
    
  ٧٢/٤٤ج  السبعونو  الثانيةجمعية الصحة العالمية 

  ٢٠١٩ مارس /آذار ٢٨  من جدول األعمال المؤقت ٢-١٧البند 
  A72/44 

  
  
  
  

  لجنة الخدمة المدنية الدوليةتقرير 
  
  

  تقرير من المدير العام
 
  
ــــي، لجنة الخدمة المدنية الدولية -١ ــ ــ ـــ ـــاســـ ــ ــ ـــ ــ بأن تقدم إلى الجمعية العامة لألمم  ١مطالبة، بموجب نظامها األســ

لإلحالة إلى األجهزة الرئاسية في المنظمات التابعة لمنظومة األمم المتحدة عن طريق رؤسائها  سنوياً  المتحدة تقريراً 
  التنفيذيين.

 
 وقد نظرت ٢في هذه الوثيقة التقرير السنوي الرابع واألربعين للجنة. جمعية الصحةويقدم المدير العام إلى  -٢

ــــمبر  الجمعية العامة لألمم المتحدة في التقرير في كانون األول/ ــ ــ ـــ ـــبعين.  ٢٠١٨ديســـ ـــ ــ ــ  وأبلغفي دورتها الثالثة والســــ
ي تحتاج إلى الجمعية العامة بشــأن توصــيات اللجنة الت التي اتخذتهابصــورة منفصــلة عن القرارات من قبل المجلس 

ـــحة العالمية. ــ ــ ـــ ــائل التي تناولتها اللجنة في عام  ٣تنقيح لالئحة موظفي منظمة الصــ ـــ ــ ـــ  .٢٠١٨ويتناول التقرير المســ
ــمن هذا التقرير موجزاً  ـــ ــ ــ لجنة . وقد نظرت ٢٠١٨أعدته األمانة للقرارات األخرى التي اتخذتها اللجنة في عام  ويتضـ

 ٤للمجلس التنفيذي في نسخة سابقة من هذا التقرير في دورتها التاسعة والعشرين؛التابعة   البرنامج والميزانية واإلدارة
عن   لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارةثم نظر المجلس التنفيــذي في دورتــه الرابعــة واألربعين بعــد المــائــة في تقرير 

  ٥.مناقشاتها وأحاط به علماً 
  

  الفصل الثالث من تقرير اللجنة
  

  السارية على فئتي الموظفينشروط الخدمة 
  

 استعراض األجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي
  
، على قــائمــة بنود وجــدول ٢٠١٧مــارس  وافقــت اللجنــة، في دورتهــا الرابعــة والثمــانين، المعقودة في آذار/ -٣

ـــتعراض الذي من المقرر أن يتناول عوامل إجمال الراتب، وتعاكس الدخل (عندما يكون األجر ـــ ــ الداخل  زمني لالســــ
ـــبة إلى لموظفين الفئة الفنية الذين  ــ ــ ـــ ـــ ــــاب المعاش التقاعدي لموظفي فئة الخدمات العامة أعلى منه بالنســ ــ ـــ ــ ــ في حســ

                                                           
ــة الـــــدوليـــــة   ١ ــ ــدنيـ ــ ــــة الخـــــدمـــــة المـ ـــدة؛ لجنـ ــداخلي. نيويورك: األمم المتحــ ـــ ـــام ال ــــــــي والنظــ ـــــ ـــاسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  ١٩٨٧: النظـــــام األســ

  .١٧، المادة )ICSC/1/Rev.1  (الوثيقة
ـــبعون: الملحق رقم    ٢ ــ ـــ ــمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والســـ ـــــــ جمعية ). وتوجه عناية A/73/30 (الوثيقة ٣٠الوثائق الرســ

  من تقرير اللجنة. ٥٤–١٨و ١٣–١١، على وجه الخصوص، إلى الصفحات الصحة
 .١تنقيح  ١٤٤/٤٩م تالوثيقة    ٣

 .١٤٤/٤٨م تالوثيقة    ٤

 .١٤٤/٤م تالوثيقة    ٥
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يتقاضون األجر الصافي نفسه)، والمواءمة مع جدول المرتبات الموحد بعد حذف عناصر اإلعالة، وحساب األجر 
على رتب في أعقاب الزيادة في عدد الدرجات على الداخل في حساب المعاش التقاعدي للموظفين غير المصنفين 

ــتوى مد ــتعراض الجدول الموحد لالقتطاعات اإللزامية من مرتبات  ٢-مسـ ــت ســـنوات إلى عشـــر ســـنوات، واسـ من سـ
ـــاء فريق عامل معني باألجر  الموظفين. وقررت اللجنة، إدراكاً  ــ ـــ ــ ـــر المعنية، إنشــ ــ ـــ ــ منها لتعّقد وترابط مختلف العناصــ

ــاب الم ــة للجدول الموحد الداخل في حســ ـــاف جميع الخيارات المقترحة وإلجراء دراســ ـــتكشـ ــلة اسـ عاش من أجل مواصــ
ــل إليها  ــ ـــ ــ ــ ــ لالقتطاعات اإللزامية من مرتبات الموظفين في ترابط وثيق مع البنود األخرى. وُقدِّمت النتائج التي توصــ

ذلك، أجرت أمانتا اللجنة وصندوق  الفريق العامل وتوصياته إلى اللجنة في دورتها السادسة والثمانين. وٕاضافًة إلى
ــات التقاعدية لألمم المتحدة ولنظام تقاعد الموظفين االتحاديين  ـــ ــ ــة مقارنة لنظام المعاشــ ــ ــ ــ ــات التقاعدية دراسـ ـــ ــ المعاشــ
ــبة المعاش  ــ ــتبدال الدخل (نســ ــ ــب اســ ــ ــة نســ ــ الخاص بالخدمة المدنية االتحادية بالواليات المتحدة، حيث قارنت الدراســ

الصـــافي) المقدمة في إطار كال النظامين للموظفين الذين تتشـــابه خلفياتهم من حيث ســـنوات التقاعدي إلى المرتب 
. وقد اســُتعِرضـــت ٢٠١٢غ عنها في عام الخدمة واألجور. وكانت نتائج الدراســة مشــابهة إلى حد كبير للنتائج المبلَّ 

أن نسب استبدال االستحقاقات المقدمة  في الدورة السابعة والثمانين للجنة، وأفاد االستنتاج الذي جرى التوصل إليه
تزال تضــاهي االســتحقاقات المقدمة بموجب نظام تقاعد ات التقاعدية لألمم المتحدة البموجب نظام صــندوق المعاشــ

 مماثلة.  الموظفين االتحاديين ويحصل عليها الموظفون الذين يتقاضون أجوراً 
  
مع توصــيات الفريق العامل وأيدت التغييرات المقترح  وقد اتفقت شــبكة الموارد البشــرية واتحادات الموظفين -٤

ــاهم  ــاب المعاش التقاعدي. ولئن رحبت بالتغييرات المقترحة باعتبارها تسـ إدخالها على جدول األجر الداخل في حسـ
ـــاً  ــكلة تعاكس الدخل أيضـــ ــ ـــتدامة  ١في حل مشــ ـــابقة للجنة، فقد حذرت من تعرض اســـ ـــار إليها في التقارير الســـ المشـــ

ــندوق المع ــلبي صـــ ــبة للموظفين وعلى تجنب أي أثر ســـ ـــات التقاعدية للخطر، وحثت على احترام الحقوق المكتســـ اشــ
 على األجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي.

