
    
  ٧١/٣٦ج  الحادية والسبعونجمعية الصحة العالمية 

  ٢٠١٨ آذار/ مارس ١٩  من جدول األعمال المؤقت ٢-١٧البند 
  A71/36    

  
 
 

  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية
  
  

  المدير العامتقرير من 
  
  
أن تقدم إلى الجمعية العامة لألمم  ١نظامها األســـــــــــــاســـــــــــــي لجنة الخدمة المدنية الدولية بموجبُيطلب من  -١

المتحدة تقريرًا ســــنويًا ُيحال إلى هيئات إدارة المنظمات التابعة لمنظومة األمم المتحدة عبر الرؤســــاء التنفيذيين لتلك 
 المنظمات.

 
 تنظر وقد  ٢٠١٧.٢ههنا تقرير اللجنة لعام  ضــــــــــمن هذه الوثيقة جمعية الصــــــــــحةويقدم المدير العام إلى  -٢

ها تتخذاأثناء دورتها الثانية والســـبعين. والقرارات التي  ٢٠١٧الجمعية العامة في التقرير في كانون األول/ ديســـمبر 
في  وردت بالفعلالجمعية العامة بشـــــأن توصـــــيات اللجنة وتقضـــــي بتعديل الئحة موظفي منظمة الصـــــحة العالمية، 

ويرد في هذا التقرير ملخص من إعداد األمانة عن القرارات األخرى التي  ٣.التنفيذي إلى المجلستقرير منفصـــــــــــــل 
وقد نظرت لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي في نســــــــــــــخة  .٢٠١٧اتخذتها اللجنة في عام 

لمجلس التنفيذي في دورته الثانية ونظر بعد ذلك ا ٤ســــــــــــــابقة من هذا التقرير في اجتماعها الســــــــــــــابع والعشــــــــــــــرين؛
 ٥واألربعين بعد المائة في تقرير اللجنة بشأن مناقشاتها وأحاط به علمًا.

  
 الفصل الثاني من تقرير اللجنة

 
 اإلبالغ والرصد

 
 والسبعين والتي تتصل بعمل اللجنةالتي اتخذتها الجمعية العامة في دورتها الحادية  القرارات والمقررات

 
 تتصــــــــلالجمعية العامة والتي  اتخذتهانظرت اللجنة في مذكرة قدمتها أمانتها عن القرارات والمقررات التي  -٣
 عمل اللجنة.ب

                                                           
(الوثيقـــة  ١٩٨٧الـــدوليـــة: النظـــام األســــــــــــــــاســــــــــــــي والنظـــام الـــداخلي. نيويورك: األمم المتحـــدة،  المـــدنيـــةلجنـــة الخـــدمـــة    ١

ICSC/1/Rev.1) ، متـاح على الرابط التـالي:  .١٧المـادةhttps://icsc.un.org/resources/pdfs/general/statute1.pdf 
 ).٢٠١٧تشرين األول/ أكتوبر  ٩(تم االطالع في 

 ). متاح على الرابط التالي:A/72/30(الوثيقة  ٣٠: الملحق رقم والســــــــــبعونانية الوثائق الرســــــــــمية للجمعية العامة، الدورة الث   ٢
https://icsc.un.org/resources/pdfs/ar/AR2017.pdf  ٢٠١٧تشرين األول/ أكتوبر  ٩(تم االطالع في.( 

 .١٤٢/٣٨م تالوثيقة    ٣

 .EBPBAC27/5الوثيقة    ٤

 .١٤٢/٢٥م تالوثيقة    ٥
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 اللجنة قرارات
 
بتنفيذ قرارات الجمعية العامة واللجنة  النظام الموحد لألمم المتحدةقررت اللجنة التأكيد على ضــــــــــرورة قيام  -٤

التدابير   تخذ بعديلم  ذيالالنظام الموحد لألمم المتحدة توجيه طلب إلى لوقت المناســـــــــــــــب وبامتثال تام لها؛ في ا
كانون الثاني/   ١ســــنة، للموظفين الذين انضــــموا إليها قبل  ٦٥المناســــبة لتنفيذ الســــن اإللزامية إلنهاء الخدمة، وهي 

والتوصــيات على أســاس  القراراتبتقديم تقرير عن تنفيذ  ، أن تفعل ذلك؛ وٕاصــدار تعليمات إلى أمانتها٢٠١٤يناير 
تخذها يســنوي، وهو ما ســيفضــي أيضــًا إلى تزويد الجمعية العامة، في أوقات أنســب، بتقارير بشــأن اإلجراءات التي 

 فيما يتعلق بالتنفيذ.النظام الموحد لألمم المتحدة 
  

 الفصل الثالث من تقرير اللجنة
 

 شروط الخدمة السارية على الموظفين من كلتا الفئتين 
 

خدمات  ئة ال ئة الموظفين الفنيين الوطنيين وف مة وف عا خدمات ال ئة ال ها ف ما في ئات الموظفين، ب خدام ف اســـــــــت
  الميدانية (استعراض مجموعة عناصر أجور الموظفين المعينين محليًا)؛ تقرير الفريق العامل

 
نظرت اللجنة، في دورتها الرابعة والثمانين، في اســـــــــــتخدام الفئات التالية من الموظفين: الموظفون الفنيون  -٥

، ُقدمت والنظام الموحد لألمم المتحدةالوطنيون، والخدمات العامة، والخدمة الميدانية. وبالتشـــــــــــــاور مع أمانة اللجنة 
الموظفين الثالث. وباإلضـــافة إلى ذلك، اســـتعرضـــت اللجنة  قائمة بالمســـائل لمواصـــلة النظر فيها فيما يتعلق بفئات

نتائج دراســـــة أجراها خبير اســـــتشـــــاري خارجي تقارن معايير تصـــــنيف الوظائف في مختلف الفئات. ونظرت اللجنة 
أيضــــــــًا في دراســــــــة عن الممارســــــــات الخارجية للمنظمات الدولية األخرى فيما يتعلق باســــــــتخدام الموظفين المحليين 

 واألجانب.
 
