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    وحدة التفتيش املشتركة
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يف ” من النظام األساسي لوحدة التفتيش املشتركة، وضع هـذا التقريـر             2-11وفقاً للمادة    

صورته النهائية بعد التشاور فيما بني املفتشني للتأكد من أن هذه التوصيات متثل االجتاه الفكري العـام                 
 .“للوحدة
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  اخلالصة  
  اهلدف، واالستنتاجات، والتوصيات  

فاقـات املقـر، مـع      حتديد اجملاالت اليت قد يكون من املستصوب أن جترى فيها تعديالت يف ات            
التوكيد بوجه خاص على اجملاالت األساسية إلصالح إدارة املوارد البشرية، واملسامهة يف وضـع        

 .قواعد منوذجية التفاقات مقر مقبلة، وحيثما أمكن، تعديل االتفاقات القائمة
 

شهدت العالقات الدولية، يف النصف الثاين من القرن العشرين، توسـعاً سـريعاً يف               -ألف 
وقد صاحب هذا االجتاه نشوء عدد من املنظمـات الدوليـة           . لدبلوماسية املتعددة األطراف  ا

 اليت ُعِهد إليها    - ويف طليعتها منظمة األمم املتحدة       -ذات املالك الدائـم مـن املوظفـني      
وأدى تكاثر املنظمات الدولية بعد ذلك إىل إدراك        . تسهيل تنفيذ أهداف الدول األعضاء فيها     

املنظمات حتتاج إىل بعض التسهيالت واالمتيازات واحلصانات األساسية لتتمكن من          أن هذه   
وقد ُنصَّ على هذه االمتيازات واحلصانات، بوجه عام، يف أحكام          . تأدية مهام واليتها بفعالية   

االتفاقات الثنائية اليت مت التفاوض عليها بني البلد الذي سيقام فيه مقر املنظمة التابعة لألمـم                
ونظمت هذه االتفاقات مركز املنظمات وموظفيهـا داخـل         . تحدة، وهذه املنظمة نفسها   امل

 .)1(البلد املضيف وأصبحت ُتعرف باتفاقات املقر أو اتفاقات البلد املضيف
وكانت االمتيازات واحلصانات املدرجة يف اتفاقات املقر األوىل حمـدودة جـداً يف              -باء 
ثالً، مل ينص إال على أحكام عامة جـداً بشـأن امتيـازات       فميثاق األمم املتحدة، م   . البداية

وأكد اعتماد اتفاقات متعددة األطراف بشأن هـذه        . )2(وحصانات األمم املتحدة وموظفيها   
واتفاقية امتيازات الوكاالت   ) 1946(املسألة، مثل اتفاقية امتيازات األمم املتحدة وحصاناا        

، أمهية ضمان مـنح املنظمـات الدوليـة         )3()1947(املتخصصة لألمم املتحدة وحصاناا     
وتشـكل  . وموظفيها امتيازات وحصانات كافية لتمكينها من تأدية واجباا على حنو فعال          

هذه االتفاقيات األساس القانوين الذي يقوم عليه إبرام اتفاقات املقر، وهي تستهدف توضيح             
 .العالقة بني كل من هذه املنظمات والبلد املضيف املعين

وُتعقَد اتفاقات املقر، بالضرورة، يف الوقت الذي تقوم فيه املنظمة، ألول مرة، بفتح              -م جي
وملّا كانت أغلبية املنظمات اليت تضمها منظومة األمم املتحـدة          . أماكنها للعمل يف بلد معني    

قد أُنشئت قبل عدة عقود خلت، فإن اتفاقات املقر اخلاصة ا ال تعكس متامـاً، يف بعـض                  
. ت، احلقائق الراهنة، بالرغم من أن الكثري منها قد ُعدل يف بعض ااالت احملددة جداً              احلاال

وُيالحظ يف هذا السياق أن املنظمات اليت أُنشئت يف اآلونة األخرية استفادت بوجه عام من                
قـر  اتباع ج أكثر حداثة إزاء عدد من القضايا االجتماعية واالقتصادية املبينة يف اتفاقات امل             
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وأحد األمثلة على ذلك، اتفاق املقـر       . اخلاصة ا، وأن هذه االتفاقات أمشل نطاقاً بوجه عام        
 مادة األحكـام    50، والذي تفّصل فيه حنو      1995الذي عقدته منظمة التجارة العاملية عام       

أما االتفاقات اليت عقدت يف السابق، فلـم        . والشروط املتعلقة باملنظمة وموظفيها يف سويسرا     
 .مواد فقط 10ن، بوجه عام مبثل هذه الدرجة من التفصيل، وإذ كان بعضها يتألف من تك

ويالحظ أن االمتيازات واحلصانات املمنوحة للمنظمات اليت تضمها منظومة األمـم            -دال 
املتحدة وملوظفيها، وكذلك املزايا والفرص، مبا فيها، على سبيل املثال، فرص العمل املتاحـة              

وإن أوجه االختالف هـذه بـني       . اينت على مر السنني بني مقر عمل وآخر       لألزواج، قد تب  
املنظمات ومقرات العمل قد أثرت، من وقت إىل آخر، يف بيئة العمل ومن احملتمل أن يكون                
هلا أثر على حسن تنفيذ تدابري اإلصالح اليت دعا إليها األمني العام، والتدابري اليت اعتمـدا                

مة األمم املتحدة بوجه أعم والرامية إىل حتسني الكفاءة العامة داخـل            املنظمات التابعة ملنظو  
 .املنظومة

وتتناول اتفاقات املقر طائفة واسعة من القضايا املتعلقة باملنظمات نفسها، والـدول             -هاء 
األعضاء فيها، والبعثات الدائمة وموظفيها، فضالً عـن مـوظفي املنظمـات ومسـؤوليها              

ات األحدث عهداً تفاصيل مسهبة بشأن قضـايا مثـل املعاملـة            وتتضمن االتفاق . وأسرهم
الضريبية واجلمركية؛ ودخول املوظفني البلد وإقامتهم ومغادرم؛ وإصدار بطاقات اهلويـة؛           

ونظراً إىل التشابك الواسع بـني      . واملسائل املتعلقة باملعاشات التقاعدية والضمان االجتماعي     
فتشان، استناداً إىل املعلومات الواردة مـن العديـد مـن           القضايا يف هذه االتفاقات، قرر امل     

املنظمات، أن يركزا هذا التقرير على بعض قضايا إدارة املوارد البشرية اليت تنشأ فيما يتعلـق                
 .باتفاقات املقر

 *االستنتاجات والتوصيات  
 تراخيص العمل ألزواج املوظفني -أوالً   

أصبح توفر فرص عمل ألزواج موظفي األمم املتحدة، يف السنوات األخرية، شاغالً             
متزايد األمهية من شواغل العمل واحلياة أو العمل واألسرة، جيب معاجلته إذا أريد ملنظومـة               

منظماا القائمة يف أحنـاء العـامل وأن        األمم املتحدة أن جتتذب أفضل املرشحني لوظائف يف         
 .تستخدمهم وتستبقيهم

 

 

 . احملددةينبغي أن تطبق املنظمات هذه االستنتاجات والتوصيات وفقا لظروفها وأوضاعها * 
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 1التوصية   
ينبغي للهيئات التشريعية للمنظمات أن توجه عناية البلدان املضيفة إىل استصواب            

القيام، حسب االقتضاء، باعتماد سياسات أكثر حترراً فيما يتعلق مبـنح رخـص عمـل               
 . أو بإنشاء ترتيبات مشاة لصاحلهمألزواج موظفي ومسؤويل املنظمات الدولية

 
تبسيط اإلجراءات لتيسري ممارسة االمتيازات واحلصانات والتسهيالت املمنوحة         -ثانياً   

 للمنظمات وملوظفيها ومسؤوليها
هناك حاجة إىل إعادة تقييم اإلجراءات اليت تعتمدها بعض البلدان املضيفة لتيسـري               

ها من التسـهيالت املمنوحـة للمنظمـات الدوليـة          ممارسة االمتيازات واحلصانات وغري   
 .وموظفيها، وذلك لضمان إجناز املعامالت بكفاءة ويف الوقت املناسب

 2التوصية   
ينبغي للهيئات التشريعية للمنظمات أن تذكِّر البلدان املضيفة بأمهية تنفيذ أحكام            

لتيسـري ممارسـة    مبسـطة   اتفاقات املقر تنفيذاً كامالً، وضمان اسـتخدام إجـراءات          
واحلصانات واملزايا املمنوحة للمنظمات وملوظفيها ومسؤوليها، مبا يف ذلك يف           االمتيازات
 :جماالت مثل

 منح رخص عمل لألوالد وتأشريات دخول للمعاونني املرتليني؛  • 
 احتياز العقارات واستئجارها؛ • 
 اإلدماج يف نظام الضمان االجتماعي؛ • 
 املضيف؛ والتقاعد يف البلد  • 
مزايا إعفاء ضرييب، وإصدار بطاقات خاصة الستخدامها يف معامالت معفاة مـن             • 

الضرائب، فضالً عن إجراء استعراض دوري لألحكام املتعلقة بفرض الضرائب،          
مع مراعاة التغريات اليت تطرأ على التشريع الداخلي والتطورات الـيت حتـدث             

 .داخل املنظمات

ت معلومات عن االمتيازات واحلصـانات املمنوحـة للمـوظفني          نشر املنظما  -ثالثاً   
 واملسؤولني يف مقر العمل، وعن التزامام

يلزم أن تبذل املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة جهوداً إضافية لنشر معلومـات              
فيما يتعلق بامتيازات وحصانات املوظفني يف كل من مقرات العمل، وكـذلك واجبـام              
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من شأن ذلك أن يضمن، يف مجلة أمور، جعل املوظفني أكثر قدرة على اختـاذ                . موالتزاما
 .القرارات املستنرية فيما يتعلق حبيام املهنية والشخصية

 3التوصية   
لتعريف املوظفني، وخاصة املوظفني اجلدد واملوظفني الذين وصلوا حديثاً إىل مقر            

بلد املضيف، يطلَب إىل الرؤساء التنفيـذيني       العمل، تعريفاً أفضل على مضامني اتفاقات ال      
للمنظمات إصدار تعاميم إعالمية شاملة عن االمتيازات واحلصانات وغريها مـن املزايـا      
املمنوحة للموظفني واملسؤولني، وكذلك عن التزامام، ونشرها علـى نطـاق واسـع             

 .بالوسائل اإللكترونية وغريها من الوسائل املناسبة
 

 البلدان املضيفة معلومات عن االمتيازات واحلصانات املمنوحة للمـوظفني          نشر -رابعاً   
 واملسؤولني يف مقر العمل، وكذلك عن التزامام

 
يلزم أن تبذل بعض البلدان املضيفة جهوداً إضافية ملوافاة منظمات األمـم املتحـدة               

ورة وافيـة ومنهجيـة،     الكائنة يف أراضيها، ودوائر اخلدمة املدنية ودوائر األعمال لديها، بص         
مبعلومات عن القوانني والسياسات املتعلقة بامتيازات موظفي األمم املتحـدة وحصـانام            

 .وواجبام والتزامام
 4التوصية   

ينبغي للهيئات التشريعية للمنظمات أن توجه عناية البلدان املضـيفة إىل أمهيـة              
وال سيما تلـك الواقعـة خـارج        إطالع دوائرها احلكومية واألوساط التجارية لديها،       

العاصمة أو خارج مقر املنظمات املختلفة، اطالعاً وافياً، على االمتيـازات واحلصـانات             
واملزايا املمنوحة للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة وملوظفيها ومسؤوليها، مبا يتـيح            

ظفـو املنظمـات    تسهيل ممارسة هذه االمتيازات واحلصانات واملزايا وضمان أن يلقى مو         
 .ومسؤولوها قدراً مناسباً من التعاون والتفهم يف وفائهم بالتزامام

 
 “املعاملة األكثر رعاية”مبدأ  -خامساً   

هناك حاجة إىل معاجلة أوجه التباين القائمة حالياً بـني اتفاقـات املقـر اخلاصـة                 
لكائنة ضمن نفس البلـد     باملنظمات اليت تضمها منظومة األمم املتحدة، حىت بني املنظمات ا         

 للمنظمـات املعنيـة     “األكثـر رعايـة   ”املضيف، وذلك لضمان توفري املعاملة املتساوية و      
ويعين اعتماد مبدأ املعاملة األكثر رعاية للمنظمات الدوليـة أن أيـة ترتيبـات              . وملوظفيها

ـ           ل وتسهيالت ذات صلة مينحها البلد املضيف ملنظمة معينة، وال تتمتع ـا منظمـات داخ
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. منظومة األمم املتحدة، سوف تنطبق تلقائياً على مجيع املنظمات داخل البلد املضـيف ذاك             
ومن شأن ذلك أن يضمن استيفاء وحتديث اتفاقات املقر باستمرار، على حنو ما هو متبـع،                

 .مثالً، يف املمارسة احلالية للحكومة االحتادية السويسرية
 5التوصية   

للمنظمات أن تذكِّر البلدان املضيفة باستصواب ضمان       ينبغي للهيئات التشريعية     
مد نطاق أية تسهيالت إضافية ممنوحة ملنظمات حكومية دولية داخـل البلـد املضـيف               
 .ليشمل مجيع املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة وموظفيها ومسؤوليها يف ذلك البلد

ة الواجب اعتمادها مـن     وضع اتفاق مقر منوذجي يتضمن السمات األساسي       -سادساً  
 ِقبل مجيع املنظمات يف منظومة األمم املتحدة

يف ضوء التطورات اليت تطرأ على أنشطة املنظمات التابعة ملنظومة األمـم املتحـدة،         
هناك حاجة إىل حتديث اتفاقات املقر وحتقيق االتساق بينها كيما تعكس احلقـائق الراهنـة               

وإن . دلة املثلى على املنظمات والبلدان الـيت تستضـيفها        وكيما تعود أحكامها بالفائدة املتبا    
وضع اتفاق مقر إطاري منوذجي، أو، كحل بديل، مواد موحَّدة التفاق من هـذا القبيـل،                
ومتتع هذا االتفاق أو هذه املواد بالدعم السياسي للدول األعضاء، سيتسمان بأمهية قصـوى              

ذجي، بعد أن تقره اجلمعية العامة، كمعيار       وميكن استخدام هذا اإلطار النمو    . يف هذا السياق  
إلبرام اتفاقات مقر جديدة أو تعديل القائم منها، مبا يف ذلك االتفاقات فيما بني املنظمـات                

 .الدولية خارج منظومة األمم املتحدة
 6التوصية   

بناء على ما خلص إليه هذا التقرير من نتائج وعلى معلومات أخرى ذات صلة،               
العام لألمم املتحدة، بوصفه رئيس جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق،          ينبغي لألمني   

أن يطلب إىل اجمللس املذكور تنسيق صياغة اتفاق مقر إطاري منوذجي، أو، على األقـل،               
وميكن استخدام مثل هذا اإلطار     . مواد موحدة تكفل التماثل، كيما تقرمها اجلمعية العامة       

أو /املوحدة كدليل يهتدى به يف إبرام اتفاقـات مقـر مقبلـة و     النموذجي أو هذه املواد     
حتديث اتفاقات املقر القائمة بني املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة والبلـدان الـيت              

وينبغي أال يِخلّ أي اتفاق مقر إطاري منوذجي أو أي مـواد موحـدة بأيـة                . تستضيفها
 .مواتاةاتفاقات قائمة بالفعل تنص على شروط أكثر 
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 جتهيز تأشريات الدخول للموظفني واملسؤولني يف الوقت املناسب -سابعاً   
كانت األمم املتحدة، وال تزال، تواجه صعوبات إدارية وتنظيمية بسـبب حـاالت              

التأخري يف احلصول من بعض سلطات البلدان املضيفة على تأشـريات دخـول للمـوظفني               
مر الذي أثَّر سلبياً على أداء الـربامج وترتبـت عليـه            واملسؤولني املسافرين يف مهمات، األ    

 .تكاليف تكبدا املنظمة
 7التوصية   

ينبغي للهيئات التشريعية للمنظمات أن تذكِّر البلدان املضيفة بأمهيـة تبسـيط              
اإلجراءات اليت تكفل اإلسراع يف جتهيز تأشـريات الـدخول للمـوظفني واملسـؤولني      

منظمات األمم املتحدة، واليت حتول دون حدوث تأخري ال مربر          املسافرين يف مهام لصاحل     
 .لـه يف عمل املنظمة األساسي وحتد من اخلسائر املالية املمكنة
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 مقدمة -أوالً  
جرت يف اآلونة األخرية مناقشات بشأن ما يساور موظفي املنظمات التابعة ملنظومة             - 1

وما ملثل هذه الشواغل مـن تـأثري علـى       األمم املتحدة من شواغل تتعلق بعملهم وحيام،        
اإلنتاجية داخل املنظمات، وقد أوحى ذلك إىل املفتشني بأن يعدا هذا التقرير علـى نطـاق                
املنظومة ليحلال اتفاقات املقر من حيث صلتها بالشواغل املتعلقة بإدارة املوارد البشرية داخل             

ئيسي يف التقرير يف حتليـل مواضـيع        وكما ذُكر سابقاً، يتمثل اهلدف الر     . املنظمات املختلفة 
خمتارة تغطيها اتفاقات املقر بغرض حتديد ااالت اليت قد يكون من املستصوب فيها إجـراء               
بعض التعديالت، ويف طرح بعض األفكار اليت ميكن تصلح كأساس لوضع قواعد منوذجيـة              

 .التفاقات مقر مقبلة
 اتفاقات املقر، مبا يف ذلـك اتفاقـات         وقد قام املفتشان، يف البداية، جبمع عدد من        - 2

 اتفاقاً حتليالً منهجياً، مركزين     20وحلال ما يقرب من     . خمتارة تتعلق مبكاتب إقليمية وقطرية    
اهتمامهما بوجه خاص على الطريقة اليت تنظر ا هذه الصـكوك إىل قضـايا االمتيـازات                

ايا الضريبية، والترتيبات اجلمركية    واحلصانات والترتيبات اخلاصة املتعلقة بأماكن العمل، واملز      
 .املتعلقة باسترياد السلع واملعدات، وترخيص العمل وفرص العمل املتاحة لألزواج واألوالد

وقرر املفتشان، استناداً إىل ذلك التحليل وإىل ردود وردت على استبيان، وبعد أخذ              - 3
ار، أن يركزا هذا التقريـر، يف       نتائج اجتماعات الحقة مع ممثلي املنظمات املشاركة يف االعتب        

املقام األول، على أثر اتفاقات املقر على بيئة عمل املوظفني، أي القضايا املتصلة بإدارة املوارد               
ويتناول التقرير، يف هذا السياق، القضايا املتعلقة بتراخيص        . البشرية يف منظومة األمم املتحدة    

رتليني، وأفراد أسرهم غري املعالني؛ واحتيـاز       العمل ألزواج املوظفني وأوالدهم، معاونيهم امل     
املوظفني للعقارات واستئجارها وبيعها؛ وإدماجهم يف نظام الضمان االجتمـاعي للبلـدان            
املضيفة؛ وإمكانية أن يتقاعدوا مع أسرهم يف البلدان املضيفة؛ ودفع ضريبة القيمـة املضـافة               

وبـالنظر إىل أن اتفاقـات      . ريبةوغريها من الضرائب، فضالً عن قضايا إخضاع الدخل للض        
املقر تشمل بوجه عام طائفة أوسع من القضايا، يرى املفتشان أن من األكثـر حصـافة أن                 
يقصرا التركيز يف هذا التقرير على عدد قليل من القضايا املختارة، وأن يتنـاوال يف تقريـر                 

