
FC 143/INF/6 
March 2012                                   

 

אא א א א א א א.א
א א א א.אא א א

א א  www.fao.org:א

MD599/A 

Food and
Agriculture

Organization
of the

United Nations

Organización
de las

Naciones Unidas
para laорганизация

О

Наций

Alimentación y la
Agric ultu ra

Organisation  
Nations Unies

pour
l'alimentation

et l'agriculture

  des  

бъединенных

Продовольственная и
cельскохозяйственная  

A
 

 א
 אאאא

،7−11/2012 

א א א א א א
א  )JIU/REP/2010/8(א

א א :א
Tony Alonziא

א א א א
:+3906 5705 6200



FC 143/INF/6 2 

 

א  א א א(א ،)CL 123/REPא73א
א א א א א (א

א א אא)א .א

א א א

א  א א א א א א א א א
.א



  CL 144/INF/12  
March 2012                                                                                                                                              

 
 

א א א א א א א א.א
א א א א א.א א א

א א  www.fao.org:א
MD518/A 

Food and
Agriculture

Organization
of the

United Nations

Organización
de las

Naciones Unidas
para laорганизация

О

Наций

Alimentación y la
Agric ultu ra

Organisation  
Nations Unies

pour
l'alimentation

et l'agriculture

  des  

бъединенных

Продовольственная и
cельскохозяйственная  

A

א
אא אאא

2012א/11−15،

א א א א א א
א )JIU/REP/2010/8(א

א −1 א א א אא א
א א א א  ).UN/GA A/66/355/Add.1(א

 
א− א א א א

א"1"א" −2 א )א(2005א"א
א א2012א/א א"א א א

א א א אא א א א ".א
א"א" א א א א

א א ، א א א א א א ."א"א

א2א"א" −3 אא
אא א א א.א א א א א א

א אא .א

א"א" −4 א א א .3א



CL 144/INF/12 2 

אא48א"א" −5 א א א א
א א א א א א .א

א א א א א א
א ، א א א"א".א א א א א א

א.א א א ، א א5א א
א א אא א א א א א א א

אא א"א"א ، ،"א"א
א א א .א

א"א" −6 א א א .67א

א9 −7 א א א א ،
א א א א א א א אא א א א

א א א א א "א"א.א
א א א א א א.א א

א א א א א א א א.א א א
אא א .א

א"א" −8 אא10א א
א−א א א א א.א א א א

א א.א א א א
א ،.א א א"א"א

א א א א א א א א א א א א
א א א א .אא



A/66/355/Add.1  األمــم املتحـدة 

 

  اجلمعية العامة
Distr.: General 
23 September 2011 
Arabic 
Original: English 

 

 

270911    270911    11-51249 (A) 
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   والستونالسادسةالدورة 
   جدول األعمالمن  ١٤٠ البند

        وحدة التفتيش املشتركة
 ل املـــوظفني فيمـــا بـــني الوكـــاالت والتـــوازن بـــني العمـــل واحليـــاة يفتنقُّـــ    

  مؤسسات منظومة األمم املتحدة
    

  مذكرة من األمني العام    
  

يقاتـه وكـذلك تعليقـات      تعل يتشّرف األمني العام بـأن حييـل إىل أعـضاء اجلمعيـة العامـة                 
األمم املتحدة املعـين بالتنـسيق علـى تقريـر وحـدة التفتـيش        جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة      

ــشتركة  ــون  املـ ــاة      ”املعنـ ــل واحليـ ــني العمـ ــوازن بـ ــاالت والتـ ــني الوكـ ــا بـ ــوظفني فيمـ ــل املـ تنقُّـ
  ).JIU/REP/2010/8  انظر (“مؤسسات منظومة األمم املتحدة  يف
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  موجز  

نقُّـل املـوظفني فيمـا بـني الوكـاالت          ت” تقرير وحـدة التفتـيش املـشتركة املعنـون           سعىي  
ــاة يف    ــني العمــل واحلي ــوازن ب ــم املتحــدة   والت ــة األم ــسياسات  إىل  “مؤســسات منظوم ــيم ال تقي

يف مؤسـسات   واآلليات اليت تنظّم تنقّـل املـوظفني وحتقيـق التـوازن بـني العمـل واحليـاة اخلاصـة                    
ــاً مــستقالً للقــضايا    فهــو .حــدةمنظومــة األمــم املت   يقــدم للمنظمــات املــشاركة تقييمــاً خارجي

مواءمة وتعزيز سياسـات     ترمي إىل    التوصياتجمموعة من    بتنقل املوظفني، ويقترح     الصلة ذات
  .حتقيق التوازن بني العمل واحلياة اخلاصةو املوظفني تنقّل عملية وإجراءات
التوصـيات   ظومة األمـم املتحـدة حـول        منمؤسسات  وتقدم هذه املذكرة وجهات نظر        

إســهامات املؤســسات األعــضاء   وجــرى توحيــد آراء املنظومــة بنــاء علــى  . الــواردة يف التقريــر
بـالتقرير  بـت  املتحـدة املعـين بالتنـسيق، الـيت رحَّ         جملس الرؤساء التنفيـذيني يف منظومـة األمـم           يف

 يت هــي حمــل اســتعراض مــن قبــلوأشــارت إىل أّنــه يؤكــد علــى العديــد مــن املــسائل اجلاريــة الــ 
                    .املنتديات املعنية باملوارد البشرية
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   مقدمـة  - أوال  
نقُّـل املـوظفني فيمـا بـني الوكـاالت          ت” تقريـر وحـدة التفتـيش املـشتركة املعنـون            يسعى  - ١ 

 )  JIU/REP/2010/8  انظـر (“ مؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة        والتوازن بني العمل واحليـاة يف       
تقيــيم الــسياسات واآلليــات الــيت تــنظّم تنقّــل املــوظفني وحتقيــق التــوازن بــني العمــل واحليــاة إىل 

 فهـو يقـدم للمنظمـات املـشاركة تقييمـاً خارجيـاً       .يف مؤسسات منظومة األمم املتحـدة     اخلاصة  
ة مواءمـ  ترمـي إىل  التوصـيات جمموعة مـن   بتنقل املوظفني، ويقترح مستقالً للقضايا ذات الصلة 
  .حتقيق التوازن بني العمل واحلياة اخلاصةو عملية تنقّل املوظفني وتعزيز سياسات وإجراءات

  
   تعليقات عامة  - ثانيا  

نقُّـل   بتقريـر وحـدة التفتـيش املـشتركة عـن ت           املتحـدة ت مؤسسات منظومـة األمـم       برحَّ  - ٢ 
، نظومة األمـم املتحـدة    مؤسسات م  املوظفني فيما بني الوكاالت والتوازن بني العمل واحلياة يف          

 وأشــارت إىل أّنــه يؤكــد علــى العديــد مــن املــسائل اجلاريــة الــيت هــي حمــل اســتعراض مــن قبــل   
 جلنة اخلدمة املدنية الدوليـة وشـبكة املـوارد البـشرية            ال سيما املنتديات املعنية باملوارد البشرية، و    

وأشـارت الوكـاالت    . ين بالتنسيق األمم املتحدة املع   لس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة      التابعة جمل 
  .أيضا إىل أنّ الكيانات املكلفة مبسؤوليات املوارد البشرية قد نفّذت معظم التوصيات

وخلصت الوكاالت كذلك إىل أنّ التقرير يـسلط الـضوء علـى حقـائق ومبـادئ هامـة                    - ٣
قـاس  امل”ج ء يف التقريـر مـن اعتـراف بـأن هنـ     تتعلق بالتنقل فيما بني الوكاالت، ورحبت مبا جـا   

املختلفـة   االحتياجـات التـشغيلية     بـسبب  املـوظفني  ال ينطبق على تنقـل       “الواحد املالئم للجميع  
أشـارت الوكـاالت    عـالوة علـى ذلـك،       و. املناطـة هبـا واليـات شـىت       الوكـاالت   املوجودة لـدى    

 فيمـــا بـــنيلتنقـــل يف مـــا يتعلـــق باالهتمـــام با جـــديرةمبـــادئ وأفكـــار تـــثري  التوصـــيات أنّ إىل
جدوى بعض التوصـيات يف املـدى   ها أعربت عن استمرار أوجه انشغاهلا إزاء    ولكنّ ؛االتالوك

ــضوء مــثال علــى التوصــيات   القــصري،  إعــداد جمموعــة قواعــد واحــدة لنظــامي    (٣وســلطت ال
العقــود  (٦ و) املتحــدة املوّحــد بأســره املــوظفني األساســي واإلداري تنطبــق علــى نظــام األمــم  

  ).ني الوكاالتظفني فيما بتنقّل املو (٨و ) العامة
 االعتبــارات الرئيــسية مــن هــو  الــوظيفياالزدواج علــى أن دعــم واتفقــت الوكــاالت  - ٤
تـصاريح  احلـصول علـى      تـسهيل    وعلى أنّ قدرهتا على اجتذاب واستبقاء املوظفني املؤهلني،        يف

زيـز   تع إىلحيتـاج    عنصر آخر هـام   وأشارت إىل وجود    . العمل احمللية ليست سوى عنصر واحد     
 إذ ينبغــي تــشجيع التــشبيك. وبــني األزواجالتــشبيك احمللــي بــني املنظمــات الدوليــة عنــصر هــو 
  . مركزياه ورصدهودعم
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علــى ضــرورة أن تــشارك الــدوائر الطبيــة داخــل      الوكــاالت أيــضا  اّتفقــت وأخــريا،   - ٥
ية إدارة املــوارد البــشرسياســات  وضــع وتنفيــذ مبزيــد مــن الفعاليــة يف األمــم املتحــدة مؤســسات

  .يف التقريروذلك على حد ما جاء بتنقل املوظفني، ذات الصلة 
  

   تعليقات حمددة على التوصيات  - ثالثا  
   ١ التوصية    

ينبغي أن يقوم جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق، عن طريـق اللجنـة اإلداريـة                    
ثيقة قانونيـة واحـدة تـنظّم    الرفيعة املستوى التابعة له، باالتفاق بصورة عاجلة على حمتويات و  

وينبغـي أيـضاً أن حتـدد       . تنقل املوظفني فيما بني املنظمات التابعة لنظام األمم املتحـدة املوّحـد           
هذه الوثيقة، يف مجلة أمور، املسؤوليات اليت تضطلع هبا كل منظمة مـن املنظمـات خبـصوص                 

  .املوظفنيتوزيع املسؤوليات املالية املتصلة باألنواع املختلفة من تنقالت 
وأشـاروا إىل أّنـه قـد    ، هـذه التوصـية   إىل حد كبري    جملس الرؤساء التنفيذيني   أعضاء   أيد  - ٦ 
 اللجنـة اإلداريـة الرفيعـة     ( بالفعل اختـاذ إجـراءات يف إطـار اآلليـات املـشتركة بـني الوكـاالت                  مت

 يف تعزيــز ملواجهــة التحــديات الكامنــة) والــشبكة القانونيــة، املــستوى، وشــبكة املــوارد البــشرية
كــل لعلــى أمهيــة توضــيح االلتزامــات املاليــة وشــددت الوكــاالت .  الوكــاالتفيمــا بــنيالتنقــل 

، مثـل االلتزامـات     عمليـة التنقـل   أثنـاء وبعـد      املنقول منها واملنظمات املنقول إليها       املنظمات من
   . العمليةالطويلة األجل بعد اكتمال

  
   ٢التوصية     

ــوم جملــس الرؤســاء      ــة    ينبغــي أن يق ــق اللجن ــسيق، عــن طري ــذيني املعــين بالتن التنفي
اإلدارية الرفيعة املستوى التابعة له، بوضع معايري على نطاق املنظومة بـشأن مجـع البيانـات                
ــهجي،         ــى حنــو من ــها عل ــارير باســتمرار عن ــدمي التق ــوظفني ورصــدها وتق ــل امل ــصلة بتنق املت

ــا ــل دا     يف مبــ ــاالت والتنقــ ــني الوكــ ــا بــ ــوظفني فيمــ ــل املــ ــة  ذلــــك تنقــ ــل منظمــ ــل كــ خــ
  .املعنية املنظمات من
مـن أجـل اإلبـالغ علـى حنـو        وضع معايري على نطاق املنظومةمفهوم وكاالت أّيدت ال   - ٧

ولكّنهـا  . ٢النحـو املطلـوب يف التوصـية      وذلـك علـى     ،   البيانات املتصلة بتنقـل املـوظفني     متسق ب 
تطلبـات   الوكـاالت مب   كاهـل ال تثقـل    و هذه املعايري بسيطة     تظلّضمان أن   أكدت على ضرورة    

 املـوارد   يف جمـال معلومـات     النظم القائمـة     يفبسهولة  سر دجمها   يوأن يت ،  معقدة يف جمال اإلبالغ   
 وحيـد    مـستودع بيانـات مركـزي      وجـود إىل   أيـضا علـى احلاجـة        وشّددت الوكـاالت  . البشرية
 الوكـاالت  تقـّدم يف الوقـت الـراهن   ؛ وة عن مجع وحتليل هذا النوع مـن البيانـات        ي املسؤول يتوىل

 إىل األفرقــة العاملــة التابعــة للجنــة اخلدمــة املدنيــة الدوليــة وجملــس  صيغ خمتلفــة بيانــات مماثلــة بــ 
  .وشبكة املوارد البشريةالرؤساء التنفيذيني 



A/66/355/Add.1  
 

11-51249 5 
 

   ٣التوصية     
جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق، عـن طريـق اللجنـة اإلداريـة              ينبغي أن يقوم    

عـة لـه، بوضـع خطـة عمـل، تـشمل مواعيـد هنائيـة ومـسؤوليات حمـددة،             التاب الرفيعة املـستوى    
جمموعة قواعد واحدة لنظامي املوظفني األساسي واإلداري تنطبق علـى نظـام             أجل إعداد    من

   .املوّحد بأسره األمم املتحدة 
أيدت مؤسسات منظومة األمم املتحدة بصورة عامـة عمليـات املواءمـة، ولكنـها أعربـت                  - ٨ 

جمموعــة قواعــد واحــدة لنظــامي املــوظفني  ، الــيت تــدعو إىل وضــع ٣هتــا بــشأن التوصــية عــن حتفظا
وأشـارت إىل أنّ مؤسـسات   . املوّحـد بأسـره    األساسي واإلداري تنطبق علـى نظـام األمـم املتحـدة         

ية متشاهبة نـسبيا، ولكـّن االختالفـات        إدار و ة موظفني أساسي  أنظمةالنظام املوّحد لديها، عموما،     
ــق ــة      يف تطبي ــة اإلداري ــة مثــل األدل  هــذه األنظمــة تظهــر مــن خــالل األدوات اخلاصــة بكــل وكال

أن يكـون   بـني الوكـاالت     من شأن بعض التعاون     حيث   والتعليمات اإلدارية واملبادئ التوجيهية،   
 ةساســياألوظفني املــ وعــالوة علــى ذلــك، قــد يتطلــب تنقــيح أنظمــة .  االزدواجيــةمفيــدا يف منــع

جمـالس  موافقـة   بينـها،   حتقيـق املواءمـة      هنـاك اختالفـات بينـها ومـن أجـل            ية، عندما تكون  داراإلو
ــراء  اإلدارة ــو إجـ ــع ، وهـ ــشتركة     يقـ ــات املـ ــذيني واآلليـ ــاء التنفيـ ــيطرة الرؤسـ ــاق سـ ــارج نطـ خـ
  .الوكاالت مثل اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى بني

  
   ٤ التوصية    

تنـسيق املخططـات املتعلقـة    ينبغي أن يستعرض جملس الرؤسـاء التنفيـذيني املعـين بال             
أو تناوب املوظفني من وجهة نظر املنظومة ككـل، مـن أجـل             /الداخلي للموظفني و   بالتنقل  
ــادرات املتعلقــة بتنقــل املــوظفني فيمــا بــني الوكــاالت      جعــل  هــذه املخططــات داعمــة للمب

   .ومترابطة معه ومتسقة 
ــم    ٤اســتجابةً للتوصــية    - ٩  ــة األم ــيت دعــت مؤســسات منظوم املتحــدة إىل اســتعراض  ، ال

ومواءمة خمططاهتـا املتعلقـة بالتنقـل الـداخلي للمـوظفني، أبـرز العديـد مـن الوكـاالت أنّ هنـاك                      
. ممارســات قائمــة يف جمــال تنقــل املــوظفني ُيقــصد هبــا تعزيــز التنقــل يف مــا بــني الوكــاالت            

 حمـدودة  الوكاالت أشارت إىل أنّ مـا تقـوم بـه مـن اسـتعراض داخلـي سـيكون ذا قيمـة                 أنّ بيد
آلليات املشتركة بني الوكاالت ال تعاجل أوجه القلق إزاء االتفاق احلـايل بـشأن تنقـل            دامت ا  ما

كما أنّ سياسات التناوب السائدة لدى بعـض الوكـاالت تقـوم علـى              . املوظفني بني الوكاالت  
متطلبــات نظاميــة، وهــي بــذلك ال تقبــل التنــوع مــن أجــل الوفــاء مبقاصــد حتقيــق التــرابط علــى 

  .املنظومة نطاق
  



A/66/355/Add.1
 

6 11-51249 
 

  ٥التوصية     
ــي         ــسيق، ينبغ ــذيني املعــين بالتن ــوميف ســياق جملــس الرؤســاء التنفي  الرؤســاء أن يق
ن للمنظمـات التابعـة لنظـام األمـم املتحـدة املوّحـد باسـتعراض القواعـد الداخليـة                   والتنفيذي
بغية ضمان أن تكون مجيع الوظائف الشاغرة يف منظماهتم وذلك الصلة يف املنظمات  ذات

يـع مـوظفي األمـم املتحـدة، مبـن فـيهم العـاملون يف منظمـات أخـرى تابعـة                     مفتوحة أمـام مج   
  .للمنظومة لتكون القواعد املطبقة عليهم مماثلة للقواعد املوضوعية ملوظفيهم

بــصورة عامــة تأييــدها، مــع بعــض الــتحفظ،  منظومــة األمــم املتحــدة أبــدت وكــاالت   - ١٠
 وظفنيخرى التابعة لألمـم املتحـدة وبـني املـ         لفكرة حتقيق التساوي بني املتقّدمني من اهليئات األ       

 .٥  النحـو املطلـوب يف التوصـية رقـم         وذلـك علـى   ،  الوظائف الشاغرة يف شغل مجيع     نيالداخلي
أفــضلية للمرشــحني  للمــوظفني يعطــي   والحظــت عــدة منظمــات أنّ النظــام اإلداري احلــايل    

الـداخليني  تفضيلية للمـوظفني    لاعاملة  امل ألسباب خمتلفة، منها على سبيل املثال        ني وذلك الداخلي
. ينبغــي أن يظــل قائمــا يف أي اتفــاق مقبــل     وهــذا االعتبــار   الــشاغلني لوظــائف مت إلغاؤهــا،    

 الـذي تواجهـه الوكـاالت عنـد        التحـدي األكـرب      تـشكل  مسألة املعاملة باملثـل      ظلتذلك،   ومع
ت األمـم   للمتقـدمني مـن وكـاال   مـن أجـل الـسماح    للمـوظفني  اإلداريالنظر يف تعـديل النظـام      

ولـذلك عمـدت بعـض    ، نيقـدمني الـداخلي   علـى قـدم املـساواة مـع املت      باملنافسةاملتحدة األخرى   
التقـّدم كمرشـحني داخلـيني       الوكـالتني    مـن  للمـوظفني    تتـيح اتفاقات ثنائية   إىل إبرام   وكاالت  ال

وجــود مــشروع مــشترك بينــها قيــد  إىل وأشــارت الوكــاالت كــذلك . لــشغل مجيــع الوظــائف
يف امليـدان أمـام املؤسـسات        العامـة    اخلـدمات  الوظـائف الـشاغرة مـن فئـة         أجل فتح  منالتطوير  

مـع التركيـز    وعلـى أسـاس طـوعي ومتبـادل    وذلـك   األخرى التابعة لنظام األمم املتحدة املوحـد     
  .وظيفية جمموعات على

  
  ٦التوصية     

ــومينبغــي    ــة     أن يق ــق اللجن ــسيق، عــن طري ــذيني املعــين بالتن   جملــس الرؤســاء التنفي
املــستوى التابعــة لــه، بإعــداد سياســة عامــة للنظــام املوّحــد مــشتركة بــني    اإلداريــة الرفيعــة 

إطارها القانوين، بشأن العقـود اجلديـدة ومـا يلـي ذلـك مـن توجيـه                  الوكاالت، مبا يف ذلك     
يلتحقون بأي منظمة من منظمات النظام املوّحد بقصد إجيـاد ثقافـة             للموظفني اجلُدد الذين    

   .نظومةموّحدة للم
 موحـدة سياسة عامة   وضع  فهوم  عن تأييدها مل  كاالت منظومة األمم املتحدة     أعربت و   - ١١

وتطوير ثقافة نظام موحـد عـرب إجـراءات منـسقة     العقود اجلديدة  بشأن   مشتركة بني الوكاالت  
ليـات  اآل إىل أن هذه املسألة هـي قيـد املراجعـة حاليـا يف إطـار               وأشارت .بشأن توجيه املوظفني  

 ومل تــر الوكــاالت صــعوبة يف اســتحداث . وارد البــشريةواملعنيــة بــاملشتركة بــني الوكــاالت املــ
ــة مــشتركة ” ــضا      ،“ثقاف ــراف أي ــر، علــى ضــرورة االعت ــها أكــدت، كمــا جــاء يف التقري  ولكن
إذ مـن املـرجح مـثال أن تكـون الثقافـة      (واحلفاظ على هـذه اخلـصوصية     صوصية كل مؤسسة    خب
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عمـا هـو سـائد لـدى منظمـة        خمتلفـة   من املنظمـات اإلنـسانية      ة  منظمواملمارسات السائدة لدى    
ومع ذلك، شددت الوكاالت على أنّ هناك الكثري مما ينبغـي القيـام             . )تركز على قضايا التنمية   

تتـسم   بيئـة    ضـمن  بـسهولة أكـرب      سـيزدهر  ثقافـة مـشتركة      على أنّ وجود  يف جمال التنسيق، و   به  
  .مارسات تعزيز املواءمة بني القواعد واملبزيادة

  
  ٧التوصية     

ينبغــي أن ينظــر جملــس الرؤســاء التنفيــذيني املعــين بالتنــسيق يف األخــذ مبخططــات      
تنقّلهم على مستوى املنظومة ككل وبقصد تيسري املـشاركة         /جديدة بشأن تناوب املوظفني   

  .أو أنشطة حفظ السالم/الطوعية من جانب املوظفني يف األنشطة اإلنسانية و
. بــني الوكــاالتفيمــا  لتــشجيع التنقــل باعتبارهــا وســيلة ٧ التوصــية تأيــدت الوكــاال  - ١٢

 املمارســات واإلجــراءات أن تراجــع املــوارد البــشرية تقتــضي مــن شــعب إىل أهنــا قــد وأشــارت
الــذين يــشاركون يف بــرامج التنقــل لمــوظفني ل الــسائدة يف مــا يتعلــق حبقــوق الــذهاب والعــودة 

املنـتقلني  ني  املـوظف يف االستعاضـة عـن      تاحة للمديرين   اخليارات امل ، وأن تستعرض    لفترات مؤقتة 
إىل أنـه إذا كـان القـصد مـن التوصـية هـو              وأشارت الوكـاالت أيـضا      . بعثات حفظ السالم  إىل  

 قائمة مشتركة بـني الوكـاالت مـن املـوظفني املـؤهلني الـذين سـيتم نـشرهم                 بوضعتعزيز التنقل   
 آليـات االسـتجابة حلـاالت        خمتلـف  بنيائمة  فإنه ال بد من تنسيق هذه الق      حاالت الطوارئ،    يف

  .منظمةكل ضمن الطوارئ 
  

  ٨ التوصية    
ــادرات         ــسيق يف األخــذ مبب ــذيني املعــين بالتن ينبغــي أن ينظــر جملــس الرؤســاء التنفي

جديدة بشأن تنقّـل املـوظفني فيمـا بـني الوكـاالت علـى مـستوى املنظومـة ككـل باالسـتناد            
  ة واملُحددةمفهوم الشبكات املهنية املوّحد إىل
تبــادل  مفهــوم الســتطالع، وأعربــت عــن اســتعدادها أّيــدت الوكــاالت هــذه التوصــية  - ١٣

داخـل منظمـتني خمتلفـتني     الرتبـة نفـس  مـن   ة مماثلـ  أو وظـائف موظفني يشغلون نفـس الوظـائف     
ــةاملفئــات ضــمن إطــار ال ــتعني حتديــد تفاصــيل التنفيــذ الفعلــي   . هني ــه مــا زال ي مثــل  (ورغــم أّن

ــا ــ مـ ــاليف يتعلـــق مبـ ــور وتكـ ــالستوى األجـ ــودتني يف وكانـــت املنظمتـــان غـــري م  إذا االنتقـ جـ
 علـى   لمنظمـات للمـوظفني و  ، فإنّ الوكاالت اعتـربت هـذه التبـادل مفيـدا ل           ) العمل مركز نفس
  .سواء حد
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  ٩ التوصية    
ينبغي أن توّجه األجهزة التشريعية للمنظمات التابعة لنظـام األمـم املتحـدة املوّحـد                

ــاه ســلطا أزواج مــوظفي /ت البلــدان املُــضيفة إىل احلاجــة إىل تيــسري اســتفادة زوجــات   انتب
مـنح   منـها    ملـة أمـور   وذلك جب املنظمات الدولية من أسواق العمل احمللية عن طريق القيام،          

  .تراخيص عمل أو وضع ترتيبات مماثلة
تعزيــز فــرص الوصــول  بــشأن  ٩التوصــية أيــدت الوكــاالت بقــوة الــدعوة الــواردة يف    - ١٤
وأشــارت الوكــاالت إىل أنّ إيطاليــا   . أســواق العمــل ألزواج مــوظفي املنظمــات الدوليــة     ىلإ
ة، الـذي    املـشترك  املفاوضـات الرائـدة لتنفيـذ هنـج       مراكـز العمـل     لتكون واحدة من    ختريت  ا قد

ــوظيفي وتنقــل املــوظفني،  اقترحــه  ــامج االزدواج ال ــرام برن  اتفاقــات مــع احلكومــة  مــن أجــل إب
منظمــــة والحظــــت الوكــــاالت أيــــضا أنّ . عمــــلتــــصاريح ألزواج ااملــــضيفة بــــشأن مــــنح 

 بالنيابـة عـن    ،لتفـاوض يف ا  الوكالـة الرائـدة      قـد ُعيِّنـت بـصفتها     غذية والزراعـة    املتحدة لأل  األمم
 مــع الــسلطات الوطنيــة بــشأن إمكانيــة مــنح   ،يطاليــاإاملنظمــات الــيت يوجــد مقرهــا يف رومــا و 

بيــد أنّ . وبــشأن طرائــق مــنح هــذه التــصاريح  املتحــدةمــوظفي األمــم تــصاريح عمــل ألزواج 
رادى الـدول   الوكاالت أشارت إىل أنّ اهليئات التشريعية لن يكون من اختصاصها التقدم إىل ف            

ــوائ   ــة     األعــضاء بطلــب لكــي ت ــة مــع احتياجــات مؤســسات منظوم ــة الداخلي ــا القانوني م نظمه
تعـديل   مـثال ب   - دويل جديـد  املتحدة من تنقـل املـوظفني، وذلـك مـا مل يـتم إنـشاء التـزام                   األمم

 .ألمـم املتحـدة ووكاالهتـا املتخصـصة       مـوظفي ا  حصانات  امتيازات و املتعلقة ب االتفاقيات العامة   
 ممارسـاهتا   على ختفيـف  هليئات التشريعية تشجيع البلدان املضيفة      تستطيع ا يف أحسن األحوال،    و

  .الوكاالتبني فيما كمسامهة منها يف تسهيل التنقل ها بذلك احمللية أو تذكري
  

  ١٠ التوصية    
ن للمنظمات التابعة لنظـام األمـم املتحـدة املوّحـد      و الرؤساء التنفيذي  أن يقوم ينبغي    

بــالتقييم املنــهجي بــصورة دوريــة ألداء بــرامج حتقيــق التــوازن بــني العمــل واحليــاة اخلاصــة  
 تقـدمي    هـذه الـربامج كجـزء مـن        لتكاليف ومنـافع    أمورا من بينها حتليل    وينبغي أن ُيدرجوا  

  .التقارير بانتظام عن أدائها
 الرابـع   الـوارد يف الفـرع     اخلاصـة    التوازن بـني العمـل واحليـاة      رحبت الوكاالت بتحليل      - ١٥

وحتقيــق يف حتفيــز املــوظفني كعامــل  هــذه الــربامج حيــث ســلّم الكــثري منــها بأمهيــةمــن التقريــر، 
 تقييمـات لـسياسات حتقيـق       ولكن على الرغم من أنّ العديد من الوكاالت قد أجرى          رضاهم؛