وبعد االســـتعراض، قررت اللجنة إنشـــاء فريق عامل ليواصـــل دراســـة تلك المســـائل المتصـــلة باالســـتعراض  -٦

 الجاري.
 
واســـــتنادًا إلى الدراســـــة التي أجراها الفريق العامل، أقرت اللجنة بضـــــرورة إتاحة بعض المرونة في توظيف  -٧

التي  للنظام الموحد لألمم المتحدةالتوجيهية الموظفين من الفئة الفنية الوطنية، واتفقت على مجموعة من المبادئ 
د القاعدة بدًال من أن تكون ذات طابع إمالئي مفرط (ترد المبادئ التوجيهية  تســـتخدم هذه الفئة، من شـــأنها أن ُتجســـّ

 في الملحق الثاني لتقرير اللجنة).
 
المتاحة، ال يبدو أن هناك  وفيما يتعلق بفئة الخدمات العامة خلص الفريق العامل إلى أنه وفقًا للمعلومات -٨

 أي مؤشر على حدوث تحول كبير في طبيعة العمل المضطلع به في إطار هذه الفئة.
 
اتفقت اللجنة على أن توصــــيات الفريق العامل تتناول المســــائل العامة  ١وفيما يتعلق بفئة الخدمة الميدانية -٩

 لى النحو الذي اقترحه الفريق العامل. المتعلقة بها. ولذلك، أيدت اللجنة معايير استخدام هذه الفئة ع
  
  

                                                           
 .منظمة الصحة العالميةنطبق على يال    ١
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 قرارات اللجنة
 

قررت اللجنة توصــــــية الجمعية العامة بالمبادئ التوجيهية الســــــتخدام فئة الموظفين الفنيين الوطنيين، على  -١٠
ينبغي تصـــنيف الوظائف في فئة الخدمة  بأنهالنحو المبين في الملحق الثاني؛ وتوصـــية األمين العام لألمم المتحدة 

الميدانية بناًء على معايير تصــــــــــــــنيف وظائف فئة الخدمات العامة والفئة الفنية التي وافقت عليها اللجنة؛ وينبغي 
لألمم المتحدة والمنظمات التي تســــتخدم جداول مرتبات الخدمة الميدانية أن تؤكد، بالتشــــاور مع أمانة لجنة الخدمة 

لية، التناظر بين رتب الخدمة الميدانية ورتب الخدمات العامة والفئة الفنية؛ وينبغي اعتماد المعايير المدنية الدو 
قررت و  ١ضعت الستخدام فئة الخدمة الميدانية، في أي وظيفة ورتبة، على النحو المبين في الملحق الثالث.التي وُ 

معيار التصنيف النظام الموحد لألمم المتحدة نفيذ أمانتها أيضًا التماس معلومات عن مستوى ت منطلب اللجنة أن ت
 العالمي لفئة الخدمات العامة، وتقديم المعلومات في دورتها السابعة والثمانين. 

  
 الدراسة المتصلة بإدارة األداء واالقتراحات المتعلقة بحوافز األداء

 
، بإجراء دراســــــــــــــة عن مخططات إدارة األداء )٢٠١٥( ٧٠/٢٤٤ قرارهاطالبت الجمعية العامة اللجنة في  -١١
، وعن الترتيبــات اإلداريــة والترتيبــات المتعلقــة بــالميزانيــة الالزمــة إلرســــــــــــــــاء نظــام النظــام الموحــد لألمم المتحــدةفي 

دم حدوث أي تغييرات رئيســــــــية فيما يتعلق بمجال تقدير وفي حين أن األمانة قد خلصــــــــت إلى ع للمكافآت النقدية.
األداء ومكافآته، فقد اقترحت تنقيحين إلطار التقدير والمكافآت يســـــــــتهدفان إعادة وضـــــــــع حد أقصـــــــــى عام لميزانية 
وة مخططات المكافآت والتقدير والمكافآت النقدية الفردية. وقد ُذّكر أثناء المناقشة بأن الغرض من إبطاء تواتر العال

النظــام الموحــد في درجــة الوظيفــة كــان تحرير الموارد التي يمكن توجيههــا نحو تمويــل مكــافــآت األداء، وأن اهتمــام 
ســــــــهل تطبيق مفهوم األجر من الواليات بعض المنظمات  وقد تجعلفي الموضــــــــوع آخذ في التزايد. لألمم المتحدة 

تناســــــب المكافآت الجماعية أو الفردية. وكان هناك حســــــب األداء، في حين أن طبيعة العمل الذي تؤديه غيرها قد 
 .النظام الموحد لألمم المتحدةاتفاق عام على أنه ال ُيحّبذ تطبيق برامج المكافآت النقدية في 

  
 قرارات اللجنة

  
والمبادئ  القواعدقررت اللجنة التأكيد على توصــــــــــــــيتها الســــــــــــــابقة إلى الجمعية العامة فيما يتعلق باقتراح  -١٢

، الملحق الثالث). A/70/30التوجيهية لتقييم وٕادارة األداء من أجل تقدير مختلف مســــــــــــــتويات األداء (انظر الوثيقة 
وقعة من التكاليف المت ٪١,٥كما أوصـــت بوضـــع حد أقصـــى عام لميزانية المكافآت النقدية وغير النقدية ال يتجاوز 

من صـــــــافي المرتب األســـــــاســـــــي،  ٪١٠جميع الموظفين)، وحد أقصـــــــى  مرتبفي المنظمة (أي صـــــــافي  للمرتبات
 ٢للمكافآت النقدية الفردية.