 .منفصل مقبل أية قضايا أخرى قد تقتضي الضرورة استعراضها
ذا التقرير استعراضاً عاماً التفاقات املقر ويبحث تنفيذ هذه االتفاقات عملياً           ويقدم ه  - 4

ويستكشف، عالوة علـى ذلـك،      . من زاوية كفاءة املنظمات يف جمال إدارة املوارد البشرية        
اجلهود اليت تضطلع ا البلدان املضيفة واملنظمات نفسها من أجل نشر املعلومـات املتصـلة               

. استحقاقات والتزامات املنظمات وموظفيها بصورة منتظمة ومنهجية      بامتيازات وحصانات و  
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ويهدف إىل اإلسهام يف التفكري بوجه عام يف الوسائل الكفيلة بتحسني أحكام اتفاقات البلد              
املضيف وتنفيذها على النحو األمثل حتقيقاً للمصلحة املتبادلة للمنظمات والبلـدان املضـيفة             

ء احلقائق املتغرية، إىل حتسـني الكفـاءة العامـة داخـل            على السواء؛ كما يهدف، يف ضو     
 .املنظمات وزيادة رفاه املوظفني وأمنهم

ويعرب املفتشان عن خالص تقديرمها للمنظمات وملوظفيها، وخاصة ملـوظفي إدارة            - 5
املوارد البشرية واخلدمات القانونية، ملا قدموه من إسهامات جوهرية وما أبدوه من تعـاون              

 . عداد هذا التقريرممتاز يف إ
 

 استعراض تارخيي لالتفاقات القائمة -ثانياً  
 ُتعد االتفاقات اليت تنظم وضع منظمة العمل الدولية يف          :ما قبل وما بعد األربعينات     - 6

 بني حكومـة    1926 و   1921سويسرا من بني أقدم اتفاقات املقر، وقد عقدت يف عامي           
واسُتعيض عن هـذه    . ية من خالل تسوية وقتية    سويسرا وعصبة األمم ومنظمة العمل الدول     

ومت تطـوير أو تكييـف أحكـام    . 1946االتفاقات باتفاق شامل وترتيب تنفيذي يف عام   
، بفـرض  1979كالقيام مثالً، يف عام     (االتفاق وسري عمله من خالل ممارسات متفق عليها         

ـ   )ضريبة على الدخل غري األجر الذي تدفعه منظمة العمل الدوليـة           ذكرات أحاديـة   ، أو م
، )1995كشروط اإلعفاء من ضريبة القيمة املضافة يف عـام          (صادرة عن حكومة سويسرا     

 خبصوص شروط االنتسـاب إىل      1994كتبادل الرسائل يف عام     (أو بواسطة تبادل الرسائل     
 ).نظام الضمان االجتماعي السويسري

لندا، كما هو مسـجل  وحيكم االتفاق املعقود بني حمكمة العدل الدولية وحكومة هو   - 7
 بني رئيس احملكمة ووزير خارجية هولندا، نظام االمتيـازات          1946يف تبادل الرسائل عام     

واحلصانات والتسهيالت والصالحيات اخلاصة اليت يتمتع ا أعضاء احملكمة وقلـم احملكمـة          
 . وموظفوها داخل إقليم هولندا

 مع الواليات املتحـدة     1947 عام   وكان اتفاق املقر الذي عقدته األمم املتحدة يف        - 8
 1980 و 1969 و 1966وُوقعـت يف األعـوام      . األمريكية من بني أوائل اتفاقات املقر     

وليسـت هنـاك    . اتفاقات تكميلية فيما يتعلق بتوسيع األماكن واستئجار املباين اإلضـافية         
لطفولـة،  اتفاقات مستقلة خاصة بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األمـم املتحـدة ل            

وصندوق األمم املتحدة للسكان اليت تقع مقراا يف نيويورك أيضاً، ألا ليسـت كيانـات               
قانونية مستقلة، وإمنا ينطبق عليها أيضاً اتفاق املقر املعقودة بني األمم املتحـدة والواليـات               

 . املتحدة
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.  سويسـرا  وأشار االحتاد الربيدي العاملي إىل أن ليس لديه اتفاق مقر منفصل مـع             - 9
وبالنظر إىل مركز االحتاد الربيدي العاملي كوكالة متخصصة تابعة لألمم املتحـدة، قـررت              

، تطبيق اتفاقية امتيازات األمم     1948يناير  /حكومة سويسرا أن يتم، اعتباراً من كانون الثاين       
 Conseil) بني الس االحتـادي السويسـري   1946املتحدة وحصاناا، املعقودة يف عام 

federal)             واألمني العام لألمم املتحدة، بطريق القياس، على االحتاد الربيدي العاملي وأجهزتـه 
ومنذ . 1955وأقر الربملان هذا القرار يف عام       . وممثلي الدول األعضاء فيه وخربائه وموظفيه     

ـ             ز تطبيق مبدأ السلطات السويسرية القائل باملساواة يف معاملة املنظمات الدولية، ُيعترب مرك
االحتاد الربيدي العاملي يف الوقت الراهن مماثالً ملركز سائر املنظمات الـيت تقـع مقراـا يف               

 .)4(سويسرا
 1948ووقَّعت منظمة الصحة العاملية اتفاق مقر منفصالً مـع سويسـرا يف عـام                - 10

واستفادت فيما بعد، شأا شأن االحتاد الربيدي العاملي، مـن مبـدأ املسـاواة يف معاملـة                 
 .املنظمات الدولية الذي تطبقه السلطات السويسرية

 وقَّعت حكومتا إيطاليا وفرنسا اتفاقي مقر مع وكالتني متخصصتني          :يف اخلمسينات  - 11
يف عـام   ) الفـاو (مستقلتني تابعتني لألمم املتحدة مها منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة           

ووقَّعت ). اليونسكو (1954الثقافة يف عام    ، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم و      1950
، اتفاقاً مع منظمة األرصاد العاملية وحكومة كندا اتفاقاً مع          1951حكومة سويسرا، يف عام     
 . منظمة الطريان املدين الدولية

وُعقدت أيضاً يف اخلمسينات اتفاقات تتعلق بثالث جلان اقتصادية إقليميـة لألمـم              - 12
 اتفاق مع حكومة شيلي إلنشاء اللجنة االقتصادية ألمريكا         1953م  فقد وقع يف عا   . املتحدة

ووقع يف السنة التالية مع حكومة تايلند اتفاق أُنشئ مبوجبه مقـر            . الالتينية والبحر الكارييب  
اللجنة االقتصادية آلسيا والشرق األقصى، املعروفة اآلن باسم اللجنة االقتصادية واالجتماعية           

ووقعت حكومة إثيوبيا واللجنة االقتصادية ألفريقيا، يف وقت الحـق،          . آلسيا واحمليط اهلادئ  
 . 1958يونيه /اتفاقهما يف حزيران

 اتفاق ُجعلت مبوجبه فيينا مقـراً للوكالـة     1958ووقِّع مع حكومة النمسا يف عام        - 13
 .الدولية للطاقة الذرية

. التفاقات موضع النظـر  مل ُيعقد يف الستينات سوى اتفاق واحد من ا  :يف الستينات  - 14
فوقعت حكومة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية واملنظمة البحرية الدوليـة            

 . اتفاقهما املتعلق مبقر املنظمة1968يف عام 
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 وافقت حكومة سويسرا، يف أوائل السبعينات، على أن تقيم وكالتان           :يف السبعينات  - 15
 ومهـا املنظمـة العامليـة       - لألمم املتحدة مقرَّمها يف سويسرا       متخصصتان إضافيتان تابعتان  

ووقِّع أيضاً يف   . 1971 واالحتاد الدويل لالتصاالت يف عام       1970للملكية الفكرية يف عام     
ويستفيد كل من   .  على ترتيب تنفيذ يكمل اتفاق مقر االحتاد الدويل لالتصاالت         1971عام  

ويف . الحتاد الدويل لالتصاالت من مبدأ املساواة يف املعاملة       املنظمة العاملية للملكية الفكرية وا    
وقت الحق يف السبعينات، قام الصندوق الدويل للتنمية الزراعية املنشأ حديثاً بعقد اتفاق مقر              

 .مع حكومة إيطاليا
 كان مكتب األمم املتحدة يف نريويب من بني املكاتب اليت أُنشئت يف             :يف الثمانينات  - 16

املكاتب اليت يقع مقرها    : وهناك ثالثة أنواع من مكاتب األمم املتحدة يف نريويب        . تالثمانينا
يف نريويب، وتشمل برنامج األمم املتحدة للبيئة، وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية            

، ومكتب األمم املتحدة يف نـريويب؛ واملكاتـب القطريـة اإلقليميـة             )موئل األمم املتحدة  (
مم املتحدة وبراجمها؛ ومكاتب األمم املتحدة لبلدان أخـرى مثـل الصـومال             لوكاالت األ 
واعُترب اتفاق املقر اخلاص بربنامج األمم املتحدة للبيئة، الذي ُوسع نطاقه ليشـمل             . والسودان

موئل األمم املتحدة ومكتب األمم املتحدة يف نريويب، االتفاق األنسب من حيـث النطـاق               
الت وبرامج أخرى تابعة لألمم املتحدة ويقع مقرها يف نريويب          وقد تفاوضت وكا  . والشروط

وعلى الرغم من تشابه هذه االتفاقات، فقد ُوجـدت فيهـا بعـض             . على اتفاقات منفصلة  
وأُشري أيضاً إىل أن بعض املكاتب اخلاصة بالصومال والسودان وغريها مـن      . الفروق الصغرية 

وقد ُبذلت على املسـتوى املشـترك بـني    . األماكن ليست لديها أية اتفاقات على اإلطالق     
الوكاالت جهود لبدء نقاش مع السلطات الكينية للتفاوض على اتفاق مقر وحيـد جلميـع               
مكاتب األمم املتحدة اليت يقع مقرها يف نريويب أو، على األقل، إلنشاء اتفاق منوذجي ميكـن          

 .  بالنجاحتطبيقه على مجيع هذه املكاتب، إال أن تلك اجلهود مل تتكلل بعد
 مت خالل هذه الفترة التفاوض والتوقيع على عدد من اتفاقات املقـر             :يف التسعينات  - 17

فيما يتصل بصناديق وبرامج ووكاالت متخصصة ووكاالت متصلة ا أُنشئت حديثاً أو غُير             
، ومنظمـة التجـارة     1991مقرها، ومشلت هذه املنظمات برنامج األغذية العاملي يف عام          

 وبرنامج متطوعي ) اليونيدو(صناعية  ، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية ال     1995ية يف عام    العامل
واللجنة ) إسكوا(، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا       1995األمم املتحدة يف عام     

ووقِّع اتفاق مقر   . 1997التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية يف عام          
 ودخل االتفاق حيـز     1990 منظمة الطريان املدين الدولية وحكومة كندا يف عام          جديد بني 

 .1951، وحل حمل اتفاق عام 1992النفاذ يف عام 
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فقد دخلت املنظمات اليت تتضمنها منظومـة  وكما يتضح من هذا االستعراض التـارخيي،         - 18
يبات التعاون األساسية وغري    األمم املتحدة، على مر السنني، يف العديد من اتفاقات املقر وترت          

ذلك من االتفاقات الفرعية مع دول خمتلفة يف مناطق خمتلفة من العامل خالل األعوام اخلمسني               
وبينما حتكم االتفاقات مركز املنظمات داخل تلك البلدان، فإا تتضـمن           . املاضية أو أكثر  

ية للمنظمات، وحتدد حصانتها    أحكاماً تقر بقضايا تتعلق بالشخصية القانونية واألهلية القانون       
من الوالية القضائية ومن تنفيذ األحكام يف البلد املضيف، وتنظم، يف مجلة أمـور، حصـانة                
وملكية أصول املنظمات، وحرمة أماكنها وحمفوظاا، واإلعفاء من ضريبة الدخل أو ضريبة            

وتشـمل،  . تاملمتلكات ومن والرسوم اجلمركية والضرائب املفروضة على السلع واخلـدما        
باإلضافة إىل ذلك، قضايا مثل احلق يف امتالك األموال ونقلها، وحرية االتصـال، ومركـز               
البعثات الدائمة للدول األعضاء يف املنظمات والدول اليت تتمتع فيها بصفة املراقب، فضـالً              

وتنص هذه االتفاقات أيضاً بوجه عام على امتيـازات مـوظفي           . عن مركز هذه املنظمات   
وتتضمن اتفاقات املقر اخلاصة باألمم املتحـدة، عـادة،   .  األمم املتحدة وحصانام  منظمات

 .آلية لتسوية املنازعات اليت قد تنشأ عن تفسريها أو تطبيقها، إال أنه قلما تطبَّق هذه اآللية
وملّا كانت كل منظمة من منظمات األمم املتحدة تتفاوض تارخيياً علـى اتفاقهـا                - 19

 ا وعلى إنشائه مع البلد املعّين الذين سيقع فيه مقرها، فإنه توجد اختالفات              املستقل اخلاص 
وإن درجة التفصيل يف اتفاقات املقر قد ختتلف تبعاً لعدد مـن            . جوهرية بني هذه االتفاقات   

العوامل املختلفة، مبا فيها، على سبيل املثال، تاريخ االتفاق، ومرونة األطراف املنخرطـة يف              
 مادة مفصـلة تتنـاول      50 إىل   40فتتضمن بعض اتفاقات املقر ما يقرب من        . املفاوضات

.  االقتصادية للموظفني وشواغلهم املتعلقة بالعمـل واحليـاة  -بإسهاب الشواغل االجتماعية   
 مواد تتضمن عـدداً     10وعلى العكس من ذلك، قد ال تكون اتفاقات أخرى مؤلفة إال من             

ويف ضـوء هـذا     . الية القانونية املباشرة للمنظمة املعنية    ضئيالً من التفاصيل اليت تتجاوز الو     
التباين، اقترحت بعض الدول وكذلك بعض األمانات، وحىت بعض املنظمات غري احلكومية،            
مراجعة اتفاقات املقر اليت تعقدها منظمات األمم املتحدة، ال فيما يتصل جبوانبها القانونيـة               

 االقتصادية األوسع، فضالً عن القضايا      -الجتماعية  فحسب، وإمنا أيضاً فيما يتصل باحلقائق ا      
ويأخذ هذا االقتراح يف االعتبار، إىل      . املتصلة بإدارة املوارد البشرية وبعمل املوظفني وحيام      

حد ما، النداءات األخرية اليت وجهها األمني العام وغريه للنظر يف إعادة تقييم اتفاقات املقـر                
تحدة ويف القيام، عند االقتضاء، بإعادة التفاوض على االتفاقات         اليت عقدا منظمات األمم امل    

اليت مل تعد تليب االحتياجات واحلقائق الراهنة لتلك املنظمات وملوظفيها أو للبلدان املضـيفة              
 .)5(أو حتديثها/نفسها، أو بتنقيح تلك االتفاقات أو تعديلها و
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 التفاقات املقراآلثار املترتبة على هذا التطور، واملركز الراهن   
مت بالفعل تنقيح أو تعديل أو حتديث عدد من اتفاقات املقر منذ إبرامها، وهي تشمل                - 20

االتفاقات اخلاصة باحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، واألمانـة العامـة لألمـم             
ظمـة الطـريان    املتحدة، واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، والفاو، ومن        

واستناداً . الدويل املدنية، واملنظمة البحرية الدولية، واليونيدو، والوكالة الدولية للطاقة الذرية         
إىل املعلومات اليت قدمتها أمانات هذه املنظمات، يبـدو أن عمليـات التنقـيح والتعـديل                

منطقـة  (د  والتحديث هذه تتصل، يف املقام األول، باستئجار أماكن جديدة، وتوسيع احلدو          
وهذه التعديالت اهلامة   . ، والتحسني أو التعزيز املستمرين للمرافق املادية      )املقر وأرضه ومبانيه  

متثل، إىل حد ما، جهوداً لضمان أوضاع عمل أفضل، وال سيما من حيـث كفايـة احليـز           
املخصص للمكاتب، وميكن النظر إليها بوصفها فرصة إلعادة النظر يف إدارة حيز املكاتـب              

إدارة ”ويربز تقرير وحدة التفتيش املشتركة املعنون       . سينها ضمن منظمات األمم املتحدة    وحت
ممارسات ذات صلة بتجديد مقر األمم املتحدة تأخذ ا منظمات خمتارة تابعة ملنظومة             : املباين

 -، أمهية ضمان أوضاع عمل مواتية داخل منظومة األمم املتحدة           (A/56/274) “األمم املتحدة 
 .(A/RES/56/234)أيدت اجلمعية العامة التقرير وقد 
وباملثل، وقّعت اتفاقات تكميلية فيما يتصل باتفاقات مقر قائمـة وركـزت هـذه               - 21

فعلى سبيل املثـال،    . االتفاقات التكميلية على استئجار أماكن إضافية وعلى توسيع احلدود        
فاق املقر الذي عقدته األمم املتحـدة يف        تتناول االتفاقات التكميلية األوىل والثانية والثالثة الت      

 مع الواليات املتحدة األمريكية، واملشار إليها سابقاً، قضايا تتعلـق باسـتئجار             1947عام  
وأبرمت حكومة إثيوبيا واللجنة االقتصادية ألفريقيا أيضاً اتفاقـات         . أماكن جديدة وباحلدود  

 كما أن االتفاقات التكميلية التفاق املقـر        .إضافية تتعلق باملرافق املادية للجنة يف أديس أبابا       
املعقود بني حكومة إيطاليا والفاو، واليت كانت موضوع تبادل عدد من املذكرات والرسائل             

، تتناول يف املقام األول     1992 و   1991 و 1990، ومرة ثانية يف األعوام      1986يف عام   
. اين الـيت اسـتأجرا املنظمـة   توسيع حدود مقر الفاو وإعادة النظر يف قائمة األراضي واملب       

وتتناول رسائل متبادلة أخرى حصانة املنظمة من الوالية القضـائية اإليطاليـة وامتيـازات              
 .مسؤويل الفاو وحصانام

تحديث اليت أُجريـت حـىت اآلن       وعلى الرغم من أن عمليات التنقيح والتعديل وال        - 22
ضايا املتعلقة بامتيـازات مـوظفي األمـم        يتصل باتفاقات املقر ال تتناول بوجه عام الق        فيما

املتحدة أو حصانام أو استحقاقام، وهي األمور الرئيسية اليت يهتم ا هذا التقرير، فإنـه               
 .توجد استثناءات قليلة
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فقد ُعدل اتفاق املقر املتعلق باحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة من خالل             - 23
كني أزواج القضاة واملدعي العام وموظفي قلم احملكمة وغريهـم          تبادل مذكرات شفوية لتم   

 ودخل هذا التعديل حيز النفـاذ يف        -من موظفي احملكمة من التماس أعمال بأجر يف هولندا          
ومثة اتفاق آخر، شكّل موضوع تبادل مذكرات شفوية بني حمكمة          . 2001يوليه  / متوز 20

 وتعلق  2002فرباير  / شباط 19ز النفاذ يف    العدل الدولية ووزارة خارجية هولندا، دخل حي      
وهناك اتفاق إضايف مماثل بني     . بتوظيف أفراد أسر موظفي قلم احملكمة ومسؤوليها وأعضائها       

حكومة شيلي واللجنة االقتصادية واالجتماعية ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب ينظم قيـام            
/  حيز النفـاذ يف تشـرين الثـاين        أزواج املوظفني الدوليني بأنشطة مدرة للدخل، قد دخل       

وال توجد دالئل أخرى على اتفاقات مشاة وقعتها منظمات األمم املتحدة           . 2000 نوفمرب
 .يف اآلونة األخرية

