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  ةتقرير لجنة الخدمة المدنية الدولي
  
  

  تقرير من األمانة
  
  
ن تقـدم اللجنـة تقريـرًا سـنويًا إلـى الجمعيـة العامـة بـأ للجنـة الخدمـة المدنيـة الدوليـة ١لنظام األساسـييقضي ا  -١

  .عن طريق رؤسائها التنفيذيينتحدة حال إلى األجهزة الرئاسية لمؤسسات منظومة األمم الملألمم المتحدة يُ 
  
جمعيــة  والثالثــين إلــى  تاســعالســنوي الالمــذكورة الوثيقــة تقريــر اللجنــة وتقــدم المــديرة العامــة مرفقــًا طيــًا بهــذه   -٢

ورتهــا أثنــاء د ٢٠١٣الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي كــانون األول/ ديســمبر فيــه  تنظــر  وهــو تقريــر  ٢،الصــحة
الجمعيــة العامــة لألمــم ها تتخــذا فــي تقريــر منفصــل إلــى المجلــس التنفيــذي القــرارات التــي وردت ة والســتين. و منــالثا

، وقــد الصــحة العالميــة (المنظمــة) المتحــدة بشــأن توصــيات اللجنــة، والتــي تقتضــي مراجعــة الئحــة مــوظفي منظمــة
المشــمولة وتتنــاول المواضـيع  ٣.ات فـي دورتــه الرابعـة والثالثــين بعـد المائـةأحـاط المجلـس التنفيــذي علمـًا بتلــك القـرار 

دبيرًا خاصًا بشأن منحة التعليم المقدمة إلى ثالث وتاألعلى أجور الموظفين في الفئة المهنية (الفنية) والفئات ههنا 
  ليزية في بروكسل.كإن مدارس تطبق مناهج

  
  الواردة في تقرير اللجنة.العناصر الرئيسية يرد أدناه ملخص بو   -٣
  

  ينموظفكال فئتي الة على ساريشروط الخدمة ال
  

  عناصر األجر في النظام الموحد مجموعةض استعرا
  
لقرارها القاضـي بـإدراج هـذه المسـألة فـي برنـامج عملهـا  اللجنة، في دورتها السادسة والسبعين، وفقاً شرعت   -٤

، في استعراض مجموعة عناصر األجر في النظام الموحد. وُزوِّدت اللجنة بلمحـة عامـة عـن ٢٠١٤-٢٠١٣للفترة 
العناصـــر الداخلـــة فـــي النظـــام الحـــالي لألجـــور إلـــى جانـــب األســـاس المنطقـــي لهـــذه العناصـــر وأســـس دفعهـــا، وذلـــك 

  .لمسألةبحثها لفي لمساعدة اللجنة 
  
  

                                                           
 ١٩٨٧ ؛نيويــــــــــورك، األمــــــــــم المتحــــــــــدة ،لجنــــــــــة الخدمــــــــــة المدنيــــــــــة الدوليــــــــــة: النظــــــــــام األساســــــــــي والنظــــــــــام الــــــــــداخلي   ١
 .١٧)، المادة ICSC/1/Rev.1 الوثيقة(

) (تتــوفر نســخ منهــا فــي A/68/30الوثيقــة ( ٣٠ة والســتون، الملحــق رقــم رســمية للجمعيــة العامــة، الــدورة الثامنــت الالســجال   ٢
 قاعة االجتماعات).

 ٣ ، الفـــرعالمحضـــر المـــوجز للجلســـة الحاديـــة عشـــرة للمجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه الرابعـــة والثالثـــين بعـــد المائـــة انظـــر    ٣
  .(باإلنكليزية)
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اللجنة في دورتها السابعة والسبعين، استعراضها لمجموعة عناصر األجـر لألمـم المتحـدة، وكـان وواصلت   -٥
  :حققت ما يليعليها ثالث وثائق أعدتها أمانتها، وهي وثائق  معروضاً 

  
دور فلســفة األجــور بوصــفها أســاس هيكلــة األجــر للنظــام الموحــد فــي إطــار اللجنــة، وذلــك  أبــرزت  (أ)  

