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 الدورة التاسعة واخلمسون
  من جدول األعمال١٢٠البند 

   إقامة العدل يف األمم املتحدة
ـــة       ـــة العامـــ ـــي األمانـــ ـــدل فــ ـــة العــ ــالتمييز   : إقامـــ ــة ب ــة املعني دور األفرق

 واملظامل األخرى
  

 *تقرير األمني العام  
  
 موجز 

إىل ، الــذي طلبــت فيــه  ٥٧/٣٠٧يقــدم هــذا التقريــر اســتجابة لقــرار اجلمعيــة العامــة    
األمني العام أن يقـدم، بالتشـاور مـع أمـني املظـامل وممثلـي املـوظفني، مقترحـات مفّصـلة بشـأن                       

بــالتمييز واملظــامل األخــرى، لتنظــر فيهــا اجلمعيــة يف دورهتــا الثامنــة   األفرقــة املعنيــة دور وعمــل 
 .لكي تنظر فيها اجلمعيةهذه األفرقة ويتضمن التقرير خيارات تتعلق بدور . واخلمسني

 

 

 

شـامل لألمـني العـام بشـأن     يقدم هذا التقرير، الذي كان من املتوخى أصـال أن يكـون جـزءا مـن التقريـر ال          � * 
إقامة العدل يف األمانة العامة، يف شكل وثيقة منفصلة تلبيـة لطلـب اللجنـة اخلامسـة الـذي أبلغتـه إىل األمانـة                      

 .�٢٠٠٤أغسطس /العامة يف منتصف آب
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 معلومات أساسية عن املوضوع  -أوال  
 آلية الطعن الرمسي وغري الرمسي يف األمانة العامة  -ألف  

 لتســوية غــري الرمســي والرمســيللطعــن توجــد لــدى األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة آليــة   - ١
 .املنازعات املتصلة بالعمل

أوال، أمــام : الرمســي مــن مــرحلتني مــن مراحــل التقاضــي الرمســيويتــألف نظــام الطعــن  - ٢
جملس الطعون املشـترك وهـو هيئـة اسـتعراض مشـترك بـني األقـران ويتـألف مـن ممـثلني لـإلدارة               

؛ وثانيـا، أمـام احملكمـة     )١(واملوظفني، ويقـوم بإثبـات الوقـائع وتقـدمي توصـيات إىل األمـني العـام               
 .اإلدارية لألمم املتحدة، اليت تصدر أحكاما ملزمة

 حاليا، يف مجلة أمور، األفرقـة املعنيـة بـالتمييز واملظـامل             الرمسيغري  ويشمل نظام الطعن     - ٣
وهتـدف آليـة    . ٢٠٠٢أكتـوبر   /، منذ تشـرين األول     لألمم املتحدة  أمني املظامل مكتب  األخرى،  

الطعن غري الرمسي إىل جتنب أن تأخذ الشكاوى الصفة الرمسية ومـا يتبـع ذلـك مـن بـدء عمليـة                 
وباإلضافة إىل ذلـك، فبينمـا يقتصـر        . لِّفة ومرهقة يف آن واحد    التقاضي الرمسي وهي عملية مك    

نظام الطعن الرمسي على معاجلـة الشـكاوى الـيت تنشـأ عـن قـرارات إداريـة ميكـن الطعـن فيهـا،                        
ميكن أن يعاجل نظام الطعن غري الرمسي أيضـا شـكاوى ال تنشـأ بالضـرورة عـن أي قـرار إداري             

ولــذا فــإن نظــام . ية املتبادلــة يف مكــان العمــلصــعوبات العالقــات الشخصــأســباب مثــل وإمنــا 
 .الطعن غري الرمسي، بطبيعته وتكوينه، أكثر مرونة وأقل تقييدا من النظام الرمسي

 
 األفرقة املعنية بالتمييز واملظامل األخرى  -باء  

 بالتحقيق يف ادعـاءات املعاملـة التمييزيـة يف األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة                الفريق املعين    - ٤
ــام أنشــئ  ــم غــري  ١٩٧٧يف ع ـــرمســي، يعال ، بوصــفه إجــراء تظل ــة  أساســا ج ـ ــاءات املعامل ادع
 ومت  .، أنشـئت أفرقـة مماثلـة يف مراكـز العمـل الرئيسـية خـارج املقـر                 ١٩٧٨ ويف عـام     .التمييزية

، وبنـاء  شمل مجيع أنواع مظامل املـوظفني لت، ١٩٨٣، يف عام    األفرقةتوسيع نطاق اختصاصات    
انظــر   ( اســم األفرقــة فأصــبح األفرقــة املعنيــة بــالتمييز واملظــامل األخــرى       علــى ذلــك مت تغــري  

ST/AI/308/Rev.1 يف الســـعي حلـــل املظـــامل بـــالطرق    األفرقـــة وتتمثـــل واليـــة  ). ١، الفقـــرة
الرمسية، أو حني تتعذر هذه، بتقدمي توصية إىل األمني العام املساعد إلدارة املـوارد البشـرية                غري