لتكاليف واملنافع كجـزء مـن   لحتليل  اخلاصة، فليس كلها يؤيد إجراء   التوازن بني العمل واحلياة   
ــات  ــذه التقييمـ ــات  هـ ــل يف التقييمـ ــذا التحليـ ــه خطـــط إلدراج هـ ــذلك أحاطـــت  . ، أو لديـ ولـ

لتكـاليف  لإجـراء حتليـل   ها ذكـرت أنّ عمليـة   هبذه التوصية، ولكنالوكاالت علما إىل حد كبري    
من شأهنا أال تكون مسألة مباشرة، وأّنها كانت سترحب باشتمال التقرير علـى بعـض               واملنافع  
تكـاليف ومنـافع     لتحليـل رئيـسية   معـايري قياسـية أو مؤشـرات أداء         يف مـا يتعلـق بوضـع        التوجيه  
  . اخلاصةالتوازن بني العمل واحلياةحتقيق  الربامج النموذجية يف جمالمعظم 
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  الدورة السادسة والستون
  * من جدول األعمال املؤقت١٤٠البند 

      وحدة التفتيش املشتركة
ل املـــوظفني فيمـــا بـــني الوكـــاالت والتـــوازن بـــني العمـــل واحليـــاة يف تنقُّـــ    

  مؤسسات منظومة األمم املتحدة
  

  مذكرة من األمني العام    
  

ــل إىل أعــضاء      ــأن حيي ــام ب ــشرف األمــني الع ــيش    يت ــر وحــدة التفت ــة تقري ــة العام  اجلمعي
ــون   ــشتركة املعنـ ــ”املـ ــاال  تنقُّـ ــني الوكـ ــا بـ ــوظفني فيمـ ــاة   ل املـ ــل واحليـ ــني العمـ ــوازن بـ ت والتـ

  ).JIU/REP/2010/8(“ مؤسسات منظومة األمم املتحدة يف
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  تنقّل املوظفني فيما بني الوكاالت، وحتقيق التوازن بني العمل 
  تابعة ملنظومة األمم املتحدةواحلياة اخلاصة يف املنظمات ال

  من إعداد

   موري‐إينريكيه رومان 
  إيفني فونتني أورتيز

  وحدة التفتيش املشتركة

  ٢٠١٠ ،جنيف

  األمم املتحدة
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  تنقّل املوظفني فيما بني الوكاالت، وحتقيق التوازن بني العمل 
   األمم املتحدةواحلياة اخلاصة يف املنظمات التابعة ملنظومة

  من إعداد

   موري‐إينريكيه رومان 
  إيفني فونتني أورتيز

  وحدة التفتيش املشتركة

  

  األمم املتحدة
  ٢٠١٠جنيف، 
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   تنفيذيموجز    

تنقّل املوظفني فيما بـني الوكـاالت، وحتقيـق التـوازن بـني العمـل واحليـاة يف املنظمـات التابعـة                          
  ملنظومة األمم املتحدة

    JIU/REP/2010/8 

اهلدف من هذا االستعراض هو تقييم السياسات واآلليـات الـيت تـنظّم تنقّـل املـوظفني                
وحتقيق التوازن بني العمل واحلياة اخلاصة على نطـاق املنظومـة ككـل، فهـو يقـدم للمنظمـات                   

وحيتـوي التقريـر علـى      . املشاركة وأجهزة إدارهتا تقييماً خارجيـاً مـستقالً للقـضايا ذات الـصلة            
 وجمموعــة مــن املقترحــات ترمــي إىل حتقيــق االنــسجام يف عمليــة تنقّــل املــوظفني ويف توصــيات

حتقيق التوازن بني العمل واحلياة اخلاصة على نطاق منظومة األمم املتحـدة ككـل وإىل حتـسني                 
  .ذلك كله
وال يشكّل ذلك استعراضاً آلحاد السياسات املتعلقة بالتنقّل املعمول هبا حاليـاً داخـل                
ات املعنية التابعـة لنظـام األمـم املتحـدة املوّحـد وال لتنفيـذ هـذه الـسياسات؛ ومـع ذلـك                       املنظم

يشري التقرير إىل حاالت فرديـة معينـة بغيـة توضـيح أمثلـة أو اخلـروج باسـتنتاجات مـن أفـضل                       
  املمارسات والدروس املستفادة

  النتائج واالستنتاجات الرئيسية    
  اينة بشأن التنقّلالنظام املوّحد واالحتياجات املتب    

إذ توجـد اختالفـات     . تتشكل منظومة األمم املتحـدة مـن منظمـات دوليـة بالغـة التبـاين                •
كبرية بينها من حيث والياهتا وحجمهـا واحتياجاهتـا التـشغيلية واألنـشطة الـيت تـضطلع             

يـشكل فيهـا    هبا؛ فتوجد كيانات ذات معدل تنقل مرتفع تتعايش مع كيانات أخرى ال    
وبــالنظر إىل االختالفــات الكــبرية فيمــا بــني املنظمــات  . ني شــاغالً رئيــسياًتنقــل املــوظف

ويتفـق املفتـشان    ". خمطَّط تنقل واحد يالئم مجيع املنظمات     "يوجد   التابعة للمنظومة، ال  
مع هذا املفهوم ويشددان على أن الغاية النهائيـة للتنقـل هـي تلبيـة أهـداف كـل منظمـة             

ا فإذا كانت الغايات خمتلفة بـاختالف املنظمـات،       من املنظمات على حنو أفضل، وهكذ     
فإن أحاد السياسات املتعلقة بالتنقل ينبغي هي األخـرى أن تكـون خمتلفـة ومتكيفـة مـع                  

بيــد أنــه ميكــن النــهوض بتنقّــل املــوظفني فيمــا بــني  . االحتياجــات احملــددة لكــل منظمــة
ــيت ت       ــيم ال ــشتركة والق ــى القواســم امل ــز عل ــق التركي ــع  الوكــاالت عــن طري ــا مجي تقامسه

  .املنظمات الدولية املنتمية إىل نظام األمم املتحدة املوّحد
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  املضاهاة بني احتياجات املنظمات واحتياجات املوظفني: احلوار بني املوظفني واإلدارة    
يعتقد املفتشان أنه توجد حاجة حقيقية إىل حتسني احلـوار بـني املـوظفني واإلدارة، وأنـه          •

. فون ممثَّلني ومشاركني رمسياً يف مناقشات شـبكة املـوارد البـشرية           ينبغي أن يكون املوظ   
فاستبعاد املوظفني من احملادثات املؤدية إىل وضـع سياسـات شـاملة بـشأن تنميـة املـوارد                  

ميكن أن يشري إال إىل الفشل، على النحو الـذي           البشرية، مبا يف ذلك تنقّل املوظفني، ال      
  .ت عديدةتبني من التجربة املكتسبة يف منظما

  
  آليات تنقّل املوظفني يف منظومة األمم املتحدة    

ــام  • ــين       ٢٠٠٥ يف ع ــم املتحــدة املع ــة األم ــذيني يف منظوم ــاء التنفي ــس الرؤس ، أصــدر جمل
. اتفـاق التنقـل فيمـا بـني الوكـاالت     ) جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق(بالتنسيق  

اق الـسابق املـشترك بـني املنظمـات املتعلـق      وكان ُيقصد هبذا االتفاق أن حيـل حمـل االتفـ          
بتنقّل املوظفني أو انتداهبم أو إعارهتم فيما بني املنظمات اليت تطبق نظام األمـم املتحـدة                 

واتفـاق التنقـل فيمـا بـني الوكـاالت هـو اإلطـار القـانوين                . املوحد للمرتبـات والبـدالت    
مــة املنقــول إليهــا، اللتــان الــذي يقــوم يف حــدوده املوظــف واملنظمــة املنقــول منــها واملنظ

. اعتمدتا االتفاق، باالتفاق على مسؤوليات كل منظمة وعلى حتديد هـذه املـسؤوليات        
تتوصـل املنظمـات حـىت     بيد أنه بعد مرور مخس سنوات علـى إطـالق هـذا االتفـاق، مل     

تقبلـــه  اآلن إىل توافـــق آراء بـــشأن اســـتخدامه؛ فـــبعض املنظمـــات تـــستخدمه بينمـــا مل 
ييـسر   وهـذا الوضـع املـشّوش ال      . زالـت تـستخدم االتفـاق الـسابق        مـا منظمات أخـرى    

التنقل على صعيد املنظومة وجيعل كل حالة فرديـة اسـتثناءاً مـن االسـتثناءات كمـا أنـه،                   
  .تبعاً للظروف احملددة لكل عملية نقل، يعين عقد اتفاق ووضعه يف صورته النهائية

ابعــة للمنظومــة إىل اآلثــار القانونيــة احملتملــة  ويريــد املفتــشان توجيــه انتبــاه املنظمــات الت   •
املترتبة على استخدام صكني قانونيني خمتلفني حتقيقاً للغرض نفـسه، ممـا ُينـشئ أوضـاعاً                

ومها يعتقدان أنه قد    . خمتلفة ميكن أن تؤدي إىل متييز حمتمل متصور ضد بعض املوظفني          
 علـى االتفـاق علـى اسـتخدام         آن األوان للتوصل إىل توافـق يف اآلراء وحيثـان املنظمـات           

  .صك قانوين واحد
  

  البيانات املتعلقة بالتنقّل فيما بني الوكاالت    
من أجل تقييم مدى مالءمة التنقل فيمـا بـني الوكـاالت وحتديـد درجـة جنـاح الـسياسات                      •

واملبادرات املتعلقة بالتنقّل حتديداً كمياً، فإن مـن األمـور اجلوهريـة وضـع مؤشـرات إجنـاز            
بيـد أن البيانـات ذات الـصلة الـضرورية لتحليـل            .  وما يليها من وضع آليـات رصـد        هادفة

  .أبعاد واجتاهات تنقل املوظفني فيما بني الوكاالت غري متاحة بسهولة
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وُتظهر البيانات املقدمـة مـن املنظمـات أن تنقّـل املـوظفني فيمـا بـني الوكـاالت لـيس ذا                        •
ملنظمات، داخل منظومة األمم املتحدة بأسرها،  فعدد املوظفني الذين انتقلوا بني ا     : شأن

والــدافع وراء تنقّـــل  .  يف املائــة يف املتوســـط ١ موظـــف، أي أقــل مـــن  ٣٠٠أقــل مــن   
ــيس نتيجــة           ــو ل ــوظفني؛ فه ــاالت هــو احتياجــات فــرادى امل ــا بــني الوك ــوظفني فيم امل

د جلهـو  الستراتيجية خمطط هلا، وال هو إجراء استباقي تتخـذه املنظمـات بـل هـو نتيجـة                
فرادى املوظفني اهلادفة إىل احلصول على ترقية أو عمـل أكثـر تـشويقاً أو نتيجـة للرغبـة             

وتدير املنظمات تنقّل املوظفني إدارة ظاهريـة ولكنـها ال ترعـاه    . ببساطة يف تغيري املكان   
  .حق الرعاية

  حتقيق االنسجام يف ممارسات العمل داخل منظومة األمم املتحدة    
 ممارســات العمــل ضــرورة واجبــة لتيــسري تنقــل املــوظفني فيمــا بــني  حتقيــق االنــسجام يف  •

ويسر املفتشني أن يالحظا أن املنظمـات تـدرك هـذه القـضية اهلامـة إدراكـاً                 . الوكاالت
جيداً ومها يؤيدان اجلهـود الـيت تبـذهلا املنظمـات حاليـاً بغيـة زيـادة حتقيـق االنـسجام يف                 

جعان علـى التقـدم حنـو وضـع جمموعـة           وفـضالً عـن ذلـك، فإهنمـا يـش         . ممارسات العمل 
. قواعـد موحــدة لنظــامي املـوظفني األساســي واإلداري ملنظومــة األمـم املتحــدة بأســرها   
  .فالنظام املوحد يستحق جمموعة قواعد موحدة لنظامي املوظفني األساسي واإلداري

  نظام موّحد، جمموعة موظفني واحدة لنظام موّحد: توحيد األداء    
يعـين وجـود جمموعـة مـوظفني واحـدة          " توحيد األداء "أن من الواضح أن     يرى املفتشان     •

للنظام املوحد، تدار من الناحية املثالية مبوجب نفس اجملموعة من قواعد ومـواد نظـامي                
شـك أن ييـسر تنقـل املـوظفني          املوظفني األساسي واإلداري، األمر الذي من شـأنه بـال         

 فقد خلصت عمليات التقييم املـضطلع       .وقد أكدت التجربة ذلك   . على نطاق املنظومة  
إىل أن حتقيق املزيد من االنسجام      " توحيد األداء "هبا يف إطار املشاريع التجريبية املعنونة       

ــدروس املــستفادة مــن هــذه   . يف جمــال إدارة املــوارد البــشرية أمــر ضــروري   وتتطلــب ال
ة لنظــام جمموعــة مــوظفني واحــد "املــشاريع التجريبيــة حتــسني االنــسجام وهــي تــستلزم   

  ".موحَّد واحد

  إجياد ثقافة خاصة بنظام األمم املتحدة املوّحد    
نظام األمم املتحدة املوّحـد هـو هيكـل معقـد يتـألف مـن منظمـات دوليـة خمتلفـة لـديها                         •

وال تيـّسر   . ثقافات تنظيمية بالغة االخـتالف صـيغت يف كـل واحـدة منـها عـرب الـسنني                 
بيد أنه توجد بعض العناصر الثقافيـة الـيت تـشترك    . ةهذه البنية املعقدة إجياد ثقافة موحد   

فيها مجيع املنظمات واليت يرى املفتشان أهنا ينبغي أن تكون األسـاس الـذي تقـوم عليـه                  
والتركيـز علـى القواسـم      . زيادة تطوير ثقافة نظام موّحد مـا زالـت يف مرحلتـها األوليـة             
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يع بنجـاح علـى إجيـاد ثقافـة         املشتركة واألهداف املشتركة هو الطريقة الوحيـدة للتـشج        
  .مشتركة لألمم املتحدة

وما زال يوجد قدر كبري من العمل يتعني القيام به لدمج مفهوم تنقّل املوظفني يف ثقافة                  •
بيـد أنـه توجـد كـثري مـن الفـرص إلدراج             . زال يـتعني اسـتحداثها     موّحدة للمنظومة مـا   

ن عناصـر إجيـاد ثقافـة موحـدة         عملية تنقّل املوظفني فيما بني الوكاالت كعنـصر هـام مـ           
معززة للمنظومة؛ ومن أجـل تعزيـز هـذه الثقافـة، ينبغـي إيـالء انتبـاه خـاص للمجـاالت             
اليت يتوقع فيها اجملتمع ككل تقدمي استجابة منسقة تتسم بالكفـاءة مـن جانـب منظومـة             
األمم املتحدة، مثل التعايف من الكوارث، وتقدمي املساعدة اإلنـسانية، وعمليـات حفـظ              

  .السالم، والتعاون التقين الواسع النطاق

  املبادرات املشتركة فيما بني الوكاالت، التفكري يف املستقبل    
حتــدث حاليــاً عمليــة تنقّــل املــوظفني فيمــا بــني الوكــاالت بــصورة تلقائيــة باالســتناد إىل   •

ــسهم؛ فهــي ال   ــوظفني أنف ــادرة امل ــا وال    مب ــأيت نتيجــة الســتراتيجية خمطــط هل إلجــراء  ت
خـارج  "وهكـذا، يـشجع املفتـشان املنظمـات علـى الـتفكري        . ستباقي تتخـذه املنظمـات    ا

وميكــن بــل وينبغــي اســتحداث مبــادرات . وعلــى أن تتــسم باإلبــداع" اإلطــار التقليــدي
  . جديدة بشأن التنقّل يف الواليات

ويشمل هذا الفرع بعض املقترحات املقدمة مـن املـوظفني واألفكـار الـيت ُجمعـت أثنـاء               •
ومها يأمالن أن تكون هذه األفكـار       . قابالت اليت أجراها املفتشان يف بعثاهتما امليدانية      امل

يف املناقـشات ذات الـصلة الـيت جتريهـا املنظمـات يف سـياق أعمـال                 " وقود للفكر "مبثابة  
ــين بالتنــسيق        ــم املتحــدة املع ــة األم ــذيني ملنظوم ــاء التنفي ــس الرؤس ــاء  (جمل ــس الرؤس جمل

  ).بالتنسيقالتنفيذيني املعين 

  االزدواج الوظيفي وتنقل املوظفني    
األزواج املغتربني املرافقني من مواصـلة وظـائفهم املهنيـة          /تشكل صعوبة متكّن الزوجات     •

إحـدى أشـد العقبــات الـيت يـتعني التغلــب عليهـا مـن أجــل تعـيني مـوظفني ذوي تأهيــل         
ئيـسية إىل   ويرجـع ذلـك بـصورة ر      . مرتفع، وكـذلك مـن أجـل تـشجيع تنقـل املـوظفني            

القيود القانونية اليت تفرضـها البلـدان املـضيفة علـى الـدخول إىل سـوق العمـل احملليـة يف          
ويشكل ذلك أحد الشواغل القائمة منذ أمد طويـل ويأسـف املفتـشان لعـدم               . كل منها 

القيام حىت اآلن حبل هذه املسألة بعـد صـدور توصـيات متكـررة وبعـد اعتمـاد قـرارات                    
ومها يكرران التوصية الـواردة يف تقـارير سـابقة صـادرة عـن وحـدة              . من اجلمعية العامة  

ومهـا  . التفتيش املشتركة تتحدث عن احلاجة إىل إجياد حل هلذا الشاغل احلاسم األمهيـة            
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ومـن املستـصوب إدخـال هـذه املـسألة          . يدعوان املنظمات إىل مواصلة تنسيق جهودهـا      
بلـد مـضيف ويف عمليـات إعـادة         ضمن املفاوضات املتعلقة بأي اتفاق جديد ُيعقـد مـع           
  .التفاوض مستقبالً على االتفاقات القائمة حالياً منها

ــم املتحــدة           ــة األم ــاة اخلاصــة يف منظوم ــني العمــل واحلي ــوازن ب ــق الت ــراهن  : حتقي الوضــع ال
  والتحديات املطروحة

جمموعـة  ُيفهم حتقيق التوازن بني العمل واحلياة اخلاصة يف منظومة األمم املتحدة علـى أنـه                  •
ــل        ــة أكــرب، وتتمث ــسم مبرون ــة عمــل تت ــة إىل إجيــاد بيئ ــة اهلادف ــات العمــل املختلف مــن ترتيب
األهداف النهائية يف إجياد التوازن األمثل بني احلياة املهنية واحليـاة الشخـصية مـع اإلسـهام              

وبعض أكثر اخليارات شعبية لتحقيق التوازن بـني العمـل واحليـاة            . يف زيادة كفاءة املنظمة   
اصة، اليت تتيحها مجيع املنظمـات التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة، هـي سـاعات العمـل                   اخل

 .، وإجازة األبوة، واإلجازة العائلية)الوضع(املرنة، وإجازة األمومة 

ويرى املفتشان أن عدد اخليارات املتاحة على نطاق املنظومة لتحقيق التوازن بني العمل               •
ل جــداً احتياجــات املــوظفني إىل زيــادة املرونــة يف واحليــاة اخلاصــة تغطــي بــشكل معقــو

والقضية املطروحة يف نظرمها ليست هـي االختيـار بـني هـذه اخليـارات بـل هـي           . العمل
  .باألحرى كيف جيري تنفيذ اخليارات

  االعتبارات الطبية واالعتبارات املتعلقة بصحة املوظفني    
يتجــزأ مــن الــسياسات  ني جــزءاً الينبغــي أن تكــون االعتبــارات املتعلقــة بــصحة املــوظف   •

ويعتقد املفتشان أنه توجد حاجة إىل مشاركة أكرب مـن جانـب        . املتعلقة بتنقّل املوظفني  
دوائر اخلدمات الطبيـة يف وضـع وتنفيـذ الـسياسات ذات الـصلة املتعلقـة بـإدارة املـوارد                    

بيـة أن   وميكـن لـدوائر اخلـدمات الط      . البشرية، مبا يف ذلك على مستوى املنظومـة ككـل         
تــساعد إدارة املــوارد البــشرية يف اختــاذ قــرارات أفــضل وأكثــر اســتنارة بــشأن تنقــل          

 .املوظفني
ويوجد أيضاً دور كبري لدوائر اخلدمات الطبية يف دعم برامج حتقيق التوازن بني العمـل                 •

ومما يؤسف له أن دوائـر اخلـدمات املتـصلة بالـصحة يف منظومـة األمـم                 . واحلياة اخلاصة 
تـدار وفقـاً ألي سياسـة أو بنيـة إداريـة         ، مبا يف ذلك خدمات تقدمي املـشورة، ال        املتحدة
  .متناسقة

وُيؤيد املفتشان آراء الفريق العامل ملديري الشؤون الطبية يف األمـم املتحـدة الـيت جـرى                   •
اإلعراب فيها عن القلق املتزايد بشأن القدرة احلالية ملنظومـة األمـم املتحـدة علـى محايـة            
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ويتسم ذلك بأمهية خاصـة يف حالـة املـوظفني الـذين            . ظفيها وإدارهتا ومراقبتها  صحة مو 
ُينــشرون يف مراكــز عمــل شــاقة، ويف ســياق التحــرك االســتراتيجي لألمــم املتحــدة حنــو  

  . عملية تنقّل املوظفني وزيادة الوجود امليداين
  

  فيذيونأو الرؤساء التن/توصيات مقدمة لكي تنظر فيها األجهزة التشريعية و    

  ١التوصية   •  
ينبغــي قيــام جملــس الرؤســاء التنفيــذيني املعــين بالتنــسيق، عــن طريــق اللجنــة اإلداريــة   

الرفيعة املستوى التابعة له، باالتفاق بصورة عاجلة على حمتويات وثيقة قانونيـة واحـدة تـنظّم                 
ن اسـتخدام هـذه     تنقل املوظفني فيما بني املنظمات التابعة لنظـام األمـم املتحـدة املوّحـد وبـشأ               

وينبغـي أيـضاً أن حتـدد هـذه         . الوثيقة استخداماً متمـاثالً علـى امتـداد منظومـة األمـم املتحـدة             
الوثيقة، يف مجلة أمور، املسؤوليات اليت تضطلع هبا كل منظمة من املنظمات خبصوص توزيـع               

  .املسؤوليات املالية املتصلة باألنواع املختلفة من تنقالت املوظفني

  ٢ة التوصي  •  
ينبغي قيام جملس الرؤساء التنفيـذيني املعـين بالتنـسيق، عـن طريـق اللجنـة اإلداريـة            

الرفيعة املستوى التابعة له، بوضع معايري على نطـاق املنظومـة بـشأن مجـع البيانـات املتـصلة             
بتنقل املوظفني ورصدها وتقدمي التقارير باستمرار عنها على حنو منهجي، مبا يف ذلك تنقل              

  . فيما بني الوكاالت والتنقل داخل كل منظمة من املنظمات املعنيةاملوظفني

  ٣التوصية   •  
ينبغي قيام جملس الرؤساء التنفيـذيني املعـين بالتنـسيق، عـن طريـق اللجنـة اإلداريـة            

الرفيعة املستوى التابعة له، بوضع خطة عمل، تـشمل مواعيـد هنائيـة ومـسؤوليات حمـددة،                 
 واحـدة لنظـامي املـوظفني األساسـي واإلداري تنطبـق علـى              من أجل إعداد جمموعـة قواعـد      
  .نظام األمم املتحدة املوّحد بأسره

  ٤التوصية   •  
ينبغي أن يستعرض جملس الرؤساء التنفيـذيني املعـين بالتنـسيق املخططـات املتعلقـة                 

أو تناوب املوظفني من وجهة نظر املنظومـة ككـل، مـن أجـل              /بالتنقل الداخلي للموظفني و   
ــوظفني فيمــا بــني الوكــاالت      جعــل هــ  ــة بتنقــل امل ــادرات املتعلق ذه املخططــات داعمــة للمب

  .ومتسقة ومترابطة معها
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  ٥التوصية   •  
يف سياق جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق، ينبغي قيام الرؤسـاء التنفيـذيني               

 ذات الـصلة يف     للمنظمات التابعة لنظام األمم املتحدة املوّحد باستعراض القواعد الداخلية        
املنظمات بغية ضمان أن تكـون مجيـع الوظـائف الـشاغرة يف منظمـاهتم مفتوحـة أمـام مجيـع                     
مــوظفي األمــم املتحــدة، مبــن فــيهم العــاملون يف منظمــات أخــرى تابعــة للمنظومــة لتكــون   

  .القواعد املطبقة عليهم مماثلة للقواعد املوضوعية ملوظفيهم

  ٦التوصية   •  
رؤساء التنفيـذيني املعـين بالتنـسيق، عـن طريـق اللجنـة اإلداريـة        ينبغي قيام جملس ال    

الرفيعة املستوى التابعة له، بإعداد سياسة عامة للنظام املوّحد مشتركة بـني الوكـاالت، مبـا             
يف ذلك إطارها القانوين، بشأن العقود اجلديدة وما يلي ذلك من توجيـه للمـوظفني اجلُـدد                 

ــن منظمــ     ــة م ــأي منظم ــون ب ــذين يلتحق ــدة     ال ــة موّح ــاد ثقاف ــصد إجي ــد بق ــام املوّح ات النظ
  .للمنظومة

  ٧التوصية   •  
ينبغــي أن ينظــر جملــس الرؤســاء التنفيــذيني املعــين بالتنــسيق يف األخــذ مبخططــات     

تنقّلهم على مستوى املنظومة ككل وبقصد تيسري املـشاركة         /جديدة بشأن تناوب املوظفني   
  .أو أنشطة حفظ السالم/سانية والطوعية من جانب املوظفني يف األنشطة اإلن

  ٨التوصية   •  
ــادرات         ــسيق يف األخــذ مبب ــذيني املعــين بالتن ينبغــي أن ينظــر جملــس الرؤســاء التنفي

جديدة بشأن تنقّل املوظفني فيما بني الوكاالت على مستوى املنظومـة ككـل باالسـتناد إىل                
  .مفهوم الشبكات املهنية املوّحدة واملُحددة

  ٩التوصية   •  
بغي أن توّجه األجهزة التشريعية للمنظمات التابعة لنظـام األمـم املتحـدة املوّحـد       ين  

ــسري اســتفادة زوجــات     ــضيفة إىل احلاجــة إىل تي ــدان املُ ــاه ســلطات البل أزواج مــوظفي /انتب
املنظمات الدولية من أسواق العمل احمللية عن طريق القيام، يف مجلـة أمـور، مبـنح تـراخيص                  

  .اثلةعمل أو بوضع ترتيبات مم
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  ١٠التوصية   •  
ينبغــي قيــام الرؤســاء التنفيــذيني للمنظمــات التابعــة لنظــام األمــم املتحــدة املوّحــد      

بــالتقييم املنــهجي بــصورة دوريــة ألداء بــرامج حتقيــق التــوازن بــني العمــل واحليــاة اخلاصــة   
تقـدمي  وينبغي أن ُيدرجوا، يف مجلة أمور، حتلـيالً ملنـافع التكـاليف هلـذه الـربامج كجـزء مـن              

  .التقارير بانتظام عن أدائها
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  ٥٠  ..........................................................................)٢٠٠٨(املوّحد      
ــشأن توصــيات وحــدة          - الثالث   ــشاركة ب ــتعني أن تتخــذها املنظمــات امل ــيت ي ــام لإلجــراءات ال    اســتعراض ع

  ٥٢  ..........................................................................التفتيش املشتركة     
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  مقدمة  -أوالً   
 دراســة استعراضــية ملــسألة ٢٠٠٩تــيش املــشتركة قــد أجــرت يف عــام كانــت وحــدة التف  -١

تنقّل املوظفني وحتقيق التوازن بني العمل واحلياة اخلاصة يف املنظمات التابعة لنظام األمـم املتحـدة                
ــْين خمتلفــْين نــشآ داخــل وحــدة     . املوّحــد وتــشكّل الدراســة االستعراضــية نتيجــة ملقتــرحني داخلي

أمـا املقتـرح األول فكـان يتـصل        . ٢٠٠٨جا أصالً يف برنامج عملـها لعـام         التفتيش املشتركة وأُدر  
. فقط بتنقّل املوظفني، بينما كان يشري املقترح الثاين إىل حتقيق التوازن بني العمل واحلياة اخلاصـة               

  .مث قررت وحدة التفتيش املشتركة دمج املقترحني معاً يف مقترح واحد
، ُيدمج املسألتني معاً، قد اُتخذ بعد أن َعِلم املفتشان          وكان قرار إعداد تقرير واحد فقط       -٢

أن أمانة جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق قد بدأت يف االستعانة خبدمات خبري استـشاري               
وقـد أظهـر    . للنظر يف قضايا حتقيق التوازن بني العمـل واحليـاة اخلاصـة يف منظومـة األمـم املتحـدة                  

