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  موجز تنفيذي
  املوظفني الفنيني املعاونني/اخلرباء املعاونني/امج املوظفني الفنيني املبتدئنيبر

  األمم املتحدةاملنظمات التابعة ملنظومة يف 

املوظفني الفنيني  /اخلرباء املعاونني /للحالة الراهنة لربامج املوظفني الفنيني املبتدئني     إجراء تقييم شامل    : اهلدف
األمم املتحدة، مبا يف ذلك سندها التشريعي وقواعدها ولوائحها وممارستها ملنظومة يف املنظمات التابعة املعاونني 

  هذه الربامج وفعاليتها وتأثريهـا، والتوصـية بتـدابري لتحـسني شـروطها الـسياسية               العملية، وجدوى   
  .والعمليةوالتنظيمية 

  االستنتاجات والتوصيات الرئيسية

سة عقود تقريباً، تطوراً ملحوظاً أدى إىل توسـعها حجمـاً           شهدت هذه الربامج، اليت اسُتهلَّت قبل مخ        
 مـن   ١ ٠٠٠األمم املتحدة، وتشمل قرابة     املنظمات التابعة ملنظومة    وتنتشر هذه الربامج اليوم يف مجيع       . ونطاقاً

 مسامهة املاحنني املوظفني الفنيني املعاونني يف أي وقت من األوقات، وتبلغ/اخلرباء املعاونني/املوظفني الفنيني املبتدئني
هذه الربامج يف   جنحت  و. اإلمجالية يف هذه الربامج حنو مائة مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يف السنة             

لألنشطة اإلمنائية اليت تضطلع    توفري موارد إضافية    : املوضوعة يف البداية، وهي   املعقدة من األهداف    موعة  اجملحتقيق  
الذين ميكن استخدامهم مستقبالً يف منظومة األمـم املتحـدة         مصادر اخلرباء واملوظفني    وتعزيز  هبا األمم املتحدة؛    

  .  للمهنيني الشباندريب أثناء العملوبرامج التنمية الثنائية للجهات املاحنة؛ وإتاحة فرص للت

اخلـرباء  /نمات واملوظفون الفنيون املبتدئو   واملنظاجلهات املاحنة   وأعرب مجيع املشارِكني يف الربامج، أي         
وأمجعت املنظمات على تأكيد    . تنفيذ الربامج اجلاري  رضاهم العميق ل  املوظفون الفنيون املعاونون، عن     /ناملعاونو

ومتثِّل هذه الربامج أداة هامة ومرنة . املستوى الرفيع للغاية للموظفني الفنيني املبتدئني والتحسُّن املستمر يف نوعيتهم
سياق معوقات شديدة    الحتياجاهتا املتغرية من املوظفني واألولويات الربناجمية يف         ، إذ تتيح هلا التصدي    للمنظمات

. ويصدق هذا بوجه خاص على املكاتب امليدانية وعلى بعض اجملاالت الربناجمية الناشئة حديثاً. على صعيد امليزانية
  .إدارة املوارد البشريةهلذه الربامج تأثري هام يف ممارسات و

وتركيزها يف جوانب عديدة، مقارنةً مبفهومها األصلي، إال لعملية، تغري شكل هذه الربامج يف املمارسة ا  و  
وتنبع الصعوبات العملية املـَصادفة أثنـاء هـذا         . وجيدر مواصلة العمل هبا وتعزيزها    ما زالت جمدية    أن الربامج   

 املتغرية، ومن عدم وجـود حتديـد        االستعراض من أوجه التناقض القائمة بني السند التشريعي املتقاِدم واملمارسة         
واضح وشفاف لألولويات يف املنظمات والبلدان املاحنة، ومن االفتقار الستراتيجيات متماسـكة وعـدم رصـد      

أما صعوبات التنفيذ العملية فيمكن وينبغي التصدي هلا من خالل حتسني ممارسات الرقابة والرصـد يف                . تنفيذها
  .ية يف املنظماتإطار ممارسات إدارة املوارد البشر

 ٤املـؤرخ   ) ٣٢- د(٨٤٩قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي     (وينبغي تنقيح السند التشريعي للربامج      
.  منظومة األمم املتحدةاتضطلع هباليت التعاون اإلمنائي ألنشطة وتكييفه مع احلقائق املتغرية   ) ١٩٦١أغسطس  /آب

قيح األهداف واملبادئ   ال بد من تن   ويف هذا السياق،    . بون شاسع  ويوجد بني هذا التنظيم العام واملمارسة املتغرية      
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. املوظفني الفنيني املعاونني، وكذلك مبادئ متويل الربامج/اخلرباء املعاونني/التوجيهية ملهام املوظفني الفنيني املبتدئني
  .  مشاركة الدول األعضاء يف هذه الربامج واطّالعها عليهاوينبغي تعزيز

املوظفني الفنيني املعاونني القادمني من بلدان نامية       /اخلرباء املعاونني /ظفني الفنيني املبتدئني  ويتسم عدد املو    
وتوجد ُحجج سياسية ومهنيـة     . بالتدين؛ ففي معظم األحيان، ال تكون الربامج مفتوحة إال ملواطين البلدان املاحنة           

  .املرشحني من البلدان الناميةرعاية  لتحسني جدية لضرورة إصالح هذا الوضع، وينبغي اختاذ جمموعة من التدابري

. استراتيجية الربامج يف املنظمات وحتديد أولوياهتا فهو ضعيف، وينبغي تعزيز ممارسة التقيـيم            صوغ  أما    
اخلـرباء  /للسابقني من املوظفني الفنيني املبتدئني    بتعزيز متابعة املسار الوظيفي     وينبغي االهتمام على نطاق املنظومة      

التوظيف لتحسني استفادة املنظومة من املـوظفني       وتوطيد التعاون بني دوائر     املوظفني الفنيني املعاونني،    /نياملعاون
  .الفنيني املبتدئني بعد هناية انتداهبم

وأفضى تطور الربامج إىل زيادة مواءمة شروط اخلدمة، وتطبيق معايري موحَّدة لألهلية والوصف الوظيفي                
وينبغي .  عملهم املوظفني الفنيني املعاونني وتقييم   /اخلرباء املعاونني /وظفني الفنيني املبتدئني  واإلشراف على فُرادى امل   

مرحليت بداية وهناية   إلدارة املوارد البشرية أن تويل مزيداً من االهتمام لرصد ومراقبة تنفيذ الربامج، وال سيما يف                
ذا التقريـر   هوترد يف َمنت    .  للنظر فيها  يئات التشريعية اهلاملقدمة إىل   وفيما يلي قائمة بالتوصيات     . فترة االنتداب 

لرؤساء التنفيذيني وشبكة املوارد البـشرية وجملـس        اعرضها على    ُيقترح   )٩ إىل   ٤التوصيات  (توصيات أخرى   
  . للنظر فيهاالرؤساء التنفيذيني

 توصيات مقدَّمة إىل اهليئات التشريعية للنظر فيها

  ١التوصية 

أغـسطس  / آب ٤املؤرخ  ) ٣٢- د(٨٤٩ادي واالجتماعي أن ُيراجع قراره      ينبغي للمجلس االقتص    
املوظفني الفنـيني   /اخلرباء املعاونني /، الذي ُيستخدم أساساً سياساتياً لربامج املوظفني الفنيني املبتدئني        ١٩٦١

وتكييفها ها  املعاونني، وأن ُيعيد حتديد أهداف االنتداب ومبادئه التوجيهية ومبادئ متويل الربامج، بغية حتديث            
  ).٤٩- ٣٧الفقرات (احلقائق الراهنة مع 

  ٢التوصية 

ينبغي للمجلس االقتصادي واالجتماعي أن يشجع على وضع طرائق لزيادة إبراز برامج املـوظفني                
املوظفني الفنيني املعاونني، ومن مث تعزيز دعم الدول األعضاء هلذه الـربامج            /اخلرباء املعاونني /الفنيني املبتدئني 

  ).٥٣- ٥٠رات الفق(

  ٣التوصية 

ينبغي للمجلس االقتصادي واالجتماعي أن يشجع على صوغ جمموعة من املقترحات لزيادة فـرص                
املـوظفني  /اخلرباء املعـاونني  /متويل املرشحني من البلدان النامية للمشاركة يف برامج املوظفني الفنيني املبتدئني          

  ).٦٣- ٥٤الفقرات (الفنيني املعاونني 
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   مقدمة- أوالً 
، استعراضـاً مشـل الفتـرة مـن         ٢٠٠٨أجرت وحدة التفتيش املشتركة، يف إطار برنامج عملها لعام            - ١

املـوظفني الفنـيني    /اخلرباء املعاونني /برامج املوظفني الفنيني املبتدئني   "ان   بعنو ٢٠٠٨يوليه  /فرباير إىل متوز  /شباط
  ".املعاونني يف املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة

اخلـرباء  /للحالة الراهنة لربامج املوظفني الفنيني املبتـدئني إجراء تقييم شامل واهلدف من االستعراض هو    - ٢
عاونني يف املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلـك سـندها التـشريعي               املوظفني الفنيني امل  /املعاونني

  .هذه الربامج وفعاليتها وتأثريهاالعملية، وجدوى وقواعدها ولوائحها وممارستها 

األمم املتحـدة   منظمة  وكان برنامج اخلرباء املعاونني مبادرة أطلقتها حكومة هولندا يف إطار تعاوهنا مع               - ٣
موارد إضافية تقدم جماناً ملـشاريع  برتبة املبتدئني ك "خرباء معاونني "توفري  بغية  ،  ١٩٥٤ية والزراعة يف عام     لألغذ

 من أصحاب املؤهالت األكادميية للتدريب أثناء العمل نمنظمة األغذية والزراعة، وكذلك إتاحة فرصة ملهنيني شبا
  .حتت إشراف أصحاب الكفاءات

وجهـات  منظمة األغذية والزراعة وهولندا وكاالت أخرى تابعة لألمم املتحدة          ودفع جناح التعاون بني       - ٤
ماحنة أخرى إىل اإلعراب عن اهتمامها مبخططات مماثلة، واعُتمد مفهوم على نطاق منظومة األمم املتحدة يف قرار   

ثـائق  ويعد هذا القـرار يف الو     . ١٩٦١أغسطس  / آب ٤املؤرخ  ) ٣٢- د(٨٤٩اجمللس االقتصادي واالجتماعي    
الداخلية ملنظمات األمم املتحدة ويف الوثائق ذات الصلة للجنة التنسيق اإلدارية السند التشريعي لربامج املـوظفني       

ُيشار إىل برامج املوظفني    لتسهيل اإلحالة والتبسيط،    و. املوظفني الفنيني املعاونني  /اخلرباء املعاونني /الفنيني املبتدئني 
  ."برامج املوظفني الفنيني املبتدئنيو"باسم املوظفني الفنيني املعاونني /عاوننياخلرباء امل/الفنيني املبتدئني

ويف سياق هذا االستعراض، يقصد بربامج املوظفني الفنيني املبتدئني الربامج املدارة بصفة مشتركة بـني                 - ٥
مـن  شـباناً  مات مهنـيني  وتتيح برامج املوظفني الفنيني املبتدئني للمنظ   . واجلهات املاحنة منظمات األمم املتحدة    

ممن أمتوا تعليمهم وكانت هلم خربة مهنية حمدودة، للمساعدة يف        برتبة املبتدئني،   أصحاب املؤهالت لشغل وظائف     
نتدب وُي. االضطالع بأنشطة التعاون التقين وغريها من األنشطة اليومية يف املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة             

ويعد املوظفون الفنيون املبتدئون . ن لفترة حمدودة تتراوح عادةً من سنتني إىل أربع سنواتاملوظفون الفنيون املبتدئو
موظفني كاملي األهلية وخيضعون للنظامني اإلداري واألساسي للموظفني، غري أن البلدان املاحنة تغطـي مجيـع                

 يترتب بالنسبة للمنظمات من تكاليف      التكاليف املرتبطة بعمل املوظفني الفنيني املبتدئني وتدريبهم، مبا يف ذلك ما          
أعماهلـا،  وتتعهد املنظمات بأن تتضمن الربامج، إىل جانب املشاركة اليومية االعتيادية يف           . إدارية وتكاليف دعم  

  .لتصميم للموظفني الفنيني املبتدئنيجيدة اعناصر تعليمية وتدريبية 

، ٢٠٠٧ ويف هنايـة عـام  . لتابعة ملنظومة األمم املتحدةويوجد هذا النوع من الربامج اليوم يف معظم املنظمات ا   -٦
هؤالء أثر ويست). ١انظر اجلدول ( منظمة من منظمات األمم املتحدة ٢٠ موظفاً فنياً مبتدئاً يعملون يف ٩٣٣كان 

لعمل نتدبون لوهم ُي. يف بعض املنظمات الفئة الفنية برتبة املبتدئني املوظفون بعدد ال يستهان به من إمجايل وظائف
بأنشطة فيضطلعون  يف امليدان ويف املقار على حد سواء؛ ويشتركون يف معظم جماالت نشاط األمم املتحدة، مثل                
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قتصادية واالجتماعية، والشؤون اإلنسانية، يعملون يف اجملاالت االتنفيذية وحتليلية ومعيارية دعماً لربامج التنمية، و   
 املخدرات واجلرمية، وحفظ السالم، وأنشطة ما بعـد الـرتاع،           وحقوق اإلنسان، والتجارة والتنمية، ومكافحة    

  .والشؤون السياسية، وغري ذلك من اجملاالت

كما توجد أنواع مماثلة من الربامج يف منظمات دولية ال تنتمي إىل منظومة األمم املتحدة، مثل مصرف                   - ٧
  .يبالتنمية اآلسيوي وصندوق النقد الدويل والبنك الدويل واالحتاد األورو

  املنهجية

وفقاً للمعايري واملبادئ التوجيهية الداخلية لوحدة التفتيش املشتركة وأساليب عملها الداخليـة، مشلـت                - ٨
  . متعمقاًاملنهجية املتبعة يف إعداد هذا التقرير استعراضاً مكتبياً مفصالً واستبيانات ومقابالت وحتليالً

 االجتماعات اليت تعقد كل سنتني بني دوائـر التوظيـف           واستخدم املفتشان أيضاً الوثائق الصادرة عن       - ٩
املـوظفني الفنـيني    /املوظفني الفنيني املبتـدئني   /الوطنية ومنظمات األمم املتحدة بشأن خمططات اخلرباء املعاونني       

ـ  والتقييمات الوطنية اإليطالية والنروجيية والسويدية واهلولندية والسويسرية؛ ونتائج االس         ؛)١(املعاونني ات تعراض
هبا إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة ومركز خدمات املوظفني          اإلحصائية الشاملة اليت قامت     

  .الفنيني املبتدئني يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 ١٢وبعد حتديد املنظمات اليت لديها برنامج هام للموظفني الفنيني املبتدئني، أُرسل استبيان مفـصل إىل                  - ١٠
وخالل هذه العملية، اجتمع املفتشان بالوحدات املسؤولة       . منظمة، أعقبته مقابالت شخصية أو هاتفية مع أغلبها       

الربنامج وباملديرين التنفيذيني الذين يستخدمون املوظفني الفنيني املبتدئني، واملشرفني املباشرين عليهم،           نفيذ  عن ت 
االستطالعات اليت أجرهتا من قبل بعض      ت يف جوانب عديدة نتائج      جتربة هذه املقابال  أيدت  و. واملوظفني أنفسهم 

واستناداً إىل هذه التجربـة، يـرى       . املاحنة واملنظمات، يف إطار زمين خمتلف وبأهداف ونطاقات خمتلفة        اجلهات  
  .لعملية للربامج املضطلع هبا على نطاق املنظومةخرجا بنظرة عامة وافية عن التجارب ااملفتشان أهنما 

عشرة بلدان ماحنة لربامج املوظفني الفنيني املبتدئني والتمسا آراءها ووجهات نظرها باملفتشان أيضاً اتصل و  - ١١
وأتاحت الردود اخلطية   . عن جتربتها يف السنوات األخرية، وعن استراتيجيتها ونظرهتا بشأن عمل الربامج مستقبالً           

ليت أجريت مع ممثلي البلدان املاحنة للمفتشني أن يضعا يف          الواردة واملقابالت الشخصية واالجتماعات الفيديوية ا     
  .اعتبارمها التفكري العام جملتمع املاحنني بشأن القضايا املتعلقة بربامج املوظفني الفنيني املبتدئني

الصيغة عند وضع   احلسبان  خذت يف   والُتمست تعليقات من املنظمات املشاركة بشأن مشروع التقرير وأُ          - ١٢
  .لتقريرالنهائية ل

                                                 
 ومنظمات األمم املتحدة املشاركة     تنظَّم االجتماعات اليت ُتعقد كل سنتني بني دوائر التوظيف الوطنية          )١(

يف برامج املوظفني الفنيني املبتدئني برعاية األمم املتحدة، يف سياق شبكة املوارد البشرية التابعة جمللس الرؤساء التنفيذيني، 
  .حيث تتوىل إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة توفري مجيع وظائف األمانة
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 من النظام األساسي لوحدة التفتيش املشتركة، ُوضعت الصيغة النهائية ملـشروع            ٢- ١١ووفقاً للمادة     - ١٣
  متثـل اخلـط الفكـري      الواردة فيـه    التقرير هذا بعد تشاور املفتشني للتأكد من أن االستنتاجات والتوصيات           

  .العام للوحدة

د هذا التنفيذ، يتضمن املرفق الرابع جدوالً يبني ما إذا كـان            اً لفهم التقرير وتنفيذ توصياته ورص     ريوتيس  - ١٤
وحيدد اجلدول ما إذا كانت التوصـيات       . إلحاطتها علماً جراءات أو   إقُدم إىل املنظمات املعنية الختاذ       قد   التقرير

  ذيني للمنظمة اختاذ   ملنظمة اختاذ قرار أو ما إذا كان ميكن للرؤساء التنفي         يف ا دارية  إلتتطلب من اهليئة التشريعية أو ا     
  .جراءات بشأهناإ

