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لشــروط خدمــة مــوظفي الفئــة المهنيــة (الفنيــة) والفئــات العليــا. ومنــذ ذلــك الحــين، أجــرت اللجنــة عــدة استعراضــات 
  أثارتها الجمعية العامة في جملة أمور أخرى. للنظام بغرض تقييم تطبيقه ومعالجة الشواغل التي

  
يضـــّم ممّثلـــين عـــن اللجنـــة وأمانتهـــا وشـــبكة المـــوارد البشـــرية  ٢٠٠٩وأنشـــأت اللجنـــة فريقـــًا عـــامًال فـــي عـــام   -٥

ومجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة المعني بالتنسيق وعن المنظمات واتحادات الموظفين. ويقوم 
م وتطبيقــه، بــالنظر إلــى عوامــل مختلفــة، مــن أجــل الفريــق العامــل، طبقــًا لالختصاصــات الموكولــة إليــه، بتقيــيم النظــا

  تحديد ما إذا كان النظام اليزال يحّقق أغراضه ومقاصده. 
  
وقــدم الفريــق العامــل إلــى اللجنــة، فــي دورتهــا الثانيــة والســبعين، تقريــرًا يتضــمن توصــيات تجميعيــة قــّررت   -٦

  اللجنة، بناًء عليها، مجموعة من األمور منها ما يلي:
  

  نظام التنقل والمشقة
  

الفضـــلى إلدارة البـــدالت الخاصـــة بعنصـــري  الطريقـــةأن تتـــولى كـــل منظمـــة علـــى حـــدة تحديـــد   (أ)
  التنقل والمشقة؛

  
أن تطلــب مــن أمانتهــا إجــراء تقيــيم إضــافي ألثــر النظــام المــنقح للتنقــل، وذلــك بعــد أن تمضــي   (ب)

قبــل وقــت االســتعراض الثالــث للمبــالغ، علــى تطبيقــه مــدة أطــول مــن مــدة االنتــداب النمــوذجي، أي لــيس 
  ؛٢٠١٥في عام 

  
، مــن المنظمــات ومــن أمانــة مجلــس الرؤســاء ٦٥/٢٤٨أن تطلــب، وفقــًا لقــرار الجمعيــة العامــة   (ج)

التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة المعني بالتنسيق التعاون عن كثب مع أمانـة لجنـة الخدمـة المدنيـة 
إلفــادة عنهــا بانتظــام. وسيســمح هــذا المجهــود المشــترك بــإجراء تحليــل جمــع البيانــات وا الدوليــة مــن أجــل

أجدى الستخدام وتأثير البدالت المحّددة وغيرها من المبادرات الشاملة، مثل مواءمة شروط الخدمـة فـي 
  مراكز العمل التي ال ُيسمح فيها باصطحاب األسرة؛

  
اكــز العمــل الشــاقة وتحديــد مراكــز العمــل كمــا اتخــذت اللجنــة قــرارات بشــأن النظــام الخــاص بتصــنيف مر   -٧

  التي ال ُيسمح فيها باصطحاب األسرة.  
  

  استعراض مستوى بدالت التنقل والمشقة وعدم نقل األمتعة
  
المتعلقـة ببـدالت التنقـل تسـوية عوامـل ال لتطبيـق استعرضت اللجنة، في دورتها الثالثة والسـبعين، تحلـيالً   -٨

  والمشقة وعدم نقل األمتعة. ونظرت في خيارات مختلفة وقّررت ما يلي: 

بــدل المشــقة وبــدل التنقــل وبــدل عــدم نقــل األمتعــة، ٪ علــى كــل مــن ٢‚٥قــدرها  زيــادةتطبيــق   (أ)
  ؛ ٢٠١٢يناير  كانون الثاني/ ١ اعتبارًا من

