
    
  ٦٩/٥٣ج  التاسعة والستونجمعية الصحة العالمية 

  ٢٠١٦ نيسان/ أبريل ١٥  من جدول األعمال المؤقت ٢-٢٢البند 
  A69/53    

  
  
  

  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية
  
  
  األمانةتقرير من 

  
  
أن تقــدم إلــى الجمعيــة العامــة لألمــم  ١ُيطلــب مــن لجنــة الخدمــة المدنيــة الدوليــة بموجــب نظامهــا األساســي -١

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

 
ضـــمن هـــذه الوثيقـــة التقريـــر الســـنوي الحـــادي واألربعـــين  ةالعالميـــ الصـــحة جمعيـــةويقـــدم المـــدير العـــام إلـــى  -٢

خــالل دورتهــا  ٢٠١٥كــانون األول/ ديســمبر  ٢٣الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي التقريــر فــي  ونظــرت ٢للجنــة.
بعـــض  عـــن ٤وتـــم بالفعـــل تقـــديم تقريـــر منفصـــل إلـــى المجلـــس التنفيـــذي ٧٠/٢٤٤.٣وتـــم اعتمـــاد القـــرار  ،الســـبعين

المقــررات التــي اتخــذتها الجمعيــة العامــة بنــاًء علــى توصــية اللجنــة وتتطلــب تعــديل الئحــة مــوظفي منظمــة الصــحة 
، العامــة الجمعيــة اتخــذتها التــيالعالميــة. وســُيقدِّم تقريــر فــي التوقيــت المحــدد إلــى المجلــس عــن المقــررات األخــرى 

 النظــام فـي األجــر عناصـر لمجموعــةالسـتعراض الشـامل ونعنـي المقـررات المتعلقــة بتوصـيات اللجنــة فيمـا يتصــل با
، والتي ستتطلب تعديل الئحة الموظفين. ونظر المجلس التنفيذي، أثنـاء دورتـه الثامنـة والثالثـين، فـي نسـخة الموحد

  ٥سابقة من هذا التقرير وأحاط بها علمًا.
  
 ٢٠١٥ عــــام فــــي اللجنــــة تناولتهــــا التــــي المســــائل إلــــى األول الجــــزء يتطــــرق: جــــزأين إلــــى التقريــــر وينقســــم -٣
 استعراضـاً  الثـاني الجـزء ويتضـمن ،)الموحـد النظـام فـي األجـر عناصـر لمجموعـة الشـامل االستعراض إطار خارج(

 .العليا والفئات الفنية الفئة بموظفي الخاصة الموحد النظام في األجر عناصر لمجموعة
  
  
  
 

                                                           
(الوثيقــــــة  ١٩٨٧، نيويــــــورك: األمــــــم المتحــــــدة؛ الخدمــــــة المدنيــــــة الدوليــــــة: النظــــــام األساســــــي والنظــــــام الــــــداخلي لجنــــــة    ١

ICSC/1/Rev.1 ١٧)، المادة.  
) (النســــخ متاحــــة فــــي قاعــــة A/70/30(الوثيقــــة  ٣٠الوثــــائق الرســــمية للجمعيــــة العامــــة، الــــدورة الســــبعون: الملحــــق رقــــم     ٢

  ).االجتماعات
ـــم االطـــالع فـــي http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/244 متـــاح فـــي    ٣ آذار/  ١٧، ت

 ).ات(النسخ متاحة أيضًا في قاعة االجتماع ٢٠١٦مارس 

 .١٣٨/٥٤م تالوثيقة     ٤

ثـــين بعــــد المائـــة، الجلســــة والثال والمحضــــر المـــوجز للمجلـــس التنفيــــذي فـــي دورتــــه الثامنـــة ١٣٨/٥٢م تة انظـــر الوثيقـــ    ٥
   .(باإلنكليزية)) ٢/ سجالت/١٣٨/٢٠١٦م ت (الوثيقة ٤عشرة، الفرع   الرابعة
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  الجزء األول
(خارج إطار االستعراض الشامل لمجموعـة عناصـر األجـر  ٢٠١٥عام  المسائل التي تناولتها اللجنة في

  في النظام الموحد)
  

  الفصل الثالث
  شروط الخدمة السارية على فئتي الموظفين

  
  السن اإللزامية إلنهاء الخدمة

  
ســنة بالنســبة  ٦٥إلـى أن ترفــع السـن اإللزاميــة إلنهـاء الخدمــة  ٦٩/٢٥١قـررت الجمعيــة العامـة فــي قرارهـا  -٤

، مـع مراعـاة الحقـوق المكتسـبة للمـوظفين، وطلبـت إلـى ٢٠١٤كـانون الثـاني/ ينـاير  ١الموظفين المعينـين قبـل إلى 
اللجنة أن تعود إلى الجمعية العامة في أقرب فرصة، على أن يكون ذلك في موعد أقصاه الدورة الحاديـة والسـبعون 

اء مشـاورات مـع جميـع المنظمـات المشـاركة فـي النظـام للجمعية العامة، إلبالغها بتاريخ لتنفيذ هذا القـرار، بعـد إجـر 
 الموحد.

