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  .١٠:٠٥تحت اجللسة يف الساعة افُت  
ــد  ــال  ١٤١البن ــن جــدول األعم ــم   :  م النظــام املوحــد لألم
  )A/C.5/68/3؛ و A/68/30 و A/68/7/Add.4 (املتحدة

  
): رئـيس جلنـة اخلدمـة املدنيـة الدوليـة          (السيد رودس   - ١

، فقــال إن جلنــة )A/68/30 (٢٠١٣عــرض تقريــر اللجنــة لعــام 
 العامــة اخلدمــة املدنيــة الدوليــة جتــرى، حــسبما طلبــت اجلمعيــة

استعراضــــا جملموعــــة عناصــــر األجــــر ، ٦٧/٢٥٧قرارهــــا  يف
النظــام املوحــد، واضــعة يف االعتبــار احلالــة املاليــة للمنظمــة    يف

وتــدرك اللجنــة . وقــدرهتا علــى أن جتــذب قــوة عاملــة تنافــسية 
إدراكــا شــديدا أيــضا احلالــة املاليــة اخلطــرية الــيت تواجــه الــدول 

 ويتطلب إجراء االستعراض    .األعضاء وخدمتها املدنية الوطنية   
يــــع أصــــحاب املــــصلحة؛ واهلــــدف الــــشامل دعمــــا مــــن مج

التوفيــق بــني األولويــات املتنافــسة والتوصــل إىل نظــام  هــو منــه
مــنقح يكــون متــسقا وقــابال لالســتدامة يراعــي شــواغل الــدول 

وقــد أنــشئت أفرقــة عاملــة . األعــضاء، واملنظمــات، واملــوظفني
هيكـل األجـور،   : ستعراض هيللنظر يف ثالثة بنود يف إطار اال     

ــسائل األخــرى     ــتدامة؛ وحــوافز األداء، وامل ــسية، واالس والتناف
ــشرية   ــاملوارد الب ــة ب ــدخالت  . املتعلق ــتمس ُم ــاء  وُتل ــن الرؤس م

استقــصاء التنفيــذيني للمنظمــات ومــن املــوظفني مــن خــالل      
وسيـــشمل االســـتعراض أيـــضا املنـــهجيات . عـــاملي للمـــوظفني

عليم، وبدالت إعالة األوالد، وتـسوية  املتبعة يف حتديد منحة الت    
ــل  ــر العم ــوارد    . مق ــتعراض باســتخدام امل ــة إجــراء االس وحماول

ة والتـشغيلية   يـ املتاحة قد فـرض عبئـا كـبريا علـى القـدرة اإلدار            
  .الدولية للجنة اخلدمة املدنية

ــة    - ٢ ــسن اإللزاميــ ــق بالــ ــا يتعلــ ــة،  إلويف مــ ــاء اخلدمــ هنــ
 عامــــا ٦٥ىل اللجنــــة توصــــي برفــــع تلــــك الــــسن إ إن قــــال

للموظفني املوجودين حاليـا، مراعـاة لكـون حكومـات وطنيـة            
كبرية عدَّلت نظـم التقاعـد الـيت تطبقهـا وذلـك لتيـسري العمـل                

ومن املمكن أن تعاجل الـسياسات املتعلقـة بـاملوارد          . مدة أطول 

البشرية أية مسائل تتعلـق بـإدارة األداء، وجتديـد شـباب القـوة              
ــوازن اجلغــرايف العاملــة، والتــوازن بــني اجل  وعــالوة . نــسني والت

كتـواري لـصندوق األمـم      لى ذلك قّدر اخلبري االستشاري اال     ع
املتحـدة   املتحدة املـشترك للمعاشـات التقاعديـة ملـوظفي األمـم          

ــ ــك يف العجــز اال   أن االخنف ــن ذل ــنجم ع ــذي ي ــواري اض ال كت
سيزيد من حتـسني قـدرة الـصندوق علـى االسـتدامة يف األجـل               

تغــــيري أيــــضا إىل خفــــض االلتزامــــات وســــيؤدي ال. الطويــــل
املــستحقة علــى املنظمــة بــشأن التــأمني الــصحي بعــد انتــهاء        

وقـت للمنظمـات لتنفيـذ التغـيري،        كـي يتـاح      ،وينبغـي . اخلدمة
، ٢٠١٦ ينــاير/الثــاين كــانون ١ مــن ايــسري التغــيري اعتبــار أن

  .على أساس أال ميس حبقوق املوظفني املكتسبة
فــرق بــني األجــر الــصايف  وأضــاف قــائال إن هــامش ال  - ٣

ــم  ــوظفي األمـ ــن  ملـ ــدة مـ ــا    املتحـ ــات العليـ ــة والفئـ ــة الفنيـ  الفئـ
ــات      يف ــة يف الوالي ــة االحتادي ــة املدني ــوظفي اخلدم ــورك وم نيوي

املتحــدة الــذين يــشغلون وظــائف مماثلــة يف واشــنطن العاصــمة   
، وأن متوسـط اهلـامش   ٢٠١٣ما يتعلق بعـام      يف ١١٩,٦يبلغ  

 ٢٠١٣  إىل ســنة٢٠٠٩ ســنةللــسنوات اخلمــس املمتــدة مــن  
وقـــد اتفقـــت اللجنـــة علـــى أن احلفـــاظ علـــى . ١١٥,٧ يبلـــغ

 إىل ١١٠دد الـــذي يتـــراوح مـــن اهلــامش ضـــْمن النطـــاق احملـــ 
يــستوجب عــدم حــدوث زيــادة يف تــسوية مقــر العمــل    ١٢٠

وســيتبع اهلــامش . ٢٠١٤ فربايــر/بالنــسبة لنيويــورك يف شــباط 
جلمعيـة يف قرارهـا     اإلجراء املتعلق بإدارته الـذي وافقـت عليـه ا         

 القــوة الــشرائية بــني املرتبــات  للحفــاظ علــى تعــادل٤٦/١٩١
  .نيويورك واملرتبات يف مراكز العمل األخرى يف
الـدنيا،  /ويف ما يتعلق مبسألة جدول املرتبات األساسية       - ٤

قال إن اللجنة توصي بأن تعّدل اجلمعيـة ذلـك اجلـدول بنـسبة              
 الزيـادة يف املرتبـات      لكي يعكس صـايف   يف املائة    ٠,١٩قدرها  

األساسية يف اخلدمة املدنية االحتادية اخلاصة بالواليات املتحـدة         
ــن   ــرة مــــ ــانون١خــــــالل الفتــــ ــاين  كــــ ــاير /الثــــ  ٢٠١٢ينــــ

http://undocs.org/ar/A/68/7/Add.4�
http://undocs.org/ar/A/68/30�
http://undocs.org/ar/A/C.5/68/3�
http://undocs.org/ar/A/68/30�
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ــاير /الثــاين كــانون ١ إىل واإلجــراء املوحــد، الــذي  . ٢٠١٤ين
 ساسي وينخفض فيه مـضاعف تـسوية مقـر        يزيد فيه املرتب األ   

  . الصايفي تغّير يف األجرالعمل بالتناسب، لن يسفر عن أ
ن التقريـــر يتـــضمن أيـــضا معلومـــات وأردف يقـــول إ  - ٥

ــة يف حتديــ   عــن ــة املتبع ــة األوالد  داســتعراض املنهجي ــدل إعال  ب
وبدل املعالني من الدرجة الثانيـة واستقـصاء شـروط التوظيـف            

ومل تتخـذ   . ملوظفي فئة اخلدمات العامـة يف بـاريس ومونتريـال         
ات اللجنــة االستــشارية لــشؤون   اللجنــة إجــراء بــشأن توصــي   

 تسويات مقـر العمـل، ألهنـا        املتعلقة بنظام تسويات مقر العمل    
ــ ــا يف أعقـــاب  يتـــرى أن أي تغـ ــام ينبغـــي إدخاهلـ ريات يف النظـ

  .استعراض نظام األجور
مـــدير شـــعبة ختطـــيط الـــربامج     (ويـــسمانهالـــسيد   - ٦

ــة ــن األمـــني    ): وامليزانيـ ــدم مـ ــرض البيـــان املقـ ــام وفقـــا   عـ العـ
 من النظام الداخلي للجمعيـة العامـة بـشأن اآلثـار            ١٥٣ ةللماد

ــة علــ    ــة املترتب ــة واملالي ــواردة   اإلداري ــررات والتوصــيات ال ى املق
 ٢٠١٣تقريـــــر جلنـــــة اخلدمـــــة املدنيـــــة الدوليـــــة لعـــــام       يف
)A/C.5/68/3(      وصـيات  ، فقال إن مثة آثارا مالية ستنشأ نتيجة لت

وإجـراء  الـدنيا،   /اللجنة بشأن زيادة جـدول املرتبـات األساسـية        
بلجيكـــا، واستقـــصاء أفـــضل  خـــاص بـــشأن منحـــة التعلـــيم يف

ــسائ   ــف الـ ــروط التوظيـ ــة    شـ ــدمات العامـ ــة اخلـ ــوظفي فئـ دة ملـ
  .باريس ومونتريال يف
مــا يتعلــق  وأضــاف قــائال إن التوصــيات ستــستتبع، يف  - ٧