ويود املفتشان أن يعربا عن تقديرمها جلميع من ساعدمها يف إعداد هذا التقرير، وال سيما الذين شاركوا                   - ١٥
  .يف مقابالت وأسهموا بالتايل طواعية مبعرفتهم وخربهتم

   التقييم الشامل للربامج- ثانياً 
   األهداف والدينامية- ألف 

وقـد خيتلـف   . امج املوظفني الفنيني املبتدئني يف منظومة األمم املتحدة إىل حتقيق أهداف معقدة         ترمي بر   - ١٦
توفري مـوارد ماليـة     ) أ: (تركيز هذه الربامج بني منظمة وأخرى إال أهنا تعد بوجه عام وسيلة إىل حتقيق ما يلي               

ملتحدة والوكاالت ذات الصلة، أو يف أنشطتها يف إطار األمم ااملضطلع هبا إضافية لإلسهام يف برامج التعاون التقين 
مستقبالً يف منظومة األمم املتحدة     استخدامهم  اكتساب أو تطوير مصدر خلرباء وموظفني ميكن        ) ب(بوجه عام؛   

توفري فرص للتدريب والتعليم أثناء العمل للمهنيني الشبان الذين أمتوا ) ج(ويف برامج التنمية الثنائية للبلدان املاحنة؛ 
  راستهم األكادميية ولكن الذين لديهم خربة حمدودة أو معدومة يف برامج التعاون التقين التابعة لألمـم املتحـدة           د

  .ووكاالهتا املتخصصة

. خالل العقود اخلمسة املاضية نوعاً وكماً على حد سواءامج املوظفني الفنيني املبتدئني كثرياً   وتطورت بر   - ١٧
 دقيقة لوصف تطور الربامج خالل تلك الفترة، إال أن الوثائق تشري إىل أن عدد               ومل يعثر املفتشان على إحصاءات    

وتقلب عددهم يف مرحلة الحقة، رهناً بأحوال . املوظفني الفنيني املبتدئني يف املنظومة زاد زيادة مطردة منذ إنشائها
وخـالل  .  اجلدد دخلوا الربامج كل سنةامليزانية يف البلدان املاحنة، إال أن عدة مئات من املوظفني الفنيني املبتدئني         

 من املـوظفني الفنـيني املبتـدئني        ١ ٠٠٠السنوات اخلمس املاضية، كان يوجد يف أي وقت من األوقات حنو            
انظر اجلداول يف املرفقني ( مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة ١٠٠مويل سنوي يزيد عن بتاملستخدمني، 
   موظـف مـن املـوظفني       ١٠ ٠٠٠ل يف املنظمات منذ إنشاء الربامج أكثـر مـن           وعليه، عم ). األول والثاين 

  .الفنيني املبتدئني

ويتضح من التطورات اليت استجدت خالل السنوات اخلمس األخرية أن عدد املوظفني الفنيني املبتدئني يف       - ١٨
املستخدمة يف متويلها زاد زيادة     موال  إمجايل األ املنظمات اليت لديها برامج هامة هلؤالء املوظفني بقي مستقراً، وأن           

منظمة األغذية والزراعة، ومنظمة األمم املتحدة (وتراجع عدد املوظفني الفنيني املبتدئني يف بعض املنظمات . طفيفة
. ))اليونسكو(منائي، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة إل، وبرنامج األمم املتحدة ا)اليونيسيف(للطفولة 
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 أن ذلك ال يرتبط بالربامج ذاهتا بقدر ما يرتبط بالتغريات يف األولويات املواضيعية للبلدان املاحنة، أو بالتحوالت إال
  .الداخلية يف تكوين اجلهات املاحنة ملنظمة بعينها

ثني وتظل جمموعة البلدان املاحنة على حاهلا تقريباً، ويتغري عددها من سنة إىل أخرى ولكنه يناهز الـثال                  - ١٩
 كل سنة،   ٥٠ إىل   ١ماحنة بعينها من    هة  ويتراوح عدد املوظفني الفنيني املبتدئني اجلدد الذين متوهلم ج        . بوجه عام 

حظ خالل السنوات القليلة املاضية حتسن ولو. ة إىل أخرى، تبعاً ألفضلياهتاوخيتلف تكوين اجلهات املاحنة من منظم
 املوظفني الفنيني املبتدئني ال تزال حتدده اجلهات املاحنة الرئيسية          طفيف يف جمموعة اجلهات املاحنة، وإن كان عدد       

  ).ترد يف املرفق الثالث قائمة إرشادية باجلهات املاحنة (قليديةالت

   رضا أصحاب املصلحة الرئيسيني- باء 

املوظفون أعرب مجيع أصحاب املصلحة الرئيسيني يف الربامج، أال وهم املنظمات واجلهات املاحنة املعنية و               - ٢٠
  .الفنيون املبتدئون أنفسهم، عن رضاهم وتقديرهم الكبريين للربامج

وعلى مر السنني، حتسنت . وأمجعت املنظمات على تأكيد املستوى الرفيع لنوعية املوظفني الفنيني املبتدئني  - ٢١
عاد  عكس العقود السابقة، ماوعلى . نوعية املرشحني حتسناً كبرياً نتيجة التنافس القوي واملفتوح يف البلدان املاحنة

واليوم ميكن وصـف الـصورة املتوسـطة        . ميكن اعتبار املوظفني الفنيني املبتدئني مبتدئني متاماً يف حياهتم املهنية         
، ويتمتع مبؤهالت أكادميية عالية، وحيمل أحيانـاً        للموظف الفين املبتدئ بأنه شخص ملتزم التزاماً قوياً ودينامي        

التحدث بلغتني أو ثالث لغات،     جييد  عليها، و هو بصدد احلصول    عليا أو درجة دكتوراه أو      درجة يف الدراسات ال   
  .منائيإل، تتعلق يف كثري من األحيان بالتعاون الدويل أو ا)سنتان إىل أربع(هنية لبضع سنوات ولديه جتربة م

م أيضاً يف حتـسني نوعيـة       ومشاركة املنظمات يف االختيار النهائي للموظفني الفنيني املبتدئني عامل مه           - ٢٢
  .االختيار واإلسهام يف معدل الرضا العايل للمنظمات

ومن وجهة نظر املنظمات، ال متثل الربامج شكالً إضافيا من الدعم ملنظومة األمم املتحدة فحسب، بل هي   - ٢٣
ه القـدرة مـع     أو تكييف هـذ   /أيضاً أداة فعالة تساعد على رأب الفجوة القائمة يف قدرات املوارد البشرية، و            

ويف حدود التمويل اليت وضعها كل بلد من البلدان املاحنة، تعد هذه . االحتياجات الفعلية واملتغرية سريعاً ألنشطتها
الربامج أداة مرنة وسريعة نسبياً لزيادة قدرة املوارد البشرية إلحدى منظمات األمم املتحدة يف اجملاالت اجلديـدة                 

وتستغرق الفترة الفاصلة ما بني حتديد االحتياجات وبدء العمل أقل مـن  .  املنظمةذات األولوية اليت حتددها تلك    
وهذا االطار الزمين مواٍت جداً مقارنـة  . ستكمل عملية االختيار يف معظم احلاالت يف غضون ستة أشهر سنة، وتُ 

ار يف االمتحان التنافسي    باحلصول على وظيفة ممولة من امليزانية جملال نشاط معني، أو مقارنة بطول عملية االختي             
  . برتبة املبتدئنيالوطين أو عمليات التوظيف األخرى

طار الزمين القصري نسبياً للتوظيف دافع قـوي        يزانية، فإن اإل  وإىل جانب الفوائد الواضحة على صعيد امل        - ٢٤
ويعلـل  . املاحنةحيمل املنظمات على تقدمي عدد أكرب من طلبات احلصول على موظفني فنيني مبتدئني من اجلهات                

  ذلك ما أعربت عنه معظم املنظمات من رغبة وما بذلته من جهود لزيادة حجم براجمهـا اخلاصـة بـاملوظفني                    
  .الفنيني املبتدئني
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وتقوم . برامج املوظفني الفنيني املبتدئني من ميزانية املساعدة اإلمنائية الرمسية حلكومتهاومتول البلدان املاحنة   - ٢٥
املختلفـة  وحتدد البلدان املاحنة    . د الربامج عن كثب وهي راضية بوجه عام عن تنفيذها العملي          برصالبلدان  هذه  

وتستخدم بعض البلدان املاحنة هذه األدوات لتوفري مـوارد إضـافية           . مواطن تركيز وأولويات خمتلفة يف براجمها     
ستها اإلمنائية؛ وحتاول جهات ماحنة أخرى أو ملواقع جغرافية معينة حتظى باألولوية يف سيا/جملاالت برناجمية معينة و

حتسني الشروط العملية للمنظمات يف جماالت ناشئة حديثاً مثل تغري املناخ والشؤون اإلنسانية والقضايا اجلنسانية، 
وتعترب بعض البلدان املاحنة هذه الربامج أداة إضافية لتصحيح نقص متثيلها يف مـوظفي املنظمـات                . وما إىل ذلك  

  .دولياً آللياهتا اإلمنائية الوطنيةتدريباً وتعتربه بلدان ماحنة أخرى مصدراً الكتساب موظفني مدربني الدولية؛ 

وجتري البلدان  . املاحنة هو مقدرهتا على رصد ومراقبة تنفيذ أولوياهتا بصفة متصلة         لبلدان  ومصدر رضا ا    - ٢٦
أو تعيد صياغة نطاق الـربامج وتركيزهـا وفقـاً          املاحنة الكربى عمليات تقييم دورية لرباجمها، وتعدل أولوياهتا         

يف رصد وتقييم وخرج املفتشان يف هذا السياق بانطباع مفاده أن البلدان املاحنة الكبرية تتبع . للتغريات يف الظروف
عدد هنجاً أكثر انتظاماً من النهج الذي تتبعه املنظمات اليت يعمل فيها ما إذا كانت براجمها تؤدي الغرض احملدد هلا 

  .كبري من املوظفني الفنيني املبتدئني

خـتري أولئـك    اوأجرى املفتشان مقابالت مع موظفني فننني مبتدئني يف مجيع املنظمات اليت زاراهـا، و               - ٢٧
أعطى املوظفـون الفنيـون     و. املهنية أو مكان انتداهبم   فئتهم  املوظفون بطريقة عشوائية فيما خيص جنسيتهم أو        

الـربامج فرصـة ممتـازة وحافلـة        اً إجيابياً عن جتارهبم الشخصية معتربين       رأيالساحقة،  املبتدئون، يف غالبيتهم    
 ووجهت قلة قليلة منهم انتقادات ذات طابع ،ورأى معظمهم أن وظائفهم تطابق توقعاهتم ومؤهالهتم. بالتحديات

كن اعتبار ذلك ظـاهرة   بعضهم من أن مهاراهتم ومؤهالهتم مل تستخدم استخداماً كافياً، ولكن ال مي       اوشك. عام
يف أحفل بالتحديات واملـسؤوليات     وعلى وجه العموم، رأى املوظفون الفنيون املبتدئون أهنم يؤدون مهام           . عامة

اليت أجراها مركز خدمات املوظفني الفنيني االستطالعات مشاهبة جداً لنتائج    اؤهم   آر توكان. امليدان منه يف املقر   
أي أكثـر    ()٢(خـالل الـسنوات القليلـة املاضـية       ) كوبنهاغن( املتحدة اإلمنائي    املبتدئني التابع لربنامج األمم   

اليت أجرهتا اجلهـات    االستطالعات  ، ومشاهبة لبعض    ) املفتشان يف املنظمات    اليت حصل عليها   متثيالًاالستطالعات  
  .قبل ذلكاملاحنة 

ية أو شكاوى ملموسة بناء على جتارهبم       إال أن عدداً من املوظفني الفنيني املبتدئني أبدوا مالحظات انتقاد           - ٢٨
وال سيما الصعوبات اليت واجهوها فيما خيص   ببداية فترة االنتداب وهنايتها،     وتعلقت معظم الشكاوى    . الشخصية

ومن الواضح أن املفتشني ال يسعهما احلكم على حاالت ملموسـة، إال            . اإلشراف اإلداري أو  الترتيبات اإلدارية   
  .نفيذهاراء إلبداء اقتراحات هبدف حتسني رصد الربامج ومراقبة تأهنما استخدما هذه اآل

  والتأثرياجلدوى  - جيم 

مل يعثر املفتشان على أي تقييم ملموس ملدى مسامهة برامج املوظفني الفنيني املبتدئني يف قدرة املنظمات                  - ٢٩
ن مشلتهم املقابالت ذكروا دون أي تردد أن إال أن املديرين التنفيذيني واملوظفني اإلقليميني الذي. على تنفيذ الربامج

                                                 
)٢( www.jpose.org/content/jpo/survey-en.html. 
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ويصدق ذلك بوجـه خـاص يف       . مسامهة املوظفني الفنيني املبتدئني مسامهة ال ُيستهان به على املستوى اجلزئي          
، ويف اجملاالت الربناجمية  القطريةامليدانية الصغرية، أو يف مشاريع إمنائية قطرية حمددة أو غريها من املشاريعاملكاتب 

  .ميع موارد امليزانية أو املوارد البشرية تدابري أو قرارات إدارية طويلة أو معقدةجتئة حديثاً اليت يتطلب فيها الناش

ورغم أن عددهم الذي    . ويربز تأثري برامج املوظفني الفنيني املبتدئني أكثر ما يربز يف إطار املوارد البشرية              - ٣٠
  اإلمجـايل ملـوظفي األمـم املتحـدة مـن الفئـة الفنيـة             العـدد   مقارنـة ب  يناهز األلف ليس عدداً ذا شأن       

 موظفاً من موظفي الفئة الفنية املعينني ملدة سنة واحدة أو أكثر يف املنظمات املـشارِكة يف وحـدة                   ٢١ ٧١٢(
برتبة املبتـدئني   الفنية  الفئة  فإن نسبتهم كبرية إىل حد بعيد إذا ما قُورن عددهم بعدد وظائف             ) التفتيش املشتركة 

  .)٣()١-  وف١-  موظفاً من الفئة الفنية من الرتبتني ف٢ ٨٣٩(

وال تستطيع املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة أن تقدِّم أية بيانات على نطاق املنظومة عن تـشغيل                   - ٣١
 التنفيذيني املوظفني الفنيني املبتدئني السابقني يف املنظومة، ألن قاعدة بيانات املوارد البشرية اخلاصة مبجلس املديرين

وجيدر باملالحظة أن املوظفني الذين اجتازوا امتحاناً تنافسياً وطنياً، على قلة عـددهم،             . ال تتضمن هذه العناصر   
ُيضاف إىل ذلك أن املفتشني وجـدا       . مدرجون يف قاعدة بيانات املوارد البشرية التابعة جمللس الرؤساء التنفيذيني         

شرفني عدداً من األشخاص الذين أشاروا إىل جتربتهم كموظفني فنيني مبتـدئني  أثناء املقابالت اليت أجرياها مع امل  
وميكن أيضاً استخالص بعض االجتاهات واملعلومات من البيانات اليت ُجمعت من مجعية اخلـرجيني مـن    . سابقني

بع لربنامج األمم املتحدة املبتدئني التاالفنيني املوظفني الفنيني املبتدئني اليت أنشأها ويديرها مركز خدمات املوظفني    
  .٢٠٠٣اإلمنائي منذ عام 

بيانات اإلحصائية اخلاصة هبا، وقدمت معلومات تدل على أن نـسبة           الوأحالت بعض البلدان املاحنة إىل        - ٣٢
وُتظهـر  . مئوية مرتفعة من موظفيها الوطنيني العاملني يف منظمات حالياً خدموا من قبل كموظفني فنيني مبتدئني   

 أن معدل استبقاء املوظفني -  رننظمات أيضاً، على الرغم من أهنا مل ُتحسب على أساس موحد ومقاإحصاءات امل
 يف املائة، خمتلفاً يف ذلك اختالفاً شاسعاً من منظمة إىل أخرى ومن             ٨٠ و ٣٠الفنيني املبتدئني السابقني بلغ ما بني       

  .ات التوظيف اليت تتبعها املنظماتويدل ذلك كله على أن للربامج تأثرياً يف ممارس. سنة إىل أخرى

وإذ أخذ املفتشان يف حسباهنما مجيع هذه االستنتاجات اعتربا برامج املوظفني الفنيني املبتـدئني ناجحـة      - ٣٣
فهذه الربامج تعزز قدرة منظمات األمم املتحدة على األداء؛ وهي أداة لزيادة مرونة . ومفيدة جلميع األطراف املعنية

ابة سريعاً لالحتياجات املتغرية للموظفني والتحديات الربناجمية اجلديدة؛ وهلا تـأثري واضـح يف              املنظمات لالستج 
تأثري الربامج هو بوجه عام أقوى مما يدل دعو إىل االعتقاد أن توجد أسباب جيدة تو. ممارسة إدارة املوارد البشرية

  . املتواضع نسبياًعليه حجم األموال

  :بوجه خاصمتثل مواطن القوة صر التالية يف الربامج ويرى املفتشان أن العنا  - ٣٤

  معدل الرضا العايل ألصحاب املصلحة  •  

                                                 
 .٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١٥ ، املؤرخةCDB/2007/HR/15الوثيقة  املوظفني، إحصاءات )٣(
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  عملية االختيار املفتوحة والتنافسية  •  
  املستوى العايل لنوعية املرشحني  •  
  املاحنة واملنظماتاجلهات عالقة العمل القوية بني   •  
  يف شروط اخلدمةاملتزايدة املواءمة   •  
  وحدات اليت تدير الربامج على توفري اخلدماتالتركيز   •  
  .التوجه امليداين القوي للربامج، وخاصة تركيزها على أفريقيا  •  

اليت تتطلب من أصحاب املصلحة االهتمـام واختـاذ         ووحدد املفتشان مواطن الضعف التالية يف الربامج          - ٣٥
  :اإلجراءات الالزمة