 
سـنة  ٦٥الجمعية العامة سبق أن قررت رفع السن اإللزامية إلنهـاء الخدمـة إلـى وأحاطت اللجنة علمًا بأن  -٥

المسـألة الوحيـدة المعروضـة علـى اللجنـة وبـأن  ٢٠١٤كـانون الثـاني/ ينـاير  ١بالنسبة إلـى المـوظفين المعينـين قبـل 
اسـتجابت لطلـب الجمعيـة العامـة وتشـاورت . كما أحاطت اللجنة علمًا بأنهـا أن توصي بتاريخ لتنفيذ ذلك القرارهي 

 مع الرؤساء التنفيذيين بشأن تحديد تاريخ لتنفيذ ذلك القرار.
  

  قرار اللجنة
  
مـة بشـأن قررت اللجنة أن توصي الجمعية العامـة بـأن يكـون تـاريخ تنفيـذ القـرار الصـادر عـن الجمعيـة العا -٦

 ٢٠١٤كانون الثـاني/ ينـاير  ١سنة بالنسبة إلى الموظفين المعينين قبل  ٦٥رفع السن اإللزامية إلنهاء الخدمة إلى 
 مبـــدأ الحقـــوق المكتســـبة. يراعـــي وبـــأنأجـــل أقصـــى ك ٢٠١٧كـــانون الثـــاني/ ينـــاير  ١وبحلـــول  ٢٠١٦خـــالل عـــام 

ألمم المتحدة السن اإللزاميـة إلنهـاء خدمـة لنظام الموحد الأن ترفع المنظمات المشاركة في وقررت الجمعية العامة "
 كـــانون الثـــاني/ ١ســـنة فـــي موعـــد أقصـــاه  ٦٥إلـــى  ٢٠١٤ينـــاير  كـــانون الثـــاني/ ١مـــن ُعـــين مـــن المـــوظفين قبـــل 

 مــوظفي الئحــة علــى إدخالهــا يلــزم التــي التعــديالت قترحوســتُ " ، مــع مراعــاة حقــوق المــوظفين المكتســبة٢٠١٨ ينــاير
 .المناسب الوقت في التنفيذي المجلس ىعل المنظمة

  
  الرابع الفصل

  شروط الخدمة السارية على موظفي الفئة الفنية والفئات العليا
  

  الدنيا جدول المرتبات األساسية/
 
٪ علــى جــدول المرتبــات األساســية فــي الجــدول العــام للخدمــة المدنيــة ١بتطبيــق زيــادة بنســبة ُأبلغــت اللجنــة  -٧

. وُأدخلــت أيضــًا تغييــرات طفيفــة علــى جــداول ٢٠١٥كــانون الثــاني/ ينــاير  ١المتخــذة كأســاس للمقارنــة اعتبــارًا مــن 
تعــديل جــدول أنــه ســيلزم . وأحاطــت اللجنــة علمــًا ب٢٠١٥ضــرائب الواليــات المتحــدة علــى الصــعيد االتحــادي لعــام 

طبقــًا إلجــراء التســوية  ٢٠١٦كــانون الثــاني/ ينــاير  ١فــي  ٪١,٠٨الــدنيا برفــع المرتبــات بنســبة  المرتبــات األساســية/
. الزيــادة فــي المرتبــات فــي الجــدول العــام وآثــار التغييــرات الضــريبية المشــار إليهــا أعــالهوســعيًا إلــى تجســيد  العــادي
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ــًا لإل النتفــاء الخســارة أو المكســب، أي بتخفــيض مبلــغ تســوية مقــر العمــل جــراء المعيــاري وســتطبق هــذه الزيــادة وفق
 بمقدار يعادل الزيادة.

