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اجلمعية العامة
الدورة السبعون
البند  139من جدول األعمال

قرار اختذته اجلمعية العامة يف  1نيسان/أبريل 2016
]بناء على تقرير اللجنة اخلامسة

([)A/70/800

 - 256 /70تعديالت على النظامني األساسي واإلداري للموظفني
إن اجلمعية العامة،
وقددن رتددر يف تقريــر األمــني العــاد عــن إدالــال تعــديالت علــى النظــامني األساســي
واإلداري للموظفني( )1ويف تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية ذي الصلة(،)2
 - 1حتيط علما بتقرير األمني العاد()1؛
-2

تؤين االستنتاجات والتوصيات الواردة يف تقرير اللجنة االستشارية()2؛

-3

تقرر تعديل البند  3-5من النظاد األساسي للموظفني ليصبح نصه كما يلي:
البند 3 - 5
يُمــنح املوظفــون الــذين يســتووون الشــروإ املةلوبــة إجــا ة لزيــارة
الوطن مرة كل  24شهراً .على أنه جيو لألمـني العـاد أن حـنح إجـا ة يـارة
الوطن مرة كل  12شهراً للموظفني املسـتحقني الـذين يعملـون كراكـز عمـل
تنةــوي علــى أصــع ظــروو اعيــاة والعمــل ويعملــون يف ظــروو ــددة،
وذلــط طبقــا ملــا تقــرا اجلمعيــة العامــة .وال يمــون للموظــا اع ـ يف إجــا ة
يارة الوطن إذا كان بلدا األصلي هو ذات البلد الذي يقـ ويـه مركـز عملـه
الرمسي أو البلد الذي يقيم ويه بصفة اعتيادية أثناء عمله باألمم املتحدة.
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الرجاء إعادة االستعمال

تعديالت على النظامني األساسي واإلداري للموظفني
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كما يلي:

تقددرر أيضددا تعــديل املرو ـ الراب ـ للنظــاد األساســي للمــوظفني ليصــبح نصــه
منحة اإلعادة إىل الوطن
تُـدو منحـة اإلعـادة إىل الـوطن ،مــن يـ املبـدأ ،للمـوظفني الــذين
أمتــوا ــو ســنوات علــى األقــل مــن ا،دمــة املؤهولــة ،والــذين تمــون املنظمــة
ملزمة بإعادهتم إىل أوطـامم والـذين يمونـون وقـت انتـهاء الدمتـهم مقـيمني،
حبمم عملهم يف األمم املتحدة ،الارج بلد جنسـيتهم .ريـأ أن منحـة اإلعـادة
إىل الـــوطن ال تُـــدو للموظـــا املفصـــول .وال حيـ ـ للمـــوظفني املســـتووني
للشروإ املةلوبة اعصـول علـى منحـة اإلعـادة إىل الـوطن إال ينمـا ي ـأون
ل إقامتهم إىل ممان الارج بلد مركز العمل .وحيدد األمـني العـاد الشـروإ
والتعــاريا التفصــيلية املتعلقــة باهليــة اعصــول علــى املنحــة واألدلــة املةلوبــة
إلثبات ت يأ ل اإلقامة.

عددددددنت ددددددن ا
اخلنمة املؤهِّلة

امل ظددا الدده ،ل د عنددن ارتددءاء
اخلنمة زوج أو ولن معال

امل ظا اله ،ليس ل زوج أو ولن معال عنن ارتءاء اخلنمة
الفئة الفنية والفئا العليا

فئة اخلنما العامة

عدد أسابي املرت اإلمجايل خمصوماً منه االقتةاع اإللزامي من مرتبات املوظفني ،يثما انةب
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