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  الدورة السادسة والستون
  ١٤٦ و ١٤٥  و١٤٤ و ١٤١ و ١٣٩ و ١٣٤ و ١٣٣البنود 

  ٢٠١١-٢٠١٠امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 
  ٢٠١٣-٢٠١٢امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني 

  إدارة املوارد البشرية
  النظام املوحد لألمم املتحدة

مة األشخاص املـسؤولني عـن      متويل احملكمة اجلنائية الدولية حملاك    
أعمــال اإلبــادة اجلماعيــة وغــري ذلــك مــن االنتــهاكات اجلــسيمة 
ــدا واملــواطنني     للقــانون اإلنــساين الــدويل املرتكبــة يف إقلــيم روان
الروانـــديني املـــسؤولني عـــن أعمـــال اإلبـــادة اجلماعيـــة وغريهـــا 

االنتـــهاكات املماثلــــــة فـــــي أراضـــي الـــدول اجملـــاورة بـــني  مـــن
  ١٩٩٤ديسمرب / كانون األول٣١يناير و /الثاينكانون  ١

 متويـــل احملكمـــة الدوليـــة حملاكمـــة األشـــخاص املـــسؤولني عـــن
االنتهاكات اجلـسيمة للقـانون اإلنـساين الـدويل الـيت ارتكبـت             

  ١٩٩١إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام  يف
جلوانــــب اإلداريـــــة واملتعلقــــة بامليزانيــــة لتمويــــل عمليــــات  ا

        حلفظ السالماملتحدة  األمم
اآلثـــار اإلداريـــة واملاليـــة املترتبـــة علـــى القـــرارات والتوصـــيات الـــواردة     

  ٢٠١١تقرير جلنة اخلدمة املدنية الدولية لعام  يف
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التقريـــر اخلـــامس للجنـــة االستـــشارية لـــشؤون اإلدارة وامليزانيـــة عـــن امليزانيـــة      
  ٢٠١٣-٢٠١٢الربناجمية املقترحة لفترة السنتني 

    
  مقدمة  -أوال   

نظرت اللجنة االستشارية لـشؤون اإلدارة وامليزانيـة يف البيـان املقـدم مـن األمـني العـام                     - ١
)A/66/394( مــن النظــام الــداخلي للجمعيــة العامــة، بــشأن اآلثــار اإلداريــة ١٥٣، وفقــا للمــادة 

ليـة لعـام   واملالية املترتبـة علـى القـرارات والتوصـيات الـواردة يف تقريـر جلنـة اخلدمـة املدنيـة الدو                  
٢٠١١) A/66/30 .(          واجتمعت اللجنة، أثناء نظرها يف التقرير، مبمثلني عن األمني العـام وجلنـة

  . قدموا معلومات وإيضاحات إضافيةاخلدمة املدنية الدولية
وكما هي احلال يف السابق، قصرت اللجنة االستشارية نظرها يف اآلثـار املاليـة املترتبـة                  - ٢

ــرارات والتوصــيات   ــى الق ــرارات       عل ــى الق ــة عل ــة الدولي ــة املدني ــة اخلدم ــر جلن ــواردة يف تقري  ال
وعلــى النحــو املــشار إليــه  . والتوصــيات الــيت قــدمها األمــني العــام إىل اجلمعيــة العامــة يف بيانــه   

البيــان، يتــضمن تقريــر اللجنــة القــرارات والتوصــيات الــيت تترتــب عليهــا آثــار ماليــة بالنــسبة  يف
  :م املتحدة فيما يتعلق باملسائل التاليةملؤسسات النظام املوحد لألم

  نظام التنقل واملشقة؛: شروط اخلدمة السارية على فئيت املوظفني  )أ(  
  :شروط خدمة موظفي الفئة الفنية والفئات العليا  )ب(  
  ؛٢٠١٠تنفيذ نتائج الدراسة املقارنة ملواقع العمل لعام   ‘١’    
ــية   ‘٢’     ــات األساســــ ــدول املرتبــــ ــدنيا /جــــ ــتعراالــــ ــدالت واســــ ض معــــ

ــات ــاالقتران      االقتطاع ــستخدمة ب ــوظفني امل ــات امل ــن مرتب ــة م اإللزامي
  .اإلمجالية املرتبات مع

  
  شروط اخلدمة السارية على موظفي الفئتني  -ثانياً   

 مـن بيـان األمـني العـام، قـررت جلنـة             ٥ إىل   ٢على النحو املشار إليـه يف الفقـرات مـن             - ٣
نقــل واملــشقة وعــدم نقــل األمتعــة  ملــستوى بــدالت التاخلدمــة املدنيــة الدوليــة عقــب اســتعراض  

 كـانون  ١ يف املائة على كل من هذه البدالت الثالث، اعتباراً مـن          ٢,٥تطّبق زيادة نسبتها     أن
وقررت اللجنة أيضا أن تطّبق نفـس معـدل التـسوية الـسارية علـى بـدالت       . ٢٠١٢يناير  /الثاين

شقــة اإلضايف لعدم اصـطحاب األسـرة، لـصاحل         املشقة والتنقل وعدم نقل األمتعة، على بدل امل       
ــاراً مــن        ــا األســر، اعتب ــصطحب إليه ــيت ال ُت ــاملني يف مراكــز العمــل ال ــوظفني الع  كــانون ١امل
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ووفقــا ملــا أورده األمــني العــام، ســيترتب علــى قــرارات اللجنــة تكــاليف    . ٢٠١٢ينــاير /الثــاين
 ماليــني دوالر يف عــام ٨,٩ا مقــدرة إضــافية بالنــسبة ملؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة قــدره 

وقُدِّرت اآلثار املالية املترتبة على هـذه القـرارات بالنـسبة للميزانيـة الربناجميـة املقترحـة                 . ٢٠١٢
ــة         ــة الدولي ــدا واحملكم ــة لروان ــة الدولي ــة اجلنائي ــرحتني للمحكم ــزانيتني املقت ــم املتحــدة واملي لألم

