
    
    ٦٨/٤٥ج  والستون الثامنةجمعية الصحة العالمية 

  ٢٠١٥ يسان/ أبريلن ١٧  من جدول األعمال المؤقت ٢-٢٣البند 
  A68/45    

  
  
  

  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية
 

  
  تقرير من األمانة

  
  
أن تقــدم إلــى الجمعيــة العامــة لألمــم  ١طلــب مــن لجنــة الخدمــة المدنيــة الدوليــة بموجــب نظامهــا األساســييُ   -١

المتحدة تقريرًا سنويًا يحال إلى هيئات إدارة المنظمات التابعة لمنظومة األمم المتحدة عبـر الرؤسـاء التنفيـذيين لهـذه 
  المنظمات.

  
 تنظــر قــد و  ٢ضــمن هــذه الوثيقــة التقريــر الســنوي األربعــين للجنــة. جمعيــة الصــحة ويقــدم المــدير العــام إلــى   -٢

خــالل دورتهــا التاســعة والســتين. وتــرد  ٢٠١٤ديســمبر / الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي التقريــر فــي كــانون األول
القرارات المتوقع أن تتخـذها الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة بشـأن توصـيات اللجنـة التـي تطلـب مراجعـة الئحـة مـوظفي 

أجــور المــوظفين مــن وتخــص المواضــيع المطروحــة  ٣م إلــى المجلــس.قــدَّ  تقريــر منفصــلمنظمــة الصــحة العالميــة فــي 
  الموظفين الحاليين. الفئة المهنية (الفنية) والفئات العليا والسن اإللزامية إلنهاء خدمة

  
  ويرد أدناه ملخص العناصر الرئيسية لتقرير اللجنة.  - ٣
  

  شروط الخدمة السارية على فئتي الموظفين
  

التــي اتخـــذتها  اإلجرائيـــة القـــرارات والمقــررات – مجموعــة عناصـــر األجــر فـــي النظــام الموحــداســتعراض 
  والتي تهم عمل اللجنة الجمعية العامة في دورتها المستأنفة الثامنة والستين

  
 ُأبلغـــت اللجنـــة بـــأن المناقشـــات التـــي دارت فـــي الجمعيـــة العامـــة بشـــأن تقريرهـــا الســـنوي التاســـع والثالثـــين  - ٤

) كانــت مكثّفــة وحماســية ومشــوبة بــالقلق إزاء الوضــع المــالي للــدول األعضــاء ومؤسســات النظــام A/68/30 (الوثيقــة
الموحد. وركزت المناقشات في اللجنة الخامسة أساسًا علـى اسـتعراض مجموعـة عناصـر األجـر فـي النظـام الموحـد 

مـم المتحـدة والواليـات المتحـدة. وبعـد أن فرغـت والسن اإللزامية إلنهاء الخدمة وتطور هامش األجر الصافي في األ
  .٦٨/٢٥٣الجمعية العامة من استعراض تقرير اللجنة، اعتمدت القرار 

  

                                                           
 ١٩٨٧والنظــــــــــام الــــــــــداخلي، نيويــــــــــورك: األمــــــــــم المتحــــــــــدة؛ : النظــــــــــام األساســــــــــي لجنــــــــــة الخدمــــــــــة المدنيــــــــــة الدوليــــــــــة    ١

  .١٧)، المادة ICSC/1/Rev.1 (الوثيقة
) (النســخ متاحــة فــي A/69/30(الوثيقــة  ٣٠الرســمية للجمعيــة العامــة، الــدورة التاســعة والســتون: الملحــق رقــم  الســجالت    ٢

  قاعة االجتماع).
 .١٣٦/٤٧ت مالوثيقة     ٣
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وأشارت شبكة الموارد البشرية إلى المقررات التي طلبت فيها الجمعية العامـة إلـى اللجنـة أن تـدير الهـامش   - ٥
الهـوامش وتمتنـع عـن زيـادة أي مـن البـدالت الواقعـة ضـمن نطـاق إدارة فعالة باستخدام اإلجراءات المتبعـة فـي إدارة 

نظرها إلى حين عرض هذا االستعراض على الجمعية العامة لتنظر فيه. وأشارت أيضًا إلـى طلـب الجمعيـة العامـة 
الداعي إلى ضمان أن يكون إجمالي مجموعة عناصـر األجـر قـابًال للمقارنـة، بمـا فـي ذلـك جميـع العناصـر النقديـة 

النقدية في إطار مبدأ نوبلمير. وفي هذا الصدد، رأت الشـبكة ضـرورة الحصـول علـى المزيـد مـن التوجيـه مـن  وغير
اللجنــة بشــأن البــدالت التــي ستخضــع للتجميــد والبــدالت التــي تعتبــر نقديــة أو غيــر نقديــة حرصــًا علــى إجــراء مقارنــة 

ضـــرورة إرســـاء منهجيـــات ذات أســـس متينـــة تســـتند إلـــى الوقـــائع وتكـــون موضـــوعية وجـــديرة بالثقـــة. وذكـــرت مجـــددًا 
وضــرورة توثيــق أي افتراضــات بهــذا الشــأن والتعويــل عليهــا بوضــوح. كمــا ذكــرت أن تفســير الجمعيــة العامــة الحــالي 
لمبــدأ نــوبلمير ســيجعل المهمــة المكلــف بهــا فــي غايــة الصــعوبة إذ ال يمكــن مقارنــة مجموعــة عناصــر أجــر مــوظفي 

دة فــي واشــنطن العاصــمة علــى النحــو الواجــب باســتحقاقات االغتــراب للمــوظفين فــي الخدمــة المدنيــة للواليــات المتحــ
  .إطار النظام الموحد لألمم المتحدة

  
  .٦٨/٢٥٣وقررت اللجنة أن تحيط علمًا بقرار الجمعية العامة   - ٦
  

  النتائج الرئيسية للدراسة االستقصائية العالمية للموظفين
  
ة عالمية للموظفين ُفتح فيها باب المشاركة علـى جميـع المـوظفين مـن أجرت أمانة اللجنة دراسة استقصائي  - ٧

كجزء من االستعراض الشامل لمجموعة عناصـر األجـر فـي النظـام الموحـد بهـدف  جميع الفئات وفي جميع المواقع
 التأكد من وجهات نظر الموظفين بشأن مجاالت االهتمام المرتبطة بمسائل عناصر األجر وٕادارة األداء. وعرضـت

رد علـى اللجنـة فـي  ١٤ ٠٠٠النتائج الرئيسـية لهـذه الدراسـة االستقصـائية التـي تضـمنت بيانـات مسـتقاة مـن حـوالي 
  دورتها الثامنة والسبعين.