ات إضــافية قــدرها  ، احتياجــ٢٠١٣-٢٠١٢بفتــرة الــسنتني  
يـــــة الربناجميـــــة، ســـــيجري تناوهلـــــا دوالر يف امليزان ١٧ ٩٠٠
أمـــا بالنـــسبة لفتـــرة الـــسنتني . تقريـــر األداء لفتـــرة الـــسنتني يف

ــافية   ٢٠١٥-٢٠١٤ ــات إضـ ــاك احتياجـ ــون هنـ  فـــسوف تكـ
دوالر يف امليزانيـــــة الربناجميـــــة املقترحـــــة،  ٧٢ ٠٠٠قـــــدرها 
للمحكمــة املقترحــة  دوالر يف إطــار امليزانيــة ٥ ٣٠٠وقــدرها 

ــدا  ــة لروانـ ــة الدوليـ ــدرها ،اجلنائيـ ــار  ١ ٧٠٠ وقـ دوالر يف إطـ

ــالفيا     ــة ليوغوسـ ــة الدوليـ ــة اجلنائيـ ــة للمحكمـ ــة املقترحـ امليزانيـ
  .سابقا، سيجري تناوهلا يف تقارير األداء ذات الصلة

واســتطرد يقــول إن اعتمــادا إضــافيا ســيلزم مــن أجــل    - ٨
دوالر  ١٩٥ ٧٠٠ قـــــدره ٢٠١٥-٢٠١٤فتـــــرة الـــــسنتني  

مليزانيــة الربناجميــة املقترحــة املتحــدة يف ا خبــصوص حــصة األمــم
، األنـــشطة اإلداريــة املـــشتركة التمويـــل،  ٣١ إطــار البـــاب  يف

  .وسيحمَّل على صندوق الطوارئ
ــائال إن التوصــيات ستــستتبع، يف   - ٩ ــا يتعلــق   وأردف ق م

مبيزانيــات عمليــات حفــظ الــسالم، احتياجــات إضــافية قــدرها 
ــرة ادو ١١ ٠٠٠ ــة مـــن الر، للفتـ ــوز١ملاليـ ــه / متـ  ٢٠١٣يوليـ
 يف تقــارير األداء ، ســُيبلغ عنــها٢٠١٤يونيــه / حزيــران٣٠ إىل

 احتياجـات إضـافية     ذات الصلة، وستدرج يف امليزانية املقترحـة      
ــدرها  ــرة مـــن دوالر  ٢٢ ٠٠٠قـ ــوز١للفتـ ــه / متـ  ٢٠١٤يوليـ

  .٢٠١٥يونيه /حزيران ٣٠ إىل
ــز  - ١٠ ــسيد رويـ ــيوالـ ــيس الل ( ماسـ ــشارية  رئـ ــة االستـ جنـ

 عــرض تقريــر اللجنــة االستــشارية  ):لــشؤون اإلدارة وامليزانيــة
، فقال إن اللجنة االستشارية توافـق       )A/68/7/Add.4(الصلة   ذا

العـام لآلثـار املاليـة املترتبـة علـى توصـيات             على عـرض األمـني    
وإضـافة إىل ذلـك، حتتـاج اللجنـة         . دوليـة جلنة اخلدمة املدنيـة ال    

 دوالر من أجـل اإلبـالغ       ٦٠٦ ٠٠٠إىل موارد إضافية قدرها     
ــرز يف إجـــ  ــدم احملـ ــور  عـــن التقـ ــها الـــشامل لألجـ راء استعراضـ

ولـــــيس . ذلـــــك االســـــتعراض األوليـــــةاســـــتنتاجات  وعـــــن
اللجنــة االستــشارية أي اعتــراض علــى اقتــراح ختــصيص   لــدى

ــها   ــوال، ولكن ــذل األم ــاءة   ج تنتظــر ب ــق أوجــه كف هــود لتحقي
  .استخدامها بالنسبة للتكلفة يف
رئـيس احتـاد رابطـات املـوظفني املـدنيني         (السيد بـيس    - ١١

زمـــــة االقتـــــصادية العامليـــــة دفعـــــت قـــــال إن األ): الـــــدوليني
ــام املوحـــد  الـــسنوات األخـــرية املنظمـــ  يف ــة يف النظـ ات الداخلـ
خفــــض التكــــاليف والــــسعي إىل حتقيــــق أوجــــه كفــــاءة،  إىل
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 من املشاكل املباشـرة     خفيفساعدت هذه التدابري على الت     وقد
بيــد أن عــدم االتــساق يف شــروط التوظيــف  . املتعلقــة بامليزانيــة

الوكـاالت وعائقـا    ائقا حيول دون تنقل املـوظفني بـني   زال ع  ما
وقـد قـدمت جلنـة     . بالتايل حيول دون وجود نظـام موحـد حقـا         

) A/68/30(ريرهـا  اخلدمة املدنية الدولية بعـض التوصـيات يف تق      
ــام    ــساق النظ ــزز ات ــيت ميكــن أن تع ــسن   . ال ــادة ال والتوصــية بزي

 عامــــا بالنــــسبة للمــــوظفني ٦٥اإللزاميــــة إلهنــــاء اخلدمــــة إىل 
 تتـسق   ٢٠١٦ينـاير   /الثـاين ملوجودين حاليا اعتبارا من كـانون       ا

.  اخلدمــةءمــا يتعلــق بإهنــا مــع احلاجــة إىل اتبــاع هنــج موحــد يف
كتواريــة  مة مــن النــاحيتني الدميغرافيــة واال  فهــذه توصــية ســلي  

مــا خيــص التــأمني    وســتخفف مــن مــسؤوليات املنظمــات يف   
ذلــك، فإهنــا ستــسفر  وإضــافة إىل.  بعــد انتــهاء اخلدمــةيالــصح

تيجــــة لقلــــة اللجــــوء إىل التعاقــــد    عــــن حتقيــــق وفــــورات ن  
تــساق والتنقــل فيمــا   املتقاعــدين وســتعزز اإلنــصاف واال   مــع
املتحـدة بإتاحتـها جلميـع املـوظفني إمكانيـة           وكاالت األمم  بني

ــسبة      ــوقهم املكت ــساس حبق ــدون امل ــسن، ب ــد يف نفــس ال . التقاع
وهــذا التغــيري، إذا عــوجل عــن حنــو ســليم بواســطة إدارة املــوارد   

العاملة ولن يعوق حتقيق     البشرية، لن يعوق جتديد شباب القوة     
وأعـــرب . اجلغـــرايف العـــادل ني والتوزيـــعالتـــوازن بـــني اجلنـــس

  .التوصية أمله يف أن تؤيد اللجنة عن
ــائال إن   - ١٢ ــتطرد قـ ــوع  واسـ ــات املوضـ ــام إدارة املرتبـ  نظـ
 حـــدوث تقلبـــات ال ميكـــن الـــتكهن أجـــل احليلولـــة دون مـــن
 أعقـاب املتحدة قد حقـق الغـرض منـه يف           مرتبات األمم  يف هبا

. تخـذة أساسـا للمقارنـة   ر موظفي اخلدمـة املدنيـة امل      وجتميد أج 
ــثري ا  ــذي   ويف الوقــت نفــسه، ي ــشامل لألجــور ال الســتعراض ال

ــ ــة امل جتريــ ــة اخلدمــ ــاوف   ه جلنــ ــات وخمــ ــة توقعــ ــة الدوليــ دنيــ
ــدى ــوظفني    ل ــات وامل ــضاء واملنظم ــدول األع ــاد  . ال ــرى احت وي

رابطات املوظفني املدنيني الـدوليني أن البـارامترات الـيت حتكـم           
ــا إال  ــدم تغيريهــ ــائج  األجــــور ينبغــــي عــ  بعــــد أن ُتعــــرف نتــ

وعـــالوة علـــى ذلـــك، ينبغـــي أن يكـــون  . االســـتعراض ذلـــك

ــاع     ــل؛ واتبـ ــصرية األجـ ــات قـ ــدفوعا باحتياجـ ــتعراض مـ االسـ
املتحـدة   منهجية سليمة جتعل جمموعـة عناصـر األجـر يف األمـم          

مستندة إىل حقـائق الـسوق سـيكفل استرشـاد تعـيني املـوظفني        
  .ن امليثاق م١٠١  و١٠٠ واستبقائهم مببادئ املادتني

املتحـدة قـد تطـور نتيجـة         وأردف قائال إن دور األمم      - ١٣
يــات حفــظ الــسالم وعلــى املــساعدة  لتزايــد الطلــب علــى عمل

ــن ــسكان وا  مـ ــل الـ ــضورون جوعـــا،    أجـ ــذين يتـ لالجـــئني الـ
ــد ــاخلطر إدخــال      وق ــة ب ــات احملفوف ــات يف البيئ ــضت العملي اقت

ني الـذين   تغيريات يف تدابري السالمة واألمـن ويف أجـور املـوظف          
ــات   ــون يف تلــك البيئ ــساق النظــام    . يعمل ــك، يظــل ات ــع ذل وم

