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 قامئة احملتوايت

 WO/CC/67/3أأقسام الوثيقة 

 للموافقة علهيا – نظام العداةل ادلاخليةب  فامي يتعلقنظام املوظفني ولحئته عىل تعديالت  أأول.

، وبعض املرفقات 1062يناير  6نظام املوظفني، للموافقة علهيا، لتدخل حزي النفاذ يف  موادتعديالت عىل بعض  اثنيا.
خطار 1063املعّدةل يف عام  ىل توصيات جلنة اخلدمة املدنية ادلولية –، لالإ  استنادا اإ

 للموافقة علهيا – 1062يناير  6أأخرى من نظام املوظفني لتدخل حزي النفاذ يف  موادتعديالت عىل  اثلثا.

خطار – 1063ذت ابلفعل يف عام فّ لحئة املوظفني ن   قواعدتعديالت عىل بعض  ابعا.ر   لالإ

خطار – 1062يناير  6ل حزي النفاذ يف خلتد الحئة املوظفني ومرفقاهت قواعدتعديالت حتريرية عىل بعض  خامسا.  لالإ

 املرفقات

صالح موجز ابلتعديالت املقرتحة عىل  املرفق الأول  يف الويبوالعداةل ادلاخلية نظام املوظفني ولحئته فامي يتعلق ابإ

صالح نظام الويبو للعداةل ادلاخلية املرفق الثاين دخالها عىل نظام املوظفني ولحئته فامي يتعلق ابإ ليبدأأ  التعديالت املقرتح اإ
 للموافقة – 1062يناير  6نفاذها اعتبارا من 

ىل توصيات جلنة اخلدمة املدنية  :6اجلزء  املرفق الثالث تعديالت عىل بعض مواد نظام املوظفني ومرفقاته استنادا اإ
 للموافقة والإخطار -ادلولية 

للموافقة  -1062يناير  6تعديالت عىل مواد أأخرى لنظام املوظفني س تكون انفذة ابتداء من  :1اجلزء 
 والإخطار

خطار – 1063وظفني ال ي بدأأ تنفذذها يف عام تعديالت أأدخلت عىل بعض قواعد لحئة امل :3اجلزء   لالإ

يناير  6تعديالت حتريرية عىل بعض قواعد نظام املوظفني ومرفقاته س تكون انفذة ابتداء من  :2اجلزء 
خطار – 1062  لالإ

 )ابلإنلكزيية( معايري السلوك املعّدةل للخدمة املدنية ادلولية املرفق الرابع
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 للموافقة علهيا – العداةل ادلاخليةنظام ب  فامي يتعلقتعديالت عىل نظام املوظفني ولحئته  أأول.

 مسار املراجعة

فصول من نظام موظفي املنظمة العاملية للملكذة الفكرية  60 مراجعةوافقت جلنة الويبو للتنس يق عىل  1061يف عام  .6
"التدابري التأأديبذة"  عن، وهام الفصل العارش 1061بعد فصالن من الإصالح اذلي جرى يف عام )الويبو( ولحئته. واست  
ىل  عنوالفصل احلادي عرش  ضافة اإ ريامث ي راجع نظام  ،""التشاور مع املوظفني عنمن نظام املوظفني  1.2 املادة"الطعون"، اإ

من نظام  1.2 واملادةراجعة الفصلني املتبقذني مبالاقرتاح املقدم الآن يتعلق وي صلح. وقد جرت املراجعة و العداةل ادلاخلية 
 املوظفني.

ابلتشاور عىل أأوسع نطاق مع أأحصاب املصلحة الرئيس يني ومهنم رؤساء وأأعضاء العداةل ادلاخلية نظام  وقد ُأصلح .1
وشعبة التدقذق يبو للتظلامت واللجنة الاستشارية املشرتكة وجلنة التظلامت املشرتكة ومكتب املستشار القانوين جملس الو 

دارة املوارد البرشية. انهيك عن أأن املدير  ادلاخيل والرقابة الإدارية وأأمني املظامل ومكتب الأخالقذات وجملس املوظفني واإ
برم عقد مع مستشار كبري يمتتع ممثيل املوظفني. وأُ عدد ممثيل الإدارة مع  فذه عدديتساوى العام شلك فريقا استشاراي جديدا 

ليك يراجع نظام الويبو احلايل ويسدي يف الأمم املتحدة وسائر املنظامت ادلولية العداةل ادلاخلية أأنظمة  جمال يف هائةلخبربة 
ىل الويبو بشأأن  صالح  مساراملشورة والتوصيات اإ  .العداةل ادلاخليةاإ

قدت ثالث جلسات تشاورية مع أأحصاب قد وأأرشك املستشار الكبري مجيع الأطراف يف هذه املراجعة. و  .3 ، املصلحةع 
، وأأعد تقريرا فذه عدد من التوصيات نظر فهيا لحقا املصلحةكام عقد املستشار الكبري اجامتعات منفصةل مع فرادى أأحصاب 

ليه املدير العام عداد مرشوع مراجعة للفصلني العارش واحلادي عرش  الفريق الاستشاري اذلي أأس ند اإ من  1.2 واملادةهممة اإ
ضافذة مع أأحصاب املصلحةنظام املوظفني، مع مراعاة وهجات نظر أأحصاب  . وأأجرى الفريق الاستشاري أأيضا مشاورات اإ

 وخضع مرشوع املراجعة. الويبو يف الوقت املناسب املصلحة وتأأكد من تبادل املعلومات اخلاصة مبناقشاته مع مجيع موظفي
مع مكتب املستشار القانوين وشعبة التدقذق ادلاخيل  ابلتشاورملزيد من التنقذح  اجلديد الفريق الاستشارياذلي اقرتحه 

دارة املوارد البرشية. وجرى التشاور أأيضا مع جملس املوظفني عىل حده.  والرقابة الإدارية وأأمني املظامل ومكتب الأخالقذات واإ

مبا يليب العداةل ادلاخلية قرتاح احلايل املعروع عىل جلنة الويبو للتنس يق للموافقة عليه حتسني نظام ويكفل الا .2
ليه. وحيتوي املرفق الأول عىل موجز للسامت والقسامت اجلديدة الناجتة عن  اتحة النفاذ اإ احتياجات املوظفني واملنظمة واإ

صالح  تسوية املنازعات عن طريق مكتب أأمني ل  غري الرمسية الإجراءات عزيز. ويتوىخ النظام املقرتح تالعداةل ادلاخليةاإ
املظامل، كام أأنه يزيل أأي تداخل يتسم به املسار الراهن ويبّسط البت يف طعون املوظفني ادلاخلية. وك فلت خالل هذا 

صدار  ىل تفعيل نظام املوظفني املنقح ولحئته، س يلزم اإ املسار حقوق املوظفني وأأجريت معليات التثبت واملقابةل. وسعيا اإ
جراءات مفصةل  عدد ، وس يجري الأخرى ةوس يلزم حتديث بعض التعلاميت الإداريمن التعماميت الإدارية ال ي حتتوي عىل اإ

 . 1062يناير  6اجلديد اعتبارا من العداةل ادلاخلية نظام ب  بدء العمل. وميكن 1063ن عام ذكل يف الفصل الأخري م

ىل  .5 ن جلنة الويبو للتنس يق مدعوة اإ اإ
ديالت نظام املوظفني ولحئته فامي املوافقة عىل تع

، كام ورد يف العداةل ادلاخليةيتعلق بنظام 
 الثاين. املرفق
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، وبعض املرفقات 1062يناير  6نظام املوظفني، للموافقة علهيا، لتدخل حزي النفاذ يف  موادتعديالت عىل بعض  اثنيا.
خطار ل، 1063املعّدةل يف عام  ىل توصيات جلنة اخلد –الإ  مة املدنية ادلوليةاستنادا اإ

ىل  10تلفت الفقرات من  .1 انتباه  (WO/CC/67/2من التقرير الس نوي عن املوارد البرشية )الوثيقة  11والفقرة  13اإ
ىل توصيات جلنة اخلدمة املدنية ادلولية ال ي وافقت علهيا  ىل تعديالت نظام املوظفني ولحئته استنادا اإ جلنة الويبو للتنس يق اإ

ىل جلنة التنس يق امجلعية العامة للأمم املتحدة، ليك توافق علهيا  خطارا هبا. والتوصيات يه: رفع سن التقاعد اإ عاما  15وتصدر اإ
، واعامتد "معايري السلوك املعّدةل للخدمة املدنية ادلولية"، وتعديل مبالغ 1062يناير  6اعتبارا من  ن املوظفني معنّي ملن ي  

نظام املنح التعلميية وجداول املرتبات لتنفذذ املعدلت اجلديدة للأجور ادلاخةل يف حساب املعاشات التقاعدية. وبتعديل 
املكتب ادلويل لس ياسات املوظفني املعمول هبا يف النظام  تطبيقتضمن الويبو املوظفني ولحئته ليشمل هذه التغيريات، 

 16يف الفقرة  ترداملوحد للأمم املتحدة. وترد تعديالت نظام املوظفني ولحئته يف اجلزء الأول من املرفق الثالث، كام أأهنا 
خطار( من الوثيقة  11الفقرة ( و علهيا )للموافقة  .WO/CC/67/2)لالإ

 للموافقة علهيا – 1062يناير  6أأخرى من نظام املوظفني لتدخل حزي النفاذ يف  موادعديالت عىل ت اثلثا.

رضت نظام املوظفني ولحئته فامي ييل تعديالت أأخرى عىل  .7  عىل جلنة الويبو للتنس يق:ع 

من نظام املوظفني "الأنشطة واملصاحل خارج املكتب ادلويل" لتشمل  1.6 عىل املادةتعديالن مقرتحان  -
املتطلبات الأمع للمعايري احملاسبذة ادلولية للقطاع العام املطبقة الآن يف الويبو، ولتبني أأن الكشف جيوز أأن يشمل 

جازة التغيب عن احلكومات ا  لوطنية؛أأيضا املصاحل غري املالية، من قبيل العضوية يف املنظامت واإ

)ب( من نظام 2.2 املادةمن نظام املوظفني "الرتقذات" لضامن الاتساق بني  2.2 املادةتعديل مقرتح عىل  -
عادة التصنيف"؛ 6.1.1 والقاعدةاملوظفني   من لحئة املوظفني "تنفذذ قرارات اإ

"هيئات التعيني"  60.2 واملادةمن نظام املوظفني "الرواتب"  6.3 املادةتعديالت حتريرية صغرية مقرتحة عىل  -
 "التعيينات ادلامئة". 2..6 واملادة

 من املرفق الثالث. 1وترد هذه التعديالت يف اجلزء 

ىل  .2 ن جلنة الويبو للتنس يق مدعوة اإ اإ
من نظام املوظفني  1.6 املادةاملوافقة عىل 

"الأنشطة واملصاحل خارج املكتب ادلويل" 
"الرواتب"  6.3 واملادة"الرتقذات"  2.2 واملادة
 2..6 واملادة"هيئات التعيني"  60.2 واملادة

"التعيينات ادلامئة"، لتدخل حزي النفاذ اعتبارا من 
من املرفق  1، كام وردت يف اجلزء 1062 يناير 6

 الثالث.
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خطار – 1063ذت ابلفعل يف عام فّ لحئة املوظفني ن   قواعدتعديالت عىل بعض  رابعا.  لالإ

 :1063التاليتني من لحئة املوظفني يف عام  القاعدتنيعّدل املدير العام  ..

لمتكني املوظفني  1063يناير  6" اعتبارا من املوظفني املؤقتني داخل الرتبة تقدم" 1.1.3 القاعدةع ّدلت  -

ىل   درجة واحدة خاللمن التقدم  1063يناير  6املؤقتني قبل وظفني وضع املاملؤقتني من الفئة املهنية اذلين حتولوا اإ
 الس نة الثانية من اخلدمة.

عادة التصنيف" اعتبارا من  6.1.1 القاعدةلت دّ ع   - بعض التعديالت  لعامتد ،1063مايو  17"تنفذذ قرارات اإ
مفصةّل يف التعممي الإداري ويه عادة تصنيفها )اإ تنفذذ الس ياسة اجلديدة بشأأن تصنيف الوظائف و الرضورية من أأجل 

 (.1063/.6 رمق

 .من املرفق الثالث 3التعديالت يف اجلزء وترد هذه 

ىل  .60 ن جلنة الويبو للتنس يق مدعوة اإ اإ
من لحئة  1.1.3 القاعدةالإحاطة علام بتعديالت 

" تقدم املوظفني املؤقتني داخل الرتبةاملوظفني "
عادة التصنيف"،  6.1.1 والقاعدة "تنفذذ قرارات اإ

 من املرفق الثالث. 3كام وردت يف اجلزء 

خطار – 1062يناير  6لحئة املوظفني ومرفقاته لتخدل حزي النفاذ يف  قواعديالت حتريرية عىل بعض تعد خامسا.  لالإ

 .1062يناير  6التالية من لحئة املوظفني، لتدخل حزي النفاذ يف  القواعدعىل  بس يطةحت تعديالت حتريرية اقرت   .66

 ( "بدل الإقامة اليويم"؛6)ب()1.7.. القاعدة -

هناء اخلدمة للموظفني املؤقتني" )النسخة الفرنس ية(؛)ب( ..6.2القاعدة  -  "تعويض اإ

 )ب( من املرفق الثاين "الرواتب واملنح"؛6 املادة -

 )أأ( من املرفق الرابع "النظام ادلاخيل لهيئات التعيني"، النسخة الفرنس ية.6 املادة -

 من املرفق الثالث. 2وترد هذه التعديالت يف اجلزء 

ىل  .61 ن جلنة الويبو للتنس يق مدعوة اإ اإ
"بدل  1.7..القاعدة الإحاطة علام بتعديالت 

هناء  ..6.2القاعدة و الإقامة اليويم"  "تعويض اإ
)ب( من 6 واملادةاخلدمة للموظفني املؤقتني" 

)أأ( من 6 واملادةاملرفق الثاين "الرواتب واملنح" 
 املرفق الرابع "النظام ادلاخيل لهيئات التعيني".