 احلاجة إىل التنقـيح أو      -صحة االتفاقات ووثاقة صلتها باملوضوع يف الوقت احلاضر           
 التعديل أو التحديث

 اتفاقات املقر ما زال، رغم مشاعر القلق، يليب إىل حـد            قد يبدو أن عدداً كبرياً من      - 24
فقد ذكر كل من اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينيـة والبحـر           . كبري احتياجات املنظمات  

الكارييب، واإلسكوا، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وصندوق األمم املتحـدة للسـكان،            
لية، والفاو، ومنظمة الطريان املـدين الدوليـة،        وبرنامج األغذية العاملي، ومنظمة العمل الدو     

ومنظمة الصحة العاملية، واالحتاد الدويل لالتصاالت، واملنظمة البحرية العامليـة، واملنظمـة            
العاملية للملكية الفكرية، واليونيدو، مجيعها، رداً على استبيان أعدته وحدة التفتيش املشتركة،            

كميلية اخلاصة ذه املنظمات والقائمة حالياً تلـيب علـى          أو الترتيبات الت  /أن اتفاقات املقر و   
 .النحو املناسب احتياجاا واحتياجات موظفيها

وعلى الرغم من أن عدداً من املنظمات يؤكد صحة االتفاقات اليت عقدها مع البلـد                - 25
 املضيف ووثاقة صلتها باملوضوع، يرى عدد آخر أن اتفاقات املقر اخلاصة به ليست مناسـبة              

وحىت عندما تكون االتفاقات جيدة بوجه عام، هناك مشاكل ترجع إىل عـدم تنفيـذ               . كلياً
 .أحكامها التنفيذ املناسب

وذكرت بعض املنظمات أو األجهزة التابعة هلا، ومنها احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة               - 26
الجتماعية آلسـيا   ليوغوسالفيا السابقة، واألمانة العامة لألمم املتحدة، واللجنة االقتصادية وا        

واحمليط اهلادئ، واللجنة االقتصادية ألفريقيا، واملنظمة البحرية الدولية، أا قامت أو تعتـزم             
القيام مبفاوضات مع سلطات البلد املضيف من أجل تنقيح اتفاقاا أو تعديلها أو اسـتكماهلا               

 .أو حتديثها، وذلك يف جمهود ملعاجلة ما لديها من شواغل/و
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ا ال تعتزم منظمة العمل الدولية إجراء تنقيح عـام للنصـوص أو املمارسـات          وبينم - 27
الواجبة التطبيق، فإنه يتوقع إجراء بعض املناقشات دف توضيح مركز املنظمة ومسـؤوليها             
 .فيما يتعلق ببضع قضايا إجرائية بسيطة نامجة عن التعديالت اجلارية يف التشريع السويسري

اتفاق املقر اخلاص ا، إذا ُنظر إليه ككل، ال يقتضي تنقيحـاً            وتقول اليونسكو إن     - 28
بيد أن هناك مواد معينة قد يلزم حتديثها، إما ملراعاة تطور طرز احلياة الفردية والعائلية               . كامالً

، أو لتوضيح النظام الضرييب املنطبق على دخل املـوظفني بعـد السـحب              1954منذ عام   
. ألعوام العشرة املاضية، فضالً عن تطبيق الضرائب اجلديـدة        التدرجيي لإلعفاءات على مدار ا    

. وهذا التعليق الذي أدلت به اليونسكو يلخص واقع العديد من منظمـات األمـم املتحـدة    
فالشاغل الرئيسي فيما يتصل بوثاقة صلة اتفاقات املقر باملوضوع هو، يف نظر العديـد مـن                

ديث تتيح اتباع ج أكثر تركيزاً على الناس        املنظمات، احلاجة إىل إجراء عمليات تعديل وحت      
وكما ُنوقش يف السابق، فإن من شأن مبدأ املعاملة األكثـر           . يف تفسري وتنفيذ هذه االتفاقات    

رعاية للمنظمات الدولية، إذا ما طُبق التطبيق املناسب واعتمدته البلدان املضيفة، أن يعـاجل               
حد ما، إجراء حتديث تلقائي لبعض االتفاقـات        أيضاً الكثري من هذه الشواغل وأن يتيح، إىل         

 .اليت رمبا جتاوزها الزمن
 

 االعتبارات العملية للقضايا املتصلة باملوارد البشرية يف اتفاقات املقر -ثالثاً  
عندما تقوم أية منظمة تابعة ملنظومة األمم املتحدة بتوظيف موظف، فإا تتسبب يف              - 29

ه، ويكون على كل واحد من هؤالء أن يتكيـف مـع بيئـة              انتقال عدد من أفراد أسرته مع     
وتتسم شواغل مثل تأمني فرص عمل لألزواج، وتعليم األطفال، ومـنح تأشـريات          . جديدة

دخول للوالدين كبريي السن وغريهم من أفراد األسرة غري املعالني، باألمهية بالنسـبة هلـذه               
 املهين والشخصي للموظفني، اللـذين  األسر ويكون هلا، بوصفها هذا، تأثري عميق على الرفاه    

ولقد أصبحت أمهية توفري الدعم للموظفني وأفراد أسرهم        . ال ميكن فصل أحدمها عن اآلخر     
واضحة بصورة متزايدة، وينبغي أال ُيعترب هذا األمر ترفاً بعد اليوم، وإمنا جيب أن ُينظر إليـه                 

يث أثـره علـى معنويـات       على أنه استثمار حكيم لـه مردود كبري على املنظمات من ح          
ومن الواضح، استناداً إىل املعلومات اليت ُجمعت يف إعداد هذا التقرير،           . املوظفني وإنتاجيتهم 

أن وضع اتفاق مقر داعم ُتدرج يف صلبه الشواغل الراهنة املتعلقة بـإدارة املـوارد البشـرية      
 . مة للموظفني وأفراد أسرهموبالعمل واحلياة ميكن أن يسهم إسهاماً كبرياً يف إجياد بيئة مستدا

ويربز هذا الفرع من التقرير قضايا مواضيعية خمتارة تتعلق بالعمل واحلياة وتتطلـب،              - 30
يف نظر بعض املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة، املزيد من االستعراض من حيث وثاقـة            
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ومن . البلدان املضيفة صلتها باتفاقات املقر، ومن حيث تفسريها وتنفيذها العملي من جانب           
 :بني القضايا املناقَشة

 رخص العمل ألزواج موظفي األمم املتحدة وأوالدهم؛ )أ( 
 احتياز املوظفني للعقارات واستئجارها وبيعها؛ )ب( 
 إدماج املوظفني يف نظم الضمان االجتماعي للبلدان املضيفة؛ )ج( 
 تقاعد املوظفني يف البلدان املضيفة؛ )د( 
  ضريبة القيمة املضافة والضرائب املشاة هلا؛ ودفع )ـه( 
 .القضايا املتعلقة بفرض ضريبة على الدخل )و( 

 فرص العمل )أ(  
 رخص العمل لألزواج  

يتضح، استناداً إىل املعلومات املقدمة من املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة، أن             - 31
احلياة اهلامة للموظفني، إن مل تكن أمهها       /ملإتاحة فرص عمل لألزواج تعترب أحد شواغل الع       

وقد أقر األمني العام ذا الشاغل وكرر يف عدة مناسبات أمهية حتسني بيئـة العمـل                . مجيعاً
داخل منظمات األمم املتحدة، وضمان متتع املوظفني حبياة مهنية حتقق تطلعام وتأخـذ يف              

تعزيز ”ر األمني العام، يف تقريره املعنون       فأشا. االعتبار رفاههم املهين والشخصي على السواء     
 2002سـبتمرب   / أيلـول  9، املؤرخ يف    “برنامج إلجراء املزيد من التغيريات    : األمم املتحدة 

(A/57/387)              إىل أن إتاحة عمل لألزواج تشكل عامالً متزايد األمهية يف اجتذاب املرشـحني ،
ع أرجاء العامل، وأعرب عن قلقـه       للوظائف وضمان التوازن بني اجلنسني ذا الشأن يف مجي        

. ألن االتفاقات اليت ُتعقد مع البلدان املضيفة ال تسهل يف العادة عمل األزواج أو تشجع عليه               
وأشار كذلك إىل أنه قد تكون هناك حاجة إىل أن تستكشف منظمات األمم املتحـدة مـع          

ور منها إتاحة فـرص     احلكومات إمكانيات إعادة التفاوض على اتفاقات املقر فيما يتصل بأم         
 .)6(عمل لألزواج

وذكرت منظمات يقع مقرها يف جنيف، إضافة إىل برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي،              - 32
وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومنظمة الطريان املدين الدولية، واالحتاد الربيدي العـاملي،            

قة الذرية، واحملكمة اجلنائية الدولية     واملنظمة البحرية الدولية، واليونيدو، والوكالة الدولية للطا      
ليوغوسالفيا السابقة، أنه ُيسمح لألزواج، مبوجب قانون البلدان اليت تستضيفها، باحلصـول            
على رخص عمل وأنه مت اعتماد جمموعة متنوعة من املمارسات القانونية واإلدارية مبقراـا              
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لطريان املدين الدولية، ُيسـتند     ويف حالة منظمة ا   . املختلفة لتسهيل حلصول على هذه الرخص     
ينص على أن تقوم احلكومة بتسهيل إصدار رخص        ) 1994(إىل تفاهم مع حكومة كيبيك      

عمل ألزواج مسؤويل منظمة الطريان املدين الدولية وألوالدهم الذين يقيمون معهم بصـورة             
الدوليـة،  وذكرت بعض املنظمات، ومنها املنظمة البحرية . دائمة، من أجل العمل يف كيبيك   

. أن أزواج موظفيها املعتمدين ال حيتاجون إىل رخص عمل يف البلـدان الـيت تستضـيفها               
وذكرت حمكمة العدل الدولية أيضاً أنه ُيسمح ألزواج املوظفني بالعمل يف هولندا مـن دون               

 .أن حيصلوا على رخصة عمل منفصلة
مبقتضـى القـانون    وحيق ألزواج موظفي املنظمات اليت يقع مقرها يف سويسـرا،            - 33

. السويسري، أن حيصلوا على رخص عمل بدون قيود، شـريطة أن يقيمـوا يف سويسـرا               
أزواج املوظفني الذين يقيمون يف فرنسا ااورة، فيخضعون لقيود أكرب يف جمال الدخول              أما

وذكر االحتاد الدويل لالتصاالت أنه بعد صدور قرار عن الس          . إىل سوق العمل السويسرية   
 l'ordonnance) بتعديل القانون الذي حيد مـن عـدد األجانـب   (Conseil fédéral)حتادي اال

limitant le nombre des étrangers) 1995نـوفمرب  / تشرين الثاين1، دخلت حيز النفاذ يف 
واعتباراً مـن ذلـك     . أنظمة جديدة سهلت على األشخاص املبينني أدناه مزاولة عمل بأجر         

ألزواج املوظفني الدوليني، وكذلك ألي أوالد غري متزوجني دخلوا         التاريخ، أصبحت تتوفر    
إىل سويسرا كجزء من وحدة األسرة قبل سن احلادية والعشرين، فرصة للدخول إىل سـوق               
العمل السويسرية، بشرط أن يكونوا مقيمني يف سويسرا وأن يشكلوا جزءاً من نفس أسـرة               

صادرة عن وزارة .(carte de légitimation).تدعىاملوظف الدويل احلامل الرئيسي لبطاقة إقامة 
وهلذه الغاية، تصدر هلم السلطة املختصة رخصة خاصة ُتعـرف باسـم            . اخلارجية االحتادية 

 مبجرد إبراز عقد العمل أو عرض العمل، أو مبجرد اإلبـالغ عـن   (permis C)الرخصة جيم 
 .)7(الرغبة يف العمل يف املهن احلرة

ظفي املنظمات اليت يقع مقرها يف فيينا أن حيصلوا علـى رخـص             وميكن ألزواج مو   - 34
وتقوم وزارة اخلارجية االحتادية النمساوية، لدى تقدمي الطلـب، بإصـدار شـهادة             . عمل

وُيمنح أرباب العمل الذين سـيعمل لـديهم        .  لألزواج “وصول تفضيلي إىل سوق العمل    ”
اإلقليمي لدائرة االستخدام العـام     املستفيدون تصريح استخدام لدى تقدمي طلب إىل املكتب         

 .النمساوية املختص يف اال الذي سيتم فيه االستخدام
وأفاد مكتب األمم املتحدة يف نريويب بأنه حيق ألزواج موظفيـه، مبوجـب قـوانني      - 35

كينيا، أن حيصلوا على رخص عمل، بشرط أال حيرموا أحد مواطين البلد املضيف من فرصـة           
ويف هذا السياق، تتمثل    . مهنة حرة أو يعملوا لصاحل كيان غري دبلوماسي       عمل، وأن ميارسوا    
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املمارسة القانونية واإلدارية يف قيام رب العمل واملستخدم بطلب رخصة عمل من الـوزارة              
 .وُيطلب من ألزواج الذين يرغبون يف ممارسة مهنة حرة بيان طبيعة عملهم. املختصة

ليت يستضيفها مينح، عند االقتضاء وقدر اإلمكـان،         بأن البلد ا   “اإلسكوا”وأفادت   - 36
رخص عمل لألزواج، إال أنه ال يتقدم يف الواقع سوى عدد قليل من الرعايا األجانب بطلب                
للحصول على رخص عمل بسبب وجود شرط يقضي بالتنازل عن حصـانام ومزايـاهم              

 . الدبلوماسية، مبا يف ذلك عدم دفع رسوم معينة
كد اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن القانون اإلثيويب ال حيظر، مـن حيـث             وباملثل، تؤ  - 37

وبالفعل، ينص قانون العمـل     . املبدأ ومن وجهة نظر قانونية، عمل أزواج املوظفني الدوليني        
جيوز استخدام أي أجنيب يف أي نوع من األعمال يف إثيوبيا           ” على أنه    42/93اإلثيويب رقم   

 مـن قـانون العمـل       174وتنص املادة   . “ته إياها الوزارة  إذا كان ميلك رخصة عمل منح     
ُتمنح رخصة عمل لالسـتخدام يف      ” على أنه    “استخدام الرعايا األجانب  ”املذكور املعنونة   

بيد أن احلكومة ال تسـمح      . “نوع حمدد من األعمال لفترة ثالث سنوات، وُتجدد كل سنة         
واألهم من ذلـك  . وق العمل اإلثيوبية يف الواقع باستخدام أزواج موظفي األمم املتحدة يف س        

أن احلكومة ال توافق حىت على استخدامهم يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا أو يف أية منظمـة                
دولية أخرى، متعللة باألوضاع االقتصادية غري املواتية السائدة يف البلد املضيف، فضالً عـن              

ئيسية ملوقفها مـن إصـدار      وجود سوق عمل حمدودة وارتفاع معدالت البطالة، كأسباب ر        
وترى اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن هناك حاجة إىل معاجلـة هـذه            . رخص عمل لألزواج  

 .القضية على وجه السرعة
 بـأن السـلطات الفرنسـية أبلغتـها يف رسـالة مؤرخـة              “اليونسكو”وأفادت   - 38
ـ          2004مارس  /آذار 26 ى إزالـة    بأن الوزارة املختصة يف احلكومة الفرنسية وافقـت عل

وما زال يتعني   . العقبات اليت متنع قيام أزواج موظفي اليونسكو بالتماس عمل بأجر يف فرنسا           
 . وضع الصيغة النهائية للطرائق العملية هلذا االتفاق

ويبدو أن معظم البلدان املضيفة، عدا استثناءات قليلة، قد وضعت ترتيبات قانونيـة              - 39
إال أنه يبدو أن املأزق الذي تعانيه بعـض         .  فرص عمل  وإدارية لتسهيل حصول األزواج على    
 .املنظمات هو تنفيذ هذه الترتيبات عمليا

إن عدم قدرة أزواج موظفي املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة على احلصـول              - 40
احلياة الكبرية اليت ميكن أن تؤثر يف إنتاجية هـذه          /على رخص عمل يعترب أحد شواغل العمل      

واالحتماالت املرتقبة الستخدام األزواج جتعل التوظيف أكثر صـعوبة،         . ت وكفاءا املنظما
وختلق مشكلة من حيث استبقاء املوظفني، وال تشجع على تنقل املوظفني، وتؤثر سلبياً على              
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ولئن كانـت املبـادرات الـيت    . ما ترمي إىل حتقيقه معظم املنظمات من توازن بني اجلنسني     
ض املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة لتسهيل توظيف األزواج جديرة          اختذا األمانة وبع  

 .بالثناء، فإنه يلزم بذل جهود إضافية يف هذا الصدد
رفض املرشحني للتوظيف عروض تعاقد هنائية واستقالة املوظفني بسبب عـدم وجـود               

 فرص عمل ألزواجهم
فـإن عـدم    ” مؤخراً،   “دة اإلمنائية جمموعة األمم املتح  ”وكما ذُكر يف تقرير أعدته       - 41

وجود تسهيالت لعمل األزواج املغتربني قد برز كعائق خطري أمام قـدرة منظومـة األمـم                
املتحدة على توظيف واستبقاء أكفأ األخصائيني، وال سيما النسـاء، يف وظـائف خـارج               

 .)8(“وطنهم
 الذين رفضوا   وأشارت عدة منظمات إىل أا ال جتمع إحصائيات عن عدد املرشحني           -42

عروض عمل مع منظمات داخل منظومة األمم املتحدة بسبب عدم وجـود فـرص عمـل                
ولكن، على الرغم من عدم وجود إحصاءات ائية، فإن مسألة توفر فرص العمل             . ألزواجهم

لألزواج تبدو واحدة من املسائل اجلوهرية للعديد من موظفي اخلدمة املدنية الدوليني، الذين             
فعالً، يف بعض األحيان، إىل إاء عقودهم أو رفضـوا االنتقـال إىل وظـائف      عمد بعضهم   

ويذكر مكتب األمم املتحدة يف نـريويب،       . جديدة بسبب عدم وجود فرص عمل ألزواجهم      
واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلـادئ، واللجنـة االقتصـادية ألفريقيـا،             

لسكان، مجيعها، حاالٍت رفض فيها مرشحون مؤهلون       واإلسكوا، وصندوق األمم املتحدة ل    
وباإلضافة إىل ذلـك، أفـادت      . عروض عمل ائية بسبب عدم توفر فرص عمل ألزواجهم        

عدة جلان إقليمية هي اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب واللجنة االقتصادية            
، بأن بعض املرشحني للوظائف اشـترطوا،       ألفريقيا واإلسكوا ومنظمة الطريان املدين الدولية     

 .لقبول عرض التعاقد، أن يتاح ألزواجهم العمل يف هذه املنظمات

ومن الصعب تقدير عدد الفرص اليت مت تفويتها يف جمال التوظيف املرغـوب فيـه؛                - 43
وبوجه خاص، من املستحيل معرفة عدد املرشحني املؤهلني للتوظيف الـذين ال يتقـدمون              

ف على اإلطالق إلدراكهم ملا قد تواجهه أزواجهم من صـعوبات يف مقـرات              بطلب توظي 
بيد أن املعلومات اليت تلقاها املفتشان تبني أنه حيثما تكون بيئة عمـل األزواج              . عمل معينة 

 .صعبة، يكون لذلك أثر سليب على عملية اختيار املنظمة للمرشحني
منهجية إحصـاءات عـن عـدد       وأشارت عدة منظمات إىل أا ال جتمع بصورة          - 44

