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                        الدورة الثامنة والستون
   *                      من جدول األعمال املؤقت   ١٤٢      البند 

                          وحدة التفتيش املشتركة
                                                          استعراض عروض اخلرباء االستشاريني األفراد يف منظومة األمم املتحدة    

  
                     مذكرة من األمني العام    

                                                                                  م بـأن حييـل إىل اجلمعيـة العامـة تعليقاتـه وتعليقـات جملـس الرؤسـاء                                   يتشرف األمني العا    
ــون          ــيش املعن ــر وحــدة التفت ــى تقري ــسيق، عل ــين بالتن ــم املتحــدة املع ــة األم ــذيني يف منظوم                                                                                                           التنفي

   . )A/68/67  (  “                                                         استعراض عقود اخلرباء االستشاريني األفراد يف منظومة األمم املتحدة ”
  

  موجز  
                                        اسـتعراض عقـود اخلـرباء االستـشاريني         ”ُ   ّ                                                ُيوفّر تقرير وحدة التفتـيش املـشتركة املعنـون            

                                              تقييمــا الســتخدام اخلــرباء االستــشاريني يف     )A/68/67  (  “                                       األفــراد يف منظومــة األمــم املتحــدة   
                                                               ليـل الـسياسات واملمارسـات ذات الـصلة، ويـشمل نظـرة                                                    منظومة األمم املتحـدة عـن طريـق حت        

   .                                                 أعم يف القضايا املتعلقة بطرائق التعاقد مع غري املوظفني
  ُ ّ                                                                                   وُتبّين هذه املذكرة آراء منظمات منظومة األمم املتحـدة بـشأن التوصـيات الـواردة يف             
         عــضاء يف   ّ                                                                         ومتّ دمــج آراء املنظومــة علــى أســاس املــدخالت الــيت قدمتــها املنظمــات األ    .          التقريــر

ــالتقرير      ّ                                       جملــس الرؤســاء التنفيــذيني يف منظومــة األمــم املتحــدة املعــين بالتنــسيق، الــيت رّحبــت ب                                                                
   .  ّ                    َ ُ       وأّيدت االستنتاجات اليت َخلُص إليها

  
 
  

  *    A/68/150.   
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       مقدمة  -    أوال   
ّ                                                يف التقريــر الــذي قّدمتــه وحــدة التفتــيش املــشتركة املعنــون    -   ١                          اســتعراض عقــود اخلــرباء  ”                

                           الوحـدة اسـتخدام اخلــرباء     ُ  ّ     ، ُتقـّيم   )A/68/67  (  “                  األمـم املتحــدة                                االستـشاريني األفـراد يف منظومـة   
  .                                                                                        االستشاريني يف منظومة األمم املتحدة، من خالل حتليل الـسياسات واملمارسـات ذات الـصلة            

         ّ       د، فقــد تبــّين                                                                                        وبينمــا ينــصب التركيــز الرئيــسي للتقريــر علــى عقــود اخلــرباء االستــشاريني األفــرا 
                                                            تلقوهـا واملقـابالت الـيت أجروهـا أنـه لـيس هنـاك                                                        للمفتشني من خالل حتليلهم للمعلومات اليت       

  .                                                                                            دائما متييز واضح بني فرادى اخلرباء االستشاريني وبعض العاملني اآلخـرين مـن غـري املـوظفني              
     سألة                                                 تقريرهــا نظــرات يف قــضايا مماثلــة تتعلــق مبــ                                               ولــذلك، تــدرج وحــدة التفتــيش املــشتركة يف  

   .                                                    اخلرباء االستشاريني، مبا يف ذلك طرائق التعاقد مع غري املوظفني
  

              معلومات عامة  -      ثانيا   
                                                                             بتقرير وحدة التفتـيش املـشتركة عـن اسـتخدام اخلـرباء االستـشاريني                    نظمات  ّ      رّحبت امل   -   ٢

ــسألة هامــة يف إدارة املــوارد البــشرية يف منظومــة          ــّدم يف الوقــت املناســب، الــذي يعــاجل م ّ                                                                                                    املق    
                                                                            إىل أنـه علـى الـرغم مـن احتمـال وجـود أوجـه تـشابه بـني                           نظمـات             وأشـارت امل    .       املتحدة   مم  األ

         نظمـات                                                                                             عقود اخلرباء االستشاريني وأنواع أخرى من عقـود غـري املـوظفني، فـإن العديـد مـن امل                  
                                              فعلــى ســبيل املثــال، رمبــا تكــون القيــود    .                            التعاقــد وطرائــق التعــينيّ                            ّيــزت بوضــوح بــني طرائــق   ُ ُم

                                                                                         بعض املنظمات إىل االعتمـاد بقـدر أكـرب علـى تعـيني أفـراد مـن غـري املـوظفني                               قد دفعت        املالية
  .                                                                                          يترتب نفس األثر املايل علـى اسـتخدام منظمـات أخـرى لعقـود اخلـرباء االستـشاريني                   مل      بينما

ّ                                                                                                  ويقــّدم التقريــر رؤيــة فاحــصة لعمليــة اســتخدام اخلــرباء االستــشاريني، باإلضــافة إىل عــرض              
                                                                               باســتخدام هــذا النــوع مــن الطرائــق التعاقديــة، وأشــار العديــد مــن                              لمخــاطر احملتملــة املرتبطــة ل

ــتعراض      ــى اسـ ــف علـ ــا تعكـ ــات إىل أهنـ ــاخلرباء                                                        املنظمـ ــة بـ ــشرية املتعلقـ ــوارد البـ ــات املـ                                                         سياسـ
                                                                                                         االستشاريني فضال عن العمليـات التجاريـة املرتبطـة هبـا، إال أهنـا قـررت أن تأخـذ االقتراحـات                     

    .    بار                                  والتوصيات الواردة يف التقرير يف االعت
ّ                            أيضا الدعوة الواردة يف التقرير اليت تقـضي باتبـاع هنـج موّحـد علـى                     نظمات  ّ       وأّيدت امل   -   ٣                                                     

ّ                                                                                صعيد املنظومة مـن شـأنه أن حيـّسن اتـساق الـسياسات املتعلقـة بـاخلرباء االستـشاريني واملـوارد                                               
                                                                                                           البشرية األخرى مـن غـري املـوظفني، بـاالقتران مـع التوصـيات الـيت تـدعو إىل تطـوير مزيـد مـن                      

         ، آخـذة         نظمـات           وافقـت امل   .        نظمـات                                                    التساق بني السياسات من خالل اآلليات املشتركة بني امل       ا
                                                                                           يف االعتبار اختالف السياسات واملمارسات املتعلقة باخلرباء االستشاريني والعقود اإلفراديـة يف            

                     ميكـن أن تكـون             نظمـات                                                                            سائر منظومة األمم املتحدة، على أن اآلليات احلاليـة املـشتركة بـني امل             
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                                                                                              فيــدة يف حتقيــق املزيــد مــن االتــساق بــني الــسياسات، واألحكــام والــشروط، وأحكــام قواعــد   م
   .                          السلوك واملمارسات ذات الصلة

   ّ                                                              رّحبت بالطابع املتعمق للتقرير، فقـد أعربـت أيـضا عـن                  نظمات                       وعلى الرغم من أن امل      -   ٤
          ضوء علــى                                                                                                 القلـق إزاء جوانــب خمتلفـة مــن التحليـل الــوارد فيـه، مثــل عـدم تــسليط مزيـد مــن الـ       

                                                                  فعلى سبيل املثـال، تـدعو وحـدة التفتـيش املـشتركة يف نـواحي            .                              إمكانية تنفيذ بعض التوصيات   
ــل       ــشطة الرصــد والتحلي ــا املعلومــات يف أن ــنظم تكنولوجي ــر إىل االســتعانة ب ــة مــن التقري   .                                                                                                      خمتلف

                          ميكـن أن ينطـوي علـى                  تطبيقهـا                                                  على أن هذه التحسينات مستـصوبة، لكـن               نظمات          ووافقت امل 
   . ة ّ ّمج       صعوبات

                                                            عـن القلـق إزاء اإلشـارة يف التقريـر إىل معـايري                     نظمـات                                  وعالوة علـى ذلـك، أعربـت امل         -   ٥
                                                                                        العمل الدولية، على ما هو منصوص على وجه التحديد يف اتفاقيات وتوصـيات منظمـة العمـل        

ّ                                       أن االتفاقيــات والتوصــيات موّجهــة للــدول ولــيس للمنظمــات          نظمــات          والحظــت امل  .          الدوليــة                           
                             الــيت أشــارت إليهــا وحــدة   “                          مبــادئ العمــل الدوليــة ”           ُ  ّ       قترحــت أن ال ُتطّبــق                      الدوليــة، ولــذلك، ا

                      ُ                                                                     التفتيش املشتركة، واليت ُتشكل األساس الذي تستند إليه معايري العمل الدوليـة علـى املنظمـات        
                                                        وعـالوة علـى ذلـك، تـشري وحـدة التفتـيش املـشتركة            .                                  يف إطار القانون الدويل العام          إال        الدولية

     ١٣٢                                    منظمـة العمـل الدوليـة رقـم                                             ها إىل اخلرباء االستشاريني والتفاقية                  من تقرير    ٨٨           يف الفقرة   
                                                                                                 يف حني أن االتفاقية املذكورة ال تنطبق موضوعيا على اخلرباء االستـشاريني وإمنـا علـى عـاملني                  

                                   مـن التقريـر، بتوصـية منظمـة       ٣٦                                                     وباملثل، حتتج وحدة التفتيش املـشتركة، يف الفقـرة           .       مستقلني
                                                                     ، على الرغم من أن التوجيه اخلاص بتقرير وجود عالقة عمل حبـسب              ٨  ١٩                     العمل الدولية رقم    

            ُ                                                                                                تلك التوصية ُيقـصد بـه الـدول ألغـراض اتبـاع سياسـة وطنيـة هتـدف إىل محايـة العمـال يف أي                         
                                                                                              وهلــــذا، فــــإن التوجيــــه الــــوارد يف تلــــك التوصــــية ال ينطبــــق مباشــــرة علــــى   .                 عالقــــة عمــــل

    .        الدولية        املنظمات
    

              على التوصيات             تعليقات حمددة   -      ثالثا   
   ١        التوصية     

                                                                                    قيــام الرؤســاء التنفيــذيني للمنظمــات التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة، وهــم           ينبغــي   
ــتخدام         ــة باس ــاهتم املتعلق ــتعراض سياس ــة، باس ــل الدولي ــادئ العم                                                                                                 يأخــذون يف احلــسبان مب

  ة                                                                                                      العاملني مـن غـري املـوظفني بقـصد توضـيح معـايري االختيـار بـني الطرائـق التعاقديـة املتعلقـ                 
ــاملوظفني وتلــك املتعلقــة بغــري املــوظفني، وينبغــي أن يرصــدوا ويقّيمــوا مــسألة اســتخدام                                                           ّ                                           ب
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ــا يف          ــصدي هل ــن املخــاطر والت ــة الكــشف ع ــاهتم بغي ــوظفني يف منظم ــن غــري امل ــاملني م                                                                                                الع
    .       املناسب      الوقت

  )  ١ (                                                                         منظومــة األمــم املتحــدة عــن اتفاقهــا مــع مــا جــاء يف التوصــية            منظمــات        أعربــت   -   ٦
                                                                                       واليت تدعو الوحدة فيها إىل إجراء استعراض الستخدام العاملني من غـري املـوظفني،                         وقبوهلا هبا 

     هــو   )         أعــاله ٥                انظــر الفقــرة  (           يف احلــسبان   “                          مبــادئ العمــل الدوليــة ”                        لكنــها الحظــت أن أخــذ 
   .                                                           مسألة يعود البت هبا إىل اهليئات التشريعية وليس للرئيس التنفيذي

  
   ٢        التوصية     

                                                              يــذيني للمنظمــات التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة، الــيت                         قيــام الرؤســاء التنف        ينبغــي   
                                                                        تفعل ذلك بعد، بوضع سياسة حمددة يف منظماهتم بشأن االستعانة باخلرباء االستشاريني،   مل

ّ                                                                 تكّملها املبادئ التوجيهية ذات الصلة إىل جانب إجياد طريقة تعاقدية خمصص هلم   .   
                         أن االســـتعانة بـــاخلرباء                                                 علـــى ضـــرورة وضـــع سياســـة حمـــددة بـــش         نظمـــات           وافقـــت امل  -   ٧

                                                والحظــت أن وحــدة التفتــيش املــشتركة تــدعو يف     ).  ٢ (                                     االستــشاريني، كمــا جــاء يف التوصــية 
                                                                    تبسيط مجيع عقود العاملني مـن غـري املـوظفني وحتديـدها بوضـوح               ”                    من التقرير إىل       ٦١        الفقرة  

        هـا إىل                                                                      وهذا يتناقض فيما يبـدو مـع التوصـية الـيت تـدعو الوحـدة في             “                        يف وثيقة سياسات واحدة   
   .                                                   وضع وثيقة سياسة حمددة بشأن االستعانة باخلرباء االستشاريني

  
   ٣        التوصية     

                                                                                        ينبغي قيام الرؤساء التنفيذيني للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة بالتأكد مـن              
                                                                                             تكملة عقود اخلرباء االستشاريني يف منظماهتم بـشروط عامـة شـاملة، مبـا يف ذلـك شـروط                   

   .                         وأحكام مدونة قواعد السلوك                 بشأن تضارب املصاحل 
   ) ٣ (                                                                               التابعة ملنظومة األمم املتحدة عن اتفاقها مـع مـا جـاء يف التوصـية                    نظمات         أعربت امل   -   ٨

                                                                                                      اليت تدعو وحدة التفتيش املشتركة فيهـا إىل تكملـة عقـود اخلـرباء االستـشاريني بـشروط عامـة                    
                  الــسلوك، وأفــاد                                                                              شــاملة، مبــا يف ذلــك شــروط بــشأن تــضارب املــصاحل وأحكــام خاصــة مبدونــة  

                                                                           بأهنـــا تـــسري يف هـــذا االجتـــاه، إن مل تكـــن قـــد امتثلـــت بالفعـــل          نظمـــات                         العديـــد مـــن تلـــك امل
   .      األحكام     لتلك

  
   ٤        التوصية     

                                                                                            ينبغــي قيــام الرؤســاء التنفيــذيني للمنظمــات التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة، وهــم     
                لة، باسـتعراض                      اجليـدة ذات الـص                                                                 يأخذون يف احلسبان مبـادئ العمـل الدوليـة واملمارسـات            
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                                                                                       عقود اخلرباء االستشاريني املعمول هبا يف منظمـاهتم بقـصد األخـذ بعقـود ذات مـدة أقـصر            
                                                                                          تتمــشى مــع الطبيعــة املخصــصة الغــرض واملؤقتــة لعمــل اخلــرباء االستــشاريني، وأن يــضعوا 
                                                                                                سياســة مالئمــة بــشأن تقــدمي اســتحقاقات اجتماعيــة توضــع يف االعتبــار فيهــا مــدة العمــل    

ّ        املؤّدى وطبيع    .  ته   
                                                                   الــيت تــدعو وحــدة التفتــيش املــشتركة فيهــا إىل األخــذ بعقــود     )  ٤ (                  مل حتــصل التوصــية   -   ٩

                 إىل أن مـدة          نظمات                  إذ أشارت بعض امل     .      نظمات                                        مدة أقصر سوى على تأييد جزئي من امل           ذات
                                                                                                        عقود اخلرباء االستشاريني، وال سـيما يف سـياق أحـد بـرامج املـساعدة يف جمـال التعـاون الـتقين                      

          وأشــارت    .                                                                   ى املنظمــات، تــستند إىل مــدة املــشاريع والــربامج ذات الــصلة                         تــضطلع بــه إحــد  
ــات  امل ــة ال ينبغـــي أن          نظمـ ــافع االجتماعيـ ــذلك إىل أن املنـ ــاالت   ُ ُي                                                      كـ ــا إال إذا مت يف حـ ــل هبـ                                  عمـ

ــافع     .                                                اســتخدام اخلــرباء االستــشاريني لفتــرات أطــول   ــسياسات املتعلقــة باملن                                                   كمــا أن األخــذ بال
   .                           يئات التشريعية لبعض املنظمات                            االجتماعية قد يتطلب موافقة اهل

  
   ٥        التوصية     

                                                                                    قيـام الرؤسـاء التنفيـذيني للمنظمـات التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة بـضمان                  ينبغي    
                                                                                         وجــود سياســة مالئمــة بــشأن اســتخدام املتقاعــدين كخــرباء استــشاريني يف منظمــاهتم وأن   

   .                            السياسة وإنفاذها إنفاذا فعاال                جيري االمتثال هلذه 
ّ                          فيمـا يتعلـق بوجـود سياسـات ُتوّجـه اسـتخدام            )  ٥ (                       عن قبوهلا للتوصية         نظمة  امل       أعربت    -    ١٠   ُ                        

   .                        املتقاعدين كخرباء استشاريني
  

   ٦        التوصية     
                                                                                       ينبغي قيام الرؤساء التنفيذيني للمنظمات التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة بـالنظر يف           

              وظفني بآليـات                                                                                     طرائق مالئمـة مـن أجـل تزويـد اخلـرباء االستـشاريني والعـاملني مـن غـري املـ               
   .                                                                    ميسورة وفعالة لتسوية املنازعات وببحث طرق االستماع إليهم ومعاجلة شواغلهم

                          ّ            بشأن توفري آليات ميـسورة وفّعالـة         )  ٦ (                                 عن قبوهلا وتأييدها للتوصية           نظمات         أعربت امل   -    ١١
ــرباء      .                      لتـــسوية املنازعـــات ــدة اخلـ ــا لفائـ ــه آليـــات معمـــول هبـ ــها إىل أن لديـ  ُ                                                                                     وُيـــشري العديـــد منـ

                                                                  إىل أن توسـيع نطـاق تلـك اخلـدمات ليـشمل املتعاقـدين                      نظمـات                 وأشار بعـض امل     .     اريني     االستش
   .                                                          العاملني من غري املوظفني يتطلب الدراسة من قبل املكاتب القانونية
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   ٧        التوصية     
                                                                            ينبغي أن يكفل الرؤساء التنفيذيون للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة حتديد     

                                                              قـة باسـتخدام اخلـرباء االستـشاريني حتديـدا واضـحا وأن جيــري                                األدوار واملـسؤوليات املتعل 
                                                                                                        األخذ بتـدابري سـليمة للرصـد والتقيـيم الـداخلي مـن أجـل تنفيـذ الـسياسات ذات الـصلة                      

   .         ّ  تنفيذا فّعاال
   . ٧          التوصية      نظمات ّ      أّيدت امل  -    ١٢
  

   ٨        التوصية     
             ة باسـتعراض                                                                      ينبغي قيام الرؤساء التنفيذيني للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحـد      

                                                                                        قوائم اخلرباء االستشاريني لديهم والسياسة واملمارسات املتعلقة بعملية التنـافس خبـصوص            
ــؤهلني                                                                                                      اســتخدام هــؤالء اخلــرباء بقــصد توســيع نطــاق اجملموعــة املتاحــة مــن املرشــحني امل

ّ         ِّ                       واعتماد تدابري مالئمة بشأن التنافس، ُيفّضل أن تعدِّل تبعا ملدة وقيمة العقود   ُ                                  .   
                                                                              توصية وحدة التفتيش املشتركة اليت تـدعو فيهـا إىل إجـراء اسـتعراض                    نظمات     امل  ّ   أّيدت  -    ١٣

                                                                                                    لقوائم اخلرباء االستشاريني املوجودة لديها والـسياسات واملمارسـات املتعلقـة بعمليـة التنـافس،               
                                                                                                     بقصد توسيع نطاق اجملموعة املتاحة من املرشحني املؤهلني، وأشـار العديـد منـها إىل أهنـا تقـوم                   

   ّ                                                        حذّرت من أن اتباع هنج صارم جدا يف استقدام اخلـرباء                 نظمات          غري أن امل    .           العملية     بتلك       حاليا  
ــار ســلبية       ــأخريات كــبرية تترتــب عليهــا آث ــؤدي إىل ت ــق صــعوبات أو ي ــد خيل ــشاريني ق   .                                                                                                  االست

                                                                                   اليت تعمل يف جماالت متخصصة جدا، على سبيل املثال، ليس لديها سـوى جمموعـة                     نظمات   فامل
                                                                   اء املــؤهلني املتخصــصني، ومــن غــري املمكــن بالتــايل توســيع نطــاق                                  قليلــة جــدا متاحــة مــن اخلــرب

ــافس يف حــني أن امل    ــدابري التن ــق ت ــسانية يف           نظمــات                                                    القائمــة وتطبي ــة إن ــوم بأعمــال إغاث ــيت تق                                                ال
                                                                                               حــاالت الطــوارئ حتتــاج إىل مــوارد، لالســتجابة بــسرعة خــالل حــاالت الطــوارئ، وهــذا          

ٍ                       يسمح هلا بوقت كاٍف للقيام بعملية تنافسية  ال    .                       الستقدام خرباء استشاريني               
  

   ٩        التوصية     
                                                                                      ينبغي أن يكفل الرؤساء التنفيذيون للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة إيـالء              

ــة        ــسياسات املتعلق ــسني يف ال ــني اجلن ــوازن ب ــق الت ــرايف وحتقي ــوع اجلغ ــسأليت التن ــار مل                                                                                                 االعتب
   .                      املسألتني على حنو استباقي                                                باستخدام اخلرباء االستشاريني يف منظماهتم والنهوض هباتني 

 ّ                                                                                                  أّيد أعضاء جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني ضـرورة إيـالء االعتبـار ملـسأليت التنـوع اجلغـرايف                      -    ١٤
                                                                                                   وحتقيــق التــوازن بــني اجلنــسني عنــد اختيــار اخلــرباء االستــشاريني، حــسبما دعــت إليــه وحــدة     
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                         الـيت تعتـرب تعـيني         ات   نظم               ، وال سيما امل        نظمات            الحظ بعض امل    .  ٩                              التفتيش املشتركة يف التوصية     
                                                                                                         اخلرباء االستشاريني مبثابة عملية اشـتراء، أن مـسأليت التمثيـل اجلغـرايف ونـوع اجلـنس ينبغـي أن                    

         نظمـات                        وأشار العديد مـن امل      . ُ   َّ                                                             ُتطبَّقا يف سياق العطاءات التنافسية ومبادئ االشتراء ذات الصلة        
                   وظفني قــد تزيــد يف                      ُ                                                        إىل أن التحــسينات الــيت أُدخلــت مــؤخرا علــى نظــم معلومــات اســتقدام مــ  

                                                                                                حتسني قدرهتا على حتديد مرشـحات مـؤهالت تـأهيال مناسـبا ومرشـحني مـؤهلني مـن البلـدان                    
       عـن         نظمـات                            وأخريا، أعرب العديد مـن امل    .                                                   املمثلة متثيال ناقصا للعمل لديها كخرباء استشاريني      

           يتعلـق                                                                                               القلق من أن التوصية فضفاضة جدا بالنظر إىل أن مفهوم نوع اجلـنس والتنـوع اجلغـرايف                
  .                                                                                                   يف املقــام األول بــالقوة العاملــة يف منظمــة مــا، وبــاملوظفني الــدوليني العــاملني لــديها فحــسب   

                                                                                   يف أن يكون قصد وحدة التفتيش املـشتركة هـو التوصـية باألخـذ بـالتنوع                      نظمات   ّ      وشكّكت امل 
                                                  ّ                                                      اجلغرايف لـدى اسـتخدام اخلـرباء االستـشاريني، وهـو مـسألة يـتحكّم هبـا يف كـثري مـن احلـاالت                        

         ُ                                    وميكن أن ُينظر إىل هذه التوصية، من بعـض           .                                                كان الذي توجد فيه املنظمة القائمة بالتوظيف        امل
ّ                  اجلوانب، بكوهنا تدعو إىل إقامة توازن جغرايف فيما يتعلق مبقّدمي اخلدمات للشركات                                                      .   

  
    ١٠        التوصية     

ــذيون للمنظمــات التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة            ينبغــي                                                                                      أن يكفــل الرؤســاء التنفي
ّ                                                                       سياســة أجــور حمّدثــة لــدى منظمــاهتم بــشأن اســتخدام اخلــرباء االستــشاريني تكــون         وجــود              

    .                                                                 مدعومة مببادئ توجيهية مالئمة من أجل تنفيذ هذه السياسة تنفيذا متسقا
                        الـيت تعـاجل سياسـات        )   ١٠ (                       بصفة عامة للتوصـية                             عن قبوهلا وتأييدها          نظمات         أعربت امل   -    ١٥

              غـري أن بعـض     .                                   اليـا استعراضـا هلـذه الـسياسات       ح ي     ُ          أهنـا ُتجـر           نظمـات                        األجور، وذكر بعـض امل    
                                                                                          رأت أن األجر املدفوع خلبري استشاري ال ينبغـي حتديـده فقـط حبـسب مـدى تعقيـد                         نظمات  امل

  ) A/68/67                     مـن الوثيقـة         ١٤٤              انظر الفقرة    (                            ّ                       املهام اليت سيؤديها كما هي مبّينة يف االختصاصات         
  .                                                                                    حبسب خربة ومعرفة وقدرة اخلبري االستشاري على أداء ما تقتضيه االختـصاصات أيـضا                   وإمنا  

                                                                                 أخرى إىل أهنا حتدد أجور اخلرباء االستشاريني علـى أسـاس عمليـة تنافـسية                      منظمات        وأشارت  
                                      وبالتـايل، فـإن نتـائج العمليـة          .                                                                    متعلقة باختصاصات حمددة وعلـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة              

ــدأ  ــثمن       أفــضل ”                    التنافــسية ومب ــان أجــر اخلــبري االستــشاري   “                         قيمــة مقابــل ال ــذان ميلي   .                                                  ، مهــا الل
ّ                 ّ                               ّ                                          ولذلك، فإن األجر احملّدد سلفا ميكـن أن يقّيـد أو حيـد مـن التطبيـق الكامـل والفّعـال لعمليـات                                          

ــدأ       ــق مب ــد ال حتق ــدة لألجــور ق ــسي، واجملموعــات املوّح ــار التناف ّ                                             االختي ــل    ”                               ــة مقاب ــضل قيم                         أف
                                                              عادة إىل اختصاصات حمددة حباالت معينـة قـد يـؤدي فيهـا                                        كما أن التكليفات تستند       .  “     الثمن

                                                                                                      وضـــع جمموعـــات موحـــدة لألجـــور، بـــاالقتران مـــع مبـــادئ العطـــاءات التنافـــسية، إىل نتـــائج  
   .     بشأهنا      عكسية

  

http://undocs.org/ar/A/68/67�


A/68/67/Add.1
 

8/9 13-46391 
 

    ١١        التوصية     
                                                                                           ينبغــي للرؤســاء التنفيــذيني للمنظمــات التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة أن يعــززوا      

                               ّ                       االستشاريني عن طريق إجراء تقييم فّعال لـألداء، وعمليـات                              الرقابة على استخدام اخلرباء  
                                                                                                مراجعــة حــسابات، ورصــد، وتقــدمي تقــارير حتليليــة داخليــة وخارجيــة، بقــصد ضــمان          

   .                                                    استخدام العقود استخداما سليما واستخدام املوارد بكفاءة
  ز                                                         الـيت تــدعو وحــدة التفتـيش املــشتركة فيهــا إىل تعزيــ    )   ١١ (            التوصــية        نظمــات ّ        أّيـدت امل   -    ١٦

        ُ                   إىل أهنـا ُتجـري حاليـا،           نظمـات                   وأشار العديد من امل  .                                       الرقابة على استخدام اخلرباء االستشاريني   
                                                                                                     نتيجــة لتقريــر وحــدة التفتــيش املــشتركة، استعراضــا ملمارســات الرقابــة علــى اســتخدام اخلــرباء  

   .         االستشاريني
  

    ١٢        التوصية     
                          نظومـة األمـم املتحـدة                                         هيئات اإلدارة للمنظمات التابعة مل     /                         ينبغي للهيئات التشريعية    

                                                                                                   أن متـــارس مهمتـــها الرقابيـــة بـــشأن اســـتخدام اخلـــرباء االستـــشاريني عـــن طريـــق إجـــراء   
ــذيني     ــاء التنفيـــ ــن الرؤســـ ــة مـــ ــة املقّدمـــ ــات التحليليـــ ــة للمعلومـــ ــات منتظمـــ ّ                                                                    استعراضـــ                                         

    .       املعنية         للمنظمات
ــدها للتوصــية         نظمــات          أعربــت امل  -    ١٧ ــا    )   ١٢ (                            عــن تأيي ــا موّجهــة إىل اهليئ ّ                      مــشرية إىل أهن   ت               

                                                                                  اإلدارة، وذكــر العديــد منــها أن الرقابــة علــى اســتخدام اخلــرباء االستــشاريني  س     جمــال /           التــشريعية
   .ُ                             ُتعترب عموما إحدى املهام اإلدارية

  
    ١٣        التوصية     

                                                                                           ينبغي قيام األمني العام لألمم املتحـدة، بوصـفه رئـيس جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني،                   
                                                   بعة للجنـة الرفيعـة املـستوى املعنيـة بـاإلدارة،                                                  باملبادرة، عن طريق شبكة املوارد البشرية التا  

   ٦    و  ٥    و  ٤    و  ٣    و  ٢    و  ١                                                              إىل وضــع هنــج سياســايت مــشترك مــن أجــل تنفيــذ التوصــيات  
   .                                                   وحتقيقا هلذا الغرض، ينبغي النظر يف إنشاء فرقة عمل حمددة  .                 من هذا التقرير  ١٠  و

          ء يف هــذه                                                                     منظومــة األمــم املتحــدة عمومــا عــن اتفاقهــا مــع مــا جــا            منظمــات        أعربــت   -    ١٨
                     غــري أهنــا الحظــت أن   .           ّ                                                           التوصــية وأّيــدت اهلــدف الــشامل املتمثــل يف حتــسني اتــساق الــسياسات

ّ                                                               قـد يـؤدي إىل عمليـة مطّولـة ال تعكـس االحتياجـات واملـوارد والواليـات                    “     واحد ”         وضع هنج                       
                                                                                                   املختلفة لكل منظمة من املنظمات الداخلة يف النظام املوحـد، ويـضعف بالتـايل املرونـة الالزمـة               

               َ                   وعـالوة علـى ذلـك، َتعتـرب بعـض        .                                                      تخدام اخلـرباء االستـشاريني يف تلبيـة احتياجـات حمـددة         السـ 
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                                                                                                أن اختيار اخلرباء االستشاريني هو عملية اشتراء، وبالتايل قد يكـون مـن املفيـد أيـضا                       نظمات  امل
      ومـع    .                                                                                              إشراك شبكة املشتريات التابعة للجنة الرفيعة املستوى املعنية باإلدارة يف هـذه املناقـشات             

                                                                                  عموما علـى أن اتبـاع هنـج مـشترك قـدر املـستطاع السـتخدام اخلـرباء                        نظمات               ذلك، وافقت امل  
   .                                            االستشاريني واملتعاقدين األفراد سيكون موضع ترحيب
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   تنفيذيموجز    
 استعراض عقود اخلرباء االستشاريني األفراد يف منظومـة األمـم املتحـدة               

JIU/REP/2012/5  
  

  اهلدف والنطاق    
يف األفراد  اهلدف من هذا التقرير هو إجراء تقييم الستخدام اخلرباء االستشاريني             

وبينما ينصب  . عن طريق حتليل السياسات واملمارسات ذات الصلة      منظومة األمم املتحدة    
، فإن حتليل املعلومات الواردة واملقـابالت        األفراد التركيز على عقود اخلرباء االستشاريني    

يوجد دائماً هذا التمييز الواضح بني فرادى         ال حقيقة أنه اليت أُجريت يسلط األضواء على      
ولـذلك، يـشمل هـذا    . لني اآلخرين من غري املوظفني   اخلرباء االستشاريني وبعض العام   

االستعراض أيضاً النظر بصورة أعم يف القضايا املماثلة املتعلقة بطرائق التعاقد بشأن عقود             
  . غري املوظفني

 املتعلقةاملوظفني وطرائق التعاقد    املتعلقة ب احلاجة إىل معايري عليا لالختيار بني طرائق التعاقد             
  غري املوظفنيب

أصبح اخلرباء االستشاريون والعاملون من غري املوظفني جزءاً هاماً مـن القـوة               
تـنص    ال بيد أن السياسات واألنظمة   . العاملة يف املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة      

أن تنفيذ السياسات هو مـسألة        كما دائماً على معايري واضحة الستخدام املوارد البشرية،      
 نظر ممارسات التوظيف املنصفة واملسؤولة اجتماعيـاً، وخاصـة          تثري الشواغل من وجهة   

. عندما يعمل األفراد لفترات زمنية ممتدة مبوجب عقود قصرية األجل من فئة غري املوظفني             
فالضغط الواقع على املنظمات لكي ُتنجز يف ظل متويل غري كاٍف ومناذج توظيـف غـري              

 غري املوظفني واالفتقار إىل الرقابة، يؤدي مرنة، باالقتران مع سياسات متساهلة بشأن تعيني
  .باملنظمات إىل استخدام طرائق التعاقد املتعلقة بغري املوظفني استخداماً مفرطاً

تعد   مل واألخذ مبراكز تعاقدية خمتلفة بشأن أنواع متماثلة من العمل يف املنظومة،            
بية من حيث ممارسات    القواعد واألنظمة، قد تكون له آثار سل       ختضع جملموعة موحدة من   

وتؤدي املمارسات الراهنـة إىل إجيـاد       . التوظيف، ومسعة املنظمات، وترابط القوة العاملة     
مع املمارسـات     وال مراكز تعاقدية غري مستقرة وغري متوائمة متاماً مع قيم األمم املتحدة          

امها لعـاملني  وحتتاج املنظمات إىل أن ترصد وتقّيم بانتظام استخد   . الدولية املتعلقة بالعمل  
  .من غري املوظفني وإىل أن تأخذ بتدابري ختفف من املخاطر



JIU/REP/2012/5 

 

GE.12-02254 iv 

تتـضمن معـايري واضـحة        ال إىل أن سياسات املنظمة   االستعراض  خلص  وقد    
وتشري توصيات  . لالختيار بني طرائق التعاقد املتعلقة باملوظفني وتلك املتعلقة بغري املوظفني         

 إىل أن املعايري العليا لتحقيق ذلك هـي وجـود         منظمة العمل الدولية واملمارسات اجليدة      
من النوع القـائم بـني رب   (فعند وجود عالقة توظيف . ‘عالقة توظيف ‘عدم وجود    أو

من أجل القيام بالعمل، ينبغي أن تكون الطريقة التعاقديـة هـي عقـد              ) عمل وموظف 
 اً أن تكون عقدتكن الطريقة التعاقدية هي عالقة متعاقد مستقل فإهنا ينبغي  ملموظف؛ وإذا

  .عقود غري املوظفني  أومن عقود اخلرباء االستشاريني

  احلاجة إىل سياسات واضحة بشأن عقود اخلرباء االستشاريني    
توجد لدى بعض منظمات األمم املتحدة سياسات حمددة بشأن عقـود اخلـرباء               

 لعقـد   بيد أن سياسات كثري من املنظمات تفتقر إىل وجود تعريف واضح          . االستشاريني
مبادئ توجيهية عملية     أو تستخدم طريقة تعاقدية حمددة     ال  أو األفراداخلرباء االستشاريني   

ويف جمال املمارسة العملية، ُتستخدم عقود اخلرباء       . مالئمة الستخدام اخلرباء االستشاريني   
 األمر أن   يف  ما وأهم. االستشاريني والعقود املماثلة غري املتعلقة باملوظفني استخداماً متبادالً       

  .هذه العقود ُتستخدم ألداء عمل ينبغي أن يتطلب األخذ بعقود موظفني
وتسمح السياسات القائمة للمنظمات مبنح عقود متتابعة للخرباء االستـشاريني            

 .ال  أم تزيد من التعيينات الطويلة األجل، سواء تضمنت فترات فاصلة إلزاميـة قـصرية            
أهنا هتيئ األوضـاع      كما عة عقد اخلبري االستشاري   تعد هذه املمارسة تتمشى مع طبي      ومل

ومستويات األجور املطبقة داخل كـل      . الستخدام الطرائق التعاقدية استخداماً غري مالئم     
توجد مبادئ توجيهيـة لتنفيـذها        وال تتسم باالتساق،   ال منظمة وعلى امتداد املنظمات   

ملقدمة مبوجب هذه العقود تتبـاين      االجتماعية ا االستحقاقات  وباملثل، فإن   . تنفيذاً سليماً 
  .تبايناً ُيعتد به فيما بني املنظمات

   األفراداحلاجة إىل اإلدارة السليمة لعقود اخلرباء االستشاريني    
تبني من االستعراض أنه يوجد على وجه اإلمجال متسع لزيادة الكفاءة والفعاليـة               

 واملسؤوليات حتديداً واضـحاً،     يف استخدام اخلرباء االستشاريني عن طريق حتديد األدوار       
ومن شأن اتباع رؤية مؤسسية بشأن استخدام اخلرباء        . وتنفيذ تدابري أفضل للرقابة الداخلية    

االستشاريني وامتالك زمام األمر على مستوى املنظمة املعنية خبصوص رصد الـسياسات            
.  سـليماً   بدرجة كبرية يف استخدام األموال ذات الصلة اسـتخداماً         اوإنفاذها أن يسهم  

ويكون من املفيد اعتماد هنـج      . غري فعالة   أو واملنافسة يف عملية التوظيف إما أهنا مفتقدة      
رشيد بشأن التعيني عن طريق األخذ بعناصر منافسة متدرجة تتناسب مع قيمـة العقـود               

توجد لدى املنظمات سياسة بشأن قوائم املرشحني املقبولني؛ فهذه القـوائم             وال .ومدهتا
  .وفات أواهنامتجزئة 
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  احلاجة إىل الرصد والرقابة بصورة أكثر فعالية    
ال توجد حالياً رقابة كافية فيما يتعلق باستخدام اخلـرباء االستـشاريني داخـل                

وتفتقر املنظمات إىل صورة واضحة عن القوة العاملة        . املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة    
ية للتخطيط للقوة العاملة، ولتقييم املخاطر ذات الصلة،        فيها وإىل املعلومات التحليلية الضرور    

أن الرصد غري متوافر إىل حد أن نظـم           كما .ولألخذ بالتدابري املناسبة ملواجهة هذه املخاطر     
ونتيجةً . ُتستخدم املعلومات املتاحة استخداماً فعاالً      وال املعلومات ليس هلا القدرات الكافية،    

هذه التقارير غري    تحليلية املوجهة وجهة عملية والنظر الفعال يف      لذلك، فإن إعداد التقارير ال    
  .هيئات اإلدارة/مالئمني على مستوى كل من اإلدارة العليا واهليئات التشريعية

لخرباء االستشاريني  لنظراً إىل اآلثار االستراتيجية املترتبة على االستخدام املتزايد         و  
ظفني، يكون مـن املهـم أن متـارس اهليئـات           وغريهم من العاملني من غري املو     األفراد  
هيئات اإلدارة للمنظمات دورها الرقايب وأن تقدم يف الوقت نفـسه التمويـل             /التشريعية

وهبذه الروح، ينبغي للدول األعـضاء أن تكفـل         . ينبغي  كما الضروري لتدبري املوظفني  
يف   أوبصورة مباشرةول أعمال اجتماعاهتا وأن جيري تناوهلا إما      اإدراج هذه املسألة يف جد    

وحتقيقاً هلذه الغاية، ينبغي للرؤساء التنفيذيني      . سياق املناقشة املتعلقة بإدارة املوارد البشرية     
للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة أن يقدموا إىل الدول األعضاء تقـارير حتليليـة              

  .تفصيلية يف هذا الصدد

  مةاحلاجة إىل اتباع هنْج على نطاق املنظو    
 من  همتتسم السياسات واملمارسات املتعلقة باستخدام اخلرباء االستشاريني وغري         

وهذا . العاملني من غري املوظفني يف املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة بأهنا متباينة جداً            
الوضع الراهن جيعل من الضروري توجيه قدر أكرب من االهتمام على نطـاق املنظومـة               

نسيق السياسات واملمارسات، على أن ُتؤخذ يف احلسبان مبـادئ العمـل            بأسرها بغية ت  
فكما هو مشروح يف هذا التقرير، تواجه مجيـع املنظمـات           . الدولية واملمارسات اجليدة  

حتديات ومشاكل متماثلة فيما يتعلق باستخدام اخلرباء االستشاريني وغريهم من العـاملني         
 توصية؛ وينبغي بـصورة خاصـة أن تكـون          ١٣ويشمل هذا التقرير    . من غري املوظفني  