   دوالر،١ ١٣٨ ٢٠٠الغ ، مببــــــ٢٠١٣-٢٠١٢ليوغوســــــالفيا الــــــسابقة لفتــــــرة الــــــسنتني 
وقُدرت اآلثـار املاليـة هلـذه القـرارات         .  دوالر، على التوايل   ١٣ ٦٠٠ دوالر، و    ٢١٥ ٢٠٠و  

 ١ ٨٧٤ ٧٠٠علــى عمليــات حفــظ الــسالم وحــساب دعــم عمليــات حفــظ الــسالم مببلغــي     
ــن   ٢٩ ٩٠٠ دوالر و ــة مــ ــرة املاليــ ــوايل، للفتــ ــى التــ ــوز١ دوالر، علــ ــه / متــ  إىل ٢٠١١يوليــ

 دوالر، علـى التـوايل،   ٥٩ ٨٠٠ دوالر و    ٣ ٧٤٩ ٤٠٠، ومببلغـي    ٢٠١٢ونيـه   ي/حزيران ٣٠
  .٢٠١٣يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠١٢يوليه / متوز١للفترة املالية من 

ويــشري أيــضا األمــني العــام يف بيانــه إىل أن التغــيريات الــيت طــرأت علــى نظــام تــصنيف    - ٤
 مـن شـأهنا أن تكّبـد مؤسـسات منظومـة           املشقة الذي أقرتـه اللجنـة يف دورهتـا الثانيـة والـسبعني            

وتقـدَّر اآلثـار   . ٢٠١٢ ماليـني دوالر يف عـام     ٨,٣األمم املتحدة تكاليف إضـافية ُتقـدر بنحـو          
 دوالر بالنــسبة للميزانيــة الربناجميــة املقترحــة لألمــم املتحــدة للفتــرة   ١ ٣٤٩ ٠٠٠املاليــة مببلــغ 

النـــسبة لعمليـــات  ر ب دوال٢ ٨٥١ ٨٠٠ دوالر و ١ ٤٢٥ ٩٠٠، ومببلغـــي ٢٠١٣-٢٠١٢
 ومـن   ٢٠١٢يونيـه   / حزيـران  ٣٠ إىل   ٢٠١١يوليـه   / متـوز  ١ املاليتني مـن     تنيحفظ السالم للفتر  

  .، على التوايل٢٠١٣يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠١٢يوليه /متوز ١
 مـن بيانـه، بأنـه بعـد النظـر يف ثـالث طرائـق خمتلفـة                  ١١ويفيد األمني العـام، يف الفقـرة          - ٥

، مـستوى   ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ١ قررت اللجنة أن حتدد، اعتبارا من        لتحديد بدل اخلطر،  
وترد طرائـق الـدفع الـيت يـتعني         .  دوالر شهريا  ١ ٦٠٠بدل اخلطر للموظفني املعّينني دوليا مببلغ       

وقررت اللجنة أيضا أن تستعرض مستويات بـدل اخلطـر          . تطبيقها يف املرفق الثاين لتقرير اللجنة     
وتالحظ اللجنـة االستـشارية انطالقـا مـن بيـان      . ني دوليا مرة كل ثالث سنوات   للموظفني املعّين 

عن الوقت الذي ُيقضى خارج مركـز        األمني العام أنه خبالف بدل املخاطر، سُيدفع بدل اخلطر        
العمــل يف الــسفر لغــرض الراحــة واالســتجمام والــسفر يف مهــام رمسيــة ملــدة أقــصاها ســبعة أيــام  

خيص املوظفني املعّيـنني حمليـا، قـررت اللجنـة، رهنـا بدراسـة جتريهـا أمانـة                  وفيما  . تقوميية متتالية 
املائـة مـن صـايف نقطـة         يف ٢٥اللجنة وكإجراء مؤقت، أن حتدد مستوى بـدل اخلطـر يف معـدل              

  .الساري الوسط جلدول مرتبات موظفي فئة اخلدمات العامة احمللية
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مبعلومــات أساســية إضــافية عــن قــرار وُزوِّدت اللجنــة االستــشارية، لــدى استفــسارها،   - ٦
وأُبلغت اللجنة االستشارية بأنه يف دورهتـا التاسـعة والـستني، كانـت جلنـة      . حتديد بدل املخاطر 

اخلدمــة املدنيــة الدوليــة قــد ســألت فريقهــا العامــل بــشأن اســتعراض نظــام التنقــل واملــشقة             
يف إطـار منهجيـة تـصنيف       الستعراض العالقة بـني بـدل املخـاطر وبـدل املـشقة والعامـل األمـين                 

غـي إزالـة العامـل األمـين متامـا          وقد كان الغرض من االسـتعراض حتديـد مـا إذا كـان ينب             . املشقة
تـصنيف املـشقة يف أحـد مراكـز العمـل، وتـرك االعتبـارات األمنيـة ليـتم تناوهلـا مـن خـالل                        من

 كـانون  ١وعقـب اسـتحداث النظـام اجلديـد ملـستويات األمـن، يف       . نظام معـزز لبـدل املخـاطر    
، ليحــل حمــل نظــام املرحلــة الــسابقة، خلــص الفريــق العامــل إىل أن املعــايري  ٢٠١١ينــاير /الثــاين

اخلاصة ببـدل املخـاطر سـيلزم بالـضرورة إعـادة حتديـدها، وأن هـذا البـدل ال ينبغـي أن يـسري                     
علــى احلــاالت االســتثنائية حيــث يفــوق خطــر التعــرض لــألذى مــا كــان قــد جــرى الــتفكري  إال
 “بـدل املخـاطر  ”لعامل أيضا بتغـيري اسـم البـدل مـن     وأوصى الفريق ا  . إطار نظام املشقة  يف   فيه

