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الدورة السادسة واخلمسون 
البند ١٢٦ من جدول األعمال 

  إدارة املوارد البشرية 
تنسيب املوظفني العاملني يف املكتب التنفيذي لألمني العام    

  تقرير األمني العام 
موجز 

يقدم هذا التقرير معلومات عن اإلجـراءات الـيت ينـوي األمـني العـام وضعـها لتنسـيب 
املوظفـني العـاملني يف مكتبـه التنفيـذي، ويسـعى األمـني العـام للحصـول علـى موافقـــة اجلمعيــة 

العامة على مقترحاته ذا الشأن. 
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اشترطت اجلمعية العامة يف الفقرة ٥ من الفرع الثــاين  - ١
مـن قرارهـا ٢٢٦/٥١ أن تنحصـر الســـلطة التقديريــة لألمــني 
العــام يف جمــال التعيــني والترقيــة خــــارج نطـــاق اإلجـــراءات 
ـــه التنفيــذي يف رتبــيت وكــالء األمــني العــام  املعتمـدة يف مكتب
واألمناء العامني املساعدين، فضال عن املبعوثـني اخلـاصني مـن 
مجيـع الرتـب. ويـرى األمـني العـام أن مـــن الضــروري توجيــه 
انتبـاه اجلمعيـة العامـة إىل مسـألة متصلـة بـاملوظفني مـن الرتــب 
مد-٢ وما دوا، وهي أن النصـوص القانونيـة احلاليـة تشـمل 
حالة التعيينات فــــي املكتب التنفيذي لألمـني العـام، غـري أـا 
ال تنص على السلطة املالزمة اليت متكنه مـن انتـداب املوظفـني 
املنسـبني يف ذلـك املكتـب، عنـد االسـتغناء عـن خدمـــام فيــه 

للعمل يف وظائف أخرى. 
وتسـمح �اإلجـراءات املعتمــدة� باملنافســة املفتوحــة  - ٢
عن طريق نشر اإلعالنات عـن الشـواغر، مـا عـدا فيمـا يتعلـق 
باحلراك الوظيفي األفقي داخـل اإلدارات، الـذي قـد يـأذن بـه 
رؤســـاء اإلدارات مباشـــــرة مبمارســــة ســــلطتهم التقديريــــة. 
ويتطلب أداء األمني العام ملهامه بفعالية بصفته كبـري املوظفـني 
ـــة ســلطة حقيقيــة  اإلداريـني يف األمـم املتحـدة، إمكانيـة ممارس
وغـري مقيـدة لصنـع القـرار يف غضـون مهلـــة زمنيــة قصــرية يف 
كثـري مـن األحيـان. وتســـمح هــذه الســلطة التقديريــة بإجيــاد 
جمموعة مرنة مـن املسـاعدين املقربـني الذيـن يتمتعـون بكفـاءة 
عاليـة ولديـهم مـن اخلـربة مـا يكفـــي ملعاجلــة عــدد كبــري مــن 
املسـائل الـيت يتسـم بعضـها بطـابع متواصـل، يف حـني يكتســي 
البعض اآلخر طابعا مؤقتا أو عرضيا. وتبعـا لذلـك، ينبغـي أن 
يكون مبقدور األمني العام، عنـد البـت يف موضـوع التعيينـات 
يف مكتبه التنفيذي، اإلسـراع باختيـار أكـثر املرشـحني كفـاءة 
ألداء املـهام املعقـدة واحلساســـة، آخــذا يف اعتبــاره املؤهــالت 
واملهارات واخلربة، فضال عن ضرورة كفالة التوزيـع اجلغـرايف 
على أوسع نطاق ممكن وكفالة التوازن بـني اجلنسـني. وكثـريا 
مـا تكـون اخلـربات الالزمـة متوافـرة داخـــل املنظمــة، وتكــون 

لألمني العام سلطة انتداب املوظفـني املعنيـني للعمـل يف مكتبـه 
التنفيذي حاملا تدعـو احلاجـة إىل ذلـك. غـري أن هـذا اإلجـراء 
يفصل املوظفني عن الوظـائف املسـندة إليـهم. وينبغـي منطقيـا 
ــام  أن يوجـد ترتيـب مـالزم لتلـك التعيينـات، ميكِّـن األمـني الع
كذلــك مــن ممارســة ســــلطته التقديريـــة النتـــداب املوظفـــني 
املنسـبني يف مكتبـه التنفيـذي للعمـل يف وظـائف أخـــرى ، ممــا 