وقـد أثبـت    . املوحد أمرا أساسيا لنجاح اخلدمة املدنيـة الدوليـة        
نظام األجور مرونته البالغة وصمد مبدأ فليمنغ ومبـدأ نـوبلمري           

عـاد  ولـذا ينبغـي أال يُ     . اللذان يستند إليهمـا أمـام اختبـار الـزمن         
ل ينبغي باألحرى إدخـال أي تعـديالت        بناء النظام بالكامل، ب   
  .القائم الزمة يف حدود اإلطار

وتابع كالمه قائال إن النقطـة األخـرية هـي أن االحتـاد               - ١٤
ــة ال    ــشأن حال ــالقلق ب ــشعر ب ــوظفني واإلدارة   ي ــني امل ــات ب عالق

وقال، مـشريا  . كثري من املنظمات الداخلة يف النظام املوحد     يف
ــشتركة  ــيش امل ــرا عــن تلــك   إىل أن وحــدة التفت  أصــدرت تقري

العالقـــات يف الوكـــاالت املتخصـــصة التابعـــة لألمـــم املتحـــدة   
يف أعقــــاب تقريرهــــا ) JIU/REP/2012/10(والنظــــام املوحــــد 

ــن ــات بــ  ع ــم   العالق ــوظفني واإلدارة داخــل األم املتحــدة ني امل
)A/67/136(   إنـــه سيـــسعى إىل مناقـــشة املـــسألة مـــع الوفـــود ،

بشكل غري رمسي، رغم أن املـسألة ليـست مدرجـة يف برنـامج              
عمــل اللجنــة احلــايل، وذلــك ألن وجــود عالقــات جيــدة بــني   

  .املوظفني واإلدارة أمر هام لوجود بيئة عمل إجيابية ومنتجة
جلنــــة التنــــسيق للنقابــــات رئيــــسة  (الــــسيدة أنالينــــا  - ١٥

ــة ملــوظفي األمــم   ــة  : )املتحــدة والرابطــات الدولي قالــت إن جلن
التنــسيق تؤيــد هــدف كفالــة االتــساق يف شــروط التوظيــف       
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النظــام املوحــد لألمــم املتحــدة بأكملــه، ممــا يعــزز املــساواة     يف
ــاءة  ــى الكف ــشجع عل ــل الفــين للمــسائل    . وي ــد كــان التحلي وق

ــررة  ــهجيات املق ــال للمن ــد  واالمتث ــشكل جي ــافعني للنظــام ب .  ن
ــدة    ــات جيــ ــود عالقــ ــة   ووجــ ــوظفني واإلدارة قائمــ ــني املــ بــ

احلـوار وتبـادل األفكـار واملعلومـات أمـر حاسـم األمهيـة؛           على
ولن تساعد العالقـات املتأزمـة الـيت سـادت يف اآلونـة األخـرية               

  .على حل املسائل الشائكة الكثرية اليت هي قيد املناقشة
جلنــة التنــسيق يــسرها أن تــشارك     وأضــافت قائلــة إن   - ١٦
استعراض األجور، رغم بعض املخاوف من أن الـدافع إليهـا            يف

قد يكون وجـود ميـل مفـزع إىل النظـر إىل املـوظفني علـى أهنـم                  
أهنم مسامهون هامون يف قيم األمم ميثلون خصوما مالية ال على  

تــصوب انتظــار نتــائج االســتعراض  ومــن املس. املتحــدة وغاياهتــا
سـيما   ر يف إدخال أي تغيري يف نظام األجور احلـايل، ال          النظ قبل

. املتحــدة والواليــات املتحــدة هــامش األجــر الــصايف بــني األمــم
ــه   ــسم بـ ــا يتـ ــالنظر إىل مـ ــامل،   وبـ ــابع شـ ــن طـ ــتعراض مـ  االسـ

يعـرض للخطـر     تغيري ُيدخل فورا على الوضع القائم قد       أي فإن
. راضعاالســت  الــسالمة الفنيــة ويعــّرض للخطــر بالتــايل نتيجــة     

  .الضروري إجراء عملية استعراض مفتوحة وتعاونية ومن
وأعربت عن تأييد جلنة التنـسيق لتوصـية جلنـة اخلدمـة              - ١٧

املدنيــة الدوليــة الداعيــة إىل تغــيري الــسن اإللزاميــة إلهنــاء خدمــة 
 عامـــا علـــى أن يـــسري ٦٥يـــث يـــصبح املـــوظفني احلـــاليني حب

ــارا مـــن  ذلـــك ــاير /الثـــاين  كـــانون١اعتبـ وقالـــت . ٢٠١٦ينـ
ــسقا    إن ــيكون متـ ــك سـ ــادة    ذلـ ــو زيـ ــاملي حنـ ــاه العـ ــع االجتـ مـ
التقاعد وسيكون لـه أثـر إجيـايب حمتمـل علـى املركـز املـايل            سن

للمعاشـــات التقاعديـــة ملـــوظفي األمـــم    للـــصندوق املـــشترك  
ــد املوظفــون . املتحــدة ــشرط   ويؤي  بوجــه عــام ذلــك التغــيري، ب

يـار البقـاء    ومـنح املـوظفني خ    . يؤثر على حقوقهم املكتـسبة     أال
ــافية ســـيمكّنهم مـــن املـــسامهة  يف اخلدمـــة بـــضع ســـنوات   إضـ

صــندوق املعاشــات التقاعديــة مــدة أطــول ويتــيح للمنظمــة    يف
ــاراهتم وخــربهتم   ــة   . االســتفادة مــن مه ــسبة مئوي ــا كانــت ن ومل

صغرية من املوظفني هـي فقـط الـيت سـتتأثر، لـيس مـن املـرجح              
ب القـوة العاملـة   اأن يـؤثر التغـيري تـأثريا سـلبيا علـى جتديـد شـب       

  .على اجلهود الرامية إىل حتسني التوازن اجلغرايف أو
وواصلت كالمها قائلة إن شروط اخلدمـة ذات أمهيـة            - ١٨

. بالغــة لــروح املــوظفني املعنويــة وقــدرهتم علــى أداء واجبــاهتم   
ولذا من املخيب لآلمال عدم متكني نظام تسويات مقر العمل           

ــة ا  أمــن  ــا للمنهجي ــه وفق ــا داء وظيفت إذ ال يوجــد . ملتفــق عليه
 يتركيز كاف على مفاهيم من قبيل مبدأ نـوبلمري، الـذي يرمـ            

ــة         ــوة عامل ــن أجــل جــذب ق ــسي م ــر تناف ــع أج ــة دف إىل كفال
فـــاملوظفون ميثلـــون أصـــال بـــالغ األمهيـــة،  . وموهوبـــة متنوعـــة

ــأرواحهم    . مــصروفات ال ــوم، جيــازف املوظفــون ب ويف كــل ي
املتحـدة   ويضحون بعالقاهتم األسرية من أجل أداء عمل األمم       

علــى النحــو الــذي تقــرره الــدول األعــضاء؛ وهــم يــستحقون    
ــا يبدو   ــم مل ــراف هب ــستحقون احلــصول     االعت ــان، وي ــن تف ــه م ن

 وبالنـــسبة للمـــوظفني املوجـــودين .أجـــور وفقـــا لـــذلك علـــى
ــدان، يف ــذين      املي ــا، وال ــر حرمان ــم أكث ــن ه ــذين خيــدمون م  ال

يتعرضون هم أنفسهم يف بعض األحيان خلطر فقـدان حيـاهتم،           
 ، بــل هــو ضــرورة،لــيس األمــن شــكال مــن أشــكال التعــويض 

  .ل جزءا بالغ األمهية من عمليات الوكاالتكولذا فهو يش
وأكدت أن العالقات بني املوظفني واإلدارة متر بأزمة          - ١٩

ــام األمــني خطــرية بعــد ق  ــسحب     ي ــرادي ب ــى حنــو انف ــام عل الع
وال تطالـــب . ممثلـــي املـــوظفني يف التفـــاوض مـــع اإلدارة حـــق

نقابات املوظفني بأن تـشارك يف إدارة املنظمـة، وال أن متـارس             
ــنقض يف  ــاع       حــق ال ــب باتب ــل هــي تطال ــالتغيري، ب ــق ب ــا يتعل م

ــة       ــسائل املتعلق ــشأن امل ــاوض ب ــة وحبــق التف اإلجــراءات الواجب
الوقـت الـذي ُتقتـل فيـه أعـداد قياسـية            يف  امليدان،   ة يف بالسالم

 منــهم يف الــسنوات ٢٠٠ أكثــر مــن -مــن املــوظفني املــدنيني  
  . يف هجمات-العشر السابقة 
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 ٧٧ تكلم باسم جمموعة الـ   ): فيجي (السيد طومسون   - ٢٠
والـــصني، فقـــال إن جلنـــة اخلدمـــة املدنيـــة الدوليـــة تـــؤدي دورا 

املتحـدة  ط خدمـة مـوظفي األمـم    ورحاسم األمهية يف مواءمة شـ  
ــة    ــة العام ــرار اجلمعي ــة  . ٦٣/٢٥٠مبوجــب ق ــسعى اجملموع وست