 .سبالختاذ اإلجراء املنا

__________ 
يشـمل نظــام الطعــن الرمســي أيضــا هيئــات طعــون متخصصـة حلــاالت حمــددة حتديــدا دقيقــا، مثــل الطعــون يف    )١( 

 .تقييمات األداء أو الطعون يف تصنيف الوظائف
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لتكملــة إجــراءات الطعــن الرمسيــة، وهــي جملــس   األفرقــة وقــد وضــع نظــام الطعــن إىل   - ٥
الطعون املشترك، وهيئات الطعون املتخصصة واحملكمة اإلدارية لألمم املتحـدة وللتشـديد علـى              

تحقـق  إذ مـن خالهلـا ميكـن أن ت        ورئي أن املوظفني سيفضلون هذه اآللية غري الرمسية         . الوساطة
 .ودية بسهولة أكرب مما ميكن عن طريق التقاضي الرمسيالتسوية ال

، من ناحية املمارسة العمليـة، مل تعمـل علـى النحـو املـراد، ولـذا اسـتمر                   بيد أن األفرقة   - ٦
 يف املاضي النظر فيما إذا كـان وضـع نظـام أمـني مظـامل عوضـا عنـها سـيكون أصـلح للمنظمـة                        

 كما تبني يف التقـارير األخـرية لألفرقـة ذاهتـا،            فهذه األفرقة، . )١٤، الفقرة   A/C.5/41/14انظر  (
.  انتباهــا لتوصــياهتاريومل تكــن اإلدارة دائمــا ُتعــ. يســتفد منــها املوظفــون االســتفادة الكاملــة  مل

وأحد األسباب املهمة لذلك، ناشئ عن أن األفرقة تفتقر إىل السلطات القانونية اليت تتمتـع هبـا                
امل، حىت يتسىن هلا الوصول إىل مجيع األشخاص والوثـائق          جمالس الطعون املشتركة أو أمني املظ     

الضرورية لعملها، وبالتايل ليس بإمكاهنا أن حتصل دائما أو بسهولة على املعلومـات والبيانـات               
ويضـاف إىل ذلـك أن أعضـاء هـذه األفرقـة       . اليت تبحث عنها عند التحقيق يف مظـامل املـوظفني         
ايـــة العمليـــة القانونيـــة املوضـــوعية وبالتـــايل فـــإن  ينقصـــهم التـــدريب يف جمـــال الوســـاطة والدر

وهلــذه األســباب، كــثريا مــا تــرفض  . )٢(االســتنتاجات الــيت تتوصــل إليهــا قــد ال تؤيــدها األدلــة  
 .أو املتعلقة بالسياسة العامة/توصياهتا من ِقبل اإلدارة من وجهة النظر اإلجرائية و

 
 ألمم املتحدةلإنشاء مكتب أمني املظامل  -جيم  

ــذك  - ٧ ــرين  لألســباب ســالفة ال ــام يف تقري ــرح األمــني الع ــق A/55/253انظــر ( ر، اقت ، املرف
 بـالتمييز   ةاملعنيـ األفرقـة   ، االستعاضة عن    )٣٠-٢٧، الفقرات   A/56/800؛ و   ٣اخلامس، الفقرة   

، وإنشاء منصـب أمـني مظـامل        األفرقةوارتئي أن إلغاء    . )٣(واملظامل األخرى مبؤسسة أمني املظامل    
ــى حــل       متفــرغ وحم ــه، ويســتطيع أن يعمــل عل ــة يف أســلوب عمل ــع باملرون ــد ومســتقل، يتمت اي

املنازعات بصورة غـري رمسيـة ولـه مسـؤولية واضـحة أمـام األمـني العـام وإمكانيـة الوصـول إىل                       
مجيع املسؤولني رفيعي املستوى، من شأنه تبسـيط وتعزيـز عمليـة حـل املنازعـات بـالطرق غـري                    

 .الرمسية

__________ 
، الـذي رفضـت   )١٩٩١(، فياشـي  ٥٠٧قـرار احملكمـة اإلداريـة لألمـم املتحـدة رقـم         انظر، على سبيل املثـال       )٢( 

مبوجبه احملكمة استنتاجات األفرقة ألهنا غري مدعومـة باألدلـة وإن كـان قـد مت يف هنايـة املطـاف دفـع تعـويض                 
 .توصية األفرقة) أي رفض(ملقدم الشكوى لتأخر اإلدارة يف اختاذ إجراء بشأن 

انظر (بوظيفة أمني املظامل األفرقة  عاما االستعاضة عن ١٨إىل أن األمني العام كان قد اقترح قبل جتدر اإلشارة  )٣( 
A/C.5/41/14 ١، الفقرة.( 
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، بــاقتراح األمــني العــام إنشــاء وظيفــة  ٥٥/٢٥٨لعامــة، يف قرارهــا ورحبــت اجلمعيــة ا - ٨
، إنشـاء وظيفـة أمـني مظـامل بدرجـة      ٥٦/٢٥٣ من قرارها ٧٩الفقرة أمني مظامل، وقررت، يف  

