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  قررت اللجنة إبالغ الجمعية العامة بما يلي:و   -٦

مـع منهجيــة تحديــد  تتســقلـيس للجنــة فـي تطبيــق نظـام تســوية مقـر العمــل سـلطة اتخــاذ تـدابير ال   (أ)
  الهامش بين أجور األمم المتحدة والواليات المتحدة، على النحو الذي حددته الجمعية العامة؛

 بمالءمـة، ولـذلك فـإن اللجنـة غيـر مقتنعـة اآلليات القائمة لتسوية أجور األمم المتحدة تعمـل جيـداً   (ب)
تجميــد األجــور فــي الخدمــة مــن أجــل تجســيد تــدابير إضــافية فــي تطبيــق نظــام تســوية مقــر العمــل ب األخــذ

  ؛ للمقارنة أساساً  المتخذةالمدنية 

 ســيكون مــن الممكــن تقنيــاً فاتخــاذ تلــك التــدابير اإلضــافية،  ضــرورةإذا مــا قــررت الجمعيــة العامــة   (ج)
تنفيذها في نظام تسوية مقر العمل على أساس الترتيبات القائمـة إلدارة الهـامش. وفـي تلـك الحالـة سـيكون 

  من المستصوب أن تُتخذ تلك التدابير لمرة واحدة، ولمدة محدودة.
  

  استعراض مستوى منحة التعليم
  
 منظومـــة األمـــم المتحـــدةل التنفيـــذيين الرؤســـاء مجلـــسعلـــى اللجنـــة مقترحـــات أعـــدتها أمانـــة  كـــان معروضـــاً   -٧

ــيم منحــة مســتوى الســتعراض  الدراســية الســنة خــالل طلبــاً  ١٨ ٢٩٦ علــى اإلنفــاق بيانــات تحليــل أســاس علــى التعل
ــداً  عشــر خمســة فــي ٢٠١١-٢٠١٠ ــيم منحــة إدارة شــملتها منطقــة لتــداول العمــالت /بل  وفقــاً  التحليــل وُأجــري. التعل
  .١٩٩٢ عام منذ القائمة للمنهجية

  
وقــد قــررت اللجنــة أن توصــي الجمعيــة العامــة بالتــدابير الخاصــة ومســتويات منحــة التعلــيم المعروضــة فــي   -٨

  تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين.بشأن  ١٣٢/٤٠م تالوثيقة 
  

  تقرير الفريق العامل المعني باستعراض األجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي
  
بأنهـا ستواصـل اسـتعراض األجـر  الجمعية العامة علمـاً  ٢٠١١،١في تقريرها السنوي لعام  ،أحاطت اللجنةُ   -٩

وضع منهجية لمقارنة نظامي المعاشـات التقاعديـة فـي  ن، أال وهماالداخل في حساب المعاش التقاعدي في مرحلتي
. سـاب المعـاش التقاعـدياستعراض شامل لمنهجيات األجر الداخل فـي حو  / األمم المتحدةكل من الواليات المتحدة

ـــدخل وســـوف ينصـــب التركيـــز علـــى  األســـاس المنطقـــي الســـتخدام المعـــّدالت و العناصـــر المســـاهمة فـــي انعكـــاس ال
العالقــة بــين المتوســط الفعلــي و مــن معــدالت غيــر العائــل فــي بنــاء الجــدول الموحــد  الضــريبية للموظــف العائــل بــدالً 

معــدالت الضــرائب الوطنيــة واســتخدام عوامــل تــرجيح و راتــب إجمــال ال عوامــللســنوات المســاهمة فــي الخدمــة وبــين 
ــد طلبــت اللجنــة اســتعراض بنــدين آخــرين، وهمــا وعــالوة علــى ذلــك،  بدقــة خيــارات المــوظفين لمكــان تقاعــدهم. ُتجسِّ

  العنصر غير الداخل في حساب المعاش التقاعدي واألجر مقابل العمل اإلضافي.
  