عده اخلبري االستشاري وجود درجة مرتفعـة مـن التـداخل بـني املبـادرتني،               الذي أ  )١(حتليل التقرير 
وبناًء على ذلك قرر املفتشان التركيـز بـصورة رئيـسية علـى مـسألة تنقّـل املـوظفني؛ بيـد أن هـذه                        
الدراسة االستعراضية تشمل فصالً بشأن قضايا حتقيق التوازن بني العمل واحلياة اخلاصة على حنو              

 فيه االستنتاجات والتوصيات الواردة يف الورقة اليت أعدهتا أمانة جملس الرؤسـاء           تؤخذ يف االعتبار  
  .التنفيذيني املعين بالتنسيق وُيبىن فيه على هذه االستنتاجات والتوصيات

ــل         -٣ ــنظم تنقّ ــيت ُت ــات ال ــسياسات واآللي ــيم ال واهلــدف مــن الدراســة االستعراضــية هــو تقي
احلياة اخلاصة من وجهة نظر تشمل املنظومة ككل، مما يتـيح     املوظفني وحتقق التوازن بني العمل و     

للمنظمات املشارِكة وأجهزة إدارهتا تقييماً خارجياً مستقالً للقـضايا ذات الـصلة بقـصد التوصـية                
مبجموعـة مقترحـات ترمـي إىل تنـسيق وحتـسني الـسياسات واإلجـراءات وكــذلك األدوات ذات        

ق التـوازن بـني العمـل واحليـاة اخلاصـة، وذلـك علـى صـعيد           الصلة املتعلقة بتنقّل املـوظفني وبتحقيـ      
  .املنظومة

وقد استعرضت وحدة التفتيش املشتركة السياسة املتعلقة بتنقّل املوظفني اليت أخذت هبـا               -٤
أوصـى باألسـاس الـذي تقـوم عليـه           )٢( وأعّدت تقريراً  ٢٠٠٢األمانة العامة لألمم املتحدة يف عام       

بيد أن هذه هي املرة األوىل الـيت        .  خمطط هادف بشأن تنقّل املوظفني     عملية سليمة إلعداد وتنفيذ   
يبحث فيها تقرير صادر عن وحدة التفتيش املشتركة مسألة تنقّـل املـوظفني وحتقيـق التـوازن بـني                   

وجتدر مالحظـة أن هـذا لـيس استعراضـاً     . العمل واحلياة اخلاصة من منظور يشمل املنظومة ككل 
هبا حالياً داخل كل منظمة مـن منظمـات نظـام األمـم املتحـدة املوّحـد                 آلحاد السياسات املعمول    

كما أنه ليس استعراضاً لتنفيذ هذه السياسات لدى كـل مهـا؛ ومـع ذلـك فقـد يـشري التقريـر إىل                       
__________ 

)١ ( "Work/Life balance in the organizations of the United Nations system" (CEB/2008/HLCM/HR /11 rev 1). 
 .(JIU/REP/2006/7)" تنقّل املوظفني يف األمم املتحدة" ) ٢(
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حاالت فردية معينة على سبيل توضيح األمثلة أو اسـتخالص اسـتنتاجات مـن أفـضل املمارسـات          
 الدراســة االستعراضــية مــسألة تنقّــل أو تــنقالت املــوظفني  وال تبحــث هــذه. والــدروس املــستفادة

  .املنضمني لنظام األمم املتحدة املوّحد أو التاركني له
وتنقّل املـوظفني هـو وحتقيـق التـوازن بـني العمـل واحليـاة اخلاصـة مكونـان رئيـسيان مـن                         -٥

أُجريــت معهــم ويف الواقــع يعتقــد عــدة مــسؤولني . مكونــات اســتراتيجيات إدارة املــوارد البــشرية
مقابالت أن تنقّل املوظفني ما هو إال جـزء مـن مفهـوم أوسـع نطاقـاً لتحقيـق التـوازن بـني العمـل               
واحلياة اخلاصة بالنظر إىل أنه ما مـن شـيء يـؤثر علـى حتقيـق التـوازن بـني العمـل واحليـاة اخلاصـة                   

ت التابعة ملنظومـة    وتفّرق معظم املنظما  . للموظفني أكثر من وجود اشتراط صارم بتنقّل املوظفني       
األمم املتحدة بني املفهومني وتعترب مسألة حتقيق التوازن بـني العمـل واحليـاة اخلاصـة جمموعـة مـن                    
اخليارات تسمح بدرجة أكرب من املرونة يف ترتيبات العمل وما يتصل هبا من أوضاع، مثل العمل               

املـوظفني هـو حـىت اآلن       عن ُبعد، وتطبيق مواعيـد عمـل مرنـة، ومـا إىل ذلـك؛ يف حـني أن تنقّـل                     
مفهوم قائم بذاته باعتباره قضية منفصلة ومستبعد من االنضواء ضـمن قـضايا حتقيـق التـوازن بـني        

وقد يتغري هـذا االجتـاه بـالنظر إىل أن شـبكة املـوارد البـشرية التابعـة جمللـس           . العمل واحلياة اخلاصة  
: امنـة عـشرة مبفهـوم أوسـع نطاقـاً هـو           الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق قد أخـذت يف دورهتـا الث          

رفاه املوظفني الذي يشمل حتقيـق التـوازن بـني العمـل واحليـاة اخلاصـة، وتنقّـل املـوظفني، وتقـدمي                
  .املشورة إليهم

وقد تطورت منظومة األمم املتحدة يف سياق بيئة سريعة التغّير وحتديات عامليـة جديـدة؛              -٦
كـوارث، واألنـشطة اإلنـسانية واألنـشطة املتـصلة بعمليـات       فمسائل التعاون التقين، والتعايف من ال   

حفظ السالم هي مسائل ُتدرج على حنو متزايد يف جداول أعمـال منظمـات النظـام املوّحـد، ممـا                    
يتطلّب من املنظمات أن تعمل بقدر أكرب وعلى حنـو أفـضل، وأن تـضطلع مبهـام يف مجيـع أرجـاء                      

، وخاصـة علـى الـصعيد امليـداين، بغيـة حتقيـق اهلـدف               العامل وعن طريق حتسني التنسيق فيما بينـها       
وقد أدت املطالب اجلديدة املقدمة مـن أصـحاب املـصلحة إىل            ". توحيد األداء "النهائي املتمثل يف    

حتويل احتياجات املنظمـات، وقامـت عـدة منظمـات بـإطالق خمططـات تـشمل، يف مجلـة أمـور،                     
  . ستجابة هلذه املطالب اجلديدةخمططات جديدة بشأن تنقّل املوظفني، يف حماولة لال

وقد انطوى إعداد هذه الدراسة االستعراضية على القيـام ببعثـات إىل عـدة مراكـز عمـل                    -٧
ــاريس  (هبــا مقــار   ــا، ورومــا، وب ــورك، وجنيــف، وفيين ــتني مهــا )نيوي ــتني إقليمي ــة : ؛ وإىل جلن اللجن

؛ )اإلسـكوا (جتماعيـة لغـريب آسـيا       االقتصادية ألمريكا الالتينية والكارييب واللجنة االقتـصادية واال       
ووفقـاً للمعـايري واملبـادئ      ). املكسيك وبنما (وإىل مكتب إقليمي ومكتب قطري جرى اختيارمها        

التوجيهية الداخلية لوحدة التفتيش املشتركة وإجراءات العمل الداخليـة هبـا، فـإن املنهجيـة املتبعـة                 
ويل وإعداد اسـتبيانات وإجـراء مقـابالت    يف إعداد هذا التقرير قد مشلت إجراء استعراض مكتيب أ    

وقـد أُرسـلت املبـادئ      . وعقد لقاءات مع اإلدارة ومع جمموعـات مـوظفني وإجـراء حتليـل متعّمـق              
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التوجيهية املتعلقة بإجراء املقابالت إىل بعض املنظمات املشارِكة، وأجرى املفتـشان املقـابالت يف              
خلدمة املدنية الدولية وجملس الرؤسـاء التنفيـذيني        األماكن املذكورة أعاله؛ كما التمسا آراء جلنة ا       
والُتمــست تعليقــات علــى مــشروع التقريــر مــن . املعــين بالتنــسيق، مبــا يف ذلــك أمانــة كــل منــهما 

  .املنظمات املشارِكة وأُخذت هذه التعليقات يف احلسبان عند وضع التقرير يف شكله النهائي
دة التفتيش املـشتركة، ُوضـع هـذا التقريـر      من النظام األساسي لوح٢-١١ووفقاً للمادة    -٨

يف صورته النهائية بعد التشاور فيما بني املفتشني للتأكد من أن االستنتاجات والتوصيات الواردة              
ولــذلك فــإن هــذه االســتنتاجات والتوصــيات تعكــس  . فيــه تتفــق مــع احلكمــة اجلماعيــة للوحــدة 

  .وجهات نظر الوحدة
ذ توصـياته ورصـد هـذا التنفيـذ، حيتـوي املرفـق الثالـث علـى                 وتيسرياً لتناول التقرير وتنفي     -٩

وُيحـدد  . جدول تبّين ما إذا كان التقرير ُمقدماً إىل املنظمة املعنية الختاذ إجراء بشأنه أو للِعلم بـه                
التقرير التوصيات املتصلة بكل منظمة، فيذكر حتديداً ما إذا كانت هذه التوصـيات تتطلـب قـراراً     

ة للمنظمة أو هيئة إدارة املنظمة أو ما إذا كان ميكن للرئيس التنفيـذي للمنظمـة   من اهليئة التشريعي 
  .أن يتخذ إجراًء بشأنه

ويود املفتشان اإلعراب عن تقديرمها لكل من ساعدمها يف إعداد هـذا التقريـر، وخاصـة                  -١٠
  .ملن شاركوا يف املقابالت وتقامسوا معهما بكل أرحيية ما لديهم من معرفة وخربة فنية

    
  الوضع القائم: تنقّل املوظفني فيما بني الوكاالت  -ثانياً   
  نظام موّحد، واحتياجات خمتلفة بشأن تنقّل املوظفني  -ألف   

تتشكّل منظومة األمم املتحدة من منظمات دولية قامت كل منها علـى حـدة، علـى مـر                    -١١
لب املتطورة مـن جانـب أصـحاب        السنني، بتكييف بنيتها وسياساهتا تبعاً للتحديات العاملية واملطا       

وتتسم واليات هـذه املنظمـات واحتياجاهتـا التـشغيلية واألنـشطة الـيت تـضطلع هبـا                  . املصلحة فيها 
إذ توجد يف النظـام املوّحـد كيانـات تتـسم بدرجـة مرتفعـة مـن تنقّـل املـوظفني           . بأهنا بالغة التنوع  

وبعـض املنظمـات لـديها      .  رئيسياً تتعايش مع كيانات أخرى ال يشكّل فيها تنقّل املوظفني شاغالً         
خمططات قائمة منـذ أمـد طويـل بـشأن تنقّـل املـوظفني بينمـا مل تقـم منظمـات أخـرى بوضـع أي                          

  .سياسة رمسية بشأن هذا التنقّل
وبرنـامج  ) اليونيـسيف (وتشكّل الصناديق والربامج، مثل منظمة األمـم املتحـدة للطفولـة              -١٢

مم املتحدة السامية لشؤون الالجئني وبرنامج األغذية العـاملي،        األمم املتحدة اإلمنائي ومفوضية األ    
أمثلــة واضــحة للكيانــات الــيت لــديها درجــة مرتفعــة مــن تنقّــل املــوظفني، يف حــني أن املنظمــات    
املتخصصة بدرجة مرتفعة مثل االحتاد الربيدي العـاملي ومنظمـة الـسياحة العامليـة واملنظمـة العامليـة                  

، هـي حـاالت توّضـح املنظمـات الـيت      )الوايبـو (ة العاملية للملكيـة الفكريـة      لألرصاد اجلوية واملنظم  
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وفيمـا بـني هـذين الطـرفني املتناقـضني،          . توجد لديها احتياجـات منخفـضة بـشأن تنقّـل املـوظفني           
توجد فئة أخرى من املنظمات لـديها تغطيـة جغرافيـة واسـعة مـن املكاتـب امليدانيـة، مثـل منظمـة               

) اليونـسكو (لصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للتربيـة والعلـم والثقافـة            العمل الدولية ومنظمة ا   
، حيــث يتــسم تنقّــل املــوظفني بأنــه هــام نــسبياً )٣(ومعظـم مكونــات األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة 

  .ولكنه ليس مبثل الكثافة القائمة يف الكيانات ذات الدرجة العالية من التنقّل املذكورة أعاله
ــد أظهــ   -١٣ ــيت أُجريــت عــدم وجــود   وق ــع   "رت املقــابالت ال ــم مجي خمطــط تنقّــل واحــد يالئ

ويتفـق  . وذلـك بـالنظر إىل االختالفـات الكـبرية فيمـا بـني املنظمـات التابعـة للمنظومـة              " املنظمات
املفتشان مع هذا املفهوم وُيشددان على أن الغاية النهائية للتنقّل هي تلبية أهداف كل منظمة مـن                

 أفضل، وهكذا فإذا كانت الغايات خمتلفة باختالف املنظمات فإن الـسياسات     املنظمات على حنو  
وُيـشار يف هـذا التقريـر إىل خمططـات تنقّـل          . املتعلقة بالتنقّل ينبغي أن تكـون هـي األخـرى خمتلفـة           

املوظفني، اليت تشكّل أمراً داخلياً لكل كيان على حدة، على أهنا تنقّل للمـوظفني داخـل املنظمـة                   
داخلي يف حني أن التنقّل بني املنظمات التابعة لنظـام األمـم املتحـدة املوّحـد ُيعـّرف علـى         أو تنقّل   

  .أنه تنقّل خارج املنظمة أو تنقّل فيما بني الوكاالت
وباإلضافة إىل األهداف املختلفة لدى املنظمات، توجد عناصر هامـة أخـرى ُتفـّرق بـني                   -١٤

ت علــى مــر الوقــت مطــوِّرةً الثقافــات التنظيميــة  وقــد تطــورت املنظمــا. منظمــات النظــام املوّحــد
تنقّـل املـوظفني يف     "وقد أشارت وحدة التفتيش املشتركة يف تقريرها املعنـون          . املُحددة اخلاصة هبا  

ــم املتحــدة  ــة     ) JIU/REP/2006/7" (األم ــة املالئم ــة التنظيمي ــز ودعــم الثقاف ــة تطــوير وتعزي إىل أمهي
لـدى كيانـات مثـل    " ثقافـة تنقّـل  "وتوجـد  .  تنفيـذاً سـليماً   الالزمة لتنفيذ خمططات تنقّـل املـوظفني      

تلك املُشار إليها أعاله على أهنا لديها بالفعل درجة مرتفعة مـن التنقّـل، بينمـا مل تأخـذ منظمـات          
  .أخرى مبفهوم تنقّل املوظفني يف الثقافات التنظيمية اخلاصة هبا

طلبــات أقــوى بــشأن تنقــل  وقــد ســعت بعــض املنظمــات بــصورة متقطعــة إىل األخــذ مبت   -١٥
) مثــل األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة، واليونــسكو، ومكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية(املــوظفني 

ولكنها واجهت مقاومة داخلية كبرية كما واجهت قواعد ليست مصممة جلعل خمططات التنقل             
اده أنه يلزم بذل    بيد أنه من منظور املنظومة ككل، خيلص املفتشان إىل استنتاج مف          . تعمل بنجاح 

. مزيد من اجلهود لزيادة تطوير وتعزيـز ثقافـة لنظـام األمـم املتحـدة املوحـد تـدعم تنقـل املـوظفني                      
ويرد مزيد من التحليل الحقاً يف هذه الدراسة االستعراضية ملسألة إجياد ثقافة لنظام األمم املتحدة   

  .املوحد
 وضـعه يف االعتبـار يف سـياق تنقّـل        ويوجد عنـصر هـام آخـر مييِّـز بـني املنظمـات ويـتعني                -١٦

املوظفني فيما بني الوكاالت وهـو الطبيعـة املتخصـصة جـداً لألنـشطة الـيت تـضطلع هبـا منظمـات                       
__________ 

 .إدارة عمليات حفظ السالم هي حالة استثنائية داخل األمانة العامة ) ٣(
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نظام األمم املتحدة املوحد، واليت من املنطقي أهنا تتطلـب مـوارد بـشرية متخصـصة جـداً يـصعب                 
ل هذه الفئات املتخصـصة مـن       ويتسم تنقُّ . االستعاضة عنها كما يصعب نقلها إىل كيانات أخرى       

وتـسلِّم معظـم املنظمـات هبـذه        . املوظفني بأنه باهظ التكلفة وكثرياً ما يكون غري متـسم بالكفـاءة           
الصعوبة يف سياساهتا املتعلقة بتنقُّل املوظفني وجتعـل تطبيـق املتطلبـات، إن ُوجِـدت أصـالً، قاصـراً        

  .على الوظائف البالغة التخصص
ختالفات القائمة، يؤيد املفتشان متام التأييد الفكرة القائلة بأنه ينبغـي        وعلى الرغم من اال     -١٧

زيادة تشجيع وتيسري تنقُّل املوظفني على نطاق املنظومة؛ وينبغي القيام بذلك عن طريـق التركيـز                
وتتراوح األسباب بني زيادة احلافز لدى املوظفني، الذي يناقَش         . على القواسم واملصاحل املشتركة   

ومـن الواضـح أنـه ال ميكـن ألي          . ات الحقة، وحتسني استجابة املنظومة للتحديات العامليـة       يف فقر 
منظمة مبفردها أن تقدم إجابة شاملة على التحديات العاملية أو على متطلبات حاالت التعايف مـن             

والشراكات من مجيع األنـواع، سـواء كانـت بـني منظمـات تابعـة               . الكوارث ذات احلجم الكبري   
، أو بــني القطــاعني العــام واخلــاص، تتطلــب درجــة مرتفعــة مــن التنــسيق وفهمــاً أفــضل  للمنظومــة

وميكــن للتنقــل علــى نطــاق املنظومــة أن ُيــسهم يف حتقيــق ذلــك عــن طريــق  . ملمارســات اآلخــرين
  .مما ُيحسِّن الكفاءة على نطاق املنظومة" توحيد األداء"تشجيعه إجياد شكل أفضل من 

  
ــوظف    -باء    ــني امل ــة واحتياجــات    : ني واإلدارةاحلــوار ب ــني احتياجــات املنظم ــضاهاة ب امل

  املوظفني
ال ميكــن حتقيــق املــضاهاة بــني احتياجــات املنظمــة واحتياجــات املــوظفني إال عــن طريــق    -١٨

آليات للحوار بني املوظفني واإلدارة؛ وينبغي إقامـة هـذا احلـوار علـى صـعيد املنظومـة عـن طريـق                      
ريـق املـشاركة الرمسيـة مـن جانـب ممثلـي املـوظفني يف بعـض         آليات تشمل املنظومة ككل وعـن ط   

  .أنشطة واجتماعات اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى
: ويسر املفتْشني أن يالحظا اشتراك احتـادات املـوظفني الثالثـة يف مناقـشات هـذه اللجنـة                   -١٩

ات الدوليـة ملـوظفي     احتاد رابطات املوظفني املدنيني الـدوليني، وجلنـة التنـسيق لالحتـادات والرابطـ             
بيـد أنـه علـى الـرغم مـن      . منظومة األمم املتحدة، واحتاد موظفي األمـم املتحـدة املـدنيني الـدوليني     

دعوة احتادات املوظفني إىل املـشاركة يف بعـض اجتماعـات شـبكة املـوارد البـشرية واملـشاركة يف                    
نية بسالمة املوظفني وأمنهم    اجتماعات كثري من أفرقتها العاملة، وكذلك يف اللجنة التوجيهية املع         

ــاء        ــد، أثن ــد أعربــت مــن جدي ــإن احتــادات املــوظفني ق ــة الرفيعــة املــستوى ف ــة اإلداري التابعــة للجن
مشاركتها يف الدورة الثامنة عشرة للجنة اإلدارية الرفيعة املستوى، عن طلباهتـا الداعيـة إىل زيـادة                 
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وى احلـايل ملـشاركة ممثلـي املـوظفني يف     وأعربت عن عـدم ارتياحهـا إزاء املـست        . احلوار مع اإلدارة  
  .)٤(املناقشات ذات الصلة اليت ُنظِّمت يف إطار اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى

ويرى املفتشان أنه توجد حاجـة حقيقيـة إىل حتـسني احلـوار بـني املـوظفني واإلدارة وإىل                     -٢٠
ــشات      ــشاركتهم، وخباصــة يف مناق ــوظفني وم ــل امل ــاً متثي ــه ينبغــي دائم ــشرية أن ــوارد الب .  شــبكة امل

فاستبعاد املوظفني من احملادثات املؤدية إىل وضع سياسات شـاملة بـشأن إدارة املـوارد البـشرية ال                  
  . ميكن أن يشري إال إىل الفشل، كما أظهرت التجربة يف عدة منظمات

فــة ثقا"وُتــسلط األضــواء يف أجــزاء خمتلفــة مــن هــذا التقريــر علــى احلاجــة إىل زيــادة تطــوير   -٢١
ومـن رأي املفتـشْين أن الثقافـة التنظيميـة     . تـدعم تنقُّـل املـوظفني   " تنظيمية على نطاق املنظومة ككل 

املتعلقــة بتنقُّــل املــوظفني تنطــوي، يف مجلــة أمــور، علــى فهــم املــوظفني للــسياسات املتعلقــة بالتنقّــل     
  .  الالحقةودعمهم هلا وإشراكهم يف وضعها، فضالً عن اشتراكهم يف إدارة عملية تنفيذها

  
  آليات تنقُّل املوظفني يف منظومة األمم املتحدة  -جيم   

، أصدر جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنـسيق االتفـاق املتعلـق بالتنقـل              ٢٠٠٥يف عام     -٢٢
وكان ُيقصد هبذا االتفاق أن حيـل حمـل االتفـاق الـسابق املـشترك بـني املنظمـات والـذي كـان قـد            

، واملتعلـق بنقـل املـوظفني وانتـداهبم أو إعـارهتم فيمـا بـني             ٢٠٠٣ عـام    جرى حتديثه آلخر مـرة يف     
واتفـاق التنقـل فيمـا بـني     . املنظمات اليت تطبـق نظـام األمـم املتحـدة املوحـد للمرتبـات والبـدالت              

الوكاالت هو العقد، أو اإلصدار القانوين، الذي يقوم يف حدوده املوظف واملنظمـة املنقـول منـها           
 إليهـا باالتفـاق علـى مـسؤولية كـل منظمـة وعلـى حتديـد هـذه املـسؤوليات هـي                       واملنظمة املنقول 

وقـد وافقـت اللجنـة اإلداريـة الرفيعـة املـستوى يف        . واحلقوق والشروط الـسارية املتعلقـة باالتفـاق       
، CEB/2005/5انظر الوثيقـة    ( على هذا االتفاق أثناء دورهتا العاشرة        ٢٠٠٥أكتوبر  /تشرين األول 

  ).املرفق اخلامس و٥٧-٥٥الفقرات 
ومهـا مـن مفـاهيم تنقّـل        " اإلعـارة "و" االنتـداب "وقد استعيض يف االتفاق، عن مفهومي         -٢٣

مـا   ، وهـو "التبـادل "املوظفني، على النحو املتـوخى يف االتفـاق الـسابق، مبفهـوم أوسـع نطاقـاً هـو                  
يتـيح االتفـاق    و. يتعني زيادة تكييفه عن طريق إعـداد مـذكرة حمـددة للتبـادل فيمـا بـني املنظمـات                  

للموظفني، باالتفاق مع املنظمة املنقول إليهـا واملنظمـة املنقـول منـها، إمكانيـة االنتقـال إىل كيـان                    
أو بدون االحتفاظ هبذا    ) حالة تبادل املوظفني  (آخر تابع للمنظومة مع االحتفاظ باحلق يف العودة         

  ).حالة النقل(احلق 

__________ 
املرفقات الثالث إىل اخلامس من تقرير اللجنة اإلداريـة الرفيعـة املـستوى             . اليت أدهلا هبا كل احتاد    البيانات الكاملة    ) ٤(

 Annexes III to V of “Report of the High-Level Committee on Management on its: عن دورهتا الثامنـة عـشرة  

18th session”, New York, 29 and 30 September 2009 (CEB/2009/6). 
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ريرهــا املتعلــق بتنقــل املــوظفني يف األمانــة  وقــد رحبــت وحــدة التفتــيش املــشتركة، يف تق   -٢٤
باعتبــاره خطــوة رئيــسية حنــو حتــسني تنقــل املــوظفني عــرب نظــام األمــم  "، بــإبرام االتفــاق )٥(العامــة

؛ بيد أنه أمكن للمفتشْين التحقّق أثناء املقابالت اليت أجرياها مـع املـسؤولني عـن                "املتحدة املوّحد 
 استخدام االتفاق وتطبيقـه؛ فـبعض املنظمـات تـستخدمه     املوارد البشرية من عدم وجود تطابق يف     

بينما مل تقبله منظمات أخرى وما زالت تستخدم االتفاق السابق؛ يف حني أن جمموعـة ثالثـة مـن                   
بالنظر إىل  "ومن املهم يف هذا الصدد مالحظة أنه        . املنظمات مستعدة الستخدام أي من االتفاقني     

ق، فسيكون من الصعب علـى املنظمـات الـيت تنفـذه العـودة        منظمة تقوم بتنفيذ االتفا    ١٦أن حنو   
  .)٦("إىل االتفاق السابق

وقد أدى هذا االفتقار إىل توافق آراء فيما بـني املنظمـات التابعـة للمنظومـة إىل حـدوث                     -٢٥
فبـالنظر إىل أن بعـض املنظمـات مل تنفِّـذ االتفـاق، فـإن        "بلبلة أسفرت عن عدم الكفاءة اإلداريـة،        

وحيد إلخالء طرف موظف من منظمة غري ممتثلة من أجل االلتحاق مبنظمة ممتثلة هـو أن   اخليار ال 
غـري  وباملثل، فعنـد إخـالء طـرف موظـف مـن منظمـة ممتثلـة إىل منظمـة                   . يكون على أساس النقل   

السـتخدام االتفـاق القـدمي      ) املـستقبِل (ممتثلة، توجد ضرورة تشغيلية من جانب الطرف املنقول إليـه           
وقـد تـسبب هـذا االخـتالل يف حـدوث       .  ترتيبات النقل غـري قائمـة علـى أسـاس التبـادل            الذي جيعل 

بيـد أن مـن اجلـدير    . )٧("صعوبات تنظيمية وإدارية وإىل إبطاء عمليات تنقّل بعض املـوظفني بكفـاءة      
ــة       ــه قــد أُبرِمــت مــع ذلــك اتفاقــات بــشأن عمليــات نقــل املــوظفني املؤقت ــدابات (باملالحظــة أن االنت

وليـست مجيـع املنظمـات الـيت نفـذت االتفـاق قـد              . بني منظمات تطبق اتفاقات خمتلفـة     ) واإلعارات
واجهت مشاكل كما أن بعض املنظمات راضية عنه يف حـني أن املنظمـات الـيت واجهـت مـشاكل                    

  .)٨("االتفاق معقّد وأن تنفيذه مضيِّع للوقت وشديد الوطأة"ترى أن 
تابعـة للنظـام املوحـد إىل اآلثـار القانونيـة احملتملـة             ويود املفتشان توجيـه نظـر املنظمـات ال          -٢٦

الستخدام صكني قانونيني خمتلفني حتقيقاً لنفس الغرض، مما ُينشئ أوضاعاً خمتلفة ميكن أن تـؤدي               
ووجود االتفاقني يـثري إشـكاالً، وينبغـي بـذل          . إىل تصور احتمال وجود متييز ضد بعض املوظفني       

  .طبيقه من جانب مجيع املنظماتجهود لضمان اعتماد نفس االتفاق وت
، ٢٠٠٥وقد ظل االتفاق يراَجع طوال الـسنوات اخلمـس املاضـية، منـذ إصـدار يف عـام                     -٢٧

فبعـد مـرور ثـالث سـنوات علـى إصـدار          . ومع ذلك ال يوجـد بعـد توافـق آراء بـشأن اسـتخدامه             

__________ 
 .٩٤، الفقرة JIU/REP2006/7، "تنقل املوظفني يف األمم املتحدة" ) ٥(
)٦ ( “Conclusions of the meeting of the Human Resources Network, 18th session”; 23-25 June 2009; 

CEB/2009/HLCM/HR/46/Rev.1. 
)٧ ( Inter-agency mobility accord, CEB/2008/HLCM/HR/5, paragraph 5. 
 .٥ الفقرة املرجع نفسه، ) ٨(
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تــتغري هــذه ومل . )١٠( منظمــات٦، بينمــا مل تنفــذه )٩( منظمــة١٧االتفــاق، مل تقــم بتنفيــذه ســوى 
  .األرقام تغرياً كبرياً

وقد قامت شبكة املوارد البشرية التابعـة جمللـس الرؤسـاء التنفيـذيني املعـين بالتنـسيق بإنـشاء                     -٢٨
فريق عامل ُيعىن بتنقل املوظفني فيمـا بـني الوكـاالت ويتـوىل، يف مجلـة أمـور، املـسؤولية عـن تنقـيح                        