. احلـــصول علـــى مزيـــد مـــن املعلومـــات عـــن تنفيـــذ القـــرار إىل
ــتلتمس أيـــضا آراء ممثلـــي  ــة  وسـ  املـــوظفني، واملنظمـــات الداخلـ

ــصند  يف ــة  النظــام املوحــد، وال وق املــشترك للمعاشــات التقاعدي
املتحدة بشأن توصية جلنـة اخلدمـة املدنيـة الدوليـة          ملوظفي األمم 

  .الداعية إىل رفع السن اإللزامية إلهناء خدمة املوظفني احلاليني
 بـني األمـم     يفويف ما يتعلق بتطور هامش األجـر الـصا          - ٢١

املتحـــدة والواليـــات املتحـــدة، قـــال إن اجملموعـــة ســـتحتاج      
ــانون   إىل ــة بكـ ــة اخلاصـ ــام احلديثـ ــة األرقـ ــسمرب/األول رؤيـ  ديـ

 كي تقّيم الوضـع     ٢٠١٤فرباير  /شباطل وتلك املتوقعة    ٢٠١٣
وإضــافة إىل التغــيري يف الــرقم القياســي لتــسوية  . تقييمــا أفــضل

ــريانه    ــيبدأ ســــــ مقــــــــر العمــــــــل لنيويــــــــورك الــــــــذي ســــــ
، لـن تتـاح بعـض البيانـات املـستخدمة           ٢٠١٤ فرباير/شباط يف

وقـــال، مـــشريا . عـــد ذلـــك التـــاريخهلـــامش إال بيف حـــساب ا
جلنــة اخلدمــة املدنيــة الدوليــة قــد نظــرت يف االجتاهــات    أن إىل

ــة يف ــتغريات ا احملتملــ ــامش،   املــ ــى اهلــ ــا علــ ــسية وتأثريهــ لرئيــ
اجملموعة ترغب يف احلصول على إيضاح مـن اللجنـة بـشأن       إن

 ٢٠١٤فربايـر  /أثر تلك املتغريات على األرقـام اخلاصـة بـشباط       
  .لى دورة تسوية مقر العمل اليت ستبدأ يف ذلك الشهروع
واختتم كلمته قائال إن اجملموعة لـديها خمـاوف جديـة             - ٢٢

ــة التقــدم   ــة  بــشأن عــدم كفاي ــه املنظمــات الداخل الــذي أحرزت
ــق ا  يف ــسني، ال النظــام املوحــد يف حتقي ــوازن بــني اجلن ســيما  لت

 اخلدمـة   وتؤيـد اجملموعـة توصـيات جلنـة        .املستويات العليا  على
املدنيــة الدوليــة الراميــة إىل حتــسني متثيــل املــرأة وتــرى ضــرورة   

  .بذل جهود أكرب لتوظيف نساء من البلدان النامية

املراقــــب عــــن االحتــــاد    (الــــسيد فــــان دون آكــــر    - ٢٣
ــا): األورويب ــال، متكلمــ ــحة  قــ ــدان املرشــ ــم البلــ ــضا باســ  أيــ
ــض ــدونيا    لالنـ ــة مقـ ــود ومجهوريـ ــل األسـ ــاد، اجلبـ مام إىل االحتـ

 عمليـة حتقيـق االسـتقرار     يلـد ب وصـربيا، و   االيوغوسالفية سـابق  
ــا    ــا والبوســنة واهلرســك، إضــافة إىل أوكراني واالنتــساب، ألباني
ــد     ــاد األورويب يؤيـ ــا، إن االحتـ ــدوفا وجورجيـ ــة مولـ ومجهوريـ

دوليــة الــيت هلــا دور هــام عليهــا اســتقالل جلنــة اخلدمــة املدنيــة ال
النظـام   نظمات الداخلة يف  متؤديه يف حتسني األداء الفعلي لل      أن

  .سيما يف وقت يشهد أزمة مالية واقتصادية املوحد، ال
. املتحـدة  وأضاف قائال إن املوظفني هـم عمـاد األمـم           - ٢٤

وجيـــب أن تواصـــل األمانـــة العامـــة إجيـــاد ُســـُبل لتحـــسني أداء 
 املتــــسمني باهلمــــة الــــواثقني املنظمــــة، وذلــــك ألن املــــوظفني

ــن ــى جــ    أن م ــد يلق ــل اجلي ــسمح   زالعم ــن ُي ــضحالة ل اء وأن ال
واالحتـاد  . هم الـذين سـيكون أداؤهـم علـى أعلـى مـستوى              هبا

ــذي     ــدعم املناســب ال ــأن يقــدم للمــوظفني ال ــزم ب األورويب ملت
سـيما يف ظـل الظـروف        ميكنهم مـن العمـل بفعاليـة وأمـان، ال         

ومـن الـضروري، يف الوقـت نفـسه، العمـل           . احملفوفة باملخـاطر  
ــثرية   يف ظـــل نفـــس املعوقـــات الـــيت  ــها دول أعـــضاء كـ تفرضـ

اخلـــدمات املدنيـــة فيهـــا نتيجـــة للـــصعوبات املاليـــة الـــيت  علـــى
ــا ــ إذ. تواجههـ ــتمرار عـــزل مـــوظفي األمـــم  مل يعـ ــا اسـ د ممكنـ

املتحدة عن الواقـع االقتـصادي احلـايل بـدون تعـريض اسـتدامة             
وابتعاد هامش األجر الصايف عن نقطـة الوسـط     . النظام للخطر 

  . للقلق وجيب معاجلته مدعاة١١٥املستصوبة وهي 
ــاء        - ٢٥ ــة إلهن ــسن اإللزامي ــع ال ــة رف ــق بإمكاني ــا يتعل ويف م

ــة إىل  ــا لل٦٥اخلدمــــ ــا،   عامــــ مــــــوظفني املوجــــــودين حاليــــ
يالحظ بقلق عدم توّصـل جلنـة اخلدمـة املدنيـة الدوليـة               إنه قال

وممثلــي املنظمــات الداخلــة يف النظــام املوحــد إىل اتفــاق بــشأن 
م مزيــد مــن املعلومــات عــن مزايــا وســيلز. كيفيــة املــضي قُــدما

  .هذا القبيل وعيوهبا من

http://undocs.org/ar/A/RES/63/250�


A/C.5/68/SR.17  
 

13-56199 7/9 
 

واختـــتم كلمتـــه قـــائال إن االحتـــاد األورويب ســـيدرس   - ٢٦
 العليــا، الفئــاتبعنايــة مــسائل أجــور مــوظفي الفئــة الفنيــة و     
الــدنيا، وشــروط /والتنقــيح املقتــرح جلــدول املرتبــات األساســية

ــوظف     ــة وغريهــم مــن امل ــة اخلــدمات العام ــة مــوظفي فئ ني خدم
وســيكون اســتعراض جلنــة اخلدمــة . املعيــنني علــى أســاس حملــي

املدنية الدولية جملموعة عناصر األجر حيويـا يف كفالـة اسـتدامة      
وجيــب إنــشاء نظــام أكثــر واقعيــة وتبــسيطا      . النظــام املوحــد 

  .يستجيب الحتياجات املنظمات استجابة أفضل
دولية قال إن جلنة اخلدمة املدنية ال     ): اهلند (السيد حق   - ٢٧

ســـامهت مـــسامهة هامـــة يف إصـــالح املـــوارد البـــشرية مبواءمـــة  
املتحدة وإضـفاء الطـابع املؤسـسي         األمم يشروط خدمة موظف  

وقد ساعدت على كفالـة     . على اآلليات املعقدة إلدارة األجور    
ــة تتقاضــى أجــورا مناســبة    ــة موهوب ــوة عامل . جــذب املنظمــة ق

نوعيـة القـوة   وسيشكل استعراض اللجنة جملموعة عناصر األجر  
العاملــة يف املــستقبل، واألمــل معقــود علــى أنــه سيحــسن تنــوع 

  .تلك القوة العاملة من الناحيتني اجلغرافية واجلنسانية
وأضاف قائال إن إرجـاء اجلمعيـة اختـاذ قـرارات بـشأن               - ٢٨

النظــام املوحــد، مبــا يــشمل إعــادة تقــدير التكــاليف ذات الــصلة  
رب تـ قيترتيبات األجـور و   بالوظائف، قد أدى إىل تشوهات يف       

ــة     ــسرعة مــن احلــدود املقبول ــصايف ب . مــستوى هــامش األجــر ال
وبالنظر إىل التجميـد احلـايل لألجـور يف اخلدمـة املدنيـة املتخـذة               
ــك       ــا إذا كــان ذل ــشأن م ــيقني ب ــة، وإىل عــدم ال أساســا للمقارن

، ينبغــي ٢٠١٣ ديــسمرب/األول التجميــد سيــستمر بعــد كــانون 
اهلامش عند نقطة الوسـط املستـصوبة   وضع تدابري للحفاظ على  

العمــل مــن   وينبغــي متكــني نظــام تــسويات مقــر  . ١١٥ البالغــة
  .اجلمعية يعمل بشكل طبيعي وفقا للمنهجية املعتمدة من أن
واستطرد قائال إن من الـضروري تـوفري مـوارد كافيـة               - ٢٩