عنصــر علــى شــقة والتنقــل وعــدم نقــل األمتعــة المطبقــة علــى بــدالت المنفســها التســوية تطبيــق   (ب)
التـــي ال ُيســـمح فيهـــا عمـــل الالمشـــقة اإلضـــافي لعـــدم اصـــطحاب األســـرة للمـــوظفين العـــاملين فـــي مراكـــز 

    .٢٠١٢يناير  كانون الثاني/ ١، اعتبارًا من باصطحاب األسرة
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  بدل الخطر
  
اللجنة استبدال "بدل المخاطر" بنظام ُيدعى "بدل الخطر" ينطبق علـى الحـاالت االسـتثنائية التـي  قّررت  -٩

تشتد فيها األخطار المحدقة بموظفي المنظمات المشـاركة فـي نظـام األمـم المتحـدة الموحـد. وقـّررت أيضـًا جملـة 
  أمور منها ما يلي: 

مريكـي شـهريًا للمـوظفين المعّينـين دوليـًا دوالر أ ١٦٠٠أن تحّدد مسـتوى بـدل الخطـر فـي مبلـغ   (أ)
  ؛  ٢٠١٢كانون الثاني/ يناير  ١اعتبارًا من 

نـين أن تطلب إلى أمانتها إجراء دراسة عن منهجية تحديد مسـتوى بـدل الخطـر للمـوظفين المعيّ   (ب)
  ؛٢٠١٢ وتقديم تقرير بشأنه في دورتها الخامسة والسبعين في عام اً محلي

٪ ٢٥معــدل فــي ر إجــراء اســتعراض وكتــدبير مؤقــت، مســتوى بــدل الخطــر انتظــافــي د، أن تحــدّ   (ج)
  .  المطبقالمحلية العامة  اتالخدمفئة من النقطة الوسطية الصافية لجدول مرتبات 

  
  استعراض األجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي

  
اللجنة بالتعاون مع أمانـة كان استعراض األجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي، الذي بدأته أمانة   -١٠

التقاعـد المحـّدد نظـام  ل مناسـبة للمقارنـة بـينأوّ  الصندوق المشترك للمعاشـات التقاعديـة لمـوظفي األمـم المتحـدة،
الواليــات  نظــام صــندوق المشــترك للمعاشــات التقاعديــة لمــوظفي األمــم المتحــدة وبــينالــذي يطبقــه ال االســتحقاقات

  ين.دياالتحان موظفيالتقاعد المتحدة ل
  

بسـبب االختالفـات الكبيــرة اسـتبدال الـدخل نسـب  فـي حســابالكامنـة الصـعوبات علمـًا ب اللجنـةحاطـت أو   -١١
، كخطوة إلى األمام، وضع منهجية واضحة ودقيقة توضـح الكيفيـة التـي المعاشات التقاعدية وطلبتبين نظامي 

  النظامين.ستتم بها المقارنة بين 
  

وطلبت اللجنة إلى أمانتها أن تواصل استعراض األجر الداخل في حساب المعاش التقاعـدي، وأن تقـوم   -١٢
  بذلك في مرحلتين هما: 

  وضع منهجية لمقارنة النظامين؛  (أ)

  إجراء استعراض عام لمنهجيات تحديد األجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي.   (ب) 
  

  إدارة األداء 
  

علـى أهميـة وضـع آليـات تتـيح التمييـز بشـكل أفضـل بـين ، ٦٣/٢٥١فـي قرارهـا ، لعامةأّكدت الجمعية ا  -١٣
ــ اً مســتويات األداء، وطلبــت إلــى اللجنــة أن تتعــاون تعاونــ مــع المنظمــات لتحديــد الوســائل الممكنــة للمكافــأة  اً وثيق

إبقـــاء ، علــى ذلــك بنــاءً ، إلدارة األداء. وقــّررت اللجنــة اً محـــدث اً علــى األداء، وأن تقــدم إلــى الجمعيــة العامــة إطــار 
مســألة إدارة األداء قيــد االســتعراض، وطلبــت مــن أمانتهــا تحــديث المبــادئ التوجيهيــة إلدارة األداء التــي وضــعتها 