ومل : ة القانونيـة تقـدمي رأي قـانوين يف هـذا الـصدد        إىل الـشبك   ٢٠٠٩االتفاق، وقد طُِلب أثناء عـام       
وأشـارت شـبكة   . تتمكن الشبكة القانونية مـن التوصـل إىل توافـق يف اآلراء بـشأن االتفـاق وتنفيـذه               

 ١٧، إىل أن    ٢٠١٠يوليـه   /متـوز املوارد البشرية يف دورهتـا العـشرين املعقـودة يف اآلونـة األخـرية، يف                
تفـاق، وأوصـت الـشبكة بـأن تـستخدم مجيـع املنظمـات صـكاً             تقوم بتطبيق اال   ٢٣منظمة من أصل    

  .واحداً خبصوص تنقّل املوظفني فيما بني الوكاالت
وهذا الوضع املثري للبلبلة ال ييّسر عملية تنقل املوظفني على صـعيد املنظومـة ككـل وجيعـل                     -٢٩

حالـة، إعـداد عقـد      كل حالة فردية استثناًء يف هذا الصدد، كما جيري، تبعاً للظـروف احملـددة لكـل                 
وأســباب االفتقــار إىل توافــق آراء هــي  . يف صــورته النهائيــة يــصاغ خصيــصاً تبعــاً ملالبــسات احلالــة 

بصورة رئيسية القواعد واألنظمة واالستحقاقات املختلفة بشكل طفيف، وأحياناً التفـسري املختلـف             
 مـن احلمائيـة والـتحفّظ       للقواعد نفسها؛ وإن كـان املفتـشان يعتقـدان أنـه توجـد أيـضاً درجـة معينـة                  
  .داخل كيانات معينة تعتقد أن االتفاق يسمح مبرونة مفرطة لصاحل املوظفني

وقد الحظ املفتـشان وجـود إحجامـاً معينـاً إزاء نقـل املـوظفني داخـل بعـض املنظمـات،                       -٣٠
وخاصة فيما يتعلق باسـتقبال مـوظفني هلـم أقدميـة كـبرية مـن منظمـات أخـرى، بـسبب التبعـات                       

وفضالً عن ذلك، فإهنما قد أُبِلغا بأن بعض الوكاالت قد أجـربت مـوظفني              .  املرتبطة بذلك  املالية
وهـذه مـسألة خطـرية    . على التخلي عن األقدمية املستحقة هلم لكي يقبلـوا وظيفـة يف كيـان آخـر          

وحساسة بالنظر إىل أن املوظفني الذين ُيجربون على طلب اإلهناء الكامـل لوظيفتـهم مـن الكيـان                  
خياطرون بفقـدان األمـان     " جديد"ي املنتمني إليه لالنضمام إىل منظمة أخرى بصفة موظف          األصل

شـبكات األمـان الـيت مت احلـصول عليهـا           /الوظيفي باإلضافة أيضاً إىل فقدان االستحقاقات احملتملة      
__________ 

، )الفـاو (منظمـة العمـل الدوليـة، ومنظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة          : املنظمات اليت نفذت االتفـاق هـي       ) ٩(
، واالحتـاد الربيـدي العـاملي، واملنظمـة العامليـة لألرصـاد             )اليونسكو(ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة       

ملنظمـة البحريـة الدوليـة، والـصندوق الـدويل للتنميـة الزراعيـة، واملنظمـة                اجلوية، واالحتاد الدويل لالتـصاالت، وا     
، والوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، وصـندوق          )الوايبو(العاملية للملكية الفكرية    

لـــشرق األدىن األمـــم املتحـــدة للـــسكان، ووكالـــة األمـــم املتحـــدة إلغاثـــة وتـــشغيل الالجـــئني الفلـــسطينيني يف ا
، ومنظمـة  )اإليكـاو (، وجامعة األمم املتحدة، ومركز التجارة الدولية، ومنظمة الطريان املـدين الـدويل      )األونروا(

 ).اليونيدو(األمم املتحدة للتنمية الصناعية 
ريكيـة،  األمم املتحدة، ومنظمة الصحة العاملية، ومنظمة الـصحة للبلـدان األم       : املنظمات اليت مل تنفذ االتفاق هي      ) ١٠(

، وبرنــامج )اليونيــسيف(ومفوضــية األمــم املتحــدة الــسامية لــشؤون الالجــئني، ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة  
 .األغذية العاملي
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وينبغي جتنـب هـذه املمارسـة بـالنظر إىل أهنـا ال تـشجع               . أو االستفادة منها خالل سنوات اخلدمة     
إذ ينبغـي   .  تنقُّل املوظفني؛ وهي ممارسة غري منصفة وموضع اعتـراض مـن الناحيـة األخالقيـة               على

احلفاظ على حقوق املوظفني املكتسبة علـى مـر الـسنني علـى أن تؤخـذ يف االعتبـار أيـضاً مـسألة                       
  .التبعات املالية على النحو الواجب

عـن التكلفـة، وإن كانـت ذات        وُيتوخى يف عدة أحكام من االتفاق اتباع آلية للتعويض            -٣١
شكل أّويل جداً، فيما يتعلق بنقل املوظفني أو انتداهبم أو إعارهتم فيمـا بـني املنظمـات الـيت تطبـق                     

ويقترح املفتـشان حبـث آليـات تعويـضية جديـدة           . نظام األمم املتحدة املوحد للمرتبات والبدالت     
ويـضات املتعلقـة بإهنـاء عمـل املـوظفني      على نطاق املنظومة ميكن أن توّزع فيما بني املنظمات التع       

  .تبعاً  جلملة أمور من بينها مدة اخلدمة النسبية داخل كل منظمة
ــاهم          -٣٢ ــذكرة تف ــق م ــة عــن طري ــهاء اخلدم ــضات انت ــضاً بتقاســم تعوي ــاق أي ــسمح االتف وي

بعمليـات  تتحمل املنظمة املنقول إليها مجيع التبعات املالية املتعلقـة         . "متفاوض عليها بني املنظمتني   
نقل املوظفني وتبادهلم فيما بني املنظمـات، مـا مل تتفـق املنظمتـان املعنيتـان علـى خـالف ذلـك يف                     

بيـد أنـه يف ظـل عـدم         . )١١("حالة معينة وُينص على ذلك يف مذكرة تبادل املوظفني بني املنظمـتني           
مـات  وجود إطار متفق عليه على نطاق املنظومـة خبـصوص تقاسـم التكـاليف، قامـت بعـض املنظ                  

اخلاصة هبا، اليت قد تبدو، يف حاالت معينة، متييزية مـن وجهـة             " أحكامها"على حنو فردي بوضع     
  . نظر املنظومة ككل

وتوضيحاً هلذه النقطـة، َعِلـم املفتـشان أن إحـدى املنظمـات قـد قـررت، وهـي تتـصرف                       -٣٣
ء خدمــة إىل  إهنــاكمنظمــة منقــول إليهــا، أن تطلــب مــن املنظمــة املنقــول منــها تقــدمي مــدفوعات   

املوظف، حسب النسبة والتناسب، عندما يكون انتهاء عمل املوظف قد حدث يف غـضون سـت      
. وهذا جمرد مثال لـشرط تعـسفي تطبقـه املنظمـة          . سنوات من تاريخ نقله إىل املنظمة املنقول إليها       

د؛ وقد حتدث عمليـة تنقـل مماثلـة ملوظـف بـني منظمـتني خمتلفـتني ال تتـضمن هـذا االشـتراط احملـد                    
ويفيد هذا املثال أيضاً يف توضيح التعقيد اإلداري للعقود الفردية املعّممة خصيـصاً تبعـاً للظـروف                 

  .احملددة، حيث تظل عناصر كثرية مطروحة للمفاوضات الفردية واملتكررة
وعلى الرغم من أن املفتشني يفهمان التحفظات املتعلقة باالتفاق، الذي ُينظر إليه على أنـه                 -٣٤

 املرونــة ممــا جيعلــه ُعرضـة إلجــراء مفاوضــات بــشأنه وجيعـل تنفيــذه شــديد الوطــأة؛ فإهنمــا   مفـرط يف 
يعتقدان أنه كان ينبغي مناقشة التحفظات اليت سيقت ضد استخدامه وكـان ينبغـي حلـها قبـل بـدء                    
العمل به؛ واآلن، وبعد مرور مخس سنوات من املناقشات، يلزم اختاذ قـرار عاجـل بـشأن اسـتخدام                   

فالــسياسات واألدوات شـرط مــسبق يف هــذا الــصدد وينبغــي أن  .  واالتفــاق هــو جمــرد أداة.االتفـاق 
  .تكون قائمة أوالً، إذا كان ُيراد الترويج على حنو فّعال لتنقّل املوظفني

__________ 
 . من االتفاق املتعلق بتنقل املوظفني فيما بني الوكاالت١-٧املادة  ) ١١(
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وقــد َعِلــَم املفتــشان أنــه جــرى إعــداد نــسخة منقحــة مــن االتفــاق بالتعــاون مــع مكتــب     -٣٥
ن هذا النص املنقح قد قُدم إىل الشبكة القانونية من أجـل إبـداء              الشؤون القانونية ملنظمة الفاو؛ وأ    

تعليقاهتــا ومالحظاهتــا؛ بيــد أن بعــض املنظمــات قــد أعربــت عــن قلقهــا إزاء هــذه احملاولــة وعــن     
  .اعتقادها بأنه ينبغي حتديث االتفاق السابق

 منــاذج ومــىت مت االتفــاق علــى الــصك القــانوين، يقتــرح املفتــشان قيــام املنظمــات بوضــح   -٣٦
حمددة للعقود لكي ُتستخَدم على نطاق املنظومة، سرياً على منوال بعـض الكيانـات الـيت وضـعت      

ومـن شـأن اسـتخدام      . مناذج العقود اخلاصة هبا لكـل نـوع مـن أنـواع التـنقالت احملتملـة املختلفـة                 
أحكاماً مناذج قياسية أن ييّسر تنقالت املوظفني وأن حيول دون أن تطبق املنظمات بصورة فردية               

  .معينة ُينظر إليها يف بعض احلاالت على أهنا غري منصفة ومتحيزة
ويتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل حتسني التنسيق والتعاون بني املنظمـات التابعـة                 -٣٧

  .لنظام األمم املتحدة املوحد
  

  ١التوصية 
ريق اللجنـة اإلداريـة     ينبغي قيام جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق، عن ط          

الرفيعة املستوى التابعة لـه، باالتفـاق بـصورة عاجلـة علـى مـضمون صـك قـانوين واحـد                
وعلى استخدامه بصورة موحدة على امتداد منظومـة األمـم املتحـدة بغيـة تنظـيم عمليـة                  

وينبغـي أن ُيحـدد     . تنقل املوظفني فيما بني املنظمات التابعة لنظام األمـم املتحـدة املوحَّـد            
جمللس أيضاً، يف مجلة أمور، مـسؤوليات كـل منظمـة فيمـا يتعلـق بتوزيـع التبعـات املاليـة                  ا

  .املتصلة باألنواع املختلفة من عمليات تنقل املوظفني
    

  البيانات املتعلقة بتنقل املوظفني فيما بني الوكاالت  -دال   
 تقييمـاً مالئمـاً     من أجل تقييم مـدى مالئمـة عمليـة تنقـل املـوظفني فيمـا بـني الوكـاالت                    -٣٨

وحتديد درجة جناح السياسات واملبادرات املتعلقـة هبـذا التنقـل حتديـداً كميـاً، يكـون مـن األمـور                     
ومـن املـثري للدهـشة أن       . اجلوهرية وضع مؤشرات إجنـاز هادفـة ومـا يلـي ذلـك مـن آليـات رصـد                  

وظفني فيمــا بــني البيانــات ذات الــصلة الــضرورية لتحليــل األبعــاد واالجتاهــات املتعلقــة بتنقــل املــ   
الوكاالت غري متاحة بسهولة على الرغم من أن هذا التنقل هو والتنقـل علـى نطـاق املنظومـة قـد              

  .ظال موضوعني من مواضيع املناقشة فيما بني منظمات النظام املوحد لوقت طويل
وقد تقامسـت جلنـة اخلدمـة املدنيـة الدوليـة بكـرم مـع وحـدة التفتـيش املـشتركة البيانـات                         -٣٩
 بشأن  ٢٠٠٩ّمعة من املنظمات التابعة للنظام املوحد عن طريق االستبيان الذي نظمته يف عام              اجمل

وقامت وحدة التفتيش املـشتركة بعـد ذلـك بتجميـع البيانـات           . تنقل املوظفني فيما بني الوكاالت    
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 مث قامـت املنظمـات، علـى النحـو املوضـح يف             ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧املتعلقة بتنقل املوظفني عن عـامي       
ويشعر املفتشان باالمتنان   . ٢٠٠٩رفق األول، بتقدمي بيانات إضافية عن تنقالت املوظفني لعام          امل

للمنظمات على تعاوهنا يف تقدمي البيانات اليت كان سيستحيل بـدوهنا تقـدمي صـورة واضـحة عـن                   
  .الُبعد احلقيق هلذه املسألة، مبا يف ذلك آثارها املالية

ــات   -٤٠ ــشان أن البيان ــل املــوظفني ينبغــي أن تكــون موضــع رصــد    ويعتقــد املفت  املتعلقــة بتنقُّ
منهجي وإبالغ منـتظم مـن جانـب املنظمـات، فتجمَّـع يف أمانـة جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني املعـين             

وممـا ال  . بالتنسيق وُتدرج يف اإلحصاءات ذات الصلة املتعلقة باملوارد البشرية على نطاق املنظومة    
الت الالحقة ويف دعم وضع سياسات جديـدة وتيـسري تقييمهـا            شك فيه أن هذا سيفيد يف التحلي      

ــاً  ــاملة ميكــن       . واستعراضــها الحق ــة ش ــات تارخيي ــى بيان ــور عل ــستطيعا العث ــشْين مل ي ــد أن املفت بي
وقـد عـربت أمانـة جلنـة اخلدمـة      . استخدامها لتحليل اجتاهات تنقل املوظفني خالل فتـرات طويلـة       

ن هذه الصعوبة يف احلـصول علـى بيانـات ذات صـلة هبـذا       ع٢٠٠٣املدنية الدولية بالفعل يف عام   
البيانات املتعلقة هبذا املوضوع نادرة وقد ال تكـون شـاملة، ولكـن يبـدو،     "املوضوع، إذ قالت إن    

حسب وضعها القائم، أهنا تشري إىل أن تنقل املوظفني ما زال غري واسع االنتشار يف مجيـع أجـزاء             
  . )١٢("مات قد يكون حىت آخذاً يف التناقصاملنظومة، بل إن تنقلهم بني املنظ

وتورد اجلداول الواردة يف املرفق األول أرقاماً، كمـا قُـدِّمت مـن معظـم املنظمـات، عـن                     -٤١
ويعتقد املفتشان أن فترة الثالث سنوات أقصر ممـا ينبغـي           ). ٢٠٠٩-٢٠٠٧(فترة ثالث سنوات    

قـل املـوظفني وهـي اسـتنتاجات ال     لتحديـد االجتاهـات وللتوصـل إىل اسـتنتاجات أكيـدة بـشأن تن      
بيـد أنـه    . ميكن حسب رأيهما التوصل إليها إال بعد حتليل بيانات فترات أطول من عشر سـنوات              

  .ميكن اخلروج ببعض االستنتاجات األساسية من اجلداول املتعلقة باملوضوع
ظفني ومن أجل تقدمي صورة أوسع، فإن اجلداول تشمل أرقاماً بشأن عمليات تنقّـل املـو      -٤٢

ومـن أجـل حتليـل التـدفقات        . احملصورة داخل املنظمات، فـضالً عـن تنقلـهم فيمـا بـني الوكـاالت              
املتعلقة بالتنقالت، فإن عمليات تنقل املوظفني، احملصورة داخل املنظمة، قد فُصلت بدرجة أكـرب              

ني من  عملية انتقال املوظف  : فيما يتعلق بكل منظمة مشارِكة فُصنفت إىل ثالث فئات رئيسية هي          
أمـا التـنقالت    . املقر إىل امليدان، ومن امليدان إىل املقر، ومـن موقـع ميـداين إىل موقـع ميـداين آخـر                   

املوظفون املغادرون إىل منظمة أخرى واملوظفون      : فيما بني الوكاالت فتشمل فئتني رئيسيتني هم      
  .القادمون من منظمة أخرى تابعة ملنظومة األمم املتحدة

 بعض املنظمات مل تقدم أي بيانات؛ وقدمت منظمـات أخـرى فقـط              وجتدر مالحظة أن    -٤٣
هـو نـوع    (بيانات جزئية باتباع معايريها اخلاصة هبا؛ وبعـضها ال حيـسب عمليـات نقـل املـوظفني                  

__________ 
)١٢ ( “Framework for human resources management: mobility”, Note by the secretariat of the International Civil 

Service Commission. ICSC/57/R.4, para. 9. 
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) من حركة املوظفني يرد يف االتفاق وال ُينص فيه على احلـق يف العـودة إىل املنظمـة املنقـول منـها                     
وهكذا فإن البيانات اليت ُجمعت قد ال تكون شاملة، على          . وكاالتعلى أهنا تنقالت فيما بني ال     
ــة  وباإلضــافة إىل ذلــك، أشــارت بعــض املنظمــات إىل أن ُنظــم إدارة   . الــرغم مــن اجلهــود املبذول

املعلومات هبـا ال تـسمح بـاإلبالغ املباشـر عـن البيانـات املطلوبـة، وهكـذا فقـد تعـني علـى بعـض                          
  .لتجميع البيانات" ةيدوي"املنظمات استخدام إجراءات 

وكما أُشري يف الفقرات السابقة، كانت أمانة جلنة اخلدمة املدنية الدولية قـد خلـصت يف                  -٤٤
وأجـرى  .  إىل أن تنقل املوظفني ما زال غري واسع االنتـشار يف مجيـع أجـزاء املنظومـة                 ٢٠٠٣عام  

ابعة للمنظومة وخلـص أيـضاً   جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق استقصاءاً لدى املنظمات الت  
تنقل املـوظفني فيمـا بـني الوكـاالت موجـود ولكـن مـداه حمـدود جـداً يف          " إىل أن ٢٠٠٤يف عام  

فيما بني الوكـاالت مـا       وتؤكد األرقام الواردة يف اجلداول أن تنقّل املوظفني       . )١٣("الوقت احلاضر 
  . زال غري ذي شأن

عــدد ُيعتــد بــه مــن تــنقّالت املــوظفني داخــل   ويتــبني مــن بيانــات التنقّــل الــداخلي وجــود     -٤٥
ــة   ــم      (منظمــات معني ــة لألم ــة العام ــشؤون الالجــئني، واألمان ــسامية ل أي مفوضــية األمــم املتحــدة ال

ر مــبيــد أن التنقّــل فيمــا بــني الوكــاالت هــو أ ). املتحــدة؛ وبرنــامج األغذيــة العــاملي، ومــا إىل ذلــك 
 داخل منظومة األمم املتحـدة بأسـرها، أدىن مـن           فعدد املوظفني الذين تنقّلوا بني منظمات،     : هامشي
ولـيس ذلـك   . )١٤( يف املائـة فيمـا يتعلـق بـأعلى الـسنوات الـيت درسـت       ١ موظف، أي أقل من   ٣٠٠

ــشأن تنقــل املــوظفني فيمــا بــني         ــة ب ــاً سياســات فعال ــه ال توجــد حالي ــالنظر إىل أن مــدعاة للدهــشة ب
ين يتنقلـون بـني املنظمـات تـشري إىل أن التنقـل            الوكاالت؛ فالنسبة املئوية الـصغرية مـن املـوظفني الـذ          

فيما بني الوكاالت حيدث حالياً بصورة تلقائية؛ ويكون مدفوعاً يف ذلك برغبات فرادى املـوظفني؛               
فهو ليس نتيجة الستراتيجية خمطط هلا وال نتيجة إلجراء استباقي تتخذه املنظمات بغـرض النـهوض                

ب املوظفني يهدف إىل احلصول على ترقيـة أو علـى عمـل             به، ولكنه نتيجة للجهود الفردية من جان      
فاملنظمـات تـدير تنقـل    . أكثر إثارة لالهتمام أو يكون ببساطة مدفوعاً بالرغبة يف تغيري مكان العمل      

  .املوظفني إدارة ظاهرية ولكنها ال ترعاها حق الرعاية

__________ 
 (”Baseline survey on inter-agency mobility“"املــــــسح األساســــــي للتنقــــــل بــــــني الوكــــــاالت" ) ١٣(

CEB/2004/HLCM/R.21/Rev.1, para. 4.( 
ا ســنوياً جملــس الرؤســاء التنفيــذيني حــىت لــو أُخــذت يف االعتبــار فقــط البيانــات اإلحــصائية الرمسيــة الــيت ينــشره   ) ١٤(

خبصوص موظفي الفئة الفنية فقط، بغض النظر عن مـصدر التمويـل ونـوع العقـد، فـإن النـسب املئويـة ملـوظفي                 
؛ ٢٠٠٨ يف املائـة يف عـام    ٠,٩٢؛ و ٢٠٠٧ يف املائـة يف عـام        ٠,٨٩: هذه الفئة الذين تنقلوا بني منظمـات هـي        

 ١، اجلدول   CEB/2008/HLCM/HR/30ت املوظفني مأخوذة من الوثيقة      بيانا. (٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ٠,٧٤و
، والوثيقــــة ٢٠٠٨ ألــــف، لعــــام  ١، اجلــــدول CEB/2009/HLCM/HR/30؛ والوثيقــــة ٢٠٠٧ألــــف، لعــــام  

CEB/2010/HLCM/HR/24 ٢٠٠٩ ألف، لعام ١، اجلدول. 
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ون بني املنظمـات التابعـة      ويتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل حتسني التنسيق والتعا           -٤٦
  .لنظام األمم املتحدة املوحد

   
  ٢التوصية 
ينبغي قيام جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق، عن طريق اللجنـة اإلداريـة               

الرفيعة املستوى التابعة له، بوضع معايري على نطاق املنظومة من أجل مجع البيانات ذات 
 رصدها بصورة منهجية واإلبالغ عنها علـى حنـو متـسق،          الصلة املتعلقة بتنقل املوظفني و    

مبا يشمل تنقالت املوظفني فيمـا بـني الوكـاالت والتـنقالت الـيت تكـون حمـصورة داخـل                    
  .املنظمة املعنية

    
  الطريق إىل األمام: تنقل املوظفني فيما بني الوكاالت  -ثالثاً   
  مم املتحدة حتقيق االنسجام يف ممارسات العمل داخل منظومة األ  -ألف   

فيمـا   يشكل حتقيق االنسجام يف ممارسات العمـل ضـرورة واجبـة لتيـسري تنقّـل املـوظفني                  -٤٧
بني الوكاالت وإلهناء أوضاع غري منصفة معينة قد جيد فيها على سبيل املثال موظفون من الرتبـة                 

اين أنفـسهم   نفسها ولكنهم من كيانات أخرى تابعة لألمم املتحدة ويعملون يف نفس املوقـع امليـد              
وقـد أمكـن للمفتـشني أن حيـددا أثنـاء بعثاهتمـا امليدانيـة أن كيانـات تابعـة                    . يتلقون بدالت خمتلفـة   

لألمم املتحدة تتنافس، يف بعض املواقع، علـى نفـس املـوظفني الـذين ينتقلـون مـن كيـان إىل آخـر                     
يف ذلـك اخليـارات     تبعاً لنـوع العقـد املعـروض أو تبعـاً لالسـتحقاقات املتاحـة يف كـل منـهما، مبـا                      

  .املختلفة املتعلقة بتحقيق التوازن بني العمل واحلياة اخلاصة
 ٦٣/٣١١فقرارهــا . وقــد ســلمت اجلمعيــة العامــة باحلاجــة إىل زيــادة حتقيــق االنــسجام    -٤٨

باألمني العام أن يواصل، بالتعاون مع أعـضاء جملـس          "املتعلق باالتساق على نطاق املنظومة يهيب       
ــذي  ــسيط       الرؤســاء التنفي ــدم يف جمــال تب ــسيق، إحــراز تق ــم املتحــدة املعــين بالتن ــة األم ني يف منظوم

ممارسات العمل ومواءمتها داخل جهاز األمم املتحدة اإلمنائي، ويطلب إىل األمني العـام أن يقـوم                
بإطالع اجمللس االقتصادي واالجتماعي بانتظام على التقدم احملـرز والتحـديات الـيت يواجههـا      ... 

  .)١٥(دديف هذا الص
، أقر جملس الرؤسـاء التنفيـذيني خطـة العمـل لتنـسيق ممارسـات العمـل،                 ٢٠٠٥ويف عام     -٤٩

اليت وضعتها اللجنة اإلداريـة الرفيعـة املـستوى مبـشاركة نـشطة مـن األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة                       
ادرات وتتوخى اخلطة اختـاذ مبـ     . والصناديق والربامج والوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة      

__________ 
 .A/RES/63/311لالطالع على نص القرار، انظر الوثيقة  ) ١٥(
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املـوارد البـشرية، والـشؤون املاليـة، واملبـادرات املتعلقـة باملـشتريات              : يف أربعة جماالت خمتلفـة هـي      
وسالسل التوريد، وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك املبـادرات املتعلقـة بتقاسـم              

 ٤٩٣رد مبلـغ     كان قد و   ٢٠١٠فرباير  /شباطومتوَّل اخلطة عن طريق التربعات، وحىت       . املعارف
  .)١٦( دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة من ماحنني خمتلفني٨ ٨٠٥
ويشمل العنصر اخلاص بإدارة املوارد البشرية من اخلطة إجراء دراسة استعراضية مقارنـة               -٥٠

لنظامي املوظفني األساسي واإلداري لنظام األمم املتحدة املوحد مع توجيه انتباه خاص لترتيبـات              
  . يف أماكن العمل اليت ليس هبا مقارالتوظيف

تتكــون بنيــة هــذه الدراســة االستعراضــية مــن مــرحلتني اثنــتني؛ أمــا املرحلــة أوىل فتــشمل   -٥١
استعراضاً للترتيبـات التعاقديـة املتعلقـة بقـوة العمـل امليدانيـة فـضالً عـن اسـتعراض لقواعـد ومـواد                 

ات املتعلقة بالقضايا الناشئة عن النظـام       نظامي املوظفني اإلداري واألساسي والسياسات واملمارس     
توصـيفات وتـصنيفات الوظـائف ونظـم التقيـيم املـضفى       : ، مثـل  "توحيـد األداء  "التجرييب املـسمى    

بينمـا تـشمل    . عليها االنسجام والنظم املوحدة املتعلقة باألداء والترقية، وإدارة الوظائف الداخليـة          
  .قية غري املشمولة باملرحلة األوىلاملرحلة الثانية استعراض مجيع القضايا املتب

واملفتشان مقتنعان بـأن هـذا االسـتعراض ضـروري وأنـه ينبغـي أن يكـون شـامالً جلميـع                       -٥٢
اجلوانب املتصلة بالتعيني وخاصة بأوضاع التوظيـف احملليـة مبـا يف ذلـك، يف مجلـة أمـور، القـضايا                     

تـؤدي يف     نظـم التـأمني الـصحي والـيت        املتعلقة بإمكانية نقل املعاشات التقاعدية واالختالفات بني      
وعلـى سـبيل املثـال، علـم املفتـشان أثنـاء            . بعض احلاالت إىل جعل تنقل املـوظفني صـعباً بـال داعٍ           

البعثات اليت قاما هبا أن اثنني من صناديق وبـرامج األمـم املتحـدة قـد أسـندا تغطيـة التـأمني الطـيب                        
.  جهتني خـارجيتني خمتلفـتني مقـدمتني للخـدمات    على املوظفني احملليني لديهما يف موقع معني إىل     

يوجــد خطــأ يف هــذه املمارســة، فــإن النتيجــة املترتبــة عليهــا هــي أنــه إذا قــرر املوظفــون  وبينمــا ال
احملليون االنتقال من برنامج إىل برنامج آخر فإن االستحقاقات واحلدود القصوى للتعـويض فيمـا               

ومـن رأي املفتـشْين أن هـذه هـي           .تلفة اختالفاً كـبرياً   يتعلق باملسائل املتصلة بالصحة قد تكون خم      
  . نوع احلواجز الذي يلزم التغلب عليه من أجل تيسري إمكانية تنقّل املوظفني

ويسّر املفتشْين أن يالحظا أن املنظمات تدرك جيـداً هـذه القـضية اهلامـة وتـدعم تنـسيق                     -٥٣
جمموعـة مـشتركة مـن مـواد وقواعـد          وفضالً عن ذلك، فهي تشّجع التقدم حنـو         . ممارسات العمل 

فالنظام املوحد يـستحق مـواد      . نظامي املوظفني األساسي واإلداري ملنظومة األمم املتحدة بأسرها       
بيــد أن ذلــك لــيس مبهمــة ســهلة وهــو مــشروع طويــل األجــل . وقواعــد موحــدة مــن هــذا القبيــل

