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  ١٢٠/٢٦م ت  المجلس التنفيذي

  ٢٠٠٧ يناير/ الثانيكانون  ١١   بعد المائةالعشرون  الدورة 
  EB120/26   من جدول األعمال المؤقت  ٤-٧البند 

  
  
  
  

  تأكيد موافقة الجمعية العامة لألمم المتحدة 
  على اإلطار العام للجنة الخدمة المدنية الدولية

  التعديالت المدخلة علىبما في ذلك تنفيذ 
  الئحة الموظفين وتحديد تكلفتها

  
  

  تأجيل تاريخ دخول التعديالت على الئحة الموظفين حيز النفاذ
  
  

  تقرير من األمانة
  
  

  مقدمـة
  
، في تقريـر    ٢٠٠٦مايو  / نظر المجلس التنفيذي، في دورته الثامنة عشرة بعد المائة المنعقدة في أيار             -١

 الذي صدق على التعديالت ذات الـصلة        ٥ق١١٨ت م للترتيبات التعاقدية واعتمد القرار      األمانة عن إطار جديد   
  ١.بالموضوع على الئحة الموظفين

  
وقد كان تصديق المجلس التنفيذي مرهوناً بإقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة لإلطار العـام الـذي                  -٢

 طلب المجلس التنفيذي إلى المدير العام أن يقدم إلـى           وعالوة على ذلك  . أوصته به لجنة الخدمة المدنية الدولية     
 تقريراً وافياً عن تنفيذ التعديالت المدخلة علـى         ٢٠٠٧يناير  / المجلس في دورته التي ستنعقد في كانون الثاني       

  .الئحة الموظفين وتحديد تكلفتها، وذلك من خالل لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة
  
كما يدعو  . ثار المترتبة على إصالح العقود من حيث تكلفتها       آلدابير التنفيذ وا  ويستعرض هذا التقرير ت     -٣

المجلس التنفيذي إلى التصديق على التعديالت المدخلة على الئحة الموظفين فيما يتعلق بإصالح العقود على أن              
  .٢٠٠٧يوليو /  تموز١تدخل تلك التعديالت حيز النفاذ في تاريخ جديد هو 

  
  تدابير التنفيذ

  
عكفت األمانة، منذ انعقاد دورة المجلس التنفيذي الثامنة عشرة بعد المائة، سواء في المقر الرئيسي أو                  -٤

  .على المستويات اإلقليمية، على وضع تدابير لتنفيذ سياسات إصالح العقود
                                                            

 ).النص اإلنكليزي (٢ الخامسة، الفرع ، المحضر الموجز للجلسة١/سجالت/ ١١٨/٢٠٠٦ت م – إ د ت مالوثيقة    ١
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قـود  وقد تم إعداد عدة وثائق تتعلق بالسياسة العامة المتبعة بـشأن أنـواع التعيينـات وتحويـل الع                   -٥
بمن فيهم الموظفون المؤقتـون المعينـون لمـدد تبلـغ      (تعيينات دائمة وبشروط خدمة الموظفين المؤقتين        إلى
وقد كانت هذه الوثائق وما يتصل بها من تدابير التنفيذ وتدابير انتقاليـة تتعلـق بـالتحول                 ). يوماً أو أقل   ٦٠
ات فيديويـة شـارك فيهـا ممثلـو المـوظفين           األنواع الجديدة من التعيينات المؤقتة موضوع عدة مؤتمر        إلى

كما تمت مناقشة تلك المسائل خـالل االجتمـاع الـسنوي للمجلـس العـالمي للعالقـات                 . من اإلدارة  وأفراد
نـوفمبر  /  تـشرين الثـاني    ٣أكتوبر إلى   /  تشرين األول  ٣٠الموظفين واإلدارة الذي انعقد في الفترة من         بين

استعراض التوصيات التي تقدم بها المجلس وافق المدير العام بالنيابة          وعلى أثر   .  في واشنطن العاصمة   ٢٠٠٦
وفي عملية موازية حددت األمانة التعديالت التي البد مـن إدخالهـا          . على تدابير تنفيذ سياسات إصالح العقود     

ليه علـى   على السياسات واإلجراءات المبينة في دليل المنظمة اإللكتروني الذي يمكن لجميع الموظفين النفاذ إ             
  .شبكة اإلنترنت

  
كما يجري اآلن تحديد التغييرات والتعديالت التي يحتاج إلى إدخالها على نظـام كـشف المرتبـات                   -٦

وفي األثناء تم وضـع مواصـفات       . ٢٠٠٨يناير  /  كانون الثاني  ١قبل إطالق نظام اإلدارة العالمي في        الحالي
الجديدة المتعلقة بالئحة الموظفين والتـدابير الخاصـة بتنفيـذ          نظام اإلدارة العالمي ليعكس الترتيبات التعاقدية       

