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 وجزامل
 

   من الالئحة  27املادة  من 7لفقرة ا لفقرتني الفرعيتني )ص( و)ق( منلا على جلنة املالية وفق  هذا البند عرض ي
لنظام األسااااااااااااسااااااااااا  لما يتعلق بقبول منظمة األغذية والزراعة األويل  العامة للمنظمة، ويتبع العملية املطبقة يف

 للجنة اخلدمة املدنية الدولية.
  آذار/مارس 8-6) الثامنة عشرة بعد املائةواستعرضت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية هذه املسألة يف دورهتا 

 جنة الشؤون الدستورية والقانونية يف الوثيقةلل الثامنة عشرة بعد املائةيرد مقتطف من تقرير الدورة و (. 2023
FC 195/6Add.1. 

 
 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية
 

   وص،صمممممعلى وجه اخل ،هذه الوثيقة، وأن توصمممممي ا ل ضممممممون ا مبعلم  أن أتخذ اللجنة مدعوة إىل  إن 
نة لى النظام األساسي للجنة اخلدمة املدنية الدولية واملبي  املدخلة عأبن يوصي املؤمتر ابعتماد التعديالت 

 من هذه الوثيقة. 17يف الفقرة 
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 معلومات أساسية
 للجنة اخلدمة املدنية الدوليةامتثال املنظمة للنظام األساس  

 
. 1946 كااانون األول/ديساااااااااااااامرب  14بني األمم املتحاادة واملنظمااة ايز النفاااذ يف  ة املربمدخااا اتفاااق العالقاالقااد  -1

، أمر حمبذ" هو خدمة مدنية موادة واادة يف هناية املطافإقامة أبن  تقرّان"فإن املنظمتان ومبوجب املادة احلادية عشاااارة، 
يف  هتدف إىل تفادي وجود فوارق هامة يف ما خيص شؤون املوظفني"وضع معايري وأساليب وترتيبات مشرتكة ووافقتا على 

ا ملا أ برم هذا االتفاق وفق  و  1."لخدمة املدنية الدوليةلجلنة بشاااأن إنشاااا   "التشااااور بينهماوعلى  "هشاااروطو  أاكام التوظيف
"تشاااااااكا املنظمة، أن على اليت كانت تنص كان ي عرف آنذاك ابملادة الثالثة عشااااااارة من دساااااااتور منظمة األغذية والزراعة، 

عهد إليها بتنسااااااااااااايق أنشاااااااااااااطة ا من أي منظمة دولية عامة ميكن أن ي  ا لإلجرا  املنصاااااااااااااوص عليه يف الفقرة التالية، جز   وفق  
 "منظمة عامة" ، وأن الرتتيبات اخلاصااااة بتحديد عالقات املنظمة مع أياملنظمات الدولية ذات املسااااؤوليات املتخصااااصااااة"
ملادة الثانية عشاااااارة من الدسااااااتور اليت  كم اب املادةاساااااات عيذ عن هذه قد و من هذا القبيا جيب أن ختضااااااع ملوافقة املؤ ر. 

 العالقات مع األمم املتحدة.

"وافق ، 1972كانون األول /ديسااااااامرب-تشااااااارين الثاي/ويف دورة اجمللس التاساااااااعة واخلمساااااااني، املعقودة يف نوفمرب -2
 تهدور ويف  2.بثقة احلكومات واإلدارة واملوظفني" اجمللس على احلاجة إىل جلنة خدمة مدنية دولية موضااوعية ومسااتقلة  ظى

جلنة املالية وجلنة الشااااااااؤون الدسااااااااتورية  تقريرينظر اجمللس يف  1973،3احلادية والسااااااااتني املعقودة يف نوفمرب/تشاااااااارين الثاي 
والقانونية بشأن هذه املسألة ووافق على توصياهتما أبن قبول النظام األساس  املقرتح للجنة اخلدمة املدنية الدولية سيكون 

بسااابب و دة. بني املنظمة واألمم املتحاملربم متساااق ا  ام ا مع الساااياساااة املنصاااوص عليها يف املادة احلادية عشااارة من االتفاق 
ما إذا كانت اجلمعية العامة لألمم املتحدة سااااااااااتنظر مل يكن من املؤكد توقيت دورات املؤ ر واجلمعية العامة لألمم املتحدة، 

ا نظمة وفق  املقبول  إبنفاذيف النظام األساااااااااساااااااا  قبا هناية املؤ ر. وبنا   عليه، أوصااااااااى اجمللس أبن  ذن املؤ ر للمدير العام 
 أن يطرأ شريطة أن توافق اجلمعية العامة لألمم املتحدة على مشروع النظام األساس  دون، من االتفاق)ج(  للمادة األوىل

