األمــم املتحـدة

A/RES/73/273

الجمعية العامة

Distr.: General
3 January 2019

الدورة الثالثة والسبعون
البند  143من جدول األعمال

قرار اتخذته الجمعية العامة في  22كانون األول/ديسمبر 2018
[بناء على تقرير اللجنة اخلامسة

(])A/73/676

 - 273/73النظام الموحد لألمم المتحدة
إن الجمعية العامة،
إذ تش ي ييير إىل قراراهتا  198/44املؤرخ  21كانون األول/ديسـ ـ ــمر  ،1989و  216/51املؤرخ
 18كانون األول/ديسـمر  ،1996و  216/52املؤرخ  22كانون األول/ديسـمر  ،1997و 209/53
املؤرخ  18كــانون األول/ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمر  ،1998و  223/55املؤرخ  23كــانون األول/ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمر ،2000
و  244/56املؤرخ  24كانون األول/ديس ـ ـ ـ ــمر  ،2001و  285/57املؤرخ  20كانون األول/ديس ـ ـ ـ ــمر
 ،2002و  251/58املؤرخ  23كانون األول/ديس ـ ـ ــمر  ،2003و  268/59املؤرخ  23كانون األول/
ديســمر  ،2004و  248/60املؤرخ  23كانون األول/ديســمر  ،2005و  239/61املؤرخ  22كانون
األول/ديس ـ ـ ـ ـ ـ ــمر  ،2006و  227/62املؤرخ  22كانون األول/ديس ـ ـ ـ ـ ـ ــمر  ،2007و  251/63املؤرخ
 24كانون األول/ديس ــمر  ،2008و  231/64املؤرخ  22كانون األول/ديس ــمر  ،2009و 248/65
املؤرخ  24كانون األول/ديس ـ ـ ـ ـ ــمر  ،2010و  235/66ألف املؤرخ  24كانون األول/ديس ـ ـ ـ ـ ــمر ،2011
و  235/66بـ ــاء املؤرخ  21حزيران/يوني ـ ـ  ،2012و  257/67املؤرخ  12نيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان/أبري ـ ـ ،2013
و  253/68املؤرخ  27كانون األول/ديس ـ ـ ـ ـ ـ ــمر  ،2013و  251/69املؤرخ  29كانون األول/ديس ـ ـ ـ ـ ـ ــمر
 ،2014و  244/70املؤرخ  23كانون األول/ديس ـ ـ ـ ـ ـ ــمر  ،2015و  264/71املؤرخ  23كانون األول/
ديس ـ ـ ـ ـ ـ ــمر  ،2016و  255/72املؤرخ  24كــانون األول/ديس ـ ـ ـ ـ ـ ــمر  ،2017ومقررهــا  551/67املؤرخ
 24كانون األول/ديسمر ،2012
وقد نظرت يف تقرير جلنة اخلدمة املدنية الدولية لعام ،)1(2018
_________________
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وموحد لألمم املتحدة باعتباره حجر الزاوية يف تنظيم
وإذ تؤكد من جديد التزامها بنظام وحيد َّ
وتنسيق شروط اخلدمة يف النظام املوحد لألمم املتحدة،
-1