نــشأ ُت إذ. لكفالــة تنفيــذ توصــيات جلنــة اخلدمــة املدنيــة الدوليــة
 متزايـدة الـسرعة ويـؤدي    ةاملستويات العليا بـوتري وظائف على   

ــعوبة    ــات إىل صـ ــع اإلدارات والكيانـ ــات يف مجيـ ــد الواليـ متديـ
ميكــن  وال. رصــد الوظــائف واملهــام واملاليــات رصــدا حكيمــا 

  .عزو الصعوبات املتعلقة بامليزانية إىل أجور املوظفني وحدها
يـد  قالـت إن وفـد بلـدها يؤ       ): اليابان (السيدة كوياما   - ٣٠

ــة شــروط      ــاءة وفعالي هــدف النظــام املوحــد، وهــو ضــمان كف
ــام    ــشاركة يف النظـ ــات املـ ــع املنظمـ ــوظفني يف مجيـ ــة املـ . خدمـ

املتحــدة مــن أصــول هــو موظفوهــا،    فــأعظم مــا متلكــه األمــم 
ولكــن ارتفــاع تكــاليف املــوظفني عامــل رئيــسي مــن عوامــل    

ولذا فهي ترحب باستعراض جمموعة عناصـر       . زيادات امليزانية 
ر الــذي جتريــه جلنــة اخلدمــة املدنيــة الدوليــة؛ ومــن الــالزم األجــ

  . الصايفأيضا استعراض هامش األجر
وأضافت قائلـة إن توصـية جلنـة اخلدمـة املدنيـة الدوليـة                - ٣١

بــشأن رفــع الــسن اإللزاميــة إلهنــاء خدمــة املــوظفني احلــاليني إىل 
عاما تتطلب النظر فيها بعناية، ألهنـا سـيكون هلـا أثـر كـبري                ٦٥

ذلـــك خبـــصوص التوزيـــع  يف علـــى إدارة املـــوارد البـــشرية، مبـــا
بلـدها   وسيكون وفد . اجلغرايف للوظائف وجتديد شباب املنظمة    

  .على استعداد ملناقشة إرجاء تطبيق ذلك على املوظفني احلاليني
وحثت يف ختـام كلمتـها جلنـة اخلدمـة املدنيـة الدوليـة                - ٣٢

واجههـا يف توجيـه     على مواصلة إبالغ اجلمعية بـأي حتـديات ت        
املنظمات الداخلة يف النظام املوحـد حنـو إدارة املـوارد البـشرية             

  .على حنو أكثر اتساقا وفعالية
ــيم    - ٣٣ ــسيد كــــ ــونالــــ ــا  (جيهــــ ــة كوريــــ ): مجهوريــــ
املتحدة يستحقون أجـورا واسـتحقاقات       موظفي األمم  نإ قال

ة كافيـــة علـــى مـــسامهتهم يف عمـــل املنظمـــة  أتكـــافئهم مكافـــ
. ولـــــينيد الفريـــــد كمـــــوظفني مـــــدنيني وتراعـــــي وضـــــعهم

ــة أال جتــذب جمموعــة      ويف ــضروري كفال ــه، مــن ال الوقــت ذات
ــوة   ــة تنافـــسية فحـــسب بـــل أن تلـــهم  ععناصـــر األجـــر قـ املـ

  .املوظفني العاملني أيضا ليتفوقوا يف حياهتم الوظيفية
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سألة هــــامش األجــــر الــــصايف،   ويف مــــا يتعلــــق مبــــ    - ٣٤
ــال ــستو    إن قــ ــل مــ ــشى إذا وصــ ــده خيــ ــد بلــ ــامش ىوفــ  اهلــ
 وظــل مرتفعــا هكــذا   ٢٠١٤ ايــة عــام  حبلــول هن ١١٩,٨ إىل
 يقترب متوسـط الـسنوات اخلمـس مـن احلـد األعلـى البـالغ              أن

ــا  ١٢٠ ــا يفــــرض عبئــ ــضاء  ، ممــ ــدول األعــ ــافيا علــــى الــ إضــ
م تواختــ. تتــبىن فيــه دول كــثرية منــها تــدابري تقــشفية  وقــت يف

وليـة  كلمته بـاإلعراب عـن ثقتـه يف أن جلنـة اخلدمـة املدنيـة الد               
  .ستساعد اجلمعية على معاجلة املسألة

 قــال إن التــدابري): الواليــات املتحــدة (الــسيد ليربمــان  - ٣٥
 وهـي   -اجلاري اختاذها ملعاجلة مسألة ارتفاع تكاليف املوظفني        

حتليل جيريه جملس الرؤسـاء التنفيـذيني املعـين بالتنـسيق لتـأثريات             
، واستعراض جلنـة    تزايد تكاليف املوظفني يف النظام املوحد كله      

اخلدمــة املدنيــة الدوليــة لألجــور، وجتميــد األجــور الــذي أوقــف 
 تنجح يف احتواءلن   - لزيادات التلقائية يف تكلفة املعيشة    امؤقتا  

رية تلك التكاليف بالسرعة الكافية ملراعاة شواغل منظمـات كـث         
ــد   ــام املوحـ ــة يف النظـ ــد   ويف. داخلـ ــرية، اعتمـ ــهر األخـ  تاألشـ

 يف منظمة األغذية والزراعة، واملنظمة البحرية       األجهزة الرئاسية 
الدولية، واملنظمة العاملية للملكية الفكرية كلها قـرارات تطلـب          
ــراءات      ــاذ إجـ ــة اختـ ــة الدوليـ ــة املدنيـ ــة اخلدمـ ــة وجلنـ إىل اجلمعيـ
للتخفيف من ضغوط تكاليف املوظفني، ومن املـرجح أن تفعـل           

  .منظمات إضافية نفس الشيء يف األشهر املقبلة
ــا       - ٣٦ ــا واســع النطــاق، فيم ــاك اتفاق ــائال إن هن وأضــاف ق

. يبـــدو، علـــى ضـــرورة معاجلـــة املـــشكلة علـــى وجـــه الـــسرعة  
ثمــا توضــع تــدابري طويلــة األجــل،     وســيكون أفــضل حــل، ري  

ووفقــا ملبــدأ نــوبلمري، حتــدَّد . تعــديل منهجيــة إدارة اهلــامش هــو
املتحدة بـأعلى خدمـة مدنيـة وطنيـة أجـرا،            أجور موظفي األمم  

لك املتخذة أساسا للمقارنة، وهي اخلدمـة املدنيـة الوطنيـة           تي ب أ
اخلاصة بالواليات املتحدة، وُيعرف الفـرق بـني مـستويي األجـر            

 ٤٠/٢٤٤وعمــــال بقــــراري اجلمعيــــة العامــــة . اهلــــامشبأنــــه 
 جلنــة اخلدمــة املدنيــة الدوليــة بقــاء اهلــامش ل، تكفــ٤٣/٢٢٦ و

  يف املائـة مـن     ١٢٠ إىل   ١١٠ حـدود    على مدار سنة واحـدة يف     
األجر املتخذ أساسا للمقارنة وكْون متوسط اهلامش على مدى         

  .١١٥ فترة مخس سنوات عند نقطة الوسط املستصوبة البالغة
ــشكلة يف ا   - ٣٧ ــائال إن املـ ــي   لوأردف قـ ــر هـ ــت احلاضـ وقـ

  يف عــام١١٣,٣ارتفــاع اهلــامش علــى مــدى ســنة واحــدة مــن 
 كمـا هـو متوقـع، بـسبب         ٢٠١٤  يف عام  ١٢٢,٤ إىل   ٢٠١٠

ونتيجـة لـذلك، ارتفـع    .  أساسا للمقارنـة ةر املتخذ وجتميد األج 
 ألول  ١١٥ يتجـاوز  املتوسط على مدى مخس سـنوات إىل مـا        

 وتــشري .٢٠١٣ يف عــام ١١٥,٧مــرة يف التــاريخ، حبيــث بلــغ 
اإلسقاطات اليت أوردهتا جلنة اخلدمة املدنية الدولية يف تقريرهـا           

)A/68/30 (  ــريتفع إىل ــط ســـ ــام١١٦,٩إىل أن املتوســـ   يف عـــ
  يف عـام   ١١٩,٤، وإىل   ٢٠١٥  يف عام  ١١٨,٢، وإىل   ٢٠١٤
ه وحــد وحــدوث اخنفــاض يف تــسوية مقــر العمــل هــو. ٢٠١٦

الذي سيعيد متوسط فترة الـسنوات اخلمـس إىل نقطـة الوسـط             
املستــصوبة؛ وإال فــإن املنظمــات ســتظل، يف كــل ســنة يكــون    

ــد لألجــور املتخــذة أساســ     ــاك جتمي ــا هن ــدفع  افيه ــة، ت  للمقارن
  .تقصده مرتبات ملوظفي الفئة الفنية أعلى مما كانت اجلمعية

وتــــابع كالمــــه قــــائال إن اجلمعيــــة حــــددت هــــدف   - ٣٨
سياسة ولكنــها ينبغــي أن تــوفر توجيهــا أيــضا للجنــة اخلدمــة الــ

