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  ١٢٠/٢٥م ت  المجلس التنفيذي

  ٢٠٠٦ ديسمبر/ كانون األول ١٤   بعد المائةالعشرون  الدورة 
  EB120/25   من جدول األعمال المؤقت  ٣-٧البند 

  
  
  
  

  الدوليةالمدنية تقرير لجنة الخدمة 
  
  

  تقرير من األمانة
  
  
 بأن تقدم اللجنة تقريراً سنوياً إلى       ١مدنية الدولية  من النظام األساسي للجنة الخدمة ال      ١٧تقضي المادة     -١

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

  
لجنة الخدمة وفي هذه الوثيقة، يقدم المدير العام، إلى المجلس التنفيذي التقرير السنوي الثاني والثالثين ل    -٢

 الذي يفترض أن تنظر فيه الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها الحادية والستين في كانون                ٢المدنية الدولية 
 حول القرارات التي يتوقع أن تتخذها الجمعية العامة بـشأن      ٣ويتم تقديم تقرير منفصل   . ٢٠٠٦ديسمبر  / األول

أما المواضيع التي سـيتم التطـرق       . نظمة الخاصة بالموظفين  توصيات اللجنة التي تقتضي مراجعة لالئحة الم      
إليها فهي مرتبات موظفي الفئة المهنية والفئات العليا، واستعراض مستوى منحة التعليم، واستعراض المنهجية              

  .المتعلقة بتحديد مستوى منحة التعليم
  
  .ويرد أدناه ملخص بالعناصر الرئيسية التي وردت في تقرير اللجنة  -٣
  
  دالت التنقل والمشقةب
  
حصل المجلس التنفيذي، في دورته السابعة عشرة بعد المائة، على معلومات مفصلة حول استعراض                -٤

 وقد أرجأت الجمعية العامة لألمم المتحدة النظر في هذه المسألة إلـى             ٤.اللجنة للنظام الخاص بالتنقل والمشقة    
الموافقة على الترتيبات   ) أ: (أمور منها بالعامة لألمم المتحدة    وأوصت اللجنة الجمعية    . دورتها الحادية والستين  

المقترحة فيما يتعلق بالتنقل والمشقة وعدم نقل األمتعة الشخصية واللوازم المنزلية ومنحة االنتداب كما جـاء                
كما (ر الموافقة على المعايير الخاصة بدفع بدل الخط) ب(؛ ٢٠٠٥ذلك في المرفق الثاني من تقرير اللجنة لعام 

؛ ) من التقرير ذاته   ٧٧ و ٧٦كما هو موضح في الفقرتين      (وبدل التنقل والمشقة    ) هو موضح في المرفق الثالث    
  .٢٠٠٧يناير /  كانون الثاني١اتخاذ قرار بشأن األخذ بالترتيبات الجديدة اعتباراً من  )ج(

                                                            
 ).النص اإلنكليزي(، ١٩٧٥، ٢٢٦السجالت الرسمية لمنظمة الصحة العالمية، رقم    ١
تتوافر نسخ من التقرير في      ()A/61/30 (٣٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم             ٢

  ).االجتماعقاعة 
 .١٢٠/٢٩ت مالوثيقة    ٣
 .١١٧/٢٢ت مالوثيقة    ٤
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ديـسمبر  / صدد في كـانون األول    ومن المتوقع أن تتخذ الجمعية العامة لألمم المتحدة قراراً في هذا ال             -٥
وفي األثناء تولّت منظمة الصحة العالمية تحديد اآلثار المترتبة فيما يتعلق بكشف مرتبـات موظفيهـا                . ٢٠٠٦

ونُظم تكنولوجيا المعلومات، وتولّت أيضاً إحاطة الموظفين، بشكل عام، علماً بالتغييرات المتوقعة فـي نظـام                
  .التنقل والمشقة

  
  اقديةالترتيبات التع

  
عرضت على اللجنة من قبل أمانتها مقترحات تتعلق بالعقود النموذجية الخاصة بالتعيينـات الدائمـة،                 -٦

وفي تلك الدورة وافقـت  . ٢٠٠٤والتعيينات المحددة المدة والتعيينات المؤقتة وذلك لتنظر فيها في دورتها لعام      
قود وذلك بالتعاون مع المنظمات في دورتها التي ستعقد         اللجنة على إمكانية تولي أمانتها تحسين تحديد معالم الع        