 يل ذكل املرفقات[]ت
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 املرفق الأول
 

 نظام املوظفني ولحئتهملخص التعديالت املقرتحة عىل 
صالح العداةل ادلاخلية يف الويبو  فامي يتعلق ابإ

 للمراجعات احلالية املقرتحة لنظام املوظفني ولحئته:الأهداف الرئيس ية ترد فامي ييل 

آليات ادلمع: الإجراءات غري الرمسية لتسويةتقنني دور  أأول.  املنازعات وتعزيز أ

عات يف نظام املوظفني ولحئته، ووضع مبادئ توجهيية ان غري الرمسية لتسوية ال ترس يخ الإجراءات -
 صاحل؛بشأأن الاس تقالل واحلياد والرسية وتضارب امل

اتحة ماكن معل ينعم لك موظف فذه ابلحرتام والتنامغ -  ؛اإ

داري(؛ -  ترس يخ مكتب أأمني املظامل يف لحئة املوظفني )وقد أأنشئ من قبل مبوجب تعممي اإ

آليات أأخرى؛ - نشاء أ  الإقرار بسلطة املدير العام يف اختاذ تدابري/اإ

 أأن تبدأأ املهل الزمنية للآليات الرمسية؛اعات بطريقة غري رمسية قبل ن توفري الوقت املناسب لتسوية ال -

اتحة فرص لتعليق -  عات ابلإجراءات غري الرمسية.ان الإجراءات الرمسية ريامث حتل ال اإ

 عات:ان لتسوية االإجراءات الرمسية ل توحذد وتبس يط  اثنيا.

دارة املوارد الاس تعاضة عن املس توايت الثالثة الراهنة للمراجعة ادلاخلية مبس تويني، أأي املدير العام/اإ  -
 البرشية وجملس الويبو للتظلامت/املدير العام؛

دارة املوارد البرشية تزويد  - ىل التحقذق لي  ان أأو ال املظامللإحاةل ابلسلطة التقديرية اإ ذكل س تعاع بعات اإ
ىل ا  لتحقذق املطبقة يف الوقت الراهن؛عن الإحاةل الإجبارية اإ

 ؛هيئتني الاجامتع يفتزويده ابلقدرة عىل و تعزيز جملس الويبو للتظلامت بزايدة أأعضائه  -

 التوصيات والقرارات الصادرة.يف شفافذة ال زايدة  -

قامة مسار تأأدييب تفاعيل: اثلثا.  اإ

 ؛التناسبتقنني الإجراءات التأأديبذة والإقرار رصاحة مببدأأ  -

ثبات؛ -  تقنني معيار الإ

دارية )غري تأأديبذة(؛ -  اعامتد تدابري اإ

جراءات  -  موجزة يف حالت سوء السلوك اجلس مي وتعريف سوء السلوك اجلس مي.اعامتد الفصل ابإ

 تعزيز مشاركة املوظفني: رابعا.

نشاء -  لشؤون الإدارية؛ل شؤون املوظفني أأو هيئة استشارية )فريق استشاري مشرتك( ل  اإ

 مسأأةل عىل الفريق الاستشاري املشرتك.أأية اعامتد خذار مبادرة املوظفني )العرائض( لطرح  -

]ييل ذكل املرفق الثاين[
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الثايناملرفق   
 

صالح نظ دخالها عىل نظام املوظفني ولحئته فامي يتعلق ابإ  ام الويبو للعداةل ادلاخليةالتعديالت املقرتح اإ
 للموافقة – 1062يناير  6اعتبارا من  نفاذها ليبدأأ 

 الفصل العارش

 التدابري التأأديبذة

 6.60املادة 

 التدابري التأأديبذة

املوظف اذلي ل ميتثل لنظام املوظفني ولحئته ومعايري السلوك املطلوبة من موظفي عىل تدابري تأأديبذة جيوز تطبيق  )أأ(
 ملوظفي املكتب ادلويل.اخلدمة املدنية ادلولية أأو أأية الزتامات أأخرى 

 وظف مناس با لطبيعة سوء السلوك اذلي صدر منه ودرجة خطورته.املويكون أأي تدبري تأأدييب ي طّبق عىل  )ب(

 وظف دون منحه فرصة ادلفاع عن نفسه.املول ي طّبق أأي تدبري تأأدييب عىل  )ج(

 التدابري التأأديبذة – 6.6.60القاعدة 

ّل شالك واحدا أأو أأكرث من الأشاكل التالية:ل جيوز أأن تتخذ التدابري ا )أأ(  لتأأديبذة اإ

 توبيخ كتايب؛ (6)

 وتأأخري، ملدة حمّددة، يف الاس تفادة من الزايدة التالية يف درجة املرتب؛ (1)

ىل مس توى أأدىن مضن الرتبة نفسها؛ (3) نزال درجة املرتب اإ  واإ

 وخفض الرتبة ملدة حمّددة؛ (2)

 والفصل؛ (5)

نذار؛والفصل دون  (1)  سابق اإ

 )أأ( تدابري تأأديبذة مبفهوم هذه القاعدة.6.6.60ول ت عترب التدابري التأأديبذة غري تكل احملّددة مبوجب القاعدة  )ب(

 الإجراء – 1.6.60القاعدة 

ىل املوظف  )أأ( دارة املوارد البرشية رساةل اإ قبل تطبيق أأي تدبري تأأدييب)أأية تدابري تأأديبذة( يرسل مدير شعبة اإ
قدم الأدةل الأساس ية عىل ذكل السلوك، مبا يف يابلتفصيل سوء السلوك املزعوم و فهيا عرع ياملعين )"املدعى عليه"( 

ىل تقدميي تقرير منبثق عن معلية حتقذق، ويذكل أأ  ( يوما تقومييا اعتبارا من 30 رّد مفّصل يف ضضون ثالثني )دعوه اإ
 اترخي اس تالمه الرساةل.
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دارة املوارد البرشية، أأو املدير العام )حسب احلال(، يف لك الوقائع  )ب( وعقب اس تالم الرّد ينظر مدير شعبة اإ
ذا اكن سوء السلوك قد وقع  فعال وحيّدد، يف حال وقوعه، التدبري الوجهية )مبا يف ذكل رّد املدعى عليه( ويبّت فامي اإ

طر املدعى عليه كتابيا ابلقرار، اذلي ينبغي أأن يش متل عىل جحج  التأأدييب )التدابري التأأديبذة( اذلي يتعنّي تطبيقه. وُي 
( يوما تقومييا اعتبارا من اترخي اس تالم رّد املدعى عليه. ويف حال عدم اس تالم أأي رّد 30مفّصةل، يف ضضون ثالثني )

دارة املوارد البرشية، 30من املدعى عليه مضن همةل الثالثني ) ( يوما تقومييا احملّددة لتقدمي الرّد، يتخذ مدير شعبة اإ
 ( يوما تقومييا عقب انقضاء املهةل احملّددة لتقدمي الرّد.30املدير العام )حسب احلال(، قراره يف ضضون ثالثني ) أأو

ذا اكن التدبري التأأدييب املتو )ج( لهيا يف واإ نذار، تكون لك املهل الزمنية املشار اإ ىخ هو الفصل دون سابق اإ
 ( يوما تقومييا.30( أأايم بدل من ثالثني )7الفقرتني )أأ( و)ب( أأعاله س بعة )

دارة املوارد البرشية تطبيق التدابري التأأديبذة احملّددة مبوجب فقرات القاعدة  )د( ( 6)أأ()6.6.60ويتوىل مدير شعبة اإ
ىل )  (.2اإ

(. ويف حال 1( و)5)أأ()6.6.60ويتوىل املدير العام تطبيق التدبريين التأأديبني احملّددين مبوجب فقريت القاعدة  )ه(
نذار   تعيني املوظف املعين منهتيا اعتبارا من اترخي قرار املدير العام تطبيق التدبري التأأدييب. يعدّ الفصل دون سابق اإ

ثبات سوء الترّصف املزعوم عىل عاتق املكتب ادلويل ويكون معيار  ويف الإجراءات التأأديبذة، يقع عبء )و( اإ
ثبات تقدمي أأدةل واحضة ومقنعة.  الإ

 التوقذف املؤقت عن العمل – 3.6.60القاعدة 

دارة املوارد البرشية توقذف موظف عن العمل بشلك مؤقت يف انتظار نتاجئ التحقذق  )أأ( جيوز ملدير شعبة اإ
جراء ت و/أأو ذا ما اعترب أأّن اس مترار املوظف يف معهل قد يرّض مبصاحل املكتب ادلويل. حىت اس تكامل اإ أأدييب معنّي، اإ

ذا ما اعترب  ويف دارة املوارد البرشية توقذف موظف عن العمل بشلك مؤقت اإ حالت اس تثنائية، جيوز ملدير شعبة اإ
ىل مصاحل املكتب ادلويل، مبا يف ذكل ت  سبّبه يف تشويش كبري يف ماكن العمل أأّن اس مترار املوظف يف معهل قد يسئ اإ

 أأو عىل موظفذه.

ىل املوظف اخلاضع لتوقذف مؤقت عن العمل مبقتىض الفقرة )أأ( أأعاله بيان كتايب بسبب )أأس باب(  )ب( وي قَدم اإ
ل ينبغي، بقدر ما هو ممكن معليا، أأن يتجاوز التوقذف املؤقت عن العمل تسعني  توقذفه عن العمل بشلك مؤقت. و

ىل تسعني )( ي0.) ضافذة تصل اإ ( 0.وما تقومييا. وميكن متديد فرتة التوقذف عن العمل لفرتة واحدة أأو عدة فرتات اإ
ذا اكنت هناك أأس باب اس تثنائية وقاهرة ترّبر ذكل، عىل أأن ي بلّغ املوظف املعين كتابيا بتكل الأس باب.  يوما تقومييا اإ

ذا اكن التوقذف بدون أأجر وتبنّي لحقا أأّن مزامع سوء ويكون التوقذف عن العمل بأأجر أأو بدون أأجر.  )ج( واإ
نذار ي سّدد للموظف أأّي مبلغ  ثبتة أأو أأّن السلوك املعين ل يس تدعي الفصل أأو الفصل دون سابق اإ السلوك غري م 

 حمتجز من مرتبه دومنا تأأخري.

 بريا تأأديبذا.وي امرس التوقذف عن العمل دون الإخالل حبقوق املوظف ول ميكن اعتباره تد )د(
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 سوء السلوك اجلس مي – 2.6.60القاعدة 

(، يعين سوء السلوك اجلس مي حاةل جس مية وواحضة من حالت عدم الامتثال لنظام 1)أأ()6.6.60لأضراع القاعدة 
املوظفني ولحئته ومعايري السلوك املطلوبة من موظفي اخلدمة املدنية ادلولية، أأو أأية الزتامات أأخرى ملوظفي املكتب 

آخرين(،  آخر )موظفني أ ادلويل، مثل ارتاكب موظف )موظفني( أأعامل عنف أأو الهتديد ابرتاكهبا ضّد موظف أ
 اقرتاف أأعامل الرسقة أأو الغّش. أأو

 الطعن – 5.6.60القاعدة 

ميكن الطعن مبقتىض الفصل احلادي عرش يف مجيع القرارات ال ي ت تخذ مبوجب هذا الفصل. مفن املمكن الطعن يف 
. 5.66مبارشة أأمام جملس الويبو للطعون مبوجب املادة  1.6.60يض بتطبيق تدبري تأأدييب بناء عىل القاعدة قرار يق

عادة النظر يف قرار يقيض بفرع توقذف مؤقت عن العمل مبوجب القاعدة 3.2.66وميكن، بناء عىل القاعدة  ، اإ
3.6.60. 

 الزمنية لحساب امل ه – 1.6.60القاعدة 

سب امل هل الزمن   ية طبقا للمرفق ]حساب امل هل الزمنية لأضراع الفصل العارش والفصل احلادي عرش[.حت 

 الفصل احلادي عرش

 تسوية الناعات

 6.66املادة 

 ماكن معل يسوده الاحرتام

 من واجبات مجيع املوظفني الإسهام يف هتيئة ماكن معل يسوده الاحرتام والتوافق.

 661.املادة 

 وتضارب املصاحل والرسيةالاس تقاللية واحلياد 

لهيم وظيفة تسوية الناعات ابلطرق الرمسية وغري الرمسية هماهمم  )أأ( يؤدي مجيع الأشخاص اذلين تولك اإ
 ابس تقاللية وحذاد يف لك الأحوال، وعلهيم تاليف تضارب املصاحل الفعيل أأو احملمتل أأو الظاهر.

اط ابلرسية مجيع  وحيرص هؤلء الأشخاص، يف مجيع احلالت، عىل تويخ )ب( الرسية يف معامالهتم. وحت 
 الإشعارات ال ي ت رسل أأو ت س تمل فامي ُيص أأداء تكل الوظيفة.

داري، أأحاكما تتعلّق ابلكشف عن حالت تضارب املصاحل وتسويهتا. )ج(  وجيوز للمدير العام أأن يسّن، بتعممي اإ
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 3.66املادة 

 تسوية الناعات ابلطرق غري الرمسية

 اذلي: عىل املوظف

 يعتقد أأنّه تعّرع لمتيزي و/أأو مضايقة؛ "6"

 تقذمي الأداء اخلاص به؛ ردّ أأو يوّد  "1"

داري ل يتعلّق بتدبري تأأدييب، "3" يداع طلب لإعادة النظر يف قرار اإ  أأو يوّد اإ

ىل تسوية القضية ابلطرق غري الرمسية لفّض الناعات، دون الإخالل ابحلق يف طلب عادة النظر يف  أأن يسعى قدر الإماكن اإ اإ
ىل تسوية الناعات ابلطرق غري الرمسية، بأأي حال من الأحوال، يف 2.66القضية طبقا للامدة  . ول ينبغي أأن يؤثر اللجوء اإ

ذا مت تعليقها أأو متديدها بشلك رصحي طبقا لأحاكم  ّل اإ امل هل الزمنية املتعلقة ابلتسوية الرمسية للناعات، وال ي تظّل كام يه اإ
 احلادي عرش.الفصل 

 ناعاتغري الرمسية لتسوية ال الطرق – 6.3.66القاعدة 

لهيا يف املادة  )أأ( بطريقة غري رمسية أأن يلمتس  3.66ميكن للموظف اذلي يوّد تسوية أأي من القضااي املشار اإ
 مساعدة اجلهات التالية:

 مكتب أأمني املظامل؛ (6)

دارة املوارد البرشية أأو أأحد املرشفني (1)  الأعىل مس توى؛ وشعبة اإ

آلية غري رمسية أأخرى لتسوية الناعات أأنشأأها املدير العام. (3)  وأأية أ

لهيا أأعاله. )ب(  ولن يكون هناك أأي تدوين رمسي لأي من الإجراءات غري الرمسية املشار اإ

داري، تدابري دلمع هتيئة ماكن معل يسوده الاحرتام  )ج(  والتوافق.وجيوز للمدير العام أأن يضع، عن طريق تعممي اإ

 مكتب أأمني املظامل – 1.3.66القاعدة 

يساعد أأمني املظامل عىل التسوية العادةل للناعات أأو الشاكوى املتعلقة مباكن العمل. وينبغي هل أأن يترّصف  )أأ(
ىل حلول  آحاد املوظفني أأو مع الإدارة من أأجل التوصل اإ مكحاور حمايد يقوم بدور الوس يط يف الناعات القامئة بني أ

دية للمشالك املرتبطة مباكن العمل. ويترّصف أأمني املظامل، يف الإجراءات ال ي يتخذها، ابس تقاللية وحذاد ويتوىخ، و 
اط لك التصالت ال ي تمت مع أأمني املظامل ابلرسية.  يف لك احلالت، الرسية يف معامالته. وحت 

داري، الأحاكم املتعلقة بولي )ب(  ة أأمني املظامل والإجراءات املنطبقة وأأساليب الإبالغ.ويسّن املدير العام، بتعممي اإ
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 662.املادة 

 تسوية الناعات ابلطرق الرمسية

 للموظف اذلي: )أأ(

 يعتقد أأنّه تعّرع لمتيزي و/أأو مضايقة؛ "6"

 تقذمي الأداء اخلاص به؛ ردّ أأو يوّد  "1"

داري "3" يداع طلب لإعادة النظر يف قرار اإ  أأو يوّد اإ

جراءات املبيّنة أأدانه.احلق يف طلب  عادة النظر يف املسأأةل طبقا لالإ  اإ

لهيا يف الفقرة الفرعية )أأ( أأعاله  )ب( ويعيد املدير العام النظر يف أأية قضية س بق هل أأن بّت فهيا من مضن القضااي املشار اإ
عادة النظر يف قرارات من هذا القبيل. دارة املوارد  ويتخذ قرارا بشأأهنا. وجيوز للمدير العام تفويض سلطة اإ ويعيد مدير شعبة اإ

لهيا يف الفقرة الفرعية )أأ( أأعاله ويتخذ قرارا  البرشية النظر يف أأية قضية مل يبّت فهيا املدير العام بعد من مضن القضااي املشار اإ
 بشأأهنا.