تحيط علما مع التقدير بعم جلنة اخلدمة املدنية الدولية؛

-2

تحيط علما بتقرير اللجنة لعام )1(2018؛

 - 3تؤكد من جديد دور اجلمعية العامة يف املوافقة على ش ـ ـ ـ ــروط اخلدمة واالس ـ ـ ـ ــتحقاقا
جلميع املوظفني الع ـ ــاملني يف املنظم ـ ــا املش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك ـ ــة يف النظ ـ ــام املوح ـ ــد لألمم املتح ـ ــدة ،مع مراع ـ ــاة
املادتني  10و  11من النظام األساسي للجنة()2؛
 - 4تشي ي ييير إىل املادتني  10و  11من النظام األسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــي للجنة ،وتؤكد من جديد الدور
احملوري الذي تضــعلع ب اللجنة يف تنظيم وتنســيق شــروط اخلدمة واالســتحقاقا جلميع املوظفني العاملني
يف املنظما املشاركة يف النظام املوحد لألمم املتحدة؛
 - 5تذ ّكر الرؤس ـ ــاء التنفيذيني واالا ا دارة يف النظام املوحد لألمم املتحدة بمن عدم اح ام
القرارا اليت تتخذها اجلمعية العامة بش ـ ــمن تول ـ ــيا اللجنة بص ـ ــورة كاملة ين أن يض ـ ــر تعالبا التمتع
تزايا املش ــاركة يف النظام املوحد ،تا يف ملا مش ــاركة املنظما يف الص ــندوا املشـ ـ ع للمعاش ــا التقاعدية
ملوظفي األمم املتحدة ،على النحو الوارد يف املادة ( 3ب) من النظام األساسي للصندوا؛
 - 6تالحظ مع القلق أن فيما يتعلق بالس ــن ا لزامية هناء خدمة املوظفني الذين انض ــموا
إىل املنظما قب  1كانون الثاين/يناير  ،2014ولئن كان اليثري من املنظما قد نفذ السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ا لزامية
هناء اخلدمة على النحو املعتمد ،فإن بعض املنظما قد قرر استخدام تواريخ تنفيذ خمتلفة؛
 - 7تكرر طلبها إىل اللجنة أن تولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي باختام التدابري املناسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة اليت من شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمهنا معاجلة
أمر املنظمــا اليت ال متتثـ لقرارا اللجنــة وتول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــاهتــا ،وأن تقــدم تقريرا عن ملــا إىل اجلمعيــة العــامــة
يف دورهتا الرابعة والسبعني؛
 - 8تعرب عن بالغ القلق إزاء القرار الــذي اختــذتـ املنظمــة العــامليــة للملييــة الفيريــة بــدفع
ميافمة لقاء األداء املؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي جلميع املوظفني ،وحتث املنظما على التنفيذ اليام والدقيق لقرارا
اجلمعية العامة واللجنة يف الوقت املناسب؛
 - 9تؤكييد من جييديييد الفقرة  1من اجلزء أوال-بــاء من قرارهــا  255/72اليت وافقــت فيهــا
على املبــاد العــامــة واملبــاد التوجيهيــة املق حــة لتقييم وإدارة األداء من أجـ تقــدير خمتلف مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتويـا
األداء ،وحتث املنظما على التقيد هبذه املباد العامة واملباد التوجيهية ،وتعلب إىل اللجنة أن تقدم
تقريرا عن تنفيذها إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الرابعة والسبعني؛
 - 10تدعو األمني العام ،بصـ ـ ــفت رئيا الا الرؤسـ ـ ــاء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة
املعين بالتنس ــيق ،إىل ض ــمان أن تنفَّذ قرارا اجلمعية العامة تنفيذا تاما ودون تمخري ال مرر ل على نعاا
النظام املوحد؛
_________________