  موضوع مناقشات تدور على نطاق املنظومـة،       ١٠ و ٦ و ٥ و ٤ و ٣ و ٢ و ١التوصيات  
ينبغي اعتماد هنْج مشترك بغية تيسري تنفيذ هذه التوصيات على نطاق املنظومة تنفيذاً              كما

 صاً فريق عامـل   ينبغي أن ُينشأ هلذا الغرض خصي     وحتقيقاً هلذه الغاية،    . مترابطاً ومتسقاً 
إليها واليـة     أو  ُتسند إليه  اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى   فرقة عمل حتت إشراف      أو

لالسترشاد به يف تنفيذ هذه التوصيات يف املنظمات التابعة ملنظومـة           موّحد  وضع هنْج   
  .املتحدة األمم
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  هيئات اإلدارة/توصية مقدمة لكي تنظر فيها اهليئات التشريعية

  ١٢ة التوصي    
هيئات اإلدارة للمنظمات التابعة ملنظومـة األمـم        /ينبغي للهيئات التشريعية    

املتحدة أن متارس مهمتها الرقابية بشأن استخدام اخلرباء االستشاريني عن طريق القيام            
على حنو منتظم باستعراض املعلومات التحليلية املقدمـة مـن الرؤسـاء التنفيـذيني              

  .للمنظمات املعنية
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  وياتاحملت
  الصفحة الفقـرات 
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  مقدمة  -أوالً  

  اهلدف    
، بـإجراء   ٢٠١١  لعـام  قامت وحدة التفتيش املشتركة، كجزء من برنامج عملها         -١

استعراض للسياسات واملمارسات املعمول هبا يف املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة بشأن          
، وذلك هبدف تقييم مدى كفاءة وفعالية استخدام اخلـرباء          د األفرا عقود اخلرباء االستشاريني  
وهذا التحليل املقارن املوحد على نطاق املنظومـة للـسياسات           .)١(االستشاريني يف املنظومة  

واملمارسات املعمول هبا على امتداد املنظومة يسلط الضوء على أوجه التماثل واالخـتالف             
  .سات اجليدة، ويقدم توصيات من أجل التحسنيفيما بني املنظمات املعنية، وحيدد املمار

ويقدم التقرير تقييماً لعدة جوانب من السياسات واملمارسات املتعلقة بعقود اخلرباء             -٢
، ومدة العقود وشروطها العامـة،      باخلرباء االستشاريني االستشاريني، مثل تعريف االستعانة     

هو يتناول أيضاً القـضايا املتـصلة       و. االجتماعية، وآليات تسوية املنازعات   واالستحقاقات  
بإدارة شؤون اخلرباء االستشاريني، مثل األدوار واملسؤوليات املعنيـة يف عمليـة االختيـار              

 والتوازن بني اجلنسني، وتقييم األداء،      والتنّوع اجلغرايف والتوظيف، وضوابط الرقابة الداخلية،     
  .ن االتساق على نطاق املنظومةوالرصد وتقدمي التقارير، ودور هيئات اإلدارة، فضالً ع

قد أوضحت أهنا تقوم فعالً بتنقـيح إطارهـا         وأثناء االستعراض، فإن عدة منظمات        -٣
، واألمـم املتحـدة،     )اإليكـاو (منظمة الطريان املدين الدويل     (انتهت من تنقيحه      أو التنظيمي

جئني، ومنظمـة   وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الال         
، ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع، ومنظمـة        )اليونيدو(األمم املتحدة للتنمية الصناعية     

منظمة األمـم  (تعتزم إجراء هذا التنقيح أهنا   أو)الصحة العاملية، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية  
ذرية، واملنظمة العامليـة للملكيـة      ، والوكالة الدولية للطاقة ال    )الفاو(املتحدة لألغذية والزراعة    

ويشجع املفتشون بقوة هذه املنظمات على االستفادة مـن االسـتنتاجات           . ))الوايبو(الفكرية  
  .والتوصيات املعروضة يف هذا التقرير وعلى دجمها يف سياساهتا وممارساهتا اجلديدة املعنية

  النطاق    
،  األفراد لى عقود اخلرباء االستشاريني   كان ُيعتزم أن يركّز النطاق األويل لالستعراض ع         -٤

 املتصوَّرة على أهنا عالقة تعاقدية بني منظمة من املنظمات وفرد من األفراد ألداء عمل استشاري              
وتتطلب خربة فنية خاصة، ملدة زمنية قصرية، وتقدمي قيمة مضافة          ناتج  ألداء مهمة تقوم على      أو

  .األخرى من العاملني من غري املوظفنيإىل قدرات املنظمة على حنو خيتلف عن الفئات 
__________  

تشتمل االستعراضات السابقة اليت أجرهتا وحدة التفتيش املشتركة بشأن هذا املوضوع على تقييم استخدام               )١(
وعلى تقييم الستخدام   ) JIU/NOTE/2008/4(خدمات شركات اخلربة االستشارية يف منظومة األمم املتحدة         

 ).JIU/REP/2000/2(اخلرباء االستشاريني يف األمم املتحدة 
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 بيد أن حتليل املعلومات الواردة واملقابالت اليت أُجريت قد سلط األضواء على أنـه               -٥
 والعاملني اآلخرين من غـري املـوظفني         األفراد يوجد متييز واضح بني اخلرباء االستشاريني      ال
الذين ُيوظَّفون ألداء   ) " على اخلدمة  وناملتعاقد"  أو "املتعاقدون األفراد "ُيطلق عليهم     ما عادةً(

يوجـد لـدى بعـض        ال وبينما. مماثلة لتلك اليت يؤديها املوظفون العاديون      وظائف ومهام 
طريقة تعاقدية خمصصة     أو األفراداملنظمات تعريف واضح ومتميز لعقود اخلرباء االستشاريني        

عقـود  " املتعلقة بغري املوظفني     هلذا الغرض، فإن منظمات أخرى تعترب مجيع الطرائق التعاقدية        
  ".خرباء استشاريني

يف جمال املمارسة العملية، ُتستخدم عقود اخلرباء االستشاريني   قد أظهر التحليل أنه،     و  -٦
 فليس من غري املعتاد أن يعمـل        .غري املوظفني استخداماً متبادالً   ب املتعلقة   وبعض أنواع العقود  

ممتدة يف ظل الوضع غري املستقر الذي تتسم به           أو تكررةاألفراد لنفس املنظمة لفترات زمنية م     
فقد ُيمنح عقد من هذا القبيل بطريقة       . الطرائق التعاقدية املختلفة املعمول هبا مع غري املوظفني       

الوحدة نفسها لفترة   /العمل نفسه يف اإلدارة     أو متتابعة للفرد نفسه الذي يؤدي املهام نفسها      
بـني طرائـق    الستعراض عدم وجود معايري عليا لالختيار       وقد اكتشف ا  . من الوقت طويلة  

وهلذه األسباب، يشمل هذا االستعراض     . التعاقد مع املوظفني وطرائق التعاقد مع غري املوظفني       
  ).انظر الفصل الثاين(غري املوظفني  مع يةطرائق التعاقداالعتبارات األعم املتعلقة بال

يف واضح للموظفني مقابل تعريف العاملني      وال يوجد يف منظومة األمم املتحدة تعر        -٧
ففي األمم املتحـدة  . مبادئ العمل الدولية  أواملؤداةمن غري املوظفني يستند إىل منظور املهام       

إىل العاملني الـذين خيـضعون للنظـامني اإلداري         " املوظفني"بصورة عامة، يشري مصطلح     
يشري إىل العـاملني    " ري املوظفني غ"واألساسي ملوظفي املنظمات املعنية، يف حني أن مصطلح         

جملس الرؤساء التنفيذيني   ‘ويعّرف  . خيضعون للنظامني اإلداري واألساسي املذكورْين      ال الذين
بأنـه أي فـرد     " املوظف"‘ )جملس الرؤساء التنفيذيني  (ملنظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق      

ساسي للموظفني من أي منظمـة      رمسياً مبوجب النظامني اإلداري واأل    ‘ خطاب تعيني ‘يتلقى  
تكون املنظمة القائمة بالتوظيف قد اعتربته على حنو آخر   أو لنظام املوحد لألمم املتحدة   تابعة ل 

" العاملون من غري املـوظفني    "أما  . خاضعاً للنظامني اإلداري واألساسي ملوظفي تلك املنظمة      
اخلاضعني للنظامني اإلداري واألساسي    فُيعرَّفون بأهنم أفراد يف القوة العاملة من غري املوظفني          

تشمل هذه الفئة األخرية اخلرباء االستشاريني الدوليني ومتطوعي األمم           ما وعادةً. للموظفني
، والفئـات  العمال العرضـيني املتحدة، وأصحاب عقود اخلدمة، وترتيبات اخلدمة اخلاصة، و   

  .)٢(األخرى ذات الصلة
تعاقدية املتعلقة بغري املوظفني والغرض منها يتباينان       ويف الواقع، فإن تسمية الطرائق ال       -٨

على أهنا  " عقود غري املوظفني  "ولذلك يصعب اإلشارة إىل     . تبايناً ُيعتد به على امتداد املنظومة     
__________  

)٢( CEB/2010/HLCM/21, Benefits, entitlements and insurance related to service-incurred injury, 

illness, death and disability. 
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تـشتمل فعـالً،    " العاملني من غري املوظفني   "بيد أن فئة    . فئة متجانسة من الطرائق التعاقدية    
مني دون مقابل، تطوعني، واملتدربني داخلياً، واملوظفني املقدَّ    ألغراض هذا االستعراض، على امل    

ويذهب التقرير إىل أبعد من اخلرباء االستـشاريني        . واملوظفني من غري موظفي األمانة العامة     
عقود هؤالء العاملني من منظـور أن       /فيتناول االعتبارات املتعلقة بالعاملني من غري املوظفني      

ممتدة من أجل أداء عمل ينبغي أن يتطلـب األخـذ     أو متكررةهذه العقود ُتستخدم لفترات 
  .يتمشى مع ممارسات العمل اجليدة  البعقود املوظفني، وهو أمر

وهذا التقرير موضوع على نطاق املنظومة بأسرها ويتناول مجيع املنظمات املشاركة             -٩
 هبذه القـضايا،    ولكي يشمل التقرير أفضل املمارسات املتصلة     . يف وحدة التفتيش املشتركة   

  .جرى استشارة مؤسسات عامة دولية أخرى مثل البنك الدويل واملفوضية األوروبية

  املنهجية    
حتليل : اشتملت املنهجية املتبعة يف التقرير على جمموعة واسعة من أساليب التقييم، مثل             -١٠

ىل هيئـات اإلدارة؛  وثائق السياسات املتاحة ذات الصلة؛ والتقارير والوثائق الداخلية املقدمـة إ     
واستبيان ُسلم إىل املنظمات يرتكز على استعراض الوثائق املتاحة وكذلك الردود علـى هـذا               
االستبيان؛ وإجراء مقابالت ومؤمترات فيديوية مع موظفي املوارد البشرية واملشتريات، ومديري           

وقد مكّن ذلـك    . وتقنية شىت التوظيف، وممثلي املوظفني، وخرباء استشاريني يف جماالت مهنية         
  .العملية فهم وجهات نظر اجملموعات املختلفة املشاركة يف هذهي من أن املفتش
ومشلت املنهجية أيضاً استعراض عينة من ملفات حاالت خرباء استشاريني اختريت             -١١

إذا كانـت    وماللوثائق املسجَّلة  عاموكان الغرض من ذلك هو احلصول على فهم    . عشوائياً
إذا كان قد جرى االمتثال بـشأهنا للـسياسات           وما نية قد ُوثقت بشكل سليم    امللفات املع 

معينة وجرى استعراض ملفات حاالت . وجرى استعراض هذه الوثائق يف سرية كاملة     . املعنية
منظمة العمل الدولية، واألمانة العامة لألمم املتحدة، وبرنـامج األمـم           : يف املنظمات التالية  

، ومفوضية األمـم    )اليونسكو(مة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة       املتحدة اإلمنائي، ومنظ  
، ومنظمـة   )اليونيـسيف (املتحدة السامية لشؤون الالجئني، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة         

مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة،        /اليونيدو، ومكتب األمم املتحدة يف فيينا     
  .، ومنظمة الصحة العاملية، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلويةوبرنامج األغذية العاملي

وُيظهر االستعراض أن املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة لديها بصورة عامـة              -١٢
قدرات غري متساوية ومنهجيات شىت لالحتفاظ باملعلومات واإلحصاءات املتعلقة بالعـاملني           

وقـد  . ألفراد املستخَدمني بصفة خرباء استـشاريني     ابمن غري املوظفني، وخاصة فيما يتعلق       
  .اكتشفت منظمات كثرية أن من الصعب للغاية تقدمي إحصاءات تفصيلية
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ُوضـع هـذا     من النظام األساسي لوحدة التفتيش املشتركة،        ٢-١١ووفقاً للمادة     -١٣
سـتنتاجاته  التقرير يف صورته النهائية بعد التشاور فيما بني املفتشني بغية التأكـد مـن أن ا               

  .وتوصياته تعكس احلكمة اجلماعية للوحدة
ولتيسري تناول التقرير وتنفيذ التوصيات الواردة فيـه        .  توصية ١٣ويتضمن التقرير     -١٤

إىل املنظمـات  التقرير ُيقدَّم كان  إذا    ما ورصد هذا التنفيذ، يتضمن املرفق الثامن جدوالً يبني       
 وحيدد اجلدول التوصيات اليت هلا صلة بكل منظمة، مع .للعلم به   أو املعنية الختاذ إجراء بشأنه   

 من هيئة إدارهتا  أوإذا كانت هذه التوصيات تتطلب قراراً من اهليئة التشريعية للمنظمة    ما بيان
  .إذا كان ميكن أن يتوىل الرئيس التنفيذي للمنظمة اختاذ إجراء بشأهنا  ماأو
من ساعدوه يف إعداد هذا التقريـر،       ويرغب املفتش يف اإلعراب عن تقديره جلميع          -١٥

لـديهم مـن معرفـة        ما وخباصة أولئك الذين شاركوا يف املقابالت وتقامسوا معه طواعية        
  .فنية وخربة
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  العاملون من غري املوظفني يف منظومة األمم املتحدة  -ثانياً  

  اإلفراط يف استخدام الطرائق التعاقدية املتعلقة بغري املوظفني  -ألف  
ملالحظات العامة واملقابالت اليت أُجريت إىل أن استخدام العاملني من غـري            تشري ا   -١٦

يف ازدياد وإىل أن هؤالء يشكلون      هو أمر   املوظفني يف املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة        
ووفقاً لبعض التقديرات التقريبية، يشكل العاملون من       . جزءاً ُيعتد به من جمموع القوة العاملة      

 يف املائة من جمموع القـوة       ٤٠ظفني يف منظومة األمم املتحدة نسبة تبلغ يف املتوسط          غري املو 
ويعكس هذا الوضع حدوث حتول رئيسي يف مناذج املوارد البـشرية لـدى هـذه               . العاملة

. قد تكون له آثار استراتيجية على املنظمات املعنية         ما طرائق التشغيل هبا، وهو   يف  املنظمات و 
  . الوضع القيام باستعراضه ورصده على حنو دقيقولذلك، يتطلب هذا

وللمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة واليات واسعة املدى تشمل السلم واألمن،       -١٧
وقد ظلت هيئات إدارة هـذه املنظمـات        . والتنمية، واملساعدة اإلنسانية، وحقوق اإلنسان    

يف ذلك املوارد البشرية،   مباارد املتاحة،بيد أن املو. ومسؤولياهتا توّسع نطاق واليات منظماهتا
وبطبيعة احلال فإن هذا التوّسع، باالقتران مع       . يتناسب مع ذلك    مبا تزيد  ال  أو قد ظلت ثابتة  

التنفيذ يف ظل متويل غري كاٍف، قد أدى بدرجة كبرية          حتقيق  الضغط اإلضايف الذي يدفع إىل      
رات قصرية مـن غـري املـوظفني، وأدى إىل          إىل زيادة احلاجة إىل العاملني املستخَدمني لفت      

 وبطبيعـة احلـال،   . استخدام هؤالء العاملني ألداء عمل ينبغي أن يؤديه املوظفون العاديون         
  .تتيح استحقاقات اجتماعية  والتنطوي هذه العقود على التزامات طويلة األجل ال

، فإهنا قد ظلت    وبعبارة أخرى، فلكي حتافظ هذه املنظمات على قدرهتا على التنفيذ           -١٨
توّسعت يف اسـتخدام اخلـرباء االستـشاريني          كما حتاول زيادة مرونة القوة العاملة لديها     

يف اجتاه التنفيذ يف إطار ميزانيـات       يدفع  ويشعر املديرون بضغط    . والعاملني من غري املوظفني   
 ديةمضغوطة، وتؤدي هذه احلالة إىل وضعهم يف وضع عويص قوامه استخدام اخلدمات التعاق            

وبصورة عامـة،  . ميكن حتّملها  والأهنا تتسبب يف األخذ مبمارسات تعاقدية غري مالئمة       كما
. اإلدارة التنفيذية   أو تسري هذه العملية بدون قرار سياسايت صريح على مستوى هيئة اإلدارة          

 ،ويف حالة منظمة الفاو، جرى االعتراف هبذه احلالة يف التقرير الصادر عن جلنة املاليـة هبـا                
 ٦٠كان ُيتوخى هدف جعل نسبة املوظفني إىل العاملني من غري املوظفني هـي              : "يلي كما
 بغية السماح بتحقيق مرونة أكرب يف تنفيذ برنامج عمل املنظمة يف ظل حقبة التقييـد         ٤٠ إىل

  .)٣("الكبري للميزانية

__________  
)٣( FC 126/15, Revised Policy and Implementation of FAO, Use of Contractors and 

Retirees, para. 5. 
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ن لعقود غـري    وقد أكدت املقابالت اليت أُجريت مع املديرين وممثلي العاملني احلائزي           -١٩
عقود املوظفني الشواغل املثارة داخل املنظمات التابعة ملنظومة األمـم املتحـدة خبـصوص              
األحكام والشروط العامة اليت ُيستخدم مبوجبها العاملون من غري املوظفني، وخاصـة عنـد              

ـ               ة منحهم عقوداً لفترات زمنية متكررة وممتدة وعندما ُيمنح الفرد نفسه عقوداً متتابعة من فئ
عقود غري املوظفني ألداء عمل مماثل لذلك الذي يؤديه املوظفون العاديون ولكن ظل منحـه               

  .مركزاً خمتلفاً وبدون استحقاقات اجتماعية

  األسباب الرئيسية لإلفراط يف استخدام الطرائق التعاقدية املتعلقة بغري املوظفني  -باء  
يلجأ مـديرو املـشاريع إىل     ماكثرياًيف ظل القيود الشديدة املفروضة على امليزانية،       -٢٠

الطرائق التعاقدية املتعلقة بالعاملني غري املوظفني بدالً من عقود املوظفني وذلـك ألسـباب              
يستطيعون أيضاً، باستخدامهم للعقـود       إذ .احلرص على املرونة وحتقيق وفورات يف التكلفة      

التقديرية على مستويات شىت، مثـل   املتعلقة بغري املوظفني، أن ميارسوا قدراً أكرب من السلطة          
ورغم أن املديرين فيما يبدو ينظرون إىل العالقة التعاقديـة          . إىل ذلك   ما االختيار، واألجور، 

 تكون مقنعةً  الاملتعلقة بغري املوظفني على أهنا أفضل خيار أمامهم، فإن األسباب اليت يوردوهنا
 املتحدة وملمارسات العمل اجليـدة علـى        تنطوي على االمتثال الكامل لقيم األمم       وال دائماً

  .الصعيد الدويل

  االفتقار إىل املوارد    
جير   مل  أو قد جرى يف كثري من املنظمات جتميد املوارد املخصصة لوظائف املوظفني            -٢١

وأدت هذه األوضاع بطبيعة احلال إىل جلوء املنظمات إىل . زيادهتا بقدر كاٍف على مر السنني    
وتدرك اهليئات التشريعية وهيئات اإلدارة هذا الوضع وقد طلب         . ملوظفنيقوة عاملة من غري ا    

بعضها إىل رؤساء املنظمات عدم استخدام اخلرباء االستشاريني من أجل أداء أعمال ينبغي أن              
توفّر املوارد الضرورية لزيادة وظائف املـوظفني         ال بيد أن هيئات اإلدارة   . يقوم هبا موظفون  

  .ألة معاجلة سليمةبغية معاجلة هذه املس

  عدم مرونة وظائف املوظفني    
جيري يف معظم املنظمات موافقة هيئة اإلدارة على عدد ومستوى وظائف املوظفني              -٢٢

فتـرة  /يسمح مبرونة كبرية إلجراء تعديالت أثناء سنة امليزانية         ال مكتب على حنو  /لكل إدارة 
ء االستشاريني وغريهم من العاملني مـن       وتعّوض مرونة االستعانة بعقود اخلربا    . سنيت امليزانية 

لفتـرات  (غري املوظفني عن أوجه اجلمود والقيود املتصلة بإنشاء وإدارة وظائف املـوظفني             
  ).ملدة حمددة  أوقصرية
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  عملية التعيني السهلة    
رهناً بالقواعد واإلجراءات املعمول هبا يف املنظمة، تتسم عملية توظيف فئة املوظفني              -٢٣

ة نسبياً وتشمل، يف مجلة أمور، اإلعالن عن الوظيفة وإجراء املسابقة وتشكيل ِفَرق             بأهنا طويل 
أما االستعانة بعاملني من غري املوظفني للعمل باملنظمة فإنه، من ناحية، يتيح            . إجراء املقابالت 

 من مرونة أكرب بالنظر إىل أن املتطلبات اإلجرائية أقل؛ فمن األيسر إنشاء وإهناء عقود العاملني  
وهذه املرونة ذات أمهية خاصة يف بيئة عمـل         . غري املوظفني، ويكون التوظيف أسرع بكثري     

  .دينامية ويف األوضاع الطارئة
يتحسب املديرون لوقوع صعوبات يف مرحلة إهناء عقود املوظفني احملددة            ما كثرياًو  -٢٤
تعلقة بالعاملني مـن غـري       يفضلون الطرائق التعاقدية امل    مالقصرية األجل ولذلك فإهن     أو املدة

وقد أعرب املديرون الذين أُجريت معهم مقابالت عن عدم ارتياحهم إلبرام عقود            . املوظفني
حمددة املدة قد ُتنشئ توقعات بانتظار التزام طويل األجل حىت رغم أن هذه               أو قصرية األجل 

  .املشروع/العقود هي حبكم طبيعتها حمدودة زمنياً وميكن مواءمتها مع مدة الربنامج

  وفورات التكلفة    
القصرية األجل بأهنا باهظة التكلفة       أو بصورة عامة، تتسم عقود املوظفني احملددة املدة        -٢٥

باملقارنة مع عقود العاملني من غري املوظفني نظراً إىل أهنا تشتمل على سلسلة من االستحقاقات               
تنطوي على ذلك     ال ، بينما )نحة التعليم مثالً، املعاش التقاعدي، والتأمني الطيب، وم     (االجتماعية  

وفضالً عن ذلك، يوجد جمال لتعديل مستويات األجور خبفضها يف حالـة       . عقود غري املوظفني  
وأثناء املقابالت اليت أُجريت، أثـار      . حيدث مع عقود املوظفني    ال  ما عقود غري املوظفني وهو   
ففي ظـل القيـود الـشديدة    .  التكاليفاملتمثلة يف توفرياحلافزة سألة املبعض املديرين صراحةً  

يـستند إىل     ممـا  املفروضة على امليزانية، يستند اختيارهم إىل حتقيق وفورات يف التكاليف أكثر          
ويصدق ذلك بصورة خاصة على إدارة الصناديق الالمركزية حيـث          . الطريقة التعاقدية السليمة  

وبـالنظر إىل  .  املتعلقة بغـري املـوظفني    مييل املديرون إىل تفضيل الطرائق التعاقدية األقل تكلفة       
ظروف التمويل غري الكايف والضغوط اليت ُتماَرس من اجلهات املاحنة، حياول املديرون أن يزيدوا              

املشاريع بوسـائل   /إىل أقصى حد من استخدام األموال اخلارجة عن امليزانية يف أنشطة الربامج           
  . املتعلقة بالعاملني من غري املوظفنيشىت، من بينها إساءة استعمال الطرائق التعاقدية

وعلى سبيل املثال، اعترفت جلنة املالية التابعة للفاو يف تقريرها اعترافاً صرحياً باحلافز               -٢٦
  :املتمثل يف توفري التكاليف

وقد أسهم اخنفاض تكلفة املوارد البشرية من غري املوظفني مع املرونة اليت            "  
 الترتيبات التعاقدية لغري املوظفني على نطاق واسـع         تتيحها هذه املوارد يف استخدام    

 من املوارد البشرية من غري      للفرد املتعاقد فقد بلغت التكلفة السنوية     . ولفترات طويلة 
 دوالر أمريكـي،    ٥٨ ٣٠٠يقرب من     ما ٢٠٠٨  عام املوظفني يف املقر الرئيسي يف    
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قيام بأعمال على مـستوى  ونظراً إىل أن املوارد البشرية من غري املوظفني ُتستخدم لل 
الفئة الفنية، فإن ذلك ميثل بديالً أكثر اقتصاداً من إنشاء وظائف من الفئـة الفنيـة                

وأدت القيود اليت تعرضت    . لتلبية احتياجات تسليم الربامج   )  يف املائة  ٥٠بأكثر من   (
رد البشرية  هلا امليزانية خالل الفترات املالية السابقة إىل زيادة اعتماد املنظمة على املوا           

  .)٤("ةمن غري املوظفني يف تسليم أنشطة الربنامج األساسية اجلاري

  عدم قابلية تدفقات التمويل للتنبؤ هبا    
يبدو أن استخدام عقود غري املوظفني أكثر انتشاراً يف جمال األنشطة املموَّلـة مـن                 -٢٧

رد اخلارجة عن امليزانية ُيجرب     فاخنفاض إمكانية التنبؤ بتدفقات التمويل من املوا      . خارج امليزانية 
املديرين على اعتماد هنج حتّوطي يفضلون يف ظله استخدام عقـود اخلـرباء االستـشاريني               

بيد أنه توجد أيضاً حمـاوالت      . والعاملني من غري املوظفني بدالً من استخدام عقود املوظفني        
 املديرين أهنم يقومـون،  وقد شرح بعض. لزيادة مرونة املوظفني يف حالة االفتقار إىل التمويل   

كإجراء حتّوطي إزاء التمويل غري القابل للتنبؤ به، بإدراج بند يف عقود املوظفني ينص على أن                
  .العقد مرهون بتوافر التمويل، فيضفون بذلك املرونة على عقود املوظفني

  احلاجة إىل تقدير املخاطر  -جيم  
ستخدام العاملني من غري املوظفني مبـن  يشري االستعراض إىل احلاجة إىل أُطر مالئمة ال       -٢٨

 باالستناد إىل مبادئ واضحة من بينها التمييز بني عقـود         ) يف ذلك اخلرباء االستشاريون األفراد    
فاالستخدام املتزايد للطرائق التعاقدية املتعلقة بغـري املـوظفني         . املوظفني وعقود غري املوظفني   

يت عمل متوازيتني هلما حقوق واسـتحقاقات       لفترات متكررة وممتدة قد يؤدي إىل تشكيل قو       
ولـذلك، يـتعني   . وميكن أن يؤدي هذا الوضع إىل نشوء خماطر شديدة على املنظمات     . خمتلفة

على املنظمات اليت لديها قدر ُيعتد به من العاملني من غري املوظفني أن جتري استعراضـاً مركّـزاً         
يتصل هبـا مـن       وما طيط للقوة العاملة لديها   هلذه املسألة وحتليالً للمخاطر من أجل حتسني التخ       

  ).١ اإلطار( وميكن النظر يف املخاطر التالية املتعلقة باستخدام قوة عاملة من غري املوظفني. موارد
    ١اإلطار 

  املخاطر اليت ينطوي عليها استخدام قوة عاملة من غري املوظفني

قد تتعارض مع قيم األمـم      فقدان السمعة بسبب ممارسات التوظيف غري املنصفة اليت          •
 .املتحدة ومبادئ العمل الدولية

تعريض املنظمة ملنازعات قانونية إذا قامت فعالً عالقة تعاقدية حبكم الواقع ولكنها غري     •
 .معترف هبا من حيث الطرائق واالستحقاقات التعاقدية املناظرة

__________  
 .٨، الفقرة FC 126/15الوثيقة  )٤(
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ى حنو متزايد إىل    فقدان السيطرة على املهام واخلدمات األساسية إذا كانت ُتحوَّل عل          •
 .قوة عاملة مؤقتة

 .فقدان املعرفة املؤسسية بسبب القوة العاملة املؤقتة املتزايدة •

يسبب التوتر واخنفاض املعنويات لدى القوة العاملة بفعل          مما طمس الثقافة التنظيمية،   •
 .إنشاء مراكز تعاقدية شىت والنص على استحقاقات خمتلفة خبصوص العمل املتماثل

طابع الدويل للقوة العاملة عن طريق تعيني قوة عاملة مؤقتة على حنو متـروك              فقدان ال  •
 .للسلطة التقديرية

تعريض إطار املساءلة للخطر بفعل التعيني على حنو متـروك للـسلطة التقديريـة،               •
 .واستخدام قدر كبري من العاملني املؤقتني

 التعاقدية املؤقتة وغري    املشروع لفقدان زمام األمر فيه بسبب الطرائق      /تعريض الربنامج  •
  .املنصفة

  
نا املنظمات املعنية من حتديد املـشاكل       ومن شأن التقييم والتحليل الدقيقني أن ميكّ        -٢٩

يف ذلك إنشاء وظائف ملوظفني واستخدام        مبا واالجتاهات القائمة واألخذ بإجراءات عالجية،    
ام املنظمات علـى حنـو منـتظم    وحتقيقاً هلذه الغاية، ينبغي قي   . عقود موظفني قصرية األجل   

بتجميع إحصاءات حتليلية شاملة تتعلق باستخدام عقود غري املوظفني، وتقييم هـذه العقـود      
  .وتقدمي تقارير عنها على حنو أكثر منهجية

ينبغي أن يكفل الرؤساء التنفيذيون وجود أساس منطقي واضح الستخدام الطرائق           و  -٣٠
يف منظماهتم؛ وينبغي أن يفحصوا طبيعة العمل الذي يؤديـه          التعاقدية املتعلقة بغري املوظفني     

العاملون من غري املوظفني واملهام واملسؤوليات احملددة املسندة إلـيهم يف كـل مـن املقـر       
  .واملكاتب امليدانية

وحتتـاج  . وقضية املراكز التعاقدية غري املستقرة يف املنظمات املعنية ليست جبديـدة            -٣١
إىل   ال غيري جذري يف السياسات بشأن هذه القضية يستند إىل هنْج كلي          املنظمات إىل إجراء ت   

وقد حاولت بعض املنظمات على مر السنني القضاء على إسـاءة اسـتعمال             . حلول مؤقتة 
العقود املتعلقة بغري املوظفني يف أعمال خيتص هبا املوظفون وذلك باتباع تدابري شىت مثل مْنح               

 للخرباء االستشاريني الذين خيدمون منذ أمد طويل وإجراء         عقود من النوع اخلاص باملوظفني    
بيد أن إساءة استعمال عقود العاملني من غري املوظفني قد عـادت إىل             . متحيص أكرب للتنفيذ  

جير التصدي بشكل جذري لألسباب   ملدام  ماوهذا يبني أنه. سابق عهدها بعد بعض الوقت   
ستحيل استئصال شأفة االستعمال غري السليم      األساسية على مستوى السياسات، يكون من امل      

  .للعقود املتعلقة بغري املوظفني
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  احلصانة من اإلجراءات القانونية    
بيـد أن املنظمـات     . ختضع مجيع الشركات وأرباب العمل لقوانني التوظيف الوطنية         -٣٢

اءات القانونيـة   ختضع هلذه القوانني وتتمتع باحلصانة من اإلجر        ال التابعة ملنظومة األمم املتحدة   
ومع ذلك، ينبغي عدم اعتبار احلصانة من اإلجراءات القانونية رخـصةً السـتحداث             . ضدها

تتمشى مع مبادئ التوظيف املسؤول اجتماعياً وقيم األمم املتحدة بصورة            ال ممارسات توظيف 
 حلصانةتوجد ضمانة خبصوص الكيفية اليت تفسر هبا احملاكم احمللية ا           ال وفضالً عن ذلك،  . عامة
  .كيف سيكون احلكم الصادر عنها يف حالة اختاذ إجراءات قانونية ضد املنظمات وال

  يف استخدام عقود وموارد املوظفنيأكرب احلاجة إىل مرونة   -دال  
من أجل منع استخدام الطرائق التعاقدية املتعلقة بغري املوظفني استخداماً غري مالئم،              -٣٣

ألسباب اجلذرية هلذه املشكلة باستخدام تدابري ُتنفّـذ علـى          يتعني على املنظمات أن تعاجل ا     
جبهات متعددة مثل الرقابة واملساءلة الفعالتني، وحتسني السياسات وتوضيحها، وطلب قيام           

  . هيئات اإلدارة بتقدمي التمويل الكايف، وزيادة املرونة يف استخدام موارد املوظفني
 تنظر يف وضع قائمة بوظائف املوظفني الـيت وعلى سبيل املثال، ميكن للمنظمات أن    -٣٤
مكتب بعينه لغرض تعبئة هذه املوارد مؤقتاً بإسنادها إىل           أو وحدة بعينها   أو تْتبع أي إدارة   ال

أن " القائمـة االحتياطيـة   "ومن شأن هذه    . الوحدات املختلفة حسب احلاجة     أو اإلدارات
وافقة على الوظائف وأن حتد من االستخدام       تساعد يف إزالة العملية البريوقراطية املتمثلة يف امل       

وميكن تكييـف   . عقود العاملني من غري املوظفني      أو غري السليم لعقود اخلرباء االستشاريني    
حجم هذه القائمة تبعاً حلجم املنظمة وينبغي وجود آلية واضحة لتحديد األولويات والبـت              

 .افس الـداخلي علـى هـذه املـوارد    يف مواقع ومدة تعيني املوظفني املعنيني بغية جتنب التن       
يكون من شأن هذا اخليار إيقاع اخللل يف اهليكل األساسي للمنظمة املعنية بل سـيكّمله             ولن

وينبغي أن يقدم الرؤسـاء     . باألحرى وسيمكنه من معاجلة االحتياجات املؤقتة إىل املوظفني       
وقد ذكـر   . ة املوارد هذه  التنفيذيون للمنظمات تقريراً إىل هيئات اإلدارة عن استخدام قائم        

قوائم باملرشحني الذين فُـرزوا مـسبقاً وهـي تـدور حـول             وضعوا  بعض املديرين أهنم    
القوائم يف التعجيل بـشغل الـشواغر املتوقعـة         هذه  وُتستخدم  . املوظفني الرئيسية  وظائف

  .واملخصصة الغرض
 إنشاء وظائف   وعلى وجه اإلمجال، ينبغي أن يتمتع رؤساء املنظمات مبرونة أكرب يف            -٣٥

الـربامج،    أو إلغائها ويف استخدام املوظفني ووظائف املوظفني فيما بني الشَُّعب          أو املوظفني
وينبغي أن يكون مـن املمكـن   . واستخدام موارد امليزانية ذات الصلة استخداماً أكثر مرونة      

 ربطها بـدورة     عن طريق  استخداماً مرناً أيضاً استخدام العقود احملددة املدة والقصرية األجل        
وميكن استخدام توظيف   . املشروع بدالً من إنشاء عقود دائمة حبكم الواقع         أو حياة الربنامج 

وتوجد مسألة أخرى هي املرونة     . موظفي الفئة الفنية الوطنيني على حنو أكثر فعالية يف امليدان         
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ميكـن أن    مـا يف استخدام بنود امليزانية اخلاضعة لقيود صارمة من حيث نقل املوارد وهـو    
ظمـات  وجيب أن تتوافر لـدى املن . يتسبب يف استخدام طرائق التعاقد استخداماً غري سليم    

 لتطبيق هنْج اإلدارة القائمة على النتائج بـدالً مـن اإلدارة            املوارد واملرونة الضروريتان  
  .القائمة على املوارد

قة بـاملوظفني وطرائـق   طرائق التعاقد املتعل احلاجة إىل معايري عليا لالختيار بني         -هاء  
  التعاقد املتعلقة بغري املوظفني

املعيـار  يكـون   ، ينبغي أن    )٢٠٠٦(١٩٨وفقاً لتوصية منظمة العمل الدولية رقم         -٣٦
الرئيسي الذي ُيستخدم عند البت يف االختيار بني عقود املوظفني وعقود العاملني من غـري               

 توظيف، فينبغي عندئذ أن يكون عقد فإذ تطلب العمل عالقة". عالقة التوظيف"املوظفني هو 
موظفني؛ وإذا كان العمل املراد أداؤه ينطوي على عالقة متعاقدين مستقلني ولـيس عالقـة               

وتعطي هـذه التوصـية األسـبقية       . توظيف، فينبغي أن يكون العقد هو عقد غري موظفني        
عالقـة  [قـة   ينبغي تقرير وجود مثل هـذه العال      : "[...] للممارسة املتبعة على العقد نفسه    

باالسترشاد يف املقام األول بالوقائع املتصلة بأداء العمل واألجر املدفوع للعامـل،             ]التوظيف
غري تعاقدي، قد يكون      أم رغماً عن كيفية وصف العالقة يف أي ترتيب خمالف، تعاقدياً كان          

  ).٩، الفقرة ١٩٨التوصية رقم " (متفقاً عليه بني األطراف
ت اليت أُجريت عن أن العاملني غري املوظفني، وخباصة اخلـرباء           وقد كشفت املقابال    -٣٧

يعملون يف مكاتب املنظمة ويتبعون ساعات عمل معتادة ويتلقـون            ما االستشاريون، كثرياً 
وُتستخدم خدماهتم يف جمموعة واسعة من اجملاالت، . أجراً شهرياً، متاماً مثل املوظفني اآلخرين    

ارد البشرية، والشؤون املاليـة، والتـدريب، وإدارة الـربامج         من بينها نظم املعلومات، واملو    
ويؤدي استخدام خرباء استشاريني وعاملني آخرين من غري املـوظفني لفتـرات            . واملشاريع

ميكن   والممتدة، مثل املوظفني املشمولني بعالقة توظيف، إىل نشوء مراكز تعاقدية غري مستقرة
ه تغيرياً جذرياً يف    جاملنظمات اليت توا    أو  املوظفني استمرار حتّمل هذا الوضع سواء من جانب      

مـن ممارسـات التوظيـف        أو يكون من اإلنصاف    ال أنه  كما .تكوين القوة العاملة لديها   
املسؤولة اجتماعياً األخذ مبراكز تعاقدية خمتلفة للعاملني خبصوص العمل نفسه داخل القـوة             

.  جملموعة موحدة من القواعـد واألنظمـة  يصبح غري خاضع  ماالعاملة للمنظمة املعنية، وهو   
فهذا الوضع يتسبب يف التمييز يف القوة العاملة عن طريق عدم تقدمي استحقاقات متساوية عن             

  .العمل املتساوي
وقد كشف االستعراض عن وجود كثري من اخلرباء االستـشاريني وغريهـم مـن                -٣٨

 ار عالقة توظيف تتسم بعقود متكررةالعاملني من غري املوظفني يعملون يف أحيان كثرية يف إط   
وتزودهم املنظمات اليت يعملون فيهـا حبيـز مكـتيب    . ممتدة من نوع عقود غري املوظفني     أو

وقد ظل بعض اخلـرباء     . وهواتف وحسابات بريد إلكتروين وأجر شهري وبطاقات دخول       
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ـ             ة ذات املـدة    االستشاريني يعملون ألكثر من عامني يف ظل أنواع خمتلفة من العقود املتتابع
عالقـة  "وتشري مجيع هذه العناصر إىل وجـود        . احملددة ودون التمتع باستحقاقات اجتماعية    

. تعين أن هؤالء األشخاص موظفون تنطبق عليهم عالقة توظيف حبكـم الواقـع            " توظيف
املناقشة ضرورية جداً وجيب على املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحـدة أن تكفـل               وهذه

  .ارساهتا التوظيفية مع مجيع القيم اليت تقوم بالترويج هلامواءمة مم
. تنص مبادئ ومعايري العمل الدولية على املبادئ واحلقوق األساسية املتعلقة بالعمل          و  -٣٩

وهذه املبادئ واملعايري قد اعتمدها مؤمتر العمل الدويل وأُتيحت للدول األعضاء إما للتصديق             
حالة االتفاقيات، الذي ينشئ عليها التزامـات وجوبيـة         هو الوضع يف      كما الطوعي عليها، 
هو الوضـع يف حالـة        كما قواعد إرشادية، /أُتيحت هلا كمبادئ توجيهية     أو بتقدمي تقارير؛ 

توجد يف منظومة األمم املتحدة سياسة عامة خبصوص تطبيق مبادئ العمـل              وال .التوصيات
ملزمة قانوناً يف املنظمات التابعة ملنظومة      وبالنظر إىل كون مبادئ العمل الدولية غري        . الدولية