 تفاديــا للخلــط احملتمــل مــع االصــطالح املــستخدم يف ســياق النظــام اجلديــد “بــدل اخلطــر”إىل 
وتــرد قائمــة باملعــايري احملــددة الــيت تــستخدم يف حتديــد مــدى اســتحقاق بــدل . ملــستويات األمــن
  .لثاين لتقرير اللجنةاخلطر يف املرفق ا

ووفقا ملا أورده األمني العـام، مـن شـأن توصـية اللجنـة أن تـؤدي إىل وفـورات سـنوية                        - ٧
 مليون دوالر بالنسبة ملؤسسات منظومة األمـم املتحـدة نتيجـة نقـصان عـدد        ١٩,٦تقدر بنحو   

. رمراكــز العمــل املؤهلــة مقارنــة بعــددها الــذي يكــون العــاملون فيــه مــستحقني لبــدل املخــاط   
ــة املقترحــة          ــة الربناجمي ــيت ســتتحقق للميزاني ــة وال ــة الناشــئة عــن توصــية اللجن ــورات املالي والوف

ــم ــرة   لألم ــصل إىل  ٢٠١٣-٢٠١٢املتحــدة للفت ــن شــأن  .  دوالر٥ ٨١١ ٨٠٠ ســوف ت وم
ر يف الفتـرة املاليـة       دوال ٦ ١٤٢ ٦٠٠الوفورات اخلاصة بعمليـات حفـظ الـسالم أن تـصل إىل             

ــوز١مــــن  ــه / متــ ــران٣٠ إىل ٢٠١١يوليــ ــه / حزيــ  دوالر ١٢ ٢٨٥ ٢٠٠، وإىل ٢٠١٢يونيــ
  .٢٠١٣يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠١٢يوليه / متوز١ الفترة املالية من يف
ــدل اخلطــر اســتحقاق         - ٨ ــا أن ب ــه مب ــسارها، أن ــدى استف ــشارية، ل ــة االست وأُبلغــت اللجن

مـة هنـج أفـضل التقـديرات      جديد، فلحساب اآلثار املالية املترتبة على إقراره، اتبعت األمانـة العا          
يوليـه  / متـوز  ١باستخدام اإلحصاءات املتعلقة باملوظفني الذين كان ُيدفع هلم بدل املخاطر حىت            

ــدل اخلطــر   ٢٠١١ ــستحقني لب ــوظفني امل ــافتراض أن امل ــة    وب ــة فرعي ــشكلون جمموع ــد سي  اجلدي
ــروقــد . ضــمن املــوظفني الــذين تلقــوا بــدل املخــاطر يف فتــرة الــدفع األخــرية    مــن ض أيــضا افُت
امليزانيــة (نــسبة املــوظفني املــستحقني لبــدل اخلطــر املمــول يف إطــار كــل ميزانيــة علــى حــدة    أن

ســتكون هــي النــسبة ذاهتــا للمــوظفني الــذين يتلقــون بــدل   ) العاديــة وميزانيــات حفــظ الــسالم 
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ــة املــشار إليهــا  وتــرد تفاصــيل احلــسابات الدقيقــة الــيت أجريــت لتحديــد   . املخــاطر ــار املالي  اآلث
  . من بيان األمني العام٦الفقرة السابقة يف احلاشية رقم  يف
واستفسرت اللجنة االستشارية عما إذا كان اخنفاض عدد مراكز العمل املؤهلة لتلقـي               - ٩

بدل اخلطر عـن مراكـز العمـل املؤهلـة لتلقـي بـدل املخـاطر قـد يـؤثر علـى قـدرة املنظمـة علـى                            
وردا على االستفـسار، أُبلغـت اللجنـة        .  املواقع اجتذاب املوظفني أو استبقائهم للخدمة يف تلك      

بأن جلنة اخلدمة املدنية الدولية مل تتوقـع أن يكـون السـتحداث بـدل اخلطـر أثـر علـى اجتـذاب              
ووفقا ملا ذكرته اللجنة، ال ينبغي النظر إىل بـدل اخلطـر علـى أنـه جـزء                  . املوظفني أو استبقائهم  

بتغري احلالة األمنية السائدة يف موقـع بعينـه، وقـد       فقد تتغري قيمة هذا البدل      . من مشمول األجر  
واللجنـة  . يؤذن بصرفه لفترة حمدودة تصل إىل ثالثة أشهر يف كل مرة رهنا باستعراض مستمر            

االستشارية علـى ثقـة بـأن أثـر اسـتحداث بـدل اخلطـر علـى قـدرة املنظمـة علـى اجتـذاب                         
  .املوظفني أو استبقائهم سيجري رصده، إن وجد

  
  شروط خدمة موظفي الفئة الفنية والفئات العليا  -ثالثاً   

يــشري األمــني العــام يف بيانــه إىل أنــه ُتجــرى، يف إطــار تطبيــق نظــام تــسوية مقــر العمــل،       - ١٠
دراســات مقارنــة شــاملة ملواقــع العمــل بــصفة دوريــة يف مجيــع مراكــز العمــل، وتبــدأ كــل جولــة     

ويـشري  . ع مراكز العمـل الـيت هبـا مقـار         هذه الدراسات بإجراء دراسات مقارنة أساسية يف مجي        نم
 مـن بيانـه إىل أنـه بعـد النظـر يف توصـيات اللجنـة االستـشارية لـشؤون                     ١٦األمني العام يف الفقـرة      

، قــررت جلنــة ٢٠١٠تــسويات مقــر العمــل فيمــا يتعلــق بنتــائج الدراســات املقارنــة اجملــراة يف عــام 
 ٢٠١٠ االستقصائية املقارنة ملواقع العمل لعام       اخلدمة املدنية الدولية املوافقة على نتائج الدراسات      

املتعلقة بباريس وجنيـف ورومـا وفيينـا ولنـدن ومدريـد ومونتريـال وواشـنطن العاصـمة، ومراعـاة                    
أبريـل  /نيسان ١تلك النتائج عند حتديد فئات تسويات مقر العمل لكل من تلك املدن اعتبارا من               

