛ ويُ 
  إبقاء الناس على علم.يراعي املعلومات، و 

لتحقيــق أهــداف املنظمــة؛ ويلــتمس مــدخالت عــن  يعمــل بشــكل مجــاعي مــع الــزمالء العمــل الجمــاعي:  •
 م؛ ويرغـب يف الـتعلم مـن اآلخـرين؛ ويضـع برنـامج الفريـق يف طريق التقدير األمني ألفكار اآلخرين وخرب

 هـذه مقدمة الربنامج الشخصي؛ ويؤيد القرار النهـائي للفريـق ويتصـرف وفقـاً لـذلك، حـىت عنـدما ال تعـرب 
صـــورة كاملـــة؛ ويتقاســـم التقـــدير إلجنـــازات الفريـــق، ويتحمـــل املســـؤولية موقفـــه الشخصـــي ب عـــنالقـــرارات 

  املشرتكة عن أوجه قصور الفريق.
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يضـــع أهـــدافاً واضـــحة تتســـق مـــع االســـرتاتيجيات املتفـــق عليهـــا؛ وحيـــدد األنشـــطة  التخطـــيط والتنظـــيم:  •

ســـب مـــن الوقـــت واملهـــام ذات األولويـــة؛ ويعـــّدل األولويـــات علـــى النحـــو املطلـــوب؛ وخيصـــص القـــدر املنا
واملـــوارد الســـتكمال العمـــل؛ ويتوقـــع األخطـــار ويضـــع ترتيبـــات حلـــاالت الطـــوارئ عنـــد التخطـــيط؛ ويتـــابع 

  اخلطط واإلجراءات ويعدهلا حسب الضرورة؛ ويستخدم الوقت بكفاءة.
قـاً مجيـع املسـؤوليات وحيـرتم االلتزامـات؛ ويقـدم النـواتج الـيت يتحمـل مسـؤوليتها وفأخذ بزمـام ي المساءلة:  •

، هللمواعيــد والتكــاليف ومعــايري اجلــودة احملــددة؛ ويعمــل وفقــاً للــوائح والقواعــد التنظيميــة؛ ويــدعم مرؤوســي
وميارس الرقابة، ويتحمل املسؤولية عن املهام اليت فوضها؛ ويتحمل املسؤولية الشخصية عن أوجـه قصـوره 

  وأوجه قصور وحدة العمل، حسب مقتضى احلال.
، وينظـر إىل “عمـالء” علـى أـم مجيع أولئك الـذين تقـدم هلـم اخلـدماتتعامل مع ي العمالء:االهتمام ب  •

مــع العمــالء عــن طريــق اكتســاب ثقــتهم  مثمــرةاألمــور مــن وجهــة نظــر العمــالء، وينشــئ ويرعــى شــراكات 
واحرتامهم؛ وحيدد احتياجات العمالء ويضع هلا احللـول املناسـبة؛ ويتـابع التطـورات اجلاريـة داخـل وخـارج 

ــــاط العمــــالء للتعــــرّ أوســــ ــــرات يف ف عليهــــا وتوّق ــــى علــــم بالتقــــدم أو العث ع املشــــاكل؛ ويبقــــي العمــــالء عل
  املشاريع؛ ويراعي املواعيد احملددة لتسليم املنتجات أو اخلدمات للعميل.

يســعى بنشــاط لتحســني الــربامج أو اخلــدمات؛ ويقــدم خيــارات جديــدة وخمتلفــة حلــل مشــاكل  اإلبــداع:  •
؛ ويقبـــل خمــــاطر األفكـــار اجلديــــدة ويُقنـــع اآلخـــرين بـــالنظر فيهـــاة احتياجـــام؛ ويشـــجع العمـــالء أو تلبيـــ

؛ ويهـتم باألفكـار والطـرق “بطريقـة غـري تقليديـة”حمسوبة بالنسبة لألفكار اجلديدة وغري العادية؛ ويفكر 
  اجلديدة لعمل األشياء؛ وال يتقيد باألفكار املتداولة أو النهج التقليدية.

يواكب التكنولوجيا املتاحة؛ ويفهم إمكانية اسـتخدام التكنولوجيـا يف عمـل املكتـب  ولوجي:الوعي التكن  •
م التكنولوجيــا االســتعداد لــتعل يُببــدي وقيودهــا؛ وحيــاول بنشــاط اســتخدام التكنولوجيــا يف مهــام مناســبة؛ و 

  اجلديدة.
ــالتعلم المســتمر:  • ــزام ب ؛ وحيــاول بنشــاط تطــوير نفســه يواكــب التطــورات اجلديــدة يف وظيفته/مهنتــه االلت

ــتعلم مــن اآلخــرين؛ ويلــتمس بــدي مهنيــاً وشخصــياً؛ ويســاهم يف تعلــيم زمالئــه ومرؤوســيه؛ ويُ  الرغبــة يف ال
 التعليقات لغرض التعلم والتحسني.

  

  الكفاءات اإلدارية:  
يجية املنظمـــة بـــني اســـرتات صـــالتاالســـرتاتيجية، والفـــرص، واملخـــاطر؛ ويوضـــح الالقضـــايا حيـــدد  الرؤيـــة:  •

وأهـــداف وحـــدة العمـــل؛ ويصـــدر ويبلـــغ توجيهـــات تنظيميـــة عامـــة وملزمـــة، ويقنـــع اآلخـــرين باتبـــاع نفـــس 
  التوجيهات؛ ويثري احلماس بشأن إمكانات املستقبل.

االقتداء به؛ وميكن اآلخرين من ترمجة الرؤيـة إىل نتـائج؛ بن ياآلخر  دفعيكون مبثابة منوذج لدور ي القيادة:  •
بوضــــع اســــرتاتيجيات إلجنــــاز األهــــداف؛ ويقــــيم عالقــــات مــــع طائفــــة واســــعة مــــن النــــاس لفهــــم  ويبــــادر

االحتياجـات وكســب التأييـد؛ ويتوقــع حـاالت التضــارب بسـبب اتبــاع حلـول متفــق عليهـا بصــورة متبادلــة 
ومعاجلــة هــذا التضــارب؛ ويســعى إلجــراء تغيــري وحتســني؛ وال يقبــل الوضــع القــائم؛ ويُظهــر الشــجاعة عنــد 

  اذ مواقف غري مفضلة.اخت
يفــّوض املســؤولية، ويوضــح التوّقعــات، ويعطــي ســلطة للمــوظفني يف جمــاالت عملهــم  تمكــين اآلخــرين:  •

ع اآلخــرين للمســاءلة عــن حتقيـــق اهلامــة؛ ويشــجع اآلخــرين علــى وضــع أهــداف تتســـم بالتحــدي؛ وُخيِضــ
وظفني؛ ويُظهـر التقــدير لإلجنــاز نتـائج تتعلــق مبجـال مســؤوليتهم؛ ويقــّدر بأمانـة مــدخالت وخـربة مجيــع املــ

  واجلهد ويكافئه؛ وُيشرك اآلخرين عند اختاذ قرارات متّسهم.