  
اســـتعراض األجر الداخل في حســـاب المعاش التقاعدي: عوامل إجمال الراتب، وانعكاس الدخل، وخيارات 

أســـــــــاس الجدول الموحد، وبالنســـــــــبة إلى  لتحديث األجر الداخل في حســـــــــاب المعاش التقاعدي على
 الموظفين غير المصنفين في رتب

 
شــــــرعت اللجنة في إجراء اســــــتعراض لألجر الداخل في حســــــاب المعاش التقاعدي باالســــــتناد إلى منهجية  -١٣

 ٤١/٢٠٨تحديد األجر الداخل في حســـــــــــاب المعاش التقاعدي الموضـــــــــــحة في قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 
التشــــــاور مع أمانة الصــــــندوق المشــــــترك للمعاشــــــات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة، تم تحديد قائمة ). وب١٩٨٦(

 أولية من المسائل والنظر فيها مع خريطة الطريق الستكمال اللجنة لالستعراض في دورتها السابعة والثمانين.
                                                           

 .نطبق على منظمة الصحة العالميةيال    ١

 ، الملحق السادس.A/72/30لالطالع على النص الكامل المنقح انظر الوثيقة التالية:    ٢
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لى أنه ينبغي تناوله بعناية. وأثناء المناقشــــــــة كان هناك اتفاق عام على النهج الخاص بخريطة الطريق وع -١٤
وتم االتفاق أيضـــــــــــًا على أنه ينبغي إجراء تحليل دقيق لجميع الســـــــــــيناريوهات المتعلقة بتعديل منهجية تحديد األجر 
الداخل في حســـاب المعاش التقاعدي بالتعاون الوثيق مع أمانة صـــندوق المعاشـــات التقاعدية والمنظمات المشـــاركة 

واقب غير مقصـــودة، وكفالة االحترام التام لحقوق التقاعد المكتســـبة للموظفين العاملين فيه، وأنه ينبغي تجنب أي ع
حاليًا. وكان هناك اتفاق عام أيضـــــــــــــًا على قائمة المســـــــــــــائل المقترح تناولها، والتي تتمثل تحديدًا في عوامل إجمال 

لخدمة العامة أعلى منه لدى الراتب، وانعكاس الدخل (األجر الداخل في حســــــــــــــاب المعاش التقاعدي لموظفي فئة ا
موظفي الفئة الفنية عند نفس المســــــــتوى من الدخل الصــــــــافي)، والمواءمة مع جدول المرتبات الموحد بعد اســــــــتبعاد 

(واالستناد إلى أعلى درجة  ٢-في الرتبة مد ١٠العناصر المتعلقة باإلعالة، والزيادة في عدد الدرجات من ستة إلى 
المعاش التقاعدي للموظفين غير المصــنفين في رتب)، وضــرورة تحديث الجدول  لحســاب األجر الداخل في حســاب

 الموحد لالقتطاعات اإللزامية من مرتبات الموظفين.
  

 قرارات اللجنة
 
أقرت اللجنة البنود التالية التي يتعين النظر فيها في إطار اســـــــتعراض األجر الداخل في حســـــــاب المعاش  -١٥

يكون بموجبه األجر الداخل في حســــــــــــــاب المعاش التقاعدي لموظفي فئة الخدمة التقاعدي: انعكاس الدخل، الذي 
العامة أعلى منه لدى موظفي الفئة الفنية عند نفس المســــتوى من الدخل الصــــافي؛ وتنقيح جدول األجر الداخل في 

دول باســتخدام حســاب المعاش التقاعدي لموظفي الفئة الفنية باســتخدام إجراء التعديل المؤقت، أو إعادة حســاب الج
المنهجية المعتمدة، بما في ذلك إجراء حساب األجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي للموظفين غير المصنفين 
في رتب؛ وخيارات إعادة حســـــــــاب األجر الداخل في حســـــــــاب المعاش التقاعدي لموظفي الفئة الفنية وفق مجموعة 

داخل في حســــــاب المعاش التقاعدي لموظفي الفئة الفنية عناصــــــر األجر المنقحة؛ وخيارات إعادة حســــــاب األجر ال
وفق مجموعة عناصــــــــر األجر المنقحة؛ واســــــــتعراض عوامل إجمال الراتب المطبقة على الفئة الفنية وفئة الخدمات 
العامة؛ وتحديث الجدول الموحد لالقتطاعات اإللزامية من مرتبات الموظفين؛ وٕاجراء دراســــــــــــــة لقابلية المقارنة بين 

 المعاشات التقاعدية في األمم المتحدة ونظام تقاعد الموظفين االتحاديين في الواليات المتحدة.نظام 
 
وقررت اللجنة أيضــــًا في دورتها الخامســــة والثمانين إنشــــاء فريق عامل يتألف من أعضــــاء اللجنة وممثلي  -١٦

لقة بالمســــائل اآلنفة الذكر والنظر واتحادات الموظفين لبحث التفاصــــيل والخيارات المع النظام الموحد لألمم المتحدة
 فيها.

 
 الفصل الرابع من تقرير اللجنة

 
 شروط الخدمة السارية على موظفي الفئة الفنية والفئات العليا

 
 نياجدول المرتبات األساسية/ الدُ 

 
في الجــدول  ٢٠١٧كــانون الثــاني/ ينــاير  ١طبقــت اعتبــارًا من  ٪١بلغــت اللجنــة بــأن هنــاك زيــادة قــدرهــا أُ  -١٧

ة ومبالغ االقتطاعات األســــاســــي العام للمرتبات. وفضــــًال عن ذلك، فقد ُأدخلت تعديالت على جداول معدل الضــــريب
ولبيان حركة الرواتب اإلجمالية في . ٪١ارتفعت شـــــــــــرائح الدخل بحوالي وعلى المســـــــــــتوى االتحادي،  .٢٠١٧لعام 

الجدول العام والتغييرات الضــــــــــــــريبية في الواليات المتحدة، وللحفاظ على مواءمة مرتبات النظام الموحد مع إطار 
نيا، في جدول المرتبات األساسية/ الدُ  ٪٠,٩٧مرتبات الخدمة المدنية المتخذة أساسًا للمقارنة، اقُترحت زيادة نسبتها 