__________ 
)١٦ ( Plan of Action for the Harmonization of Business Practices in the United Nations System; 

CEB/2010/HLCM/6. 
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 بتنــسيق ممارســات وينبغــي إعــداد خارطــة طريــق تفــصيلية يف ســياق املــشروع ذي الــصلة املتعلــق 
  .العمل، مبا يف ذلك تعيني مسؤوليات حمددة وحتديد مواعيد هنائية واضحة

ومن املتوقّع أن يؤدي تنفيذ التوصية التاليـة إىل حتـسني التنـسيق والتعـاون بـني املنظمـات                     -٥٤
  .التابعة لنظام األمم املتحدة املوحد

  
  ٣التوصية 
ملعين بالتنسيق، عن طريق اللجنـة اإلداريـة        ينبغي قيام جملس الرؤساء التنفيذيني ا       

الرفيعة املستوى التابعة له، بإعداد خطة عمل، تشمل تعيني مواعيـد هنائيـة ومـسؤوليات               
حمددة، لوضع جمموعة واحدة مـن املـواد والقواعـد املوحـدة لنظـامي املـوظفني األساسـي                  

  .واإلداري تسري على نظام األمم املتحدة املوحد بأسره
    

اً ما ينطوي تنسيق ممارسات العمل على مـستوى املنظومـة ككـل علـى القيـام أيـضاً                كثري  -٥٥
وكـان مـن    . بتنسيق واستعراض آحاد السياسات، مبا يف ذلك املخططات املتعلقة بتنقّـل املـوظفني            

املنطقي أن املخططات املتعلقة بتنقّل املوظفني املعمول هبـا حاليـاً يف آحـاد املنظمـات قـد ُوضـعت                    
 علــى احتياجــات املنظمــة احملــددة دون إيــالء اعتبــار كــبري للقــضايا الــيت تتعلــق باملنظومــة بــالتركيز

ككل، وقد بدأت بعض املنظمات اآلن فقط يف تنقيح أحكام معينة من نظمها املتعلقة بـاملوظفني                
  .بغية استيعاب وتنظيم إمكانية تنقل املوظفني فيما بني الوكاالت

كمـا أشـري إىل ذلـك يف املقدمـة، ال ُتقـّيم آحـاد الـسياسات                 وهذه الدراسة االستعراضـية       -٥٦
بيد أن املفتشْين يعتقدان أنه باإلضافة إىل تنـسيق ممارسـات العمـل             . احملددة املتعلقة بتنقّل املوظفني   

على مستوى املنظومة ككل، قد يلزم إعادة النظر يف سياسات معينة تتعلـق بتنقّـل املـوظفني، مـن                   
كثر اتساقاً مع املبادئ املقبولة عموماً املتعلقة حبسن إدارة املـوارد البـشرية             أجل مواءمتها وجعلها أ   

على أن تأخذ يف االعتبار يف الوقت نفـسه القـضايا املتـصلة بتنقّـل املـوظفني علـى نطـاق املنظومـة                       
  .ككل
ومما يفيد يف توضيح هذه النقطـة اإلعـالن الـصادر عـن األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة يف                        -٥٧
 بشأن متطلبات معينة تتعلق بتنقّل املوظفني، مثل احلاجة إىل االمتثال الشتراط التنقل              ٢٠٠٩ عام

يطبــق اشــتراط  ومل.  فــأعلى٥-اجلغــرايف يف مراكــز العمــل الــشاقة مــن أجــل الترقيــة إىل الرتبــة ف
ع التنقل إال على املرشحني الداخليني وكان من املفارقات أنه وضع موظفي األمانة العامة يف وضـ             

يتسم بالغنب باملقارنة مع املرشحني اخلارجيني أو املرشحني املتقدمني من منظمات أخرى والـذين              
وقد أشار املفتشان إىل هـذه املـسألة أثنـاء          . يكن مطلوباً منهم االمتثال الشتراط التنقّل اجلغرايف       مل

حتمـال حـدوث   املقابالت اليت أجرياها مع مسؤويل مكتب إدارة املوارد البشرية حيـث أوضـحا ا        
ويسر املفتـشْين أن يعلمـا أن هـذا االشـتراط قـد ُسـحب يف وقـت                  . متييز ضد املرشحني الداخليني   
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الحق؛ بيد أن املثال املقدم يفيد يف توضيح كيف ميكن أن تكون آحاد الـسياسات املتعلقـة بتنقّـل     
  .املوظفني غري متسقة من منظور يشمل املنظومة ككل

تساق على صعيد املنظومة ككل هو أن موظفي فئة اخلدمات  ويوجد مثال آخر لعدم اال      -٥٨
العامة باألمانة العامة غري مسموح هلم بالتقدم لشغل وظائف يف الفئة الفنيـة داخـل األمانـة العامـة                   
إال إذا استقالوا وتقدموا لشغل هذه الوظـائف كمرشـحني خـارجيني؛ أمـا موظفـو فئـة اخلـدمات                    

عة للنظام املوحد فيمكنهم التقدم بطلبـات لـشغل وظـائف الفئـة             العامة من املنظمات األخرى التاب    
  .الفنية داخل األمانة العامة كمرشحني خارجيني ولكن دون أن يستقيلوا من وظائفهم احلالية

ويوجد مثال أخري لعناصر موجودة يف آحاد نظم تنقـل املـوظفني هلـا تـأثري علـى إمكانيـة               -٥٩
تعتــرف  رســة الــيت تــسري عليهــا منظمــات معينــة والــيت ال  التنقــل علــى صــعيد املنظومــة، هــو املما 

أو اخلــربة الــيت اكتــسبها موظفوهــا هــم أثنــاء انتــداهبم أو نقلــهم علــى ســبيل اإلعــارة /بالترقيــات و
ــادة  ومــن الواضــح أن هــذا النــهج ال . للعمــل يف منظمــات أخــرى تابعــة للمنظومــة   يــسهم يف زي

 هــذا الــصدد بــالنظر إىل وجــود منظمــات ومــرة أخــرى، يوجــد عــدم اتــساق يف. إمكانيــة التنقــل
أو اخلربة املكتسبة عندما يكون املوظفـون معـارين أو منتـدبني أو مرَسـلني               /تعترف بالترقيات و   ال

  .يف إطار تبادل
ويتمثــل أحــد أبــرز عناصــر النظــام املوحــد، والــذي تــشترك فيــه مجيــع املنظمــات التابعــة     -٦٠

ــد رتــب     ــة، يف النظــام احلــايل لتحدي ــه وهــو النظــام املوحــد     للمنظوم ــل ل ــوظفني والنظــام املقاب امل
يعــين قبــول رتــب املــوظفني املوحــدة واالعتــراف هبــا علــى نطــاق   للمرتبــات والبــدالت، وهــو مــا

وهكــذا، يكــون مــن الــصعب فهــم املنطــق أو األســاس القــانوين لعــدم االعتــراف برتبــة   . املنظومــة
ى تابعـة للمنظومـة باسـتخدام جـدول         املوظف عندما يكون قد مت احلصول عليها يف منظمـة أخـر           

وفــضالً عــن ذلــك فــإن إحــدى احلُجــج الرئيــسية الــيت تــستخدمها معظــم . املرتبــات نفــسه/الرتــب
املنظمات اليت تشجع على تنقّل املوظفني هي أن التنقّل يـسهم يف زيـادة خـربة املوظـف ومهاراتـه              

التنقّـل، مـن ناحيـة، مث عـدم         مما جيعل من األمور املتناقضة تشجيع اكتـساب املهـارات عـن طريـق               
  .االعتراف هبذا االكتساب من الناحية األخرى، عند عودة املوظف املعين إىل املنظمة املوِفدة

ــني توصــيفات         -٦١ ــات ب ــق اختالف ــد توجــد يف جمــال التطبي ــه ق ــشْين يفهمــان أن ــد أن املفت بي
ظـائف ليـست موحـدة، ممـا     الوظائف وأن املعايري اليت تطبقها املنظمات املختلفـة لتحديـد رتبـة الو        

جيعل من الصعب االعتراف تلقائياً برتبة موظف من املوظفني عندما يكون قد مت احلـصول عليهـا                 
ومع ذلك ينبغي النظر باهتمام يف هذه احلاالت احملددة من جانب إدارة املـوارد            . يف منظمة خمتلفة  

كتسبة كافية ملنح االعتراف بالرتبـة أم  كانت اخلربة امل إذا البشرية اليت ينبغي أن تقرر يف النهاية ما 
وميكــن يف هــذا الــصدد أن يــؤدي اســتخدام توصــيفات وظــائف موحــدة إىل املــساعدة علــى    . ال

  .التخفيف من هذه املشكلة
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آحـاد الـسياسات املتعلقـة بتنقـل املـوظفني يتـبني       يف وما ذُكر أعاله هو جمـرد أمثلـة لعناصـر           -٦٢
مل املنظومة ككل، وجود عدم اتساق كما أن هلـا تـأثرياً علـى              منها، عند حتليلها من وجهة نظر تش      

يــسمح نطــاق هــذه الدراســة االستعراضــية  وال. تطــوير عمليــة تنقّــل املــوظفني علــى نطــاق املنظومــة
بيـد أن  . بإجراء حتديد شامل آلحـاد املخططـات املتعلقـة بتنقـل املـوظفني والقائمـة داخـل املنظمـات              

قل املوظفني، املعمول هبـا داخـل كـل منظمـة، ينبغـي أن تكـون داعمـة                  السياسات احملددة املتعلقة بتن   
ويف هــذا الــصدد ينــصح املفتــشان املنظمــات بــإجراء   . لعمليــة تنقّــل املــوظفني فيمــا بــني الوكــاالت  

اســتعراض للــسياسات الداخليــة واحملــددة لكــل منــها بــشأن تنقّــل املــوظفني مــن وجهــة نظــر تــشمل  
  .تصحيح أوجه عدم االتساق هبااملنظومة ككل مع حماولة حتديد و

ومن املتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التاليـة إىل حتـسني التنـسيق والتعـاون بـني املنظمـات                     -٦٣
  .التابعة لنظام األمم املتحدة املوحد

  
  ٤التوصية 
ينبغي قيـام الرؤسـاء التنفيـذيني للمنظمـات التابعـة لنظـام األمـم املتحـدة املوحـد                     

أو نظم تناوب املـوظفني    /الداخلية لديهم املتعلقة بتنقّل املوظفني و     باستعراض املخططات   
من وجهة نظر تشمل املنظومة ككل، من أجـل جعـل هـذه املخططـات داعمـة ملبـادرات                   

  .تنقّل املوظفني فيما بني الوكاالت ومتسقة ومترابطة معها
    

  نظام موّحد، جمموعة موظفني واحدة لنظام موّحد: توحيد األداء  -باء   
مــن أجــل حتــسني خدمــة أصــحاب املــصلحة، تباشــر منظومــة األمــم املتحــدة العمــل يف       -٦٤

، وهتـدف إىل حتقيـق كفـاءة أعلـى عـن طريـق              "توحيـد األداء  "مشاريع جتريبية خمتلفة تعرف باسم      
حتسني تنسيق األنشطة املـضطلع هبـا يف بلـد معـني مـن جانـب الكيانـات املختلفـة التابعـة ملنظومـة                        

  .األمم املتحدة
ينطوي على جمموعـة مـوظفني      " توحيد األداء "ويرى املفتشان أن من الواضح أن مفهوم          -٦٥

واحدة للمنظومـة تـدار مـن الناحيـة املثاليـة مبوجـب نفـس جمموعـة املـواد والقواعـد، األمـر الـذي                         
وقـد أكـدت التجربـة    . سيكون من شأنه بال شـك أن ييـسر تنقـل املـوظفني علـى نطـاق املنظومـة                 

يف سياق توحيد األداء، طلبت البلدان املشمولة باملشروع التجرييب زيادة التنـسيق يف             "فإنه  : ذلك
. ... جمال املوارد البشرية وحددت عدداً من القضايا املتصلة بتنقل املوظفني فيمـا بـني الوكـاالت               

وتوجد من بني هذه احلواجز االختالفات يف الترتيبات التعاقدية ويف توصيفات الوظائف وحتديـد       
والــدروس املــستفادة مــن هــذه املــشاريع التجريبيــة، هــي . )١٧("املرتبــة ويف األداء والترقيــة والتعــيني

__________ 
)١٧ ( Conclusions of the meeting of the Human Resources Network, 19th session; CEB/2010/ HLCM/HR/18; 

para. 82. 
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جمموعـة مـوظفني   "واملبادرات املذكورة يف الفقرات السابقة مثل تنسيق ممارسات العمل، تتطلـب        
  ".واحدة لنظام موّحد

بعـة لنظـام األمـم املتحـدة     وتعترب معظم املنظمات املوظفني املنتمني إىل منظمات أخرى تا          -٦٦
بيـد أنـه   : املوحد مرشحني خارجيني عند تقدمهم بطلبات لـشغل وظـائف داخـل هـذه املنظمـات              

توجد لدى بعض املنظمات سياسة تقوم على املعاملة باملثل وتعتـرب املرشـحني املنـتمني إىل منظمـة         
وقـد وافقـت    . فيهـا هـي   معينة مرشحني داخليني إذا كانت تلك املنظمة متنح املعاملـة نفـسها ملوظ            

شــبكة املــوارد البــشرية التابعــة جمللــس الرؤســاء التنفيــذيني املعــين بالتنــسيق يف دورهتــا الربيعيــة           
 على إجراء دراسة استقصائية بشأن ممارسـات التعـيني مـن حيـث مـسألة هـل ُيعاَمـل                    ٢٠٠٩ لعام

ليـــون أم املرشـــحون املتقـــدمون مـــن داخـــل منظومـــة األمـــم املتحـــدة علـــى أهنـــم مرشـــحون داخ 
وقد خلصت هذه الدراسة االستقصائية إىل أن منظمة واحدة فقط تنظـر إىل مـوظفي               . خارجيون

كل من فئة اخلدمات العامة والفئة الفنية املتقدمني من منظمات أخرى تابعة للنظام املوحـد نفـس          
 تتقبـل  املنظمـات "وأشـارت الدراسـة االستقـصائية أيـضاً إىل أن     . نظرهتـا إىل املرشـحني الـداخليني   

بصورة عامة فكرة االعتراف مبوظفي املنظمات األخرى على أهنـم مرشـحون داخليـون؛ بيـد أهنـا           
أفادت عـن وجـود جمموعـة واسـعة التنـوع مـن املمارسـات الـيت تفـضي إىل اسـتنتاج مفـاده عـدم                         

  .)١٨("وجود مقاس واحد يالئم اجلميع
م املـوظفني الـذين أُجريـت معهـم         وقد أمكن للمفتشْين التحقّق أثناء بعثاهتما من أن معظ          -٦٧

وهـم يـشتركون يف هـذا       . مقابالت يفضلون إلغاء هذا احلاجز الذي يعتربه الكثريون غـري معقـول           
الرأي ويعتقدون أن مجيع املـوظفني العـاملني يف أي منظمـات تابعـة لنظـام األمـم املتحـدة املوحـد                      

ف يف املنظومـة، بغـض النظـر        ينبغي اعتبارهم مرشحني داخليني عند تقدمهم بطلبات لشغل وظائ        
  .عن املنظمة أو الصندوق أو الربنامج الذي ينتمون إليه

ويود املفتـشان أن يـشريا يف هـذا الـصدد إىل ميثـاق األمـم املتحـدة الـذي يوضـح املعـايري                    -٦٨
ينبغــي يف اســتخدام املــوظفني ويف حتديــد شــروط : "الــسائدة فيمــا يتعلــق باختيــار املــوظفني وهــي 

َعى يف املكان األول ضـرورة احلـصول علـى أعلـى مـستوى مـن املقـدرة والكفـاءة         خدمتهم أن يرا 
وهكـذا فـإن تقــسيم املـوظفني احلـاليني لنظـام األمــم املتحـدة املوحـد إىل مرشــحني        . )١٩("والرتاهـة 

داخليني ومرشحني خارجيني يبدو أنه يشكل حـاجزاً مـصطنعاً ينبغـي إلغـاؤه إذا كـان يـراد حقـاً                     
  .ني على نطاق املنظومةتشجيع تنقّل املوظف

مجيـع الوظـائف   "وقد أعربت أمانة جلنة اخلدمـة املدنيـة الدوليـة عـن آراء مماثلـة تـشري إىل أن          -٦٩
. الشاغرة يف مجيع أجزاء النظـام املوحـد ينبغـي أن تكـون مفتوحـة أمـام مجيـع مـوظفي األمـم املتحـدة               

__________ 
)١٨ ( Conclusions of the meeting of the Human Resources Network, 18th session; CEB/2009/ HLCM/HR/46/Rev.1; 

para. 48. 
 .٣-١٠١ميثاق األمم املتحدة، املادة  ) ١٩(
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م املوحد على قدم املساواة مع مقدمي ينبغي معاملة املتقدمني بطلبات من النظا ... وفضالً عن ذلك،    
  .)٢٠("الطلبات الداخليني اآلخرين كما ينبغي منحهم أولوية على املرشحني اخلارجيني

ومن املتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التاليـة إىل حتـسني التنـسيق والتعـاون بـني املنظمـات                     -٧٠
  .التابعة لنظام األمم املتحدة املوحد

  
  ٥التوصية 
ام الرؤساء التنفيذيني للمنظمات التابعة لنظام األمم املتحدة املوّحـد، يف           ينبغي قي   

إطار جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق، بإعادة النظـر يف القواعـد الداخليـة ذات              
الصلة بقصد ضـمان أن تكـون مجيـع الوظـائف الـشاغرة داخـل منظمـاهتم مفتوحـة أمـام                     

يهم من يعملـون يف منظمـات أخـرى تابعـة للمنظومـة،             مجيع موظفي األمم املتحدة، مبن ف     
  .وذلك على قدم املساواة مع املعاملة اليت تقررها القواعد الداخلية ملوظفي منظماهتم

    
  إجياد ثقافة موحَّدة لنظام األمم املتحدة املوّحد  -جيم   

لــديها نظــام األمــم املتحــدة املوحــد هــو بنيــة معقــدة تتــألف مــن منظمــات دوليــة خمتلفــة     -٧١
وال تيـسر هـذه البنيـة       . ثقافات تنظيمية بالغة االختالف صيغت يف كل واحـدة منـها عـرب الـسنني              

بيد أنه توجد بعض العناصر الثقافية اليت تشترك فيها مجيـع املنظمـات             . املعقدة إجياد ثقافة موحَّدة   
قافة لنظـام موحـد   واليت يرى املفتشان أهنا ينبغي أن تكون األساس الذي يقوم عليه زيادة تطوير ث             

والتركيز على القواسـم املـشتركة واألهـداف املـشتركة هـو الطريـق           . ما زالت يف مرحلتها األولية    
  .الوحيد للتشجيع بنجاح على إجياد ثقافة مشتركة لألمم املتحدة

والثقافــة التنظيميــة هــي جمموعــة متقاَســمة مــن القــيم تــأيت كنتيجــة لكــثري مــن العناصــر       -٧٢
ــل شــ   ــا،     املترابطــة مث ــضطلع هب ــشطة امل ــوع األن ــة، ون ــوظفني واإلدارة، والقواعــد واألنظم ؤون امل

والتمويل، والتغطية اجلغرافية، إخل، اليت تتفاعل معاً خالل فترات طويلة مـن الـزمن داخـل منظمـة               
واحدة؛ وهـي غـري ملموسـة ومـع ذلـك يـسهل التعـرف عليهـا وتقامسهـا مـن جانـب مجيـع أفـراد                           

 أن يالحظا أن املنظمات قـد حققـت بعـض التقـدم يف اجتـاه تطـوير ثقافـة             ويسر املفتشْين . املنظمة
فاملبادرات اليت أُطلقت يف إطار جملس الرؤسـاء التنفيـذيني املعـين بالتنـسيق              . خاصة بالنظام املوحد  

مثل تلك املتعلقة، يف مجلة أمور، بتنسيق ممارسات العمل على الصعيد امليـداين، ُتـسهم يف تطـوير                  
كـذلك  . حىت وإن مل تكن قد ُخططت يف بادئ األمـر لتحقيـق هـذا الغـرض احملـدد                 ثقافة موحدة   

__________ 
)٢٠ ( “Framework for human resources management: mobility” Note prepared by C. Brewster of South Bank 

University, London, with comments by the secretariat of the International Civil Service Commission; 
ICSC/57/R.4, para. 69. 
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هــي مــشاريع ممثلــة تفيــد يف توضــيح أمثلــة " توحيــد األداء"فــإن املــشاريع املدرجــة ضــمن مبــادرة 
  . للتفاعل بني املنظمات تسهم يف إجياد ثقافة خاصة بالنظام املوّحد

ليات ُتنَشأ على نطاق املنظومة أو اشتراكها      وميكن للمنظمات، عن طريق اشتراكها يف آ        -٧٣
يف أنشطة إدارية مموَّله متويالً مشتركاً، أن حتقق مزيداً مـن التقـدم يف اسـتحداث مبـادرات حمـددة                     

وكليـة مـوظفي األمـم املتحـدة وجلنـة اخلدمـة املدنيـة        ". ثقافة خاصة بالنظام املوّحد"يف اجتاه إجياد  
ــة واجمللــس التنفيــذي للرؤســا   ــذيني املعــين بالتنــسيق ووحــدة   الدولي التفتــيش املــشتركة هــي  ء التنفي

كيانات رئيسية لترويج وتطوير هذه الثقافة ولكن يتعني على املنظمات أيضاً أن تبـذل جهـداً فرديـاً                  
وينبغــي أن جيــري داخــل املنظمــات . لتــشجيع إجيــاد ثقافــة موحــدة للمنظومــة داخــل بنيــة كــلٍ منــها

لموظفني والربامج التدريبية والتطويرية املتعلقة هبـم مـن أجـل العمـل،             استخدام الدورات التوجيهية ل   
ويلزم وينبغي احلفـاظ علـى الثقافـات        . يف مجلة أمور، على تشجيع إجياد ثقافة خاصة بالنظام املوّحد         

الفردية للمنظمات؛ بيد أنه توجد حاجة إىل إجياد أرضية مشتركة إضـافية وبنـاء جـسور أقـوى بـني                    
ينبغـي  وعة للمنظومة من أجل تعزيز ثقافة للنظام املوّحد ما زالـت يف مرحلتـها األوليـة         املنظمات التاب 

  .أن تدعم، يف مجلة أمور، إمكانية تنقّل املوظفني
وما زال يوجد قدر كبري من العمل ينبغي القيام به لدمج مفهوم تنقّل املوظفني يف ثقافـة                   -٧٤

قـد حـدد أيـضاً تقريـر أعـده خـبري استـشاري هـذه                و. النظام املوّحـد الـيت مـا زال يـتعني تطويرهـا           
التابعـة  فوجه القلق الرئيسي هو أنه ال يوجـد لـدى معظـم املنظمـات               . "املسألة بأهنا مسألة رئيسية   

الثقافــة املتعلقـة بتنقّــل  ‘... وهـذه  . )٢١("ملنظومـة األمــم املتحـدة ثقافــة مقبولـة تتعلــق بتنقـل املــوظفني    
  .)٢٢(" األمم املتحدة وطابعها القانوين املتأصل فيهاتعززها بعض عناصر بنية‘ املوظفني

فحىت أصغر  . وإحدى اخلصائص الرئيسية لنظام األمم املتحدة املوحد هي طبيعته الدولية           -٧٥
املنظمات تشترك يف هذه السمة؛ وبناًء على ذلك ومن أجل تشجيع إجيـاد ثقافـة موحـدة، ينبغـي                    

ار احملتملـة املترتبـة علـى إمكانيـة تنقّـل املـوظفني والـيت               أن يدرك املوظفون امللتحقون باملنظمـة اآلثـ       
وتنطــوي احليــاة الوظيفيــة املهنيــة . تتــسم هبــا احليــاة الوظيفيــة الدوليــة كمــا ينبغــي إبالغهــم بــذلك

للعاملني يف اخلدمة املدنية الدولية على إمكانية التنقل، ويرى املفتشان أهنا تنطوي أيضاً على فهـم                
ل املوظفني ضرورية يف جوهرهـا مـن أجـل اكتـساب اخلـربة املطلوبـة لتـويل                  حقيقة أن إمكانية تنق   

مــثالً عــن طريــق أحكــام تعاقديــة (وينبغــي للمنظمــات إبــالغ املــوظفني اجلــدد . الوظــائف األعلــى
بأمهية إمكانية تنقّـل املـوظفني لتطـوير حيـاهتم          ) حمددة، أو دورات تدريبية توجيهية، وما إىل ذلك       

ــة  ــة املهني ــ. الوظيفي ــي       بي ــة، وينبغ ــى نطــاق املنظوم ــسقاً عل ــداً من ــك ينبغــي أن يكــون جه د أن ذل

__________ 
 .٤املرجع نفسه، الفقرة  ) ٢١(
 .٣٢املرجع نفسه، الفقرة  ) ٢٢(
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استحداث وتنفيذ إطـار أو بروتوكـول مـشترك داخـل كـل منظمـة ولكـن تـشترك فيـه املنظمـات                       
  . كافةً، مما يسهم يف مواصلة تطوير ثقافة موحدة للمنظومة

 والتعـاون بـني املنظمـات       ومن املتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التاليـة إىل حتـسني التنـسيق              -٧٦
  .بعة لنظام األمم املتحدة املوحدالتا
  

  ٦التوصية 
ينبغي قيام جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق، عن طريق اللجنـة اإلداريـة               

 الرفيعة املستوى التابعة له، بوضع سياسة عامة للنظـام املوحـد مـشتركة بـني الوكـاالت،                
فيمــا يتعلــق بــالعقود اجلديــدة ومــا يلــي ذلــك مــن توجيــه  مبــا يف ذلــك إطارهــا القــانوين، 

املوظفني اجلدد املنضمني إىل أي منظمة من منظمات النظـام املوحـد بقـصد تطـوير ثقافـة                  
  . موحدة للنظام املوّحد

وتوجد فرص كثرية لألخذ بعملية تنقّل املوظفني فيمـا بـني الوكـاالت كعنـصر هـام مـن                     -٧٧
زة للمنظومة؛ وينبغي إيالء انتباه خاص للمجاالت اليت يتوقع فيهـا           عناصر إجياد ثقافة موحدة معزَّ    

اجملتمـع ككــل تقــدمي اســتجابة منــسقة تتــسم بالكفـاءة مــن جانــب املنظمــات التابعــة لنظــام األمــم   
املتحدة املوحد، وهـذه اجملـاالت هـي علـى سـبيل املثـال التعـايف مـن الكـوارث، وتقـدمي املـساعدة                        

  .لسالم وبناء السالم، والتعاون التقين الواسع النطاقاإلنسانية، وعمليات حفظ ا
  

  املبادرات املشتركة فيما بني الوكاالت، التفكري يف املستقبل  -دال   
ال ُتظهر األرقام املتعلقة بتنقّل املوظفني فيمـا بـني الوكـاالت والـيت نوقـشت يف الفقـرات                     -٧٨

تنقّل املوظفني فيما بني الوكاالت حيـدث  السابقة اجتاهاً واضحاً يف هذا الصدد وهي تشري إىل أن          
حاليــاً بــصورة تلقائيــة باالســتناد إىل مبــادرة املــوظفني أنفــسهم؛ فهــو ال يــأيت نتيجــة الســتراتيجية   

وهكذا، يشجع املفتشان املنظمات على الـتفكري       . خمطط هلا وال إلجراء استباقي تتخذه املنظمات      
ويف هذا الصدد، ميكن بل وينبغي استحداث       . عوعلى أن تتسم باإلبدا   " خارج اإلطار التقليدي  "

وتتــضمن الفقــرات التاليــة بعــض  . مبــادرات جديــدة بــشأن تنقّــل املــوظفني فيمــا بــني الوكــاالت  
  . األفكار اليت ُجمعت أثناء املقابالت اليت أجراها املفتشان يف بعثاهتما امليدانية

ة يف النـصف الثـاين مـن        فقد أعرب العديد مـن املـوظفني، مـن بينـهم موظفـون ذوو خـرب                 -٧٩
حيــاهتم الوظيفيــة ومــن منظمــات خمتلفــة، مــتكلمني كــالً علــى حــدة أثنــاء املقــابالت الــيت أجراهــا 
املفتشان واالجتماعات اليت عقداها مع جمموعات، عن اهتمامهم املشترك باملشاركة يف بعثـة مـن               

 بيـد أن املـوظفني قـد        .أو بعثات حفظ الـسالم علـى أسـاس التنـاوب          /بعثات املساعدة اإلنسانية و   
ادعوا أن املعلومات املطلوبة لكي يتخذوا قـراراً عـن علـم ليـست متاحـة بـسهولة؛ وباإلضـافة إىل            
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ذلك يعتقد بعضهم أن العمليات البريوقراطية اليت تبدو هلم معقدة ال تشجع علـى تنقّـل املـوظفني                  
  .فيما بني الوكاالت