وتمخضت تلك العملية عن مسودة لمبادئ توجيهية أعدتها أمانة اللجنـة وتمـت فيهـا               . ٢٠٠٥في مطلع عام    
  .٢٠٠٤مراعاة الكثير من المخاوف التي أعربت عنها المنظمات في عام 

  
لى النحو المبين في المرفق الرابع الملحق بتقريرهـا  وقررت اللجنة اعتماد إطار للترتيبات التعاقدية ع     -٧

وقـد أرجـأت   .  وتقديم تقريرها الختامي إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتهـا الـستين             ٢٠٠٥١لعام  
 أبلغت اللجنـة    ٢٠٠٦٢وفي تقريرها لعام    . الجمعية العامة النظر في هذه القضية إلى دورتها الحادية والستين         

ة قرارها القاضي باعتماد إطار المبادئ التوجيهية الخاصة بالترتيبات التعاقدية على النحو المبين             الجمعية العام 
  .٢٠٠٥في المرفق الرابع الوارد في تقريرها السنوي لعام 

  
ديـسمبر  / ومن المتوقع أن تقر الجمعية العامة لألمم المتحدة إطار الترتيبات التعاقدية في كانون األول            -٨

وتولّى المجلس  . األثناء تم استعراض الئحة الموظفين وتكييفها، عند اللزوم، مع هذا اإلطار العام           وفي  . ٢٠٠٦
/  كانون الثاني  ١التنفيذي، في دورته الثامنة عشرة بعد المائة، التصديق على التعديالت ذات الصلة اعتباراً من               

  ٤.ذي أوصت به اللجنة وذلك رهناً بإقرار الجمعية العامة لإلطار العام ال٢٠٠٧،٣يناير 
  

   اإللزامية من مرتبات الموظفينلالقتطاعاتالجدول الموحد 
  
، وفي تعاون وثيق مع الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة،            ١٩٩٦في عام     -٩

ظفي بة لمو أوصت لجنة الخدمة المدنية الدولية بجدول موحد لالقتطاعات اإللزامية من مرتبات الموظفين بالنس            
والفئات العليا وموظفي فئة الخدمات العامة والفئات المتصلة بها يكـون أساسـاً لتحديـد               ) الفنية(الفئة المهنية   

وقد وافقت الجمعية العامة فـي قرارهـا        . مستويات األجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي بالنسبة للفئتين        
وفي ذلك الوقت، . ١٩٩٧يناير /  كانون الثاني١ من  على الجدول المنقّح على أن يبدأ سريانه اعتبارا٥١/٢١٦ً

أوصى مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة بأن يتم تحديث الجدول، حـسب               
الضرورة، كل سنتين على أساس ما يطرأ من تغيرات على متوسط الضرائب في مراكز عمل المقار السبعة،                 

  . جنة على ذلكووافقت الل) في ذلك الوقت(
                                                            

  .A/60/30الوثيقة    ١
 .A/61/30الوثيقة    ٢
لالطالع على تفاصيل التعديالت المدخلة على الئحة الموظفين فيما يتعلق بإصالح العقود وتنفيذها واآلثار المترتبة                  ٣

  .١٢٠/٢٦ت معليها من حيث التكلفة انظر الوثيقة 
 .٥ق١١٨ت مالقرار    ٤
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ونظرت اللجنة، في دورتها الثانية والستين، في التغيرات المدخلة على الضرائب في مراكـز عمـل                  -١٠
وأظهرت البيانات أن متوسط الضرائب قد ارتفع       . المقار الثمانية المعنية منذ آخر مرة نظرت فيها في هذا البند          
  .٢٠٠٥ و٢٠٠٣ي الفترة بين عامي أو انخفض بدرجة طفيفة في مستويات الدخل ذات الصلة ف

  
وقررت اللجنة أن تبلّغ الجمعية العامة بأن الجدول الموحد الحالي لالقتطاعات اإللزامية من مرتبـات                 -١١

الموظفين ينبغي أن يستمر العمل به وأشارت إلى اعتزامها استعراض الجدول كل خمس سنوات أو عند إجراء                 
  .خل في حساب المعاش التقاعدي، أيهما أسبقاالستعراض الشامل المقبل لألجر الدا