لقرار الجمعيــــة  وفضــــــــــــــًال عن ذلــــك، ووفقــــاً . ٢٠١٨ر كــــانون الثــــاني/ ينــــاي ١تــــدخــــل حيز التنفيــــذ اعتبــــارًا من 
جريــت في جــدول المرتبــات على نقــاط حمــايــة مرتبــات تطبيق التعــديالت التي أُ  ، ينبغي أيضــــــــــــــــاً ٧٠/٢٤٤  العــامــة

  إلى جدول المرتبات الموحد. الموظفين الذين تجاوزت مرتباتهم أقصى درجات رتب الموظفين عند االنتقال
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 قرارات اللجنة
 
نيا بصــيغته قررت اللجنة أن توصــي الجمعية العامة بالموافقة على الجدول الموحد للمرتبات األســاســية/ الدُ  -١٨

بالنســـــــــــبة للفئة الفنية والفئات العليا، لتدخل هذه حيز النفاذ اعتبارًا  الُمحّدثةنقاط حماية المرتبات  المنقحة، وأيضـــــــــــاً 
د تســــــــــــــويــًة لتقرير اللجنــة، على النحو الوارد في الملحق الســــــــــــــــابع ٢٠١٨كــانون الثــاني/ ينــاير  ١  من ، لتجســــــــــــــــّ

ف تســوية مقر العمل بما يعادل ضــاعِ ، وهي تســوية ُتطبَّق بزيادة المرتب األســاســي وتخفيض نقاط مُ ٪٠,٩٧  نســبتها
 الزيادة. ولن ينتج عن ذلك أي تغيير في صافي األجر المقبوض.

 
 هامش األجر الصافي لألمم المتحدة/ الواليات المتحدةتطور 

 
بناًء على تكليف دائم من الجمعية العامة، العالقة بين صــــــــــــــافي أجور موظفي األمم  تســــــــــــــتعرض اللجنة -١٩

المتحدة من الفئة الفنية والفئات العليا في نيويورك وصافي أجور موظفي الخدمة المدنية االتحادية للواليات المتحدة 
غلون وظائف مماثلة في واشـــنطن العاصـــمة. ولهذا الغرض، تتابع اللجنة ســـنويًا ما يحدث من تغّيرات في الذين يشـــ

 مستويات أجور الخدمتين المدنيتين.
 
وُأبلغت اللجنة بالتعديل الذي ُأدخل على حســـاب هامش الفرق بين نيويورك وواشـــنطن العاصـــمة في تكلفة  -٢٠

، الذي قدره أحد الخبراء االســــــــــتشــــــــــاريين الخارجيين في ١١٣,٨بالغ المعيشــــــــــة. واســــــــــُتخدم فرق تكلفة المعيشــــــــــة ال
 ٢٠١٧لإلجراء المّتبع. وُأبلغت اللجنة بأن هامش األجر الصـــــــــــــــافي المقّدر لعام  لفترة ســــــــــــــنتين، وفقاً  ٢٠١٦  عام
. وترد تفــاصــــــــــــــيــل المقــارنــة والمعلومــات عن تطور الهــامش على مر الزمن في الملحق الثــامن لتقرير ١١٣,٤  بلغ
 لجنة. ال
 

 قرارات اللجنة
 
قررت اللجنة إبالغ الجمعية العامة بأن الهامش بين األجر الصافي لموظفي األمم المتحدة في الفئة الفنية  -٢١

وللموظفين الذين يشــــــــــــــغلون وظائف مماثلة في الخدمة المدنية االتحادية في  والفئات العليا العاملين في نيويورك
 نماللجنة  طلبتو  .٢٠١٧للســنة التقويمية  ١١٣,٤الواليات المتحدة في واشــنطن العاصــمة بلغ، حســب التقديرات، 

اإلجراءات التصـــحيحية الالزمة عند االقتضـــاء، في إطار نظام  حتى يتســـنى اتخاذمواصـــلة رصـــد الهامش، أمانتها 
 .١١٧أو  ١١٣تجاوز ألحد المستويين الموجبين للتدخل، وهما  ٢٠١٨العمل، إذا حدث في عام تسوية مقر 

  
 المسائل المتعلقة بتسوية مقر العمل

 
ل قيد االســــــتعراض، من نظامها األســــــاســــــي، عمل نظام تســــــوية مقر العم ١١اللجنة، عمًال بالمادة  أبقت -٢٢

ونظرت في هذا الســياق، في تقريرين للجنة االســتشــارية لشــؤون تســويات مقر العمل عن أعمال دورتيها المعقودتين 
حصـــــــــائل الدراســـــــــة  هوحد التقريرين أل كان الموضـــــــــوع األســـــــــاســـــــــي. و ٢٠١٧في شـــــــــباط/ فبراير وحزيران/ يونيو 

وتطبيقها على نتائج الدراســــات االســــتقصــــائية  ،بروكســــل االســــتقصــــائية الخاصــــة لألســــعار التي أجرتها األمانة في
الجارية لتكاليف المعيشــة في مراكز العمل بالمقار الرئيســية، والتي من أجلها ُتســتخدم بيانات األســعار الُمجّمعة في 

من إطار البرنامج األوروبي للمقارنة، بدًال من أمانة اللجنة، في حســــــاب الرقم القياســــــي لتســــــوية مقر العمل. وتضــــــ
 جدول األعمال المقترح للدورة األربعين للجنة االستشارية.  التقرير أيضاً 

 
النظام الموحد لألمم المتحدة على اللجنة. وكانت األولى وثيقة أعدها  وكانت هناك ثالث وثائق معروضـــة -٢٣

الموجود في جنيف بشــأن االعتبارات المتعلقة بالدراســات االســتقصــائية لتكاليف المعيشــة والمســائل المتصــلة بتســوية 