نطــاق املنظومــة تــستهدف تيــسري التنقّــل ويؤيــد املفتــشان وضــع ترتيبــات للتنــاوب علــى   -٨٠
وينبغـي أن   . الطوعي للموظفني الراغبني يف املشاركة يف البعثات اإلنسانية وبعثات حفـظ الـسالم            

تــشمل هــذه الترتيبــات، يف مجلــة أمــور، وضــع اســتراتيجية اتــصال واســعة النطــاق تغطــي مجيــع     
وائم املرشــحني املــؤهلني مــن مجيــع املنظمــات التابعــة لنظــام األمــم املتحــدة املوّحــد، واســتخدام قــ 

منظمات النظام املوحد، واألخذ بعمليات إدارية جديدة وبـسيطة لتيـسري العمـل الـورقي، وتـوفري              
  .التدريب التوجيهي املناسب

ومن املتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التاليـة إىل حتـسني التنـسيق والتعـاون بـني املنظمـات                     -٨١
  .املوحدالتابعة لنظام األمم املتحدة 

  
  ٧التوصية 
ينبغي أن ينظر جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني املعـين بالتنـسيق يف األخـذ مبخططـات                    

ــاوب  ــشأن تن ــدة ب ــسري     /جدي ــة ككــل ترمــي إىل تي ــى مــستوى املنظوم ــوظفني عل ــل امل تنقّ
  .أو أنشطة حفظ السالم/املشاركة الطوعية من جانب املوظفني يف األنشطة اإلنسانية و

ملفتشان وجود درجة عالية من االهتمـام بقـضايا تنقّـل املـوظفني لـدى عـدد               وقد الحظ ا    -٨٢
كبري من موظفي اخلدمات العامة، الـذين ُيـستبعدون عـادةً يف معظـم املنظمـات مـن املـشاركة يف                     

وقد أعرب البعض عن إحباطه إزاء عدم وجود فرص للترقي الـوظيفي،            . خمططات تنقل املوظفني  
فإذا كان ُيسلم عادةً بأن تنقل املوظفني له آثار إجيابية على           . ة الصغرية وخاصة يف املكاتب امليداني   

تطوير املسار الوظيفي للموظفني وأنه يشكل أحد مفاتيح توسـيع نطـاق خـربة املـوظفني، فإنـه ال                   
ــصميم          ــد وينبغــي ت ــى هــذه الفوائ ــوظفني مــن احلــصول عل ــات امل ــة مــن فئ ينبغــي اســتبعاد أي فئ

ة بتنقل املوظفني على حنو يرمي، يف مجلة أمور، إىل تذليل املشاكل اليت           املخططات اجلديدة املتعلق  
  .ُحددت بالفعل

وقد توجد إجابة على هذه القضية تطرحها املخططات اجلديدة املتعلقـة بتنقّـل املـوظفني                 -٨٣
فيما بني الوكاالت والقاصرة على موقع معني أو منطقـة جغرافيـة معينـة واملفتوحـة أمـام مـوظفي                    

وميكن للمنظمات، سواًء عن طريق مبادرات تناوب       . دمات العامة واملوظفني املعينني حملياً    فئة اخل 
املوظفني أو مبـادرات تبـادل املـوظفني علـى حنـو مـنظّم، واحملـدودة جغرافيـاً، أن تزيـد مـن دوافـع                         

ظ املوظفني عن طريقة إتاحة فرص وظيفية جديدة مع جتنب تغيري املكان اجلغرايف، وهو تغيري بـاه              
التكلفة، وما يتصل به من تكاليف، أو على األقل عن طريق احلد من هذه التكاليف مع اإلسـهام          

  ".توحيد األداء"يف الوقت نفسه يف حتسني عملية 
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وباإلضــافة إىل ذلــك، ميكــن للمنظمــات أن تبحــث إمكانيــة إبــرام اتفاقــات ثنائيــة بــشأن    -٨٤
 تـستطيع أيـضاً وضـع بـرامج داخليـة خمتلفـة             تبادل املوظفني تركز علـى القواسـم املـشتركة؛ وهـي          

بشأن تنقّل املوظفني تستهدف فئات حمددة من املـوظفني لـديهم احتياجـات حمـددة، مثـل العمليـة            
املنظمة إلعـادة انتـداب مـوظفي الفئـة الفنيـة املبتـدئني يف األمانـة العامـة، والـيت تنطبـق فقـط علـى                          

  . ٢-القادمني اجلدد برتبة ف
ططات تنقل املوظفني املعمول هبا على أحكام تتعلق باسـتبعاد مـشاركة        وتشتمل مجيع خم    -٨٥

فمـن املكلـف ومـن الـصعب     . املوظفني ذوي التخصصات الرفيعـة يف املخططـات املتعلقـة بالتنقـل          
وفـضالً عـن ذلـك، فـإن املنظمـات التابعـة لنظـام األمـم              . نقل املوظفني ذوي التخصصات الرفيعـة     

ات متخصصة جـداً تتـسم أنـشطتها الفنيـة بأهنـا خمتلفـة جـداً فيمـا                 املتحدة املوحد هي نفسها كيان    
بينها وحمددة، وتتراوح بني األرصاد اجلويـة واالتـصاالت والـصحة البـشرية؛ وهكـذا فقـد يكـون                   
من غري املالئم أن يشترك عدد كبري مـن املـوظفني، وخاصـة االختـصاصيني، يف أي عمليـة لتنقـل                     

أنه توجد جماالت مـشتركة ميكـن فيهـا تـشجيع تنقـل املـوظفني               بيد  . املوظفني فيما بني الوكاالت   
  .عن طريق شبكات مهنية على نطاق املنظومة

ويعتقد املفتشان يف هذا الصدد أن املبادرات املتعلقة بتنقل املوظفني فيما بـني الوكـاالت                 -٨٦
 والتنظـيم،   ينبغي أيضاً، لكي تكون فعالة، أن ُتصمَّم حول أنشطة أو مهن مـشتركة، مثـل اإلدارة               

والتمويــــل، واملــــشتريات، وتكنولوجيــــات املعلومــــات واالتــــصاالت، والــــشؤون االجتماعيــــة   
واالقتصادية، وما إىل ذلك، وجيري تنفيذ هـذا النـهج داخـل األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة حيـث               
 ميكن للموظفني االنضمام طواعية إىل شبكات مهنية مصمَّمة لتشجيع تنقل املوظفني داخل فئات         

  .وظيفية حمددة
  .ومن املتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل حتسني فعالية منظومة األمم املتحدة  -٨٧
  

  ٨التوصية 
ينبغــي أن ينظــر جملــس الرؤســاء التنفيــذيني املعــين بالتنــسيق يف األخــذ مببــادرات    

 ترتكز  جديدة بشأن تنقل املوظفني فيما بني الوكاالت على مستوى األمم املتحدة ككل           
  .على مفهوم الشبكات املهنية املشتركة واحملددة

وينبغي للمنظمات، وهي تـضع املخططـات املتعلقـة بتنقّـل املـوظفني، أن تكـون ُمدركـة                    -٨٨
. للتكاليف املرتبطة بذلك بالنظر إىل أن تنقّل املوظفني ينطوي على حتّمل املنظمات تكاليف هامة         

 )٢٣("تنقّـل املـوظفني يف األمـم املتحـدة        " تقريرها املعنون    وقد أشارت وحدة التفتيش املشتركة، يف     
__________ 

 .٧٨-٧٣، الفقرات JIU/REP/2006/7الوثيقة  ) ٢٣(
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ومل تقـم معظـم   . إىل اآلثار املالية املترتبة على تنقّـل املـوظفني داخـل األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة           
وُيـشدد  . املنظمات بإعداد تقديرات مالية واضحة قبل إطـالق املبـادرات املتعلقـة بتنقّـل املـوظفني               

ة إجراء حتليل مايل أويل بغيـة اختـاذ قـرارات عـن ِعلـم بـشأن إطـالق املبـادرات                     املفتشان على أمهي  
  .اجلديدة املتعلقة بتنقّل املوظفني

ــا إىل أن          -٨٩ ــة يف إحــدى مالحظاهت ــة الدولي ــة املدني ــة اخلدم ــة جلن ــد أشــارت أمان أحــد "وق
ــة تنقّــل مببلــ     ــشريوا قــد قــّدر التكلفــة املتوســطة لكــل عملي ــذين اسُت  ٦٠ ٠٠٠غ االختــصاصيني ال

 ٤٥ ٠٠٠وقـّدم موظفــون آخــرون أُجريــت معهـم مقــابالت الــرقم املعــين يف حــدود   . )٢٤("دوالر
تنقّــل املــوظفني يف األمــم "وقــدرت وحــدة التفتــيش املــشتركة، يف تقريرهــا املتعلــق مبــسألة . دوالر

بيــد أن هــذه التقــديرات تــشري إىل تكــاليف  .  دوالر٥٠ ٠٠٠، هــذه التكلفــة مببلــغ )٢٥("املتحــدة
ــصلة،        ــأمني ذي ال ــة، والت مباشــرة تتعلــق بتغــيري مكــان العمــل مثــل االنتقــال ونقــل األمتعــة املرتلي

بيد أنه يوجد عدد كبري مـن التكـاليف غـري املباشـرة، مثـل               . واستحقاقات املوظف، وما إىل ذلك    
الوقت املطلوب لتعلّم الوظيفـة اجلديـدة واالسـتقرار يف موقـع جديـد، ومـا يتـصل باملوضـوع مـن                      

يب وتوجيه، والوقت املطلـوب لالمتثـال لإلجـراءات اإلداريـة املطّولـة، ومـا إىل ذلـك، وهـي                    تدر
  تكاليف يصعب تقديرها كمياً 

ــيت حتــدث        -٩٠ ــك، فباإلضــافة إىل التكــاليف املــشار إليهــا أعــاله وال ــرة "وعــالوة علــى ذل م
، مثـل بـدل   ، توجـد تكـاليف متكـررة تـرتبط بتنقّـل املـوظفني لفتـرات طويلـة مـن الوقـت               "واحدة

التنقل الذي ُيدفع للموظفني املُعينني دولياً كحافز لتشجيعهم على االنتقال من مركز عمـل معـني        
إىل مركز آخر يف شكل مبالغ ثابتـة ترتكـز علـى جمموعـة حتركـات تتـراوح مـن حتـرك واحـد إىل                         

يـضاً  وُيـدفع أ . سبعة، ويوقف بدل التنقل بعد مضي مخس سنوات متتاليـة يف مركـز العمـل نفـسه       
للموظفني املعينني دولياً بدل مشقة يف حالة االنتداب ملدة سـنة أو أكثـر للخدمـة يف مركـز عمـل                     

وجتدر مالحظة أن من املخطط له قيام جلنـة اخلدمـة املدنيـة             . ‘هاء‘إىل  ‘ باء‘يدخل ضمن الفئات    
حبـساب   بـإجراء دراسـة استعراضـية للمنهجيـة الراهنـة املتعلقـة              ٢٠١١-٢٠١٠الدولية يف الفتـرة     
  .بديل التنقل واملشقة

  
  االزدواج الوظيفي وتنقّل املوظفني  -هاء   

ــن        -٩١ ــعوبة متكّـ ــاملوظفني إىل صـ ــق بـ ــات تتعلـ ــصائية وورقـ ــات استقـ ــدة دراسـ ــارت عـ أشـ
األزواج املغتـربني املـرافقني مـن مواصـلة وظـائفهم املهنيـة بـسبب القيـود القانونيـة الـيت                     /الزوجات

__________ 
)٢٤ ( “Framework for human resources management: mobility” Note prepared by C. Brewster of South Bank 

University, London, with comments by the secretariat of the International Civil Service Commission; 

ICSC/57/R.4, para. 44. 
 .٧٦، الفقرة JIU/REP/2006/7الوثيقة  ) ٢٥(
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لى الدخول إىل سوق العمل احمللية، معتربةً هذه الـصعوبة إحـدى         تفرضها معظم البلدان املضيفة ع    
أهم العقبات اليت يتعني التغلب عليها مـن أجـل تعـيني مـوظفني مـؤهلني بدرجـة مرتفعـة واإلبقـاء                      
عليهم فضالً عن تشجيع تنقّل املوظفني داخل أي منظمة؛ وهذه النقطة تتـسم بأمهيـة خاصـة مـن                   

ار إىل تــراخيص العمـل الــضرورية يـشكّل مثبطــاً قويـاً لتنقّــل    فاالفتقـ . وجهـة نظــر املنظومـة ككــل  
  .املوظفني، وال سيما تنقّلهم للعمل يف امليدان

األزواج إال يف حفنـة مـن البلـدان، ومعظمهـا           /وال ُتتاح تراخيص خاصة لعمل الزوجات       -٩٢
ال . "عمـل مـن تـصنيف جلنـة اخلدمـة املدنيـة الدوليـة ملـشقة مراكـز ال                " ألـف "أو  " حاء"من الفئتني   

توجد أحكام حمددة تسمح ألفراد أسر موظفي منظومة األمم املتحدة بالعمـل يف البلـدان املـضيفة                 
وهذا على النقيض من السلك الدبلوماسي للواليات املتحدة الـذي          . إال يف تسعة بلدان من العامل     

  . )٢٦(" بلدا١٥٣ًحيتفظ باتفاقات تراخيص عمل مع 
وقـد  . ج هي مسألة معروفة جيداً وقائمة منـذ أمـد طويـل           األزوا/ومسألة عمل الزوجات    -٩٣

سبق لوحدة التفتيش املشتركة أن أوصت مرتني بقيام هيئات إدارة منظمات نظام األمـم املتحـدة                
، ذكر األمني العـام لألمـم   ٢٠٠٢ويف عام . )٢٧(املوّحد بإجياد حل هلا بالتنسيق مع البلدان املضيفة 

... جـل تعزيـز تنقّـل املـوظفني يف أرجـاء منظومـة األمـم املتحـدة                  سنقوم مبا يلي من أ    "املتحدة أنه   
االتــصال باحلكومــات لدراســة احتمــاالت إعــادة التفــاوض علــى ترتيبــات البلــد املــضيف لــتمكني 

وباإلضافة إىل ذلـك، فـإن      . )٢٨("أزواج موظفي األمم املتحدة من العمل يف تلك البلدان        /زوجات
وفضالً عـن ذلـك،   .  على املستوى املشترك بني الوكاالت  هذه القضية قد أُثريت يف مرات عديدة      

 ُيشجعان الدول األعضاء على النظـر يف        )٢٩(فإن اجلمعية العامة لألمم املتحدة قد اعتمدت قرارين       
  .األزواج املرافقني ملوظفي املنظمات الدولية/منح تراخيص عمل تسمح بتوظيف الزوجات

حل حىت اآلن بعـد صـدور توصـيات وقـرارات           ويأسف املفتشان لكون هذه القضية مل تُ        -٩٤
وال يــسعهما إال أن ُيكــررا التوصــية الــواردة يف التقــارير الــسابقة الــصادرة عــن وحــدة   . متكــررة

التفتيش املشتركة واليت تتحدث عن احلاجة إىل إجياد حل هلـذه القـضية احلامسـة األمهيـة مـن أجـل                    

__________ 
)٢٦ ( “Spouse/Partner Work Permits: A Global Briefing”, CEB/2009/DCSM/RTWBR. 
؛ "التعيني واإلدارة واالستبقاء  :  األمم املتحدة  املوظفون الفنيون الشبان يف جمموعة خمتارة من مؤسسات منظومة        " ) ٢٧(

ــم       " و(JIU/REP/2000/7)؛ ١٠التوصــية  ــة األم ــة ملنظوم ــها املنظمــات التابع ــيت أبرمت ــر ال ــات املق اســتعراض اتفاق
 Review of the headquarters agreements concluded" ("قضايا املوارد البشرية اليت تؤثر على املـوظفني : املتحدة

by the organizations of the United Nations system: human resources issues affecting staff("  ١، التوصـية ،
(JIU/REP/2004/2). 

 .(A/57/387)" برنامج إلجراء املزيد من التغيريات: تعزيز األمم املتحدة" ) ٢٨(
ديـسمرب  /كانون األول  ١٤ املؤرخ   ٣٦/١٣٠ و ١٩٩٣أبريل  / نيسان ٣٠ املؤرخ   ٤٧/٢٢٦قرارا اجلمعية العامة     ) ٢٩(

١٩٨١. 
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املنظمـات إىل مواصـلة جهودهـا الراميـة         وان  ومها يدع . وظفني فيما بني الوكاالت   تشجيع تنقّل امل  
ومـن املستـصوب طـرح هـذه        . إىل إجياد حل ُمرضٍ بطريقة منسقة وبالتعاون مـع البلـدان املُـضيفة            

القضية يف املفاوضات املتعلقـة بـأي اتفـاق جديـد مـع بلـد مـضيف ويف عمليـات إعـادة التفـاوض                  
ملفتشان أن االتفاق املعقود بني السلطات      ويف هذا الصدد، يرى ا    . مستقبالً على االتفاقات احلالية   

والنظـام اجلديـد الـذي أخـذت بـه الـسلطات السويـسرية              ،  )٣٠(السويسرية ومنظمة التجارة العاملية   
 Access to the Swiss labour market for the family members of staff"والذي ُيطلـق عليـه اسـم    

members of permanent missions and international organizations")    إمكانية دخول أفـراد أسـر
 ميكــن أن يفيــد )٣١() ســوق العمــل السويــسري إىلمــوظفي البعثــات الدائمــة واملنظمــات الدوليــة  

بيد أنه ينبغي للدول األعـضاء أن تتحّمـل نـصيبها مـن             . كمثال ألفضل املمارسات يف هذا الصدد     
ا كانت تدعم حقاً، يف مجلة أمور، مسألة        املسؤولية يف حل هذه القضية القائمة منذ أمد طويل إذ         

  .تنقّل املوظفني
  

  ٩التوصية 
ينبغي للهيئات التشريعية للمنظمات التابعة لنظام األمم املتحدة املوّحد أن توّجه        

ــدان املــضيفة إىل احلاجــة إىل تيــسري دخــول زوجــات     أزواج مــوظفي /نظــر ســلطات البل
 عن طريق القيام، يف مجلة أمور، مبنح تراخيص املنظمات الدولية إىل أسواق العمل احمللية

  .عمل أو باختاذ ترتيبات مماثلة
    

ومن أجل إجياد حل للقضية املذكورة أعاله، قامت بعض املنظمات التابعـة لنظـام األمـم              -٩٥
املتحدة املوّحد وجمموعـة البنـك الـدويل باختـاذ هنـج اسـتباقي عـن طريـق إنـشاء برنـامج االزدواج                       

ل املوظفني، وهو مبادرة صغرية فيما بـني الوكـاالت اختـذهتا شـبكة املـوارد البـشرية                  الوظيفي وتنقّ 
التابعة جمللس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق، وهو برنـامج يـسري تبعـاً للواليـة املنـصوص عليهـا          

 األزواج املغتــربني الــيت/يف املــذكرة التوجيهيــة املــشتركة لألمــم املتحــدة بــشأن توظيــف الزوجــات
وفضالً عـن ذلـك، فـإن بعـض املنظمـات           . ٢٠٠٤وضعتها جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية يف عام        

أزواج املـوظفني مـن العمـل       /قد اعتمدت سياسات ترمي إىل متكـني زوجـات        ) مثالً منظمة الفاو  (
خليـة،  واتباعاً هلذا املثل، ميكن للمنظمات أن تنظر يف اإلمكانية العملية لتغـيري القواعـد الدا            . لديها

__________ 
)٣٠ ( Accord entre la Confédération suisse et l’Organisation mondiale du commerce en vue de déterminer le 

statut juridique de l’Organisation en Suisse; conclu le 2 juin 1995. Entré en vigueur le 2 juin 1995 

قود بني االحتاد السويسري ومنظمة التجارة العاملية بقصد حتديد املركز القـانوين            االتفاق املع (. (0.192.122.632)
يونيــه / حزيــران٢والــذي دخــل حيــز النفــاذ يف  . ١٩٩٥يونيــه / حزيــران٢للمنظمــة يف سويــسرا؛ واملعقــود يف 

١٩٩٥.( 
 .www.eda.admin.ch/eda/en/home/topics/intorg/un/unge/gepri/mandir/mandi1.htmlانظر املوقع  ) ٣١(
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األزواج علـى املرشـحني     /إن مل تكن قد فعلـت ذلـك بعـد، بغيـة إيـالء اعتبـار تفـضيلي للزوجـات                   
اخلــارجيني يف عمليــات التوظيــف عنــدما يكونــون مــؤهلني جيــداً علــى حنــو مــساوٍ، وفقــاً للفقــرة  

  .األزواج املغتربني/د من املذكرة التوجيهية املشتركة املتعلقة بتوظيف الزوجات/١٦/ثالثاً
ويرمي الربنامج إىل مساعدة األسر املغتربة على االستقرار يف مركز العمل اجلديـد الـذي        -٩٦

ــه ومــساعدة الزوجــات   ــى عمــل  /توجــد ب ــى احلــصول عل ــربني عل ــل إحــدى  . األزواج املغت وتتمث
السمات الرئيسية للربنامج يف موقعه الشبكي الذي ينشر الفرص الوظيفية املتاحة؛ ويعـرض أيـضاً               

. صــلة ببلــدان حمــددة بــشأن مواضــيع مثــل الــسكن والــصحة واملــدارس واالنتقــالمعلومــات ذات 
األزواج املغتــربني يف مراكــز عمــل /وباإلضــافة إىل ذلــك، جيــري إنــشاء رابطــات حمليــة للزوجــات 

األمم املتحدة وجمموعة البنك الدويل وهي تدخل ضمن املسؤولية اإلمجاليـة للمنـسقني اإلقليمـيني             
األزواج يف  /وتساعد هذه الرابطات الزوجـات    . ة القطرية التابعة لألمم املتحدة    التابعني هلا ولألفرق  

مساعيهم الوظيفية وُتقدم معلومات على املوقع الشبكي وتساعد األسـر علـى االنتقـال إىل مركـز           
األزواج املغتـربني الرابطـة العامليـة     /وتقوم بتنسيق أعمـال الرابطـات احملليـة للزوجـات         . عمل جديد 
زواج املغتربني اليت يوجد مقرها يف جنيف وُتديرها أمانة جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني               األ/للزوجات

  .)٣٢(املعين بالتنسيق
عــام  وقــد خلــص تقيــيم لربنــامج االزدواج الــوظيفي وتنقّــل املــوظفني، أُجــري يف أواخــر  -٩٧

يــة  الربنــامج قــد اتــسم بالنجــاح يف إنــشاء عــدد ُيعتــد بــه مــن الرابطــات احملل         "، إىل أن ٢٠٠٩
.  يف املائة من املوظفني الدوليني احلاليني من الفئـة الفنيـة           ٥٥األزواج املغتربني متثل حنو     /للزوجات

ــة للزوجــات    ــضاً الرابطــة العاملي ــيني واســتبقاء    /وجنحــت أي ــشكلة تع ــراز م ــربني يف إب األزواج املغت
كلة علـى أعلـى     املوظفني الدوليني مـن الفئـة الفنيـة مـع التأكـد مـن أنـه جيـري النظـر يف هـذه املـش                        

  :بيد أن هذا التقييم قد حّدد املسائل التالية. )٣٣("املستويات يف مجيع أجزاء منظومة األمم املتحدة
               األزواج/يوجد افتقار إىل أدلة كمية تتعلق بالتكاليف النامجة عن عـدم رضـا الزوجـات .

 .وكثري من البيانات املطلوبة متاحة ولكن مل جيرِ وضع تقديرات
 األزواج املغتــربني بوصــفها منظمــات طوعيــة تعمــل   /ت احملليــة للزوجــاتتعمــل الرابطــا

خارج احلدود الرمسية لوجود األمم املتحدة يف مركـز عمـل معـّين؛ وكـثرياً مـا ال جيـري                    
ــسبب        ــار إىل االســتمرارية ب ــا تعــاين مــن االفتق ــستحقها كمــا أهن ــيت ت ــة ال إيالؤهــا األمهي

 .التغيريات يف املوظفني
   لتكنولوجيــــة حمـــدودة جــــداً وال تتـــيح ألعــــضاء الرابطـــات احملليــــة    البنيـــة األساســـية ا

 .األزواج املغتربني خدمات مالئمة/للزوجات
__________ 

 .www.unstaffmobility.org: املعلومات الواردة يف هذه الفقرة مأخوذة من املوقع الشبكي ) ٣٢(
)٣٣ ( “An evaluation of the United Nations’ DC&SM programme”. UN DC&SM evaluation draft v3. 
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     األزواج شكالً مستمراً من إمكانية الوصـول إىل فـرص          /ال تتيح األمم املتحدة للزوجات
      .الترقي املهين أو من الدعم هلذه الفرص

  اخلاصةحتقيق التوازن بني العمل واحلياة   -رابعاً   
الوضــع : حتقيــق التــوازن بــني العمــل واحليــاة اخلاصــة يف منظومــة األمــم املتحــدة    -ألف   

  الراهن والتحديات املطروحة
ُيفهم حتقيق التوازن بني العمل واحلياة اخلاصـة يف منظومـة األمـم املتحـدة علـى أنـه يعـين                      -٩٨

تتــسم مبرونــة أكــرب، وتتمثــل جمموعــة مــن ترتيبــات العمــل املختلفــة اهلادفــة إىل حتقيــق بيئــة عمــل  
األهداف النهائية يف إجيـاد التـوازن األمثـل بـني احليـاة املهنيـة واحليـاة الشخـصية، مـع اإلسـهام يف                        

وبعض أكثر اخليارات شعبية لتحقيق التوازن بني العمـل واحليـاة اخلاصـة       . زيادة الكفاءة التنظيمية  
تحــدة هــي مواعيــد العمــل املرنــة، وإجــازة  الــيت تتيحهــا مجيــع املنظمــات التابعــة ملنظومــة األمــم امل 

بيد أن املنظمـات تتـيح كـثرياً مـن اخليـارات            . ، وإجازة األبوة، واإلجازة العائلية    )الوضع(األمومة  
  .األخرى، على النحو املبني يف املرفق الثاين

وقد خلصت عدة دراسات أُجريت يف عامل الشركات إىل أن التوازن املالئم بني العمـل                 -٩٩
اة الشخــصية عــن طريــق ترتيبــات العمــل املتــسمة باملرونــة يــؤدي إىل ارتفــاع احلــافز لــدى    واحليــ

  . )٣٤(ملوظفني وزيادة اإلنتاجية عن طريق خفض تكاليف التشغيل
بيد أن االعتبارات املتعلقة بتحقيق التوازن بني العمل واحلياة اخلاصة ليست من بني أهم                -١٠٠

 منظومــة األمــم املتحــدة، كمــا يتــبني مــن نتــائج الدراســة    األســباب الــيت تــدفع إىل االنــضمام إىل 
االستقــصائية للمــوظفني الــيت أجرهتــا جلنــة اخلدمــة املدنيــة الدوليــة بــشأن تعــيني املــوظفني واإلبقــاء 

ويف الواقـع فإهنـا مـن بـني         ). ٢١ و ٢٠ و ١٣؛ انظر اجلداول، الفقرات     ICSC/67/CRP.9(عليهم  
 سبباً خمتلفاً لاللتحاق مبنظومة األمـم املتحـدة؛ وفـضالً           ١٧أقل هذه األسباب أمهية يف قائمة تضم        

عــن ذلــك فــإن أمهيتــها الــصغرية النــسبية بالفعــل تتنــاقص مــع زيــادة الفئــات العمريــة للمرشــحني   
وميكــن أن ُيالَحــظ هــذا الــنمط نفــسه يف األســباب الــيت تــدفع املــوظفني إىل . لاللتحــاق باملنظومــة

قيق التوازن بني العمل واحلياة اخلاصة هي مرة أخرى من بني أقل           البقاء؛ فاالعتبارات املتعلقة بتح   
االعتبارات أمهية بيد أن أمهيتها النـسبية تكـون أعلـى يف حالـة املـوظفني منـها يف حالـة املرشـحني                       

وال توجد اختالفات كبرية فيما يتصل بنوع اجلنس من حيـث الـردود املختلفـة علـى                 . اخلارجيني
ويبـدو أن  . عمر وفئة املوظفني تنطويان فعالً علـى بعـض االختالفـات    نفس السؤال، يف حني أن ال     

__________ 
)٣٤ ( Clutterbuck, D., (2003) “Managing work-life balance: a guide for HR in achieving organizational and 

individual change”, Chartered Institute of Personnel and Development, London, UK. 
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مسألة التوازن بني العمل واحلياة اخلاصة أهم نسبياً يف حالة اجمليبني على الدراسة االستقصائية من 
  . فئة اخلدمات العامة

ة  علـى أن متـضي أمانـ       ٢٠٠٧وقد وافقت شبكة املوارد البشرية يف دورهتا الـصيفية لعـام              -١٠١
جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق يف االستعانة خبدمات خـبري استـشاري للنظـر يف املـسائل                 
املتعلقة بتحقيق التوازن بني العمل واحلياة اخلاصة يف منظومـة األمـم املتحـدة، مبـا يف ذلـك إجـراء                     