ارنــة إضــافية ملواقــع العمــل لكــل      مقوقــررت اللجنــة أيــضا ضــرورة إجــراء دراســات     . ٢٠١١
  .الدراسات االستقصائية حلالية منبلغاريا وبولندا ورومانيا وهنغاريا يف منتصف اجلولة ا من
ويفيد األمني العام بأن اآلثار املالية املترتبة على القرارات املـذكورة أعـاله تبلـغ حـوايل         - ١١
املترتبة علـى قـرارات اللجنـة بالنـسبة للميزانيـة           وقدِّرت اآلثار املالية    .  ماليني دوالر سنويا   ٧,٥

ــرة   ــة لألمــم املتحــدة للفت ــة ١٥ ٢٠٠ مببلــغ ٢٠١١-٢٠١٠الربناجمي ــة الربناجمي  دوالر وللميزاني
وقــدِّرت اآلثــار املاليــة املترتبــة علــى  .  دوالر٤٠ ٤٠٠ مببلــغ ٢٠١٣-٢٠١٢املقترحــة للفتــرة 

 دوالر لكـل فتـرة مـن الفتـرتني     ٣٢٩ ٠٠٠تلك القرارات بالنسبة لعمليات حفظ السالم مببلغ   
 ٢٠١٢يوليـه  / متـوز  ١ ومـن    ٢٠١٢يونيـه   / حزيـران  ٣٠ إىل   ٢٠١١يوليـه   / متـوز  ١املاليتني مـن    

وتالحــظ اللجنــة االستــشارية انطالقــا مــن بيــان األمــني العــام   . ٢٠١٣يونيــه / حزيــران٣٠إىل 
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كـة سـعر صـرف العمـالت        هذه التقديرات قد تتباين تباينا كبريا صعودا أو هبوطـا تبعـا حلر             أن
وتالحـظ اللجنـة أيـضا أن آثـارا ماليـة إضـافية تبلـغ               . احمللية بالنسبة إىل دوالر الواليات املتحـدة      

 مليـون دوالر سـنويا ستنـشأ يف إطـار تكـاليف املـوظفني العـاملني يف مراكـز عمـل                   ١,٢حوايل  
  .أخرى مرتبطة مبراكز العمل اليت هبا مقار الواردة أعاله

ــد األ  - ١٢ ــن    ويفي ــرات م ــام يف الفق ــني الع ــديل      ٢٢ إىل ٢٠م ــن جيــري تع ــه ل ــه أن ــن بيان  م
ــات املتحــدة        ــة للوالي ــة االحتادي ــة املدني ـــات اخلدم ـــام ملرتبـــ ــة للجــدول العــ ــستويات اإلمجالي امل

ينـاير  / كـانون الثـاين    ١يف الفتـرة بـني      ) املتخذة أساسا للمقارنة  (األمريكية يف واشنطن العاصمة     
 نظرا لتجميد األجور، بيـد أن تغـيريا طفيفـا طـرأ             ٢٠١٢ديسمرب  /األول كانون   ٣١ و   ٢٠١١

 علـــى جـــدول معـــدل الـــضريبة االحتاديـــة، وكـــذلك علـــى ٢٠١١ينـــاير / كـــانون الثـــاين١يف 
ــضات املوحــدة    ــاءات الشخــصية والتخفي ــوالييت م   . اإلعف ــسبة ل ــضرائب بالن ــت ال ــد ريوظل يالن

لتغـيري الـذي طـرأ علـى معـدالت الـضرائب            وأدى ا . وفرجينيا ويف مقاطعة كولومبيا دون تغـيري      
االحتاديــة إىل زيــادة يف القيمــة الــصافية للمــستوى املرجعــي لألجــور املتخــذة أساســا للمقارنــة،  

ووفقا لإلجـراءات املعتمـدة، أوصـت جلنـة         . ٢٠١٠ يف املائة مقارنة مبستوى عام       ٠,١٣بلغت  
 املائة يف جـدول مرتبـات النظـام          يف ٠,١٣اخلدمة املدنية الدولية بإجراء تسوية تصاعدية بنسبة        

وسـتطبق  . ٢٠١٢ينـاير   / كانون الثـاين   ١املوحد ملوظفي الفئة الفنية والفئات العليا، اعتبارا من         
الــدنيا مــن خــالل الطريقـة املعتــادة املتمثلــة يف ضــم  /هـذه الزيــادة يف جــدول املرتبــات األساسـية  

 أسـاس   الـدنيا علـى   /تبـات األساسـية    يف املائة من تسوية مقر العمـل إىل جـدول املر           ٠,١٣نسبة  
  .انتفاء اخلسارة أو املكسب

ووفقا لألمني العام، فإن اآلثـار املاليــة السنوية النامجة عـن التـسوية املـشار إليهـا أعـاله                   - ١٣
الــــدنيا ملؤســـســات منظومـــــة األمـــم املتحــــدة تبلـــغ زهــــاء    /يف جـــدول املرتبــــات األساســـية  

، فقــد ٢٠١٣-٢٠١٢ملاليـة املترتبــة علــى ذلـك للفتــرة   وفيمـا خيــص اآلثــار ا . دوالر ٦٤ ٦٠٠
 دوالر بالنـــسبة للميزانيـــة الربناجميـــة املقترحـــة لألمـــم املتحـــدة، ومببلـــغ  ٨ ٨٠٠قـــدرت مببلـــغ 

 دوالر بالنــــسبة للميزانيــــة املقترحــــة للمحكمــــة اجلنائيــــة الدوليــــة لروانــــدا، ومببلــــغ  ١ ٨٠٠
وقُــدرت . الدوليــة ليوغوســالفيا الــسابقةدوالر بالنــسبة للميزانيــة املقترحــة للمحكمــة  ١ ٤٠٠