  بما يلي: قررت اللجنة إبالغ الجمعية العامةو   -١٠

الصــندوق المشــترك المعمــول بهــا فــي نظــام  دخلالــنســب اســتبدال بالنســبة لمقارنــة النظــامين، فــإن   (أ)
فـي الواليـات المتحـدة  فـي نظـام التقاعـد للمـوظفين االتحـاديينو لموظفي األمـم المتحـدة  ةللمعاشات التقاعدي

  ؛عندما تكون مستويات مساهمة الموظفين في النظامين متماثلة متماثلتان
                                                           

  .A/66/30الوثيقة     ١
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 أجــور تــداخل تــأثير التقــاء بســبب موجــودة الظــاهرة هــذه أن اللجنــة بالنســبة النعكــاس الــدخل، تــرى  (ب)
 البـــارامترات فـــي االخـــتالف تـــأثير مـــع المواقـــع، بعـــض فـــي العامـــة الخـــدمات وفئـــة المهنيـــة (الفنيـــة) الفئـــة

 الفعلـــي أثـــره أن بيـــد. الفئتـــين لمـــوظفي التقاعـــدي المعـــاش حســـاب فـــي الـــداخل جـــراأل لحســـاب المســـتخدمة
 انعكــاس فيهــا يحــدث رتــب فــي يتقاعــدون المهنيــة (الفنيــة) الفئــة مــوظفي مــن جــداً  قلــيالً  عــدداً  ألن مــنخفض
  ؛المرحلة هذه في الدخل انعكاس من للحد إضافية تدابير اتخاذ ضرورة اللجنة تر لم وبالتالي،. الدخل

 فـــي تغّيـــر بســـبب التقاعـــدي المعـــاش حســـاب فــي الداخلـــة األجـــور جـــدول حســـاب عـــادةبالنســبة إل  (ج)
 ظــاهرة فــي ســهميُ  الراتــب إجمــال عوامــل اخــتالف بــأن تســليمها مــع ،اللجنــة تــرى ال ،الراتــب إجمــال عوامــل
 المـــوظفين مـــن قلـــة أنســـيما و ال العوامـــل، تلـــك تغييـــر إلـــى تـــدعو قويـــة أســـباباً  هنـــاك أن الـــدخل، انعكـــاس
 التـدابير لتلـك واالكتـواري المـالي بـاألثر المتصـلة بالشـواغل تتعلـق ألسباب وأيضاً  الدخل بانعكاس يتأثرون
  للمعاشات التقاعدية؛ المشترك الصندوق وعلى المنظمات على

 فــي تغييــر بســبب التقاعــدي المعــاش حســاب فــي الداخلــة األجــور جــدول حســاب عــادةبالنســبة إل  (د)
 أســـاس ٢٠١٢ ســـنة مـــن اعتبـــاراً  ســـيتحدد ،المـــوظفين مرتبـــات مـــن اإللزاميـــة لالقتطاعـــات الموحـــد الجـــدول
 فـي الداخلـة األجـور جـداول لـدى اسـتعراضو . الموظفين مرتبات من اإللزامية لالقتطاعات الموحد للجدول
 لالقتطاعــات الموحــد الجــدول ُيســتعرض ســوف ،ســنوات خمــس كــل يجــريالــذي  التقاعــدي المعــاش حســاب
  ؛الموظفين مرتبات من اإللزامية

 الــنهج علــى اإلبقــاء اللجنــة ارتــأت ،التقاعــدي المعــاش حســاب فــي الــداخل غيــر عنصــرلبالنســبة ل  (ه)
 فئــة مرتبــات الستقصــاءالمنهجيــة الجديــدة  تطبيــق مــن مســتمدة إضــافية معلومــات تتــوافر أن إلــى الحــالي
  .العامة الخدمات

  
  الدولية المدنية الخدمة لموظفي سلوك معايير بوضع المعني العامل الفريق تقرير

  
 الدوليـــة، المدنيـــة الخدمـــة مـــوظفي ســـلوك لمعـــايير منقحـــة صـــيغة اعتمـــاد اللجنـــة قـــررت ،٢٠٠١ عـــام فـــي  -١١

