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 الدورة الخامسة والسبعون
 من القائمة األولية* 147البند 

 وحدة التفتيش المشتركة
    

استتتتعراب تبادل المونفين وتدابير الت ال المما بة بين الوكافي مؤ ماستتتستتتاي    
 م نومة األمم المتحدة 

  
 مذكرة من األمين العام  

 
ل إلى أعضـــــــــا  الامحية الحامة تحعيقاتت وتحعيقار ماع  الا  ـــــــــا  يتشـــــــــال األمين الحام ب ن يحي  

التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة المحني بالتن ـي  ععى تقايا وحدة التفتي  المشـتا ة المحنون سا ـتحاا  
 “تبـــــادل الموظفين وتـــــدابيا التنقـــــل الممـــــاؤعـــــة بين الو ـــــادر في م  ــــــــــــــ ــــــــــــــــــار منظومـــــة األمم المتحـــــدة 

 (.A/75/85 )انظا

 
  

 

 * A/75/50. 
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 مادمة  -   أوف  

ا ــــــــــــــتحاا  تـبادل الموظفين وـتدابيا التنـقل ستحنى وحـدة التفتي  المشــــــــــــــتا ـةع في تقايا ـا المحنون  - 1
(ع ببحث أدا  تنقل الموظفين A/75/85)انظا   “المماؤعة بين الو ادر في م  ــــ ــــار منظومة األمم المتحدة

 فيما بين الو ادر وتقييم ما إذا  انر ال يا ار واآلليار ت تايب لالحتيااار المحاصاة.

  
 تعبيااي عامة  -   ا يا  

ــ ـــــــار بالتقايا وتاة أنت يقدم لمحة عامة مفيدة عن الفا  والتح - 2 ديار في ا ـــــــت دام تاحب الم  ـــــ
ــافة إلى تقديم وائمة بالحعول الحمعية لعت عب  التنقل فيما بين الو ادر في نظام األمم المتحدة الموحدع باإلضـــــــــ

 ععى الحقبار القائمة.

وتدعم الم  ـــــــــــ ـــــــــــار عموما ايادة التنقل فيما بين الو ادر وتواف  ععى أن التنقل ينب ي أن ياب    - 3
 امة لعم   ارع بما في ذلك أ ا  يا ار الموااد البشاية ل ل منها.باألغاا  اد تااتياية الح

ومع الت ــعيم ب نت ود أعد بالفحل بيان ادوة بشــ ن التنقل فيما بين الو ادرع فلن ال يانار ت يد اأ   - 4
لحمعية مديا دائاة التفتي  والتقييم ب ن ا ــــــتحاا  ال ــــــيا ــــــار والتاتيبار القائمة  ــــــي ون مؤماا  لتقييم فحالية ا

الحالية وتحديد اد ـــــــــــــتااتيايار لتح ـــــــــــــين النهن والحمعية فيما يتحع  بالتنقل فيما بين الو ادرع ععى النحو 
 .6المقتاح في التوصية 

والتقايا ذو أ مية  اصـة بالن ـبة لامانة الحامة لامم المتحدة وم تب التن ـي  اإلنمائي التابع لهاع  - 5
 ح نظام المن قين المقيمين لامم المتحدة وأفاوة األمم المتحدة الق اية.نظاا ألن الم تب يشااك في إصال

ــ ــــــــــــار أن التقايا ي اح بح  التحديارع بما في ذلك من حيث المواعيد النهائية   - 6 وتالحظ الم  ــــــــــ
المقتاحة لتنفيذ بح  التوصــــيارع حيث  ــــيعام في بح  الحادر إااا  عمعية تشــــاوا وا ــــحة دا ل العانة 

 لافيحة الم توة.اإلدااية ا

واغم أن التنقل محدود في الم  ــ ــار التقنيةع ب ــبب ال ابع المحدد لعحمل والمت عبار البانامايةع   - 7
 يظل تح ين التن ي  وات ا  الت بي  أماين في محعهما.