اآلثــار املاليــة بالنــسبة لعمليــات حفــظ الــسالم وحــساب دعــم عمليــات حفــظ الــسالم مببلغــي    
 إىل ٢٠١١يوليــه / متــوز١ دوالر، علــى التــوايل، للفتــرة املاليــة مــن   ١ ٤٠٠  دوالر و٨ ٣٠٠
لتـوايل، للفتـرة     دوالر، علـى ا    ٢ ٨٠٠ دوالر و    ١٦ ٦٠٠، ومببلغي   ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٣٠

  .٢٠١٣يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠١٢يوليه / متوز١املالية من 
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 مـن بيـان األمـني العـام، نظـرت اللجنـة أيـضا،               ٢٣وعلى النحو املـشار إليـه يف الفقـرة            - ١٤
الـدنيا، يف طلـب مقـدم إليهـا مـن األمـم املتحـدة             /سياق استعراض جدول املرتبات األساسية     يف

االقتطاعــات اإللزاميــة مــن مرتبــات املــوظفني ملعاجلــة الفــائض الــذي بإعــادة النظــر يف معــدالت 
ووفقا لتقديرات األمـم املتحـدة، يلـزم ختفـيض اإليـرادات            . تراكم يف صندوق معادلة الضرائب    

.  يف املائة ملعاجلة تلك املـشكلة      ١٥املتأتية من االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني بنسبة         
عراض الذي أجرته أن توصي مبعدالت منقحـة لالقتطاعـات اإللزاميـة            وقررت اللجنة بعد االست   

رت اللجنـة أيـضا أن يعـاد النظـر          وقـر . من مرتبات املوظفني، تبـيَّن يف املرفـق اخلـامس لتقريرهـا           
معــدالت االقتطاعــات اإللزاميــة مــن مرتبــات املــوظفني املــستخدمة بــاالقتران مــع املرتبــات      يف

وعلى النحو املـشار إليـه يف الفقـرات      . تنقح حسب االقتضاء  اإلمجالية كل ثالث سنوات، وأن      
 من البيان، ستسفر املعدالت املنقحة عن تأثري صاف صفري بالنسبة للميزانيـة             ٣١إىل   ٢٩من  

ــزانيتني املقتــرحتني للمحكمــتني، وميزانيــات عمليــات حفــظ الــسالم     ــة املقترحــة وللمي الربناجمي
 االقتطاعات اإللزاميـة مـن مرتبـات املـوظفني          وحساب الدعم، حيث سيترتب عليها ختفيض يف      

  .يقابله ختفيض يف مبلغ اإليرادات املتأتية من االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني
  

  استنتاج  -رابعا   
ــة وتوصــياهتا          - ١٥ ــرارات اللجن ــى ق ــة عل ــة املترتب ــار املالي ــوجز لآلث ــى م ميكــن االطــالع عل
 ٣٣وعلى النحـو املـشار إليـه يف الفقـرة           . ان األمني العام  شكل جداول يف اجلزء رابعا من بي       يف

مــن البيــان، فإنــه يف حــال موافقــة اجلمعيــة العامــة علــى توصــيات جلنــة اخلدمــة املدنيــة الدوليــة،  
 يف سياق تقرير األداء عـن فتـرة         ٢٠١١-٢٠١٠ستلىب احتياجات األمم املتحدة لفترة السنتني       

ــترد االحتياجـــات اخلاصـــة  ــة لألمـــم املتحـــدة  الـــسنتني تلـــك؛ وسـ  بامليزانيـــة الربناجميـــة املقترحـ
 يف مـا يقابلـها مـن تقـديرات     ٢٠١٣-٢٠١٢وامليزانيتني املقترحتني للمحكمتني لفترة الـسنتني     

قرها اجلمعيـة يف كـانون   اذ قرار بشأن االعتمادات الـيت سـت  امليزانية املقترحة لتلك الفترة قبل اخت     
ن االحتياجات لعمليات حفظ السالم وحـساب       ؛  وسيجري اإلبالغ ع    ٢٠١١ديسمرب  /األول