يتعني على هذه املنظمات تطبيق مبادئ العمل األساسية اليت تنطـوي             ال األمم املتحدة، فإنه  
معـامل    بـال  وهذا الوضع يترك منظمات منظومة األمم املتحدة      . عليها تلك املبادئ الدولية   

تفاقم انتشار الطرائق التعاقدية املتعلقة  ويؤدي إىل زيادةمرجعية تسترشد هبا يف رسم سياساهتا  
وتوجد حاجة ملحة إىل قيام منظمات منظومـة األمـم    . بغري املوظفني ومن إساءة استعماهلا    

املتحدة باستعراض سياساهتا املتعلقة باملوظفني وبالعاملني من غري املوظفني لكـي ُيؤخـذ يف              
ولكي تتيح )  ورب عمل موظفبني(عدم وجود عالقة توظيف   أوفيها مدى وجوداحلسبان  

  .مؤشرات تساعد يف حتديد طبيعة عالقة العمل

  عالقة التوظيف الثالثية    
تقوم بعض منظمات منظومة األمم املتحدة بتعيني عاملني من غري املوظفني عن طريق              -٤٠

وتعّجل هذه  . عن طريق مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع        أو وكاالت توظيف خاصة  
ومن الناحيـة األخـرى، أشـار       . لتعيني وقد ختفّض أيضاً من تكاليف املعامالت      الطريقة با 

 تقدم يف بعض األحيان أجراً كافياً       ال املسؤولون يف بعض املنظمات إىل أن الوكاالت اخلاصة       
ُيسفر عـن     مما ينتج عنه عدم إحساس اخلرباء االستشاريني بالرضا        مما استحقاقات كافية  أو

  .ارتفاع وترية تغّيرهم
ومن وجهة نظر قانونية، يطرح هذا النوع من العقود صعوبات نظراً إىل أن اخلـرباء        -٤١

ومـن املهـم أن     . وكالة التوظيف واملنظمة  : االستشاريني يتعاملون عندئذ مع جهتني اثنتني     
ُيوضَّح يف العقد من هو رب العمل املسؤول عن االلتزامات املتصلة بالعقـد مثـل األجـر،               

ونظـراً إىل   . لة وقوع حادث من حوادث العمل، واإلجازة، والتأمني الطيب        والتعويض يف حا  
كون هذا النموذج هو يف مرحلة التطوير، يتعني على املنظمات املعنيـة أن توّضـح مجيـع                 

  .يف ذلك أدوارها ومسؤولياهتا  مبااجلوانب ذات الصلة،
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ثال يف منظمات منظومة ومن املتوقع أن تؤدي التوصية التالية إىل حتسني الرقابة واالمت       
  .األمم املتحدة

  ١التوصية 
ينبغي قيام الرؤساء التنفيذيني للمنظمات التابعة ملنظومة األمـم املتحـدة، وهـم               

يأخذون يف احلسبان مبادئ العمل الدولية، باستعراض سياساهتم املتعلقة باستخدام العاملني           
طرائق التعاقدية املتعلقة باملوظفني وتلك     من غري املوظفني بقصد توضيح معايري االختيار بني ال        

املتعلقة بغري املوظفني، وينبغي أن يرصدوا ويقّيموا مسألة استخدام العاملني من غري املوظفني             
  .يف منظماهتم بغية الكشف عن املخاطر والتصدي هلا يف الوقت املناسب
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  تشارينيالسياسات واملمارسات املتعلقة باستخدام اخلرباء االس  -ثالثاً  

  استعراض السياسات املتعلقة باستخدام اخلرباء االستشاريني  -ألف  

  زيادة استخدام اخلرباء االستشاريني    
تقدم جمموعة كاملة من البيانات واألرقام اإلحصائية   مل بالنظر إىل أن منظمات كثرية      -٤٢

ستخدام عقود احملددة، كان من الصعب تقدمي جمموعة واحدة من اإلحصاءات الشاملة بشأن ا       
بيد أنه باالستناد إىل األرقام اجملمَّعـة       . اخلرباء االستشاريني على نطاق منظومة األمم املتحدة      

، يكون من اإلنصاف القـول بـأن اسـتخدام اخلـرباء            )١الشكل  (أثناء هذا االستعراض    
 .٢٠٠٦  عـام  االستشاريني األفراد على امتداد منظومة األمم املتحدة قد ظل يتزايـد منـذ            

ُتدرج يف هذا الشكل األرقام اخلاصة ببعض املنظمات بسبب االفتقار إىل بيانات قابلـة               ملو
  ).٢٠١٠ و٢٠٠٦(للمقارنة عن العامني املشمولْين بالبحث 

    ١الشكل 
، مباليـني دوالرات    ٢٠١٠ و ٢٠٠٦اإلنفاق على عقود اخلرباء االستشاريني األفراد يف عامي         

  الواليات املتحدة

0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0

2010

2006

  
  .قُدرت على أساس سنوي األرقام املقدمة عن فترة سنتني. ود املقدمة على استبيان وحدة التفتيش املشتركةالرد  :املصدر

  منظمة الصحة العاملية
  األمم املتحدة اإلمنائيبرنامج 

  منظمة العمل الدولية
  منظمة األمم املتحدة للطفولة

  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
  منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة

  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة
  برنامج األمم املتحدة للبيئة
  منظمة الطريان املدين الدويل

  املتحدة السامية لشؤون الالجئنيمفوضية األمم 
  الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  األونكتاد
  مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

 املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
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 جيري استخدام اخلرباء االستشاريني يف جماالت العمل املعياري والتشغيلي والتقين،         و  -٤٣
، والـشؤون   يف ذلك تنفيذ املشاريع، وإدارة املعلومات، والتدريب، وإدارة املوارد البشرية          مبا

وقد تبني من االستعراض وجود استخدام متزايد خلرباء استشاريني من          . املالية، وتقييم الربامج  
وميكن اعتبار هذا الوضع مؤشراً     . عقب تدريب داخلي يف املنظمات    املستوى املبتدئ معينني    

 ،لواقـع حبكم ا على وجود خرباء استشاريني ُعينوا للعمل كموظفني مبتدئني من الفئة الفنية،            
نظراً إىل أن عقود اخلرباء االستشاريني تتطلب دراية فنية خاصة وخـربة يف جمـال العمـل                 

  .هو مطلوب من متدرب داخلي  ماتتجاوزان

  حتديد وثائق السياسات    
توجد لدى كثري من منظمات منظومة األمم املتحدة وثائق سياسات بشأن استخدام              -٤٤

بيد أن مدى جودة ووضـوح      . اآلخرين من غري املوظفني   أو العاملني   /اخلرباء االستشاريني و  
تركز علـى     وال فبعض هذه السياسات غامضة   . هذه الوثائق يتباين كثرياً فيما بني املنظمات      

اخلرباء االستشاريني األفراد بل تركز بصورة عامة على العاملني من غري املوظفني، ولـذلك              
اخلرباء االستشاريني وعقود العاملني اآلخـرين  تأخذ يف االعتبار االختالف بني عقود        ال فإهنا

والسياسات املنطبقة على اخلرباء االستشاريني األفراد على امتداد املنظومـة  . من غري املوظفني 
الفهـم العـام خلـدمات اخلـرباء         تكون دائماً متوائمة مـع      وال فضفاضةتكون    ما كثرياً

 هلـذا التقريـر     ١ويقدم املرفق   . لعقوداالستشاريني، وخاصة فيما يتعلق باملدة املرخص هبا ل       
استعراضاً عاماً لوثائق السياسات املعمول هبا يف املنظمات التابعة ملنظومـة األمـم املتحـدة           

  .خبصوص اخلرباء االستشاريني األفراد
ويف كثري من املنظمات، ترد السياسات املتعلقة باخلرباء االستشاريني يف وثائق شىت،              -٤٥

اري واألساسي للموظفني، واألدلة املتعلقة باملوارد البشرية، والتوجيهـات          اإلد نيمثل النظام 
ومن أجل جتنب التجزؤ، ينبغي دمج مجيع عناصر اإلطار التنظيمـي           . والتعميمات اإلدارية 

دليل، وأن تتـاح    أواملتعلق باخلرباء االستشاريني يف وثيقة واحدة، مثل ورقة سياسة عامة  
 وأحد األمثلـة    .طريق وضع رابط وحيد بشأهنا على اإلنترنت      إمكانية االطالع عليها عن     

اجليدة على ذلك هو السياسة الشاملة اجلديدة لدى مفوضية األمم املتحدة السامية لـشؤون              
ويشتمل أيضاً الدليل اخلـاص     . الالجئني اليت تشمل املبادئ التوجيهية اإلدارية وغري اإلدارية       

  .مناذج مستفيضة هبذا الشأنمبنظمة اليونسكو على مبادئ توجيهية و
كذلك فإن منظمة اإليكاو ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية وبرنامج األمم املتحدة             -٤٦

اإلمنائي ومنظمة اليونسكو ومنظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية قد اعتمدت سياسات           
يـيم األداء،   تتضمن أحكاماً بشأن مبادئ التعاقد، وعملية حتديد األشخاص واختيارهم، وتق         

وتشتمل سياساهتا أيضاً علـى أحكـام بـشأن         . وحتديد األدوار واملسؤوليات وُنظم األجر    
  .استخدام املتقاعدين وحتديد مستويات السفر املنطبقة
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أما االحتاد الدويل لالتصاالت واالحتاد الربيدي العاملي واملنظمة العاملية للملكيـة             -٤٧
إطار تنظيمي رمسي بشأن اخلرباء االستشاريني، ولذلك       يوجد لديها     فال )الوايبو(الفكرية  

وتوجد لدى املنظمة البحرية . فإهنا تواجه خطر استخدام ممارسات ختضع للسلطة التقديرية
تغطي اخلرباء االستشاريني األفراد   ال الدولية سياسة تنطبق فقط على برامج التعاون التقين       

يذيني هلذه املنظمات باستحداث سياسات تغطي      وينبغي قيام الرؤساء التنف   . يف مقر املنظمة  
  .مجيع اجلوانب املتعلقة باستخدام اخلرباء االستشاريني األفراد، وذلك على سبيل األولوية

  تعريف اخلرباء االستشاريني    
قُـدمت مـن      كما "اخلبري االستشاري الفرد  "يتضمن املرفق الثاين جتميعاً لتعاريف        -٤٨

ُتوحيت معظم هذه التعاريف من الصيغة املستخدمة يف وثـائق          وقد اس . املنظمات املشاركة 
متيز بعض التعاريف متييزاً واضحاً بني اخلرباء         وال .سياسات األمم املتحدة بشأن هذه املسألة     

  .االستشاريني األفراد واألنواع األخرى من فئة العاملني من غري املوظفني
  االستشاري املستهدف بالعقـد    وينبغي أن يشمل عقد اخلبري االستشاري العمل        -٤٩
العمل املستند إىل ناتج والذي يتطلب خربة فنية خاصة وأن يستمر لفترة قصرية حمددة               أو

 وبينما تستخدم منظمات كثرية     .وأن يضفي قيمة مضافة على القدرات احلالية لدى املنظمة        
ول متييز هذا العقد عـن      تعريفاً مماثالً لعقود اخلرباء االستشاريني، ومن مث حتا         أو هذا التعريف 

يوجد لدى منظمـات أخـرى        ال عقود العاملني من غري املوظفني، فإنه       أو عقود املوظفني 
  .أهنا تسمح باستخدام عقود اخلرباء االستشاريني ألداء مهام املوظفني العاديني  أوتعريف حمدد

خدم اخلـرباء   وكثري من الشواغل املثارة يف هذا التقرير ميكن التخفيف منها إذا اسـتُ              -٥٠
 االستشاريون بشكل صارم يف مهام اخلربة االستشارية مثل العمل االستشاري املخصص الغرض           

وينبغي أن تشتمل السياسات املوضوعة لـيس       . العمل القصري األجل املوجه حنو حتقيق ناتج       أو
ري املتعلقة  املعاي  أو فقط على تعريف لعمل اخلربة االستشارية ولكن أيضاً على املبادئ التوجيهية          

مبىت وكيف ُيستعان باخلرباء االستشاريني؛ وأن تتضمن أيضاً تعريفاً للمهام اليت ينبغي أن يؤديها              
وتوجد حاجة إىل إعادة التركيز على مفهوم اخلبري االستـشاري بغيـة            . اخلرباء االستشاريون 

وامر اإلداريـة   وحتدد األ . استحداث طريقة تعاقدية حمددة ووضع مبادئ توجيهية بشأن التنفيذ        
  .الصادرة عن األمانة العامة لألمم املتحدة شروط استخدام اخلرباء االستشاريني

وتنص معظم وثائق السياسات صراحةً على أن اخلرباء االستشاريني ليس هلم مركز              -٥١
 خيضعون للنظامني اإلداري واألساسي ملـوظفي املنظمـة املعنيـة           ال املوظفني ولذلك فإهنم  

ن موظفني ألغراض اتفاقيات امتيازات وحصانات األمم املتحـدة والوكـاالت           ُيعتَبرو وال
بيد أن منظمة الفاو وبرنـامج األغذيـة        . عندما يكونون يف بعثة من البعثات       إال املتخصصة،

العاملي، على عكس املنظمات األخرى التابعة ملنظومة األمـم املتحـدة، تعتـربان اخلـرباء               
وتـسمح  . ُتسندان إليهم، يف مجلة أمور، مهام إدارية ومتثيلية       االستشاريني األفراد موظفني و   
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سياساهتما للمديرين بأن يأذنوا للخرباء االستشاريني بتمثيل املنظمة وباالضطالع مبسؤوليات          
ومن رأي املفتش أن هذا يتجـاوز طبيعـة مهمـة اخلـبري             . إدارة وبتنسيق أنشطة املنظمة   

اساهتا من أجل حظر استخدام اخلرباء االستشاريني       االستشاري، وينبغي أن تعّدل املنظمة سي     
  .يف ذلك مهام التمثيل والتنسيق  مبايف أداء أنشطة إدارة،

  ُيعهد هبا إىل اخلرباء االستشاريني  الاملهام اليت    
تعكـس  السياسات املتعلقة باخلرباء االستشاريني يف كثري من املنظمات         مراعاة ألن     -٥٢

فإهنا تشدد على أنه ينبغي أال يضطلع اخلرباء االستـشاريون مبهـام     )٥(قرارات اجلمعية العامة  
تثري تقارير   ماوكثرياً. يؤديها املوظفون عادةً وأال ُتسند إليهم مهام توجد حاجة مستمرة إليها  

املراجعة الداخلية واخلارجية للحسابات هذه القضية وتؤكد على احلاالت اليت يبدو فيهـا أن          
يؤدون مهام من النوع الذي يؤديه املوظفون، وهم يؤدوهنـا بطريقـة            اخلرباء االستشاريني   

  .)٦(مستمرة وليست مهام قصرية األجل ذات نواتج حمددة وتواريخ إجناز مستهدفة
وأثناء املقابالت اليت أُجريت، ذكر بعض املديرين أهنم قد حـاولوا تـوخي عـدم                 -٥٣

بيد أهنم أكدوا على عـدم وجـود        . ةاستخدام عاملني من غري املوظفني يف أداء مهام أساسي        
وعلى سبيل املثال، ساق الـبعض      . ملهام املوظفني العاديني    أو تعريف واضح للمهام األساسية   

حجة مفادها أن اخلربة الفنية للخبري االستشاري قد تكون أساسية يف سياق مشروع حمـدد               
يضاً بأنه ميكن يف عامل     ودفعوا أ . تكون مهمة أساسية للمنظمة نفسها      ال وعملياته، ولكنها قد  

  ).تعهيدها(اليوم االستعانة مبصادر خارجية يف أداء املهام األساسية 
وُتستخدم يف منظومة األمم املتحدة عدة تعاريف للموظفني والعـاملني مـن غـري                -٥٤

وعلى سبيل املثال، ينص دليل املوارد البشرية باليونيسيف على أن          . املوظفني واملهام األساسية  
هي واجبات موجودة يف توصيفات وظائف املـوظفني العـاديني          " املوظفني العاديني مهام  "

ويدعم . باليونيسيف، مثل إدارة الربامج، واحملاسبة، والوظائف الكتابية، واخلدمات املساعدة        
املوظفون املؤقتون عادة املوظفني العاديني أثناء فترات حجم العمل الكبري فيغطّـون فتـرات              

يف بعثة، ويشغلون بـصفة مؤقتـة         أو  املوظفون العاديون يف إجازة ممتدة     الغياب حني يكون  
مهام العاملني من   ‘وتنطوي  . يساعدون يف العمل املتعلق مبشاريع خاصة       أو الوظائف الشاغرة 

خربات فنية غري متاحة بيسر يف املنظمة، منها مـثالً إجـراء              أو على مهارات ‘ غري املوظفني 
  .)٧(ام بعمل تقيندراسات متخصصة وحبوث والقي

__________  
 .٦٥/٢٤٧، و٦٣/٢٥٠، و٦١/٢٤٤ة قرارات اجلمعية العام )٥(
)٦( ICAO, Audit of the Aviation Security Plan of Action (01/2008) and Audit of Staff Contracts 

(02/2009), ITC HR Committee, Contractual Arrangements, HR-WP/14 (05/2009). 
)٧( UNICEF HR Manual, chap. 6, sect. 2, Consultants and Individual Contractors, CF/MN/P.I/6.2 

 ).، اخلرباء االستشاريون واملتعاقدون األفراد٢دليل املوارد البشرية يف اليونيسيف، الفصل السادس، الفرع (
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املهـام ذات   "ويعّرف مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع املهام األساسية بأهنا            -٥٥
أما املهام اليت جيـري     . الطبيعة املستمرة واملطلوبة بصرف النظر عن التقلبات يف حجم العمل         

من هذه  (ع  حافظة مشاريع ذات صلة ومتوَّل من هذا املشرو         أو القيام هبا لتنفيذ مشروع معني    
عن ممارسة جيـدة قوامهـا     وكشف االستعراض  .)٨("ُتعتَبر عادة مهام أساسية     فال )املشاريع

األوامر اإلدارية الصادرة الحقاً أمثلة ملموسـة لالسـتخدامات           أو تضمني وثيقة السياسات  
الصحيحة واالستخدامات غري الصحيحة للطرائق التعاقدية املنطبقة علـى تعـيني اخلـرباء             

  ).برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع(اريني األفراد االستش
وتسمح بعض السياسات للخرباء االستشاريني بأداء وظائف ومهام ينبغي عـادةً أن             -٥٦

دامت اإلدارة املعيِّنة تستطيع أن تربر أهنا غري قـادرة علـى أداء هـذه                 ما يؤديها املوظفون 
مثالً، املتعاونون اخلارجيون مع منظمـة      (هام باستخدام موارد املوظفني املتاحة      الوظائف وامل 

العمل الدولية، واملتعاقدون األفراد مع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية مبوجب اتفاقات اخلدمة            
ويف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، جيوز استخدام اخلرباء االستشاريني لسد الثغرات           ). اخلاصة

جيوز استخدامهم لشغل وظائف      ال اخلربة الفنية ولكن   وجودة لدى القوة العاملة من حيث     امل
تسمح رمسياً بتعيني   ) منظمة اليونيدو وبرنامج األغذية العاملي    (بيد أن بعض املنظمات     . شاغرة

اخلرباء االستشاريني على وظائف شاغرة خاصة باملوظفني أثناء عملية تعيني جاريـة عنـدما       
ريثما تتم عملية االختيار      ما خدمات اخلرباء االستشاريني األفراد كوسيلة لسد ثغرة      ُتستخدم  

ويف برنـامج   . كأداة لسد ثغرات أخرى يف العمل مثل إجازة األمومـة           أو والتعليم الرمسية 
األغذية العاملي، جيوز توظيف اخلرباء االستشاريني أحياناً على أساس مؤقت ألداء مهام مـن              

  .تكون موارد املوظفني متاحة يف احلال  اليه املوظفون عندماالنوع الذي يؤد
يتمشى مـع احتياجـات       مبا ويكون من املفيد أن حتّدد كل منظمة املهام األساسية          -٥٧

ومن شأن ذلك أن ميكّنها من السيطرة على مهامهـا          . منوذج العمل هبا واحتياجات عملياهتا    
. وظفني ومن إدارة املخاطر على حنـو مالئـم        الرئيسية باستخدام طرائق التعاقد اخلاصة بامل     

مقياساً مرجعياً الختيـار طرائـق        أو يتيح معايري كافية    ال أن تعريف املهام األساسية    بيد
هو مشروح يف الفصل الثاين من هذا التقرير، يتمثل أفضل معيـار ميكـن                وكما .التعاقد

مبا يف ذلك عقود ( املوظفني استخدامه لالختيار بني عقود املوظفني وعقود العاملني من غري  
ولذلك فحـىت   . ال  أم "عالقة توظيف "إذا كانت توجد      ما يف حتديد ) اخلرباء االستشاريني 

تكن طريقة التعاقد تتعلق مبهمة من املهام األساسية، ولكن توجد بشأهنا عالقة توظيف،    مل إذا
  .ينبغي عندئذ أن تكون طريقة التعاقد هي عقد من عقود املوظفني

املمتد لعقود غري املوظفني يف ظل عالقة توظيـف قائمـة     أو واالستخدام املتكرر   -٥٨
 .مع أفضل ممارسات التوظيف     أو يتمشى مع مبادئ العمل الدولية      ال حبكم الواقع هو أمر   

__________  
)٨( UNOPS Organizational Directive No. 21 (rev. 3), 16 January 2012)    ٢١التوجيه التنظيمـي رقـم 

 )).٣التنقيح (
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فإذا كانت توجد عالقة توظيف، ينبغي عندئذ أن تبت املنظمات فيمـا إذا كـان ينبغـي                 
احملددة املدة تبعاً ملقدار العمل واحلـدود الزمنيـة      أو  األجل استخدام عقود املوظفني القصرية   

وإذا جرت االستعانة مبصادر    . للعمل املعين بدالً من استخدام عقود العاملني من غري املوظفني         
خارجية يف أداء مهمة ما، فينبغي تذكّر أن تكون الشركات اخلارجية املستعان هبا مسؤولة،              

 عن تقدمي عقود عمل سليمة يكون ملوظفيها معها احلق يف اختاذ            وفقاً ألنظمة العمل الوطنية،   
  .جير احترام حقوق العمل اخلاصة هبم  ملإجراء قانوين إذا

بسبب طبيعـة   تنص سياسة منظمة العمل الدولية على أنه ينبغي من حيث املبدأ،            و  -٥٩
 من االستعراض   وقد تبني . أال يعمل اخلرباء االستشاريون يف مقار املنظمة      العمل االستشاري   

أن معظم اخلرباء االستشاريني يعملون يف مقار املنظمات املتعاقدة ويتقيدون بساعات العمـل        
وهم ُيزوَّدون مبكاتب وهواتف وعنـاوين بريـد إلكتـروين          . املطبَّقة على املوظفني العاديني   

االقتران ونظراً إىل استخدام عقود اخلرباء االستشاريني على نطاق واسع، ب         . وبطاقات دخول 
مع العناصر األخرى املذكورة، يكون من اإلنصاف القول بأن هـذه الطريقـة التعاقديـة               

مبثابة عقد من عقود املوظفني احملـددة املـدة دون أن تتـضمن األمـان االجتمـاعي                  هي
  .واالستحقاقات األخرى

  تنوع الطرائق التعاقدية املتعلقة باخلرباء االستشاريني    
. قود اخلاصة باخلرباء االستشاريني تبايناً ُيعتد به فيما بني املنظمـات          تتباين أنواع الع    -٦٠

؛ "املتعاقـدين األفـراد  "و" اخلرباء االستشاريني"ومتّيز سياسة األمانة العامة لألمم املتحدة بني       
، يف حني "اتفاقات اخلدمة الشخصية"بينما تفّرق منظمة الفاو بني عقود اخلرباء االستشاريني و

". اتفاقـات أداء العمـل  "لصحة العاملية متّيز بني عقود اخلـرباء االستـشاريني و        أن منظمة ا  
وتستخدم منظمات كثرية جمموعة متنوعة من الطرائق التعاقدية خبصوص اخلرباء االستشاريني           

اتفاق املتعاقـد الفـردي،     (اليت ُتستخدم أيضاً فيما يتعلق بأنواع أخرى من املساعدة املؤقتة           
وهذه العقود املختلفة   ). إىل ذلك   وما الشخصية، وعقود التعاون اخلارجي،   واتفاقات اخلدمة   

ويبني املرفق الثالث هلذا التقرير األنواع املختلفة من العقـود          . تتسبب يف قدر كبري من البلبلة     
  .املستخدمة مع اخلرباء االستشاريني األفراد يف املنظمات املعنية

وجيهية واضحة السـتخدام اخلـرباء      ومن املهم وضع تعريف واضح ومبادئ ت        -٦١
االستشاريني وينبغي أن يكون هذا التعريف وهذه املبادئ مها األساس الذي يقوم عليـه              

ومن شأن تبسيط مجيع عقود العاملني من غري املـوظفني  . اختيار الطريقة التعاقدية املالئمة 
واسـتعماهلا   تصحيح هذه العقود     اوحتديدها بوضوح يف وثيقة سياسات واحدة أن ييّسر       

أما التعاريف الغامضة فليس من شأهنا فقط إجياد األوضاع اليت تسمح باستعمال            . بسهولة
عقود اخلرباء االستشاريني وعقود العاملني من غري املوظفني استعماالً متبادالً بل أن تؤدي             

  .نيأيضاً إىل إساءة استعمال هذه العقود لكي ُتستعمل يف أداء مهام ختص املوظفني العادي
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وخدمات اخلرباء االستشاريني هي أحد أنواع العمل األكثر شيوعاً اليت ُتستخدم من              -٦٢
وبسبب النفقات اليت تنطوي عليها هذه العقود، فإهنا        . أجلها عقود العاملني من غري املوظفني     

تطرح خماطر متأصلة فيها تواجه املنظمات املعنية ولذلك فإهنا تتطلب الرقابة الدقيقـة مـن               
وينبغي متييز مفهوم عمل اخلرباء االستشاريني وطريقة التعاقد معهـم متييـزاً            . ب اإلدارة جان

وينبغي تذكّر أن األمانة العامة لألمم املتحدة قد     . واضحاً عن الطرائق املتعلقة بالعقود األخرى     
 .وأخذت مبركز واضح للخرباء االستشاريني‘ اتفاقات اخلدمة اخلاصة ‘أوقفت استخدام عقود    

اتفاقـات اخلدمـة   ‘استغنت منظمة الصحة للبلدان األمريكية هي األخرى عن عقـود    اكم
ستشاريني بعد مواجهة عدد من الصعوبات يف أحكام       االاخلرباء  كصك قانوين لتعيني    ‘ اخلاصة

اتفاقـات  ‘واستعاضت منظمة اإليكاو عن عقـود       . سيما يف امليدان    وال السياسات املعنية، 
  . بعقود تنطبق على اخلرباء االستشاريني واملتعاقدين األفراد٢٠١١  عاميف‘ اخلدمة اخلاصة

ولتجنب البلبلة يف السياسات ويف تنفيذها، ينبغي أن يكفل الرؤسـاء التنفيـذيون               -٦٣
للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة إجياد عقد خمصص للخرباء االستشاريني إىل جانـب             

  .مبادئ توجيهية واضحة بشأن تنفيذه
ومن املتوقع أن تؤدي التوصية التالية إىل حتسني فعالية إدارة عملية االستعانة باخلرباء               

  .االستشاريني

  ٢التوصية 
 ينبغي قيام الرؤساء التنفيذيني للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحـدة، الـيت             

الستشاريني، تفعل ذلك بعد، بوضع سياسة حمددة يف منظماهتم بشأن االستعانة باخلرباء ا            مل
  .تكّملها املبادئ التوجيهية ذات الصلة إىل جانب إجياد طريقة تعاقدية خمصصة هلم

  

  الشروط العامة للعقد  -باء  

  أوجه التباين يف الشروط العامة للعقد    
تشتمل عقود اخلرباء االستشاريني عادة على شروط موحدة للخدمة تـنص علـى               -٦٤

ويف جمال املمارسة العملية، تستخدم بعض املنظمات       . ينحقوق ومسؤوليات الطرفني املتعاقد   
شروطاً عامة تفصيلية وُتلِحقها بالعقد، بينما تقوم منظمات أخرى بإدراج بعض الـشروط             

وقد تبني من االستعراض أن املسائل والتفاصيل الـيت تتناوهلـا           . املوحدة اهلامة يف العقد ذاته    
وتوجد بعض السمات املشتركة يف أحكام      . اً ُيعتد به  املوحدة تتباين تباين    أو الشروط القياسية 

وبالنظر إىل أن شروط . معينة ولكن يوجد بصورة عامة اختالف يف نطاق الشروط وجوهرها  
عدم صياغة الـشروط صـياغة        أو العقد ملزمة قانوناً، قد يؤدي عدم وجود بعض الشروط        

  .مالئمة إىل التسبب يف خماطر قانونية
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شروط املنصوص عليها يف العقود والشروط العامة للعقود امللحقة         ومن وجهة نظر ال     -٦٥
  :يلي  ماهبا، ميكن التأكيد على

حتتوي مجيع العقود على شروط مشتركة معينة، مثـل املركـز القـانوين، وحـل               •
 ؛ املؤلفاملنازعات، ومعايري السلوك، واإلفصاح، واحلقوق املتعلقة بعنوان العمل

نامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحـدة        توجد لدى منظمة اإليكاو وبر     •
 ؛للسكان وبرنامج األغذية العاملي شروط عامة متماثلة وشاملة جداً

توجد لدى بعض املنظمات شروط أكثر حتديداً، مثال ذلك أن عقود مكتب األمم              •
املتحدة خلدمات املشاريع تشتمل على شرط يتطلب من املتعاقدين األفراد اجتيـاز            

 ؛ات أمنية قبل السماح هلم بدخول املقار الرمسيةدور

ال توجد لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمـة اليونيـدو واالحتـاد الـدويل                •
 ؛لالتصاالت شروط عامة منفصلة ولكنها ُتدرج بعض الشروط املماثلة يف العقد نفسه

ني املنظمات املعنية   رغم متاثل كثري من الشروط القياسية، يوجد تباين ُيعتد به فيما ب            •
 .من حيث نطاق هذه الشروط ومضموهنا

  تضارب املصاحل    
يصبح التضارب احملتمل يف املصلحة قضية هامة عند االستعانة خبربة فنية خارجيـة؛               -٦٦

وأثناء املقابالت اليت أُجريـت،     . ولذلك ينبغي تناوله بشكل سليم يف الشروط العامة للعقود        
يف ذلـك     مبا د من وثائق السياسات والوثائق التنظيمية املختلفة،      أشار بعض املديرين إىل عد    

النظام اإلداري للموظفني وقواعد املشتريات، اليت تتناول جوانب خمتلفـة مـن تـضارب              
يـدرك   ال  مـا واألحكام ذات الصلة هي يف معظمها متجزئة وغري كاملة، وكثرياً      . املصلحة

 دام  مـا انوين هلذه األحكام أمر مشكوك فيه متاماً      واإلنفاذ الق . اخلرباء االستشاريون أحكامها  
  .جيري التصدي هلذه املسألة على حنو مالئم يف العقود اليت يوقّع عليها اخلرباء االستشاريون ال
قيود على منح عقود خرباء استشاريني ملرشحني       فرض  تشتمل معظم السياسات على     و  -٦٧

وهي حتظر أيضاً على اخلرباء االستـشاريني       . اهلم صلة وثيقة مبوظفني يعملون يف املنظمة نفسه       
وتتطلب بعض  . يف ذلك احلكومات، أثناء فترة عقودهم       مبا تلقي تعليمات من أطراف خارجية،    

األمانة العامة لألمم املتحدة، ومكتب األمم املتحدة خلدمات املـشاريع، ومنظمـة            (املنظمات  
التـضارب احملتمـل يف     إقرار موحد بشأن    أن يوقّع اخلرباء االستشاريون على      ) الصحة العاملية 

وهذه ممارسة جيدة بالنظر إىل أهنا جتعل الوعي بالقواعد أمراً رمسياً وتعزز االمتثال هلذه              . املصاحل
  .عقودها وقد أدرجت منظمة اإليكاو مؤخراً هذه الشروط يف. القواعد
أن تـضارب   توجد حاجة يف منظومة األمم املتحدة إىل األخذ بأحكام شاملة بش          و  -٦٨

وعلى سـبيل    .املصاحل يكون من شأهنا التمكني من تناول هذه املسألة يف العقود تناوالً وافياً            
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حاالت  املثال، حتتوي الشروط العامة املعمول هبا يف البنك الدويل على فرع يتناول بالتفصيل            
 أن يقبـل اخلـرباء    وهي تنص، يف مجلة من النقاط، على عدم جـواز            .)٩(تضارب املصاحل 
مدفوعات مماثلـة فيمـا يتـصل      أوخصم  أو، ملنفعتهم الشخصية، أي عمولة  االستشاريون

بـصورة  جيوز للخرباء االستشاريني أن يقـدموا   ال  كماباألنشطة اليت يؤدوهنا عمالً بالعقد؛   
غري مباشرة أي منفعة ناشئة عن العقد إىل املوظفني العاديني؛ وينبغي عدم مزاولـة                أو مباشرة

  .ستشاريني ألنشطة معينة ترد يف قائمة يف الوثيقة املعنيةاخلرباء اال

  مدونة قواعد سلوك    
تبني أيضاً من االستعراض عدم وجود هنْج موحد بشأن مدونة لقواعـد الـسلوك                -٦٩

يعمل اخلرباء االستشاريون يف مقار املنظمات ويشكلون جزءاً   ما فكثرياً. للخرباء االستشاريني 
.  املنظمات، ولذلك ينبغي تطبيق مدونة سليمة لقواعد السلوك بـشأهنم  من القوة العاملة هلذه   

ُتدرج بعض   إذ.وخيتلف النْهج املتبع بشأن هذه املسألة اختالفاً كبرياً فيما بني املنظمات املعنية
املنظمات شروطاً قليلة يف العقود كجزء من الشروط العامة للعقد، بينما تقـرر منظمـات               

السلوك املطبقة على املـوظفني العـاديني تنطبـق علـى اخلـرباء             أخرى أن مدونة قواعد     
وتزود قلة من املنظمات، مثل األمانة العامة لألمم املتحدة ومنظمة اليونيـدو،            . االستشاريني

اخلرباء االستشاريني بالوثائق ذات الصلة وقت التعاقد معهم؛ وتتطلب بعض املنظمات مـن             
ات العامة األخرى ذات الصلة، مثل حظـر التحـرش          اخلرباء االستشاريني االمتثال للسياس   

  .اجلنسي يف مكان العمل، والسياسات املتعلقة باملبلِّغني عن الفساد، ومدونة األخالقيات
يلزم حتقيق    كما ويلزم توضيح مدونة قواعد السلوك املنطبقة على اخلرباء االستشاريني          -٧٠

وبـالنظر إىل االسـتخدام     . مـم املتحـدة   االتساق هبا يف مجيع املنظمات التابعة ملنظومـة األ        
للخرباء االستشاريني ووجودهم يف مقار املنظمات، يكون من املستصوب جعل مدونـة     املتزايد

قواعد السلوك والسياسات ذات الصلة األخرى املطبَّقة على املوظفني واجبة التطبيق أيضاً على             
وينبغـي تزويـد   . لشروط العامة للعقداخلرباء االستشاريني وأن يكون ذلك موضَّحاً جبالء يف ا   

ينبغي،   كما .اخلرباء االستشاريني جبميع الوثائق ذات الصلة هبذا الشأن عند توقيعهم على العقود           
يف حالة اخلرباء االستشاريني الذين ظلوا يعملون لفترات طويلة يف منظمة من املنظمات، اشتراط              

وينبغـي أيـضاً   . سلوك واألخالقيات واملـساءلة اجتيازهم تدريباً إلزامياً بشأن مدونة قواعد ال      
تقّويه وأن تعزز إجـراءات      أو أن /التأكد من األشخاص املرجعيني و    تقّرر  للمنظمات املعنية أن    

  .تعيينهم التصريح األمين خبصوص اخلرباء االستشاريني اخلارجيني قبل
 االستعانة باخلرباء   ومن املتوقع أن تؤدي التوصية التالية إىل حتسني فعالية إدارة عملية            

  .االستشاريني
__________  

)٩ ( World Bank Group General Conditions of Contract for Operational Consulting Services (03/2008), 

section 3.2) جمموعة البنك الدويل، الشروط العامة لعقود اخلدمات التشغيلية املقدمة من اخلرباء االستشاريني.( 
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  ٣التوصية 
ينبغي قيام الرؤساء التنفيذيني للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة بالتأكد من             

يف ذلك شـروط      مبا تكملة عقود اخلرباء االستشاريني يف منظماهتم بشروط عامة شاملة،        
  .بشأن تضارب املصاحل وأحكام مدونة قواعد السلوك

  

  املدة املطّولة للعقود  -جيم  
تفرض كثري من املنظمات قيوداً بشأن مدة عقود اخلرباء االستشاريني وغريها مـن               -٧١

تتطلب بعض السياسات أن يأخذ اخلرباء االستـشاريون          إذ .غري املوظفني من  عقود العاملني   
لـب  فترة انقطاع عن العمل ملدة شهر عقب بلوغ احلد الزمين األقصى للعقـد، بينمـا تتط               

واألساس املنطقي هلذه القيود هو متييز هذه العقود عن         . منظمات أخرى فترات انقطاع أطول    
عقود املوظفني العاديني وجتنب أي توقعات من جانب املتعاقدين باحلصول علـى فتـرات              

ويبني املرفق الرابع هلذا التقرير املدة القصوى املوصى هبـا للعقـود واملـدة        . استخدام أطول 
  .القصوى للعقود املتتابعةالتراكمية 

  مدة العقد وفترات االنقطاع اإللزامية    
تتباين مدة فترات االنقطاع بني العقود واحلدود الزمنية ذات الصلة من منظمـة إىل                -٧٢

 شـهراً داخـل     ١١ففي منظمة اليونيسيف، جيب أال تتجاوز املدة القصوى للعقد          . أخرى
عقب فترة   إالميكن جتديد العقود  والروع نفسه،داخل املش  أوخطة العمل نفسها  أوالوحدة

وجيب أال تتجاوز املدة القصوى للعقـود       . انقطاع عن العمل قدرها شهر واحد كحد أدىن       
ميكـن أن    الويف األمانة العامة لألمـم املتحـدة،  .  شهرا٤٨ً شهراً خالل فترة    ٤٤املتتابعة  

ويف منظمة اليونسكو،   .  شهراً ٣٦رة   شهراً خالل فت   ٢٤يتجاوز جمموع مدة العقود املتتابعة      
وجييـز  .  شهراً دون وجود أي قيود تراكمية على التجديد        ١١تبلغ املدة القصوى لكل عقد      

.  شهراً لفترة قصوى قدرها ثالث سنوات      ١٢برنامج األمم املتحدة اإلمنائي منح عقود مدهتا        
ُتفـرض    ال منظمة الوايبـو،  ويف الوكالة الدولية للطاقة الذرية واالحتاد الدويل لالتصاالت و        

وأقصر فترة انقطاع إلزامي مطلوبة يف منظومة األمم املتحدة هـي           . قيود يف هذا الصدد    أي
يوجد هنْج    ال ُيالحظ يف املرفق الرابع هلذا التقرير،       وكما ).منظمة اليونيدو (مخسة أيام عمل    

  .منسَّق بشأن هذه املسألة يف منظومة األمم املتحدة
أُشري إىل ذلك من قبل، ُيفترض فيها أن ُتستخدم           كما اء االستشاريني، وعقود اخلرب   -٧٣

أن العالقـة    كمـا .حلالة حمـددة   أوكطريقة تعاقدية مؤقتة من أجل أداء عمل لغرض حمدد     
هي منصوص عليها يف السياسات املعنيـة، ينبغـي أن            كما املنظمة واخلبري االستشاري،   بني

بيـد أن   ". عالقة بني موظـف ورب عمـل      "ن تكون   أ  ال "عالقة تعاقدية مستقلة  "تكون  
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السياسات القائمة تسمح للمنظمات باستخدام اخلرباء االستشاريني مبوجب عقود متتابعـة           
دون أجل حمدد، ومـع       أو )أربعة أعوام   أو ثالثة  أو تبلغ أحياناً عامني  (لفترات زمنية طويلة    

تتمشى مـع     ال القصوى هلذه العقود  ومن املعقول القول بأن املدة      . بدوهنا  أو فترات انقطاع 
  .طبيعة الطرائق التعاقدية املتعلقة باخلرباء االستشاريني وبالعاملني اآلخرين من غري املوظفني

وُتفضي املدة الطويلة للعقود إىل إساءة استخدام العقود فُتستخدم ألداء عمل ينبغي              -٧٤
مات عقود املوظفني الـسليمة ألداء  فمن املهم أن تستخدم املنظ. أن يؤديه املوظفون العاديون   