  السند التشريعي املتقاِدم  •  
  فية يف استراتيجيات وأولويات املنظماتنقص الشفا  •  
  قلة بروز الربامج وضعف ملكيتها بني أعضاء األمم املتحدة بوجه عام  •  

قائمة على معايري موحدة على     استطالعات  ضعف النشاط التقييمي يف املنظمات، واالفتقار إىل          •
  نطاق املنظومة لقياس رضا العمالء

  ية املعنية بالقضايا املتعلقة بالربامجعدم كفاية نظم املعلومات اإللكترون  •
تدين مستوى التعاون على نطاق املنظومة بني دوائر التوظيف يف منظمات األمم املتحدة بـشأن                 •

  استبقاء املوظفني والتطوير الوظيفي
لصعوبات الفردية اليت يواجهها املوظفون الفنيـون املبتـدئون،         رصد ا عدم كفاية نظام مراقبة و      •

  .انتداهبمليت بداية وهناية رحوخباصة يف م

  ومها مقتنعان بـأن الـربامج      . ومل جيد املفتشان أية مشاكل سياسية أو عملية تشكك يف جدوى الربامج             - ٣٦
 وتنبع الصعوبات العملية اليت صودفت أثناء االستعراض مـن أوجـه            .باملواصلة والتعزيز ال تزال صاحلة وجديرة     

دم واملمارسة املتغرية، ومن عدم حتديد أولويات واضحة وشفافة يف املنظمـات            التناقض بني السند التشريعي املتقا    
وتتعلق بعض أوجه القصور يف . والبلدان املاحنة، ومن االفتقار إىل استراتيجيات متماسكة وإىل رصد تنفيذ الربامج   

أما صـعوبات   . سني وإجنازها عمليات التح الربامج أيضاً بعدم كفاية املوارد، البشرية منها واملالية، الالزمة لبدء           
التنفيذ العملية فيمكن وينبغي التصدي هلا عن طريق حتسني ممارسات الرقابة والرصد ضمن املمارسات اليت تتبعها                

  .املنظمات يف إدارة املوارد البشرية
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   النتائج التفصيلية-  ثالثاً
  ات التابعة ملنظومة األمم املتحدة يف املنظمربامج املوظفني الفنيني املبتدئني اإلطار القانوين ل- ألف 

 ٤املـؤرخ   ) ٣٢- د(٨٤٩إن األساس القانوين هلذه الربامج هو قرار اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي               - ٣٧
 بشأن استخدام املتطوعني يف الربامج التنفيذية لألمم املتحدة والوكاالت ذات الصلة، واليت             ١٩٦١أغسطس  /آب

استخدام "ووافق اجمللس يف هذا القرار على . دية واالجتماعية للبلدان األقل منواًأُعدت للمساعدة يف التنمية االقتصا
ويأذن القرار لألمني العام باسـتخدام      ... املتطوعني التقنيني يف أنشطة املساعدة التقنية اليت تقوم هبا األمم املتحدة          

من خدماهتم، كما يدعو الوكـاالت      املتطوعني حبسب الطلبات اليت تقدمها حكومات البلدان النامية لالستفادة          
  ".املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية إىل ذلك

ويتضمن املرفق مجلة  . وترد يف مرفق القرار املبادئ اليت حتكم استخدام وتعيني املوظفني التقنيني املتطوعني             - ٣٨
  :أمور منها

 .ال جيوز إحلاق املتطوعني بوظائف ثابتة يف املقار  •

 .لموظفنيل اإلداري واألساسي نيلنظامتطوعون لخيضع امل  •

 .يتمتع املتطوعون بالوضع القانوين ملوظفي اخلدمة املدنية الدولية  •

 .تتكفل احلكومة اليت ترسل متطوعني جبميع التكاليف اليت يتم حتديدها  •

 املشاكل اليت وجرى التعامل مع. وبدأت هذه الربامج واستمرت دون أن تواجه مشكالت تنفيذية رئيسية  - ٣٩
ومت الحقاً . نشأت خالل التنفيذ األويل باختاذ قرارات تتعلق بكل حالة على حدة دون الرجوع إىل القرار األساسي

تنظيم بعض املسائل التنفيذية اهلامة يف مذكرة وافقت عليها جلنة التنسيق اإلدارية بشأن شروط خدمـة اخلـرباء                  
ومل تدرج اهليئـات التـشريعية      . ، وعن طريق القواعد الداخلية للمنظمات     )٤(املعاونني واملوظفني الفنيني املبتدئني   

التابعة لألمم املتحدة يف جداول أعماهلا املسائل املتصلة بتنفيذ قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي املذكور أعاله،     
املـوظفني  "مني العام بشأن    ، ناقشت اجلمعية العامة تقرير األ     ١٩٩٧ويف عام   . ومل ُيعاد النظر قط يف هذه الربامج      

، الذي قام فيه األمني العام بإدراج برنـامج األمـم           )٥(الذين تقدمهم احلكومات والكيانات األخرى دون مقابل      
أفراد مقدمون دون مقابل لديهم ارتباط معروف بأعمـال األمـم           : الفئة األوىل "املتحدة للخرباء املعاونني ضمن     

تاريخ طويل من االرتباط بأعمال املنظمة،      "ئة، خبالف أفراد الفئة الثانية، لديهم       وذكر أن أفراد هذه الف    ". املتحدة
وركزت مناقشات اجلمعية العامة على الفئـة الثانيـة، ومل   ". ومثة اعتراف بوضعهم القانوين وباملهام اليت يؤدوهنا     

  .األوىليتناول القرار الذي اعتمد هبذه املناسبة األفراد املقدمني دون مقابل من الفئة 

                                                 
)٤( ACC/1985/6 and ACC/1985/PER/R.17.  
)٥( A/51/688. 
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ومع تطوير هذه الربامج وتعزيزها على مر السنوات، مت وضع آلية استشارية تتألف من دوائر التوظيـف                - ٤٠
، وحاولت اآلليـة    املوظفني الفنيني املبتدئني  الوطنية يف البلدان املاحنة ومنظمات األمم املتحدة املشاركة يف برامج           

. سار املستصوب لسري العمل بغية التصدي للمشاكل اليت تنـشأ         خالل اجتماعاهتا اليت ُتعقد كل سنتني حتديد امل       
  .وبرهنت هذه اآللية على أهنا أداة مفيدة للغاية لتبادل اآلراء وأفضل املمارسات فيما بني اجلهات املاحنة واملنظمات

حديد وتكتسب هذه اآللية أمهية خاصة من أجل تنسيق شروط اخلدمة وتوحيد بعض اإلجراءات اإلدارية كت  - ٤١
. اختصاصات الوظائف وتنسيق معايري األهلية وأنشطة اإلشراف وتعزيز عناصر التدريب والتعليم، ومـا إىل ذلـك               

وبالرغم من أن هذه اآللية مل تتمكن من إعطاء نتائج ملموسة إال بعد فترة زمنية طويلة نسبياً، نظراً لطابعها اخلاص                    
  . ، يرى املفتشون أهنا أداة ناجحة وقّيمة بالنسبة هلذه الربامج)مشتركة بني الوكاالت وحكومية دولية واستشارية(

   جماالت التعيني اجلغرافية واملتعلقة بالربامج- باء 

شهدت الربامج تطوراً على مر السنني أدى إىل اختالف العديد من جوانبها عن كيفية ختطيطها أو وضع                   - ٤٢
أما يف الوقت . ع ميداين ِصرف وموّجهة حنو التعاون التقينفقد كانت يف األساس ذات طاب. التصورات املتعلقة هبا

حوايل ثلث من يتم    (الراهن، فهناك املزيد من املوظفني الفنيني املبتدئني الذين يلتحقون بالعمل يف مقار املنظمات              
ى املستوى الوطين فالطابع املتغري للتعاون التقين يف املنظمات وزيادة تنفيذ هذا التعاون عل   ). تعيينهم يف هذا اإلطار   

ومتطلبات الربامج العاملية، قد يربر زيادة التحاق هؤالء املوظفني باملقار لتعزيز قدرة املنظمات على التعامل بطريقة 
  .أكثر فعالية مع طائفة واسعة من املسائل والعمليات اجلوهرية

 ترتبط مباشرة بأنشطة التعـاون      وجيري استخدام عدد متزايد من املوظفني الفنيني املبتدئني يف جماالت ال            - ٤٣
وأدت القيود املالية اليت تعاين منها املنظمات إىل زيادة اهتمام اإلدارات باالستفادة من هذه الفئة               . التقين التقليدية 

من املوظفني وطلب تعيينهم حىت يف وظائف تتصل مبجاالت العمل األساسية كعمليات السلم، واألمن، والتجارة               
 اإلنسان أو الشؤون اإلنسانية، عالوة على األنشطة التنفيذية، كما توسع استخدامهم ليـشمل              والتنمية، وحقوق 

وُينظر إىل الكثري من هذه األنشطة على أهنا ترتبط         . صياغة السياسات، واألنشطة التحليلية واملتعلقة بوضع املعايري      
  .أنشطة املنظمة الداعمة للدول األعضاء الناميةعلى حنو ما ببناء القدرات، عندما تؤدي نتيجتها النهائية إىل تعزيز 

وهناك بعض اجلهات املاحنة اليت ال تتقبل هذه التحوالت يف طبيعة تعيني املوظفني الفنيني املبتدئني فحسب،   - ٤٤
بل تبدي اهتمامها أيضاً، بسبب تغري أولوياهتا، بتعيينهم يف املقار أو يف جماالت خارجة عن إطار أنشطة التعاون                  

واألفضليات اجلديدة للجهات املاحنة، وحتديداً تقدمي موظفني فنيني مبتدئني للعمل يف جماالت ناشئة             . تقين املباشر ال
كالبيئة واحلوكمة وتغري املناخ أو املسائل اجلنسانية، غالباً ما تتطابق مع األولويات اجلديدة ألنشطة املنظمـات،                

ويف حالة البلدان املاحنة ناقـصة      . فيما يتعلق بتحقيق هذه األهداف    ويكون التعيني يف مكاتب ميدانية أقل جاذبية        
التمثيل اليت تكون من أولوياهتا العالية حتسني إمكانية استمرار موظفيها يف املنظمة، يظهر بوضوح إعطاء األولوية                

شكل الوارد يف ويشري ال. حلصول هؤالء املوظفني على وظائف يف املقار، أو يف جماالت ذات أنشطة واسعة النطاق
  . بوضوح إىل تعزيز هذه االجتاهات٢اجلدول 
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وبالرغم من استمرار اهتمام عدد كبري من البلدان املاحنة واملنظمات باالستفادة من هذه الـربامج يف األعمـال                    -٤٥
 متصلة بالتعـاون    املتصلة باألنشطة امليدانية، يالحظ املفتشون أن تعيني هؤالء املوظفني يف املقار أو يف أنشطة أخرى غري               

وتعترف هذه اجلهات بأن هذا التطور له ما يربره، وال تعتزم عكس هذا التوجه إذا كان                . التقين مل يعد من قبيل االستثناء     
ومع ذلك، فإن تطور هذه املمارسة بصورة ختتلف عن املعايري الرئيـسية الـواردة يف األسـاس                 . خيدم مصلحة املنظمات  

واملمارسة اليت تتبعها اإلدارة فيما يتعلق بأي نشاط من         . ديل القرار ليتالءم مع هذه احلقيقة     التشريعي األصلي يستوجب تع   
. أنشطة املنظمة ينبغي، من حيث املبدأ، أن يتوافق مع املعايري األساسية للسياسات العامة اليت وافقت عليها الدول األعضاء                 

 يف كثري من األحيان إىل اختاذ إجراءات استثنائية، كاملوافقة على           وعالوة على ذلك، فإن جلوء األمانة العامة لألمم املتحدة        
  .التعيينات يف املقر على أساس النظر يف كل حالة على حدة، يعين فرض أعباء إدارية إضافية

   مدة التعيني وتقاسم التكلفة- جيم 

تمديد تعيني املوظفني الفنيني  قيام بعض املنظمات ب املتمثلة يفمارسةاملالحظ املفتشون باملثل اتساع نطاق   - ٤٦
وعموماً، فإن املنظمات هـي الـيت       . املبتدئني ملدة سنة إضافية بعد انقضاء فترة التعيني األصلية اليت متتد لسنتني           

وتبدي بعـض   .  هؤالء املوظفني  مالك املوظفني أو كفاءة   حالة  ثها على ذلك    حي و ،شرعت يف تطبيق هذه املمارسة    
وعلى .  ذلك، شريطة االتفاق على تقاسم التكاليف بينها وبني املنظمة خالل فترة التمديدالبلدان املاحنة رغبتها يف

تكون الكيانات املمولة يف األساس مـن       (الرغم من إمكانية وجود أسباب وجيهة ومصلحة من جانب املنظمات           
  .ه ليعكس هذه احلقيقة، ينبغي تعديل القرار املعمول ب)التربعات أكثر رغبة يف إبداء املرونة يف هذا الصدد

واشتكى بعض املديرين من أن بعض البلدان املاحنة كثرياً ما تعرض مواصلة متويل تعيني املوظفني الفنيني                  - ٤٧
ويرى املفتشون أن   . املبتدئني لسنة إضافية، شريطة أن تتعهد املنظمة مبنحهم وظائف ثابتة بعد انتهاء فترة التمديد             

ع الشروط النظامية الواردة يف برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني، وتشكل انتـهاكاً            مثل هذه احملاوالت ال تتسق م     
واضحاً ألنظمة التوظيف املعمول هبا القائمة على املنافسة املفتوحة، كما أن احملاوالت من هذا القبيل ال تتسق مع               

  .أهداف ومبادئ برامج املوظفني الفنيني املبتدئني

وقد صيغت أهداف الربامج عند انطالقها      .  اجلهات املاحنة واملنظمات يف هذه الربامج      وختتلف دوافع مشاركة    - ٤٨
وأصبحت الدول األعضاء يف الوقت الراهن يف وضع أفضل ميكنها من صياغة األهـداف              . بطريقة مبهمة وعامة للغاية   

  .ربة املكتسبة يف إدارة هذه الربامجواملبادئ التوجيهية للتعيني ومبادئ التمويل بطريقة أكثر تفصيالً، نظراً التساع اخل

ويعتقد املفتشون أن باإلمكان إدماج مصاحل املنظمات واجلهات املاحنة والبلدان النامية واملوظفني الفنيني               - ٤٩
وسيؤدي . املبتدئني أنفسهم يف قرار جديد، وهو ما يتيح وضع أساس تشريعي يكون أكثر انسجاماً ومواكباً للواقع

عدم التوافق بني املمارسات القائمة والقرار املعمول به الذي صـدر عـن اجمللـس االقتـصادي                 ذلك إىل إهناء    
واالجتماعي، وإرساء قاعدة عامة صلبة متكن املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة من إعادة ترتيـب اللـوائح    

ينسجم مع احلقائق الراهنـة يف      كما سيؤدي إىل وضع أساس متفق عليه بشكل عام          . املتعلقة بالربامج اخلاصة هبا   
جمال التعاون اإلمنائي، مع إعطاء املنظمات اجملال الالزم ألخذ خصوصياهتا يف االعتبار، وسـيزيد دعـم الـدول                

  .األعضاء هلذه الربامج، مما يسهم يف حتقيق فعاليتها وربطها باألهداف املتوخاة

  .لة أدناه إىل حتسني املساء١ُيتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية 



 
11 

 

  ١التوصية 
/  آب ٤املـؤرخ   ) ٣٢- د(٨٤٩ينبغي للمجلس االقتصادي واالجتماعي إعادة النظـر يف قـراره             

 الذي يشكل أساساً لسياسات برامج املوظفني الفنيني املبتدئني واخلرباء املعاونني واملوظفني            ١٩٦١أغسطس  
 التوجيهية للتعيني ومبادئ متويل هذه الربامج الفنيني املعاونني، والقيام من مثّ بإعادة حتديد األهداف واملبادئ

  .من أجل حتديثها لتعكس احلقائق الراهنة

  عدم وضوح الربامج وعدم تعميم املعلومات املتعلقة هبا -  دال

مل ختضع هذه الربامج منذ وضعها ملناقشة أو تقييم على مستوى اهليئات التشريعية يف املنظمات، وذلـك                - ٥٠
ويف حاالت قليلة للغاية يتضمن التقرير السنوي . بري الذي شهدته من حيث حجمها ونطاقهابالرغم من التطور الك

عن أنشطة املنظمة فقرة واحدة تتعلق هبذه الربامج، فيتم بالتايل إعطاء بعض األرقام األساسية عن حجم الربامج أو 
الربامج مل جتد االهتمـام املالئـم مـن    ورأى املفتشون أن هذه . التطرق هلا يف سياق تقرير إدارة املوارد البشرية 

وهذه الربامج معروفة بصورة أساسية لدى الوحدات املسؤولة . املستويات اإلدارية العليا إال يف القليل من املنظمات
  . عن إدارهتا والرؤساء املباشرين للموظفني الفنيني املبتدئني

من معاجلة  ) ن طريق آلية غري رمسية للتشاور الوثيق      ع(ومتكن املسؤولون التنفيذيون وممثلو اجلهات املاحنة         - ٥١
املشاكل التنفيذية األكثر إحلاحاً والتوصل إىل تدابري مؤقتة، غري أن هناك افتقاراً بشكل عام إىل املعرفة واملعلومات 

 البلدان ومل تشارك معظم هذه الدول يف املناقشات املتعلقة هبذه املسائل، مبا يف ذلك. على مستوى الدول األعضاء
كما أن البلدان املستفيدة مل حتصل على معلومات، حىت فيما يتعلق باملكاتب امليدانية، عن برامج . النامية املستفيدة

  .املوظفني الفنيني املبتدئني منذ ظهورها كمسامهات عامة ُتقّدم لألمم املتحدة

قار إىل املعلومات عن أمهيتها وتأثريها يف إن عدم كفاية املعلومات بشأن تنفيذ وفائدة هذه الربامج، واالفت  - ٥٢
إطار أنشطة املنظمات، مبا يف ذلك تنفيذ الربامج وإدارة املوارد البشرية، جيعل من العسري استقطاب املزيـد مـن             