 تطبيــق اإلجــراءاملدنيــة الدوليــة بــشأن املــدة الــيت يــستمر فيهــا   
لــده أن التــصحيح اهلبــوطي ينبغــي  ويــرى وفــد ب. التــصحيحي

ــورا   حيــدث علــى مــدة فتــ   أن رة قــصرية مــن أجــل التخفيــف ف
وكلمــا قــصرت املــدة كلمــا كــان باســتطاعة   . املنظمــات عــن
 املنظمــات أن تعيــد توجيــه مواردهــا بعيــدا عــن تقــدمي       تلــك

  .املتحدة وحنو تعزيز والياهتا مدفوعات مفرطة ملوظفي األمم
واختتم كلمته قائال إن العمل الشاق والتفاين والقيـادة       - ٣٩

املتحــدة الفنــيني هــي أمــور حامســة   مــن جانــب مــوظفي األمــم 
تكـاليف   ىلـ وتركيـز وفـد بلـده ع      . األمهية لعمل النظام املوحـد    

ــى     ــاظ علـ ــة للحفـ ــا حماولـ ــو جزئيـ ــوظفني هـ ــوظفني  دور املـ املـ
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احملوري، وذلك ألن منظمات كثرية خفـضت أعـداد موظفيهـا         
ــضغوط     ــتجابة لـ ــشاريني اسـ ــرباء استـ ــتبداهلم خبـ أو قامـــت باسـ

ــة ــارت وحــدة  . امليزاني ــد أث ــيش املــشتركة، يف تقريرهــا  وق التفت
ــن ــراد يف منظو   عـــ ــشاريني األفـــ ــرباء االستـــ ــود اخلـــ ــة عقـــ مـــ
خـــبري استـــشاري  ملتحـــدة، إىل أن تكلفـــة التعاقـــد مـــعا األمـــم
مل تقـم الـدول    ومـا . مـن نـصف تكلفـة إنـشاء وظيفـة فنيـة           أقل

بالتزامهـــــا بـــــأن متـــــارس اإلدارة األعـــــضاء واإلدارة بالوفـــــاء 
يتسم باإلحـساس باملـسؤولية سيـستمر إحـالل خـرباء            حنو على