-
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يفــــــّوض املســــــؤولية املناســــــبة، وســــــلطة املســــــاءلة واختــــــاذ القــــــرار؛ ويتأكــــــد مــــــن أن األدوار  إدارة األداء:  •

زم مــن وقــت واملســؤوليات ودرجــات التسلســل اإلداري واضــحة بالنســبة لكــل موظــف؛ ويقــّدر بدقــة مــا يلــ
التقــدم علــى أســاس معــامل ومواعيــد حمــددة؛  صــدمــة املهمــة للمهــارات؛ وير ءومــوارد إلجنــاز مهمــة مــا، ومال

وينـــاقش األداء بصـــورة منتظمـــة ويقـــدم تعليقـــات وإرشـــادات للمـــوظفني؛ ويشـــجع علـــى قبـــول املخـــاطرة، 
ة للمــوظفني؛ ويقــّدر األداء ويؤيــد اإلبــداع واملبــادرة؛ ويــدعم بنشــاط التطــوير الــوظيفي والتطلعــات الوظيفيــ

  بنـزاهة.
يهيــئ بيئــة ميكــن أن يــتكلم ويعمــل فيهــا اآلخــرون دون خــوف مــن رّد الفعــل؛ ويــدير األمــور  بنــاء الثقــة:  •

بطريقــة واضـــحة ومتوّقعــة؛ ويعمـــل بشــفافية؛ وال توجـــد لديـــه أهــداف خفيـــة؛ ويثــق يف الـــزمالء واملـــوظفني 
ويتبـــع اإلجـــراءات املتفـــق عليهـــا؛ ويتعامـــل مـــع املعلومـــات والعمـــالء؛ وينســـب الفضـــل بأمانـــة لآلخـــرين؛ 

  احلساسة أو السرية بطريقة مناسبة.
حيــدد املســائل الرئيســية يف احلــاالت املعّقــدة، ويتجــه بســرعة إىل لُــّب املشــكلة؛  /اتخاذ القــرار:حصــافةال  •

ية للقـرارات قبـل اختاذهـا؛ وجيمع املعلومات ذات الصلة قبل اختاذ قرار ما؛ ويبحث اآلثار اإلجيابية والسلب
عمــل أو يتقــدم بتوصــية لل اً ويتخــذ القــرارات مــع مراعــاة أثرهــا علــى اآلخــرين وعلــى املنظمــة؛ ويقــرتح أســلوب

بناًء على مجيع املعلومات املتاحـة؛ ويراجـع االفرتاضـات علـى أسـاس احلقـائق؛ ويتأكـد مـن أن اإلجـراءات 
اســــية بالنســــبة للقــــرار؛ ويتخــــذ قــــرارات حامســــة عنــــد عــــة واألساملقرتحــــة ســــوف حتقــــق االحتياجــــات املتوقّ 

  الضرورة.
  

  :المؤهالت
 وأاالقتصـــاد الـــدويل،  وأ ،(املاجســـتري أو مـــا يعادهلـــا) يف العلـــوم السياســـية عليـــاجامعيـــة  شـــهادة  التعليم:

شـــهادة العالقـــات الدوليـــة، أو القـــانون، أو اإلدارة العامـــة، أو يف جمـــال ذي صـــلة. وميكـــن قبـــول 
  .الشهادة اجلامعية العليابدًال من مؤهلة  عمليةن املستوى األول باالقرتان مع خربة جامعية م

مطلـــوب خـــربة يف تقـــدمي الـــدعم أو املشـــورة للعمليـــات االنتخابيـــة. ومطلـــوب خـــربة يف عمليـــات   الخبرة:
ــــة تابعــــة لألمــــم املتحــــدة، أو خــــرية  األمــــم املتحــــدة حلفــــظ الســــالم، أو بعثــــة سياســــية و/أو وكال

بيـة دوليـة أخــرى ذات صـلة. ومطلـوب خــربة يف البلـدان الناميـة، وتفضــل اخلـربة يف حــاالت انتخا
انتهـــاء النــــزاع. وتفضـــل اخلـــربة الســـابقة علـــى مســـتوى رفيـــع يف إدارة فـــرق مـــن خلفيـــات خمتلفـــة، 
والقــدرة علـــى إدارة وتنســـيق مشـــاريع معقـــدة. وتفضــل اخلـــربة يف املفاوضـــات الثنائيـــة أو املتعـــددة 

  األطراف.
التحدث بطالقة والكتابة باللغتني االنكليزية أو الفرنسية؛ ويشـرتط معرفـة لغـة ثانيـة مـن لغـات األمـم   اللغــة:

  املتحدة.
  

ســـوف تقـــدم املعلومـــات املتعلقـــة بظـــروف املعيشـــة، والصـــحة، ودور احلضـــانة، واملـــدارس   معلومات أخرى:
  .بالنسبة للشواغر املخصصة للبلدان

  
  لى التقدم لهذه الوظيفةُتَشجع اإلناث ع
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  9المرفق 
  )1 -/ مد  6 – ت (فاالموظف األول لشؤون االنتخاب -نبذة عامة عن الوظيفة     

  
  التنظيمي والعالقات اإلدارية: راإلطا  

البعثــــات السياســــية  وأتوجــــد هــــذه الوظــــائف يف امليــــدان يف جمــــال املشــــاريع االنتخابيــــة لعمليــــات الســــالم، 
صندوق األمـم املتحـدة خلـدمات املشـاريع، أو مـع الكيانـات  وأج األمم املتحدة اإلمنائي، برنام وأاخلاصة، 

قسـماً، أو رأس املوظـف األول لشـؤون االنتخابـات األخرى لألمـم املتحـدة الـيت تقـدم مسـاعدة انتخابيـة. ويـ
يقـوم بـدور كبـري للبعثـة أو املشـروع، مـثًال لعـن شـؤون االنتخابـات املسؤول األقـدم سيكون عادة مشروعاً، و 

. ويكـــون املوظـــف األول لشـــؤون االنتخابـــات مســـؤوال أمـــام رئـــيس البعثـــة، أو املمثـــل املستشـــارين التقنيـــني
ـــق املقـــيم، أو املمثـــل  نـــه، أو املنســـن يعي ـــل اخلـــاص لألمـــني العـــام أو َم اخلـــاص لألمـــني العـــام، أو نائـــب املمث

ائي، أو املدير الُقطـري لصـندوق األمـم املتحـدة خلـدمات دة اإلمنحاملقيم/املدير الُقُ◌طري لربنامج األمم املت
  املشاريع.

  
  المسؤوليات:

: يف إطـــار الســـلطة املفوضـــة لـــه مســـؤوًال عـــن الواجبـــات التاليـــةاملوظـــف األول لشـــؤون االنتخابـــات ســـيكون 
  .)شؤون االنتخاباتاملسؤولني الرئيسيني عن هذه الواجبات عامة وميكن أن يقوم ا مجيع (
يف تنفيــذها يف املســامهة عمليــات االنتخابيــة، وقيادــا، واإلشــراف عليهــا، وتنســيقها، و الربامج و الــصــميم ت  •

  ااالت التالية على النحو املطلوب:
وإدارة أســـلوب العمـــل الصـــياغة القانونيـــة واإلصـــالح القـــانوين، والنظـــر يف الشـــكاوى وتســـوية النــــزاعات،   

ـــة، وتبشـــكل عـــام، و  ـــة، التخطـــيط وامليزن ـــات مبـــا يف ذلـــك العمليـــات امليداني ـــة التحتيـــة، والعملي طـــوير البني
ـــز البيانـــات وحتليلهـــا،  واملشـــرتيات، واللوجســـتيات، واألمـــن، وتكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت، وجتهي
واإلجراءات، والتدريب، والعالقات اخلارجية، وشؤون اإلعـالم، والتوعيـة والعالقـات مـع وسـائل اإلعـالم، 