  
أمــــا ســــبل االعتــــراف  ؛األجــــر ال يمثــــل مشــــكلة فــــي حــــد ذاتــــه وأظهــــرت النتــــائج الرئيســــية فــــي جوهرهــــا أن  - ٨

غيـر أنـه يجـب إيـالء العنايـة لضـمان  ،ن أن األجـر هـو عامـل مهـميَّ بمساهمات الموظفين فهي مبعث القلق. فقـد تبـ
عنها في الدراسـة االستقصـائية، تطوير مهارات الموظفين وتنميتها واالعتراف بأدائهم. ووفقًا لوجهات النظر المعبر 

  بد من بذل المزيد من الجهود التي تستهدف تقدير األداء الرفيع وتدارك األداء المتدني.ال
  

  النتائج المستخلصة من المشاورات مع الرؤساء التنفيذيين ومديري الموارد البشرية
  
مؤسســة مــن مؤسســات النظــام الموحــد  ١٨ســت آراء الرؤســاء التنفيــذيين ومــديري المــوارد البشــرية فــي مِ التُ   - ٩

عراض الشــامل لألمــم المتحــدة التــي تشــمل المنظمــات والوكــاالت المتخصصــة والصــناديق والبــرامج كجــزء مــن االســت
حـت خمسـة أسـئلة علـى الرؤسـاء التنفيـذيين ومجموعـة مـن األسـئلة التفصـيلية البــالغ لمجموعـة عناصـر األجـر. وُطرِ 

سؤاًال على مـديري المـوارد البشـرية. وتـم الحصـول علـى الـردود عبـر سلسـلة مـن المقـابالت التـي أجراهـا  ١٩عددها 
  ة المدنية الدولية أو نائب رئيسها.أحد الخبراء االستشاريين بصحبة رئيس لجنة الخدم

  
وأشــار الرؤســاء التنفيــذيون مــرارًا وتكــرارًا إلــى صــعوبة ضــمان تمتــع المنظمــات بالقــدرة التقنيــة علــى الوفــاء   - ١٠
ُيسند إليها من واليات تتزايد باستمرار وتصـبح أكثـر تعقيـدًا فـي سـياق الظـروف الماليـة الراهنـة. واعتُبـر توظيـف  بما

الكفـــاءات العاليـــة واالحتفـــاظ بهـــم مـــن األمـــور األساســـية إلـــى جانـــب مســـألة ضـــرورة ضـــمان روح المـــوظفين ذوي 
  سيما بالنسبة إلى الموظفين العاملين في مراكز العمل الشاقة.فعها والالموظفين المعنوية ور 
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شــتركة غيــر أنهــم شــددوا علــى ضــرورة الحفــاظ علــى نــواة م ،ودعــا الرؤســاء التنفيــذيون إلــى األخــذ بالمرونــة  - ١١
تمــنحهم قســطًا محــدودًا مــن المرونــة يمارســونه وفــق ســلطتهم التقديريــة. واعتبــروا أن الكثيــر مــن الــنظم واإلجــراءات 
القائمــة، بمــا فيهــا منظومــة عناصــر األجــر، يعتريــه جمــود وثقــل مفرطــان. وذكــروا أيضــًا الحاجــة إلــى مراجعــة هيكــل 

وعدد الدرجات ضـمن رتبـة معينـة والمسـائل  ،ى المرتباتالمرتبات بغية معالجة بعض القضايا من قبيل الضغط عل
  التقنية المشابهة.

  
ر شــرحه ْســوشــدد الرؤســاء التنفيــذيون بصــورة عامــة علــى ضــرورة أن يتســم النظــام بقدرتــه علــى المنافســة ويُ   - ١٢

مرونــة فــي وٕادارتــه ويســتهدف مكافــأة األداء وتشــجيع التنقــل. وأعربــوا أيضــًا عــن الرغبــة فــي إحــالل قــدر أكبــر مــن ال
ســيما فــي مجــالي التوظيــف واالعتــراف بــاألداء. وأوضــحوا الصــعوبات المصــادفة فــي مــلء تنــاول مســائل األجــر، وال

  المناصب العالية التخصص التي تعد أساسية بالنسبة إلى المنظمات.
  

  قّررت اللجنة ما يلي:و  - ١٣

ئية العالميـــة للمـــوظفين أن تحـــيط علمـــًا باالســـتنتاجات التـــي خلصـــت إليهـــا الدراســـة االستقصـــا  (أ)
وبالنتــائج المستخلصــة مــن المشــاورات مــع الرؤســاء التنفيــذيين ومــديري المــوارد البشــرية، وأن تأخــذ فــي 
االعتبار التحديات التي تواجهها المنظمات واالقتراحات التي قدمها الرؤساء التنفيـذيون للمنظمـات أثنـاء 

  مناقشاتهم بشأن استعراض مجمل عناصر األجر؛

ن تطلـــب إلـــى أمانتهـــا مواصـــلة تحليـــل بيانـــات نتـــائج الدراســـة االستقصـــائية للمـــوظفين وٕاتاحـــة أ  (ب)
  المعلومات لألفرقة العاملة، حسب االقتضاء؛

  أن تطلب إلى األمانة أن تستمر في إجراء دراسات استقصائية للموظفين في المستقبل.  (ج)
  

  التقرير المرحلي عن استعراض عناصر األجر
  

/ وحزيـران ٢٠١٣نـوفمبر / األفرقـة العاملـة خمسـة اجتماعـات فـي الفتـرة الفاصـلة بـين تشـرين الثـانيعقدت   - ١٤
. وتمثلت المهمة األولية لهذه األفرقة العاملة في دراسة جميع جوانب المنظومـة القائمـة، بـإيالء عنايـة ٢٠١٤يونيو 

أن الخدمة المدنية في الواليات المتحدة تظل خاصة للخدمة المدنية المتخذة كأساس للمقارنة. وقد كان من المفهوم 
غيـر أن األفرقـة العاملـة استعرضـت أفضـل الممارسـات السـائدة فـي  ،هي أساس المقارنة بالنسبة إلى النظام الموحد

أماكن أخرى بهدف استكشاف مدى قابليتها للتطبيق على سياق النظام الموحد. واألهم مـن ذلـك أن األفرقـة العاملـة 
أكتــوبر / نتــائج الدراســة االستقصــائية العالميــة للمــوظفين التــي أجرتهــا أمانــة اللجنــة فــي تشــرين األولاعتمــدت علــى 