 تغيري موضوع  هام. أي ،يف رأي املدير العام عليه،
عن  ، أذن املؤ ر للمدير العام أبن يقبا، نيابة  1973 تشااااارين الثاي/نوفمرب 26املعتمد يف  17/73ومبوجب القرار  -3

العامة لألمم املتحدة، على أن يكون  املنظمة، النظام األسااااااسااااا  للجنة اخلدمة املدنية الدولية مبجرد أن توافق عليه اجلمعية
يعتربها املدير العام تعديالت على النظام األسااااااااسااااااا  املقرتح  أن تدخامفهوم ا أنه إذا قّررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

للمنظمة قبول النظام البت يف ما إذا ينبغ  عليه أن حييا املسااااااااااااااألة إىل اجمللس من أجا ذات طابع موضااااااااااااااوع  هام، ف
 . األساس

                                                      
 .212UNTS  1الوثيقة  1
 وما بعدها. 13(، الفقرة  4/61CL) لجنة الشؤون الدستورية والقانونيةتقرير الدورة الثامنة والعشرين ل. انظر أيض ا  REP/59CLالوثيقة  يف 307الفقرة  2
 .265إىل  261 من ، الفقرات REP/60CLانظر أيض ا الوثيقة  . REP/61CLالوثيقة يف وما بعدها  172الفقرة  3
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، وافقت اجلمعية العامة لألمم املتحدة 1974كانون األول/ديساااااااااااااامرب   18( املؤرخ 29-د) 3357ومبوجب القرار  -4
ابلنيابة عن وافق املدير العام ، 1975ويف عام على النظام األسااااسااا  للجنة اخلدمة املدنية الدولية دون مزيد من التغيريات. 

. 1974ته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام على النظام األساااااااااااااااساااااااااااااا  للجنة اخلدمة املدنية الدولية، الذي أقرّ املنظمة 
 إدخال أي تعديالت على النظام األساس  للجنة اخلدمة املدنية الدولية.منذ ذلك احلني  جير   ومل
 هذا "جيوز للجمعية العامة تعديامن النظام األساااااااااااساااااااااا  للجنة اخلدمة املدنية الدولية على أنه  30وتنص املادة  -5

 النظام األساس ".هذا النظام األساس . وختضع التعديالت لنفس إجرا ات القبول اليت خضع هلا 
 

 ر فيهامقرتاات التعديالت على النظام األساس  للجنة اخلدمة املدنية الدولية اليت جيري النظ
 

أدانه،  18أ وصااا  ابلتعديالت املقرتاة على النظام األسااااسااا  للجنة اخلدمة املدنية الدولية، الواردة يف الفقرة لقد  -6
 20194  وز/ويولي 3اسااااااااتجابة  لألاكام املتضاااااااااربة الصااااااااادرة، على التوايل، عن ا كمة اإلدارية ملنظمة العما الدولية يف 

بتطبيق تتعلق القضااااااااااااااية املشاااااااااااااارتكة يف هذه األاكام و  2021.5 آذار/مارس 19يف  وحمكمة األمم املتحدة لالساااااااااااااات ناف
مضاعفات تسوية مقر العما اليت اددهتا جلنة اخلدمة املدنية الدولية على أساس الدراسة االستقصائية لتكلفة املعيشة اليت 

، ممّا أدى إىل 2018، اعتبار ا من شاااااهر أبريا/نيساااااان املشاااااتكني على مرتبات ،يف جنيف، ساااااويسااااارا 2016أجرهتا يف عام 
املفعول يف جنيف، أادمها لكياانت   . وقد نتج عن هذه األاكام املتضااااااربة مساااااتويني من األجور سااااااريخفذ مرتباهتم

 ختضااااااااعللكياانت اليت واآلخر  ،ا كمة اإلدارية ملنظمة العما الدولية الختصاااااااااصالنظام املواد لألمم املتحدة اخلاضااااااااعة 
يف دوراهتا الساااااااااااابقة، ويف الدورة احلالية، مراجعة اللجنة على ت رضاااااااااااقد ع  و اإلدارية لألمم املتحدة.  ا كمة الختصااااااااااااص

 6اهليكا القضائ  للنظام املواد لألمم املتحدة الناشئ عن هذه األاكام املتضاربة.
ا كمة أن جلنة اخلدمة املدنية الدولية ويف األاكام الصااااااااااااااادرة عن ا كمة اإلدارية ملنظمة العما الدولية، رأت  -7