وهذا األمر حيد، بطبيعيـة     . املوظفني الذين استقالوا بسبب عدم توفر فرص عمل ألزواجهم        
احلال، من إمكانية حتليل أي اجتاه متطور يف هذا الشأن حتليالً فعاالً، وينبغي معاجلته يف ضوء                
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) 2001قبل عـام    (سابقة  إال أن احملكمة اجلنائية ليوغوسالفيا ال     .  من هذا التقرير   49الفقرة  
ومكتب األمم املتحدة يف نريويب، واللجنة االقتصادية آلسيا واحمليط اهلادئ، والفاو، أفـادت             

وأفاد صندوق األمم املتحدة    . بأنه حدثت استقاالت بسبب عدم وجود فرص عمل لألزواج        
 عمـل يف    للسكان بأن بعض املوظفني قبلوا إعادة تعيينهم بشرط أن ُيسمح ألزواجهم بتأمني           

 .البلد املضيف اجلديد، ولكن ليس بالضرورة يف الصندوق
ويشار يف هذا السياق إىل     . وإمكانية احلصول على رخص عمل ال تضمن إجياد عمل         - 45

أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النوويـة ذكرتـا              
 فرص عمل لألزواج، إال أن هذا األمر يتعلق         كلتامها أنه حصلت استقاالت بسبب عدم توفر      

بالواقع القائم يف سوق العمل يف البلد املضيف أكثر مما يتعلق بوجه من أوجـه القصـور يف                  
 .اتفاق املقر

وعلى الرغم من أنه ال يوجد لدى اللجنة االقتصادية ألفريقيا سـجل يـبني عـدد                 - 46
ب عدم وجود فرص عمل ألزواجهم فـإن   املوظفني الذين طلبوا نقلهم إىل وظيفة أخرى بسب       

. اللجنة تدرك وجود حاالت مل جيدد فيها املوظفون عقودهم بسبب هذه القضية بالتحديـد             
وبوجه عام، يلزم بذل جهود أكرب لتحسني مجع البيانات ورصد االجتاهات املتعلقـة بإـاء               

، وخاصـة يف ضـوء      موظفي الفئة الفنية عقود عملهم يف منظومة األمم املتحدة رصداً دقيقاً          
 .)9(اإلحصاءات احملدودة املتوفرة بشأن هذه املسألة

يونيـه  / حزيـران  27 املـؤرخ    55/258وقد أُشري يف سياق قرار اجلمعية العامة         - 47
 بشأن إدارة املوارد البشرية إىل مسألة رفض املرشحني للتوظيف عروض تعاقد ائية             2001

 ألزواجهم وسلَّم القرار بأمهية تنقل املـوظفني  واستقالة موظفني بسبب عدم توفر فرص عمل    
يف املنظومة وطلب إىل األمني العام وإىل جلنة اخلدمة املدنية الدولية اختاذ تدابري السـتعراض               

كما أن وقوع حاالت كهذه يتناقض مع أهداف جهود اإلصالح اليت           . مسألة التنقل وتيسريه  
م التعيني والترقية اجلديد الذي بدأ العمل بـه يف          يبذهلا األمني العام، وخباصة فيما يتعلق بنظا      

، والذي يشتمل على برنامج إلعادة تعيني صغار موظفي الفئة الفنية ُيدار مـن              2002عام  
املسـتويات العليـا    قبل إدارة املوارد البشرية، وعلى شرط يتعلق بالتنقل من أجل الترقية إىل             

وغريه من تدابري اإلصالح توفر مرونة علـى        ويقتضي جناح هذا التدبري     . داخل األمم املتحدة  
عدد من املستويات، مبا يف ذلك إمكانية أن يصحب املوظفني أفـراُد أسـرم وأن تتـاح                 

ولعله يلزم أيضاً بذل جهود إضافية لضمان عدم وجود عوائق حتـول    . ألزواجهم فرص عمل  
وظيف واسـتبقاء أفضـل     بصورة منهجية دون قيام املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة بت         
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ومن بني الشواغل اليت ينبغي معاجلتها يف هذا        . األشخاص يف وظائف يف مجيع أحناء املعمورة      
 .)10(السياق القيود املتعلقة مبنح تأشريات دخول ورخص عمل لألزواج

وقضية تنقل املوظفني هي جانب من اجلوانب الرئيسية ملبادرات اإلصالح اليت اختذها             - 48
لعام يرجح أن يتأثر بترتيبات االمتيازات واحلصانات واالسـتحقاقات املدرجـة يف            األمني ا 

تقرير األمني العام عن أنشطة مكتب خدمات الرقابـة         ”ويف هذا السياق، فإن     . اتفاقات املقر 
، “ بشأن إدارة املوارد البشـرية     55/258تنفيذ مجيع أحكام قرار اجلمعية العامة       : الداخلية

 شروط اخلدمة فيما يتعلق باملرتب واالستحقاقات، فضـالً عـن املسـائل             ُيربز أمهية حتسني  
ومن املرجح أيضاً أن يتأثر هدف      . )11(اخلاصة بالعمل واحلياة من أجل تعزيز التنقل الوظيفي       
داخل األمانة العامة لألمم املتحـدة    )12(األمني العام املتمثل يف حتقيق توازن أكرب بني اجلنسني        

على عمل األزواج، وخاصة ألن الزوج قد يكون أقل ميالً إىل اصـطحاب             بالقيود املفروضة   
 .زوجه إىل مكان العمل حيثما تكون هناك قيود مفروضة على فرص العمل

وكما ذكر أعاله، فإن املوظفني الذين اضطروا إىل النظر يف تضمني حيام املهنيـة               - 49
وا يف بعض احلاالت برفض عروض      جتارب يف منظمات خمتلفة ويف مراكز عمل خمتلفة قد قام         

ورمبا كان رفضهم مرتبطاً بإدراكهم بأنـه لـن         . تعاقد وعمليات نقل إىل مراكز عمل معينة      
تتاح هلم وألسرهم سوى امتيازات وحصانات واستحقاقات وفرص حمدودة يف مراكز عمـل      

 ومتشياً  ويف ضوء ما تقدم،   . معينة؛ وإن عدم توفر فرص عمل لألزواج يعترب مدعاة قلق كبري          
مع توصيات وحدة التفتيش املشتركة املتعلقة بتوظيف موظفي الفئة الفنية الشباب يف منظومة             
األمم املتحدة، وإدارم واستبقائهم، ينبغي أن تبذل أمانات املنظمـات وهيئاـا اإلداريـة              

 .)13(واجلمعية العامة املزيد من اجلهود لتسهيل استخدام األزواج
 فيما يتعلق باستخدام األزواج يف أمانااسياسات املنظمات   

باستثناء اللجان االقتصادية اإلقليمية، وهي اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر           - 50
الكارييب، واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، واللجنة االقتصادية ألفريقيا،          

يب آسيا، ال توجد منظمات كثرية جداً تتبع سياسة مرنة          واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغر   
ويالحظ أن معظم اللجان االقتصادية تبذل جمهوداً       . فيما يتعلق باستخدام األزواج يف أماناا     

خاصاً الستيعاب األزواج يف أماناا عندما ال تكون أوضاع سوق العمل احمللية يف البلـدان               
كمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السـابقة ومكتـب        وذكر كل من احمل   . املضيفة مالئمة جداً  

منـذ عـام    (األمم املتحدة يف نريويب ومنظمة الصحة العاملية واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية            
أيضاً أا تتبع سياسة مرنة إىل حد ما فيما يتعلق باسـتخدام األزواج لـديها، وأن               ) 1996
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 تكون فيها الظروف االقتصادية صعبة يف البلدان        ذلك ال يقتصر بالضرورة على األوقات اليت      
 .اليت تستضيفها

وذكرت اليونسكو واملنظمة العاملية للملكية الفكرية واالحتاد الـدويل لالتصـاالت            - 51
ومنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية أن نظام املوظفني حيظر يف العادة اسـتخدام              

، اليت حظرت يف املاضي استخدام األزواج، فقـد         “الفاو”أما منظمة   . األزواج يف منظماا  
وهذا األمر مشجع يف ضوء كرب عدد الوظائف        . اعتمدت سياسة جديدة بشأن هذا املوضوع     

الشاغرة، وخباصة يف املكاتب اإلقليمية، واحلاجة الواضحة إىل قوى عاملـة أكثـر مرونـة               
رير لوحدة التفتيش املشتركة عنوانـه      ودينامية واستجابة، كما أبرز ذلك يف اآلونة األخرية تق        

 .)14(2002، )الفاو (“استعراض شؤون اإلدارة والتنظيم يف منظمة األغذية والزراعة”
وأبلغ برنامج األغذية العاملي واالحتاد الدويل لالتصاالت املفتشني أيضاً بأما بـذال             - 52

ويسـتحق  . ة ذا الشـأن   جهوداً إضافية لتسهيل استخدام األزواج ونشر املعلومات املتصل       
برنامج األغذية العاملي الثناء بوجه خاص العتماده سياسة بشأن استخدام األزواج وإنشـائه             

ويشـري االحتـاد الـدويل      . جهة تنسيق بشأن هذا املوضوع داخل وحدة املوارد البشـرية         
نظـام  ”لالتصاالت إىل اشتراكه، إىل جانب عدد من منظمات األمم املتحدة األخـرى، يف              

 الذي وضع يف اآلونة األخرية من خالل اجلهـود          (PAMS)،  “التنقل يف الوكاالت املشاركة   
شؤون املوظفني والشـؤون    /املشتركة اليت بذلتها اللجنة االستشارية املعنية بالشؤون اإلدارية       

ويقوم جملس الرؤسـاء    . اإلدارية العامة واللجنة الشريكة هلا وهي جلنة تنسيق نظم املعلومات         
، يف الوقت الراهن مبراقبـة نظـام        (CEB)ذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق        التنفي

التنقل يف الوكاالت املشاركة، والغرض من هذا النظام هو تعزيز التنقل فيما بني الوكـاالت               
وتوفري وسيلة إلكترونية سهلة وفعالة إلتاحة السرية الذاتية للموظفني املهـتمني وأزواجهـم             

وباإلضافة إىل أن نظام التنقل يساعد على       . ت املشاركة اليت خيتاروا كي تنظر فيها      للمنظما
. تنقل املوظفني بشكل عام على نطاق املنظومة، فإنه ُيستخدم كأداة لتوفري عمـل لـألزواج        

وبالنظر إىل ما تنطوي عليه هذه الوسيلة من إمكانات، فإنه ينبغي تعميم املعلومات املتعلقـة               
 .)15( تعميماً وافياً على مجيع منظمات األمم املتحدةباستخدامها

ويف هذا السياق، حييط املفتشان أيضاً علماً مع التقدير بالسياسة املشتركة موعـة              - 53
األمم املتحدة اإلمنائية بشأن توفري فرص عمل لألزواج املغتربني، وهي سياسـة ـدف إىل               

لتابعني لألمم املتحدة داخل منظومة األمم املتحدة       إتاحة وتشجيع استخدام األزواج املغتربني ا     
وخارجها على السواء، وذلك من خالل أمور منها رعاية إنشاء شبكة عاملية لتـوفري فـرص      
العمل واحلياة املهنية لألزواج العاملني يف األمم املتحدة، وتيسري الوصول إىل قواعد البيانـات            
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وباإلضافة . )16(ص العمل يف خمتلف مراكز العمل     القائمة اليت تتوفر فيها معلومات تتصل بفر      
 2003سبتمرب  / أيلول 5إىل ذلك، يشار إىل أن وكيل األمني العام لشؤون اإلدارة كتب يف             

إىل املنسقني املقيمني لألمم املتحدة طالباً منهم تقدمي معلومات فيما يتصل بفرص احلصـول              
وتشري الردود األولية   . باالستخدامعلى رخص عمل لألزواج وغري ذلك من القضايا املتصلة          

على هذا الطلب إىل بذل بعض اجلهود، إال أنه ال يزال هناك ما يـدعو إىل القلـق يف هـذا      
 .)17(اال
وعلى الرغم من هذه اخلطوات اهلامة اليت اختذها األمني العام وغريه لتشجيع وتسهيل              - 54

مم املتحدة، فإن هذه القضية مل جتد حالً        استخدام أزواج موظفي املنظمات التابعة ملنظومة األ      
ويؤكد املفتشان من جديد ضرورة أن تأخذ البلدان املضيفة         . بعد يف عدد من البلدان املضيفة     

بسياسات عمالة أكثر حترراً فيما يتعلق بأزواج موظفي املنظمات التابعـة ملنظومـة األمـم               
ييسر مبادرات اإلصالح داخـل  ومن شأن ذلك أن  . املتحدة، إذا مل تكن قد فعلت ذلك بعد       

تلك املنظمات، وأن يشجع اجتذاب واستبقاء أفضل املرشحني للوظائف، وأن يعـزز تنقـل         
. املوظفني، وأن يدعم املوظفني من خالل معاجلة ما لديهم من شواغل تتعلق بالعمل واحليـاة              

 قد توصـل إىل     “يةالفريق املعين بتعزيز اخلدمة املدنية الدول     ”ويالحظ املفتشان، بارتياح، أن     
 .(A/59/153) من تقريره املوجه إىل اجلمعية العامة 16نفس االستنتاج يف التوصية 

 1التوصية 
 اإلجراءات اليت يتبعها البلد املضيف يف إصدار رخص عمل لألزواج

أشارت بعض املنظمات إىل أن البلدان اليت تستضيفها تسمح بالفعل بإصدار رخص             - 55
وأكد . أحياناً شواغل تتعلق بأمور إجرائية وحاالت تأخري جيب معاجلتها        عمل، إال أنه توجد     

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان أن بعثيت البلدان املضيفني بذلتا             
خالل األعوام القليلة املاضية جمهوداً واضحاً لقي الكثري من التقدير من أجل تبسيط إصـدار               

إال أن هناك شواغل تتعلق باألزواج      . ص املدة اليت يستغرقها هذا اإلصدار     رخص العمل وتقلي  
 :الذين وصلوا حديثاً والذين يبحثون ألول مرة عن عمل وقد يواجهون صعوبات نظراً إىل

 أنه ليست لديهم خربة يف جمال العمل يف البلد؛ )أ( 
على رخصة عمل   أم ال يستطيعون، غالباً، أن يبينوا أم مؤهلون للحصول           )ب( 

 لدى فحصهم من قبل أرباب العمل احملتملني؛
أن أصحاب العمل احملتملني ليس لديهم أحياناً علـم بتأشـرية الـدخول              )ج( 
 املطلوبة؛
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أنه ال جيوز تقدمي طلب للحصول على رخصة عمل إال بعد أن يقـدم رب                )د( 
 العمل احملتمل عرض عمل إىل الزوج؛ و

دراسة طلب احلصول على رخصة العمل طويلة جداً بوجه         أن الفترة الزمنية ل    )هـ( 
 .عام
 بأنه ال يوجد يف اتفاق املقر اخلاص ا حكم يتعلـق باسـتخدام              “الفاو”وأفادت   - 56

وترى الفـاو أن السـلطات      . األزواج وبأنه تطبَّق ذا الشأن القوانني اإليطالية ذات الصلة        
الية ذات الصلة، على اتبـاع ـج إجيـايب          دأبت، ضمن اإلطار الذي تفرضه القوانني اإليط      

بيد أن أزواج موظفي األمم املتحدة      . ونشيط إزاء املشاكل املرتبطة بدور إيطاليا كبلد مضيف       
القادمني من بلدان غري االحتاد األورويب يواجهون بعض املشاكل، مبعىن أنه ال جيوز توظيفهم              

ا مقيمني يف إيطاليا وقـت التوظيـف أو         إال من بلد منشئهم، مما يعين أنه ال جيوز أن يكونو          
وبناء على ذلك، ُيطلَب أحياناً إىل املوظفني الذين حيملـون          . وقت تقدمي طلب رخصة العمل    

جنسيات غري جنسيات االحتاد األورويب أن يعودوا إىل بلدام األصلية لعدة أشـهر خـالل               
لون جنسيات دول االحتاد    أما أزواج موظفي الفاو الذين حيم     . جتهيز رخص العمل اخلاصة م    

 .)18(األورويب، فإم ال يواجهون مشاكل من هذا القبيل
وعلى الرغم من الشواغل اليت أثارا بعض املنظمات، ومنـها اللجنـة االقتصـادية      - 57

ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب واللجنة االقتصادية آلسيا واحمليط اهلادئ، خبصوص بعـض            
ترى منظمات أخرى، مثل منظمة الطريان املدين الدولية، واالحتاد الـدويل           األمور اإلجرائية،   

لالتصاالت، واملنظمة البحرية الدولية، واملنظمة العاملية للملكية الفكرية، واحملكمـة اجلنائيـة      
اخلاصة بيوغوسالفيا السابقة، أن اإلجراءات اليت تتبعها البلدان املضيفة يف إصـدار رخـص              

 .إجراءات بسيطة نسبياً ومساِعدة وال تدعو إىل القلقالعمل لألزواج هي 
وبينما يشري العديد من املنظمات إىل أنه حيق لألزواج احلصول على رخص عمـل،               - 58

. يعرب العديد منها أيضاً عن القلق إزاء املدة الزمنية اليت يستغرقها جتهيـز هـذه الـرخص                
 فترة التجهيز تستغرق بوجه عام بني       وذكرت غالبية املنظمات اليت أجريت معها مقابالت أن       

 .أسبوعني وأربعة أسابيع، إال أن من األمور املعتادة متاماً أن حتدث حاالت تأخري
وأفادت منظمة العمل الدولية بأنه لكي يتم إصدار رخصـة عمـل للـزوج، مـن          -59

رق ويسـتغ . الضروري، أوالً، احلصول على وثيقة تثبت أنه حيق حلاملها العمل يف سويسـرا            
ومىت عرض رب العمل عقداً، يتم علـى الفـور          . ذلك بوجه عام أسبوعني أو ثالثة أسابيع      

ويف هذا السياق، ذكر االحتاد الدويل لالتصاالت أن إعطاء الشـهادة           . إصدار رخصة العمل  
 .الصادرة عن مكتب السكان يف الكانتون يستغرق أسبوعاً
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منيـة الالزمـة     يستطيع حتديد املدة الز    وذكر مكتب األمم املتحدة يف نريويب أنه ال        - 60
للحصول على رخص عمل لألزواج، نظراً إىل أن مسؤولية التقدم بطلب للحصـول علـى               

أما يف اللجنة االقتصادية آلسيا واحمليط اهلادئ،       . رخص تقع على عاتق رب العمل واملستخدم      
فإن اإلجراء املعمول به هو أن يتقدم رب العمل احملتمل بطلب احلصول على رخصة عمـل                

وميكن عند ذلـك    . أو الولد، وليس هناك أي دور مباشر للجنة املذكورة        /الزوج و نيابة عن   
وأما أزواج مـوظفي اإلسـكوا، فيمكنـهم        . احلصول على الرخصة يف غضون شهر واحد      

وجدير بالذكر أن اإلسـكوا مل تتلـق        . احلصول على رخص عمل يف غضون أربعة أسابيع       
 وأنه مت التخلي عن كال      1997وت يف عام    سوى طلبني بشأن العمل منذ أن انتقلت إىل بري        

الطلبني بعد أن مت إبالغ أزواج املوظفني بأم سيضـطرون إىل التنـازل عـن احلصـانات                 
 .الدبلوماسية لدى صدور رخصة العمل

وباختصار، قد يكون من املستصوب يف بعض مقرات العمل أن ُيبسط البلد املضيف              - 61
 .مل لألزواج وأن يقلص مدة اإلجراءاإلجراء املتبع يف إصدار رخص الع