شــير أيضــًا إلــى تقريــر الرؤســاء التنفيــذيين ومــوظفي اإلدارة فيمــا يتعلــق بمنظومــة األجــور واالســتحقاقات. وأُ  ٢٠١٣
  ضعفها في إطار مداوالت األفرقة العاملة.العليا اآلخرين في المنظمات بشأن مواطن قوة هذه المنظومة ومواطن 

  
ضــعت لهــذا وحللــت األفرقــة العاملــة كــل عنصــر مــن عناصــر األجــور واالســتحقاقات وفقــًا للمعــايير التــي وُ   - ١٥

الغــرض، ثــم أبلغــت اللجنــة بالنتــائج التــي توصــلت إليهــا مشــفوعة كلمــا اقتضــى األمــر بالخيــارات الممكنــة إلدخــال 
أخرى لألفرقة العاملة قبل موعد انعقاد الدورة الحادية والثمانين للجنة في الفصـل الثالـث  عقد جلساتالتغييرات. وستُ 

  ، عند وضع مجموعة عناصر األجر النهائية في صيغتها الرسمية.٢٠١٥من عام 
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  الخطوات المقبلة
  

التــي أجــرت  كملت المرحلــة االستكشــافيةواســتُ  .حــرز تقــدم ملحــوظ حتــى اآلن فــي عمليــة االســتعراضلقــد أُ   - ١٦
وتم االتفاق على بعض التوجيهات  .اللجنة خاللها ما يلزم من البحوث والتحليالت لمجموعة عناصر األجر القائمة

العامــة اســتنادًا إلــى النتــائج المستخلصــة ومــا تالهــا مــن تعقيبــات مــن األفرقــة العاملــة ومــن اللجنــة. وتتمثــل الخطــوة 
جري اللجنـــة فـــي دورتهـــا الثمـــانين تقييمـــًا شـــامًال وســـتُ المقتـــرح.  امالتاليـــة للجنـــة فـــي وضـــع إطـــار عـــام خـــاص بالنظـــ

لمجموعة عناصر األجر المعدلة لضمان تطابقها التام مع الخصائص التـي وافقـت عليهـا اللجنـة والجمعيـة العامـة. 
ة. وتشمل هذه الخصائص قدرة المجموعة على االستمرار وعلى المنافسة والمحافظة على حقوق الموظفين المكتسـب

  وستُناقش أيضًا مسألة التدابير االنتقالية المحتملة.
  

اقتراحهـا النهـائي الخـاص  ٢٠١٥وسوف تضع اللجنة في دورتها الحادية والثمانين المزمع عقدها في عام   - ١٧
  .قدمه إلى الجمعية العامة لتنظر فيه في دورتها السبعينبمجموعة عناصر األجر وتُ 

  
  الموظفين الحاليينالسن اإللزامية إلنهاء خدمة 

  
) الجمعية العامة بأن ترفع السـن اإللزاميـة إلنهـاء A/68/30(الوثيقة  ٢٠١٣أوصت اللجنة في تقريرها لعام   - ١٨

. وقــررت الجمعيــة العامــة فــي ٢٠١٦ينــاير / كــانون الثــاني ١ســنة اعتبــارًا مــن  ٦٥خدمــة المــوظفين الحــاليين إلــى 
وطلبـت إلـى اللجنـة أن  .اإلخـالل باإلطـار الزمنـي المقتـرح لـذلك دون أن ترجئ البّت فـي التوصـية ٦٨/٢٥٣قرارها 

تواصــل، بالتشــاور مــع جميــع الجهــات صــاحبة المصــلحة المعنيــة، إعــداد تحليــل ألثــر اعتمــاد التوصــية علــى أطــر 
التخطــيط للقــوى العاملــة ولتعاقــب المــوظفين وعلــى جميــع سياســات إدارة المــوارد البشــرية ذات الصــلة، بمــا فــي ذلــك 

لعاملة وتحقيق التوازن بين الجنسين والتمثيل الجغرافـي العـادل فـي النظـام إدارة األداء وتقييمه وتجديد حيوية القوى ا
  والستين. قريرًا عن ذلك في دورتها التاسعةالموحد لألمم المتحدة بأكمله، وأن تقدم ت

  
أشـــارت شـــبكة المـــوارد البشـــرية إلـــى أهميـــة الموضـــوع بالنســـبة إلـــى الرؤســـاء التنفيـــذيين ومـــديري المـــوارد و  - ١٩

ذ تــؤثر اإلجــراءات التــي تقترحهــا أمانــة اللجنــة تــأثيرًا مباشــرًا فــي إدارة المــوارد البشــرية داخــل المنظمــات. البشــرية، إ
وذكرت أن المقترحات المقدمة من األمانة بشأن طرائق تنفيذ التوصـية قـد تنطـوي علـى آثـار خطيـرة وأن المنظمـات 

  ما يلي:تبدي قلقها إزاء جدواها. وتمثلت أوجه القلق المشار إليها في
ــــف الجهــــات صــــاحبة   (أ) احتمــــال عــــدم وضــــوح األدوار والمســــؤوليات والســــلطات الخاصــــة بمختل

  المصلحة، بما فيها الموظفون والرؤساء التنفيذيون وٕادارات الموارد البشرية؛ 
  الزيادة الكبيرة في احتمال التقاضي في المنظمات المشاركة في النظام الموّحد؛  (ب)
  كاليف اإلدارية؛زيادة الجهود والت  (ج)
  تصور وجود عدم المساواة في المعاملة بسبب طرائق التنفيذ المقترحة في الوثيقة.  (د)

  
سـيما الوكـاالت المتخصصـة، تأجيـل تـاريخ التنفيـذ أو التنفيـذ بـوتيرة متدّرجـة، طلبت معظم المنظمـات، والو  - ٢٠

داريـة المعنيـة التـي لهـا السـلطة النهائيـة للموافقـة أخذًا في االعتبار أنه يتعين عليها عرض المسـألة علـى هيئاتهـا اإل
على أي تغييرات في النظام األساسي للموظفين. ورغم أن ممثلي اتحادات الموظفين عارضوا هذا الطلب معارضة 
شديدة، فإن معظم أعضاء اللجنة أبدوا استعدادهم لتلبيته شريطة أن ييسر ذلك قبول التغيير المقترح للسن اإللزامية 

هــاء خدمــة المــوظفين الحــاليين. ورأت اللجنــة أيضــًا أنــه يمكــن رفــع الســن اإللزاميــة إلنهــاء خدمــة المــوظفين الــذين إلن
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في حين أن التغييرات الخاصة بالسن اإللزاميـة للمـوظفين  ،بأثر فوري ٦٢أوشكوا على التقاعد في سن الستين إلى 
اء اللجنــة بــأنهم ال يــرون أي أســاس منطقــي اآلخــرين يمكــن أن تصــبح ســارية فــي وقــت الحــق. وأفــاد بعــض أعضــ

  لتغيير المواعيد.
  