قرارات هنائية بشااأن مضاااعفات تسااوية مقر العما، ذ اختاإىل ساالطة  ،)ج( من نظامها األساااساا  11املادة  مبوجب ،تفتقر
ألغت ا كمة اإلدارية ملنظمة و اصااااارج  للجمعية العامة لألمم املتحدة.  السااااالطةأن نظامها األسااااااسااااا  مين  هذه نظر ا إىل 

يف ما خيص  7،القضائية لسلطتهاواليت ختضع  ،ا هلالعما الدولية القرارات اليت اختذهتا املنظمات اليت تتخذ من جنيف مقر  ا
دته جلنة اخلدمة املدنية الدولية. وقضاااااااااات ا كمة تنفيذ مضاااااااااااعفات تسااااااااااوية مقر العما يف جنيف على النحو الذي ادّ 

إىل جلنة اخلدمة  السااااااااالطةهذه تفويذ اإلدارية ملنظمة العما الدولية كذلك أنه إذا رغبت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 
 املدنية الدولية، فسيلزم تعديا النظام األساس  للجنة اخلدمة املدنية الدولية.

                                                      
 .4138إىل  4134 من األاكام 4
 .UNAT-2021-1110 احلكم 5
نة الشؤون الدستورية انظر تقارير الدورات احلادية عشرة بعد املائة، والثانية عشرة بعد املائة، والثالثة عشرة بعد املائة، والسابعة عشرة بعد املائة للج 6

 .CCLM 118/4( والوثيقة CL 171/10، وCL 168/10، وCL166/11، وCL 165/12 )الواثئقوالقانونية، 
 الدولية، واال اد الدويل لالتصاالت، واملنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الصحة العاملية، واملنظمة العاملية للملكية الفكرية.منظمة العما  7

https://www.un.org/en/internaljustice/files/unat/judgments/2021-UNAT-1110.pdf
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جلنة اخلدمة املدنية  سلطة ،2019املعقودة يف عام  ألمم املتحدة، يف دورهتا الرابعة والسبعنيوأكدت اجلمعية العامة ل -8
 11ملواصاالة اختاذ القرارات املتعلقة بعدد نقام مضاااع ف تسااوية مقر العما لكا مركز من مراكز العما مبوجب املادة "الدولية 

إزا  تطبيق مضااااعفني متزامنني لتساااوية مقر العما يف نظام  "عن القلقويف الوقت ذاته أعربت  ،")ج( من نظامها األسااااسااا 
"اعتماد املضاعف املواد لتسوية النظام املواد لألمم املتحدة ، واّثت منظمات األمم املتحدة املواد يف مركز العما جبنيف"
 8.)ج( من النظام األساس  للجنة على سبيا األولوية" 11مقر العما ملركز العما جبنيف مبوجب املادة 

شاااااااارك الرتساااااااا  التنفيذيون للوكاالت املتخصاااااااصاااااااة اليت تّتخذ من جنيف مقر ا هلا يف  ،2020مايو/أجر  12ويف  -9
مة عن القلق الشااااااااديد من أن قرارات اجلمعية العا ون فيهاعربي ،التوقيع على رسااااااااالة موجهة إىل األمني العام لألمم املتحدة

 مل يرد أي رد.و لألمم املتحدة مل تعاجل املشكلة األساسية. 
، التأكيد على 2020وأعادت اجلمعية العامة لألمم املتحدة، يف دورهتا اخلامسااااااااااااااة والساااااااااااااابعني، املعقودة يف عام  -10

 9بشأن هذه املسألة، على النحو املبني أعاله. 2019يف قرارها لعام  الوارداملوقف 
، أصاادرت ا كمة اإلدارية لألمم املتحدة اكمها بشااأن الطعون املقدمة ضااد أاكام 2021 آذار/مارس 19يف و  -11

دت حمكمة االساااااات ناف األاكام أيّ و  10قضاااااااج تسااااااوية مقر العما يف جنيف.خبصااااااوص حمكمة األمم املتحدة للمنازعات 
 مقر ا هلاجنيف  اليت تتخذ منمها املوظفون العاملون يف املنظمات الصااااادرة عن حمكمة املنازعات ورفضاااات الطعون اليت قدّ 

، أن القرارات اليت اختذها األمني السااااابقةا مع اجتهاداهتا الساااات ناف،  اشااااي  ارأت حمكمة و  11.وختضااااع لساااالطتها القضااااائية
تنفيذ القرارات التنظيمية اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة ال ختضااااااااااااااع للمراجعة من أجا العام لألمم املتحدة 