  .يااستشاريني حمل املوظفني يف عهد يشهد تقشفا مال
  

  .١١:٢٥ُرفعت اجللسة الساعة   
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	10 - السيد رويز ماسيو (رئيس اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية): عرض تقرير اللجنة الاستشارية ذا الصلة (A/68/7/Add.4)، فقال إن اللجنة الاستشارية توافق على عرض الأمين العام للآثار المالية المترتبة على توصيات لجنة الخدمة المدنية الدولية. وإضافة إلى ذلك، تحتاج اللجنة إلى موارد إضافية قدرها 000 606 دولار من أجل الإبلاغ عن التقدم المحرز في إجراء استعراضها الشامل للأجور وعن استنتاجات ذلك الاستعراض الأولية. وليس لدى اللجنة الاستشارية أي اعتراض على اقتراح تخصيص الأموال، ولكنها تنتظر بذل جهود لتحقيق أوجه كفاءة في استخدامها بالنسبة للتكلفة.
	11 - السيد بيس (رئيس اتحاد رابطات الموظفين المدنيين الدوليين): قال إن الأزمة الاقتصادية العالمية دفعت في السنوات الأخيرة المنظمات الداخلة في النظام الموحد إلى خفض التكاليف والسعي إلى تحقيق أوجه كفاءة، وقد ساعدت هذه التدابير على التخفيف من المشاكل المباشرة المتعلقة بالميزانية. بيد أن عدم الاتساق في شروط التوظيف ما زال عائقا يحول دون تنقل الموظفين بين الوكالات وعائقا بالتالي يحول دون وجود نظام موحد حقا. وقد قدمت لجنة الخدمة المدنية الدولية بعض التوصيات في تقريرها (A/68/30) التي يمكن أن تعزز اتساق النظام. والتوصية بزيادة السن الإلزامية لإنهاء الخدمة إلى 65 عاما بالنسبة للموظفين الموجودين حاليا اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2016 تتسق مع الحاجة إلى اتباع نهج موحد في ما يتعلق بإنهاء الخدمة. فهذه توصية سليمة من الناحيتين الديمغرافية والاكتوارية وستخفف من مسؤوليات المنظمات في ما يخص التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة. وإضافة إلى ذلك، فإنها ستسفر عن تحقيق وفورات نتيجة لقلة اللجوء إلى التعاقد مع المتقاعدين وستعزز الإنصاف والاتساق والتنقل فيما بين وكالات الأمم المتحدة بإتاحتها لجميع الموظفين إمكانية التقاعد في نفس السن، بدون المساس بحقوقهم المكتسبة. وهذا التغيير، إذا عولج عن نحو سليم بواسطة إدارة الموارد البشرية، لن يعوق تجديد شباب القوة العاملة ولن يعوق تحقيق التوازن بين الجنسين والتوزيع الجغرافي العادل. وأعرب عن أمله في أن تؤيد اللجنة التوصية.
	12 - واستطرد قائلا إن نظام إدارة المرتبات الموضوع من أجل الحيلولة دون حدوث تقلبات لا يمكن التكهن بها في مرتبات الأمم المتحدة قد حقق الغرض منه في أعقاب تجميد أجور موظفي الخدمة المدنية المتخذة أساسا للمقارنة. وفي الوقت نفسه، يثير الاستعراض الشامل للأجور الذي تجريه لجنة الخدمة المدنية الدولية توقعات ومخاوف لدى الدول الأعضاء والمنظمات والموظفين. ويرى اتحاد رابطات الموظفين المدنيين الدوليين أن البارامترات التي تحكم الأجور ينبغي عدم تغييرها إلا بعد أن تُعرف نتائج ذلك الاستعراض. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يكون الاستعراض مدفوعا باحتياجات قصيرة الأجل؛ واتباع منهجية سليمة تجعل مجموعة عناصر الأجر في الأمم المتحدة مستندة إلى حقائق السوق سيكفل استرشاد تعيين الموظفين واستبقائهم بمبادئ المادتين 100 و 101 من الميثاق.
	13 - وأردف قائلا إن دور الأمم المتحدة قد تطور نتيجة لتزايد الطلب على عمليات حفظ السلام وعلى المساعدة من أجل السكان واللاجئين الذين يتضورون جوعا، وقد اقتضت العمليات في البيئات المحفوفة بالخطر إدخال تغييرات في تدابير السلامة والأمن وفي أجور الموظفين الذين يعملون في تلك البيئات. ومع ذلك، يظل اتساق النظام الموحد أمرا أساسيا لنجاح الخدمة المدنية الدولية. وقد أثبت نظام الأجور مرونته البالغة وصمد مبدأ فليمنغ ومبدأ نوبلمير اللذان يستند إليهما أمام اختبار الزمن. ولذا ينبغي ألا يُعاد بناء النظام بالكامل، بل ينبغي بالأحرى إدخال أي تعديلات لازمة في حدود الإطار القائم.
	14 - وتابع كلامه قائلا إن النقطة الأخيرة هي أن الاتحاد يشعر بالقلق بشأن حالة العلاقات بين الموظفين والإدارة في كثير من المنظمات الداخلة في النظام الموحد. وقال، مشيرا إلى أن وحدة التفتيش المشتركة أصدرت تقريرا عن تلك العلاقات في الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والنظام الموحد (JIU/REP/2012/10) في أعقاب تقريرها عن العلاقات بين الموظفين والإدارة داخل الأمم المتحدة (A/67/136)، إنه سيسعى إلى مناقشة المسألة مع الوفود بشكل غير رسمي، رغم أن المسألة ليست مدرجة في برنامج عمل اللجنة الحالي، وذلك لأن وجود علاقات جيدة بين الموظفين والإدارة أمر هام لوجود بيئة عمل إيجابية ومنتجة.
	15 - السيدة أنالينا (رئيسة لجنة التنسيق للنقابات والرابطات الدولية لموظفي الأمم المتحدة): قالت إن لجنة التنسيق تؤيد هدف كفالة الاتساق في شروط التوظيف في النظام الموحد للأمم المتحدة بأكمله، مما يعزز المساواة ويشجع على الكفاءة. وقد كان التحليل الفني للمسائل والامتثال للمنهجيات المقررة نافعين للنظام بشكل جيد. ووجود علاقات جيدة بين الموظفين والإدارة قائمة على الحوار وتبادل الأفكار والمعلومات أمر حاسم الأهمية؛ ولن تساعد العلاقات المتأزمة التي سادت في الآونة الأخيرة على حل المسائل الشائكة الكثيرة التي هي قيد المناقشة.
	16 - وأضافت قائلة إن لجنة التنسيق يسرها أن تشارك في استعراض الأجور، رغم بعض المخاوف من أن الدافع إليها قد يكون وجود ميل مفزع إلى النظر إلى الموظفين على أنهم يمثلون خصوما مالية لا على أنهم مساهمون هامون في قيم الأمم المتحدة وغاياتها. ومن المستصوب انتظار نتائج الاستعراض قبل النظر في إدخال أي تغيير في نظام الأجور الحالي، لا سيما هامش الأجر الصافي بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة. وبالنظر إلى ما يتسم به الاستعراض من طابع شامل، فإن أي تغيير يُدخل فورا على الوضع القائم قد يعرض للخطر السلامة الفنية ويعرّض للخطر بالتالي نتيجة الاستعراض. ومن الضروري إجراء عملية استعراض مفتوحة وتعاونية.
	17 - وأعربت عن تأييد لجنة التنسيق لتوصية لجنة الخدمة المدنية الدولية الداعية إلى تغيير السن الإلزامية لإنهاء خدمة الموظفين الحاليين بحيث يصبح 65 عاما على أن يسري ذلك اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2016. وقالت إن ذلك سيكون متسقا مع الاتجاه العالمي نحو زيادة سن التقاعد وسيكون له أثر إيجابي محتمل على المركز المالي للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة. ويؤيد الموظفون بوجه عام ذلك التغيير، بشرط ألا يؤثر على حقوقهم المكتسبة. ومنح الموظفين خيار البقاء في الخدمة بضع سنوات إضافية سيمكّنهم من المساهمة في صندوق المعاشات التقاعدية مدة أطول ويتيح للمنظمة الاستفادة من مهاراتهم وخبرتهم. ولما كانت نسبة مئوية صغيرة من الموظفين هي فقط التي ستتأثر، ليس من المرجح أن يؤثر التغيير تأثيرا سلبيا على تجديد شباب القوة العاملة أو على الجهود الرامية إلى تحسين التوازن الجغرافي.
	18 - وواصلت كلامها قائلة إن شروط الخدمة ذات أهمية بالغة لروح الموظفين المعنوية وقدرتهم على أداء واجباتهم. ولذا من المخيب للآمال عدم تمكين نظام تسويات مقر العمل من أداء وظيفته وفقا للمنهجية المتفق عليها. إذ لا يوجد تركيز كاف على مفاهيم من قبيل مبدأ نوبلمير، الذي يرمي إلى كفالة دفع أجر تنافسي من أجل جذب قوة عاملة متنوعة وموهوبة. فالموظفون يمثلون أصلا بالغ الأهمية، لا مصروفات. وفي كل يوم، يجازف الموظفون بأرواحهم ويضحون بعلاقاتهم الأسرية من أجل أداء عمل الأمم المتحدة على النحو الذي تقرره الدول الأعضاء؛ وهم يستحقون الاعتراف بهم لما يبدونه من تفان، ويستحقون الحصول على أجور وفقا لذلك. وبالنسبة للموظفين الموجودين في الميدان، الذين يخدمون من هم أكثر حرمانا، والذين يتعرضون هم أنفسهم في بعض الأحيان لخطر فقدان حياتهم، ليس الأمن شكلا من أشكال التعويض، بل هو ضرورة، ولذا فهو يشكل جزءا بالغ الأهمية من عمليات الوكالات.
	19 - وأكدت أن العلاقات بين الموظفين والإدارة تمر بأزمة خطيرة بعد قيام الأمين العام على نحو انفرادي بسحب حق ممثلي الموظفين في التفاوض مع الإدارة. ولا تطالب نقابات الموظفين بأن تشارك في إدارة المنظمة، ولا أن تمارس حق النقض في ما يتعلق بالتغيير، بل هي تطالب باتباع الإجراءات الواجبة وبحق التفاوض بشأن المسائل المتعلقة بالسلامة في الميدان، في الوقت الذي تُقتل فيه أعداد قياسية من الموظفين المدنيين - أكثر من 200 منهم في السنوات العشر السابقة - في هجمات.
	20 - السيد طومسون (فيجي): تكلم باسم مجموعة الـ 77 والصين، فقال إن لجنة الخدمة المدنية الدولية تؤدي دورا حاسم الأهمية في مواءمة شروط خدمة موظفي الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة 63/250. وستسعى المجموعة إلى الحصول على مزيد من المعلومات عن تنفيذ القرار. وستلتمس أيضا آراء ممثلي الموظفين، والمنظمات الداخلة في النظام الموحد، والصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة بشأن توصية لجنة الخدمة المدنية الدولية الداعية إلى رفع السن الإلزامية لإنهاء خدمة الموظفين الحاليين.
	21 - وفي ما يتعلق بتطور هامش الأجر الصافي بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة، قال إن المجموعة ستحتاج إلى رؤية الأرقام الحديثة الخاصة بكانون الأول/ديسمبر 2013 وتلك المتوقعة لشباط/فبراير 2014 كي تقيّم الوضع تقييما أفضل. وإضافة إلى التغيير في الرقم القياسي لتسوية مقر العمل لنيويورك الذي سيبدأ سريانه في شباط/فبراير 2014، لن تتاح بعض البيانات المستخدمة في حساب الهامش إلا بعد ذلك التاريخ. وقال، مشيرا إلى أن لجنة الخدمة المدنية الدولية قد نظرت في الاتجاهات المحتملة في المتغيرات الرئيسية وتأثيرها على الهامش، إن المجموعة ترغب في الحصول على إيضاح من اللجنة بشأن أثر تلك المتغيرات على الأرقام الخاصة بشباط/فبراير 2014 وعلى دورة تسوية مقر العمل التي ستبدأ في ذلك الشهر.