غ الجمعية العامـة بأنهـا أجـرت التحليـل الـالزم للتخطـيط للقـوى قررت اللجنة عقب مناقشات مطولة أن تبلِّ و  - ٢١
وتجديــد العاملــة وتعاقــب المــوظفين وجميــع سياســات المــوارد البشــرية ذات الصــلة، بمــا فــي ذلــك إدارة األداء وتقييمــه 

حيوية القوى العاملة والتوازن بين الجنسين والتمثيل الجغرافي العادل على نطاق النظام الموحد لألمم المتحدة. وترد 
  النتائج التي خلصت إليها اللجنة ومواقف الجهات صاحبة المصلحة في التقرير.

  
  والفئات العليا )الفنيةالمهنية (شروط خدمة الموظفين من الفئة 

  
  بشأن التوازن بين الجنسين في النظام الموحد لألمم المتحدةتقرير 

  
يعتبر وضع المرأة فـي النظـام الموحـد لألمـم المتحـدة مسـألة مهمـة تناولتهـا اللجنـة بصـورة دوريـة فـي إطـار   - ٢٢

ــــرارات  ــــة العامــــة فــــي الق وبمــــا يتماشــــى مــــع  ٤٠/٢٤٤و ٣٨/٢٣٢و ٣٧/١٢٦الواليــــة التــــي أســــندتها إليهــــا الجمعي
 ١٩٩٨و ١٩٩٣و ١٩٨٥مـــن نظـــام اللجنـــة األساســـي. وقـــد استعرضـــت اللجنـــة هـــذا البنـــد فـــي األعـــوام  ١٤ المـــادة

بقـرار اللجنـة تشـجيع مؤسسـات  ٦٤/٢٣١ورحبت الجمعيـة العامـة فـي القـرار  .٢٠١٠و ٢٠٠٨و ٢٠٠٦و ٢٠٠٤و
النظــام الموحــد علــى تعزيــز الــنُهج المبتكــرة مثــل مبــادرات التوعيــة وتنفيــذها الجتــذاب األشــخاص األكثــر موهبــة مــن 

بقائهم. كما أعربت مجددًا عن خيبة أملها إزاء عدم إحراز تقدم كاف فيما يتعلق الرجال والنساء وتنمية قدراتهم واست
  بزيادة تمثيل المرأة في مؤسسات النظام الموحد لألمم المتحدة.

  
عــن قلقهــا إذ بقــي هــدف التكــافؤ  ٢٠١٠وأعربــت اللجنــة فــي آخــر اســتعراض لهــذه المســألة أجرتــه فــي عــام   - ٢٣

حــَرز أي تقــدم ملحــوظ. كمــا ومــا فوقهــا، ولــم يُ  ١-علــى مســتوى الرتبــة مــد بــين الجنســين غيــر متحقــق، وخصوصــاً 
الحظــت اللجنــة مــع خيبــة األمــل أن المنظمــات لــم تنفــذ جميــع التوصــيات الســابقة الصــادرة عنهــا. وحثــت المنظمــات 

ادرة عــن علــى إنفــاذ السياســات والتــدابير القائمــة الخاصــة بــالتوازن بــين الجنســين، بمــا فيهــا التوصــيات الســابقة الصــ
اللجنــة، وعلــى االضــطالع بالرصــد المنــتظم لمســتوى التنفيــذ. وعــالوة علــى ذلــك، طلبــت اللجنــة إلــى المنظمــات أن 

ع المديرين للمساءلة عن مدى تحقيق األهداف المحددة فيما يتصل بقضـايا الجنسـين عـن طريـق تقيـيم أدائهـم ُتخضِ 
لكيانــات األخــرى فــي منظومـــة األمــم المتحــدة األنشـــطة الســنوي. وطلبــت اللجنــة أيضـــًا إلــى أمانتهــا أن تنســق مـــع ا

المتصلة برصد التوازن بين الجنسين واإلبالغ عنه واستكشاف جدوى إنشاء مستودع بيانات مشتركة لجمع البيانات 
د التقدم المحرز في المستقبل من أجل تحقيق التوازن بين الجنسين في مؤسسات في المستقبل. كما طلبت أن ُيرصَ 

  .٢٠١٤الموحد لألمم المتحدة كل أربع سنوات وأن تقدم أمانتها تقريرًا عن الموضوع في عام النظام 
  

وتضــّمن التقريــر المقــدم مــن األمانــة إلــى اللجنــة فــي دورتهــا الثامنــة والســبعين معلومــات عــن الجهــود التــي   - ٢٤
المـرأة (هيئـة األمـم المتحـدة للمـرأة) فـي تبذلها األمانة للتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين 

كـانون  ٣١مجال التوازن بين الجنسين، وموجزًا ألحدث المعلومات عن وضع المرأة في منظومة األمم المتحدة فـي 
كـــانون  ٣١، ولمحـــة عامـــة عـــن تحديـــد معـــالم مـــالك المـــوظفين حســـب منطقـــة األصـــل فـــي ٢٠١١ديســـمبر / األول
االسـتعراض ليشـمل المـوظفين الـدوليين المعينـين لمـدة عـام واحـد أو أكثـر فـي  . ووّسع نطاق٢٠١٢ديسمبر / األول

والفئــات العليــا. وباإلضــافة إلــى ذلــك، قــدم التقريــر عرضــًا مــوجزًا لحالــة تنفيــذ توصــيات اللجنــة  (المهنيــة) الفئــة الفنيــة
وتـرقيتهم (اختيـارهم وتحليًال للسياسات والتدابير المتاحة والمراعية لمنظور الجنسين فـي مجـاالت اسـتقدام المـوظفين 

فـــي ذلـــك  لشـــغل رتـــب أعلـــى) واســـتبقائهم والمواءمـــة بـــين العمـــل والحيـــاة والتوعيـــة المتصـــلة بقضـــايا الجنســـين (بمـــا
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ــالتحــرش) والرصــد والمســاءلة التــي نُ  مــن أجــل دعــم بيئــة عمــل تــؤدي إلــى تحقيــق  ٢٠١٣يوليــو  /تمــوز ١ذت فــي ِف
  .التوازن بين الجنسين في المنظمات

  
مستوى التمثيل اإلجمالي للمرأة في الفئة الفنية والفئات العليا في منظومة األمم المتحدة زيادة هامشية وزاد   - ٢٥

وبلغـت نسـبة النسـاء مـن مجمـوع  ،٢٠١١٪ في عـام ٤٠,٧إلى  ٢٠٠٩٪ في عام ٣٩,٩إذ ارتفع من  ٪٠,٨بنسبة 
مقارنــة  ٢٠١١ديســمبر / األول كــانون ٣١فــي  ٪٢٩,٥ومــا فوقهــا  ١-مــد المــوظفين الــذين يشــغلون وظــائف الرتبــة

خالل فترة السنتين. وأظهر التحليـل  ٪١,١ما يمثل زيادة إجمالية بنسبة م ،٢٠٠٩المسجلة في عام  ٪٢٨,٤بـنسبة 
  النوعي أن هناك عددًا كافيًا من السياسات والتدابير المعتمدة من أجل تحقيق التوازن بين الجنسين.