 العامـــة الجمعيـــة ورحبـــت. باعتمادهـــا األخـــرى المشـــاركة للمنظمـــات التشـــريعية والهيئـــات العامـــة الجمعيـــة وأوصـــت
 للســـلوك العليـــا المثـــل تجســـيد هـــو تلـــك الســـلوك معـــايير مـــن الغـــرض وكـــان. ٥٦/٢٤٤ قرارهـــا فـــي الســـلوك بمعـــايير
  . الدولية المدنية الخدمة في والتصرف

  
لدوليـة بصـيغتها اقررت اللجنـة أن تعـرض علـى الجمعيـة العامـة معـايير السـلوك المنقحـة للخدمـة المدنيـة و   -١٢

  .من تقريرها كي توافق عليها الواردة في المرفق الرابع
  

تنفـــذ معـــايير الســـلوك  أن ، بعـــد موافقـــة الجمعيـــة العامـــة،المنظمـــات إلـــىأن تطلـــب وقـــررت اللجنـــة أيضـــًا   -١٣
ـــد معـــايير الســـلوك المنقحـــة فـــي  ٢٠١٣كـــانون الثـــاني/ ينـــاير  ١مـــن  المنقحـــة اعتبـــاراً  أطرهـــا القانونيـــة وأن وأن ُتجسِّ

  .والئحة الموظفين األساسي للموظفينالنظام تعززها من خالل 
  
  الواليات المتحدة طور هامش األجر الصافي في األمم المتحدة/ت
  

بموجــب تكليــف دائــم مــن الجمعيــة العامــة، واصــلت اللجنــة اســتعراض العالقــة بــين األجــر الصــافي لمــوظفي  -١٤
األمــم المتحــدة مــن الفئــة المهنيــة (الفنيــة) والفئــات العليــا فــي نيويــورك واألجــر الصــافي لمــوظفي الخدمــة الميدانيــة 

التحادية بالواليات المتحدة الذين يشغلون وظائف مماثلة فـي واشـنطن العاصـمة. وفـي إطـار ذلـك التكليـف، ترصـد ا
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اللجنة كل عام التغيرات التي تطرأ على مستويات األجر لموظفي األمم المتحـدة مـن الفئـة المهنيـة (الفنيـة) والفئـات 
عــن التغيــرات  لمتحــدة الــذين يشــغلون وظــائف مماثلــة، فضــالً العليــا ولمــوظفي الخدمــة المدنيــة االتحاديــة بالواليــات ا

األخــرى ذات الصــلة بعمليــة المقارنــة بمــا فــي ذلــك معــدالت الضــرائب المســتخدمة لتحديــد صــافي المرتبــات المتخــذة 
  للمقارنة والعالقة بين تكلفة المعيشة في نيويورك وواشنطن العاصمة. أساساً 

  
، لــم ُتمــنح أي زيــادة عامــة أو محليــة فــي أجــور المــوظفين ٢٠١٢لتقويميــة وُأبلغــت اللجنــة بأنــه فــي الســنة ا  -١٥

للمقارنة في منطقة واشنطن العاصمة نتيجة للتجميد القـانوني لألجـور الـذي قـرره رئـيس  االتحاديين المتخذين أساساً 
  .٢٠١٢مبر ديس كانون األول/ ٣١إلى  ٢٠١١يناير  كانون الثاني/ ١الواليات المتحدة األمريكية للفترة من 

  
 آب/ ١فـــي  يصـــبح مســـتحقاً  ٦٨,٠لتســـوية مقـــر العمـــل فـــي نيويـــورك قـــدره  أن مضـــاعفاً  اللجنـــة الحظـــتو   -١٦

قررت إرجاء صدور المضاعف المـنقح لتسـوية مقـر العمـل فـي نيويـورك . و للمنهجية المقررة ، وفقاً ٢٠١٢أغسطس 
كــانون  ١أن يصــدر المضــاعف فــي  كمــا قــررت ،للحالــة الماليــة لألمــم المتحــدة، حســبما وصــفها األمــين العــام نظــراً 

  ، ما لم تقرر الجمعية العامة خالف ذلك.٢٠١٢أغسطس  آب/ ١من  بأثر رجعي اعتباراً  ٢٠١٣يناير  الثاني/
  

