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  ١٢٢/٢٥م ت  المجلس التنفيذي

  ٢٠٠٧ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٩   بعد المائة والعشرونالثانيةالدورة 
  EB122/25   من جدول األعمال المؤقت ٣-٧البند 

  
  
  
  

  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية
  
  
  

  تقرير من األمانة
  
  
  

 بأن تقدم اللجنة تقريراً سنوياً إلى       ١نة الخدمة المدنية الدولية    من النظام األساسي للج    ١٧تقضي المادة     -١
الجمعية العامة لألمم المتحدة ليحال إلى األجهزة الرئاسية لمؤسسات منظومة األمم المتحدة عن طريق رؤسائها               

  .التنفيذيين
  
ث والثالثـين للجنـة     وفي هذه الوثيقة، تقدم المديرة العامة إلى المجلس التنفيذي التقرير السنوي الثال             -٢

، إبـان  ٢٠٠٧ديسمبر  / فيه الجمعية العامة لألمم المتحدة في كانون األول       ستنظر الذي   ٢الخدمة المدنية الدولية  
 حول القرارات التي يتوقع أن تتخذها الجمعية العامة بـشأن           ٣ويتم تقديم تقرير منفصل   . دورتها الثانية والستين  

ويتعلق الموضوع المعني بمرتبـات     . ئحة المنظمة الخاصة بالموظفين   توصيات اللجنة التي تقتضي مراجعة لال     
  .والفئات العليا) الفنية(موظفي الفئة المهنية 

  
  :ويرد فيما يلي ملخص ألهم عناصر تقرير اللجنة  -٣
  

  االحتفاظ بموظفي المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة
  
 الذي طلبت فيه إلى ٦١/٢٧٤عية العامة لألمم المتحدة في دورتها الحادية والستين القرار اعتمدت الجم  -٤

اقتراح شامل  "لجنة الخدمة المدنية أن تسدي إليها المشورة بشأن اقتراح األمين العام الوارد في تقريره المعنون                
دا والمحكمـة الدوليـة ليوغوسـالفيا       بشأن الحوافز المالئمة لالحتفاظ بموظفي المحكمة الجنائية الدولية لروان        

  ٤".السابقة
  
  
  

                                                           
 ).النص االنكليزي (١٩٧٥، ٢٢٦السجالت الرسمية لمنظمة الصحة العالمية، رقم     ١
تتوافر نسخ من التقرير في      ((A/62/30) ٣٠الملحق رقم   : الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون          ٢

 ).قاعة االجتماع
 .١ إضافة ١٢٢/٣٠م ت و١٢٢/٣٠م تالوثيقتان     ٣
 .A/61/824الوثيقة     ٤
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وقد أقرت اللجنة بالصفة االستثنائية لهاتين المحكمتين، ولكنها استنتجت مع ذلـك أن مـنح مـوظفي                   -٥
كما اعتبرت اللجنـة    . المحكمتين حوافز مالية بغية االحتفاظ بهم سيشكل سابقة ينبغي تجنبها في النظام الموحد            

 فريداً بدرجة كافية تبرر اللجوء إلى إجراءاًمتين وإيقاف تشغيلهما في المستقبل ال يمثالن        أن تقليص حجم المحك   
  .معاملة استثنائية، إذ هناك عدد من الكيانات األخرى التي تواجه ظاهرة مماثلة

  
  تطور هامش األجر الصافي بين األمم المتحدة والواليات المتحدة

  
ها من الجمعية العامة، استعراض العالقة بين األجـر الـصافي           اللجنة، بموجب تكليف دائم ل    واصلت    -٦

لموظفي األمم المتحدة من الفئة الفنية والفئات العليا في نيويورك واألجر الصافي لمـوظفي الخدمـة المدنيـة                  
والتي يشار إليهـا    (االتحادية بالواليات المتحدة األمريكية الذين يشغلون وظائف مماثلة في واشنطن العاصمة            