  
 تعبيااي عبى توصياي محددة  -   ال ا  

 1التوصية   

اء الت فيتذيين مؤ م نومتة األمم المتحتدة المع ؤ ي بغؤ لألمين العتام أن يكب  متدير أمتا تة مجبر الراستتتتتتتتت 
لوضتتتتتتتت  معايير لجم   2021بالت ستتتتتتتتيا رمجبر الراستتتتتتتتاء الت فيذيينب باتخاذ تدابير بحبول   اية عام  

البيا اي ذاي الصبة بت ال المونفين ورصدها واإلبالغ المتسا ع  ا، بصورة م  جية، بما مي ا الت ال بين 
مبمور لبدعم الذي عبر ع ه بالفعل مجبر الراستتتتتتتتاء الت فيذيين ل ذا الوكافي، من أجل إعطاء شتتتتتتتتكل 

 المف وم مؤ رده عبى توصية ساباة أصدرت ا وحدة التفتيش المشتركة حول هذا الموضوع.

 ت يد الم   ار  ذه التوصية اائيا . - 8
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ــا  التنفيذيين تقدم تقاايا ا بالفحل وتالحظ  - 9 ــار أن أمانة ماع  الا  ــ ــ ــ إلى األمين الحام وأن الم  ــ
   ناك أ اليب عمل اا  ة.

وتالحظ الم  ــــ ــــار أيضــــا  أن الحمعية ال ــــنوية التي يقوم ماع  الا  ــــا  التنفيذ  لامع البيانار  - 10
المتحعقة بلحصــــا ار الموظفين تتضــــمن بالفحل ماموعة من البيانار ذار الصــــعة وتقتاح تحديد أ  عناصــــا 

ــافيــة م م نــة إلداااهــا في التقــاايا الحــاليــة وت بي  نهن موحــد في تاميع مفقودة و/أو أ  عنــاصــــــــــــــا إضـــــــــــــ
 ماموعار البيانار المو حة.

 
 2التوصية   

، جمي  اإلصتتتداراي اإلدارية لتوضتتتي  2021ي بغؤ لبراستتتاء الت فيذيين أن يستتتتعرضتتتوا، بحبول   اية عام  
 كيفية معامبة الت ال بين الوكافي مؤ كل من تبك السياقاي.

ت يد الم  ــ ــار  ذه التوصــية اائيا . ويم ن أن يؤبر أن الموعد النهائي لتنفيذ ا يشــ ل تحديا ألن  - 11
أفضـل و ـيعة إلااا   ذا اد ـتحاا   ـت ون باتباج نهن من ـ  في  ـيا  شـب ة الموااد البشـاية التابحة لعانة 

 اإلدااية الافيحة الم توة ألنها اا  من إ اا مشتاك بين الو ادر.

 
 3وصية الت  

ي بغؤ لبراستتتتتتتتتتاء الت فيتتذيين لبم نمتتاي األطرا  مؤ افتفتتاا المشتتتتتتتتتترك بين الم نمتتاي ل اتتل المونفين 
ا تتتداب م أو إعتتارت م ميمتتا بين الم نمتتاي التؤ تطبا  نتتام األمم المتحتتدة الموحتتد لبمرتبتتاي والبتتدفي  أو

المتم بة مؤ مطالبة المونفين   ب أف يطباوا الممارستتتتتتتة“2012اتفاا عام  ”رالمشتتتتتتتار إليه ميما بعد بعبارة  
الاادمين بافستتتتتتتاالة بدفل من المواماة عبى ا تاال م،  نرال لتذ ير هذه الممارستتتتتتة المضتتتتتتر بستتتتتتالمة  نام 