  استعراض مستوى بدالت إعالة األوالد وبدالت المعالين من الدرجة الثانية
  

في سياق االستعراض الذي يجري كل سنتين لبدالت اإلعالة بالنسبة للفئة المهنية (الفنيـة) والفئـات العليـا،   -١٧
مـع المنهجيـة المنقحـة التـي  نظرت اللجنة في مسـتويات بـدالت إعالـة األوالد والمعـالين مـن الدرجـة الثانيـة. وتماشـياً 

البدل المقترح  وبلغ في السنة.أمريكي دوالر  ٣٤٠١األوالد البدل المقترح إلعالة  بلغ، ٢٠٠٨أقرتها اللجنة في عام 
  في السنة. أمريكياً  دوالراً  ١١٩٠، من بدل إعالة األوالد ٪٣٥للمعالين من الدرجة الثانية، وهو محدد بنسبة 

  
إلــى التغييــرات  علــى الصــعيد العــالمي تعــود أساســاً  لبــدل إعالــة األوالدأن الزيــادة المقترحــة  اللجنــة والحظــت  -١٨
فـي مـدفوعات الضـمان االجتمـاعي لألطفـال، إضـافة إلـى  ٪٥٠جـرت فـي سويسـرا، والتـي سـجلت زيـادة قـدرها  التي

  بداية العمل بخصم ضريبي تكميلي لألطفال على الصعيد االتحادي.
  

 ورأىعلــى النتــائج النهائيـــة.  مثــل جنيــف وُأعــرب عــن القلــق بســبب التــأثير الغالــب لمراكــز العمــل الكبيــرة  -١٩
أن األمر يتطلب تدابير تصحيحية لمعالجة هذه المشـكلة قبـل أن يمكـن تنقـيح مسـتوى البـدل. اللجنة معظم أعضاء 

أو الهندسـي أو  هج بديلة في عملية ترجيح الحسابات، مثل التـرجيح اللوغـارتميواقُترح استكشاف إمكانية استخدام نُ 
  تقنيات أخرى يمكن أن تساعد في التخفيف من التأثير الغالب لمراكز العمل الكبيرة.

  
لمنهجيــة بــدالت اإلعالــة، آخــذة فــي اعتبارهــا  شــامالً  إلــى أمانتهــا أن تجــري استعراضــاً  اللجنــة طلبــتوقــد   -٢٠

 أيضـاً  قـررتو .دورتهـا السادسـة والسـبعين عن ذلك إلـى اللجنـة فـي اً تقرير  وأن تقدماآلراء التي أعربت عنها اللجنة، 
أن ترجــئ إلــى دورتهــا الســـابعة والســبعين نظرهــا فـــي مســتويات بــدالت إعالــة األوالد وبـــدالت المعــالين مــن الدرجـــة 

  .الثانية
  

تقرير اللجنة االستشارية لشؤون تسويات مقر العمل : المسائل المتعلقة بتسوية مقر العمل
 وجدول أعمال دورتها الخامسة والثالثين عن دورتها الرابعة والثالثين

 
مـــن نظامهـــا األساســـي، إبقـــاء تطبيـــق نظـــام تســـوية مقـــر العمـــل قيـــد  ١١لجنـــة، بموجـــب المـــادة الواصـــلت   -٢١

االستعراض، ونظرت في هذا السـياق فـي تقريـر اللجنـة االستشـارية لشـؤون تسـويات مقـر العمـل عـن أعمـال دورتهـا 
مــن  إلــى اللجنـة االستشـارية أن تجـري عـدداً  قـد طلبـت لجنـة فـي دورتهــا الثالثـة والسـبعينال وكانـت الرابعـة والثالثـين.
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مــن  الدراســات المنهجيــة المتعلقــة بحســاب الــرقم القياســي لتســوية مقــر العمــل فــي مراكــز عمــل الفئــة األولــى، اعتبــاراً 
يحــي لألســعار غيــر المحليــة، للدراســات المقارنــة لمواقــع العمــل، بمــا فــي ذلــك تحديــد الــوزن الترج ٢٠١٥جولــة عــام 

  وتصنيف تسوية مركز العمل لجنيف. ؛ومنهجية جمع وتجهيز البيانات الخارجية عن سوق اإليجار
  