  .)"الهامش"ما بعد بـ في
  
إلى المعلومات المقَدمة، قررت اللجنة إفادة الجمعية العامة بأن الهامش بين األجـر الـصافي               استناداً    -٧

 في نيويورك واألجر الصافي لموظفي الخدمة المدنيـة         ٢- إلى مد  ١-لموظفي األمم المتحدة في الرتب من ف      
 كـانون  ١مـن  الممتدة ، وذلك عن الفترة     ١١٣,٩صمة قُدّر بقيمة    االتحادية بالواليات المتحدة في واشنطن العا     

كما وجهت انتباه الجمعية إلى كـون متوسـط مـستوى           . ٢٠٠٧ديسمبر   / كانون األول  ٣١يناير إلى    /الثاني
، حيـث  ١١٥كان أقل من نقطة الوسط المستصوبة البالغة   ) ٢٠٠٧-٢٠٠٣(الهامش للسنوات الخمس الماضية     

  .١١٢,٣ اًاليغ حيبل
  

  المتعلقة بتسويات مقر العملالمسائل 
  
واصلت لجنة الخدمة المدنية الدولية استعراضها لتطبيق نظام تسوية مقر العمل، ونظرت فـي هـذا                  -٨

  .السياق في تقرير اللجنة االستشارية لشؤون تسويات مقر العمل عن أعمال دورتها التاسعة والعشرين
  
  :وقررت اللجنة ما يلي  -٩
  

ق على توصيات اللجنة االستشارية فيما يتعلق بالتبسيطات المقترحة لهيكـل الـرقم             أن تواف  )أ(
  القياسي لتسوية مقر العمل؛

  
أن تطلب إلى األمانة العامة إجراء دراسة استقصائية خارج المنطقة لتحديد الـرقم القياسـي                )ب(

  خارج المنطقة وجمع المعلومات عن عمليات الشراء عبر اإلنترنت؛
  
أذن لألمانة العامة بالتفاوض مع مقدم البيانات بشأن المقترحات المحددة الراميـة إلـى              أن ت  )ج(

تحسين شفافية ويسر قراءة تقريره لفترة السنتين، على أن يرجأ إجراء أي تعديالت علـى المنهجيـة                 
  ؛٢٠١٠حتى عام 

  
ي وضعتها األمانـة    أن توافق على توصية اللجنة االستشارية باستخدام نماذج تقدير التكلفة الت           )د(

لتقدير اآلثار المالية للتغيرات في كل من الجدول األساسي لمرتبات موظفي الفئة الفنية والفئات العليا،               
  ١وفي نظام التنقل والمشقة؛

                                                           
 .انظر المرفقين الرابع والخامس من تقرير اللجنة    ١
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أن تطلب إلى األمانة وضع نموذج لتقدير اآلثار المالية لمنحة التعليم وتقديمه إليها في دورتها                )ه(
  .السادسة والستين

  
  المرحلي عن إقامة شبكة اإلدارة العلياقرير الت
  

، الذي طلب إلى    ٥٩/٢٦٨اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها التاسعة والخمسين القرار             -١٠
اللجنة أن تواصل رصد المشروع المتعلق بتحسين القدرة واألداء اإلداريين لدى كبـار المـوظفين وأن تقـدم                  

 أن تطلب   وقررت اللجنة في دورتها الثانية والستين     .  الجمعية العامة حسب االقتضاء    التوصيات بهذا الشأن إلى   
 علـى   ،شبكة الموارد البشرية موافاتها    /إلى مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة األمم المتحدة المعني بالتنسيق        

  . بمعلومات مستكملة بشأن تطوير شبكة اإلدارة العليا،فترات منتظمة
  

 عن تنفيذ الخطة االسـتراتيجية لمجلـس        اً مرحلي اًجنة، في دورتها الخامسة والستين، تقرير     اللوتلقت    -١١
وأشـار ممثـل مجلـس      . شبكة الموارد البـشرية    /الرؤساء التنفيذيين لمنظومة األمم المتحدة المعني بالتنسيق      