  /36A71 ٧١/٣٦ج

6 

مقر العمل، واآلثار القانونية واإلدارية للنتائج الســـــــلبية للدراســـــــات االســـــــتقصـــــــائية لتكلفة المعيشـــــــة في جنيف، التي 
من تقريرًا عن النتائج التي توصــل إليها الفريق المؤلف من . وشــملت تلك الوثيقة ملحقًا يتضــ٢٠١٦ُأجريت في عام 

خبيران من منظمة العمل الدولية، وخبير من األونكتاد وخبير اســــتشــــاري، ُيشــــار إليهم في (أربعة خبراء إحصــــائيين 
، فيما يتعلق بمختلف المســـــائل المنهجية المتصـــــلة )بوصـــــفهم "خبراء الشـــــؤون اإلحصـــــائية في جنيف"تقرير اللجنة 

نظام تســوية مقر العمل، فضــًال عن تطبيق األمانة تلك المنهجية في حســاب الرقم القياســي لتســوية مقر العمل في ب
. خبراء الشـــــــــــؤون اإلحصـــــــــــائية في جنيفجنيف. وتضـــــــــــمنت الوثيقة الثانية رد األمانة على المســـــــــــائل التي أثارها 

المســــــائل المتصــــــلة بمنهجية تســــــوية مقر  ولت أيضــــــاً الوثيقة الثالثة فكانت مذكرة أعدتها اتحادات الموظفين تنا  وأما
العمل والمســــائل التشــــغيلية. وكمؤشــــر لألهمية الحاســــمة للمســــائل المعروضــــة على اللجنة، حضــــر الدورة وفد رفيع 
المســــــــــــــتوى يمثل مختلف المنظمات التي يوجد مقرها في جنيف، بمن فيهم المدير العام لمكتب األمم المتحدة في 

عام ونائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية، والمدير العام المســــــــاعد لمنظمة الصــــــــحة العالمية جنيف، والمدير ال
المســــؤول عن اإلدارة العامة، ومدير إدارة الموارد التابعة للمنظمة العالمية لألرصــــاد الجوية، ومديرو إدارات الموارد 

 .النظام الموحد لألمم المتحدةالبشرية للعديد من 
 
المســتفيضــة التي دارت حول المســائل المتعلقة بتســوية مقر العمل، في الفقرات من  ةيل المناقشــوترد تفاصــ -٢٤

 من تقرير اللجنة. ١٢٦إلى  ١٠٩
 

 قرارات اللجنة
 

في  ٢٠١٦الجوانب المنهجية للدراســــات االســــتقصــــائية المرجعية المتعلقة بتحديد تكلفة المعيشــــة لعام 
 واشنطن العاصمةمراكز العمل التي توجد بها مقار وفي 

 
قررت اللجنة التأكيد من جديد أن األمانة قامت، وفقًا للمنهجية المعتمدة، بجمع ومعالجة البيانات المستقاة  -٢٥

؛ واإلحاطة علمًا بالنتائج الواردة ٢٠١٦من الدراســــات االســــتقصــــائية المرجعية المتعلقة بتحديد تكلفة المعيشــــة لعام 
واتحادات الموظفين بشــأن مختلف جوانب منهجية  الشــؤون اإلحصــائية في جنيفخبراء في الوثيقتين اللتين أعدهما 

تســــــوية مقر العمل، ورد األمانة على تلك النتائج، وتقديم الوثيقتين إلى اللجنة االســــــتشــــــارية لشــــــؤون تســــــويات مقر 
تسوية مقر العمل، مواصلة عملها على تحسين المنهجية التي يقوم عليها نظام باللجنة االستشارية ومطالبة العمل؛ 

 وذلك بالتعاون مع ممثلي اإلدارات واتحادات الموظفين المشمولة بنظام األمم المتحدة الموحد.
 

نتائج الدراســـــــات االســـــــتقصـــــــائية المرجعية المتعلقة بتحديد تكلفة المعيشـــــــة في جنيف ولندن ومدريد 
 اشنطن العاصمةو يال وباريس وروما وفيينا و   ومونتر

 
يضــــاف إلى نتائج جميع الدراســــات االســــتقصــــائية المرجعية  ٪٣الموافقة على هامش بنســــبة قررت اللجنة   -٢٦

، في ٪٣  ، والتي تقل عن مؤشـــــر األجور الســـــائد بأكثر من٢٠١٦المتعلقة بتحديد تكلفة المعيشـــــة المجراة في عام 
لمســتأنفة؛ والموافقة على ضــوء توصــية اللجنة االســتشــارية لشــؤون تســوية مقر العمل، في دورتها التاســعة والثالثين ا

في لندن ومدريد وباريس وروما  ٢٠١٦نتائج الدراســات االســتقصــائية المرجعية المتعلقة بتحديد تكلفة المعيشــة لعام 
  وفيينا، على نحو ما أوصت به اللجنة االستشارية.

  
آب/  ١أنه ينبغي تنفيذ النتائج الخاصــــــــــــــة بلندن ومدريد وباريس وروما وفيينا في  أيضــــــــــــــاً وقررت اللجنة   -٢٧

، مع مراعاة التضخم وتقلبات أسعار الصرف بين تاريخ الدراسة االستقصائية وتاريخ تنفيذ النتائج؛ ٢٠١٧أغسطس 
أيار/  ١من  ٢٠١٦يف لعام وتغيير تاريخ تنفيذ نتائج الدراسات االستقصائية المتعلقة بتحديد تكلفة المعيشة في جن

، بغية مواءمة تاريخ التنفيذ مع تاريخ التنفيذ لمركزي العمل اآلخرين ٢٠١٧آب/ أغســــــــــــــطس  ١إلى  ٢٠١٧مايو 
 اللذين سيبدأ فيهما اتخاذ التدابير الالزمة لسد الفجوات (روما ومدريد).
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 ٢٠١٦راة في جولة عام تنفيذ نتائج الدراسات االستقصائية المتعلقة بتحديد تكلفة المعيشة المج
 