 مقر تسوية نظام عليها يقوم التي للمنهجية شامل استعراض إجراء أمانتها إلى تطلب أنوقد قررت اللجنة   -٢٢
 التـي المحليـة غيـر لألسـعار الترجيحـي الـوزن تحديـد استعراضمهّمة منها  مسائلعلى وجه التحديد  وتناول العمل،

 إدراج إمكانيــة عــن مرحلــي تقريــرو  العمــل مقــار لجميــع العمــل مقــر لتســوية القياســي الــرقم حســابات فــي سُتســتخدم
 .جنيف في المقر تسوية حساب في جنيف خارج مناطق

 
 المتحدةنظرة عامة عن سياسات التنقل داخل منظمات النظام الموحد لألمم 

 
تأكيــد أهميــة تنقــل المــوظفين باعتبــاره وســيلة إليجــاد خدمــة  ٦٦/٢٣٥أعــادت الجمعيــة العامــة فــي قرارهــا   -٢٣

ظـرة نللمهارات وخبرة قادرة على تنفيذ الواليات المعقدة، وطلبت إلى اللجنة أن تقـدم  مدنية دولية أكثر مرونة وتعدداً 
استعرضـت اللجنـة وقـد مات المشاركة في النظام الموحد لألمم المتحدة. لمختلف نظم التنقل القائمة في المنظ عامة

تضــمن نظــرة عامــة لسياســات وممارســات التنقــل المتبعــة فــي منظمــات النظــام  تقريــراً فــي دورتهــا الخامســة والســبعين 
 الموحد.

 
  :، في جملة أموراللجنة قررتوقد   -٢٤

 فـــي المتبعـــة التنقـــل وممارســـات سياســـات عـــن أمانتهـــا قـــدمتها التـــي بالمعلومـــات علمـــاً  تحـــيط أن  )أ(
  ؛من التقرير الثامن المرفق في الوارد النحو على المتحدة، لألمم الموحد النظام منظمات

 مـــع التشـــاور خـــالل مـــن رســـمية، تنقـــل سياســـة وضـــع علـــى الموحـــد النظـــام منظمـــات تحـــث أن  )ب(
 منظمـاتهم بواليـات الوفـاء لتيسير الموظفين جميع على وتعممها االقتضاء، عند اإلدارية وهيئاتها موظفيها
  الوظيفية؛ تطلعاتهم ولدعم

 تنقــل جوانــب جميــع يــنظم إطــاراً  التنقــل مجــال فــي سياســاتها تضــمين علــى المنظمــات تشــجع أن  )ج(
 والكفــاءة لالتسـاق وتعزيـزاً  واإلنصـاف، العـدل ولمبـادئ المنظمــة، فـي الوظيفيـة لالحتياجـات وفقـاً  المـوظفين

   ؛الموظفين إلى المقدم الدعم في

 علــى الجغرافــي للتنقــل المطلــوب المســتوى بشــأن مســتنيرة قــرارات اتخــاذ علــى المنظمــات تحــث أن  )د(
  البرامج؛ تلك من المتوقعة المنافع وتقييم وتحديد الموظفين لتنقل المقترحة البرامج تكلفة تحليل أساس

 أفضــــل عــــن مقارنــــة دراســــة وٕاعــــداد ؛بالتنقــــل المتعلــــق عملهــــا مواصــــلة أمانتهــــا مــــن تطلــــب أن  )ه(
 بــالحواجز قائمــة ووضــع المماثلــة، المنظمــات مــن غيــره وفــي المتحــدة ألمــملنظــام الموحــد لا فــي الممارســات

 المتحــدة، لألمــم الموحــد النظــام منظمــات بــين التنقــل لحالــة اســتعراض وٕاجــراء ؛المــوظفين تنقــل تعــوق التــي
  .والسبعين السابعة دورتها في استنتاجاتها عن تقرير وتقديم
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  الميدانشروط الخدمة في 
  

 المعينـين الموظفين مرتبات جداول وبين الخطر بدل بين الربط إنهاء وٕامكانية التنفيذ تاريخ :الخطر بدل
  محلياً 