جنة بقيـام كليـة مـوظفي       شبكة الموارد البشرية إلى أنه جرى إبالغ الل        /الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق   
منظومة األمم المتحدة بوضع خريطة للكفاءات بهدف مواءمة الكفاءات األساسية الست لشبكة اإلدارة العليا مع               

  .األطر التنظيمية القائمة للكفاءات
  

اللجنة بأنه جرى التعاقد مع كلية روتردام لإلدارة التابعة لجامعة إيراسموس لكـي تـضطلع               وُأبلغت    -١٢
وكان من المتوخى أن يبدأ هذا البرنامج في الربع األخيـر مـن عـام               .  برنامج تنمية القدرات القيادية    بتصميم
 رسائل إلى جميع رؤساء الوكاالت يطلب فيها         لألمم المتحدة  وسيبعث األمين العام  . اً عضو ٥٠ من أجل    ٢٠٠٧

، من المرتقب أن تتولى كل      ٢٠٠٨ من عام    اًواعتبار. تقديم ترشيحات بغرض إدراجها في شبكة اإلدارة العليا       
  دوالر ١٢ ٠٠٠ و ١٠ ٠٠٠وقدرت تكلفة كل مـشارك فيمـا بـين          . وكالة على حدة تمويل مشاركة موظفيها     

  .أمريكي
  

 بالمعلومات التي قدمها مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة األمم المتحـدة المعنـي             اًعلمأحاطت اللجنة   و -١٣
شأن تطوير شبكة اإلدارة العليا على نطاق مؤسسات النظام الموحـد لألمـم             شبكة الموارد البشرية ب    /بالتنسيق
  .المتحدة

  
  )تقرير مرحلي(ربط المكافأة باإلسهام  /رصد الدراسة التجريبية لتوسيع نطاقات األجر

  
دورة اللجنة الخامسة والستين    انعقاد  أوضحت المناقشة التي تمت مع ممثلي المنظمات المتطوعة إبان            -١٤
وبالتالي فقـد   . ين القائم بين تلك المنظمات فيما يتعلق بما تمكنت من إنجازه كل منظمة من تلك المنظمات               التبا

أدركت اللجنة أن بعض الصعوبات التي تواجهها المنظمات المتطوعة تسببت في تعطيل تحقيق التقدم في إطار                
  .المشروع التجريبي

  
 /ييم شامل للدراسة التجريبية لتوسـيع نطاقـات األجـر         تقإجراء  أن تطلب من أمانتها     قررت اللجنة   و  -١٥
األجر باألداء في المنظمات المتطوعة الخمس، مع التركيز على الدروس المستفادة، وأن تقدم إلى اللجنـة       ربط

 من اتخاذ القرار المناسـب بـشأن هـذه           بما سيمكن اللجنة    عن الموضوع  اًفي دورتها السادسة والستين تقرير    
   .الدراسة
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  جميع استحقاقات اإلجازات
  

 /مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة األمم المتحـدة       تولى إعدادها   على اللجنة وثيقة    كان معروضاً     -١٦
اإلجـازة   )أ: (الضوء على ثالث فئات من اإلجازات     هذه الوثيقة   تسلط  ولجنة،  الشبكة الموارد البشرية وأمانة     

اإلجازة الخاصة المدفوعة األجـر     ) ج(لك اإلجازة المتصلة باألسرة؛     اإلجازة المرضية بما في ذ    ) ب(السنوية؛  
  .وغير مدفوعة األجر واإلجازة المتعلقة بالخدمة في المواقع الميدانية

  
 أن تركز على البنود التـي تعـد         ،استحقاقات اإلجازة مجال   ه ينبغي لها، فيما يخص    بأنوأقرت اللجنة     -١٧