ــوازن والــيت جتــري يف      ــق هــذا الت ــة املتعلقــة بتحقي ــشطة املــشتركة والفردي ــع أجــزاء  مج جــرد لألن ي
؛ ٢٠٠٨عــام   ونظـرت فيـه شــبكة املـوارد البـشرية يف ربيـع     )٣٥(وقـد أُِعـد تقريــر شـامل   . املنظومـة 

واجتمعت املنظمات منذ ذلك احلني ملناقشة التقرير والتوصيات الواردة فيـه، منـشئةً فريقـاً عـامالً            
  .عاملياً ُيعىن مبسألة حتقيق التوازن بني العمل واحلياة اخلاصة

 التقرير املتعلق باملوضوع تفاصيل عن الوضـع الـراهن للـسياسات املتعلقـة بتحقيـق          وُيقدم  -١٠٢
. التوازن بني العمل واحلياة اخلاصة ولتنفيذ اإلجراءات املختلفة على امتداد منظومة األمم املتحـدة        

وهــو يؤكــد علــى قــضايا معينــة، أكــدها املفتــشان يف االجتماعــات الــيت ُعقــدت مــع جمموعــات     
يت ُنظمت أثناء بعثاهتما امليدانية وهي قضايا وثيقـة الـصلة باملوضـوع مـن وجهـة نظـر                 املوظفني وال 

املنظومــة ككــل، مثــل احلاجــة إىل تنــسيق اخليــارات املتعلقــة بتحقيــق التــوازن بــني العمــل واحليــاة   
اخلاصة على الصعيد امليداين من أجل جتّنب املنافسة غري الضرورية على نفس املوظفني من جانب 

  . تعرض ِحَزم استحقاقات خمتلفة يف ذات املوقعمنظمات
ــه     -١٠٣ ــر إىل أن ــص التقري ــام      "وخيل ــات وامله ــن الوالي ــوع م ــعة التن ــة الواس ــالنظر إىل اجملموع ب

واألهــداف التنظيميــة واألهــداف احملــددة علــى نطــاق املنظومــة واالســتراتيجيات املتعلقــة بــاملوارد  
احد لربامج حتقيـق التـوازن بـني العمـل واحليـاة اخلاصـة        البشرية، فإنه يستحيل تقريباً إجياد معيار و      

بيـد أنـه ال بـد مـن حتقيـق التجـانس يف اجلهـود وتنـسيقها لـضمان اإلنـصاف                      ... ورفاه املـوظفني    
للموظفني يف مراكز العمل حول العامل، ولتشجيع تنقّـل املـوظفني فيمـا بـني الوكـاالت ولتحقيـق                   

 ثـالث جمموعـات خمتلفـة مـن اخليـارات علـى املنظمـات               وأخرياً، يطـرح التقريـر    ". ‘توحيد األداء ‘
فيما يتعلق بتحقيق التوازن بـني العمـل واحليـاة اخلاصـة، وهـي خيـارات ُحـددت يف التقريـر علـى                       

وتيــسرياً لألغــراض املرجعيــة، ُيــبني املرفــق الثــاين  . معيــار أدىن ومعيــار وســيط ومعيــار أمثــل : أهنــا
  .اخليارات الواردة يف كل معيار

لفكرة الكامنة وراء هذه املعايري الثالثة هي أن املعيار األدىن ميثل اخليارات الـيت تكـون                 وا  -١٠٤
املنظمـــات ُملَزمـــة، قانونيـــاً أو حـــسب النظـــام، بإتاحتـــها؛ يف حـــني أن املعيـــار الوســـيط يـــشمل  

وأمـا املعيـار األمثـل فيـضيف        . السياسات الـيت تـستخدمها املنظمـات املوجَّهـة حنـو العمـل امليـداين              
وقامـت االجتماعـات الالحقـة للفريـق العامـل املعـين            . ياسات ال تكـون إلزاميـة بـل ُتعتـرب فعالـة           س

__________ 
)٣٥ ( “Work/Life balance in the organizations of the United Nations system”, (CEB/2008/HLCM/ HR/11 Rev 1). 
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مبــسألة حتقيــق التــوازن بــني العمــل واحليــاة اخلاصــة بزيــادة تنقــيح مفهــوم املعــايري الثالثــة، وأشــار    
 إىل  املشاركون إىل أنه يكفي وجود جمموعتني اثنتني فقط من اخليارات، بدالً مـن ثـالث، بـالنظر                

ــة       ــداد املنظوم ــى امت ــه إلزامــي عل ــار األدىن، وُجلّ ــاً  .أن معظــم املنظمــات تفــي بالفعــل باملعي ووفق
للمقترح األخري، يكون املعيـار األول مزجيـاً مـن املعيـار األدىن واملعيـار الوسـيط بينمـا يكـون املعيـار                       

  .الثاين هو املعيار األمثل احلايل
ملتاحة لتحقيق التوازن بني العمل واحليـاة اخلاصـة، إذا          ويرى املفتشان أن عدد اخليارات ا       -١٠٥

طُبقت تطبيقـاً سـليماً، تغطـي جيـداً علـى حنـو معقـول احتياجـات املـوظفني فيمـا يتعلـق بتحـسني                
ــارات بــل هــي     . املرونــة يف العمــل ــار بــني اخلي ومهــا يريــان املــسألة املطروحــة ليــست هــي االختي

تعلـق باسـتخدام املعـايري الـوارد وصـفها أعـاله، فـإن              وفيمـا ي  . باألحرى كيف ُتنفذ هذه اخليارات    
مجيع املنظمات قد وافقت على اخليار األبسط املتمثل يف إجياد معيـار أساسـي، يتـاح علـى نطـاق                    
املنظومة ككل، يشمل باقي اخليارات املتعلقة بتحقيق التوازن بـني العمـل واحليـاة اخلاصـة وميكـن            

احتياجـات املـوظفني واالحتياجـات احملـددة للمنظمـة؛ ومـن            اختياره حمليـاً وفرديـاً للمـضاهاة بـني          
شأن هذا التدبري املساعدة يف التقليل إىل أدىن حد من تنافس املنظمات على نفـس املـوظفني علـى              

  . النحو املذكور يف الفقرات السابقة، مع إجياد قدر من املرونة
لنتـائج كـشرط مـسبق لتنفيـذ     ويشدد املفتشان على أمهية إجيـاد ثقافـة تقـوم علـى حتقيـق ا              -١٠٦

وقـد ُحـددت هـذه      . اخليارات املتعلقة بتحقيق التـوازن بـني العمـل واحليـاة اخلاصـة تنفيـذاً مالئمـاً                
 Work/Life balance in"املعنـون  بالتنـسيق  املسألة أيضاً يف تقرير جملس الرؤسـاء التنفيـذيني املعـين    

the organizations of the United Nations system") يف قيق التوازن بني العمـل واحليـاة اخلاصـة    حت
والثقافـة القائمـة علـى    . (CEB/2008/HLCM/HR/11 rev 1)) املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحـدة 

 فهـذه اعتبـارات   حتقيق النتائج ُتركز على النواتج والنتائج املتحققـة؛ أمـا أيـن وكيـف ميكـن حتقيقهـا                
بادرات القائمة على حتقيـق النتـائج مـن جانـب اإلدارة تتـسم              بيد أن درجة فهم وتطبيق امل     . ثانوية

بالتبــاين، لــيس فقــط فيمــا بــني أجــزاء املنظومــة ولكــن أيــضاً يف حــاالت متكــررة داخــل املنظمــة   
الواحدة؛ مما يؤدي رمبا إىل إحدى أهم املسائل اليت حددها املفتشان فيما يتعلـق بتحقيـق التـوازن                  

التنفيـذ غـري املتـوازن إىل حـد كـبري لـربامج حتقيـق التـوازن بـني                : بني العمل واحليـاة اخلاصـة وهـي       
  . العمل واحلياة اخلاصة فيما بني املنظمات وداخل كل منظمة

وقد أكدت البعثات امليدانيـة التبـاين يف تنفيـذ بـرامج حتقيـق التـوازن بـني العمـل واحليـاة                        -١٠٧
التوازن مل ُيبـدأ فيهـا يف أمـاكن معينـة      والحظ املفتشان أن اخليارات املتعلقة بتحقيق هذا        . اخلاصة

وكـثرياً مـا تتخـذ اإلدارة    . إال بعد أن أُتيحت هذه الربامج بالفعل يف مراكـز العمـل الـيت هبـا مقـار         
كمـا أن املوقـع هـو أيـضاً العامـل        . احمللية القرار املتعلق بتحديد اخليارات اليت ُتتاح يف مواقع معينة         

ق بتحقيـق التـوازن بـني العمـل واحليـاة اخلاصـة، بـالنظر إىل أن        املُحدد لألخذ خبيـارات معينـة تتعلـ     
بعض اخليارات، مثل العمل عن ُبعد، قد ال تكون مالئمة إال يف مواقع معينة؛ وهكذا فإن حتديـد                  
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اخليارات اليت ينبغي أن تكون متاحة يف مكان معني هـو قـرار ُيتخـذ حمليـاً بعـد إجـراء مـشاورات                   
  .رةمالئمة بني املوظفني واإلدا

ومن أجل فهم احتياجات املوظفني فهماً أفضل، أقام بعض املـديرين احلـوار الـضروري،                 -١٠٨
مبــا يف ذلــك اســتخدام االستقــصاءات، وأخــذوا باخليــارات املتعلقــة بتحقيــق التــوازن بــني العمــل    

إدارة واحلياة اخلاصة واليت اعتربهتا معظم األطراف يف املوقع املعين مالئمة للغاية؛ ويقوم آخرون بـ              
وتـسلّم بعـض املنظمـات      . خيارات لتحقيق التـوازن بـني العمـل واحليـاة اخلاصـة بطريقـة اعتباطيـة               

. )٣٦("املشرفني جيدون صعوبة يف تشجيع استخدام ترتيبات العمل املرنـة يف إداراهتـم            "صراحة بأن   
ها يف ضـمان  ويود املفتشان يف هذا الصدد اإلشارة إىل دور دوائر إدارة املوارد البشرية ومـسؤوليت          

  . التنفيذ املتساوق لسياسات إدارة املوارد البشرية على امتداد منظمة معينة
وأخرياً وليس آخراً، ينبغي يف برامج حتقيق التوازن بني العمل واحلياة اخلاصـة أن تـشمل                  -١٠٩

وينبغــي أن يكــون اهلــدف النــهائي لــربامج حتقيــق . آليــات لرصــد التنفيــذ ولإلبــالغ عنــه وللتقيــيم
ومـن  . توازن بني العمل واحلياة اخلاصة هو حتسني كفاءة املنظمة عن طريق زيادة رضا املوظفني             ال

مثّ يكون من الضروري إجراء تقييم نوعي للربنامج من أجل حتديد درجة حتقيـق اهلـدف وتكلفـة                  
  .حتقيقه
 وقــد تبــّين للمفتــشْين يف هــذا الــصدد وجــود جمــال كــبري لتحقيــق تقــدم، بــالنظر إىل أن     -١١٠

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي هو املنظمة الوحيدة اليت لديها وحدة حمددة لتحقيق رفاه املـوظفني         "
وهـذا يتـيح بدايـة جيـدة لتحّمـل تكـاليف بعـض              . تنعم مبيزانية مشاريع مستقلة من أجل أنشطتها      

 يتيح أساساً   برامج حتقيق التوازن بني العمل واحلياة اخلاصة وبرامج حتقيق رفاه املوظفني ولكنه ال            
ومـن أجـل   . )٣٧("كافياً إلجراء حتليـل سـليم ملنـافع التكـاليف علـى امتـداد منظومـة األمـم املتحـدة           

تقدير هذه املنافع تقديراً كامالً، حيث املفتـشان املنظمـات علـى األخـذ بتحليـل منـافع التكـاليف،             
يـق التـوازن بـني العمـل     من الناحيتني الكيفية والكمية على السواء، كجزء ال يتجزأ من برامج حتق   

  .واحلياة اخلاصة
ومن املتوقـع أن يـؤدي تنفيـذ التوصـية التاليـة إىل حتـسني كفـاءة املنظمـات التابعـة لنظـام                         -١١١

  .األمم املتحدة املوّحد

__________ 
)٣٦ ( Flexible Working Arrangements at the United Nations) ١٠؛ الفقـرة  )رتيبات العمل املرنة يف األمـم املتحـدة  ت .

، يف عـام    iseekنتائج استقصاء للمـوظفني أجـراه علـى املوقـع الـشبكي الـداخلي لألمانـة العامـة لألمـم املتحـدة،                       
 . مكتب املستشارة اخلاصة املعنية بالقضايا اجلنسانية والنهوض باملرأة٢٠٠٩

)٣٧ ( “Work/Life balance in the organizations of the United Nations system” (CEB/2008/HLCM/HR/ 11 Rev 1). 
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  ١٠التوصية 
ينبغي قيـام الرؤسـاء التنفيـذيني للمنظمـات التابعـة لنظـام األمـم املتحـدة املوّحـد                     

ألداء بـرامج حتقيــق التـوازن بــني العمـل واحليــاة اخلاصـة علــى أن     بـإجراء تقيـيم منــهجي   
يكون ذلـك دوريـاً ويـشمل، يف مجلـة أمـور، إجـراء حتليـل ملنـافع تكـاليف هـذه الـربامج                        

  .كجزء من عملية اإلبالغ املنتظم عن أدائها
    

  االعتبارات الطبية واالعتبارات املتعلقة بصحة املوظفني  -باء   
االعتبــارات املتعلقــة بــصحة املــوظفني جــزءاً ال يتجــزأ مــن الــسياسات   ينبغــي أن تكــون   -١١٢

وقــد عقــد املفتــشان اجتماعــات مــع مــسؤولني طبــيني كبــار مــن أجــل   . املتعلقــة بتنقّــل املــوظفني
احلصول على آرائهم بشأن املخططات احلالية املتعلقة بتنقّل املوظفني وحتقيق التـوازن بـني العمـل                 

ملفتــشان يف اآلراء املُعــرب عنــها أدنــاه ويؤيــدان املقترحــات املقدمــة،   ويــشترك ا. واحليــاة اخلاصــة
بيد أهنما يـشعران بـالقلق      . وخاصة من جانب شعبة اخلدمات الطبية باألمانة العامة لألمم املتحدة         

ملا علماه من أن دوائـر اخلـدمات الطبيـة ال ُتستـشار عنـدما تقـوم األمانـة بوضـع سياسـات بـشأن                     
ــوظفني ومهــا  ــل امل ــهجياً يف      تنقّ ــصحة إدراجــاً من ــة بال ــسائل املتعلق ــة إدراج امل ــى أمهي ــشددان عل  ُي

  .املخططات احلالية واملستقبلية املتعلقة بتنقّل املوظفني وبتحقيق التوازن بني العمل واحلياة اخلاصة
وعندما ُتجري دوائر اخلدمات الطبية عمليـات التحقّـق مـن اللياقـة الطبيـة، جيـري تقيـيم                     -١١٣

صحي والقــدرات الــصحية للفــرد يف ضــوء مواصــفات العمــل املُــراد شــغله، وتؤخــذ يف الوضــع الــ
فإذا كان من املتطلبات أن تكـون لـدى املـوظفني إمكانيـة     . احلسبان بيئة املكان املُعتزم اإليفاد إليه     

 التنقّل وأن ميكن إيفاده خالل فترة احلياة الوظيفية إىل جمموعة متنوعة من مراكز العمل، مبـا فيهـا                 
ويف هـذا  . مراكز العمـل الـشاقة، فـإن لـذلك تـأثرياً هامـاً علـى املعـايري الطبيـة الـيت ينبغـي تطبيقهـا                 

االجتاه، تّدعي دوائـر اخلـدمات الطبيـة أن توصـيفات العمـل تتـسم بـنقص كـبري يف املـضمون مـن                        
  .حيث املتطلبات البدنية واجلغرافية لنشر املوظفني مستقبالً

يهـا املرشـح للوظيفـة مناسـباً للعمـل يف وظيفـة بأحـد املقـار                 وقد حتدث ظـروف يكـون ف        -١١٤
. ولكن ال ميكن ألسباب طبية إيفاده إىل مناطق تكون فيهـا اإلمكانـات الطبيـة األساسـية حمـدودة                  

ويف هذه احلاالت، ينبغي أن تكون عملية املوافقة الطبية عمالً مشتركاً بني دوائر اخلدمات الطبية      
يث ُتحدد اخلدمات الطبية القدرات وأوجه القصور، بينما ُتحدد املـوارد  وإدارة املوارد البشرية ح  

ومفهوم إمكانيـة تنقّـل املـوظفني املقّيـدة     . البشرية ما إذا كان ميكن قبول أوجه القصور هذه أم ال          
ــار معظــم           ــه يف إط ــادة حبث ــي زي ــوم ينبغ ــو مفه ــة ه ــور، إىل أســباب طبي ــة أم ــزى، يف مجل ــيت ُتع ال

ــات احلاليــة امل  تعلقــة بالتنقــل، مبــا يف ذلــك اآلليــات املتعلقــة بتنقّــل املــوظفني فيمــا بــني         املخطط
  .الوكاالت
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) الترقية األفقية /أو من فرص االنتقال األفقي    (وإذا أمكن استبعاد املرشحني من التوظيف         -١١٥
 ألسباب طبية، فإنه يتعني النظر يف تأثري ذلك على املسرية املهنية، واحتمال تقدمي ادعاءات بـشأن               

  .، كما ينبغي تقرير سياسات هبذا الشأن"التمييز الطيب"
وذلك له  . وقد وقّعت األمم املتحدة مؤخراً على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة            -١١٦

تــأثري هــام علــى كــثري مــن القــضايا، مــن بينــها الطريقــة الــيت تــدير هبــا األمــم املتحــدة اســتحقاقات 
ومـرة أخـرى فـإن      .  واشتراطات ملتطلبـات تنقّـل املـوظفني       اإلعاقة، وإهناء العقود ألسباب صحية،    

عمليــة التوظيــف، مبــا يف ذلــك خمططــات تنقّــل املــوظفني، حتتــاج إىل تفاعــل بــني دوائــر اخلــدمات 
الطبية وإدارة املوارد البشرية فُتحدد الدوائر الطبية مـدى وجـود القـدرات واالحتياجـات احملتملـة                 

د املوارد البشرية ما إذا كـان ميكـن علـى حنـو معقـول أم ال                 خبصوص هتيئة مكان العمل، بينما حتد     
  .الوفاء هبذه االحتياجات

ويعتقــد املفتــشان أنــه توجــد حاجــة إىل زيــادة اشــتراك دوائــر اخلــدمات الطبيــة يف وضــع   -١١٧
وتنفيــذ الــسياسات ذات الــصلة املتعلقــة بــإدارة املــوارد البــشرية، مبــا يف ذلــك إدارهتــا علــى نطــاق  

وميكن لدوائر اخلدمات الطبية أن تساعد إدارة املوارد البشرية على اختاذ قرارات            . لاملنظومة كك 
وتتــيح شــعبة اخلــدمات الطبيــة مثــاالً علــى أفــضل   . أفــضل وأكثــر اســتنارة بــشأن تنقّــل املــوظفني 

املمارسـات، فهـي تعمـل يف اســتحداث أدوات لتقيـيم االسـتعداد النفــسي االجتمـاعي قبـل النقــل        
 املوظفني الذين قد يكونون أقل تكيفاً مـع العمـل يف منـاطق شـاقة وأكثـر ُعرضـة                    ترمي إىل حتديد  

ولــيس القــصد املتــوخى هــو منــع نــشر هــؤالء  . للتــوتر واإلجهــاد ومــا يترتــب عليهمــا مــن نتــائج 
املوظفني بل هو باألحرى حتديد الفرص املتاحة للقيام بتدّخالت أكثر فعالية واستهدافاً من حيث              

ت، وتنبيـه مـوظفي الـدعم الطـيب بالبعثـات إىل املـوظفني الـذين قـد حيتـاجون إىل                     االستعداد للبعثـا  
  .مساعدة استباقية

ولــدوائر اخلــدمات الطبيــة دور هــام ميكــن أن تؤديــه يف دعــم بــرامج حتقيــق التــوازن بــني    -١١٨
ومما يؤسف لـه    . العمل واحلياة اخلاصة وفيما يتصل جبوانب أخرى من الصحة والرعاية النفسيتني          

ن اخلدمات النفسية يف منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك خدمات تقدمي املشورة، ال ُتدار وفقـاً                 أ
االفتقــار إىل القــدرة علــى إدارة خــدمات  (وهــذه املــشكلة . ألي سياســة مترابطــة أو لبنيــة إداريــة 

مر لدى  إذ ال توجد يف واقع األ-ليست منعزلة عن املسائل النفسية االجتماعية       ) الرعاية الصحية 
  .األمم املتحدة على اإلطالق سياسة عامة بشأن الصحة والسالمة املهنيتني

وُتدرك اإلدارة الطبية العليا هذا الوضع الذي حتاول تصحيحه، عـن طريـق األخـذ بربنـامج                -١١٩
 حلفز وتنفيذ التغيري االستراتيجي بالطريقة اليت تنظر هبـا األمـم املتحـدة إىل الرعايـة الـصحية وتنفـذها                   

وقــد قُــدمت يف هــذا الــصدد إىل اللجنــة اإلداريــة الرفيعــة املــستوى ورقــة تعــرض هــذا الوضــع    . هبــا
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وقــد أعــرب الفريــق العامــل ملــديري الــشؤون الطبيــة يف األمــم  . )٣٨(بالتفــصيل وتقــدم رؤيــة جديــدة
 علـى  املتحدة، عن طريق هذه الوثيقة، عـن قلقـه املتزايـد إزاء القـدرة الراهنـة ملنظومـة األمـم املتحـدة                     

تتـسم بأمهيـة خاصـة يف حالـة املـوظفني           "محاية وإدارة ورصد صحة موظفيها مضيفاً أن هذه املسألة          
الذين ُينشرون يف مراكـز عمـل شـاقة، وكـذلك يف سـياق التحـرك االسـتراتيجي مـن جانـب األمـم                        

  .)٣٩("املتحدة يف اجتاه تنقّل املوظفني وزيادة الوجود امليداين
 نظـر املنظمـات التابعـة لنظـام األمـم املتحـدة املوّحـد إىل االسـتنتاج            ويود املفتشان توجيه    -١٢٠

أعرب مديرو الشؤون الطبية : "النهائي الداعي إىل القلق الوارد يف الورقة املذكورة أعاله وهو أنه        
يف منظومــة األمــم املتحــدة عــن قلقهــم البــالغ إزاء الوضــع الــراهن للــصحة والــسالمة املهنيــتني يف   

ملتحدة، وهم يرون أن من األولويات املطلقة إعادة تقييم خدمات الرعاية الصحية            منظومة األمم ا  
  .)٤٠("وإعادة هيكلتها وإعادة توجيهها

    
  اخلالصة  -خامساً  

من املُسلّم به بـصورة عامـة أن األخـذ مبخطـط ُمحكـم البنيـان لتنقّـل املـوظفني ميكـن أن              -١٢١
بيـد أنـه ينبغـي للمنظمـات أن تـذهب إىل            . طاقاًيزيد من قدرات املوظفني ويزودهم خبربة أوسع ن       

أبعد مـن هـذا القـول املقبـول علـى نطـاق واسـع؛ فينبغـي أال يكـون تنقّـل املـوظفني غايـة يف حـد                             
وتنقّــل املــوظفني أمــر أساســي لتحقيــق أهــداف املنظمــة؛ فمــن األمــور اجلوهريــة تقــدمي   . )٤١(ذاتــه

اعل بسرعة مع حـاالت الطـوارئ أو        خدمات املنظمات حيث تكون هذه اخلدمات مطلوبة والتف       
التحديات العاملية؛ وباإلضافة إىل ذلك فمن رأي املفتشْين أن حتسني إمكانية تنقّل املـوظفني علـى                
نطاق املنظومة ميكن أن يترجم إىل فهم أفضل مـن جانـب املـوظفني للتعقيـدات واخلـصائص الـيت                    

  ".توحيد األداء"هم يف حتقيق هدف تنفرد هبا املنظمات املختلفة التابعة للمنظومة، مما ُيس
حتسني تلبية احتياجات   : ويعتقد املفتشان أن تنقّل املوظفني ينبغي أن يكون له غرض هو            -١٢٢

املنظمة، ويف هذه احلالة االحتياجات على نطاق املنظومة، علـى أن ُيؤخـذ يف احلـسبان علـى حنـو                    
ة الـسليمة بـني احتياجـات املنظمـة         وال ميكن إال عن طريـق املـضاها       . مناسب احتياجات املوظفني  

واحتياجات املوظفني ضمان إجياد أسـاس مـتني للقيـام علـى حنـو نـاجح بوضـع وتنفيـذ املبـادرات                      
  .املتعلقة بتنقّل املوظفني وبتحقيق التوازن بني العمل واحلياة اخلاصة

__________ 
)٣٨ ( “Healthcare and its management in the United Nations System” (CEB/2009/HLCM/32))    الرعايـة الـصحية

 ).وإدارهتا يف منظومة األمم املتحدة
 .١املرجع نفسه، الفقرة  ) ٣٩(
 .١٣املرجع نفسه، الفقرة  ) ٤٠(
 ).أ(٥، املرفق الثالث، الفقرة A/55/253الوثيقة  ) ٤١(
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يـة للمـوظفني وال    وتنقّل املوظفني فيما بني الوكاالت هو حالياً عملية تدفعها املبـادرة الفرد             -١٢٣
ــوظفني        ــل امل ــدة لتنقّ ــضع خمططــات جدي ــيت ينبغــي أن تتخــذ هنجــاً اســتباقياً وت ــدفعها املنظمــات ال ت

والعقبة الرئيـسية الـيت يـتعني التغلـب عليهـا هـي احلاجـة إىل تنـسيق املمارسـات                    . بالتشاور مع هؤالء  
د مــشتركة بــني مجيــع واألدوات علــى امتــداد املنظومــة، ولــذلك ينبغــي أن تكــون األنظمــة والقواعــ 

ويسّر املفتشْين أن يالحظا أنه قد حتقّق تقـدم يف هـذا الـصدد وأن املنظمـات تتقـدم علـى        . املنظمات
طريق التنسيق الضروري للممارسـات يف جمـاالت خمتلفـة؛ ومهـا يـشجعاهنا علـى مواصـلة بـذل هـذا                      

  ".داءتوحيد األ"اجلهد بوترية أسرع بالنظر إىل األمهية االستراتيجية ملفهوم 
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  األولاملرفق 
   ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ و٢٠٠٧البيانات املتعلقة بتنقّل املوظفني للسنوات     

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ 

 تنقّل املوظفني فيما بني الوكاالت وظفني داخل الوكالة الواحدةتنقّل امل تنقّل املوظفني فيما بني الوكاالت تنقّل املوظفني داخل الوكالة الواحدة تنقّل املوظفني فيما بني الوكاالت تنقّل املوظفني داخل الوكالة الواحدة املنظمات
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صـندوق األمــم  
املتحـــــــــــــــــدة 

 للسكان

١٣ ١٠ ٣ ١٠٥ ٦٤ ١١ ٣٠ ٩ ٦ ٣ ١١٠ ٦٩ ٢٢ ١٩ ١٣ ٦ ٧ ٣٠ ١٨ ٥ ٧ 

مفوضـــية األمـــم 
الــسامية  املتحــدة

ــشؤون  لـــــــــــــــ
 الالجئني

١٩ ٣ ١٦ ٤٩٣ ٣٢٧ ١٠٢ ٦٤ ٢٧ ٤ ٢٣ ٥٢٩ ٣٦٨ ٧٠ ٩١ ٣٣ ١ ٣٢ ٤٧٣ ٣٤٣ ٥٩ ٧١ 
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 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ 

 تنقّل املوظفني فيما بني الوكاالت وظفني داخل الوكالة الواحدةتنقّل امل تنقّل املوظفني فيما بني الوكاالت تنقّل املوظفني داخل الوكالة الواحدة تنقّل املوظفني فيما بني الوكاالت تنقّل املوظفني داخل الوكالة الواحدة املنظمات

 