ىل طريقة غري  )ج( رمسية لتسوية ول مينع اس هتالل الإجراءات الرمسية لتسوية الناعات من اللجوء ، يف أأي وقت، اإ
 الناعات.

 ت والشاكوى املرتبطة مباكن العمللناعاالإدارية لتسوية ال  – 6.2.66القاعدة 

دارة  )أأ( ىل مدير شعبة اإ يقدم املوظف اذلي يعتقد أأنّه تعّرع لمتيزي و/أأو مضايقة )"املدعي"( شكوى كتابية اإ
يف  رخي وقوع احلادث أأو املعامةل حمّل الشكوى )أأو( يوما تقومييا اعتبارا من ات0.املوارد البرشية يف ضضون تسعني )

آخر حادث يف حال وقوع أأكرث من حادث واحد(. ويرد يف 0.ضضون تسعني ) ( يوما تقومييا اعتبارا من اترخي أ
الشكوى وصف للسلوك احملّدد املش تىك عليه والظروف املعّينة ال ي ي دعى حدوثه فهيا. وتكون الشكوى مرفوقة بلك 

 من أأدةل وجهية. ما هو متاح

دارة املوارد البرشية املوظف )املوظفني( حمّل الشكوى )"املدعى عليه )علهيم("(  )ب( وُيِطر مدير شعبة اإ
( يوما تقومييا اعتبارا من اترخي اس تالمه الشكوى. 65ابلشكوى املقدمة ضده )ضدمه( يف ضضون مخسة عرش )

 تقومييا اعتبارا من اترخي اس تالم ذكل الإخطار لتقدمي رّد.( يوما 30ويكون أأمام املدعى عليه )علهيم( ثالثون )

دارة املوارد البرشية يف الشكوى والرّد وُيِطر الأطراف املعنية كتابيا بقراره وأأس باب ذكل  )ج( وينظر مدير شعبة اإ
لشكوى ( يوما تقومييا اعتبارا من اترخي اس تالم الرّد عىل الشكوى. وعندما تكون ا10القرار يف ضضون س تني )

دارة املوارد البرشية يتوىل املدير العام النظر فهيا. وبناء عىل اتفاق الأطراف املعنية يعلّق  متعلقة بسلوك مدير شعبة اإ
ىل تسعني ) دارة املوارد البرشية هذه امل هةل الزمنية ملدة تصل اإ ( يوما تقومييا من أأجل الرشوع يف 0.مدير شعبة اإ

ذا طلب املدعي تسوية الناع بطرق غري رمسية. و  ّل اإ مبجّرد انقضاء مدة التعليق ي س تأأنف النظر يف القضية رمسيا، اإ
 كتابيا حسب الشكوى.
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دارة املوارد البرشية، عند اللزوم، الشكوى لإجراء حتقذق مس تقل وُيِطر الأطراف  )د( وحييل مدير شعبة اإ
حاةل الشكو  ى لإجراء حتقذق مس تقل، ت علّق امل هةل احملّددة بذكل، وبأأي تدبري )تدابري( مؤقت يعزتم تطبيقه. ويف حال اإ

( يوما تقومييا 10مبوجب الفقرة )ج( وت بلّغ مجيع الأطراف ابلقرار امل تخذ وأأس باب اختاذه يف أأجل ل يتجاوز س تني )
دارة املوارد البرشية. ىل مدير شعبة اإ  عقب تقدمي تقرير التحقذق اإ

ذا مل يوافق أأحد الأطراف عىل قرار اخت   )و( ذ مبوجب الفقرة )ج( أأو )د( أأعاله، أأو يف حال عدم صدور أأي واإ
( يوما 0.يف ضضون تسعني ) 5.66قرار يف ضضون امل هةل الزمنية املنطبقة، جاز هل الطعن يف القرار مبقتىض املادة 

ذا مل يصدر أأي قرار، تقدمي طعن يف ضضون تسعني ) خطاره ابلقرار أأو، اإ يوما تقومييا ( 0.تقومييا اعتبارا من اترخي اإ
دارة املوارد البرشية قرارا مضن  ذا مل يتخذ مدير شعبة اإ عقب انقضاء امل هةل الزمنية املنطبقة. وت عترب الشكوى مرفوضة اإ

 امل هةل الزمنية املنطبقة.

 تقذمي الأداء ردّ التسوية الإدارية حلالت  – 1.2.66القاعدة 

ىل  ردّ أأن يوجه ذكل ال 10.2التقذمي اذلي أأجري عن أأدائه بناء عىل الالحئة  ردّ عىل املوظف اذلي يوّد  )أأ( كتابيا اإ
دارة املوارد البرشية يف ضضون ثالثني ) ( يوما تقومييا اعتبارا من اترخي صدور قرار املسؤول عن 30مدير شعبة اإ

دارة املوارد البرشية يف ذكل ال جراء التقذمي. وينظر مدير شعبة اإ ملوظف كتابيا ابلقرار امل تخذ وأأس باب وُيِطر ا ردّ اإ
. وعندما يكون املدير العام هو املرشف أأو ردّ ( يوما تقومييا اعتبارا من اترخي اس تالم ال30اختاذه يف ضضون  ثالثني )

نّه يتوىل بنفسه النظر يف ال جراء التقذمي، فاإ دارة املوارد البرشية ردّ املسؤول عن اإ . ويف حال اتفاق مدير شعبة اإ
ىل وامل وظف عىل أأّن اجملال ل يزال متاحا لتسوية القضية ابلطرق غري الرمسية، جاز تعليق امل هةل الزمنية ملدة تصل اإ

ذا طلب املدعي كتابيا 0.تسعني ) ّل اإ ( يوما تقومييا. ومبجّرد انقضاء مدة التعليق ي س تأأنف النظر يف القضية رمسيا، اإ
 .ردّ حسب ال

ذا مل يوافق املوظف عىل  )ب( ذ مبوجب الفقرة )أأ( أأعاله، أأو يف حال عدم صدور أأي قرار يف ضضون واإ قرار اخت 
( يوما تقومييا اعتبارا من 0.يف ضضون تسعني ) 5.66امل هةل الزمنية املنطبقة، جاز هل الطعن يف القرار مبقتىض املادة 

ذا مل يصدر قرار، تقدمي طعن يف ضضون تسعني ) خطاره ابلقرار أأو، اإ ا تقومييا عقب انقضاء امل هةل ( يوم0.اترخي اإ
دارة املوارد البرشية قرارا مضن امل هةل الزمنية املنطبقة. ردّ الزمنية املنطبقة. وي عترب ال ذا مل يتخذ مدير شعبة اإ  مرفوضا اإ

عادة النظر يف القرارات الإدارية الأخرى – 3.2.66القاعدة   التسوية الإدارية لطلبات اإ

ي )أأ( داري غري القرارات امل تخذة بناء عىل القاعدة عىل املوظف اذلي يوّد اإ داع طلب لإعادة النظر يف قرار اإ
أأعاله، أأن يقدم  6.60أأعاله، وغري القرارات القاضية بتطبيق تدبري تأأدييب مبوجب املادة  1.2.66والقاعدة  6.2.66

خط0.ذكل الطلب كتابيا يف ضضون تسعني ) ارا كتابيا بذكل القرار. وي وَجه ( يوما تقومييا اعتبارا من اترخي اس تالمه اإ
ىل مدير شعبة  داري اختذه هو. ويف احلالت الأخرى ي وَجه الطلب اإ ذا اكن يتعلّق بقرار اإ ىل املدير العام اإ الطلب اإ

دارة املوارد البرشية. وينبغي أأن يتضمن ذكل الطلب الأس باب املفّصةل وأأية واثئق دامعة. وينظر املدير العام،  اإ
دارة املوارد البرشية )حسب احلال(، يف أأي طلب من هذا النوع وُيِطر املوظف كتابيا ابلقرار امل تخذ مدير شعبة اإ  أأو

( يوما تقومييا اعتبارا من اترخي اس تالم الطلب. ويف حال اتفاق املدير العام، 10وأأس باب اختاذه يف ضضون س تني )
دارة املوارد البرشية )حسب احلال(، واملوظف عىل  أأّن اجملال ل يزال متاحا لتسوية القضية ابلطرق أأو مدير شعبة اإ

ىل تسعني ) ( يوما تقومييا. ومبجّرد انقضاء مدة التعليق ي س تأأنف 0.غري الرمسية، جاز تعليق امل هةل الزمنية ملدة تصل اإ
عادة النظر. ذا طلب املدعي كتابيا حسب طلب اإ ّل اإ  النظر يف القضية رمسيا، اإ
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ذا مل يوافق املوظف  )ب( ذ مبوجب الفقرة )أأ( أأعاله، أأو يف حال عدم صدور قرار يف ضضون امل هةل واإ عىل قرار اخت 
( يوما تقومييا اعتبارا من اترخي 0.يف ضضون تسعني ) 5.66الزمنية املنطبقة، جاز هل الطعن يف القرار مبقتىض املادة 

ذا مل يصدر قرار، تقدمي طعن يف ضضون تسعني ) خطاره ابلقرار أأو، اإ ما تقومييا عقب انقضاء امل هةل الزمنية ( يو 0.اإ
دارة املوارد البرشية )حسب  ذا مل يتخذ املدير العام، أأو مدير شعبة اإ عادة النظر مرفوضا اإ املنطبقة. وي عترب طلب اإ

 احلال(، قرارا مضن امل هةل الزمنية املنطبقة.

 متديد امل هل الزمنية – 2.2.66القاعدة 

دارة املوارد البرشية )حسب احلال(، متديد امل هل يف الظروف الاس تثنائية، جيوز ل لمدير العام، أأو مدير شعبة اإ
خطار الأطراف املعنية كتابيا 3.2.66أأو القاعدة  1.2.66أأو القاعدة  6.2.66الزمنية املنطبقة بناء عىل القاعدة  ، واإ

 بذكل.

 الزمنية لحساب امل ه – 66.2.5القاعدة 

سب امل هل الزمنية طبقا   للمرفق ]حساب امل هل الزمنية لأضراع الفصل العارش والفصل احلادي عرش[.حت 

 الطعون

 5.66املادة 

 الطعن ادلاخيل

دارية يشارك فهيا املوظفون لتسدي هل املشورة يف احلالت ال ي يطعن فهيا موظف أأو موظف  ينشئ املدير العام هيئة اإ
توىف يف قرار  ذ مبوجب املادة سابق أأو مس تفذد رشعي من حقوق موظف م  ذ مبقتىض  2.6اخت  ، أأو تدبري تأأدييب اخت 

 .1.6.60 القاعدة

 جملس الطعون – 6.5.66القاعدة 

 جملس الويبو للطعون. 5.66ت سمى الهيئة الإدارية املنصوص علهيا يف املادة  )أأ(

 وتكون تشكذةل جملس الطعون كام ييل: )ب(

للتنس يق بناء عىل اقرتاح يتقدم به املدير العام بعد التشاور مع رئيس وانئب للرئيس تعّيهنام جلنة الويبو  (6)
تاران من بني أأشخاص من ذوي اخلربة يف قانون اخلدمة املدنية ادلولية أأو خربة معادةل يف  جملس املوظفني وُي 

معلوا القانون الإداري املنطبق، عىل أأن ل يكوان من موظفي املكتب ادلويل أأو من املوظفني السابقني اذلين 
 فذه يف الس نوات العرش املاضية.

 عضوان يعّيهنام املدير العام من بني موظفي املكتب ادلويل. (1)

جراء يضعه املدير العام ابلتشاور مع جملس املوظفني. (3)  وعضوان ينتخهبام موظفو املكتب ادلويل وفق اإ
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لهيم يف الفقرتني الفرعيتني ب) )ج( ( أأعاله مناوب ي عنّي أأو ي نتخب 3وب)( 1ويكون للك من الأعضاء املشار اإ
 ابلطريقة ذاهتا ال ي ي عنّي أأو ي نتخب هبا العضو ويشارك يف جملس الطعون عندما ل يكون العضو قادرا عىل ذكل.

ول جيوز لأي من أأعضاء الفريق الاستشاري املشرتك أأو مكتب املستشار القانوين أأو شعبة التدقذق ادلاخيل  )د(
دارة املوارد البرشية أأو جملس املوظفني، أأو لأي مّمن اكنوا أأعضاء يف تكل الهيئات يف والرقابة الإداري ة أأو شعبة اإ

 الس نوات الثالث املاضية، أأن يكون عضوا يف جملس الطعون.