ت ا كمة اإلدارية لألمم املتحدة أن اكمها يتعارض مع أاكام ا كمة اإلدارية ملنظمة العما الدولية أقرّ و ة. القضااااااااااااااائي
. ، لكنّ نفساااااااااها املساااااااااائابشاااااااااأن  دت حمكمة أكّ و ها الاظت أن ا كمتني تعمالن ضااااااااامن هياكا التلفة اختالف ا جوهرج 

خلدمة املدنية الدولية ]سااااااايكون  )...( ارد إجرا  شاااااااكل  "أي تعديا حمتما للنظام األسااااااااسااااااا  للجنة ا السااااااات ناف أنا
ث مماثا يف املسااتقبا، يتعني على الساالطة املختصااة أن  دّ  تفسااري"لتحقيق الوضااوح وبنب سااو   وأنهلتكييفه مع العرف" 

 12.وفق ا للواقع العمل  احلايل" بشكا رمس النظام األساس  للجنة اخلدمة املدنية الدولية 
شااااااارك الرتسااااااا  التنفيذيون ملنظمة العما الدولية ومنظمة الصااااااحة العاملية واال اد ، 2022ساااااابتمرب/أيلول  30ويف  -12

الدويل لالتصاالت واملنظمة العاملية للملكية الفكرية وبرانمج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز 
لعام لألمم املتحدة يؤكدون فيها الشاااااااااااااواغا املعرا عنها يف الرسااااااااااااااالة املؤرخة يف التوقيع على رسااااااااااااااالة أخرى إىل األمني ا

يف كلفة املعيشاااااة بشاااااأن   ةديداجل ساااااتقصاااااائيةااللدراساااااة اويدعون إىل اختاذ إجرا ات عاجلة يف ضاااااو  ، 2020 مايو/أجر 12
مضاااااااعف جديد لتسااااااوية مقر العما. واقرتاوا إجرا   انتج عنهجلنة اخلدمة املدنية الدولية و  "اسااااااتكملتها مؤخر ا"اليت جنيف 

من النظام األسااااااااسااااااا  للجنة اخلدمة املدنية الدولية. وقد ط لب من األمني العام  11و 10على املادتني  "تعديالت بسااااااايطة"
 لألمم املتحدة النظر يف إدراج هذه املسألة يف جدول األعمال املؤقت للدورة املقبلة للجمعية العامة لألمم املتحدة.

                                                      
 .2019ديسمرب/كانون األول  27اريخ الصادر بتألف واب ،  74/552القرار  8
 .2020ديسمرب/كانون األول  31 ، املؤرخ57/245القرار  9

 . .UNAT-2021No-1107احلكم  10
، ومركز التجارة ادية ألورواباألمانة العامة لألمم املتحدة، وبرانمج األمم املتحدة للبي ة، ومؤ ر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، وجلنة األمم املتحدة االقتص 11

 .األمم املتحدة ملوظف الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية الدولية، و 
12.consideration 55, footnote 49 1110,-UNAT-1107, consideration 54, footnote 50, and No. 2021-UNAT-Judgments No. 2021 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/007/76/pdf/N2000776.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/002/85/PDF/N2100285.pdf?OpenElement
https://www.un.org/en/internaljustice/files/unat/judgments/2021-UNAT-1107.pdf
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 مشااااااااارتك ا نيابة عن الوكاالت اليت ، ألقى املدير العام ملنظمة العما الدولية بياان  2022ويف أكتوبر/تشااااااااارين األول  -13
وجود إىل هذا البيان املشااااااااااااارتك  وأشاااااااااااااارا هلا أمام اللجنة اخلامساااااااااااااة للجمعية العامة لألمم املتحدة. تتخذ من جنيف مقر  

يف طريقة اساااااااا تسااااااوية مقر العما منذ اعتماد النظام األساااااااساااااا  للجنة اخلدمة املدنية الدولية يف عام  "تغيريات كبرية"
 تربزان"ال احلاليتني من النظام األسااااسااا  للجنة اخلدمة املدنية الدولية  11و 10عرا عن رأي مفاده أن املادتني ، وأ1974

 10لنظام األساااااااااااااساااااااااااا  للجنة اخلدمة املدنية الدولية، وتعديا املادتني ا " ديث"ح . وبنا   على ذلك، اقرت  هذه التغيريات"
)...(  كني منظمة العما الدولية واملنظمات األخرى  املمارساة احلالية و"ضامان االتسااق مع )ج(، من أجا  11)ا( و

تنفيذ قرارات تسااوية مقر العما ]الصااادرة عن جلنة اخلدمة من اخلاضااعة الختصاااص ا كمة اإلدارية ملنظمة العما الدولية 
دة مع احلفاظ على امتثاهلا ألاكام على أسااااااااااااس قانوي واضااااااااااا  ودعم التزامها ابلنظام املواد لألمم املتحاملدنية الدولية  

