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 وجزامل

 لذي طلبه اجمللس ابرانمج تنقل املوظفني مراج ة عن ا موجزًا إىل جلنة املالية تقريرً رفع يسررررررررررررررر املفت  ال ا  أن ي 
من ميثاق  18قاً للفقرة طب  هذا التقرير قد  ي  و (. CL-160/REPالوثيقة ) 2018 كانون األول/يف ديسررررررررررررررمر

  .توصياتوما صدر من ستنتاجات انتائج و ا انبثق عن املراج ة من ملا وجزً ي رض مهو مكتب املفت  ال ا . و 
 ت ليقات املدير ال ا 

   نتررائجل إليرره من مررا توصررررررررررررررر  ب املرردير ال ررا  عالسررررررررررررررت راض الررذي أجراه مكتررب املفت  ال ررا  ويتفق مع يرحرر 
 للمزيد تخضررررررررررع سرررررررررروامل ايري اليت أبرزها مكتب املفت  ال ا  اليت أصرررررررررردرها التوصرررررررررريات وإن واسررررررررررتنتاجات. 

مرنة  تطوير قوة عاملةتؤدي إىل وسررررررررتسرررررررراعد املنظمة يف إعداد سررررررررياسررررررررة جديدة لتنقل املوظفني من التحليل 
 ر الوظيفي.يت زيز التطو إىل و قادرة على التكي ف ومت ددة املهارات و عاملية و 

 
 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية

  ًبرانمج تنقل املوظفنيتقرير املوجز للمفت  ال ا  عن مراج ة ا علإن جلنة املالية مدعوة إىل األخذ علم. 

 
 مسودة املشورة

  وشججججججججججججع  ا دارة  ابلتقرير املوجز للمفتش العام عن مراجعة برانمج تنقل املوظفنيأخذت اللجنة علًما
 .سياسة جديدة لتنقل املوظفنيلدى إعداد  وصل إليه من نتائج واستنتاجات التما متعلى إبراز 
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 مراجعة برانمج تنقل املوظفني
 

 املقدمة -لً أو  
 
ا علسررررررررررررررلطررة من ميثرراق مكتررب املفت  ال ررا  اليت تنأ على أنرره  18أعرردت هررذه الوثيقررة طبقررًا للفقرة  -1  رهنررً

ي قد  أي تقرير مراج ة أو أي موضرررررررررررررروع لخر إىل جلنة املالية  مشررررررررررررررفوًعا بت ليقات التقديرية للمفت  ال ا   جيوز أن 
 ال ا .  املدير

 
 2018مكتب املفت  ال ا   بناًء على الطلب الصرررررررررررررادر عن اجمللس يف ديسرررررررررررررمر/كانون األول اضرررررررررررررطلع و  -2

 أيلول/سررررررررررربتمرمن ل الفرتة خالاملراج ة وقد أجريت هذه راج ة لرانمج تنقل املوظفني. مب(  CL-160/REP)الوثيقة 
 .2019و 2018 عامي التنقل يفبشأن قرارات ما اختذ من انصب تركيزها على   و 2019 كانون األول/إىل ديسمر

 
  2019وطلبت جلنة املالية  يف دورهتا الثامنة والسررررررررررررررب ني ب د املائة اليت عقدت يف نوفمر/ تشرررررررررررررررين الثا   -3

النتائج والتوصيات الناشئة عن املراج ة اليت أجراها مكتب املفت  ال ا  لرانمج تنقل عن لخر امل لومات احلصول على 
 .املوظفني

 
 ملا انبثق عن املراج ة من نتائج واستنتاجات وما صدر من توصيات.وي رض هذا التقرير موجزًا  –4
 

 املعلومات األساسية -اثنًيا
 
فني على ما يلي: "خيضرررع املوظفون لسرررلطة املدير ال ا   لموظلمن النظا  األسررراسررري  2-1-301تنأ  املادة  -5

  اعتمدت املنظمة برانمج التنقل اجلغرايف 2014الذي حيق له إحلاقهم أبي نشرررررررررررررران أو مكتب يف املنظمة". ويف عا  
ا درردد املرردة ( 1-إىل مررد 1- ينفمن ك مليررة إلزاميررة علنسرررررررررررررربررة إىل املوظفني الفنيني الرردوليني ) ا امل ينني ت يينررً أو ت يينررً

أ  ومل تكن وقبل ذلك التاريخ  كانت حاالت التنقل اجلغرايف طوعية ومنخفضررررررة ال دد وذات طابع  صرررررر   1.مسررررررتمرًا
  2خاض ة ألي سياسة حتكمها.