  
  قرارات اللجنة

 
قررت اللجنة، رهنًا بقرار الجمعيـة العامـة بشـأن وضـع جـدول موحـد للمرتبـات، أن توصـي الجمعيـة العامـة  -٨

لموظفي الفئة الفنية والفئـات العليـا، علـى النحـو المبـين فـي  الدنيا بالموافقة على الجدول المنقح للمرتبات األساسية/
ــارًا مــن  ويعكــس  ٢٠١٦كــانون الثــاني/ ينــاير  ١المرفــق الرابــع لتقريــر اللجنــة، علــى أن يصــبح الجــدول ســاريًا اعتب

يعـادل الزيـادة  تسـوية مقـر العمـل بمـا ُمضاِعفتطبق بزيادة المرتب األساسي وتخفيض نقاط  ٪١,٠٨تسوية بنسبة 
 بحيث ال يتغير صافي األجر المقبوض.

  
  الواليات المتحدة تطور هامش األجر الصافي لألمم المتحدة/

 
تســتعرض اللجنــة، بمقتضــى تكليــف دائــم مــن الجمعيــة العامــة، العالقــة بــين صــافي أجــور مــوظفي األمــم  -٩

المدنيــة االتحاديــة فــي الواليــات المتحــدة مــن الفئــة الفنيــة والفئــات العليــا فــي نيويــورك وصــافي أجــور مــوظفي الخدمــة 
المتحـــدة الـــذين يشـــغلون وظـــائف مماثلـــة فـــي واشـــنطن العاصـــمة. ولهـــذا الغـــرض تتـــابع اللجنـــة ســـنويًا مـــا يطـــرأ مـــن 

 تغييرات على مستويات أجور الخدمتين المدنيتين.
 
 ١١٧,٢ بلـغ ٢٠١٥على تلك التغييرات، ُأخطـرت اللجنـة بـأن هـامش األجـر الصـافي التقـديري لعـام  ءً وبنا -١٠

. وتـرد تفاصــيل ١١٧,٢) بلـغ أيضـًا ٢٠١٥إلـى عــام  ٢٠١١وأن مـا يقابلـه مـن متوسـط للســنوات الخمـس (مـن عـام 
 المقارنة في المرفق الخامس لتقرير اللجنة.

  
  قرارات اللجنة

  
قررت اللجنة أن تبلغ الجمعية العامة بأن الهامش بين صافي أجور موظفي الفئة الفنية والفئات العليـا فـي  -١١
مـــم المتحـــدة فـــي نيويـــورك وصـــافي أجـــور المـــوظفين الشـــاغلين لوظـــائف مماثلـــة فـــي الخدمـــة المدنيـــة االتحاديـــة األ

وٕالــى متوســط الســنوات  ٢٠١٥بالنســبة إلــى الســنة التقويميــة  ١١٧,٢بالواليــات المتحــدة فــي واشــنطن العاصــمة بلــغ 
 ).٢٠١٥إلى عام  ٢٠١١الخمس (من عام 

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

 
مــــن نظامهــــا األساســــي، تبقــــي تطبيــــق نظــــام تســــوية مقــــر العمــــل قيــــد  ١١ظلــــت اللجنــــة، عمــــًال بالمــــادة  -١٢

االستعراض، ونظرت في ذلك السياق في تقريـر اللجنـة االستشـارية لشـؤون تسـويات مقـر العمـل عـن أعمـال دورتهـا 
. واجتمعــت اللجنــة االستشــارية فــي إطــار اســتعراض مجموعــة عناصــر ٢٠١٥المعقــودة فــي عــام الســابعة والثالثــين 

 ٢٠١٦األجـــــر فـــــي النظـــــام الموحـــــد واإلعـــــداد المنهجـــــي لجولـــــة الدراســـــات االستقصـــــائية لتكـــــاليف المعيشـــــة لعـــــام 
ت اللجنـة وقـد وافقـ ،واستعرضت دراسات ذات صلة بالموضـوع وقـدمت عـددًا مـن التوصـيات كـي تنظـر فيهـا اللجنـة

 من تقرير اللجنة). ٦٤إلى  ٤٩عليها (انظر الفقرات من 
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  التعديالت على القواعد التنفيذية التي تحكم نظام تسوية مقر العمل
 
استجابة لقرار اللجنة وسعيًا إلى تعزيز استدامة تسويات المرتبات وٕامكانية التنبؤ بها وبعد إجراء الدراسات  -١٣

االستقصائية لتكاليف المعيشة وحساب الرقم القياسي لتسوية مقر العمل، استعرضت األمانة جميع القواعد التنفيذية 
 تعديلها. ن هناك أربع قواعد تستحق أن ُينظر فيتحكم نظام تسوية مقر العمل. واستنتجت اللجنة أ التي