اإلجازة السنوية، وإجازة زيـارة الـوطن واإلجـازة        وذلك مثل    وفعاليته،   أساسية لتحقيق اتساق النظام الموحد    
 لالعتراف بتنوع األهداف التشغيلية للمنظمات فيما يتعلـق         اًالمرضية، في حين قد يكون توخي المرونة مناسب       

   .بباقي أنواع اإلجازات
  

ال استحقاقات اإلجازة في    أن تركز الدور التنسيقي والتنظيمي الذي تضطلع به في مج         قررت اللجنة   و  -١٨
كفالة وضع سياسات متسقة للنظام الموحد فيما يتعلق بعناصر اإلجازة التي تعد أساسية للحفاظ على المواءمـة                 

 التي تتـشابه    منظماتالبين حوافز التوظيف، وتيسير تنقل الموظفين، وكفالة اتساق شروط التوظيف فيما بين             
التركيز، في جملة أمور، اإلجازة السنوية وإجازة زيارة الـوطن          وستشمل مجاالت   .  ظروفها العامة  من حيث 

  .واإلجازة المرضية
  

تتوافر للمنظمات المرونة التي تتيح لها معالجة هذه المسائل في ضوء االتجاهات الحديثـة              وينبغي أن     -١٩
لرعاية الـصحية،    الموازنة بين الحياة العملية والحياة األسرية، وا       ، وذلك في مجاالت مثل    وأفضل الممارسات 

. لجنة بشأن باقي استحقاقات اإلجازات    الوما غير ذلك، على أن تأخذ بعين االعتبار أي مبادئ توجيهية تضعها             
  .وينبغي للمنظمات أن تتشاور مع رئيس اللجنة عند النظر في هذه المسائل

  
  حوافز اللغات

  
 في النهج التي تتبعها     اًغات أن هناك اختالف   عن مسألة حوافز الل   اللجنة  التي أعدتها أمانة    كشفت الوثيقة     -٢٠

وعلى الرغم من هذا االخـتالف،      . منظمات النظام الموحد إزاء تقدير قيمة معرفة اللغات وتشجيع تعدد اللغات          
مجموعة أدوات فعالة لتحسين فعاليتهـا      تؤلف  أبدت جميع المنظمات ارتياحها للترتيبات الراهنة التي رأت أنها          

  .اس احتياجاتها التشغيلية المحدودة التي تختلف من منظمة إلى أخرىالمؤسسية على أس
  

  : قررت اللجنة أن تعرض على الجمعية العامة التوصيات التاليةو -٢١
  

لقد أثبتت المرونة المكفولة للمنظمات منذ أمد بعيد في تطبيق نظم تقدير القـدرات اللغويـة                 )أ(
 في النظام الموحد لألمم المتحدة فعاليتها في تلبية احتياجاتها وسائر األدوات التي تعزز التعددية اللغوية

  ؛، لذا ينبغي المحافظة على تلك المرونةالتشغيلية المتنوعة
  
ينبغي تشجيع المنظمات على أن تواصل جهودها الرامية إلى تعزيز استخدام لغات إضـافية               )ب(

تراعـي   على أن    جل تعزيز أهدافها التشغيلية؛   في البيئة المتعددة الثقافات للخدمة المدنية الدولية من أ        
  ؛المنظمات في ذلك احتياجاتها العملية واالعتبارات الخاصة بميزانيتها
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ينبغي للمنظمات، عند استعراض أو وضع برامج لتحسين الفعالية المؤسسية عن طريق تعدد              )ج(
  :وجيهية العامة التاليةاللغات، أن تأخذ بعين االعتبار، حسب المناسب والمستصوب، المبادئ الت

  
ينبغي إدراج شرط إتقان أكثر من لغة واحدة من اللغات الرسـمية للمنظمـة فـي                 )١(

  ؛إعالنات الشواغر كشرط من شروط األهلية، متى اقتضت الوالية التشغيلية ذلك
  
ينبغي أن يؤخذ معرفة لغات إضافية واستخدامها في الحسبان في التطوير الـوظيفي              )٢(