( )2القرار ( 3357د ،)29-املرفق.
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أوال
شروط الخدمة السارية على الموظفين من كلتا الفئتين
ألف  -استعراض األجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي
توافق على تول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـا اللجنــة الواردة يف الفقرة  47من تقريرهــا ،على أن يبــدأ نفــامهــا اعتبــارا
من  1كانون الثاين/يناير 2019؛
باء  -إطار إدارة الموارد البشرية
وإذ تس ي يلّم بممهية أن ييون لدى املنظما املشـ ـ ــاركة يف النظام املوحد قوة عاملة متث حبق مجيع
املستفيدين من تلا املنظما وختدم مصاحلهم،
 - 1ترحب بالعم الذي اض ـ ـ ــعلعت ب اللجنة بش ـ ـ ــمن حتديث إطار إدارة املوارد البش ـ ـ ـ ـرية
وبقرار اللجن ــة ،الوارد يف الفقرة  76من تقريره ــا ،املوافق ــة على إدراج تنوع القوة الع ــامل ــة يف إط ــار إدارة
املوارد البشرية؛
 - 2تطلب إىل اللجنة أن توالـ ـ ـ ـ ـ ـ موافاة اجلمعية العامة باملعلوما عن التقدم الذي حترزه
املنظما املش ـ ـ ــاركة يف النظام املوحد لألمم املتحدة يف تنفيذ القائم من الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــا والتدابري اجلنس ـ ـ ــانية
الرامية إىل حتقيق التوازن بني اجلنســني يف شــي منالــفة تامة وتعزيز التوزيع اجلغرايف ضــمن النظام املوحد،
تا يف ملا يف الرتب العليا ،مع مراعاة الفقرة  3من املادة  101من ميثاا األمم املتحدة؛
 - 3تشي ييجع املنظما املش ـ ــاركة يف النظام املوحد لألمم املتحدة على القيام بانتظام بقياس
ورل ـ ـ ــد املقاييا الرئيس ـ ـ ــية لتنوع القوة العاملة ،مث التوزيع اجلغرايف وتيافؤ اجلنس ـ ـ ــني ،وبتقدمي تقارير هبذا
الشمن إىل هيئاهتا ا دارية؛
 - 4ترحب باجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة لتحسني سهولة استخدام مباين األمم املتحدة
ومرافق مؤمتراهتا ولتوفري ترتيبا التيســري املعقولة يف ميان العم  ،تا يف ملا من أج التوظيف ،وتشــجع
املنظما على مواللة حتسني سهولة االستخدام؛
 - 5تشييير إىل قرارها  229/66املؤرخ  24كانون األول/ديســمر  ،2011وتشــجع األمني
العام على إدراج العنالــر الواردة يف نشــرة األمني العام بشــمن عم املوظفني موي ا عاقة وظروف التيســري
هلم يف األمانة العامة لألمم املتحدة()3يف النظامني ا داري واألساسي ملوظفي املنظمة؛
 - 6تطلب إىل األمني العام أن يتش ـ ـ ـ ـ ـ ــاور مع الا الرؤس ـ ـ ـ ـ ـ ــاء التنفيذيني يف منظومة األمم
املتحدة املعين بالتنس ـ ـ ــيق بش ـ ـ ــمن الس ـ ـ ــب اليفيلة بتعزيز محاية وإدماج املوظفني موي ا عاقة الذين يعملون
لدى الص ــناديق والرامج والوكاال اخلال ــة ،وأن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الرابعة والس ــبعني تقريرا
عن أوج قصور األحيام احلالية واحللول املمينة؛