املدنيـة وتثقيــف النـاخبني، وتصــميم الرسـومات، والــدعم اإلداري، وتقـدمي الــدعم لوسـائل اإلعــالم  والرتبيـة
واألحـــزاب السياســـية واتمـــع املـــدين، ومراعـــاة املنظـــور اجلنســـاين، وبنـــاء القـــدرات، واإلصـــالح والتطـــوير 

  .، وكذلك إدارة ودعم املشاريع والربامجاملؤسسني
نية واملشورة للنظراء الوطنيني ومؤسسام يف ااالت أعاله، وتنسـيق تقـدميها تقدمي الدعم واملساعدة التق  •

  واإلشراف عليها، وتقدمي املساعدة واملشورة الرفيعة املستوى على النحو املطلوب.
تـــوفري اإلدارة والـــدعم للمشـــاريع والـــربامج، مبـــا يف ذلـــك إدارة امليزانيـــة ورصـــدها، وإبـــالغ النتـــائج للنظـــراء   •

  يني واملاحنني وهيئات األمم املتحدة.الوطن
ــــى مشــــاركة اإلنــــاث، وتقــــدمي املشــــورة هليئــــات إدارة   • ــــات احملليــــة والدوليــــة عل رصــــد تــــأثري املعــــايري والعملي

  االنتخابات بشأن التدابري التصحيحية املناسبة.
  توفري االتصال باملاحنني وباإلدارة بشكل عام.  •
اســية املتخصصــة إىل اإلدارة العليـــا لألمــم املتحــدة يف امليــدان، وكـــذلك إىل االنتخابية/السي تقــدمي املشــورة  •

  .اتمع الدويل، ومقر األمم املتحدة على النحو املطلوب/حسب مقتضى احلال
تصــميم اســرتاتيجيات وبــرامج لبنــاء قــدرات النظــراء الــوطنيني وأصــحاب املصــلحة الرئيســيني اآلخــرين يف   •

  العملية االنتخابية.
  أداء موظفي األمم املتحدة الوطنيني والدوليني.إدارة إلشراف على ا  •
ني اآلخــرين يف يإقامــة ورعايــة شــراكات مهنيــة وإنتاجيــة مــع النظــراء الــوطنيني وأصــحاب املصــلحة الرئيســ  •

  العملية االنتخابية.
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تظمــة لكبــار إنشــاء آليــات فعالــة لالتصــاالت، وعقــد لقــاءات إحاطــة عــن العمليــة االنتخابيــة بصــورة من  •

موظفي األمم املتحدة، والشـركاء، واملـاحنني، والنظـراء، وغـريهم مـن أصـحاب املصـلحة الرئيسـيني، وتقـدمي 
كبـــار املســـؤولني يف مقـــر األمـــم ىل  إتقـــارير منتظمـــة، مبـــا يف ذلـــك إىل رئـــيس بعثـــة األمـــم املتحـــدة وكـــذلك 

  املتحدة.
  أداء واجبات أخرى ذات صلة على النحو املطلوب.  •

  
  يعني العمل التفاعل بصورة متكررة مع الجهات التالية:

املبعوثـــون وكيـــل األمـــني العـــام/األمني العـــام املســـاعد، واملمثلـــون و كبـــار مســـؤويل األمـــم املتحـــدة ومـــن بيـــنهم 
وإدارة عمليــات  ،قون املقيمــون، واملمثلــون املقيمــون، ومــدراء وموظفــو البعثــةاخلاصــون لألمــني العــام، واملنّســ

م، وإدارة الشــؤون السياســية و/أو إدارة الــدعم امليــداين، وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي و/أو حفــظ الســال
مكتـب األمـم املتحـدة خلــدمات املشـاريع؛ ومـدراء وكبــار مـوظفي البعثـة أو املكتــب الُقطـري؛ وكبـار مــوظفي 

ساء وكبـار مـوظفي هيئـات الوكاالت املتخصصة، وكبار ممثلي املنظمات الدولية واإلقليمية واحلكومات؛ ورؤ 
االنتخابيـــــة؛ ورؤســــاء وكبـــــار مـــــوظفي  اتإدارة االنتخابــــات واملؤسســـــات الوطنيــــة األخـــــرى املعنيـــــة بالعمليــــ

األحـــزاب السياســـية، واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة، واملؤسســـات األكادمييـــة، واملعاهـــد واملؤسســـات، وكـــذلك 
  ممثلو وسائل اإلعالم.

  
  النتائج المتوقعة:  

م األمــم املتحــدة يف جمــال املســؤولية يف انتخابـات موثــوق ــا وشــاملة، وتدنيــة العنــف، وتعظــيم يسـهم دعــ  •
  فرص احلكومة الشرعية والسالم واالستقرار.

ينفــذ الــدعم الــذي تقدمــه األمــم املتحــدة يف جمــال املســؤولية بصــورة فعالــة، مــع اســتخدام املــوارد بكفــاءة   •
  وتدنية املخاطر بالنسبة للمنظمة.

ـــة املوثوقـــة عـــن املشـــورة وكـــذلك معلومـــات دقيقـــة ويف حينهـــا، حتصـــل األمـــم املتحـــدة علـــى   • بشـــأن العملي
  االنتخابية وما يرتتب عليها.

  
  :الكفاءات األساسية  
للعمليــات االنتخابيــة  اً متعمقــ اً فهمــبــاألخص املوضــوع، و براعــة يف ظهــر كفــاءة مهنيــة و يُ  :لحــس المهنــيا  •

وآثارهـا التقنيـة والسياسـية؛ ويـوفر القيـادة  فة مجيع جوانب العمليـات االنتخابيـة، ومعر هاوقدرة على تقييم
ويتحمـــل املســـؤولية عــــن إدراج املنظـــورات اجلنســـانية وكفالــــة املشـــاركة املتســـاوية للمــــرأة والرجـــل يف مجيــــع 

ف؛ ويفخـر ظهر معرفته باالسرتاتيجيات وااللتزام دف التوازن بني اجلنسني يف الوظائجماالت العمل؛ ويُ 
 حيقــقاملواعيــد النهائيــة، و  رتمة يف الوفــاء بااللتزامــات، وحيــليــاعوالف ،الضــمريتحلــى ببالعمــل واإلجنــازات؛ وي

ـــة وليســـت الشخصـــية؛ ويُ  ـــائج؛ ويكـــون دافعـــه املصـــلحة املهني ـــد مواجهـــة مشـــاكل أو النت ظهـــر املثـــابرة عن
  حتديات صعبة؛ ويلتزم اهلدوء يف املواقف العصيبة.