  إلدارة الموارد البشرية، بما في ذلك إطار إدارة األداء؛ 
  

استكشــفت الممارســات الخارجيــة والــنهج المعتــادة المّتبعــة فــي هيكلــة مجموعــات عناصــر األجــر و   (ب)  
ة الحاليــة فــي تحديــد أجــور هــؤالء المــوظفين، مــع بيــان مجموعــات للمــوظفين المغتــربين واالتجاهــات الســائد

  عناصر األجر لمنظمات وطنية ودولية مختارة؛ 
  

  تناولت بالدراسة إمكانية تطبيق هذه االتجاهات والممارسات على النظام الموحد.و   (ج)  
  
 للمضـي قـدماً  خطـةوضـع فـي كـذلك ، و العمـلإنجـاز فـي حتـى اآلن ما أحرز مـن تقـدم  نظرت اللجنة فيو   -٦

  في استعراض نظام األجور.
  
أن تقــوم الفلســفة األساســية لمجموعــة عناصــر ضــرورة  لــىع اتُّفــقعِقــب إجــراء مناقشــات حــول الموضــوع، و   -٧

وهـي اسـتقاللية الخدمـة المدنيـة أال ، األمـم المتحـدة مـن ميثـاق ١٠١األجر على المبادئ المنبثقة عـن أحكـام المـادة 
ة والنـــزاهة، مــع إيــالء ءُتعــيِّن المؤسســات مــوظفين تتــوّفر فــيهم أعلــى مســتويات المقــدرة والكفــاالدوليــة، وضــرورة أن 

  االعتبار الواجب للتمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين.
  
فإنهـا تـؤدي  تمثـل وسـيلة رئيسـية لبـث الحمـاس وااللتـزام فـي نفـوس المـوظفين ن األجـوروُلوِحظ أنه نظرًا أل  -٨

فـإن وضـع لـذا وتوجيه رسالة متسقة بشأن األمور القيِّمة في إطـار النظـام الموحـد.  ياتهمفي مواءمة سلوك اً كبير  اً دور 
السبل التي أفضل من . و المستقبليمّثل أحد التحديات الرئيسية في ويعّززها نظام لألجور يعكس قيم النظام الموحد 

المتصــور والشــفافية ذاك اإلنصــاف الفعلــي و مــن قبيــل ، ي تســتند إليهــايمكــن بهــا تجســيد قــيم المنظمــات والمبــادئ التــ
فــي أولــى هــي إقامــة رابــط مــع أطــر إدارة المــوارد البشــرية وٕادارة األداء  ،الثقــةمبنيــة علــى د بيئــة عمــل مواتيــة وٕايجــا
  عملية االستعراض. مراحل

  
ص تلخـــيأن مـــن المناســـب رأت اللجنـــة  .مزيـــد مـــن األنشـــطةضـــطالع بمخطـــط االســـتعراض وطرائـــق اال  -٩

  في بيان المهام التالي:واستكمال المخطط والطرائق 

يتمثـــل الغـــرض مـــن اســـتعراض مجموعـــة عناصـــر األجـــر للنظـــام الموحـــد فـــي ضـــمان اســـتمرارية قـــدرة  •
المنظمات على تنفيذ والياتها بفعالية على أساس المبادئ التوجيهية واألحكـام الـواردة فـي ميثـاق األمـم 

  المتحدة وفي إطار النظام الموحد.

يهــدف االســتعراض إلــى الوصــول إلــى نظــام لألجــور يمــنح المنظمــات، دون أن يخــل بالتماســك العــام  •
مـــن المرونـــة فـــي تطبيـــق مجموعـــة عناصـــر األجـــر. وينبغـــي أن يجتـــذب النظـــام  للنظـــام الموحـــد، قـــدراً 

لنظـــام المـــنقح أيضـــًا أن يشـــجع ا ويســتبقي أفضـــل تشـــكيلة مـــن المواهـــب والكفـــاءات المتنوعـــة. وينبغـــي
  فوق ويقدر األداء.الت

 .عــالي المردوديــةينبغــي أن يركــز االســتعراض علــى إنشــاء نظــام متســق ومتكامــل ومبســط وشــفاف و  •
وســيكون هــدف البــدالت هــو الــدفع فــي اتجــاه التفــوق المؤسســي عــن طريــق بــث الحمــاس وااللتــزام فــي 

مــات والمــوظفين نفـوس المــوظفين. وسـيمكِّن النظــام المـنقح، إضــافة إلــى ذلـك، الــدول األعضـاء والمنظ
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االستقرار وقابلية التنبؤ الالزَمـين لتحقيـق ، وسيتيح في نهاية المطاف من فهم هيكله وعملياته ونتائجه
  الترابط مع عملية البرمجة والميزنة.

