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ماليــين دوالر/ ســنويًا  ٩,٩بــدل المخــاطر (ُيقــّدر بمبلــغ  –دوالر أمريكــي  ٦٩٣ ٠٠٠
، نظــام األمــم المتحــدة الموحــدعلــى  جنــة الخدمــة المدنيــة الدوليــةلقــرار ل األثــر المــالي

 ٪ إلـى٢٥مـن  للمـوظفين المعينـين محليـاً بلغ بدل المخاطر المـدفوع زيادة مب القاضي
لنافــذ اعتبــارًا مــن ا، و عمــول بــهالم٪ مــن صــافي نقطــة منتصــف جــدول المرتبــات ٣٠
  ).٢٠١٣يناير كانون الثاني/  ١

  ٢٠١٣-٢٠١٢لثنائية في االتكلفة   (ب)
مقربـة (أ) (٣مـن التكـاليف المـذكورة فـي  ٢٠١٣-٢٠١٢للثنائيـة  ُيذكر المبلـغ المخصـص

  .)دوالر أمريكي ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 
  )ال شيء؛ األنشطة: ال شيء :الموظفوندوالر أمريكي (  ٨٣٠ ٠٠٠المجموع: 

األقــاليم المحــددة حســب  مــع بيــانالتكــاليف،  تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه
  االقتضاء

  .بدالت المشقة والمخاطر التي ال تنطبق في جميع المواقع، باستثناء كل مستويات المنظمة
-٢٠١٢نائيــة الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة للثالتكلفــة المقــدرة ضــمن  هــل أدرجــت بالكامــل

  (نعم/ ال) ؟٢٠١٣
  .نعم

  المدرج.غير إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ 

  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)
  ال) ؟ (نعم/الحاليينهل يمكن تنفيذ هذا القرار من ِقَبل الموظفين 

  .نعم
معبـــرًا عنـــه بعـــدد  - اإلضـــافيينإذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين 

مـــع بيـــان األقـــاليم المحـــددة ومجموعـــة المهـــارات الالزمـــة حســـب  - المـــوظفين المتفـــرغين
  االقتضاء.
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