يتحـدث ويكتـب بوضـوح وبشـكل فعـال؛ ويصـغي إىل اآلخـرين، ويفهـم رسـائل اآلخـرين علـى  االتصال:  •
ـــه أســـئلة للتوضـــيح، ويُ  ظهـــر االهتمـــام بوجـــود اتصـــال يف النحـــو الصـــحيح، وجييـــب بطريقـــة مناســـبة، ويوج

ظهـر االنفتـاح عنـد تقاسـم االجتاهني؛ ويطوّع اللغة واللهجـة واألسـلوب والشـكل مبـا يناسـب اجلمهـور؛ ويُ 
  إبقاء الناس على علم.يراعي ملعلومات، و ا
يعمــل بشــكل مجــاعي مــع الــزمالء لتحقيــق أهــداف املنظمــة؛ ويلــتمس مــدخالت عــن  العمــل الجمــاعي:  •

 م؛ ويرغـب يف الـتعلم مـن اآلخـرين؛ ويضـع برنـامج الفريـق يف طريق التقدير األمني ألفكار اآلخرين وخرب
 هـذه نهـائي للفريـق ويتصـرف وفقـاً لـذلك، حـىت عنـدما ال تعـرب مقدمة الربنامج الشخصي؛ ويؤيد القرار ال

موقفـــه الشخصـــي بصـــورة كاملـــة؛ ويتقاســـم التقـــدير إلجنـــازات الفريـــق، ويتحمـــل املســـؤولية  عـــنالقـــرارات 
  املشرتكة عن أوجه قصور الفريق.
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ألنشـــطة يضـــع أهـــدافاً واضـــحة تتســـق مـــع االســـرتاتيجيات املتفـــق عليهـــا؛ وحيـــدد ا التخطـــيط والتنظـــيم:  •

واملهـــام ذات األولويـــة؛ ويعـــّدل األولويـــات علـــى النحـــو املطلـــوب؛ وخيصـــص القـــدر املناســـب مـــن الوقـــت 
واملـــوارد الســـتكمال العمـــل؛ ويتوقـــع األخطـــار ويضـــع ترتيبـــات حلـــاالت الطـــوارئ عنـــد التخطـــيط؛ ويتـــابع 

  اخلطط واإلجراءات ويعدهلا حسب الضرورة؛ ويستخدم الوقت بكفاءة.
مجيـع املسـؤوليات وحيـرتم االلتزامـات؛ ويقـدم النـواتج الـيت يتحمـل مسـؤوليتها وفقـاً أخذ بزمـام ي المساءلة:  •

، هللمواعيــد والتكــاليف ومعــايري اجلــودة احملــددة؛ ويعمــل وفقــاً للــوائح والقواعــد التنظيميــة؛ ويــدعم مرؤوســي
لشخصية عن أوجـه قصـوره وميارس الرقابة، ويتحمل املسؤولية عن املهام اليت فوضها؛ ويتحمل املسؤولية ا

  وأوجه قصور وحدة العمل، حسب مقتضى احلال.
، وينظـر إىل “عمـالء” علـى أـم مجيع أولئك الـذين تقـدم هلـم اخلـدماتتعامل مع ي ء:االهتمام بالعمال  •

مــع العمــالء عــن طريــق اكتســاب ثقــتهم  ثمــرةاألمــور مــن وجهــة نظــر العمــالء، وينشــئ ويرعــى شــراكات م
احتياجات العمالء ويضع هلا احللـول املناسـبة؛ ويتـابع التطـورات اجلاريـة داخـل وخـارج  واحرتامهم؛ وحيدد

ــــأوســــاط العمــــالء للتعــــرّ  ــــرات يف ف عليهــــا وتوّق ــــى علــــم بالتقــــدم أو العث ع املشــــاكل؛ ويبقــــي العمــــالء عل
  املشاريع؛ ويراعي املواعيد احملددة لتسليم املنتجات أو اخلدمات للعميل.

اط لتحســني الــربامج أو اخلــدمات؛ ويقــدم خيــارات جديــدة وخمتلفــة حلــل مشــاكل يســعى بنشــ اإلبــداع:  •
؛ ويقبـــل خمــــاطر األفكـــار اجلديــــدة ويُقنـــع اآلخـــرين بـــالنظر فيهـــاالعمـــالء أو تلبيـــة احتياجـــام؛ ويشـــجع 

؛ ويهـتم باألفكـار والطـرق “بطريقـة غـري تقليديـة”حمسوبة بالنسبة لألفكار اجلديدة وغري العادية؛ ويفكر 
  ديدة لعمل األشياء؛ وال يتقيد باألفكار املتداولة أو النهج التقليدية.اجل

يواكب التكنولوجيا املتاحة؛ ويفهم إمكانية اسـتخدام التكنولوجيـا يف عمـل املكتـب  الوعي التكنولوجي:  •
يــا م التكنولوجاالســتعداد لــتعل  بــديوقيودهــا؛ وحيــاول بنشــاط اســتخدام التكنولوجيــا يف مهــام مناســبة؛ ويُ 

  اجلديدة.
ــالتعلم المســتمر:  • ــزام ب يواكــب التطــورات اجلديــدة يف وظيفته/مهنتــه؛ وحيــاول بنشــاط تطــوير نفســه  االلت

ــتعلم مــن اآلخــرين؛ ويلــتمس  بــديمهنيــاً وشخصــياً؛ ويســاهم يف تعلــيم زمالئــه ومرؤوســيه؛ ويُ  الرغبــة يف ال
 التعليقات لغرض التعلم والتحسني.

  

  :الكفاءات اإلدارية  
بـــني اســـرتاتيجية املنظمـــة  صـــالتاالســـرتاتيجية، والفـــرص، واملخـــاطر؛ ويوضـــح ال القضـــاياحيـــدد  الرؤيـــة:  •

وأهـــداف وحـــدة العمـــل؛ ويصـــدر ويبلـــغ توجيهـــات تنظيميـــة عامـــة وملزمـــة، ويقنـــع اآلخـــرين باتبـــاع نفـــس 
  التوجيهات؛ ويثري احلماس بشأن إمكانات املستقبل.

القتداء به؛ وميكن اآلخـرين مـن ترمجـة الرؤيـة إىل نتـائج؛ لن ياآلخر  دفعلدور ييكون مبثابة منوذج  القيادة:  •
ويبــــادر بوضــــع اســــرتاتيجيات إلجنــــاز األهــــداف؛ ويقــــيم عالقــــات مــــع طائفــــة واســــعة مــــن النــــاس لفهــــم 
االحتياجـات وكســب التأييـد؛ ويتوقــع حـاالت التضــارب بسـبب اتبــاع حلـول متفــق عليهـا بصــورة متبادلــة 

لتضــارب؛ ويســعى إلجــراء تغيــري وحتســني؛ وال يقبــل الوضــع القــائم؛ ويُظهــر الشــجاعة عنــد ومعاجلــة هــذا ا
  اختاذ مواقف غري مفضلة.