لألمـــم في اعتبارهــا عنـــد إجـــراء االســتعراض، علـــى النحــو الـــذي طلبتـــه الجمعيــة العامـــة اللجنـــة تضــع  •
الحالــة الماليــة للمنظمــات المشــاِركة فــي النظــام الموحــد وقــدرتها علــى ، ٦٧/٢٥٧فــي قرارهــا المتحــدة 
  قوة عاملة تنافسية. اجتذاب 

  
المتصلة بطرائق ة على ضرورة أن تقوم أفرقة عاملة مؤلفة من أعضائها بالنظر في المسائل واتفقت اللجن  -١٠

بشــكل مفّصــل، وأن تشــارك المنظمــات وممثلــو المــوظفين فــي تلــك المســائل  وتحليــلبمزيــد مــن األنشــطة االضــطالع 
  :قد قامت اللجنة بما يليتلك األفرقة مشاركة تامة. و 

  
بالمعلومــات المتعلقــة بالممارســات الخارجيــة المتصــلة بــأجور المغتــربين، مــع العلــم  أحاطــت علمــاً   (أ)  

  في مرحلة تصميم نظام منقح؛بأنها سُتستخدم كمادة مرجعية 
  

بمزيد من األنشطة على النحو المبـين فـي الفقـرات ضطالع ت مخطط االستعراض وطرائق االأقرّ   (ب)  
  ١؛من تقريرها ٥٤إلى  ٤٨من 

  
  قررت إنشاء ثالثة أفرقة عاملة للنظر في المواضيع التالية:  )ج(  

  هيكل األجور؛  )١(
  التنافسية واالستدامة؛ومسألتا   )٢(
  حوافز األداء، وغير ذلك من مسائل الموارد البشرية.و   )٣(

  
  السن اإللزامية إلنهاء الخدمة 

  
استعرضت اللجنة في دورتها الخامسة والسبعين السن اإللزامية إلنهاء الخدمة ضمن النظام الموحـد لألمـم   -١١

 كـانون الثـاني/ ١تقاعديـة قبـل سنة للموظفين الذين انضموا إلـى صـندوق المعاشـات ال ٦٠ المتحدة، التي هي حالياً 
ســنة للمــوظفين الــذين انضــموا إليــه فــي ذلــك التــاريخ أو بعــده، وقــررت أن تؤيــد توصــية مجلــس  ٦٢، و١٩٩٠ينــاير 

ســنة  ٦٥الصــندوق المشــترك للمعاشــات التقاعديــة لمــوظفي األمــم المتحــدة برفــع الســن اإللزاميــة إلنهــاء الخدمــة إلــى 
كـانون  ١ضاء في الصـندوق، علـى أن يبـدأ مفعـول الرفـع فـي موعـد ال يتجـاوز للموظفين الجدد في المنظمات األع

  .٢٠١٤يناير  الثاني/
  

أمانتهــا العمــل مــع المنظمــات وممثلــي المــوظفين إلعــداد اســتعراض اســتراتيجي  مــنكــذلك اللجنــة وطلبــت   -١٢
 يين. وقـد أيـدت الجمعيـة العامـةلآلثار المترتبة على تطبيق رفع السن اإللزامية إلنهاء الخدمـة علـى المـوظفين الحـال

  ، ورحبت باالستعراض االستراتيجي.٦٧/٢٥٧قرار اللجنة في قرارها  لألمم المتحدة
  

                                                           
الحالـة الماليـة مجموعـة عناصـر األجـر أن تضـع اللجنـة فـي اعتبارهـا  عنـد اسـتعراضتنص تلك الفقرات على أنه ينبغـي    ١
ومجـالس  ٦٧/٢٥٧فـي قرارهـا لألمـم المتحـدة بتـه الجمعيـة العامـة طلعلـى نحـو مـا  – ظمات المشاِركة فـي النظـام الموحـدللمن