وي عنّي الرئيس وانئب الرئيس ملدة مخس س نوات قابةل للتجديد مّرة واحدة. وي عنّي الأعضاء الآخرون ملدة  )ه(
عادة انتخاهبم.س نتني قاب  ةل للتجديد مّرة واحدة أأو ي نتخبون ملدة س نتني وميكن اإ

ذا أأصبح منصب الرئيس شاضرا بني دورتني للجنة الويبو للتنس يق، يقوم انئب الرئيس بوظيفة الرئيس حىت  )و( واإ
املوظفني، عىل أأن تعنّي جلنة التنس يق رئيسا جديدا بناء عىل اقرتاح يتقدم به املدير العام بعد التشاور مع جملس 

تار من بني أأشخاص يس توفون الرشوط املنصوص علهيا يف الفقرة )ب()  ( أأعاله.6ُي 

لهيام يف  )ز( ويتوىل النظر يف لك طعن فريق يضّم الرئيس أأو انئب الرئيس وعضو ممن أأشري اإ
لهيام يف الفقرة الفرعية )ب()1)ب() الفرعية الفقرة توىل الرئيس اختيار أأعضاء ( اعاله. وي 3( أأعاله وعضو ممن أأشري اإ

آن واحد.  الفريق املذكور. وجيوز أأن جتمتع عدة أأفرقة يف أ

 ويقوم انئب الرئيس بوظائف الرئيس عندما ل يكون الرئيس قادرا عىل القذام هبا. )ح(

شرتك ويعنّي املدير العام أأمذنا وأأمذنا مناواب جمللس الطعون. ول جيوز لأي من أأعضاء الفريق الاستشاري امل  )ط(
دارة املوارد البرشية أأو جملس  أأو مكتب املستشار القانوين أأو شعبة التدقذق ادلاخيل والرقابة الإدارية أأو شعبة اإ

املوظفني أأن يكون أأمذنا أأو أأمذنا مناواب جمللس الطعون. وحيرض الأمني، أأو الأمني املناوب، اجامتعات اجمللس دون 
 املشاركة يف مداولته.

ىل النظام ادلاخيل أأو بتعديل وجيوز لرئيس  )ي( ضافة أأحاكم اإ ىل املدير العام اقرتاحات ابإ جملس الطعون أأن يقدم اإ
 النظام ادلاخيل القامئ.

ذا ما اعترب أأّن  )ك( وجمللس الطعون أأن جيمع بني طعون تنطوي عىل وقائع متطابقة وتثري قضااي قانونية مماثةل، اإ
قامة  العدل. ذكل يتفق مع مبدأأ توفري املوارد وحسن اإ

آخر الس نة من  )ل( حداهام خالل فرتة أأعياد أ ىل  12وتكون جمللس الطعون عطلتان س نويتان، اإ يناير،  5ديسمرب اإ
ىل  6والأخرى خالل فصل الصيف من  أأضسطس. وأأثناء عطةل جملس الطعون ت علّق مجيع امل هل الزمنية  65يوليو اإ

 امل حّددة حىت انهتاء العطةل.

يداع الطع – 5.661.القاعدة   ناإ

 ل ي وَدع أأي طعن أأمام جملس الطعون حىت ت ستنفد لك الإجراءات املنطبقة. )أأ(

ذ مبوجب املادة  )ب( ذ مبقتىض القاعدة 2.66وعىل الطاعن اذلي يوّد الطعن يف قرار اخت  ، أأو يف قرار تأأدييب اخت 
ىل رئيس جملس الطعون يف ضضون تسعني )1.6.60 يوما تقومييا اعتبارا من اترخي  (0.، أأن يقدم طعنه كتابيا اإ

 اس تالمه القرار.
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ول ي قبل الطعن اذلي ل ي قدم مضن املهةل الزمنية احملددة أأعاله؛ غري أأنّه جيوز جمللس الطعون التنازل عن تكل  )ج(
 املهةل يف ظروف اس تثنائية.

 القضااي املطروحة أأمام جملس الطعون – 3.5.66القاعدة 

ىل رئيس جملس الطعون؛ ويرسل عىل املوظف اذلي يو  )أأ( ّد الطعن )"الطاعن"( أأن يطرح جحجه كتابيا ويقدهما اإ
ىل املدير العام اذلي يقوم، وفقا لأحاكم الفقرتني الفرعيتني )ج(  رئيس اجمللس، عىل جناح الرسعة، نسخة من الطعن اإ

 و)د( أأدانه، ابلرّد كتابيا.

آخر قد ُيتاره ويكون من حّق املوظف اذلي يقدم طعنا، يف لك  )ب( وقت، احلصول عىل مساعدة أأي خشص أ
 ذلكل الغرع.

ذا اعترب الرئيس أأّن أأحد الطعون يبدو، بشلك واحض، أأنّه غري مقبول أأو غري جدير ابلنظر فذه، جاز هل أأن  )ج( واإ
ىل املدير العام للعمل فقط. حالته اإ  يأأمر الأمني ابإ

ّما أأن يرفضه مبارشة ابعتباره غري مقبول أأو غري وعندما يتلقى جملس الطعون طعنا من هذا القبيل،  )د( فميكن هل اإ

 جدير ابلنظر فذه، أأو أأن يأأمر ابتباع الإجراء املبنّي أأدانه.

وجيوز للأطراف يف الطعن الاشرتاك يف الامتس تعليق القضية املطروحة أأمام جملس الطعون، ل س امي بغرع  )ه(
ىل تسوية للناع. وجيوز للمجلس منح ذ كل التعليق، حسب تقديره. ول ينبغي أأن تتجاوز فرتة ذكل التعليق التوصل اإ

 ( يوما تقومييا.0.تسعني )

( يوما تقومييا 10ويكون أأمام املدير العام، اعتبارا من اترخي اس تالم الطعن من قبل جملس الطعون، س تون ) )و(
ىل الطاعن.  لتقدمي رّده ، عىل أأن ت رَسل نسخة من ذكل الرّد اإ

( يوما تقومييا اعتبارا من اترخي اس تالم جملس 30للطاعن التعقذب عىل ذكل الرّد يف ضضون ثالثني ) وجيوز  )ز(
ىل املدير العام، وللمدير العام أأن يرّد عىل ذكل  الطعون لرّد املدير العام، عىل أأن ت رَسل نسخة من ذكل التعقذب اإ

 اس تالم جملس الطعون للتعقذب املذكور، عىل أأن ( يوما تقومييا اعتبارا من اترخي30التعقذب يف ضضون ثالثني )
ىل الطاعن.  ت رَسل نسخة من ذكل الرّد اإ

وفور اس تالم رّد املدير العام، أأو يف حال تقدمي تعقذب ورّد عىل ذكل التعقذب، ي عترب ابب املرافعات مغلقا  )ح(
ضافذة مبجّرد اس تالم الرّد الأول أأو الرّد عىل التعقذب، حسب احلال. ول ميكن لأ  يداع أأية بياانت اإ ي من الأطراف اإ

ّل يف ظروف  يداع تكل البياانت )ل ي منح ذكل الإذن اإ ذن من جملس الطعون ابإ دون احلصول، أأول، عىل اإ
اس تثنائية(. وعندما يعترب جملس الطعون أأّن الوقائع اجلديدة الواردة يف الرّد عىل التعقذب تس تدعي رّدا من الطاعن، 

ىل الرّد عىل مذكرة الرّد عىل التعقذب.جاز هل أأن يدعو   الطاعن اإ

 وجيوز جمللس الطعون، يف ظروف اس تثنائية، متديد امل هل الزمنية املذكورة أأعاله، حسب تقديره. )ط(

وعندما يتبنّي جمللس الطعون بشلك واحض أأّن الطاعن أأرسف يف قضية الطعن املطروحة أأمامه، جاز هل أأن  )ك(
 ضّده لتغطية التاكليف. يويص بفرع ضرامة مالية
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وينبغي، بقدر ما هو ممكن معليا، أأن ي بلَّغ املدير العام كتابيا ابس تنتاجات وتوصيات جملس الطعون يف ضضون  )ل(
آراء جملس الطعون وتوصياته طابعا 10س تني ) غالق ابب املرافعات. وتكتيس أ ( يوما تقومييا اعتبارا من اترخي اإ

مة تكل الآراء والتوصيات مراعاة اتمة دلى اختاذه القرار الهنايئ. ويف احلالت ال ي ل يتبّع استشاراي. ويراعي املدير العا
ّن عليه أأن يبنّي أأس باب ذكل يف قراره. ويتخذ املدير العام قراره يف  فهيا املدير العام توصيات جملس الطعون، فاإ

وتوصيات جملس الطعون، ويسعى عىل جناح ( يوما تقومييا اعتبارا من اترخي اس تالم اس تنتاجات 10ضضون س تني )
بالغ الطاعن )مع اس تنتاجات وتوصيات جملس الطعون( ورئيس جملس الطعون بقراره. ىل اإ  الرسعة اإ

ىل املدير العام ويورد فذه موجزا ابلطعون ال ي اس ت لمت دون  )م( ويِعد جملس الطعون تقريرا س نواي يقدمه اإ
 ر العام تكل التقارير للموظفني.الكشف عن أأسامء الطاعنني. ويتذح املدي

 حساب امل هل الزمنية – 2.5.66لقاعدة ا

سب امل هل الزمنية طبقا للمرفق ]حساب امل هل الزمنية لأضراع الفصل العارش والفصل احلادي عرش[.  حت 

 1.66املادة 

 أأمام احملمكةالطعن 

، احلق يف الطعن أأمام احملمكة الإدارية ملنظمة 5.66يكون للموظف، بعد استنفاد لك الوسائل املتاحة هل مبوجب الالحئة 
 العمل ادلولية )"احملمكة"( طبقا للرشوط املنصوص علهيا يف النظام الأسايس لتكل احملمكة.

 احملمكة الإدارية – 661.6.لقاعدة ا

توىف اكن موظفا يف املكتب ادلويل  )أأ( للك موظف أأو موظف سابق أأو مس تفذد رشعي من حقوق خشص م 
ق يف تقدمي طعن أأمام احملمكة، ال ي ت عد أأيضا حممكة تختصة للنظر يف القضااي املؤثرة عىل موظفي املكتب ادلويل. احل

 وي قَدم ذكل الطعن طبقا للرشوط املنصوص علهيا يف النظام الأسايس للمحمكة والتفاق امل ربم بني احملمكة والويبو.

ىل الش  )ب( اكوى ال ي ي دعى فهيا بعدم الامتثال، شالك وجوهرا، لرشوط تعيني وتكون احملمكة تختصة لالس امتع اإ
 املوظفني وأأحاكم نظام املوظفني ولحئته.

جراءات الطعن داخل املكتب ادلويل. )ج( ّل بعد استنفاد اإ  ول ي قدم أأي طعن أأمام احملمكة اإ

 1.2املادة 

 الهيئة الاستشارية

ىل املدير العام بشأأن أأية مسائل  ينشئ املدير العام هيئة استشارية يشارك فهيا املوظفون. وتسدي تكل الهيئة املشورة اإ
لهيا، مبا يف ذكل أأحاكم نظام املوظفني ولحئته أأو التعماميت الإدارية. ولتكل  دارية يوّد أأن حييلها اإ ختص املوظفني أأو مسائل اإ

ىل املدير العام بشأأن املسائل امل سداء املشورة اإ  ذكورة دون أأن ي طلب مهنا ذكل.الهيئة أأيضا أأن تبادر ابإ
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 الفريق الاستشاري املشرتك – 2.1.6لقاعدة ا

 الفريق الاستشاري املشرتك وتكون تشكذلهتا اكلتايل: 1.2ت سمى الهيئة الاستشارية املنصوص علهيا يف املادة  )أأ(

املكتب طبقا لإجراء ثالثة أأعضاء وثالثة مناوبني ينتخهبم موظفو املكتب ادلويل من بني موظفي ذكل  (6)
 حيّدده املدير العام؛

 وثالثة موظفني وثالثة مناوبني يعّيهنم املدير العام من بني موظفي املكتب ادلويل؛ (1)

دارة املوارد البرشية، أأو من ينوبه، أأمذنا للفريق حبمك املنصب. (3)  ويكون مدير شعبة اإ

ورئيسا مناواب يشارك يف اجامتعات الفريق عندما ل يكون ويعنّي املدير العام، من بني أأعضاء الفريق، رئيسا  )ب(
 الرئيس قادرا عىل املشاركة فهيا.

عادة انتخاهبم  )ج( وي نتخب أأعضاء الفريق الاستشاري املشرتك ومن ينوبون عهنم أأو ي عّينون ملدة عامني. وميكن اإ
عادة تعييهنم، ويبقون يف مناصهبم حىت ي نتخب أأو ي عنّي من ُيلفوهن  م.أأو اإ

ّما بدعوة من املدير العام أأو مدير شعبة  )د( ويعقد الفريق الاستشاري املشرتك اجامتعاته حسب الاقتضاء، اإ
دارة املوارد البرشية أأو رئيس الفريق، أأو بناء عىل طلب من عضوين من أأعضائه عىل الأقل، أأو بناء عىل طلب من  اإ

 ( موظفا عىل الأقل.50مخسني )

ليه ويِعد الفريق الاستش )ه( ىل املدير العام ويورد فذه موجزا ابملسائل احملاةل اإ اري املشرتك تقريرا س نواي يقدمه اإ
 دون الكشف عن أأي من أأسامء املوظفني املعنيني. ويتذح املدير العام تكل التقارير للموظفني.