 فرص عمل األزواج/املفاوضات بشأن حتسني إجراءات  
على الرغم مما تتسم به قضية عمل األزواج من أمهية للمـوظفني، يالحـظ، مـع                 - 62

األسف، أنه مل يقم سوى عدد قليل من املنظمات بإجراء مفاوضـات مـع البلـدان الـيت                  
ومن بني املنظمات الـيت أجريـت معهـا         . مة يف هذا الشأن   تستضيفها إلزالة الشواغل القائ   

مقابالت ألجل هذا التقرير، مل تذكر سوى اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومنظمة معاهدة احلظر             
الشامل للتجارب النووية أن هناك مفاوضات جارية مع البلد املضيف دف، يف مجلة أمور،              

. ط إجراءات احلصول على رخص العمل     إىل حتسني فرص حصول األزواج على عمل وتبسي       
وتعتزم اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ والفاو أيضاً إجراء مناقشات مـع    

وقـد عاجلـت    . البلدين املضيفني من أجل حتسني فرص العمل لألزواج يف املستقبل القريب          
انظـر الفقـرة    (ي اليونسكو   السلطات الفرنسية هذه املسألة مؤخراً فيما يتعلق بأزواج موظف        

 ). أعاله38
 رخص العمل لألوالد وتأشريات الدخول للمعاونني املرتليني  

ذكرت معظم املنظمات اليت ردت على االستبيان الصادر بشأن هذا التقرير أنه حيـق     - 63
ملوظفي اخلدمة املدنية الدولية، وفقاً لقانون البلدان املضيفة ذات الصلة، احلصول على رخص             

إال أنه توجد بعـض املعـايري األساسـية         . عمل وفقاً لنفس الشروط اليت خيضع هلا األزواج       
 :إلصدار رخص العمل لألوالد، وهي أن األوالد جيب
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 أن يكونوا جزءاً من أسرة املوظف؛ )أ( 
 ؛ و) سنة يف بعض احلاالت23( سنة 21أن يقل عمرهم عن  )ب( 
 .أن يقبلهم رب عمل حمتمل )ج( 

لى سبيل املثال، تقوم وزارة اخلارجية االحتادية النمساوية، لدى تقدمي طلب مـن             وع - 64
 “وصول تفضـيلي إىل سـوق العمـل       ”املنظمات اليت يقع مقرها يف فيينا، بإصدار شهادة         

 سنة، وأوالد املوظفني الذين يصلون إىل النمسـا         21لألوالد املعالني الذي يقل عمرهم عن       
غرض مل مشل األسرة، واألطفال الذين يرغبون يف احلصول علـى           قبل سن احلادية والعشرين ل    

وُيمنح أرباب العمل احملتملون رخصة عمل لـدى        . عمل بعد بلوغهم سن احلادية والعشرين     
تقدمي طلب إىل املكتب اإلقليمي لدائرة االستخدام العام النمساوية املختص يف اال الـذي              

 .سيتم فيه العمل
نظمة االقتصادية ألفريقيا والفاو بأنه ال حيق لألوالد، مبقتضى قانون          وأفاد كل من امل    - 65

وأشارت اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل أن أوالد       . البلد املضيف، احلصول على رخصة عمل     
املوظفني وأزواجهم خيضعون لنفس النظام القانوين وأن حكومة أثيوبيا ال توافـق علـى أن               

أمـا بشـأن   . وكاالت األمم املتحدة أو املنظمات الدوليـة تستخدمهم اللجنة أو غريها من     
اليونسكو، فإن احلالة فيما يتعلق باألوالد هي نفس احلالة املذكورة فيما يتعلق بـاألزواج يف               

 . أعاله38الفقرة 
 تأشريات الدخول للمعاونني املرتليني  

ديدة بـأن جيلبـوا     ُتعّد إمكانية السماح للموظفني الذين ينتقلون إىل مراكز عمل ج          - 66
معهم معاونيهم املرتليني قضية هامة، وخاصة بالنسبة للموظفني ذوي األسـر الـذين قـد               

وباملثل، قد يرغب   . ُيفضلون، مثالً، تعليم أوالدهم الصغار بلغتهم األم على يد شخص أِلفوه          
ما املوظفون، من وقت إىل آخر، يف أن يصحبهم بعض أفراد األسرة غري املعـالني، وال سـي                

ورغم أن هذه القضـايا ال تعـالَج        . األوالد البالغون واألبوان اللذان قد حيتاجان إىل الرعاية       
دائماً معاجلة وافية يف اتفاقات املقر أو االتفاقات التكميلية، فإا تشكل ذلك النـوع مـن                 

 .ملالشواغل املتعلقة بالعمل واحلياة الذي يتسم بأمهية للموظفني املتنقلني بني مراكز الع
وتفيد املعلومات املقدَّمة رداً على استبيان وحدة التفتيش املشتركة املتعلق ذا التقرير             - 67

بأن معظم البلدان املضيفة متنح بالفعل تأشريات دخـول للمعـاونني املرتلـيني للمـوظفني               
ية والبلدان اللذان يستضيفان مكتب األمم املتحدة يف نريويب واللجنة االقتصـاد          . واملسؤولني

ألفريقيا مها البلدان الوحيدان اللذان ال مينحان، على ما يبدو، تأشريات دخـول للمعـاونني               
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ويف . ويفرض العديد من البلدان املضيفة معايري معينة إلصدار تأشريات الدخول هذه          . املرتليني
عـيني  حالة املنظمة البحرية الدولية، ال ُتمنح تأشريات دخول للمعاونني املرتليني إال عنـد ت             

وال ُيمنح موظفو اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ          .املوظفني للمرة األوىل  
تأشرية دخول إال ملعاون مرتيل واحد عن كل أسرة، ومن غري الواضح ما إذا كـان إصـدار           

 أنه ال ُتمنح تأشـريات دخـول   “اإلسكوا”وذكرت . هذه التأشرية يتطلب مدة زمنية معينة 
 . ونني املرتليني إال على أساس ااملةللمعا
ومتنح السلطات السويسرية تأشريات دخول وبطاقة هوية خاصـة للمسـتخدمني            - 68

وُيسمح للموظفني الدوليني الذين حيملون بطاقـات       . املرتليني ملوظفي منظمات األمم املتحدة    
أو النوع ) 2- إىل د5-لون وردي، للرتب ف( من النوع جيم  cartes de légitimationإقامة 
وجيب . باستخدام مستخدمني حمليني  )  يف الفئة الفنية   4- إىل ف  1-لون بين للرتب ف   (دال  

على األشخاص اخلاضعني الشتراطات تأشرية الدخول أن حيصلوا على تأشرية من السـفارة             
وجيب على املنظمـة، لـدى وصـول      . السويسرية يف بلد إقامتهم قبل الدخول إىل سويسرا       

 من السلطات املختصة نيابة عـن  cart de légitimationن املرتيل، أن تطلب بطاقة إقامة املعاو
 . )19(رب العمل

أما موظفو األمانة العامة لألمم املتحدة يف نيويورك، الذين حيملون تأشرية دخول من              - 69
ُتمنح وال  .  للمعاونني املرتليني  G-5، فيحق هلم احلصول على تأشرية دخول من نوع          G-4نوع  

هذه التأشريات إذا كان رب العمل احملتمل قريباً للموظف أو لزوجه وكان يفتقر إىل جتربـة                
 .)20(سابقة يف اخلدمة املرتلية

 احتياز املوظفني للعقارات أو استئجارها أو بيعها )ب(  
تشكل مسألة العقارات وإمكانية احلصول عليها داخل البلدان املضيفة املختلفة أحد            - 70
واغل األخرى ملوظفي األمم املتحدة من حيث امتيازام املنصوص عليها مبوجب اتفاقات            الش
وُتعترب القيود والعوائق املوضوعة أمام احتياز العقارات يف بعض مراكز العمـل غـري              . املقر

وعلى الرغم من   . مواتية للموظفني الذين يرغبون يف أن يستقروا مع أسرهم يف البلد املضيف           
حصاءات بشأن هذه املسألة، فإن من السهل أن يرى املرء كيف أن قيوداً من هذا               عدم توفر إ  

 . القبيل ميكن أن تعترب عوائق أمام تغيري مكان اإلقامة
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القيود اليت يفرضها البلد املضيف فيما يتعلق باحتياز املوظفني للعقارات أو باستئجارها              
 أو بيعها

ن اليت تستضيفها ال تفرض قيـوداً علـى احتيـاز           أفادت غالبية املنظمات بأن البلدا     - 71
املوظفني للعقارات أو استئجارها أو بيعها، إال أن هناك بعض مقرات العمل اليت يواجه فيهـا     

 .املوظفون، بالفعل، قيوداً من هذا القبيل
فعلى سبيل على املثال، ذكرت اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ            - 72

 ُيسمح للموظفني الذين ال حيملون اجلنسية التايلندية بشراء األراضي أو البيوت، إال أنه              أنه ال 
وال يفرض البلد املضيف أيـة      . ُيسمح هلم بشراء وبيع الشقق يف املباين ذات امللكية املشتركة         

 أنه ُيسمح للمـوظفني باحتيـاز       “اإلسكوا”وذكرت  . قيود على تأجري املوظفني للعقارات    
إال أن البلد املضيف وضع سقفاً فيما يتعلق بعمليات االحتيـاز ويفـرض علـى               األراضي،  

 .املوظفني الدوليني رسوم تسجيل أعلى من تلك اليت يفرضها على املواطنني
وبينما يبدو أن مسألة احتياز املوظفني للعقارات أو استئجارها أو بيعها قد عوجلـت           - 73

 واالتفاقات التكميلية، فإن هناك شاغالً فيمـا يتعلـق          املعاجلة املناسبة يف بعض اتفاقات املقر     
وملّا كانت مسألة السـكن     . بتفسري وتنفيذ األحكام من جانب سلطات بلدان مضيفة معينة        

املناسب مرتبطة مباشرة بشواغل العمل واحلياة، فإا ينبغي أن ُتدرج بني ااالت الواجـب              
 عليها، من حيث االمتيازات املمنوحة مبوجب       إعادة تقييمها، وعند االقتضاء، إعادة التفاوض     

 .اتفاقات املقر
 اإلدماج يف نظام الضمان االجتماعي للبلد املضيف )ج(  
 اشتراك املوظفني وأفراد أسرهم يف نظام الضمان االجتماعي الوطين  

أفاد عدد كبري من املنظمات بأنه ُيسمح للموظفني وأفراد أسرهم باالشتراك يف ُنظم              - 74
وأشارت معظم هذه املنظمات    . مان االجتماعي يف البلدان املضيفة، إذا ما رغبوا يف ذلك         الض

أن البلدان املضيفة تفرض شرطاً يسمح للموظفني الذين حيملون جنسية البلد ويقيمون فيـه              
بصورة دائمة باالشتراك يف نظام الضمان االجتماعي، ولكنها تقيد مشاركة أولئـك الـذين              

 .احيملون جنسيته ال
وأفادت منظمة العمل الدولية بأنه جيوز للموظفني الذين حيملون اجلنسية السويسرية            - 75

كما جيوز لـألزواج    . أن يشاركوا طوعاً يف ُنظم التأمني اخلاصة بالشيخوخة والعجز والبطالة         
وجيوز ألي موظف   . الذين ال يعملون أن يشاركوا طوعاً يف نظام التأمني اخلاص بالشيخوخة          

رك طوعاً يف نظام التأمني الطيب اخلاص يف سويسرا، إضافة إىل التـأمني اإللزامـي يف                أن يشت 



 

32 04-57482 
 

A/59/526

وذكر االحتاد الدويل لالتصاالت أنه ميكن للموظفني وأفراد أسـرهم االشـتراك يف             . منظمته
نظام الضمان االجتماعي الوطين للبلد املضيف مبوجب شروط معينة، وضمن مهلـة زمنيـة              

 .ن تسلم املوظف مهام عملهحمددة بدقة اعتباراً م
ويبدو، استناداً إىل الردود الواردة على استبيان وحدة التفتيش املشتركة، أن معظـم              - 76

كاالشـتراك  (البلدان املضيفة مل حتاول بوجه عام فرض عناصر نظام ضـماا االجتمـاعي              
لشـيخوخة،  اإللزامي يف التأمني الصحي العام والتأمني اخلاص بالعجز والتـأمني اخلـاص با            

بيد أن هناك عدداً ضئيالً مـن  . على املوظفني أو على أفراد أسرهم   ) والضمان االجتماعي اخل  
البلدان املضيفة يفرض بالفعل مثل هذه القيود فيما يتعلق مبواطنيه املستخدمني يف منظمـات              

انوناً على  فقد ذكرت املنظمة البحرية الدولية، على سبيل املثال، أنه ُيشترط ق          . األمم املتحدة 
 .رعايا اململكة املتحدة واملقيمني الدائمني االشتراك يف نظام التأمني الوطين اخلاص بذلك البلد

ويسمح البلد الذي يستضيف الفاو ملوظفي هذه املنظمة وألفراد أسرهم باالشـتراك             - 77
 يف ُنظم الضمان االجتماعي الوطنية، إذا شاءوا ذلك، شريطة الكشف عن املرتبـات الـيت              

وأفادت املنظمة كذلك بأنـه ال يوجـد        . تدفعها املنظمة بغية حتديد االشتراك الواجب دفعه      
انتساب إلزامي إىل النظام الوطين، إال يف احلاالت اليت تكون فيها للموظف أو ألسرته عالقـة   

 . ويف مثل هذه احلاالت، تنطبق قوانني الضمان االجتماعي اإليطالية. عمل أخرى يف إيطاليا
على أنه بالنظر إىل أن موظفي األمم املتحدة خيضعون         “ اإلسكوا”وينص اتفاق مقر     - 78

للنظام اإلداري والنظام املايل لألمم املتحدة، اللذين أنشئ مبوجبهما نظام ضمان اجتمـاعي،             
ختضع منظمة األمم املتحدة وموظفوها للقوانني اللبنانية فيما يتعلق باالنتساب اإللزامي إىل             ال

 .الضمان االجتماعي يف لبنان واالشتراكات اإللزامية فيهاُنظم 
والشاغل الرئيسي يف هذا اال يتعلق، يف املقام األول، مبواطين البلدان املضيفة الذين              - 79

وتعاجل هـذه   . ُيجربون يف معظم احلاالت على االشتراك يف نظام الضمان االجتماعي الوطين          
اقات املقر وهي ليست من أكرب القضايا الساخنة اليت متس          القضية باستمرار يف الكثري من اتف     

، االشتراك يف نظام التـأمني      1994بيد أنه أُشترط على بعض املوظفني، قبل عام         . املوظفني
وهـو  ) l'assurance-vieillesse et survivants, AVS(السويسري اخلاص بالشيخوخة واِخللفـة  

ومت فيما بعد إجياد حل     . صاالت بوصفه إحدى القضايا   أشار إليه بالفعل االحتاد الدويل لالت      ما
هلذه القضية على أساس مفاوضات جرت بني السلطات السويسرية واملنظمات الدوليـة يف             

 .جنيف
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 التقاعد يف البلدان املضيفة )د(  
كشفت بعض املنظمات النقاب عن أن عدداً كبرياً من املوظفني خيتارون يف احلقيقة              - 80

 البلد الذي يستضيف املنظمة اليت خدموها، وخباصة خالل السـنوات الـيت             أن يتقاعدوا يف  
ويرجع ذلك إىل عدد من األسباب لعل أوضحها هو الروابط الوثيقـة            . تسبق التقاعد مباشرة  

اليت يقيمها املوظفون يف كثري من األحيان مع البلد الذي عملوا وعاشوا فيه لفترة طويلة مـن            
روابط، قد تكون يف بعض الظروف أوثق من الروابط القائمة بـني            والواقع أن هذه ال   . الزمن

ومن املؤسف أن هذه القضية ال ُتعاجل غالباً إال يف وقـت متـأخر   . املوظفني وبلدهم األصلي 
ومن شـأن إبـداء الـدعم       . جداً، يف السنوات أو حىت يف األشهر القليلة اليت تسبق التقاعد          

ت مبسَّطة مع البلد املضيف لتيسري التقاعد أن يكون         والتفهم للموظفني عن طريق عقد ترتيبا     
 .لـه وقع كبري على اإلنتاجية يف األشهر والسنوات األخرية اليت تسبق التقاعد

ولكن، على الرغم من هذه الشواغل، مل يتخذ سوى عدد ضئيل من منظمات األمم               - 81
وظفني يف البلدان املضـيفة     املتحدة خطوات لعقد ترتيبات قانونية أو إدارية لتسهيل تقاعد امل         

 .اليت عملوا وعاشوا فيها، ويف بعض احلاالت، استقروا فيها لسنوات عديدة
الترتيبات القانونية والترتيبات األخرى اليت عقدا املنظمات فيما يتعلق بتقاعد املوظفني             

 مع أفراد أسرهم يف البلدان املضيفة 
 اليت تستضيفها متنح املوظفني وأفراد أسرم،       أشارت معظم املنظمات إىل أن البلدان      - 82

عند التقاعد، مركز املقيم، إذا كان ذلك مناسباً ومبوجب شروط معينة أمهها مدة اإلقامة قبل               
ويف حالة مكتب األمم املتحدة يف نريويب، ليس على املتقاعـدين سـوى اسـتيفاء               . التقاعد

تعلق مبستويات الدخل وعدم ممارسـة      شروط معينة منصوص عليها يف التشريع الوطين فيما ي        
 .عمل
، حكمـاً   ‘1 ’37وتضمن االتفاق املعقود بني اليونيدو وحكومة النمسا، يف املادة           - 83

: وفيما يلي نص اجلملة األخـرية مـن الفقـرة         . يتعلق بإقامة متقاعدي اليونيدو يف النمسا     
ن منظمة اليونيدو مبوجـب  وُيطبق نفس اإلعفاء من قيود اهلجرة على املوظفني املتقاعدين م     ”

وينطبق ذلك على مكتب األمم املتحدة يف فيينـا وعلـى           . “الطرائق اليت وضعتها احلكومة   
الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خالل وجود شرط املعاملة األكثر رعاية، الذي يسـتند إىل               

. اليت يقع مقرها يف فيينا    مبدأ املساواة يف املعاملة بني املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة و          
 .وهذه املساواة يف املعاملة مكفولة جلميع املتقاعدين الذين يرغبون يف اإلقامة يف النمسا

وعلى الرغم من أن الكثري من اتفاقات املقر ال تتناول على وجه التحديـد قضـية                 - 84
.  هذه اإلمكانيـة   التقاعد يف البلد املضيف، فقد برزت يف معظم البلدان املضيفة ممارسة تيسر           
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فقد أُشري، مثالً، إىل أنـه إذا أقـام         . وكما ذُكر آنفاً، كثرياً ما ُتقرن هذه الترتيبات بشروط        
 سنوات أو أكثـر، فـإن وزارة        10موظف املنظمة البحرية الدولية يف اململكة املتحدة ملدة         

البلـد بعـد    الداخلية سوف تنظر بعني العطف الكبري إىل الطلب الذي يتقدم به للبقـاء يف               
وفيما يتعلق باملتقاعدين من اليونسكو، فإن احلكومة الفرنسية سوف تنظر إجيابياً يف            . التقاعد

طلب اإلقامة يف فرنسا، آخذة يف االعتبار عدد السنوات اليت أمضاها املوظف يف املقر طـوال           
وا تـراخيص   وباملثل، ُتمنح يف اإلسـك    . وختضع أية حالة أخرى للقانون احمللي     . حياته املهنية 

إقامة خاصة للمتقاعدين الراغبني يف اإلقامة يف البلد بعد التقاعد، وُتفرض رسـوم اإلقامـة               
وأفادت اللجنة االقتصادية ألفريقيا بأنه يبدو، لألسف، أن حكومة          .االعتيادية على األجانب  