بين الوكتتافي واأل ر رير المتتادي التتذي يخبفتته ذلتتك اف تاتتال عبى إدارة افلتةامتتاي الطويبتتة األجتتل  الت اتتل
بابول المةايتا وافستتتتتتتتتتحاتاقتاي استتتتتتتتتت تادال إلى  2021بحبول   تايتة عتام  المتعباتة بتالعمتل، وأن يتختذوا قرارال 

 ي ص عبيه افتفاا. ما

 ت يد محظم الم   ار  ذه التوصية. - 12

وفي حين ت يد الم  ــ ــار اتباج نهن من ــ  د يضــا بالموظفين عند انتقالهم من  يان إلى ه اع فلنها   - 13
فمن األموا البـال ـة األ ميـة إعمـال مبـدأ المحـامعـة بـالمؤـل لتانــب  ب فـا ةع  2012تقا بـ نـت ل ي يحمـل اتفـا  عـام 

 .الم   ار  حدوث ا تالل في تنقل الموظفين فيما يتحع  بن بة عمعيار ادنتداب إلى عمعيار النقل عبا 

ــيا الم  ــــ ــــار إلى أ مية التحق  من ا ــــتحقا  الت مين الصــــحي بحد انتها  ال دمة في إ اا  - 14 وتشــ
 صحي ال اا  في الم   ة المتعقية.نظام الت مين ال

ــتقبل القوة الحامعة  - 15 ــيا  فاوة الحمل المحنية بم ـــ ــ لة في  ـــ ــتحاا   ذه الم ـــ ــار ا ـــ ــ ـــ وتقتاح الم  ـــ
 منظومة األمم المتحدة التابحة لعانة اإلدااية الافيحة الم توة. في

 
 4التوصية   

ب د  تحديد اإلجراءاي   2012، اتفاا عام  2021ي بغؤ لبراساء الت فيذيين أن يراجعوا، بحبول   اية عام  
 لبتعامل م  ادعاءاي سوء السبوك الموج ة ضد مونفين ا تابوا إلى م نمة أخرى بموجب شروط افتفاا.
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ــية وتالحظ أنت ينب ي موا مة  ذه اإلااا ار مع مباداة أداة التحق   - 16 ــار  ذه التوصـــــ ــ ـــــ ت يد الم  ـــــ
المحمول بها ععى ن ا  منظومة األمم المتحدة وعمعية النفيذ المتصــعة “ Clear Checkانحدام ال ــواب  س من

د ــــتحاا  شــــامل من اانب اإلدااار القانونية في  ل من  2012بها. وينب ي أن ي ضــــع تنقيف اتفا  عام 
 الم   ار التي تش ل أ اافا في ادتفا .

 
 5التوصية   

األمم المتحدة لبمستتتتتتتتاواة بين الج ستتتتتتتتين وتمكين المرأة ي بغؤ لوكيبة األمين العام/المديرة الت فيذية ل يئة  
رهيئة األمم المتحدة لبمرأةب، بالتشتتتتتتتاور عبى ال حو المطبوب م  أعضتتتتتتتاء مجبر الراستتتتتتتاء الت فيذيين، 
وبمستتتتتتاعدة أما ة مجبر الراستتتتتتاء الت فيذيين ميما يتعبا بجم  البيا اي، أن تجري تاييمال، بحبول   اية 

ه اك عوامل تا ر عبى مشتتتتتتتتتاركة المرأة مؤ الت اول بين الوكافي وبالتالؤ ي بغؤ ، لما إذا كا ي  2021عام  
 مراعات ا ع د صيارة السياساي أو التدابير األخرى ذاي الصبة.