واتحادات الموظفين، النظام الموحد لألمم المتحدة منها للنداءات التي وجهها ممثلو  قررت اللجنة، مراعاةً   -٢٨

الموافقة على إدخال تعديل على اإلجراء الخاص بســــــــد الفجوات. ويتمثل هذا التدبير في قاعدة تشــــــــغيلية ترمي إلى 
ت الناجم عن نتائج الدراسات االستقصائية لتكاليف المعيشة التي تكون أقل بكثير تخفيف األثر السلبي على المرتبا

من مؤشــرات األجور الســائدة. ويتمثل التعديل في رفع مؤشــر تســوية مقر العمل المســتمد من الدراســة االســتقصــائية 
لعمل لمركز العمل استخالص مضاعف معدل منقح لتسوية مقر امن أجل  ٪٣(المحّدثة لغاية شهر التنفيذ) بنسبة 

مضــــــاعف تســــــوية مقر أن قررت اللجنة فضــــــًال عن ذلك، . و من تقريرها (أ)١٢٨وفقًا لقرار اللجنة الوارد في الفقرة 
يتقــاضــــــــــــــى الموظفون الحــاليون أن و  ،على جميع الموظفين من الفئــة الفنيــة في مركز العمــلينطبق العمــل المنقح 

نفيذ نتائج الدراسة االستقصائية أو قبله، مضاعف تسوية مقر العمل الموجودون بالفعل في مركز العمل في تاريخ ت
البدل االنتقالي الشــخصــي هو الفرق بين مضــاعفي  . كما قررت اللجنة أنالمنقح، إضــافة إلى بدل انتقالي شــخصــي

كل أربعة  لألشـــــــهر الســـــــتة األولى من تاريخ التنفيذ، ثم ُيعدَّل نزوالً  تســـــــوية مقر العمل المنقح والســـــــائد وُيدفع كامالً 
؛ وخالل شـــهر التعديل، ُيحســـب البدل االنتقالي الشـــخصـــي الجديد بأخذ الفرق بين مؤشـــر أشـــهر حتى ُيلغى تدريجياً 

النتقالي األجر الســــــــــائد ومؤشــــــــــر األجر المطبق على الموظفين الحاليين (أي مؤشــــــــــر األجر الســــــــــائد زائدًا البدل ا
 .٪٣الشخصي الحالي)، مخفضًا بنسبة 

 
األمانة مواصـــلة إجراء المزيد من الدراســـات التحليلية لمقارنة بيانات األســـعار  منوقررت اللجنة أن تطلب   -٢٩

من األمانة تحديد  الُمجّمعة في إطار برنامج المقارنة األوروبي بالبيانات التي جمعتها األمانة. وطلبت أيضـــــــــــــــاً 
 مصادر أخرى لبيانات أسعار قابلة للمقارنة بحلول جولة الدراسات االستقصائية المقبلة.

 
 بدالت إعالة األوالد والمعالين من الدرجة الثانية: استعراض المنهجية

 
هجية الخاصــــــــــة للجدول الزمني الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثالثة والثمانين، درســــــــــت اللجنة المن وفقاً   -٣٠

ببدالت إعالة األوالد المعالين والمعالين من الدرجة الثانية. ونظرت اللجنة في عدد من االقتراحات المتعلقة بتنقيح 
، ومن أبرزها ٢٠٠٨في عام  الســــابقالمنهجية لكي تجســــد التطورات ذات الصــــلة التي اســــتجدت منذ االســــتعراض 

الفئة الفنية، وتوسعة النظام الموحد. وتم النظر في عناصر مثل استحداث مجموعة منقحة لعناصر األجر لموظفي 
القيمة المرجعية للدخل في إطار جدول المرتبات الموحد، والمواقع المرجعية التي تضــــــــــــــم حاليًا ثمانية مراكز عمل 

 توجد فيها مقار رئيسية، والتوقيت وتحويل العمالت.
 
اآلنفة الذكر وٕاقرارًا منها بالحاجة إلى مواءمة إجراء حســاب بدل وأخيرًا فإن اللجنة مراعاة لجميع التطورات   -٣١

إعالة األوالد مع هيكل المرتبات الجديد، قررت أن تعاود النظر في هذه المســألة أثناء اســتعراض مســتوى بدل إعالة 
 الخيارين. كال األوالد في الوقت نفسه الذي ستنظر فيه في

 
 قرارات اللجنة

 
قيد االســــــــــــتعراض  على أن تظلعلى المنهجية الحالية لبدل إعالة األوالد المعالين،  تبقيأن قررت اللجنة   -٣٢

، أثناء اســــــــــتعراض مســــــــــتوى بدالت إعالة األوالد وأن تطلب من األمانةومعاودة النظر فيها، حســــــــــب االقتضــــــــــاء؛ 
عية للدخل التي تقارن فيما يتصــــــل بخيارين للقيمة المرج تعرض عمليات الحســــــابالين من الدرجة الثانية، أن والمع

 ،لبدل الزوج المعال خيار يســــتند إلى معدل الجدول الموحد فقط وآخر شــــامل أيضــــاً أي  ،عندها اســــتحقاقات األوالد
 .في هذا الصدد قراراً كي تتخذ اللجنة 
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 تقرير عن التنوع، بما في ذلك التوازن بين الجنسين والتوزيع الجغرافي في نظام األمم المتحدة الموحد
 
ذّكرت اللجنة بأن التنوع بوصـــــفه مبدًأ توجيهيًا أســـــاســـــيًا، ُيعد جزءًا ال يتجزأ من مهمة األمم المتحدة. وُيعد   -٣٣

مبدأ. ويخضـــع هذا التحقيق أكبر قدر ممكن من التمثيل الجغرافي والمســــاواة بين الجنســــين من المفاهيم األســــاســــية ل
ر أن التقرير الحالي عن التنوع يســتند إلى المعلومات الواردة كال العنصــرين للرصــد المتواصــل. ومن ثم ينبغي اعتبا