 
ـــلت اللجنة  وفيما يتعلق بالمواءمة مع جدول المرتبات الموحد، وعمالً  -٥ ـــ ــ ــ ـــ ــيات الفريق العامل، فضــ ــ ــ ـــ ــ ـــ بتوصـ

ــتخدام معدل غير المعيلين (بدون بدل الز  لوضــــع جدول موحد لالقتطاعات اإللزامية  وج الُمعال) بوصــــفه أســــاســــاً اســ
ـــأن ذلك أن يحقق مزيداً  ــ ـــ ــ ــ ــالح  من مرتبات الموظفين وللفئة الفنية والفئات العليا. ومن شــ ــ ـــ ــ ــ من التوافق مع روح إصـــ

ــمن الجدول المو  ــلة الحد من تعاكس الدخل، ألن معدالت غير المعيلين الواردة ضــ حد األجور وأن يؤدي إلى مواصــ
قد اســُتخدمت بالفعل في حســاب مســتويات األجر الداخل في حســاب المعاش التقاعدي للموظفين من فئة الخدمات 
ــــتخدامه  ــ ــ ــ ـــ ـــى به من االقتطاعات اإللزامية من مرتبات الموظفين المقرر اســ ـــ ــ ــ ــ العامة. ويرد الجدول الموحد الموصـــ

ـــاب المعاش التقاعدي في المرفق ا ــاً باالقتران مع األجر الداخل في حســ  لثاني من تقرير اللجنة. واتفقت اللجنة أيضـــ
ــنوات للجدول الموحد لالقتطاعات اإللزامية من مرتبات  ــ ـــ ــ ــية الســ ـــ ــ ــ ـــتعراض خماســ ــ ــ ـــ ــتمر العمل بدورة اسـ ــ ـــ ــ على أن يســ

 الموظفين.
  
ـــاب المعاش التقاعدي  -٦ ـــاب األجر الداخل في حســ ــتخدمة في حســ ــيغة المســـ ـــت اللجنة كذلك الصـــ ــتعرضــ واســـ

مع توصية الفريق العامل  رتب وفق مجموعة عناصر األجر المنقحة. واتفقت أيضاً للموظفين غير المصنفين على 
ــبة المئوية كما هو الحال حالياً  ٢-التي مفادها اإلبقاء على الرجوع إلى أعلى درجة من الرتبة مد ـــ ــ ـــ ــ ــ ، مع تقليل النسـ

ــتويي الرتب الذي يزيد بموجبه األجر الداخل ف ـــ ــ ــ ــافي بين مســ ــ ــ ـــ ــاب المعاش المطبقة على فارق المرتب الصــ ــ ـــ ــ ي حســ
ــل إلى األجر الداخل في حســــاب المعاش التقاعدي للموظفين  ٪٨٥إلى  ٪٩٠من  ٢-التقاعدي للرتبة مد حتى يصــ

                                                           
ــاه الموظف في فئة الخدمة    ١ ـــافي نفســـــه الذي يتقاضـــ ــير مصـــــطلح "تعاكس الدخل" إلى حاالت يؤدي فيها األجر الصــ ــ يشـ

العامة أو أقل منه إلى الحصــول على أجر داخل في حســاب المعاش التقاعدي أعلى من أجر الموظف في الفئة الفنية الذي 
 أو أعلى. وتنشــأ هذه الحالة بســبب أن عنصــر الضــريبة الذي ُيضــاف إلى صــافي أجر موظف يتقاضــى أجرًا صــافيًا معادالً 

ــر الضـــــريبة في حالة موظف الفئة الفنية الذي يتقاضـــــى أجرًا صـــــافيًا معادًال  فئة الخدمات العامة كان أعلى بكثير من عنصـــ
  أعلى.  أو
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ــنفين على رتب. واعتبر التخفيض تعديالً  ــ ــرورياً  غير المصـ ــر درجات، لزيادة عدد ا ضـــ ــ ـــت إلى عشـ لدرجات، من ســ
  في جدول المرتبات الموحد.  ٢-الرتبة مد  في
 
بتحليل األثر المترتب على التغييرات المقترحة، بما في ذلك اآلثار المالية المترتبة  اللجنة علماً وأحاطت  -٧

على المنظمـات وعـدد موظفي فئـة الخـدمـات العـامـة الـذين قـد يتـأثرون بـالتغييرات في الجـدول الموحـد لالقتطــاعــات 
ــتويات الحـاليـة من األجر الداخل في اإللزاميـة من مرتبـات الموظفين. واعُتِبر أن من المعقول توقع حمـاية  ــ ـــ ـــ ــ ــ المسـ

ـــتوى أدنى بعد تنقيح الجدول الموحد  ــ ـــ ــ ــ ــيكونون على مســـ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــاب المعاش التقاعدي للموظفين الذين لوال ذلك ســ ــ ــ ـــ ــ حســـ
ــات التقاعدية للموظفين في فئة  ــ ــ ـــ ــتويات المعاشــ ــ ـــ ــبة على مســــ ـــ ــ ــ ــرط الحقوق المكتســ ـــ ــ ــ لالقتطاعات اإللزامية بتطبيق شــ

ــاء. وُقّدرت اآلثار المالية المترتبة على التغييرات الخدمات العامة وفئة الموظفين الف ــ ــ ـــ ــ ــ نيين الوطنيين عند االقتضـــ
ــاب المعــاش التقــاعــدي للموظفين من كلتــا الفئتين بمبلغ  ــ ـــ ــ ــ ـــ مليون دوالر  ٣٨,٤المقترحــة في األجر الــداخــل في حســ

 في السنة، على نطاق منظومة األمم المتحدة.أمريكي 
  

 قرارات اللجنة
  
ــي ا -٨ ــاب المعاش التقاعدي قررت اللجنة أن توصـــ ــ ـــتند األجر الداخل في حسـ لجمعية العامة بما يلي: أن يســ