	22 - واختتم كلمته قائلا إن المجموعة لديها مخاوف جدية بشأن عدم كفاية التقدم الذي أحرزته المنظمات الداخلة في النظام الموحد في تحقيق التوازن بين الجنسين، لا سيما على المستويات العليا. وتؤيد المجموعة توصيات لجنة الخدمة المدنية الدولية الرامية إلى تحسين تمثيل المرأة وترى ضرورة بذل جهود أكبر لتوظيف نساء من البلدان النامية.
	23 - السيد فان دون آكر (المراقب عن الاتحاد الأوروبي): قال، متكلما أيضا باسم البلدان المرشحة للانضمام إلى الاتحاد، الجبل الأسود وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا وصربيا، وبلدي عملية تحقيق الاستقرار والانتساب، ألبانيا والبوسنة والهرسك، إضافة إلى أوكرانيا وجمهورية مولدوفا وجورجيا، إن الاتحاد الأوروبي يؤيد استقلال لجنة الخدمة المدنية الدولية التي لها دور هام عليها أن تؤديه في تحسين الأداء الفعلي للمنظمات الداخلة في النظام الموحد، لا سيما في وقت يشهد أزمة مالية واقتصادية.
	24 - وأضاف قائلا إن الموظفين هم عماد الأمم المتحدة. ويجب أن تواصل الأمانة العامة إيجاد سُبُل لتحسين أداء المنظمة، وذلك لأن الموظفين المتسمين بالهمة الواثقين من أن العمل الجيد يلقى جزاء وأن الضحالة لن يُسمح بها هم الذين سيكون أداؤهم على أعلى مستوى. والاتحاد الأوروبي ملتزم بأن يقدم للموظفين الدعم المناسب الذي يمكنهم من العمل بفعالية وأمان، لا سيما في ظل الظروف المحفوفة بالمخاطر. ومن الضروري، في الوقت نفسه، العمل في ظل نفس المعوقات التي تفرضها دول أعضاء كثيرة على الخدمات المدنية فيها نتيجة للصعوبات المالية التي تواجهها. إذ لم يعد ممكنا استمرار عزل موظفي الأمم المتحدة عن الواقع الاقتصادي الحالي بدون تعريض استدامة النظام للخطر. وابتعاد هامش الأجر الصافي عن نقطة الوسط المستصوبة وهي 115 مدعاة للقلق ويجب معالجته.
	25 - وفي ما يتعلق بإمكانية رفع السن الإلزامية لإنهاء الخدمة إلى 65 عاما للموظفين الموجودين حاليا، قال إنه يلاحظ بقلق عدم توصّل لجنة الخدمة المدنية الدولية وممثلي المنظمات الداخلة في النظام الموحد إلى اتفاق بشأن كيفية المضي قُدما. وسيلزم مزيد من المعلومات عن مزايا من هذا القبيل وعيوبها.
	26 - واختتم كلمته قائلا إن الاتحاد الأوروبي سيدرس بعناية مسائل أجور موظفي الفئة الفنية والفئات العليا، والتنقيح المقترح لجدول المرتبات الأساسية/الدنيا، وشروط خدمة موظفي فئة الخدمات العامة وغيرهم من الموظفين المعينين على أساس محلي. وسيكون استعراض لجنة الخدمة المدنية الدولية لمجموعة عناصر الأجر حيويا في كفالة استدامة النظام الموحد. ويجب إنشاء نظام أكثر واقعية وتبسيطا يستجيب لاحتياجات المنظمات استجابة أفضل.
	27 - السيد حق (الهند): قال إن لجنة الخدمة المدنية الدولية ساهمت مساهمة هامة في إصلاح الموارد البشرية بمواءمة شروط خدمة موظفي الأمم المتحدة وإضفاء الطابع المؤسسي على الآليات المعقدة لإدارة الأجور. وقد ساعدت على كفالة جذب المنظمة قوة عاملة موهوبة تتقاضى أجورا مناسبة. وسيشكل استعراض اللجنة لمجموعة عناصر الأجر نوعية القوة العاملة في المستقبل، والأمل معقود على أنه سيحسن تنوع تلك القوة العاملة من الناحيتين الجغرافية والجنسانية.
	28 - وأضاف قائلا إن إرجاء الجمعية اتخاذ قرارات بشأن النظام الموحد، بما يشمل إعادة تقدير التكاليف ذات الصلة بالوظائف، قد أدى إلى تشوهات في ترتيبات الأجور ويقترب مستوى هامش الأجر الصافي بسرعة من الحدود المقبولة. وبالنظر إلى التجميد الحالي للأجور في الخدمة المدنية المتخذة أساسا للمقارنة، وإلى عدم اليقين بشأن ما إذا كان ذلك التجميد سيستمر بعد كانون الأول/ديسمبر 2013، ينبغي وضع تدابير للحفاظ على الهامش عند نقطة الوسط المستصوبة البالغة 115. وينبغي تمكين نظام تسويات مقر العمل من أن يعمل بشكل طبيعي وفقا للمنهجية المعتمدة من الجمعية.
	29 - واستطرد قائلا إن من الضروري توفير موارد كافية لكفالة تنفيذ توصيات لجنة الخدمة المدنية الدولية. إذ تُنشأ وظائف على المستويات العليا بوتيرة متزايدة السرعة ويؤدي تمديد الولايات في جميع الإدارات والكيانات إلى صعوبة رصد الوظائف والمهام والماليات رصدا حكيما. ولا يمكن عزو الصعوبات المتعلقة بالميزانية إلى أجور الموظفين وحدها.
	30 - السيدة كوياما (اليابان): قالت إن وفد بلدها يؤيد هدف النظام الموحد، وهو ضمان كفاءة وفعالية شروط خدمة الموظفين في جميع المنظمات المشاركة في النظام. فأعظم ما تملكه الأمم المتحدة من أصول هو موظفوها، ولكن ارتفاع تكاليف الموظفين عامل رئيسي من عوامل زيادات الميزانية. ولذا فهي ترحب باستعراض مجموعة عناصر الأجر الذي تجريه لجنة الخدمة المدنية الدولية؛ ومن اللازم أيضا استعراض هامش الأجر الصافي.
	31 - وأضافت قائلة إن توصية لجنة الخدمة المدنية الدولية بشأن رفع السن الإلزامية لإنهاء خدمة الموظفين الحاليين إلى 65 عاما تتطلب النظر فيها بعناية، لأنها سيكون لها أثر كبير على إدارة الموارد البشرية، بما في ذلك بخصوص التوزيع الجغرافي للوظائف وتجديد شباب المنظمة. وسيكون وفد بلدها على استعداد لمناقشة إرجاء تطبيق ذلك على الموظفين الحاليين.
	32 - وحثت في ختام كلمتها لجنة الخدمة المدنية الدولية على مواصلة إبلاغ الجمعية بأي تحديات تواجهها في توجيه المنظمات الداخلة في النظام الموحد نحو إدارة الموارد البشرية على نحو أكثر اتساقا وفعالية.
	33 - السيد كيم جيهون (جمهورية كوريا): قال إن موظفي الأمم المتحدة يستحقون أجورا واستحقاقات تكافئهم مكافأة كافية على مساهمتهم في عمل المنظمة وتراعي وضعهم الفريد كموظفين مدنيين دوليين. وفي الوقت ذاته، من الضروري كفالة ألا تجذب مجموعة عناصر الأجر قوة عاملة تنافسية فحسب بل أن تلهم الموظفين العاملين أيضا ليتفوقوا في حياتهم الوظيفية.
	34 - وفي ما يتعلق بمسألة هامش الأجر الصافي، قال إن وفد بلده يخشى إذا وصل مستوى الهامش إلى 119.8 بحلول نهاية عام 2014 وظل مرتفعا هكذا أن يقترب متوسط السنوات الخمس من الحد الأعلى البالغ 120، مما يفرض عبئا إضافيا على الدول الأعضاء في وقت تتبنى فيه دول كثيرة منها تدابير تقشفية. واختتم كلمته بالإعراب عن ثقته في أن لجنة الخدمة المدنية الدولية ستساعد الجمعية على معالجة المسألة.
	35 - السيد ليبرمان (الولايات المتحدة): قال إن التدابير الجاري اتخاذها لمعالجة مسألة ارتفاع تكاليف الموظفين - وهي تحليل يجريه مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق لتأثيرات تزايد تكاليف الموظفين في النظام الموحد كله، واستعراض لجنة الخدمة المدنية الدولية للأجور، وتجميد الأجور الذي أوقف مؤقتا الزيادات التلقائية في تكلفة المعيشة - لن تنجح في احتواء تلك التكاليف بالسرعة الكافية لمراعاة شواغل منظمات كثيرة داخلة في النظام الموحد. وفي الأشهر الأخيرة، اعتمدت الأجهزة الرئاسية في منظمة الأغذية والزراعة، والمنظمة البحرية الدولية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية كلها قرارات تطلب إلى الجمعية ولجنة الخدمة المدنية الدولية اتخاذ إجراءات للتخفيف من ضغوط تكاليف الموظفين، ومن المرجح أن تفعل منظمات إضافية نفس الشيء في الأشهر المقبلة.
	36 - وأضاف قائلا إن هناك اتفاقا واسع النطاق، فيما يبدو، على ضرورة معالجة المشكلة على وجه السرعة. وسيكون أفضل حل، ريثما توضع تدابير طويلة الأجل، هو تعديل منهجية إدارة الهامش. ووفقا لمبدأ نوبلمير، تحدَّد أجور موظفي الأمم المتحدة بأعلى خدمة مدنية وطنية أجرا، أي بتلك المتخذة أساسا للمقارنة، وهي الخدمة المدنية الوطنية الخاصة بالولايات المتحدة، ويُعرف الفرق بين مستويي الأجر بأنه الهامش. وعملا بقراري الجمعية العامة 40/244 و 43/226، تكفل لجنة الخدمة المدنية الدولية بقاء الهامش على مدار سنة واحدة في حدود 110 إلى 120 في المائة من الأجر المتخذ أساسا للمقارنة وكوْن متوسط الهامش على مدى فترة خمس سنوات عند نقطة الوسط المستصوبة البالغة 115.
	37 - وأردف قائلا إن المشكلة في الوقت الحاضر هي ارتفاع الهامش على مدى سنة واحدة من 113.3 في عام 2010 إلى 122.4 في عام 2014 كما هو متوقع، بسبب تجميد الأجور المتخذة أساسا للمقارنة. ونتيجة لذلك، ارتفع المتوسط على مدى خمس سنوات إلى ما يتجاوز 115 لأول مرة في التاريخ، بحيث بلغ 115.7 في عام 2013. وتشير الإسقاطات التي أوردتها لجنة الخدمة المدنية الدولية في تقريرها (A/68/30) إلى أن المتوسط سيرتفع إلى 116.9 في عام 2014، وإلى 118.2 في عام 2015، وإلى 119.4 في عام 2016. وحدوث انخفاض في تسوية مقر العمل هو وحده الذي سيعيد متوسط فترة السنوات الخمس إلى نقطة الوسط المستصوبة؛ وإلا فإن المنظمات ستظل، في كل سنة يكون فيها هناك تجميد للأجور المتخذة أساسا للمقارنة، تدفع مرتبات لموظفي الفئة الفنية أعلى مما كانت الجمعية تقصده.
	38 - وتابع كلامه قائلا إن الجمعية حددت هدف السياسة ولكنها ينبغي أن توفر توجيها أيضا للجنة الخدمة المدنية الدولية بشأن المدة التي يستمر فيها تطبيق الإجراء التصحيحي. ويرى وفد بلده أن التصحيح الهبوطي ينبغي أن يحدث على مدة فترة قصيرة من أجل التخفيف فورا عن المنظمات. وكلما قصرت المدة كلما كان باستطاعة تلك المنظمات أن تعيد توجيه مواردها بعيدا عن تقديم مدفوعات مفرطة لموظفي الأمم المتحدة ونحو تعزيز ولاياتها.
	39 - واختتم كلمته قائلا إن العمل الشاق والتفاني والقيادة من جانب موظفي الأمم المتحدة الفنيين هي أمور حاسمة الأهمية لعمل النظام الموحد. وتركيز وفد بلده على تكاليف الموظفين هو جزئيا محاولة للحفاظ على دور الموظفين المحوري، وذلك لأن منظمات كثيرة خفضت أعداد موظفيها أو قامت باستبدالهم بخبراء استشاريين استجابة لضغوط الميزانية. وقد أثارت وحدة التفتيش المشتركة، في تقريرها عن عقود الخبراء الاستشاريين الأفراد في منظومة الأمم المتحدة، إلى أن تكلفة التعاقد مع خبير استشاري أقل من نصف تكلفة إنشاء وظيفة فنية. وما لم تقم الدول الأعضاء والإدارة بالوفاء بالتزامها بأن تمارس الإدارة على نحو يتسم بالإحساس بالمسؤولية سيستمر إحلال خبراء استشاريين محل الموظفين في عهد يشهد تقشفا ماليا.
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