 ٧٠/٢٤٤ قرارهافي التقارير الســــــــــابقة وأنه يســــــــــتجيب للمطالب األخرى للجمعية العامة لألمم المتحدة، والواردة في 
ومات عن ، وتضــــــــــــــمن معل٢٠١٦تحديدًا. وكان هذا التقرير قد ُقدم إلى اللجنة في دورتها الثالثة والثمانين في عام 

الســـــــياســـــــات والتدابير التي تراعي الفوارق بين الجنســـــــين والتي ُوضـــــــعت بغرض تحقيق التوازن بين الجنســـــــين في 
مؤســـــــســـــــات النظام الموحد. وفي تقرير المتابعة الذي قدمته األمانة في الدورة الخامســـــــة والثمانين للجنة، عرضـــــــت 

للتنوع، ُجمعت من هيئة األمم المتحدة للمرأة ومن ردود معلومات أخرى عن التكافؤ بين الجنسين والجوانب األخرى 
، ودراســـــة اســـــتقصـــــائية أجرتها اللجنة في نيســـــان/ ٢٠١٦على اســـــتبيان ُطرح في عام النظام الموحد لألمم المتحدة 

 .٢٠١٧ أبريل
 
ايد عدد خالل العقدين الماضـــــيين، وتز  اً كبير  تطوراً وخلص التقرير إلى أن مجال التنوع والشـــــمول قد تطور   -٣٤

الدراســات التي ُأجريت بشــأن ما ينطوي عليه التنوع والشــمول من فوائد على الشــركات، بما في ذلك تحســين التمثيل 
النظام  منظمات والمعنويات والســـمعة واإلنتاجية واالبتكار. وأشـــار التقرير أيضـــًا إلى أن ســـياســـات التنوع في معظم

ســين والتوازن الجغرافي في التوظيف، وســياســات لمنع المضــايقات تشــمل ســياســات لتحقيق التكافؤ بين الجنالموحد 
سياسات المنظمات لديها  وبعض هذه .ترتيبات العمل المرنةفضًال عن والتحرش الجنسي وٕاساءة استعمال السلطة، 

التمييز ضـــد األشـــخاص المصـــابين بالعجز واألشـــخاص المتعايشـــين مع األيدز  بما في ذلكمحددة لتجنب التمييز، 
 لعدوى بفيروسه.وا
 
بأن التكافؤ بين الجنســـــــين يكتســـــــي أهمية محورية لتحقيق أهداف في مناقشـــــــات اللجنة وأقر المشـــــــاركون   -٣٥

مختلف مؤســــســــات النظام الموحد، ولكنهم أكدوا ضــــرورة أال يكون ذلك على حســــاب جوانب التنوع المهمة األخرى، 
العجز والســـــكان األصـــــليين. وٕاشـــــارة إلى مبادرة األمين العام بمثل التمثيل الجغرافي وٕادماج األشـــــخاص المصـــــابين 

الرامية إلى تســريع المســار نحو تحقيق التكافؤ بين الجنســين بالتشــاور الوثيق مع مؤســســات النظام الموحد، باعتباره 
لوضـــــــع خريطة طريق بشـــــــأن التكافؤ بين  ٢٠١٧إنشـــــــاء فرقة عمل في بداية عام  وامســـــــألة ذات أولوية، اســـــــتذكر 

نســـين في نظام األمم المتحدة الموحد، تشـــمل مهام التنفيذ والمعايير واألطر الزمنية والهياكل المؤســـســـية الالزمة الج
لتحقيق الهدف المتمثل في بلوغ التوازن بين الجنسين في شكل مناصفة تامة. وكان األمين العام قد تعهد بالتوصل 

 .٢٠٢١بحلول عام إلى التكافؤ بين الجنسين على مستوى القيادة العليا 
 
في  ٪٢,١بنســـبة  وأنه قد زاد ٪٤٢,٨قد بلغ في الفئة الفنية والفئات العليا والحظت اللجنة أن تمثيل المرأة   –٣٦

، بمتوســـــــــــط زيادة ســـــــــــنوي ٢٠١٥كانون األول/ ديســـــــــــمبر  ٣١إلى  ٢٠١١كانون األول/ ديســـــــــــمبر  ٣١الفترة من 
  .٪٠,٥ قدره

 
ع به فيما يخص إطار إدارة الموارد البشرية الجديد الذي بدأ العمل به وذكر أعضاء اللجنة العمل المضطل  -٣٧

. وبالنظر إلى أن التي يحتوي عليها، وأعربوا عن الحاجة إلى تعزيز عناصر التنوع ٢٠١٧في كانون الثاني/ يناير 
دمم باعتباره وثيقة حية، فإن التغييرات التي اإلطار صــــــُ  ســــــهولة في الوقت أي تطورات جديدة يمكن أن تنفذ ب تجســــــّ

 الفعلي.
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 قرارات اللجنة
 

يتعلق بتوظيف   قابلة للقياس فيما حصـــــــــــــــائلعلى تحديد النظام الموحد لألمم المتحدة قررت اللجنة حث   -٣٨
مجموعات متنوعة وترقيها واستبقائها ومشاركتها؛ وزيادة جهودها واستثمار الوقت والموارد للتعامل مع جميع جوانب 

ذلك توفير التدريب للمديرين والموظفين؛ ووضع استراتيجية شاملة بشأن التنوع تتضمن خطط عمل التنوع، بما في 
ملموســــــة وغايات محددة وجداول زمنية من أجل تحقيق التوازن بين الجنســــــين والتمثيل الجغرافي العادل إذا لم تكن 

  وع.قد بادرت بعد بالقيام بذلك؛ ومواصلة االستعراض الدوري لجميع جوانب التن
  

 الفصل السادس من تقرير اللجنة
 

 شروط الخدمة في الميدان
 

  بدل المخاطر: منهجية تعديل واستعراض مستوى البدل
 
في ســـياق االســـتعراض الشـــامل لمجموعة عناصـــر األجر في نظام األمم المتحدة الموحد، بّتت اللجنة في   -٣٩