ومت إصـدار ونشـر اختصاصـات أمـني املظـامل يف نشـرة              . أمني عام مساعد مبكتـب األمـني العـام        
ــام   ــدأ مكتــ (ST/SGB/2002/12)األمــني الع  ٢٥العمــل يف لألمــم املتحــدة  ب أمــني املظــامل  ، وب
وتبعا لتلك االختصاصات توكل ألمني املظـامل سـلطات واسـعة           . ٢٠٠٢أكتوبر  /تشرين األول 

وينبغــي تفســري . للنظــر يف الرتاعــات أيــا كانــت طبيعتــها، املتصــلة بالعمــل يف األمــم املتحــدة   �
ملسـائل املتعلقـة بشـروط العمـل     مبعناها األوسع حبيث تشـمل، يف مجلـة أمـور، ا     � نزاع�تسمية  

وإدارة االســـتحقاقات، واملمارســـات اإلداريـــة إىل جانـــب املســـائل الفنيـــة واملتعلقـــة بعالقـــات 
تخدمه أمــني املظــامل يف حــل املظــامل بصــفة غــري  وفيمــا يتعلــق باألســلوب الــذي يســ� املــوظفني

أنـه جيـوز ألمـني    رمسية، متنح االختصاصـات أمـني املظـامل أقصـى قـدر مـن املرونـة بـالنص علـى                 
ل يف تسـوية    املتمثـ أيـة وسـيلة مالئمـة مـن أجـل حتقيـق اهلـدف األساسـي                 �املظامل أن يسـتخدم     

وحتقيقـا هلــذه الغايــة،  . �ازعـات بــني األطـراف وجتنــب اللجـوء إىل عمليــات الـتظلم الرمسيــة    نامل
تقـدمي   أوبإسـداء املشـورة     �تقـوم   /فبينما ال ختول ألمني املظامل سلطات اختـاذ القـرارات، يقـوم           

قتضاء، بشأن اإلجراءات الالزمـة لتسـوية الرتاعـات، مـع           االقتراحات أو التوصيات، حسب اال    
 .�مراعاة احلقوق والواجبات القائمة بني املنظمة واملوظف والعدالة بينهما

ومل تتخذ اجلمعية قرارا هنائيـا بشـأن مـا إذا كانـت وظيفـة أمـني املظـامل املنشـأة حـديثا                      - ٩
، ٥٧/٣٠٧طلبـت، يف قرارهـا       بـل . ، مثلمـا اقتـرح األمـني العـام يف األصـل           فرقةاألستحل حمل   

إىل األمني العام أن يقدم، بالتشاور مـع أمـني املظـامل وممثلـي املـوظفني، مقترحـات مفصـلة عـن                    
 .لكي تنظر فيهااألفرقة دور وعمل 

 
 ظامل األخرىبالتمييز واملاألفرقة املعنية مسامهة أمني املظامل يف دور وعمل  -ثانيا  

، طلبـت أمينـة املظـامل االسـتعانة بفريـق أخصـائيني             ٥٧/٣٠٧على ضوء قـرار اجلمعيـة        - ١٠
تقـدمي  ل،  األفرقـة حل املنازعات باملنظمات، ملساعدة مكتبها يف استعراض وظائف         مدربني على   

 وبفضل الدعم املقدم من مكتب أمـني املظـامل، التقـى الفريـق       . توصيات من منظور أمني املظامل    
مبمثلي مجيع الكيانات املتصلة بنظام العدالة يف األمم املتحدة والتمس آراءهـا وتوصـياهتا بشـأن                

كما اجتمع الفريق أيضا باألعضاء احلاليني يف الفريق املعـين بـالتمييز واملظـامل األخـرى                . األفرقة
ودرس . أديـس أبابـا، ونـريويب، وجنيـف، وفيينـا         أفرقـة    عن ُبعد مع أعضـاء       حتاوريف نيويورك و  

ارنـا هلـذا النظـام بـالنظم        قالفريق نظام العدالة يف األمانة العامة دراسـة متأنيـة، وأجـرى حتلـيال م              
 .القائمة يف املنظمات األخرى، مث قدم تقريرا إىل أمينة املظامل
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 بشكل جيد ينبغي أن يشـتمل       اوالحظ الفريق أنه لكي يكون أي نظام للتظلم مصمم         - ١١
 ينبغـي تشـجيع مـوظفي األمـم املتحـدة           هوغري رمسية على السـواء، وأنـ      على آليات للحل رمسية     

فاإلجراءات غري الرمسية ال تؤدي إىل نتائج أسـرع         . على السعي أوال اللتماس احلل غري الرمسي      
من العمليات الرمسية، فحسب، بـل إن اإلجـراءات غـري الرمسيـة كـثريا مـا تـنجح يف حسـم أي                       

ه عن طريق عملية التظلم الرمسية؛ فضال عن أهنـا ميكـن أن     تظلم ال ميكن، ألسباب متعددة، حل     
وأشـار الفريـق أيضـا إىل أنـه يوجـد يف إطـار          . ُتساعد يف جتنب اللجوء إىل نظام الـتظلم الرمسـي         