 
وخيضرررررررع برانمج تنقل املوظفني احلاط للخطون التوجيهية لرانمج التنقل اجلغرايف للمنظمة )املشرررررررار إليها فيما  -6

  2017وتنقيحها يف أكتوبر /تشررررررين األول  2015طون التوجيهية"( اليت مت إصررررردارها يف فراير/شررررربان يلي عسرررررم "اخ
يهرردب برانمج التنقررل   اخطون التوجيهيررةيف  كمررا هو واردب ررد مشررررررررررررررراورات مع جهررازي ةثيررل املوظفني يف املنظمررة. و 

 اجلغرايف إىل حتقيق ما يلي:
 

                                                      
 . إدارة املوارد البشرية – 2019الصادرة يف مارس/لذار  FC 175/10وثيقة ال  1
 .إدارة املوارد البشرية – 2018الصادرة يف نوفمر/تشرين الثا   FC 173/08 وثيقة ال  2
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ذات خرة يف عمل و  مرنة وعاملية وقادرة على التكي ف ومت ددة املهاراتقوة عاملة ضررمان أن يكون للمنظمة  (أ)
 تلف املكاتب  يف املقر الرئيسررري ويف امليدان على حد سرررواء  وكذلك  تلف وظائف املنظمة  لتيسرررري إقامة 

 ؛بشكل ف ال مل رفةاعالقات أقوى على نطاق املنظمة ونقل 
املوظفني بفرص وحتررد ت عمررل  تلفررة تسررررررررررررررراهم يف تنميررة قرردراهتم  وت زيز التطوير الوظيفي عن طريق تزويررد (ب)

 املهنية؛
 من خالل التقليل من الوقت املطلوب من املوظفني لل مل يف مراكز عمل شاقة؛ هوت زيز  دعم رفاه املوظفنيو  (ج)
 وكذلك  يفيةالوظموعات اجملشرررررررررررررر   وت زيز الشررررررررررررررراكة والتفاعل بني مكاتب املنظمة يف  تلف أ اء ال امل  و  (د)

 .مع منظمات منظومة األمم املتحدة
 

 الشامل التقييم -اثلثًا
 
  هو وارد على  و مرررا  يف الوقرررت الرررذي يرى فيررره مكترررب املفت  ال رررا  أن أهرررداب برانمج تنقرررل املوظفني -7
واإلجراءات غري كافية لت صرررراحلة وذات صررررلة  فأنه يرى أن السررررياسررررات واالسرررررتاتيجيات اما ز   اخطون التوجيهيةيف 

 السارية غري مرضية لتحقيق تلك األهداب. ويرد أدانه موجز للقضا  الرئيسية اليت حددهتا املراج ة.
 

 النتائج والستنتاجات -رابًعا
 

 األهداف والسياسات اليت حتكم برانمج تنقل املوظفني: -ألف
 
  ذات خرة يف عمل  تلف املكاتب وعاملية وقادرة على التكي ف ومت ددة املهارات و قوة عاملة مرنة دعم تطوير

 يف منظمرررررة دوليرررررة مثرررررل منظمرررررة األغرررررذيرررررة والزراعرررررة. واجرررررب لتنقرررررل الوظيفي واجلغرايف أمر والوظرررررائف  وإن ا
 مواتية لتحقيق أهداب الرانمج.مل تكن ترتيبات التنفيذ إال أن 

 عسرررتثناء عمليات إعادة االنتداب اجلغرايفاالنتداب  إعادةصرررر ت ريف اخطون التوجيهية ملسرررألة التنقل على تيق  
 إىل فرق إدارة الرامج االسرتاتيجية.