  .السياسات
  
حيث تـم إصـدار     . وقد مكّن المسؤولون اإلداريون والموظفون من مواكبة التطورات في هذا الصدد            -٧

ـ                  ود دالئل للسياسة العامة بشأن إدارة المهام المؤقتة بما في ذلك تطبيق المدة القصوى للخدمة وبشأن إدارة العق
المحددة المدة والعقود المؤقتة وسائر الترتيبات التعاقدية مثل الترتيبات الخاصة بالمـشاورين المعينـين لمـدد                

  .قصيرة، وذلك تحضيراً لدخول الترتيبات التعاقدية الجديدة حيز النفاذ
  
قر وعالوة على ذلك تم عقد جلسات إعالمية قصيرة شارك فيها موظفون ومسؤولون إداريـون بـالم                 -٨

الرئيسي والمستويات اإلقليمية وتم تبادل المعلومات حول التطورات الحاصلة بشأن إصالح العقـود وتـدابير               
  .التنفيذ وما يتصل بذلك من دالئل خاصة بالسياسة العامة

  
  اآلثار من حيث التكلفة

  
ر المترتبة علـى     بمعلومات حول اآلثا   ١تم تزويد المجلس التنفيذي في دورته الثامنة عشرة بعد المائة           -٩

أمـا وقـد    .  مليون دوالر أمريكي   ٢٢,٨وقد حددت التكلفة حينئذ بمبلغ      . عملية إصالح العقود من حيث التكلفة     
 فإن إجمالي التكاليف سيكون أكثر انخفاضاً بشكل كبير إذ          ٢٠٠٧يوليو  /  تموز ١حدد تاريخ جديد للتنفيذ، وهو      

ستيعاب هذه التكاليف داخلياً في المقر الرئيسي وعلى المستويات          وسيتم ا  ٢. ماليين دوالر أمريكي   ٨,٦إنه يبلغ   
  .اإلقليمية وذلك بإدخال التعديالت المالئمة على خطط العمل

  
  التاريخ الفعلي لبدء سريان التعديالت على الئحة الموظفين المتصلة بإصالح العقود

  
 الذي اتخـذه المـدير العـام    ى القرارصدق المجلس التنفيذي، في دورته الثامنة عشرة بعد المائة، عل          -١٠

/  كانون الثاني  ١والقاضي بتعديل الئحة الموظفين فيما يتعلق بإصالح العقود وأن تدخل التعديالت اعتباراً من              

                                                            
 .١ إضافة ١١٨/١١ت مالوثيقة    ١
 .١ إضافة ١٢٠/٢٦ت مانظر الوثيقة    ٢
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متحدة لإلطار العام الذي أوصت به لجنـة الخدمـة المدنيـة             رهناً بإقرار الجمعية العامة لألمم ال      ٢٠٠٧يناير  
وقد طلب من المجلس اآلن أن يصدق على التعديالت غير المتعلقة بعالوة التنقـل والمـشقة وبـدل                  . الدولية
 فيما يخص الموظفين المعينين لفترات طويلة والمعينين في وظائف محددة المدة، وأن تـدخل تلـك                 ١االنتداب

  .٢٠٠٧يوليو /  تموز١النفاذ في تاريخ جديد هو التعديالت حيز 
  
 أن يحد من التكاليف     ٢٠٠٧يوليو  /  تموز ١ومن شأن تحديد تاريخ تنفيذ تعديالت الئحة الموظفين في            -١١

سيتيح وقتاً إضافياً من أجـل وضـع        التي تتكبدها المنظمة وأن يسهل استيعابها في الميزانية الحالية، كما أنه            
  .راءات الالزمة وإدخال التعديالت المناسبة على النُظم والعمليات اإلداريةالسياسات واإلج

  
وبقدر ما يتعلق األمر بالتطورات الحاصلة على مستوى الجمعية العامة لألمم المتحدة فإن هناك قلقـاً                  -١٢

دارة المـوارد   متعاظماً بأن تهيمن على مناقشة الجمعية العامة لألمم المتحدة اعتبارات تتعلق بجهود إصـالح إ              
البشرية وهي اعتبارات تخص أمانة األمم المتحدة وال عالقة لها باحتياجات ومتطلبات وكاالت متخصصة مثل               

وهناك مخاوف أيضاً من أن يتم إرجاء استعراض الجمعية العامة لألمم المتحدة لهـذا              . منظمة الصحة العالمية  
  .٢٠٠٧ديسمبر / انية والستين في كانون األولالموضوع، في نهاية المطاف، إلى دورة تلك الهيئة الث

  
وقد تم إقرار اإلطار العام للجنة الخدمة المدنية الدولية من قبل كل مؤسسات نظـام األمـم المتحـدة                     -١٣