املقر إىل 
اخلارج 

]١[ 

املقر إىل 
 الداخل

]٢[ 
 م‐م
 اجملموع ]٣[

اخلارج  إىل
]٤[ 

الداخل  إىل
 اجملموع ]٥[

املقر إىل 
اخلارج 

]١[ 

املقر إىل 
 الداخل

 اجملموع ]٣[ م‐م ]٢[
اخلارج  إىل

]٤[ 
الداخل  إىل

 اجملموع ]٥[

قر إىل امل
اخلارج 

]١[ 

املقر إىل 
 الداخل

]٢[ 
 م‐م
 اجملموع ]٣[

اخلارج  إىل
]٤[ 

الداخل  إىل
 اجملموع ]٥[

وكالـــــة األمـــــم 
املتحـــدة إلغاثـــة 
ــشغيل  وتــــــــــــــ

ــئني الال جـــــــــــــ
الفلـــسطينيني يف 
 الشرق األدىن

١٠ ٦ ٤ ٨ ٣ ٢ ٣ ٨ ٣ ٥ ٢  ١ ١ ٨ ٦ ٢ ١٤ ٤ ٣ ٧ 

املنظمــــة العامليــــة 
للملكيــــــــــــــــــة 

 )٧(الفكرية

  غ م غ م غ م غ م غ م غ م ١  ١ ١   ١ ٥ ٢ ٣    

املنظمــة العامليــة 
ــاد  لألرصــــــــــــ

 اجلوية

 ٤ ٣ ١ ١   ١ ٣ ١ ٢ صفر    ٥ ٤ ١ صفر   

ــة  منظمــــــــــــــــ
الـــــــــــــــسياحة 

 العاملية

 صفر   صفر   صفر     صفر    صفر   صفر   

              ٤١٠             ٤٦٢             ٤٣٩ 

  :شروح املختصرات
  غري متاح: م غ
  .موظفون من الفئة الفنية انتقلوا من املقر إىل أماكن ليس هبا مقر داخل املنظمة= املقر، إىل اخلارج   ]١[
  .فئة الفنية انتقلوا من أماكن ليس هبا مقر إىل املقر داخل املنظمةموظفون من ال= املقر، إىل الداخل   ]٢[
  .تنقّل موظفني من امليدان إىل امليدان داخل املنظمة= م -م  ]٣[
  .موظفون من الفئة الفنية انتقلوا إىل منظمة أخرى تابعة ملنظومة األمم املتحدة= إىل خارج املنظمة   ]٤[
  .لفئة الفنية انتقلوا من منظمة أخرى تابعة ملنظومة األمم املتحدةموظفون من ا= إىل داخل املنظمة   ]٥[
 مـأخوذة مـن     ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧بيانات  (ال توجد أرقام مبوبة بشأن تنقّل املوظفني داخل الوكالة الواحدة           = برنامج األمم املتحدة اإلمنائي       ]٦[

 فيما يتعلق بتنقّل املوظفني داخل الوكالـة الواحـدة مل ُتقـّدم    ٢٠٠٩ات ، وبيان)الدراسة االستقصائية اليت أجرهتا جلنة اخلدمة املدنية الدولية     
  .بعد

 خبصوص هذه املنظمات أُخذت من جلنة اخلدمة املدنية الدولية ولكن مل تؤكَّـد بعـد، ومل تقـّدم املنظمـات                     ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧بيانات عامي     ]٧[
  .٢٠٠٩بعد بيانات عام 

  .لية يف الدراسة االستقصائية للجنة اخلدمة املدنية الدولية، ومل تقّدم املنظمة بياناتال توجد بيانات عن املنظمة البحرية الدو  ]٨[
 أعلى بكثري من أرقام السنتني األخريني بالنظر إىل أن منظمة الصحة العاملية مل تستطع التمييز بني الفئات املختلفـة بدقـة                 ٢٠٠٩أرقام عام     ]٩[

 لإلدارة العاملية املتكاملة؛ ولذلك فإن هذا الرقم يشمل مجيع عمليـات إعـادة االنتـداب لتلـك        أكرب لذلك العام بسبب تطبيق النظام اجلديد      
 ولـيس فقـط تلـك املتجهـة خـارج املقـر إىل إحـدى منـاطق         - مبا يف ذلك عمليات إعادة االنتداب فيما بـني الـربامج داخـل املقـر              -الفترة  

  .منظمة الصحة العاملية
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  الثايناملرفق 
  )٢٠٠٨(التوازن بني العمل واحلياة اخلاصة يف املنظمات التابعة لنظام األمم املتحدة املوّحد برامج حتقيق     

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
 

األمم املتحدة
 

صندوق األمم املتحدة للسكان
 

منظمة الصحة العاملية
 

منظمـــة األمـــم املتحـــدة للتربيـــة 
والعلم والثقافة 

)
اليونسكو

(  
برنامج األغذية العامل
 ي

مفوضية األمم املتحـدة الـسامية       
لشؤون الالجئني

 
(منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة  

اليونيسيف
(  

برنــامج األمــم املتحــدة املــشترك 
ص املناعـــة   

املعـــين بفـــريوس نقـــ
البشري

/
اإليدز

 
االحتاد الدويل لالتصاالت

 

منظمة العمل الدولية
 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية
 

املنظمة العاملية للملكية 
منظمة األغذية والزراعة الفكرية

)
الفاو

مكتب األمـم املتحـدة خلـدمات        )
املشاريع

 

منظمة السياحة العاملية
 

وكالـــة األمـــم املتحـــدة إلغاثـــة  
وتـــشغيل الالجـــئني يف الـــشرق  

األدىن 
)

األونروا
( 

منظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة    
الصناعية

 

املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
 

االحتاد الربيدي العا
ملي

 

منظمة الطريان املدين الدويل
 

                      ساعات العمل املرنة
                      تقاسم العمل

                      العمل لبعض الوقت
                      أسبوع العمل املضغوط

                      العمل عن بعد
                      ر املدفوعة األج-اإلجازة العائلية 

                      دفوعة األجراملاإلجازة العائلية غري 
                      )الوضع(إجازة األمومة 
                      إجازة األبوة
                      إجازة التبين

                      اإلجازة الوالدية
                      إجازة زيارة الوطن

                      اإلجازة املمنوحة ألسباب إنسانية
                      املعّوض عنه/العمل اإلضايف املدفوع األجر

                      فترة راحة الرضاعة
                      بدل السفر مع طفل
                      مستشار املوظفني

                       املظاملأمني
                      دورة بشأن معاجلة اإلجهاد
                      التدريب األمين األساسي

                      الراحة واالستجمام
                      التوعية باجلوائح

                      اخليارات املتعلقة بالترقي الوظيفي
                      مكان العمل والتحّرش اجلنسي
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برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
 

األمم املتحدة
 

صندوق األمم املتحدة للسكان
 

منظمة الصحة العاملية
 

منظمـــة األمـــم املتحـــدة للتربيـــة 
والعلم والثقافة 

)
اليونسكو

(  
برنامج األغذية العامل
 ي

مفوضية األمم املتحـدة الـسامية       
لشؤون الالجئني

 
(منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة  

اليونيسيف
(  

برنــامج األمــم املتحــدة املــشترك 
ص املناعـــة   

املعـــين بفـــريوس نقـــ
البشري

/
اإليدز

 
االحتاد الدويل لالتصاالت

 

منظمة العمل الدولية
 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية
 

املنظمة العاملية للملكية 
منظمة األغذية والزراعة الفكرية

)
الفاو

مكتب األمـم املتحـدة خلـدمات        )
املشاريع

 

منظمة السياحة العاملية
 

وكالـــة األمـــم املتحـــدة إلغاثـــة  
وتـــشغيل الالجـــئني يف الـــشرق  

األدىن 
)

األونروا
( 

منظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة    
الصناعية

 

املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
 

االحتاد الربيدي العا
ملي

 

منظمة الطريان املدين الدويل
 

املبـــادرات املتعلقـــة بتحقيـــق التـــوازن بـــني      
 العمل واحلياة اخلاصة

                     

ــم      ــة األم ــى نطــاق منظوم ــامج العمــل عل برن
املتحدة املعين بفريوس نقص املناعـة البـشري        

 يف مكان العمل

                     

                      ياضية يف مكان العمل وخارجهالتمارين الر
                      احلمالت الصحية

                      العمل املزدوج وتنقّل املوظفني
                      دعم احلصول على تراخيص للعمل

                      األحداث األسرية
                      مرافق رعاية الطفل

                      الدراسات االستقصائية املتعلقة باملوظفني

 Chief Executives Board for Coordination, “Work/Life balance in the organizations of the United Nations System”, CEB/2008/HLCM/HR/11– rev 1, 28  :املصدر
August 2008, updated with new information received from JIU participating organizations.  
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  الثالثاملرفق 
  التفتيش املشتركة استعراض عام لإلجراءات اليت يتعني أن تتخذها املنظمات املشاركة بشأن توصيات وحدة    
    JIU/REP/2010/3  

  وكالة الدولية للطاقة الذريةالوكاالت املتخصصة وال  وبراجمهاوصناديقها األمم املتحدة   

  
التأثري

 املنشود
  

األمم ا
ملتحدة

*  

األونكتاد
 

مكتـــــب األمـــــم املتحـــــدة 
املعين باملخدرات واجلرمية

برنامج األمم املتحدة للبيئة  
 

األمم املتحدة 
‐

 املوئل
مفوضية شؤون الالجئني  

  
األونروا

  
برنـــــامج األمـــــم املتحـــــدة 

اإلمنائي
  

صــــندوق األمــــم املتحــــدة 
للسكان

اليونيسيف  
  

برنامج 
األغذية العاملي

  
جملــس الرؤســاء التنفيــذيني  
يف منظومــة األمــم املتحــدة  

املعين بالتنسيق
  

منظمة العمل الدولية
  

الفاو
  

اليونسكو
اإليكاو  

  

منظمة الصحة العاملية
االحتاد الربيدي العاملي  
االحتاد الدويل لالتصاالت  

ــاد     رصـ املنظمـــة العامليـــة لأل
اجلوية

  
املنظمة البحرية الدولية

  

املنظمـــة 
الفكرية العامليــــة للملكيــــة 

) 
الوايبو

(  
اليونيدو

منظمة  
 السياحة

 العاملية
  

الوكالـــــة الدوليـــــة للطاقـــــة 
الذرية

  

التقرير X X X X X X X X X XX X X X X X X X X X X X X X X   الختاذ إجراءات
 

                             للعلم
              ن             ج ١التوصية 
              ن             ج ٢التوصية 
              ن             ج 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  ج 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  ج ٥التوصية 
              ن             ج ٦التوصية 
              ن             ج ٧التوصية 
              ن            ه ٨التوصية 
 ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش شش ش شش ش ش ش ش ش ش ح 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 ز  ١٠التوصية 

  .اجلهاز التشريعيجانب توصية الختاذ قرار من   :ش  :شرح الرموز
  .الرئيس التنفيذيجانب من جراءات إتوصية الختاذ   :ن  
  .هذه املنظمةجانب توصية ال تتطلب اختاذ إجراء من   :    

    زيادة الفعالية)ه(    تعزيز الضوابط واالمتثال)د(   تعزيز التنسيق والتعاون)ج(    نشر أفضل املمارسات)ب(  حتسني املساءلة  )أ(  :املنشودالتأثري 
  .أخرىتأثريات  )ح(   زيادة الكفاءة )ز(   مالية ذات شأنحتقيق وفورات   )و(  
 وبرنـامج األمـم   ، ومكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة          ، ما عدا األونكتاد   (ST/SGB/2002/11)تشمل مجيع الكيانات الواردة يف الوثيقة         *     

  . واألونروا،الالجئنيومفوضية شؤون  املوئل، -برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية  و،املتحدة للبيئة
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	1 - يسعى تقرير وحدة التفتيش المشتركة المعنون ”تنقُّل الموظفين فيما بين الوكالات والتوازن بين العمل والحياة في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة“ (انظر JIU/REP/2010/8) إلى تقييم السياسات والآليات التي تنظّم تنقّل الموظفين وتحقيق التوازن بين العمل والحياة الخاصة في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة. فهو يقدم للمنظمات المشاركة تقييماً خارجياً مستقلاً للقضايا ذات الصلة بتنقل الموظفين، ويقترح مجموعة من التوصيات ترمي إلى مواءمة وتعزيز سياسات وإجراءات عملية تنقّل الموظفين وتحقيق التوازن بين العمل والحياة الخاصة.
	ثانيا - تعليقات عامة
	2 - رحَّبت مؤسسات منظومة الأمم المتحدة بتقرير وحدة التفتيش المشتركة عن تنقُّل الموظفين فيما بين الوكالات والتوازن بين العمل والحياة في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، وأشارت إلى أنّه يؤكد على العديد من المسائل الجارية التي هي محل استعراض من قبل المنتديات المعنية بالموارد البشرية، ولا سيما لجنة الخدمة المدنية الدولية وشبكة الموارد البشرية التابعة لمجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق. وأشارت الوكالات أيضا إلى أنّ الكيانات المكلفة بمسؤوليات الموارد البشرية قد نفّذت معظم التوصيات.
	3 - وخلصت الوكالات كذلك إلى أنّ التقرير يسلط الضوء على حقائق ومبادئ هامة تتعلق بالتنقل فيما بين الوكالات، ورحبت بما جاء في التقرير من اعتراف بأن نهج ”المقاس الواحد الملائم للجميع“ لا ينطبق على تنقل الموظفين بسبب الاحتياجات التشغيلية المختلفة الموجودة لدى الوكالات المناطة بها ولايات شتى. وعلاوة على ذلك، أشارت الوكالات إلى أنّ التوصيات تثير مبادئ وأفكار جديرة بالاهتمام في ما يتعلق بالتنقل فيما بين الوكالات؛ ولكنّها أعربت عن استمرار أوجه انشغالها إزاء جدوى بعض التوصيات في المدى القصير، وسلطت الضوء مثلا على التوصيات 3 (إعداد مجموعة قواعد واحدة لنظامي الموظفين الأساسي والإداري تنطبق على نظام الأمم المتحدة الموحّد بأسره) و 6 (العقود العامة) و 8 (تنقّل الموظفين فيما بين الوكالات).
	4 - واتفقت الوكالات على أن دعم الازدواج الوظيفي هو من الاعتبارات الرئيسية في قدرتها على اجتذاب واستبقاء الموظفين المؤهلين، وعلى أنّ تسهيل الحصول على تصاريح العمل المحلية ليست سوى عنصر واحد. وأشارت إلى وجود عنصر آخر هام يحتاج إلى تعزيز هو عنصر التشبيك المحلي بين المنظمات الدولية وبين الأزواج. إذ ينبغي تشجيع التشبيك ودعمه ورصده مركزيا.
	5 - وأخيرا، اتّفقت الوكالات أيضا على ضرورة أن تشارك الدوائر الطبية داخل مؤسسات الأمم المتحدة بمزيد من الفعالية في وضع وتنفيذ سياسات إدارة الموارد البشرية ذات الصلة بتنقل الموظفين، وذلك على حد ما جاء في التقرير.
	ثالثا - تعليقات محددة على التوصيات
	التوصية 1
	   ينبغي أن يقوم مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق، عن طريق اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى التابعة له، بالاتفاق بصورة عاجلة على محتويات وثيقة قانونية واحدة تنظّم تنقل الموظفين فيما بين المنظمات التابعة لنظام الأمم المتحدة الموحّد. وينبغي أيضاً أن تحدد هذه الوثيقة، في جملة أمور، المسؤوليات التي تضطلع بها كل منظمة من المنظمات بخصوص توزيع المسؤوليات المالية المتصلة بالأنواع المختلفة من تنقلات الموظفين.

	6 - أيد أعضاء مجلس الرؤساء التنفيذيين إلى حد كبير هذه التوصية، وأشاروا إلى أنّه قد تم بالفعل اتخاذ إجراءات في إطار الآليات المشتركة بين الوكالات (اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى، وشبكة الموارد البشرية، والشبكة القانونية) لمواجهة التحديات الكامنة في تعزيز التنقل فيما بين الوكالات. وشددت الوكالات على أهمية توضيح الالتزامات المالية لكل من المنظمات المنقول منها والمنظمات المنقول إليها أثناء وبعد عملية التنقل، مثل الالتزامات الطويلة الأجل بعد اكتمال العملية.
	التوصية 2

	ينبغي أن يقوم مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق، عن طريق اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى التابعة له، بوضع معايير على نطاق المنظومة بشأن جمع البيانات المتصلة بتنقل الموظفين ورصدها وتقديم التقارير باستمرار عنها على نحو منهجي، بما في ذلك تنقل الموظفين فيما بين الوكالات والتنقل داخل كل منظمة من المنظمات المعنية.
	7 - أيّدت الوكالات مفهوم وضع معايير على نطاق المنظومة من أجل الإبلاغ على نحو متسق بالبيانات المتصلة بتنقل الموظفين، وذلك على النحو المطلوب في التوصية 2. ولكنّها أكدت على ضرورة ضمان أن تظلّ هذه المعايير بسيطة ولا تثقل كاهل الوكالات بمتطلبات معقدة في مجال الإبلاغ، وأن يتيسر دمجها بسهولة في النظم القائمة في مجال معلومات الموارد البشرية. وشدّدت الوكالات أيضا على الحاجة إلى وجود مستودع بيانات مركزي وحيد يتولى المسؤولية عن جمع وتحليل هذا النوع من البيانات؛ وفي الوقت الراهن تقدّم الوكالات بيانات مماثلة بصيغ مختلفة إلى الأفرقة العاملة التابعة للجنة الخدمة المدنية الدولية ومجلس الرؤساء التنفيذيين وشبكة الموارد البشرية.
	التوصية 3

	ينبغي أن يقوم مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق، عن طريق اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى التابعة له، بوضع خطة عمل، تشمل مواعيد نهائية ومسؤوليات محددة، من أجل إعداد مجموعة قواعد واحدة لنظامي الموظفين الأساسي والإداري تنطبق على نظام الأمم المتحدة الموحّد بأسره.
	8 - أيدت مؤسسات منظومة الأمم المتحدة بصورة عامة عمليات المواءمة، ولكنها أعربت عن تحفظاتها بشأن التوصية 3، التي تدعو إلى وضع مجموعة قواعد واحدة لنظامي الموظفين الأساسي والإداري تنطبق على نظام الأمم المتحدة الموحّد بأسره. وأشارت إلى أنّ مؤسسات النظام الموحّد لديها، عموما، أنظمة موظفين أساسية وإدارية متشابهة نسبيا، ولكنّ الاختلافات في تطبيق هذه الأنظمة تظهر من خلال الأدوات الخاصة بكل وكالة مثل الأدلة الإدارية والتعليمات الإدارية والمبادئ التوجيهية، حيث من شأن بعض التعاون بين الوكالات أن يكون مفيدا في منع الازدواجية. وعلاوة على ذلك، قد يتطلب تنقيح أنظمة الموظفين الأساسية والإدارية، عندما تكون هناك اختلافات بينها ومن أجل تحقيق المواءمة بينها، موافقة مجالس الإدارة، وهو إجراء يقع خارج نطاق سيطرة الرؤساء التنفيذيين والآليات المشتركة بين الوكالات مثل اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى.
	التوصية 4

	 ينبغي أن يستعرض مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق المخططات المتعلقة بالتنقل الداخلي للموظفين و/أو تناوب الموظفين من وجهة نظر المنظومة ككل، من أجل جعل هذه المخططات داعمة للمبادرات المتعلقة بتنقل الموظفين فيما بين الوكالات ومتسقة ومترابطة معه.
	9 - استجابةً للتوصية 4، التي دعت مؤسسات منظومة الأمم المتحدة إلى استعراض ومواءمة مخططاتها المتعلقة بالتنقل الداخلي للموظفين، أبرز العديد من الوكالات أنّ هناك ممارسات قائمة في مجال تنقل الموظفين يُقصد بها تعزيز التنقل في ما بين الوكالات. بيد أنّ الوكالات أشارت إلى أنّ ما تقوم به من استعراض داخلي سيكون ذا قيمة محدودة ما دامت الآليات المشتركة بين الوكالات لا تعالج أوجه القلق إزاء الاتفاق الحالي بشأن تنقل الموظفين بين الوكالات. كما أنّ سياسات التناوب السائدة لدى بعض الوكالات تقوم على متطلبات نظامية، وهي بذلك لا تقبل التنوع من أجل الوفاء بمقاصد تحقيق الترابط على نطاق المنظومة.
	التوصية 5

	في سياق مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق، ينبغي أن يقوم الرؤساء التنفيذيون للمنظمات التابعة لنظام الأمم المتحدة الموحّد باستعراض القواعد الداخلية ذات الصلة في المنظمات وذلك بغية ضمان أن تكون جميع الوظائف الشاغرة في منظماتهم مفتوحة أمام جميع موظفي الأمم المتحدة، بمن فيهم العاملون في منظمات أخرى تابعة للمنظومة لتكون القواعد المطبقة عليهم مماثلة للقواعد الموضوعية لموظفيهم.
	10 - أبدت وكالات منظومة الأمم المتحدة بصورة عامة تأييدها، مع بعض التحفظ، لفكرة تحقيق التساوي بين المتقدّمين من الهيئات الأخرى التابعة للأمم المتحدة وبين الموظفين الداخليين في شغل جميع الوظائف الشاغرة، وذلك على النحو المطلوب في التوصية رقم 5. ولاحظت عدة منظمات أنّ النظام الإداري الحالي للموظفين يعطي أفضلية للمرشحين الداخليين وذلك لأسباب مختلفة، منها على سبيل المثال المعاملة التفضيلية للموظفين الداخليين الشاغلين لوظائف تم إلغاؤها، وهذا الاعتبار ينبغي أن يظل قائما في أي اتفاق مقبل. ومع ذلك، ظلت مسألة المعاملة بالمثل تشكل التحدي الأكبر الذي تواجهه الوكالات عند النظر في تعديل النظام الإداري للموظفين من أجل السماح للمتقدمين من وكالات الأمم المتحدة الأخرى بالمنافسة على قدم المساواة مع المتقدمين الداخليين، ولذلك عمدت بعض الوكالات إلى إبرام اتفاقات ثنائية تتيح للموظفين من الوكالتين التقدّم كمرشحين داخليين لشغل جميع الوظائف. وأشارت الوكالات كذلك إلى وجود مشروع مشترك بينها قيد التطوير من أجل فتح الوظائف الشاغرة من فئة الخدمات العامة في الميدان أمام المؤسسات الأخرى التابعة لنظام الأمم المتحدة الموحد وذلك على أساس طوعي ومتبادل ومع التركيز على مجموعات وظيفية.
	التوصية 6

	ينبغي أن يقوم مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق، عن طريق اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى التابعة له، بإعداد سياسة عامة للنظام الموحّد مشتركة بين الوكالات، بما في ذلك إطارها القانوني، بشأن العقود الجديدة وما يلي ذلك من توجيه للموظفين الجُدد الذين يلتحقون بأي منظمة من منظمات النظام الموحّد بقصد إيجاد ثقافة موحّدة للمنظومة.
	11 - أعربت وكالات منظومة الأمم المتحدة عن تأييدها لمفهوم وضع سياسة عامة موحدة مشتركة بين الوكالات بشأن العقود الجديدة وتطوير ثقافة نظام موحد عبر إجراءات منسقة بشأن توجيه الموظفين. وأشارت إلى أن هذه المسألة هي قيد المراجعة حاليا في إطار الآليات المشتركة بين الوكالات والمعنية بالموارد البشرية. ولم تر الوكالات صعوبة في استحداث ”ثقافة مشتركة“، ولكنها أكدت، كما جاء في التقرير، على ضرورة الاعتراف أيضا بخصوصية كل مؤسسة والحفاظ على هذه الخصوصية (إذ من المرجح مثلا أن تكون الثقافة والممارسات السائدة لدى منظمة من المنظمات الإنسانية مختلفة عما هو سائد لدى منظمة تركز على قضايا التنمية). ومع ذلك، شددت الوكالات على أنّ هناك الكثير مما ينبغي القيام به في مجال التنسيق، وعلى أنّ وجود ثقافة مشتركة سيزدهر بسهولة أكبر ضمن بيئة تتسم بزيادة تعزيز المواءمة بين القواعد والممارسات.
	التوصية 7

	ينبغي أن ينظر مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق في الأخذ بمخططات جديدة بشأن تناوب الموظفين/تنقّلهم على مستوى المنظومة ككل وبقصد تيسير المشاركة الطوعية من جانب الموظفين في الأنشطة الإنسانية و/أو أنشطة حفظ السلام.
	12 - أيدت الوكالات التوصية 7 باعتبارها وسيلة لتشجيع التنقل فيما بين الوكالات. وأشارت إلى أنها قد تقتضي من شعب الموارد البشرية أن تراجع الممارسات والإجراءات السائدة في ما يتعلق بحقوق الذهاب والعودة للموظفين الذين يشاركون في برامج التنقل لفترات مؤقتة، وأن تستعرض الخيارات المتاحة للمديرين في الاستعاضة عن الموظفين المنتقلين إلى بعثات حفظ السلام. وأشارت الوكالات أيضا إلى أنه إذا كان القصد من التوصية هو تعزيز التنقل بوضع قائمة مشتركة بين الوكالات من الموظفين المؤهلين الذين سيتم نشرهم في حالات الطوارئ، فإنه لا بد من تنسيق هذه القائمة بين مختلف آليات الاستجابة لحالات الطوارئ ضمن كل منظمة.
	التوصية 8

	ينبغي أن ينظر مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق في الأخذ بمبادرات جديدة بشأن تنقّل الموظفين فيما بين الوكالات على مستوى المنظومة ككل بالاستناد إلى مفهوم الشبكات المهنية الموحّدة والمُحددة
	13 - أيّدت الوكالات هذه التوصية، وأعربت عن استعدادها لاستطلاع مفهوم تبادل موظفين يشغلون نفس الوظائف أو وظائف مماثلة من نفس الرتبة داخل منظمتين مختلفتين ضمن إطار الفئات المهنية. ورغم أنّه ما زال يتعين تحديد تفاصيل التنفيذ الفعلي (مثل ما يتعلق بمستوى الأجور وتكاليف الانتقال إذا كانت المنظمتان غير موجودتين في نفس مركز العمل)، فإنّ الوكالات اعتبرت هذه التبادل مفيدا للموظفين وللمنظمات على حد سواء.
	التوصية 9

	ينبغي أن توجّه الأجهزة التشريعية للمنظمات التابعة لنظام الأمم المتحدة الموحّد انتباه سلطات البلدان المُضيفة إلى الحاجة إلى تيسير استفادة زوجات/أزواج موظفي المنظمات الدولية من أسواق العمل المحلية عن طريق القيام، وذلك بجملة أمور منها منح تراخيص عمل أو وضع ترتيبات مماثلة.
	14 - أيدت الوكالات بقوة الدعوة الواردة في التوصية 9 بشأن تعزيز فرص الوصول إلى أسواق العمل لأزواج موظفي المنظمات الدولية. وأشارت الوكالات إلى أنّ إيطاليا قد اختيرت لتكون واحدة من مراكز العمل الرائدة لتنفيذ نهج المفاوضات المشتركة، الذي اقترحه برنامج الازدواج الوظيفي وتنقل الموظفين، من أجل إبرام اتفاقات مع الحكومة المضيفة بشأن منح الأزواج تصاريح عمل. ولاحظت الوكالات أيضا أنّ منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة قد عُيِّنت بصفتها الوكالة الرائدة في التفاوض، بالنيابة عن المنظمات التي يوجد مقرها في روما وإيطاليا، مع السلطات الوطنية بشأن إمكانية منح تصاريح عمل لأزواج موظفي الأمم المتحدة وبشأن طرائق منح هذه التصاريح. بيد أنّ الوكالات أشارت إلى أنّ الهيئات التشريعية لن يكون من اختصاصها التقدم إلى فرادى الدول الأعضاء بطلب لكي توائم نظمها القانونية الداخلية مع احتياجات مؤسسات منظومة الأمم المتحدة من تنقل الموظفين، وذلك ما لم يتم إنشاء التزام دولي جديد - مثلا بتعديل الاتفاقيات العامة المتعلقة بامتيازات وحصانات موظفي الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. وفي أحسن الأحوال، تستطيع الهيئات التشريعية تشجيع البلدان المضيفة على تخفيف ممارساتها المحلية أو تذكيرها بذلك كمساهمة منها في تسهيل التنقل فيما بين الوكالات.
	التوصية 10

	ينبغي أن يقوم الرؤساء التنفيذيون للمنظمات التابعة لنظام الأمم المتحدة الموحّد بالتقييم المنهجي بصورة دورية لأداء برامج تحقيق التوازن بين العمل والحياة الخاصة وينبغي أن يُدرجوا أمورا من بينها تحليل لتكاليف ومنافع هذه البرامج كجزء من تقديم التقارير بانتظام عن أدائها.
	15 - رحبت الوكالات بتحليل التوازن بين العمل والحياة الخاصة الوارد في الفرع الرابع من التقرير، حيث سلّم الكثير منها بأهمية هذه البرامج كعامل في تحفيز الموظفين وتحقيق رضاهم؛ ولكن على الرغم من أنّ العديد من الوكالات قد أجرى تقييمات لسياسات تحقيق التوازن بين العمل والحياة الخاصة، فليس كلها يؤيد إجراء تحليل للتكاليف والمنافع كجزء من هذه التقييمات، أو لديه خطط لإدراج هذا التحليل في التقييمات. ولذلك أحاطت الوكالات علما إلى حد كبير بهذه التوصية، ولكنها ذكرت أنّ عملية إجراء تحليل للتكاليف والمنافع من شأنها ألا تكون مسألة مباشرة، وأنّها كانت سترحب باشتمال التقرير على بعض التوجيه في ما يتعلق بوضع معايير قياسية أو مؤشرات أداء رئيسية لتحليل تكاليف ومنافع معظم البرامج النموذجية في مجال تحقيق التوازن بين العمل والحياة الخاصة.
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