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  19-كوفيدسياق فيروس كورونا المستجد لعمل في ل بديلة ترتيباتالموضوع:   
  

 الزمالء األعزاء،  

يرتتبا  االميثال بشتتتتلن ال ومستتتتا   اإلدارية والستتتتتاستتتتا  االستتتتيراتتجتا  تجدون أدناه مذكرة من إدارة 
. وهذه المعلتما  مياحة أيضتتتتتتتتتتاي  ل  مت عي 19-ستتتتتتتتتتتار فترول كترونا المستتتتتتتتتتيجد كتفتدفي للعم  البديلة  

UN.org/coronavirus  وiSeek. 

ر ايمتن العاو وراستتاء الاتانا  في العديد   وفي إطار الجهتد المبذولة الحيتاء انيشتتار الرترولق  ر 
ن ارتتتاد مبتاني ايمف المي تدة م  إب تاء من مراكز العمت   بر العتالف في انونتة ايةترة وتتتتتتتتتتتتتتت  تتدا تر لل تد م

 المكاتب مريتحة  بر متا عها  ل  شبكة اإلنيرنت.

وأصتتتتتتتتتتتتبا ييعتن  ل  المتلرتن في ك  الاتانا  المت تدة في  مت  مراكز العم  المشتتتتتتتتتتتتمتلة  هذا  
ا اليرتتب أن يعملتا  ن ُبعد ما لف يكن و تدهف الشتصيتي في المب   تتروريا يداء مهاو أستاستتة. وهذال رار  

لتس من بتتاا االترتتا تتا  االةيتتتاريتتة أو الرت تتتة المبرمتتة  تن المتتديرين والمتلرتن للعمتت   ن ُبعتتدق و نمتتا هت 
 ترتتب إلزامي بلمر من الم ظمةق واالميثال له وا ب  ل  الا .

ومع   هتتذا اليرتتتتب  ملتتتاي أن  مت  المتلرتن مرتتالبتن بتتلداء مهتتامهف  ن ُبعتتدق أ  من م تتا لهف   
ةيق با يبار ذلك أحد اليرتتبا  البديلة للعم . ويي استتتتتب هذا اإل راء م  ما نتا هه من لروث استتتتتيث ا تةق  اد

والغاية م ه تتستتر استيمرارية العم  في الم ظمة في و ت ييت  ب فته ت لت  االحيااا اال يما ي المباشتر إل  
 أدن  حد ممكن.

  ايمتن ا  العم  المرنة اليي ي ظ مها ك  من نشتتتتتتتترةومن ثف ق ال يجب الصلط  تن هذا اليرتتب وترتتب 
أ    تتتد ق وال دا ي ل تتتتاو المتلرتن  يت ت  ST/IC/2019/15 اإل المي واليعمتف ST/SGB/2019/3العتتتاو 

 ة. لان في نهاية ك  أستتتتتتتتتتتبتمق ي بغي للمتلرتن كرالة ت تتد أياو العم   ن ُبعد في نظاوأ  استتتتتتتتتتتيمار  م ء أو
الجتتديتتدة من  تتا متتة  ”Telecommuting-COVID-19“ولل تتتاو  تتذلتتكق ي بغي للمتل ا اةيتتتار ف تتة  أومت تتا.

 ا.الصتارا  الم سدلة في نظاو أومت 

وفي تتء تزايد  دد الجامعا  والمدارل ودور ال ضانة اليي أغل ت أ تا ها وغتر ذلك من العتام   
ر أيضا تعلتق الميرلبا  الصاصة بريرا  سا ا   اليي أد  إل  اةيالال  في ةدما  الد ف ايسر ق ف د ت رَّ

ن ستا ا  العم  وأن يتاصت  العم  ايستاستتة بيترة مة يةق  ل  أستال أن يداوو المتلا العدد المرلتا م
إنجا  ما ُيالَّا به من مهاو. وييعت ن  ل  المديرين الي لي بل يتتتتتتتت  در ا  المرونة الممك ة كما ييعت ن  ل  
المتلرتن إ داء روح المستتةولتة و ةرار مديريهف إن تعذ ر  لتهف العم  بالدواو الاام  واتتترر تهف ال ا ة إل  

 أةذ إ ا ة.

ا  الال مة لا   متل ا. والمتلرتن وستتتيستتتع    الم ظمة إل  أن تتف رق تدريجتا و در اإلمكانق المعد 
و من الم ظمة لا هف يملاتن حتاستتتتتتتتتب ةاصتتتتتتتتة  هف مد تون إل   الذين ال يت د لديهف حاستتتتتتتتتا م متل م دَّ

يا  الراه ة استتيصداو أ هزتهف الشتتصيتتتة ةالل فيرة هذه اي مة من أ   مستتا دة الم ظمة  ل  متا هة الي د
 وتمكت ها من متاصلة تستتر  ملتاتها بلكبر  در ممكن من السالسة.

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2019/3
https://undocs.org/ar/ST/IC/2019/15
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يكتنتا مرالبتن باليت ه   وبال ستتتتتتتتتتتبة للمتلرتن الذين ييعذ ر  لتهف أداء مهامهف المعيادة  ن ُبعدق ولف 
 ها  شتتتتتتتصيتتتتتتتتا إل  م ر العم ق ُيرلب إل  المديرين تالترهف مة ياي بمهاو وأنشتتتتتتترة أةر  يمك هف االتتتتتتتترالم

 ُبعدق من  بت  ت ديف دورا  اليدريب واليرتير المه ي  بر شبكة اإلنيرنت.  ن

 مدفت ة  ةاصتة وفي حال تعذ ر ك  ما ستبقق  ا  لر تس الاتان أن يتافق  ل  م ا المتلا إ ا ة 
 اصتةالص بالاام  من دون أن يضترر المتلا الستي راد إ ا ته الست تية الميراكمة لديه  ب   دء اإل ا ة اي ر

بتالاتامت  في نظتاو أومت تا من  تانتب   اي ر  متدفت تة الصتاصتتتتتتتتتتتتتتة بتالاتامت . ويجتب ت تتتد اإل تا ة اي ر متدفت تة
در تة في ال ظتاو كتاليتالي rالمتلا المستتتتتتتتتتتتتتةول  ن المتارد البشتتتتتتتتتتتتتتريتة   بتاستتتتتتتتتتتتتتيصتداو الصتاصتتتتتتتتتتتتتتتتة الجتديتدة المتُ

Action Reason for the Special Leave with Pay Personnel Action – “COVID-19”  

 ق19-كتفتتتدستتتتتتتتتتتتتتتتتار فترول كترونتتا المستتتتتتتتتتتتتتيجتتد لعمتت  في البتتديلتتة ليرتتبتتا  ولارتتالتتة نجتتاح ت رتتتذ ال 
 .أ ي  در ا  المرونة تتة ي الُمشرفتن إل   مت  رلبيُ 
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