  
  قرار اللجنة

  
  قررت اللجنة فيما يخص القواعد المعنية ما يلي:  -١٤

  
لمراعاة التضخم المفرط في مراكـز العمـل مـن الفئـة األولـى  ٪٥اإلبقاء على قاعدة النسبة البالغة   (أ)

بسرعة أكبر. وينبغي إعادة تحديد التاريخ المرجعي لرصد التضخم عند تـاريخ إجـراء االسـتعراض الرسـمي 
لتصـنيف تســوية مقــر العمــل، ســواء أحــدث تغييــر فــي التصــنيف أم ال. وال ينبغــي أن تطبــق القاعــدة إال إذا 

  تاريخ االستعراض الرسمي لتصنيف تسوية مقر العمل بمدة تزيد على ثالثة أشهر؛اعتد بها قبل حلول 
  

تعــديل تــدبير ســد الفجــوة لتحديــد مضــاعف تســوية مقــر العمــل الــذي يســري علــى أي مركــز عمــل،   (ب)
فــــي الــــرقم القياســــي لتســــوية مقــــر العمــــل الناشــــئ عــــن توصــــل الدراســــة  ٪٥بحيــــث تلغــــى الزيــــادة البالغــــة 

  قارنة لمواقع العمل إلى نتائج سلبية؛االستقصائية الم
  

  للقواعد التنفيذية المعمول بها؛ اً االستمرار في تطبيق قاعدة نصف النقطة المئوية، وفق  (ج)
  

تحديـــد عتبـــات إلعانـــة اإليجـــار عـــن طريـــق تطبيـــق العتبـــة المحســـوبة باســـتخدام جـــدول المرتبـــات   (د)
ـــين وقســـمتها ـــة  ١,٠٦علـــى معامـــل قـــدره  الموحـــد المقتـــرح علـــى المـــوظفين غيـــر المعيل للوصـــول إلـــى عتب

  الموظفين المعيلين، اعتبارًا من تاريخ صدور الجدول الموحد لمرتبات موظفي الفئة الفنية والفئات العليا.
  

  الفصل الخامس
شروط خدمة الموظفين من فئة الخدمات العامـة والفئـات المتصـلة بهـا وغيـرهم مـن المـوظفين المعينـين 

  محلياً 
 
ونيويـورك ولنـدن بـين  )جامايكـا(دراسات استقصـائية ألفضـل شـروط العمـل السـارية فـي كينغسـتون أجريت   -١٥

 وترد النتائج في الفصل الخامس من تقرير اللجنة. ٢٠١٥و ٢٠١٤عامي 
  

  الجزء الثاني
  استعراض مجموعة عناصر األجر في النظام الموحد

 
الفئـة الفنيـة الشـامل لمجموعـة عناصـر األجـر الخاصـة بمـوظفي يشمل تقرير اللجنة بعد اسـتعراض اللجنـة   -١٦

بدل الزوج المعال وتـواتر بشأن وضع جدول موحد للمرتبات و والفئات العليا التوصيات المقدمة إلى الجمعية العامة 
ـــيم وحـــافز التنقـــل وبـــدل المشـــقة واســـتحقاقات الشـــحن لغـــرض االنتقـــالو  العـــالوات الدوريـــة والمـــدفوعات  منحـــة التعل

بدل الخدمـة فـي مراكـز و والسفر ألجل اإلجازة المعجلة لزيارة الوطن  ومنحة االستقرار المتصلة باإلعادة إلى الوطن
العمــل دون اصــطحاب األســرة. وقــد اقترحــت اللجنــة اتخــاذ تــدابير انتقاليــة فــي حــال تضــرر المــوظفين العــاملين مــن 
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ة على مجموعة عناصر األجر تعديل الئحة الموظفين. وستقتضي التغييرات الطارئ التغييرات الطارئة على أجرهم.
وعندما تقدم هذه التعديالت إلى المجلـس التنفيـذي فـي الوقـت المناسـب، سيسـلط الضـوء علـى آثـار التعـديالت علـى 

  السياسات ونظام اإلدارة العالمي إلى جانب آثارها المالية.
    

  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
  

قررات التـي اتخـذتها الجمعيـة العامـة موكـذلك بـال بـالتقرير علمـاً  تحـيط الصحة هو أنالمطلوب من جمعية   -١٧
  .٧٠/٢٤٤فيما يتعلق بالتقرير، على النحو الوارد في القرار   لألمم المتحدة

  
  

=     =     =  
  