  
 وبدايــة المخــاطرة ببــدل العمــل إنهــاء ٢٠١١ تمــوز/ يوليــو فــي والســبعين الثالثــة دورتهــا فــي لجنــةال قــررت  -٢٥

ونظرًا ألن الربط بين مستوى بدل المخاطرة وبين جدول المرتبات لم يكن مرغوبًا فيه، وبعد أن  .الخطر ببدل العمل
الخطـــر، وبغيـــة كفالـــة  دلبــنظــرت اللجنـــة فـــي مختلـــف الخيــارات المقدمـــة مـــن أمانتهـــا بشــأن إقامـــة أســـاس لحســـاب 

  اإلنصاف بين مختلف فئات الموظفين، قررت اللجنة، في جملة أمور:

 نقطـــة مـــن ٪٣٠ إلــى ٢٠١٢ ينـــاير /الثــاني كـــانون ١ مـــن اعتبــاراً  الخطـــر بــدل ســـتوىم ترفّــع أن  (أ)
 المؤهلــة العمــل مراكــز علــى المنطبــق ٢٠١٢ لعــام العامــة الخــدمات فئــة مرتبــات صــافي جــدول فــي الوســط
  ؛الخطر بدل لتلقي

 وجــدول الخطــر بــدل بــين ٢٠١٢ ينــاير /الثــاني كــانون ١ مــن اعتبــاراً  الــربط بعــد ذلــك تنهــي أن  (ب)
  ؛المنطبق العاملة الخدمات فئة مرتبات

 مســتواه اســتعراض وقــت نفــس فــي محليــاً  المعينــين للمــوظفين الخطــر بــدل مســتوى تســتعرض أن  (ج)
  ؛دولياً  المعينين للموظفين

 فئتـي مـن لكـل الخطـر بـدل تعـديل منهجيـة تنـاول كيفيـة عـن خيارات اقتراح أمانتها من تطلب أن  (د)
  .في دورتها الخامسة والسبعين الموظفين

  
  السفر مستحقات من باإلقامة المتعلق الجزء :واالستجمام راحةال
  

طـــار الراحـــة إل األساســـية العناصـــر علـــى ٦٥/٢٤٨ قرارهـــا فـــي العامـــة الجمعيـــة وافقـــت ،٢٠١٠ عـــام فـــي  -٢٦
العناصـر المعتمـدة وأن تكفـل  قـررت الجمعيـة أن تـنظم اللجنـةوعـالوة علـى ذلـك، لجنـة. الواالستجمام الذي اقترحتـه 

أن تقـدم إليهـا  أيضـاً  مـن اللجنـة الجمعيـة العامـة وطلبت اعتمادها في جميع منظمات النظام الموحد لألمم المتحدة.
مـــن جـــزء اإلقامـــة مـــن أو المبلـــغ اإلجمـــالي  لمعيشـــةافـــي دورتهـــا الســـابعة والســـتين توصـــيات بشـــأن مواءمـــة بـــدل 

  االستجمام إلى مكان غير مكان التعيين اإلداري.و عندما ُيؤذن بالسفر للراحة  الراحة واالستجمام فترة مستحقات
  

ـــم تنظـــر فـــي جميـــع عناصـــر مجموعـــة االســـتحقاقات، بمـــا فيهـــا بـــدل المشـــقة   -٢٧ وأشـــارت اللجنـــة إلـــى أنهـــا ل
بشــأن وقــررت أنــه لــيس باإلمكــان اتخــاذ قــرار  ومعــدل اســتخدام الســفر للراحــة واالســتجماماإلضــافي، وبــدل الخطــر 

  في هذا الوقت. المبلغ اإلجمالي
  

أن و أن ترجــئ النظــر فــي مــنح بــدل لجــزء اإلقامــة مــن مســتحقات الســفر للراحــة واالســتجماموقــررت اللجنــة   -٢٨
لجنــة معلومــات عــن تكلفــة ومعــدالت اســتخدام الســفر للراحــة التطلــب مــن شــبكة المــوارد البشــرية أن تقــدم إلــى أمانــة 