  
  قررت اللجنة ما يلي:و  - ٢٦

يط علمــًا بالتقــدم المحــرز فــي االرتقــاء بوضــع المــرأة فــي الفئــة الفنيــة والفئــات العليــا فــي أن تحــ  (أ)
ؤ بــين عــرب فــي الوقــت نفســه عــن قلقهــا ألن هــدف التكــافمؤسســات النظــام الموحــد لألمــم المتحــدة، وأن تُ 

  وما فوقها؛  ١-سيما على مستوى الرتبة مدالجنسين لم يتحقق بعد، وال

أن تحــث المنظمــات علــى التنفيــذ الكامــل للسياســات والتــدابير الراهنــة الخاصــة بتحقيــق التــوازن   (ب)
 A/63/30بـــين الجنســـين، بمـــا فـــي ذلـــك التوصـــيات الســـابقة الصـــادرة عـــن اللجنـــة والـــواردة فـــي الوثـــائق 

  ؛ A/64/30/Corr.2و A/64/30و

أن تشــدد علــى أهميــة إدمــاج التــوازن بــين الجنســين والتمثيــل الجغرافــي فــي استعراضــها الجــاري   (ج)
  لمجموعة عناصر األجر في النظام الموحد لألمم المتحدة؛ 

أن تطلــب إلــى أمانتهــا التنســيق مــع هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة فــي إعــداد تقاريرهــا بشــأن هــذا   (د)
البند؛ وأن توائم بين دورة الرصد ودورة تقـديم التقـارير فـي هيئـة األمـم المتحـدة للمـرأة مـن أجـل الحصـول 

  لمتحدة؛ على أحدث البيانات والمعلومات عن التوازن بين الجنسين في مؤسسات منظومة األمم ا

الجغرافـي  مثيـلالتو تحقيق التوازن بين الجنسـين  من أجلأن ترصد التقدم المحرز في المستقبل   (هـ)
  كجزء من تقرير شامل عن التنوع في النظام الموحد لألمم المتحدة؛

م التقـدكـل أربـع سـنوات  ترصدو  ،إلى أحدث المعلومات يستند تقريراً  عدأن تطلب إلى أمانتها أن ت  (و)
تحقيـــق التـــوازن بـــين الجنســـين فـــي مؤسســـات النظـــام الموحـــد لألمـــم  مـــن أجـــل مســـتقبلفـــي الالـــذي ســـُيحرز 

  المتحدة.
  

  دراسة سياسات استقدام الموظفين ع في نظام األمم المتحدة الموحد:التنو 
  

إلـــى اللجنــة أن تســتعرض التـــدابير التــي اتخــذتها المنظمـــات  ٦٤/٢٣١قــرار الطلبــت الجمعيــة العامـــة فــي   - ٢٧
مــن ميثــاق األمــم المتحــدة. واستعرضــت  ١٠١مــن المــادة  ٣المشــاركة فــي النظــام الموحــد فيمــا يتعلــق بتنفيــذ الفقــرة 

غ وقــررت إبــال كة فــي النظــام الموحــدالجغرافــي فــي المنظمــات المشــار  مثيــلاللجنــة، فــي دورتهــا الثالثــة والســبعين، الت
إدارتهــا لتحقيــق التــوازن الجغرافــي.  هيئــاتواإلجــراءات التــي تتخــذها المنظمــات و  مثيــلالجمعيــة العامــة بحالــة هــذا الت

التركيز على سياسات اسـتقدام  من خاللل وجه فضاللجنة كذلك أن طلب الجمعية العامة يمكن تلبيته على أ رأتو 
  ن أوسع منطقة جغرافية ممكنة.الموظفين وٕازالة العوائق التي تحول دون استقدامهم م
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ونظــرت اللجنــة، فــي دورتهــا الثامنــة والســبعين، فــي التــدابير التــي اتخــذتها المنظمــات المشــاركة فــي النظــام   - ٢٨
عاملـة متنوعـة قـدر  ىإيجـاد قـو  أن تضـمنمـوظفين واسـتقدامهم بمـا يتـيح لهـا الاجتـذاب النجاح في الموحد من أجل 

وُأبلغـت اللجنـة بـإجراءات اسـتقدام  األشـخاص المتمتعـين بأفضـل المـؤهالت.تعيين في الوقت نفسه تكفل و  ،اإلمكان
تمام قطاع عريض مـن الشواغر وٕاثارة اه إدراكضعت من أجل الموظفين وبرامج التوعية والهياكل التنظيمية التي وُ 

  الممثلة.والدول األعضاء غير الناقصة التمثيل سيما من الدول األعضاء الو لين، األشخاص المؤه
  

به من أعمال في هـذا المجـال والحظـت أن هنـاك منظمـة واحـدة  تضطلع وأثنت اللجنة على المنظمات ما  - ٢٩
المتعلقـــة بقضـــايا األهـــداف  وبـــرغم ذلـــك فـــإنعلـــى األقـــل أفـــادت بأنهـــا حققـــت هـــدفها الخـــاص بالتمثيـــل الجغرافـــي. 