يفــّوض املســؤولية، ويوضــح التوّقعــات، ويعطــي ســلطة للمــوظفني يف جمــاالت عملهــم  تمكــين اآلخــرين:  •
ســاءلة عــن حتقيـــق اهلامــة؛ ويشــجع اآلخــرين علــى وضــع أهــداف تتســـم بالتحــدي؛ وُخيضــع اآلخــرين للم

نتـائج تتعلــق مبجـال مســؤوليتهم؛ ويقــّدر بأمانـة مــدخالت وخـربة مجيــع املــوظفني؛ ويُظهـر التقــدير لإلجنــاز 
  واجلهد ويكافئه؛ وُيشرك اآلخرين عند اختاذ قرارات متّسهم.
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ار يفــــــّوض املســــــؤولية املناســــــبة، وســــــلطة املســــــاءلة واختــــــاذ القــــــرار؛ ويتأكــــــد مــــــن أن األدو  إدارة األداء:  •

واملســؤوليات ودرجــات التسلســل اإلداري واضــحة بالنســبة لكــل موظــف؛ ويقــّدر بدقــة مــا يلــزم مــن وقــت 
التقــدم علــى أســاس معــامل ومواعيــد حمــددة؛  صــدمــة املهمــة للمهــارات؛ وير ءومــوارد إلجنــاز مهمــة مــا، ومال

ملخـــاطرة، وينـــاقش األداء بصـــورة منتظمـــة ويقـــدم تعليقـــات وإرشـــادات للمـــوظفني؛ ويشـــجع علـــى قبـــول ا
ويؤيــد اإلبــداع واملبــادرة؛ ويــدعم بنشــاط التطــوير الــوظيفي والتطلعــات الوظيفيــة للمــوظفني؛ ويقــّدر األداء 

  بنـزاهة.
يهيــئ بيئــة ميكــن أن يــتكلم ويعمــل فيهــا اآلخــرون دون خــوف مــن رّد الفعــل؛ ويــدير األمــور  بنــاء الثقــة:  •

يـــه أهــداف خفيـــة؛ ويثــق يف الـــزمالء واملـــوظفني بطريقــة واضـــحة ومتوّقعــة؛ ويعمـــل بشــفافية؛ وال توجـــد لد
والعمـــالء؛ وينســـب الفضـــل بأمانـــة لآلخـــرين؛ ويتبـــع اإلجـــراءات املتفـــق عليهـــا؛ ويتعامـــل مـــع املعلومـــات 

  احلساسة أو السرية بطريقة مناسبة.
كلة؛ حيــدد املســائل الرئيســية يف احلــاالت املعّقــدة، ويتجــه بســرعة إىل لُــّب املشــ /اتخاذ القــرار:حصــافةال  •

وجيمع املعلومات ذات الصلة قبل اختاذ قرار ما؛ ويبحث اآلثار اإلجيابية والسلبية للقـرارات قبـل اختاذهـا؛ 
عمــل أو يتقــدم بتوصــية لل اً ويتخــذ القــرارات مــع مراعــاة أثرهــا علــى اآلخــرين وعلــى املنظمــة؛ ويقــرتح أســلوب

اس احلقـائق؛ ويتأكـد مـن أن اإلجـراءات بناًء على مجيع املعلومات املتاحـة؛ ويراجـع االفرتاضـات علـى أسـ
املقرتحــــة ســــوف حتقــــق االحتياجــــات املتوقعــــة واألساســــية بالنســــبة للقــــرار؛ ويتخــــذ قــــرارات حامســــة عنــــد 

  الضرورة.
  

  :المؤهالت
 وأاالقتصـــاد الـــدويل،  وأ ،(املاجســـتري أو مـــا يعادهلـــا) يف العلـــوم السياســـية عليـــاجامعيـــة  شـــهادة  التعليم:

شـــهادة ة، أو القـــانون، أو اإلدارة العامـــة، أو يف جمـــال ذي صـــلة. وميكـــن قبـــول العالقـــات الدوليـــ
  .الشهادة اجلامعية العليابدًال من مؤهلة  عمليةجامعية من املستوى األول باالقرتان مع خربة 

. ومطلــوب خــربة ودعمهــا وتقــدمي املشــورة بشــأا لعمليــات االنتخابيــةنفيــذ امطلــوب خــربة يف ت  الخبرة:
بعثــة سياســية و/أو وكالــة تابعــة مــع حفــظ الســالم، أو يف عمليــات األمــم املتحــدة ة مــع انتخابيــ

لألمــم املتحــدة، أو خــرية انتخابيــة دوليــة أخــرى ذات صــلة. ومطلــوب خــربة يف البلــدان الناميــة، 
علـى مسـتوى يف إدارة فرقـة كبـرية وتفضل اخلربة يف حاالت انتهاء النـزاع. وتفضل اخلـربة السـابقة 

ربة يف ومطلــــوب خــــخلفيــــات خمتلفــــة، والقــــدرة علــــى إدارة وتنســــيق مشــــاريع معقــــدة. مــــن عــــال 
  املفاوضات الثنائية أو املتعددة األطراف.

التحدث بطالقة والكتابة باللغتني االنكليزية أو الفرنسية؛ ويشـرتط معرفـة لغـة ثانيـة مـن لغـات األمـم   اللغــة:
  املتحدة.

  
املتعلقـــة بظـــروف املعيشـــة، والصـــحة، ودور احلضـــانة، واملـــدارس  ســـوف تقـــدم املعلومـــات  معلومات أخرى:

  .بالنسبة للشواغر املخصصة للبلدان
  

  ُتَشجع اإلناث على التقدم لهذه الوظيفة
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  (أ)10المرفق 
  “التعيين من القائمة”رسم تخطيطي لعملية شغل وظيفة عن طريق     

  إنسبيراإنشاء وظيفة من شغور وظيفة في نظام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وظيفة، أي  تنشأ
 يحدد مصدر التمويل

تتم الموافقة 
على 

اختصاصات 
الوظيفة بين 

شعبة المساعدة 
 االنتخابية والبعثة

ولة عــن ؤ البعثــة مســ
ترجمــــــــــة الوظيفـــــــــــة 
ـــــم  الشـــــاغرة. وإذا ل
تكــــــــــــــــن قــــــــــــــــادرة، 
ســـــــــــتطلب شـــــــــــعبة 
المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوظفين 
الميـــــــــــدانيين مـــــــــــن 
شــــــــــــــــعبة شــــــــــــــــؤون 
الجمعيــــــــــة العامــــــــــة 

المــــــــؤتمرات إدارة و 
القيــــــــــام بالترجمــــــــــة 

ــــــــــــــــى 5( أيــــــــــــــــام عل

حديد المدراء ت
المكلفين بالتعيين 

واألطراف 
المهتمة إلدراجهم 

 في نظام إنسبيرا

يــــــــــــــدرج المــــــــــــــدير 
ـــــالتعيين  المكلـــــف ب
ونظيـــــره فـــــي شـــــعبة 
المـــــــــوارد البشـــــــــرية 
الوظيفـــــــة الشـــــــاغرة 

 م إنسبيرافي نظا

يوافـــــــق مســـــــؤول 
المـــــوارد البشـــــرية 
ــــة علــــى  فــــي البعث
الوظيفـــة الشـــاغرة 
ويعلـــن عنهـــا فـــي 

 نظام إنسبيرا

نسبيرا يخطر نظام إ
تلقائيًا جميع المرشحين 

من القائمة بشغور 
  الوظيفة

يجـــــب أن تســـــتند االختصاصـــــات 
إلـــــى النبـــــذة العامـــــة عـــــن الوظيفـــــة 

ـــــــــب النمـــــــــا(تُ  ـــــــــق طل ذج مـــــــــن فري
القائمـــــــة)، مـــــــع شـــــــروط إضـــــــافية 
 تحدد التخصص المتعلق بالوظيفة

ينبغــي عــادة أن يكــون فــي المكــّون االنتخــابي 
للبعثــــــة شــــــخص مــــــا هــــــو المــــــدير المكلــــــف 
بــــــــالتعيين. وإذا لــــــــم يحــــــــدد بعــــــــد المكــــــــّون 
االنتخــابي، أو فــي الحــاالت المفاجئــة، يجــوز 
إدراج مــــدير شــــعبة المســــاعدة االنتخابيــــة أو 

القائمـــــة باعتبارهمـــــا المـــــدير المكلـــــف فريـــــق 
 بالتعيين.