 .دامة  ت يد الم   ار  ذه التوصية وتقل ععى أ بة اد تحداد لعم اعدة في توفيا أ  بيانار ومحعومار  - 17

 

 6التوصية   

العام، بالت ستتيا م  الراستتاء الت فيذيين انخرين مؤ إطار البج ة اإلدارية الرميعة المستتتوى   ي بغؤ لألمين
، المبرراي الماستتتتتتتستتتتتتتية لبت ال بين 2022وما ما يراه م استتتتتتتبال، أن يعرب، بحبول   اية حةيران/يو يه  

مه مؤ أهدا  الوكافي عن طريا تحديد ما يمكن ل ذا الت ال أن يحااه لبم نماي، مضتتالل عن ستتبل إستت ا
إدارة الموارد البشتتتترية ومؤ تحايا ال تائب البر امجية. ويمكن ل ذا العرب أن يدرر بشتتتتكل مفيد قصتتتتص 

 ال جاح، م ل التذ ير عبى المساراي الونيفية.

ت يد الم   ار  ذه التوصية وتقا ب  مية وضع بيان ادوة مفصل ووو  لعتنقل فيما بين الو ادر  - 18
 ية لتبادل المحاال وادبت اا في ماال الت ويا الوظيفي.باعتبااه أداة ائي 

ــ ــــــار أنت حتى يحمل بيان الادوة المادد المقتاح بفحالية فلنت ياب ت بي  الشــــــاو   - 19 وت  د الم  ــــ
المنصــــو  ععيها في ادتفا  بصــــواة منهاية وياب أن تداا الم  ــــ ــــار م ــــ لة التنقل فيما بين الو ادر 

 ااد البشاية و يا اتها لعت ويا الوظيفي.ضمن ا تااتياياتها لعمو 

 

 7التوصية   

ي بغؤ لألمين العتام، بتالتعتاون م  الراستتتتتتتتتتاء الت فيتذيين انخرين، أن يجري تاييمتال أل ر اإلطتار الايتادي 
م نومة األمم المتحدة عبى تطوير  اامة إدارية مشتتتتتتتتتركة تدعم عابية توحيد أداء األمم المتحدة، وأن  مؤ

مؤ سياا تاريره عن أعمال   2022تاريرال عن ذلك إلى المجبر افقتصادي وافجتماعؤ مؤ دورة عام  يادم  
 مجبر الراساء الت فيذيين.

 ت يد الم   ار  ذه التوصية اائيا . - 20

ــمنة في عمعية إصـــــــالح األمم المتحدة  - 21 ــا الم تعفة المتضـــــ و ي تالحظ أن  ناك الحديد من الحناصـــــ
الصحب  ويا ؤقافة إدااية مشتا ة تدعم عقعية وحدة الحمل في األمم المتحدة. وود ي ون منالتي ت ؤا ععى ت 

عال الـدوا المحـدد الـذ  ي ديـت إ ـاا ويـادة منظومـة األمم المتحـدة. وعالوة ععى ذلـكع يت عـب ت ييا الؤقـافـة 
 ووتاع مؤعت في ذلك مؤل إدااا إ اا ويادة منظومة األمم المتحدة في  ل م   ة.
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و ــتنظا الم  ــ ــار في ت عيل شــب ة الموااد البشــاية التابحة لعانة اإلدااية الافيحة الم ــتوة بتقييم  - 22
 أؤا إ اا ويادة منظومة األمم المتحدة وتقديم توصيار بش نت.

 

 8التوصية   

ي بغؤ لبراستتتتتتتتتتاء الت فيتذيين أن يمكو وا جمي  مونفؤ م نومتة األمم المتحتدة من الت تامر عبى الونتائ  
لغاء ال شتاررة، عبى أستار مستاوأل لألستار المحدد لمونفي م، م  مراعاة ستياقاي تابيص عدد المونفين وا 

دارة التعيي اي الت اوبية.  الونائ  ال ابتة والماقتة وا 

 د ت يد الم   ار  ذه التوصية. - 23

ــتت عب إااا  مشـــاواار بين اميع أصـــحاب المصـــعحة  - 24 المحنيين و ذه  ي الا ية ال ويعة األال و ـ
حداث ت يياار مم نة ععى أ ا  ـيا ـار الموااد البشـاية في  ل من الم  ـ ـار. إد أنت تادا اإلشـااة إلى  وا 
أنت في ظل النظام الحالي د تياا الموظفينع ت ب  األمانة الحامة لامم المتحدة نف  ال ـيا ـار واإلااا ار 