يكفل عدم تضييع الفرص الوظيفية على أولئك املوظفني. 
ووفقا للقرار ٢٢٦/٥١، ما فتئ األمـني العـام ميـارس  - ٣
سلطته التقديرية لتعيني املوظفـني املنسـبني يف مكتبـه التنفيـذي 
وترقيتهم. غري أنه، عنـد اسـتغناء ذلـك املكتـب عـن موظفيـه، 
يواجه هؤالء عوائق أمام تنسيبهم يف الوظائف املناسبة بسـبب 
القواعد والسياسات املكرسة. ومن أجل ضمـان إدارة جيـدة، 
وحىت ال يضار املوظفون الذين أعفوا مؤقتا من خطـة التطويـر 
الوظيفي العادية بسبب تنسـيبهم يف املكتـب التنفيـذي لألمـني 
العام خارج نطاق اإلجراءات املعتمدة للتنسيب والترقيــة، مـن 
املقترح وضع سياسـات وإجـراءات النتـداب هـؤالء املوظفـني 

للعمل يف وظائف أخرى. 
ويـرى األمـني العـام أن هـذا النـهج ينسـجم متامـا مـــع  - ٤
ـــة بــاحلراك الوظيفــي للموظفــني، الــواردة يف  األهـداف املتعلق
 A/55/253) تقريــــره عــــن إصــــالح إدارة املــــوارد البشـــــرية
ــــادرة علـــى نقـــل  وCorr.1)، أي كفالــة أن تكــون املنظمــة ق
األفــراد بــني خمتلــــف املـــهام واإلدارات واموعـــات املهنيـــة 
ومراكز العمل من أجـل الوفـاء مبتطلباـا التنفيذيـة. وسـيكون 
هـذا النـهج متســـقا كذلــك مــع البنــد ٢/١ (ج) مــن النظــام 
األساسي للموظفني، الذي ينـص علـى أن املوظفـني خيضعـون 
لسـلطة األمـني العـام الـذي لـــه أن ينتدــم للعمــل يف أي مــن 
أنشــطة األمــــم املتحـــدة أو مكاتبـــها. وســـتقوم اإلجـــراءات 
املقترحـة جوهريـا مبطابقـة سـلطة األمـني العـــام يف هــذا اــال 
بالسلطات اليت ميارسها رؤساء اإلدارات فعـال، حيـث ختوهلـم 
ـــن  اإلجـراءات املعتمـدة السـلطة التقديريـة لتمكـني املوظفـني م
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احلراك الوظيفي األفقـي داخـل إداراـم أو مكاتبـهم (وبذلـك 
تكون لألمني العام، بصفته كبــري املوظفـني اإلداريـني، السـلطة 

نفسها على نطاق املنظمة). 
وبناء على ما تقدم، يعتقد األمني العام بأنه من صـاحل  - ٥
ـــرارات بشــأن تنســيب  املنظمـة تنفيـذ نظـام ميكنـه مـن اختـاذ ق
املوظفــني الذيــن يعملــون يف مكتبــــه التنفيـــذي يف الوظـــائف 
الشـاغرة املناسـبة يف األمانـة العامـة، سـواء قبـــل اإلعــالن عــن 
تلـك الوظـائف أو بعـده. وســـتقتصر هــذه الســلطة التقديريــة 
ــة يف  علـى املوظفـني املعينـني مبوجـب اإلجـراءات املعتمـدة املبين
القـــــــاعدتني ١٤/١٠٤ و١٥/١٠٤مـــــــن النظــــــــام اإلداري 
للموظفـني، والذيــن يطلــب إليــهم الحقــا العمــل يف املكتــب 
التنفيذي لألمني العام يف رتب من فئة اخلدمات العامـة والفئـة 
الفنيـة وفئـة مديـر (مـد-١ ومـد-٢)، كمـا سـتقتضي ممارســـة 
تلك السلطة التشاور مع رؤساء اإلدارات أو املكاتب املعنيـة. 
ولـن يتطلـــب اعتمــاد هــذه السياســة إدخــال أي تغيــري علــى 
النظامني األساسي واإلداري للموظفني احلاليني، وميكن القيام 

بذلك من خالل إصدار نشرة لألمني العام. 
ويسعى األمــني العـام للحصـول علـى موافقـة اجلمعيـة  - ٦

العامة على هذا املقترح. 
 