رر أن مـــــــــدير شـــــــــعبة إذا تقـــــــــ
ــــق  ــــة وفري المســــاعدة االنتخابي
القائمـــــــــة ســـــــــيكونان بمثابـــــــــة 
ــــــالتعيين،  المــــــدير المكلــــــف ب
فإنهمـــــــــا يصـــــــــيغان الوظيفـــــــــة 
الشـــــاغرة، ويضـــــاف مســـــؤول 

ــــــة اإلدارة  العامــــــة ومــــــدير الفئ
  المهنية باعتباره طرفَا مهتمًا 

ـــتم اإلعـــالن عـــادة  ي
عـــــــــــــن الوظـــــــــــــائف 
االنتخابيــــــــة لمـــــــــدة 
ـــام بموافقـــة  ســـبعة أي
شـــــــــعبة المـــــــــوظفين 

  الميدانيين
 المفتاح التفسيري

 يشير إلى بداية أو نهاية عملية معينة 

 يشير إلى خطوة في العملية 

 نقطة القرار

يشــــير اللــــون األخضــــر إلــــى القيــــادة الموضــــوعية، أي 
 الموظف المسؤول عن قطاع معين والبعثة.  

ـــادة المـــوارد البشـــرية، أي  يشـــير اللـــون األزرق إلـــى قي
 فريق القائمة و/أو البعثة 

  إنسبيراة في نظام استكمال التعيين من اختيار القائم

سيقوم نظام إنسبيرا بفرز 
ميع المتقدمين مسبق لج

يفيد بأن جميع المتقدمين 
مدرجون في القائمة 

  ومؤهلون للوظيفة

ـــي” ـــرة “ تقيـــيم أول للخب
االنتخابيــــة، والتعلــــيم، 
واللغــــــة يجريــــــه فريــــــق 
القائمـــــــــــــة، وترســـــــــــــل 
ـــــائج إلـــــى المـــــدير  النت
ــــــــــالتعيين  المكلــــــــــف ب
الستعراضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــها 

 وتحميلها

يســــــتعرض المــــــدير 
ـــــالتعيين  المكلـــــف ب
القائمـــــــــة المطولـــــــــة 
ويوصـــــــــــــي بأحـــــــــــــد 

 المرشحين

يوافق مدير 
ة على البعث

االختيـــار في 
نظام إنسبير 
  الستكماله

بـــدأت عمليـــة إدارة 
العـــــرض فـــــي نظـــــام 

  إنسبيرا

يقــوم فريــق القائمــة التــابع لشــعبة 
المســـــــاعدة االنتخابيــــــــة برصــــــــد 
العمليــة وتيســير اإلجــراءات مــن 
ـــــرهم،  ـــــب المرشـــــحين أو غي جان

 على النحو المطلوب

تقيــيم المرشــحين  يمكــن أن يبــدأ
أثنــــاء تلقــــي الطلبــــات، أي قبــــل 

 إغالق موعد الشاغر

يجــــوز للبعثــــة المكلفــــة بــــالتعيين 
إســـــناد دور إلـــــى فريـــــق القائمــــــة 
ـــــــابع لشـــــــــــــعبة المســـــــــــــاعدة  التــــــ
ـــــــــة للمســـــــــاعدة علـــــــــى  االنتخابي
اســــتكمال إدارة العــــرض بشــــكل 

 أسرع



-
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  (ب)10المرفق 
  “االختيار من القائمة الواحدة”رسم تخطيطي لعملية شغل الوظيفة عن طريق     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يرســل فريــق القائمــة 
ــــد الطلــــب آخــــر  عن
ــــــــذة عامــــــــة عــــــــن  نب

الوظيفـة إلـى المـدير 
 المكلف بالتعيين

يصــــــــــــــيغ المــــــــــــــدير 
المكلــــــف بــــــالتعيين 
اختصاصــــــــــــــــــــــــــــــات 
الوظيفــــــــة الشــــــــاغرة 
اســـتناداً إلـــى النبـــذة 
العامــة عــن الوظيفـــة 
ويقـــدم طلـــب تقريـــر 
القائمــــــــة والوظيفــــــــة 
الشـــاغرة إلـــى فريـــق 
القائمــــة عــــن طريــــق 
 ُمنسق قائمة الكيان

بالنســــــــــبة للتعيــــــــــين 
المحـــــــــــدد المـــــــــــدة 
ــــين المؤقــــت،  والتعي
يتصــل فريــق القائمــة 
ـــــــــــع أعضـــــــــــاء  بجمي
القائمـــــة مـــــن الرتبـــــة 
المقابلـــــــة للوظيفــــــــة 
الشــــاغرة، وبالنســــبة 
للعقــــــــود األخــــــــرى، 
عند الطلب، يتصـل 
فريـــــــــــــــق القائمــــــــــــــــة 
ـــــــــــع أعضـــــــــــاء  بجمي
القائمــــة المــــؤهلين، 

دد الشـــــــروط، ليحـــــــ
ومراجعـــــــــــــة حالـــــــــــــة 

 التوافر

يستكمل أعضاء القائمة 
استمارات التاريخ 

شخصي الخاصة بهم ال
ويعربون عن اهتمامهم 

 ومدى توافرهم

يرسل فريق القائمة 
تقريرًا يتضمن جميع 

أعضاء القائمة 
المهتمين والمؤهلين، 
واستمارات التاريخ 
الشخصي الخاصة 

وتقييمات بهم 
أفضلياتهم إلى المدير 

 المكلف بالتعيين

يقرر المدير 
المكلف 

بالتعيين ما إذا 
كان يلزم 

 نعم

يجري المدير 
المكلف بالتعيين 

 عملية التقييم 

 نعم ال

 ال

يقّيم المدير 
المكلف 
بالتعيين ما 
إذا كان 

 عضو هناك
قائمة 

يوصي المدير المكلف 
بالتعيين بأحد أعضاء 

 القائمة

يجري المدير المكلف بالتعيين عملية اختيار 
 في القائمة بديلة ويوصي بمرشح ليس عضواً 

يؤكد مدير البعثة/ 
 المكتب االختيار

يبلغ المدير المكلف 
بالتعيين فريق القائمة 

 باالختيار

تبدأ الموارد البشرية 
 عملية التقييم

يستكمل فريق القائمة 
 قاعدة بيانات القائمة
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  11المرفق 
     نة الستمارة طلب تقرير القائمةعي  

    
  القائمة االنتخابية الواحدة لألمم املتحدة

  : معلومات عامةالجزء األول  
أنا، املوقـع أدنـاه، [االسـم األول]، [اسـم العائلـة]، [الوظيفـة]، [مشروع/إدارة/قسـم]، [بعثـة/مكتب   - 1  

قطري]، [منظمة]، [الربيد اإللكـرتوين]، [هـاتف]، ألـتمس مبوجـب هـذا تقريـراً للقائمـة بأمسـاء مجيـع 
 3بالنسـبة للوظيفـة املـذكورة يف النقطـة  أعضاء القائمة الذين يستوفون املعايري املنصوص عليهـا أدنـاه

