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   ٢٠١١تقرير جلنة اخلدمة املدنية الدولية لعام     
  تصويب    

  يات جلنة اخلدمة املدنية الدوليةموجز توص  -  ١  
  شروط اخلدمة السارية على فئيت املوظفني  - ألف   

  استعراض مستوى بدالت التنقل واملشقة وعدم نقل األمتعة  -  ١  
  

  : عن الفرعني ألف وباء بالنص التايليستعاض  
 يف املائـة    ٢,٥مـنح زيـادة قـدرها       ) أ: (اللجنة أن توصي اجلمعية العامة مبـا يلـي        قررت    - ٤٧

 علـى أن تنفــذ  ، علـى التـوايل  عـن كـل مـن بـدل املـشقة وبـدل التنقـل وبــدل عـدم نقـل األمتعـة          
تعديل عنصر املشقة اإلضـايف لعـدم اصـطحاب         ) ب(؛  ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ١اعتبارا من   

يف مراكز العمل اليت ال ُتصطحب إليهـا األسـر بـنفس النـسبة املئويـة      األسرة للموظفني العاملني    
  / كـــانون الثـــاين١املطبقـــة علـــى بـــدالت املـــشقة والتنقـــل وعـــدم نقـــل األمتعـــة اعتبـــارا مـــن   

  .٢٠١٢يناير 
  

  إدارة األداء  -  ٢  
 إىل اجلمعيـة العامـة لكـي توافـق عليـه وأن تنظـر             وقررت اللجنة أن تقدم اإلطار املـنقح        - ٩٠
  .ة دورة مقبلاستخدام درجات اجلدارة يفيف 
  

  السن األدىن الستحقاق املنحة: منهجية منحة التعليم  -  ٣  
 كــانون ١توصــي اللجنــة اجلمعيــة العامــة بأنــه اعتبــارا مــن الــسنة الدراســية اجلاريــة يف    - ٩٦
 دنيا، بتعديل الشروط احلالية الستحقاق منحة التعليم فيمـا يتعلـق بالـسن الـ              ٢٠١٢يناير  /الثاين

 سنوات الستحقاق املنحـة بالنـسبة إىل املؤسـسات التعليميـة            ٥للسماح استثنائيا بسن أدىن من      
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وتوصـي اللجنـة أيـضا اجلمعيـة        . حيث يلزم بدء التعلـيم النظـامي يف سـن أصـغر حبكـم القـانون               
العامة بدعوة املؤسسات التابعة للنظام املوحـد إىل تعـديل شـرط الـسن الـدنيا مبـا حيقـق توحيـد                      

  .ايري استحقاق املنحةمع
  

  مرتبات الفئة الفنية والفئات العليا  - باء   
  الدنيا/جدول املرتبات األساسية  -  ١  

 قررت اللجنة أن توصي اجلمعية العامة باملوافقة على ما يلـي، وذلـك اعتبـارا                - ١٢١ و   ١٢٠
الت املنقحـة  الدنيا واملعـد /، اجلدول املنقح للمرتبات األساسية٢٠١٢يناير / كانون الثاين  ١من  

لالقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني املتخذة أساسا لتحديد املرتبات األساسـية اإلمجاليـة             
. للفئــة الفنيــة والفئــات العليــا مــن املــوظفني علــى النحــو املــبني يف املرفــق اخلــامس هلــذا التقريــر   

رتبـات املـوظفني   وقررت اللجنـة أيـضا أن يعـاد النظـر يف معـدالت االقتطاعـات اإللزاميـة مـن م           
  .املتخذة أساسا لتحديد املرتبات اإلمجالية كل ثالث سنوات، وأن تنقح حسب االقتضاء

  
  الواليات املتحدة/تطور هامش األجر الصايف يف األمم املتحدة  -  ٢  

 تبلغ اللجنة اجلمعية العامة بـأن اهلـامش بـني األجـر الـصايف ملـوظفي األمـم املتحـدة يف                      - ١٣٢
ــب  ــ١-فالرت ــة يف      ٢-د إىل م ــة االحتادي ــة املدني ــوظفي اخلدم ــصايف مل ــورك واألجــر ال  يف نيوي

  .١١٤,٩، يبلغ ٢٠١١الواليات املتحدة يف واشنطن العاصمة لعام 
  

  دراسة استقصائية وتقرير عن التنوع يف النظام املوحد لألمم املتحدة  -  ٣  
يف مؤســسات النظــام  قــررت اللجنــة أن تبلــغ اجلمعيــة العامــة حبالــة التوزيــع اجلغــرايف   - ١٤٥

وقـررت  . املوحد واإلجراءات اليت تتخذها املنظمات وجمالس إدارهتا لتحقيـق التـوازن اجلغـرايف            
اللجنة أيضا أن تدرس سياسات اسـتقدام املـوظفني هبـدف توصـية املنظمـات باختـاذ تـدابري مـن                     