القنوات غري الرمسية العديد من اخليـارات املدعومـة تنظيميـا الـيت ميكـن للموظـف أن خيتـار مـن          
يعمـل حتديـدا يف إطـار املنظمـة         لألمـم املتحـدة     ني املظـامل    والحظ الفريق أن مكتب أمـ     . )٤(بينها

وليست ألمني املظامل سلطات اختـاذ القـرار،        . كقناة حمايدة وغري رمسية خمصصة حلل التظلمات      
ولكنه يستطيع تقدمي مشورة غري رمسية وييسر حل املنازعات يف منـاخ مـن الثقـة، مبـا يف ذلـك                     

 .بوسائل املصاحلة والوساطة
، يف حني ميكنه أن يوفر حال غـري          لألمم املتحدة   الفريق أن مكتب أمني املظامل     والحظ - ١٢

ومــن ناحيــة . ميكــن إحلاقــه هبياكــل املظـامل الرمسيــة الــيت يــوفر هلــا دومـا بــديال طوعيــا   رمسـي، ال 
 بــالتمييز واملظــامل األخــرى جــزء مــن نظــام الطعــن غــري  ةاملعنيــاألفرقــة أخــرى، بــالرغم مــن أن 

 أن اإذ جيـوز هلـ  .  مـع نظـام الطعـن الرمسـي باألمانـة العامـة            اوانب من إجراءاهت  الرمسي تتداخل جب  
تقدم إىل مكتب إدارة املوارد البشرية بتوصيات الختاذ إجراءات حمددة بصـدد الشـكاوى الـيت                ت

للطعـن أمـام جملـس الطعـون        أساسـا   شـكل   ي، قـرارا إداريـا، و     الـرفض عترب،  يميكن أن   و اترد إليه 
 الفريـق أسـلوب املرونـة    اعتـرب و.  بـإجراء حتقيقـات فاصـلة      ة مكلفـ  اانـب أهنـ   هذا إىل ج  . املشترك

 األفرقة ببحث احلاالت اليت ال تنشأ عـن قـرارات       ها، باالقتران باختصاص  الذي قد تتبعه األفرقة   
 .إدارية حمددة، مستني فريدتني جيدر اإلبقاء عليهما ضمن نظام إقامة العدالة يف األمانة العامة

، حـدد الفريـق مـا يلـي         ةاحلاليـ األفرقـة    التغذية املرتدة من املقـابالت وحتليـل         وبناء على  - ١٣
 :باعتباره بعض املزايا الرئيسية لألفرقة

 تتعامل األفرقة مع الرتاعات بني األقران؛ )أ( 
لديها القدرة على االسـتجابة للمنازعـات سـواء بصـورة غـري رمسيـة أو رمسيـة                   )ب( 

 وبأسلوب مرن؛
__________ 

 لتظلماهتم باللجوء ة، جيوز ملوظفي األمم املتحدة أن يلتمسوا احللول غري الرمسياألفرقةباإلضافة إىل أمني املظامل و )٤( 
مستشاري ) ج(املشرفني وموظفي املوارد البشرية أو شؤون املوظفني؛ ) ب(دقاء؛ زمالء العمل واألص) أ(إىل 

أعضاء ) ز(ممثلي املوظفني؛ و ) و(مسؤويل شؤون املرأة باإلدارات؛ ) هـ(فريق من املستشارين؛ ) د(املوظفني؛ 
 .جمالس الطعون املشتركة عندما يعملون بصفتهم وسطاء صلح
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 مل بصورة أسرع من جملس الطعون املشترك؛ميكنها الع )ج( 
تعد أفرقة استعراض مـن جانـب األقـران، هبـذه الصـفة، ينظـر إليهـا املوظفـون                    )د( 

 على أهنا أكثر عدالة، وبالتايل يشكل املوظفون فيها جزءا من حل املشكلة وحل الرتاع؛
 ؛األفرقةتوفر فرصة تعليمية للمتطوعني األعضاء يف  )هـ( 
ــزز صــو  )و(  ــة أكــرب واألرجــح أن      تع ــذلك حتظــى بثق ــة ول ــدة لنظــام العدال رة أكي

 .يستخدمها املوظفون
 :اليت جرى اإلعراب عنها للفريق ما يلياألفرقة وضمن بعض بواعث القلق من أداء  - ١٤

للتدريب يف القانون املوضوعي أو السياسة العامة بشـأن         األفرقة  افتقار أعضاء    )أ( 
 لوساطة؛التمييز أو تقصي احلقائق وا

 واآلليات األخرى العاملة يف حل املنازعات؛األفرقة ضعف العالقات بني  )ب( 
وانفـــرد ممثلـــو األفرقـــة تالشـــى إىل حـــد كـــبري دور اإلدارة يف إنشـــاء ودعـــم  )ج( 
  بعملية تعيني األعضاء؛نياملوظف

 ال تدعمها األدلة الكافية؛األفرقة بعض تقارير  )د( 
أحادية اجلانب وينظـر إىل أعضـائه علـى أهنـم يناصـرون          األفرقةتبدو حتقيقات    )هـ( 

 املوظفني؛ و
 .أو متابعتهااألفرقة عدم اختاذ اإلجراءات من جانب اإلدارة بشأن توصيات  )و( 