 .(أ ضيف اخلط للتأكيد)"اإلدارية ملنظمة العما الدوليةكمة ا 
مكتب األمم من  (1: )طلبت من رئيسااااها أن يطلبو  13وأوصاااات اللجنة اخلامسااااة ابعتماد التعديالت املقرتاة. -14

ا كمااة اإلدارياة ملنظمااة العمااا الادوليااة وا كمااة اإلدارياة لألمم ومن  (2) ؛تقاادر رأي قاانوي املتحاادة للشااااااااااااااؤون القااانونيااة
النظام املواد لألمم  منظماتلتشاااااااااااور مع اجلنة اخلدمة املدنية الدولية ومن  (3)لتعليق على التعديالت املقرتاة؛ ااملتحدة 
 ما يتعلق ابلتعديالت املقرتاة. لتأكد من نواجها يفمن أجا ااملتحدة 

 رئيس جلنااااااة اخلاااااادمااااااة املاااااادنيااااااة الاااااادوليااااااة رساااااااااااااااااااالااااااة عّمم ، 2022نوفمرب/تشاااااااااااااارين الثاااااااي  16، يف وعليااااااه -15
(ICSC 1-4-3 CS  على الرتسااااااااااا  التنفيذيني للمنظمات األعضااااااااااا  املعنية. وأثنا  هذه العملية،   أيضاااااااااا ) ا إبدا  الرأي

 املقرتاة.القانوي ملكتب الشؤون القانونية وتعليقات حمكمة املنازعات بشأن التعديالت 
على  ابملصاااااادقةاقرتاح التوصاااااية د املدير العام اساااااتعداده ، أكّ 2022 كانون األول/ديسااااامرب 9ويف رساااااالة مؤرخة  -16

ألجهزة الرائساااااية ل 2023عام لاملقبلة دورات الإىل  التعديالت املقرتاة على النظام األسااااااسااااا  للجنة اخلدمة املدنية الدولية
 اجلمعية العامة لألمم املتحدة.من  ابعد أتكيد قبوهلوذلك منظمة األغذية والزراعة، يف املناسبة 

)ج(  11)ا( و 10رت اجلمعية العامة لألمم املتحدة تعديا املادتني ، قرّ 2022ديساااااااااامرب/كانون األول  30ويف  -17
 14:من النظام األساس  للجنة اخلدمة املدنية الدولية على النحو التايل

 10املادة 
 اللجنة توصيات إىل اجلمعية العامة بشأن: ترفع

)...( 
 ؛الفنية والف ات العلياللموظفني يف الف ات ا تسوية مقر العممضاعف قيمة و  املرتبات ملرتباتاجدول  )ا(
 11املادة 

 وتؤسس اللجنة ما يل :
)...( 
 .املطبقة على كا مركز عماتسوية مقر العما  تطبيقتصنيف مراكز العما ألغراض  )ج(

 
                                                      

 .2022نوفمرب/تشرين الثاي  8الصادرة عن األمم املتحدة بتاريخ  .5L./77/5A/Cالوثيقة  13
 .ألف واب  77/256قرار ال 14

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N22/679/39/pdf/N2267939.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N23/006/31/pdf/N2300631.pdf?OpenElement
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ااجلمعية العامة لألمم املتحدة من جديد  وأّكدت -18 جلنة اخلدمة املدنية الدولية واختصاااااصااااها يف  ساااالطةعلى  أيضاااا 
توضيحية "ألغراض جريت أن التعديالت قد أ  إىل كذلك أشارت  و . 11مضاعفات تسوية مقر العما مبوجب املادة   ديد

ت اجلمعية العامة لألمم املتحدة مؤسسات النظام . واثّ "الراهناللجنة أو أتثري على الواقع التشغيل  يف سلطة ودون تغيري 
لنظام الرمس  لقبول الودعتها إىل اسااااااتكمال  ،مواد لألمم املتحدةوااد و مشاااااارتك املواد على إعادة أتكيد التزامها بنظام 

ابلتعديالت اليت  أ بلغت املنظمة، 2023 كانون األول/يناير 20 يفو . من النااية العمليةل أبساارع ما ميكن األساااساا  املعدّ 
 وافقت عليها اجلمعية العامة لألمم املتحدة.

اإلطار على أي تغيريات إجرا  وال تستلزم التعديالت املقرتاة على النظام األساس  للجنة اخلدمة املدنية الدولية  -19
 القانوي الداخل  للمنظمة.