بة لجميع الفئات إلى معدالت غير المعيلين الواردة في الجدول الموحد لالقتطاعات اإللزامية من مرتبات  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ بالنسـ
مبين في المرفق الموظفين؛ وأن ينقح الجــدول الموحــد لالقتطــاعــات اإللزاميــة من مرتبــات الموظفين، على النحو ال

ـــاب المعــاش التقــاعــدي ونقــاط حمــايــة المرتبــات  ــ ــ ــ ـــ ــ الثــاني من تقرير اللجنــة؛ وأن ينقح جــدول األجر الــداخــل في حســ
ــــاب  ــ ـــ ــب األجر الداخل في حسـ ــ ـــ ــ لموظفي الفئة الفنية والفئات العليا، على النحو المبين في المرفق الثالث؛ وأن يحسـ

ــنفين على رت ـــ ــ ــ ــ وأن ينقح عامل  ٢-ب بالرجوع إلى أعلى درجة من الرتبة مدالمعاش التقاعدي للموظفين غير المصـ
 .٪٨٥التسوية ليصبح 

 
 منحة نهاية الخدمة 

  
على سبيل االعتراف المعنوي بتوقع  ١٩٧٦أوصت اللجنة في البداية بتطبيق منحة نهاية الخدمة في عام   -٩

ــتمرار الخدمة الطويلة من جانب الموظفين العاملين بموجب عقود محددة  ــ ــ ــت الجمعية العامة اســ ــ ــ ــتعرضــ ـــ المدة. واســـ
، مع إيالء اهتمام خاص للشروط التي تبرر دفع هذه ١٩٧٨وأعادت النظر فيها في عام  ١٩٧٦التوصية في عام 

ــية والعالقة بين  ــ ــروعية هذه التوصــ ــة لمشــــ ـــ ـــطالع بمزيد من الدراسـ ــ المنحة. وطلبت الجمعية العامة من اللجنة االضـ
ــية في عام الموظفين المعينين ألجل طويل وأ ــ ــ ـــ ــ ــ ، بعد مرور ٢٠٠٩ولئك المعينين لفترات محددة. وأعيد تقديم توصــ

ــنوات على طرح وتنفيــذ اإلطــار التعــاقــدي الجــديــد، الــذي اعتمــدتــه اللجنــة في عــام  ــ ــ ـــ ــ ـــ بمقرر  . وعمالً ٢٠٠٥أربع سـ
، ٢٠١٦م الجمعية العامة القاضي باستعراض المسألة في دورتها الحادية والسبعين، جددت اللجنة التوصية في عا

ــارت اللجنة إلى أن اإلطار التعاقدي الذي اعتمد في  ـــامل. وأشـــ  ٢٠٠٥وطلبت الجمعية العامة منها إجراء تحليل شــ
ينص على التمييز بين التعيينات المؤقتة والمحددة المدة والمســتمرة، مع اإلشــارة إلى التشــابه بين الحد األقصــى من 

مة وٕانهاء الخدمة بالتراضـــي للموظفين ذوي التعيينات المحددة المدة المبالغ التي تدفع بوصـــفها تعويض إلنهاء الخد
والمستمرة. ولن تستند منحة نهاية الخدمة إلى اشتراطات قانونية، بل إلى الممارسات الفضلى التي تدعم المبادرات 

ــة ُأجريت عن ــ ــح دراسـ ــ ــاركة الموظفين. وتوضـ ــجيع مشـــ ـــلة بواجب العناية التي تطلقها المنظمات لتشـــ الخدمة  المتصــ
المــدنيــة االتحــاديــة بــالواليــات المتحــدة ومنظمــات دوليــة أخرى أن مــدفوعــات نهــايــة الخــدمــة ال تـُـدفع للموظفين الــذين 
ــلون على  ــ ـــلة يحصـ ــنة واحدة من الخدمة المتواصــ ــ يعملون لفترات محددة، لكن الموظفين الذين يتركون العمل بعد سـ

ـــارت إل ــ ــ ـــ ــ بإجراء تحليل  ٧١/٢٦٤ى طلب الجمعية العامة في قرارها إعانات بطالة. وقد وافقت اللجنة، بعد أن أشــــ
شــامل، على إجراء تنقيح لمعايير اســتحقاق الحصــول على منحة نهاية الخدمة. وقد ُنفذ ذلك بالتشــاور مع أصــحاب 
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ـــتكون متوافقة  ــيالت المنظمات واتحادات الموظفين، والتأكد من أن المعايير الجديدة ســـ ــ ــلحة، مع مراعاة تفضــ ــ المصــ
  . ٦٥/٢٤٧سائل األخرى الواردة في قرار الجمعية العامة مع الم

  
  قرارات اللجنة

 
ــكالً   -١٠ ــ ــتحداث منحة نهاية الخدمة باعتبارها شـــ ــ ـــي باســـ ــ ـــاعدة المالية  قررت اللجنة أن توصــ ــــكال المســــ من أشـــ

للموظفين الذين يتركون المنظمة بعد خمس سنوات أو أكثر من الخدمة المستمرة بسبب انقضاء التعيينات المحددة 
 من الئحة موظفي منظمة الصحة العالمية. ٣٧٥منحة منصوص عليها بالفعل في المادة تلك الالمدة. و 

  
  التنوع والمساواة إطار إدارة الموارد البشرية: تحديث بشأن

 
قررت اللجنة، في دوراتها الســابقة، اســتعراض إطار الموارد البشــرية على ضــوء االتجاهات والتغيرات التي   -١١

طرأت على منظمات النظام الموحد، ومن ثم تحديث اإلطار. وقد أدى ذلك إلى إبراز التنوع والمســاواة بصــورة أكبر 
واســتخدامه من جانب تلك المنظمات  ى تعزيز مفهوم التنوع األوســع نطاقاً في اإلطار، وأدى، في نهاية المطاف، إل

ــات المتعلقة بتنوع  ـــ ـــياسـ ــ ــــع السـ ـــفه نقطة مرجعية عند وضــ العاملة. وقد رحب ممثلو األمانة العامة لألمم  القوىبوصـــ
تشـــجيع زيادة  المتحدة ومؤســـســـات النظام الموحد، وشـــبكة الموارد البشـــرية والموظفين بهذا التطور، وهو ما أدى إلى

ـــحيح. ومع ذلك، ينبغي دائماً  ــ ـــار الصــ ـــ ــده من أجل الحفاظ على المسـ ــ ــتخدام مقاييس التنوع ونظم رصـــ ــــ أن تكون  اسـ
ـــي عند تعيين الموظفين داخل النظام الموحد لألمم المتحدة. ورغم أن اللجنة نوهت إلى  الجدارة هي االعتبار الرئيســ

ــع نطاقاً  ـــ ـــجع على التن أن اعتماد تعريف أوســ ــ ــــاتها المتعلقة بهذا قد شــ ــعت وعمقت مناقشـــ ــ وع، وأن المنظمات قد وســـ
ـــددت على أنه ال ينبغي اعتبار التنوع  ــ ــوع، وأن إجراءات إيجابية قد اتخذت في العديد من المجاالت، فقد شـ ـــ الموضـ

 لفئة دون أخرى.  تفضيلياً  عامالً 
  

 قرارات اللجنة 
  

ـــر لتنوع   -١٢ ـــرية، على النحو  القوىقررت اللجنة الموافقة على إدراج عنصـــ العاملة في إطار إدارة الموارد البشـــ
 المبين في المرفق الخامس من تقريرها.