  فئات بشرررررررررأن ضرررررررررع للتنقل  وهنا  م لومات متضررررررررراربة اليت ختال املة  ةال حتدد اخطون التوجيهية بوضرررررررررو  القو
 املتمثلة  ةلتنقل السررررررررنويلغاية ااألسرررررررراس املنطقي ويفتقر . دة االنتدابواحلد األدىن مل ضررررررررع للتنقلاليت ختاملوظفني 

ال ادي ج يزانية الرانمماملمولة من املشررررررررررررغولة و مال  املوظفني يف املائة من وظائف  10و 7يف نسرررررررررررربة ترتوا  بني 
 إىل الوضو . برانمج ال مل وامليزانية( املدرجة يف وظائف ال)

 رغم أن التطوير الوظيفي ي تر أحد األهداب الرئيسية للرانمج. ني التنقل والتطوير الوظيفيال يوجد رابط ب 

 توجد  ال حتدد اخطون التوجيهية احلد األقصى ملدة االنتداب حبسب تصنيف مركز ال مل من حيث املشقة ولكن
يف مراكز عدد منهم  أن يكونأي إجراءات إلنفاذها. وهي تسررررررررررررررتب د إعادة انتداب ذثلي املنظمة الذين حيتمل 

 عمل شاقة.
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  الوظائف  جمموعات وظيفية وال ةيز بنيخالفاً ملنظمات منظومة األمم املتحدة األخرى  بتحديد   املنظمة تقو ال
لتنقل. وظيفية أال  ختضرررررررررع لألسرررررررررباب ينبغي اليت اخاضررررررررر ة ملبدأ التناوب والوظائف غري اخاضررررررررر ة ملبدأ التناوب 

ذين يقع عليهم ملوظفني العلنسرررررررررررررربة إىل ا الط نالنتصرررررررررررررراب وعمليات التوجيهية على لليات ا اخطونتنأ  الو 
 ار للتنقل.يختاال

 
 التخطيط السرتاتيجي لربانمج تنقل املوظفني: -ابء

 
  إن برانمج تنقل املوظفني  يف شرررررررركله احلاط  غري قابل لالسررررررررتمرار ألن جمموعة املوظفني الذين خيضرررررررر ون للتنقل 

تقييم اآلاثر املالية املتوسررررررطة والطويلة األجل املرتتبة عن بادر إىل أ. كما أن املنظمة مل تلخذة يف التقل  كل سررررررنة 
 .برانمج تنقل املوظفني

 1-)ب   من النررراحيرررة ال مليرررة  على الوظرررائف املررردرجرررة يف برانمج ال مرررل وامليزانيرررةعألسرررررررررررررررراس ينطبق الرانمج  
 املزيررد سررررررررررررررجررل قط من إمجرراط القوة ال رراملررة للمنظمررة  وهي نسرررررررررررررربررة تيف املررائررة ف 8  وهو مررا ميثررل (1-إىل مررد

 يؤخذ هبا يف جمال التطبيق.املائة تقريًبا بسبب عوامل إضافية  يف 4أقل من بلغ لت ضمن اال فا
  يف املقر الرئيسرررررررررررررري  وجررد رانمج ال مررل وامليزانيررة تاملرردرجررة يف بوظررائف اليف املررائررة من  60أكثر من أن نظرًا إىل 

إىل املكاتب املقر الرئيسرررررررررري  عدد من الوظائف مننقل اليت تضررررررررررمنت  اجلغرايفتنفيذ إعادة االنتداب  عملية أنف
فوائد دون  ويف ب ض احلاالت   الرئيسرررررريإىل خفض عدد الوظائف املوجودة يف املقر حبكم الواقع  تأدامليدانية  

قيق الغا ت املتصررررلة حتمن أجل  لوظائفانقل مت يف عدد من احلاالت  ملكاتب امليدانية. و متناسرررربة علنسرررربة إىل ا
 .لموظفنيالتسلسل اإلداري لو  التنقل  دون تغيري اختصاصاهتع

 
 تنفيذ برانمج تنقل املوظفني: -جيم

 
 تحقيق لمت ذارسته الذي ضغط علمدفوًعا عألحرى ان كحتياجات املنظمة  بل  عا ئمً دانفيذ الرانمج يسرتشد ت مل

 .الرئيسي ملقرحول ا تةركز و القاعدة إىل القمة عألساس من  تذختاقرارات التنقل ف. املنشودة غا ت التنقل
 غري متسرررررقة أهنا اعترت من مث و وات اإلدارات والسرررررنعختالب م ايري االختيار لتحديد املوظفني للتنقل  تختلفا

خرة ومهارات من جتربة و  وعً طلكان ممن حيث ما  املوظفني  ملواصررررررررررفاتمناسررررررررررب اعتبار غري  وطأو فية. وت سرررررررررر  
لتنقل م نية علجنة ينبغي لالتوجيهية على أنه اخطون تنأ و غري ف الة. حلول ة و يم رفثغرات إىل أدى ا لغوية  ذ  