وتحـــّدد الفقـــرات أيضـــًا تكـــوين األفرقـــة فـــي الـــدورة الســـابقة. المعتمـــدة األهـــداف و الخصـــائص وكـــذلك  –إدارة بعـــض المنظمـــات 
 عملها.العاملة وأساليب 
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للممارســـات المتعلقـــة  تاريخيـــاً  الـــدورة الســـابعة والســـبعين للجنـــة قـــدمت أمانتهـــا وثيقـــة تتضـــمن منظـــوراً وفـــي   -١٣
وأبــرزت  دة ســن التقاعــدبالتقاعــد فــي بعــض الــدول األعضــاء. وأوضــحت الوثيقــة أن االتجــاه العــام فــي العــالم هــو زيــا

  لى مواصلة االستعانة بكبار السن.تشجع ع ١كذلك توصيات قدمها بعض كيانات األمم المتحدة
  

أن ناقشــــت اللجنــــة باستفاضــــة وجهــــات النظــــر التــــي أعربــــت عنهــــا شــــبكة المــــوارد البشــــرية وممثلــــو  وبعــــد  -١٤
. سـنة للمـوظفين الحـاليين ٦٥مـة إلـى أن توصـي الجمعيـة العامـة برفـع السـن اإللزاميـة إلنهـاء الخدقررت الموظفين 

كــانون  ١القــرار فــي  يبــدأ ســريانولكــن إلتاحــة الوقــت أمــام المنظمــات لكــي تنفــذ هــذا التغييــر فقــد قــّررت اللجنــة أن 
  لموظفين الحاليين.لمكتسبة لحقوق االيؤثر على  لنوذلك بناًء على الفهم القائل إنه ، ٢٠١٦يناير  الثاني/

  
  والفئات العليا )الفنيةالمهنية (شروط خدمة الموظفين من الفئة 

  
  جدول المرتبات األساسية/ الدنيا

  
للمقارنــة، الــذي اعُتمــد أول األمــر بحيــث  الخدمــة المدنيــة المتخــذة أساســاً ُأبلغــت اللجنــة بــأن تجميــد أجــور   -١٥

، قــد تــم تمديــده ٢٠١٢ديســمبر  كــانون األول/ ٣١حتــى  ٢٠١١ينــاير  كــانون الثــاني/ ١يســري مفعولــه اعتبــارا مــن 
 . ونتيجـــة لـــذلك لـــم تتغيـــر المســـتويات اإلجماليـــة للجـــدول المتخـــذ أساســـاً ٢٠١٣ديســـمبر  كـــانون األول/ ٣١حتـــى 

للواليـات  الفيـدرالي. غيـر أنـه حـدثت تغييـرات طفيفـة فـي جـدول الضـرائب ٢٠١٠ا كانـت عليـه فـي عـام للمقارنة عمّ 
ومبـالغ لإلعفــاءات  ، بمـا يعكــس جـدول معــدالت ضـريبية منقحــاً ٢٠١٣ينــاير  كــانون الثـاني/ ١مـن  اعتبــاراً المتحـدة 

الفة الـذكر إلـى زيـادة أدت التغييـرات الضـريبية السـ رغم تجميـد األجـور،لـذا فإنـه بـالشخصية والتخفيضـات الموحـدة. 
إلــى صــافي  للمقارنــة، قياســاً  فــي القيمــة الصــافية فــي مســتوى أجــور الخدمــة المدنيــة المتخــذة أساســاً  ٪٠,١٩قــدرها 

ينــاير  كــانون الثــاني/ ١مــن  نقطــة وســط جــدول المرتبــات اعتبــاراً  المرتبــات األساســية لمــوظفي األمــم المتحــدة عنــد
 كــانون الثــاني/ ١مــن  اعتبــاراً  ٪٠,١٢بمقــدار  . وشــملت تلــك الزيــادُة الزيــادَة التــي أوصــت بهــا اللجنــة ســابقاً ٢٠١٢
  بـــاء). الجزء، ٦٧/٢٥٧بشأنها (القرار  ، والتي لم تتخذ الجمعية العامة إجراءً ٢٠١٣ يناير

  
 كـــــانون الثـــــاني/ ١مـــــن  اللجنـــــة أن توصـــــي الجمعيـــــة العامـــــة بالموافقـــــة علـــــى أن يســـــري اعتبـــــاراً  رتقـــــرّ و   -١٦
والفئـات العليـا بصـيغته الـواردة  )الفنيـةالمهنيـة (الدنيا للفئـة  مفعول الجدول المنقح للمرتبات األساسية/ ٢٠١٤ يناير