 .البلد املضيف ٌتبدي بعض املقاومة بشأن هذه املسألة
هي األمانة العامة لألمم املتحـدة، والفـاو، ومنظمـة          وأشارت بعض املنظمات، و    - 85

الصحة العاملية، إىل أا جتري اآلن مناقشات مع البلدان اليت تستضيفها بشأن عقد ترتيبـات               
 .من هذا القبيل

الترتيبات القانونية والترتيبات األخرى اليت عقدا املنظمات والبلدان املضيفة ـدف             
 تقاضاها املتقاعدون من املنظمات للضرائب عدم إخضاع املعاشات اليت ي

على الرغم من أن البلدان اليت تستضيف العديد من املنظمات تعفي املعاشات الـيت               - 86
يتقاضاها متقاعدو األمم املتحدة من الضرائب، فإن معظم املنظمات مل تعقـد أي ترتيـب               

مة الدولية للطاقة الذرية مهـا      وإن اليونيدو واملنظ  . قانوين أو ترتيب آخر لتسهيل هذا اإلعفاء      
. املنظمتان الوحيدتان اللتان أبلغتا بوجود مثل هذه الترتيبات مع البلد الـذي يستضـيفهما             

وأشار االحتاد الدويل لالتصاالت إىل أن معاشات متقاعدي املنظمات الدولية الذين ما زالـوا              
 للموظفني معفاة مـن   بسبب مركزهم كأزواجcart de légitimationحيملون بطاقة من نوع 

 1991الضرائب يف كانتون جنيف وكانتون فو، استناداً إىل اتفاق مت التوصل إليه يف عـام                
 .بني احلكومة االحتادية السويسرية وسلطات هذين الكانتونني

وذكرت اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب واللجنـة االقتصـادية            - 87
واحمليط اهلادئ أن املعاشات التقاعدية ال ختضع للضريبة يف البلدين اللذين           واالجتماعية آلسيا   

ويف حالة اليونسكو، يالحظ أن متقاعدي اليونسكو املقيمني يف فرنسـا قـد             . يستضيفاما
إال أن هذا األمـر     . أُعفوا بوجه عام من الضرائب حىت اية الثمانينات، أي ملدة أربعني سنة           

، إذ طُِلب صراحةً من األشـخاص املعنـيني أن يـدفعوا            1990 - 1989تغّير يف الفترة    
وترى اليونسكو أن اإلعفاءات الضريبية اليت      . ضرائب مع متأخرات، بل وأحياناً مع غرامات      

مينحها اتفاق املقر ملوظفي اخلدمة املدنية العاملني جيب أن تنطبق أيضاً على معاشات املوظفني              
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، أن تقنع البلـد     1992وحاولت اليونسكو، منذ عام     . املضيفاملتعاقدين املقيمني يف البلد     
. املضيف بالعودة إىل احلالة السابقة اليت كان ُيعفى فيها املوظفون املتقاعدون من الضـرائب             

وأصـدرت  . وشرعت اليونسكو يف إجراء حتكيم كما ينص على ذلك اتفاق املقر مع فرنسا            
 حكماً يقول إن احلالة السابقة اليت كـان         2003يناير  / كانون الثاين  14حمكمة التحكيم يف    

ُيعفى فيها املوظفون املتقاعدون من اليونسكو من الضرائب ال ميكن أن ُتعترب ممارسة دائمـة               
من اتفاق املقر بـني اليونسـكو وفرنسـا         ) ب (22ملزمة للسلطات الفرنسية، وأن املادة      

 .شام ويقيمون يف فرنساتنطبق على موظفي اليونسكو السابقني الذين يتقاضون معا ال
دفع ضريبة القيمة املضافة والضرائب املشاة هلا من ِقبل املوظفني املتمتعني مبركز             )هـ(  

 دبلوماسي، فضالً عن شراء البرتين املعفى من الضريبة والسلع واخلدمات األخرى
 دفع ضريبة القيمة املضافة أو الضرائب املشاة  

ردة على استبيان وحدة التفتيش املشتركة ومن املناقشات الـيت          يتبني من الردود الوا    - 88
أجريت مع املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة أن هناك طريقتني أساسيتني تسـتخدمهما             

 :البلدان املضيفة فيما يتعلق باملوظفني ذوي املركز الدبلوماسي
 )à la source (خصم ضريبة القيمة املضافة يف املنبع )أ( 

إصدار بطاقات بالستيكية أو غريها من الوثائق للقيام مبشتريات معفاة من الضـريبة              • 
 )منوذج الواليات املتحدة األمريكية(

ملء استمارات من جانب املوظفني يف كل مرة يقومون فيها مبشتريات معفاة مـن               • 
 فرنك سويسري أو أكثر ينجم عنها إعفاء مـن الضـريبة يف             100الضريبة قيمتها   

 )النموذج السويسري(نبع امل
إنشاء إجراءات تتيح للموظفني طلب استرداد الضرائب املدفوعة يف وقـت            )ب( 

 ).النموذج النمساوي(الحق، وذلك مثالً مرتني يف السنة 
وذكرت معظم املنظمات اليت ردت على استبيان وحدة التفتيش املشتركة أن البلدان             - 89

ويف حالة املنظمات اليت يقع مقرها يف       . سري املبّين أعاله  اليت تستضيفها تطبق النموذج السوي    
سويسرا، أشري إىل أنه عندما ال ُتخصم ضريبة القيمة املضافة من سعر التجزئة، جيوز ملوظفي               
املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة املتمتعني مبركز دبلوماسي أن يطاِلبوا السلطات املعنية            

وتنصـح السـلطات    .  عن طريق منظمام، بإعادة تلك الضريبة      بالضرائب، مرة يف السنة،   
السويسرية املوظفني الدبلوماسيني بأن حياولوا قدر املستطاع استعادة ضريبة القيمة املضافة يف            

 .املنبع لتفادي اإلجراءات البريوقراطية الطويلة
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ن يف القيـام    وأشار مكتب األمم املتحدة يف نريويب إىل أن هناك طريقتني ُتسـتخدما            - 90
النموذج السويسري، ومبوجبه ُتمأل استمارة يف كل مـرة         : بعمليات شراء معفاة من الضريبة    

جتري فيها عملية شراء معفاة من الضريبة، والنموذج النمساوي، ومبوجبه ُتـدفع الضـريبة              
وُيمـنح  . املفروضة  على املشتريات ويقدَّم يف مرحلة الحقة طلب الستعادة هذه الضـريبة            

وليس هناك حد سـنوي وإمنـا      . اء سنوي فيما يتعلق بتكاليف الكهرباء واهلاتف واألمن       إعف
مثالً، ال جيـوز اسـترداد      (هناك قيود على املواد اليت جيوز استرداد الضرائب املفروضة عليها           

الضرائب املفروضة على األدوات الكهربائية املرتلية أو املواد اليت ُتعتـرب مـن التجهيـزات               
 ).املرتلية

 شراء البرتين املعفى من الضريبة  
ذكرت بعض املنظمات، وهي احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، واألمـم            - 91

املتحدة، واللجنة االقتصادية ألفريقيا، ومنظمة العمل الدولية، واليونسكو، ومنظمة الصـحة           
املية، واملنظمـة العامليـة للملكيـة       العاملية، واالحتاد الدويل لالتصاالت، واملنظمة البحرية الع      

أو /الفكرية، أن البلدان اليت تستضيفها تصدر ملوظفيها الدبلوماسيني بطاقـات بالسـتيكية و       
 .وثائق أخرى لشراء البرتين املعفى من الضريبة

ويقدم مكتب األمم املتحدة يف جنيف هـذه البطاقـات إىل مـوظفي ومسـؤويل                - 92
ويف حالة الفـاو، تطلـب      . مم املتحدة نيابة عن السلطات احمللية     املنظمات التابعة ملنظومة األ   

املنظمة قسائم برتين جلميع األشخاص املؤهلني وتبيعهم إياها عن طريق خمزن البيع اخلـاص              
وباملثل، تتوفر قسائم برتين لدى خمزن البيع اخلاص مبـوظفي برنـامج األغذيـة              . باملوظفني
 .العاملي
 لشراء البرتين املعفـى مـن       “قسائم”:  االقتصادية ألفريقيا  ويستخدم موظفو اللجنة   - 93

أما يف اإلسكوا، فيمكن القيام بعمليات الشراء عن طريق السوق احلرة الدبلوماسية،            . الضريبة
وذلك مبلء تصريح مجركي والقيام بتخليصه عن طريق وزارة اخلارجيـة واملغتـربني وإدارة              

 .اجلمارك يف وزارة املالية
 جراءات املتبعة يف البلد املضيفتقييم اإل  

ترى عدة منظمات أن اإلجراءات املّتبعة يف البلدان اليت تستضـيفها فيمـا يتصـل                - 94
باإلعفاء من دفع ضريبة القيمة املضافة والضرائب املشاِبهة هي إجراءات مرهقة وأنه ينبغـي              

اسـتخدام  وذكرت بعض املنظمات أنه ميكن تعزيـز اإلجـراءات ب         . استنباط طرق أبسط  
البطاقات البالستيكية أو غريها من الوثائق لعمليات الشراء املعفاة مـن الضـريبة يف املنبـع                

وأن من شأن ذلك تبسيط اإلجراءات والتقليـل مـن          ) منوذج الواليات املتحدة األمريكية   (
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ويف هذا السياق، ذكرت اإلسكوا أنه إذا أتيحت للموظفني سوق معفاة مـن             . العمل الورقي 
، خالية من البريوقراطية املرهقة ومماثلة لتلك املوجودة يف فيينا، فإن من شأن ذلك أن               الرسوم

 .حيسن احلالة داخل البلد الذي يستضيفها
 مراعاة األوساط التجارية يف البلدان املضيفة لالمتيازات الدبلوماسية للموظفني  

ترم املركـز الدبلوماسـي     يالحظ أن األوساط التجارية يف معظم البلدان املضيفة حت         - 95
ملوظفي املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحـدة، فتمكِّنـهم مـن اسـتخدام االمتيـازات           

بيد أن هناك حاالت ال تبدي فيهـا بعـض          . واالستحقاقات اليت حيق هلم أن حيصلوا عليها      
 أن  فقد أشارت إحدى اللجان االقتصادية مـثالً إىل       . مؤسسات األعمال الكثري من التعاون    

األوساط التجارية تعزف إىل حد ما عن التعاون يف البلد الذي يستضـيف تلـك اللجنـة،                 
وخباصة يف الفنادق، حيث ُنفرض على املوظفني الدوليني أسعار أعلى بكـثري مـن تلـك                

 .ويقال إن احلالة نفسها تنطبق على املعامالت املصرفية. املفروضة على املواطنني
موماً الذي يرد من األوساط التجارية يف معظم البلدان املضيفة،          ورغم الرد اإلجيايب ع    - 96

فقد أشارت بعض املنظمات إىل أنه مت تقدمي بعض الشكاوى من جانب موظفني بشأن رفض               
وُسجلت أيضاً شكاوى فيما يتعلق حباالت تأخري نامجـة         . املوردين منحهم إعفاء دبلوماسياً   

واختذت بعض البلدان املضيفة خطوات لتحسني احلالة       . عن البريوقراطية واإلجراءات املرهقة   
عن طريق مجلة أمور، منها حتسني إطالع دوائر اخلدمة املدنية واألوساط التجارية لديها على              

وعلى ذلك، أفادت اللجنـة     . االمتيازات الضريبية للموظفني الذين يتمتعون مبركز دبلوماسي      
 يستضيفها أصدرت يف اآلونة األخرية توجيهاً إىل        االقتصادية ألفريقيا بأن حكومة البلد الذي     

وزارة الدخل إلعفاء اللجنة االقتصادية ألفريقيا وغريها من املنظمـات الدوليـة والبعثـات              
الدبلوماسية من الضرائب املفروضة على اخلدمات اليت تقدمها شركة االتصاالت السـلكية            

وهذا اإلعفـاء مـن     . جنوم وما فوق  والالسلكية وكذلك الفنادق واملطاعم من درجة األربع        
الضرائب على اخلدمات ال ُيمنح إال ألماكن اإلقامة الرمسية لرؤساء البعثـات الدبلوماسـية              

 .واملنظمات الدولية
ويالحظ أن البلدان اليت تستضيف معظم املنظمات تقـدم بالفعـل مسـاعدة إىل               - 97

ومـع  . امتيازام الدبلوماسية األخـرى املوظفني إذا مل يتم االلتزام بإعفائهم من الضرائب وب        
ذلك، قالت بضع جلان اقتصادية إن من املفيد أن تقدم البلدان اليت تستضيفها املزيـد مـن                 

 .املساعدة يف هذا الشأن
وقد توصل املفتشان، لدى تلخيص التجربة املتعلقة بتنفيذ إجـراءات اإلعفـاءات              - 98

اخلصم يف املنبع بـدون     (يات املتحدة األمريكية    الضريبية، إىل استنتاج مفاده أن منوذج الوال      
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فهو يقلِّل إىل حد كبري من عـبء العمـل          . يبدو، بوضوح، النموذج املفضل   ) ملء استمارة 
إال أن النموذج السويسري    . اإلداري لدى األمانة وكذلك من عبء سلطات البلدان املضيفة        

 االستثنائية اليت تفقد أو تسـرق       يف احلاالت (يستحق االهتمام لكونه يتيح للموظفني الفرصة       
فرصـة اسـترداد   ) فيها البطاقات البالستيكية أو اليت تشترى فيها البضائع قبل إصدار الوثيقة     

 .الضرائب يف مرحلة الحقة
 القضايا املتعلقة بفرض ضريبة على الدخل )و(  

وظفـون  ال تفرض البلدان املضيفة، بوجه عام، ضرائب على الدخل الذي يتقاضاه امل            - 99
بيد أن معظم البلدان املضـيفة تفـرض    . من منظمات األمم املتحدة املوجودة ضمن أراضيها      

بالفعل نوعاً من الضرائب على ما حيصل عليه املوظفون من دخل غري الدخل الـذي تدفعـه         
 .املنظمات، كالضريبة املفروضة على إيرادات األصول املستثمرة

ية واالحتاد الدويل لالتصاالت أن كل شـخص         ويؤكد كل من منظمة العمل الدول      - 100
تستخدمه هاتان املنظمتان ويعترب موظفاً يعفى من الضريبة على الدخل الـذي يتلقـاه مـن              

الذين ُيستخدمون علـى أسـاس      ) surnuméraires(ويشمل ذلك املوظفني املؤقتني     . منظمته
ُيسـتخدمون  ووحدهم األشـخاص الـذين      . عقود قصرية األجل والذين يعتربون موظفني     

 ميكـن أن    - ويعتربون خرباء استشـاريني ال مـوظفني         -مبوجب اتفاقات خدمات خاصة     
 .خيضعوا يف بلد إقامتهم لضريبة على الدخل الذي يتلقونه من املنظمات

 وأشارت عدة منظمات إىل أن السياسات الضريبية املتعلقة باملوظفني الـدوليني يف             - 101
وأكدت املنظمة البحرية الدولية، عالوة علـى       . غري واضحة البلدان اليت تستضيفها سياسات     

تقوم اآلن بوضع رسوم قد ختالف اتفاق املقر        ) السلطات احمللية (ذلك، أن احلكومة الربيطانية     
 .فيما يتعلق باإلعفاء من ضرائب معينة، مثل ضريبة السيارات

 الـذين حيملـون      وأشار صندوق األمم املتحدة للسكان إىل أنه ُيطلب من موظفيه          - 102
جنسية الواليات املتحدة األمريكية أن يدفعوا اشتراكات يف التأمينات االجتماعية باملعدالت            
اليت يدفعها مزاولو األعمال احلرة وال يسمح هلم، مع ذلك، باالستفادة بصورة كاملـة مـن          

لك بـأن   وأفاد الصندوق كذ  . مزايا التأمينات االجتماعية اليت حيصل عليها هؤالء األخريون       
موظفيه الذين حيملون جنسية الواليات املتحدة ال يستفيدون استفادة كاملة مـن اخلصـم              
الضرييب، واقترح أن تقدم األمانة العامة لألمم املتحدة املزيد من الدعم إىل هؤالء املـوظفني               

 .فيما يتعلق بإجراءات استرداد الضريبة
مات فيما يتعلق بقضايا املوارد      ن التطورات اجلديدة اليت حتدث داخل املنظ       - 103

البشرية، وأوضاع العمل وما يتصل ا من مسائل أخـرى، والتغـيريات الـيت حتـدث يف                 
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أو يف تطبيقها، تربز احلاجة إىل إجراء مشاورات دورية بني أمانـات            /التشريعات الداخلية و  
تغيري األحكـام ذات  املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة والبلدان اليت تستضيفها من أجل       

 .الصلة من اتفاقات املقر تبعاً لذلك
 مالحظات عامة  

 جيدر باملالحظة أن املواضيع اليت نوقشت يف هذا الفرع من التقرير، وهي رخـص               - 104
العمل ألزواج وأوالد موظفي منظمات األمم املتحدة، وتأشريات الـدخول للمسـتخدمني            

، واحتياز املوظفني للعقارات واستئجارها وبيعها، وإدماج       املرتليني وأفراد األسرة غري املعالني    
املوظفني يف ُنظم الضمان االجتماعي للبلدان املضيفة، وتقاعد املوظفني يف البلدان املضـيفة،             
ودفع ضريبة القيمة املضافة وغريها من الضرائب، فضالً عن القضايا املتعلقة بفرض ضـريبة              

الدوام يف النصوص القانونية األصلية التفاقات املقر،       على الدخل، هي مواضيع ال تدرج على        
وإمنا يتم تناوهلا بصورة تقليدية يف اتفاقات تكميلية أو ترتيبات منفصلة تنص عليها قـوانني               

أو إعادة تفاوض على اتفاقات املقر أن تأخذ        /بيد أنه ال بد ألية إعادة تقييم و       . البلدان املضيفة 
مة املتعلقة بالعمل واحلياة اليت هلا تأثري واضح على إنتاجية وكفاءة           يف االعتبار هذه املسائل اهلا    

وال بد التفاق املقر النموذجي، الـذي       . املوظفني يف املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة      
توصي وحدة التفتيش املشتركة بوضعه، من أن يتضمن هذه املسائل وغريها من املسائل اهلامة              

ويعترب اتفاق املقر املعقود مع هولندا بشأن احملكمـة اجلنائيـة           . رد البشرية املتصلة بإدارة املوا  
الدولية ليوغوسالفيا السابقة مثاالً جيداً على الوضوح يف هذا الشأن، إذ نص االتفاق صراحةً              

 . على أن املعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة غري معفاة من الضريبة يف هولندا
 2التوصية   

 حتسني التنفيذ من خالل زيادة الوعي - رابعاً 
توفري معلومات أساسية للموظفني الذين سيلتحقون مبنظمات األمم املتحـدة أو       )أ(  

 الذين يصلون حديثاً إىل مراكز العمل، وللموظفني ذوي املركز الدبلوماسي
 لقد أصبحت احلاجة إىل أخذ شواغل ومسؤوليات املوظفني خارج مكان العمل يف            - 105

االعتبار واضحة أكثر فأكثر ملنظمات األمم املتحدة، وقد بذل الكثري منها جهوداً لتسـهيل              
وإن األخذ مؤخراً بترتيبات عمل مرنة للموظفني       . األمور احلياتية للموظفني خارج بيئة العمل     