 ٦٥/٢٤٧ويود املفتش توجيه انتباه املنظمات إىل قرار اجلمعية العامة          . هذا النوع من العمل   
أن يقدم األمني العام مقترحات بشأن إنشاء وظائف، "[...] الذي ينص، يف مجلة أمور، على    

كرر خبرباء استشاريني لفتـرة     حسب االقتضاء، يف اجملاالت اليت تتم فيها االستعانة بشكل مت         
  .)١٠("واحد  عامتزيد على

  جتديد العقود يف آخر حلظة    
شكا اخلرباء االستشاريون الذين أُجريت معهم مقابالت من أن عقودهم ُتجـدَّد يف               -٧٥

وهذا خيلق صعوبات   . حىت بعد انقضاء أجله     أو أحيان كثرية يف آخر يوم من عقدهم الراهن       
 يما يتعلق مبركزهم القانوين، وتأشرية الدخول، وترتيبـات اإلقامـة،         للخرباء االستشاريني ف  

فينبغي أن خيطط املديرون للعقود ويربموهنا يف وقت أبكـر          . إىل ذلك، يف البلد املضيف     وما
  .لصاحل اخلبري االستشاري واملنظمة على السواء

  ممارسات ناشئة تشكل التفافاً على القواعد    
فترات مرور  معظم املديرين يشعرون باالرتياح إزاء اشتراط       تبني من االستعراض أن       -٧٦

يف جمال  أما  . يشككون يف مالءمة الطرائق التعاقدية      وال انقطاع إلزامية عن العمل بني العقود     
املمارسة العملية، فعندما ُيستخدم اخلرباء االستشاريون لفترات ممتدة، ميكن اعتبـار فتـرات            

ق االلتفاف على مبادئ التوظيف عن طريق عدم تقدمي عقود االنقطاع اإللزامية طريقة من طر 
  .للمتعاقدين استحقاقات اجتماعية  أوعادية
تسمح طبيعة العمل بفترات االنقطاع الـيت      ال وتبني أيضاً من االستعراض أنه عندما       -٧٧

وعلـى  . تتطلبها السياسات املوضوعة، تظهر عندئذ ممارسات إبداعية لاللتفاف على القواعد         
للمـدة    أو ل املثال، فمن أجل االمتثال لالشتراط املتعلق بفترات االنقطـاع اإللزاميـة           سبي

التراكمية القصوى للعقود، ُيستخدم مزيج من األنواع املختلفة من العقود القصرية األجـل             
ومن باب املمارسات اجليدة، قامت بعـض       . اخلاصة باملوظفني وبالعاملني من غري املوظفني     

دود قصوى على املدة الكلية جلميع أنواع العقود اخلاصة بغري املـوظفني            املنظمات بفرض ح  
  .املمنوحة لشخص واحد، وذلك من أجل منع استخدام العقود بشكل بديل

__________  
 .٧١، الفقرة ٦٥/٢٤٧قرار اجلمعية العامة  )١٠(
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 توجد يف معظم املنظمات أدوات رقابة تـشكل جـزءاً           ال وينبغي اإلشارة إىل أنه     -٧٨
وفضالً . ق القواعد وإبرازها  يتجزأ من نظام املعلومات ترمي إىل الكشف عن حاالت خر          ال

. لعدم املساءلة يف حالة انتهاكها      أو عن ذلك، يوجد اجتاه لعدم النظر إىل هذه القواعد جبدية         
وليس من غري املعتاد أيضاً التخلّي عن فترات االنقطاع اإللزامية بسبب الطبيعـة املـستمرة               

ت دخول زائرين أثنـاء فتـرة   وقد ذكر بعض اخلرباء االستشاريني أهنم ُزّودوا ببطاقا    . للعمل
  .االنقطاع اإللزامية لكي ميكن أن يستمروا يف العمل يف مكاتب املنظمة دون مقابل

   يف هذا الصدد البنك الدويلخربة    
يواجه البنك الدويل مشاكل يف استخدام اخلرباء االستشاريني مماثلـة لتلـك الـيت                -٧٩

وقد يكون النْهج الذي اتبعه حلل هذه       .  املتحدة تواجهها حالياً املنظمات التابعة ملنظومة األمم     
  ). أدناه٢انظر اإلطار (املشكلة مفيداً ملنظومة األمم املتحدة 

    ٢اإلطار 
  اخلربة املكتسبة لدى البنك الدويل

من الناحية التارخيية، أدت املمارسة املتمثلة يف مْنح عقـود طويلـة األجـل للخـرباء                 •
 فالوجود املتزامن ملراكز تعاقدية شىت    .  البنك الدويل  االستشاريني إىل خلق صعوبات يف    

. يوجد بينها سوى اختالف ضئيل يف املهام املؤداة قد أثار التوتر يف القـوة العاملـة                ال
ترمي إىل حتويـل  ) ٢٠٠٠-١٩٩٨(طموحة " عملية تنظيف" وهكذا نفذ البنك الدويل  

، وكانت توجـد حاجـة      عقود عدة خرباء استشاريني ظلوا يعملون لفترة زمنية طويلة        
ترمي، يف الوقت نفسه، إىل ضمان اسـتخدام          كما مؤسسية إليهم، إىل عقود موظفني    

اخلرباء االستشاريني اآلخرين استخداماً حمكوماً بتعريف أضيق للخـرباء االستـشاريني           
 مدة قصوى   ٢٠٠٤  عام وتفرض هذه السياسة اجلديدة اليت ُبدئ العمل فيها يف        . األفراد
باسـتثناء العقـود املمنوحـة      (وماً يف السنة لعقد اخلبري االستـشاري         ي ١٥٠قدرها  

وتقـوم  ).  يوماً يف الـسنة    ١٩٠للمتقاعدين من البنك الدويل، اليت جيوز أن تصل إىل          
القوة  شعبة املوارد البشرية بإنفاذ هذه القاعدة إنفاذاً صارماً لتجنب أي خلط بينهم وبني            

 .ن نشوء توقعات وظيفية لدى اخلرباء االستشارينيالعاملة للبنك الدويل واحليلولة دو

وسلط مديرو البنك الدويل األضواء على حقيقة أن هذا اإلصالح قد أسهم يف تعيني               •
احلدود بشكل أفضل بني مركز ومهام موظفي البنك الدويل ومركز ومهام اخلـرباء             

للخـرباء  وهذا االسـتخدام املتـشدد      . االستشاريني األفراد الذين يستخدمهم البنك    
االستشاريني قد جاء أيضاً كنتيجة لزيادة املرونة يف تعديل هيكل املوظفني يف البنـك              

وهذا ميكّن املـديرين  . فموارد البنك ترتكز على امليزانية وليس على الوظائف   . الدويل
املشاريع، فيختارون تبعـاً      أو من التخطيط بسهولة ملواردهم تبعاً الحتياجات الربامج      

  .عقود اخلرباء االستشاريني  أواحملددة املدة  أوملوظفني الطويلة املدةلذلك عقود ا
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   الصادر عن جملس االحتاد األورويب١٩٩٩/٧٠التوجيه     
ُتطبِّقها املنظمات التابعة     كما ميكن النظر إىل فترات االنقطاع اإلجبارية بني العقود،         -٨٠

لى ممارسات التوظيف املنصفة وذلك بعدم      ملنظومة األمم املتحدة، على أهنا طريقة لاللتفاف ع       
وقد ُوجِّه نظر الدول األعـضاء      . منح املوظف عقداً سليماً يتضمن تقدمي استحقاقات كاملة       

الصادر عن جملس ) EC/1999/70 (١٩٩٩/٧٠يف االحتاد األورويب إىل قضايا مماثلة يف التوجيه 
وحيـدد هـذا التوجيـه      . ملدة حمددة االحتاد األورويب بشأن االتفاق اإلطاري املتعلق بالعمل        

 ُمربم مباشرة بني رب عمل      -عالقة عمل     أو -شخص لديه عقد    "بأنه  " املتعاقد ملدة حمددة  "
 عالقة العمل بشروط موضوعية مثل بلوغ تاريخ حمدد         أو وعامل تتحدد فيه هناية عقد العمل     

يـرد    كما ،‘دة حمددة املتعاقدين مل ‘وتعريف  . )١١("وقوع حدث حمدد    أو إمتام مهمة حمددة   أو
اخلـرباء  ‘مـع تعريـف       ما يف التوجيه الصادر عن جملس االحتاد األورويب، يتماثل إىل حد         

  .املستخدم يف املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة‘ االستشاريني
والغرض من التوجيه الصادر عن جملس االحتاد األورويب هو حتسني جـودة العمـل          -٨١

دة عن طريق ضمان تطبيق مبدأ عدم التمييز ومنـع حـاالت إسـاءة              املضطلع به ملدة حمد   
أما مبدأ عـدم    . االستخدام الناشئة عن استخدام عقود عمل متتابعة من العقود احملددة املدة          

يعاَملُوا بطريقة أقل رعاية باملقارنة مع طريقـة          لن التمييز فيعين أن العاملني بعقود حمددة املدة      
توجد مـربرات    مل  ما ألهنم أصحاب عقود حمددة املدة      إال لسبب  ال معاملة العاملني الدائمني  

  .موضوعية ملعاملتهم معاملة خمتلفة
 املبادئ املنظمة الستخدام عقود عمل متتابعة       حمكمة العدل األوروبية  وقد أوضحت     -٨٢

ورفضت احملكمة هذه املمارسة باعتبارهـا      . حمددة املدة إىل جانب فترات االنقطاع القصرية      
وتفسر بعض القوانني الوطنية، مثالً     . عارض مع التوجيه الصادر عن جملس االحتاد األورويب       تت

يرلندا، أي فترة انقطاع يف تقدمي اخلدمة أقصر من ثالثة أشهر باعتباره استمراراً يف اخلدمة آيف 
  .عندما يقوم رب العمل نفسه باستخدام املوظف بنفس الشروط واألحكام بصورة عامة

غي ملنظمات األمم املتحدة، وهي تأخذ يف احلسبان أفضل املمارسات الدولية           وينب  -٨٣
والوطنية، أن تراجع املدة القصوى لعقود اخلرباء االستشاريني املستخدمة فيهـا بقـصد             
األخذ بعقود ذات مدة أقصر، ُيفضل أال تزيد عن ستة أشهر يف السنة، األمر الذي ميكن                

 بيد أن املدة القصوى لكل عقـد        . اخلرباء االستشاريني  أن يكون أكثر مالءمة لطبيعة عمل     
ميكن النظر فيها على حدة يف احلاالت اليت ُيستخَدم فيها اخلرباء االستشاريون يف وحـدات               

باعتبـاره  (مواقع خمتلفة ألداء مهام خمتلفة، ووفقاً لتعريف عمل اخلبري االستشاري       أو تنظيمية
  ).عالقة تعاقدية مستقلة

__________  
 ١٩٩٩يونيه  / حزيران ٢٨لس االحتاد األورويب بتاريخ     الصادر عن جم  ) EC/1999/70 (١٩٩٩/٧٠التوجيه   )١١(

 ‘االحتاد العام األورويب لنقابـات العمـال      ‘ واملعقود بني    بشأن االتفاق اإلطاري املتعلق بالعمل ملدة حمددة      
املركز األورويب ملؤسسات األعمال ذات املشاركة العامة       ‘و‘ احتاد النقابات الصناعية والعمالية يف أوروبا     ‘و

 .‘ت األعمال ذات املصلحة االقتصادية العامةوملؤسسا



JIU/REP/2012/5 

27 GE.12-02254 

  ن يف االستحقاقات االجتماعيةالتباي  -دال  
معظم االستحقاقات االجتماعية اليت تقدمها املنظمات املعنية، مثل األمان االجتمـاعي        -٨٤

واإلجازة السنوية املدفوعة األجر واإلجازة املرضية والتأمني الطيب، هي استحقاقات يتميز هبـا             
، وخاصـة إذا    )وموظفمن النوع القائم بني رب عمل       (عقد عمل يقوم على عالقة توظيف       
وباملثل، يتمتع املوظفـون، يف     ). ستة أشهر   أو مثالً ثالثة (جتاوزت مدة العقد فترة زمنية حمددة       

أمـا اخلـرباء    . املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة، باحلصول على استحقاقات اجتماعيـة         
ة حمـددة بـصفة     االستشاريون الذين هم متعاقدون مستقلون ُيستخَدمون لفترة زمنية قـصري         

بصفة خبري فينبغي عادة أال يتلقوا استحقاقات اجتماعية مماثلـة لتلـك املمنوحـة           أو مستشار
ُشرح من قبل يف هذا التقرير، أن ُيعني اخلـرباء            كما بيد أنه عندما حيدث،   . للموظفني العاديني 

قات االستشاريون لفترات زمنية أطول كموظفني حبكم الواقع، يصبح عدم تقـدمي اسـتحقا            
ميكن جتنبها يف التكاليف املتـصلة        ال وهذا يعين حدوث زيادة   . اجتماعية مسألة حساسة للغاية   

باملوظفني الواقعة على املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة، وخاصة يف مـشاريع وأنـشطة              
تقنيـة إىل   ال/ُيحدثه ذلك من تأثري على تكلفة تقدمي املساعدة اجلوهرية          مبا برامج التعاون التقين،  

  .البلدان املستفيدة
وتتباين االستحقاقات االجتماعية املقدمة إىل أصحاب العقود يف سياق آحاد اخلرباء             -٨٥

بل توجد أحياناً اختالفـات بـني       . هو مبني يف املرفق الثالث      كما االستشاريني تبايناً كبرياً،  
املنظمة نفسها، ابتداء مـن     االستحقاقات املقدمة مبوجب عقود العاملني من غري املوظفني يف          

 .عدم تقدمي أي استحقاقات على اإلطالق إىل تقدمي مستويات خمتلفة مـن االسـتحقاقات             
يدعو إىل القلق أن املنظمات تفتقر إىل سياسة مدروسة جيداً بشأن مْنح االسـتحقاقات               ومما

  .ملوظفنياالجتماعية لشىت عقود اخلرباء االستشاريني وعقود العاملني اآلخرين من غري ا
عدم تقدمي استحقاقات اجتماعية هو أمر له تـأثري           أو وألسباب واضحة، فإن تقدمي     -٨٦

يكن من املستغرب مسـاع اخلـرباء         ومل .شديد على االلتزامات الشخصية ألصحاب العقود     
ورغم أن مـن    . االستشاريني يفضلون العمل يف منظمات تقدم ِحزم استحقاقات اجتماعية        

استحقاقات اجتماعية كاملة حلائزي عقود اخلرباء االستشاريني احلقيقيـة،         املعتاد عدم تقدمي    
يكون من احلصافة تزويد اخلرباء االستشاريني بتغطية تأمينية حمدودة تغطي اجلوانب الطبيـة             

وهـذه هـي    . وفاة متصلة بالعمل    أو مرض  أو واحلوادث والوفاة، يف حالة حدوث إصابة     
وميكن، بدالً من ذلك، أن تكفل املنظمات متتع اخلـرباء          . تاملمارسة املتبعة يف بعض املنظما    

  .االستشاريني العاملني لديها بتغطية تأمينية مالئمة يف حالة وقوع هذه املخاطر
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة األمم املتحـدة للتنميـة          (وتقوم بعض املنظمات      -٨٧

بتقدمي ِحزمة استحقاقات اجتماعية    ) دمات املشاريع ، ومكتب األمم املتحدة خل    )اليونيدو(الصناعية  
 أفضل خلربائها االستشاريني العاملني ألجل طويل، وخاصة يف حالة العقود اليت تدوم ستة أشـهر              

وقد يكون ذلك أمراً رشيداً عندما يتعلق بأفراد ُعينوا لفترة زمنية ُيعتد هبا يف إطار عالقة                . أكثر أو
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 يف وظائف شىت ومتتعوا مبراكز تعاقدية خمتلفة مبوجـب عقـود            هي حبكم الواقع عالقة توظيف    
بيد أنه وإن كان ميكن اعتبار هـذه املمارسـة          . متتابعة من نوع عقود العاملني من غري املوظفني       

نسبياً منصفةً يف حق حائزي العقود الطويلة األجل، فإهنا تثري مع ذلك السؤال عن السبب               السخية  
  .يكّملها بالكامل من استحقاقات اجتماعية  ماني تشمليف عدم تزويدهم بعقود موظف

وال تقدم معظم املنظمات للخرباء االستشاريني إجازة مدفوعة األجر، حىت عنـدما              -٨٨
فاتفاقية . تتمشى بالكامل مع املعايري الدولية      ال وهذه املمارسة . يكونون معينني لفترات طويلة   

اإلجازات السنوية املدفوعة األجر تـنص      قة ب املتعل) ١٩٧٠(١٣٢منظمة العمل الدولية رقم     
وحتدد . جيوز أن ُتقرَّر مدة دنيا للخدمة، الستحقاق اإلجازة السنوية املدفوعة األجر          "على أنه   

اجلهاز املختص يف كل بلد طول املدة املؤهِّلة الستحقاق اإلجازة السنوية             أو السلطة املختصة 
  ).٥املادة  ("املدفوعة األجر، على أال تتجاوز ستة أشهر

 العقود القصرية األجل املتتابعة لضمان تلبية احتياجاهتا        وما دامت املنظمات تستخدم     -٨٩
ويكـون  . الطويلة األجل، يصبح عدم تقدمي االستحقاقات االجتماعية مشكلة من املشاكل         

لعمل احلل املثايل هو وقف املمارسة املتمثلة يف استخدام عقود اخلرباء االستشاريني يف حالة ا             
يطرح املديرون    ما وكثرياً. الذي يؤديه املوظفون واألخذ بالطرائق التعاقدية املتعلقة باملوظفني       

ويود املفتش اإلشارة إىل أن املنظمات التابعـة        . شواغل تتعلق بزيادة التكاليف يف هذه احلالة      
ريـق  ملنظومة األمم املتحدة هي منظمات حتركها الِقيم وجيب أن تكون قدوة جيدة عـن ط              

وعندما تواجه املنظمات زيادة آنية ُيعتد هبا يف التكـاليف،          . تطبيق أفضل ممارسات التوظيف   
  .يكون لديها إمكانية أن ختتار استخدام هنْج مرحلي للتعامل مع هذه املسألة

  .ومن املتوقع أن تؤدي التوصية التالية إىل حتسني السيطرة واالمتثال يف هذا الصدد  

  ٤التوصية 
 قيام الرؤساء التنفيذيني للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة، وهم يأخذون           ينبغي  

يف احلسبان مبادئ العمل الدولية واملمارسات اجليدة ذات الصلة، باستعراض عقود اخلـرباء             
االستشاريني املعمول هبا يف منظماهتم بقصد األخذ بعقود ذات مدة أقصر تتمشى مع الطبيعـة    

املؤقتة لعمل اخلرباء االستشاريني، وأن يضعوا سياسة مالئمة بشأن تقـدمي           املخصصة الغرض و  
  .استحقاقات اجتماعية توضع يف االعتبار فيها مدة العمل املؤدَّى وطبيعته

  

  استخدام املوظفني املتقاعدين للعمل بصفة خرباء استشاريني  -هاء  
.  يف منظومة األمم املتحدة    استخدام املتقاعدين كخرباء استشاريني هو ممارسة شائعة        -٩٠

يؤثر سلبياً على   مماُيعيَّنون على مستوى اإلدارة  ماوقد ذكر ممثلو املوظفني أن املتقاعدين عادةً   
ويف حني يكون من املفهوم أن يتسم استخدام املتقاعدين يف        . فرص الترقّي الوظيفي للموظفني   
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 فإنه يعين يف حاالت أخرى االفتقـار إىل         احلاالت الطارئة بالفائدة الكبرية بل وبكونه مربَّراً،      
  .لتعاقب املوظفنييف الوقت املناسب التخطيط 

بيـد أن   . وحتتوي سياسات كثري من املنظمات على قيود على استخدام املتقاعدين           -٩١
هذه القيود تتباين فيما بني املنظمات وتوجد شكوك فيما يتعلق بتنفيذها بشكل سليم يف جمال    

وكالة الدولية للطاقة الذرية واملنظمة البحرية الدولية واالحتاد الربيدي العاملي          أما ال . املمارسة
توجد لديها سياسة حمددة بـشأن اسـتخدام          فال )الوايبو(واملنظمة العاملية للملكية الفكرية     

وُتقـصر الـسياسات    . يهيئ األوضاع ملمارسات تقوم على السلطة التقديرية        مما املتقاعدين،
مانة العامة لألمم املتحدة وصناديقها وبراجمها استخدام املتقاعدين على حد أقصى           املتبعة يف األ  

على عقد    أو  دوالر من دوالرات الواليات املتحدة للمرتب املدفوع يف العام         ٢٢ ٠٠٠قدره  
بيد أن احلد األقصى هلذا املرتب أعلى من ذلـك يف حالـة             . عمل مدته ستة أشهر يف العام     

واحلد األقصى للمرتب املدفوع يف العام يف منظمة الصحة العاملية          . عدينموظفي اللغات املتقا  
يوجد حد أقصى للمرتـب يف      ال  دوالر من دوالرات الواليات املتحدة، بينما      ٣٠ ٠٠٠هو  

ويشكل فرض حدود على    . منظمة الصحة للبلدان األمريكية واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية       
؛ بيد أن احلدود النقدية القصوى املفروضة قد تكون غـري           املرتب ومدة العقد ممارسة جيدة    

وكنوع من املمارسات اجليدة، تتطلب بعض املنظمات موافقة إدارة . واقعية يف بعض احلاالت 
أو رئيس املنظمة على هذه العقود من أجل التحكّم على حنـو أفـضل يف               /املوارد البشرية و  

  .استخدام املتقاعدين
فترة انقطاع دنيا عـن     مرور  استخدام املتقاعدين هو اشتراط     ويوجد قيد آخر على       -٩٢

وأكثر فترات االنقطاع املطبَّقة شيوعاً هي مدة ثالثة أشهر عقـب           . العمل بعد تاريخ التقاعد   
وتفرض منظمة اليونيدو فترة انقطاع مدهتا عام، بينما تفرض اليونيسيف فترة           . تاريخ التقاعد 

وجد لدى بعض املنظمات فترة انقطاع إلزامية يف هـذا     ت  وال .انقطاع مدهتا شهر واحد فقط    
وينبغي أن تنظر املنظمات التابعة لألمم املتحدة يف تطبيق فترة انقطاع دنيـا قـدرها      . الصدد

  .ثالثة أشهر عقب تاريخ التقاعد قبل تعيني املتقاعدين
 املنظمـة   وتتعلق القيود املفروضة على استخدام املتقاعدين ليس فقط باملتقاعدين من           -٩٣

 يوجد حتقّق وقت التقاعـد      ال بيد أنه . نفسها ولكن أيضاً باملتقاعدين من املنظمات األخرى      
وُيحتفظ باملعلومات ذات الصلة . إذا كان اخلبري االستشاري متقاعداً من أي منظمة أخرى مما

بوابة إلكترونية مركزية ميكـن البحـث         أو توجد قاعدة بيانات مشتركة     وال يف كل منظمة  
وزيادة تقاسم املعلومات   . ليها وميكن احلصول منها على هذه املعلومات فيما بني املنظمات         ع

الـصندوق املـشترك    بشأن هذه املسألة ضرورية وينبغي جعلها ممكنة، وخاصة مبساعدة من           
  .للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة

 على امتداد منظومة األمـم      وقد تبني من االستعراض وجود عدد من النُُّهج املختلفة          -٩٤
وتوجد حاجة إىل حتقيق التناسـق      . املتحدة خبصوص استخدام املتقاعدين كخرباء استشاريني     
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وفضالً . وإعادة التواؤم إىل أقصى حد ممكن فيما بني هذه املنظمات بشأن السياسات املتبعة            
الوجهـة علـى   عن ذلك، ينبغي قيام املنظمات بتحسني ختطيطها لتعاقب املوظفني وبتحديد   

  .مستوى قمة اهلرم ملنع اإلفراط يف استخدام املتقاعدين
ومن املتوقع أن تؤدي التوصية التالية إىل حتسني الرقابة واالمتثـال للـسياسات يف                

  .منظمات منظومة األمم املتحدة

  ٥التوصية 
 ينبغي قيام الرؤساء التنفيذيني للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة بـضمان            

وجود سياسة مالئمة بشأن استخدام املتقاعدين كخرباء استـشاريني يف منظمـاهتم وأن             
  .جيري االمتثال هلذه السياسة وإنفاذها إنفاذاً فعاالً

  

  تسوية املنازعات والتمثيل  -واو  
 ال مناص من أن تؤدي زيادة العاملني من غري املوظفني يف القوة العاملـة، الـذين                 -٩٥
ني اإلداري واألساسي للموظفني، إىل طرح مسألة متثيل هذه الفئـة مـن             خيضعون للنظام  ال

العاملني ومدى توافر آلية فعالة ميكن اللجوء إليها لتسوية املنازعات املعنية، وخاصة عنـدما              
.  بأداء عمل من النوع الذي يؤديه املوظفـون        ، حبكم الواقع  ،يقوم العاملون من غري املوظفني    

افر لدى العاملني من غري املوظفني، يف معظم املنظمات التابعة ملنظومة           تتو  ال ويف واقع األمر،  
 نقابات املـوظفني  متثلهم  الأهنم  كمااألمم املتحدة، إمكانية اللجوء إىل نظام العدالة الداخلية   

  .أي رابطة أخرى أو

  تسوية املنازعات    
إذا كان مـن     ما سلمت اجلمعية العامة لألمم املتحدة هبذه القضية وطرحت مسألة          -٩٦

مْنح اخلرباء االستشاريني واملتعاقدين األفراد إمكانية اللجوء إىل آليات العدالـة            ال  أم املالئم
وقد قدم األمـني العـام إىل الـدول          .)١٢(إقامة نظام عدالة منفصل هلذا الغرض     أم  الداخلية  

 آخذاً يف احلسبان    األعضاء مقتَرحاً بإنشاء آليات انتصاف من أجل العاملني من غري املوظفني،          
اجلوانب القانونية واملالية ملْنح اللجوء إىل حمكمة تسوية املنازعـات وحمكمـة االسـتئناف              

واقترح األمني العام عملية من مرحلتني       .)١٣(إنشاء آلية مستقلة لتسوية املنازعات      أو القائمتني
 حالة فشل املرحلة    تتألف من مرحلة غري رمسية لتسوية املنازعات وإجراء التحكيم املعّجل يف          

  .)١٤(غري الرمسية لتسوية الرتاع
__________  

 .٦١/٢٤٤، و٦٣/٢٥٠، و٦٥/٢٤٧قرارات اجلمعية العامة  )١٢(
 .، املرفق الثاينA/66/275الوثيقة  )١٣(
 .٥املرجع نفسه، الفقرة  )١٤(
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وقد طلبت اجلمعية العامة إىل األمني العام تقدمي تقرير إليهـا يف دورهتـا الـسابعة                  -٩٧
لآلثار املتعلقة بالسياسة   والستني يتضمن مزيداً من التفاصيل عن اآللية املقترحة ويشمل حتليالً           

 حالة السماح لفرادى املتعاقدين واخلـرباء االستـشاريني         العامة واآلثار املالية اليت تترتب يف     
املشمولني بإجراءات التحكيم املعجلة املقترحة باالستفادة من الوساطة مبوجب النظام غـري            

ووقت إمتام وضع هذا االستعراض،      .)١٥(وقد قدم األمني العام التقرير املذكور     .  القائم الرمسي
  .ُيتخذ بعد مل كان القرار النهائي للجمعية العامة

ويف معظم املنظمات، حتتوي األحكام التعاقدية املتعلقة بالعاملني مـن غـري املـوظفني                -٩٨
وباخلرباء االستشاريني على مواد بشأن تسوية املنازعات بطريقة وديـة واإلحالـة إىل التحكـيم         

لتـسوية عـن     وا الغرفة التجارية الدولية  كخيار أخري لتسوية الرتاع باستخدام طرائق شىت، مثل         
حمكِّمني يسّميهم الطرفان، وقواعد التحكيم اليت وضعتها جلنة األمـم املتحـدة للقـانون               طريق

وذكر املوظفون أن املنازعات اليت تصل إىل مرحلة التحكيم نادرة إىل أبعد حد             . التجاري الدويل 
. رات القانونية للمنظمة  بإشراك اإلدا   أو جتري تسوية املنازعات بطريقة ودية      ما بالنظر إىل أنه كثرياً   

فصندوق األمم املتحدة للـسكان     : وتشري أيضاً سياسات بعض املنظمات إىل آليات داخلية حمددة        
يتطلب إحالة املنازعات اليت حتدث يف مراكز العمل امليدانيـة إىل الـشعبة املـسؤولة يف املقـر،               

  . املنازعاتُتسوَّ مل  إذجملس الطعونتسمح منظمة اليونسكو بإشراك رئيس  بينما
وقد مسحت قلة من املنظمات بصورة غري رمسية للخرباء االستشاريني بـاللجوء إىل               -٩٩

وتتيح منظمة الفاو وبرنامج األغذية العاملي سبيالً       . نظم العدالة هبا يف حالة حدوث منازعات      
خلـرباء  وقلة من ا. للفاودليل املعلومات اإلدارية للوصول إىل نظام العدالة يرتكز على أحكام      

االستشاريني فقط هي اليت تدرك ذلك، نظراً إىل عدم ذكر هذا السبيل بـصورة حمـددة يف                 
وتتاح أيضاً للخرباء االستشاريني العاملني مع الصندوق الـدويل للتنميـة الزراعيـة     . العقود

وتنص عقـود  . إمكانية اللجوء إىل جملس الطعون املشترك قبل الدخول يف أي إجراء حتكيمي 
لعمل الدولية صراحةً على أن ُيحال إىل احملكمة اإلدارية ملنظمـة العمـل الدوليـة،               منظمة ا 

  .تفسري عقود املتعاقدين اخلارجيني مع املنظمة  أوكخطوة أخرية، أي نزاع ينشأ عن تطبيق
وقد ذكرت معظم املنظمات أن النظام احلايل القائم على تسوية املنازعات بـصورة               -١٠٠

أثارت املنظمات أوجه قلق مفادهـا     و.  عمل بصورة جيدة حىت اآلن     ودية وعلى التحكيم قد   
أن فتح أبواب نظام العدالة الداخلية أمام العاملني من غري املوظفني سيكون أمراً باهظ التكلفة               

بيد أنه إذا ُوضعت يف االعتبار عملية التحكيم        . وميكن أن يتسبب يف تكّدس العمل يف النظام       
ميكن اعتبار التحكيم طريقة عملية ميسورة وفعالة ملعاجلة شواغل           فال ،الدويل املطولة واملعقدة  
ويف واقع األمر، يكون من النادر إىل أبعد حد يف جمـال املمارسـة              . قوة العمل الكبرية هذه   

  .العملية أن تلجأ األطراف إىل التحكيم اخلارجي

__________  
 .، املرفق اخلامسA/67/265الوثيقة  )١٥(
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ن غري املوظفني، الذين    ومن رأي املفتش أن اخلرباء االستشاريني والعاملني اآلخرين م          -١٠١
ميثلون جزءاً ُيعتد به من القوة العاملة يف املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة، يـستحقون               

ويكون من  . نظام عدالة ميكنهم اللجوء إليه ويتسم بالفعالية ويالئم الوضع احملدد اخلاص هبم           
نه توجد حاجة إىل حبـث  بشأن هذه القضية؛ بيد أ" حل واحد يالئم اجلميع   "الصعب اقتراح   

فاالفتراض القائل بأن إقامة نظام للعدالة الداخلية من أجل         . ومناقشة وإجياد أفضل حل ممكن    
يكـون    ال العاملني من غري املوظفني من شأهنا زيادة حجم العمل الواقع على هذا النظام قد             

رب الـيت جتـري     وينبغي للمنظمات، وهي تأخذ يف احلسبان التجا      . دقيقاً يف الواقع العملي   
وينبغـي  . جمراها واحملاوالت اجلديدة يف هذا الصدد، أن تنظر يف إجيـاد حلـول مالئمـة              

إدارية حلل املنازعات   /طوعية/للمنظمات، على أقل تقدير، أن تنظر يف إنشاء آليات غري رمسية          
  .الداخلية ميكن استخدامها قبل اللجوء إىل عمليات خارجية رمسية

  التمثيل    
املقابالت اليت أُجريت، رّحب اخلرباء االستشاريون بفرصة اإلعراب عن آرائهم          أثناء    -١٠٢

وتقاسم خرباهتم، من املنظورين املهين والشخصي على السواء، بشأن شىت القضايا املذكورة            
وشدد ممثلو املوظفني على قلقهم إزاء تنفيذ الـسياسات املتعلقـة بـاخلرباء             . يف هذا التقرير  

قائمة على السلطة التقديرية ونشوء مراكـز        ظهور ممارسات ا إىل خطر    االستشاريني وأشارو 
تعاقدية غري مستقرة نامجة عن استخدام العاملني من غري املوظفني استخداماً ممتـداً لفتـرات             

  .زمنية طويلة
وال يوجد متثيل رمسي للخرباء االستشاريني والعاملني اآلخرين من غـري املـوظفني               -١٠٣
ميثل مشكلة للخـرباء      ال ويف حني أن ذلك قد    . أي رابطة أخرى    أو وظفنينقابات امل  تتواله

االستشاريني املعينني لفترة قصرية، فإنه يصبح شاغالً من الشواغل عندما يزاول عاملون مـن              
ويف ظل عدم وجود قنوات مالئمة      . غري املوظفني العمل لفترات أطول يف مكاتب املنظمات       

رباء االستشاريون عن التحدث عن مـشاكلهم وعـن تقـدمي    للتواصل مع اإلدارة، ميتنع اخل    
. شكاوى بصفة فردية، وخاصة بالنظر إىل ضعف وضـعهم النظـامي داخـل املنظمـات              

يدركون يف كثري من األحيان األحكام التعاقدية الواجبة التطبيق وحقوقهم ومـدى             ال وهم
ا وحداً ميكن أن يتـشاور    جيدون أ   ال وقد شكوا من أهنم   . إمكانية التشاور بصورة غري رمسية    

  .اإلدارة معه غري
وقد أعرب كثري من ممثلي املوظفني الذين أُجريت معهم مقابالت عن اسـتعدادهم               -١٠٤

لقبول اخلرباء االستشاريني والعاملني اآلخرين من غري املوظفني كأعضاء يف رابطاهتم ومتثيلهم            
م إىل اخلرباء االستـشاريني علـى       وقالوا إهنم يقدمون بالفعل مشورة غري رمسية ودع       . رمسياً

  .أساس كل حالة على حدة
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ويؤدي ظهور فئة جديدة من العاملني يف املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة إىل               -١٠٥
. الستماع إىل هؤالء العاملني والنظـر يف شـواغلهم        لأن يصبح من الضروري إجياد وسيلة       

موعة املتنامية بدالً من إجياد قـوة عاملـة         وتوجد فائدة ميكن جنيها عن طريق دمج هذه اجمل        
ويلزم أن تستكشف املنظمات وسائل رمسية وغري رمسية لتيسري إجياد عملية تواصـل             . صامتة

وقد تتبـاين   . ميكن عن طريقها للمديرين االستماع إىل االقتراحات البناءة من أجل التحسني          
بتمثيـل اخلـرباء االستـشاريني      طرائق حتقيق هذا اإلدماج بني السماح لرابطات املوظفني         

الـسماح هلـم      أو والترتيب لعقد اجتماعات تشاورية حمددة مع العاملني من غري املوظفني         
وينبغي أن تعترب املنظمات اخلرباء االستشاريني أصالً       . خارجيني هلم   أو باختيار ممثلني داخليني  

  .امةمن األصول، وخاصة بالنظر إىل أن بعضهم قد اكتسب معرفة مؤسسية ه
ومن املتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل حتسني فعاليـة اإلدارة يف منظمـات                 

  .منظومة األمم املتحدة

  ٦التوصية 
ينبغي قيام الرؤساء التنفيذيني للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة بـالنظر يف        

غري املـوظفني بآليـات     طرائق مالئمة من أجل تزويد اخلرباء االستشاريني والعاملني من          
  .ميسورة وفعالة لتسوية املنازعات وببحث طرق االستماع إليهم ومعاجلة شواغلهم
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  إدارة شؤون اخلرباء االستشاريني  -رابعاً  

  األدوار واملسؤوليات والرقابة الداخلية  -ألف  

  دور إداريت املوارد البشرية واملشتريات    
ليات هو والفصل املناسب بني الواجبات بأهنمـا        يتسم الوضوح يف األدوار واملسؤو      -١٠٦

وتقوم أغلبية املنظمـات    . هامان لضمان إجياد املساءلة والرقابة الداخلية الفعالة يف املنظمات        
التابعة ملنظومة األمم املتحدة بتناول مسألة اختيار وتعيني اخلرباء االستشاريني باعتبارها جزءاً            

 على أن التركيز ينصب على تعيني شخص هو وخربتـه         من عمليات املوارد البشرية، مؤكدةً    
أما يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة الـصحة         . على تعيني كيان    ال الفنية الشخصية، 

العاملية ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع، فإن إدارة املشتريات هي اليت تتناول مسألة             
  .تعيني اخلرباء االستشاريني

ني من االستعراض وجود مشاكل يف تفسري األدوار فيما يتعلـق باسـتخدام             وقد تب   -١٠٧
 إدارة املوارد البشرية(وبصورة عامة، تشعر إدارات السياسة العامة املعنية . اخلرباء االستشاريني

باالرتياح إزاء دورها االستشاري ولكنها ليس لديها االستعداد لقبـول          ) إدارة املشتريات  أو
ورغم أن بعض وثـائق     . وم برصد السياسات املعنية وتنفيذها بشكل سليم      أي دور جيعلها تق   

السياسات ُتسند إىل إدارة املوارد البشرية مسؤولية قوية عن تنفيذ السياسات املعنيـة، فـإن               
يكونون مستعدين عادة لالضطالع هبذا الدور بسبب االفتقـار إىل         ال مديري املوارد البشرية  

التشغيلية الالزمة للتعامل مع هذا العدد الكبري من العاملني من غري           سلطة اإلنفاذ وإىل القدرة     
افتقار إىل امتالك زمام األمور بشأن هذه املـسألة علـى      ما ولذلك يوجد إىل حد   . املوظفني

  .املستوى املؤسسي

  تفويض السلطة    
يف هذه  على الوجود امليداين وجيري     املرتكزة  مركزية يف املنظمات     عادة ال يف ال توجد    -١٠٨

. املكاتـب امليدانيـة   واملنظمات تفويض عمليات اختاذ القـرارات والتعـيني إىل اإلدارات           
مسؤولة عن ضمان االمتثال للقواعـد  تكون واإلدارات واملكاتب الصادر هلا التفويض هكذا       
ومازال استخدام اخلرباء االستـشاريني يف      . واألنظمة املتعلقة باستخدام اخلرباء االستشاريني    

أما املنظمات املعيارية اليت ترتكـز      .  بعض املنظمات خيضع ملوافقة إدارة املوارد البشرية       مقار
ففـي  . على املقر فإهنا تقّسم املسؤوليات بني املديرين القائمني بالتعيني وإدارة املوارد البشرية           

يف   مبـا  ،الوحدات القائمة بالتعيني بعملية تعيني هؤالء اخلرباء      /هذه املنظمات، تبادر اإلدارات   
ذلك طلب خدماهتم وحتديد املرشح املناسب؛ وتقوم إدارة املوارد البشرية باستعراض مـدى             
مالءمة هذه العملية من وجهة نظر السياسة العامة واإلجراءات وتعطي موافقتها النهائية على             
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 بالتعيني وهكذا، تتوّزع املسؤولية فيما بني املديرين القائمني. األجريف ذلك حتديد      مبا التعيني،
  .وإدارات املوارد البشرية

وقد عكست املقابالت اليت أُجريت وجود إدراك مفاده أنه عند تفويض سلطة اختاذ               -١٠٩
يف هـذا الـصدد     قرار تعيني اخلبري االستشاري إىل اإلدارات الفنية واملكاتب امليدانية، ينعدم           

 .شتريات ذات الصلة يف املقـر     إدارة امل   أو وجود أي مسؤولية أخرى إلدارة املوارد البشرية      
إنفاذ عملية التنفيذ واالمتثال والرقابة الداخلية      كالً من   تعتقد هاتان اإلدارتان فيما يبدو أن        إذ

وحتتـاج  . والرصد والتقييم بشكل سليم هي مهام إدارات املراجعة الداخليـة للحـسابات           
 املهام هي مـسؤولية     املنظمات إىل تصحيح هذا اإلدراك اخلاطئ عن طريق توضيح أن هذه          

فعند مْنح السلطة املفوَّضة، ينبغي قيام إداريت املوارد البشرية واملـشتريات           . اجلانب اإلداري 
بوضع إجراءات سليمة للرقابة الداخلية فضالً عن إجياد آليات لرصد وتقييم التنفيذ بغية تيسري              