 تخفـــيضينفـــذ بزيـــادة المرتبـــات األساســـية وٕاجـــراء  ٪٠,١٩قـــدره  ، التـــي تعكـــس تعـــديالً هـــافـــي المرفـــق الثالـــث لتقرير 
  على أساس مبدأ "انتفاء الخسارة والمكسب". متناسب في مضاعفات تسوية مقر العمل

  
  هامش األجر الصافي في األمم المتحدة/ الواليات المتحدة األمريكيةتطور 

  
بـين األجـر الصـافي لمـوظفي واصلت اللجنة بموجب تفـويض دائـم مـن الجمعيـة العامـة اسـتعراض العالقـة   -١٧

األمـــم المتحـــدة مـــن الفئـــة المهنيـــة (الفنيـــة) والفئـــات العليـــا فـــي نيويـــورك واألجـــر الصـــافي لمـــوظفي الخدمـــة المدنيـــة 
  االتحادية في الواليات المتحدة األمريكية الذين يشغلون وظائف مماثلة في واشنطن العاصمة ("الهامش").

  
وأن  ١١٩,٦بلــغ  ٢٠١٣لعــام عيــة العامــة وقــررت أن تبّلغهــا بــأن الهــامش وُأخطــرت اللجنــة بــأن تبّلــغ الجم  -١٨

ــــغ ٢٠١٣-٢٠٠٩متوســــط الهــــامش لفتــــرة الخمــــس ســــنوات ( ممــــا يتجــــاوز نقطــــة الوســــط المستصــــوبة  ١١٥‚٧) بل
  .١١٥ البالغة

                                                           
بشــأن  الجمعيــة العالميــة الثانيــةتقريــر ) و ١٩٨٠الصــادرة عــن المــؤتمر العــام لمنظمــة العمــل الدوليــة ( ١٦٢التوصــية رقــم    ١
 .A/CONF.197/9، الوثيقة )٢٠٠٢نيسان/ أبريل  ١٢-٨مدريد، ( لشيخوخةا
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  :وقررت اللجنة ما يلي  -١٩
  

  قيد االستعراض؛ المسألة أن تبقي  (أ)  
  

إجـــراءات إدارة  ٢٠١٤فبرايـــر  /الجمعيـــة العامـــة بأنـــه ســـيلزم أن تطبـــق اللجنـــة فـــي شـــباط أن تبلـــغ  (ب)  
  .٤٦/١٩١الهامش التي وافقت عليها الجمعية العامة في الفرع الرابع من قرارها 

  
  بدالت إعالة األبناء وبدالت المعالين من الدرجة الثانية: استعراض المنهجية

  
فـي االسـتعراض الـذي يجـري كـل  ٢٠١٢عـام  التي أعربـت عنهـا الشواغلرأت اللجنة أنه ينبغي أن تعالج   -٢٠

لتحديـد مسـتويات بـدالت إعالـة األبنـاء وبـدالت المعـالين مـن الدرجـة الثانيـة لمـوظفي بشأن المنهجية المتبعـة  سنتين
لمجموعــة عناصــر الي أن االســتعراض المقبــل معالجــة شــاملة. والحظــت بالتــ الفئــة المهنيــة (الفنيــة) والفئــات العليــا

األجــــر فــــي النظــــام الموحــــد ســــينظر علــــى نحــــو شــــامل فــــي مختلــــف البــــدالت واالســــتحقاقات بمــــا فيهــــا البــــدالت 
  واالستحقاقات المتصلة بالمعالين.

  
  وقررت اللجنة ما يلي:  -٢١

  
إعالـة األبنـاء وبـدالت  أن تحيط علمًا بالدراسة التي أجرتها أمانتها بشأن منهجية تحديـد بـدالت  (أ)

  المعالين من الدرجة الثانية؛ 
 

أن تســـتخدم المتوســـط المـــرجح لمراكـــز العمـــل الثمانيـــة التـــي توجـــد فيهـــا المقـــار واالتجـــاه العـــام   (ب)
  السائد في معدالت نمو استحقاقات األبناء كعاملين لتصحيح قيمة البدل؛ 

 
أن تبلـــغ الجمعيـــة العامـــة بأنهـــا ســـتبقي المنهجيـــة قيـــد النظـــر فـــي إطـــار االســـتعراض األشـــمل  (ج)

  لمجموعة عناصر األجر في النظام الموحد؛ 
  

أن توصــــي الجمعيــــة العامــــة باإلبقــــاء علــــى المســــتويات الحاليــــة لبــــدالت إعالــــة األبنــــاء وبــــدالت  (د)
  المعالين من الدرجة الثانية.