 العريضة الصادرة عن املوظفني – 2.1.1لقاعدة ا

ىل اجمل دارة جيوز للموظفني توجذه عريضة مبارشة اإ لس الاستشاري املشرتك لاللامتس منه النظر يف أأية مسأأةل ختص اإ
ىل املدير العام بشأأهنا، رشيطة أأن يوقّع عىل تكل العريضة،  سداء مشورة أأو تقدمي توصيات اإ املوظفني أأو رعايهتم واإ

ىل الفريق الاستشاري امل 50ابلمس الاكمل، ما ل يقّل عن مخسني ) شرتك وت وَجه نسخ ( موظفا. وت وَجه العريضة اإ
ىل الفريق  دارة املوارد البرشية وجملس املوظفني. وحتّدد العريضة املسأأةل احملاةل اإ ىل املدير العام ومدير شعبة اإ مهنا اإ

الاستشاري املشرتك وترشهحا بوضوح. وينبغي للفريق الاستشاري املشرتك، بقدر ما هو ممكن معليا، أأن يصدر 
( يوما تقومييا اعتبارا من اترخي اس تالم تكل العريضة، عىل أأن ت وَجه تكل 30ني )توصيات أأو مشورة يف ضضون ثالث

دارة املوارد  ىل املوظفني املوقّعني عىل العريضة ومدير شعبة اإ ىل املدير العام وت وَجه نسخ مهنا اإ التوصيات أأو املشورة اإ
ري املشرتك يرّد املدير العام عن طريق البرشية وجملس املوظفني. وبعد تلقي مشورة أأو توصية من اجمللس الاستشا

ىل مجيع املوظفني خبصوص املسأأةل موضوع العريضة. لكرتوين عام يوهجه اإ  بريد اإ
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 61.5املادة 

 الانتقاليةالتدابري 

]...[ 

جرائية ت س هتل مبوجب الفصل العارش أأو الفصل احلادي عرش من وثيقة نظام املوظفني  )ح( ت عاجل أأية مسأأةل أأو معلية اإ
، مبا يف ذكل القواعد 1.2ولحئته املنطبقة قبل بدء نفاذ التعديالت امل دخةل عىل الفصل العارش والفصل احلادي عرش واملادة 

ذات الصةل، ]بتارخي[، بناء عىل وثيقة نظام املوظفني ولحئته السارية أأو التعممي الإداري الساري وقت الاس هتالل الرمسي 
 جرائية.لتكل املسأأةل أأو العملية الإ 

]ييل ذكل املرفق "حساب امل هل الزمنية لأضراع 
 الفصل العارش والفصل احلادي عرش[

 

 املرفق

 حساب امل هل الزمنية لأضراع الفصل العارش والفصل احلادي عرش

]...[ 

لهيا يف الفصل العارش والفصل احلادي عرش طبقا للمبادئ التالية: سب امل هل الزمنية املشار اإ  حت 

خطار بقرار. يبدأأ ح  )أأ( ساب امل هل الزمنية يف اليوم اذلي يعقب يوم وقوع احلدث املعين، مبا يف ذكل اس تالم وثيقة أأو اإ
ىل التارخي يف املقر الرئييس للمكتب ادلويل جبنيف. سب لك التوارخي وامل هل استنادا اإ  وحت 

ّن تكل املهةل  )ب( آخر يوم من الأايم احملّددة. وعندما ي عرّب عن همةل زمنية بعدد حمّدد من الأايم، فاإ  تنقيض عند بلوغ أ

ّن املهةل تنقيض يف أأول  )ج( ذا وافق انقضاء أأية همةل زمنية يوم السبت أأو يوم الأحد أأو يوم عطةل رمسية يف الويبو، فاإ واإ
 يوم معل ييل ذكل اليوم.

 ]ييل ذكل املرفق الثالث[
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 املرفق الثالث

 6اجلزء 
ىل توصيات   للموافقة والإخطار - جلنة اخلدمة املدنية ادلوليةتعديالت عىل بعض مواد نظام املوظفني ومرفقاته استنادا اإ

 وصف التعديل النص اجلديد النص السابق املادة

 
 ..60املادة  أأ(

 التقاعد" "حدود سن

 
 
 
 

أأو بعده ل  0..6نومفرب  6املوظفون اذلين دخل تعييهنم حزي النفاذ يف  )أأ(
 ي ستبقون يف اخلدمة بعد سن الثانية والس تني.

 
أأو بعده  6.77نومفرب  6املوظفون اذلين دخل تعييهنم حزي النفاذ يف  )ب(

 ل ي ستبقون يف اخلدمة بعد سن الس تني. 0..6نومفرب  6وقبل 
 

ابلرمغ من الفقرتني )أأ( و)ب( أأعاله، جيوز للمدير العام أأن يسمح، يف  )ج(
ذا رأأى أأن ذكل  ىل سن اخلامسة والس تني اإ حالت خاصة، بمتديد هذه احلدود اإ

 ُيدم مصلحة املنظمة.
 

هناء اخلدمة ابملعىن الوارد يف املادتني  )د(  ...2و ..1ل ي عترب التقاعد مثل اإ
 

 
أأو بعده ل  1062يناير  6تعييهنم حزي النفاذ يف املوظفون اذلين دخل  ()أأ 

 ي ستبقون يف اخلدمة بعد سن اخلامسة والس تني.
 

أأو بعده ل  0..6نومفرب  6املوظفون اذلين دخل تعييهنم حزي النفاذ يف  ()ب
 ي ستبقون يف اخلدمة بعد سن الثانية والس تني.

 
أأو بعده  6.77 نومفرب 6املوظفون اذلين دخل تعييهنم حزي النفاذ يف  ()ج

 ل ي ستبقون يف اخلدمة بعد سن الس تني. 0..6نومفرب  6وقبل 
 

ابلرمغ من الفقرتني )ب( و)ج( أأعاله، جيوز للمدير العام أأن يسمح، يف  ()د
ذا رأأى أأن ذكل  ىل سن اخلامسة والس تني اإ حالت خاصة، بمتديد هذه احلدود اإ

 ُيدم مصلحة املنظمة.
 

هناء اخلدمة ابملعىن الوارد يف املادتني ل ي عترب التقاعد مثل  ()ه  ...2و ..1اإ
 

فقرة جديدة )أأ( لتجس يد قرار امجلعية العامة 
 .17/157للأمم املتحدة رمق 

 
 5.6املادة  ب(

 "السلوك"

  
معايري السلوك املعدةل يف اخلدمة  جلنة الويبو للتنس يقحاش ية جديدة: "اعمتدت 

 ."1062يناير  6املدنية ادلولية، وس تدخل حزي النفاذ اعتبارا من 

 
ىل أأن معايري السلوك  شارة اإ حاش ية جديدة لالإ

املعدةل تنطبق الآن. وترد تكل املعايري يف املرفق 
 الرابع لهذه الوثيقة.
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 6اجلزء 
 )تمتة(

 )و((6)املرفق الثاين من نظام املوظفني ولحئته، املادة  1التعلمياملبالغ املطبقة لأضراع منَح 

 العمةل بدل التعلمي
احلد الأقىص للمصاريف 

 املسموح هبا
ملصاريف  املبلع اجلزايف

 الإقامة ادلاخلية
احلد الأقىص ملنحة التعلمي 

 واملبلغ اجلزايف
احلد الأقىص ملنحة التعلمي 

 اخلاصة واملبلغ اجلزايف

 18,240 13,680 3,882 18,240 اليورو المنسا

 16,014 12,011 3,647 16,014 اليورو بلجياك

 122,525 91,894 28,089 122,525 الكرونة ادلامناركية ادلامنرك

فرنسا
2 

 11,497 8,623 3,127 11,497 اليورو

 20,130 15,098 322 ,4 20,130 اليورو أأملانيا

يرلندا  17,045 12,784 3,147 17,045 اليورو اإ

يطاليا  21,601 16,201 3,223 21,601 اليورو اإ

 Yen 2,324,131 609,526 1,743,098 2,324,131 الياابن

 18,037 13,528 3,993 18,037 اليورو هولندا

س بانيا  17,153 12,864 3,198 17,153 اليورو اإ

 157,950 118,462 26,219 157,950 الكرونة السويدية السويد

 32,932 24,699 5,540 32,932 الفرنك السويرسي سويرسا

 25,864 19,398 3,821 25,864 اجلنيه الاسرتليين اململكة املتحدة

الولايت املتحدة
3 

 45,586 34,190 6,265 45,586 ادلولر الأمرييك

البدلان الأخرى
4 

 21,428 16,071 3,823 21,428 ادلولر الأمرييك

                                                 
1

  من الس نة ادلراس ية اجلارية 1063يناير  6ع دلت وأأصبحت انفذة اعتبارا من  
2

ضع حد أأقىص للمصاريف املسموح هبا يساوى احلد الأقىص املطبق يف الولايت املتحدة ابلنس بة للمؤسسات التعلميية الت   École Active Bilingue Victor Hugoيف ابريس ومدرسة مريمياونت يطانية يف ابريس واملدرسة ادلولية يف ابريس واجلامعة الأمريكذة يف ابريس ومدرسة الية: املدرسة الأمريكذة يف ابريس واملدرسة الرب ابلنس بة لفرنسا، و 

دارة يف ليونو  École Active Bilingue Jeanine Manuelومدرسة   .املعهد الأورويب لالإ
3

ندونيس يا والاحتاد الرويس واتيلند واملدرسة التعاونية الأمريكذة بتونس العامصة واملدرسة الأمريكذة ادلولية يف جوهانس بو  مبا يف ذكل املؤسسات التعلميية يف الصني   رغ يف جنوب أأفريقذا.وهنغاراي واإ
4

 ت طبق عىل مجيع البدلان غري الواردة يف القامئة. 
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 6اجلزء 
 )تمتة(

 املهنيةالفئات 
 1063فرباير  6جدول انفذ ابتداء من 

 )مبالغ س نوية ابدلولر الأمرييك(

 15 ادلرجة  14 ادلرجة  13 ادلرجة  12 ادلرجة  11 ادلرجة  10 ادلرجة  9 ادلرجة  8 ادلرجة  7 ادلرجة  6 ادلرجة  5 ادلرجة  4 ادلرجة   3 ادلرجة 2  ادلرجة 1 ادلرجة  الرتبة

 5 -ف

P 175'226 178'897 182'568 186'245 189'915 193'588 197'258 200'934 204'605 208'278 211'951 215'632 219'569   

G 106'718 108'955 111'195 113'430 115'670 117'905 120'147 122'384 124'622 126'860 129'099 131'336 133'575   

D 86'904 88'537 90'172 91'804 93'439 95'071 96'707 98'340 99'974 101'608 103'242 104'875 106'510   

S 80'734 82'186 83'633 85'079 86'524 87'963 89'402 90'838 92'272 93'703 95'132 96'556 97'981   

  4-ف

P 143'031 146'571 150'103 153'637 157'180 160'711 164'248 167'788 171'321 174'854 178'387 181'935 185'465 189'002 192'540 

G 87'933 89'929 91'924 93'919 95'916 97'910 99'908 102'059 104'219 106'377 108'540 110'696 112'856 115'018 117'178 

D 72'467 74'044 75'620 77'196 78'774 80'349 81'927 83'503 85'080 86'655 88'234 89'808 91'385 92'963 94'540 

S 67'483 68'918 70'354 71'784 73'215 74'645 76'074 77'500 78'924 80'349 81'770 83'191 84'612 86'030 87'447 

  3-ف

P 117'554 120'559 123'558 126'554 129'559 132'557 135'557 138'562 141'702 144'985 148'264 151'543 154'825 158'104 161'384 

G 72'267 74'114 75'962 77'808 79'657 81'503 83'348 85'199 87'046 88'892 90'742 92'586 94'437 96'282 98'128 

D 60'091 61'550 63'010 64'468 65'929 67'387 68'845 70'307 71'766 73'225 74'686 76'143 77'605 79'063 80'521 

S 56'091 57'433 58'777 60'118 61'462 62'803 64'143 65'488 66'828 68'170 69'508 70'847 72'182 73'521 74'859 

  2-ف

P 96'441 99'131 101'810 104'495 107'179 109'862 112'545 115'226 117'913 120'597 123'276 125'962 

   G 59'267 60'920 62'571 64'225 65'877 67'528 69'182 70'832 72'485 74'139 75'790 77'443    

D 49'821 51'127 52'431 53'738 55'043 56'347 57'654 58'957 60'263 61'570 62'874 64'180    

S 46'730 47'915 49'096 50'279 51'461 52'645 53'847 55'046 56'251 57'452 58'650 59'854    

  1-ف

P 75'099 77'684 80'261 82'838 85'419 87'995 90'580 93'155 95'735 98'313 

  

   

G 46'399 47'878 49'348 50'891 52'476 54'063 55'653 57'243 58'827 60'415      

D 39'439 40'696 41'946 43'204 44'456 45'710 46'966 48'222 49'473 50'728      

S 37'202 38'359 39'516 40'671 41'827 42'982 44'138 45'280 46'416 47'553      

 (.67.3)املادة  الأجر ادلاخل يف حساب املعاش التقاعدي=  P :1063فرباير  6 انفذ ابتداء من

 معال. طفل )أأطفال(املوظف اذلي ليس هل زوج معال أأو : املرتبات الصافذة = S؛ معال طفل )أأطفال(أأو و/املوظف اذلي هل زوج معال = املرتبات الصافذة:  D(؛ 3..6= املرتبات الإجاملية: أأساس حساب الرضائب ادلاخلية )املادة  G :1061يناير  6انفذ ابتداء من 
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 6اجلزء 
 )تمتة(

 الفئات اخلاصة والعليا
 1063فرباير  6جدول انفذ ابتداء من 

 )مبالغ س نوية ابدلولر الأمرييك(

 15 ادلرجة  14 ادلرجة  13 ادلرجة  12 ادلرجة  11 ادلرجة  10 ادلرجة  9 ادلرجة  8 ادلرجة  7 ادلرجة  6 ادلرجة  5 ادلرجة  4 ادلرجة   3 ادلرجة 2  ادلرجة 1 ادلرجة  الرتبة

انئب 

املدير 

 العام

P 301'443               

G 189'349               

D 146'044               

S 131'432               

مساعد 

املدير 

 العام

P 278'617               

G 172'071               

D 133'950               

S 121'297               

  1-مد

P 231'676 236'943 242'208 247'468 252'732 257'995          

G 141'227 144'223 147'221 150'227 153'351 156'476          

D 112'096 114'283 116'471 118'659 120'846 123'033          

S 102'981 104'827 106'666 108'500 110'329 112'147          

  6-مد

P 210'577 214'896 219'215 223'524 227'842 232'374 237'003 241'629 246'248       

G 129'047 131'678 134'304 136'936 139'568 142'197 144'830 147'459 150'093       

D 103'204 105'125 107'042 108'963 110'885 112'804 114'726 116'645 118'565       

S 95'394 97'062 98'728 100'388 102'047 103'702 105'349 106'996 108'638       

 (.67.3)املادة  الأجر ادلاخل يف حساب املعاش التقاعدي=  P :1063فرباير  6انفذ ابتداء من 

 معال. طفل )أأطفال(املوظف اذلي ليس هل زوج معال أأو املرتبات الصافذة:  = S؛ معال طفل )أأطفال(أأو و/املوظف اذلي هل زوج معال = املرتبات الصافذة:  D(؛ 3..6= املرتبات الإجاملية: أأساس حساب الرضائب ادلاخلية )املادة  G :1061يناير  6انفذ ابتداء من 
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 )تمتة(

 املدير العام
 1063فرباير  6جدول انفذ ابتداء من 

 )مبالغ س نوية ابدلولر الأمرييك(

    الرتبة

 

 

 

 املدير العام

 

  

  

P 

G 

D 

S 

 

358’936 

232’859 

176’902 

157’319 

 :1063فرباير  6انفذ ابتداء من 
P  =(.67.3)املادة  الأجر ادلاخل يف حساب املعاش التقاعدي 

 :1061يناير  6انفذ ابتداء من 
G  (.3..6= املرتبات الإجاملية: أأساس حساب الرضائب ادلاخلية )املادة 
D  :معال طفل )أأطفال(أأو و/املوظف اذلي هل زوج معال = املرتبات الصافذة. 
S =  :معال. طفل )أأطفال(املوظف اذلي ليس هل زوج معال أأو املرتبات الصافذة 
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 للموافقة والإخطار -1062يناير  6تعديالت عىل مواد أأخرى لنظام املوظفني س تكون انفذة ابتداء من 

 وصف التعديل النص اجلديد النص السابق املادة أأو القاعدة

 
 )ط(1.6و)ز( 1.6املادة  )أأ(

"الأنشطة واملصاحل خارج املكتب 
 ادلويل"

ضافة وما فوقها 6-مجيع املوظفني اذلين يشغلون رتبة مد ي طلب من ()ز ، اإ
قرار يف شلك حمدد يكشف  يداع اإ ىل موظفي الفئات الأخرى ال ي يمت حتديدها، اإ اإ

 عن نوع معنّي من مصاحلهم ومصاحل أأزواهجم وأأفرد أأرسمه اذلين يعيلوهنم. وتودع
 تكل الإقرارات عند التعيني ويف مراحل حمددة. وتبقى تكل الإقرارات رسية

 
]...[ 

 
 
 
 

قرارات اذلمة املالية  ()ط يداع اإ جراءات الامتس الترصحي واإ يضع املدير العام اإ
 مبوجب هذه املادة.

