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 األعمال جدول من األول البند

 :2021-2020البرنامج والميزانية للفترة 

  اإلداريةالمحكمة للحكم الصادر عن  االنعكاسات المالية
 لمنظمة العمل الدولية بشأن القرارات التي اتخذتها 

 لجنة الخدمة المدنية الدولية فيما يتعلق بالمؤشر 
 المنقح لتسوية مقر العمل في جنيف

 
 غرض الوثيقة 

الناجمة عن تعديل ، 2021-2020ت المالية المقدرة وغير الممولة للفترة ساااالنعكهذه الوثيقة  تقّدم
بشأنها  ا  في جنيف وتقترح مصادر تمويل ليتخذ مجلس اإلدارة قرار مقر العمل معدالت تسوية

 (.9مشروع القرار في الفقرة  )انظر

 

 .ال ينطبق :الهدف االستراتيجي المعني

 .ال ينطبق :النتيجة الرئيسية المعنية/ المحرك السياسي المشترك

 ال يوجد. االنعكاسات السياسية:

 ال يوجد. االنعكاسات القانونية:

مليون  8.8، يغطي التكلفة المقدرة بقيمة 2021-2020في البرنامج والميزانية للفترة  مخصص عدم وجود اعتماد االنعكاسات المالية:
 دوالر أمريكي.

مجلس اإلدارة  دورةفي ، 76من الفترة المالية صافية النظر في إمكانية استخدام أي فائض أو عالوة  اقتراح إجراء المتابعة المطلوب:
 .2020مارس آذار/ ي ف

 .مكتب أمين الخزينة والمراقب المالي الوحدة مصدر الوثيقة:

 .GB.337/PFA/INF/2 الوثيقة الوثائق ذات الصلة:
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فيما يتعلق بتنفيذ  4134، أصدرت المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية حكمها رقم 2019تموز/ يوليه  3في  .1

المقدمة إلى  GB.337/PFA/INF/2كما يرد في الوثيقة وفي جنيف. مقر العمل لتسوية المنقحة فات مضاع  ال

 2018تطبيقها منذ نيسان/ أبريل يجري المخفضة التي  تسوية المقر فاتمجلس اإلدارة، ألغى الحكم مضاع  

ف بتطبيق مضاع   2018من نيسان/ أبريل  رواتب الموظفين اعتباراً  في مبلغالبإعادة حساب  المدير العاموأمر 

لعام  لمقر المنقح الناتج عن الدراسة االستقصائية المتعلقة بكلفة المعيشةتسوية مقر ال يستند إلى مؤشر تسوية ا

2016 . 

من المادة السادسة من النظام األساسي للمحكمة اإلدارية، فإن األحكام الصادرة عن المحكمة  1بالفقرة  عملً و .2

؛ أي قضية مر مقّضي بهأ هو قانوناً  4134هي نهائية وال يمكن الطعن فيها. وبناء على ذلك، فإن الحكم رقم 

صدر فيها حكم نهائي ومنع التقاضي بين األطراف نفسها بشأن المسائل نفسها. وبالتالي، وحسب السوابق 

القضائية للمحكمة، فإن األحكام قابلة للتنفيذ على الفور ويجب أن تنفذ بشكل كامل وفوري وصحيح. إضافة إلى 

 .من تاريخ إصدارها علناً  يوماً  30المحكمة خلل المرعية، تنفذ أحكام  ةللممارس ذلك، ووفقاً 

حول مقترحات  2019المناقشات التي جرت في آذار/ مارس وأعضاء مجلس اإلدارة على دراية، استقاًء من  .3

بأن تقديرات الميزانية افترضت أن أجور الموظفين ، 2021-2020بشأن البرنامج الميزانية للفترة  المدير العام

الناتجة عن الدراسة االستقصائية  المخفضةّ فات تسوية المقر ستكون مستندة إلى مضاع  العاملين في جنيف 

فات تسوية مضاع   ودة عنعلمخصص لاعتماد . ولم تتضمن التقديرات أي 2016المتعلقة بكلفة المعيشة لعام 

تقديرات  ّوضقد ع فات تسوية المقرمضاع  تخفيض لموظفين الناتج عن وكان انخفاض تكاليف ا. المخفضة المقر

بصيغتها  إلى حد كبير في مقترحات البرنامج والميزانية أدنىلي اعتماد كإلى  أفضىزيادة التكاليف األخرى و

 1.التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي النهائية

-2020حكم المحكمة على الميزانية العادية للفترة المالية  االنعكاسات المالية نتيجةر المكتب اآلن قيمة وقدّ  .4

لكان قبل اعتماد الميزانية،  مليون دوالر أمريكي. وكما ذكر أعله، لو كان هذا القرار معلناً  8.8 زهاءب 2021

عدم وجود أي مخصص لهذا اإلنفاق في فترة السنتين وعتمادات. االرصد مخصص له في  في إمكان المؤتمر

 المقبلة يتطلب اتخاذ ترتيبات لتمويله. 