بـأن تلـك المسـائل اللجنـة أقـّرت ٕاذ و  فـي معظـم المنظمـات. لم يكـن مرضـياً الجغرافي  مثيلالت ٕانو  لم تتحقق ينالجنس
 ةتضـاربم وجود متطلباتستواصل رصدها. كما سلمت باحتمال  ، ذكرت أنهاوضحاها ليلةال يمكن إصالحها بين 

بــران حيـان عنــد تنفيـذ سياسـات تهـدف إلــى تحسـين التمثيـل الجغرافـي والتكــافؤ بـين الجنسـين اللـذين ُيعتفـي بعـض األ
 يحثت اللجنة المنظمات على السع ،ذلك سياق األمم المتحدة. ومعفي عناصر التنوع العنصرين األشد أهمية من 

يــة بشــأن العمــل الشــاقة، وٕاعــداد دورات تدريب راكــزســيما فــي مالو بــاالحترام،  ةتســمومإلــى تهيئــة بيئــات عمــل داعمــة 
  جميع الموظفين.التوعية بالتنوع تستهدف 

  
أنهـا ستسـعى إلـى تعريـف التنـوع ضـمن  ٢٠١١ع فـي عـام مسـألة التنـو وذكـرت اللجنـة فـي مناقشـاتها بشـأن   - ٣٠

أنـــه ينبغـــي اإلقـــرار بالعالقـــة القائمـــة بـــين التنـــوع  ئـــيَ رُ  ،الثامنـــة والســـبعين ة اللجنـــةدور  ســـياق األمـــم المتحـــدة. وفـــي
مــن  بــدالً  والنظــر إلــى العــالم ختلفــة فــي التفكيــرأســاليب مأن يكتســي اتبــاع ينبغــي أنــه الجغرافــي والتعدديــة الثقافيــة و 

بــد مــن . وكــان الاألمــم المتحــدةأهميــة محوريــة فــي إطــار أداء منظمــات  االقتصــار علــى التمثيــل الجغرافــي المتــوازن
 تنـزع إلـىوأنهـا  "محايـدة ثقافيـاً " ليسـتداخـل المنظومـة  ةمختلفـالالمفـاهيم والسياسـات . ورئي أن هذا المفهومتعريف 
المشـاركة فـي بمختلفـة الثقافـات جميـع الل سـمحوجـود آليـات ت تضـمنينبغي للمنظمات أن . و مهيمنة ةثقافم قيعكس 

الختبـار مـدى الحيـاد  ياً بيتجر  استهلت مشروعاً  اتمنظمال إحدىأفادت التقارير بأن قد أعمالها على قدم المساواة. و 
  ها.تجريعمليات التقييم التي في الثقافي 

  
  ما يلي:قررت اللجنة و  - ٣١

  الجنسين؛  ك التمثيل الجغرافي والتوازن بينأن تستعرض التنوع بصورة دورية، بما في ذل  (أ)

فــي تعريــف التنــوع ونطاقــه مــن حيــث صــلته بالنظــام الموحــد  ذكرهــا أن تــدرج العناصــر التــالي  (ب)
  لألمم المتحدة: 

  وع الثقافي (التعددية الثقافية)التن  )١(
  تنوع األجيال  )٢(
  الجنسينبين تكافؤ ال  )٣(
  تعدد اللغات  )٤(

بالتشـاور مـع  بالشـمول والتنـوع ةتعلقـالمد خالصـة للممارسـات الجيـدة أن تطلب إلى أمانتها أن تعـ  ج)(
  المنظمات.
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  الدنيا /جدول المرتبات األساسية
  

فــي جــدول المرتبــات األساســية فـي الجــدول العــام للخدمــة المدنيــة  ٪١ بنسـبةزيــادة  بــدء نفــاذغـت اللجنــة ببلِ أُ   - ٣٢
علــى جــدول ضــرائب  لــت تغييــرات طفيفــة أيضــاً دخِ . وأُ ٢٠١٤ ينــاير /كــانون الثــاني ١ فــيأســاس للمقارنــة كالمتخــذة 

إجــراء التســوية العــادي يقتضــي علمــًا بــأن اللجنــة  وأحاطــت .٢٠١٤الواليــات المتحــدة علــى الصــعيد االتحــادي لعــام 
ـــادة المرتبـــات األساســـية ـــاني ١ فـــي ٪١,٠١الـــدنيا بنســـبة / زي ـــاير / كـــانون الث ـــادة فـــي  بهـــدف تجســـيد ٢٠١٥ين الزي

بتطبيــق اإلجــراء القياســي النتفــاء الخســارة أو  ذلــكنفذ يوســ. آثــار التغييــرات الضــريبيةو  المرتبــات فــي الجــدول العــام
  ادة في المرتبات.المكسب، أي بتخفيض مبلغ تسوية مقر العمل بمقدار يعادل الزي

  
اســـتعراض معـــدالت االقتطاعـــات اإللزاميـــة مـــن مرتبـــات المـــوظفين المســـتخدمة بـــالموازاة مـــع المرتبـــات 

  اإلجمالية
  

توصــية اللجنـة باســتعراض معـدالت االقتطاعــات اإللزاميـة مــن  ٦٦/٢٣٥أيـدت الجمعيــة العامـة فــي القـرار   - ٣٣
مراجعتهـا عنـد االقتضـاء. وعلمــًا لمرتبـات المـوظفين المسـتخدمة بـالموازاة مــع المرتبـات اإلجماليـة كـل ثـالث ســنوات 

، الحظـت اللجنـة أن الرصـيد الحـالي لصـندوق معادلـة ٢٠١١أجري في عـام قد بأن آخر استعراض من هذا القبيل 
 لألمانة العامة لألمم المتحدة، إجراء أي تعديل لهذه المعدالت في الوقت الحاضر. وبناءً  يتطلب، وفقاً  ائب الالضر 

مـا لـم يسـتلزم األمـر اتخـاذ إجـراءات  ٢٠١٧االستعراض القادم لهذه المعدالت كالمعتاد في عام  ىجر على ذلك، سيُ 
  .الضرائب ادلةر في وضع صندوق معقبل هذا الموعد يعود سببها إلى تغيُّ 

  
  قررت اللجنة أن توصي الجمعية العامة بما يلي:و  - ٣٤

والفئــات  (المهنيــة) الــدنيا المــنقح لمــوظفي الفئــة الفنيــة/ الموافقــة علــى جــدول المرتبــات األساســية  ) (أ
ف ضــاعِ تطبــق بزيــادة المرتــب األساســي وبالحــد مــن نقــاط مُ  ٪١,٠١عليــا بحيــث يعكــس تســوية بنســبة ال

/ كـــانون الثـــاني ١مـــن  هـــذا الجـــدول اعتبـــاراً مـــع بـــدء نفـــاذ تســـوية مقـــر العمـــل بمـــا يعـــادل تلـــك الزيـــادة 
  ؛٢٠١٥  يناير

معــدالت االقتطاعــات اإللزاميــة مــن مرتبــات المــوظفين لفــي الوقــت الــراهن  عــدم إجــراء أي مراجعــة  (ب)
  المرتبات األساسية اإلجمالية. بالموازاة معالمستخدمة 

  
  الواليات المتحدة  /األجر الصافي في األمم المتحدةتطور هامش 

  
للعالقـــة بـــين األجـــر الصـــافي الـــذي  اً دائـــم مـــن الجمعيـــة العامـــة استعراضـــ فـــويضاللجنـــة بموجـــب ت جـــريت  - ٣٥