  
  الفصل الرابع من تقرير اللجنة

  
  شروط الخدمة السارية على موظفي الفئة الفنية والفئات العليا 

  
 نياالدُ  جدول المرتبات األساسية/

  
بــات، يبــدأ العمــل بــه اعتبــارًا من على جــدول موحــد للمرت، ٧٠/٢٤٤وافقــت الجمعيــة العــامــة، في قرارهــا   -١٣
، وينبغي تحــديثــه ليعكس أي تعــديالت قــد تطرأ على المرتبــات المرجعيــة المتخــذة ٢٠١٧ينــاير  كــانون الثــاني/ ١

ــاً  ــ ــ ـــ ــاسـ ــ ــ ـــ ــروري النظر في  ،للمقارنة خالل الفترة بين الموافقة على جدول المرتبات وتنفيذه. ومن ثم أسـ ـــ ــ ــ كان من الضـ
ــتنادًا إلى التغيرات  ــ ــ ــــًا للمقارنة، اســــ ــ ــاســــ ـــ ــ ــلة في النقاط المرجعية لمرتبات موظفي الخدمة المدنية المتخذة أســـ ــ ــ الحاصــــ

  المرتبات المقررة للموظفين الذين ليس لهم معالون من الدرجة األولى.
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ـــي العام لمرتبات الخدمة المدنية ٪١,٤وُأبلغت اللجنة بأن زيادة قدرها   -١٤ ـــ ــ ـــ ــ ـــاســ ــ ـــ ــ ـــ  قد ُأدخلت في الجدول األســ
ــافًة إلى ذلك، أُ ٢٠١٨يناير  كانون الثاني/ ١من  اعتباراً  ــ ــ ــرائب ومبلغ . وٕاضــ ــ ــ دخلت تغييرات طفيفة في جداول الضــ

  .٢٠١٨اإلعفاء من ضريبة الدخل الشخصي على المستوى االتحادي لعام 
 

   قرار اللجنة
 

على الجدول  ٢٠١٩يناير  كانون الثاني/ ١قررت اللجنة أن توصي الجمعية العامة بأن توافق اعتبارًا من   -١٥
ــية/ ــ ـــ ــ ــ ــاســ ـــ ــ ــ ــ ثة للفئة الفنية والفئات العليا، على النحو نيا ونقاط حماية المرتبات المحدَّ الدُ  المنقح الموحد للمرتبات األســ

دخلت على التي أُ  ٪١,٨٣الوارد في المرفق الســادس من تقرير اللجنة. ويعكس هذا التحديث التعديل البالغة نســبته 
الذي ســبق أن وافقت عليه الجمعية العامة، والتي ســُتنفذ عن طريق زيادة المرتب األســاســي  جدول المرتبات الموحد

ـــوية مقر العمل، مما يؤدي إلى عدم إحداث أي تغيير في  ــ ـــاعف تســـ ــ ــــــب مع الزيادة في نقاط مضـــ مع خفض متناســ
 صافي األجر المقبوض.

  
 الواليات المتحدة تطور هامش األجر الصافي لألمم المتحدة/

  
ـــافي أجور موظفي   -١٦ ـــى تكليف دائم من الجمعية العامة، اســــتعراض العالقة بين صـ ـــلت اللجنة، بمقتضـ واصـ

ــافي أجور موظفي الخدمة المدنية االتحادية للواليات  ــ ــ ــ األمم المتحدة من الفئة الفنية والفئات العليا في نيويورك وصـــ
ــمة. ولهذا الغ ــــ ـــنطن العاصــ ــ ــ ــغلون وظائف مماثلة في واشـ ــــ ـــنوياً المتحدة الذين يشــ ـــ ما يحدث من  رض تتتبع اللجنة ســ

 تغيرات في مستويات أجور الخدمتين المدنيتين.
  

ــــتناداً   -١٧ ــ إلى التغييرات التي حدثت في الخدمة المدنية االتحادية للواليات المتحدة،  وقد ُأبلغت اللجنة بأنه، اســ
 حسبما تفيد التقديرات.  ١١٤‚٤قد بلغ  ٢٠١٨فإن هامش األجر الصافي لعام 

  
 قرارات اللجنة 

  
قررت اللجنة: إبالغ الجمعية العامة بأن الهامش بين األجر الصافي لموظفي الفئة الفنية والفئات العليا   -١٨

العاملين باألمم المتحدة في نيويورك والموظفين الذين يشغلون وظائف مماثلة في الخدمة المدنية االتحادية للواليات 
؛ ومواصلة رصد مستوى ٢٠١٨للسنة التقويمية  ١١٤,١غ حسب التقديرات المتحدة في واشنطن العاصمة قد بل

الهامش واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة في إطار تطبيق نظام تسوية مقر العمل، في حالة الوصول إلى 
  .٢٠١٩في عام  ١١٧أو  ١١٣هوامش التدخل 

 
  مستوياتبدالت إعالة األوالد والمعالين من الدرجة الثانية: استعراض ال

 
ــتعرضــــت المنهجية وقررت ٢٠١٧. وفي عام ٢٠١٠أجرت اللجنة آخر اســــتعراض لها للبدل في عام   -١٩ ، اســ

ــتند بدل إعالة األ ــ ــ ـــ ــ ــتعراض. وفي إطار المنهجية الحالية، يسـ ــ ــ ـــ ــ والد إلى الدخل اإلبقاء عليها، على أن تظل قيد االسـ
ـــالمرجعي المناظر  ــ ـــ في ثمانية مواقع بها مقار عمل. ومن أجل مواءمة عملية الحســـاب  المســتوى الســادس /٤-ف لــ