األفرقـة   ميكـن اسـتمرار      )أ(: وفحص الفريق خيارات عديدة ميكن أن تعتمدها املنظمة        - ١٥
ــة ميكــن إلغــاء  )ب( احلــايل؛ ايف شــكله  ميكــن توســيع اختصــاص اإلجــراء احلــايل   )ج(؛ األفرق

األفرقـة   ميكن اإلبقـاء علـى       )د(؛  ST/AI/379  األمر اإلداري  املخصص للمضايقات املوضوع يف   
إىل لألفرقـة    ميكـن حتويـل العناصـر الرئيسـية          )هــ ( اختصاص إلصدار قرارات ملزمة؛      امع منحه 

. ة الداخليـة بـاألمم املتحـدة       ميكـن تعزيـز وظـائف الوسـاطة واملصـاحل          )و(جلان يعـاد تشـكيلها؛      
وحســب تقيــيم أمينــة املظــامل فــإن مجيــع هــذه اخليــارات تتوافــق مــع اختصاصــات مكتبــها علــى 

 هـذه اخليـارات    وقـدمت أمينـة املظـامل     . ST/SGB/2002/12األمـني العـام     النحو املوجز يف نشـرة      
 .٥٧/٣٠٧، وفقا لقرار اجلمعية العامة ، للنظر فيها واستعراضهاإىل األمني العام

األفرقـــة يف شـــكل  بـــه الفريـــق، هـــو إعـــادة تشـــكيل أوصـــىواخليـــار املفّضـــل الـــذي  - ١٦
اصطلح على تسميته جلان املظامل املشـتركة، الـيت تسـعى إىل اإلبقـاء علـى السـمات الفريـدة                     ما

وينظـر جملـس الطعـون    .  أعـاله ١٤ و ١٣ تنيعلى النحو املـوجز يف الفقـر  األفرقة  تمتع هبا   تاليت  
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يف القضــايا املرفوعــة مــن جلــان املظــامل املشــتركة، مث ترفــع إىل احملكمــة اإلداريــة لألمــم املشــترك 
متنوعا بالقدر الكـايف وأن يشـمل مـوظفني مـن          اللجان  كون تشكيل هذه    يوينبغي أن   . املتحدة

. االفنية واملديرين لضمان تـوفري فرصـة أكـرب لقبـول وتنفيـذ توصـياهت              الفئة   العامة و  ة اخلدمات فئ
وينبغــي صــياغة مبــادئ توجيهيــة لعمــل جلــان املظــامل املشــتركة، مبــا يف ذلــك مبــادئ توجيهيــة   

ولزيـادة فعاليـة جلـان املظـامل املشـتركة، دعـا            . يف تقييم حـاالت التمييـز     األفرقة  ملساعدة أعضاء   
وأوصـى أيضـا   . الفريق إىل تعزيز مجيـع الوظـائف الوسـاطة واملصـاحلة الداخليـة بـاألمم املتحـدة                

اإلقليميـة ومراكـز   يف البعثـات  ، مـا أمكـن، خدماتـه      لألمم املتحدة  ن يوفر مكتب أمني املظامل    بأ
 . خارج املقرالعمل

 
 آراء ممثلي املوظفني  -ثالثا  

ــرار بشــأن      - ١٧ ــام أن أي ق ــني الع ــة يالحــظ األم ــيؤثاألفرق ــوظفني وأن   س ــع امل ــى مجي ر عل
. ع ممثلـي املـوظفني بشـأن هـذا املوضـوع     ، التشاور م  ٥٧/٣٠٧، يف قرارها    يه، طلبت إل  اجلمعية

ــني         ــة التنســيق ب ــق جلن ــوظفني عــن طري ــع امل ــدة، مل يكــن باإلمكــان التشــاور م وألســباب عدي
ومـع ذلـك، أخـذ األمـني العـام          . املوظفني واإلدارة، لدى إعداد املقترحات اليت طلبتها اجلمعيـة        

وضـوع يف االجتمـاع األخـري       يف االعتبار اآلراء الـيت أعـرب عنـها ممثلـو املـوظفني حـول هـذا امل                 
 .للجنة التنسيق بني املوظفني واإلدارة

مشـترك لتقصـي    بأمهية وجـود فريـق      وقد أعرب ممثلو املوظفني، خباصة، عن اعتقادهم         - ١٨
ــائق ــ، ســواء احلق ــة  تكان ــة ةالقائمــاألفرق ــدعم عمــل   ذات  أو أي هيئ ــدة ل اختصاصــات جدي

يف األخـرى   أن األفرقة املعنية بالتمييز واملظامل      ضا   والحظ ممثلو املوظفني أي    .مكتب أمني املظامل  
 .ومبا أهنا تقدم مسامهات قيِّمة، يرى املوظفون أنه ال مربر إللغائها. فعالة متامافيينا وجنيف 

ــاد املــوظفني يف          - ١٩ ــدد قدمــه احت ــام يف مقتــرح حم ــر األمــني الع وباإلضــافة إىل ذلــك، نظ
أن يرجـع املوظـف املـتظلم أوال إىل مكتـب أمـني             ، يقضي بـ   ٢٠٠٤يونيه  /نيويورك، يف حزيران  