  واالستجمام.
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  أربعة أسابيع لبالغة مدتهااإجازة الراحة واالستجمام  منح معاييرجمام: الراحة واالست
  

باء على المجموعـة المنقحـة مـن معـايير مـنح اسـتحقاق السـفر  ٦٦/٢٣٥وافقت الجمعية العامة في قرارها   -٢٩
مفصـــلة لمـــنح إجـــازة  اً معـــايير أن تقـــدم ، وطلبـــت مـــن اللجنـــة ٢٠١٢ ويوليـــ تمـــوز/ ١مـــن  للراحــة واالســـتجمام اعتبـــاراً 

  ، على أن ُتطبق كاستثناء. أربعة أسابيع لبالغة مدتهااللراحة واالستجمام 
  

، بموجــب الســلطات التــي فوضــتها لــه اللجنــة وبنــاء علــى توصــية مــن لرئيســهايجــوز وقــد قــررت اللجنــة أنــه   -٣٠
أو ينهي العمـل بهـا، أربعة أسابيع  لبالغة مدتهااشبكة الموارد البشرية، أن يوافق على منح إجازة الراحة واالستجمام 

وُتعطـى فتـرة انتقاليـة . ُتستعرض مواقع تلك اإلجـازة كـل ثالثـة أشـهرأن السالمة واألمن، و  آراء إدارة مراعيًا في ذلك
  أربعة أسابيع. لبالغة مدتهااعندما تتوقف الحاجة إلى اإلجازة 

  
  استعراض بدل اإلجالء األمني والبدل الشهري الممّدد عن اإلجالء األمني

  
خـالل عمليـات اإلجـالء المـأذون  المعينـين دوليـاً دعـم المـوظفين مـن أجـل بدأ العمـل ببـدل اإلجـالء األمنـي   -٣١

وقد أعربت اللجنة عن القلق بشأن التكلفة بعد أن الحظـت أن المنظمـات دأبـت علـى تطبيـق  بها من مراكز العمل.
  هذا البدل على مدى عّدة سنوات بشكل متسق. 

  
  وقد قررت اللجنة، في جملة أمور:  -٣٢

األمنـــي والغـــرض منـــه بالصـــيغة التاليـــة: الغـــرض مـــن بـــدل الموافقـــة علـــى تعريـــف بـــدل اإلجـــالء   (أ)
ن ياإلجالء األمنـي هـو المسـاعدة فـي تحمـل المصـروفات المباشـرة اإلضـافية للموظـف وأفـراد أسـرته المـؤهل

  الذين يتم إجالؤهم من مراكز عملهم الرسمية؛

شـهر، ويـتم بعـدها لمـدة أقصـاها سـتة أاإلبقاء على مستوى البدل وكذلك المبلـغ اإلجمـالي للشـحن   ب)(
  عادة إما رفع حالة اإلجالء أو اإلعالن أن مركز العمل ال يسمح باصطحاب األسرة؛

ـــدل المشـــقة اإلضـــافية   (ج) ـــغ المحـــدد لب تطبيـــق بـــدل شـــهري ممـــّدد عـــن اإلجـــالء األمنـــي بـــنفس المبل
شـهر ولـم المستحق في مراكز العمـل التـي ال تسـمح باصـطحاب األسـرة عنـدما تتجـاوز مـدة اإلجـالء سـتة أ

  ُيعلن عن مركز العمل غير صالح الصطحاب األسرة؛

تحديد دورة استعراض بدل اإلجالء األمني والبدل الشهري الممّدد عن اإلجـالء األمنـي كـل ثـالث   )د(
  سنوات في نفس وقت استعراض مبالغ بدل التنقل وبدل المشقة؛

يــــة لبــــدل اإلجــــالء األمنــــي ونطاقــــه أن تطلــــب إلــــى أمانتهــــا إعــــداد وثيقــــة تجمــــل المبــــادئ التوجيه  )ه(
  وانطباقه واستحقاقه واإلجراءات المتصلة به لتوافق عليها اللجنة في دورتها السابعة والسبعين.

  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

  المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير السنوي الثامن والثالثين للجنة الخدمة المدنية الدولية.  -٣٣
  

=     =     =  