مـا، يف   شأهنا أن تكون أكثر تشجيعا علـى التنـوع وأن تعـود إىل مناقـشة موضـوع التنـوع عمو                   
  .وقت الحق

  
  ٤٠الفقرة   -  ٢  

  : عن النص احلايل مبا يلييستعاض  
استعرضت اللجنة اخليـارات الثالثـة التاليـة، والـيت اسـتندت إىل العوامـل اآلنفـة الـذكر                     - ٤٠

والنتــائج املترتبــة علــى زيــادة القيمــة احلاليــة للبــدالت املقطوعــة مبوجــب نظــام التنقــل واملــشقة    
  .٢٠١٢يناير / كانون الثاين١تنفيذه يف والذي تقرر 
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  ٤٧الفقرة   -  ٣  
  : عن النص احلايل مبا يلييستعاض  

  :قررت اللجنة ما يلي  - ٤٧
 يف املائـة علـى كـل مـن بـدل           ٢,٥أن توصي اجلمعية العامة مبنح زيادة قدرها          )أ(  

ن  كـانو ١املشقة وبدل التنقل وبدل عدم نقل األمتعة، على التوايل، علـى أن تنفـذ اعتبـارا مـن                   
انظــر املرفــق الثالــث املتعلــق بالبــدالت املنقحــة يف إطــار نظــام التنقــل          (٢٠١٢ينــاير /الثــاين
  ؛)واملشقة

تعديل عنصر املشقة اإلضايف لعـدم اصـطحاب األسـرة للمـوظفني العـاملني يف                 )ب(  
مراكز العمل اليت ال تصطحب إليها األسـر، بـنفس النـسبة املئويـة املطبقـة علـى بـدالت املـشقة                    

  .٢٠١٢يناير / كانون الثاين١ل وعدم نقل األمتعة، على أن تنفذ اعتبارا من والتنق
  

  ١٢٠الفقرة   -  ٤  
  :فيما يلي نصهادرج يف هناية الفقرة فقرة فرعية إضافية ي  
استجابة لطلب متابعة من األمانة العامة لألمم املتحدة بشأن اخلفض اإلمجـايل              )ج(  

 من مرتبـات املـوظفني بالفئـة الفنيـة ومـا فوقهـا، والـيت        املستهدف يف مبلغ االقتطاعات اإللزامية  
كانت حتتسب على أساس حتليـل تقـرييب لفئـات املـوظفني بـاألمم املتحـدة واملقـدم مـن األمانـة                      
العامة لألمم املتحدة، مت تنقيح معدالت االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني مرة أخـرى              

 يف املائة تقريبا من املعدالت املطبقـة علـى أدىن           ١ة  وأدى هذا إىل خفضها بنسب    . بصورة طفيفة 
ومل يطـرأ أي تغـيري      . شرحيتني من الدخل اخلاضع لالقتطاعـات اإللزاميـة مـن مرتبـات املـوظفني             

ويــرد جــدول املرتبــات املــنقح للفئــة الفنيــة والفئــات العليــا الــذي يــبني    . علــى أعلــى شــرحيتني 
. بيـق االقتطاعـات اإللزاميـة مـن مرتبـات املـوظفني           املرتبات الـسنوية اإلمجاليـة وصـافيها بعـد تط         

ويـرد يف املرفـق اخلـامس جـدول املرتبـات           . يطرأ أي تغيري على أعلى شـرحيتني مـن الـدخل           ومل
السنوية والصايف املعادل هلا بعـد خـصم    املنقح للفئة الفنية والفئات العليا يبني املرتبات اإلمجالية         

ــات املــو  االقتطاعــات اإللزاميــة   ، ٢٠١٢ينــاير / كــانون الثــاين ١ظفني، اعتبــارا مــن  مــن مرتب
  .ومعدالت االقتطاعات اإللزامية اليت ستطبق على املرتبات األساسية اإلمجالية

  
  املرفق اخلامس  -  ٥  

  :يستبدل املرفق اخلامس مبا يلي  
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  املرفق اخلامس
  

ن مرتبـات املـوظفني الـيت تطبـق     جدول مرتبات موظفي الفئة الفنية والفئات العليـا واالقتطاعـات اإللزاميـة مـ                 
  على املرتبات األساسية اإلمجالية

جــدول مرتبــات مــوظفي الفئــة الفنيــة والفئــات العليــا يــبني املرتبــات اإلمجاليــة الــسنوية والــصايف املعــادل هلــا بعــد خــصم    - ألف  
  ٢٠١٢يناير / كانون الثاين١االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني، اعتبارا من 