، مع التركيز علـى الثقافـة والبيئـة، وعلـى القيـادة التـي يجـب أن تكـون نابعـة مـن قّمـة كـل منظمـة ١٩٩٧في عام 
  البيئة.ضمان استدامة تلك ل
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تتضــّمن نتــائج مشــاورات األمانــة مــع المنظمــات والمــوظفين وتحــّدد عناصــر  فــي وثيقــة ونظــرت اللجنــة  -١٤
فهنـاك بعـض المجـاالت التـي  .وخلصت إلى ضرورة إدخال المزيد من التعديالت على اإلطـار اإلطار المحّدث.
 اً اإلدارة التنفيذيـة التزامـ التـزامضـرورة و  "تسويات االنضمام"على بشكل أكبر التركيز ثل ضرورة ميتعّين تعزيزها، 

زيــادة التوجيــه  التحســينات األخــرى بتغييــر الثقافــة التنظيميــة بمــا يالئــم تنفيــذ نظــام فعــال إلدارة األداء. ومــن اً قويــ
المقــّدم بخصــوص درجــات التقيــيم التــي ينبغــي تــوّخي البســاطة فيهــا؛ وٕانفــاذ ممارســات التقيــيم الجيــدة؛ وتخطــيط 

أهميـة  لـىبوضـوح عرّكـز إلى القيمـة وأن ي اً فق بشكل عام على وجوب أن يكون اإلطار مستندالعاملة. واتُ  ىالقو 
ونظــرت اللجنــة أيضــًا فــي مســألتي المكافــآت الماليــة والترقيــة تعريــف ثقافــة األداء.  لــىتهيئــة بيئــة عمــل محّفــزة وع

مخّصصــات الموجــودة علــى أســاس الجــدارة وخلصــت إلــى أّنــه ينبغــي للمنظمــات أن تســتخدم علــى نحــو أفضــل ال
  بالفعل في جداول مرتباتها. 

  
  وقّررت اللجنة ما يلي:  -١٥

  تقديم اإلطار المنّقح إلى الجمعية العامة كي توافق عليه؛  (أ)

  على أساس الجدارة خالل إحدى الدورات المقبلة.قية النظر في مسألة تطبيق نظام التر   (ب)
  

  الستحقاق المنحة الدنيامنهجية منحة التعليم: السّن 
  

، تناولــت جلــس الرؤســاء التنفيــذيين فــي منظومــة األمــم المتحــدة المعنــي بالتنســيقماســتجابة لطلــب مــن   -١٦
  الستحقاق منحة التعليم.دنيا سّن الشرط ال اللجنة

  
يـة قّررت اللجنة أن توصي الجمعية العامـة باتخـاذ اإلجـراءات التاليـة بالنسـبة إلـى السـنة الدراسـية الجار و   -١٧
  :٢٠١٢يناير  كانون الثاني/ ١في 

  تعديل شروط استحقاق منحة التعليم على النحو التالي:  (أ)
سة تعليمية على المستوى االبتدائي أو ما فوقـه بـدوام كامـل أثنـاء سبمؤ  اً : يكون الطفل ملتحقالسّن الدنيا

كـــان الطفـــل قـــد بلـــغ  ألغـــراض هـــذا المعيـــار إذا ًا"ابتـــدائي"عتبـــر التعلـــيم خدمـــة الموظـــف بالمنظمـــة. ويُ 
أكبر عند بداية السنة الدراسية، أو إذا كـان بلـوغ الطفـل الخامسـة مـن العمـر  اً الخامسة من العمر أو سنّ 

ــدنيا ويمكــن قبــول ســّن ســيحّل فــي غضــون ثالثــة أشــهر مــن بدايــة الســنة الدراســية.  أقــل مــن الســّن ال
ات التعليمية حيث يلـزم بـدء التعلـيم النظـامي فـي سـّن أصـغر الستحقاق المنحة بالنسبة إلى المؤسس

  .بحكم القانون

نظــام الموحــد إلــى تعــديل شــرط الســّن الــدنيا بمــا يحّقــق توحيــد مشــاركة فــي الالالمنظمــات دعــوة   (ب)
  معايير استحقاق المنحة.