_________________
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ثانيا
شروط خدمة الموظفين من الفئة الفنية والفئات العليا
ألف  -جدول المرتبات األساسية/الدنيا
إذ تشي ي ي ييير إىل قرارها  198/44الذي حدد في مس ـ ـ ـ ـ ــتوى لص ـ ـ ـ ـ ــايف املرتبا الدنيا للموظفني
من الفئة الفنية والفئا العليا باالســتناد إىل مســتويا لــايف املرتبا األســاســية للموظفني الذين يشــغلون
وظائف مماثلة يف املدينة األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس باخلدمة املدنية املتخذة أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا للمقارنة (اخلدمة املدنية االحتادية
يف الواليا املتحدة)،
توافق ،بناء على تولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية اللجنة الواردة يف الفقرة  83من تقريرها ،على اجلدول املوحد املنقح
للمرتبا األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــية/الدنيا والص ـ ـ ــيغة املس ـ ـ ــتيملة لنقاط محاية املرتب ملوظفي الفئة الفنية والفئا العليا،
الواردة يف املرفق السادس للتقرير ،على أن يبدأ نفامه اعتبارا من  1كانون الثاين/يناير 2019؛
باء  -تطور الهامش وإدارة الهامش عند نقطة الوسط المستصوبة
إذ تشي ييير إىل اجلزء أوال-باء من قرارها  216/51والتيليف الدائم من اجلمعية العامة الذي طلب
توجب إىل اللجنة أن توال استعراض العالقة بني لايف أجور موظفي األمم املتحدة يف الفئة الفنية والفئا
العليا يف نيويورع ول ـ ـ ـ ـ ــايف أجور موظفي اخلدمة املدنية املتخذة أس ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ــا للمقارنة (اخلدمة املدنية االحتادية
يف الواليا املتحدة) الذين يشغلون وظائف مماثلة يف واشنعن العالمة (املشار إليها بـ ”اهلامش“)،
 - 1تؤكد من جديد أن ينبغي موالـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة تعبيق اهلامش بني ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايف أجور موظفي األمم
املتحدة يف الفئة الفنية والفئا العليا يف نيويورع ولـ ـ ـ ـ ــايف أجور موظفي اخلدمة املدنية املتخذة أسـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ــا
للمقارنة الذين يشغلون وظائف مماثلة يف نعاا ي اوح بني  110و  ،120على أن من املفهوم أن اهلامش
سيحتفظ ب لف ة من الوقت عند مستوى يناهز نقعة الوسط املستصوبة البالغة 115؛
 - 2تالحظ أن اهلامش بني لايف أج ـ ـ ـ ــور موظفي األمـ ــم املتحدة من الرتب ف 1-إىل مد2-
يف نيويورع ول ـ ـ ـ ـ ـ ــايف أجور املوظفني الش ـ ـ ـ ـ ـ ــامللني لوظائف مماثلة يف اخلدمة املدنية االحتادية يف الواليا املتحدة
يف واشنعن العالمة للف ة من  1كانون الثاين/يناير إىل  31كانون األول/ديسمر  2018هو 113؛
 - 3تش ييير إىل ما قررت يف قرارها  244/70من أن تتخذ اللجنة ا جراءا املالئمة من خالل
تفعي نظام تسوية مقر العم  ،مىت جتاوز اهلامش أحد املستويني املوجبني للتدخ  ،أي  113أو 117؛
 - 4تالحظ قرار اللجنة موالــلة رلــد مســتوى اهلامش واختام ا جراءا التصــحيحية الالزمة
يف إطار تعبيق نظام تسوية مقر العم  ،يف حالة جتاوز اهلامش املستويني  113أو  117املوجبني للتدخ ؛
جيم  -المسائل المتعلقة بتسوية مقر العمل
 - 1تطلب إىل اللجنة أن توال ـ ـ ـ ـ بذل اجلهود لتحسـ ـ ـ ــني نظام تسـ ـ ـ ــوية مقر العم من أج
أن تقلّص إىل احلد األدىن من أي فجوة بني األرقام القياس ـ ــية لألجور واألرقام القياس ـ ــية لتس ـ ــوية مقر العم ،
وترحب ،يف هذا السـ ـ ــياا ،باملنهجية املتبعة يف اسـ ـ ــتعراض نظام تسـ ـ ــوية مقر العم وقواعد العم اليت حتيم
إجراءا حتديد مضـ ــاعفا تسـ ــوية مقر العم لتحسـ ــني دقة تسـ ــويا املرتبا وزيادة ثباهتا وإميانية التنبؤ
هبا؛
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 - 2ترحب بإنشــاء فريق عام للنظر يف إميانية زيادة تواتر عمليا اســتعراض تصــنيفا
تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويــة مقر العم ـ يف مراكز العم ـ  ،وتعلــب إىل اللجنــة أن تقــدم تقريرا عن ملــا إىل اجلمعيــة العــامــة
يف دورهتا الرابعة والسبعني؛
ثالثا
شروط الخدمة في الميدان :مراكز العمل ذات الظروف المنطوية على مشقة بالغة
تقرر أن م نح ،على أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس جترييب ،مبلغ قدره  15 000دوالر من دوالرا الواليا املتحدة
للموظفني ممن هلم معالون مســتحقون ويعملون يف مراكز عم تصــنف ضــمن فئة املشــقة هاء ،دون ملريها
من الفئـ ــا  ،على النحو املبني يف الفقرا ( 156أ) و (ج) و (د) من تقرير اللجنـ ــة لعـ ــام ،2018
وتعلب إىل اللجنة أن تقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا اخلامســة والســبعني تولــية بشــمن دفع هذا املبلغ،
تا يف ملا عن إميانية االس ـ ــتمرار يف دفع  ،اس ـ ــتنادا إىل اس ـ ــتعراض مُيرى لألثر الناجم عن هذا ا جراء،
تا يف ملا من حيث التخعيط للقوة العاملة ،يف مراكز العم تختلف فئاهتا ،ومنها مراكز العم بدون
العحاب األسرة ،والتيلفة الفعلية اليت تتيبدها املنظما .
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