تازاً علـى   العامة لألمم املتحدة، وإن كان ال يتصل مباشرة ذا التقرير، ُيعد مثاالً مم            داخل األمانة   
 .)21(رغبة األمني العام يف معاجلة شواغل موظفيه املتعلقة بالعمل واحلياة
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ومن األمور اجلوهرية يف معاجلة شواغل العمل واحلياة ضمان تزويد املوظفني            - 106
باملعلومات املناسبة والوافية لتمكينهم من اختاذ قرارات مسـتنرية بشـأن حيـام املهنيـة               

دمي معلومات عن فرص العمل املتوفرة لألزواج، وفرص التعليم املتـوفرة     ويعّد تق . والشخصية
لألطفال، واألوضاع العامة للسكن داخل البلد املضـيف، والقضـايا األساسـية املتعلقـة              
بالضرائب وباالمتيازات واحلصانات والواجبات وااللتزامات، أمراً جوهرياً يؤثر يف كثري من           

وبينما تقـوم   . ه املوظف بقبول أو عدم قبول وظيفة معينة       األحيان على القرار الذي سيتخذ    
بعض املنظمات، عن طريق مستشاري املوظفني وموظفي اخلدمات االجتماعية لديها، بتوفري           
املساعدة واملشورة بشأن هذه  القضايا وغريها من القضايا املتصلة ا، فإن هناك منظمـات               

سهولة وبصورة شاملة، كما ال تـوزع فيهـا   أخرى ال تتوفر فيها معلومات من هذا القبيل ب     
 .هذه املعلومات بصورة منهجية

ويستكشف هذا التقرير مدى قيام منظمات األمم املتحدة بنشر املعلومات بوصـفه             - 107
وهو يبحث بإجياز، يف هـذا  . أو حتسني تنفيذ أحكام وشروط اتفاقات املقر   /طريقة لتسهيل و  

نظمات نفسها، وكذلك البلدان املضيفة، لنشر املعلومـات        الصدد، املبادرات اليت تقوم ا امل     
املتعلقة باألنظمة واإلجراءات اخلاصة بعمل األزواج وكذلك بامتيازات املوظفني وحصانام          

ويكرر، يف اخلتام، أمهية حسن إطالع الدوائر احلكوميـة وأوسـاط           . وواجبام والتزامام 
يازات مـوظفي األمـم املتحـدة وحصـانام         رجال األعمال يف البلدان املضيفة على امت      

 .وتسهيالم
 املعلومات املتعلقة بفرص عمل األزواج  

ذكرت معظم املنظمات اليت أجريت معها مقابالت ألجل هذا التقرير أـا تقـدم               - 108
غـري أن بعـض اللجـان       . معلومات أساسية إىل املوظفني فيما يتعلق بفرص عمل أزواجهم        

، ومنها اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلـادئ، واللجنـة     اإلقليمية واملنظمات 
االقتصادية ألفريقيا، واإلسكوا، ومنظمة العمل الدولية، واليونسكو، ومنظمة الصحة العاملية،          

وذكـرت عـدة    . ال تقدم بصورة روتينية معلومات كهذه، وإمنا تقدمها بناًء على الطلـب           
نشر، بصورة رئيسية، خالل جلسات اإلحاطـة لـدى تـويل           منظمات أن هذه املعلومات ت    

ويبدو، يف معظم احلاالت، أن هذه املعلومات ال تتاُح للموظفني إال بعد            . املوظف مهام عمله  
ويف بعض الظروف، رمبا يكون الوقت قد فـات، نظـراً إىل أن             . أو عند وصوهلم إىل العمل    

وفرة ألزواجهم وغري ذلك من املسـائل       بعض املوظفني قد يرغبون يف معرفة فرص العمل املت        
املشاة قبل أن يقبلوا عقد االستخدام، وخاصة إذا كان زوج املوظف الدويل سيترك وظيفته              

 . ليصطحب هذا املوظف
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 املعلومات املتعلقة بامتيازات وحصانات املوظفني الذين يتمتعون مبركز دبلوماسي  
ة روتينية، بإحاطة املوظفني املتمتعني مبركز      فادت معظم املنظمات بأا تقوم، بصور      أ - 109

دبلوماسي علماً بامتيازام الدبلوماسية، وذلك، أساساً، خالل فترة تـوجيههم أو تـوليهم             
ويشمل ذلك املوظفني الذين عّينوا حديثاً، وأولئك الذين وصلوا حـديثاً إىل مقـر              . الوظيفة

 . لترفيع أو وسائل أخرىالعمل أو الذين حصلوا على مركز دبلوماسي عن طريق ا
ويقوم كل من مكتب األمم املتحدة يف فيينا، ومكتب األمم املتحـدة يف نـريويب،                - 110

واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، واللجنة االقتصادية ألفريقيا، ومنظمـة   
الربيدي العاملي، واملنظمة   العمل الدولية، واليونسكو، ومنظمة الطريان املدين الدولية، واالحتاد         

البحرية الدولية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بتوفري كتيبات ونشرات إعالمية وغريها من            
ويوزع يف منظمـة    . الوثائق اليت تبّين االمتيازات واإلجراءات الواجب اتباعها يف هذا الصدد         

بادئ التوجيهية واالستمارات   العمل الدولية كتيب، يتم حتديثه باستمرار، يضم جمموعة من امل         
وباإلضافة إىل ذلك، يتم إعالم املـوظفني،       . واإلجراءات اليت أصدرا السلطات السويسرية    

وتصـدر بعـض   . بواسطة التعاميم اإلدارية الداخلية، بأي تعديل جتريه السلطات السويسرية       
معينـة تتعلـق    املنظمات أيضاً مذكرات داخلية أو تعاميم إعالمية منتظمة بشأن مواضـيع            

 .باالمتيازات واحلصانات الدبلوماسية للموظفني
وقامت أمانات بعض املنظمات، وهي احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة،           - 111

وبرنامج األغذية العاملي، واليونسكو، ومنظمة الطريان املدين الدولية، ومنظمة الصحة العاملية،           
واملنظمة البحرية الدولية، رغبة منها يف مواكبة ما حيـدث مـن   واالحتاد الدويل لالتصاالت،   

تطورات يف تكنولوجيا املعلومات، بإنشاء مواقع على الويب يسهل احلصـول فيهـا علـى               
املعلومات املتعلقة بامتيازات املوظفني ذوي املركز الدبلوماسـي وحصـانام وواجبـام            

وأشارت اللجنـة   . ة االنترانت اخلاصة ا   ومسؤوليام، أو بتوفري هذه املعلومات على شبك      
االقتصادية آلسيا واحمليط اهلادئ واللجنة االقتصادية ألفريقيا ومنظمة العمل الدولية واملنظمـة            
العاملية لألرصاد واجلوية واملنظمة العاملية للملكية الفكرية ومنظمة الطريان املدين الدوليـة إىل             

علومات املتعلقة بامتيـازات وحصـانات مـوظفي        أا تقوم بإعداد خطط إلتاحة ونشر امل      
ويثين املفتشان على سويسرا ملا     . املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة بالوسائل اإللكترونية      

تبذله من جهود لنشر معلومات عرب شبكة اإلنترنت عن امتيازات وحصـانات وواجبـات              
 .دومسؤوليات موظفي املنظمات اليت يقع مقرها يف ذلك البل
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 املعلومات املتعلقة بواجبات والتزامات املوظفني جتاه البلدان املضيفة واملنظمات نفسها  
كما أُشري سابقاً، من الضروري جداً أال تكتفي املنظمـات بتأكيـد االمتيـازات               - 112

واحلصانات املمنوحة للموظفني املتمتعني مبركز دبلوماسي، بل أن تؤكد أيضاً على الواجبات            
وبينما تشري معظم املنظمـات إىل أـا        . امات اليت تقابل تلك االمتيازات واحلصانات     وااللتز

تؤكد بالفعل واجبات والتزامات املوظفني املتمتعني مبركز دبلوماسي جتاه كل مـن املنظمـة      
نفسها والبلد املضيف، فإنه ال يتم يف بعض احلاالت تأكيد ذلك بشكل منهجي، وهذا أمـر                

ن الناحية املثالية، ينبغي جلميع املنظمات أن تعمل، بصورة منهجيـة،           وم. يدعو إىل األسف  
على نشر معلومات مستوفاة عن واجبات والتزامات املوظفني يف ذات الوقت الذي تطلعهـم   
فيه على امتيازام وحصانام، وأن تستخدم يف ذلك وسائط اإلعالم الـيت يسـهل متامـاً                

 . الوصول إليها
 يف العادة اإلدارة القانونيـة أو إدارة        -ملنظمات موظفاً أو وحدة     وقد عينت بعض ا    - 113

 لتقـدمي املشـورة إىل   -شؤون املوظفني أو إدارة الشؤون اإلدارية أو إدارة املوارد البشـرية    
وهذه املمارسة جديرة باملالحظـة     . املوظفني حول القضايا اليت يثريها هذا الفرع من التقرير        

وعالوة على ذلـك،  . ظمات حذو املنظمات املذكورة يف هذا اال    وينبغي أن حتذو مجيع املن    
ينبغي تشجيع املبادرات املتعلقة باستخدام الوسائط اإللكترونية لنشر املعلومات يف منظومـة            
األمم املتحدة برمتها، كما ينبغي تقاسم أفضل املمارسات يف هذا الشأن داخل مقرات العمل              

 . واملنظمات وفيما بينها
 3صية التو  
 نشر البلدان املضيفة معلومات لدوائرها احلكومية ولألوساط التجارية لديها )ب(  

من األمور اهلامة أيضاً أن تبلغ البلدان املضيفة املنظمات الدولية القائمـة لـديها،               - 114
وكذلك دوائرها احلكومية واألوساط التجارية لديها، بشكل منتظم وسريع، مبا قد يطرأ من             

على القوانني أو السياسات اليت تتعلق بامتيازات املوظفني الدوليني أو حصانام أو            تعديالت  
ليت تتبعها البلـدان املضـيفة      وتذكر بعض املنظمات أن اإلجراءات ا     . واجبام أو التزامام  

يتعلق باالمتيازات واحلصانات واإلعفاءات وعمليات االسترداد هي إجراءات مرهقة إىل           فيما
وينبغي أن تشجع اهليئات    .  من هذا التقرير   94 حتسينها، كما نوقش يف الفقرة       حد ما وجيب  

أو /التشريعية البلدان املضيفة على القيام، عند االقتضاء، باختاذ تدابري تضمن معاجلة الطلبات و            
االلتماسات الرمسية املتعلقة بامتيازات وحصانات وإعفاءات موظفي منظومة األمم املتحـدة           

 . ويف الوقت املناسبمعاجلة ناجعة
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وذكر عدد من املنظمات أن األوساط التجارية يف البلدان الـيت تستضـيف هـذه        - 115
املنظمات ليست على علم كاٍف باملركز الدبلوماسي للمـوظفني وباسـتحقاقام املتصـلة             

غري أن معظم املنظمات اليت ردت على استبيان وحدة التفتيش املشـتركة قالـت إن               . بذلك
 التجارية يف البلدان املضيفة على علم بامتيازات وحصانات موظفي املنظمات التابعة            األوساط

ملنظومة األمم املتحدة، إال أن هذه املعرفة ال متتد بوجه عام إىل أكثر من عواصم البلـدان أو                  
وعلى ذلك، يلزم بذل جهود إضافية لضمان توسـيع  . املدن اليت يقع فيها مقر تلك املنظمات  

ملعلومات، مع التركيز بوجه خاص على املناطق الواقعة خارج املـدن الرئيسـية             نشر هذه ا  
ويف البلدان املتعددة اللغات، ينبغي أن تتاح املعلومات املتعلقـة بامتيـازات            . للبلدان املضيفة 

املوظفني الدوليني وحصانام وواجبام والتزامام لألوساط التجارية جبميع اللغات الرمسيـة       
 .  يف الدولةاملستخدمة

 4التوصية   
أخذت السلطات السويسرية، إثر عقد اتفاق املقر بني منظمـة التجـارة العامليـة               - 116

وحكومة سويسرا، مبمارسة إدارية توفر شروطاً أكثر مواتاة جلميع املنظمات التابعة ملنظومـة             
 املعاملة األكثـر    وطبقت سويسرا، بقيامها بذلك، مبدأ    . األمم املتحدة والقائمة يف ذلك البلد     

ومبوجب هذه املمارسة اإلدارية، أصبح املركـز       . رعاية جلميع املنظمات الدولية يف أراضيها     
 وأُلغي النظام السويسري السابق الذي كان       5-الدبلوماسي يشمل املوظفني من مستوى ف     

ـ            12    ينص على أنه ال حيق إال ل       ز  يف املائة من جمموع موظفي أية منظمة أن يتمتعـوا مبرك
 .)22(دبلوماسي

وملبدأ املساواة يف املعاملة بني املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة أثر إجيايب على              - 117
بيئة العمل العامة داخل املنظمات الدولية وفيما بينها، كما الحـظ املفتشـان بوضـوح يف                

يضـر بكفـاءة    أما عدم تطبيق مثل هذا املبدأ، فيمكن أن         . مقرات عمل مثل جنيف أو فيينا     
مثالً، إذا أُعفيت املنظمة س مـن       (عمليات األمم املتحدة وبتنفيذ الربامج، وخباصة يف امليدان         

ويضاف إىل ذلك أن هذا املبدأ يتمشى مـع         ). ضريبة البرتين، بينما مل تعف املنظمة ع منها       
: مم املتحدة جتديد األ ” من تقريره املعنون     10رؤية األمني العام، كما هي موجزة يف اإلجراء         

الذي يورد فيه فكرة إطار واحد للمساعدة اإلمنائية لألمـم          ) A/51/950 (“برنامج لإلصالح 
ولذا ينبغي، كقاعدة عامة، تطبيق مبدأ املعاملة األكثر رعاية بني املنظمات التابعـة             . املتحدة

ى أن تنظـر يف  وينبغي للبلدان املضيفة األخر. ملنظومة األمم املتحدة يف اتفاقات البلد املضيف 
 . مبدأ املعاملة األكثر رعاية هذا وأن تعتمده، واضعة يف االعتبار ما لـه من تأثري إجيايب
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 5التوصية   
وتسلِّم معظم منظمات األمم املتحدة مبا يتسم به نشر املعلومات الفعال من أمهيـة               - 118

بيد أنـه يتضـح،     . موظفنيحياة إجيابية لل  /يف تسهيل تنفيذ اتفاقات املقر ويف يئة بيئة عمل        
استناداً إىل املعلومات الواردة، أنه يلزم بذل جهود إضافية من جانب املنظمـات والبلـدان               

وُيعد نشر املعلومات، وتبسيط    . املضيفة على السواء من أجل تنفيذ اتفاقات املقر تنفيذاً فعلياً         
سات يف هذا الشأن، من     اإلجراءات يف ممارسة االمتيازات واحلصانات، واعتماد أفضل املمار       

 .بني املبادرات القليلة اليت ميكن اعتمادها بسهولة نسبياً
وبالنظر إىل أن الكثري من اتفاقات املقر قد مت التفاوض عليها ودخلت حيز النفـاذ                - 119
 سنة تقريباً، فإن من األمور األساسية استيفاء أو حتديث هذه الترتيبات كيما تعكس              50منذ  

ومتشياً مع اقتراح األمني العام القاضي      . نة للمنظمات وملوظفيها والبلدان املضيفة    احلقائق الراه 
بأن ُينظر يف إعادة تقييم بعض اتفاقات املقر، وعند االقتضاء، إعادة التفاوض عليهـا، يـرى           

فهذه االتفاقات حتدد املركـز   . املفتشان أنه ينبغي القيام ذا العمل بوصفه مسألة ذات أولوية         
ين للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة وملوظفيها داخل البلدان املضـيفة، ولكـن             القانو

ينبغي أن ُتدرج فيها على حنو أكثر فعالية الشواغل اهلامة املتعلقة بالعمل واحلياة اليت نوقشت               
ويـرى  . يف هذا التقرير، إىل جانب غريها من احلقائق اهلامة املتعلقة بإدارة املوارد البشـرية             

املفتشان أن من شأن إعادة تقييم اتفاقات املقر وإعادة التفاوض عليها أن تتيحا فرصة ممتـازة              
منوذجي يتضمن السمات األساسية اليت ميكن أن تستخدمها مجيع املنظمات           لوضع اتفاق مقر  

وكاقتراح بديل، ميكن اتباع ج أقل طموحـاً يتمثـل يف           . يف املنظومة، بل وخارجها أيضاً    
أو إعادة التفاوض على اتفاقـات      / موحَّدة لضمان االتساق يف ممارسة التفاوض و       وضع مواد 

وهذا األمر من شأنه أن يعاجل أوجه االختالف والشواغل اليت أشارت إليهـا بعـض               . املقر
املنظمات يف إعداد هذا التقرير ويؤمل أن يضمن االتساق يف الطريقـة الـيت ُتطبَّـق ـا                  

إال أنه ال ينبغي أن ُيستخدم اتفاق املقـر         . سهيالت على املوظفني  االمتيازات واحلصانات والت  
النموذجي هذا، بأي شكل من األشكال، كذريعة للتقليل مـن االمتيـازات واحلصـانات              

ومن شأن  . والتسهيالت اليت مينحها أي اتفاق مقر قائم بالفعل وينص على نظام أكثر مواتاة            
أن يدعم بشدة جهود األمني العام بوصـفه رئـيس   تأييد اجلمعية العامة التفاق مقر منوذجي   

 .جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق
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 6التوصية   
 إصدار تأشريات الدخول ملوظفي ومسؤويل األمم املتحدة -خامساً  

 من ميثاق األمم املتحدة تنصان علـى أن تتمتـع           105 و 104ُيذكر أن املادتني     - 120
نظمة يف إقليم كل من أعضائها باألهلية القانونية اليت يتطلبها قيامها بأعباء وظائفها وحتقيق              امل

وتـنص هاتـان املادتـان    . مقاصدها وباالمتيازات واحلصانات اليت يتطلبها حتقيق مقاصدها    
كذلك على أن يتمتع مسؤولو املنظمة، على حنو مماثل، باالمتيازات واحلصانات اليت تتطلبها             

 .رسة وظائفهم يف املنظمة ممارسة مستقلةمما
 من املادة السابعة من اتفاقية امتيازات       26 و 25وباإلضافة إىل ذلك، ينص البندان       - 121

 من املادة الثامنة من اتفاقية امتيازات       29 و 28، والبندان   )1946(األمم املتحدة وحصاناا    
ع يف معاجلة الطلبات الـيت      على وجوب اإلسرا  ) 1947(الوكاالت املتخصصة وحصاناا    

يتقدم ا حاملو جوازات مرور األمم املتحدة للحصول على تأشريات دخول، عندما ُترفـق              
بكتاب يبني أن الشخص يسافر يف مهمة رمسية يف إطار األمم املتحدة، وعلى وجوب مـنح                

نح وتنص االتفاقيتان أيضاً على وجوب م     . مثل هؤالء األشخاص تسهيالت ليسافروا بسرعة     
تسهيالت مماثلة للخرباء واألشخاص اآلخرين الذين ال حيملون جـوازات مـرور ولكنـهم              

 .يكونون مزودين بكتاب يبني أم يسافرون يف مهمة رمسية يف إطار األمم املتحدة
وهناك عدد من االتفاقات املعقودة مع البلد املضيف، وهي االتفاقات اليت عقـدا              - 122

يكا الالتينية والبحر الكارييب، واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسـيا         اللجنة االقتصادية ألمر  
واحمليط اهلادئ، واللجنة االقتصادية ألفريقيا، واإلسكوا، واحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا          

