
  
  منظمـة الصحـة العالميـة

  ١١٧/٢٢م ت  المجلس التنفيذي   
  ٢٠٠٦ يناير/ كانون الثاني ٩   المائة بعد السابعة عشرةالدورة 

  EB117/22   من جدول األعمال المؤقت ٢-٧البند 
  
  
  
  

  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية
  
  

  تقرير من األمانة
  

  

 
 بأن تقدم اللجنة تقريراً سنوياً إلى       ١ةلخدمة المدنية الدولي   من النظام األساسي للجنة ا     ١٧تقضي المادة     -١

الجمعية العامة لألمم المتحدة ليحال إلى األجهزة الرئاسية لمؤسسات منظومة األمم المتحدة عن طريق رؤسائها               
  .التنفيذيين

  
ثين للجنة الخدمة   يقدم المدير العام إلى المجلس التنفيذي التقرير الحادي والثال         هذه الوثيقة،    ملحقفي  و  -٢

 في،  ٢٠٠٥ديسمبر   / وستنظر الجمعية العامة لألمم المتحدة في ذلك التقرير في كانون األول           ٢.المدنية الدولية 
  .دورتها الستين

  
 بالقرارات التي يتوقع أن تتخذها الجمعية العامة بشأن توصيات اللجنة ، بشكل منفصل،غ المجلسلّوسيب  -٣

 وتشمل المواضيع المعنية بـذلك جـدول االقتطـاع    ٣. الموظفين الخاصة بالمنظمة  لالئحة اًوالتي تتطلب تنقيح  
  .والفئات العليا، لذا فلن تتناولها هذه الوثيقة) المهنية(اإللزامي والمرتبات الخاص بموظفي الفئة الفنية 

  
  ملخص توصيات وقرارات اللجنة

  
  المساهمةالمكافأة على  /رصد الدراسة التجريبية لتوسيع نطاقات األجر

  
، ٢٠٠٤يوليـو    / استعراضها للحالة الراهنة لهذه الدراسة التي استهلت في تمـوز          ناقشت اللجنة عند    -٤

ـ  اًوتم النظر فيما إذا كان السماح بزيادة المرونة أمـر         . المسائل التي أثارها المشاركون    أي تحديـد    (اً مرغوب
وفي إدراج فئات أخرى من الموظفين عدا عن        ) كةنطاقات مالئمة لالحتياجات التي تنفرد بها المنظمات المشار       

 الواسعة النطاقات قد نفذت بالفعل      الهياكلوُأبلغت اللجنة بأن مجموعة من      . العلياوالفئات  ) المهنية(الفئة الفنية   
 وبأنه يتوقع مواصلة هذا     - الخدمة المدنية للواليات المتحدة في واشنطن العاصمة         -في خدمات مدنية مقارنة     

  .هاالتجا

                                                      
 ).النص اإلنكليزي(، ١٩٧٥، ٢٢٦السجالت الرسمية لمنظمة الصحة العالمية، رقم    ١
تتوافر نسخ من التقرير فـي قاعـة   ) (A/60/30( ٣٠ورة الستون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الد   ٢

 ).االجتماع
 .١١٧/٢٣م تالوثيقة    ٣
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وأشارت اللجنة في المناقشات الالحقة إلى أنه قد تقرر اختبار النهج الجديدة الخاصة بالموارد البشرية                 -٥
الذي أبلغت  (٢٠٠٣  عاموذكّرت اللجنة أيضا بالقرار الذي اتخذته في.  والفئات العليا)المهنية (بدءاً بالفئة الفنية

. بإجراء الدراسة التجريبية على نموذج واحد واسع النطاق       ) ٢٠٠٤  عام بشأنه الجمعية العامة لألمم المتحدة في     
ويعكس هذا النهج عزم اللجنة على عدم تنافس المنظمات التي تتبع النظام المشترك فيمـا بينهـا مـن حيـث                     

ورحبت اللجنة في قرارها بالتقرير المرحلي عن الدراسة التجريبيـة ولكنهـا ذكّـرت المنظمـات                . الموظفين
  .رة حصولها على موافقة اللجنة قبل القيام بأي انحراف عن أساليب الدراسة األصليةالمتطوعة بضرو