ــن       ــرة مــ ــن الفتــ ــصلة عــ ــري األداء ذوي الــ ـــي تقريــ ــدعم فــــ ــوز١الــ ــه / متــ   إىل٢٠١١يوليــ
ق امليزانيــات املقترحــة للفتــرة ، وســوف تؤخــذ يف االعتبــار يف ســيا ٢٠١٢يونيــه /حزيــران ٣٠
شارية ولــيس لــدى اللجنــة االستــ. ٢٠١٣يونيــه / حزيــران٣٠ إىل ٢٠١٢يوليــه /متــوز ١ مــن
  .اعتراض على هنج األمني العام أي
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	تمويل المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991
	الجوانب الإداريـة والمتعلقة بالميزانية لتمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام
	الآثار الإدارية والمالية المترتبة على القرارات والتوصيات الواردة في تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية لعام 2011
	التقرير الخامس للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية عن الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2012-2013
	أولا - مقدمة
	1 - نظرت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في البيان المقدم من الأمين العام (A/66/394)، وفقا للمادة 153 من النظام الداخلي للجمعية العامة، بشأن الآثار الإدارية والمالية المترتبة على القرارات والتوصيات الواردة في تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية لعام 2011 (A/66/30). واجتمعت اللجنة، أثناء نظرها في التقرير، بممثلين عن الأمين العام ولجنة الخدمة المدنية الدولية قدموا معلومات وإيضاحات إضافية.
	2 - وكما هي الحال في السابق، قصرت اللجنة الاستشارية نظرها في الآثار المالية المترتبة على القرارات والتوصيات الواردة في تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية على القرارات والتوصيات التي قدمها الأمين العام إلى الجمعية العامة في بيانه. وعلى النحو المشار إليه في البيان، يتضمن تقرير اللجنة القرارات والتوصيات التي تترتب عليها آثار مالية بالنسبة لمؤسسات النظام الموحد للأمم المتحدة فيما يتعلق بالمسائل التالية:
	(أ) شروط الخدمة السارية على فئتي الموظفين: نظام التنقل والمشقة؛
	(ب) شروط خدمة موظفي الفئة الفنية والفئات العليا:
	’1‘ تنفيذ نتائج الدراسة المقارنة لمواقع العمل لعام 2010؛
	’2‘ جدول المرتبات الأساسية/الدنيا واستعراض معدلات الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين المستخدمة بالاقتران مع المرتبات الإجمالية.
	ثانياً - شروط الخدمة السارية على موظفي الفئتين
	3 - على النحو المشار إليه في الفقرات من 2 إلى 5 من بيان الأمين العام، قررت لجنة الخدمة المدنية الدولية عقب استعراض لمستوى بدلات التنقل والمشقة وعدم نقل الأمتعة أن تطبّق زيادة نسبتها 2.5 في المائة على كل من هذه البدلات الثلاث، اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2012. وقررت اللجنة أيضا أن تطبّق نفس معدل التسوية السارية على بدلات المشقة والتنقل وعدم نقل الأمتعة، على بدل المشقــة الإضافي لعدم اصطحاب الأسرة، لصالح الموظفين العاملين في مراكز العمل التي لا تُصطحب إليها الأسر، اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2012. ووفقا لما أورده الأمين العام، سيترتب على قرارات اللجنة تكاليف مقدرة إضافية بالنسبة لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة قدرها 8.9 ملايين دولار في عام 2012. وقُدِّرت الآثار المالية المترتبة على هذه القرارات بالنسبة للميزانية البرنامجية المقترحة للأمم المتحدة والميزانيتين المقترحتين للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة لفترة السنتين 2012-2013، بمبالغ 200 138 1 دولار،و 200 215 دولار، و 600 13 دولار، على التوالي. وقُدرت الآثار المالية لهذه القرارات على عمليات حفظ السلام وحساب دعم عمليات حفظ السلام بمبلغي 700 874 1 دولار و 900 29 دولار، على التوالي، للفترة المالية من 1 تموز/يوليه 2011 إلى 30 حزيران/يونيه 2012، وبمبلغي 400 749 3 دولار و 800 59 دولار، على التوالي، للفترة المالية من 1 تموز/يوليه 2012 إلى 30 حزيران/يونيه 2013.
	4 - ويشير أيضا الأمين العام في بيانه إلى أن التغييرات التي طرأت على نظام تصنيف المشقة الذي أقرته اللجنة في دورتها الثانية والسبعين من شأنها أن تكبّد مؤسسات منظومة الأمم المتحدة تكاليف إضافية تُقدر بنحو 8.3 ملايين دولار في عام 2012. وتقدَّر الآثار المالية بمبلغ 000 349 1 دولار بالنسبة للميزانية البرنامجية المقترحة للأمم المتحدة للفترة 2012-2013، وبمبلغي 900 425 1 دولار و 800 851 2 دولار بالنسبة لعمليات حفظ السلام للفترتين الماليتين من 1 تموز/يوليه 2011 إلى 30 حزيران/يونيه 2012 ومن 1 تموز/يوليه 2012 إلى 30 حزيران/يونيه 2013، على التوالي.
	5 - ويفيد الأمين العام، في الفقرة 11 من بيانه، بأنه بعد النظر في ثلاث طرائق مختلفة لتحديد بدل الخطر، قررت اللجنة أن تحدد، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2012، مستوى بدل الخطر للموظفين المعيّنين دوليا بمبلغ 600 1 دولار شهريا. وترد طرائق الدفع التي يتعين تطبيقها في المرفق الثاني لتقرير اللجنة. وقررت اللجنة أيضا أن تستعرض مستويات بدل الخطر للموظفين المعيّنين دوليا مرة كل ثلاث سنوات. وتلاحظ اللجنة الاستشارية انطلاقا من بيان الأمين العام أنه بخلاف بدل المخاطر، سيُدفع بدل الخطر عن الوقت الذي يُقضى خارج مركز العمل في السفر لغرض الراحة والاستجمام والسفر في مهام رسمية لمدة أقصاها سبعة أيام تقويمية متتالية. وفيما يخص الموظفين المعيّنين محليا، قررت اللجنة، رهنا بدراسة تجريها أمانة اللجنة وكإجراء مؤقت، أن تحدد مستوى بدل الخطر في معدل 25 في المائة من صافي نقطة الوسط لجدول مرتبات موظفي فئة الخدمات العامة المحلية الساري.