ن عـن   ا لـه تشـكيل وواليـة خمتلفـ        املظامل، مث تتبع ذلـك عمليـة رمسيـة للـتظلم أمـام فريـق مظـامل                  
 .ةاحلالياألفرقة 
موظــف ميثــل (، يتكــون فريـق املظــامل مــن ثالثـة أعضــاء مصـوتني    لــذلك املقتـرح وتبعـا   - ٢٠

)  وعضـو ثالـث خيتـاره العضـوان اآلخـران املصـوتان            اإلدارة، وموظف خيتاره الشخص املتظلم،    
ــون كخــرباء لألعضــاء املصــوتني       ــري مصــوتني يعمل ــة أعضــاء غ ــري   . وثالث ــألف األعضــاء غ ويت

وبعـد  . املصوتني مـن موظـف عضـو يف جملـس املـوظفني وأمينـة املظـامل وموظـف مـوارد بشـرية            
 .لعام لشؤون اإلدارةالنظر يف التظلم، يتخذ الفريق قرارا يكون ملزما لوكيل األمني ا
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لفريـق  الـواردة يف تقريـر ا     ويالحظ األمني العـام أنـه بـالرغم مـن أن املقترحـات احملـددة                 - ٢١
الذي قدم املشورة إىل أمـني املظـامل، ومقترحـات احتـاد املـوظفني يف نيويـورك ختتلـف يف نـواح                      

، وهـي احلاجـة     كثرية، تشترك هذه املقترحات يف وجهة النظر بشأن عدد من النقاط األساسـية            
املبينـة يف   إىل توفري آلية للموظفني متكِّن مـن النظـر يف تظلمـاهتم خـارج عمليـة الطعـون الرمسيـة                     

وضـرورة إعـادة    لألمـم املتحـدة     النظام األساسي للموظفني، باإلضافة إىل مكتب أمـني املظـامل،           
 يف حــل اهيكلتــها لتحويلــها إىل أداة ذات جــدوهل   وإعــادة اوإعــادة توجيههــ األفرقــة تســمية 
 .املنازعات

يف  املتحـدة    األمـم أيضا أن املقترحات الـيت قـدمها احتـاد مـوظفي             العام   األمنيويالحظ   - ٢٢
نيويــورك تغّيــر كــثريا طبيعــة ودور أمينــة املظــامل، إذ تشــترط عليهــا املشــاركة يف املــرحلتني غــري 

دي بـه مكتـب   الرمسية والرمسية على حد سواء وتفـرض قيـودا كـبرية علـى األسـلوب الـذي يـؤ                
ألمـم املتحـدة    لويف حني ميكن إعـادة النظـر يف واليـة مكتـب أمينـة املظـامل                 . أمينة املظامل واليته  

ــار الواجــب ألســاس ومضــمون التحســينات          ــالء االعتب ــد إي ــة، وبع ــى ضــوء التجرب ــه عل وأدائ
م ، قد ال يكون مـن املالئـم القيـام بـذلك يف هـذه املرحلـة، حيـث مت بالفعـل حتقيـق تقـد            ةاملمكن

 .٢٠٠٢ملحوظ يف الفترة القصرية اليت انقضت منذ إنشاء املكتب يف عام 
 

: بــالتمييز واملظــامل األخــرىاألفرقــة املعنيــة حــول دور  العــام األمــنيآراء  -رابعا  
 اخليارات املمكنة

  بالتمييز واملظامل األخرى الـذي     ةاملعنيلألفرقة  التحليل املوسَّع والقيِّم     العام   األمنييقدر   - ٢٣
احلاليـة غـري   ا بصـورهت األفرقـة  قدمه الفريق يف تقريره، ويالحظ ويتفق مع ما توصل إليه مـن أن         

إىل جلــان األفرقــة ونظـر أيضــا يف مقتـرح الفريــق بتحويـل بعــض خصـائص     . صـاحلة لالســتمرار 
لألمهية اليت يعلقهـا كـثري مـن املـوظفني      العام   األمنيوإدراكا من   . مظامل مشتركة يعاد تشكيلها   

اإلبقاء على عملية نظـر األقـران املتنوعـة واملشـكلة بصـورة مشـتركة حلـل املظـامل بصـورة                     على  
 .لتنظر وتبت فيها اجلمعيةالتالية اخليارات  العام األمنيغري رمسية، يقدم 

 
 : ١اخليار 

  ال يلزم اختاذ إجراء آخر:إلغاء األفرقة املعنية بالتمييز واملظامل األخرى
، الذي أعرب عنه يف تقاريره السـابقة، يف أن األفرقـة املعنيـة               العام األمنييتمثل موقف    - ٢٤

 العـام   األمـني ويشـري   . بالتمييز واملظامل األخرى ال تعمل بفعالية بشكلها احلايل وينبغـي إلغاؤهـا           
،  A/55/253 انظــر(  العامــةاجلمعيــةإىل أن هــذا هــو الســبب وراء مقترحاتــه الســابقة املقدمــة إىل 
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 وهي إلغاء األفرقة وإسـناد مهامهـا   )٣٠-٢٧، الفقرات A/56/800 و ٣لفقرة املرفق اخلامس، ا  
 . باألمم املتحدةإىل مكتب أمني املظامل