أدنــاه، والشــاغرة أو الــيت ستصــبح شــاغرة يف املســتقبل القريــب، مــع املعلومــات األخــرى ذات الصــلة. 
ــق القائمــة االنتخابيــة وميكــن لفريــق القائمــة االنتخابيــة الواحــدة لألمــم املتحــدة أن يتحقــق مــن مُ  نس

  وًال لطلب هذا التقرير.الواحدة للكيان الذي أتبعه مما إذا كنت خم
لـب بشـأا بالفعـل تقريـر للقائمـة. ورقـم طلـب القائمـة األخـري [  ] هذه إعـادة تقـدمي لوظيفـة طُ   - 2  

  .هلذه الوظيفة هو [رقم الطلب]
  [..] هذا هو أول طلب للقائمة بالنسبة هلذه الوظيفة.      
[املســـتوى]، [نـــوع العقـــد] يف [مركـــز والوظيفـــة املعنيـــة هـــي [عنـــوان الوظيفـــة]، [رقـــم الوظيفـــة]،   - 3  

العمـــل]، [املســـتوى]، [املشروع/اإلدارة/القســـم]، [البعثـــة/املكتب القطـــري]، [املنظمـــة]، وذلـــك 
  [للفرتة] من [تاريخ البدء]، وهو

[ُمعـــّرف املـــوارد [  ] ويتوقـــع اإلعـــالن عـــن [تـــاريخ بـــدء اإلعـــالن] حـــىت [تـــاريخ ايـــة اإلعـــالن]       
  ]؛ أوURLاملوّحد 

  ] ليس من املتوقع اإلعالن عنها يف هذه املرحلة.  [      
وقــــد قمــــت مبــــلء األجــــزاء الثالثــــة مــــن هــــذا الطلــــب، وأرفقــــت الوظيفــــة الشــــاغرة، أو توصــــيف   - 4  

الوظيفــة، أو اختصاصــات الوظيفــة. وإذا كانــت هــذه الوظيفــة بتعيــني حمــدد املــدة، فــإن توصــيف 
م ئالرتبـــة املعنيـــة لــــتالمــــع ن الوظيفـــة آخـــر نبــــذة عامـــة عـــ مواءمـــةالوظيفـــة قـــد صـــيغ عــــن طريـــق 
  االحتياجات احملددة للوظيفة.

وباإلضــــافة إىل تقريــــر القائمــــة، أود احلصــــول علــــى املعلومــــات التاليــــة بالنســــبة ألعضــــاء القائمــــة   - 5  
  املؤهلني.

  ، [  ] وتقييمات األداء، [..] واستمارات املهارات.P11[  ] استمارة التاريخ الشخصي/االستمارة       
  احملددة املدة، ت[  ] هذه الوظائف ليست للتعيينا  - 6  
[  ] وأود مــن فريــق القائمــة االتصــال بأعضــاء القائمــة املــؤهلني ومطــالبتهم بتحــديث اســتمارات       

  التاريخ الشخصي اخلاصة م وتأكيد توافرهم واهتمامهم؛ أو
  [  ] ال أريد من فريق القائمة االتصال بأعضاء القائمة.      
] هــذه وظيفــة للتعيــني احملــدد املــدة، وســوف يتصــل فريــق القائمــة جبميــع أعضــاء القائمــة مــن   [      

وتأكيـد تـوافرهم  مالرتبة املقابلة، ومطـالبتهم باسـتكمال اسـتمارات التـاريخ الشخصـي اخلاصـة ـ
  للوظيفة واهتمامهم ا.

املكلفـــني بـــالتعيني إىل املرشـــحني أنـــا أدرك أن تقريـــر القائمـــة يســـاعد علـــى اســـرتعاء اهتمـــام املـــدراء   - 7  
املؤهلني، ولكن مسؤولية االختيار مرتوكة ملنظميت بصورة حصـرية. وبوصـفي مـديراً مكلفـاً بـالتعيني، 
ميكـن أن أجـري أي تقيــيم إضـايف ومقارنـة مرجعيــة أرى أـا ضـرورية بالنســبة ألعضـاء القائمـة. فــإذا 

دد املــدة، فــإن باســتطاعة منظمــيت تعيـــني وجــدت عضــواً بالقائمــة صــاحلاً لعقــد مؤقــت أو عقـــد حمــ
عضـــــو القائمـــــة بـــــدون إجـــــراء مزيـــــد مـــــن التقييمـــــات أو اســـــتعراض االمتثـــــال. وبالنســـــبة للخـــــرباء 

  االستشاريني، فإن إجراءات منظميت قد تطلب من عضو القائمة تقدمي وثائق إضافية.
ـــق الكيـــان الـــذي أتبعـــه ومُ وســـوف أبلـــغ مُ   - 8   ـــق القائمـــة باملرشـــحنس الـــذي وقـــع عليـــه االختيـــار،  نس
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. وإذا اختــري مــن أعضــائهابصــرف النظــر عمــا إذا كــان املرشــح عضــواً يف القائمــة أو لــيس عضــواً 
نسـق القائمــة نسـق الكيـان الـذي أتبعـه ومُ عضـو مـن القائمـة ووافـق علـى العـرض، فســوف أبلـغ مُ 

  ذا األمر أيضاً.
  [التاريخ] [االسم األول] [اسم العائلة] يف ه:مقدم  - 9  
  
  الجزء الثاني: المعايير المطلوبة  
مجيـع الشـروط احلد األدىن مـن تقرير القائمة أمساء أعضاء القائمة الذين ال يستوفون يتضمن لن   - 10  

  املوضحة أدناه.
  أنواع اخلربة العملية:  - 11  
  ال يدرج سوى أعضاء القائمة الذين تتوافر لديهم:      
   تقل عن [عدد] شهراً يف أي من جماالت العمل املختارة [جماالت العمل]خربة عملية ال    (أ)      
وخـربة عمليـة ال تقــل عـن [عــدد] شـهراً يف أي مــن جمـاالت التخصــص املختـارة [جمــاالت   (ب)      

  التخصص]
  وخربة عملية ال تقل عن [عدد] شهراً يف [الرتبة] املختارة أو رتبة أعلى  (ج)      
ـــة الو     (د)       ـــارة [جمـــاالت  خـــربة عملي تقـــل عـــن [عـــدد] شـــهراً يف أي مـــن جمـــاالت العمـــل املخت

العمل] أثنـاء العمـل يف أي مـن جمـاالت التخصـص املختـارة [جمـاالت التخصـص] بالرتبـة 
، فـإن اخلـربة العمليـة الـيت تشـمل مجيـع )د(املختارة [الرتبة] أو ما فوقها. وبالنسبة للنقطـة 

   على أا متثل احلد األدىن.املعايري الثالثة هي وحدها اليت ستعترب
  الكفاءة اللغوية:  - 12  
أعضـــاء القائمـــة املـــدرجون فقـــط الـــذين تتـــوافر لـــديهم املســـتويات الـــدنيا مـــن الكفـــاءة اللغويـــة يف       

  اللغات املختارة:
  كفاءة لغوية يف [كلتا اللغتني/لغة واحدة].    (أ)      
القـــــــراءة، يف [الكفـــــــاءة]  التحـــــــدث و يفبالنســـــــبة [للغـــــــة]، حـــــــد أدىن مـــــــن [الكفـــــــاءة]   (ب)      

  [الكفاءة] يف الفهم. [الكفاءة] يف الكتابة، و و
[الكفــــــاءة] يف القــــــراءة،  بالنســــــبة [للغــــــة]، حــــــد أدىن مــــــن [الكفــــــاءة] يف التحــــــدث، و  (ج)      