	6 - وزُوِّدت اللجنة الاستشارية، لدى استفسارها، بمعلومات أساسية إضافية عن قرار تحديد بدل المخاطر. وأُبلغت اللجنة الاستشارية بأنه في دورتها التاسعة والستين، كانت لجنة الخدمة المدنية الدولية قد سألت فريقها العامل بشأن استعراض نظام التنقل والمشقة لاستعراض العلاقة بين بدل المخاطر وبدل المشقة والعامل الأمني في إطار منهجية تصنيف المشقة. وقد كان الغرض من الاستعراض تحديد ما إذا كان ينبغي إزالة العامل الأمني تماما من تصنيف المشقة في أحد مراكز العمل، وترك الاعتبارات الأمنية ليتم تناولها من خلال نظام معزز لبدل المخاطر. وعقب استحداث النظام الجديد لمستويات الأمن، في 1 كانون الثاني/يناير 2011، ليحل محل نظام المرحلة السابقة، خلص الفريق العامل إلى أن المعايير الخاصة ببدل المخاطر سيلزم بالضرورة إعادة تحديدها، وأن هذا البدل لا ينبغي أن يسري إلا على الحالات الاستثنائية حيث يفوق خطر التعرض للأذى ما كان قد جرى التفكير فيه في إطار نظام المشقة. وأوصى الفريق العامل أيضا بتغيير اسم البدل من ”بدل المخاطر“ إلى ”بدل الخطر“ تفاديا للخلط المحتمل مع الاصطلاح المستخدم في سياق النظام الجديد لمستويات الأمن. وترد قائمة بالمعايير المحددة التي تستخدم في تحديد مدى استحقاق بدل الخطر في المرفق الثاني لتقرير اللجنة.
	7 - ووفقا لما أورده الأمين العام، من شأن توصية اللجنة أن تؤدي إلى وفورات سنوية تقدر بنحو 19.6 مليون دولار بالنسبة لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة نتيجة نقصان عدد مراكز العمل المؤهلة مقارنة بعددها الذي يكون العاملون فيه مستحقين لبدل المخاطر. والوفورات المالية الناشئة عن توصية اللجنة والتي ستتحقق للميزانية البرنامجية المقترحة للأمم المتحدة للفترة 2012-2013 سوف تصل إلى 800 811 5 دولار. ومن شأن الوفورات الخاصة بعمليات حفظ السلام أن تصل إلى 600 142 6 دولار في الفترة المالية من 1 تموز/يوليه 2011 إلى 30 حزيران/يونيه 2012، وإلى 200 285 12 دولار في الفترة المالية من 1 تموز/يوليه 2012 إلى 30 حزيران/يونيه 2013.
	8 - وأُبلغت اللجنة الاستشارية، لدى استفسارها، أنه بما أن بدل الخطر استحقاق جديد، فلحساب الآثار المالية المترتبة على إقراره، اتبعت الأمانة العامة نهج أفضل التقديرات باستخدام الإحصاءات المتعلقة بالموظفين الذين كان يُدفع لهم بدل المخاطر حتى 1 تموز/يوليه 2011 وبافتراض أن الموظفين المستحقين لبدل الخطر الجديد سيشكلون مجموعة فرعية من ضمن الموظفين الذين تلقوا بدل المخاطر في فترة الدفع الأخيرة. وقد افتُرض أيضا أن نسبة الموظفين المستحقين لبدل الخطر الممول في إطار كل ميزانية على حدة (الميزانية العادية وميزانيات حفظ السلام) ستكون هي النسبة ذاتها للموظفين الذين يتلقون بدل المخاطر. وترد تفاصيل الحسابات الدقيقة التي أجريت لتحديد الآثار المالية المشار إليها في الفقرة السابقة في الحاشية رقم 6 من بيان الأمين العام.
	9 - واستفسرت اللجنة الاستشارية عما إذا كان انخفاض عدد مراكز العمل المؤهلة لتلقي بدل الخطر عن مراكز العمل المؤهلة لتلقي بدل المخاطر قد يؤثر على قدرة المنظمة على اجتذاب الموظفين أو استبقائهم للخدمة في تلك المواقع. وردا على الاستفسار، أُبلغت اللجنة بأن لجنة الخدمة المدنية الدولية لم تتوقع أن يكون لاستحداث بدل الخطر أثر على اجتذاب الموظفين أو استبقائهم. ووفقا لما ذكرته اللجنة، لا ينبغي النظر إلى بدل الخطر على أنه جزء من مشمول الأجر. فقد تتغير قيمة هذا البدل بتغير الحالة الأمنية السائدة في موقع بعينه، وقد يؤذن بصرفه لفترة محدودة تصل إلى ثلاثة أشهر في كل مرة رهنا باستعراض مستمر. واللجنة الاستشارية على ثقة بأن أثر استحداث بدل الخطر على قدرة المنظمة على اجتذاب الموظفين أو استبقائهم سيجري رصده، إن وجد.
	ثالثاً - شروط خدمة موظفي الفئة الفنية والفئات العليا
	10 - يشير الأمين العام في بيانه إلى أنه تُجرى، في إطار تطبيق نظام تسوية مقر العمل، دراسات مقارنة شاملة لمواقع العمل بصفة دورية في جميع مراكز العمل، وتبدأ كل جولة من هذه الدراسات بإجراء دراسات مقارنة أساسية في جميع مراكز العمل التي بها مقار. ويشير الأمين العام في الفقرة 16 من بيانه إلى أنه بعد النظر في توصيات اللجنة الاستشارية لشؤون تسويات مقر العمل فيما يتعلق بنتائج الدراسات المقارنة المجراة في عام 2010، قررت لجنة الخدمة المدنية الدولية الموافقة على نتائج الدراسات الاستقصائية المقارنة لمواقع العمل لعام 2010 المتعلقة بباريس وجنيف وروما وفيينا ولندن ومدريد ومونتريال وواشنطن العاصمة، ومراعاة تلك النتائج عند تحديد فئات تسويات مقر العمل لكل من تلك المدن اعتبارا من 1 نيسان/أبريل 2011. وقررت اللجنة أيضا ضرورة إجراء دراسات مقارنة إضافية لمواقع العمل لكل من بلغاريا وبولندا ورومانيا وهنغاريا في منتصف الجولة الحالية من الدراسات الاستقصائية.