  
  والفئات العليا )الفنيةالمهنية (شروط خدمة موظفي الفئة 

  
  لمبدأ نوبلمير وفقاً  اً الوطنية األعلى أجر تحديد الخدمة المدنية 

  
، تجـــري اللجنـــة دراســـات دوريـــة ٤٤/١٩٨للتكليـــف الصـــادر للجنـــة بموجـــب قـــرار الجمعيـــة العامـــة  اً وفقـــ  -١٨

وفقـــا لمبـــدأ نـــوبلمير. واقتضـــت هـــذه الدراســـات مقارنـــة مجموعـــات  اً لتحديـــد الخدمـــة المدنيـــة الوطنيـــة األعلـــى أجـــر 
فــي النظــام  اً ة المدنيــة الوطنيــة التــي يمكــن إحاللهــا محــّل الجهــة المعتمــدة حاليــالخدمــُنظــم عناصــر األجــور فــي 
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الصـافية فـي ُنظـم الخدمـة المدنيـة الوطنيـة جـور األبـين وُعقـدت المقارنـة الموحد لألمم المتحدة كأساس للمقارنـة. 
، وُعرضـت اً المعتمـد حاليـ أسـاس المقارنـةوهـو الخدمة المدنية االتحادية فـي الواليـات المتحـدة، نظام بلدان و لعدة 

  النتائج على اللجنة في دورتها الثانية والسبعين للنظر فيها وٕاسداء المشورة.
  

الخدمة المدنية الوطنية تتعامل ُنظم  أنّ ، وأشارت إلى بالخلفية االقتصادية للدراسة الحالية وأقّرت اللجنة  -١٩
المثــال، بينمــا يلجــأ بعضــها إلــى تجميــد األجــور، يختــار بطــرق مختلفــة مــع األزمــة الماليــة الراهنــة. فعلــى ســبيل 

بعضــها اآلخــر اإلبقــاء علــى مســتويات الرواتــب مــع خفــض أعــداد المــوظفين. ومــن الحتمــي أن ُتحــدث التــدابير 
 المحّددة التي تتخذها كل حكومة للتعامل مع شواغلها المتعّلقة بالميزانية تأثيرات متباينة على مستويات األجـور.

  رت اللجنة ما يلي: وعليه قرّ 

دراسـة نـوبلمير الحاليـة، مـع اإلشـارة إلـى أن نتيجـة المقارنـة الحقـة مـن أال ُينتقل إلى المرحلـة ال  (أ)
الـذي يـدفع أعلـى النظـام للمقارنـة فـي الوقـت الحـالي هـو  اً الخدمة المدنية المتخذ أساسنظام أظهرت أن 

تبــدو الموجــودة مــع ســائر ُنظــم الخدمــة المدنيــة  النســب المئويــة للفــروق مســتوى مــن األجــور النقديــة، وأنّ 
علــى أســاس المقارنــة المعمــول  ُيبقــىوبنــاًء عليــه مــن أن يمكــن تعويضــها بســائر عناصــر األجــر،  أكبــر
  ؛ اً حالي به

يتجـاوز  فـي موعـد ال اً الخدمة المدنيـة الوطنيـة األعلـى أجـر نظام ُتجري دراسة أخرى لتحديد أن   (ب)
  .٢٠١٦اسة نوبلمير المقبلة في عام الموعد المقّرر إلجراء در 

  
  المسائل المتصلة بتسوية مقر العمل

  
  تقرير اللجنة االستشارية لشؤون تسويات مقر العمل في دورتها الثالثة والثالثين

  
في إطار تطبيـق نظـام تسـوية مقـر العمـل دراسـات مقارنـة شـاملة لمواقـع العمـل بصـفة دوريـة فـي  ُتجرى  -٢٠