 .2015عا   يفألغيت قد هذه اللجنة خطط التنقل  ولكن است راض 
  وهو   ةيدانيجتربة ممهارات جديدة و   مثل اكتسرراب انتداهبمإعادة خبصرروص إجيابية جتارب ب ض املوظفني عرض

 .الشرائية السلبية االنفصال عن ال ائالت واخنفاض القدرةاآلراء . ومشلت هم الوظيفيميكن أن يساعد يف تطوير ما 

  اجلغرايف مإرجرراء إعررادة انتررداهبلبررات املوظفني طيف عرردد من احلرراالت    اب  و شرررررررررررررركررل بتؤخررذ ب ني االعتبررار مل  
ط ون أما  ته و استقالإىل تقدمي ب ض الذا األمر هقد دفع شخصية. و  وأعائلية أو بسبب ظروب طبية أو إلغائها 

 احملكمة اإلدارية ملنظمة ال مل الدولية.
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  يف املائة( 34)موظًفا  354جتاوز سرررب تصرررنيف مراكز ال مل  نتداب حبإجراءات إلنفاذ احلد األقصرررى ملدة االغياب يف 
  موظًفا 1 034والبالغ عددهم  برانمج ال مل وامليزانيةيشررغلون وظائف مدرجة يف كان املوظفني الذين   من إمجاط

 .دة انتداهبمقة  احلد األقصى ملاشراكز عمل موظفني يف م 4يف ذلك  مبا

 
 نقل:قرارات التا حاطة علًما ب -دال

 
 املكاتب أحيطت ويف حني األطراب امل نية. اقتناع عد   سررررررررررررررفر يف هناية املطاب عنأو كاب  غري  إلبالغ كان ا

 .يف هذا الصدد يتم التشاور م ها بشكل كاب   ملفأنه  علًما بقرارات التنقل  اإلقليمية
  كان يتناهبم يف غالب إذ  . بوضررررررررررو  علًما هبا حياطوا وملشررررررررررفافة كن مل ت م ايري اختيارهم أنأشررررررررررار املوظفون إىل

 .للمرونةفسح أمامهم جمال كبري ومل ي    قبول القراراتارهم إىل ضطر عل قاب" و ل"األحيان ش ور بت رضهم 
 التقد  بطلب إعادة لمبادرة إىل لفرص للموظفني تح ت ملو عن الوظائف املتاحة للتنقل.  بشكل جيد يتم اإلبالغ مل

فرق  الوظيفي  عسرررررتثناء ب ض عمليات إعادة االنتداب إىل همالتنقل من أجل تطوير األخذ بزما  عملية انتداب و 
 .إدارة الرامج االسرتاتيجية

 ما يت لق  ن مكتب املوارد البشرررررررية يفالصررررررادرة عية غري املتسررررررقة هأشررررررارت اإلدارات إىل ب ض التوجيهات الشررررررف
عمليرة يرة كجزء من برانمج ال مرل وامليزانغري مردرجرة يف وظرائف إسررررررررررررررنراد وظرائف وإعرادة ب ض ال نقرلإبمكرانيرة 
فرق إدارة الرامج إىل نتداب االإعادة  مليات عالعرتاب بذات صرررررلة ذارسرررررات غري متسرررررقة وكذلك إىل التنقل  

 تنقل. ملية ك  االسرتاتيجية
 

 رصد إجنازات برانمج تنقل املوظفني: -هاء
 
  قياس إجنازات برانمج التنقل بشررررررركل كامل راسرررررررخةعد  وجود م ايري ومقاييس يت ذر على املنظمة  علنظر إىل  

 .يف حتديد التحسينات املطلوبةتواجه عوائق و 
  فرتة السرررررنتني غاية لتحقيق نجزة امل اجلغرايفادة االنتداب عمليات إععدد املوارد البشررررررية سررررروى مكتب رصرررررد يال

خارج دورة التنقل  فأن املنظمة احلاصرلة عمليات إعادة االنتداب ب اد . وعسرتانتدابإعادة عملية  75املتمثلة يف 
 2018 يفي إطررار برانمج التنقررل ل ررامفالف ليررة. إعررادة االنتررداب عن عمليررات بشرررررررررررررركررل كررامررل قم عإلبالغ ت مل
عدد عمليات إعادة أن إمجاط إعادة انتداب جغرايف  يف حني عملية  69  سرررجل مكتب املوارد البشررررية 2019و