ابع لتقريرها السنوي وفقًا للجدول الوارد في الملحق الر دورة استعراض مستوى البدالت الواقعة في نطاق اختصاصها 
 .٢٠١٧ثالث سنوات، بدءًا من عام وُيستعرض مستوى بدل المخاطر كل . ٢٠١٦لعام 
 
أمانتها أن تعرض خيارات لمعالجة  منوأحاطت اللجنة علمًا بالمعدالت الحالية لبدل المخاطر وطلبت   -٤٠

 تين من الموظفين. منهجية تعديل بدل المخاطر لكلتا الفئ
 

 قرارات اللجنة
 
بالنسبة إلى الموظفين المعيَّنين دوليًا أن قررت اللجنة  ،فيما يتعلق بمنهجية تعديل مستويات بدل المخاطر  -٤١

تســتخدم المؤشــرات الثالثة المطبقة لتحديد بدل المشــقة والعالقة بين بدل المخاطر وصــافي نقطة الوســط في جدول 
؛ وبالنسبة إلى الموظفين المعيَّنين كمؤشرات مرجعية ،نيا الساري في سنة االستعراض المقررالدُ  المرتبات األساسية/

من جداول مرتبات فئة الخدمات العامة المنطبقة وأن ُيســــتخدم صــــافي  ٪٣٠محليًا، أن تحدد مســــتوى البدل بنســــبة 
كمقياس مرجعي. وفيما  تعراض المقررنقطة الوســـط في جداول المرتبات المنطبقة الســـارية في الســـنة الســـابقة لالســـ

يتعلق بمســــــــــــــتوى البـــدل، قررت اللجنـــة أن تبقي على مســــــــــــــتوى بـــدل الخطر للموظفين المعيَّنين دوليـــًا عنـــد مبلغ 
دوالر شــــهريًا إلى أن يحين موعد االســــتعراض المقبل؛ وأن ُتحّدث مســــتوى بدل المخاطر للموظفين المعيَّنين  ١٦٠٠

إلى عام  ٢٠١٢ عية لجداول المرتبات التي اســـــــــــتندت إليها طرق الحســـــــــــاب، من عاممحليًا بتحديث الســـــــــــنة المرج
على صافي نقطة الوسط في تلك الجداول. كما قررت أن ُيجرى االستعراض المقبل  ٪٣٠، وأن تطبق نسبة ٢٠١٦

 وفقًا للجدول الزمني المحدد. ٢٠٢٠لبدل المخاطر في عام 
 

 بدل اإلجالء األمني: استعراض المستوى
 
، ٢٠١٧جرى كل ثالث ســــــــــــــنوات، بدءًا من عام لدورة االســــــــــــــتعراض الحالية، كان من المقرر أن يُ  وفقاً   -٤٢

للمســـاعدة في تعويض المصـــروفات اإلضـــافية  ٢٠١٢اســـتعراض لمســـتوى بدل اإلجالء األمني الذي تقرر في عام 
 هم الرسمية.المباشرة للموظفين وأفراد أسرهم المستحقين الذين جرى إجالؤهم من مراكز عمل
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دوالر في اليوم  ٢٠٠هو  ٢٠١٢والمبلغ اليومي الحــــالي لبــــدل اإلجالء الــــذي حــــدَّدتــــه اللجنــــة في عــــام   -٤٣
 .يوماً  ٣٠ُيدفع لمدة أقصــاها  ،ل فرد من أفراد أســرته المســتحقيندوالر لك ١٠٠من هذا المبلغ أي  ٪٥٠للموظف و

ُيرفع بعد ذلك اإلجالء أو عادة ما لمدة أقصاها ستة أشهر. و وُيدفع  ٪٢٥ض هذا المبلغ بنسبة يخفّ  هذه المدةوبعد 
 ُيعلن مركز العمل مركَز عمل ال ُيسمح فيه باصطحاب األسرة. 

 
 لصــــــــالحوأحاطت اللجنة علمًا ببيانات شــــــــبكة الموارد البشــــــــرية واقتراحاتها التي أيدتها جمعيات الموظفين   -٤٤

مني واالســــتعاضــــة في المســــتقبل عن إجراء اســــتعراضــــات دورية بعد اإلبقاء على المســــتوى الحالي لبدل اإلجالء األ
عدة ســـنوات بربط التغيرات في مبلغ البدل ربطًا مباشـــرًا بالتغيرات التي تحدث في المعدالت األســـاســـية لبدل اإلقامة 

 اليومي المستخدمة في الدراسة.
 

 قرارات اللجنة
 

في اليوم  أمريكي دوالر ٢٠٠األمني في مســــــــــــــتواه الحالي البالغ أن تبقي على بدل اإلجالء قررت اللجنة   -٤٥
يومًا، وبعد ذلك  ٣٠في اليوم لكل فرد من أفراد أســــــرته المســــــتحقين، لمدة أقصــــــاها أمريكي دوالر  ١٠٠للموظف و

، على التوالي، لمدة أقصــــاها ســــتة أشــــهر؛ ومبلغ إجمالي لعنصــــر الشــــحن أمريكي دوالر ٧٥و أمريكي دوالر ١٥٠
األمانة  منيكون واجب التطبيق عنـدما يتم إجالء الموظف وأفراد أســــــــــــــرته؛ وأن تطلـب أمريكي دوالر  ٥٠٠قدره 

تحــديــث المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة ببــدل اإلجالء األمني الواردة في الملحق الســــــــــــــــابع لتقرير اللجنــة الســــــــــــــنوي 
 ، حسب االقتضاء.)A/68/30(الوثيقة  ٢٠١٣ لعام
  
  

  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
  

  .بهذا التقريرمدعوة إلى اإلحاطة علمًا  جمعية الصحة  -٤٦
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