ومبعىن آخر، يؤدي عدم اهتمام الدول األعضاء إىل عدم         . الدعم السياسي واملايل من البلدان األعضاء بشكل عام       
  . يات اإلدارة العليا يف املنظماتاهتمام مستو

ويالحظ املفتشون أن الوحدات املعنية هبذه الربامج يف املنظمات بذلت، وال تزال تبذل، جهوداً لزيـادة                  - ٥٣
وهناك جهود متواصلة الغرض منها إشراك البلدان املاحنة اجلديدة والبلدان النامية           . توجيه انتباه البلدان غري املاحنة    

كما أن بعض املنظمات على وشك إبرام اتفاقات ثنائية فعلية مع ماحنني            . ل يف رعاية هذه الربامج    املتوسطة الدخ 
بيد أن هذه االتصاالت ال تتم علـى املـستوى   . جدد، وهو ما يشكل خطوة هامة يف سبيل توسيع دائرة املاحنني   

 على دعم أوسع نطاقاً وإشراك مجيع       السياسي، وال تؤدي يف حد ذاهتا إىل حل املشكلة املتمثلة يف حماولة احلصول            
  .الدول األعضاء

  . أدناه إىل تعزيز املراقبة واالمتثال٢ُيتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية 



 
12 

 

  ٢التوصية 

ينبغي للمجلس االقتصادي واالجتماعي التشجيع على وضع طرائق لزيادة التعريف بربامج املوظفني              
ظفني الفنيني املعاونني، ومن مثّ تعزيز الدعم املقدم من الدول األعضاء           الفنيني املبتدئني واخلرباء املعاونني واملو    

  .هلذه الربامج

   تشكيلة املوظفني الفنيني املبتدئني- هاء 

أما عدد القادمني منهم مـن      . يشكل مواطنو البلدان املاحنة الغالبية العظمى من املوظفني الفنيني املبتدئني           - ٥٤
 موظفاً يف املنظمات اليت لديها بـرامج كـبرية   ٤ ٥٤٤ موظفاً من ٣٠٦ذ يبلغ بلدان نامية فهو ضعيف للغاية، إ     

ويزيد عددهم بشكل طفيف ). ٢انظر اجلدول ( يف املائة من العدد اإلمجايل ٦,٧لتعيني موظفني فنيني مبتدئني، أي 
وهذه . غبة املنظماتيف بعض املنظمات، غري أن هذا العدد يعتمد على تركيبة جمموعة البلدان املاحنة وليس على ر              

  .األرقام مل تكن عالية على اإلطالق بل شهدت تراجعاً كبرياً خالل السنوات األخرية

. ونتج هذا الوضع عن حقيقة أن القليل من البلدان املاحنة تفتح براجمها الستيعاب مرشحني من بلدان نامية  - ٥٥
ظفني الفنيني املبتدئني اليت متوهلا ملرشحني من بلدان  يف املائة من وظائف املو٥٠ مبنح ٢٠٠٤وتقوم هولندا منذ عام 

، كما تقوم كل من بلجيكا وإيطاليا ولكسمربغ بتقدمي الرعاية          ) يف املائة يف السابق    ٣٠كانت هذه النسبة    (نامية  
وكانت هذه األرقام عالية قبل بضع سنوات، إال أن بعض البلـدان            . ألعداد أقل من املرشحني من البلدان النامية      

ومن العوامل  . املاحنة توقفت عن رعاية مشاركة غري املواطنني يف هذه الربامج بسبب تناقص مواردها بشكل عام              
اهلامة األخرى يف هذا الصدد أن املنظمة الدولية للفرانكوفونية، اليت متّول املرشحني من البلدان النامية، توقفت عن 

  .املشاركة يف هذه الربامج

ن مسألة ضرورة زيادة عدد املوظفني الفنيني املبتدئني من البلدان النامية قد أُثـريت              ويالحظ املفتشون أ    - ٥٦
ومثة تفهم عام   . وحظيت بالدعم خالل املناقشات اليت أجروها مع منظمات األمم املتحدة ومع املوظفني أنفسهم            

  . الستصواب هذه املسألة من وجهيت النظر السياسية واملهنية

ن بعض املنظمات وضعت برامج خاصة، هي برامج املهنيني الشباب، ملواطين البلدان            ويالحظ املفتشون أ    - ٥٧
غري املاحنة أو ناقصة التمثيل، رغبةً منها يف معاجلة نقص متثيل مواطين البلدان النامية يف برامج املوظفني الفنـيني                   

رغم من أن برامج املهنيني الشباب ختتلف وبال. املبتدئني، وتقوم هذه املنظمات بتقدمي التمويل من ميزانياهتا العادية      
فيما عـدا مـصادر     (عن برامج املوظفني املهنيني املبتدئني، فإن املعايري األساسية لتنفيذ هاتني الفئتني من الربامج              

احلد األقصى للسن، املدة، توصيفات الوظيفة، احتمـاالت التوظيـف          (متشاهبة متاماً   ) التمويل وأهلية املرشحني  
وبالرغم من تواضع حجم هذه املبادرات مقارنة بربامج املوظفني الفنيني املبتدئني، فهـي             ). فترة أطول مستقبالً ل 

فعلى . تعكس اجلهود الكبرية اليت تبذهلا إدارات بعض املنظمات ملعاجلة مسألة التوزيع اجلغرايف للمهنيني الشباب              
ة األغذية والزراعة يف إطار هذا الربنـامج منـذ           من املهنيني الشباب للعمل يف منظم      ١٥٠سبيل املثال، مت تعيني     

  .١٩٩٥انطالقه يف عام 
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إن توسيع برامج املوظفني الفنيني املبتدئني ليشمل املزيد من املرشحني من بلدان نامية سيسهم يف تـوفري                   - ٥٨
ن أجل التنمية الوطنية    التدريب واخلربة ملواطين هذه البلدان يف جمال التعاون اإلمنائي الدويل، وتعزيز بناء قدراهتا م             

وسيؤدي حتقيق نتائج هادفة يف هذا اجملال إىل زيادة الدعم السياسي واملعنوي هلذه الربامج بشكل               . وتنسيق املعونة 
  . عام، وسيعود بفوائد ملموسة تؤدي إىل جناح األنشطة املتصلة بالتنمية على األمدين القصري والطويل

ني األخريين للجهات املاحنة ومنظمات األمم املتحدة، وبـالرغم مـن    ونوقشت هذه املسألة يف االجتماع      - ٥٩
ورأت . اتفاق اجلانبني من حيث املبدأ على ضرورة إحراز تقدم يف هذا اجملال، مل تتحقق نتائج ملموسة حىت اآلن                 

. لوقت الـراهن  اجلهات املاحنة أن السبب يف عدم إحراز تقدم يعود إىل القيود السياسية واملالية اليت تواجهها يف ا                
ويستوجب تعديل اللوائح القائمة املتصلة بالربامج الوطنية قيام بعض اجلهات املاحنة باختاذ إجراءات تشريعية حمددة 
يصُعب حتقيقها يف البيئة االقتصادية والسياسية احلالية؛ وهناك بلدان أخرى تبدي حتفظها بسبب استمرار متثيلـها    

لدولية، أو ألهنا ال تزال حباجة إىل موظفني مؤهلني للعمل يف آليـة التنميـة               الناقص يف مالك موظفي املنظمات ا     
  . الوطنية لديها

. ويالحظ املفتشون التزام اجلهات املاحنة بالتغلب على هذه الصعوبات واستعدادها للعمل يف هذا الصدد               - ٦٠
ا األخري الذي ُعقد يف برين على ويدركون أن دوائر التوظيف الوطنية ومنظمات األمم املتحدة اتفقت يف اجتماعه

مواصلة دراسة السبل اجلديدة لتمويل املرشحني من البلدان النامية، وسُتقدم مقترحات للنظر فيها يف االجتمـاع                
ويتطلع املفتـشون إىل انعقـاد هـذا        .  من االجتماعات اليت ُتعقد كل سنتني      ٢٠٠٩املقبل املزمع عقده يف عام      
  . وم فيه اجلهات املاحنة بصياغة مقترحات ملموسة يف هذا الصدداالجتماع الذي ُيتوقع أن تق

وباإلضافة إىل هذه املقترحات، يرى املفتشون إمكانية إحراز تقدم يف هذا املضمار إذا صـدر عـن اهليئـة                     - ٦١
وال املرصودة  التشريعية يف األمم املتحدة طلب صريح أو توصية بشأن قيام البلدان الصناعية املاحنة بتقدمي نسبة من األم                

ويف هذا الـسياق، يـذكّر املفتـشون        . لربامج املوظفني الفنيني املبتدئني ُتخصص لرعاية املرشحني من البلدان النامية         
" التربعـات يف مؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة          "بالتوصية الواردة يف تقرير وحدة التفتيش املشتركة املعنون         

)JIU/REP/2007/1()رى املفتشون ضرورة استكشاف بدائل أخرى أيضاً لتحسني هذا الوضعويف الوقت نفسه، ي. )٦ .  

ومن اخليارات اليت تستحق النظر فيها إنشاء صندوق استئماين خاص هلذا الغرض تشارك فيه اجلهـات                  - ٦٢
خلاصة املاحنة التقليدية وغري التقليدية، فضالً عن املؤسسات املالية الدولية والقطاع اخلاص واملؤسسات الدولية وا             

وميكن رصد مبالغ معينة من التربعات املخصصة لربنامج حمـدد يف        . واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة بالتنمية     
خمتلف صناديق وبرامج األمم املتحدة كمصدر لتمويل املوظفني الفنيني املبتدئني الذين ُيعينوا يف إطار تنفيذ الربنامج 

 عدد املوظفني املبتدئني من البلدان النامية، توسيع نطاق اجلهـات املاحنـة             ومن اإلمكانيات احملتملة لزيادة   . املعين
  . بإشراك اجلهات املاحنة الناشئة والبلدان النامية متوسطة الدخل

                                                 
)٦( JIU/REP/2007/1    ينبغي لألجهزة التشريعية ملؤسسات منظومة األمـم املتحـدة أن       : ٥ التوصية رقم

يذيني أن يتأكدوا من أن االتفاقات املتفاوض بشأهنا مع آحاد البلدان املاحنة خبصوص برامج اخلرباء تطلب إىل رؤسائها التنف
  .املوظفني الفنيني املبتدئني تشمل عنصر متويل للمرشحني من البلدان املمثَّلة متثيالً ناقصاً والبلدان غري املمثلة/املعاونني
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واستناداً إىل املناقشات اليت جرت مع مديري الربامج وممثلي اجلهات املاحنة، يرى املفتشون إمكانية حتقيق نتـائج         -٦٣
رادة السياسية للجهات املاحنة بزيادة االهتمام والدعم من جانب الدول األعضاء بشكل عام، وإذا جـرى                إذا اقترنت اإل  

  .استكشاف جمموعة من الطرق املبتكرة البديلة لرعاية املرشحني من البلدان النامية وإضفاء الطابع املؤسسي عليها

  . أدناه إىل تعزيز الفعالية٣ُيتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية 

  ٣التوصية 

ينبغي للمجلس االقتصادي واالجتماعي التشجيع على صياغة جمموعـة مـن املقترحـات لزيـادة            
إمكانيات متويل املرشحني من البلدان النامية للمشاركة يف برامج املوظفني الفنيني املبتدئني واخلرباء املعاونني              

  .واملوظفني الفنيني املعاونني

  ملبتدئني يف منظمات األمم املتحدة برامج املوظفني الفنيني ا- واو 

   الطلبات حسب األولويةعدم قيام املنظمات بترتيب

نظراً إىل أن برامج املوظفني الفنيني املبتدئني يف املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة تستند إىل األساس                  - ٦٤
ه التطابق على نطاق املنظومة، مبا يف السياسي والتشريعي نفسه، فإن املمارسة الراسخة تنطوي على الكثري من أوج

  .ذلك يف جمال أهداف واستراتيجية وقواعد وإجراءات التنفيذ

ومن القوى الرئيسية الدافعة للربامج على نطاق املنظومة ما تبذله املنظمات من جهود جلسر اهلوة القائمة                  - ٦٥
تمرار اتساع نطاق األنشطة مع وجود قيـود   يف جمال القدرات يف العمل امليداين أو يف املقار يف ظروف تتسم باس            

ونتيجة لذلك فإن اجلهات املاحنة هي اليت تقوم عموماً باختيار جمـاالت تعـيني هـؤالء                . شديدة تتعلق بامليزانية  
 الترحيب بأي عرض تقدمه البلدان املاحنة لتمويل وظائف املـوظفني الفنـيني             اًاملوظفني، ومبعىن آخر، يتم تقريب    

إلضافة إىل ذلك، تنظر املنظمات إىل هذه الربامج، يف كثري من األحيان، على أهنـا أداة لتأسـيس                  وبا. املبتدئني
  .عالقات عامة أفضل مع اجلهات املاحنة

ويزيد عدد طلبات تعيني املوظفني الفنيني املبتدئني اليت ُتقّدم للجهات املاحنة زيادة كبرية عن عدد الطلبات   - ٦٦
 يف بعـض    ١ إىل   ٣وتتفاوت هذه النسبة إىل حد كبري حبسب املنظمـة، إذ تبلـغ             . يلهااليت تتم املوافقة على متو    

وهناك آليات داخلية ضعيفة للغاية، إن وجدت، للتحقق مما إذا          .  أو أكثر يف منظمات أخرى     ١ إىل   ٧املنظمات و 
  . ظماتكانت الطلبات املقدمة إىل اجلهات املاحنة مطابقة أو غري مطابقة لألولويات الفعلية للمن

ويعتقد املفتشون أن جمموعة الطلبات اليت تقدم إىل اجلهات املاحنة هي يف كثري من األحيان جتميع للطلبات                   - ٦٧
فالطلبات املقدمة . املقدمة من عدة إدارات يف املنظمة مل حتصل على توجيهات جوهرية أو برناجمية عند صياغة طلباهتا

 إىل أن االعتبار األساسي تقريبا يتمثل يف احلصول على متويل لوظيفـة             ال تعكس بالضرورة أولويات املنظمة، نظراً     
وأُطلع املفتشون على أن منظمة اليونيسيف ومنظمة األغذية والزراعة تعطيان اهتمام خاص ألولوياهتما عند              . إضافية

قابالت اليت أجروها أن كما علم املفتشون من بعض امل. اإلعالن عن وظائف يف إطار برامج املوظفني الفنيني املبتدئني



 
15 

 

بعض املنظمات حتاول التأثري بصورة استباقية على قرارات اجلهات املاحنة عن طريق إجراء اتصاالت مباشرة هبـذه                 
وغالبا ما تقوم هذه اجلهود على اعتبارات . اجلهات، تكون شفوية يف األساس، بيد أن ذلك ال حيدث بصورة منهجية

ة، كتوافر املشرفني األكفاء أو وجود جتربة سيئة سابقة يف مركز عمل معني، فهـذه               ذات صلة بإدارة املوارد البشري    
  .اجلوانب هامة لكنها تبّين أن القرارات قلما تستند إىل اعتبارات ذات صلة بالربامج

ورأى البعض أن هنج    . وأعرب مديرو الربامج عن آراء متباينة بشأن ضرورة أو إمكانية حتديد األولويات             - ٦٨
باستثناء بعض  (ركزية املتبع يف أنشطة املنظمات جيعل من املستحيل ممارسة أي نوع من الرقابة على الطلبات                الالم

ويرى البعض ). إجراءات التمحيص من قبيل صياغة توصيفات الوظائف واالختصاصات أو توافر املشرفني األكفاء
وارد اإلضافية، كاملوظفني الفنيني املبتدئني، بـصورة       اآلخر أن القيود الراهنة املتعلقة بامليزانية تستوجب توزيع امل        

وهناك جمموعة ال تزال ترى أن عملية ختطيط تعيني املوظفني املبتدئني جيب أن تقـوم               . متساوية يف مجيع اجملاالت   
  .على حتديد األولويات بشكل أفضل

. حنة واملنظمات على السواء   ويرى املفتشون أن الربامج ينبغي أن تعكس أولويات واهتمامات اجلهات املا            - ٦٩
ولذلك، من املستصوب ختطيط الربامج، على مستوى تقدمي الطلبات على أقل تقدير، وفقاً ألولويـات بـرامج                 

وميكن االستجابة لرغبات اجلهات املاحنة إذا كانت . املنظمات وال ينبغي تركها بشكل تام يف أيدي اجلهات املاحنة
  .تالطلبات مقدمة على أساس األولويا

ويف الوقت نفسه، تفتقر غالبية املنظمات إىل استراتيجية واضحة وحمددة لوضع أهداف وأولويات برامج                - ٧٠
ومل جيد املفتشون وثـائق تتنـاول الـسياسات العامـة           . املوظفني الفنيني املبتدئني، وحتديد أغراض استخدامهم     

ويف منظمـة   ) جيري استعراضـها حاليـاً    (منائي  واالستراتيجيات يف هذا الصدد إال يف برنامج األمم املتحدة اإل         
أما الوثائق اليت قُدمت للمفتشني من مجيع املنظمات األخرى فقد صيغت بطريقة تركز على مسائل                . فاليونيسي

ويرى املفتشون . تتعلق باإلشراف على التنفيذ أو اإلدارة، أو تقدم جمرد معلومات عامة للموظفني املبتدئني أنفسهم
قار إىل رؤية واستراتيجية حمددتني ُيعزى بشكل كبري إىل عدم اهتمام املستويات اإلدارية العليا هبـذه           أن هذا االفت  

ونظراً لعدم وجود استراتيجية من هذا القبيل، فإن الوحدات املعنية باإلشراف على هذه الربامج ال يكون    . الربامج
  . هلا تأثري يذكر على جوهر عملية التخطيط