  
  التدابير الخاصة المتعلقة بمنح التعليم: بلجيكا والمغرب

  
في منظومة األمم المتحدة المعني بالتنسيق طلبت شبكة الموارد البشرية التابعة لمجلس الرؤساء التنفيذيين   -٢٢

  من اللجنة النظر في اعتماد تدابير خاصة متعلقة بمنح التعليم في بلجيكا والمغرب.
  

بلغت الرسوم الدراسية في المدارس الثالث ذات المقررات الدراسية اإلنكليزية التي توجد  وفي حالة بلجيكا،  -٢٣
أكثــر مــن  وتمثــل الخيــارات الوحيــدة المتاحــة لألســر الناطقــة باللغــة اإلنكليزيــة لمــوظفي النظــام الموحــد فــي بروكســل

  .البلدهذا ضعف الحد األقصى للمصروفات المسموح به والمطبق على 
  

موظــف التحــق أوالده األربعــة بالمدرســة الوحيــدة التــي تــدرس باللغــة اإلنكليزيــة لــة المغــرب، اضــطر وفــي حا  -٢٤
  من تكاليف التعليم. ٪٥٠نحو  حملإلى ت في الرباط
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أوصت اللجنـة الجمعيـة العامـة باعتمـاد تـدبير خـاص متعلـق بمـنح التعلـيم يتـيح رد المصـروفات المتصـلة و   -٢٥
داخل منطقة الواليات المتحدة للمدارس الثالث األمريكية بالتعليم إلى الحد األقصى المحدد لدوالر الواليات المتحدة 

رســة بروكســل الدوليــة ومدرســة بروكســل البريطانيــة ذات المقــررات الدراســية اإلنكليزيــة الموجــودة فــي بروكســل أي مد
  .٢٠١٣يناير  كانون الثاني/ ١ومدرسة سان جونز الدولية اعتبارًا من العام الدراسي الجاري في 

  
 ١٩٩٧وافقـت فـي عــام  ألنهـا قـديتعلـق بـالمغرب فيمـا أنـه ال يلـزم اعتمـاد أي تـدبير خـاص  وقـررت اللجنـة  -٢٦

  إلنفاقها على األصول الرأسمالية المدرسية. على إجراء رد الرسوم المدفوعة
  

المسائل المتعلقة بتسوية مقر العمل: تقرير اللجنة االستشارية لشؤون تسويات مقر العمل عـن دورتهـا 
  الخامسة والثالثين 

  
ـــد  ١١واصـــلت اللجنـــة، عمـــًال بالمـــادة   -٢٧ مـــن نظامهـــا األساســـي، إبقـــاء تطبيـــق نظـــام تســـوية مقـــر العمـــل قي

االستعراض ونظرت فـي ذلـك السـياق فـي تقريـر اللجنـة االستشـارية لشـؤون تسـويات مقـر العمـل عـن أعمـال دورتهـا 
يــــة إلــــى اللجنــــة االستشــــارية الخامســــة والثالثــــين. وقــــد عقــــدت الــــدورة اســــتجابة لطلــــب لجنــــة الخدمــــة المدنيــــة الدول

  .٢٠١٥االضطالع بعدد من الدراسات المنهجية بشأن جولة الدراسات االستقصائية لتكاليف المعيشة لعام 
  

  وقررت اللجنة ما يلي:  -٢٨
  

أن تحــيط علمــًا بتقريــر اللجنــة االستشــارية لشــؤون تســويات مقــر العمــل عــن دورتهــا الخامســة   (أ)
  والثالثين؛

  
ظـــر فـــي المســـائل المطروحـــة فـــي ســـياق االســـتعراض الشـــامل لمجموعـــة عناصـــر أن تعيـــد الن  (ب)

  األجر؛
  

أن ُيـدرج العمــل بنظـام تســوية مقـر العمــل فـي االســتعراض الشـامل لمجموعــة عناصـر األجــر وأن   (ج)
  يعدل برنامج عمل اللجنة االستشارية على هذا األساس.