  . أدىن حدالتنفيذ السليم وخفض املخاطر اليت تنطوي عليها هذه العملية إىل
ويشكل الفصل بني الواجبات أحد العناصر اهلامة للرقابة الداخلية اليت يتعني وضعها              -١١٠

وجيري يف املنظمات املتمحورة حول املقر إشراك املديرين القـائمني بـالتعيني            . يف االعتبار 
يف املنظمات  أما  . ومكتيب الشؤون املالية واملوارد البشرية يف عملية تعيني اخلرباء االستشاريني         

الوجود امليداين، فيقوم مديرو املكاتب امليدانية باختاذ القرار وهـو           أو القائمة على الالمركزية  
وتتطلب بعض املنظمات من موظفي املوارد البشرية يف املكاتب         . أمر ميكن أن يطرح مشاكل    

.  قبل إمتام العملية   امليدانية القيام باستعراض هذه العملية واملوافقة عليها من وجهة نظر إجرائية          
وهذه تشكل ممارسات   . وقد يكون مطلوباً أيضاً توقيع اثنني من كبار املسؤولني إلمتام العملية          

  .جيدة ينبغي النظر فيها من أجل احلد من املخاطر

  تدابري الرقابة املُدَمجة    
 يف  أحد العناصر اهلامة لضمان إجياد رقابة أفضل على االمتثال للقواعـد واألنظمـة              -١١١

عملية اختيار واستخدام اخلرباء االستشاريني هو األخذ بتدابري للرقابة والرصد تكون ُمدَمجة            
وعند إدماج عمليات تعيني اخلرباء االستشاريني وإدارة شؤوهنم يف صلب          . يف نظم املعلومات  

األمهية نظم املعلومات على مستوى املعامالت، ميكن هلذه الرقابة املُدَمجة أن تؤدي دوراً بالغ              
بالنظر إىل أنه ميكن لنظم املعلومات أن تكشف عن كثري من املعامالت غـري الـسليمة وأن                 

يف ذلك املدة التراكميـة القـصوى،         مبا لعقدلمثالً األجور املفرطة، والطول املفرط      (متنعها  
  .واليت لوال هذه النظم ملّرت دون الكشف عنها) واإلفراط يف استخدام املتقاعدين

   جلان العقودمشاركة    
يكون من الضروري يف بعض املنظمات، حىت إذا كانت هذه العمليـة مفوَّضـة،                -١١٢

جلان العقود من أجل تعيني اخلرباء االستشاريني    أو املشتريات  أو موافقة جمالس املوارد البشرية   
 استثناء من القواعد، مثل التخلي عن     بأي  وفضالً عن ذلك فعند األخذ      . عند مستويات معينة  
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تعيني أحد املتقاعدين على حنو يتجاوز أحكام األنظمـة           أو جتاوز سقف األجور    أو املنافسة
وعلى سـبيل   . جلان العقود باستعراض املسألة     أو ذات الصلة، جيب قيام إدارة املوارد البشرية      

املثال، ففي منظمة اليونيسيف ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع ومنظمـة الـصحة             
على الصعيد اإلقليمي بـأداء دور رئيـسي يف رصـد             أو قوم جلان العقود يف املقر    العاملية، ت 

ويؤدي إشراك جلان العقود وإدارات املـوارد       . استخدام اخلرباء االستشاريني فوق قيمة معينة     
املشتريات يف هذه العملية إىل تعزيـز الرقابـة الداخليـة وتنفيـذ الـسياسات                 أو البشرية
  .سليم حنو على
إدارة   أو إدارة املوارد البشرية  (بغي أن تكفل املنظمات اضطالع إحدى اإلدارات        وين  -١١٣

يف املقر باملسؤولية عن التوجيه بشأن السياسات ورصد االمتثال يف مجيع أجـزاء             ) املشتريات
كل حالة على حدة أمراً غري رشيد       لورغم أن من املفهوم أال يكون الرصد واإلنفاذ         . املنظمة

املنظمة، فإن عمليات التحقق من الرصد والتقييم واالمتثال ميكن أن ُتسهم           على مستوى مقر    
وعند اشتراك إدارة   . يف استخدام العقود استخداماً سليماً ومن مث يف استخدام املوارد بكفاءة          

إدارة املشتريات يف األمر، فإهنما ميكن أن تقوما بإنفاذ املساءلة فيما يتعلـق    أو املوارد البشرية 
عملية سليمة وتقييمها   مدى وجود   ال للسياسات املوضوعة ولكن قدرهتما على رصد        باالمتث

ولذلك ينبغي تزويد هاتني اإلدارتني بـاألدوات واملـوارد         . تكون حمدودة   ما وإنفاذها كثرياً 
  .الضرورية يف جمال إدارة املعلومات

انة بـاخلرباء   وينبغي تعزيز عمليات الرقابة الداخلية فيما يتعلـق بقواعـد االسـتع             -١١٤
مديرو الربامج   أوويف معظم احلاالت، يتوىل املديرون التنفيذيون. االستشاريني وإدارة شؤوهنم

ولذلك يضطلع املدير القائم بـالتعيني      . املسؤولية الرئيسية عن استخدام اخلرباء االستشاريني     
ه واإلشراف  بدور رئيسي خبصوص االمتثال للسياسات عند اختيار اخلبري االستشاري وتعيين         

وهذا اجلانب، بوصفه اشتراطاً من اشتراطات املساءلة بغية ضمان اسـتخدام           . عليه وتقييمه 
. اخلرباء االستشاريني استخداماً سليماً، ينبغي أن يكون جزءاً من تقييم أداء هؤالء املـديرين             

 تنفيذ أن توّضح أيضاً طرقينبغي على املساءلة فحسب بل وثائق السياسات وينبغي أال تشدد 
وقد ذكر مديرو منظمة العمل الدولية أثناء املقابالت اليت أُجريت أنه           . هذه املساءلة وإنفاذها  

  .ينبغي وجود عملية تصديق ذايت سنوية للمديرين من أجل تأكيد امتثاهلم ألحكام السياسات
  .ومن املتوقع أن تؤدي التوصية التالية إىل حتسني املساءلة  

  ٧التوصية 
 يكفل الرؤساء التنفيذيون للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة حتديد   ينبغي أن   

األدوار واملسؤوليات املتعلقة باستخدام اخلرباء االستشاريني حتديداً واضحاً وأن جيـري           
األخذ بتدابري سليمة للرصد والتقييم الداخلي من أجل تنفيذ الـسياسات ذات الـصلة              

  .تنفيذاً فعاالً
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  وإدارة قوائم اخلرباءالتنافس ة عملي  -باء  

  استخدام اخلربة الفنية املوجودة داخل املنظمة    
يتسم تقييم قدرات القوة العاملة يف املنظمة بأنه أمر حموري للبت يف مدى احلاجة إىل     -١١٥

اخلرباء االستشاريني، على النحو الذي أكدت عليه اجلمعية العامة يف قراراهتا اليت طلبت فيها              
 .)١٦("االستعانة إىل أقصى حد ممكن بالقدرات املتـوفرة داخـل املنظمـة           "مني العام   إىل األ 
بعض املنظمات سياسات تتضمن اشتراطاً صرحياً بتقدير مدى توافر اخلربة          لدى    إال توجد وال

 أمـا يف جمـال املمارسـة،      . الفنية داخل املنظمة قبل اللجوء إىل عمل اخلرباء االستشاريني        
حىت بذلت    أو - ضئيل من األدلة على أن املنظمات لديها آليات قائمة           يوجد سوى قدر   فال

 لتقدير مدى توافر الكفاءات واخلربة الفنية داخل املنظمة قبل التوّجه حنو عمل آحاد              -جهداً  
ومن احملتمل أن يؤدي اتباع موقف أكثـر        . وهذا يشكل فرصة ضائعة   . اخلرباء االستشاريني 

ة الفنية الداخلية باالقتران مع إجراء حْصر حمـدَّث للمهـارات           استباقية بشأن استخدام اخلرب   
  .املتاحة لدى القوة العاملة احلالية إىل خفض اللجوء إىل اخلرباء االستشاريني

توجد يف منظومة األمم املتحدة سـوى قلـة مـن             ال وقد تبني من االستعراض أنه      -١١٦
دة السامية لشؤون الالجئني تتطلـب      فسياسة مفوضية األمم املتح   . املبادرات يف هذا الصدد   

ضرورة القيام، قبل التماس أي خربة فنية خارجية، ببذل حماولة لتحديد املوظفني املـؤهلني              
 وُتكلَّف وحدة دعم إدارة احلياة الوظيفية مبهمـة التحقـق         . للعمل املطلوب داخل املفوضية   

ة يف الفترة الفاصلة بني هذه      إذا كان يوجد موظفون مؤهلون هلذا العمل داخل القوة العامل          مما
ويف برنامج األغذية العاملي، تقوم شعبة      . التعيينات وذلك قبل اللجوء إىل اخلرباء االستشاريني      

املوارد البشرية باستعراض طلبات االستعانة خبرباء استشاريني والنظر فيما إذا كانت تتـوافر             
داء الواجبات احملدَّدة؛ وحيتفظ فـرع      لدى موظفني داخليني املهارات واخلربة الفنية املطلوبة أل       

  .وارد البشرية بقائمة تعيني داخلية وحيافظ عليها بغية تيسري هذه العمليةتعيينات امل
يذكر املديرون أن لديهم بالفعل عجزاً يف املوظفني وأن من غري احملتمل أن               ما وكثرياً  -١١٧

، يوجد دائماً جمـال لتحقيـق       ومع ذلك . يعثروا على موظفني داخليني ميكن االستعانة هبم      
الكفاءة، ويتمثل أحد األسباب الرئيسية الستخدام اخلرباء االستشاريني لفترات أطول مـن            

َيـصعب نقـل      مـا  فكثرياً. ستة أشهر يف عدم مرونة سياسات التوظيف الداخلية         أو ثالثة
 وُيحتمـل أن    .وظائف املوظفني فيما بني الوحدات التنظيمية واملواقع املختلفـة          أو املوظفني

يؤدي األخذ مبزيد من املرونة يف استخدام موارد املوظفني إىل خفـض اسـتخدام اخلـرباء                
وتوجد حاجة إىل سياسات مؤسـسية      .  اخلرباء االستشاريني وخفض النفقات املتصلة هبؤالء    

ان باالستخدام األمثل للموظفني املوجودين وتوفران احلـافز        وإىل ثقافة إدارة داخلية تسمح    

__________  
 .٦٥/٢٤٧، و٦٣/٢٥٠، و٦١/٢٤٤قرارات اجلمعية العامة  )١٦(
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فينبغي أن تستكشف املنظمات الفرص املتاحة السـتخدام اخلـربة الفنيـة      . م لذلك الالز
  .الداخلية استخداماً أفضل بقصد خفض النفقات املتصلة باخلرباء االستشاريني

  التنافسمتطلبات     
 متطلبات وطرائق األخذ بعملية تنافـسية وتنفيـذ هـذه           تتباين فيما بني املنظمات     -١١٨

 .)١٧() واملرفـق اخلـامس    ٢انظـر الـشكل     (يف جمال املمارسة العملية     املتطلبات والطرائق   
تتضمن بعض السياسات أي متطلبات لألخذ بالتنافسية ولذلك فإهنا حتمل خطر نـشوء              وال

وكثري من املنظمات اليت تستخدم املسابقات التنافسية       . ممارسات قائمة على السلطة التقديرية    
بيد أنه توجد لـدى بعـض       . ل اختاذ القرار النهائي   تنظر عادة يف ملفات ثالثة مرشحني قب      

اإلعـالن اخلـارجي    (املنظمات متطلبات أكثر تشدداً تبعاً لقيمة عقود اخلرباء االستشاريني          
  ).إىل ذلك  وماعنها، وإشراك أفرقة إلجراء املقابلة، وتقارير اختيار،

    ٢الشكل 
  متطلبات املسابقة التنافسية يف عملية التعيني

0 2 4 6 8 10 12 14

  
  .استبيان وحدة التفتيش املشتركة واستعراض مكتيب  :صدرامل

__________  
 ففـي : مة الوحيدة اليت قدمت معلومات بشأن أنواع عمليات االختيار        كانت منظمة اليونيسيف هي املنظ     )١٧(

 يف املائة قائمـة علـى       ٢٢ يف املائة من عمليات التعيني تنافسية بينما كانت نسبة           ٧٨، كانت   ٢٠٠٩ عام
 .املصدر الواحد للخدمة

منظمة اإليكاو، واملنظمة البحرية الدولية، ومنظمة الصحة للبلـدان األمريكيـة،           
دة اإلمنائي، ومنظمة اليونسكو، وصندوق األمم     املتحدة، وبرنامج األمم املتح    واألمم

املتحدة للسكان، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، ومنظمة اليونيـسيف،          
ومنظمة اليونيدو، ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع، ومنظمة الصحة العاملية،          

 لألرصاد اجلوية واملنظمة العاملية

ة، منظمة الفاو، والوكالة الدولية للطاقة الذري
الـدويل   ومنظمة العمل الدولية، واالحتـاد    

لالتصاالت، واالحتـاد الربيـدي العـاملي،       
 وبرنامج األغذية العاملي، ومنظمة الوايبو

 عملية قائمة على التنافس

 ال توجد متطلبات لعملية 
 تنافسية
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ن اخلرباء االستشاريون عادة كعاملني مؤقتني لغرض حمدد وينبغي، يف كثري من            ُيعيَّو  -١١٩
ولذلك ينبغي أال يتطلب تعيني اخلبري االستشاري اتباع        . احلاالت، استالمهم العمل يف احلال    

بيد أنه بالنظر إىل أن اسـتخدام اخلـرباء         . ظف العادي إجراءات التعيني نفسها املتبعة مع املو     
االستشاريني واملوارد املالية املخصصة هلم يف تزايد، تشكل مسألة التنافس لتعيينـهم قـضية              

ويتعني على املنظمات أن تكفل الشفافية يف عملية االختيار وأن تعني أفضل مرشـح              . هامة
، مع حتليها باملرونة النسبية، أن تأخذ بتدابري        ولذلك يتعني على املنظمات   . مؤهل ألداء املهمة  

لضمان مزيد من الشفافية واملوضوعية والطابع التنافسي يف اختيـار اخلـرباء االستـشاريني              
  .تعيينهم ويف

ومن وجهة نظر ضمان أن حتقق النقود قيمتها، يكون من املمارسات اجليدة حتديـد     -١٢٠
وقد اعتمدت  . ألجر وملدة التعيني كخبري استشاري    مستوى متطلبات العملية التنافسية تبعاً ل     

فربنامج األمم املتحدة اإلمنائي يضع يف االعتبـار ثـالث          . بعض املنظمات هذا النْهج بالفعل    
اسـتعراض  ) ب(عدم وجود عملية تنافسية؛ و    ) أ(عتبات متدرجة للمبلغ املعين باالستناد إىل       

وتتطلب أعلـى   .  تتضمن اإلعالن عنها   إجراء مسابقة تنافسية  ) ج(ملفات ثالثة مرشحني؛ و   
  .هذه العتبات اإلعالن عن املهمة والقيام باستعراض مكتيب مقارن وإجراء مقابالت إلزامية

تعلن منظمة اليونيسيف عن مهام اخلرباء االستشاريني وتـستخدم أفرقـة         ما وكثرياً  -١٢١
 مللفات حاالت إفرادية    وقد أوضح استعراض أُجري   . إجراء املقابالت لضمان الطابع التنافسي    

االستخدام املتشدد ألفرقة إجراء املقابالت وللسجالت الـسليمة هلـذه           )١٨(لدى اليونيسيف 
أما منظمة الصحة للبلدان األمريكية فهي تعّدل طرائق املسابقة التنافسية تبعاً للمـدة             . العملية

ويف هـذه احلـاالت،     . أو التمديد احملتمل يف سياق مشروع طويل األجل       /املتوقعة للتعيني و  
 يوماً وتقوم جلنة اختيار مؤلفة من ثالثة أعضاء من الفئـة الفنيـة              ١٥ملدة    عام يصدر إعالن 

بتقييم املرشحني املدرجني يف القائمة املختصرة وتقدمي تقريـر عـن االختيـار إىل شـعبة                
  .البشرية املوارد
وضح هؤالء أهنم يواجهـون     وأثناء املقابالت اليت أُجريت مع املديرين التنفيذيني، أ         -١٢٢

يف   مبـا  صعوبات يف العثور على مرشحني مؤهلني وأن الوقت املُنفَق يف اإلجراءات اإلدارية،           
وقالوا إهنم يعترضون عادةً    . ينبغي  مما أفرقة إجراء املقابالت، أطول   الذي تقضيه   وقت  الذلك  

ومن شأن التخطيط املـسبق     . على املسابقة التنافسية، متعللني يف ذلك باحلاجة امللحة للتعيني        
لالحتياجات املتعلقة باخلرباء االستشاريني ولعملية التنافس القائمة على القيمة، وليس التنافس           

. العام بشأن مجيع التعيينات، أن خيفّضا العبء اإلداري وأن يهيئا أيضاً أسباب التنافس اجملدي           
تعيني أي خبري استشاري ملـدة      وعلى سبيل املثال، ميكن اإلعالن عن مسابقة تنافسية بشأن          

وينبغي أن تستند مدة العقـد واعتبـارات    .  مستوى أجر معني   أو عن /تزيد عن ستة أشهر و    
ولذلك، فإن استخدام عقود متتابعة قصرية األجل ألداء العمل         . القيمة على العمل املراد أداؤه    

__________  
 .مكتب اليونيسيف يف نيويورك )١٨(
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ويف حالة االحتياجات العاجلـة     . نفسه ينبغي أال حيول دون استخدام أساليب تنافسية فعالة        
سات معظم املنظمات علـى قواعـد للتخلـي عـن           وندرة املرشحني املؤهلني، حتتوي سيا    

  .التنافسية املسابقة
ميكن التوصل إىل تعيني أفضل مرشح مؤهل عن طريق التخطيط اجليد باستهداف             و  -١٢٣

ومن شأن توسيع نطاق نشر فـرص االسـتعانة         . كثري من املرشحني وبإجراء منافسة فعالة     
وحتقيقاً . ملرشحني املؤهلني من أجل التعيني    باخلرباء االستشاريني أن ُيسهم يف إجياد مزيد من ا        

هلذه الغاية، ميكن تضمني قواعد بيانات قوائم املرشحني الدينامية مزيداً من املرشحني من أجل   
ومن شأن قواعد البيانات هذه أن      . خوض عملية اختيار أسرع وأيضاً من أجل تيسري التنافس        

الفعل سجالت أداء جيدة تعييناً سريعاً بينمـا        خلرباء االستشاريني الذين لديهم ب    اتيّسر تعيني   
  .تتطلب عملية تنافسية أكثر تشديداً يف حالة املرشحني اجلدد

  إدارة قوائم املرشحني    
وقـد  . طلبت هيئات إدارة عدة منظمات إنشاء قائمة مركزية باخلرباء االستشاريني           -١٢٤

ذلك أن  .  عدد من املنظمات   اقترحت ذلك أيضاً بعض هيئات الرقابة الداخلية واخلارجية يف        
إدارة قوائم اخلرباء املرشحني يف معظم املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة هي عملية جمزَّأة              

. يف معظمها على مستوى اإلدارات والوحدات واملكاتب دون وجود أي توجيه سياسـايت            
معروفني وتتـسم   وتنشئ كل منها قوائم غري رمسية تتضمن معلومات عن خرباء استشاريني            

وقد استثمرت قلة من املنظمـات فقـط يف         . هذه القوائم يف معظم احلاالت بأهنا غري حديثة       
  ).٣انظر اإلطار (استحداث قائمة مركزية رمسية ويف احلفاظ عليها 

  ٣اإلطار 
  أمثلة للقوائم املركزية

نترنت الذي  على اإل ) iRecruitment(يوجد لدى منظمة الفاو نظام التعيني اإللكتروين         •
يسمح للخرباء االستشاريني واملوظفني بإنشاء حساب واحلفاظ على ملفهم املهين يف           

وميكن للمديرين أن يبحثوا عن مرشحني باستخدام جمموعة حمددة         . مستودع مركزي 
من املتطلبات تقوم على مزيج من املعامل، مثل التعليم واللغات واجلنسية ونوع اجلنس             

وقت إجراء هذا االستعراض، كانت املرحلـة التجريبيـة هلـذا           و. واملهارات التقنية 
املشروع قد انتهت وكان النظام يفتح أبوابه أمام اجلمهور، مع توقّع أن يـؤدي إىل               

 .حتسني جودة وتنّوع اخلربة الفنية اخلارجية اليت تستخدمها املنظمة

خدرات واجلرمية إىل   كتب األمم املتحدة املعين بامل    /وبادر مكتب األمم املتحدة يف فيينا      •
وتتـاح  . وضع قائمة شاملة ترمي إىل دعم املنظمات يف حتديد املرشحني واختيارهم          

إمكانية االطالع عليها ملوظفي املوارد البشرية وللمديرين التنفيـذيني يف املقـر ويف             
وتشتمل املعلومات املسجلة يف القائمة على بيانـات عـن نـوع اجلـنس،              . امليدان
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وميكن أيضاً للمرشحني اخلارجيني    .  األداء وتقييمات العمل السابقة،    واجلنسية، وخربة 
ميكن ملوظفي املوارد البشرية إقـرار    كمااملهتمني تقدمي طلباهتم على اإلنترنت مباشرة 

 بيد أن التحديث الـدينامي للقائمـة      . ترشيحات املرشحني قبل إدراجها يف القائمة     
 . بعد يتم مل

دمات املشاريع باستثمار موارد ُيعتد هبا لتحسني ودمج        وقام مكتب األمم املتحدة خل     •
  اجلديد لتعيني املوظفني، الذي ُبدئ العمل بـه يف         يوالنظام العامل . القوائم اخلاصة به  

وإمكانية استخدامه متاحة   . ، ُيعترب أداة هامة من أدوات استراتيجية التعيني       ٢٠١٢ عام
ويهدف هذا النظام اجلديـد إىل      .  امليدانية ملديري املوارد البشرية يف املقر ويف املكاتب      

حيدث بصورة رئيسية ألغراض إدارة املشاريع،        ما حتديد املرشحني واختيارهم، وهو   
والشؤون املالية، واملشتريات، واملوارد البشرية فيما يتعلق بالعقود القـصرية األجـل            

 ميكـن ملقـدمي      عاماً  موجزاً وظيفياً  ٦٥ويتضمن هذا النظام    . والعقود احملددة املدة  
وفضالً عن ذلك، يتوىل النظام بصورة تلقائية تقييم املرشحني   . الطلبات االطالع عليها  

وميكن للمديرين أن يعدلوا معايري     . وتصنيفهم يف إطار هذه املوجزات الوظيفية العامة      
  .الترتيب تبعاً ملتطلبات الوظيفة

  
أمثل  وكاالت األمم املتحدة باتباع هنْج وال تسمح الطبيعة املتنوعة والدينامية ألنشطة     -١٢٥

وتشكل وترية استخدام اخلرباء االستشاريني هي وطبيعـة اخلـربة          . واحد بشأن هذه املسألة   
ومسألة إنشاء قائمة مركزية واحلفـاظ      . الفنية املطلوبة عاملني رئيسيني يف اختاذ قرار التعيني       
وينبغي، يف كـل    . وتكنولوجيا املعلومات عليها تتطلب قدراً ُيعتد من قدرات املوارد البشرية         

حالة، إجراء حتليل ملسألة استثمار املوارد الالزمة الستحداث هذه القائمة واحلفـاظ عليهـا              
ويف حالة املنظمات اليت تستخدم اخلرباء االستـشاريني        . حتليالً ينصب على منافع التكاليف    

بالنظر إىل أن منافعها سـتعّوض      على حنو متواتر، يكون من املفيد استحداث قائمة مركزية،          
  .عن تكاليف احلفاظ عليها

واهلدف املتوخى من إنشاء قوائم اخلرباء االستشاريني هو تيسري وضمان أن جيـري               -١٢٦
يف الوقت املناسب اختيار وتعيني أفضل املرشحني املؤهلني من بني جمموعة موّسعة للمرشحني            

ت القائمة تتضمن بشكل واٍف املعلومـات ذات        إذا كان   إال ميكن حتقيق ذلك    وال .املالئمني
الصلة املتعلقة بكثري من املرشحني احملتملني وكانت تتوافر للمديرين قدرات عمليـة بـشأن              

ولكي تتيح القوائم أقـصى قـدر مـن    . البحث والفرز بغية الوصول إىل املعلومات املطلوبة  
وإذ أديرت املوارد إدارة دينامية،     . الفائدة، جيب احلفاظ على هذه القوائم وحتديثها باستمرار       

فإن ذلك ميكن أن ييّسر التنافس الفعال وتعيني أفضل املرشحني املؤهلني للعمل املعين تعيينـاً               
  .سريعاً ويف الوقت املناسب

وينبغي أن يكون مدى تعقيد ومستوى االستثمار يف إنشاء القوائم وإدارهتا متناسبني              -١٢٧
ويف حـني أن املنظمـات الـيت        .  املستخَدمني يف املنظمات   مع مستوى اخلرباء االستشاريني   
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تستخدم اخلرباء االستشاريني استخداماً متواتراً قد ختتار إنشاء قائمة مركزية، ميكن ملنظمات            
أخرى أن تنظر يف تعزيز إدارة القوائم يف اإلدارات واملكاتب ذات الصلة بطريقة متكاملة وأن               

وائد القوائم إذا جـرى احلفـاظ       فوتزداد  .  املنظمات األكرب  حتاول أيضاً االستفادة من قوائم    
عليها يف نظام املعلومات الرئيسي بطريقة دينامية ومتكاملة كأن تكون قائمة مركزية يتـاح              

  .يف ذلك املكاتب امليدانية  مبااالطالع عليها جلميع الوحدات التنظيمية،
 الصعوبات املتعلقة بـإدارة قـوائم       اليت أُجريت إىل عدد من    املقابالت  وأُشري أثناء     -١٢٨
وتتسم مسألة حوكمة القائمة وتبنيها يف كل منظمة بأهنا ذات أمهية حموريـة إلدارة              . اخلرباء
وإحدى النقاط الرئيسية اليت يتعني تناوهلا على سبيل األولوية هي عـدم وضـوح              . القائمة

ن التنفيذيني خبـصوص تغذيـة      املسؤوليات وجتزؤها فيما بني إدارات املوارد البشرية واملديري       
ال، فإن مـن      أم وسواء كانت املنظمات لديها قائمة مركزية     . قاعدة البيانات واحلفاظ عليها   

يتصل هبا من مادة توجيهية مـن أجـل           وما الضروري وضع سياسة بشأن قوائم املرشحني     
  .ضمان حتقيق القيمة املضافة املتوقَّعة هلذه القوائم

منظمات منظومة األمم املتحدة سياسة بـشأن إدارة قائمـة          وال يوجد لدى معظم       -١٢٩
وينبغي أن حتدد السياسة املتعلقة بالقائمة قواعد ومعايري إدخال البيانات املتعلقـة            . املرشحني

ينبغي أن حتدد األدوار واملسؤوليات حتقيقاً هلـذا          كما باخلرباء االستشاريني واحلفاظ عليها،   
ن يف هذه القائمة ميكن أن يكونوا اخلـرباء االستـشاريني         واملرشحون الذين ُيدرجو  . الغرض

ذوي سجالت األداء اجليد داخل املنظمة وداخل املنظمات األخرى التابعة ملنظومـة األمـم              
املتحدة واخلرباء االستشاريني الذين اختريوا يف اإلثبات املسبق لألهلية، مثل املقابالت اجملـراه           

رشحني الذين أُدرجـت أمسـاؤهم يف قـوائم خمتـصرة           والتحقّق من وثائق املؤهالت، وامل    
وينبغي أن تنص هذه الـسياسة أيـضاً علـى          . للمرشحني أثناء عمليات اختيار للموظفني    

  .توجيهات بشأن مىت وكيف ينبغي التحقق من املؤهالت العلمية واملهنية للمرشحني
دم السيطرة على وكان من ضمن املشاكل األخرى اليت ُحددت يف املمارسة احلالية ع  -١٣٠

بشأن ضمان إجياد قاعـدة      إدخال البيانات يف قاعدة البيانات؛ واالفتقار إىل موقف استباقي        
بيانات أكرب؛ والتحدي الذي يطرحه احلفاظ على القاعدة، وخاصة يف اجملاالت املتخصـصة             

دوداً من  ففي حاالت كثرية، تكون هذه القوائم غري حمدَّثة وتتضمن عدداً حم          (والسريعة التغّير   
؛ واستمرار وجود شبكات غري رمسية موازية للقائمـة؛ ووجـود أدوات            )املرشحني املتاحني 

  .يؤدي إىل االستعمال احملدود لقواعد املرشحني املوجودة  ممامعلومات غري كافية،
  :وفيما يلي العناصر احملتملة إلدارة قوائم املرشحني إدارة دينامية وفعالة  -١٣١
  مؤسسي وإطار حوكمة إلدارة القائمة؛وجود توجيه سياسايت •

 االطالع عليها على اإلنترنت؛للجميع إنشاء قاعدة بيانات دينامية للقوائم ُيتاح  •
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وجود أدوات مالئمة من أدوات تكنولوجيا املعلومات، مثل إتاحة إمكانيات البحث            •
 والفرز والتصنيف على اإلنترنت؛

ستشاريني على حنو تتواءم فيـه مـع        إجراء تصنيف مالئم جملاالت عمل اخلرباء اال       •
 االحتياجات املعيارية والتقنية والتشغيلية؛

 .ختصيص موارد كافية للحفاظ على القائمة •

وتتسم جهود التعاون القائمة خبصوص جوانب كـثرية مـن اسـتخدام اخلـرباء                -١٣٢
سـم  تقاسيكون  و. االستشاريني يف منظومة األمم املتحدة بأهنا خمصصة الغرض وغري رمسية         

القوائم، على األقل يف بعض اجملاالت، أمراً مفيداً يف جماالت اخلرباء االستشاريني اليت ُتستخدم 
وقد أعرب بعض املديرين الذين أُجريت معهـم  . على حنو شائع ويف تقييم أداء هؤالء اخلرباء       

علـى  مقابالت عن احلاجة إىل زيادة التعاون وآليات تقاسم املعلومات فيما بني الوكاالت،             
وعلى سبيل املثال، ميكن تقاسم قائمة خرباء التغذية فيمـا          . األقل يف اجملاالت التقنية الشائعة    

بني برنامج األغذية العاملي ومنظمة اليونيسيف ومنظمة الفاو ومنظمة الصحة العاملية بـالنظر             
يكون مـن   وباملثل، قد   . تستخدم هذا النوع من اخلربة الفنية       ما إىل أن هذه املنظمات كثرياً    

املفيد إنشاء قائمة موحدة مشتركة بني الوكاالت للخـرباء االستـشاريني املتخصـصني يف           
وقد ختتار املنظمات إنشاء قوائم موحدة يف جماالت تقنية حمـددة يف            . تكنولوجيا املعلومات 

ختتار السماح للمنظمات األخرى باستخدام قوائمها الداخلية         أو السوق العاملية لألمم املتحدة   
  .ذات الصلة

  استخدام اخلرباء االستشاريني يف أوضاع الطوارئ    
يتبني للمنظمات اليت تتعامل مع املساعدة اإلنسانية يف حاالت الطوارئ أن             ما كثرياً  -١٣٣

استخدام اخلرباء االستشاريني هو حل فعال من حيث التكاليف لضمان إجياد مستوى معـني             
وقد استحدثت مفوضـية األمـم      . تياجات التشغيلية  واملرونة يف تلبية االح    خفة احلركة من  

املتحدة السامية لشؤون الالجئني وبرنامج األغذية العاملي آليـات لتعـيني ونـشر اخلـرباء               
 فقد نشأت مثالً يف   . االستشاريني يف غضون مهلة قصرية، تكون أحياناً يف غضون يوم واحد          

كان على برنامج األغذية العاملي      حاجة ملحة إىل تعيني خرباء استشاريني عندما         ٢٠٠٤ عام
 يف احمليط اهلندي، ومـرة أخـرى يف       ) تسونامي(أن يستجيب بسرعة إلعصار املد الزلزايل       

وقام برنامج األغذية العاملي بتعيني مزيـد مـن    .  عند وقوع أزمة أسعار األغذية     ٢٠٠٨ عام
. وات الـسابقة  اخلرباء االستشاريني لدعم استجابته حلاالت الطوارئ باملقارنة مـع الـسن          

وتستخدم مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني اتفاقات احتياطية وخمططات لنشر           
العاملني واملعدات  تقدمي  العاملني تتضمن معامل شىت لضمان توافر الدعم التشغيلي عن طريق           

اص وخمطط نشر العاملني هو ترتيب احتياطي جيري مبوجبه اختيـار األشـخ           . واِحلزم التقنية 
  .الذين ُينَشروا اختياراً مشتركاً من جانب املفوضية ووكالة شريكة من قائمة لنشر العاملني
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ومن املتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل حتسني الكفاءة يف منظمات منظومـة                
  .األمم املتحدة

  ٨التوصية 
باستعراض املتحدة  ينبغي قيام الرؤساء التنفيذيني للمنظمات التابعة ملنظومة األمم           

التنافس خبصوص  املتعلقة بعملية   مارسات  املسياسة و القوائم اخلرباء االستشاريني لديهم و    
استخدام هؤالء اخلرباء بقصد توسيع نطاق اجملموعة املتاحة من املرشحني املؤهلني واعتماد      

  .تدابري مالئمة بشأن التنافس، ُيفضَّل أن تعدَّل تبعاً ملدة وقيمة العقود
  

  التنّوع اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني  -جيم  
من أجل ضمان إجياد قوة عاملة دولية متوازنة، يوجد لدى معظم املنظمات التابعـة                -١٣٤

ملنظومة األمم املتحدة سياسات بشأن اتصاف موظفيها بالتمثيل اجلغرايف وبـالتوازن بـني              
نظمات تعزيز اعتبارات التوزيـع     وهبذه الروح نفسها، طلبت هيئات إدارة بعض امل       . اجلنسني

اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني عن طريق اختيار اخلرباء االستشاريني على أسـاس جغـرايف              
فاجلمعية العامة لألمم املتحدة وجملس إدارة       .أوسع نطاقاً وإيالء اعتبار لتعيني مزيد من النساء       

جلنة املالية يف منظمـة الفـاو قـد         برنامج األمم املتحدة للبيئة واجمللس التنفيذي لليونسكو و       
ويف ضوء العدد الكبري للخـرباء االستـشاريني        . اعتمدت مجيعها قرارات بشأن هذه املسألة     

املستخَدمني يف منظمات منظومة األمم املتحدة، يكون من املناسب إيـالء اعتبـار للتنـوع         
  .قوة العاملةاجلغرايف والتوازن بني اجلنسني فيما يتعلق أيضاً هبذه الشرحية من ال

وخالل املقابالت . وال يوجد لدى عشر منظمات أي سياسة عامة بشأن هذه املسألة  -١٣٥
اليت أُجريت، اتضح أن لدى كثري من املديرين التنفيذيني موقف إجيايب بشأن هذه القـضايا،               

 بني  ولكن تبني من االستعراض نفسه إيالء اهتمام ضئيل جداً لتعزيز التنّوع اجلغرايف والتوازن            
  .ويبني املرفق السابع هلذا التقرير السياسات اليت تتبعها املنظمات بشأن هذه القضايا. اجلنسني

  التوازن بني اجلنسني    
إىل أنه باستثناء منظمة اليونيسيف،     )  أدناه ٣انظر الشكل   (تشري اإلحصاءات املتاحة      -١٣٦

 يف منظمـات منظومـة األمـم        فإن عدداً كبرياً من فرادى اخلرباء االستشاريني املستخَدمني       
وأثناء إجراء االستعراض، أشارت بعض املنظمات إىل أن جماالت خربهتا          . املتحدة هم رجال  

بيد أن املفتش قد الحظ عدم وجود جهود بارزة ُتبذل          . زالت ختضع هليمنة الذكور     ما الفنية
اقية لتحـسني   فينبغي أن تضع املنظمات استراتيجيات استب     . للعثور على مرشحات وتعيينهن   

  .التوازن بني اجلنسني لديها، مثل التواصل مع جمموعة أوسع من اخلرباء االستشاريني املتاحني
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    ٣الشكل 
يف املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة، يف فئة اخلرباء االستشاريني    التوازن بني اجلنسني    

  )يف املائة (٢٠١٠يونيه /حزيران

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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80
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69.49
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59.52

54.14

53.01

42.42

  
  .وحدة التفتيش املشتركةبيانات من جتميع   :املصدر

  التنوع اجلغرايف    
زال  أن عدم التوازن اجلغرايف مـا     )  أدناه ١انظر اجلدول   (يتضح من البيانات املتاحة       -١٣٧

وقد ذكر املسؤولون أن    . مستمراً وأنه ُيسهم يف تقويض الطابع الدويل ملنظومة األمم املتحدة         
ع القوة العاملة نظـراً إىل أن اخلـرباء         موقع املنظمات ُيسفر، إىل حد معني، عن تقويض تنو        

وقـد يفـّسر   . ُيعيَّنون حملياً يف األماكن اليت يتعني تقدمي اخلدمات فيها       ما االستشاريني كثرياً 
ونظراً . ذلك االفتقار إىل التنوع يف املقر، إىل حد ما، ولكن ليس على مستوى املنظمة ككل              

تويات مرتفعة، يتعني على املنظمة أن تعتمـد  إىل أن استخدام اخلرباء االستشاريني قد بلغ مس     
هنْجاً أكثر استباقية بشأن حتسني التنوع اجلغرايف عن طريق األخذ بسياسة عامة يف هذا الصدد         

  .بةوبتدابري تنفيذية مصاِح
وُتظهر األرقام املتاحة أن عدداً ُيعتد به من اخلرباء االستشاريني يأتون من عدد حمدود        -١٣٨

 املعين باملخدرات واجلرمية  فاليونيسيف واألونكتاد ومكتب األمم املتحدة      . ربيةمن البلدان الغ  
. واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية لديها مجيعاً جمموعة من اخلرباء أقل تنوعاً بـصورة نـسبية              

يعمل لديها خرباء     إذ ويوجد لدى منظمة اليونيدو توزيع أفضل باملقارنة مع منظمات أخرى         
  ). يف املائة فقط٤,٤٥ويبلغ نصيب أكرب جنسية واحدة ( جنسية ١٥٠استشاريون من 

  فاليونيسي
  اليونسكو

  منظمة العمل الدولية
  األونكتاد
  غذية العامليبرنامج األ

  األمم املتحدة
 مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

  اليونيدو
  الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  الفاو
 املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

 إناث            ذكور     
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    ١اجلدول 
  ٢٠١٠يونيه /تنوع اخلرباء االستشاريني يف منظمات األمم املتحدة، حزيران

  البلدان املمثلة   
 ٥نصيب أكرب 

  )٪(  جنسيات
 ١٠نصيب أكرب 

  )٪(جنسيات 
 ٩٠٫١٧ ٧٤٫٤١ ٢٨  األمم املتحدة

  ٨١٫٧٢ ٧٣٫٧٢ ٦٣  اليونيسيف
 ٧٣٫٣٣ ٥٧٫٤٤ ٤١  املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

 ٧٠٫٥٩ ٥٨٫٨٢ ٣١  األونكتاد

 ٦٢٫٨٤ ٤٨٫٤٨ ٨٢  منظمة العمل الدولية

 ٦٠٫٠٧ ٤٥٫٠٣ ٨٥  الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 ٥٩٫١٨ ٤٣٫١٤ ١١٨  برنامج األغذية العاملي

 ٥٩٫٠٢ ٤٨٫٧٣ ١٠٤  اليونسكو

 ٥٥٫٠٩ ٤٠٫١٠ ١٣٣  الفاو

 ٢٧٫٨٣ ١٦٫٩١ ١٥٠  واليونيد

  .باالستناد إىل أرقام مقدمة إىل وحدة التفتيش املشتركة  :املصدر

بشأن قائمة املرشحني هو عنصر هام لتحسني التنـوع          وتوافر سياسة عامة دينامية     -١٣٩
اجلغرايف وكذلك لتحقيق التوازن بني اجلنسني بالنظر إىل أن من شأن هذه السياسة أن تتـيح               

وينبغي أن تكون املنظمات    . أكرب من املرشحني املؤهلني لالختيار من بينهم      للمديرين جمموعة   
وميكن حتقيق ذلك باتباع أساليب     . أكثر استباقية يف الوصول إىل مرشحني من البلدان النامية        

  :يلي  ماشىت من بينها
التخطيط لالحتياجات من اخلرباء االستشاريني قبل احلاجة إليهم بوقت كاٍف بغيـة             •

  من توسيع نطاق جمموعة اخلرباء االستشاريني املتاحني؛التمكّن

استكشاف طرق أكثر ابتكارية للوصول إىل مرشحني من البلدان الناميـة، مثـل              •
اإلعالن عن الوظائف الشاغرة على صفحات اإلنترنت اخلاصة باجملموعات املهنيـة           