  )الرات الواليات املتحدةبدو(
  

 ١٥  ١٤  ١٣  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  الرتبة

 ٣٤٩ ١٨٩ اإلمجايل  العام وكيل األمني 

 ٠٤٤ ١٤٦ )م(الصايف         

              ٤٣٢ ١٣١)غ م(الصايف         

 ٠٧١ ١٧٢ اإلمجايل األمني العام املساعد

)م(لصايف                   ا  ٩٥٠ ١٣٣ 

     ٢٩٧ ١٢١)غ م(الصايف                   

 ٤٧٦ ٣٥١١٥٦ ٢٢٧١٥٣ ٢٢١١٥٠ ٢٢٣١٤٧ ٢٢٧١٤٤ ١٤١اإلمجايل            ٢- مد

 ٠٣٣ ٨٤٦١٢٣ ٦٥٩١٢٠ ٤٧١١١٨ ٢٨٣١١٦ ٠٩٦١١٤ ١١٢)م(الصايف                   

     ١٤٧ ٣٢٩١١٢ ٥٠٠١١٠ ٦٦٦١٠٨ ٨٢٧١٠٦ ٩٨١١٠٤ ١٠٢)غ م(الصايف                   

 ٠٩٣ ٤٥٩١٥٠ ٨٣٠١٤٧ ١٩٧١٤٤ ٥٦٨١٤٢ ٩٣٦١٣٩ ٣٠٤١٣٦ ٦٧٨١٣٤ ٠٤٧١٣١ ١٢٩ اإلمجايل           ١- مد

 ٥٦٥ ٦٤٥١١٨ ٧٢٦١١٦ ٨٠٤١١٤ ٨٨٥١١٢ ٩٦٣١١٠ ٠٤٢١٠٨ ١٢٥١٠٧ ٢٠٤١٠٥ ١٠٣)م(الصايف                   

)غ م(الصايف                     ٦٣٨ ٩٩٦١٠٨ ٣٤٩١٠٦ ٧٠٢١٠٥ ٠٤٧١٠٣ ٣٨٨١٠٢ ٧٢٨١٠٠ ٠٦٢٩٨ ٣٩٤٩٧ ٩٥       

 ٥٧٥ ٣٣٦١٣٣ ٠٩٩١٣١ ٨٦٠١٢٩ ٦٢٢١٢٦ ٣٨٤١٢٤ ١٤٧١٢٢ ٩٠٥١٢٠ ٦٧٠١١٧ ٤٣٠١١٥ ١٩٥١١٣ ٩٥٥١١١ ٧١٨١٠٨ ١٠٦اإلمجايل            ٥- ف

 ٥١٠ ٨٧٥١٠٦ ٢٤٢١٠٤ ٦٠٨١٠٣ ٩٧٤١٠١ ٣٤٠٩٩ ٧٠٧٩٨ ٠٧١٩٦ ٤٣٩٩٥ ٨٠٤٩٣ ١٧٢٩١ ٥٣٧٩٠ ٩٠٤٨٨ ٨٦)م(الصايف                    

   ٩٨١ ٥٥٦٩٧ ١٣٢٩٦ ٧٠٣٩٥ ٢٧٢٩٣ ٨٣٨٩٢ ٤٠٢٩٠ ٩٦٣٨٩ ٥٢٤٨٧ ٠٧٩٨٦ ٦٣٣٨٥ ١٨٦٨٣ ٧٣٤٨٢ ٨٠)غ م(الصايف                   
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 ١٥  ١٤  ١٣  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  الرتبة

 ١٧٨ ٠١٨١١٧ ٦٩٦١١٢,٨٥٦١١٥ ٥٤٠١١٠ ٣٧٧١٠٨ ٢١٩١٠٦ ٠٥٩١٠٤ ٩٠٨١٠٢ ٩١٠٩٩ ٩١٦٩٧ ٩١٩٩٥ ٩٢٤٩٣ ٩٢٩٩١ ٩٣٣٨٩ ٨٧اإلمجايل           ٤- ف

 ٥٤٠ ٩٦٣٩٤ ٨٠٨٩١,٣٨٥٩٢ ٢٣٤٨٩ ٦٥٥٨٨ ٠٨٠٨٦ ٥٠٣٨٥ ٩٢٧٨٣ ٣٤٩٨١ ٧٧٤٨٠ ١٩٦٧٨ ٦٢٠٧٧ ٠٤٤٧٥ ٤٦٧٧٤ ٧٢)م(الصايف                   

 ٤٤٧ ٠٣٠٨٧ ١٩١٨٤,٦١٢٨٦ ٧٧٠٨٣ ٣٤٩٨١ ٩٢٤٨٠ ٥٠٠٧٨ ٠٧٤٧٧ ٦٤٥٧٦ ٢١٥٧٤ ٧٨٤٧٣ ٣٥٤٧١ ٩١٨٧٠ ٤٨٣٦٨ ٦٧)غ م(الصايف                   