ضافة وما فوقها 6-مجيع املوظفني اذلين يشغلون رتبة مد ي طلب من ()ز ، اإ
ىل موظفي الفئات ا قرار يف شلك حمدد يكشف اإ يداع اإ لأخرى ال ي يمت حتديدها، اإ

عن نوع معنّي من مصاحلهم ومصاحل أأزواهجم وأأفرد أأرسمه اذلين يمت حتديدمه. 
 وتودع تكل الإقرارات عند التعيني ويف مراحل حمددة. وتبقى تكل الإقرارات رسية

 
]...[ 

 
 
 
 

جراءات الامتس الترصحي  ()ط قرارات اذلمة يضع املدير العام اإ يداع اإ واإ
 مبوجب هذه املادة.

اس ت عيض عن العبارة "وأأفرد أأرسمه اذلين 
يعيلوهنم" ابلعبارة "وأأفرد أأرسمه اذلين يمت 

 حتديدمه".
 
 
 
 
 
 
 

طبت لكمة "املالية" لأن الإقرارات لن تقترص  ش 
عىل الإقرارات املالية حفسب بل ستشمل أأيضا 

مثل الإقرارات املتعلقة ابملصاحل الأخرى 
جازة من  العضوية يف املنظامت واحلصول عىل اإ

 احلكومات الوطنية.
 )ب(2.2املادة  )ب(

 "الرتقذة"
عادة تصنيف وظيفة احلصول عىل ي موظف لأ  حيق ()ب مضن الرتقذة نتذجة اإ

ىل وظيفة أأعىل برتبة واحدة فقط من الوظيفة ال ي يشغلها لهيا اإ ، الفئة ال ي ينمتي اإ
 .وأأن يكون أأداؤه مرضيا طلوبةاملؤهالت امل تتوفر فذهرشيطة أأن 

عادة تصنيف وظيفة احلصول عىل ي موظف لأ  حيق ()ب مضن ترقذة نتذجة اإ
ىل وظيفة أأعىل برتبة واحدة فقط من الوظيفة ال ي يشغلها لهيا اإ ، الفئة ال ي ينمتي اإ

تكون درجات تقذمي أأدائه، حبسب وأأن  طلوبةاملؤهالت امل تتوفر فذهرشيطة أأن 
آلية  تقذمي الأداء، فعاةل أأو أأحسن من ذكل يف الس نتني السابقتني للرتقذة، ورشيطة أ

عادة تصنيف أأكرث من مرة دون أأن  أأل تكون الوظيفة ال ي يشغلها قد خضعت لإ
جراء مسابقة تنافس ية.  يتغري املوظف اذلي يشغلها ودون اإ

ضافة امجلةل " ورشيطة أأل تكون الوظيفة ال ي اإ
عادة تصنيف أأكرث من مرة يشغلها قد خضعت  لإ

دون أأن يتغري املوظف اذلي يشغلها ودون 
جراء مسابقة تنافس ية." من أأجل ضامن تناسق  اإ

( 3)ب()6.1.1)ب( والقاعدة 2.2مع املادة 
)د( بشأأن "تنفذذ قرارا بشأأن 6.1.1والقاعدة 

عادة التصنيف".  اإ
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 )تمتة(

 

 وصف التعديل اجلديدالنص  النص السابق املادة أأو القاعدة

 )أأ(6.3املادة  )ج(
 "املرتبات"، النسخة الفرنس ية

ىل "املادة    " لتصبح 62.3تصحيح الإشارة اإ
 "3..6"املادة 

 )أأ(6.3املادة  )د(
 6"املرتبات"، احلاش ية 

نظام الأمم املتحدة مالحظة توضيحية: هذه املرتبات يه املرتبات املعمول هبا يف 
 .6.61تسويهتا وفقا للامدة . وميكن املوحد

نظام الأمم املتحدة مالحظة توضيحية: هذه املرتبات يه املرتبات املعمول هبا يف 
. وميكن تسويهتا من طرف املدير العام وفقا لأي تسوايت موافٍَق علهيا املوحد

 .نظام الأمم املتحدة املوحدداخل يف 

ع دلت احلاش ية لأن جداول املرتبات ترد يف 
لثاين لنظام املوظفني ولحئته املعّدل، املرفق ا

من أأجل  6.3وعليه مل يعد مطلواب تعديل املادة 
 تطبيق اجلداول اجلديدة.

 )أأ(60.2املادة  )ه(
"هيئات التعيني"، واملادة 

 )أأ( "التعيينات ادلامئة"2..6

اس ت عيض عن عبارة الفئة "اخلاصة" بعبارة فئة   
"مدير" من أأجل تنس يق الاس تخدام يف 

 مواضع أأخرى يف نظام املوظفني ولحئته.
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خطار – 1063تعديالت أأدخلت عىل بعض قواعد لحئة املوظفني ال ي بدأأ تنفذذها يف عام   لالإ

 وصف التعديل النص اجلديد النص السابق القاعدة

 6.1.1القاعدة  )أأ(

عادة التصنيف"  "تنفذذ قرار بشأأن اإ

ذا اكنت الوظيفة قذد  )أأ( الاس تعراع شاضرًة، وجب تنفذذ قرار اس تعراع التصنيف وفقا اإ
 للقاعدة أأعاله.

ذا اكنت الوظيفة قذد الاس تعراع مشغوةل، وجب تنفذذ قرار اس تعراع التصنيف كام  )ب( اإ
 ييل:

ذا أأكّد الاس تعراع الرتبة ذاهتا للوظيفة كام اكنت مصنّفة يف الأصل، ل يدخل أأي  (6) اإ
 ىل الرتبة الشخصية للموظف املعين؛تغيري عىل الوظيفة ول ع

ىل رتبة أأدىن من رتبة الوظيفة كام اكنت مصنّفة يف الأصل،  (1) ذا أأفىض الاس تعراع اإ اإ
وجب تسوية رتبة الوظيفة وفقا ذلكل، وحيتفظ املوظف املعين برتبته الشخصية، معال بأأحمك 

 هذه الالحئة وهذا النظام؛

دارة يتعني أأن يضمن املكتب ادلويل  "6" نصاف، وأأن تبذل اإ معامةل املوظف املعين بكرامة واإ
ماكنيات معقوةل  املوارد البرشية، بناء عىل طلب املوظف املعين، هجودا معقوةل بزتويده ابإ

 لالنتقال.

ىل رتبة أأعىل من رتبة الوظيفة كام اكنت مصنّفة يف الأصل،  (3) ذا أأفىض الاس تعراع اإ اإ
دمات العامة أأو الفئة الفنية، وجب ترقذة املوظف املعين ولكن برتبة واحدة فقط، مضن فئة اخل

عادة تصنيف الوظيفة ال ي يشغلها  وأأن تكون  يس تويف متاما رشوط الوظيفةرشيطة أأن نتذجة اإ
آلية تقذمي الأداء، فعاةل أأو أأحسن من ذكل يف الس نتني السابقتني  درجات تقذمي أأدائه، حبسب أ

عللرتقذة ادة تصنيف وظيفة مضن فئة مدير ملنافسة وفقا . وكقاعدة عامة، ختضع معلية اإ
جراء منافسة  جراءات املعمول هبا. ويف حالت خاصة، جيوز ترقذة املوظف املعين دون اإ لالإ

آلية تقذمي  يس تويف متاما رشوط الوظيفةرشيطة أأن  وأأن تكون درجات تقذمي أأدائه، حبسب أ
. ويف تكل احلالت اخلاصة، قذةالأداء، فعاةل أأو أأحسن من ذكل يف الس نتني السابقتني للرت 

 يقدم املدير العام أأس باب قراره كتابًة؛

 

ذا اكنت الوظيفة قذد الاس تعراع شاضرًة، وجب تنفذذ قرار اس تعراع التصنيف وفقا  )أأ( اإ
 للقاعدة أأعاله.

ذا اكنت الوظيفة قذد الاس تعراع مشغوةل، وجب تنفذذ قرار اس تعراع التصنيف كام  )ب( اإ
 ييل:

ذا أأكّ  (6) د الاس تعراع الرتبة ذاهتا للوظيفة كام اكنت مصنّفة يف الأصل، ل يدخل أأي اإ
 تغيري عىل الوظيفة ول عىل الرتبة الشخصية للموظف املعين؛

ذا أأفىض الاس تعراع عىل رتبة أأدىن من رتبة الوظيفة كام اكنت مصنّفة يف الأصل،  (1) اإ
عين برتبته الشخصية، معال بأأحاكم وجب تسوية رتبة الوظيفة وفقا ذلكل، وحيتفظ املوظف امل

 هذه الالحئة وهذا النظام؛

دارة  "6" نصاف، وأأن تبذل اإ يتعني أأن يضمن املكتب ادلويل معامةل املوظف املعين بكرامة واإ
ماكنيات معقوةل  املوارد البرشية، بناء عىل طلب املوظف املعين، هجودا معقوةل بزتويده ابإ

 لالنتقال.

ذا أأفىض الاس تعراع  (3) ىل رتبة أأعىل من رتبة الوظيفة كام اكنت مصنّفة يف الأصل، اإ اإ
ولكن برتبة واحدة فقط، مضن فئة اخلدمات العامة أأو الفئة الفنية، وجب ترقذة املوظف املعين 

عادة تصنيف الوظيفة ال ي يشغلها  وأأن تكون  يس تويف متاما رشوط الوظيفةرشيطة أأن نتذجة اإ
آلية تقذ مي الأداء، فعاةل أأو أأحسن من ذكل يف الس نتني السابقتني درجات تقذمي أأدائه، حبسب أ

عادة تصنيف وظيفة مضن فئة مدير ملنافسة وفقا للرتقذة . وكقاعدة عامة، ختضع معلية اإ
جراء منافسة  جراءات املعمول هبا. ويف حالت خاصة، جيوز ترقذة املوظف املعين دون اإ لالإ

آلية تقذمي  يس تويف متاما رشوط الوظيفةرشيطة أأن  وأأن تكون درجات تقذمي أأدائه، حبسب أ
. ويف تكل احلالت اخلاصة، الأداء، فعاةل أأو أأحسن من ذكل يف الس نتني السابقتني للرتقذة

 يقدم املدير العام أأس باب قراره كتابًة؛

 

 دون تغيري.
 

 دون تغيري.
 

 دون تغيري.
 

 دون تغيري.
 

 

 دون تغيري.
 

 

كتبت عبارات يف النسخة الإنلكزيية فقط: 
"اخلدمات العامة وفئة مدير والفئة املهنية" 

 ابلاكمل عوضا عن الصيغة اخملترصة.
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 )تمتة(

 

 وصف التعديل   النص اجلديد النص السابق القاعدة

  

ىل رتبة أأعىل من رتبة الوظيفة كام اكنت مصنّفة يف الأصل، مما  (2) ذا أأفىض الاس تعراع اإ اإ
ىل  تغيري يف الفئة أأو ترقذة برتبتني أأو أأكرث مضن الفئة نفسها، أأو بطبيعة احلال مضن فئة يؤدي اإ

ذا اس تويف  خضاع الوظيفة ملنافسة وفقا لإجراءات الانتقاء املعمول هبا. واإ مدير، وجب اإ
 املوظف املعين رشوط الوظيفة، وجب النظر، عىل النحو الواجب، يف ترش يحه.

عين عدم املشاركة يف املنافسة عىل الوظيفة ال ي أأعيد يف حال اختار املوظف امل )ج(
 تصنيفها:

ذا اكن املوظف املعين معينا تعيينا حمدد املدة أأو تعيينا دامئا أأو تعيينا مس مترا، وجب  (6) اإ
آخر وفقا للامدة  ىل منصب أ املعنونة "الانتقالت"، يف انتظار تعيني  3.2منحه فرصة الانتقال اإ

جياد منصب مناسب أأثناء فرتة املرحش اخملتار لشغل ا ذا مل يمت اإ ملنصب اذلي ُأعيد تصنيفه. واإ
 ...1املنافسة، ي وقّف عقد صاحب املنصب اذلي ُأعيد تصنيفه وذكل وفقا للامدة 

يف حال اختار املوظف املعين املشاركة يف املنافسة عىل الوظيفة ال ي أأعيد تصنيفها  )د(
آخر لشغل   املنصب:ولكن الاختيار وقع عىل مرحش أ

ذا اكن املوظف املعين معينا تعيينا حمدد املدة أأو تعيينا دامئا أأو تعيينا مس مترا، وجب  (6) اإ
آخر وفقا للامدة  ىل منصب أ املعنونة "الانتقالت"، يف انتظار تعيني  3.2منحه فرصة الانتقال اإ

جياد وظيفة م  ذا مل يمت اإ ناس بة أأثناء فرتة املرحش اخملتار لشغل الوظيفة ال ي ُأعيد تصنيفها. واإ
 ...1املنافسة، ي وقّف عقد صاحب الوظيفة ال ي ُأعيد تصنيفها وفقا للامدة 

 

 

ىل رتبة أأعىل من رتبة الوظيفة كام اكنت مصنّفة يف الأصل، مما  (2) ذا أأفىض الاس تعراع اإ اإ
ىل تغيري يف الفئة أأو ترقذة برتبتني أأو أأكرث مضن الفئة نفسها، أأو بطبيعة احلال  مضن فئة يؤدي اإ

ذا اس تويف  خضاع الوظيفة ملنافسة وفقا لإجراءات الانتقاء املعمول هبا. واإ مدير، وجب اإ
 املوظف املعين رشوط الوظيفة، وجب النظر، عىل النحو الواجب، يف ترش يحه.