جميــع مراكــز العمــل. ويجــري تنظــيم هــذه الدراســات فــي جــوالت مــن خمــس ســنوات، علــى أن تبــدأ كــل جولــة مــن 
شـــنطن ووا ، بمـــا فـــي ذلـــك نيويـــوركمقـــاربهـــا  الدراســـات باستقصـــاءات أساســـية فـــي جميـــع مراكـــز العمـــل التـــي

 ومــونتلایر ولنــدن ومدريــد وفــي هــذا الصــدد، أجــرت اللجنــة دراســات مقارنــة لمواقــع العمــل فــي جنيــف العاصــمة.
ونظــرت  .٢٠١٠أكتــوبر  ســبتمبر وتشــرين األول/ وذلــك فــي أيلــول/ واشــنطن العاصــمة،و  ورومــا وفيينــا بــاريسو 

ينــاير  المعقــودة فــي كــانون الثــاني/ ثــينفــي دورتهــا الثالثــة والثال، اللجنــة االستشــارية لشــؤون تســويات مقــر العمــل
  اللجنة.ها إلى توصياتقدمت الدراسات االستقصائية، و في تحليل ، ٢٠١١

  
  وقّررت اللجنة ما يلي:   -٢١

لمــا أوصــت بــه اللجنــة االستشــارية، علــى نتــائج الدراســات االستقصــائية المقارنــة  اً الموافقــة، وفقــ  (أ)
  ؛٢٠١٠لعام 

 ولنــــدن ومدريــــد المتعلقــــة بجنيــــف ٢٠١٠الدراســــات االستقصــــائية لعــــام ضــــرورة مراعــــاة نتــــائج   (ب)
واشـنطن العاصـمة عنـد تحديـد فئـات تسـويات مقـر العمـل لكـل مـن هـذه و  ورومـا وفيينـا باريسو  ومونتلایر

  ؛٢٠١١أبريل  نيسان/ ١من  اً المدن اعتبار 

اريـا وبولنـدا ورومانيـا ضرورة إجراء دراسات مقارنة إضافية لمواقع العمـل لكـل مـن بلغاريـا وهنغ  (ج)
  في منتصف الجولة الحالية من الدراسات االستقصائية.
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  الواليات المتحدة تطور هامش األجر الصافي في األمم المتحدة/
  

واصلت اللجنة استعراض العالقة بـين األجـر الصـافي لمـوظفي  بموجب تكليف دائم من الجمعية العامة  -٢٢
 المدنيــةوالفئــات العليــا فــي نيويــورك واألجــر الصــافي لمــوظفي الخدمــة  )الفنيــةالمهنيــة (األمــم المتحــدة مــن الفئــة 

ترصـد  لـذلك الغـرض اً االتحادية بالواليات المتحدة الـذين يشـغلون وظـائف مماثلـة فـي واشـنطن العاصـمة. وتحقيقـ
 )الفنيــةالمهنيــة (التغيــرات التــي تطــرأ علــى مســتويات األجــر لمــوظفي األمــم المتحــدة مــن الفئــة ، كــل عــام، اللجنــة

عـن  والفئات العليا ولمـوظفي الخدمـة المدنيـة االتحاديـة بالواليـات المتحـدة الـذين يشـغلون وظـائف مماثلـة، فضـالً 
التغيرات األخرى ذات الصلة بعملية المقارنة بما في ذلك معدالت الضرائب المستخدمة لتحديد صافي المرتبـات 

  كلفة المعيشة في نيويورك وواشنطن العاصمة.للمقارنة والعالقة بين ت اً المتخذة أساس
  

 )الفنيـةالمهنيـة (الهـامش بـين األجـر الصـافي لمـوظفي الفئـة  غ الجمعية العامة بأنّ رت اللجنة أن تبلّ قرّ و   -٢٣
وظـائف مماثلـة فـي الخدمـة الـذين يشـغلون  مـوظفيناألجـر الصـافي للوالفئات العليا لألمـم المتحـدة فـي نيويـورك و 