  
  بدل التنقل والمشقة

  
، ١٩٨٩، الذي أنشأته لجنة الخدمة المدنية الدولية في عـام           بدل التنقل والمشقة  ل الراهن   نظاماليشتمل    -٦

وقد أعربت الجمعية العامة    ). وازم المنزلية التنقل والمشقة وعدم نقل األمتعة الشخصية والل      (على ثالثة عناصر    
الـدنيا، وبالتـالي فـإن     /لألمم المتحدة عن قلقها الرتباط النظام بنقطة الوسط لجـدول المرتبـات األساسـية     

  . الدنيا /االستحقاقات المقترنة به تزداد تلقائيا كلما طبق إجراء التعديل السنوي لجدول المرتبات األساسية
  
حّل الرابطة بـين نظـام بـدل التنقـل        ،  ٢٠٠٤يوليو   / في دورتها المنعقدة في تموز     ،وقررت اللجنة   -٧

الدنيا وفصل عنصر التنقل عن عنصر المشقة، وتأجيل تنفيذ هـاتين            /والمشقة وبين جدول  المرتبات األساسية     
 الخيارات   فريق عامل لوضع   إنشاء اً، أيض ،وقررت اللجنة .  موضع التنفيذ   نظام جديد  حين وضع الخطوتين إلى   

وقدم الفريق العامل توصياته إلى اللجنة      . الخاصة بتعويضات الخدمات في مراكز العمل الشاق وتشجيع التنقل        
؛ وهي تتضمن اقتراحات بشأن أنظمة جديدة تستند إلى دفع مبـالغ ثابتـة              ٢٠٠٥يوليو   /في دورتها في تموز   

  .ازم المنزليةكبدائل لعناصر التنقل والمشقة ونقل األمتعة الشخصية واللو
  
وقررت اللجنة أن توصي الجمعية العامة لألمم المتحدة بأن تعتمد الترتيبات المقترحة المتعلقة بـسداد                 -٨

مـن قبـل     اتخاذ قرار    لتعذر اًونظر.  األمتعة وعدم استغالل إمكانية نقل    لعناصر التنقل والمشقة     جزافيةمبالغ  
 لآلثار الهامة المترتبة على تلك      اً، وبالنظر أيض  ٢٠٠٥ديسمبر   /الجمعية العامة لألمم المتحدة قبل كانون األول      

فمن المزمـع أن    االقتراحات فيما يخص نظامي المرتبات وتكنولوجيا المعلومات في منظمة الصحة العالمية،            
حدة،  بالقرار الذي ستتخذه الجمعية العامة لألمم المت       اًورهن.  لبدء التنفيذ  اً موعد ٢٠٠٦يوليو   /تموز ١ يوم   يكون

، ٢٠٠٦مـايو    /ستعرض أمانة المنظمة على المجلس التنفيذي في دورته الثامنة عشرة بعد المائة، في أيـار              
يوليـو   / تمـوز  ١ من   اًالتعديالت الالزم إجراؤها على الئحة الموظفين من أجل تنفيذ هذا النظام الجديد اعتبار            

٢٠٠٦.  
  
وسيتم في إطـار هـذا   . ين على الترتيبات الجديدة برنامج شامل إلطالع الموظف  ، قبل التنفيذ،  وسيطلق  -٩

  .البرنامج تدريب أخصائيي الموارد البشرية، كما ستوضع دالئل واضحة بشأن الترتيبات االنتقالية
  

  استعراض منهجية تحديد مستوى المنحة: منحة التعليم
  
ن تطلب من األمانـة     درست اللجنة، في إطار استعراضها، المقترحات التي وضعتها أمانتها وقررت أ            -١٠
 مواصلة أعمالها، مع توجيه اهتمام خاص لنهج المبلغ المقطوع          - بالتعاون مع المنظمات وممثلي الموظفين       -