 

 

 

 
 

 يف حال عدم اختيار املوظف املعين يف املنافسة عىل وظيفته ال ي أأعيد تصنيفها: ج()

 
ذا اكن املو  (6) ظف املعين معينا تعيينا حمدد املدة أأو تعيينا دامئا أأو تعيينا مس مترا، وجب اإ

جراء املنافسة وفقا للامدة  آخر بعد اإ ىل منصب أ املعنونة  3.2منحه فرصة الانتقال اإ
جياد وظيفة مناس بة، ي وقّف عقد صاحب الوظيفة ال ي ُأعيد  ذا مل يمت اإ "الانتقالت". واإ

هن ..1تصنيفها وفقا للامدة  هناء اخلدمة" ..7اء اخلدمة" واملادة "اإ  ".الإشعار ابإ

 

 

 

 

 

 

طبت الفقرة )ج( السابقة توخذا للتنس يق  ش 
 )ب( "هيئات التعيني".60.2مع املادة 

 وأأعيد ترقمي الفقرات وفقا ذلكل.

 

 

ع ّدلت لتجسد شطب الفقرة السابقة. وعالوة 
ذا مل يمت اختيار املوظف اذلي  عىل ذكل، اإ

ن البحث عن  يشغل الوظيفة يف منافسة، فاإ
فرصة الانتقال ستبدأأ بعد املنافسة وليس 

 أأثناءها.
ىل املادة  "الإشعار  ..7وأأضيفت الإشارة اإ

هناء اخلدمة".  ابإ
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 )تمتة(

 

 وصف التعديل النص اجلديد السابقالنص  القاعدة

  

دون أأن يتغري املوظف اذلي يشغلها ودون ل يعاد تصنيف أأي وظيفة أأكرث من مرة  )ه(
جراء   .تنافس ية ترقذةاإ

عادة تصنيف الوظائف،  )و( للمدير العام صالحذة املوافقة عىل ترقذة املوظفني، نتذجة لإ
ىل الفئة الفنية وما فوقها ومضن هذه الفئات.  دارة املوارد البرشية صالحذة اإ وملدير شعبة اإ

 املوافقة عىل ترقذة املوظفني مضن فئة اخلدمات العامة.

 

ىل رتبة الوظيفة حزي النفاذ يف التارخي اذلي أأعيد فذه  )ز( تدخل ترقذة املوظف املعين اإ
 تصنيف الوظيفة، أأي اليوم الأول من الشهر املوايل لقرار املدير العام.

 

 

دون أأن يتغري املوظف اذلي يشغلها ودون تصنيف أأي وظيفة أأكرث من مرة  ل يعاد )د(
جراء   .تنافس ية ترقذةاإ

عادة تصنيف الوظائف،  )ه( للمدير العام صالحذة املوافقة عىل ترقذة املوظفني، نتذجة لإ
دارة املوارد البرشية صالحذة املوافقة عىل  مضن الفئة الفنية ومضن فئة مدير. وملدير شعبة اإ

 ذة املوظفني مضن فئة اخلدمات العامة.ترق 

 

ىل رتبة الوظيفة حزي النفاذ يف التارخي اذلي أأعيد فذه  )و( تدخل ترقذة املوظف املعين اإ
 تصنيف الوظيفة، أأي اليوم الأول من الشهر املوايل لقرار املدير العام.

 

 أأعيد ترقمي الفقرة.
 

ىل" اذلي اكن قبل "الفئة  طب حرف "اإ ش 
يض عن عبارة "وما فوقها" الفنية". واس تع 

عادة تصنيف  بعبارة "مضن فئة مدير" لأن أأية اإ
جراء  ىل فئة تختلفة تس توجب اإ لوظيفة اإ

 منافسة.

 أأعيد ترقمي الفقرة.

 

 1.1.3القاعدة  )ب(

 "تقدم املوظفني املؤقتني مضن الرتبة"

 

 الثانية من اخلدمة.حيق للموظفني املؤقني الانتقال بدرجة واحدة يف رتبهتم ابتداء من الس نة 

 

حيق للموظفني املؤقني الانتقال بدرجة واحدة يف رتبهتم ابتداء من الس نة الثانية من اخلدمة. وحيق 
( الانتقال 6)ب() 5.61( و6)أأ()5.61للموظفني املؤقتني يف الفئة الفنية اذلين تنطبق علهيم املادة 

 جب هذا النظام ولحئته.بدرجة واحدة مرة واحدة يف سنهتم الثانية من اخلدمة مبو 

 

لمتكني املوظفني املؤقتني يف الفئة الفنية اذلين 

 6حصلوا عىل مركز املوظف املؤقت قبل 
من احلصول، مبوجب نظام  1063يناير 

العقود اجلديد الوارد يف نظام املوظفني ولحئته 
املعّدل، عىل فرصة الانتقال بدرجة واحدة 

 أأثناء سنهتم الثانية من اخلدمة.
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 2اجلزء 

خطار – 1062يناير  6س تكون انفذة ابتداء من نظام املوظفني ومرفقاته  قواعدعىل بعض تعديالت حتريرية   لالإ

 

 وصف التعديل النص اجلديد النص السابق القاعدة

قامة ( "6)ب()1.7..القاعدة  بدل الإ
 "اليويم

اس ت عيض عن عبارة الفئة "اخلاصة" بعبارة   
تنس يق الاس تخدام يف فئة "مدير" من أأجل 

 مواضع أأخرى يف نظام املوظفني ولحئته.

هناء " )ب(..6.2القاعدة  تعويض اإ
ابلنس بة للموظفني املؤقتني"،  دمةاخل

 النسخة الفرنس ية

ّحت عبارة "املرتب الصايف لس تة أأشهر"    حص 
 لتصبح "املرتب الصايف لس تة أأسابيع".

، "املرتبات والبدلت"املرفق الثاين 
 )ب(6 املادة

اس ت عيض عن عبارة الفئة "اخلاصة" بعبارة   
فئة "مدير" من أأجل تنس يق الاس تخدام يف 

 مواضع أأخرى يف نظام املوظفني ولحئته.

املرفق الرابع "النظام ادلاخيل لهيئات 
النسخة )أأ(، 6التعيني"، املادة 

 الفرنس ية

ىل "املادة    ّحت الإشارة اإ " لتصبح 2..حص 
 ."60.2"املادة 

 

 املرفق الرابع[ذكل ]ييل 
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 لجنة الخدمة المدنية الدولية
 

 

 

 المدنية الخدمة لموظفي السلوك معايير
   الدولية
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 تصدير  
لقد ظلت اخلدمة املدنية الدولية على مدى أكثر  مرن ن رر  ر ت د رلتد الل  ير   

الرررا هرررملسم اسلررري ا  ل رررم    ال رررل   خل اخلدمرررة املدنيرررة الدوليرررة معرررم رواإلهلرررمن مرررن 
 عرر م مررن  عرر   4591. ومررأ أت دهرردا  عررمن 4591للخدمررة املدنيررة الدوليررة خل عررمن 
م  ر  واملارمدن نه رسمم   املعم روىلم فإت م  لمت و  د   انب لغل  وحمل اهم عن عسد 

 ن  الزمن من معظتسم. د  أت العم  ظ   لغر على م  العق دم و لغره ظلت دلغرر بايعرة 
اخلررردممت الرررا دقررردمسم املنظترررمت اللم عرررة لنظرررمن احمررري املل رررد  امل  ررردم  يررر   يتنرررت 

ذه املنظتررررمت ودهمع لررررم علررررى اللكن ل  يررررم وانل رررر تم وبرررر أت  رررر  ت خل ع  ررررمت  رررر
 املعررررم رال ررررعيد ن الرررردارلي واخلررررم  ي. وكررررمت مررررن ال رررر و   أت   عررررمد النظرررر   منلظررررمن خل 

دَّث لل م    ذا العم  الدائب  الل  ل. و  
 املررر ا د الا ررر  ة ررررإبم  ددا   ولقرررد  ممرررت دنرررة اخلدمرررة املدنيرررة الدوليرررةم م   رررد   

م 0224مر د،م احوىل خل عرمن  املعرم رم  لنقري  0222الذ  أ  د  ادتعة العممة خل عمن 
والثمنية  ي  ذه الا  ل تنسم  ذا اإلهردا  الرذ  أ  در  ادتعيرة العممرة لملمري املل رد  خل 

لررن أت دنررة اخلدمررة املدنيررة الدوليررة م ررم  الل  رر   رر،  ع دبررم . و   رري 76/096  ا  ررم 
 .“املنظتمت ودت دام نت ثقمفملم الدارلية فسي د ا    د مت أر  ية مل مهبة”

فتعظرري و ررد دررر  ت علررى مرر  ال ررن، الع  ررة القمئتررة  رر، املرر ظه، ومنظتررملي.  
املنظترررمت مررر ت  إهررر  مت  ممرررة وانلقلرررت مرررن الرررنظي القمئترررة علرررى الق اعرررد دىل نظررري 
عتمد م القيي والنلمئجم  ي  اد أ جممل ال م كز ة وأ  ند املز د من امل رووليمت للترد   ن 
مرررن م رررل  مت أدل. ودرلارررت  رررذه اللرررر  ات د اررري  املعرررم ر  ات ال رررلة  م د رررم ت 

ز ررمد  ال ررهمفية خل نظرري امل ررم لة. ومررن الع امرر  احررر ى الررا دفعررت ررم   النظررمن امل  ررد و 
دىل دعرررداد  رررذا الرررند املرررنق  بررردد ا  لترررمن  ممل اررر   مرررن  منرررب دوائررر  اخلدمرررة املدنيرررة 

 ال بنية والقرم  اخلمص هبدف الل د  للل د مت احر  ية ادد د .
م خل لررع عررن أ  الدوليررة معررم ر ال ررل   ملرر ظهي اخلدمررة املدنيررةو   ررزال العنرر اتم  

املنق رة أت دكر ت دلري  املعرم ر . واملق ر د مرن  رذه 4591ده ر اآلت كتم كمت خل عمن 
 ل كيمً وأر  يمًم على ل ا  اإلهدا ات الا  اقلسم. فملغم ة من و  د م أت دنر الر  ر،م 

 رررد ودكررر ت م رررد  دهلرررمن أ  رررمًم وأت دقررردن اإل  رررم مت ال زمرررة عنرررد ال ررر و  . و ررري ب
اح ري الهل ررهية للخدمررة املدنيرة الدوليررة ود ررك  اإلبررم  امل  عري ملامدئسررم اد    ررة. ودننررم 

م  ررا م  ررات اإلهرردا  ال ررم ،م  ل ررا   ررز اً    ل ررزأ مررن املعررم رواثقرر ت مررن أت  ررذه 
 ثقمفة املنظتمت ود اثسمم و لك ت هلم نهي احمهية الا   دالى.

 

  

http://undocs.org/ar/A/RES/67/257
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 مقدمة  
  ر  فسردفسم العرم م  رع   أمرمي أمسرى ب د امللخ  ة ووكم لم املل د  احمي - 4

 مررن وأبهررم م ون ررم    ررم  النررم م كرر  ومتكرر، احلرر   و رر ت مررن املقالررة اح يررمل دنقررم 
 و   ة. ك امة خل العيش
 ث رر   ررذه د مجررة م رروولية الدوليررة املدنيررة اخلدمررة عررمد، علررى ودقررأ - 0

 وا ررأ دىل العليررم امل
 الرررردول خل ود عرررر   ن ررررا الررررذ  العممررررة اإلدا   لنظررررمن الع  قررررة اللقمليررررد  رررر  فعتمد ررررم  رررريم

  الررر   ررراي  لرر  أت علرررى واحل رررمفة. وا  ررلق ل واحليرررمد والنزا رررة املقررد   و ررري احع ررم م
 م ث ررر  ردمرررة و ررري أ  رمهرررةم    رررملة مكلهررر ت الدوليرررة املدنيرررة اخلدمرررة مررر ظهي أت و علررر ه
 الررررردو . واللعررررموت وا  لتررررمعي ا  ل ررررمد  وال  ررررري اح م ررررية احلقرررر   وا رررر ان ال رررر ن
 فمخلدمرة ال رل    معرم ر  را فأ ا للرزان الدوليرة املدنيرة اخلدمرة م ظهي وا ب فتن ولذل 
   ر ده عرم   يرمن لل قير، املل رد  احمري منظ مرة أدا   ي املرمف رممتة خل الدولية املدنية
 وال  ن. العدل
 

 الهادية المبادئ  
 الرررا القررريي أ  رررم دكررر ت أت جيرررب املل رررد  احمررري منظترررمت ب رررد م الرررا القررريي - 3

 اح م ريةم اإلن رمت  قر   د ر فملي  مجيرأ خل الدوليرة املدنيرة اخلدمة م ظه  هبم     د
 كار رررم واحمررريم والن رررم  لل  رررمل مرررم وا ررر ان و رررد هم الهررر د وك امرررة ا  لتمعيرررةم والعدالرررة
 مل مو ة.  ق   من وهغر مم

 منظترملي.  ؤ رة  ري لملمر   الدوليرة املدنيرة اخلدمرة م ظهي  ؤ ة دك ت أت و لع، - 1
 ونظرررر لي نررررزا لسي الدوليررررة املدنيررررة اخلدمررررة ملرررر ظهي  كهرررر  الررررذ   رررر  ال ؤ ررررة هلررررذه فررررمل   
 و لررريسي الذاديرررة م رررمحلسي علرررى منظترررملي م رررمح دع   ررري   رررتن أنررر  كترررم الدوليرررة 

 املنظتمت.  ذه م ا د ا لخدامسي خل  ممل وولية  مإل  م 
 نرررر ا ي مجيررررأ   ررررت  املل ررررد  احمرررري ميثررررم  خل عليرررر  املن رررر ص النزا ررررة ومهسرررر ن - 9

 احممنررة  ايرر  مررن ر ررمل  لرر  خل مبررم الدوليررةم املدنيررة اخلدمررة م ظهرر   لاعرر  الررذ  ال ررل  
 املن ر ص والكهرم   املقرد    ريتا أهملة أهيلة  يي و ذه اليد. وبسم   واحليمد وال د 
 أ  م. امليثم  خل عليستم

 اخلدمرة ملر ظهي      رة أمهيرة وهلتمم أهيللمت دن منيلمت  يتلمت واللهسي والل مم  - 7
 مرن متييرز دوت امل رموا   دن على اح خمص مجيأ ا  ان عليسي جيب الذ ن الدولية املدنية
   ليم ررمت   ررل يامت عترر   يئررة و يررمن منررم   رريمد  علررى  عترر  ا  رر ان فسررذا نرر  . أ 