 ذات الصلة يف تلك البلدان؛

ملرشحني املؤهلني املختـصرة شخـصاً      اشتراط أن يكون أحد املدرجني يف قائمة ا        •
 واحداً على األقل من البلدان النامية؛

حتديد أهداف إرشادية بشأن التنّوع والتوازن بني اجلنسني، والقيام على حنو منتظم             •
 .برصد حتقيق هذه األهداف
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يف   مبـا  وبالنظر إىل الصلة القوية بني أهداف كثري من املنظمات والقضايا اإلمنائية،            -١٤٠
ك تطوير القدرات، فإن استخدام خرباء استشاريني مؤهلني من البلدان النامية سيكون من             ذل

وإذا أُخذ يف االعتبار العدد الكبري املعين من اخلـرباء          . شأنه اإلسهام يف حتقيق هذه األهداف     
االستشاريني على امتداد منظومة األمم املتحدة، يكون من املستصوب إيالء مزيد من االهتمام 

  .ه القضية اآلنهلذ
ومن املتوقّع أن تؤدي التوصية التالية إىل حتسني إدارة عمليـة االسـتعانة بـاخلرباء                 

  .االستشاريني عن طريق نشر أفضل املمارسات

  ٩التوصية 
ينبغي أن يكفل الرؤساء التنفيذيون للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة إيالء             

 وحتقيق التوازن بني اجلنـسني يف الـسياسات املتعلقـة           االعتبار ملسأليت التنوع اجلغرايف   
  .باستخدام اخلرباء االستشاريني يف منظماهتم والنهوض هباتني املسألتني على حنو استباقي

  

  األجور  -دال  
توجد فوارق وأوجه عدم اتساق كبرية يف األجور على امتداد املنظومة وداخل كل               -١٤١
ا التقرير معلومات موجزة عن ُنظم األجور داخل منظومـة          ويقدم املرفق السادس هلذ    .منظمة

األمم املتحدة إىل جانب بيان السلطات املعنية اليت حتدد هذه األجور وتقرر استثناءات مـن               
  .القواعد واحلدود القصوى لألجور

األتعـاب،  /وتؤخذ يف االعتبار على امتداد املنظومة عناصر شىت عند حتديد األجور            -١٤٢
مها مذكورتان يف سريته الذاتيـة،        كما ة أمور مسات اخلبري االستشاري وخربته     منها يف مجل  

ومييـل  .  واألجر السابق للخبري االستشاري    ،النواتج املراد تقدميها    أو ومدى تعقيد اخلدمات  
املديرون يف جمال املمارسة العملية إىل حتديد األجر باالستناد يف املقام األول إىل مسات اخلبري               

وفضالً عـن ذلـك،     . قد يؤدي إىل تقرير أجر أعلى من الضروري         مما  وخربته، االستشاري
تؤكد بعض وثائق السياسات املتعلقة بتحديد األجور على خربة اخلبري االستشاري وخلفيتـه     

  .أكثر من تأكيدها على طبيعة العمل املراد أداؤه ومدى تعقيده
لتمويل الكايف إىل أن خيتار املديرون      يؤدي عدم توافر ا     ما وباإلضافة إىل ذلك، كثرياً     -١٤٣

امليزانيـة  /تكون األمـوال    ال تكون هذه هي احلالة عندما      ما وكثرياً. مستوى أدىن من األجر   
وإذا ُوجد متحيص لألجور يف املنظمات املعنية، يكون ذلك  . كافية لعرض مستوى أجر مقابل    

توجـد حماولـة      وال ستشاري؛بقصد احليلولة دون تقدمي أتعاب مرتفعة نظري عمل اخلبري اال         
  .للحيلولة دون تقدمي أجر منخفض
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وينبغي أن يكون العامل الرئيسي يف حتديد األجر هو مدى تعقيد املهـام والنـواتج                 -١٤٤
 اخلـربة   أو أن يكون هو الـسمات      ال هي مشروحة يف االختصاصات،     كما املراد حتقيقها 
ويتـسم إعـداد    . العمل املتساوي وينبغي دفع مستويات متشاهبة من األجر عن        . الشخصية

اختصاصات تفصيلية وحمددة مع ذكر نواتج واضحة بأنه أمر حاسم األمهية لتعـيني أفـضل               
اخلرباء االستشاريني املؤهلني ولتحديد أجر منصف ولرصد وتنفيذ العقود وتقييم األداء على            

مـضة بـشأن    ينبغي وتشمل نصوصاً غا     مما تكون االختصاصات أعم    ما وأحياناً. حنو سليم 
  .العمل املراد أداؤه

ومن أجل إجياد إطار لتحديد مستويات األجور، ينبغي أن حتدد املنظمـات عـادةً                -١٤٥
وُيفترض يف املديرين أن يقرروا النطاق      . نطاقات لألجور تستند إىل جداول مرتبات املوظفني      

توقَّعة من أجل حتديد األجر الذي ُيطبَّق باالستناد إىل مدى تعقيد العمل املراد أداؤه والنواتج امل     
ويتخـذ  . النهائي يف حدود النطاق املعين، على أن ُتؤخذ يف احلسبان خربة اخلبري االستشاري     

موظف املوارد البشرية، بالتشاور مع املدير القائم بـالتعيني، القـرار             أو املدير القائم بالتعيني  
  .املتعلق بتحديد األجر النهائي

ليت أُجريت، شكا كثري من املديرين القائمني بالتعيني ومن اخلـرباء           وأثناء املقابالت ا    -١٤٦
 فبينمـا . االستشاريني من االفتقار إىل مبادئ توجيهية واضحة وشاملة خبصوص حتديد األجر    

وجد لدى بعض املنظمات أي سياسة عامة ومبادئ توجيهية على اإلطالق، فإن املبادئ             ت ال
تشمل سوى قائمـة      ال  أو قد فات أواهنا  كون  ي  ما  عادة التوجيهية املتاحة يف بعض املنظمات    

ُيسفر ذلك عن وجود فوارق ُيعتد هبا يف مـستويات األجـور              ما وكثرياً. بنطاقات األجور 
حىت أحياناً وجود أجر متباين خبـصوص         أو يتعلق باملهام املتماثلة داخل املنظمة نفسها      فيما

 وهذا يضر بتطبيق نطاقات األجور تطبيقاً متـسقاً         .العقود املتتابعة املنطوية على املهام نفسها     
فينبغي قيام املنظمات بتحديث ُنظم األجور هبا، وباعتماد مبادئ توجيهيـة           . ومنصفاً وشفافاً 

تفصيلية بشأن تنفيذ هذه النظم، وباحلفاظ على قواعد بيانـات ديناميـة بـشأن اخلـرباء                
  .االستشاريني تتضمن سجالت األجور املدفوعة

د يكون من الصعب يف بعض احلاالت حتديد أجر مناسب بسبب صعوبات حتديد            وق  -١٤٧
معادالت خبصوص عمل املوظفني وبسبب االفتقار إىل معلومات بشأن املعدالت السائدة يف            

وقد أوضحت املقابالت اليت أُجريت أن نظم األجور القائمة يلزم جعلها أكثر مرونة             . السوق
أعلى يف جماالت تقنية معينة مثل العمل كخرباء استشاريني يف          من أجل تلبية احلاجة إىل أجور       

تكـون األجـور      ما وأحياناً. يف نظام ختطيط موارد املؤسسة      أو جمال تكنولوجيا املعلومات  
املدفوعة يف السوق للخبري االستشاري املؤهل العامل يف هذه اجملاالت أعلـى بكـثري مـن                

ويف هـذه احلـاالت،     . منظومة األمم املتحدة  املستوى األقصى لألجر الذي حتدده منظمات       
يكون من املهم تربير األجر املقتَرح تربيراً موضوعياً؛ ويتعني على املنظمة أن جتـد أسـاليب                

وعلى سبيل املثال، يقوم املديرون القائمون    . موضوعية إبداعية لتحديد األجر يف هذه احلاالت      
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ور السائدة على صفحات املواقع الشبكية بالتعيني يف منظمة اليونيسيف بعرض مستويات األج
الرابطات املهنية ذات الصلة باعتبارها أحد العناصـر الـيت تـربر مقتَرحـاهتم              /للجماعات

  .باألجور املتعلقة
بضع حاالت لتحديد   يف    إال ُيجرى  ال وقد وجد املفتش أن البحث السوقي السليم        -١٤٨

مثـل تكنولوجيـا   (اخلـربة الفنيـة   يف جمال متخصص من جماالت       أو األجر يف موقع معني   
ومن املفهوم أن إجراء دراسات استقصائية منهجية بشأن السوق هو أمر غـري             ). املعلومات

بيد أن املنظمات قد تنظر يف إجراء دراسـات         . مالئم يف معظم احلاالت   هو    وال ممكن عملياً 
ستشاريني باالسـتناد   استقصائية مشتركة يف بعض اجملاالت املشتركة املتعلقة بعمل اخلرباء اال         

  .إىل حتليل منافع التكاليف
وقد سلط بعض مديري الربامج األضواء على عدم قدرة مستويات األجور املطبقـة               -١٤٩

 فقد ُحددت مستويات األجور يف منظماهتم منـذ سـنني         . حالياً يف منظماهتم على املنافسة    
عض اجملاالت اليت تتطلب خـربة      سيما يف ب    وال تعد متوافقة مع الواقع القائم يف السوق،       ومل

وساق املديرون حجة مفادها أن منظومة األمم املتحدة تواجه خطر عدم القدرة            . فنية معقدة 
أهنا عرضة ألن يكون أداؤها دون املستوى من          أو على تعيني أفضل أصحاب اخلربات املتاحة     

اناً، سعياً إىل التغلب على     وذُكر أيضاً أن املديرين القائمني بالتعيني يقومون أحي       . حيث التنفيذ 
باللجوء إىل ممارسات غري مالئمة مثل زيادة مدة العقد زيـادة            معدالت األجور املنخفضة،  

  .صورية خبصوص أنواع معينة من النواتج من أجل التعويض عن عدم كفاية معدالت األجر
ستعانة بـاخلرباء  ومن املتوقَّع أن تؤدي التوصية التالية إىل زيادة فعالية إدارة عملية اال        

  .االستشاريني

  ١٠التوصية 
 ن للمنظمات التابعة ملنظومة األمـم املتحـدة       و الرؤساء التنفيذي  أن يكفل ينبغي    

وجود سياسة أجور حمدَّثة لدى منظماهتم بشأن استخدام اخلرباء االستـشاريني تكـون             
  .اًمدعومة مببادئ توجيهية مالئمة من أجل تنفيذ هذه السياسة تنفيذاً متسق

  

  الرقابة  -هاء  

  تقييم أداء اخلرباء االستشاريني    
ُيفترض يف اخلرباء االستشاريني، بسبب طبيعة عملـهم ومركـزهم، أن يعملـوا               -١٥٠

بيد أن تقييم أدائهم أمر مهم لغرض حتديد األجر ولتتّبع أداء العمل            . باستقاللية وبصفة فردية  
لعظمى من املنظمات يف منظومة األمم املتحدة،       وقد قامت األغلبية ا   . لغرض تعيينهم مستقبالً  
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باستثناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة العمل الدولية واملنظمة العاملية للملكية الفكرية            
  .واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، بوضع إجراءات موحدة لتقييم األداء) الوايبو(

ستشاريني باستخدام مناذج موحدة ذات أسئلة      وتقّيم بعض املنظمات أداء اخلرباء اال       -١٥١
تستخدم منظمات أخرى أي مناذج ولكنها تتطلب من املدير القائم بالتعيني             ال ُمسهبة، بينما 

ففي اليونيسيف وبرنـامج    .  بالتنفيذ املْرضي للمهام من جانب اخلبري االستشاري       تقدمي بيان 
م مناذج مفصَّلة ومترابطة بصورة جيـدة       األغذية العاملي ومنظمة الصحة العاملية جيري استخدا      

يف ذلك القدرات التقنية والشخصية للخبري   مبالتقييم تنفيذ العمل اإلمجايل وجودة هذا العمل،     
ويـشجع  . وهذه النماذج املوحدة مفيدة إلنفاذ عملية تقييم األداء بصورة فعالة       . االستشاري

  .لةاملفتش مجيع املنظمات على استخدام مناذج تقييم مماث
وعلى سبيل املثـال، جتـري      . وينبغي النظر يف توقيت التقييم وفقاً لطول مدة العقد          -١٥٢

اليونيسيف التقييم عند اكتمال مدة التعيني يف حالة العقود اليت تقل مدهتا عن ستة أشـهر؛                
  .ولكنها جتري تقييماً مؤقتاً يف هناية ستة أشهر يف حالة العقود ذات املدة األطول

جرى استعراضه من ملفات خرباء استشاريني، يوجد تذبذب كبري           ما ستناد إىل وباال  -١٥٣
فيما بني املنظمات ومن إدارة إىل أخرى داخل املنظمة الواحدة من حيث جـودة تقييمـات     

وتفتقر وثائق التقييم إىل العنصر الكيفي للعمل       . ، وذلك تبعاً للمديرين املعنيني     وجديتها األداء
وتوجد خطورة يف اعتبار تقييم األداء عملية بريوقراطية ويف مـلء            . املُنجز للناتج  أو املُؤدَّى

ويف احلـاالت   . تدقيق حبيث جيري إمهال القيمة العملية املضافة هلذا التقييم          بال النماذج املعنية 
يكون فيها تقييم األداء معياراً لتأدية املدفوعات األخرية، تتقّوض بصورة خاصة جودة              ال اليت

من أجل  ومن شأن اشتراط إجراء تقيم إلزامي لألداء        .  ومسألة استخدام مناذج التقييم    التقييم
  .تأدية املدفوعات األخرية أن حيّسن من هذه العملية

 املوضوعة لعقود   ت االختصاصا ينبغي أن تشمل  وللتمكني من إجراء تقييم أداء سليم،         -١٥٤
اؤها وللنواتج املتوقَّعة واملؤشـرات احملـددة       اخلرباء االستشاريني وصفاً واضحاً للمهام املراد أد      

فاالختصاصات املطلع عليها يف عدد من ملفات احلاالت اليت جرى استعراضها كانت            . لإلجناز
. تركّز فقط على األنشطة املراد قيام اخلرباء االستـشاريني هبـا            أو ينبغي  مما أعم  أو إما غامضة 

 توصيفاً للعمل يف حالة وظيفة املوظـف        بعض احلاالت، صيغت االختصاصات باعتبارها     ويف
ويف ظل عدم وجود معايري لألداء،      ". مهام أخرى حسب احلاجة   "العادي ومشلت اشتراط أداء     
  ".عمل مْرضٍ"ُتعتَبر قد اكتملت بذكر عبارة   مافإن إجراءات تقييم األداء كثرياً

 تقييمـات األداء  جيري بصورة عامة إطالع اخلرباء االستشاريني علـى        ال  ما وعادةً  -١٥٥
فأثناء املقابالت اليت أُجريت، أعرب كثري من اخلرباء االستـشاريني، وخاصـة            . اخلاصة هبم 

أولئك الذين يعملون لفترات زمنية أطول، عن االهتمام برؤية مناذج التقييم ومبناقشة أدائهـم          
اصة هبم ومناقشة   فإطالع اخلرباء االستشاريني على مناذج تقييم األداء اخل       . مع املشرفني عليهم  

وتـبني مـن    . األداء معهم ميكن أن يسهما يف النهوض بأدائهم وحتسني جـودة عملـهم            
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جيري استخدام أي آلية جزائية يف حاالت األداء الرديء؛ فمن النادر             ال االستعراض أيضاً أنه  
 باألداء  ويبدو أيضاً أن املديرين حيجمون عن اإلقرار      . كلياً  أو للغاية احتجاز املدفوعات جزئياً   

  .غري املْرضي  أوالرديء

  عدم وجود تقاسم للمعلومات بشأن األداء    
ال توجد يف كثري من املنظمات آلية مالئمة لتقاسم املعلومات املتعلقـة بتقييمـات                -١٥٦
ُتحفظ السجالت السابقة املتعلقة بأداء اخلرباء االستشاريني يف قاعدة بيانات            ما فنادراً. األداء

ولذلك، فليس من غري املعتاد أن تقوم اإلدارات املختلفة بتعيني اخلـرباء            . نيةمركزية إلكترو 
  .االستشاريني على الرغم من وجود تقييم سليب لألداء خبصوص عمل سابق يف إدارة أخرى

وتوجد فائدة حمتملة ميكن جنيها من ضمان وجود رابط إلكتروين بني قوائم اخلرباء               -١٥٧
أدائهم، ومن إتاحة إمكانية اطالع املديرين القائمني بـالتعيني         االستشاريني وسجالت تقييم    

. فهذا ميكن أن ييّسر اختيار أفضل املرشحني املؤهلني للقيام بعمل اخلرباء االستشاريني           . عليها
وفضالً عن ذلك، ينبغي أن تتكفل ُنظم املعلومات تلقائياً بإطالع املديرين القائمني بالتعيني             

  .ستشاريني الذين اعُترب أداؤهم السابق غري مْرضٍعلى أمساء اخلرباء اال
وتقوم بعض املنظمات بالفعل باختاذ خطوات يف اجتاه االستفادة على حنو أفضل من               -١٥٨

مكتب األمـم املتحـدة   /ُيؤذن للمديرين يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا         إذ .تقييمات األداء 
وحتـتفظ  . اء السابق أثناء عملية االختيار    املعين باملخدرات واجلرمية باستعراض سجالت األد     

ميكـن أن ييـّسر     مما منظمة الصحة العاملية بوثائق التقييم يف مستودع لقاعدة بيانات الوثائق         
  .استخدامها من جانب املديرين القائمني بالتعيني

   وتقدمي التقاريرومراجعة احلساباتالرصد     
. ة األمم املتحدة هو مواردها البـشرية      أهم أصل من أصول املنظمات التابعة ملنظوم        -١٥٩

وبينما جيري رصد عملية تعيني املوظفني وإدارة شؤوهنم رصداً دقيقاً من مجيع جوانبها، فإنه              
 وكـثرياً . جتاهل كل من تعيني اخلرباء االستشاريني وإدارة شؤوهنم         أو جيري إمهال   ما كثرياً
 ريني إىل تعريض املنظمات علـى حنـو       يؤدي املستوى الكبري لالستعانة باخلرباء االستشا      ما
مناص منه ملخاطر كبرية من الناحية املالية ومن ناحية السمعة، ولـذلك ينبغـي رصـد                 ال

االستعانة باخلرباء االستشاريني واإلشراف عليهم عن كثب، لـيس فقـط مـن جانـب               
العليا وهيئات املراجعة الداخلية للحسابات ولكـن أيـضاً مـن جانـب اهليئـات               اإلدارة

  .هيئات اإلدارة/التشريعية

  تتسم بالتركيز  على نطاق املنظمةمراجعة للحساباتاحلاجة إىل     
وضح من تقارير املراجعة الداخلية للحسابات اليت ُدرست أثناء االستعراض االفتقار             -١٦٠

إىل التنافس يف اختيار اخلرباء االستشاريني وإساءة استخدام العقود املتعلقة هبم لكي يـؤدوا              
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ام من النوع الذي يؤديه املوظفون وعدم وجود مربرات للممارسات املتعلقـة بـاألجور              مه
وعلى الرغم من وجود تقارير مراجعة حسابات متصلة باخلرباء االستشاريني فإهنـا            . املرتفعة

فعمليات املراجعة الشاملة للحسابات على نطاق املنظمـة        . تقتصر عادةً على بعض اإلدارات    
ونظراً إىل  . تخدام اخلرباء االستشاريني هي أمر غري شائع يف هذه املنظمات         ملسألة اس  بأسرها

املستوى الكبري للموارد املعنية واملستوى املرتفع لتفويض السلطة، فـإن اسـتخدام اخلـرباء              
كبرياً مـن جمـاالت      االستشاريني والعاملني اآلخرين من غري املوظفني ميكن أن يشكل جماالً         

  .كثري من املنظماتخاطر بالنسبة إىل امل
علـى  توجد فائدة حمتملة ميكن جنيها من إجراء عمليات مراجعة للحـسابات            و  -١٦١

تتسم بالتركيز بشأن هذه املسألة، وخاصة يف املنظمات اليت ُيستخدم فيهـا            نطاق املنظمة   
 مراجعي احلسابات وقد أبلغ مسؤولو الفاو املفتش بأن .بقدر كبريعمل اخلرباء االستشاريني 

 ٢٠١٣-٢٠١٢ أدرجوا يف خطتهم ملراجعة احلسابات املرتكزة على املخـاطر للفتـرة             قد
استعراضاً دقيقاً للسياسات واإلجراءات العامة للمنظمة بشأن استخدام املوارد البشرية من غري 

وذكرت أيضاً الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن       . املوظفني، مبن يف ذلك اخلرباء االستشاريون     
قابة الداخلية هبا قد أجرت تقييماً على نطاق الوكالة للممارسات املتعلقة باستخدام            دائرة الر 

كذلك أسهم مكتب األمم املتحدة خلـدمات الرقابـة         . ٢٠١١  عام اخلرباء االستشاريني يف  
الداخلية يف عدد من عمليات مراجعة احلسابات املتعلقة باستخدام اخلرباء االستـشاريني يف             

  .ة العامةشىت إدارات األمان

  احلاجة إىل رصد أفضل    
 جيري يف كثري من املنظمات تفويض السلطة املتعلقة باستخدام اخلرباء االستشاريني،            -١٦٢
يرى كبار املديرين أن رصد وإنفاذ عمليـة          ما فكثرياً. ُسلطت األضواء على ذلك أعاله     كما

 مها مـن مـسؤولية إدارات       التنفيذ السليم للسياسات املتعلقة باستخدام اخلرباء االستشاريني      
عدم وجود نظم معلومـات  هو وويؤدي عدم تبين هذه املسألة . املراجعة الداخلية للحسابات  

أن علـى   ويود املفتش التأكيد    . مالئمة إىل أن تواجه املنظمات خماطر ُيعتد هبا يف هذا الصدد          
أن ساء التنفيـذيني    ولذلك جيب على الرؤ   . الرصد والرقابة الداخلية مها من مسؤولية اإلدارة      

  .يتحّملوا مسؤوليتهم اإلدارية وأن ينشئوا آليات مالئمة حتقيقاً هلذا الغرض
تعرض كثري مـن      وال .وتؤدي نظم إدارة املعلومات دوراً حمورياً يف مهمة الرصد الفعال           -١٦٣

اريني، نظم املعلومات حالياً إمكانية استخالص املعلومات ذات الصلة بشأن فرادى اخلرباء االستش           
 ناقـصة   أو تكون املعلومات املتاحـة جمـزأة       ما وعلى ذلك فكثرياً  . وخاصة من املكاتب امليدانية   

ويف كثري من األحيان، ُيحتفظ باملعلومات املتعلقة باخلرباء االستـشاريني          . عند طلبها   إال ٌتقدَّم وال
هلـؤالء  ليل االستخدام اإلمجايل    ييّسر تقدمي التقارير اإلمجالية وحت     ال  مما يف أجزاء خمتلفة من النظام،    

وهلذا الوضع آثار سلبية على مدى فعالية إدارة شؤون اخلـرباء االستـشاريني ورصـد               . خلرباءا
  .استخدامهم ومراقبة ذلك، وكذلك على الكفاءة يف التخطيط للقوة العاملة بأسرها
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فـة  ويوجد لدى بعض املنظمات بالفعل نظم لتخطيط موارد املؤسسة تـشمل طائ             -١٦٤
فمنظمة الفـاو ومكتـب     . واسعة من سجالت اخلرباء االستشاريني، من بينها تقييمات أداء        

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة ومنظمـة اإليكـاو           /األمم املتحدة يف فيينا   
ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية واليونيـسيف      ) اإليفاد(والصندوق الدويل للتنمية الزراعية     

يعاً نظم معلومات قادرة على إنتاج أنواع شىت من املعلومات ذات الـصلة بـشأن               لديها مج 
وتشتمل سجالت املعلومات اخلاصة باإليفاد على بيانات شـىت ذات          . اخلرباء االستشاريني 

صلة، مثل حتديد اهلوية، واالسم، ونوع اجلنس، والبلد األصلي، وفترات التوظيف، واألجر،            
). مثالً وجود استثناء من احلد األعلى لألجر      (ستشارية، واإلعفاءات   والسفر، وجمال اخلربة اال   

وميكن للنظام املعمول به لدى منظمة الصحة للبلدان األمريكية أن ُينتج تقارير شهرية تتضمن              
معلومات عن مدة العقود اجلارية، والبيانات املتعلقة باملوظفني القريبني مـن سـن التقاعـد      

  .وهي معلومات تنّبه املديرين ومتكّن من التخطيط على حنو أفضلوبتاريخ انتهاء العقود، 
وتقوم منظمة اليونيدو حالياً بإدماج وحدة جديدة للمـوارد البـشرية يف نظـام                 -١٦٥

وتتوخى سياستها العامة إعداد تقـارير      . املعلومات هبا بغية تغطية العاملني من غري املوظفني       
يف ذلك هيكل األتعاب املطبَّـق،        مبا فنية اخلارجية، سنوية عن شىت جوانب استخدام اخلربة ال      

واحلاالت اليت تتطلب ترخيصاً خاصاً، والتوازن اجلغرايف، ومؤشرات شىت مستقاة من تقارير            
  .مث ُتوزَّع هذه التقارير على كبار املديرين. التقييم
ـ             -١٦٦ ديها، وقدمت منظمة اليونيسيف بيانات شاملة عن استخدام اخلرباء االستـشاريني ل

الدويل للخبري    أو تشمل االسم، ونوع اجلنس، واجلنسية، والعالقة السابقة باملنظمة، واملركز احمللي         
االستشاري، والبيانات اإلدارية واملالية املتعلقة بالعقود، وتواريخ العقـود، ومـصادر التمويـل،             

  .ل اسم املدير واجملال الوظيفيامليزانية، واملعلومات التشغيلية مث/والفواتري، والرصيد املتاح لألموال
ورغم أن قدرات نظم املعلومات تتباين فيما بني املنظمات التابعة ملنظومـة األمـم                -١٦٧
تعرض بالكامل مجيع جوانب مسألة استخدام اخلرباء االستشاريني، فإنه جتـدر             وال املتحدة

 أجـل الرصـد     تستخدم بشكل كامل املعلومات املتاحة فعالً من        ال مالحظة أن املنظمات  
متـارس معظـم      وال .والرقابة واختاذ القرارات فيما يتعلق باستخدام اخلرباء االستـشاريني        

املنظمات عملية تقدمي التقارير التحليلية الداخلية وتبادل اآلراء بشأن االسـتنتاجات علـى             
ويشري املفتش إىل أن نظم املعلومات مـصمَّمة لـيس فقـط لتلبيـة              . مستوى اإلدارة العليا  

الحتياجات التشغيلية على مستوى املعامالت ولكن أيضاً لكي ُيستفاد منها كأداة لـإلدارة             ا
 ويوجد ميل إىل أال تعد املنظمات إحصاءات بشأن استخدام اخلرباء االستـشاريني           . والرصد

عندما تطلب إليها هيئات اإلدارة ذلك، بدالً من أن تستخدم هذه اإلحصاءات من أجل               إال
  .الفعال واستخدام املوارد بكفاءةالرصد الداخلي 

البيانـات اإلحـصائية وباملعلومـات      بوينبغي تزويد كبار املديرين وهيئات اإلدارة         -١٦٨
والتقييمات التحليلية، مثل تلك املتعلقة باالجتاهات الناشئة واملتغرية يف جمال استخدام اخلرباء            
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ع اليت ُيؤخذ فيهـا باسـتثناءات،       االستشاريني، ومستويات االستثناءات والتربيرات، واملواق    
وحتديد خريطة استخدام اخلرباء االستشاريني يف مقار املنظمات املعنية، والربامج اليت متكّن من     

وحتتاج منظمـات   . األخذ بالتدابري ذات الصلة الرامية إىل التخفيف من املخاطر اليت ُحددت          
  .بشأن مجع البيانات واستخدامهامنظومة األمم املتحدة إىل اعتماد هنْج خمطط له ومترابط 

ذكر مسؤولون مبنظمتني من املنظمات أنه باالسـتناد         وأثناء املقابالت اليت أُجريت،     -١٦٩
إىل استعراض اإلحصاءات املتعلقة باستخدام اخلرباء االستشاريني، أعرب رؤساء املنظمـتني           

ام املديرين التنفيـذيني    املعنيتني عن شكوكهم يف استخدام اخلرباء االستشاريني ووجهوا اهتم        
أدى الحقاً إىل حـدوث اخنفـاض جـذري يف اسـتخدام اخلـرباء                مما إىل هذه املسألة،  

اإلدارة العليا مستوى وهذا هو مثال لكيف ميكن حىت لعملية رصد بسيطة على  . االستشاريني
  .أن يكون هلا تأثري على استخدام املوارد بشكل سليم

  ٤  اإلطار
  جيلها وحتليلها واإلبالغ عنهاالعناصر اليت ينبغي تس

للخرباء االستشاريني بالنسبة إىل جمموع     /تقييم الوزن النسيب للعاملني من غري املوظفني       •
 القوة العاملة؛

تفاصيل النفقات الكلية الستخدام اخلرباء االستـشاريني حـسب نـوع العقـد،              •
 املكتب واملوقع والربامج؛/واإلدارة

ب يف كل وحدة من وحدات األعمـال ويف كـل           عدد العقود حسب النوع واألتعا     •
 موقع وعلى املستوى اإلمجايل؛

 الوظيفية؛/بيان تفصيلي بالعقود املربمة حبسب نطاقات األجور واجملموعات املهنية •

 التنوع اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني؛ •

 مدة العقود حسب الفئة ومتوسط املدة؛ •

 ؛)ارجة عن امليزانيةموارد خ  أوامليزانية العادية(مصدر التمويل  •

مـثالً  (إحصاءات عن اإلعفاءات املمنوحة على سبيل االستثناء من القواعد واألنظمة            •
وبيان تفصيلي لإلعفاءات حبـسب  ) جتاوز احلد األقصى لألجر واحلدود الزمنية للمدة      

 املكتب والبلد؛/اإلدارة

 واملوقع؛عدد املوظفني املتقاعدين املعاد تعيينهم، ومستواهم، ومدة العقد،  •

واحد خـالل     عام عدد وقائمة اخلرباء االستشاريني املتعاقد معهم لفترات أطول من         •
 فترة سنتني، وموقع استخدامهم، وجمال االستخدام؛

يف ذلك مربرات اإلعفاءات املقررة واالجتاهـات         مبا حتليل املعلومات املذكورة أعاله،    •
  .امللحوظة واملقارنة بالسنوات السابقة
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  هليئات اإلدارة/الدور الرقايب للهيئات التشريعيةتعزيز     
اهليئات التشريعية عـن اسـتخدام اخلـرباء        /ُتقدَّم تقارير بانتظام إىل هيئات اإلدارة       -١٧٠

االستشاريني وذلك يف منظمة الفاو، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، واألمانة العامة لألمـم             
ومنظمة اليونسكو، ومنظمة اليونيدو، وبرنامج األغذية      املتحدة، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة،      

وهذه التقارير إما أهنا تركز على اخلـرباء االستـشاريني          . العاملي، واملنظمة البحرية الدولية   
 أهنا تتناول إدارة املوارد البشرية بـشكل        أو واألنواع األخرى من العاملني من غري املوظفني      

  .رباء االستشارينيمع تضمنها فرعاً عن استخدام اخل عام
    ٤ الشكل

اخلـرباء  /املـوظفني  تقدمي تقارير إىل الدول األعضاء عن استخدام العاملني مـن غـري           
  االستشاريني

  
  .استبيان وحدة التفتيش املشتركة واستعراض مكتيب  :املصدر

 هلذه  حتليالً معلوماتياً   أو وال تقدم هذه التقارير بصورة عامة إحصاءات حتليلية كاملة          -١٧١
استنتاجات عملية من أجل اختاذ القرارات، وقلة منها فقط هي اليت تتضمن              وال اإلحصاءات

  .لتوجيه انتباه الدول األعضاء إليهيكفي مستوى من التحليل واالستنتاجات العملية 
يقدم معلومات عن    و )١٩( وحتليالت جيدة نسبياً   ويشمل تقرير اليونسكو إحصاءات     -١٧٢

على عقود اخلرباء االستشاريني كمبلغ وكنسبة مئوية من امليزانية اإلمجالية،          اإلنفاق اإلمجايل   
__________  

، الوثيقة  ٢٠١٠  عام الستشاريني يف األمانة العامة يف    تقرير املدير العام لليونسكو عن استخدام عقود اخلرباء ا         )١٩(
186 EX/6 Part IX. 

رية، واالحتاد الدويل منظمة الفاو، والوكالة الدولية للطاقة الذ
 للبيئـة،  املتحدة األمم وبرنامج ،لالتصاالت، واألمم املتحدة  

ومنظمة اليونسكو، ومنظمة اليونيدو، وبرنـامج األغذيـة        
 العاملي، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

منظمة اإليكاو، ومنظمة العمل الدولية، واملنظمة البحرية الدولية، وبرنامج         
مم املتحدة اإلمنائي، وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومفوضية األمـم          األ

املتحدة السامية لشؤون الالجئني، ومنظمة اليونيسيف، ومكتـب األمـم          
املتحدة خلدمات املشاريع، واالحتاد الربيدي العاملي، ومنظمة الصحة العاملية،         

 ومنظمة الوايبو

 تقدمي تقارير إىل الدول األعضاء

 عدم تقدمي تقارير إىل الدول األعضاء
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ومقارنة مع أرقام العام السابق، وبيانات تفصيلية عن العقود حبسب املقر واملكاتب امليدانية،             
واإلنفاق املتوسط للعقد الواحد، ومصدر متويل العقود يف املقر ويف امليدان حسب امليزانيـة              

املوارد اخلارجة عن امليزانية، وبيانات تفصيلية عن عقود اخلرباء االستشاريني حبسب   أوالعادية
املكتب، والنشاط املواضيعي واجملموعات اإلقليميـة؛ وعـدد        /املبلغ واملدة وحبسب القطاع   

  .املتقاعدين املعاد تعيينهم، واملبلغ الذي أنفقه املقر واملكاتب امليدانية
سياساتية اهليكلية علـى زيـادة مـستوى اسـتخدام اخلـرباء            ونظراً إىل اآلثار ال     -١٧٣

هيئات اإلدارة للمنظمات مهمتـها     /مناص من أن متارس اهليئات التشريعية       فال االستشاريني،
وحتقيقاً هلذه الغاية، ينبغي إدراج هذه املسألة يف جداول أعمال هذه اهليئات إما كبند   . الرقابية

. كجزء من املسائل املتعلقة بإدارة املوارد البشرية       أو خمصص هلذا الغرض من جدول األعمال     
هيئات اإلدارة، ينبغي قيام الرؤسـاء التنفيـذيني        /وتيسرياً للمهمة الرقابية للهيئات التشريعية    

  .للمنظمات املعنية بتزويدها على حنو منتظم بتقارير حتليلية ذات جودة حسنة
سني الرقابة واالمتثال خبصوص استخدام     ومن املتوقَّع أن تؤدي التوصية التالية إىل حت         

  .اخلرباء االستشاريني

  ١١التوصية 
ينبغي للرؤساء التنفيذيني للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحـدة أن يعـززوا              

الرقابة على استخدام اخلرباء االستشاريني عن طريق إجراء تقييم فعال لألداء، وعمليات            
ارير حتليلية داخلية وخارجية، بقصد ضمان استخدام مراجعة حسابات، ورصد، وتقدمي تق 

  .العقود استخداماً سليماً واستخدام املوارد بكفاءة
  ١٢التوصية 
هيئات اإلدارة للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة أن        /ينبغي للهيئات التشريعية    

 استعراضـات   متارس مهمتها الرقابية بشأن استخدام اخلرباء االستشاريني عن طريق إجراء         
  .منتظمة للمعلومات التحليلية املقدمة من الرؤساء التنفيذيني للمنظمات املعنية
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  احلاجة إىل هنْج ُيّتبع على نطاق املنظومة  -خامساً  
تبني من االستعراض أن السياسات القائمة تفتقر إىل مبادئ عليا ومعايري ذات صـلة           -١٧٤

ومـن  . د املوظفني وعقود العاملني من غري املـوظفني       االختيار بني عقو  عند  لتوجيه املديرين   
منظور مبادئ وممارسات العمل الدولية، ينبغي للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحـدة أن             

من النوع القائم بني رب     (عدم وجود عالقة توظيف       أو تنظر على حنو أفضل يف مدى وجود      
يتصل هبا من استحقاقات األمـان        وما ةبغية حتديد الطريقة التعاقدية املالئم    ) عمل وموظف 
ويف حالة ثبوت وجود عالقة توظيف، وبصرف النظر عما إذا كان العمل املراد             . االجتماعي

ال،   أمبصرف النظر عما إذا كان العمل مـستمراً   أو ال  أم القيام به جزءاً من املهام األساسية     
لة وجود عالقة متعاقد مستقل،     ويف حا . ينبغي أن تكون الطريقة التعاقدية هي عقد موظفني       

  .ينبغي أن تكون العالقة التعاقدية هي عقد عاملني غري موظفني
وينبغي أن توائم املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة سياساهتا مع مبادئ العمـل               -١٧٥

الدولية ومع أفضل املمارسات بغية هتيئة األوضاع الالزمة لتوضيح التعريف الـوظيفي لفئـة           
ومـن  . ظفني وفئة العاملني من غري املوظفني اللتني تشكالن القوة العاملة وللتمييز بينهما           املو

شأن إجياد هذا التحديد الواضح أن يساعد املديرين على اختيار الطريقة التعاقديـة املالئمـة               
وفضالً عن ذلك، ينبغـي     . باالستناد إىل املبادئ التوجيهية املوضوعة واملؤشرات املتفق عليها       

إليعاز إىل املديرين التنفيذيني بوجوب جعل اختيارهم للعقد مبنياً على معايري عالقة التوظيف             ا
  .وليس على أي عوامل أخرى

 توصية هتدف إىل حتسني سياسات وممارسات املنظمـات         ١٣يشمل هذا التقرير    و  -١٧٦
 إىل الرؤساء   وإحدى عشرة توصية منها موجهة    . املعنية يف جمال استخدام اخلرباء االستشاريني     

ن للمنظمات باملسؤولية األوىل عـن      ووبينما يضطلع الرؤساء التنفيذي   . التنفيذيني للمنظمات 
 للجنة الرفيعة املستوى املعنية باإلدارة    تنفيذ هذه التوصيات، فإن شبكة املوارد البشرية التابعة         

عـداد الـسياسات   هذا التنفيذ بطريقة منسَّقة عن طريق مناقشة وإ        ميكن أن تيّسر بقدر كبري    
  .والتوجيهات املشتركة يف اجملاالت ذات الصلة

وتواجه املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة حتديات ومشاكل مماثلة يف استخدام             -١٧٧
وينبغي بصورة خاصة أن تكـون      . اخلرباء االستشاريني والعاملني اآلخرين من غري املوظفني      

 مناقشات ُتجرى علـى نطـاق املنظومـة     موضوع١٠ و٦ و٥ و٤ و٣ و ٢ و ١التوصيات  
. وموضوع هنْج مشترك بغية تيسري تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً متسقاً على امتداد املنظومـة             

فرقة عمل خمصصة تنضوي حتت لواء      /ينبغي إنشاء فريق عامل خمصص    وحتقيقاً هلذه الغاية،    
ضع هنْج مشترك لالسترشاد به      بوالية و  ا ُيعهد إليه  للجنة الرفيعة املستوى املعنية باإلدارة    ا

  .يف عملية تنفيذ هذه التوصيات يف املنظمات املعنية
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ومن املتوقّع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل حتسني إدارة عملية استخدام اخلـرباء                
  .االستشاريني عن طريق نشر أفضل املمارسات

  ١٣التوصية 
 رئيس جملس الرؤساء التنفيـذيني،      ينبغي قيام األمني العام لألمم املتحدة، بوصفه        

، للجنة الرفيعة املستوى املعنية بـاإلدارة     باملبادرة، عن طريق شبكة املوارد البشرية التابعة        
 ١٠ و ٦ و ٥ و ٤ و ٣ و ٢ و ١إىل وضع هنْج سياسايت مشترك من أجل تنفيذ التوصـيات           

  .حمددةوحتقيقاً هلذا الغرض، ينبغي النظر يف إنشاء فرقة عمل . من هذا التقرير
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  املرفق األول

  يف املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدةاألفراد اخلرباء االستشاريني بالسياسات املتصلة     
 التاريخ املرجع الوثيقة األخرى ذات الصلة  أووثيقة السياسة العامة املنظمة

 األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها

  اإلداري الصادر عن األمـني العـام بـشأن اخلـرباء االستـشاريني واملتعاقـدين األفـراد                األمر   األمانة العامة لألمم املتحدة
األمر اإلداري الصادر عن األمني العام بشأن اخلرباء االستـشاريني واملـشاركني يف االجتماعـات               