ــي،  ــ ـــه البدل في الماضــ ــ ــاسـ ــ ـــب على أســ مع هيكل المرتبات الموحد الجديد في غياب معدل المعيلين الذي كان ُيحســـ
ــافًة إلى بدل الزوج المعال،  ـــ ــتندت األولى إلى جدول المرتبات الموحد، إضـــ ــ ــات. فاســــ ــ أجريت مجموعتان من الدراســــ

ــــاب بينم ــــتندت األخرى إلى الجدول الموحد دون غيره. وأشـــــارت اللجنة إلى أن إدراج بدل الزوج المعال في حسـ ا اسـ
ــاها الزوجان، في حين أن  ـــ ــ ــ ــتحقاقات األطفال التي يتقاضـــ ــ ــ ـــ ــ ـــتوى بالرجوع إلى بدل اسـ ــ ــ ـــ بدل إعالة األوالد يحدد المســ

ــــتنادها في الوقت  ــ ـــه إلى الجدول الموحد دون غيرهاسـ ـــ ــاهإنما يراعي ا نفسـ ـــ ـــتحقاقات التي يتقاضــ ــ ا الوالد الوحيد. الســ
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أن مجموعة عناصــر األجر الجديدة تتضــمن بالفعل بدل منفصــل لآلباء الوحيدين، فلن يكون من المناســب أن   وبما
ــع. ولما كانت اســــتحقاقات األطفال قد زادت في خمســــة من المواقع المرجعية  يعكس بدل إعالة األطفال ذلك الوضــ

ــعت ل ــ ــ ـــ ــ ــ ــبياً الثمانية التي خضــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــتعراض، فقد قررت اللجنة تعديل الزيادة نســ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــة إلى ثمانية.  الســ ــ ــ ـــ ــ بمعدل من خمســـ
، أعطيت أوزان متســاوية للمواقع المرجعية في عملية التعديل. وســُيؤدي هيمنة مراكز العمل األكبر حجماً   من  وللحد

ــنــة، في ح أمريكيــاً  دوالراً  ٣٦٦٦تطبيق هــذا النهج إلى بلوغ بــدل إعــالــة األطفــال  ــــ ــ ــ ــ ين تُقــّدر اآلثــار المــاليــة في الســـ
  .٢٠١٠مليون دوالر أمريكي. وتعزى تلك الزيادة الكبيرة إلى عدم تعديل البدل منذ عام  ٢٦‚٨  بـ
 

  قرارات اللجنة
 

ــياللجنــة  قررت  -٢٠ ـــ ــ ــ ـــ ــ  كــانون الثــاني/ ١من  الجمعيــة العــامــة بتعــديــل بــدل إعــالــة األوالد، اعتبــاراً  بــأن توصـ
ــنة بدالً  أمريكياً  دوالراً  ٣٦٦٦  ، إلى٢٠١٩  يناير ــ ـــ ل إعالة األطفال ذوي ؛ وزيادة بدأمريكياً  دوالراً  ٢٩٢٩من  في الســ

ــاً  دوالراً  ٥٨٥٨من  بــدالً  أمريكيــاً   دوالراً  ٧٣٣٢  اإلعــاقــة إلى ــادة بــدل المعــأمريكي ــانيــة إلى ؛ وزي الين من الــدرجــة الث
ـــرة ؛ وتخفيض قيم بدالأمريكياً  دوالراً  ١٠٢٥ من بدالً  اً أمريكي دوالراً  ١٢٣٨ ــ ــ ـــ ــ ــ ت اإلعالة بمقدار أي مدفوعات مباشـ

  يحصل عليها الموظف من إحدى الحكومات فيما يتعلق بالمعالين.
 

ــاً   -٢١ ــ ـــ ــي اللجنة أيضـ ــ ــ ــعر  وتوصــ ــ ـــ ـــتخدام سـ ــ ــ بتحويل قيمة البدل بدوالر الواليات المتحدة إلى العملة المحلية باسـ
ـــتعراض التالي من  ــ ــ ـــ ــ ــمي لألمم المتحدة في تاريخ التنفيذ، ليظل دون تغيير إلى حين إجراء االســـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــــرف الرسـ ــ ـــ ــ ــ الصـ

  االستعراضات التي ُتجرى كل سنتين. 
 

  لمير): المرحلة األولى(دراسة نوب تحديد الخدمة المدنية الوطنية األعلى أجراً 
 

ـــات دوريـة ٤٤/١٩٨للوالية الموكلة إليها بموجب قرار الجمعية العامة  تقوم اللجنة، وفقاً   -٢٢ ـــ ــ ــ ـــ ــ ، بإجراء دراسـ
ـــات نوبلمير، تمثل مقارنة بين لتحديد الخدمة المدنية الوطنية األعلى أجراً  ــ ـــار إليها بدراســ ـــ . وهذه العمليات، التي يشـ

ألســاس المقارنة المعمول به  زة الخدمة المدنية الوطنية التي يمكن اتخاذها بديالً مجموعات عناصــر األجر في أجه
للمنهجيـــة المكونـــة من مرحلتين التي أقرتهـــا الجمعيـــة العـــامـــة في  في النظـــام الموحـــد لألمم المتحـــدة. ووفقـــاً  حـــاليـــاً 
 اذها كأســــاس للمقارنة اســــتناداً ألف، ُتختار مجموعة من أجهزة الخدمة المدنية الوطنية الممكن اتخ ٤٦/١٩١  قرارها

ــابه الهيكلي مع النظام الموحد. فُتجرى المقارنة بين  ــ ـــ ــ ــتوى األجور والحجم والتشـ ــــ ــ إلى المعايير المحددة المتعلقة بمســ
ــاس األجر اإلجمالي  أجهزة الخدمة المختارة أوالً  ــ ـــافي األجر النقدي (المرحلة األولى)، ثم على أســـ ـــاس صــــ على أســــ

، ُتســـتكمل دراســـات نوبلمير بعمليات مضـــاهاة مرجعية بين النظام ١٩٩٥(المرحلة الثانية) إذا لزم األمر. ومنذ عام 
  الموحد والمنظمات الدولية األخرى.