 ١٢٨ ٢٨٢٩٨ ٥٨٦٩٤,٤٣٧٩٦ ٧٤٢٩٢ ٨٩٢٩٠ ٠٤٦٨٨ ١٩٩٨٧ ٣٤٨٨٥ ٥٠٣٨٣ ٦٥٧٨١ ٨٠٨٧٩ ٩٦٢٧٧ ١١٤٧٥ ٢٦٧٧٤ ٧٢اإلمجايل           ٣- ف

 ٥٢١ ٠٦٣٨٠ ١٤٣٧٧,٦٠٥٧٩ ٦٨٦٧٦ ٢٢٥٧٤ ٧٦٦٧٣ ٣٠٧٧١ ٨٤٥٧٠ ٣٨٧٦٨ ٩٢٩٦٧ ٤٦٨٦٥ ٠١٠٦٤ ٥٥٠٦٣ ٠٩١٦١ ٦٠)م( الصايف                  

 ٨٥٩ ٥٢١٧٤ ٨٤٧٧٢,١٨٢٧٣ ٥٠٨٧٠ ١٧٠٦٩ ٨٢٨٦٨ ٤٨٨٦٦ ١٤٣٦٥ ٨٠٣٦٤ ٤٦٢٦٢ ١١٨٦١ ٧٧٧٦٠ ٤٣٣٥٨ ٠٩١٥٧ ٥٦)غ م(الصايف                   

 ٤٤٣ ٧٩٠٧٧ ١٣٩٧٥ ٤٨٥٧٤ ٨٣٢٧٢ ١٨٢٧٠ ٥٢٨٦٩ ٨٧٧٦٧ ٢٢٥٦٥ ٥٧١٦٤ ٩٢٠٦٢ ٢٦٧٦٠ ٥٩اإلمجايل           ٢- ف

 ١٨٠ ٨٧٤٦٤ ٥٧٠٦٢ ٢٦٣٦١ ٩٥٧٦٠ ٦٥٤٥٨ ٣٤٧٥٧ ٠٤٣٥٦ ٧٣٨٥٥ ٤٣١٥٣ ١٢٧٥٢ ٨٢١٥١ ٤٩)م(الصايف                  

    ٨٥٤ ٦٥٠٥٩ ٤٥٢٥٨ ٢٥١٥٧ ٠٤٦٥٦ ٨٤٧٥٥ ٦٤٥٥٣ ٤٦١٥٢ ٢٧٩٥١ ٠٩٦٥٠ ٩١٥٤٩ ٧٣٠٤٧ ٤٦)غ م(الصايف                  

 ٤١٥ ٨٢٧٦٠ ٢٤٣٥٨ ٦٥٣٥٧ ٠٦٣٥٥ ٤٧٦٥٤ ٨٩١٥٢ ٣٤٨٥٠ ٨٧٨٤٩ ٣٩٩٤٧ ٤٦اإلمجايل          ١- ف

 ٧٢٨ ٤٧٣٥٠ ٢٢٢٤٩ ٩٦٦٤٨ ٧١٠٤٦ ٤٥٦٤٥ ٢٠٤٤٤ ٩٤٦٤٣ ٦٩٦٤١ ٤٣٩٤٠ ٣٩)م(الصايف                  

        ٥٥٣ ٤١٦٤٧ ٢٨٠٤٦ ١٣٨٤٥ ٩٨٢٤٤ ٨٢٧٤٢ ٦٧١٤١ ٥١٦٤٠ ٣٥٩٣٩ ٢٠٢٣٨ ٣٧)غ م(الصايف                  
  .غري متزوج= متزوج؛ غ م= م  :ملحوظة 

  



A/66/30/Corr.2
 

6 11-52614 
 

   املرتبات األساسية اإلمجاليةاالقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني اليت تطبق على  -  باء  
  معدالت االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني املعيلني  -  ١  

  )بدوالرات الواليات املتحدة(
  

  الدخل اخلاضع لالقتطاع اإللزامي
  معدل االقتطاع اإللزامي

  )النسبـة املئوية(

  ١٥   األوىل٥٠ ٠٠٠الـ 
  ٢١   التالية٥٠ ٠٠٠الـ 
  ٢٧  ية التال٥٠ ٠٠٠الـ 

  ٣٠  املبلغ املتبقي اخلاضع لالقتطاع اإللزامي
  

  معدالت االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني غري املعيلني  -  ٢  
ــذين لــيس هلــم أزواج        ــة مــن مرتبــات املــوظفني ال ــالغ االقتطاعــات اإللزامي ســتكون مب

يــة يف خمتلــف الرتــب لــة للفــرق بــني املرتبــات األساســية اإلمجال معــالون أو أطفــال معــالون معاِد
  .والدرجات واملرتبات الصافية املقابلة هلا باملعدل الفردي

  