  االستشارية

ST/AI/1999/7 
ST/AI/296/Amend.1 

ــة يف١٩٩٩  ، معدل
 ٢٠٠٦ عام

ــة يف١٩٩٩ ST/AI/1999/7 األمر اإلداري الصادر عن األمني العام بشأن اخلرباء االستشاريني واملتعاقدين األفراد ةبرنامج األمم املتحدة للبيئ  ، معدل
 ٢٠٠٦ عام

مفوضية األمـم املتحـدة     
 السامية لشؤون الالجئني

لسامية املبادئ التوجيهية الشاملة للسياسات املتعلقة باخلرباء االستشاريني يف مفوضية األمم املتحدة ا           
 لشؤون الالجئني

IOM/021-FOM/021/2005 ٢٠٠٥ 

برنامج األمـم املتحـدة     
 اإلمنائي

 ٢٠١٠ - إدارة العقود الفردية

صندوق األمـم املتحـدة     
 للسكان

اخلـرباء  ) أ: (السياسات واإلجراءات املتعلقة بشؤون املوظفني يف صندوق األمم املتحدة للـسكان          
خلرباء االستشاريون الدوليون يف مراكز العمـل امليدانيـة         ا) ب(االستشاريون يف مقر الصندوق، و    

 .اخلرباء االستشاريون احملليون يف مراكز العمل امليدانية التابعة للصندوق) ج(التابعة للصندوق، و

-  ٢٠١٢ 

: ثـاين املساعدة املؤقتة، والفرع ال: دليل املوارد البشرية، الكتاب األول، اجمللد الثاين، الفصل السادس    اليونيسيف
 اخلرباء االستشاريون واملتعاقدون األفراد

CF/MN/P.I/6.2 ٢٠٠٤ 

مكتب األمـم املتحـدة     
 خلدمات املشاريع

الـسياسة املتعلقـة باتفاقـات اخلـرباء        :  املتعلق بالتعليمات  ٣، التنقيح   ٢١التوجيه التنظيمي رقم    
 االستشاريني واألمر اإلداري املتصل هبا

OD21/Rev.3 
AI/HRPG/2012/01 

 )٢٠١٢  عاممنقحة يف(
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 التاريخ املرجع الوثيقة األخرى ذات الصلة  أووثيقة السياسة العامة املنظمة

 املتعلق باخلرباء االستشاريني ينطبق على برنامج األغذية        ٣١٧ للفاو، القسم    دليل املعلومات اإلدارية   برنامج األغذية العاملي
 املتعلق بإدارة شؤون اخلرباء     WFP/HR/2000/01العاملي باستثناء احلاالت اليت حيل فيها حمله التوجيه         

  األخرى املتعلقة بتفويض السلطة يف قضايا املوارد البشرية األحكام  أواالستشاريني

FAO MS.III.317 
WFP/HR/2000/01 

٢٠٠٢  
٢٠٠٠ 

 الوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية

 ٢٠١١ IGDS 224 التوجيه املكتيب املتعلق بعقود التعاون اخلارجي منظمة العمل الدولية

 ٢٠٠٢ FAO MS.III.317  املتعلق باخلرباء االستشاريني٣١٧ للفاو، القسم دليل املعلومات اإلدارية الفاو

دليل اليونسكو للموارد البشرية املتعلق بعقود اخلرباء االستشاريني األفراد وعقـود االختـصاصيني              اليونسكو
اخلاص باملبادئ التوجيهية املتعلقـة بعقـود اخلـرباء         ) Appendix 13 F-1 (١٣اآلخرين، والتذييل   

 ستشاريني األفراداال

HRM 13.10 and HR 

Appendix 13 F-1 
٢٠١٢  

  املتعاقدين/سياسة اإليكاو بشأن عقود آحاد اخلرباء االستشاريني اإليكاو
 دليل التعاون التقين واألدلة امليدانية األخرى

- ٢٠١١  
٢٠٠٠  

 اء االستـشاريني، الـدليل اإللكتـروين       مذكرة معلومات بشأن السياسة واإلجراءات املتعلقة باخلرب       منظمة الصحة العاملية
)e-Manual VI.2.4 (ومذكرات التوجيهات املتعلقة خبدمات املشتريات  

 ٢٠٠٨ 19/2008مذكرة املعلومات 

صاغ االحتاد الربيدي العاملي بعض وثائق األساليب اإلجرائية وبعض العمليات التفصيلية خبـصوص             ( االحتاد الربيدي العاملي
وقد ُنشرت هذه الوثائق وُيقصد هبا االستخدام الداخلي فقـط مـن            . االستشارينياستخدام اخلرباء   

 جانب املديرين املعنيني باخلرباء االستشاريني

-  
 

- 

يف   مبـا  مذكرة داخلية بشأن تعيني اخلرباء االستشاريني واخلرباء مبوجب اتفاقات اخلدمة الشخصية،           االحتاد الدويل لالتصاالت
 لغات واخلرباء االستشاريني واملترمجني التحريرينيذلك تعيينات موظفي ال

-  ٢٠١٠ 
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 التاريخ املرجع الوثيقة األخرى ذات الصلة  أووثيقة السياسة العامة املنظمة

املنظمة العاملية لألرصـاد    
 اجلوية

التعليمات الدائمة املعمول هبا لدى املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية بشأن إدخـال تغـيريات علـى                
 اتفاقات اخلدمة اخلاصة

 Service(مـذكرة اخلدمـة   

Note(15/2011  
٢٠١١ 

 ٢٠١٠   - دليل إجراءات التعاون التقين الدوليةاملنظمة البحرية 

املنظمة العامليـة للملكيـة     
 )الوايبو(الفكرية 

 - - )تقوم الوايبو مبراجعة اإلطار التعاقدي جلميع املوظفني والعاملني من غري املوظفني(

اخلرباء االستشاريني واخلرباء   إطار تعيني وإدارة شؤون     "األمر اإلداري الصادر عن املدير العام بعنوان          منظمة اليونيدو
 العاملني لفترات قصرية املعينني مبوجب اتفاق خدمة خاصة واتفاق خدمة

DG.AI.9/Addendum2 
   وتعديلها

ــها ٢٠٠٢ ، وتعديل
، وتنقيحها  ٢٠١١ يف
 ٢٠١٢يف 

 ٢٠١٢ UNIDO/AI/2012/02 ةإطار التعيني وإدارة شؤون املوظفني املشمولني باتفاق اخلدمة الفردي منظمة اليونيدو

   ال تتوافر معلومات منظمة السياحة العاملية

الوكالة الدوليـة للطاقـة     
 الذرية

العاملون غري اخلاضعني إلجراءات التعيني القياسـية،       " الدولية للطاقة الذرية،     للوكالةالدليل اإلداري   
 ، واملرفق اخلامس١١اجلزء الثاين، الفرع 

 AM.II/11   واملرفق الرابع منها
)Annex IV( 

٢٠١١  

  منظمات أخرى

منظمة الـصحة للبلـدان     
 األمريكية

PAHO/WHO E-Manual, section III.16.2 on Consultants)    الدليل اإللكتروين ملنظمـة الـصحة
  ) املتعلق باخلرباء االستشاريني٢-١٦ -منظمة الصحة العاملية، الفرع ثالثاً/للبلدان األمريكية

E-Manual III.16.2 ٢٠١١  
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  فق الثايناملر

  يف املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة" اخلبري االستشاري الفرد"تعاريف     
 املصدر تعريف اخلبري االستشاري الفرد  املنظمة

  األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها
  تعينه األمم املتحدة بصفة مشورية    ، ميدان حمدد  االختصاصيني يف   أو اخلبري االستشاري هو فرد معترف به كأحد الثقات         األمانة العامة لألمم املتحدة

ميتلكهـا عـادةً      ال معرفة خاصـة    أو وجيب أن تتوافر لدى اخلبري االستشاري مهارات      . استشارية يف األمانة العامة    أو
ـ     . توجد حاجة مستمرة إليها يف األمانة العامة        وال املوظفون العاديون يف املنظمة    و ومهام اخلبري االستشاري موجهة حن

إعداد الوثائق من     أو الدورات التدريبية   أو توجيه احللقات الدراسية    أو حتقيق النتائج وتنطوي عادة على حتليل املشاكل      
 كتابة تقارير بشأن املواد الداخلة ضمن جمال خربته الفنية واليت ُتلتمس بشأهنا املشورة              أو أجل املؤمترات واالجتماعات  

 .املساعدة أو

ST/AI/1999/7 

االختـصاصيني يف     أو عمل اخلبري االستشاري الفرد هو عقد مؤقت تعرضه املنظمة على فرد معترف به كأحد الثقات               مج األمم املتحدة للبيئةبرنا
وأنواع العقود اليت ُتعترب عقود خرباء استشاريني تشتمل على مواضـيع متـصلة       . استشارية  أو بصفة مشورية   ما ميدان

حلقـات    أو متصلة بتوجيه أحداث تدريبيـة      أو ورقات مؤمترات   أو علمية  أو  حتليلية إعداد تقارير   أو بتحليل مشاكل 
ميكن قيام املوظفني هبا إما بـسبب         وال إجراء استعراضات لربامج ومشاريع تدخل ضمن جمال خربته الفنية          أو دراسية

 .هذا الشأن يف املوارد البشريةمن بسبب عدم وجود قدرات   أواالفتقار إىل اخلربة الفنية لديهم

استبيان وحدة التفتـيش    
 املشتركة

مفوضية األمم املتحـدة الـسامية      
 لشؤون الالجئني

واخلبري االستشاري هو   . ST/AI/1999/7يندرج اخلرباء االستشاريون ضمن فئة خاصة يرد تعريف هلا يف األمر اإلداري             
 ضية مبوجب عقد مؤقت بـصفة مـشورية     االختصاصني يف ميدان حمدد تعينه املفو       أو شخص معترف بأنه أحد الثقات    

 معرفة خاصة ليست متاحـة بيـْسر يف املفوضـية           أو وجيب أن تتوافر يف اخلرباء االستشاريني مهارات      . استشارية أو
 .توجد حاجة مستمرة إليها وال

سياسة املفوضية بـشأن    
اســتخدام اخلــرباء  
االستــشاريني األفــراد 

)٣/٢٠٠٥( 

تتعلـق مبهـام     الأهنـا ) أ: (يشري عمل اخلرباء االستشاريني إىل اخلدمات اليت يؤديها فرد واليت تتسم باخلصائص التالية  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
أن املدفوعات ترتبط ارتباطاً مباشراً بتسليم نواتج واضـحة ميكـن           ) ج(وأهنا تستمر لفترة حمددة؛ و    ) ب(املوظفني؛ و 

 .حتديدها كمياً

استبيان وحدة التفتـيش    
 ركةاملشت



 

 

63 
G

E
.12-02254  

JIU
/R

E
P

/2012/5 

 
 املصدر تعريف اخلبري االستشاري الفرد  املنظمة

يف   أوباملعىن املقصود يف النظام اإلداري ملوظفي األمم املتحـدة         "مسؤوالً"  وال "اًموظف"اخلبري االستشاري هو متعاقد فرد ليس        صندوق األمم املتحدة للسكان
ري وهو شخص حيتاج صندوق األمم املتحدة للسكان إىل خدماته على أساس قـص            . اتفاقية امتيازات األمم املتحدة وحصاناهتا    

معرفة خاصة غري متاحـة لـدى         أو مهارات  أو خدمات استشارية،   أو األجل من أجل تقدمي خربة فنية، أي خدمات مشورة        
ويعترب الـصندوق األشـخاص     . توجد حاجة مستمرة إليها يف الصندوق       ال مهارات  أو موظفي الصندوق عند احلاجة إليها،    

  .‘اتفاقات اخلدمة اخلاصة‘ائزين لعقود من نوع  وهذا يشمل احل.خرباء استشاريني" عقد خربة استشارية"املربم معهم 

استبيان وحدة التفتـيش    
 املشتركة

 تعينه اليونيسيف مبوجب عقـد      ،االختصاصيني يف ميدان حمدد     أو اخلبري االستشاري هو فرد معترف به كأحد الثقات        اليونيسيف
  وجيب أن تتوافر لدى اخلبري االستـشاري مهـارات   .استشارية  أو مؤقت ويف حدود فترة زمنية حمددة، بصفة مشورية       

توجـد    وال ميتلكها عادة املوظفون العاديون يف اليونيسيف       ال  أو معرفة خاصة ليست متاحة بيْسر داخل اليونيسيف       أو
ـ        أو وينبغي أال يؤدي اخلرباء االستشاريون أياً من املهام       . حاجة مستمرة إليها فيها    ا املسؤوليات القائمـة الـيت يؤديه

 .املوظفون العاديون

دليل املـوارد البـشرية،     
ــد  ــاب األول، اجملل الكت
الثاين، الفصل الـسادس،    

 )(CF/MN/P.I/6.2 ٢الفرع 

مكتب األمم املتحـدة خلـدمات      
 املشاريع

إلجنـاز    أو خدمات يقدمها شخص ُيعيَّن بصفة فردية ألداء مهمة حمـددة          ُيستخدم اتفاق املتعاقدين األفراد لإلفادة من     
 . معني يف إطار نواتج ترتكز على مشروع حمدد ذات طبيعة حمددة حبدود زمنيةعمل

 

 شهراً بغية تقدمي مشورة تقوم على اخلـربة يف ميـدان            ١١تتجاوز    ال اخلبري االستشاري هو موظف ُيعيَّن لفترة حمددة       برنامج األغذية العاملي
دام اخلرباء االستشاريني أيضاً على أسـاس مؤقـت ألداء         وجيوز أحياناً استخ  . الربنامجلدى  تتوافر بيْسر     وال متخصص

جمـاالت    أو من تلك اليت يؤديها املوظفون عندما تكون موارد املوظفني غري متاحة آنياً من أجل جماالت طوارئ                مهام
  .تشغيلية معينة

 

  الوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية
االستشاريون ضمن فئة عقود التعاون اخلارجي املربمة مع األشخاص الذين يعملون بصفتهم الفردية ألداء              يندرج اخلرباء     منظمة العمل الدولية

 .جمموعة من املهام يف غضون فترة زمنية حمدودة وحمددة  أومهمة خاصة
 Office: التوجيه املكتيب

Directive IGDS 224 

(2011)  

 مـشورية   أو  ميدان حمدد والذين ُتستخَدم خدماهتم بصفة استشارية       اختصاصيون يف   أو األشخاص املعترف بأهنم ثقات    الفاو
 إرشادية ُيعيَّنون عادةً كخرباء استشاريني أو

FAO Manual Section 

دليل اإلجراءات  ( 317.2.1
اإلدارية يف الفاو، القـسم     

١-٢-٣١٧(  
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 املصدر تعريف اخلبري االستشاري الفرد  املنظمة

قدمون املهارات واخلربة الفنية واملعرفة الضرورية      الذين ي   أو مشورية  أو الذين يعملون بصفة استشارية   (...) هم األفراد    اليونسكو
تتوافر بيْسر داخل اليونسكو ويوجد       ال وينبغي أن ميتلكوا مهارات ومعرفة متخصصة     . ناتج حمدد   أو إلجناز خدمة حمددة  

 .احتياج مؤقت إليها ملدة قصرية وليس احتياجاً مستمراً

HR Manual Item 13.10 
دليل املوارد البـشرية،    (

  )١٠-١٣ البند

 خدمات مـشورة    أو م خلدمات تعينه اليونيدو لتقدمي خربة فنية      الشخص احلاصل على اتفاق خدمة فردية هو فرد مقدِّ         اليونيدو
 .بصفة دعم من أجل أداء مهام حمددة أثناء فترة زمنية حمددة  أومعرفة بصفة موضوعية  أومهارات أو

UNIDO/AI/2012/02 

 تعينه اإليكـاو بـصفة   ،االختصاصيني يف ميدان حمدد  أو فرد هو شخص معترف به كأحد الثقات      اخلبري االستشاري ال   اإليكاو
وجيب أن تتوافر لدى اخلبري االستـشاري الفـرد   . استشارية لفترة زمنية حمددة ويرتبط عمله بتحقيق نواتج    أو مشورية
توجـد    وال املوظفون العاديون يف اإليكـاو    ميتلكها عادةً     ال  أو تتوافر بيْسر داخل اإليكاو     ال معرفة خاصة   أو مهارات

 وجيوز لإليكاو أن تعني فرداً متعاقداً من وقت إىل آخر من أجل تقـدمي خـربة فنيـة                 . حاجة مستمرة إليها يف املنظمة    
 وقد ينطوي العمل على أداء مهام تتطلـب التفـرغ         . عمل حمدد   أو معرفة يف معرض أداء مهمة حمددة       أو مهارات أو
املتعاقد الفرد على     أو جيوز أن تشتمل مهام اخلبري االستشاري       وال .الوقت على حنو مماثل ملهام املوظفني     العمل لبعض    أو

 .املوافقة  أواإلشراف  أواالعتماد  أوأي مسؤوليات تتعلق بالتمثيل

سياسة اإليكاو بـشأن    
 عقد اخلرباء االستشاريني  

 املتعاقدين األفراد

االختصاصيني يف ميدان حمدد، ُيعيَّن مبوجب عقد مؤقت بـصفة    أوتشاري هو فرد معترف به كأحد الثقات      اخلبري االس  منظمة الصحة العاملية
ميتلكهـا عـادةً     المعرفة خاصـة   أووجيب أن تتوافر لدى اخلبري االستشاري مهارات     . استشارية  أو مشورية  أو تقنية

 .لصحة العامليةتوجد حاجة مستمرة إليها يف منظمة ا  الموظفو املنظمة ويؤدي مهام

ــراءات   ــة وإج سياس
اســتخدام اخلــرباء  

املـذكرة  (االستشاريني  
٢٠٠٨( 

استبيان وحدة التفتـيش     .يوجد تعريف رمسي  وال.ُينظر إىل مجيع العقود اليت ليست عقوداً أساسية على أهنا عقود خرباء استشاريني االحتاد الربيدي العاملي
 املشتركة

 ٢٠١١مذكرة داخلية،   . وجد تعريف رمسيال ي االحتاد الدويل لالتصاالت

 الذي ينطبق على من تعينه املنظمة من أشـخاص        ‘ املتعاقدون األفراد ‘يدخل اخلرباء االستشاريون ضمن نطاق مصطلح         املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
 .لعامةاستشارية ألداء واجبات حمددة حتت إشراف مسؤول من األمانة ا  أومؤسسات إما بصفة مشورية أو

ــة  مـــذكرة اخلدمـ
١٥/٢٠١١  ،)Service 

Note (ــدائم األ ــر ال م
  للمنظمة، الفصل الرابع
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 املصدر تعريف اخلبري االستشاري الفرد  املنظمة

يشري مصطلح اخلبري االستشاري الفرد املعني ألنشطة التعاون التقين إىل فرد يعمل خبرياً استشارياً حراً يقوم، ألغـراض                   املنظمة البحرية الدولية
 .املنظمة اليت يعمل فيها حالياً/التعيني هلذه املهمة، بأخذ إجازة من الشركة

استبيان وحدة التفتـيش    
 املشتركة

 - - الوايبو

األمانة العامة اخلـربة الفنيـة   لدى تتوافر فيه   التقدمي املشورة يف ميدان) أ: (يلي  مباجيوز تعيني خرباء استشاريني للقيام  الوكالة الدولية للطاقة الذرية
 على أساس العمل ملـشروع مـا؛        أو تقدمي خدمات حمددة لفترة زمنية حمدودة     ) ب(  أو التدريب املطلوب؛   أو املطلوبة

  .دعم تلبية احتياجات برجمية أخرى )ج( أو
ومبوجب اتفاقات اخلدمة اخلاصة، ُيمنح اخلبري االستشاري مركز اخلبري وفقاً للمادة السادسة عشرة من اتفـاق املقـر                  

  .الوكالة الدولية للطاقة الذريةاتفاق امتيازات وحصانات واملادة السابعة من 
يتمتع حبمايـة     ال ، يتمتع اخلبري االستشاري مبركز املتعاقد اخلارجي املستقل الذي        اتفاقات الضمانات الشاملة  ومبوجب  

 .أي من االتفاقات املذكورة آنفاً

الدليل اإلداري، العاملون   
غري اخلاضعني إلجراءات   
ــة  ــيني العاديـ التعـ

)AM.II./1.1 (ومرفقاهتا 

 منظمات أخرى

االختصاصيني يف ميـدان      أو اخلبري االستشاري لدى منظمة الصحة للبلدان األمريكية هو فرد معترف به كأحد الثقات             منظمة الصحة للبلدان األمريكية
 وجيب أن تتوافر لدى اخلبري االستشاري مهـارات       . استشارية  أو حمدد، ُيعيَّن مبوجب عقد مؤقت بصفة تقنية مشورية       

توجد حاجة مستمرة إليها يف منظمة الصحة للبلـدان           ال ميتلكها عادةً موظفو املنظمة ويؤدي مهام       ال رفة خاصة مع أو
 .األمريكية

الدليل اإللكتروين ملنظمة   
 /الصحة للبلدان األمريكية  

منظمة الصحة العامليـة،    
 ٢-١٦-ـرع ثالثـاً  الف

ــاخلرباء  ــق بـ املتعلـ
 )٢٠١١) (االستشاريني
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  الثالثاملرفق 

  الطرائق التعاقدية واالستحقاقات ذات الصلة اليت تقدمها املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة    

 نوع العقود املنظمة
التأمني ضد 

 األفعال الضارة

التعويض عن حاالت 
اإلصابة أو    أوالوفاة

 املرض أثناء اخلدمة

التأمني على احلياة 
والصحة وأشكال 
 استحقاقات أخرى اإلجازة املرضية نويةاإلجازة الس أخرى من التأمني

 األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها

األمانة العامة لألمـم
 املتحدة

عقود اخلـرباء االستـشاريني
ــة املعقــودة مبوجــب الوثيق

ST/AI/1999/7 

 املعلومات غري متاحة  ال ال ال نعم  نعم

 ال  ال ال ال نعم  نعم عقد خرباء استشاريني  مفوضية الالجئني

برنامج األمم املتحدة
 اإلمنائي

 ال  ال ال ال نعم نعم عقد فردي

اتفاق متعاقدين أفراد ُيعقد عن
طريق مكتب األمم املتحـدة
خلدمات املشاريع مع اخلـرباء

 االستشاريني يف املقر

صندوق األمم املتحدة ُتطبَّق سياسة مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
 للسكان

خاصة ُتوقَّع معاتفاقات خدمة   
اخلرباء االستشاريني الـدوليني

 يف مراكز العمل امليدانية

املعلومات غـري
 متاحة

يوم واحـد يف املعلومات غري متاحة املعلومات غري متاحة
الشهر إذا كان
٦العقد ملـدة    

 أكثر  أوأشهر

املعلومــات غــري
  متاحة

ال توجد إجـازات رمسيـة
مدفوعة األجر إذا كانـت

  يوما٣٠ًقل من مدة العقد أ
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 نوع العقود املنظمة

التأمني ضد 
 األفعال الضارة

التعويض عن حاالت 
اإلصابة أو    أوالوفاة

 املرض أثناء اخلدمة

التأمني على احلياة 
والصحة وأشكال 
 استحقاقات أخرى اإلجازة املرضية نويةاإلجازة الس أخرى من التأمني

اتفاقات خدمة خاصة ُتوقَّع عن
طريق برنامج األمم املتحـدة
اإلمنائي مع اخلرباء االستشاريني
احملليني يف مكتب من املكاتب

 امليدانية

 ُتطبَّق سياسة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

عقود خرباء استشاريني معقودة اليونيسيف
 يف إطار دليل املوارد البشرية 

ال توجد إجـازات رمسيـة ال ال ال نعم عمن
 مدفوعة األجر

مكتب األمم املتحدة
 خلدمات املشاريع

 املعلومات غري متاحة نعم نعم نعم نعم نعم اتفاق متعاقدين أفراد

عقود خرباء استشاريني ُتعقـد برنامج األغذية العاملي
مبوجـب دليـل اإلجــراءات

 ٣١٧اإلدارية للفاو، القسم 

  ني طيبتأم نعم نعم
التأمني على احليـاة
واحلوادث والعجـز

للعقود اليت) اختياري(
 أشـهر٦تبلغ مدهتا   

 أكثرف

اإلجازة املرضـية ال
بدون شهادة طبية
ُتمنح بناء علـى
السلطة التقديريـة
  للمدير التنفيذي

يدفع الربنامج هو
والتــأمني الطــيب
األجر املستحق عن
اإلجازة املرضـية
املصحوبة بشهادة

 طبية

 أيام إجازة سـنوية يف١٠
  العام

حاالت معينـة  امتيازات يف   
يف متجر الربنامج للخـرباء
 االستشاريني العاملني يف املقر

 الوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية

 املعلومات غري متاحة ال ال ال ال ال عقد تعاون خارجي منظمة العمل الدولية
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 نوع العقود املنظمة

التأمني ضد 
 األفعال الضارة

التعويض عن حاالت 
اإلصابة أو    أوالوفاة

 املرض أثناء اخلدمة

التأمني على احلياة 
والصحة وأشكال 
 استحقاقات أخرى اإلجازة املرضية نويةاإلجازة الس أخرى من التأمني

ني ُتعقـدعقود خرباء استشاري   الفاو
مبوجـب دليـل اإلجــراءات

 ٣١٧اإلدارية للفاو، القسم 

  تأمني طيب نعم نعم
التأمني على احليـاة
واحلوادث والعجـز

للعقود اليت) اختياري(
 أشـهر٦تبلغ مدهتا   

 أكثرف

ال، ولكن ميكن
اإلذن بالغيــاب
غري املـدفوع

 األجر

ال، ولكن ُتـدفع
من جانب(أتعاب  

ــأمني ــاو والت الف
حالـةيف  ) الطيب

اإلجــازة الطبيــة
املصحوبة بشهادة

 طبية

امتيازات يف حاالت معينـة
يف متجر الربنامج للخـرباء
 االستشاريني العاملني يف املقر

 املعلومات غري متاحة ال ال ال نعم نعم عقد خرباء استشاريني أفراد اليونسكو

للخـرباء(اتفاق خدمة فردية    
عادي: )االستشاريني الدوليني 

عقد علـى أسـاس فتـرة أو
 االستخدام الفعلي

ملن ُيـؤذن لـه(نعم   نعم
بالسفر علـى نفقـة

أثناء العمل  أو اليونيدو
يف أحد مكاتبها عند
السفر يف مهمة رمسية

 )من مهامها

 يـــوم يف٢,٥ ال
الشهر يف حالـة
اتفاقات اخلدمة

‘العادية‘الفردية  
٦البالغة مـدهتا    
.أشهر فـأكثر  
وجيوز جتميـع

ة سنوية حبدإجاز
١٨أقصى قدره   

يوماً وترحيلـها
يف هناية الـسنة

 التقوميية

يف حالة اتفاقـات
اخلدمــة الفرديــة

البالغـة  ‘ العادية‘
 أشــهر٦مــدهتا 

ــنح ــأكثر، ُيم ف
يصل إىل يومني ما

ــازة ــن اإلج م
املرضية، يف الشهر
التقوميي، املدفوعة
األجر بالكامـل

ــوز( وال جيــ
 )جتميعها

 اليونيدو ةاملعلومات غري متاح

للخـرباء(اتفاق خدمة فرديـة     
ملوظفي/اريني الوطنيني ـاالستش

  ):الدعم احملليني
عقد على أساس فترة  أو عادي

 االستخدام الفعلي

يف حالة عقـود(نعم   ال نعم
اتفاق اخلدمة الفردية،

 ")العادية"

 يـــوم يف٢,٥
الشهر يف حالـة
اتفاقات اخلدمة

‘العادية‘الفردية  
٦البالغة مـدهتا    

.فـأكثر أشهر  
وجيوز جتميـع

يف حالة اتفاقـات
ــة ــة الفردي اخلدم

البالغــة‘ العاديــة‘
ــدهتا  ــهر٦م  أش

ــنح  ــأكثر، ُيم ف
يصل إىل يومني ما

ــازة ــن اإلج م

ُتمنح إجازة أمومـة لفتـرة
 أسبوعا١٦ًحدها األقصى   

وإجازة أبوة لفترة حـدها
 أسـابيع رهنـا٤ًاألقصى  

مبراعاة احلـدود املفروضـة
على عقود اتفاقات اخلدمـة

البالغة مدهتا‘ العادية‘الفردية  
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 نوع العقود املنظمة

التأمني ضد 
 األفعال الضارة

التعويض عن حاالت 
اإلصابة أو    أوالوفاة

 املرض أثناء اخلدمة

التأمني على احلياة 
والصحة وأشكال 
 استحقاقات أخرى اإلجازة املرضية نويةاإلجازة الس أخرى من التأمني

إجازة سنوية حبد
١٨أقصى قدره   

اً وترحيلهاـيوم
يف هناية الـسنة

 التقوميية

املرضية، يف الشهر
التقوميي، املدفوعـة
ــل األجــر بالكام

 )يعهاجيوز جتم وال(

  شهراً فأكثر١٢

ــشاريني اإليكاو ــود خــرباء است عق
 عقود متعاقدين أفراد أو

ـ    ةفقط يف حال
أصحاب العقود
الذين يعملون يف
مراكز عمل شاقة  

ــسافرون أو يـ
 رمسياً إليها

املعلومات غـري املعلومات غري متاحة نعم
 متاحة

املعلومــات غــري
 متاحة

 املعلومات غري متاحة

بعض االستحقاقات املتعلقة ال ال نعم  نعم  نعم  عقود خرباء استشاريني منظمة الصحة العاملية
  تجمامبالراحة واالس

مجيع العقود غري املتعلقة مبهـام االحتاد الربيدي العاملي
أساسية ُتعتَبـر عقـد خـرباء

 استشاريني

 املعلومات غري متاحة

ــدويل ــاد ال االحت
 لالتصاالت

املعلومات غـري اتفاق خدمة خاصة
 متاحة

 اإلجازات الرمسية املعلومات غري متاحة املعلومات غري متاحة املعلومات غري متاحة

ــة ــة العاملي املنظم
 لألرصاد اجلوية

ريـاملعلومات غ  املعلومات غري متاحة نعم نعم اتفاقات خدمة خاصة
 متاحة

املعلومــات غــري
 متاحة

 املعلومات غري متاحة

عقود تعـاون تقـين يف إطـار املنظمة البحرية الدولية
تسميات برنامج األمم املتحـدة

 اإلمنائي

 املعلومات غري متاحة
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 نوع العقود املنظمة

التأمني ضد 
 األفعال الضارة

التعويض عن حاالت 
اإلصابة أو    أوالوفاة

 املرض أثناء اخلدمة

التأمني على احلياة 
والصحة وأشكال 
 استحقاقات أخرى اإلجازة املرضية نويةاإلجازة الس أخرى من التأمني

 املعلومات غري متاحة ال ال ال نعم نعم تفاقات خدمة خاصةا الوايبو

 املعلومات غري متاحة منظمة السياحة العاملية

ُتمــنح بعــض املعلومات غري متاحة نعم نعم اتفاق خدمة خاصة
األيام، ولكـن  

٢,٥تتجاوز   ال
يوم يف الـشهر
٦للعقود البالغة   
 أشهر فأكثر

ومــات غــرياملعل
 متاحة

يف حالة العقود األولية البالغة
سنة، ُيسمح بشحن األمتعة

بتغطية تكاليفالشخصية و 
السفر للشخص املعترف به

 من الدرجـةعلى أنه معال  
  األويل

 املعلومات غري متاحة اتفاقات خدمات تعاقدية

الوكالة الدولية للطاقة
 الذرية

 املعلومات غري متاحة رسالة دعوة

 منظمات أخرى

قدر معني من التغطية نعم نعم خرباء استشاريون دوليون
 بالتأمني الصحي

منظمة الصحة للبلدان   املعلومات غري متاحة ال ال
 األمريكية

املعلومات غـري خرباء استشاريون وطنيون
 متاحة

قدر معني من التغطية املعلومات غري متاحة
 بالتأمني الصحي

 إجازة وضع ال ال
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   الرابعاملرفق 

  االنقطاع عن العمل املطبَّقة يف املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدةمدة العقود وفترات     
 التمديد فترات االنقطاع اإللزامية املدة القصوى نوع العقود املنظمة

 األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها

ــة  األمانة العامة لألمم املتحدة ــودة مبوجــب الوثيق ــشاريني املعق ــود اخلــرباء االست عق
ST/AI/1999/7 

ال توجد فترات انقطاع إلزامية عـن        ال توجد
 العمل

 شهراً كجد أقـصى يف      ٢٤
  شهرا٣٦ًفترة 

 شهراً كجد أقـصى يف      ٢٤ شهر واحد  شهرا١١ً عقد خرباء استشاريني مفوضية الالجئني
  شهرا٣٦ًفترة 

ال توجد فترات انقطاع إلزامية عـن        عام واحد عقد فردي برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
 العمل

  سنوات كحد أقصى٣

اتفاق متعاقدين أفراد ُيربم عن طريق مكتب األمم املتحدة خلدمات           
 املشاريع مع اخلرباء االستشاريني يف املقر

  سنوات كحد أقصى٣  أشهر٤  شهرا١١ً

اتفاقات خدمة خاصة ُتربم مع اخلرباء االستشاريني الـدوليني يف           صندوق األمم املتحدة للسكان
 مل امليدانيةمراكز الع

 ال يوجد حد أقصى للتمديد  أشهر٤  شهرا١١ً

اتفاقات خدمة خاصة ُتربم عن طريق برنامج األمم املتحدة اإلمنائي           
 مع اخلرباء االستشاريني احملليني يف مراكز العمل امليدانية

 ال يوجد حد أقصى للتمديد شهر واحد  شهرا١١ً

 شهراً يف املكتب نفسه     ١١  إطار دليل املوارد البشريةعقود خرباء استشاريني ُتعقد يف اليونيسيف
أو /وخطة العمل نفسها و   

 املشروع نفسه

 شـهراً   ٤٤حد أقصى قدره     شهر واحد
  شهرا٤٨ًخالل فترة 

مكتب األمم املتحدة خلدمات    
 املشاريع

مراجعة رمسية ألي عقد يزيد      ال توجد سنة واحدة اتفاق متعاقدين أفراد
  سنوات٤عن 
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 التمديد فترات االنقطاع اإللزامية املدة القصوى نوع العقود املنظمة

عقود خرباء استشاريني ُتعقد مبوجب دليل اإلجراءات اإلداريـة          األغذية العامليبرنامج 
 ٣١٧للفاو، القسم 

 شـهراً   ٤٤حد أقصى قدره     شهر واحد  شهرا١١ً
  شهرا٤٨ًخالل فترة 

 الوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية

 وجد حد أقصىال ي ال توجد ال توجد عقد تعاون خارجي منظمة العمل الدولية

عقود خرباء استشاريني ُتعقد مبوجب دليل اإلجراءات اإلداريـة          الفاو
 ٣١٧للفاو، القسم 

 شـهراً   ٤٤حد أقصى قدره     شهر واحد  شهرا١١ً
  شهرا٤٨ًخالل فترة 

 ال يوجد حد أقصى شهر واحد  شهرا١١ً عقد خرباء استشاريني أفراد اليونسكو

 شـهراً   ٣٣حد أقصى قدره     شهر واحد  شهرا١١ً اقدين أفرادعقود خرباء استشاريني ومتع اإليكاو
   شهرا٣٦ًخالل فترة 

 جيوز منح متديد هنائي إضايف    
  شهرا١١ًيتجاوز  ال

جيوز قيـام إدارة املـوارد       ال توجد سنتان عقد خرباء استشاريني منظمة الصحة العاملية
البشرية مبْنح متديـد علـى      

 النحو املناسب

ُتعامل مجيع العقود املتعلقة بأداء مهام غري أساسية على أهنا عقـود     ملياالحتاد الربيدي العا
 خرباء استشاريني

 املعلومات غري متاحة

 ال يوجد حد أقصى ال توجد ال توجد اتفاق خدمة خاصة االحتاد الدويل لالتصاالت

 شـهراً   ١٨ أقصى قدره    حد املعلومات غري متاحة  أشهر٩ اتفاق خدمة خاصة املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
  شهرا٢٤ًخالل فترة 

 املعلومات غري متاحة عقود تعاون تقين املنظمة البحرية الدولية

 ال يوجد حد أقصى ال توجد ال توجد اتفاقات خدمة خاصة الوايبو
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 التمديد فترات االنقطاع اإللزامية املدة القصوى نوع العقود املنظمة

ــرة  اتفاق خدمة فردية اليونيدو ســنة واحــدة يف امل
 الواحدة

ما يصل إىل أربع سنوات     (ال توجد   
اخلدمة الكلية    أو ستمرةمن اخلدمة امل  
 ) سنوات٦خالل فترة 

يبلـغ    مـا جيوز متديدها إىل  
أربع سنوات مـن اخلدمـة      

أربع سنوات من     أو املستمرة
 ٦اخلدمة الكلية خالل فترة     

ــنوات ــضع أي . س وخي
ملراجعـة   استخدام الحـق  

إلزامية جتريها إدارة املـوارد     
البشرية بالتشاور مع مـدير     

 املشروع

 سنتنيإىل ما يصل  شهر واحد سنة واحدة اتفاق خدمة خاصة

 ما يصل إىل سنتني شهر واحد سنة واحدة اتفاق خدمة خاصة

  للطاقة الذريةالوكالة الدولية

 ال نعم  أيام١٠ رسالة دعوة

 منظمات أخرى

سنة واحدة قابلة للتجديد     خرباء استشاريون دوليون
 مرة واحدة

 شـهراً، جيـب     ٢٤عمل مبوجب عقود مستمرة ملدة تعـادل        بعد ال 
  يوماً على األقل٣٠االنقطاع عن العمل لفترة 

 منظمة الصحة للبلدان األمريكية

 ٤٨غري مستمرة ملـدة تعـادل         أو بعد العمل مبوجب عقود مستمرة     سنة واحدة قابلة للتجديد خرباء استشاريون وطنيون
 شهراً، جيب االنقطاع عن العمل لفترة سنة واحدة على األقل

  



 

 

G
E

.12-02254 
74  

JIU
/R

E
P

/2012/5 

 
  اخلامسرفق امل

  ة املنظمات التابعة لألمم املتحدالسياسات املتعلقة بالتنافس يف    
 املقابالت اليت أُجريت  أوتعليقات واردة من املنظمات املشاركة عن طريق االستبيان  أومقتطفات من هذه السياسات األحكام الواردة يف السياسات املنظمة

 األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها

ة العامة لألمـم    األمان
 املتحدة

التنافس مطلوب ولكن املـصدر     
 مقبولللخدمة الوحيد 

وجيوز، علـى   . تنظر اإلدارات واملكاتب يف ملفات عدة مرشحني مؤهلني لكل عملية تعيني          : مقتطف من السياسة العامة   
لوحيد الذي ُنظر يف أمـره،  أساس استثنائي وفقط يف حالة القوة القاهرة، تعيني خبري استشاري حىت وإن كان هو املرشح ا       

 .مربر ُمسبَّب وموثَّق هلذا االستثناء قبل أن يتم االختيارإيراد شريطة 

مطلوب ولكن املـصدر الوحيـد       مفوضية الالجئني
 مقبولللخدمة 

بَّبة اإلجراء املفضل الختيار خبري استشاري هو إجراء اختيار تنافسي باالستناد إىل عملية ُمـس             : مقتطف من السياسة العامة   
والعوامل الرئيـسية يف اختيـار اخلـبري االستـشاري          . واملدير القائم بالتعيني مسؤول عن توثيق عملية االختيار       . وُموثَّقة
يف ذلك معرفة وخربة عمليـة ميكـن          مبا وجود مؤهالت علمية وخربة فنية،    ) ب(وجود كفاءة وخربة موثقة، و     )أ( :هي

األخرى املطلوبة تبعاً   ) اللغات(اللغة    أو ذات الصلة املعمول هبا يف األمم املتحدة      إجادة لغات العمل    ) ج(الربهنة عليهما، و  
 . حتقّق قيمة من النقود املنفقة) د(الختصاصات الوظيفة، و

برنامج األمم املتحـدة    
 اإلمنائي

مطلوب ولكن املـصدر الوحيـد      
مقبول تبعاً لقيمة العقـد     للخدمة  

 إبرامه املراد

وجيب أن تكفل هـذه العمليـة       . املديرون الطالبون للتعيني مسؤولون عن االختيار التنافسي      : مةمقتطف من السياسة العا   
  .أو النظر يف أمرهم من أجل تعيينهم/أو إجراء مقابالت معهم و/يقل عن ثالثة من املرشحني و ال  مااستعراض طلبات

افسي هي القاعدة يف االختيار يف حالة العقود اليت تزيد          يف حني أن عملية االختيار التن     : تعليق برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    
الوحيـد للخدمـة    دوالر من دوالرات الواليات املتحدة، تسمح السياسة العامة أيضاً بقبول املصدر             ٢ ٥٠٠قيمتها عن   