 
ــــة وال  -٢٣ ــتعرضـــــت اللجنة، في دورتها الســـــادسـ ــ ، نتائج المرحلة ٢٠١٨مارس  ثمانين المعقودة في آذار/وقد اسـ

ـــة أجهزة الخدمة المدنية الوطنية التالية التي اختيرت  ــ ــ ـــ ـــة نوبلمير. وقامت على وجه التحديد بدراسـ ــ ـــ ــ األولى من دراسـ
صــافي  باســتخدام المعايير المعمول بها: بلجيكا وكندا وفرنســا وألمانيا وهولندا والنرويج. وأظهرت نتائج المقارنة بين

ـــرف) في أجهزة الخدمة المدنية هذه وفي جهاز  األجر النقدي (معدالً  ـــ ــــعار الصـــ ــ ــة وأســـ ــ ـــ لمراعاة فروق تكلفة المعيشــ
ــاس للمقارنة في النظام الموحد، أال وهو جهاز الخدمة المدنية االتحادية في  الخدمة المدنية المتخذ حالياً  ـــ ــ ــ ـــ ــ كأســ

  نية من حيث أجور موظفيه.الواليات المتحدة، أن األخير هو أعلى جهاز خدمة مد
 

وســلمت اللجنة بأن إجراء المرحلة الثانية من شــأنه أن يؤدي إلى ضــرورة تعديل النتائج، لكنها اتفقت على   -٢٤
ــاس المقارنة الحالي. وجرى  ــ ــ ـــ ــافية في ظل أسـ ــ ــ ـــ ـــد الفجوات الكائنة في األجور النقدية الصـ ــ ـــ أنه من غير المحتمل ســ
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، عندما أجريت تحليالت المرحلة الثانية ٢٠٠٦تغير كبير، في دراسة عام  التذكير في هذا السياق بعدم حدوث أي
  لبلجيكا، إزاء فجوة األجور مقارنًة بنتائج المرحلة األولى.

 
ــاهاة المرجعية مع المنظمات الدولية األخرى لغرض قياس قدرة النظام الموحد   -٢٥ ـــ وفيما يتعلق بعمليات المضـــ

اسات وأبديت آراء متباينة بهذا الخصوص. فقد تساءل بعض األعضاء عن على منافستها، نوقشت جدوى هذه الدر 
ـــــت جزءاً  ــــاهاة هذه بما أنها ليسـ ــرورة إجراء عمليات المضــ ــ ــار  ضــ ـــ ــات نوبلمير من المنظور اإلجرائي. وأشـ ــ من دراســ

ــياقية ــاهاة هي عمليات مأذون بها من الجمعية العامة، وأنها أوجدت الخلفية السـ لهذه  آخرون إلى أن عمليات المضـ
  الدراسات على ضوء ما تشهده المنظمات الدولية من تطّور وما لها من تأثير متنام في سوق العمل العالمية.

 
ــياق، أبلغت اللجنة بوجود دراســـة خارجية في مجال مقارنة المقاييس المرجعية ُأطلقت مؤخراً   -٢٦ ، وفي هذا السـ

اإلقليمية. وتشمل الدراسة إنشاء درجات للرتب المتعادلة تضم وُيتوّقع أن يشارك فيها العديد من المنظمات الدولية و 
ــبح  ــ ــ ـــ ــ ــــاركة األخرى ألغراض مقارنة األجور. ومن المتوقع أن تصـ ــ ـــ ــ وظائف النظام الموحد ووظائف المنظمات المشـ

ـــة متاحة في عام  ــاهاة  . ورأت اللجنة بناءً ٢٠١٩نتائج الدراسـ ـــألة عمليات المضــ ـــتعراض مسـ على ذلك أنه يمكن اسـ
  ة على ضوء تلك النتائج. المرجعي

 
  قرارات اللجنة 

 
ــة نوبلمير الحالية إلى المرحلة الثانية، مع مالحظة أن مقارنات المرحلة   -٢٧ ــ ــ ـــ قررت اللجنة عدم االنتقال بدراســ

األولى بّينت أن أســـاس المقارنة الحالي هو الذي يدفع أعلى مســـتوى لألجر النقدي وأن النســـب المئوية للفروق بينه 
ــلة عند إدخال وبين أجهزة الخدمة المدنية الوطنية األخرى تبدو أكبر من  ــ ــ ـــ أن يكون من الوارد أن تزول في المحصـ

  العناصر األخرى في المعادلة، وبالتالي يتم اإلبقاء على أساس المقارنة الحالي. 
 

ــاً   -٢٨ ــاهاة المرجعية مع المنظمات الدولية األخرى عقب  وقررت اللجنة أيضــ ـــألة عمليات المضــ الرجوع إلى مسـ
ـــة عام  ــ ــ ــ ـــ ـــة بمق ٢٠١٩تلقي نتائج دراسـ ــ ــ ـــ ــ ـــم العديد من المنظمات الدولية الخاصـ ــ ــ ـــ ــ ارنة المقاييس المرجعية والتي تضـ

  واإلقليمية، بما في ذلك مجموعة البنك الدولي والمنظمات المنسقة واالتحاد األوروبي.
 

  المسائل المتعلقة بتسوية مقر العمل
 

ـــتعراض، عمًال بالمادة  أبقت اللجنة تطبيق  -٢٩ ــ ــوية مقر العمل قيد االسـ ــ ــي،  ١١نظام تســ ــ ـــاســ من نظامها األســـ
ــّمن التقرير  ــ ــويات مقر العمل عن أعمال دورتها األربعين. وتضــ ــ ـــؤون تســ ــارية لشـــ ــ ـــتشــ ونظرت في تقرير اللجنة االســـ

عن  فضــالً توصــيات قدمها خبير اســتشــاري خارجي مســتقل فيما يتعلق بعملية اســتعراض نظام تســوية مقر العمل، 
ــوية مقر العمل. وقررت اللجنة أن تؤيد  ـــ ــ ــي لتســـ ــ ــ ــكن في الرقم القياســــ ــــ ــ ــــر الخاص بالســ ــ ــ ـــائل تتعلق بالعنصــ ــ ـــ عدة مســ
ــين  ــ ــــتقل فيما يتعلق بالمجاالت التي يمكن أن يتم فيها تحســ ــاري المســ ــ ـــتشــ ــ ــيات الواردة في تقرير الخبير االسـ التوصــــ

ــوية مقر العمل. وتحقيقاً  ــ ـــاريع  المنهجية التي يقوم عليها نظام تســ ــعت أمانة اللجنة خطة إدارة مشـــ ــ لهذه الغاية، وضــ
ــوية مقر العمل، ب ــ ـــ ــ ــ ـــامل للمنهجية التي يقوم عليها نظام تســـ ــ ـــ ــ ــ ــتعراض شــ ــ ـــ ــ ـــ التعاون مع المنظمات من أجل إجراء اســ

ـــلحة وا ـــحاب المصـ ـــابعة والثمانين إلى جانب دعوة جميع أصـ تحادات الموظفين، وهو ما أقرته اللجنة في دورتها السـ
ـــتعراض للقواعد التنفيذية التي تنظم تحديد إلى التعاون  ـــ ــ ــاء فريق عامل إلجراء اسـ ــ ــ الفعال. وقررت اللجنة كذلك إنشـــ