وتوسعاً، مجيع املنظمـات    (السابقة، والفاو، واليونسكو، واليونيدو، ومنظمة التجارة العاملية        
، تبني بالتحديد األحكام والشروط اليت جيوز مبوجبـها ملـوظفي           ) مقرها يف جنيف   اليت يقع 

املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة وملسؤوليها وخربائها ومدعويها أن يـدخلوا البلـد             
املضيف، وخاصة فيما يتعلق بإصدار تأشريات الدخول للسفر يف مهمـة رمسيـة إىل البلـد                

 ينص العديد من هذه االتفاقات على وجـوب أن يسـهل البلـد            وبالفعل،. املضيف أو منه  
املضيف دخول ومرور وإقامة األشخاص املسافرين يف مهمة رمسية لصاحل املنظمات وعلى أن             

ويف حني أن   . يتم جتهيز تأشريات الدخول وأذون وتراخيص الدخول بسرعة وإصدارها جماناً         
ة، فإن مسـألة اإلسـراع يف جتهيـز         فرض رسوم ال يشكل بوجه عام مشكلة لألمم املتحد        

 .تأشريات الدخول قد أُثريت كواحد من الشواغل
وعلى رغم ورود أحكام من هذا القبيل يف عدد من اتفاقات املقـر، وكـذلك يف                 - 123

االتفاقيتني سالفيت الذكر املتعلقتني باالمتيازات واحلصانات، يالحـظ أن منظمـات األمـم          
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 يف احلصول على تأشريات الدخول مـن بعـض البلـدان            املتحدة ما زالت تواجه حتديات    
وفضالً عـن   . املضيفة، وأنه قد كان هلذا األمر تأثري سليب على الربجمة والتكاليف يف املنظمة            

ذلك، الحظت وحدة التفتيش املشتركة، يف إطار أنشطتها اخلاصة ا كما يف بعض إدارات              
ول على تأشريات الدخول تكون يف بعـض        األمانة العامة لألمم املتحدة، أن إجراءات احلص      

 .األحيان بطيئة ومرهقة
ويسلم املفتشان باحلاجة إىل النظر بعناية يف طلبات تأشريات الدخول، فهو أمر يليب              - 124

مصاحل الدول ومصاحل املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة وموظفيهـا علـى السـواء،              
على أن النظر بعناية يف مـنح   .  على الصعيد العاملي   وخاصة يف ضوء ازدياد التهديدات األمنية     

تأشريات الدخول خالل هذه الفترة املتسمة بدرجة عالية من انعدام األمن ال ينبغي أن يؤدي               
وقـد أعاقـت    . إىل حاالت تأخري مفرطة قد يكون هلا تأثري سليب على عمل األمم املتحدة            

 وأدت، على سبيل املثال، إىل إعـادة        حاالت تأخري كهذه يف املاضي تنفيذ برامج ومشاريع       
جدولة االجتماعات، والقيام باملزيد من املراسالت، وتكبد تكاليف سفر إضافية بسبب إعادة            

 .إصدار التذاكر
وملعاجلة بعض من هذه الشواغل، ينبغي للبلدان املضيفة أن تنظر يف إنشـاء آليـة                - 125
وإذا ما أُنشئت آلية كهذه،     . وقت املناسب متابعة لتسهيل جتهيز تأشريات الدخول يف ال      /تعقب

ميكن إبالغ األمانات اليت تطلب التأشريات، بعد مضي فترة معينة من الوقت، وليكن فتـرة               
أربعة أسابيع مثالً، حبالة الطلب الذي قدمته، وخاصة إذا كان يلزم وقت إضـايف إلصـدار                

لومات اليت قدمها مكتب األمم املتحدة      واقُترحت فترة األربعة أسابيع استناداً إىل املع      . التأشرية
 يف املائة من مجيع طلبات احلصول على تأشريات دخول ُيـرد            80يف جنيف، واليت تفيد بأن      

ويف احلاالت اليت يتطلب فيها جتهيز التأشريات املزيد من         . عليها يف غضون ثالثة أسابيع تقريباً     
 .ية إعادة تنظيم العملالوقت، ينبغي إبالغ املديرين بذلك كي تتاح هلم إمكان

ويرى املفتشان أن وضع إجراءات واستمارات طلبات مستقلة قد يسـاعد علـى              - 126
. تسهيل اإلسراع يف إصدار تأشريات الدخول ملوظفي املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة           
مة ويالحظ، يف هذا السياق، أن بعض األسئلة الواردة يف استمارات طلب التأشرية املسـتخد             

يف بعض البلدان املضيفة ال تنطبق على موظفي منظمات األمم املتحدة، بل وميكن أن تزيـد                
فإن أسئلة من قبيل ما إذا كان املوظف ينوي احلصول على عمل            . من تعقيد جتهيز التأشريات   

 .مدر للدخل أو القيام بدراسات هي بوجه عام أسئلة ال عالقة هلا مبوظف األمم املتحدة
ك قضية مستقلة تنشأ فيما يتعلق مبوظفي ومسؤويل أجهزة الرقابـة يف األمـم              وهنا - 127
ويالحظ يف هذا الصدد أن بعض البلدان املضيفة تشترط تقدمي دعـوة مـن أمانـة           . املتحدة
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وهذا األمر يتعارض مع الواليات املسـندة إىل أجهـزة          . املنظمة قبل إصدار تأشرية الدخول    
 إىل إجراء عمليات تفتيش من دون توجيه إخطـار مسـبق إىل             الرقابة، اليت قد حتتاج أحياناً    

وينبغي أن يكون طلب تأشرية الدخول الرمسـي الـذي          . املنظمة اليت ستجري فيها التفتيش    
أمـا  . تقدمه األمانة العامة لألمم املتحدة كافياً يف العادة للشروع يف جتهيز تأشرية الـدخول             

 .ال يكون ضرورياًاالشتراط اإلضايف بإبراز دعوة، فينبغي أ
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 7التوصية  

 )2001يوليه /استناداً إىل الردود الواردة على استبيان وحدة التفتيش املشتركة الصادر يف متوز(استعراض عام للتسهيالت املقدمة للموظفني 

 

الســــماح 
لــــألزواج 
باحلصول على  
 تراخيص عمل

الفترة الزمنيـة   
اليت يسـتغرقها   
إصــــدار 

 التراخيص

رفض وظائف  
تـوفر  بسبب  

فرص عمـل   
ــدودة  حمــ

 األزواج

ــدوث  حــ
ــتقاالت  اسـ
بسبب عـدم   
تــوفر فــرص 
 عمل األزواج

إصدار معلومات  
للموظفني بشأن  

 احلياة/العمل

منح املـوظفني   
ــدين  املتقاعـ

 املقيم مركز

منح تأشـريات   
دخول ألفـراد   
ٍأسرة املوظـف   

 غري املعالني

منح تأشريات  
ــول  دخــ
ــاونني  للمعـ

 املرتليني
فرض قيود على   

 العقاراتاحتياز 

  )فيينا(النمسا 

الوكالـة الدوليـة 
 للطاقة الذرية

تتوقف على مدى    نعم
 عمل/توفر حصة

 كال نعم حاالت استثنائية نعم نعم نعم نعم

تتوقف على مدى    نعم اليونيدو
 كال نعم نعم نعم متاحة نعم نعم عمل/توفر حصة

 )    مونتريال(كندا 
منظمـة الطـريان  

  املدين الدولية 
ــم نعم نعم كال نعم  أسابيع4-3 عمن ــدين /نع للوال

ــني   19واألوالد ب
  سنة25و

 كال نعم

 )سانتياغو(شيلي 
اللجنة االقتصـادية   
ألمريكا الالتينيـة   

 والبحر الكارييب

 كال نعم نعم نعم كال كال كال  أسابيع4 نعم

 )أديس أبابا(إثيوبيا 
اللجنة االقتصـادية   

 ألفريقيا
 حمظور من   –نعم  
 احية العمليةالن

ال يسمح لألزواج   
 بالعمل

ــم  ــدة –نع  ع
 وظائف

 1995 منذ –نعم  كال كال يف العادة كال كال ُرفض جتديد عقود

 )باريس(فرنسا 
 ويتم تأكيد   –نعم   اليونسكو

الطرائق العملية مع   
 احلكومة الفرنسية

ــود   ــر العم انظ
 السابق

ــد  نعم ال توجـــ
 إحصاءات

ــام  حسب احلاجة ــد أحك توج
 حمددة

 كال نعم كال

 )روما(إيطاليا 
غري منصوص على    الفاو

ــب  ــك مبوج ذل
 اتفاق املقر

ــود األزواج إىل  يع
ــالل  ــوطن خ ال

 التوظيف

 توجيه منتظم   -نعم   نعم نعم
 مستمر للموظفني

ــار  نعم ــوىل اعتب ال ي
 خاص

 بدئ مؤخراً   –كال   نعم
 باستبعاد القيود
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الســــماح 
لــــألزواج 
باحلصول على  
 تراخيص عمل

الفترة الزمنيـة   
اليت يسـتغرقها   
إصــــدار 

 التراخيص

رفض وظائف  
تـوفر  بسبب  

فرص عمـل   
ــدودة  حمــ

 األزواج

ــدوث  حــ
ــتقاالت  اسـ
بسبب عـدم   
تــوفر فــرص 
 عمل األزواج

إصدار معلومات  
للموظفني بشأن  

 احلياة/العمل

منح املـوظفني   
ــدين  املتقاعـ

 املقيم مركز

منح تأشـريات   
دخول ألفـراد   
ٍأسرة املوظـف   

 غري املعالني

منح تأشريات  
ــول  دخــ
ــاونني  للمعـ

 املرتليني
فرض قيود على   

 العقاراتاحتياز 

 
برنــامج األغذيــة 

 العاملي
 

 كال انظر الفاو انظر الفاو انظر الفاو كال انظر الفاو نظر الفاوا انظر الفاو انظر الفاو

 )بريوت(لبنان 
 إذا كـان    –نعم   اإلسكوا

ذلك مناسـباً يف    
 نظر احلكومة

ــم   أسابيع4 ــة –نع  وظيف
ــذ   ــدة من واح

1999 

 –يوجــد ســقف  نعم نعم نعم أثناء توجيه املوظفني غري معروف
يفرض رسم تسجيل   

 أعلى
 )الهاي(هولندا 

ــدل حم ــة الع كم
 الدولية

 كال نعم كال نعم حسب احلاجة كال كال غري متاح ال يلزم تراخيص

احملكمة اجلنـائيـة  
ــة  الدوليــــ

ــالفيا   ليوغوســ
 السابقة 

 اعتباراً من   –نعم  
2001 

ــم   أسابيع3 ــل –نع  قب
2001 

ــم  ــل –نع  قب
2001 

ــاميم   ــدار تع إص
إعالمية وتعليمـات   

 إدارية ومذكرات

 كال نعم كال نعم

 )برين/جنيف(ا سويسر
ــة  ــة العاملي املنظم

 للملكية الفكرية 
ــدة   نعم نعم نعم كال غري معروف غري معروف يوما14ً – أيام 7 نعم ــاً ملـ تبعـ

 للجنسية/اإلقامة
ــة الصــحة  منظم

 العاملية 
 جنيف نعم   –كال   كال ال رد نعم

  امليدان–
رهناً بترخيص مـن     نعم كال نعم أثناء توجيه املوظفني

 الكانتون
ــل م ــة العم نظم

 الدولية 
 3 –أســـبوعان  نعم

 أسابيع
 على أساس   –نعم   نعم تقدم عند الطلب غري معروف غري معروف

كل حالة على حدة
ــدة   نعم ــاً ملـ تبعـ

 للجنسية/اإلقامة
ــدويل  ــاد ال االحت

 لالتصاالت 
 3 –أســـبوعان  نعم

 أسابيع
ــق  غري معروف كال ــن طريـ عـ

 التعاميم/املذكرات
 على أساس   –نعم   نعم

حالة على حدةكل 
ــدة   نعم ــاً ملـ تبعـ

 للجنسية/اإلقامة
االحتــاد الربيــدي 

 العاملي
ــدة   كال كال نعم نعم كال كال مل تذكر فترة زمنية نعم ــاً ملـ تبعـ

 للجنسية/اإلقامة
ــة  ــة العاملي املنظم

 لألرصاد اجلوية 
رهناً بترخيص مـن     نعم حاالت استثنائية نعم نعم غري معروف غري معروف غري معروف نعم

 لكانتونا
 )بانكوك(تايلند 
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الســــماح 
لــــألزواج 
باحلصول على  
 تراخيص عمل

الفترة الزمنيـة   
اليت يسـتغرقها   
إصــــدار 

 التراخيص

رفض وظائف  
تـوفر  بسبب  

فرص عمـل   
ــدودة  حمــ

 األزواج

ــدوث  حــ
ــتقاالت  اسـ
بسبب عـدم   
تــوفر فــرص 
 عمل األزواج

إصدار معلومات  
للموظفني بشأن  

 احلياة/العمل

منح املـوظفني   
ــدين  املتقاعـ

 املقيم مركز

منح تأشـريات   
دخول ألفـراد   
ٍأسرة املوظـف   

 غري املعالني

منح تأشريات  
ــول  دخــ
ــاونني  للمعـ

 املرتليني
فرض قيود على   

 العقاراتاحتياز 

اللجنة االقتصـادية   
واالجتماعية آلسيا  

 واحمليط اهلادئ 
 

 على أساس   –نعم   أثناء توجيه املوظفني نعم نعم  أسابيع4 نعم
كل حالـة علـى     

 حدة

 الوالــدان -نعــم 
 فقط

 نعم نعم

 )لندن(اململكة املتحدة 
املنظمة البحــرية   

 الدوليـة
 على أٍساس   –نعم   أحياناً أثناء توجيه املوظفني كال كال خيصال يلزم ترا ال يلزم تراخيص

كل حالة على حدة
 كال نعم

 )نيويورك(الواليات املتحدة األمريكية 
ــد ال توجد إحصاءات نعم األمم املتحدة  ال توجـــ

 إحصاءات
ــد  ال توجـــ

 إحصاءات
 كال نعم حاالت استثنائية نعم كال

ــم  ــامج األم برن
 املتحدة اإلمنائي 

انظر األمم املتحدة انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة انظر األمم املتحدة  كال كالانظر األمم املتحدة انظر األمم املتحدة األمم املتحدة انظر 

ــم  صــندوق األم
 املتحدة للسكان

ــال  انظر األمم املتحدة انظر األمم املتحدة انظر األمم املتحدة ــن –ك  ولك
طلب عدة موظفني   

 جازات بال راتبإ

 2002صدرت يف   
ــأن   ــة بش سياس

 احلياة/العمل

 انظر األمم املتحدة انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  ال رد

 انظر األمم املتحدة انظر األمم املتحدة تحدةانظر األمم امل انظر األمم املتحدة انظر األمم املتحدة انظر األمم املتحدة انظر األمم املتحدة انظر األمم املتحدة انظر األمم املتحدة اليونيسيف
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 احلواشي 

 )1( Lord Gore-Booth, ed., Satow's Guide to Diplomatic Practice, 5th ed., (London, Longman Group Limited, 

1979), and Malcolm N. Shaw, International Law (Cambridge, Cambridge University Press, 1991. 
 )105 و 104املادتان (ميثاق األمم املتحدة  )2( 
 )3( .United Nations, Treaty Series, Vol.1, No. 4, p. 15; and Vol 33, No. 521, p. 261 
 . من هذا التقرير117 و116ُيناقش مبدأ املساواة يف معاملة املنظمات الدولية، بالتفصيل، يف الفقرتني  )4( 
 9 املؤرخـة    (A/57/387برنامج إلجراء املزيـد مـن التغـيريات         : ن تعزيز األمم املتحدة   تقرير األمني العام ع    )5( 

 ).و(و(  ه(178و) د(177، الفقرتان )2002سبتمرب /أيلول
 ).و (178املرجع نفسه، الفقرة  )5( 
ت الدولية يف   للمزيد من التفاصيل، انظر موقع البعثة الدائمة لسويسرا لدى مكتب األمم املتحدة وسائر املنظما              )7( 

ــهيالت      ــن التس ــا م ــانات وغريه ــازات واحلص ــام االمتي ــي لنظ ــب العمل ــف، الكتي جني
)www.admin.ch/geneva_miss/e/gom/guide.html (2004يناير /الذي مت حتديثه يف كانون الثاين. 

 )8( United Nations Development Group, “Joint Policy on the Employment of Expatriate Spouses”, May 2003, 

para. 1. 
تقرير وحدة التفتيش املشتركة عن املوظفني الفنيني الشباب يف جمموعة خمتارة من مؤسسات منظومـة األمـم           )9( 

 .18-15، الفقرات )2001فرباير / شباط21 املؤرخة A/55/798(التوظيف، واإلدارة، واالستبقاء : املتحدة
 وتقرير األمني العـام عـن تعزيز األمـم        2001يونيه  / حزيران 27 املؤرخ   55/258قرار اجلمعية العامة     )10( 

) د(177، الفقرتان   )2002سبتمرب  / أيلول 9 املؤرخة   A/57/387(برنامج إلجراء املزيد من التغيريات      : املتحدة
 ).هـ(178و 

تنفيذ مجيع أحكـام قـرار اجلمعيـة العامـة          : العام عن أنشطة مكتب خدمات الرقابة الداخلية      تقرير األمني    )11( 
 ).2003فرباير / شباط10 املؤرخة A/57/726( بشأن إدارة املوارد البشرية 55/258

 )12( Secretary-General's Bulletin on Policies to achieve gender equality in the United Nations (ST/SGB/282 of 

5 January 1996), para. 3. 
تقرير وحدة التفتيش املشتركة عن املوظفني الفنيني الشباب يف جمموعة خمتارة من مؤسسات منظومـة األمـم           )13( 

، 10، التوصـية    )2001فربايـر   / شـباط  21 املؤرخة   A/55/798(التوظيف، واإلدارة، واالستبقاء    : املتحدة
 .7الصفحة 

استعراض شؤون اإلدارة والتنظيم يف منظمة األمم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة             ” املشتركة،   وحدة التفتيش  )14( 
 .112، والفقرة 7، الصفحة 12، التوصية (JIU/REP/2002/8) “)الفاو(

 )15( The Participating Agencies Mobility System (PAMS), United Nations System of Organizations, 

http://pams.unsystem.org. 
 )16( United Nations Development Group (UNDG), “Joint Policy on the Employment of Expatriate Spouses”. 

(May 2003), paras. 9 and 16-18. 
 )17( High-Level Committee on Management Interim Report: Dual Careers- Access to Work Permits 

(CEB/2003/HLCM/R.15), 15 October 2003. 
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استعراض شؤون اإلدارة والتنظيم يف منظمة األمم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة             ”وحدة التفتيش املشتركة،     )18( 
 .112، الفقرة (JIU/REP/2002/8) “)الفاو(

 )19( Amadeo Perez, The System of Privileges and Immunities Applicable to the International Organizations in 

Switzerland and to the Permanent Foreign Delegations in Geneva (1997), p. 14, 16 and 18 .  للمزيد مـن
ذي مت حتديثـه يف  ، ال (http://www.eda.admin.ch/geneva_miss/e/home/role/pigen.html)التفاصيل انظر املوقع 

 .2003مايو /أيار
 )20( Administrative instructions (ST/AI/2000/19), 18 December 2000, Section 6. 
 )21( Secetary-General's bulletin on fiexible working arrangements (ST/SBG/2003/4 of 24 January 2003.( 
 )22( Amadeo Perez, The System of Privileges and Immunities Applicable to the International Organizations in 

Switzerland and to the Permanent Foreign Delegations in Geneva (1997), p. 19-22. 
 