  
  الواليات المتحدة/ تطور هامش األجر الصافي المعمول به في األمم المتحدة

  
واصلت اللجنة، بمقتضى تكليف دائم من الجمعية العامة، استعراض العالقة بين صافي أجور موظفي                -١٢

 في نيويورك وصافي أجـور مـوظفي الخدمـة المدنيـة            والفئات العليا ) الفنية(األمم المتحدة في الفئة المهنية      
يـشار إليهـا فيمـا يلـي باسـم          (االتحادية بالواليات المتحدة الشاغلين لوظائف مماثلة في واشنطن العاصمة          

  ").الهامش"
  
 كما ُأبلغت بأن متوسط ٢٠٠٦ في عام ١١٤,٠بلغت اللجنة بأن هامش األجر الصافي كان تقديره     ُأوقد    -١٣

 وبقي عند نقطة ١١٥ش في السنوات الخمس الماضية لم يصل إلى نقطة الوسط المستصوبة وهي مستوى الهام
١١١,٣.  

  
 ١١٥وقد الحظت المنظمة بقلق أن متوسط مستوى الهامش للخمس سنوات الماضية ظل دائما أقل من            -١٤

وية فـي المرتبـات     ومن ثم طلبت إلى اللجنة أن توصي الجمعية العامة بإجراء تس          . ١١١,٣ويقف حالياً عند    
  .١١٥الحقيقية بغية إعادة الهامش إلى نقطة الوسط المستصوبة وهي 

  
ورأى بعضهم أن مـن واجـب       . وجاءت آراء أعضاء اللجنة مختلفة إزاء المستوى المتوسط للهامش          -١٥

ون اللجنة، رصد المستوى المتوسط للهامش خالل خمس سنوات واإلبالغ عنه والتوصية بالتسوية عندما ال يك              
ـ      وذكر أن بقاء الهامش باستمرار دون نقطة الوسط منـذ عـام            . ١١٥المستوى يقارب نقطة الوسط المحددة ب

  . يبرر إصدار توصية بأن تتخذ الجمعية العامة إجراء في هذا الصدد١٩٩٨
  
بل قررت، عوضاً عن    . ١١٥ولم توص اللجنة بتعديل مستوى الهامش بحيث يصل إلى نقطة الوسط              -١٦

جيه أنظار الجمعية العامة إلى الحقيقة المتمثلة في أن الهامش لم يصل إلى مـستوى نقطـة الوسـط                   ذلك، تو 
ـ    وأن متوسط مستواه للخمس سنوات الماضية ظـل عنـد نقطـة             ١٩٩٧ منذ عام    ١١٥المستصوبة المحددة ب

١١١,٣.  
  

  استعراض المستوى: بدالت األوالد والمعالين من الدرجة الثانية
  
، ٢٠٠٧ينـاير   /  كانون الثـاني   ١ بأن توافق الجمعية العامة لألمم المتحدة، اعتباراً من          أوصت اللجنة   -١٧

والفئات العليا  ) الفنية(على المبالغ المعدلة لبدالت األوالد والمعالين من الدرجة الثانية فيما يتعلق بالفئة المهنية              
  .٢٠٠٦على النحو المبين في المرفق الخامس الوارد في تقرير لها لعام 
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  دراسة استقصائية وتقرير بشأن التوازن بين الجنسين في النظام الموحد لألمم المتحدة
  
أبلغت اللجنة الجمعية العامة لألمم المتحدة بأنها استعرضت التقدم المحرز فيما يتعلق بتمثيل المرأة في                 -١٨

 كانون  ٣١ و ٢٠٠٣يناير  /  كانون الثاني  ١المنظمات التابعة للنظام الموحد لألمم المتحدة في الفترة الممتدة بين           
 وقررت جملة أمور من بينها حث المنظمات على وضع سياسات واستراتيجيات القصد             ٢٠٠٤ديسمبر  / األول

  .منها تحقيق توازن أفضل بين الجنسين
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
 الثاني والثالثين للجنـة الخدمـة المدنيـة         المجلس التنفيذي مدعو إلى اإلحاطة علماً بالتقرير السنوي         -١٩

  .الدولية
  
  
  

=     =     =  