 توضيح مدى إمكانية تنفيذ تلك المقترحات       اًوطُلب من األمانة أيض   . ومراعاة المبادئ التي ترتكز عليها المنحة     
  .زم لهدف تبسيط إجراءات التقدير والسداد وضمان اإلنصافمن الناحية العملية مع منح االعتبار الال
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  الترتيبات التعاقدية
  
 نموذجية مقترحة للتعيينات المـستمرة أو غيـر المحـدودة والتعيينـات             اًعرضت أمانة اللجنة عقود     -١١

وطلبـت  . ٢٠٠٤يوليو   /دة المدة والتعيينات المؤقتة، وذلك لتنظر فيها اللجنة في دورتها في شهر تموز            والمحد
 النظر فيها في    يتسنى لها اللجنة من أمانتها مواصلة إدخال التحسينات على النماذج بالتعاون مع المنظمات لكي             

 على ذلك قدمت األمانة إلى اللجنة مسودة المبادئ التوجيهية التي قامت بإعدادها، وتراعي           ءوبنا. دورتها التالية 
  .٢٠٠٤  عام التي أعربت عنها المنظمات فيهذه المبادئ العديد من المشاغل

  
ررت اللجنة اعتماد إطار المبادئ التوجيهية بشأن الترتيبات التعاقديـة فـي صـيغته              قونتيجة لذلك،     -١٢

الواردة في الملحق الرابع من تقريرها السنوي الحادي والثالثين وعرض تقريرها الختامي على الجمعية العامة               
 للنظام األساسي للموظفين    اً على ذلك ستجري أمانة المنظمة استعراض      ءوبنا.  الستين لألمم المتحدة في دورتها   

وستعرض أيـة  . والئحة الموظفين لغرض التأكد من التقيد بهذا اإلطار، وتعديل النظام والالئحة عند الضرورة      
  .تغييرات من هذا القبيل على المجلس التنفيذي في دورته الثامنة عشرة بعد المائة

  
  استعراض المستوى: ل المخاطربد
  
وكان المعياران اللذان حـددا حينئـذ لـدفع بـدل     . ١٩٨٤بدأت اللجنة بتطبيق بدل المخاطر في عام          -١٣

الخدمة في مراكز عمل تسود فيها ظروف شديدة الخطورة مثـل الحـرب أو القتـال الفعلـي،                  ) أ: (المخاطر
ويجري كـل ثـالث سـنوات       . ظفين غير األساسيين  الخدمة في مراكز عمل ُأجليت عنها األسر والمو        )ب(و

ويبلغ بدل المخاطر الراهن للموظفين     . ٢٠٠٢استعراض بدل المخاطر، وأجري آخر استعراض منها في عام          
 من نقطة الوسـط     ٪٢٥ المخاطر للموظفين المحليين فيبلغ      بدل دوالر أمريكي في الشهر؛ أما       ١٠٠٠الدوليين  

  .لجدول مرتبات الموظفين
  
ررت اللجنة تجديد التزامها إزاء مبدأ بدل المخاطر وأعربت عن تقديرها إلخالص وهمـة جميـع                وق  -١٤

 أن تحدد مستوى بدل المخاطر للموظفين المعينين        اًوقررت اللجنة أيض  . الموظفين العاملين في ظروف خطيرة    
؛ وحافظـت علـى     ٢٠٠٦ينـاير    / كانون الثـاني   ١ من   اً دوالر أمريكي في الشهر اعتبار     ١٣٠٠ بمبلغ   دولياً

 المنـشأ  لتوصية الفريق العامـل      اًواستناد.  دون تغيير  اًالمستوى الحالي لبدل المخاطر للموظفين المعينين محلي      
 لدورة السنوات الثالث وبالتزامن     اًالستعراض نظام بدل التنقل والمشقة، سيجري استعراض بدل المخاطر وفق         

  .مع استعراض بدالت التنقل والمشقة والنقل
  
 أن تعتمد توصية الفريق العامل بتنقيح تحديد معايير تطبيق بدل المخاطر لغرض             اًوقررت اللجنة أيض    -١٥

مراعاة ظهور أمراض مهلكة مثل متالزمة االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم والحمى النزفية الناجمة عن فيروس               
  .إيبوال، وذلك كما يرد في الملحق الثالث من تقرير اللجنة