  
  االتحاد األوروبي: اآلثار على العمل بمخطط التنقل والمشقة ونظام تسوية مقر العمل (كرواتيا) توسيع

  
نظــرت اللجنــة فــي مــذكرة قــدمتها أمانتهــا عــن آثــار توســيع االتحــاد األوروبــي ليشــمل كرواتيــا اعتبــارًا مــن   -٢٩
مـــل والمشـــقة. وســـلطت علـــى تصـــنيف هـــذا البلـــد كمركـــز عمـــل مـــن حيـــث تســـوية مقـــر الع ٢٠١٣يوليـــو  تمـــوز/ ١

األضواء على الفروق الرئيسية في منهجيـة تسـوية مقـر العمـل والقواعـد المعمـول بهـا بـين مراكـز العمـل مـن الفئتـين 
األولــى والثانيــة وطلــب إلــى اللجنــة أن تبــت فــي إجــراءات تصــنيف تســوية مقــر العمــل والمشــقة التــي ســتطبق علــى 

   .كرواتيا عند انضمامها إلى االتحاد األوروبي
  

  :وقررت اللجنة ما يلي  -٣٠
  

، ألغـراض ٢٠١٣ تموز/ يوليـو ١أن تعتبر كرواتيا، لدى انضمامها إلى االتحاد األوروبي في   (أ)
مـــن تنفيـــذ الدراســـة المقارنـــة الجديـــدة لمواقـــع  تســـوية مقـــر العمـــل، مركـــز عمـــل مـــن الفئـــة األولـــى اعتبـــاراً 

  العمل؛
  

 ٢٠١٣لمواقع العمل وتجـرى هـذه الدراسـة فـي عـام أن يحدد موعد إلجراء دراسة مقارنة جديدة   (ب)
لكرواتيــا وأن تجهــز البيانــات المتعلقــة بتكــاليف المعيشــة باســتخدام المنهجيــة المتبعــة لمراكــز العمــل مــن 

  الفئة األولى وفقًا للقواعد واإلجراءات المعمول بها حاليًا؛
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المـــوظفين فـــي الفئـــة المهنيـــة أن تـــدفع جميـــع المنظمـــات التـــي تتخـــذ كرواتيـــا مقـــرًا لهـــا مرتبـــات   (ج)
  (الفنية) والفئات العليا بالعملة المحلية، اعتبارًا من تنفيذ الدراسة المقارنة الجديدة لمواقع العمل؛

  
أن يدخل تعـديل علـى خطـة إعانـة اإليجـار يتوافـق مـع مـا هـو متبـع بالنسـبة إلـى مراكـز العمـل   (د)

  الجديدة لمواقع العمل؛من الفئة األولى في وقت تنفيذ الدراسة المقارنة 
  

لمخطــط التنقــل  أن يعــاد تصــنيف مراكــز العمــل فــي كرواتيــا مــن الفئــة ألــف إلــى الفئــة حــاء وفقــاً   (هـ)
، لحـين االنتهـاء مـن اسـتعراض جميـع مراكـز العمـل ٢٠١٤يناير  كانون الثاني/ ١والمشقة، اعتبارًا من 

  من الفئة حاء.
  

  شروط الخدمة لفئة الخدمات العامة والفئات األخرى من الموظفين المعينين محلياً 
  

  الدراسات االستقصائية ألفضل شروط الخدمة في باريس
  

 ٢٠١٢ أجرت لجنة الخدمة المدنية الدولية دراسة استقصائية في باريس تاريخهـا المرجعـي أيلـول/ سـبتمبر  -٣١
باستخدام المنهجية األولى للدراسات االستقصـائية للتحقـق مـن أفضـل شـروط الخدمـة لمـوظفي فئـة الخـدمات العامـة 

عمــل المماثلــة. ويــرد فــي المرفــق الخــامس والفئــات األخــرى مــن المــوظفين المعينــين محليــًا فــي المقــر وفــي مراكــز ال
ـــة ب ـــة لجـــدول الجديـــد التقريـــر اللجن ـــة التـــي أوصـــت بهـــا اللجن لرؤســـاء المرتبـــات الصـــافية ومســـتويات بـــدالت اإلعال