. ٢٠١١فــي الســنة التقويميــة  ١١٤‚٢ر بقيمــة قــدّ ديــة بالواليــات المتحــدة فــي واشــنطن العاصــمة، يُ المدنيــة االتحا
إلــى أن متوســط مســتوى الهــامش الحــالي للســنوات الخمــس الماضــية  انتبــاه الجمعيــةســترعي أن ت رت أيضــاً وقــرّ 

  .١١٥عد دون نقطة الوسط المستصوبة البالغة ا يُ مّ م، ١١٤‚٠ر بقيمة قدّ ) يُ ٢٠١١-٢٠٠٧(
  

  دراسة استقصائية وتقرير عن التنوع في النظام الموحد لألمم المتحدة
  

أن تستعرض التدابير التي اتخـذتها المنظمـات ، ٦٤/٢٣١في قرارها ، إلى اللجنة طلبت الجمعية العامة  -٢٤
  من ميثاق األمم المتحدة. ١٠١من المادة  ٣المشاركة في النظام الموحد فيما يتعلق بتنفيذ الفقرة 

  
اللجنـــة دراســـة لسياســـات التنـــوع فـــي المنظمـــات المشـــاركة فـــي النظـــام الموحـــد. وُأبلغـــت ُعرضـــت علـــى و   -٢٥

السياسـات علـى مـا  تلـكزت إيجاد قوى عاملة متنوعـة. ورّكـ غرضسياسات بة المنظمات قد نفذت عد أنّ باللجنة 
فـي أمـاكن العمـل، والتـوازن فيروسـه األيـدز والعـدوى ببتوعيـة والالمعـوقين، يلي: المساواة بين الجنسين، وتوظيف 

، بقدر من التفصيل، عن التـوازن الجغرافـي فـي المنظمـات الكبـرى المشـاركة فـي اً الجغرافي. وقدمت األمانة تقرير 
  النظام الموحد.

  
  وقّررت اللجنة ما يلي:   -٢٦

لموحـــد النظـــام افـــي  المنظمـــات المشـــاركةإبـــالغ الجمعيـــة العامـــة بحالـــة التوزيـــع الجغرافـــي فـــي   (أ)
  المنظمات ومجالس إدارتها لتحقيق التوازن الجغرافي؛تلك واإلجراءات التي تتخذها 

توصية المنظمات باتخاذ تدابير مـن شـأنها أن تكـون من أجل الموظفين  تعييندراسة سياسات   (ب)
  على التنوع؛ اً أكثر تشجيع

  موضوع التنوع بشكل أوسع في وقت الحق.إلى مناقشة  العودة  (ج)
  

شــروط الخدمــة الســارية علــى فئــة الخــدمات العامــة والفئــات األخــرى مــن المــوظفين 
  المعّينين محلياً 

  
  استقصاء مرتبات فئة الخدمات العامةتي استعراض منهجي

  
مــــن نظامهــــا األساســــي وفــــي نهايــــة الجولــــة السادســــة مــــن  ١١للمــــادة  اً كانــــت اللجنــــة قــــد شــــرعت، وفقــــ  -٢٧

مرتبــات المقــر، فــي اســتعراض المنهجيتــين المعمــول بهمــا فــي مراكــز العمــل التــي بهــا مقــار ومراكــز  استقصــاءات
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أنشـــأت  ذلــكبنــاء علـــى العمــل التــي لـــيس بهــا مقـــار فيمــا يتعلـــق باستقصــاءات أفضــل شـــروط العمــل الســـائدة. و 
ء اللجنـة، وسـتة أعضـاء مـن أربعـة أعضـاء مـن أعضـا نـاً مكوّ  عـامالً  اً فريقـ، في دورتهـا السادسـة والسـتين، اللجنة

نــــين مــــن قبــــل كـــل اتحــــاد مــــن اتحــــادات المــــوظفين (أي لجنــــة التنســــيق معّينـــين مــــن المنظمــــات، وعضــــوين معيّ 
لالتحـــادات والرابطـــات الدوليـــة لمـــوظفي منظومـــة األمـــم المتحـــدة، واتحـــاد رابطـــات المـــوظفين المـــدنيين الـــدوليين، 