  . أدناه إىل تعزيز الفعالية٤نفيذ التوصية ُيتوقع أن يؤدي ت

  ٤التوصية 

ينبغي للرؤساء التنفيذيني كفالة أن تتضمن استراتيجية املوارد البشرية سياسة وأولويات واضـحة               
  .بشأن استخدام برامج املوظفني الفنيني املبتدئني
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  تنسيق املمارسات فيما بني املنظمات

احنة واملنظمات بشأن عدد من القضايا متخض عن وضع معـايري جيـدة             احلوار املتواصل بني اجلهات امل      - ٧١
اإلعداد متت املوافقة عليها يف االجتماعات اليت ُتعقد كل سنتني بني دوائر التوظيف الوطنية ومنظمـات األمـم                  

ني وقد ساعدت إىل حـد كـبري يف حتـس   . املتحدة، وهي املعايري اليت تستخدمها املنظمات يف تنفيذ هذه الربامج   
االتصال بني اجلهات املاحنة واملنظمات فيما يتعلق بتخطيط الربامج واختيار املرشحني واإلشراف وتنفيذ عقـود               

  . ومستحقات املوظفني الفنيني املبتدئني

مذكرة التفاهم اليت وضعت يف اجتماع ُعقـد        /وتبني يف هذا الصدد أن األداة األهم هي االتفاق النموذجي           - ٧٢
بني اجلهات املاحنة ومنظمات األمم املتحدة، وهي وثيقة ثنائية حتدد الشروط القانونية األساسية املتعلقة باسـتخدام                

ا تبني التزامات الطرفني وكيفية إدارة ومتويل مشاركة املوظفني         كم. املوظفني الفنيني املبتدئني القادمني من بلد حمدد      
املبتدئني يف عمل املنظمة، فضالً عن حتديد املسائل القانونية واإلدارية اليت ختتلف عن األحكام العامة للنظام اإلداري                 

  . للموظفني يف املنظمة

ند إىل حد كبري إىل االتفاق النموذجي املوصى بـه          ويالحظ املفتشون بارتياح أن االتفاقات الثنائية املربمة تست         - ٧٣
وعادة ما تعكس هذه االتفاقات بعض االعتبـارات املاليـة   . وال تشتمل على أحكام خمتلفة عنه إال يف حاالت حمدودة       

ـ   (والقانونية احملددة ذات الصلة باملمارسات الوطنية للجهة املاحنة          حني كطريقة اختيار املرشحني، وتقدمي الرعاية للمرش
  ). من البلدان النامية، ومشاركة املوظفني الفنيني املبتدئني يف صندوق املعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة

وخالل السنوات القليلة املاضية، حتققت إجنازات كبرية يف جمال تنسيق معايري التأهل وتطبيق التوصيفات                - ٧٤
ة اإلشراف على املوظفني املبتدئني وتقدير تكاليف هذه الوظائف القياسية للوظائف ووضع املبادئ التوجيهية ألنشط

ونتيجةً لذلك، انتهت معظم الفوارق الكبرية اليت عادة ما كانت ُتالحظ يف السابق بـني    . وتنسيق شروط اخلدمة  
  .املوظفني الفنيني املبتدئني العاملني ملنظمات خمتلفة يف مركز العمل نفسه

وال تزال هناك بعض االختالفـات      . ق طويالً الستكمال تنسيق شروط اخلدمة     ومع ذلك، ال يزال الطري      - ٧٥
الطفيفة فيما يتعلق باستحقاقات النقل وبدالت السفر يف املهام الرمسية والتدريب، وإدراج رصـيد اإلجـازات                

ت بصورة  وتعزى هذه االختالفا  . اخلطر يف مراكز العمل   /السنوية يف تقدير التكاليف، وتطبيق استحقاقات املشقة      
كتمويل نفقات السفر يف املهـام الرمسيـة   (جزئية إىل قدرة اجلهات املاحنة على متويل هذه اجلوانب من ميزانياهتا            

، كما تعزى إىل االستحقاقات اليت تطبقها خمتلف املنظمات وفقاً للنظام اإلداري ملوظفيهـا    )وخمصصات التدريب 
يق شروط اخلدمة قد بلغ مستويات مقبولة يف الوقت الـراهن           ويرى املفتشون أن تنس   ). كبدالت املهام اخلاصة  (

بفضل اجلهود اليت بذلتها اجلهات املاحنة واملنظمات، وذلك دون التقليل من أمهية حتقيق املزيد من التقدم بغية وضع 
  .حد ملا تبقى من اختالفات تتعلق هبذه املسائل

 ال تزال قائمة بشأن مدة التعيني وإجراءات التوظيف يف وهناك مسألتان مثريتان للقلق مها االختالفات اليت  - ٧٦
  .وظائف ثابتة بعد ذلك
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  مدة التعيني

ويف الوقت الـراهن،    . يعتمد حتديد مدة التعيني يف األساس على اإلمكانيات املالية للجهات املاحنة وأولوياهتا             - ٧٧
 سنتني على األقل، وتبدي معظم هذه اجلهات استعدادها تقوم اجلهات املاحنة بتمويل تعيني املوظفني الفنيني املبتدئني ملدة

ويكـون  . لتمديد عقد التعيني لسنة ثالثة، مع أن بعض اجلهات تفعل ذلك بطلب من املنظمة شريطة تقاسم التكاليف                
 ذلك يف بعض األحيان على حساب قيام اجلهة املاحنة بتقليص عدد املوظفني املبتدئني الذين تقوم بتمويـل تعيينـهم يف          

  .وقلما يتم التعيني ألكثر من ثالث سنوات، ويكون يف هذه احلالة عموماً يف مركزي عمل خمتلفني. السنة احملددة

. وترغب املنظمات عموماً، العتبارات تتعلق بكفاءة العمل، يف أن تكون مدة التعيني ثـالث سـنوات                 - ٧٨
ديق والربامج التابعة لألمم املتحدة، وهـي       وتبدي بعض املنظمات مرونة بشأن تقاسم التكاليف، وال سيما الصنا         

ومع ذلك، فإن األمانة العامة لألمم املتحدة وبعض الوكاالت . تستفيد يف هذا اجملال من بعض التربعات املقدمة هلا
املتخصصة اليت تتلقى القليل من التربعات، أو اليت لديها أنظمة داخلية أكثر تقييداً، قد جتد صعوبة أو استحالة يف               

  .ديد فترات التعينيمت

ويساند املفتشون اعتبارات الكفاءة اليت أعربت عنها املنظمات ويدعمون فكرة التعـيني ملـدة ثـالث                  - ٧٩
وينبغي للمنظمات أن حتدد أفضلياهتا عنـد       . سنوات، ويرون مع ذلك أن هذه املسألة مستصوبة وليست إلزامية         

عيني املوظفني الفنيني املبتدئني، على أن تضع يف االعتبار إمكانية صياغة االستراتيجية اليت تود اتباعها بشأن برامج ت
  . تأثريها على عدد املوظفني املبتدئني اجلدد الذين ميكن أن حتصل عليهم يف السنة

ويرى املفتشون أن مسألة تقاسم التكاليف ينبغي أن ُتعاجل يف إطار إعادة النظر يف قرار اجمللس االقتصادي   - ٨٠
هبذا الشأن، بالتشاور مـع اجلهـات        وينبغي أن ُيترك للمنظمة اختاذ قرار     ).  أعاله ١انظر التوصية   (واالجتماعي  

وتسليماً بوجود اختالفات بني كيانات     . املاحنة، وإجراء أي تعديالت الزمة يف لوائحها الداخلية إذا أقتضى األمر          
فتشون اعتماد ممارسة موحـدة بـشأن تقاسـم    األمم املتحدة فيما يتعلق بالواليات وأنظمة التمويل، ال يعتزم امل 

ومع ذلك، فهم يرون ضرورة قيام مجيع املنظمات بوضع قواعد واضحة وتتسم بالـشفافية يف هـذا                 . التكاليف
وينبغي أن ُيراعى أيضاً أن اختالف أنظمة تطبيق تقاسم التكاليف قد يزيد من حدة املنافسة القائمة أصالً        . الصدد

  . تعيني املوظفني الفنيني املبتدئنيبني املنظمات يف جمال

  التوظيف يف وظيفة ثابتة بعد التعيني املؤقت

تلقى املفتشون أهم املالحظات عن اللوائح واملمارسات املختلفة واملثرية للجدل فيما يتعلـق بتوظيـف                 - ٨١
وهذه املسألة مثرية للقلق . هماملوظفني الفنيني املبتدئني يف وظائف ثابتة أو مؤقتة يف املنظمات بعد انقضاء مدة تعيين

وعلى الرغم من إدراك املنظمات واجلهات املاحنة واملوظفني الفنيني املبتدئني حلقيقة . بالنسبة جلميع اجلهات الفاعلة
أن تعيني هؤالء املوظفني ال يعين إعطاء أية ضمانات لالحتفاظ هبم مستقبالً يف وظائف ثابتة أو مؤقتة، فإن اجلهات 

ويف . ملوظفني املبتدئني أنفسهم تكون لديهم توقعات كبرية باالستمرار يف العمل بعد انتهاء مدة التعـيني              املاحنة وا 
بعض األحيان يكون املشرفون املباشرون وراء التشجيع على وجود هذه التوقعات لدى املوظفني الفنـيني نظـرا                 

  .للنجاح الكبري الذي حققوه خالل جتربتهم اإلجيابية يف العمل



 
18 

 

وقد شـهدت الـسنوات     . ويتعلق هذا األمر أيضاً بتغري طابع الربامج وتركيبة املوظفني الفنيني املبتدئني            - ٨٢
األخرية حتسنا كبريا يف نوعية املوظفني الفنيني املبتدئني، فكان عدد كبري من املرشحني من احلاصلني على تعلـيم                  

 العملية، وبالتايل كان أداؤهم متميزاً منـذ بدايـة          جيد للغاية، ولديهم معرفة ممتازة باللغات وسنوات من اخلربة        
 كما كان الوضع عند بدايـة       رتبة املبتدئني ومل تعد غالبيتهم من خرجيي اجلامعات اجلدد الذين يعينون ب         . تعيينهم

تنفيذ هذه الربامج، ويكون معظمهم من أكفأ املوظفني يف مرتبتهم الوظيفية منذ بداية تعيينهم بالرغم من أهنـم                  
وهذا الوضع هو نتيجة مباشرة لإلقبال الكبري على هذه الـربامج يف غالبيـة              . دئني يف منظمات األمم املتحدة    مبت

ويتراوح عدد املرشحني   . البلدان املاحنة، مما أدى إىل وجود عملية اختيار تنافسية قوية للغاية على املستوى الوطين             
 مرشـحاً لكـل     ٤٠ إىل   ١٠ املبتدئني اليت ُيعلن عنها من       املؤهلني الذين يتقدمون لشغل وظائف املوظفني الفنيني      

  . وظيفة، ويتوقف ذلك على الفئات الوظيفية ومكان التعيني

.  عن طريق عملية تنافسية مفتوحة٣-  واملرتبة ف  ٢- وكقاعدة عامة، يتم التعيني يف الوظائف من املرتبة ف          - ٨٣
وُيعامل . ني يف وظائف ثابتة هي قلة عدد الوظائف من رتبة املبتدئنيوالعقبة الرئيسية أمام تعيني املوظفني الفنيني املبتدئ

. املوظفون الفنيون املبتدئون كمرشحني داخليني يف بعض املنظمات وكمرشحني خـارجيني يف منظمـات أخـرى     
ي امتحان التوظيـف التنافـس    وباإلضافة إىل ذلك، تفترض األمانة العامة لألمم املتحدة أن يكون املرشح قد اجتاز              

ومع ذلك، ال جيلس لالمتحان التنافسي الوطين سوى املرشحني .  لكي يكون مؤهالً لشغل مثل هذه الوظائف     الوطين
  .من البلدان غري املمثلة أو ناقصة التمثيل

وتعطي بعض اجلهات املاحنة أولوية عالية الحتفاظ املنظمة باملوظفني الفنيني املبتدئني بغية حتسني متثيلها يف   - ٨٤
ودائماً ما تطلب اجلهات املاحنة من املنظمات اعتبار املوظفني الفنيني املبتدئني مرشحني داخليني يف . املوظفنيمالك 

وحتاول املنظمات ما أمكن اإلبقاء على أفضل       . عملية التوظيف، ولكن ال توجد ممارسة متفق عليها يف هذا اجملال          
ويف حالة عدم توفر وظائف ثابتة، ُيعّين       . ق منافسات موحدة  املوظفني املبتدئني بتعيينهم يف وظائف ثابتة عن طري       

املوظفون املبتدئون يف وظائف مؤقتة أو بعقود قصرية األجل لشغل وظائف شاغرة بسبب إجازات األمومـة أو                 
  .اإلجازات املرضية على سبيل املثال، غري أن هذه اخليارات هي األقل جاذبية

فاألداء الـوظيفي هلـؤالء     .  داعم لالحتفاظ بأكفأ املوظفني الفنيني املبتدئني      وعموماً، هناك اجتاه يف املنظمات      - ٨٥
والدليل على ذلك . املوظفني املبتدئني ومعرفتهم اليت حتظى بتقدير كبري واخلربات اليت اكتسبوها، ُتعد رصيداً للمنظمات  

عظم املنظمات أو تعلن صـراحة  وتعترف م. هو ارتفاع معدل االحتفاظ هبم، مع أن ذلك خيتلف من منظمة إىل أخرى       
بأن برامج املوظفني الفنيني املبتدئني هي مبثابة خمزون من املواهب ومصدر هام للتوظيف؛ وترى منظمات أخرى، مـن                  

ووجـد  . يف إطار املعونة املقدمة للتنميـة     " النتائج اجلانبية املفيدة  "وجهة النظر املتعلقة بالتوظيف، أن هذه الربامج من         
اكتـساب  "واحدة فقط من املنظمات تنظر إىل الربنامج على أنه وسيلة متكن املوظفني الفنيني املبتدئني من املفتشون أن   

، غري أن لوائح التوظيف ال تسمح بتعيني املشاركني يف الربنامج يف "خربة مهنية يف جمال عملهم يف بيئة متعددة الثقافات   
  . ساس عدم توازن التوزيع اجلغرايف للموظفنيوقد اعُتمد هذا اإلجراء على أ. وظائف قصرية األجل

وإىل جانـب   . وحقيقة األمر أن بإمكان خمتلف املنظمات االستفادة من هذا املصدر بدرجات متفاوتـة              - ٨٦
ديناميات التوظيف بشكل عام يف املنظمات، فإن التركيبة اجلغرافية للموظفني ولوائح شؤون املوظفني ذات الصلة               

ومع ذلك، يرى املديرون على نطاق املنظومة بوجه عـام أن           . ييق نطاق هذه اإلمكانيات   تقود إىل توسيع أو تض    
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املنظمات ال ينبغي أن تفقد املوظفني الفنيني املبتدئني األكفاء نظراً الستثمارها غري املباشر يف تأهيلهم خالل فترة                 
  .ائد على نطاق واسعغري أن الكثري من جوانب املمارسة احلالية ال تعكس هذا الرأي الس. عملهم

امتحـان  وال حيبذ املفتشون إعفاء املوظفني الفنيني املبتدئني من العملية التنافسية املعهودة، مبا يف ذلـك                  - ٨٧
ومع . ، يف حالة األمانة العامة لألمم املتحدة، فذلك ميس نزاهة عملية توظيف املبتدئني            التوظيف التنافسي الوطين  

اهتماما خاصا    الفنيني املبتدئني ذوي األداء املتمّيز خالل فترة تعيينهم يستحقون         ذلك، يرى املفتشون أن املوظفني    
ومثة حاجة إىل   . من جانب دوائر التوظيف يف املنظمات، نظراً للموارد البشرية واملادية اليت استثمرت يف تأهيلهم             

لتطور الـوظيفي وحتـسني     بذل جهود منهجية، وذلك على سبيل املثال عن طريق تقدمي مشورة أفضل يف جمال ا              
التفاعل بني دوائر التوظيف يف املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة لكي ال تفقد املنظومة بأكملها املـوظفني                 
الفنيني املبتدئني الذين حصلوا على أفضل تقييم لألداء، حىت يف حالة عدم إمكانية توظيفهم يف املنظمـة الـيت مت                    

  .٧ الصدد التوصية انظر يف هذا. تعيينهم فيها

  موارد الوحدات اليت تدير الربامج

 وعادة ما . تتبع الوحدات التنظيمية املسؤولة عن تشغيل الربامج يف معظم احلاالت إلدراة املوارد البشرية              - ٨٨
.  من قسم التوظيف أو التدريب     ُتسّخر عملها على وجه التحديد لربنامج املوظفني الفنيني املبتدئني وتكون جزءاً          

وهي يف مجيع . يف بعض املنظمات، تتبع هذه الوحدات، ألسباب تارخيية، لإلدارات املعنية بالتنمية والتعاون التقينو
، "مكتب جامع "وباعتبار أن تلك الوحدات هي عادة       . احلاالت وحدات صغرية يقوم عملها على تقدمي اخلدمات       

ع املاحنني، مبا يشمل إبرام اتفاقات ثنائية، وعن التوفيق فإهنا مسؤولة عن التخطيط الداخلي للربنامج، وعن العالقة م
وهي تشارك يف عمليات االختيار، وتنظم عملية التدريب األويل         . املستمر بني طلبات املنظمات وأولويات املاحنني     

  .للموظفني الفنيني املبتدئني، وتشرف على تنفيذ العمليات اإلدارية املتعلقة هبم

وبـسبب افتقـار    .  عموما، وهي تضطلع على حنو تام بالتنفيذ اليومي للربنامج         وهذه الوحدات صغرية    - ٨٩
الوحدات إىل حجم كاف يف عدد من املنظمات، فإن إمكانيات التخصص يف عملها تظـل حمـدودة، ويتـسم                   