 ن من م   ار األمم المتحدة األ اة.ععى الماشحين الدا عيين وال ااايينع بمن فيهم الموظفو 

وبالنظا إلى ا تالل القواعد الدا عية وأ ا الحو مةع تاة الم  ـــــــــــ ـــــــــــار أن التوصـــــــــــية المقتاحة  - 25
 ا ية  ويعة األال وأنت د يم نها ادلتاام بالنتائن المقتاحة في  ذه التوصية.  ي

ــيا  المبادا  - 26 ــعة النظا فيها في  ــــ ــار في مواصــــ ــ ــــ ار المتحعقة بوحدة الحمل في األمم وتنظا الم  ــــ
 المتحدة أو ادعتاال المتبادلع مع مااعاة اإل اا القانوني المحدد المن ب  في  ل م   ة.

 
 9التوصية   

ي بغؤ لألمين العام والراستتتتاء الت فيذيين انخرين األعضتتتتاء مؤ مجبر الراستتتتاء الت فيذيين، أن يحددوا، 
ا افعترا  المتبتتادل بتتالاواعتتد واإلجراءاي لبتغبتتب عبى الحواجة ، كيفيتتة تطبي2021بحبول   تتايتتة عتتام 

الت نيميتتة واإلجرائيتتة أمتتام الت اتتل بين الوكتتافي، وأن ياتتدموا تاريرال عن التتتدابير المتختتذة إلى المجبر 
مؤ ستتتياا التارير الستتت وي لألمين العام عن أعمال مجبر   2022افقتصتتتادي وافجتماعؤ مؤ دورته لعام  

 ت فيذيين.الراساء ال

 ت يد الم   ار  ذه التوصية اائيا . - 27

وتقتاح مواصــــــــعة النظا في  ذه الم ــــــــ لة في  ــــــــيا  العانة اإلدااية الافيحة الم ــــــــتوةع مع مااعاة  - 28
 اإل اا القانوني المحدد المن ب  في  ل م   ة.

يع أصـــــحاب وتالحظ م  ـــــ ـــــار أ اة أن تنفيذ  ذه التوصـــــية  ـــــيت عب إااا  مشـــــاواار بين ام - 29
 .2021المصعحة المحنيين وأن تنفيذ ا ود يتااوا عام 

 
 10التوصية   

ي بغؤ لبجمعية العامة أن تطبب إلى لج ة الخدمة المد ية الدولية أن تدرر بصتورة دورية حالة الت ال بين 
توصتياي إلى الوكافي ومدى دمجه مؤ ستياستاي الم نماي مؤ مجال إدارة الموارد البشترية، من أجل تاديم  

الم نمتاي وماتال لتذلتك وتاتديم تارير عن ال تتائب التؤ تخبص إلي تا إلى الجمعيتة العتامتة مؤ ستتتتتتتتتيتاا  نرهتا 
  نام األمم المتحدة الموحد. مؤ
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تالحظ الم  ــــــــــ ــــــــــار أن  ذه التوصــــــــــية مواهة إلى الامحية الحامة. إد أنها تالحظ أنت ود ي ون  - 30
ية أن ُي عب إلى ا  ـــــــــــا  م  ـــــــــــ ـــــــــــار ماع  الا  ـــــــــــا  التنفيذيين األ ف  واألفضـــــــــــل من الناحية الحمع من
ــب ة الموااد  أن ــيا  شــ ــتت في  ــ ــ ل دوا  التقدم المحاا في التنقل فيما بين الو ادر ومناوشــ ــوا بشــ ــتحاضــ ي ــ

 البشاية التابحة لعانة اإلدااية الافيحة الم توة.
 