	11 - ويفيد الأمين العام بأن الآثار المالية المترتبة على القرارات المذكورة أعلاه تبلغ حوالي 7.5 ملايين دولار سنويا. وقدِّرت الآثار المالية المترتبة على قرارات اللجنة بالنسبة للميزانية البرنامجية للأمم المتحدة للفترة 2010-2011 بمبلغ 200 15 دولار وللميزانية البرنامجية المقترحة للفترة 2012-2013 بمبلغ 400 40 دولار. وقدِّرت الآثار المالية المترتبة على تلك القرارات بالنسبة لعمليات حفظ السلام بمبلغ 000 329 دولار لكل فترة من الفترتين الماليتين من 1 تموز/يوليه 2011 إلى 30 حزيران/يونيه 2012 ومن 1 تموز/يوليه 2012 إلى 30 حزيران/يونيه 2013. وتلاحظ اللجنة الاستشارية انطلاقا من بيان الأمين العام أن هذه التقديرات قد تتباين تباينا كبيرا صعودا أو هبوطا تبعا لحركة سعر صرف العملات المحلية بالنسبة إلى دولار الولايات المتحدة. وتلاحظ اللجنة أيضا أن آثارا مالية إضافية تبلغ حوالي 1.2 مليون دولار سنويا ستنشأ في إطار تكاليف الموظفين العاملين في مراكز عمل أخرى مرتبطة بمراكز العمل التي بها مقار الواردة أعلاه.
	12 - ويفيد الأمين العام في الفقرات من 20 إلى 22 من بيانه أنه لن يجري تعديل المستويات الإجمالية للجدول العـــام لمرتبــــات الخدمة المدنية الاتحادية للولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن العاصمة (المتخذة أساسا للمقارنة) في الفترة بين 1 كانون الثاني/يناير 2011 و 31 كانون الأول/ديسمبر 2012 نظرا لتجميد الأجور، بيد أن تغييرا طفيفا طرأ في 1 كانون الثاني/يناير 2011 على جدول معدل الضريبة الاتحادية، وكذلك على الإعفاءات الشخصية والتخفيضات الموحدة. وظلت الضرائب بالنسبة لولايتي ميريلاند وفرجينيا وفي مقاطعة كولومبيا دون تغيير. وأدى التغيير الذي طرأ على معدلات الضرائب الاتحادية إلى زيادة في القيمة الصافية للمستوى المرجعي للأجور المتخذة أساسا للمقارنة، بلغت 0.13 في المائة مقارنة بمستوى عام 2010. ووفقا للإجراءات المعتمدة، أوصت لجنة الخدمة المدنية الدولية بإجراء تسوية تصاعدية بنسبة 0.13 في المائة في جدول مرتبات النظام الموحد لموظفي الفئة الفنية والفئات العليا، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2012. وستطبق هذه الزيادة في جدول المرتبات الأساسية/الدنيا من خلال الطريقة المعتادة المتمثلة في ضم نسبة 0.13 في المائة من تسوية مقر العمل إلى جدول المرتبات الأساسية/الدنيا على أساس انتفاء الخسارة أو المكسب.
	13 - ووفقا للأمين العام، فإن الآثـار الماليــة السنوية الناجمة عن التسوية المشار إليها أعلاه في جدول المرتبات الأساسية/الدنيا لمؤسســات منظومـة الأمم المتحدة تبلغ زهاء 600 64 دولار. وفيما يخص الآثار المالية المترتبة على ذلك للفترة 2012-2013، فقد قدرت بمبلغ 800 8 دولار بالنسبة للميزانية البرنامجية المقترحة للأمم المتحدة، وبمبلغ 800 1 دولار بالنسبة للميزانية المقترحة للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، وبمبلغ 400 1 دولار بالنسبة للميزانية المقترحة للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة. وقُدرت الآثار المالية بالنسبة لعمليات حفظ السلام وحساب دعم عمليات حفظ السلام بمبلغي 300 8 دولار و 400 1 دولار، على التوالي، للفترة المالية من 1 تموز/يوليه 2011 إلى 30 حزيران/يونيه 2012، وبمبلغي 600 16 دولار و 800 2 دولار، على التوالي، للفترة المالية من 1 تموز/يوليه 2012 إلى 30 حزيران/يونيه 2013.
	14 - وعلى النحو المشار إليه في الفقرة 23 من بيان الأمين العام، نظرت اللجنة أيضا، في سياق استعراض جدول المرتبات الأساسية/الدنيا، في طلب مقدم إليها من الأمم المتحدة بإعادة النظر في معدلات الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين لمعالجة الفائض الذي تراكم في صندوق معادلة الضرائب. ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، يلزم تخفيض الإيرادات المتأتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين بنسبة 15 في المائة لمعالجة تلك المشكلة. وقررت اللجنة بعد الاستعراض الذي أجرته أن توصي بمعدلات منقحة للاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين، تبيَّن في المرفق الخامس لتقريرها. وقررت اللجنة أيضا أن يعاد النظر في معدلات الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين المستخدمة بالاقتران مع المرتبات الإجمالية كل ثلاث سنوات، وأن تنقح حسب الاقتضاء. وعلى النحو المشار إليه في الفقرات من 29 إلى 31 من البيان، ستسفر المعدلات المنقحة عن تأثير صاف صفري بالنسبة للميزانية البرنامجية المقترحة وللميزانيتين المقترحتين للمحكمتين، وميزانيات عمليات حفظ السلام وحساب الدعم، حيث سيترتب عليها تخفيض في الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين يقابله تخفيض في مبلغ الإيرادات المتأتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين.
	رابعا - استنتاج
	15 - يمكن الاطلاع على موجز للآثار المالية المترتبة على قرارات اللجنة وتوصياتها في شكل جداول في الجزء رابعا من بيان الأمين العام. وعلى النحو المشار إليه في الفقرة 33 من البيان، فإنه في حال موافقة الجمعية العامة على توصيات لجنة الخدمة المدنية الدولية، ستلبى احتياجات الأمم المتحدة لفترة السنتين 2010-2011 في سياق تقرير الأداء عن فترة السنتين تلك؛ وسترد الاحتياجات الخاصة بالميزانية البرنامجية المقترحة للأمم المتحدة والميزانيتين المقترحتين للمحكمتين لفترة السنتين 2012-2013 في ما يقابلها من تقديرات الميزانية المقترحة لتلك الفترة قبل اتخاذ قرار بشأن الاعتمادات التي ستقرها الجمعية في كانون الأول/ديسمبر 2011؛  وسيجري الإبلاغ عن الاحتياجات لعمليات حفظ السلام وحساب الدعم فـــي تقريري الأداء ذوي الصلة عن الفترة من 1 تموز/يوليه 2011 إلى 30 حزيران/يونيه 2012، وسوف تؤخذ في الاعتبار في سياق الميزانيات المقترحة للفترة من 1 تموز/يوليه 2012 إلى 30 حزيران/يونيه 2013. وليس لدى اللجنة الاستشارية أي اعتراض على نهج الأمين العام.