 العقود املباشـرة  ) أ: (ليي  كما للنظام املايل والقواعد املالية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي وذلك        باالستناد إىل تربيره وفقاً     
 دوالر من دوالرات الواليات املتحدة ولكن أقل        ٢ ٥٠٠اليت تكون قيمتها مساوية ملبلغ      للخدمة  عقود املصدر الوحيد     أو

 دوالر من دوالرات الواليات املتحدة هي عقود يلزم بشأهنا موافقة رئيس وحدة نشاط األعمال يف مكتب                 ١٠٠ ٠٠٠من  
فقة أشخاص آخرين من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يكونـون قـد جـرى تفويـضهم سـلطة                  موا  أو املواد البشرية 

الـيت تبلـغ    للخدمة  عقود املصدر الوحيد      أو يف حالة العقود املباشرة   ) ب(مشتريات تكون يف حدود هذا املبلغ، و       تدبري
 من ذلـك، يلـزم موافقـة اللجنـة          اليت تكون قيمتها أكرب     أو دوالر من دوالرات الواليات املتحدة     ١٠٠ ٠٠٠قيمتها  

 ). يف حالة الوحدات املوجودة باملقراللجنة االستشارية املعنية باملشتريات(االستشارية اإلقليمية املعنية باملشتريات 



 

 

75 
G

E
.12-02254  

JIU
/R

E
P

/2012/5 

 
 املقابالت اليت أُجريت  أوتعليقات واردة من املنظمات املشاركة عن طريق االستبيان  أومقتطفات من هذه السياسات األحكام الواردة يف السياسات املنظمة

صندوق األمم املتحدة   
 للسكان

مطلوب، مع تعديله تبعـاً لنـوع       
 اخلرباء االستشاريني

أنه عن طريق عقود هذا املكتـب         كما .شاريع على اتفاق املتعاقدين األفراد    تنطبق سياسة مكتب األمم املتحدة خلدمات امل      
مع اخلرباء االستشاريني يف املقر، تنظّم سياسة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي حالة اتفاقات اخلدمة اخلاصة فيما يتعلق باخلرباء                 

 .االستشاريني احملليني يف مراكز العمل امليدانية

لكن املـصدر الوحيـد     مطلوب و  اليونيسيف
 مقبولللخدمة 

وينبغي أن تكفل هذه اإلجـراءات      . من أجل اختيار املرشحني، ينبغي قيام كل مكتب بتحديد إجراءات االختيار التنافسي           
وعند اختيار املرشح املناسب، ينبغي أن جيري على حنـو دقيـق       . النظر يف ملفات عدة مرشحني ألي وظيفة من الوظائف        

وباإلضافة إىل ذلك، جيب    . والتكلفة التقديرية للعقد ومدته، ومدى كفاءة مجيع املرشحني املناسبني        فحص االختصاصات،   
  . تبني األساس الذي اختري بناء عليه املرشح الناجح) ُتلحق بالعقد(تضمني امللف مذكرة تسجيلية 

املالئم يف ظل ظروف معينة النظـر يف        وعلى الرغم من العوامل اليت تنطوي عليها عملية االختيار التنافسي، قد يكون من              
عندما يكون  ) أ: (يف احلاالت التالية    إال يكون ذلك مقبوالً    وال .أمر مرشح واحد باعتباره املصدر املالئم الوحيد لالختيار       

 اجلودة  املتعاقد الفرد هو املصدر الوحيد املتاح للخدمة املطلوبة عند مستوى معني من             أو الربهنة على أن اخلبري االستشاري    
  .عندما ميكن الربهنة على أنه توجد حالة طارئة معينة حتول دون إجراء عملية اختيار تنافسي) ب(أو /والتكلفة؛ و

وال جيوز التخلي عن االختيار التنافسي بناء فقط على حجة أن اخلبري االستشاري املقترح يتمتـع بعالقـة جيـدة مـع                      
  .اليونيسيف وأن أداءه كان ُمرضياً

مم املتحـدة   مكتب األ 
 خلدمات املشاريع

مطلوب، ولكن املصدر الوحيـد     
 للخدمة مقبول

هـي   دائماً عملية االختيار التنافـسي       تكون: تعليق مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع     : مقتطف من السياسة العامة   
 .األسلوب املفضَّل لالختيار

 لبشرية بالربنامج أنه بالنظر إىل تفويض مسألة تعيني اخلرباء االستـشاريني إىل املـديرين التنفيـذيني          أوضح مديرو املوارد ا    ليس مطلوباً برنامج األغذية العاملي
اشتراط رمسي لألخذ بالتنافس ولكن جيب أن جيري التعيني على أساس اختصاصات واضحة تراجعهـا إدارة املـوارد                   فال

 .البشرية

 الوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية

ينبغي اختيار املتعاونني اخلارجيني من بني مرشحني مؤهلني تأهيالً عالياً يف جمال حمـدد مـن                : مقتطف من السياسة العامة    ليس مطلوباً  منظمة العمل الدولية
 .جماالت اخلربة الفنية، على أساس عملية ُمسبَّبة وُموثَّقة
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 املقابالت اليت أُجريت  أوتعليقات واردة من املنظمات املشاركة عن طريق االستبيان  أومقتطفات من هذه السياسات األحكام الواردة يف السياسات املنظمة

بيد أنه ُيعتمد   . ة بالتعيني تشجيعاً قوياً على أن متارس حيثما أمكن عملية اختيار تنافسية           ُتشجَّع الشَُّعب القائم  : تعليق الفاو  ليس مطلوباً الفاو
وعندما يتعلق األمر مبهمـة خـرباء   . تسمح القيود الزمنية بالقيام باختيار تنافسي  الهنْج عملي يف عمليات الطوارئ حيث    

 شـهراً   ١١يف جمال تكنولوجيا املعلومات تـستغرق       ا  ُيضطلع هب مثل مشاريع   " (طويلة األجل "استشاريني يتوقَّع أن تكون     
 .، جيري اإلعالن عن هذه املهمة على الصفحة الشبكية لإلدارة القائمة بالتعيني)وتكون قابلة للتجديد

مطلوب ولكن املـصدر الوحيـد       اليونسكو
 للخدمة مقبول

لضمان أن تتسم عملية االختيار بالشفافية واإلنـصاف        "ينص دليل املوارد البشرية لليونسكو على أنه        : مقتطف من السياسة العامة   
  ".كفل للمنظمة حتقيق القيمة للنقود املُنفَقة، فإنه جيب اختيار األفراد بطريقة تنافسية وموضوعيةيوأن 

األقـل  دوالر من دوالرات الواليات املتحدة واليت ينبغي بشأهنا علـى            ٢٠ ٠٠٠ومتيز اليونسكو بني العقود اليت تقل قيمتها عن         
دوالر من دوالرات الواليات املتحـدة       ٢٠ ٠٠٠تأهيالً مناسباً والعقود اليت تبلغ قيمتها        استعراض طلبات ثالثة مرشحني مؤهلني    

سـرية ذاتيـة    ) أ: (يلي خطيـاً    ما تأهيالً مناسباً تقدمي   فأكثر واليت ينبغي بشأهنا أن ُيطلب على األقل من ثالثة مرشحني مؤهلني           
بيـان  ) ج( يوضح فيه املرشح كيف يعتقد أن مؤهالته وخربته جتعالنه مرشحاً مناسباً ألداء املهمة املعنيـة، و                بيان) ب(حديثة، و 

التكلفة اإلمجاليـة   ) د(يف ذلك أي إسهامات قد تكون مطلوبة من اليونسكو، و           مبا النْهج الذي سيتبعه يف النهوض باملهمة املعنية،      
 .بغي أن ُتبيَّن على حدة أي احتياجات تتعلق بالسفر واإلقامةوين. للمهمة، معرباً عنها كمبلغ إمجايل

مطلوب ولكن املـصدر الوحيـد       اإليكاو
 للخدمة مقبول

املتعاقدين األفراد من بني أكثر املرشحني تأهيالً يف ميـدان          /جيب اختيار اخلرباء ا الستشاريني    : مقتطف من السياسة العامة   
املتعاقدين األفراد عن طريق عملية تنافسية، يديرها املكتـب         /ر اخلرباء ا الستشاريني   وينبغي أن ُيضطلع باختيا   . العمل احملدد 

وجيب على املكتب القائم بالتعيني أن ميأل وُيلِحق بـاألوراق          . القائم بالتعيني وتنطوي على النظر يف طلبات عدة مرشحني        
. ح األساس الذي اختري بناء عليه املرشح النـاجح        وّضيد  املتعاقد الفر /املقدمة منه تقرير االختيار املتعلق باخلبري االستشاري      

عندما ميكن الربهنة على أن اخلبري      ) أ: (يف احلاالت التالية    إال يكون مقبوالً   فال تقدمي اسم مرشح وحيد لعقد من العقود       أما
 اجلـودة والتكلفـة؛     هو الشخص املؤهل الوحيد لتقدمي اخلدمة املطلوبة عند مستوى معني من          املتعاقد الفرد   /االستشاري

 .عندما ميكن الربهنة على أنه توجد حالة طارئة معينة حتول دون إجراء عملية اختيار تنافسي) ب( أو/و

مطلوب ولكن املـصدر الوحيـد       منظمة الصحة العاملية
 للخدمة مقبول

عند اختيار املرشح املناسـب،     و. جيري اختيار اخلرباء االستشاريني عن طريق عملية تنافسية       : سياسة منظمة الصحة العاملية   
ينبغي أن ُتفحص بعناية االختصاصات ذا الصلة، والتكلفة التقديرية للعقد ومدته، ومهارات وكفاءات مجيـع املرشـحني                 

  .وينبغي النظر عادةً يف طلبات ثالثة مرشحني مؤهلني. املناسبني فضالً عن أدائهم يف املاضي، يف حالة انطباق ذلك
تثنائي، النظر يف قبول مرشح واحد فقط شريطة إيراد مربرات ُمسبَّبة وموثَّقة هلذا االستثناء واحلصول               وجيوز، على أساس اس   

  .على موافقة جلنة مراجعة العقود قبل أن يتم االختيار
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 املقابالت اليت أُجريت  أوتعليقات واردة من املنظمات املشاركة عن طريق االستبيان  أومقتطفات من هذه السياسات األحكام الواردة يف السياسات املنظمة

  ليس مطلوباً االحتاد الربيدي العاملي

املنظمة العاملية لألرصاد   
 اجلوية

عاملية لألرصاد اجلوية على وجوب النظر يف طلبات عدة مرشحني خبصوص كل عقد من           تنص التعليمات الدائمة للمنظمة ال     مطلوب
وعلى أنه يف ظل عدم وجود قائمة دائمة باملرشحني ينبغي إعداد تقييمات مقارنة لثالثـة               ‘ اتفاقات اخلدمة اخلاصة  ‘عقود  

الواقع العملي بسبب ضـيق نطـاق       بيد أن املقابالت اليت أُجريت قد أبرزت عدم وجود تنافس يف            . مرشحني على األقل  
 .اخلربة الفنية املتاحة على نطاق العامل

مطلوب فقط يف حالـة بـرامج        املنظمة البحرية الدولية
 التعاون التقين

يكون من املتوقَّع من موظف التنفيذ تقدمي أكثر من مرشح واحد لكل حالة لكي ينظر فيها                : تعليق املنظمة البحرية الدولية   
 .اري املعين بتنسيق أنشطة التعاون التقينالفريق االستش

جيري يف معظم احلاالت تعيني اخلرباء االستشاريني على أساس خمصص الغرض ولكن ُيتـوخى يف عمليـة                 : تعليق الوايبو  ليس مطلوباً الوايبو
 .اإلصالح األخذ بالتنافس

مطلوب ولكن املـصدر الوحيـد       اليونيدو
 للخدمة مقبول

يـورو   ٢٠٠ ٠٠٠عملية تنافسية خبصوص العقود اليت يبلغ جمموع قيمتها أكثر مـن    ) أ: (يلي  ما  بني متّيز سياسة اليونيدو  
اختيار غري تنافسي عند    ) ب(، و )عن طريق إعالن عن الوظيفة الشاغرة والتوقيع اإللزامي من جانب إدارة املوارد البشرية            (

عملية تنافسية  ) ج(يورو، و  ٢٠٠ ٠٠٠ الكلية للعقد تصل إىل      إذا كانت القيمة  ‘ جمموعة املوارد املتاحة  ‘اختيار املرشح من    
مرشح مناسب، وهي العملية اليت تتطلب حتديد ثالثة مرشحني علـى           ‘ جمموعة املوارد املتاحة  ‘يتوافر يف     ال حمدودة عندما 

  . وروي ٢٠٠ ٠٠٠يكون احلد األعلى للقيمة الكلية للعقد هو شريطة أن ‘ جمموعة املواهب املتاحة‘األقل من 

الوكالة الدولية للطاقة   
 الذرية

 .كان ُيعتزم وقت إجراء استعراض وحدة التفتيش املشتركة األخذ باشتراط التنافس: تعليق الوكالة ليس مطلوباً

 منظمات أخرى

منظمة الصحة للبلدان   
 األمريكية

مطلوب، مع اشتراط طرائق حمددة     
 .تبعاً ملدة املهام املعنية

املهمة اليت تدوم عاماً واحداً، جيوز للمديرين القائمني بـالتعيني اختيـار أحـد              ) أ(يف حالة   : لعامةمقتطف من السياسة ا   
يف حالة املهام اليت تدوم أكثر      ) ب(يقل عن ثالثة مرشحني مؤهلني، و      ال  ملا املرشحني بعد إجراء استعراض وحتليل دقيقني     

 يوماً وعلى وجود جلنة اختيار وعلى وضـع تقريـر           ١٥تمر  واحد، تشتمل متطلبات التنافس على فترة إعالن تس         عام من
 .االختيار عن
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  املرفق السادس

  نظم األجور يف املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة    
 االستثناءات املبادئ التوجيهية الواجبة التطبيق نظام األجور املسؤولية عن حتديد األجور املنظمة

 هااألمم املتحدة وصناديقها وبراجم

األمانة العامة لألمـم    
 املتحدة

 مستويات ألجور   ٣متيز األمم املتحدة بني      موظفو املوارد البشرية
 ٥ ٢٠٠ اخلرباء االستشاريني، تتراوح بني   

دوالر من دوالرات الواليـات املتحـدة       
 دوالر مـن دوالرات     ١٣ ٨٠٠شهرياً و 

الواليات املتحدة شهرياً، ويوجد لكـل      
  .مستوى نطاق متدرج

ئ توجيهية بشأن أجور اخلـرباء      مباد
االستشاريني، نافذة اعتباراً من كانون     

 وجيـري حاليـاً     ٢٠١٠يناير  /الثاين
 .تنقيحها

جيوز ملكتب إدارة املوارد البـشرة أن       
يأذن بدفع مبلغ تكميلي عندما تؤدي      
اخلربة الفنية املطلوبة واألجور السائدة     

 .األجريف السوق إىل جتاوز مستويات 

مم املتحدة  مفوضية األ 
ــشؤون   ــسامية ل ال

 الالجئني

املديرون القائمون بـالتعيني،    
وجيوز تقدمي املـشورة مـن      

 موظفي املوارد البشرية

توجــد بعــض العناصــر يف وثيقــة   فئات٤
 سياساتال

ال بد من موافقة إدارة املوارد البشرية       
على االستثناءات، ومن موافقة جلنـة      
العقود على العقود اليت تزيد قيمتـها       

 دوالر مـن دوالرات     ١٠٠ ٠٠٠ عن
 .الواليات املتحدة

برنامج األمم املتحدة   
 اإلمنائي

عملية طلب عطاءات تستند    
يف   مبــاإىل االختــصاصات،
 ذلك مصروفات السفر

عملية طلب عطاءات مع حتديد معدل      
 دوالر من   ١ ٠٠٠يومي حده األقصى    

ويوجـد  . دوالرات الواليات املتحدة  
دوالر  ١٠٠ ٠٠٠حد أقصى قـدره     

من دوالرات الواليات املتحدة يف فترة      
  شهراً متتابعا١٢ً

 املعلومات غري متاحة  ليست منطبقة 
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 االستثناءات املبادئ التوجيهية الواجبة التطبيق نظام األجور املسؤولية عن حتديد األجور املنظمة

صندوق األمم املتحدة   
 للسكان

توجد لدى الصندوق ثالثة مستويات      املديرون القائمون بالتعيني
 دوالر مـن    ٣٠٠لألجور تتراوح بني    

 ٧٥٠دوالرات الواليـات املتحـدة و  
 رات الواليات املتحدةدوالراً من دوال

ُتستخدم جمموعة من املقاييس املرجعية     
لضمان اإلنصاف واالتساق، مثل قوى     
السوق السائدة، ومسؤوليات املهمـة     
املعنية ومدى تعقيـدها، واألوضـاع      

ــصعبة ــاطر،    أوال ــة باملخ احملفوف
واملؤهالت وسنوات اخلربة لدى اخلبري     
االستشاري، وطول فتـرة املهمـة،      

 . كانت ُتدفع سابقاًواألجور اليت

املوافقة املسبقة من جانب رئيس املوارد      
 البشرية

  املديرون القائمون بالتعيني اليونيسيف
وجلنة مراجعة العقود عنـدما     
 تزيد العقود على مبالغ معينة

 دوالراً من دوالرات    ١٩٠تتراوح بني   
 دوالراً مـن    ٦٣٠الواليات املتحدة و  

 يومدوالرات الواليات املتحدة يف ال

ُتستخدم جمموعة من املقاييس املرجعية     
مثل مـستوى العمـل مـن حيـث         
املسؤوليات ومدى التعقيد، ودرجـة     
ــة،   ــوب، واملعرف ــصص املطل التخ
ــارات  ــربة وامله ــؤهالت، واخل وامل
املطلوبة، فضالً عن األجور املدفوعـة      
للخبري االستشاري عن املهام الـسابقة      

مع وكالة أخرى من      أو مع اليونيسيف 
 .ت األمم املتحدةوكاال

ملديري الشَُّعب  /جيوز لرؤساء املكاتب  
املوافقة على معدالت أعلى يف احلاالت      
اليت تكون فيها املعدالت الـسائدة يف       
السوق أكثر تنافسية من مبالغ نطاقات      

بد مـن موافقـة جلنـة         وال .األجور
مراجعة العقود على املعدالت اليت تزيد      

 .عن مبالغ معينة

ملتحدة مكتب األمم ا   
 خلدمات املشاريع

 دوالر  ٤ ٠٠٠أدىن أجر شهري هـو       وحدة التعيينات
من دوالرات الواليات املتحدة وأقصى     

 دوالر من   ٤٠ ٠٠٠أجر شهري هو    
 دوالرات الواليات املتحدة 

مدير الفريق املعين باملمارسات املتصلة      املعلومات غري متاحة
  باملوارد البشرية

ظفو املـوارد البـشرية يف    مو برنامج األغذية العاملي
املقر، واملكاتب اإلقليميـة،    

 واملكاتب القطرية

ميّيز برنامج األغذية العاملي بني اخلرباء      
 مـستويات   ٣(االستشاريني املبتدئني   

 ٢ ٧٦٠األتعاب تتـراوح بـني       من
دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة     

عض العناصـر التوجيهيـة يف      توجد ب 
 .توجيهات شعبة املوارد البشرية

تلزم موافقة املديرين القطريني واملديرين     
اإلقليميني على األتعاب الـيت تزيـد       

 يف املائة عن احلد األقـصى       ١٠ بنسبة
للمستوى الواجب التطبيق، وموافقـة     
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 االستثناءات املبادئ التوجيهية الواجبة التطبيق نظام األجور املسؤولية عن حتديد األجور املنظمة

ــن دوالرات ٣ ٦٣٠و  دوالراً مــ
اخلـرباء  الواليات املتحدة، وأتعـاب     

 مستويات تتراوح بني    ٤(االستشاريني  
 دوالر من دوالرات الواليات     ٣ ٩٠٠

 دوالر مــن ١٣ ٢٠٠املتحــدة و
دوالرات الواليات املتحدة، مع وجود     

  )نظام متدرج تبعاً لسنوات اخلربة
 ٢١,٧٥وُتطبَّق أجور يومية على أساس      

دوالراً من دوالرات الواليات املتحـدة      
  .لليوم شهرياً

مدير املوارد البشرية على األتعاب اليت      
يف املائـة    ١٠تزيد بنسبة تتراوح بني     

 . يف املائة عن املستوى املقرر٢٠و

 الوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية

 ال تنطبق ال توجد مبادئ توجيهية مؤسسية ال يوجد نظام مؤسسي املديرون القائمون بالتعيني منظمة العمل الدولية

موظفو املـوارد البـشرية يف     الفاو
 مراكز اخلدمات املشتركة

 ال تنطبق ال توجد مبادئ توجيهية مؤسسية يوجد نظام مؤسسيال 

توجد بعض العناصـر التوجيهيـة يف        املعلومات غري متاحة املعلومات غري متاحة اليونسكو
 .وثيقة السياسات املعنية

 يف انتظار إكماهلا

نظام لنطاقـات األجـور، تتـراوح        املكتب القائم بالتعيني اإليكاو
ــني ــن٢ ١٦٠ ب  دوالرات  دوالراً م

 دوالراً  ١٣ ٥٢٠الواليات املتحدة إىل    
من دوالرات الواليـات املتحـدة يف       

 .الشهر عند أعلى نطاق

توجد مبادئ توجيهية مرفقة بوثيقـة      
السياسات تشتمل على عناصر مثـل      

مدى تعقيد املهمـة    (طبيعة اخلدمات   
ودرجـة  ) ومدى صعوبتها ونطاقهـا   

 .اخلربة الفنية املطلوبة

أعلى نطاق لألجـور    يتطلب استخدام   
احلصول على موافقة مسبقة من األمني      

 .العام قبل تقدمي أي عرض
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 االستثناءات املبادئ التوجيهية الواجبة التطبيق نظام األجور املسؤولية عن حتديد األجور املنظمة

املديرون القائمون بـالتعيني     منظمة الصحة العاملية
 وموظفو املوارد البشرية

توجد لدى املنظمة أربعة مـستويات      
 دوالراً  ٤ ٩٧٠لألجور تتراوح بـني     

ــدة  ــات املتح ــن دوالرات الوالي م
ــن١٣ ٠٧٠و  دوالرات  دوالراً مـ

 .الواليات املتحدة يف الشهر

تشتمل املبادئ التوجيهيـة املتعلقـة      
بالسياسات على بعض العناصر مثـل      

يف ذلك طبيعته مـن       مبا طبيعة العمل، 
حيث املسؤوليات ومـدى التعقيـد،      
ودرجة التخصص املطلوبة، واملعرفـة،     
ــارات  ــربة وامله ــؤهالت، واخل وامل

 .املطلوبة، واألجور املدفوعة سابقاً

تلزم موافقة املـدير، وكـذلك إدارة       
املوارد البشرية عـن طريـق املـدير        

املدير العام املساعد املعين،      أو اإلقليمي
حسب احلالة، وذلك من أجل دفـع       
معدل لألجور يتجاوز نطاقات شرائح     

 .األجور

 املعلومات غري متاحة احةاملعلومات غري مت املعلومات غري متاحة املعلومات غري متاحة االحتاد الربيدي العاملي

االحتــاد الــدويل  
 لالتصاالت

توجد لدى االحتاد الدويل لالتصاالت      املعلومات غري متاحة
ثالثة معدالت يومية فقـط تتـراوح       

ــني ــن دوالرات ١٤٥ ب  دوالراً م
 دوالراً مـن    ٥٥٠الواليات املتحدة و  

دوالرات الواليات املتحـدة تقابـل      
 . إىل مد١-الرتب من ف

الحتاد الدويل لالتصاالت   توجد لدى ا  
جمموعة من املعايري العامة اليت ينبغـي       
تطبيقها عند حتديد األجـور ولكـن       

 .زالت غامضة  مااملنهجية الفعلية

 تلزم موافقة رئيس املوارد البشرية

املنظمــة العامليــة  
 لألرصاد اجلوية

يشري النظام املعمول بـه إىل جـدول         املعلومات غري متاحة
 .فنية فأعلىمرتبات الفئة ال

يف حالة تعيني اخلرباء االستشاريني من       ال توجد مبادئ توجيهية مؤسسية
 فأعلى، تلزم موافقة املدير     ٥-الفئة ف 

التنفيذي للموارد البشرية، مع إقـرار      
 .األمني العام لذلك

 علومات غري متاحةامل املعلومات غري متاحة املعلومات غري متاحة املعلومات غري متاحة املنظمة البحرية الدولية

 املعلومات غري متاحة ال توجد مبادئ توجيهية مؤسسية ال يوجد نظام مؤسسي )؟(املديرون القائمون بالتعيني الوايبو
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 االستثناءات املبادئ التوجيهية الواجبة التطبيق نظام األجور املسؤولية عن حتديد األجور املنظمة

حتدد إدارة املوارد البـشرية      اليونيدو
نطاق األجور للعقد   /األجور

األول باالستناد إىل السياسة    
  .العامة

وحيددها املديرون القـائمون    
 خبـصوص العقـود     بالتعيني

الالحقة يف حدود نطاقـات     
األجور املقررة ورهناً مبراعاة    

نظام ختطيط موارد   ‘ضوابط  
 .‘املؤسسة

توجد أربعة نطاقات ألجور اخلـرباء      
 فتتراوح األجور   ،االستشاريني الدوليني 

ــني  ــن دوالرات ٣ ٨٠٠ب  دوالر م
 دوالر  ١٦ ٠٠٠الواليات املتحـدة و   

األجر (من دوالرات الواليات املتحدة     
  )اإلمجايل يف الشهر

وتوجد مخسة نطاقات ألجور اخلـرباء      
االستشاريني الوطنيني وموظفي الدعم    
احملليني وهي تقابل نطاقـات اخلدمـة       
اخلمسة املقررة يف إطار جدول مرتبات      
عقود اخلدمة املعمول هبا يف برنـامج       

 . األمم املتحدة اإلمنائي

تشتمل املبادئ التوجيهية للـسياسات     
مبادئ عامة مثـل احلـد      /معايريعلى  

األدىن الضروري للمبلـغ املطلـوب      
للحصول على خدمات ذات جـودة؛      
وطبيعة املهمة املعنية ومدى تعقيـدها      
ــة  ــا واســتقالليتها؛ واخللفي وتأثريه
التعليمية، ومستوى اخلربة الفنية، فضالً     
عن سنوات خربة العمل ذات الـصلة،    
ومستوى األجور املدفوعة من برنامج     

من منظمات    أو مم املتحدة اإلمنائي  األ
أخرى تابعة ملنظومة األمم املتحدة عن      
مهام مماثلة؛ ومبدأ األجر املتساوي عن      
العمل املتساوي؛ وضرورة أال يزيـد      
األجر اإلمجايل عن املرتب اإلمجـايل       
للموظف الذي يـؤدي مهـام ذات       

 . مستوى مماثل من التعقيد

ن ينبغي أن حييل املـديرون التنفيـذيو      
احلالة إىل إدارة املوارد البـشرية عـن        
طريق املدير العام من أجل استعراضها      

 . والبت فيها

الوكالة الدولية للطاقة   
 الذرية

رئيس اإلدارة القائمة بالتعيني    
بالتشاور مع مـدير املـوارد      

 البشرية

يكون األجر املستحق عن كـل يـوم     
.  يورو ٦٠٠عمل هو حبد أقصى قدره      

 مراجعـة هليكـل     وقد أُجريت عملية  
األجور وقت إجراء استعراض وحـدة      

 .التقييم املشتركة

توجد بعض العناصـر التوجيهيـة يف       
 .وثيقة السياسة العامة

جيوز لنائب املدير العام، رئـيس إدارة       
 أن يأذن على حنـو      ،الشؤون اإلدارية 

استثنائي بدفع أجور تتجـاوز احلـد       
األقصى لألجور وذلك يف حالة وجود      

ربة فنية متخصصة بدرجة    حاجة إىل خ  
 .مرتفعة
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 االستثناءات املبادئ التوجيهية الواجبة التطبيق نظام األجور املسؤولية عن حتديد األجور املنظمة

 منظمات أخرى

منظمة الصحة للبلدان   
 األمريكية

مبادئ توجيهية مؤسسية بشأن حتديد      املعلومات غري متاحة املعلومات غري متاحة
أجور اخلرباء االستشاريني الـدوليني     

 .واخلرباء االستشاريني الوطنيني

تلزم موافقة مدير املنظمة على أجـور       
 على وعلى زيادة املعدالت   النطاقات األ 

 يف املائة باملقارنـة     ٢٠بنسبة أعلى من    
 .بالعقد السابق
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  املرفق السابع 

  األحكام املتعلقة بالتنوع اجلغرايف وبالتوازن بني اجلنسني يف املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة    

 التوازن بني اجلنسني التنّوع اجلغرايف املنظمة
 التعليقات الواردة من املنظمات املشاركة عن طريق االستبيان/ السياساتاألحكام الواردة يف

 املقابالت اليت أُجريت  أو

 األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها

 ينبغي بذل كل جهد الختيار اخلرباء االستشاريني من أوسع قاعدة         : مقتطف من السياسة العامة    موصى به موصى به األمانة العامة لألمم املتحدة
جيوز أن تشّوه هذه التكـاليف    ال وجيوز أخذ تكاليف السفر يف االعتبار ولكن      . جغرافية ممكنة 

التوازن اجلغرايف يف مْنح العقود، وحيب إيالء االعتبار الواجب يف عملية االختيار للحاجـة إىل               
  .حتقيق التوازن بني اجلنسْين، دون اإلخالل باشتراط حتقيق توزيع جغرايف واسع

من املقرر يف املبادئ التوجيهية واإلجراءات املعمول هبا لدى األونكتاد بشأن           : تعليق األونكتاد  موصى به موصى به اداألونكت
ينبغي بذل كل جهد الختيار اخلرباء االستشاريني مـن أوسـع            (...)اخلرباء االستشاريني أنه    

ومـن حيـث    . جلنـسني قاعدة جغرافية ممكنة، مع إيالء األمهية نفسها لتحقيق التوازن بني ا          
املمارسة العملية، يصعب يف كثري من األحيان تنفيذ ذلك بسبب الطبيعة املتخصـصة لعمـل               

  .النطاق احملدود املتاح من املرشحنيمث اخلرباء االستشاريني ومن 

مكتب األمم املتحدة املعـين     
 باملخدرات واجلرمية

يشتمل طلـب اسـتخدام اخلـرباء       : خدرات واجلرمية تعليقات مكتب األمم املتحدة املعين بامل      موصى به موصى به
وعند تقدمي قوائم باملرشحني    . االستشاريني املوضوع على اإلنترنت على املعلومات ذات الصلة       

 بتـذكري   دائرة إدارة املـوارد البـشرية     إعالن عن املهام املعنية، تقوم      نشر  إىل املكاتب عقب    
تمثيل اإلنـاث يف    لني من البلدان النامية وكذلك      املوظفني الطالبني بإيالء اعتبار خاص للمواطن     

 .صفوف اخلرباء االستشاريني
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 التوازن بني اجلنسني التنّوع اجلغرايف املنظمة

 التعليقات الواردة من املنظمات املشاركة عن طريق االستبيان/ السياساتاألحكام الواردة يف
 املقابالت اليت أُجريت  أو

عند اختيار اخلرباء االستشاريني، ينبغي إيالء االعتبـار الواجـب          : مقتطف من السياسة العامة    موصى به موصى به مفوضية شؤون الالجئني
توسيع نطاق  ) ب(املفوضية؛ و حتسني وضع املرأة يف     ) أ: (يلي  مبا ألولويات املفوضية فيما يتعلق   

 .أن جيري التعيني على أوسع نطاق جغرايف ممكن) ج(استخدام اخلرباء من البلدان النامية؛ و

 -- مل جير تناوله مل جير تناوله برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

ــم املتحــدة  صــندوق األم
 للسكان

اخلــرباء (موصــى بــه 
 )االستشاريون الدوليون

ــه   ــى ب ــرباء (موص اخل
 )االستشاريون الدوليون

توجد سياسات مكرسة ملسأليت التوازن بـني اجلنـسني والتنـوع             ال :مقتطف من األوامر اإلدارية   
وسياسة . اجلغرايف يف صندوق األمم املتحدة للسكان لكي تطبَّق بشأن استخدام اخلرباء االستشاريني           

  .تركيز على كفاءة املرشحنيالصندوق هي أنه ينبغي، عند اختيار خرباء استشاريني دوليني، ال
خبصوص اخلرباء االستشاريني املعينني يف مراكز العمل امليدانية، ينبغي التركيز على           : السياسة املرجعية 
وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن ُيؤخذ يف احلسبان عند اختيـار املرشـحني نـوع         . كفاءة املرشحني 

 ).من حيث اجلنسية(اجلنس والتنوع اجلغرايف 

عند اختيار اخلرباء االستشاريني واملتعاقدين األفراد، ينبغي إيالء االعتبار         : مقتطف من السياسة العامة    موصى به موصى به سيفاليوني
الواجب ألولويات اليونيسيف خبصوص حتسني وضع املرأة يف املنظمـة؛ والتوّسـع يف اسـتخدام               

 .على أوسع نطاق جغرايف ممكنأصحاب اخلربة الفنية من البلدان النامية؛ وأن جيري التعيني 

مكتب األمم املتحدة خلدمات    
 املشاريع

عند اختيار املتعاقدين األفراد، جيب بذل كل جهد لضمان متتـع           : مقتطف من األوامر اإلدارية    موصى به موصى به
 .املرأة والرجل بفرص متساوية يف االختيار وحتقيق توازن جغرايف فيما بني املرشحني املؤهلني

 -- مل جير تناوله مل جير تناوله ج األغذية العامليبرنام

 الوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية

 -- مل جير تناوله مل جير تناوله منظمة العمل الدولية
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 التوازن بني اجلنسني التنّوع اجلغرايف املنظمة

 التعليقات الواردة من املنظمات املشاركة عن طريق االستبيان/ السياساتاألحكام الواردة يف
 املقابالت اليت أُجريت  أو

 .ني خرباء استشارينيُيشجَّع املديرون على النظر يف هذه العوامل عند قيامهم بتعي: تعليق الفاو مل جير تناوله مل جير تناوله الفاو

يتعني على املوظفني املسؤولني عن العقود وضع مسأليت التوزيـع          : مقتطف من السياسة العامة    موصى به موصى به اليونسكو
حيثما ُوجد مستوى متساوٍ مـن        ما اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني يف االعتبار عند اختيار فرد        

ويتعني عليهم أيضاً بذل كل جهد      . اطق جغرافية خمتلفة  الكفاءة فيما بني األفراد املنتمني إىل من      
 .حملياً من أجل املشاريع احملليةاخلرباء لإلفادة من اخلربة الفنية احمللية وأن خيتاروا 

جيـري    كما تسعى اإليكاو فعالً إىل ضمان اختيار األشخاص من شىت املناطق         : تعليق اإليكاو  مل جير تناوله مل جير تناوله اإليكاو
 .جيع اختيار خرباء استشاريني من اإلناث املؤهالتتش

يبغي قدر اإلمكان بذل كل جهد الختيار خرباء استشاريني على          : مقتطف من السياسة العامة    موصى به موصى به منظمة الصحة العاملية
أساس أوسع نطاق جغرايف ممكن، وجيب إيالء االعتبار بالكامل يف عملية االختيار للحاجة إىل              

 . التوازن بني اجلنسنيحتقيق

 -- مل جير تناوله مل جير تناوله االحتاد الربيدي العاملي

 -- مل جير تناوله مل جير تناوله االحتاد الدويل لالتصاالت

رام سياسة املنظمة   من أجل احت  : التعليمات الدائمة الصادرة عن املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية        موصى به موصى به املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
بشأن حتقيق التوازن اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني، ينبغي بذل كل جهد الختيار املرشـحني              

وينبغي تعليق األمهيـة    . على أساس أوسع نطاق جغرايف ممكن     ‘ اتفاق اخلدمة الشخصية  ‘لعقود  
 .نفسها على حتيق التوازن بني اجلنسني
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 التوازن بني اجلنسني التنّوع اجلغرايف املنظمة

 التعليقات الواردة من املنظمات املشاركة عن طريق االستبيان/ السياساتاألحكام الواردة يف
 املقابالت اليت أُجريت  أو

بسبب الطبيعة املتخصصة للخرباء االستشاريني الذين ميكـن أن         : تعليق املنظمة البحرية الدولية    مل جير تناوله لهمل جير تناو املنظمة البحرية الدولية
توجد سوى قلة من النساء العامالت يف امليدان البحـري وتتـألف       ال يعملوا مع املنظمة، فإنه   

ن النساء يف قائمـة     وتسعى املنظمة فعالً إىل إدراج مزيد م      . القائمة بصورة رئيسية من الرجال    
 .اخلرباء االستشاريني املرشحني لديها

 -- مل جير تناوله مل جير تناوله الوايبو

عمل اخلربة االستشارية الذي حتتاج إليه اليونيدو يقع ضمن جمـاالت اخلـربة             : تعليق اليونيدو  مل جير تناوله مل جير تناوله اليونيدو
 .الفنية اليت يهيمن عليها الذكور

وقت إجراء استعراض وحدة التفتيش املـشتركة، كـان         : تعليق الوكالة الدولية للطاقة الذرية     قيد االستعراض قيد االستعراض ة الدولية للطاقة الذريةالوكال
جيري توخي استصواب حتقيق توازن بني اجلنسني وتنّوع جغرايف أوسع يف صـفوف اخلـرباء               

 .االستشاريني الذين تعينهم الوكالة

 ىمنظمات أخر

عند اختيار اخلرباء االستشاريني، ينبغي إيالء االعتبار الواجب يف         : مقتطف من السياسة العامة    موصى به موصى به منظمة الصحة للبلدان األمريكية
وفيما يتعلق بتعيني اخلرباء االستشاريني     . عملية االختيار للحاجة إىل حتقيق التوازن بني اجلنسني       

 .الختيار خرباء استشاريني من أوسع نطاق جغرايف ممكنالدوليني، ينبغي بذل كل جهد 
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  الثامناملرفق 

 لإلجراءات اليت يتعني أن تتخذها املنظمات املشاركة بشأن توصيات وحدة التفتيش املشتركة            عام استعراض    
JIU/REP/2012/5  

  الدولية للطاقة الذريةالوكاالت املتخصصة والوكالة  األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها 

التأثري املنشود
 

جملس الرؤساء التنفيذيني
  

األمم املتحدة
* 

األونكتاد
 

مكتب األمم امل  
باملخدرات واجلرميةتحدة املعـين   

  
برنامج األمم املتحدة للبيئة

 

األمم املتحدة
 -

 املوئل
مفوضية شؤون الالجئني 

 

األونروا
 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
صندوق األمم املتحدة للسكا 
 ن

اليونيسيف
 

برنامج األغذية العاملي
هيئة األمم املتحدة للمرأة  

 

مكتب األمم املتحدة خلدمات    
املشاريع

 

منظمة العمل الدولية
 

الفاو
 

اليونسكو
 

اإليكاو
 

منظمة الصحة العاملية
االحتاد الربيدي العاملي 
االحتاد الدويل لالتصاالت 

املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية 
 

املنظمة البحرية
 الدولية

 

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
 

اليونيدو
 

منظمة السياحة العاملية
 

الوكالة  الدولية للطاقة الذرية 
 

التقرير                             الختاذ إجراءات
 

                              للعلم

  ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن  د ١التوصية 
 ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن  ه ٢التوصية 
 ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن  ه ٣التوصية 
 ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن  د ٤التوصية 
 ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن  د ٥التوصية 
 ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن  ه ٦التوصية 
 ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن  أ ٧التوصية 
 ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن   ز  ٨التوصية 
 ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن   ب  ٩التوصية 
 ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن   ه  ١٠التوصية 
 ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن   د  ١١التوصية 
 ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش   د  ١٢التوصية 
                           ن ب  ١٣التوصية 

  .اجلهاز التشريعيجانب توصية الختاذ قرار من   :ش  :شرح الرموز
  . التنفيذيالرئيس جانب من إجراءات توصية الختاذ   :ن  
  .هذه املنظمةجانب تتطلب اختاذ إجراء من   التوصية  :   

  مالية ذات شأن  حتقيق وفورات )و( زيادة الفعالية   )ه( تعزيز الضوابط واالمتثال   )د( تعزيز التنسيق والتعاون   )ج( نشر أفضل املمارسات   )ب(حتسني املساءلة     )أ(  :املنشودالتأثري 
  .أخرىتأثريات  )ح(ة   الكفاءحتسني   )ز(  
 ، وبرنامج األمم املتحـدة للبيئـة    ، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية      ،عدا األونكتاد   ما (ST/SGB/2002/11)تشمل مجيع الكيانات الواردة يف الوثيقة         *

  .وا واألونر،ومفوضية شؤون الالجئني املوئل، -برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية و

 