ر اعتمادها على إجراءات ُمحوسبة بضعفه، كما ال تتاح هلا إال يف حاالت نادرة نظم تشغيلية شبكية أو آنية تيس                  
.  من املوظفني الفنيني املبتدئنيوينطبق ذلك بصفة خاصة على املنظمات اليت ال تضم سوى عدد قليل نسبياً. عملها

وخالل املقابالت، الحظ املفتشون أن بعض املنظمات تبحث فكرة تفويض بعض من هذا العمل إىل جهة خارجية 
يف هذا السياق، يالحظ املفتشون أن الـربامج يف بعـض           و. ليتسىن هلا التركيز على العالقة بني املاحنني واملنظمة       

املنظمات اليت ال يعمل هبا سوى عدد حمدود من املوظفني الفنيني املبتدئني يديرها مركز خدمات املوظفني الفنيني                 
  .مةاملبتدئني يف كوبنهاغن، التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛ وأبدت هذه املنظمات رضاها عن اخلدمات املقد

 أن مثـة     بعبء حل املشاكل التشغيلية اليومية، علماً      والوحدات املسؤولة عن تشغيل الربامج تنوء أصالً        - ٩٠
ومل ُيجر خالل السنوات    .  وباملهام اليت تتيح تعزيز الكفاءة     حاجة متزايدة إىل االهتمام أكثر باملنظور األبعد أجالً       

. ال يوجد تقييم شامل للربامج ككل من وجهة نظـر املنظمـات           األخرية تقييم للربامج اليت تديرها املنظمات، و      
 أو منعدمة فيما يتعلق بتجارب املوظفني الفنيني املبتدئني؛ أما استطالعات رضـا             والذاكرة املؤسسية ضعيفة جداً   

 والحظ املفتشون اجلهود املبذولة يف هذا الصدد يف       . املوظفني فإهنا نادرة، وال ُتجرى على أساس مقارن ومنهجي        
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إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، ومنظمة األغذية والزراعة، وبرنامج األغذية العاملي، وبرنامج األمم املتحدة 
  .اإلمنائي، لكن باستثناء هذا األخري، فإن ما خيصص من موارد بشرية ومالية هلذه األنشطة يبقى غري كاف

مم املتحدة الذي يعقد كل سنتني بضرورة إحراز تقدم يف          وأقر اجتماع دوائر التوظيف الوطنية ومنظمات األ        - ٩١
هذا امليدان وبادر إىل اختاذ خطوات من أجل إعداد إحصاءات موحدة وتقارير لتحليل النوعية على صـعيد الـربامج                   

ل ومل ُيحرز إال تقدم حمدود يف هذا اجملال، ذلك أن هذه اخلطوات البعيدة األج       . ووضع منهجية تقييم مشتركة وموحدة    
  .ال ميكن أن تنفذ بدون مشاركة من جانب اإلدارة العليا للمنظمات وبدون ختصيص موارد بشرية ومالية إضافية

 إىل املفهوم األصلي، وبصرف النظر عن كل التكاليف املباشرة املتعلقة بتنفيذ برامج املـوظفني               واستناداً  - ٩٢
 املائة من التكلفة اإلدارية لتغطية مجيع تكـاليف اإلدارة          يف ١٢الفنيني املبتدئني، اتُّفق على أن ُترصد نسبة تعادل         

التوظيف / يف املائة عندما تتوىل املنظمة تنفيذ عملية االختيار        ١٤وتصبح هذه النسبة     .والدعم ذات الصلة بالربامج   
 التابعة لألمم ويضطلع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية   . بالكامل باسم املانح  

ومل يالحظ املفتشون يف أية منظمة .  بعملية ترمي إىل حتديد التكاليف اإلدارية للربنامج على حنو دقيقاملتحدة حالياً
  .استعمال طريقة حساب عملية ودقيقة للتكاليف اإلدارية املباشرة وغري املباشرة

 يف املائة ميكن أن تغطّي التكـاليف        ١٢العامة البالغة   وتبني من آراء اخلرباء خالل املقابالت أن نسبة النفقات            - ٩٣
املباشرة لإلدارة والدعم املتكبدة يف إطار تسيري الربامج، لكن بعض التكاليف املباشرة املرتبطة بالربامج ال تـدرج إىل                   

.  وما إىل ذلـك    اليوم يف بيان توزيع التكاليف املباشرة، مثل خمصصات معدات تكنولوجيا املعلومات واملساحة املكتبية            
وشددت بعض املنظمات من جهتها على أن جزء التكاليف املتكبدة من جانب مراكز العمل خارج املقار اليت يعني فيها 

وتبني األرقام املتعلقة مبيزانية مركز خدمات املوظفني الفنيني املبتدئني يف          .  ما ال حيسب أيضاً    املوظف الفين املبتدئ غالباً   
 يف املائة املقررة تغطي تكاليف اإلدارة والدعم، وهو ما ١٢ لنامج األمم املتحدة اإلمنائي، أن نسبة اكوبنهاغن، التابع لرب

وممـا  . وجتدر اإلشارة إىل أن ذلك ال يشمل بعض التكاليف غري املباشرة          ". متول ذاتياً "يعين أن إدارة الربامج ميكن أن       
ئني هو وحدة متخصصة تدير شؤون معظـم املـوظفني الفنـيني             أن مركز خدمات املوظفني الفنيني املبتد      ُيذكر أيضاً 

  .املبتدئني، وهو ما يتيح كفاءة أفضل من حيث التكلفة على صعيد إدارة الربامج

املتعلقة بـاألمن   (وتساءل بعض املستجَوبني عن جدوى أو حىت ضرورة حساب التكاليف غري املباشرة               - ٩٤
اعتبار أن منظمات األمم املتحدة هي املستفيدة بصورة واضحة من          ، على   )وخدمات املكاتب امليدانية وغري ذلك    

 وجهات نظر صناديق وبرامج األمم املتحـدة، الـيت   لكن هذا النهج مّيز أساساً    . برامج املوظفني الفنيني املبتدئني   
 من امليزانيـة  وأعربت املنظمات اليت تتلقى معظم مواردها املالية. تعتمد يف جزء كبري من ميزانياهتا على التربعات   

  .العادية عن موقف أكثر حتفظاً

وتبني للمفتشني من خالل التحدث إىل ممثلي املاحنني عدم استعدادهم لقبول زيادات أخرى يف تكـاليف             - ٩٥
واعترب ممثلو املاحنني أن الربامج هي أصال ُمكِلفة، فمسألة ضرورة تقليص التكاليف، مبا فيها              . إدارة ودعم الربامج  

  .دارة والدعم، مسألة قد أثريت فيما قبلتكاليف اإل
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ومبا أن منظمات األمم املتحدة هي املستفيد بصورة واضحة من برامج املوظفني الفنيني املبتدئني، فقـد                  - ٩٦
خلص املفتشون إىل أنه من املربر، يف إطار إدارة املوارد البشرية، ختصيص موارد بشرية ومالية كافية لالضطالع                  

وهذه اخلطوات الزمة لتأمني كفاءة هذه الربامج يف األجل الطويـل،           . ألجل املتصلة هبذه الربامج   باملهام الطويلة ا  
ويتطلب هذا األمر تعديل املعايري األساسـية       . ولالستفادة على وجه أفضل مما تنطوي عليه من مزايا يف املستقبل          
، وأن يتخذ ) أعاله١انظر التوصية ( املنظمات لربامج املوظفني الفنيني املبتدئني، إلتاحة تقاسم تكاليف الربنامج مع

مبادرة يف هذا االجتاه عند تقدميهم ملقترحات ميزانيـة إدارة املـوارد البـشرية إىل هيئـاهتم                  الرؤساء التنفيذيون 
  . أدناه أن يؤدي إىل تعزيز الكفاءة٥ويتوقع من تنفيذ التوصية . التشريعية

  ٥التوصية 

يون على أن ُتحدَّد للوحدات املسؤولة عن تشغيل برامج املـوظفني           ينبغي أن حيرص الرؤساء التنفيذ    
الفنيني املبتدئني الوالية املناسبة وُترَصد هلا املوارد الكافية لالضطالع على حنو منهجي باملهام الطويلة األجـل                

  .ذات الصلة هبذه الربامج

   على صعيد املنظومة بأكملهااملسائل اليت تتطلب هنجاً

،  من أن برامج املوظفني الفنيني املبتدئني تستند إىل أساس تشريعي ُمتجاوز وفضفاض جـداً              على الرغم   - ٩٧
بسبب االتفاقات الثنائية املربمة مع البلدان املاحنة واليت تقوم على اتفاق منوذجي ونتيجةً للتفاعالت غري الرمسية بني 

وإنـه ملـن    . شابه عديدة على صعيد املنظومة    املنظمات واملاحنني، فإن للممارسة املكرسة يف هذا الصدد أوجه ت         
  .مصلحة منظمات األمم املتحدة تعزيز هذه املمارسة الناشئة وحتديد إطار رمسي هلا

وقد تبني أن املمارسة احلالية املتمثلة يف عقد اجتماعات كل سنتني لداوئر التوظيف الوطنية ومنظمات األمم   - ٩٨
مشتركة لسلسلة من املشاكل املشتركة، ومن مث يتسىن توجيه الربامج حنـو  املتحدة أداة مفيدة لبلوغ وصياغة حلول   

 من الدعم الداخلي    لكن تنفيذ التفامهات والقرارات املشتركة املنبثقة من هذه اآللية يستلزم مزيداً          . مزيد من التطور  
 الـضرورية يف الوقـت      والدعم املقّدم على صعيد املنظومة، هبدف متكني الوحدات يف كل منظمة من اختاذ التدابري             

 ومن شأن التركيز على هذه التوجهات واعتمادها رمسيـاً        .  حسب التوجه املتفق عليه    املناسب من أجل املضي قدماً    
  .على مستوى إداري ضمن املنظومة ككل أن يعزز من كفاءة حتقيق األهداف املتفق عليها

شرفني على املوظفني الفنيني املبتدئني ورضـا       ويتيح تعزيز الرصد املنهجي ملستوى رضا املاحنني ورضا امل          - ٩٩
دراسات مـن هـذا القبيـل        والحظ املفتشون أن  .  جين فائدة ختدم تنفيذ الربامج مستقبالً      أيضاًهؤالء املوظفني   

الستطالع مستوى رضا األطراف املعنية ُتجرى يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على حنو منهجي بينما جترى على 
واستحسن املفتشون صياغة   . تظم يف إدراة الشؤون االقتصادية واالجتماعية وبرنامج األغذية العاملي        أساس غري من  

جمموعة موحدة من املعايري تطبقها مجيع املنظمات اليت هلا برامج هامة للموظفني الفنيني املبتدئني، هبدف االضطالع 
وسيتيح ذلك استخالص بيانـات     . د واستطالع ، على صعيد املنظومة وبصورة منهجية، مبا يلزم من رص         مستقبالً

وميكن وضع هذه املعايري عن طريق آلية االجتماعات اليت         . منهجية وقابلة للمقارنة بشأن خمتلف جوانب الربامج      
ومن شأن مشاركة شبكة    .  شبكة املوارد البشرية جمللس الرؤساء التنفيذيني      تعقد كل سنتني، على أن تقرها الحقاً      
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 أن تتيح إمكانية إجياد ممارسة موحدة يف هذا اجملال وأن تضمن، عن طريق رؤساء املوارد البشرية يف املوارد البشرية
  . على ذلكاملنظمات، حصول االلتزام املطلوب بالعمل بناًء

وكما ذكر أعاله، فرغم أن تعيني املوظفني الفنيني املبتدئني بعد إكماهلم فترة انتداهبم ليس من األهداف                  - ١٠٠
 يعترب املوظفيني الفنيني املبتدئني الـسابقني ممـن          عاماً ية للربامج من منظور مجيع املنظمات، فإن مثة توافقاً        الرئيس

ومن مصلحة النظام أن ُيجـىن مـن        . برهنوا على أفضل أداء كمصدر ميكن االعتماد عليه يف أغراض التوظيف          
  .به الشروط والضوابط التنظيميةاالستثمار السابق للمنظمات أكثر ما ميكن من فائدة حسبما تسمح 

وبسبب عدم وجود نظام مالئم يتيح تتبع املوظفيني الفنيني املبتدئني السابقني، مل يتسن للمفتشني التعرف      - ١٠١
 عـن معـدل     وقدمت بعض املنظمات واملاحنني أرقاماً    . بدقة على الوضع من حيث نسبة استبقائهم يف املنظمات        

ففي بعض األحيان اقتصرت احلاالت اليت      .  اجلهات استندت إىل منهجيات خمتلفة     االستبقاء، رغم أن بيانات هذه    
 أيضاًاعُتربت استبقاًء على التعيني على وظيفة عادية يف غضون سنة واحدة؛ ويف حاالت أخرى، أدرجت يف ذلك 

 فترة السنتني الذي عقد ويف اجتماع. العقود القصرية األجل املربمة مباشرة بعد انتهاء انتداب املوظف الفين املبتدئ
، بدأ بذل جهود من أجل إجياد اتساق بني عمليات مجع البيانات املتعلقة مبعدالت استبقاء               ٢٠٠٣يف بون يف عام     

املوظفني الفنيني املبتدئني، لكن ذلك مل يؤد بعد إىل رسم صورة دقيقة ومتماسكة هلذا املوضـوع علـى نطـاق                
 يف  ٨٠ إىل   ٣٠تبقاء املوظفني الفنيني املبتدئني يف خمتلف املنظمات بـني          وبصفة عامة يتراوح معدل اس    . املنظومة

. املائة، لكنه يتفاوت على حنو كبري من سنة إىل أخرى حبسب العوامل املؤثرة يف حركة املـوظفني يف املنظمـات    
 هذه الصناديق   وكاجتاه عام، ُسّجلت معدالت استبقاء عالية يف صناديق وبرامج األمم املتحدة مردها ما تتسم به              

  .والربامج من مرونة أكرب يف شؤون امليزانية

 فيما بني دوائر التوظيف   ويرى املفتشون أن زيادة تدفق املعلومات والتعاون فيما بني الوكاالت، وحتديداً            - ١٠٢
ظفني الفنيني يف املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة، من شأنه أن يعزز إمكانيات االرتقاء الوظيفي املتاحة للمو       

املبتدئني الذي ينهون انتداهبم يف بعض الفئات املهنية وال تتاح هلم يف منظماهتم األصلية يف ذلك الوقت إمكانيات                  
والحظ املفتشون أن املوظفني الفنيني املبتدئني ودوائر املوارد البشرية يف املنظمات مل يكونوا علـى علـم                 . تعيني

وملركز خدمات املوظفني الفنيني املبتـدئني  . املنظمات األخرى التابعة للمنظومةبالفرص املتاحة يف هذا الصدد يف      
مبادرة متمثلة يف تشغيل قاعدة بيانات اهلدف منها إتاحة مشورة مهنية للموظفني الفنيني املبتدئني السابقني، لكنها 

وحييل املفتـشون هـذه     . اإلمنائي وال تستخدم بالقدر الكايف خارج برنامج األمم املتحدة          تبقى غري معروفة متاماً   
املبادرة إىل شبكة املوارد البشرية التابعة جمللس الرؤساء التنفيذيني، ألهنا تستأهل زيادة تطويرها واستخدامها على               

واملفتشون مقتنعون بأن مثل هذه اآللية ميكن أن تتيح مّد خمتلف مراكز العمل واملنظمات التابعة               . نطاق املنظومة 
راد ذوي خربة والتزام بأهداف األمم املتحدة ممن هلم معرفة رفيعة املستوى وأداء أبانوا عنه، دون أن                 للمنظومة بأف 

  .يقترن ذلك بإعطاء أيه ضمانات على تعيني املوظفني الفنيني املبتدئني املعنيني يف هذه املنظمات

  .يتوقع منه تعزيز التنسيق والتعاون ف٧ أدناه أن يعزز الكفاءة؛ أما تنفيذ التوصية ٦ويتوقع من تنفيذ التوصية 
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  ٦التوصية 
ينبغي أن تناقش شبكة املوارد البشرية التابعة جمللس الرؤساء التنفيذيني وأن تقر جمموعة موحدة من                 

املعايري تطبقها مجيع املنظمات اليت هلا برامج هامة للموظفني الفنيني املبتدئني من أجل االضطالع برصد هذه                
  . استطالعات لرضا العمالءالربامج وإجناز

  ٧التوصية 
ينبغي أن تناقش شبكة املوارد البشرية التابعة جمللس الرؤساء التنفيذيني مسألة وضع نظام للتتبع على 
نطاق املنظومة لتقدمي املشورة املهنية إىل املوظفني الفنيني املبتدئني وأن تبادر إىل إنشائه، كما ينبغي أن تعزز                 

 عن طريق زيادة تدفق املعلومات والتعاون بني دوائر التوظيف، من االستعانة باملوظفني             على نطاق املنظومة،  
  .الذين أبانوا عن أداء رفيع خالل انتداهبم

  مشاكل املمارسة التشغيلية احلالية

سهم أن أكدت املقابالت اليت أجريت مع املاحنني واملديرين واملشرفني وحىت مع املوظفني الفنيني املبتدئني أنف    - ١٠٣
وجزء من هـذه    . الربامج تسري بدون تعطل أو مشاكل كبرية تذكر، رغم ما أثري من مشاكل فردية تتعلق بتنفيذها               

املشاكل ال يرتبط على وجه التحديد بربنامج املوظفني الفنيني املبتدئني لكن له صلة بأوجه القصور العامة اليت تعتري     
 للمنظمة ككل، وتتطلب املشاكل األخرى تناوهلا عن طريق آلية أفـضل            إدارة املوارد البشرية أو التشغيل اإلداري     

  .لرصد ومراقبة تنفيذ الربامج

  اختيار املرشحني

تتسم عملية االختيار على صعيد املنظومة بتغليب املعايري املشتركة اليت حتدد األهلية؛ ومن الشروط املسبقة   - ١٠٤
 سنة، مـا  ٣٢ميية تعادل درجة املاجيستري، وأال يزيد عمره عن اليت حتكم االختيار أن يكون للمرشح خلفية أكاد   