الصــافي الــذي يتقاضــاه موظفــو يتقاضــاه موظفــو األمــم المتحــدة مــن الفئــة الفنيــة والفئــات العليــا فــي نيويــورك واألجــر 
لهـذا  الواليـات المتحـدة الـذين يشـغلون وظـائف مماثلـة فـي واشـنطن العاصـمة. وتحقيقـاً فـي الخدمة المدنية االتحادية 

فــي كلتــا الخدمــة المدنيــة  يالتغييــرات التــي تحــدث فــي مســتويات األجــر لــدى مــوظف ســنوياً ، ترصــد اللجنــة الغــرض
  .الحالتين

  
بلــغ مــا يقابلــه مــن بينمــا  ١١٧,٤بلــغ  ٢٠١٤ لعــام مقــدراللجنــة بــأن هــامش األجــر الصــافي ال خطــرتأقــد و   - ٣٦

  .١١٦,٤) ٢٠١٤ إلى عام ٢٠١٠نوات الخمس (من عام متوسط الس
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  إدارة الهامش عند نقطة الوسط المستصوبة
  

ضـــرورة ب ٦٨/٢٥٣قـــرار المــن الفـــرع الثـــاني بــاء مـــن  ٥فـــي الفقـــرة لألمــم المتحـــدة الجمعيـــة العامـــة  ذكــرت  - ٣٧
قطـــــة الوســــط المستصـــــوبة اســــتبقاء متوســــط هـــــامش األجــــر الصــــافي لمـــــدة خمــــس ســــنوات عنـــــد مســــتوى ينــــاهز ن

يتجاوز تاريخ انتهاء الجزء الرئيسي من دورتها التاسعة  اللجنة أن تقدم إليها في موعد الوطلبت إلى  ،١١٥ البالغة
  لستين توصيات بشأن مجموعة اإلجراءات والجداول الزمنية الكفيلة بإعادة الهامش إلى نقطة الوسط المستصوبة.وا
  

  قررت اللجنة ما يلي:و  - ٣٨

تعليق العمـل بـاإلجراءات المعتـادة المتصـلة بـإدارة الهـامش ضـمن النطـاق المحـدد حتـى إشـعار   ) (أ
  آخر؛

نيويــورك إلــى حــين إعــادة الهــامش إلــى مســتوى نقطــة الوســط مواصــلة تجميــد األجــر الصــافي فــي   ) (ب
  المستصوبة.

  
  والثالثين تقرير اللجنة االستشارية لشؤون تسويات مقر العمل عن أعمال دورتها السادسة

  
مـــن نظامهـــا  ١١بالمـــادة  عمـــالً  واصـــلت اللجنـــة إبقـــاء تطبيـــق نظـــام تســـوية مقـــر العمـــل قيـــد االســـتعراض  - ٣٩

اق، نظــرت فــي تقريــر اللجنــة االستشــارية لشــؤون تســويات مقــر العمــل عــن أعمــال دورتهــا األساســي. وفــي هــذا الســي
فـي في إطار االسـتعراض الجـاري لمجموعـة عناصـر األجـر  ةنعقدالمالسادسة والثالثين. وأجرت اللجنة االستشارية 

الخدمــة المدنيــة  لجنــةعلــى طلــب  مــن الدراســات الوثيقــة الصــلة بالموضــوع بنــاءً  عــدداً  نظــام األمــم المتحــدة الموحــد
فــي التقريــر  علــى النحــو المبــينهــذه الدراســات التــي خلصــت إليهــا وقــدمت األمانــة االســتنتاجات الرئيســية  .الدوليــة

  .بإمكانية تبسيط هيكل الرقم القياسي لتسوية مقر العمل ةتعلقالمتوصيات بعض ال تتضمنو 
  

  يلي: قررت اللجنة ماو  - ٤٠

 ١٧٧إلـى  ١٧٥ من على النحو المبين في الفقرات على توصيات اللجنة االستشارية أن توافق  (أ)
  من تقرير اللجنة؛

القادمــــــة مــــــن الدراســــــات  للسلســــــلةأن تطلــــــب إلــــــى األمانــــــة الشــــــروع فــــــي األعمــــــال التحضــــــيرية   (ب)
  لكي تستعرضها اللجنة االستشارية في دورتها المقبلة. في هذا الصددحات اقترااالستقصائية وتقديم 

  
ومراكـز  الرئيسية مقارعلى مستوى التزامن دورات استعراض تصنيف تسوية مقر العمل في مراكز العمل 

  العمل األخرى من الفئة األولى
  

اسـتعراض ب اضـي القو  ٦٨/٢٥٣قـرار الفي والوارد إلى اللجنة الجمعية العامة  الموجه من طلبردًا على ال  - ٤١
تقـديم مقـار و علـى مسـتوى التزامن دورات استعراض تصنيف تسـوية مقـر العمـل فـي مراكـز العمـل بشأن حات اقتر اال

إلــى الجمعيـة العامــة فـي دورتهــا التاسـعة والسـتين، نظــرت اللجنـة فــي اقتـراحين قــدمتهما أمانتهـا فــي  هـذه االقتراحـات
  :هذا الصدد

مقار ومراكـز العمـل األخـرى مـن الفئـة ال على مستوى: استعراض جميع مراكز العمل ١الخيار   (أ)
  ؛د سلفاً حدّ ياألولى مرة واحدة في السنة في موعد 
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مقــار ومراكــز العمــل األخــرى مــن الفئــة ال علــى مســتوى: اســتعراض جميــع مراكــز العمــل ٢الخيــار   (ب)
اسـتعراض تصـنيف تسـوية مقـر العمـل  لـىيخ مرور سـنة عاألولى مرة واحدة في السنة على األقل، في تار 

  في نيويورك.
  