عن جدول  ٪٢,١٩ل المرتبات الموصى به بنسبة لمنظمات التي توجد مقارها في باريس. ويقل جدو في االتنفيذيين 
 أيلـــول/ ١. أمـــا جـــدول المرتبـــات الموصـــى بـــه والســـاري فـــي ٢٠١١أكتـــوبر  األول/ المرتبـــات الســـاري فـــي تشـــرين

  أو بعد هذا التاريخ. ٢٠١٣مايو  أيار/ ١فلم يطبق إال بالنسبة إلى الموظفين المعينين في  ٢٠١٢ سبتمبر
  

  ، كنداالـمونتريفي االستقصائية ألفضل شروط الخدمة  ةالدراس
  

 نيســـــان/ ١تاريخهــــا المرجعـــــي  الـمونتريـــــأجــــرت لجنـــــة الخدمــــة المدنيـــــة الدوليــــة دراســـــة استقصـــــائية فــــي   -٣٢
باســتخدام المنهجيــة األولــى للدراســات االستقصــائية للتحقــق مــن أفضــل شــروط الخدمــة لمــوظفي فئــة  ٢٠١٣ أبريــل

كــز العمــل المماثلــة. ويــرد فــي الخــدمات العامــة والفئــات األخــرى مــن المــوظفين المعينــين محليــًا فــي المقــر وفــي مرا
لمرتبات الصافية ومسـتويات بـدالت اإلعالـة التـي أوصـت بهـا اللجنـة ل منقحجدول الالتقرير اللجنة بس داسالمرفق ال

 ٪١,٢٢ويزيــد جــدول المرتبــات المــنقح بنســبة . الـمونتريــلمنظمــات التــي توجــد مقارهــا فــي فــي الرؤســاء التنفيــذيين ا
ونتلایرفـــي  بـــه حاليـــاً  علـــى جـــدول المرتبـــات المعمـــول هـــو ســـاري المفعـــول فـــي  ل المرتبـــات الموصـــى بـــهجـــدو و  .م

  .٢٠١٣ أبريل نيسان/ ١
  

  شروط الخدمة في الميدان
  

  المبادئ التوجيهية :بدل اإلجالء األمني
  

دوالر  ٢٠٠اللجنة في دورتها الخامسة والسبعين بـدل اإلجـالء األمنـي ووافقـت علـى أن تكـون قيمتـه  أقرت  -٣٣
عــن المنظمــات المعنيــة  ٢٠١١أمريكـي فــي اليــوم علـى الصــعيد العــالمي. وصــدرت المبـادئ التوجيهيــة الحاليــة عـام 

رًا إلــى مســؤولية اللجنــة عــن وضــع وهــي تــرد فــي دليــل السياســات األمنيــة لنظــام األمــم المتحــدة إلدارة األمــن. ونظــ
القواعد التنظيمية لبدل اإلجالء األمني، فقد رغبت اللجنة في إضفاء الطابع الرسمي على المبادئ التوجيهيـة للبـدل 
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علــى ذلــك، طلبــت اللجنــة مــن أمانتهــا أن تعــد وثيقــة تبــين المبــادئ التوجيهيــة  بإدراجهــا فــي وثيقــة مــن وثائقهــا. وبنــاءً 
إلجالء األمني ونطاقه وقابلية تطبيقه وأهلية استحقاقه وما يتصل به من إجراءات لكـي توافـق عليهـا المتعلقة ببدل ا

  في دورتها السابعة والسبعين.
  

  :وقررت اللجنة ما يلي  -٣٤
  

أن توافــق علــى نــص بــدل اإلجــالء األمنــي بشــأن النطــاق وقابليــة التطبيــق وأهليــة االســتحقاق   (أ)
  الوارد في المرفق السابع بتقرير اللجنة؛واإلجراءات ذات الصلة 

  
بـأن اللجنـة سـتتولى في األمـم المتحـدة أن تطلب من أمانتها إبالغ إدارة شؤون السالمة واألمن   (ب)

وضــع القواعــد المنظمــة لنطــاق بــدل اإلجــالء األمنــي وقابليتــه للتطبيــق وأهليــة اســتحقاقه ومــا يتصــل بــه 
  إجراءات. من

  
  

  جمعية الصحة اإلجراء المطلوب من 
  

  .الدولية المدنية الخدمة لجنةلوالثالثين  تاسعال السنوي إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير ةمدعو  الصحة معيةج  -٣٥
  
  

  
=     =     =  