وحبسب أولويات . ، ومعرفة جيدة بلغات األمم املتحدة، إضافة إىل جتربة مهنية سابقةعدا يف استثناءات قليلة جداً
ث الدراسة املاحنني وقوة التنافس على الصعيد الوطين، بدأ االختيار يستند بصورة متزايدة إىل مستوى أعلى من حي

  . بعملية االختيار كإجراء تنافسي مفتوح وشفافوُيعترف عموماً. األكادميية والتجربة املهنية

ويف معظم احلاالت، يقدم املاحنون قائمة أولية من املرشحني املؤهلني املنتقني هبـدف إجـراء االختيـار                   - ١٠٥
ويتبع بلد واحد ممارسة تتمثل يف تقـدمي  . متهاالنهائي؛ وتفوض بعض البلدان املنظمات إلجراء عملية االختيار بر      

ويكون إلجراء مقابلة األمم املتحدة املركِّزة على .  عنه آخر بديالًمرشح واحد، ويف حال عدم قبوله، يقدم مرشحاً
وبصرف النظر عن منهجية االختيـار املـستعملة، مل تالحـظ           . الكفاءة دور هام يف القرار النهائي الذي يتخذ       

لكن، كيفما كانت املنهجيات املطبقـة،      . ة فروق نوعية من حيث مستوى املوظفني الفنيني املبتدئني        املنظمات أي 
 يكتسي أمهية أساسية، وينبغي أن يظل القرار النهائي فيمـا    تبقى مشاركة منظمات األمم املتحدة يف العملية أمراً       

  .املوظفون الفنيون املبتدئون على أمهية ذلكاملشرفون وحىت /وشدد املديرون. يتعلق بالتوظيف قرارا بيد املنظمات
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وأثار بعض مديري املوارد البشرية مسألة تفضيل إعادة توجيه الربامج صوب الطابع الذي صممت مـن                  - ١٠٦
ويرى املفتشون أن ذلك صعب التطبيق يف . ، وتناوهلا كربنامج موجه للمهنيني الشباب املتخرجني حديثاًأجله أصالً

وإضافة إىل ذلك،    .اح والتنافس القوي، اللذين ُيمثالن قيمة أساسية للربامج ومصدر قوة هلا          ظروف تتسم باالنفت  
 دوالر من   ١٩٥ ٠٠٠ و ٩٠ ٠٠٠تتراوح بني    (فإن التكاليف املتكبدة عن كل موظف فين مبتدئ مرتفعة نسبياً         

ى مرشحني أقل مستوى قد     ، وبالتايل فإن إنفاق هذه املبالغ عل      )دوالرات الواليات املتحدة، حسب مراكز العمل     
  . غري معقول وال خيدم مصاحل املنظمة املتعلقة بالكفاءةيكون أمراً

  دورات التدريب األويل والتوجيه

حيضر معظم املوظفني الفنيني املبتدئني يف املنظومة دورات التدريب األويل والتوجيه اليت تنظمها البلـدان                 - ١٠٧
  متزايـداً  البلدان املاحنة تلك الدورات على الصعيد الوطين، لكن عدداً       وتنظم بعض . املاحنة واملنظمات من أجلهم   

وُتـستكمل دورات التـدريب األويل      . منها يعتمد على خدمات كلية موظفي منظومة األمم املتحدة يف تورينو          
ـ       . بإحاطات قبل املغادرة ترتِّب هلا املنظمات أو مكاتبها اإلقليمية         وظفني وتعمل معظم املنظمات على إدمـاج امل

الفنيني املبتدئني اجلدد عن طريق دورات مدهتا من أسبوع إىل أسبوعني تنظم خالل األشهر الـستة األوىل بعـد                   
  . إىل جانب موظفني آخرين جددالتحاقهم بالعمل، وهم يشاركون يف هذه الدورات أحياناً

ريع للموظفني الفنيني املبتدئني    واهلدف العام من تنظيم البلدان املاحنة هذه الدورات هو ضمان اندماج س             - ١٠٨
تتيح للموظفني الفنيني املبتدئني احلصول على معلومات دقيقة عن والية ونشاط منظمات األمم  فهي. يف منظماهتم

املتحدة؛ والتحديات العاملية اليت تواجهها هذه املنظمات؛ ودور املوظفني املدنيني الدوليني ووضعهم وعملـهم؛              
 على والدورات اليت تنظمها املنظمة املستقبلة تكون أكثر تركيزاً. ري اآللية الوطنية للبلد املانحوالسياسة اإلمنائية وس

وعلم املفتشون بأن املوظفني الفنيني املبتدئني       .النشاط احملدد للمنظمة وعلى الترتيبات اإلدارية والعملية لالنتداب       
ية متعلقة مبركز العمل قبل االلتحاق به، ال سيما يف حالة  ملسألة احلصول على معلومات عمل متزايداًيولون اهتماماً

  .االنتدابات امليدانية

  والحظ املفتشون أن املوظفني الفنيني املبتدئني يعتربون أن هذه الدورات التدريبية هامة للغاية، وهو اهتمام   - ١٠٩
.  العمل وتلقي املعلومات العمليـة     ال يقتصر على اجلوانب املتعلقة مبعرفة منظومة األمم املتحدة وتطوير مهارات          
 يف إجياد شبكة مفيدة متألفـة مـن   وتسهم إمكانية االتصال املباشر فيما بني األفراد الذين جرى توظيفهم حديثاً     

وأُعرب يف هذا الصدد عن إشادة كبرية بالدورة التدريبيـة الـيت            . املوظفني الفنيني املبتدئني على نطاق املنظومة     
  .األمم املتحدة يف تورينو، بالنظر إىل استقطاهبا طائفة واسعة ومتزايدة من املشاركنيتنظمها كلية موظفي 

ويف سياق الظروف الراهنة املتسمة ببذل جهود من أجل توحيد العمل وتعزيز سياسة احلراك الـوظيفي                  - ١١٠
، كخطوة أوىل، سيكون فيما بني املنظمات، يرى املفتشون أن وضع منهج متسق لتدريب املوظفني الفنيني املبتدئني

وينبغي أن تنبثق هذه املبادرة عن اجتماع املاحنني واملنظمات الذي يعقـد كـل              .  فيه للغاية   ومرغوباً  مفيداً أمراً
 أن مشاركة كلية موظفي األمم املتحدة، باعتبارها مؤسسة مكلفة بإتاحة فرص التدريب والـتعلم               سنتني، علماً 

  . للغاية مفيداًهتم، ستكون إسهاماًملوظفي املنظومة ككل جبميع مستويا
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  املسائل اإلدارية اليت ُتطرح عند االلتحاق بالعمل

ترتبط بعض املشاكل أو الشكاوى اليت أعرب عنها املوظفون الفنيون املبتدئون خالل املقابالت باملسائل                - ١١١
الدقيقـة الوحيـدة الـيت أتيحـت        والبيانات اإلحصائية   . اإلدارية وغريها من املسائل املتعلقة بااللتحاق بالعمل      

 عن شكاوى تتعلق بتأخر      أن املوظفني الفنيني املبتدئني كانوا األكثر إعراباً       أيضاً يف هذا الصدد تبني      )٧(للمفتشني
ومن بني املشاكل اليت أعرب عنها بصورة متواترة        . الترتيبات اإلدارية خالل فترة االلتحاق أو بطابعها غري املالئم        

قرارات اإلدارية املتعلقة بالتوظيف، وطلب االلتحاق مبركز العمل يف غضون مهلة قصرية؛ وتأخر             بطء ال : ما يلي 
؛ )الراتب والبدالت واالسـتحقاقات (صدور خطاب التوظيف؛ ونقص املعلومات بشأن الشروط الدقيقة للخدمة         

؛ وتأخر قـبض أول راتـب   )نيةوقلة املعلومات العملية فيما يتعلق بظروف املعيشة والعمل يف مراكز العمل امليدا   
وِمَنح التعيني؛ وصعوبات احلصول على حيز مكتيب ومعدات مكتبية عند االلتحاق وعلى دعم لوجسيت يف مركز                

ويف معظم احلاالت ال ترتبط هذه املشاكل بوضع القادمني اجلدد كموظفني فنيني مبتدئني، بل هلا صـلة                 . العمل
تيجة ألخطاء بشرية أو مهنية، أو لتنفيذ غري كفؤ للقواعـد القائمـة، أو              مبشاكل النظام كما هو قائم، أو تأيت ن       
  .لضعف أداء خمتلف الوحدات اإلدارية

ويف كثري من احلاالت، كان باإلمكان تفادي هذه املشاكل أو الصعوبات عن طريق مد املوظفني الفنيني                  - ١١٢
وبالتايل من األمهية مبكان أن حتـدد الوحـدات         . سب باملوعد املنا   وتقيداً املبتدئني مبعلومات أفضل وأكثر تركيزاً    

املوارد البـشرية أو اإلدارات     /املسؤولة عن تشغيل الربامج بوضوح جهات اتصال ضمن اإلدارات املعنية باألفراد          
الفنية، إن مل تكن قد قامت بذلك، من أجل مساعدة املوظفني اجلدد يف احلصول على املعلومات العملية وجتاوز ما 

وتقدم بعض املنظمات إىل القادمني اجلدد عند التحاقهم بالعمـل معلومـات ووثـائق              . نه من مشاكل  يصادفو
وإضافة إىل ذلك، من شأن إتاحة موقع شـبكي         . أو يف شكل آخر    مدجمة وتعميمات داخلية ومناذج على أقراص    

ا املوظفـون الفنيـون     حمكم التصميم وسهل االستخدام وجيري حتديثه باستمرار أن يكون أداةً مفيدة يستخدمه           
  .املبتدئون قبل االلتحاق بالعمل

  االختصاصات وتوصيف الوظائف

اختصاصات املوظفني الفنيني املبتدئني عبارة عن وثيقة أساسية ال تقتصر على حتديـد معـايري االختيـار                   - ١١٣
 الوظائف اخلاصة والحظ املفتشون أن معظم توصيفات. فحسب، بل حتدد كذلك فترة العمل األوىل يف مركز العمل

وهي مفـصلة وتتـضمن توصـيف الواجبـات         .  من املاحنني   معتمداً  موحداً باملوظفني الفنيني املبتدئني تتبع شكالً    
واملسؤوليات وماهو مطلوب من مهارات ومؤهالت وخربة عمل، إىل جانب املعايري األساسية املتعلقة باإلشـراف               

  .وجانيب التدريب والتعلم

 أن ما تقوم به الوحدات املكلفـة         للمعلومات اليت ترد يف االختصاصات، علماً      حون عموماً واملاحنون مرتا   - ١١٤
وتبني التجربة أن إعـالن  .  يف هذا الصدد هاماً بربامج املوظفني الفنيني املبتدئني من نشاط ملراقبة النوعية يؤدي دوراً         

                                                 
، دراسـة استقصائية الستطالع رضا املوظفني الفنـيني املبتـدئني،       org.jposc.wwwانظـر املوقـع    )٧(

  .٢٠٠٦- ٢٠٠١الفترة 
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 الطلبات، يف حني يكون عدد املترشحني  خالل عملية تلقيتوصيف عام للعمل يؤدي إىل ورود ترشحات أكثر عدداً
  .أقل يف حالة إعالن توصيف حمدد، األمر الذي يؤثر على نوعية عملية االختيار

.  الطبيعة احلقيقية للعمل املطلوب من املوظف الفين املبتدئ االضطالع به          وال تعكس االختصاصات أحياناً     - ١١٥
 يف وضع ميكنها من احلكم على املسائل اجلوهرية خالل مرحلة ، ليست الوحدات إىل األسباب املوضحة سابقاً    ونظراً

 عن االختصاصات املبينة قبل التعيني إال عند التحاق         مراقبة النوعية، وال يتضح أن العمل املطلوب أداؤه خيتلف كثرياً         
 من السري اًومن الطبيعي يف منظمات حيوية أن يكون تغري مضمون توصيف العمل جزء      . املوظف الفين املبتدئ بعمله   

وعلـى  . الطبيعي لألمور، لكن إيالء اهتمام أكرب هلذا اجلانب وزيادة املراقبة من شأهنما تقليص عدد هذه احلاالت                
  .العموم، من األمهية مبكان أيضاً أن جيري تغيري أو حتديث االختصاصات بالتشاور مع املوظف الفين املبتدئ

  اإلشراف واملتابعة الفردية والتدريب

. ويل املاحنون واملوظفون الفنيون املبتدئون أمهية خاصة لعنصري التدريب والتعلم يف سـياق الـربامج              ي  - ١١٦
ويعّد املشرفون وطريقة اختيارهم ومدى استعدادهم . وتكتسي نوعية نشاط اإلشراف أمهية حامسة يف جناح الربامج

 ما يكون أحد أهم  اإلشراف املناسب كثرياًوالحظ املفتشون أن النقص يف   .  يف هذا الصدد    رئيسياً وأداؤهم عامالً 
 ال يعني املشرفون يف الوقت املناسـب؛ أو يـتغري           وأحياناً. أسباب اإلحباط يف صفوف املوظفني الفنيني املبتدئني      

؛ أو ال يكون قد تلقى مبادئ توجيهية وتعليمات املشرف عدة مرات خالل فترة االنتداب؛ أو يكون أداؤه ضعيفاً        
  . يتوقع منه فعله بصفته هذهواضحة بشأن ما

وينبغـي أن  . ويتوقع املاحنون أنه ينبغي استحداث حوافز يف منظومة األمم املتحدة لدعم نشاط اإلشراف    - ١١٧
تشمل احلوافز الوقت اإلضايف الذي تستغرقه عملية املتابعة الفردية للموظفني الفنيني املبتدئني، كما ينبغي أن يكون 

وينبغي أن يكلف املشرفون مبهمة تقدمي مالحظات وتوجيـه        . التقييم الفردي للموظف   ب نشاط اإلشراف مشموالً  
  .عملي ومشورة إىل املوظفني الفنيني املبتدئني، هبدف تعزيز عنصري التعلم والتدريب يف الربامج

  من اجلهد والوقت يف سـبيل       كبرياً ومعظم املشرفني موظفون ملتزمون وذوو خربة، وهم يقدمون قدراً          - ١١٨
وكثري منهم كانوا موظفني فنيني مبتدئني مـن ذوي اهلمـة       . متابعة املوظفني الفنيني املبتدئني اخلاضعني إلشرافهم     

غري أن املفتشني أُخربوا بتجارب متباينة تتعلق مبدى تلقي املشرفني القدر الكايف من التوجيه . العالية والتحفز للعمل
جة إىل تلقي تدريب بعينه، لكن بدا أن مثة حاجة ماسة إىل توضـيح              ومل ُيعَرب عن احلا   . أو املساعدة يف عملهم   

   .التوقعات املتعلقة هبذا العمل وإخضاعه لتقييم سليم واالعتراف بأمهيته

فقد وضـعت   . وصاغت بعض املنظمات مبادئ توجيهية بشأن اإلشراف على املوظفني الفنيني املبتدئني            - ١١٩
تدريب املوظفني الفنيني املبتدئني على وجه التحديد، وهـي         /وجيهية لتعليم منظمة األمم املتحدة للطفولة مبادئ ت     

مبادئ يطلب إىل الوحدات واملكاتب اليت تستقبل هؤالء املوظفني أن تستند إليها إلعداد خطة إشراف وتعلـيم                 
هية مماثلـة   وأصدرت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة مبادئ توجي       . مفصلة تتناول فترة االنتداب بأكملها    

  وصاغت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان رسالة موجهـة إىل املـشرفني حتـدد           . خاصة باملشرفني 
مذكرة موجهة إىل "وأصدرت إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية . ما يتوقع منهم يف جمال إدارة املوارد البشرية
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من توجيهات يف هذا الصدد، كما تلقى املشرفون وثيقة اتفـاق   تتض٢٠٠٥يف عام " املكاتب التنفيذية واملشرفني  
وجتري عملية إرسال خطاب حتديد    .  منهم بالوفاء بدورهم كمشرفني     والتزاماً لتوقيعها وإرجاعها باعتبارها إقراراً   

ـ                 ذا التوقعات إىل مجيع املشرفني يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إلبراز خصائص نشاط اإلشراف، كما يتاح ه
وتعترب تلك اخلطوات ممارسـات جيـدة،       . اخلطاب على املوقع الشبكي ملركز خدمات املوظفني الفنيني املبتدئني        

وينبغي وضع مبادئ توجيهية مماثلة واستخدامها فيما يتعلق باملشرفني يف املنظمات األخرى اليت هلا برنامج هـام                 
  .للموظفني الفنيني املبتدئني

وُتتخذ تدابري عادة يف    . حماوالت جمدية يف املنظمات ملراقبة نشاط اإلشراف وتقييمه       ومل يالحظ املفتشون      - ١٢٠
وحىت يف املنظمات اليت هلا برنامج هام . حال وجود شكوى حمددة معرب عنها بوضوح أو ورود طلب من املاحنني

ومن الضروري  .  أو منعدمة  للموظفني الفنيني املبتدئني تظل ممارسة مجع الدروس املستفادة يف هذا امليدان حمدودة           
وينبغي إجياز التجارب املكتسبة يف املنظمات وإتاحتـها        . تعزيز الرصد واملراقبة على صعيد تنفيذ نشاط اإلشراف       

  .للمشرفني هبدف مساعدهتم يف عملهم

  التطوير املهين

  املبتدئني متثل مصدراًهناك اتفاق سائد يف أوساط مديري املوارد البشرية مؤداه أن برامج املوظفني الفنيني  - ١٢١
 ميكن االعتماد عليه الستقطاب خرباء للعمل يف جمال التعاون اإلمنائي ويف أنشطة منظمات األمم                ممتازاً أو رصيداً 

 من موظفي برنامج  مبتدئاً فنياً موظفا٦٢٠ً يف املائة من بني ٤٠وقد أدجمت منظومة األمم املتحدة . املتحدة عموماً
 يف  ٢٠واملوظفون الفنيون املبتدئون السابقون ميثلون      . ٢٠٠٦ و ٢٠٠٠ائي يف الفترة بني عامي      األمم املتحدة اإلمن  