بشكل واآللية التي يمكن بواسطتها تمويل مثل هذا المصروفات الطارئة.  ،المالية ةئحمن الل 21توضح المادة و .5

من  يمكن، بشرط موافقة مجلس اإلدارة، تغطية أي نقص الحق في الميزانية مؤقتاً  موجز، تنص المادة على أنه

صندوق رأس المال العامل. وإذا لم يكن باإلمكان رد المبلغ المسحوب من صندوق رأس المال العامل خلل 

شتراكات، االالفترة المالية ذاتها عن طريق إدخارات من أنشطة أخرى أو خفض برامج عمل أو استلم متأخرات 

 تزويد صندوق رأس المال العامل.  لتغطية النقص وإعادة 2023 عام فسوف يدرج مبلغ إضافي في تقديرات

توظيف تجميد المن المقترح أن ينفذ المدير العام تدابير إلدارة التكلفة غير المتوقعة من خلل جملة أمور منها، و .6

ما يمكن الموظفين و تطويرعلى  التقديري اإلنفاقوتقليل  في الوظائف الشاغرة مؤقتًا وتقليل سفر الموظفين

، أقصى حدإلى  األثرقليل من للت ةممكنال الجهودكل  سيبذلأنه في حين  علماً ، اق األخرىإلنففئات اتحديده من 

وإذا  في قدرة المكتب على تحقيق أهدافه البرنامجية. االنخفاضحتماً إلى بعض  أن تؤدي هذه التدابير من شأن

، في الجزء الثاني ات الطارئةمصروفللمخصص ال سماح باستخدام االعتمادعدم كفاية هذه التدابير، يمكن ال تبيّن

وسائل عدم إمكانية تغطية هذه التكاليف من هذين المصدرين، فسيقترح المدير العام  تبيّنمن الميزانية. وإذا 

 .تمويل بديلة في مرحلة الحقة من فترة السنتين

من خلل قرار صادر عن  ،يمكن التخفيف من التأثير المحتمل للنهج المذكور أعله على برنامج عمل المكتبو .7

 للسماح باستخدام أي ةالماليللئحة على ااستثنائي  بخروج، اً المؤتمر، كما حدث سابقبه مجلس اإلدارة يوصي 

 ستوزع ، إما بكاملها أو بعد خصم الحصة التي2019-2018، ناشئة عن الفترة المالية الحالية 2 صافيةعلوة 

ويمكن أن يوصي مجلس  في فترة السنتين القادمة.مصروفات الطارئة ه الهذ بغية تسوية، على صندوق الحوافز

 

مليون  7.7 لزيادة التكاليف قدره مخصصاً اعتماداً  108العمل الدولي في دورته التي اعتمدها مؤتمر  اإلنفاقتضمنت ميزانية    1

 في المائة. 0.97دوالر أمريكي أو 

 .7-5، الفقرات 11اللئحة المالية، المادة    2
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تقديم مقترح  ولن يكون ممكناً  3.مشابه فيما يتعلق بأي فائض ناتج عن الفترة المالية الحالية باستثناء اإلدارة أيضاً 

 . 2020إال عقب ختام الفترة المالية في آذار/ مارس  ،أي من هذه االستثناءات بشأنمحدد 

 العلوة الصافيةمن  مستمدة االحتفاظ بأي مكاسبب مستكملةً  ،6المدير العام أن التدابير الواردة في الفقرة  برويعت .8

أي سحب مؤقت من صندوق رأس استيعاب  منن ينبغي أن تمكّ  ،أو الفوائض في نهاية فترة السنتين الحالية

 الدول األعضاء. من اشتراك إضافيطلب تجنب الحاجة إلى و العاملالمال 

 مشروع قرار

 قرر مجلس اإلدارة ما يلي: .9

إدخارات كافية بموجب الجزء  التدابير الرامية إلى تحقيق ، قدر اإلمكان،أن يّنفذأن يطلب من المدير العام  )أ(
 المقر ف تسويةتنفيذ مضاع   فيما يخصاألول من الميزانية لتغطية التكاليف غير الواردة في الميزانية 

مليون دوالر أمريكي أو إذا تعذر ذلك، من خالل  8.8رة بمبلغ والمقدّ  2021-2020خالل الفترة  المنقح
يقترح  متعذر، قد ذلكأن  إذا تبينو. لمصروفات الطارئة في الجزء الثانياالعتماد المخصص لاستخدام 

 ؛ المدير العام وسائل تمويل بديلة في مرحلة الحقة من فترة السنتين

وأرصدة  فوائض( إمكانية استخدام كل ما هو متاح من 2020)آذار/ مارس  338أن يفحص في دورته  )ب(
 4134رقم  حكمالالناتجة عن وفي الميزانية  الواردةتكاليف الموظفين غير  لتسويةصافية العالوة ال

 المحكمة اإلدارية التابعة لمنظمة العمل الدولية.الصادر عن 

 

 .من اللئحة المالية 18المادة    3


	مشروع قرار