  ؛موظفينوترقيات ال
  
في الحاالت التي تطبق فيها بدالت اللغات أو حوافز اللغات، ينبغي التحقق من إتقان               )٣(

اللغة بواسطة آليات محددة تتقرر بناء على االحتياجات التشغيلية واعتبارات الميزانية؛ ويمكن 
 اللغـات   أن تشمل هذه اآلليات امتحانات إعادة االختبار أو منح الشهادات أو مراعاة استخدام            

  ؛في إطار نظام تقييم األداء
  
يمكن النظر في توفير تدريب مجاني في اللغات الرسمية وكذا فـي لغـات أخـرى                 )٤(

من قبيل تيسير   (للموظفين وألفراد أسرهم إذا كان ذلك سيساهم في تعزيز الفعالية المؤسسية            
  ؛)التنقل

  
ط الوظيفة أو التنقل، ينبغـي       من شرو  اًفي الحاالت التي يكون فيها إتقان اللغة شرط        )٥(

للمنظمة أن تتحمل بالكامل مصاريف التدريب؛ ويمكن النظر في تقاسم التكاليف فـي بـاقي               
  ؛الحاالت

  
ال ينبغي تطبيق بدل اللغات أو حافز اللغات على استخدام اللغة األم أو على موظفي                )٦(

  ؛اللغات
  
 عن حـافز أو     اًم التكاليف عوض  يمكن النظر في توفير التدريب المجاني أو في تقاس         )٧(

  ؛بدل اللغات
  
في الحاالت التي تقتضي تطبيق نظم الحوافز النقدية في مجال اللغات، ينبغي التركيز  )٨(

  . لمزيد من الفعالية المؤسسيةاً تحقيقاًعلى تشجيع استخدام اللغات والعمل بها عملي
  

  تعزيز دور اللجنة وأدائها لعملها
  

اللجنة الخامسة والستين مباشرة، توجه أعضاء اللجنة وأعضاء أمانتها إلى معتكف للنظر دورة  قبل انعقاد -٢٢
في سبل مواصلة تعزيز اللجنة، والوصول بقدرتها على دعم الجمعية العامة في قيادة النظام الموحد إلى أقصى                 

والتركيز على التخطيط وسعت اللجنة إلى اتباع نهج استباقي من خالل تحسين عالقاتها مع شركائها . حد ممكن
 اسـتخدام تحـسين فعاليـة     كما نظرت في سبل تحسين أدائها من خالل تبسيط أساليب عملها و           . االستراتيجي

ـ   اًالموارد المتوافرة وتقديم تقاريرها إلى الجمعية العامة في صيغة أكثر إيجاز            اًوالتزمـت أيـض   . اً وأيسر فهم
  .اًسن توقيتباالستجابة لطلبات الجمعية العامة على نحو أح
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  االجتماع مع ممثلي الرؤساء التنفيذيين للمنظمات التي توجد مقارها في جنيف
  

في إطار الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز الشراكات مع الجهات المعنية بأمرها، وقبل عقدت اللجنة،   -٢٣
وركز االجتمـاع   . ا في جنيف   مع المنظمات التي توجد مقاره     اً خاص اًافتتاح دورتها الخامسة والستين، اجتماع    

 أن تضطلع   للّجنة، والتي يمكن     أو جميعها  على تحديد المسائل التي لها قيمة استراتيجية عالية لمعظم المنظمات         
 أمور الترتيبات التعاقدية، والتنقل والتنـاوب، وشـروط         ، فيما تضمنت،  وتضمنت هذه المسائل  . فيها بدور هام  

  .نوقشت سبل تحسين تفاعل اللجنة مع المنظماتكما . جور واالستحقاقاتالخدمة في الميدان وتبسيط نظام األ
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

  . علماً بهذا التقريرأن يحيطالمجلس التنفيذي مدعو إلى   -٢٤
  
  
  

=     =     =  