 من بني كـل ثالثـة       املائة من أفراد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي املصنفني يف رتبة موظف فين، كما أن واحداً              
ومخسة وعشرون يف املائة من املـوظفني       . بق يف السا   مبتدئاً  فنياً منسقني مقيمني تابعني لألمم املتحدة كان موظفاً      

وزارة اخلارجيـة أو التعـاون      (الفنيني املبتدئني يعودون للعمل يف مؤسساهتم الوطنية املكلفة بالتعاون اإلمنـائي            
  .)٨(االقتصادي، أو املنظمات غري احلكومية، أو الشركات، أو معاهد البحث ذات الصلة هبذا اجملال

مات اليت يوجد هبا عمل منهجي يتناول مسألة التطوير املهين للموظفني الفنيني املبتدئني أو              لكن قليلة هي املنظ     - ١٢٢
ويقتصر عمل الوحدات اليت .  يف إطار منظومة األمم املتحدةتقدمي املشورة املهنية إليهم هبدف استخدام طاقاهتم مستقبالً
 ء الفردي للموظف الفين املبتدئ لعرضه على املاحنني، وعموماًتدير برامج املوظفني الفنيني املبتدئني عادة على تقييم األدا

يوىل اهتمام أكرب ملسألة كيفية احلصول على مزيد من املوظفني الفنيني املبتدئني اجلدد منه إلدارة أو اسـتخدام هـذا                    
ـ           . الرصيد يف املستقبل   سارهم الـوظيفي يف    ويتلقى املوظفون الفنيون املبتدئون الدعم من املشرفني عليهم فيما يتعلق مب

ومن هذا املنظور، يوجـد املوظفـون       .  أو منعدماً  املستقبل، لكن اهتمام إدارة املوارد البشرية هبذا املوضوع بدا قليالً         
 إىل أن هذه املنظمات قـد       الفنيون املبتدئون التابعون لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي واليونيسيف يف وضع أفضل، نظراً           

ومن املمارسات . ل التعامل مع هؤالء املوظفني كرصيد بشري ميكن االعتماد عليه يف التوظيفوضعت سياسات من أج
الواعدة مبادرة مشتركة اختذهتا حديثا املنظمات اليت هلا مقر يف جنيف، بشأن التخطيط للمسار الـوظيفي للمـوظفني           

  .دولية ومركز التجارة الدوليةالفنيني املبتدئني، وذلك مبشاركة منظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل ال
                                                 

  .بيانات مقدمة من مركز خدمات املوظفني الفنيني املبتدئني كجواب على استبيان وحدة التفتيش املشتركة )٨(



 
28 

 

  أفضل املمارسات

علم املفتشون أن املمارسة احلالية املتمثلة يف عقد اجتماع كل سنتني بني دوائـر التوظيـف الوطنيـة                    - ١٢٣
وتضطلع إدارة الـشؤون االقتـصادية      . ومنظمات األمم املتحدة أداة مفيدة لتبادل التجارب وأفضل املمارسات        

. نة وجهة تنسيق هذه االجتماعات، وهو عمل ليس باهلني وينطوي على عبء عمل كـبري          واالجتماعية بدور أما  
وينبغي أن يستعني املاحنون أو منظمات األمم املتحدة باملوظفني الفنيني املبتدئني العاملني يف جمال املوارد البشرية من 

هبذا املوضوع يف إطار شبكة املوارد      ومن شأن هذا الدعم اإلضايف، وزيادة االهتمام        . أجل حتسني دعم هذا العمل    
البشرية التابعة جمللس الرؤساء التنفيذيني، أن يسهم يف تعزيز تنفيذ القرارات املتخذة خالل هذه االجتماعات على                

  .صعيد املنظومة

 وقد أنشأ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وحدة خدمات مشتركة معنية باملوظفني الفنيني املبتدئني، تسمى               - ١٢٤
وهي وحدة حمكمة التنظـيم وذات كفـاءة        . مركز خدمات املوظفني الفنيني املبتدئني ويوجد مقرها بكوبنهاغن       

ومركز . وموظفو الوحدة املصنفني يف الرتبة الفنية كلهم كانوا موظفني فنيني مبتدئني. يسريها فريق شاب وحيوي
رية يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وهو يعمل على  خدمات املوظفني الفنيني املبتدئني جزء من إدارة املوارد البش        

وهدفه الرئيسي هو تقدمي خدمات إىل املوظفني الفنيني املبتدئني واملاحنني واملكاتب القطرية، وهو . أساس متويل ذايت
 الفنيني  عبارة عن مكتب جامع مكلف باإلجراءات املتعلقة بالشؤون اإلدارية واملالية اليت ختص املاحنني واملوظفني             

ويشمل عمله نشاط التوظيف، وإدارة املهارات ودعم التطوير املهين، وتعبئة املوارد، وربط شراكات مع . املبتدئني
ويف . املاحنني، وتنظيم قاعدة بيانات املوظفني الفنيني املبتدئني واحلاليني، وإجياد شبكات تواصل عـرب اإلنترنـت              

  . للربنامج اإلمنائي وغريه من املنظمات تابعاً مبتدئاًفنياً  موظفا٢٧٠ًالوقت الراهن، يدير املركز 

والحظ املفتشون املستوى اجليد حلوسبة نشاط تقدمي اخلدمات يف املركز، وإتاحة وصول املاحنني ومراكز                - ١٢٥
 حاطوا علماً وأ. العمل واملوظفني الفنيني املبتدئني بصورة آنية عرب شبكة اإلنترنت إىل املعلومات املتعلقة بالربنامج            

أيضاً باعتماد املركز على حنو واسع على استطالعات رضا الفاعلني الرئيسيني يف الربنامج، ومعاجلته واستخالصه               
وقد حظيت املبادرات املبتكرة اجلديدة اليت اختذها       . النتائج ضمن قاعدة بيانات تغطي فترة متتد على عدة سنوات         

إدارة ملفات الربامج بدون " (املكتب الكامل"يف املنظمة، مثل مبادرة املركز باالعتراف وطُبقت على نطاق واسع     
وتبني أن تشغيل املركز كمقدم . لالتصال باملوظفني الفنيني املبتدئني يف امليدان" سكايب"، واختبار استخدام )ورق

 خدماتـه إىل   أيضاً على تقدميخدمات مستقل يتيح حتقيق كفاءة من حيث التكلفة، كما أن املركز أضحى قادراً      
  .ويف هذا السياق ميثل نشاط املركز ممارسة من املمارسات اجليدة. منظمات أخرى تابعة لألمم املتحدة

 بفائدة التقييم الدوري املعقّد لربامج املوظفني الفنيني املبتدئني الذي جتريه البلدان            وأحاط املفتشون علماً    - ١٢٦
قييم ونطاقه وتوجهه األساسي واستنتاجاته يف سياق تقييم برامج املوظفني وينبغي االستعانة مبنهجية هذا الت. املاحنة

 أدناه يف حتـسني     ٨ويتوقع أن يسهم تنفيذ التوصية      .  ضمن إطار منظمات األمم املتحدة     مستقبالًالفنيني املبتدئني   
  . يف تعزيز الفعالية٩املراقبة واالمتثال؛ كما يتوقع أن يسهم تنفيذ التوصية 
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  ٨التوصية 
ينبغي أن حيرص الرؤساء التنفيذيون على وضع وسائل الرصد واملراقبة املناسبة لضمان تنفيذ برنامج                

  .املوظفني الفنيني املبتدئني، مبا يشمل جوانب اإلشراف عليه والتدريب والتعلم

  ٩التوصية 

 خمتلف اجلوانب ينبغي أن حيرص الرؤساء التنفيذيون على أن تدعم دوائر إدارة املوارد البشرية وتنفذ  
اإلشرافية واإلدارية لربامج الفنيني املبتدئني مع مراعاة التوصيات املتفق عليها يف اجتماعات دوائر التوظيف              

  .الوطنية ومنظمات األمم املتحدة اليت تعقد كل سنتني بشأن اخلطط املتعلقة باملوظفني الفنيني املبتدئني
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  املرفقات
  املرفق األول

املـوظفني الفنـيني   /اخلرباء املعاونني/وظفني الفنيني املبتدئنيعدد امل   - ١اجلدول 
املعاونني يف املنظمات التابعة ملنظومة األمـم املتحـدة يف عـامي            

  ٢٠٠٧ و٢٠٠٦
  )أرقام قدمتها املنظمات كجواب على استبيان وحدة التفتيش املشتركة(

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦  املنظمات  ظفني الفنيني املعاوننياملو/اخلرباء املعاونني/عدد املوظفني الفنيني املبتدئني
   مجيع اإلدارات -األمم املتحدة 

مكتب األمم املتحدة /مبا فيها األونكتاد ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية(
 )يف فيينا

 
١٥١ 

 
١٦٩ 

 ١٩٠ ١٧٥  )٩(برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 ٢٨ ٣١ برنامج األمم املتحدة للبيئة

 ٦٣ ٥٨ األمم املتحدة للسكانصندوق 

 ٤ ٤ برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية

 ١٠٦ ١٠٢ مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني

 ٩١ ٩٦  )اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة 
وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الـشرق األدىن           

 )األونروا(
  مل تقدم بيانات   تقدم بياناتمل

 ٧٥ ٧٢ برنامج األغذية العاملي

 ٦٧ ٧٥ منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة

 ١٠ ٣ الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 ٣ ٤ منظمة الطريان املدين الدويل

 ٤٠ ٣٧ منظمة العمل الدولية

 ٦ ٤ منظمة اهلجرة الدولية

 ١ ١ االحتاد الدويل لالتصاالت

 ٣١ ٢٩ )اليونسكو(منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

 ٩ ٨ منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

 ال يوجد ال يوجد منظمة السياحة العاملية

 ١  ١ االحتاد الربيدي العاملي

 ٢٩ ٣١ منظمة الصحة العاملية

 ٨ ١٠ املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 ٢ ١  الدوليةاملنظمة البحرية

  ٩٣٣ ٨٩٣ املوظفني الفنيني املعاونني/اخلرباء املعاونني/العدد اإلمجايل للموظفني الفنيني املبتدئني

                                                 
صندوق األمم املتحدة للمـشاريع     (مم املتحدة   مع اعتبار املوظفني الفنيني املبتدئني يف املنظمات املنتسبة لأل         )٩(

  ).اإلنتاجية، ومكتب جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، ومتطوعو األمم املتحدة
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  املرفق الثاين

املوظفني الفنيني املعـاونني، مـستمدة مـن        /اخلرباء املعاونني /إحصاءات متعلقة باملوظفني الفنيني املبتدئني      - ٢اجلدول 
األمم املتحدة، وبرنامج األمم املتحـدة       (ملتحدة اليت هلا برامج هامة يف هذا اجملال       منظمات منظومة األمم ا   

اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومفوضية األمم املتحدة السامية             
األمم املتحدة لألغذية لشؤون الالجئني، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، وبرنامج األغذية العاملي، ومنظمة 

والزراعة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم             
  )والثقافة، ومنظمة الصحة العاملية

اخلرباء /عدد املوظفني الفنيني املبتدئني    جمال العمل مكان العمل
 املوظفني الفنيني املعاونني/املعاونني

 )١٠(النتدابحسب منطقة ا حسب نوع اجلنس

ــا  آسيا أفريقيا اإلناث الذكور اجملموع  أمريكــ
 الالتينية

منـــاطق 
 أخرى

 املقار
املكاتب 
  القطرية

مشاريع التعاون 
 التقين

جماالت 
  أخرى

٥٣٠ ٤١٤ ٦١١ ٣٣٣ ٤٢٤ ٧٠ ١٧٤ ٢٠٥ ٦٠٤ ٣٤٠ ٩٤٤ ٢٠٠٣ 

٥١٠ ٤١٨ ٥٨٧ ٣٤١ ٤١٤ ٦٧ ١٦٧ ٢١٣ ٦٠٢ ٣٢٦ ٩٢٨ ٢٠٠٤ 

٥٠٨ ٤٠٥ ٥٦٢ ٣٥١ ٤١٣ ٥٢ ١٣٥ ٢٤٣ ٥٧٥ ٣٣٨ ٩١٣ ٢٠٠٥ 

٤٨٩ ٣٧١ ٥٣٨ ٣٢٢ ٣٦٨ ٥٢ ١٢٩ ٢٣٩ ٥٥٥ ٣٠٥ ٨٦٠ ٢٠٠٦ 

٥١٣ ٣٨٦ ٥٣٨ ٣٦١ ٤١٢ ٥٩ ١٢٦ ٢٢٧ ٥٥٦ ٣٤٣ ٨٩٩ ٢٠٠٧ 

 ٢ ٥٥٠ ١ ٩٩٤ ٢ ٨٣٦ ١ ٧٠٨ ٢ ٠٣١ ٣٠٠ ٧٣١ ١ ١٢٧ ٢ ٨٩٢ ١ ٦٥٢ ٤ ٥٤٤  اجملموع
  

                                                 
  .٣٥٥عاملي وعددهم مل تتح بيانات عن التوزيع اجلغرايف ألماكن انتداب املوظفني الفنيني املبتدئني العاملني يف برنامج األغذية ال )١٠(
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  )تابع( املرفق الثاين

املـوظفني  /اخلرباء املعـاونني  /إحصاءات متعلقة باملوظفني الفنيني املبتدئني      - ٢اجلدول 
الفنيني املعاونني، مستمدة من منظمات منظومة األمم املتحدة الـيت هلـا            

األمم املتحدة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي،     (برامج هامة يف هذا اجملال    
تحدة للسكان، ومفوضية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، وصندوق األمم امل

األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة،         
وبرنامج األغذية العاملي، ومنظمة األمم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة،           
والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة األمـم          

  )ظمة الصحة العامليةاملتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومن

 حسب اجلنسية

 
مواطنو البلدان  مواطنو البلدان املاحنة

  النامية

جمموع األموال املخصـصة لـربامج      
اخلـرباء  /املوظفني الفنـيني املبتـدئني    

 املوظفني الفنـيني املعـاونني    /املعاونني
 )بدوالرات الواليات املتحدة     (

٤٥٢ ٢٣٩ ٩٨ ٦٥ ٨٧٩ ٢٠٠٣ 

٥٧٥ ١٣٤ ١٠١ ٧٥ ٨٥٣ ٢٠٠٤ 

٠٢٧ ٨٢٣ ١٠١ ٦٦ ٨٤٧ ٢٠٠٥ 

١٠٧ ٦٩٤ ١٠٤ ٤٩ ٨١١ ٢٠٠٦ 

١١( ٥١ ٨٤٨ ٢٠٠٧(
 ٠٥٣ ٩٨٣ ١٠٧ 

  ٣٠٦ ٤ ٢٣٨  اجملموع

  

                                                 
  .قدمت بعض املنظمات أرقاماً تقديرية )١١(
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  املرفق الثالث
  )١٢(قائمة املاحنني

  هولندا  - ٣٠          إسبانيا  - ١
  الواليات املتحدة األمريكية  - ٣١        )١٣(أستراليا  - ٢
  اليابان  - ٣٢          أملانيا  - ٣
  اليونان  - ٣٣       العربية املتحدةاإلمارات  - ٤
  آيرلندا  - ٥
  آيسلندا  - ٦
  إيطاليا  - ٧
  الربتغال  - ٨
  بلجيكا  - ٩

  بولندا  - ١٠
  اجلمهورية التشيكية  - ١١
  مجهورية كوريا  - ١٢
  جنوب أفريقيا  - ١٣
  الدامنرك  - ١٤
  السويد  - ١٥
  سويسرا  - ١٦
  فرنسا  - ١٧
  فنلندا  - ١٨
  كندا  - ١٩
  الكويت  - ٢٠
  لكسمربغ  - ٢١
  نليختنشتاي  - ٢٢
  اململكة العربية السعودية  - ٢٣
  اململكة املتحدة  - ٢٤
  )١٤(املنظمة الدولية للفرانكفونية  - ٢٥
  موناكو  - ٢٦
  النرويج  - ٢٧
  النمسا  - ٢٨
  نيجرييا  - ٢٩

                                                 
  .قد يساهم املاحنون يف برامج املوظفني الفنيني املبتدئني اخلاصة مبنظمة أو أكثر من منظمات األمم املتحدة )١٢(
  .؛ ومثة حمادثات جارية هبدف استئناف البلد مشاركته٢٠٠٤أوقفت مشاركتها يف عام  )١٣(
  .يف الوقت الراهنأوقفت مشاركتها يف الربنامج  )١٤(
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  املرفق الرابع

   يتعني أن تتخذها املنظمات املشاركة بشأن توصيات وحدة التفتيش املشتركةيتحملة عامة عن اإلجراءات ال
JIU/REP/2008/2  
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توصية يتخذ الرئيس التنفيـذي     : ن    توصية تتخذ اهليئة التشريعية قراراً بشأهنا: ت  : مفتاح اجلدول
 إجراًء بشأهنا

 
     حتسني الكفـاءة :ز وفورات مالية هامة         :و حتسني الفعالية          :ه     حتسني املراقبة واالمتثال   :د    نسيق والتعاون  حتسني الت  :ج     نشر أفضل املمارسات   :ب     حتسني املساءلة   :أ :األثر املتوخى    
  آثار أخرى:س

امج األمم املتحدة للبيئة، وبرنامج األمـم   باستثناء األونكتاد، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، وبرن     ST/SGB/2002/11تشمل مجيع الكيانات الوارد ذكرها يف الوثيقة          
  .املتحدة للمستوطنات البشرية، ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن

 - - - - -  

التوصية ال تتطلب اختاذ إجراء من جانـب هـذه           
 املنظمة

 صناديق األمم املتحدة وبراجمها ملتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذريةالوكاالت ا صناديق األمم املتحدة وبراجمها