 وجه إىل املالحظة اليت أوردها الفريق يف تقريره وهـي أنـه إذا    العاماألمنيبيد أن انتباه   - ٢٥
ائف غـري متوافقـة مـع       ، سـتكون بعـض هـذه الوظـ         املظـامل أن يتـوىل وظـائف األفرقـة         قُدر ألمني 

. ST/SGB/2002/12األمـــني العـــام  مبوجـــب نشـــرة ه علـــى النحـــو املـــوجز يف اختصاصـــاتهدور
إىل مـا أورده الفريـق يف تقريـره بشـأن األمهيـة الـيت        العـام  األمنيوباإلضافة إىل ذلك ُوجِّه انتباه      

ي، وإىل أن  يعلقها املوظفون على ضرورة أن ينظر أقراهنم يف شكاواهم على مسـتوى غـري رمسـ               
 .وظائف أمني املظامل ال تنطوي على مراجعة من جانب األقران

يعتقـد أن إلغـاء األفرقـة ال حيـرم املـوظفني بالضـرورة مـن أن ينظـر          العـام   األمنيبيد أن    - ٢٦
رمسية، يف إطار املصـاحلة الـيت ميكـن أن     أقراهنم يف شكاواهم، إذ ميكن أن يتم ذلك بصورة غري       

) مـن النظـام اإلداري للمـوظفني      ) ب (٢-١١١انظر القاعدة   (عون املشترك   يقوم هبا جملس الط   
 مـن  ٢-١١١انظـر القاعـدة     (ورمسيا يف سياق إجراء الطعن الرمسي إىل جملس الطعون املشـترك            

وفيما يتعلق باملظامل غري املتصلة بقرارات إدارية حمددة، جيوز للمـوظفني رفـع             ). النظام اإلداري 
 أمني املظامل مـن أجـل احلـل غـري الرمسـي، أو إىل مكتـب إدارة املـوارد                 قضايا متصلة بالعمل إىل   

وميكن استئناف قـرار مكتـب إدارة املـوارد البشـرية     . البشرية ألجل احلل غري الرمسي أو الرمسي      
غري أنه من املعروف أن وسائل حل هـذه املظـامل بصـورة غـري               . عن طريق النظام الرمسي للطعن    
 .ن جانب األقرانرمسية ال تشمل استعراض م

 
 : ٢اخليار 

 خرى إىل جلان مظامل جديدة مشتركة بالتمييز واملظامل األةاملعنياألفرقة نقل بعض وظائف 
األفرقــة علمــا باخليــار املفضــل يف تقريــر الفريــق بإنشــاء آليــة ختلــف  العــام األمــنيحيـيط   - ٢٧
 جانــب األقــران يف حــل  بــالتمييز واملظــامل األخــرى، تضــمن اســتمرارية االســتعراض مــنةاملعنيــ

اخليـار التـايل     العامـة    اجلمعيـة لنظـر    العـام    األمـني وهلـذا السـبب يقـدم       . املظامل بصورة غري رمسية   
الذي يتضـمن بشـكل أساسـي املقتـرح الـوارد يف تقريـر الفريـق، والـذي يقضـي بإلغـاء األفرقـة                      

 إىل هيئــات )وأبرزهــا تقصــي احلقــائق ورفـع التوصــيات املكتوبــة (وبـأن توكــل بعــض وظائفهـا   
لــس الطعــون جديــدة مشــتركة لألقــران، تســمى جلــان املظــامل املشــتركة تكــون تابعــة إداريــا جمل  

 .املشترك
 يف تقريره بأن يدير اهليكل التنظيمي للجـان املظـامل املشـتركة املقترحـة              وأوصى الفريق  - ٢٨

ة بـإدارة عمـل     أن الوظائف األساسية اخلاص    العام   األمنيويالحظ  . أمني جملس الطعون املشترك   
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جملــس الطعــون املشــترك وعملياتــه مبوجــب النظــام الــداخلي للمجلــس، يــديرها رئــيس اجمللــس   
، أن يتــوىل  العــاماألمــنيولـذا فمــن األصــوب، مــن وجهـة نظــر   . ومبشـورة ودعــم أمانــة اجمللــس 

رئيس اجمللس وليس أمني اجمللس مهمة اإلشراف على جلان املظـامل املشـتركة وأن حتـتفظ أمانـة                  
ومبـا أن هنـاك أربعـة جمـالس طعـون مشـتركة       . لس بـدور تقـدمي الـدعم والـدور االستشـاري          اجمل

دائمة حاليا، فسيتعني إنشاء جلان مظامل مشتركة يف كل مركـز مـن مراكـز العمـل الـيت يوجـد                     
 .هبا جمالس طعون مشتركة دائمة أي يف نيويورك وجنيف وفيينا ونريويب