مضـــاعفات تســـوية مقر العمل، وفرقة عمل معنية باســـتعراض اإلطار المفاهيمي للرقم القياســـي لتســـوية مقر العمل. 
ــوية مقر ال ــــ ــتعراض هو تنقيح منهجية نظام تسـ ــ ــ ــــّددت على أن الهدف من االسـ ــ عمل والقواعد العملياتية من أجل وشـ

ــكن،  ـــر الســـ ــافًة إلى عنصــ ــ ــــتعراض، إضـ ــويات المرتبات وزيادة ثباتها وٕامكانية التنبؤ بها. وهذا االسـ ــ ـــين دقة تسـ تحســ
  .٢٠١٩سُيناقش في االجتماع المقبل للجنة االستشارية في أوائل عام 
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  الفصل الخامس من تقرير اللجنة
  

ت العامة والفئات المتصــــلة بها وغيرهم من الموظفين شــــروط خدمة الموظفين من فئة الخدما
  المعينين محلياً 

  
  استعراض منهجيات استقصاء األجور

 
ــل بتحديد المرتبات للمو   -٣٠ ــ ــؤوليات فيما يتصـــ ـــ ـــي للجنة ما عليها من مســ ــاســــ ــ ظفين المعينين يحدد النظام األســـ

ــيات إلى الجمعية ١٠محليًا. فالمادة  ــ ــ ــ ــأن المبادئ العامة المتبعة في (أ) تنص على أن تقدم اللجنة توصـ ــ ـــ العامة بشــ
ـــروط خدمة الموظفين، والمادة  تحديد ــ ــ ـــ ــ ـــائل التي يتم بها تطبيق هذه ١١شــ ـــ ــ ــ ـــ (أ) تنص على قيام اللجنة بتحديد الوسـ

ـــلة بجداول مرتبات الموظفين في فئة  ١٢المبادئ. وتنص المادة  ـــ ــ ــ ـــ على قيام اللجنة بالتثبت من الحقائق ذات الصــ
  ، وتقديم توصيات بخصوص جداول المرتبات هذه. من فئات الموظفين المعينين محلياً  الخدمات العامة وغيرها

 
ــبحتا ما يعرف بالمنهجية األولى المطبقة   -٣١ ــ ــعت اللجنة منهجيتين تطّورتا حتى أصـــ ـــ ولتأدية هذه المهام، وضــ

ـــائر مراكز العمل.  ـــ ــ ــ ـــ ولكي تتأكد اللجنة من في المقر وفي مراكز العمل المماثلة، والمنهجية الثانية المطبقة في ســـ
ــتفادة في نهاية كل جولة من جوالت  ــبة والدروس المســـ ــتعراض للخبرات المكتســـ ــ كفاءة وفعالية منهجيتيها، قامت باسـ

  استقصاء األجور في المقر.
 

ــــاء األجور في مواقع المقار، قررت اللجنة إطالق عملية   -٣٢ ــ ــ ـــ ــتقصــ ــ ــ ـــ ــ ـــابعة الســ ـــ ــ ــ وعند االنتهاء من الجولة الســـ
ـــتعراض لمنهجيات ــ ــ ـــاء أجور فئة الخدمات العامة وغيرها من فئات الموظفين المعينين محلياً  اســ ــ ــ ــتقصــ ـــ ــ . وطلبت اســ

أمانة اللجنة من أصــحاب المصــلحة جمع المعلومات عن المشــاكل التي صــودفت أثناء إجراء اســتقصــاءات األجور 
ــاكل التي حددتها المنظمات  ــيات أولية بشـــأن كيفية معالجتها. وجرى تلخيص المشـ واتحادات الموظفين وتقديم توصـ

ــاءات األ ــتقصـ ــت على اللجنة جور المحلية في المقار في قائمة ولجان اسـ ــواغل المحددة ُعرضـ ــائل العامة والشـ المسـ
  للنظر فيها، إلى جانب خريطة الطريق المقترحة لالستعراض.

 
  قرارات اللجنة

 
يتألف من أعضاء في اللجنة،  بالقائمة األولية للمسائل وٕانشاء فريق عامل قررت اللجنة أن اإلحاطة علماً   -٣٣

ـــاعدة من   وعدد ــتة من ممثلي اتحادات الموظفين، ويتلقى المسـ ــاه ســ ـــتة من ممثلي المنظمات، وعدد أقصــ أقصــــاه سـ
لتي تم التعّرف . وســـتتمثل مهمة الفريق في ما يلي: تحليل واســـتكشـــاف المشـــاكل الجنة الخدمة المدنية الدوليةأمانة 

ــاكل، لكي تنظر فيها اللجنة؛  ـــ ــ ــاءات األجور واقتراح الحلول لتلك المشـــ ــ ــ ـــتقصــــ ــ ــ ـــابعة من اســـ ــ ــ عليها خالل الجولة الســـ
ــادر الخارجية؛  ــراء البيانات من المصـــ ــ ــول على البيانات المطلوبة، بما في ذلك إمكانية شـ ــ ــبل الحصـ ـــتعراض ســـ واســ

المنهجيتين للتأكد من كون المنهجية  لوطنية؛ ودراســة تطبيق كلتامدنية اودراســة مســألة التمثيل الكافي في الخدمة ال
ــاواة في معاملة الموظفين الموجودين في مواقع  ــ ـــوق العمل المحلية، ومن تحقق المســ المختارة متوافقة مع ظروف ســـ

في دورتها  لذلك؛ وتقديم مقترحاته إلى اللجنة متماثلة؛ واقتراح تنقيحات إلدخالها على نص كل من المنهجيتين وفقاً 
  الثامنة والثمانين؛ 

  
  وقررت اللجنة كذلك العودة إلى المخطط الزمني لالستعراض في دورتها الثامنة والثمانين.  -٣٤
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  الفصل السادس من تقرير اللجنة
  شروط الخدمة في الميدان: مراكز العمل ذات الظروف المنطوية على مشقة بالغة

 
ــة والثمانين   -٣٥ ــ ــقة، في الدورة الخامســ ــ ــنيف مراكز العمل من حيث المشــ ــ ـــتها لمنهجية تصــ لّلجنة، وأثناء مناقشـــ

أثارت المنظمات الميدانية المشـاركة في شـبكة الموارد البشـرية مسـألة مراكز العمل المصـنفة في فئة المشـقة دال أو 
للمنظمات هاء وليســـت مصـــنفة من مراكز العمل دون اصـــطحاب األســـرة. وناقشـــت اللجنة مســـألة ما إذا كان يمكن 

ــل على  أن تتيح بعض المرونة للموظفين في تلك المواقع، بحيث يكون للموظف خيار أن يصـــطحب أســـرته فيحصـ
ــاً  ــ ــى عوضـــ ــ ــــرته فيتقاضـــ ـــرة في الموقع، أو خيار أال يصـــــــطحب أســـ ــ ـــتقرار األســ عن ذلك البدل  البدالت المتعلقة باســــ

إلى  للمنظمات أن تتناول تلك النواحي جنباً  أنه يمكن الخاص بالخدمة بدون اصــطحاب األســرة. ورأت اللجنة أيضــاً 
  جنب مع المبادرات األخرى المتصلة بواجب العناية. 