 ية.عمل 228 بلغ االنتداب الف لية
   تتبع التكاليف الف لية املرتبطة ي ملوظفني  ومللراء اجلمع دراسرررررررة اسرررررررتقصرررررررائية أي املوارد البشررررررررية ر مكتب مل جي

البيررراانت املت لقرررة علتنقرررل ومن غري اهلني حترررديرررد . عنتظرررا  أثر قرارات التنقرررل تقييميتول  بتنقرررل املوظفني ومل
لتحسرررررررني االقرتاحات هبدب اب ض املوارد البشررررررررية ب  مكتب قد  ت  2015يف عا  و لتحليل. غرض الدراسرررررررتها و 

 لكنه مل يتابع تنفيذها.
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 التوصيات -خامًسا
 
السررررياسررررة احلالية وترتيبات اجلسرررريمة اليت تشرررروب علنظر إىل مواطن الضرررر ف أوصررررى مكتب املوارد البشرررررية   -8

ضرررع سرررياسرررة جديدة لتنقل تأن برانمج التنقل و تحقيق أهداب الكفيلة بتنفيذها  أبن ت يد املنظمة تقييم أفضرررل السررربل 
أفضررررررررل مراعاة و الضرررررررروء مكتب املفت  ال ا  ط عليها سررررررررل  من ال ناصررررررررر اليت  اعددً األخذ ب ني االعتبار املوظفني  مع 
 نظومة األمم املتحدة األخرى.نظمات ميف ماملتب ة املمارسات 

 
 :كاآليت  هيلنظر فيها فال ناصر املوصى عوأما  -9
 
 ال املة بغض  ةموعة الوظائف اليت ختضرع للتنقل من خالل توسريع النطاق ليشرمل فئات أخرى من القو توسريع جم

 التغيريات يف األدوار أو الوظائف أو اإلدارات؛عن طريق توسيع النطاق ليشمل النظر عن مصدر التمويل و 
  ؛ختضع ملبدأ التناوبال أبهنا "اعتبارها و مواصفاهتا غري املناسبة للتنقل بسبب الوظائف حتديد و" 
  تصنيف مركز   مع مراعاة اليت ختضع ملبدأ التناوبوظائف المجيع االنتداب علنسبة إىل دة حتديد احلد األقصى ملو

الرئيسررررررررررررري لتناوب بني املقر من عمليات الوظيفة وال دد املرغوب فيه واصرررررررررررررفات ا  ومال مل من حيث املشرررررررررررررقة
 وامليدان؛

  ا فيه   ألسباب شخصية أو ملمدة االنتداب النموذجيةعن روج ر اخاليت قد تر   لشروناحتديد توخي الوضو  يف و
 املنظمة؛صاحل 

  عند ا للت يينات ا أساسيً شرطً  -منظومة األمم املتحدة نظمات داخل املنظمة أو داخل م -ج ل التنقل اجلغرايف و
 وما فوق. 5-ب درجة 

 
 مبا يلي ووافقت اإلدارة على ذلك: ى مكتب املفت  ال ا ذلك  أوصوعإلضافة إىل  -10
 
 ووضرررررررررررررع خطة  لالسرررررررررررررتمرار  تهمدى قابليو  لرانمج تنقل املوظفني تقييم اآلاثر املالية املتوسرررررررررررررطة والطويلة األجل

 ا لذلك؛تب ً  هاوتنفيذاسرتاتيجية 
  قل املوظفني تنفيذ سياسة تنبيف ما يت لق واألدوار واملسؤوليات أوجه املساءلة وضع إجراءات وعمليات لتوضيح و

  احتياجات املنظمة ورفاه املوظفنيأخذ الشرررررررررررررفافية  مع حتسرررررررررررررني متسرررررررررررررق و بشررررررررررررركل  هااجلديدة من أجل تطبيق
 ؛ب ني االعتبار

  ت زيز هبدب لضرررمان التشررراور الكايف مع مجيع األطراب امل نية  ت وتنفيذهاتصررراالخاصرررة عالوضرررع اسررررتاتيجية و
 برانمج تنقل املوظفني؛ تبين 

  أدوات لقياس إجنازات برانمج التنقل من أجل إجراء اسرررررتحدا  األداء الرئيسرررررية ذات الصرررررلة و حتديد مؤشررررررات و
 .الت ديالت املناسبة حسب االقتضاء