قيمة اليت ميكن أن يوفرها هذا اخليار آللية الطعـن للـتظلم            باملسامهة ال  العام   األمنيويقر   - ٢٩
، اآلخـر  تترتب عليه آثار يف امليزانية أعلى كثريا من اخليار           هويالحظ، مع ذلك، أن   . غري الرمسي 

إذ سيتعيَّن، فضال عن توفري التدريب ألعضـاء جلـان املظـامل املشـتركة، تـوفري مزيـد مـن الـدعم                      
ــة جملــس    الطعــون املشــترك واإلشــراف مــن جانــب رؤســاء اجمللــس،     اإلداري مــن جانــب أمان

ــايل ســيكون مــن الضــروري   و ــيس متفــرغ جملــالس الطعــون املشــتركة يف     بالت إنشــاء وظيفــة رئ
ــات جمــالس        ــوفري دعــم إداري إضــايف إىل أمان ــريويب، وكــذلك ت ــا ون ــورك، وجنيــف وفيين نيوي

 .أساس غري متفرغالطعون املشتركة يف كل من فيينا ونريويب اليت تعمل حاليا على 
 ٣١ الـواردة يف الفقـرتني      انتباه اجلمعية أيضا إىل االعتبارات التاليـة       العام   األمنيويوجِّه   - ٣٠
 . أدناه٣٢و 
أمني املظـامل ضـمن إجـراءات       مكتب  إن وجود جلان مظامل جديدة جنبا إىل جنب مع           - ٣١

جـوء إىل كلتـا اآلليـتني حلـل         الطعن غري الرمسية قد حيـدو بـاملوظفني، يف بعـض احلـاالت، إىل الل              
بيـد أن   . أو يـؤدي إىل نتـائج متناقضـة       /، مما قـد يـؤخر العمليـة و        )٥(شكاواهم بطريقة غري رمسية   

ــار ــايناخلي ــديال إضــافيا غــري رمســي للمــوظفني        الث ــوفِّر ب ــق، ي ــر الفري ــا أُشــري يف تقري  حلــل  كم
 بــالتمييز ةاملعنيــألفرقــة اهــذا إىل جانــب أن جلــان املظــامل اجلديــدة ستواصــل وظيفــة . منازعــاهتم

واملظــامل األخــرى املتعلقــة بتقــدمي توصــيات خطيــة إىل اإلدارة، وهــي وظيفــة ال يقــوم هبــا أمــني  
 .املظامل وال تنطوي بالتايل على خطر ازدواجية الوظائف

يتمثـل يف صـعوبة تعــيني متطـوعني للعمــل يف    الثــاين اخليـار  بوهنـاك اعتبـار آخــر يتعلـق     - ٣٢
أن النظام يعاين حاليا من صعوبات العثور على عدد كـاف            العام   األمنييالحظ  و. جلان املظامل 

لس الطعون املشترك، واهليئـات االستشـارية املتخصصـة األخـرى املؤلفـة أيضـا           جملمن املتطوعني   
وعلــى افتــراض إمكانيــة تعــيني العــدد الكــايف مــن املتطــوعني للعمــل يف اللجــان . مــن املتطــوعني

الوسـاطة  شـىت منـها     كي يكونوا فعالني، إىل تدريب موسَّع يف جمـاالت          اجلديدة، سيحتاجون، ل  
__________ 

 ١٨يف  العـــام األمـــني املـــوظفني يف نيويـــورك يف التعليقـــات الـــيت قـــدمها إىل وقـــد أثـــار هـــذا الشـــاغل احتـــاد )٥( 
 . فيما يتعلق باألفرقة٢٠٠٤يونيه /حزيران
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تقصي احلقائق، وكتابة التقـارير، والقـانون والسياسـة العامـة يف        /واملصاحلة، وإجراء التحقيقات  
،  املتحـدة  األمـم جمال التمييـز، ومـا إىل ذلـك، ويف جمـال النظـامني اإلداري واألساسـي ملـوظفي                   

وســيتعني اســتكمال هــذا التــدريب بانتظــام  . خلدمــة املدنيــة الدوليــةومعــايري الســلوك ملــوظفي ا
 .لضمان حتقيق أقصى قدر من الفعالية

 
 اخلالصة -خامسا  

يعتقد أن األفرقـة املعنيـة بـالتمييز واملظـامل األخـرى غـري               العام   األمنيخالصة القول إن     - ٣٣
فـإذا  . ني يقـدرون وجودهـا    ذات فعالية بشكلها احلايل، وإن كان يسـلم بـأن كـثريا مـن املـوظف               

ــةأيــدت  ــة اجلمعي ــة     العام ــاين أعــاله، وقــررت االستعاضــة عــن األفرق ــار الث امل ظــبلجــان املاخلي
، سـيكون مـن     شـترك  يف مقار مشتركة مع جملـس الطعـون امل         داليت ستتواج ) املقترحة(املشتركة  

. اإلداري بـاملوارد الكافيـة مـن حيـث التـدريب والـدعم              الضروري تزويد أعضـاء هـذه اللجـان       
 .سيتطلب أيضا مشاورات مع املوظفني على نطاق املنظومةالثاين كما أن تنفيذ اخليار 

 
 
 
 
 
 