  أمانة اللجنة.عن عن ممثلين  فضالً واتحاد موظفي األمم المتحدة المدنيين الدوليين)، 
  

  الموافقة على المنهجيتين 
  

وافقــت اللجنــة، بعــد االنتهــاء مــن استعراضــها، علــى المنهجيتــين المنقحتــين األولــى والثانيــة، وقــّررت أن   -٢٨
فـــي . وقــّررت اللجنــة أيضـــًا أّنــه ينبغــي البــدء فــورًا ٢٠١٢كـــانون الثــاني/ ينــاير  ١يبــدأ العمــل بهمــا اعتبــارًا مــن 

عمليـــات التحضـــير للعمـــل بـــالمنهجيتين المنقحتـــين وذلـــك باتخــــاذ إجـــراءات عـــدة منهـــا تحـــديث أدلـــة استقصــــاء 
  المرتبات، وتوفير التدريب، وتحديث ُنظم تكنولوجيا المعلومات التي ُتستخدم لتحليل البيانات.

  
  شروط الخدمة في الميدان

  
شروط خدمة موظفي المنظمات المشاركة في النظـام الموحـد العـاملين فـي مراكـز العمـل التـي  مواءمة

  سمح فيها باصطحاب األسرةال يُ 
  

علــى العناصــر الرئيســية إلطــار الراحــة واالســتجمام كمــا اقترحتهــا لجنــة ، ٢٠١٠فــي عــام ، عــد الموافقــةب  -٢٩
، أن تقوم اللجنة بوضع اللوائح المتعلقة بذلك ٦٥/٢٤٨رها رت الجمعية العامة، في قراقرّ  الخدمة المدنية الدولية

  اإلطار.
  

  وقّررت اللجنة ما يلي:   -٣٠

إصدار مجموعة منقحة من المعايير المتعلقة بمنح الحق في السـفر للراحـة واالسـتجمام، وعـدد   (أ)
ينــاير  الثــاني/كــانون  ١مــن  اً بــدء العمــل بهــا اعتبــار و ، وظــروف الســفر ســمح فيهــا بالســفرات التــي يُ المــرّ 

  ؛٢٠١٢

، تقديم توصية إلى الجمعية العامة بتعديل مدة الغياب المأذون به في إطار الراحـة واالسـتجمام  (ب)
مـن خمسـة أيـام عمـل متتاليـة إلـى ، علـى النحـو المنصـوص عليـه فـي إطـار الراحـة واالسـتجمام المعتمـد

  إليها وقت السفر المعتمد. خمسة أيام تقويمية متتالية، مضافاً 
  

  معدالت موحدة لبدل المعيشة للعمليات الخاصةتحديد 
  

فيمــا يتعلــق بمواءمــة شــروط الخدمــة فــي مراكــز ت توصــيا قــدمت اللجنــة، فــي دورتهــا الحاديــة والســبعين،  -٣١
ـــة للمنظمـــات التـــي العمـــل التـــي ال يُ  ســـمح فيهـــا باصـــطحاب األســـرة. وشـــملت التوصـــيات وضـــع ترتيبـــات انتقالي

ت الجمعيــة العامــة هــذه الخاصــة وتــدفع للمــوظفين بــدل معيشــة للعمليــات الخاصــة. وأقــرّ تســتخدم نهــج العمليــات 
  .٦٥/٢٤٨التوصيات في قرارها 

  
ســمح فيهــا كخطــوة أولــى نحــو تحقيــق المواءمــة بــين شــروط الخدمــة فــي مراكــز العمــل التــي ال يُ تقــّرر،   -٣٢