وكانت المرامي واألغراض والـسمات الرئيـسية لإلطـار         . الموحد ومن قبل ممثلي موظفيها وأعضاء اللجنة      
ة قد ذكرت بالتفصيل في التقرير المقدم إلى المجلس التنفيذي في دورته الثامنة عشرة              الجديد للترتيبات التعاقدي  

 والجدير بالمالحظة أن تحسين الترتيبات التعاقدية وشروط الخدمة وجعلها أكثـر اسـتجابة همـا                ٢.بعد المائة 
يـسمح اإلطـار الجديـد      وس. أمران أساسيان لتنفيذ برامج المنظمة القائمة على تحقيق النتائج وتكللها بالنجاح          

للمنظمة بأن يكون لها السبق في ميدان التنافس ويعزز قدرتها على تنفيذ استراتيجيات ومبـادرات اإلصـالح                 
  .ر فعالية وكفاءةثالداخلي بغرض تنفيذ البرامج على نحو أك

  
١٤-          ـ    ق  والمطلوب، استناداً إلى االعتبارات المذكورة آنفاً، هو أن يصد ى تعـديالت   المجلس هذه المرة عل

يوليـو  /  تمـوز  ١الئحة الموظفين فيما يتعلق بإصالح العقود مع تحديد تاريخ جديد لدخولها حيز النفاذ هـو                
  .، بدون اإلشارة إلى النقاش الدائر في الجمعية العامة لألمم المتحدة٢٠٠٧

  
دنية الدولية فـي كـانون      وإذا أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة فعالً اإلطار العام للجنة الخدمة الم             -١٥

 فإن منظمة الصحة العالمية تكون قد ضمنت، بخالف سائر المنظمات، دمـج إصـالح               ٢٠٠٦ديسمبر  / األول
  .العقود في جهودها اإلصالحية االستراتيجية على مستوى البرامج وعلى المستوى اإلداري

  
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
 في ضوء المعلومات المذكورة أعاله، في النظر فـي مـشروع القـرار              قد يرغب المجلس التنفيذي،     -١٦

  :التالي
  

                                                            
أوصت لجنة الخدمة المدنية الدولية الجمعية العامة لألمم المتحدة بأن تدخل المقترحـات المتعلقـة بعـالوة التنقـل        ١

وحيث إن هذه المقترحات تنطوي على وفـورات        . ٢٠٠٧يناير  / الثاني كانون   ١والمشقة وبدل االنتداب حيز النفاذ في       
 .من حيث التكلفة فمن المتوقع أن تقر الجمعية العامة لألمم المتحدة تلك التوصية

 .١١٨/١١ت مالوثيقة     ٢
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بعد أن نظر في التقرير الخاص بتأكيد موافقـة الجمعيـة العامـة لألمـم                المجلس التنفيذي،   
 المدخلـة   للجنة الخدمة المدنية الدولية بمـا فـي ذلـك تنفيـذ التعـديالت              على اإلطار العام   المتحدة
 ١، تأجيل تاريخ دخول التعديالت على الئحة الموظفين حيز النفاذ: وتحديد تكلفتهاالموظفين الئحة على
  : ما يليقرر

  
التصديق على التعديالت المدخلة على الئحة الموظفين والتي أقرها المجلس التنفيذي             )١(

والتي تنطبـق علـى المـوظفين        ٢٠٠٦٢مايو  / في دورته الثامنة عشرة بعد المائة من أيار       
والتـي يبـدأ    ن في وظائف دائمة والموظفين المعينين في وظائف بعقود محددة المدة،            المعيني

، رهناً بإقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة       ٢٠٠٧يناير  /  كانون الثاني  ١سريانها اعتباراً من    
، ٢٠٠٧يوليو /  تموز ١لإلطار العام الذي أوصته به لجنة الخدمة المدنية الدولية، اعتباراً من            

تثناء التعديالت المدخلة على الئحة الموظفين والمتعلقة بعالوة التنقـل والمـشقة وبـدل              باس
  االنتداب؛ وهذه التعديالت تخضع لتدابير انتقالية يحددها المدير العام؛

  
التصديق على التعديالت المذكورة آنفاً والمدخلة على الئحة الموظفين بشأن عـالوة              )٢(

 ب والتي تنطبق على الموظفين المعينـين فـي وظـائف دائمـة            التنقل والمشقة وبدل االنتدا   
 المعينين في وظائف بعقود محددة المدة على أن تدخل تلك التعديالت حيز النفـاذ               والموظفين

  .٢٠٠٧يناير /  كانون الثاني١اعتباراً من 
  
  
  

=     =     =  

                                                            
 .١٢٠/٢٦ت مالوثيقة    ١
 .٥ق١١٨ت مالقرار    ٢