ذلــك أي تغييــرات  فــي تســوية مقــر العمــل فــي نيويــورك، بمــاوفــي كــال الخيــارين، ســيجري تنفيــذ اســتعراض   -٤٢
جميــع مراكــز العمــل مــن الفئــة ذاتــه بالنســبة إلــى وقــت المتعلقــة باالشــتراكات فــي صــندوق المعاشــات التقاعديــة، فــي 

نسبة حيــث إن قاعــدة الـــ، ســتجري تســوية المرتبـات مــرة واحــدة فـي الســنة كحــد أقصـى، ١األولـى. وفــي حالــة الخيـار 
الفـرق الوحيـد بـين  كـان عليـه،التي تفضي إلى أكثـر مـن اسـتعراض واحـد فـي السـنة لـن تعـود منطبقـة. و  ٪٥ البالغة

ألثر هذه  . وأجرت األمانة تقييماً ٢واالحتفاظ بها في الخيار  ١في الخيار  ٪٥ لغةنسبة الباالـالخيارين إلغاء قاعدة 
أي مــن عــن  فــي المــوارد البشــرية آثــار تــذكر فــي الميزانيــة أوعــدم ترتــب حــات علــى عملياتهــا وخلصــت إلــى اقتر اال

  .الخيارين
  

سيســاهم فــي  هــذا الخيــار قــائلين إنوأضــافوا  ،٢أعــرب ممثلــو شــبكة المــوارد البشــرية عــن تأييــدهم للخيــار و  - ٤٣
عــن تأييــدهم لهــذا الخيــار.  . وأعــرب ممثلــو اتحــادات المــوظفين أيضــاً تهاوشــفافيتســويات المرتبــات بإمكانيــة التنبــؤ 

فيمــا يخــص  ٪٥ النســبة البالغــةممثلــو المنظمــات واتحــادات المــوظفين علــى أهميــة اســتمرار اســتخدام قاعــدة  شــددو 
  متوقع. هوتضخم عما اللمواقع التي تزيد فيها معدالت ا
  

  يلي: قررت اللجنة ماو  - ٤٤

مقـــار علـــى مســـتوى الاســـتعراض تصـــنيفات تســـوية مقـــر العمـــل لجميـــع مراكـــز العمـــل ضـــرورة   ) (أ
اســتعراض  لــىســنة فــي تــاريخ مــرور ســنة عواحــدة فــي الومراكــز العمــل األخــرى مــن الفئــة األولــى مــرة 

  تصنيف تسوية مقر العمل في نيويورك؛

مراكز العمل من الفئة األولى  فيما يخص ٪٥ النسبة البالغةإحالة مسألة استمرار استخدام قاعدة   ) (ب
إلى اللجنة االستشارية لشؤون تسوية مقر العمل لتنظر فيهـا فـي دورتهـا المقبلـة وضـمن سـياق استعراضـها 

  نظام تسوية مقر العمل. ي علىسر للقواعد التنفيذية التي ت
  

  اً شروط خدمة موظفي فئة الخدمات العامة وغيرها من فئات الموظفين المعينين محلي
  

منهجيات الدراسة االستقصائية لمرتبات فئة الخـدمات العامـة: تسـويات المرتبـات فـي مراكـز العمـل التـي 
  موظفاً  ٣٠تضم أقل من 

  
استقصـائية ألفضـل شـروط دراسـات وبعد أن تمت الموافقة على المنهجية المنقحة إلجـراء  ٢٠١١ في عام  - ٤٥
أنـه السائدة في مراكـز العمـل غيـر التـي فيهـا مقـار ومراكـز العمـل المماثلـة (المنهجيـة الثانيـة)، قـررت اللجنـة  عملال

ض جـداول المرتبـات فـي مراكـز العمـل اسـتعرامن أجـل لدراسات االستقصائية الشاملة لاستخدام طرائق بديلة ينبغي 
بصــفتها الوكالــة  ،إلــى األمــم المتحــدة اللجنــة طلبــتمــن فئــة الخــدمات العامــة. ولــذا  موظفــاً  ٣٠التــي تضــم أقــل مــن 

 . ونظــرت اللجنــةفــي هــذا الصــدد دراســة هــذه الطرائــق وتقــديم تقريــر إلــى اللجنــة ،المســؤولة عــن معظــم مراكــز العمــل
هذه المواقع التي تندرج في الفئة الخامسة إلى حات الوكالة المسؤولة بالنسبة اقتر ادورتها الثامنة والسبعين في  خالل
ه ينبغــي أنــرت وقــر  ،مراكــز عمــل غيــر مشــمولة بدراســات استقصــائيةعلــى أنهــا ب المنهجيــة الثانيــة ويشــار إليهــا حســ

مــن فئــة الخــدمات  موظفــاً  ٣٠لعمــل التــي لــديها أقــل مــن عــديل المرتبــات فــي مراكــز ابت للوكالــة المســؤولة أن تضــطلع
  إحدى الطرائق الوارد ذكرها في تقرير اللجنة. باستخدامالعامة 
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اق الدراسـة االستقصـائية فـي اتخذته في سيالقرار الذي انتباه المنظمات إلى  لفتأن ت وقررت اللجنة أيضاً   - ٤٦
عدم زيادة البدالت إلى حين تقديم توصياتها بشأن االستعراض الشـامل ل في مثَ وتَ  ،٦٨/٢٥٣قرار لتجابة لاس مدريد

  نهج ثابت في تعديل البدالت في جميع المواقع. اتباع ضمان هدفب ،إلى الجمعية العامة
  

  في مدريد عمل السائدةالدراسة االستقصائية ألفضل شروط ال
  

إلــى  اســتناداً  ٢٠١٣أكتــوبر / لجنــة دراســة استقصــائية فــي مدريــد تاريخهــا المرجعــي تشــرين األولالأجــرت   - ٤٧
فئـــات غيرهـــا مـــن و العامـــة لمـــوظفي فئـــة الخـــدمات الســـائدة  عمـــلمنهجيـــة الدراســـات االستقصـــائية ألفضـــل شـــروط ال

  .ماثلة (منهجية االستقصاء األولى)وفي مراكز العمل الم الرئيسية رافي المق الموظفين المعينين محلياً 
  

 نويزيد جدول المرتبات الموصى به للمنظمات التي يوجد مقرها في مدريـد والـوارد فـي المرفـق الخـامس عـ  - ٤٨
  .٪٢,٩بنسبة  الجدول الحالي

  
عـدم زيـادة والـداعي إلـى  ،٦٨/٢٥٣الجمعية العامة إلى اللجنة فـي القـرار الموجه من  طلبالوبالنظر إلى   - ٤٩

أي مــن البــدالت الواقعــة فــي نطــاق اختصاصــها إلــى حــين تقــديم نتــائج االســتعراض الشــامل المقــرر إجــراؤه بموجــب 
مـوظفي إلـى إلى الجمعية العامة لكي تنظر فيه، قررت اللجنة عدم تعـديل بـدالت اإلعالـة بالنسـبة  ٦٧/٢٥٧القرار 

بشــأن  مؤسســات النظــام الموحــد الموجــودة فــي مدريــد إلــى أن تتخــذ الجمعيــة العامــة قــراراً فــي فئــة الخــدمات العامــة 
  .٢٠١٥عام في مجموعة عناصر األجر توصيات اللجنة المتعلقة باستعراض 

  
  
  جمعية الصحة جراء المطلوب مناإل
  

  .لجنة الخدمة المدنية الدوليةالسنوي األربعين ل إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير ةمدعو جمعية الصحة   -٥٠
  
  
  

=     =     =  
 