 
ــة والثمانين، تقريراً   -٣٦ ــ ــــادسـ ــــتعرضـــــت اللجنة، في دورتها السـ ـــرية عن مراكز  مقدماً  واسـ ـــبكة الموارد البشــ من شــ

ــنفة من مراكز العمل د ــقة دال أو هاء وليســــت مصــ ــنفة في فئة المشــ ون اصــــطحاب األســــرة. وفي ذلك العمل المصــ
التقرير، أوضـــحت الشـــبكة المســـؤولية الملقاة على عاتق مؤســـســـات منظومة األمم المتحدة كأرباب عمل فيما يتعلق 

من البيانات من شبكة الموارد البشرية بشأن مسألة  بواجب تقديم العناية للموظفين وأسرهم؛ وقررت: أن تطلب مزيداً 
كز العمل الصعبة غير المصنفة كمراكز عمل دون اصطحاب األسرة؛ وأن تتم دراسة االنفصال عن األسرة في مرا

  هذه المسألة بواسطة فريق عامل.
 

 ٢٠١٨  وفي دورتها السابعة والثمانين، استعرضت اللجنة تقرير الفريق العامل، الذي اجتمع في حزيران/ يونيو  -٣٧
ــتمل على رؤية كّلية لمجموعة عناصـــــر األجر في الميدان؛ ونبذة عن تاريخ  ـــة وثائق وعروض شـــــتى، وهو ما اشـــ لدراســ
شروط الخدمة الميدانية والحالة الراهنة والمسائل التي أثارتها المنظمات؛ وعملية تصنيف مراكز العمل من حيث المشقة 

ــطحاب ا ـــفة مراكز العمل دون اصــــ ــافية المقدمة من المنظمات من خالل وٕاعطاء المواقع صـــ ــ ـــرة؛ والمعلومات اإلضــ ألســـ
  الدراسة االستقصائية؛ وبعض الممارسات الخارجية. 

 
ــال   -٣٨ ـــ ـــت اللجنة ما إذا كان ينبغي معاملة االنفصـــ ـــ ونظرت اللجنة في الخيارات التي طرحها الفريق العامل وناقشــ

ــال طوعي أو غير طوعي؛ وبعبارة أخرى، ما إذا كان  عن األســـرة في مراكز العمل من الفئتين دال وهاء على أنه انفصـ
ــتحقاق، أو ما إذا كان من الممكن منح الموظفين  ينبغي منع الموظفين من اصـــطحاب ُمعاليهم المســـتوفين لشـــروط االسـ

  خيار اصطحاب أسرهم أم ال.
 

ــاً   -٣٩ ــ ـــنفة في فئ والحظت اللجنة أيضــ ــ ــــقة دال وهاء أن الموظفين الذين يخدمون في مراكز العمل المصـ ة المشــ
ــرة يواجهون خياراً  ــ ــطحاب األســ ــ ــّنفة كمراكز العمل بدون اصــ ـــعباً  غير المصــــ ـــرهم للعيش في  صـــ ــطحاب أســـ ــ بين اصــ

ــال عن  ـــافة إلى االنفصـــ ــتقل، األمر الذي ينطوي على بعض التكاليف، إضــ ــعبة أو إبقائها في موقع مســـ ظروف صـــ
ــاً  ــ ـــرهم؛ واعتبرت أيضـــ ـــرة في مكان  أســــ ــ ــافية التي ينطوي عليها االحتفاظ باألســ ـــ أن بعض االعتراف بالتكاليف اإلضــ
في الحاالت التي يختار فيها الموظفون عدم اصـــطحاب أســـرهم في ظّل الظروف الصـــعبة  منفصـــل ســـيكون مناســـباً 

ــمح فيهــا  أقــل من مبلغ بــدل الخــدمــة في مراكز العمــل التي في مراكز العمــل هــذه. ورأت اللجنــة أن مبلغــاً  ــــ ــ ـــ ــ ال ُيســ
للموظفين  في تلك الحاالت، مع مراعاة أن يظّل خيار اصــطحاب األســر متاحاً  باصــطحاب األســرة ســيكون مناســباً 

  عند قبول التعيين في مراكز العمل تلك.
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  قرارات اللجنة
 

العمل عاليه المســتوفين لشــروط االســتحقاق إلى مراكز خيار اصــطحاب مُ  فترك للموظقررت اللجنة: أن يُ   -٤٠
ــقة دال أو هاء غير المحددة على أنها مراكز عمل بدون اصــــطحاب األســــرة؛ وأن  ــتويات المشــ ــمن مســ ــنفة ضــ المصــ
تلبى الحاجة التي أعربت عنها المنظمات واتحادات الموظفين من خالل توفير مبلغ مخفض من بدل الخدمة في 

عاليهم في الســنة، للموظفين ومُ أمريكي  والرد ١٥ ٠٠٠مراكز العمل التي ال ُيســمح فيها باصــطحاب األســرة، بقيمة 
ـــاعدتهم على تحمل تكاليف إبقاء معاليهم في أماكن أخرى؛ وأن ُيمنح المبلغ  ـــتحقاق لمســــ ــ ــــروط االســ ـــتوفين لشـــ ــ المســ
المــذكور أعاله للموظف الــذي يطلــب هــذا البــدل عنــد قبول التعيين في مركز العمــل من الفئتين دال أو هــاء غير 

ـــرة بدالً المحددة على أنها مر  ــ ـــطحاب األســـ ــ ــطحاب مُ  اكز عمل بدون اصـــ ــ ــ ــروط من خيار اصــ ــ ـــتوفين لشــــ ــ عاليهم المســـ
عال مســتوف للشــروط لم يصــطحب إلى مركز العمل؛ وأن االســتحقاق إلى مركز العمل؛ وأال ُيدفع هذا البدل ألي مُ 

  .٢٠١٩ة في عام ُيستعرض البدل بعد التنفيذ الكامل لمنهجية تقييم المشّقة المنقحة عند االنتهاء من الدور 
  
 

  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
 

  بهذا التقرير. إلى اإلحاطة علماً  ةمدعو جمعية الصحة   -٤١
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