  
  ش األجر الصافي بين األمم المتحدة والواليات المتحدةتطور هام

  
تُلزم اللجنة بموجب تكليف دائم من الجمعية العامة لألمم المتحدة بإجراء استعراض متواصل للعالقـة                 -١٦

 والفئات العليا في نيويورك واألجر الصافي       )المهنية (بين األجر الصافي لموظفي األمم المتحدة من الفئة الفنية        
في الخدمة المدنية االتحادية في الواليات المتحدة األمريكية الذين يشغلون وظائف مماثلة فـي واشـنطن                لموظ

فبرايـر   /واستذكرت اللجنة إبان المناقشة التي أجرتها في شباط       ". الهامش"ويطلق على هذه العالقة     . العاصمة
، ١٢٠ و ١١٠ تطبيق المجال بـين       في عدة مناسبات ضرورة مواصلة     أكدت مجدداً  بأن الجمعية العامة     ٢٠٠٥
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 خالل  ١١٥على أساس الفهم بأن الهامش سيحافظ على مستوى مقارب لنقطة الوسط المرغوبة والمساوية إلى               
  .فترة من الوقت

  
 بين األجر الـصافي لمـوظفي األمـم         ١١١,١ بالهامش المتوقع بمقدار     اًوقررت اللجنة أن تحيط علم      -١٧

 في نيويورك واألجر الصافي لموظفي الخدمة المدنية االتحادية في          ٢-لى مد إ) ١-م( ١-المتحدة من الرتبة ف   
وقـررت  . ٢٠٠٥ديـسمبر    / كانون األول  ٣١يناير إلى    / كانون الثاني  ١واشنطن العاصمة، وذلك للفترة من      

نقطة  في المائة عن     ٣,٩كذلك أن تسترعي انتباه الجمعية العامة للحقيقة بأن مستوى الهامش الحالي يقل بنسبة              
  .١١٥الوسط المرغوبة وهي 

  
   والفئات العليا)المهنية (تقييم المعيار الرئيسي الجديد لتقييم وظائف الفئة الفنية

  
 لنطاق تحديث نظـام األجـور واالسـتحقاقات إلـى           ٢٠٠٠توصل استعراض أجرته اللجنة في عام         -١٨

وأدت التطورات الالحقة   . وتبسيطهمجموعة من االستنتاجات من بينها ضرورة تحديث نظام تصنيف الوظائف           
 كانون  ١ وإعالنه في    ٢٠٠٣وتمت المصادقة على هذا النظام في عام        . لظهور نظام آلي جديد لتقييم الوظائف     

  .٢٠٠٤يناير /الثاني
  
معيار رئيسي يستخدم كقاعدة رسمية يستند إليها في        : ويتسم نظام تقييم الوظائف الجديد بالمعالم التالية        -١٩

رتب الوظيفية؛ وأدلة توصيف الرتب التي تحدد طلبات الوظائف، والكفاءات الالزمة ومقاييس النجـاح       تحديد ال 
  .، صيغة جديدة لتوصيف الوظائفاًالمطبقة؛ وأخير

  
آخر تحديث أجرته أمانتها فيما يخص تنفيذ       ،  ٢٠٠٥يوليو   / دورتها في تموز   في ،واستعرضت اللجنة   -٢٠

وأيدت اللجنة في قرارها النهج الذي اقترحتـه        ). ا فيها منظمة الصحة العالمية    بم( منظمة   ١٢النظام الجديد في    
أمانتها بشأن تحسين النظام الجديد، وشجعت المنظمات على زيادة معدل التنفيذ، وطلبت منها مواصـلة تقـديم               

  . في الموعد المحدد٢٠٠٦أيلول  /التقارير المرحلية الالزمة لدورتها في تموز
  

  ب من المجلس التنفيذياإلجراء المطلو
  
  . بالتقرير السنوي الحادي والثالثين للجنة الخدمة المدنية الدوليةاًالمجلس التنفيذي مدعو لإلحاطة علم  -٢١

 
  
  

=     =     =  