  [الكفاءة] يف الفهم. [الكفاءة] يف الكتابة، و و
  التخصصات الفرعية:  - 13  
فقط الذين ميكن أن تتوفر لديهم املستويات الدنيا من الكفـاءة املشـار أعضاء القائمة املدرجون       

  إليها بالنسبة للتخصصات الفرعية املختارة.
  [كفاءة] على األقل يف [التخصص الفرعي]؛    (أ)      
  و [كفاءة] على األقل يف [التخصص الفرعي]؛  (ب)      
  و [كفاءة] على األقل يف [التخصص الفرعي]؛  (ج)      
  و [كفاءة] على األقل يف [التخصص الفرعي]؛    (د)      
  و [كفاءة] على األقل يف [التخصص الفرعي].    (هـ)      
ج تقريــر القائمــة مجيــع أعضــاء القائمــة الــذين ميكــن أن يتــوفر لــديهم مســتوى كفــاءة أو دِر وســوف يُــ    

انــب مســتوى كفــاءم مــن جمت التصــديق علــى مســتوى أعلــى، وســوف يبــني أعضــاء القائمــة الــذين 
  مشرفني سابقني.

  املراحل:  - 14  
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أعضاء القائمـة املـدرجون فقـط الـذين ذكـروا أـم عملـوا يف مجيـع [املراحـل] املختـارة مـن العمليـة       
  االنتخابية.

  
  المعايير المرغوبة الجزء الثالث:  
ملـدير املكلـف سوف يتضمن تقرير القائمـة، قـدر املتـاح، معلومـات عـن املعـايري التاليـة ملسـاعدة ا  - 15  

بالتعيني على التوصية مبرشح. وسوف يظل أعضاء القائمـة غـري املسـتوفني هلـذه املعـايري مـدرجني 
  يف تقرير القائمة.

  اخلربة العملية: أُذكر معلومات عن:  - 16  
  عدد أشهر اخلربة العملية يف [جمال العمل]؛    (أ)      
  عدد أشهر اخلربة العملية يف [جمال العمل]؛  (ب)      
  عدد أشهر اخلربة العملية يف [جمال التخصص]؛  (ج)      
  عدد أشهر اخلربة العملية يف [جمال التخصص]؛    (د)      
  عدد أشهر اخلربة العملية يف [جمال التخصص]؛    (هـ)      
  عدد أشهر اخلربة العملية يف [الرتبة] أو ما فوقها؛    (و)      
ـــاء عـــدد أشـــهر اخلـــربة العمليـــة يف أي مـــن جمـــ    (ز)       االت العمـــل املختـــارة [جمـــاالت العمـــل] أثن

العمــل يف أي جمــاالت ختصــص خمتــارة [جمــاالت التخصــص] علــى الرتبــة املختــارة [الرتبــة] 
، سوف حتتسب اخلـربة العمليـة فقـط الـيت تشـمل مجيـع )ز(أو ما فوقها. وبالنسبة للنقطة 

  املعايري الثالثة.
  :ةءة يف اللغات التاليالكفاءة اللغوية: أُذكر مستويات الكفا  - 17  
  [اللغة]    (أ)      
  [اللغة]  (ب)      
  [اللغة]  (ج)      
  [اللغة]    (د)      
التخصصـات الفرعيـة: أُذكـر مسـتويات الكفـاءة املبينـة، وتصـديق املشـرف بالنسـبة للتخصصـات   - 18  

  الفرعية التالية:
  [التخصص الفرعي]    (أ)      
  [التخصص الفرعي]  (ب)      
  الفرعي] [التخصص  (ج)      
  [التخصص الفرعي]    (د)      
  [التخصص الفرعي]    (هـ)      
  [التخصص الفرعي]    (و)      
  [التخصص الفرعي]    (ز)      
  [التخصص الفرعي]  (ح)      
  [التخصص الفرعي]  (ط)      

  [التخصص الفرعي]  (ي)      



-
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  من العملية االنتخابية: املراحل: أُذكر ما إذا كان أعضاء القائمة قد عملوا يف املراحل التالية  - 19  
  [املرحلة]    (أ)      
  [املرحلة]  (ب)      
  [املرحلة]  (ج)      
  [املرحلة]    (د)      
البلد واخلـربة اإلقليميـة: أُذكـر عـدد اِألشـهر الـيت عمـل فيهـا عضـو القائمـة يف البلـدان أو األقـاليم   - 20  

  التالية:

  [البلد]    (أ)      
  [البلد]  (ب)      
  [البلد]  (ج)      
  [اإلقليم]    (د)      
  [اإلقليم]    (هـ)      
  أُذكر أي تعليقات أو توضيحات إضافية لفريق القائمة االنتخابية الواحدة: [..].  - 21  

  
  اية استمارة طلب تقرير القائمة  

  

  



- 
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  12المرفق 
     القائمةتقرير لنة عي  
  بيانات طلب التقرير  :(أ) 12المرفق     

  ةالبيانات املدرج  البند  مسلسل
    رقم الطلب  1      
    تاريخ الطلب  2
    رقم إعادة تقدمي الطلب  3
4   م الطلباالسم األول ملقد    
5   م الطلباسم عائلة مقد    
6   م الطلبوظيفة مقد    
7   م الطلبإدارة/مشروع/قسم مقد    
    طري/بعثة مقدم الطلباملكتب القُ   8
9   م الطلبمنظمة مقد    

    م الطلبقد الربيد اإللكرتوين مل  10
11   م الطلبهاتف مقد    
    عنوان الوظيفة  12
    رقم الوظيفة  13
    نوع عقد الوظيفة  14
    مستوى الوظيفة  15
    مركز عمل الوظيفة  16
    إدارة/مشروع/قسم الوظيفة  17
    طري/البعثة بالنسبة للوظيفةاملكتب القُ   18
    منظمة الوظيفة  19
    مدة الوظيفة  20
    الوظيفة تاريخ بدء  21
    تاريخ بدء اإلعالن عن الوظيفة  22
    تاريخ انتهاء اإلعالن عن الوظيفة  23
   URLإعالن الوظيفة على نظام   24
    ترسل استمارة التاريخ الشخصي  25
    ترسل تقييمات األداء  26
    ترسل استمارة املهارات  27
    االتصال بأعضاء القائمة  28
    التعليقات  29



-
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  موجز إحصائي  :ب)( 12المرفق     

  الذكور  اإلناث  اموع  الفئة  املسلسل
        عدد أعضاء القائمة  - 1            

        عدد أعضاء القائمة يف اموعة ذات الصلة  - 2  
        املعايري املطلوبةب تهمعدد أعضاء القائمة الذين تفي نبذة قائم  - 3  
يري املطلوبـــة والـــذين املعـــاب تهمعـــدد أعضـــاء القائمـــة الـــذين تفـــي نبـــذة قـــائم  - 4  

        أكدوا أهليتهم وتوافرهم واهتمامهم
 تهمعـدد أعضــاء القائمــة يف اموعــة ذات الصـلة الــذين ال تفــي نبــذة قــائم  - 5  

        عايري املطلوبة ولكنهم أكدوا أهليتهم وتوافرهم واهتمامهمبامل

  

  تقرير القائمة  :(ج) 12المرفق     

  رفق اجلدول.ي
  
  