دة لكــل موقــع لتكــون للعمليــات الخاصــة المحــدّ أن تقــوم اللجنــة بمواءمــة مبــالغ بــدل المعيشــة ، باصــطحاب األســرة
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وذلـك بالتشـاور ، على أنه مركز عمل اً بمثابة معدل موحد لبدل المعيشة للعمليات الخاصة لكل موقع معّين حالي
  . وبناًء على ذلك تم تحديد تلك المبالغ وعرضها على اللجنة. مع المنظمات واتحادات الموظفين

  
  وقّررت اللجنة ما يلي:  -٣٣

أن تعتمــــد قائمــــة المعــــدالت الموحــــدة لبــــدل المعيشــــة للعمليــــات الخاصــــة لمراكــــز العمــــل التــــي   )(أ
 ٢٠١٢ينــاير  كــانون الثــاني/ ١مــن  اً ســمح فيهــا باصــطحاب األســرة، علــى أن يبــدأ ســريانها اعتبــار يُ  ال

 ٢٠١٢ينــــــاير  كــــــانون الثــــــاني/ ١بالنســــــبة للمــــــوظفين المنتــــــدبين لمكــــــان انتــــــداب إداري جديــــــد بــــــين 
يبــــدأ ســــريان المعــــدالت الموحــــدة الجديــــدة  . وبالنســــبة للمــــوظفين الحــــاليين٢٠١٢ ويونيــــ حزيــــران/ ٣٠و

  ؛ ٢٠١٢ ويولي تموز/ ١من  اً اعتبار 

ســلطة اتخــاذ القــرارات بشــأن مبــالغ بــدل المعيشــة للعمليــات الخاصــة لــرئيس اللجنــة ض أن تفــوّ   (ب)
خــالل الفتــرة االنتقاليــة وٕاصــدارها األســرة  ســمح فيهــا باصــطحاببالنســبة لمراكــز العمــل الجديــدة التــي ال يُ 

  )؛ ٢٠١٦ ويوني حزيران/ ٣٠(أي حتى 

أن تطلــــب مــــن المنظمــــات التشــــاور مــــع الــــرئيس بشــــأن جميــــع المســــائل المتعلقــــة بالسياســــات   (ج)
  المتصلة بمعدالت بدل المعيشة للعمليات الخاصة.

  
  سمح فيها باصطحاب األسرةتحديد مراكز العمل التي ال يُ 

  
  ما يلي:  ،في دورتها الثالثة والسبعين، رت اللجنةقرّ   -٣٤

يجوز لرئيس لجنة الخدمة المدنية الدولية تحديد مركز عمل مـا باعتبـاره مركـز عمـل بـدون أّنه   (أ)
ســمح اصــطحاب األســرة ألغــراض بــدل المشــقة اإلضــافية الممنــوح للعــاملين فــي مراكــز العمــل التــي ال يُ 

إدارة األمـم المتحـدة لشـؤون السـالمة  رلك على مراكز العمل التي تقرّ طبق ذفيها باصطحاب األسرة. ويُ 
لمـدة هـا في المكـوثألسباب تتعلق بالسالمة واألمن، ، حظر على جميع المعالين المستحقينه يُ واألمن أنّ 

والمنتـــدبين للخدمـــة فـــي  ســـتة أشـــهر أو أكثـــر. وُيمـــنح بـــدل المشـــقة اإلضـــافية للمـــوظفين المعّينـــين دوليـــاً 
  مراكز عمل بدون اصطحاب األسرة؛ 

ــ أن تفــّوض  (ب) ــه مركــزًا للعمــل  مركــز عمــل مــاإعــالن رئيس اللجنــة ســلطة ل بــدون اصــطحاب كوَن
األسرة، وذلك بعد التشاور مع فريق اللجنة العامل المعني باستعراض ظروف الحيـاة والعمـل فـي مراكـز 

  العمل الميدانية.
    

  وب من جمعية الصحةاإلجراء المطل
  

  تحيط علمًا بالتقرير السنوي السابع والثالثين للجنة الخدمة المدنية الدولية.أن إلى جمعية الصحة مدعوة   -٣٥
  
  

=     =     =  