 كثررا  ل رموز دجيرمي داكيرد دىل في لم  الثقمفمت ملعدد و ط خل  ل   قي، أمم ادتيأ.
 ال ليب. القا ل جم د
 للتنظتررة فقررط ولرريي  ا رر  م املل ررد  احمرري ملنظ مررة الرر    الرردو   ررمل    و رر اد - 6
  رذا  رلهسي اللرزان عرمدقسي علرى  قرأ الدوليرة املدنيرة اخلدمرة وم ظهر  الهر د  فيسرم  عتر  الا
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  ررل   ارر و   أت و ررد سي عليرر . مثررم   ررنس  حنرر  علررى و ملل رر ف احو ررأ مبعنررمه الرر   
 منظتررمت  ررمئ  خل العررممل، الدوليررة املدنيررة اخلدمررة مرر ظهي بررمه والررلهسي اللعررموت م ررل 
 دىل  نلترر ت دوليررة مدنيررة ردمررة م ظهرر    رررلأ عنرردمم  ملغررة أمهيررة لرر  أمرر  املل ررد  احمرري
 وا د . منرقة خل أو وا د  لد خل  مخلدمة املنظتمت خمللر من عدد
 املدنيرررة اخلدمرررة مررر ظهي مرررن دقل ررري الدوليرررة املدنيرررة اخلدمرررة  يرررمد علرررى واحملمفظرررة - 8

  رذا  ل لرى أت وجيرب منظترلسي  ررم   مرن  رلرة أ  عرن ا رلق هلي علرى الاقم  الدولية
 أو  للت ر ا أت هلري  ناغري   أدوهم الرذ  ال ظيهة مي، مأ ومت يم د  فملي. خل ا  لق ل

 ولرري منظتررلسي. رررم   مررن كيررمت أو  ررخد أو  ك مررة أ  مررن دعليتررمت أ   قالرر ا أت
 ممثلرررر، اح رررركمل مررررن  ررررك   ررررا  لي رررر ا الدوليررررة املدنيررررة اخلدمررررة مرررر ظهي أت الايررررمت عررررن

 و  ررد  ل يم ررملم.   وِّ رر ت دعررم  لي رر ا أ رري كتررم أررر ىم كيمنررمت ح  أو حلك مررمت
 أدي ررت الررذ ن املرر ظه، وعلررى  ك مررملي مررن املعررم  ن املرر ظه، علررى املقرردا   ررنهي  لرر 

  ك نر ا أت الدوليرة املدنيرة اخلدمرة ملر ظهي و ناغري أرر ى.  سمت أ   منب من ردمملي
 كررر  هرررك   مرررن  قم لررر  ومرررم للتيثرررم  وممثليسرررم احع رررم  الررردول و   أت دائررري وعررري علرررى
 امل لق . امل كز  ذا  م  ان   لزمسي منظتة

 املعلقرررردات مررررأ اللعممرررر  خل الررررنهي وارررراط الل ررررمم  درررر ري اررررتنم  عرررري واحليررررمد - 5
   رمنلسمم الدوليرة املدنيرة اخلدمرة مل ظهي ال خ ية لآل ا  كمت ود ا الد نية. أو ال يم ية
 آ ا  مرن  علنق نر  مبرم اسرم    خل أو ا حنيرمز خل    ة من العمد ، لمل خمص مم هلي فليي
 كمنررت ومستررم مجمعررةم خل أع ررم    ررهلسي أو ف د ررة   ررهة  رر ا  اخل فيررةم امل ررمئ    ررات
 عررن اإلعرر ا  عرردن احلررم ت  عرر  خل  ناغرري أنرر   لرر  مررودى ومررن امل ررلخدمة. ال  رريلة
 وكيم ة.  هرنة  ل  كمت د ا د  ال خ ية اآل ا 
 ال يم ررية آ ائسرري ناررذ الدوليررة املدنيررة اخلدمررة مرر ظهي علررى أت  لرر  معررع ولرريي - 42

 احو ررمت مجيررأ خل علرريسي  لعرر، أنرر  معنررمه ولكررن الق ميررةم نظرر  ي و سررمت أو ال خ ررية
  ا  ه. الدو  للت لتأ دهستسي ودظسم  ع   ة دولية نظ   عن اللعار
 احع رم  الردول أت وا رأ مرأ  لعرم     الدوليرة املدنيرة اخلدمرة ا رلق ل أت على - 44

  لررر  حي رررب و  الدوليرررةم املنظترررة معرررم دولرررر الرررا  ررري أرررر ى  عنمهررر  أ يمنرررم )ومعسرررم
 وعلرى احع رم  الردول فر ادى مرأ الع  رمت   رن دنتيرة علرى  عتر  د ر ف وكر  ال ا أ.
 للتنظترة دق  رة في  د  ف    دليسم وا بتئنمت املنظتة أممنة خل ثقلسم ك ب خل امل ممهة
 مل محلسم. ودعز ز
 م رررم  أ م ررروولية  ل لررر ت الرررذ ن الدوليرررة املدنيرررة اخلدمرررة مررر ظهي مرررن  رلرررب و رررد - 40
 علرررى احلهرررم  دىل  رررعيسي خل رمهرررم   هرررم  ل رررر ا أت  عينسرررم منرررمب، أو  لررردات خل دنهرررذ

 أت  ناغرري    لرر  كررمت ودت امل رريرم الالررد مررن دعليتررمت أ يمنررم  للقرر ت و ررد ا ررلق هلي.
 لد ررردا اللعليترررمت  رررذه خل أت احو رررمت مرررن و رررت أ  خل هلررري  ررردا ود ا  م رررلق هلي. خيررر 

 عليسي. امل  ف، مأ احم  خل الل مو  عليسي و ب   لق هلي
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 عرررن و   رررم ل ت م ررروول ت امل رررل  متم مجيرررأ خل الدوليرررةم املدنيرررة اخلدمرررة وم ظهررر  - 43
 مبسممسي. القيمن أثنم  اللزاممت من  عقدون  ومم و  ا ات د  ا ات من  لخذون  مم مجيأ
 درند كترم نه رسم الدولية املنظتة ومقمهد أ داف دهسي من الدولية النظ   ودناأ - 41
 ا رر ان أمرر  م مجلررة خل اررتنمم دعرري و رري هلررم. الرر    وا ررأ ومررن القمن نيررة هررك كسم عليسررم
 أ رررم مث خمللهرررة. ثقمفيرررة أمنرررم  دارررم او  خمللهرررة نظررر     سرررمت اللت ررر  خل اآلرررر  ن  قررر  
 ادن رررريمت مجيررررأ دىل  نلترررر ت أ ررررخمص مررررأ  يررررز دوت للعترررر  ا  ررررلعداد درررر ف  دلرلررررب
 علرررى واح ررر ال لمل رررداث احمللتررر  ال  رررأ دىل الرررلهرن د رررلدعي و ررري والثقمفرررمت  واحد رررمت
رر  أت ميكررن دعارررات أ  بنررب علررى احلرر ص  ررد د دقل رري أ ررم كتررم اآلررر  ن.  علررى در َه َّ

  ررررمرل ف ختللررررر أت ميكرررن العترررر  أ رررمليب أت ومبررررم دع رررب. أو  يررررز عرررن هررررمد   أ رررم
 دارم ا أو م ا رر اخترم  على اإله ا  الدولية املدنية اخلدمة مل ظهي  ناغي   فإن  الثقمفمتم
 دليسم.  نلت ت الا املنمب، أو الالدات خل ملاعة للعت  عمدات أو أ مليب
 املدنيرة اخلدمرة وم ظهر  اإلن رمت.  قر   مرن أ م ري  ر، لللتييز اللع   وعدن - 49

 ده  رة أو متييرز دوت ود رمو سي و رد  ي اح رخمص مجيرأ ك امرة ا ر ان مرنسي  نلظ  الدولية
 أت ومبررم  ممررد .   الررب علررى القمئتررة ا ف ااررمت بنررب علررى املثررم    وجيررب نرر  . أ  مررن

 دارذل أت للتنظترمت  ناغري فإن  للتيثم م اد    ة املامدن من ون م    م  النم  د مو 
 ادن ،.  ، امل موا  لل  يأ و عسم خل مم ك 

 العمل عالقات  
   ر د أت كهملة م وولية عمدقسي على ودقأ القيمد  م ا أ وال ؤ م  املد  وت حيل  - 47

 لكررر  هرررد  ي  ل رررأ أت و ناغررري العتررر   مكرررمت امللارررمدل ا  ررر ان علرررى القرررمئي ا ن ررر من
 مررن   ررل ق ن  مررم علررى ادرردا    و  املرر ظه،   رر ل  كهلرر ا وأت واآل ا  النظرر  و سررمت
 ل نلقررمد دع ارر ا د ا اخلمهررة أمهيلرر  لرر  أمرر  و رر   مل عم ررةم مرر ظهيسي مشرر ل وعلرريسي دقررد  .
 ود رر يعسي مرر ظهيسي د  يرر  م رروولية املررد   ن علررى دقررأ كتررم ل ا اررملي. أدائسرري   رراب
 د  يسي. على والعت 
 أ فررأ مب اعررم  رررمص اللررزان علرريسي  قررأ مث ومررن ىلررذ    كقرردو  املررد   ن دىل و  نظرر  - 46
 مر ظهيسي  مرن   وارم أو  ردا م أو هرنيعم  رلار ا أت دب  م هبي  لي، ف  الل  ف. معم ر
 امللعلقرة امل رمئ  وخل احملم رم . أو اللخ  رر ممم  رة عرن ميلنعر ا وأت احليرمد  ل ر ا أت وعليسي
 حيرررمول أت دو  مررردي م ظرررر ح  جيررر ز   لآلرررر  نم ال ظيهيرررة  محليرررم  أو لرررر ي  لعيررر،
  خ ية. ملآ   زم ئ  على اللاثر
 وأت مرر ظهيسي مررأ فعررمل اد ررمل علررى  ك نرر ا أت وامل رر ف، املررد   ن وا ررب ومررن - 48

 م ر كة م وولية الدولية املدنية اخلدمة م ظهي عمد، على ودقأ املعل ممت. معسي  لقممس ا
   ررد  مبررم واللقيررد علرريسي امل رر ف، علررى ال ررلة  ات واملعل مررمت احلقررمئ، مجيررأ عرر   عررن
 نظررر  ي و سرررمت مرررأ ملهقرررة القررر ا ات دلررر  دكرررن   د ا  رررى عنسرررم والررردفم   ررر ا ات مرررن

 ال خ ية.
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  للق  ررررم الرررا اللعليترررمت  لاعرررر ا أت الدوليرررة املدنيرررة اخلدمررررة مررر ظهي علرررى و لعررر، - 45
 أ  أو امليثرم  مرأ دعليترمت أ  مت ري   ل ال ك   رمم لي ود ا ال مسية مسممسي   دد
 اإلدا  رررةم واحنظترررة الق اعرررد مرررأ أو اإلدا    يئرررمت  ررر ا ات مرررأ أو آرررر م دا ي ررري هررر 
 اخلدمرررة م ظرررر علرررى دعرررذ  فرررإ ا علررريسي. امل ررر ف، مرررأ احمررر  خل  ل رررمو ا أت أو  فعلررريسي
  ررذه خل الرعررن وجيرر ز كلم يررة. دعليتررمت  رلررب أت لرر   ررمز م افقلرر  د رردا  الدوليررة املدنيررة

   الرعرر ت  ررذه مررن بعررن أ  أت لررر املنم رراةم املو  ررية اآلليررمت ررر ل مررن اللعليتررمت
 أت الدوليرة املدنيرة اخلدمرة ملر ظهي أ  م وجي ز اللعليتمت. دنهيذ دارر دىل  ود  أت  ناغي

 أو  رره  ة دعليتررمت أ   لاعرر ا أت هلرري  ناغرري و   مسيررة. أو ا  خل نظرر  ي و سررمت   رر ل ا
 لد رررد علرررى دنرررر   أ رررم أو ال مسيرررة مسرررممسي مرررأ دلعرررم   أ رررم هررر ا ة منسرررم  لاررر، كلم يرررة

 اآلر  ن.   مة أو ل  ملسي
 املنظتررررة لق اعرررد خمملهررررة أ  د ررر   الدوليررررة املدنيرررة اخلدمررررة مررر ظهي وا ررررب ومرررن - 02

 خل واللعرررموت املنم ررربم اإل ررر ا  اخترررم  م رررووليل  مرررن  كررر ت م ظرررر أو  يئرررة دىل وأنظتلسرررم
 أو اإل ررر    رررذا مبثرر   قررر ن دو  م ظرررر ولكرر  هبرررم. املرررا وت والل قيرر، اللرررد ي، عتليررمت
 ل نلقمن. اللع   من محم ل  خل احل، نية حب ن الل قي،م أو اللد ي، عتليمت مأ اللعموت

 السلطة استخدام وسوء المضايقة  
 اخلدمرررة مررر ظهي وعلرررى الهررر د. لك امرررة د منرررة متثررر   رررك  أو هررر     رررا  امل رررم قة - 04

 اخلدمرررة وملررر ظهي امل رررم قة. أ ررركمل مرررن  رررك  أ  علرررى اإل ررردان  م ررري الدوليرررة املدنيرررة
 املنظترمت مجيرأ وعلرى واح ى. امل رم قة مرن ختلر   يئة هلي دلمح أت خل احل، الدولية املدنية
 الرا احمر     ات الل  ي  ود ف  الق اعد د أ أت وا اسم ومن  ان اعسم. امل م قة  ظ  أت

 املقا ل. لر الل  ف مأ اللعمم  وكيهية ال لرةم ا لخدان     أو امل م قة د ك 
 هر  يمت أو  رلرلسي ا رلخدان   ريئ ا أ ا  الدوليرة املدنية اخلدمة م ظهي وعلى - 00

 خييه . أو حي    أو  سين  أو آر   خ م جي ح   ك  من اسي
 

 المصالح تضارب  
 مل ظررررر ال خ ررررية امل ررررمح دلرررردار  عنرررردمم م ررررمح د ررررم   حيرررردث أت ميكررررن - 03

 النزا ررررة هررررهمت مررررأ ملعم اررررة دارررردو أو ال مسيررررةم ملسممرررر  أدائرررر  مررررأ الدوليررررة املدنيررررة اخلدمررررة
 امل رمح د رم   و  رت  الدولية. املدنية اخلدمة م ظهي من املرل  ة واحليمدم وا  لق لية

 مرن  ر، و ر  و ردوت مام ر   لر أو مام      هة امل ظر فيسم   لهيد أت ميكن  م ت
  ررر،. و ررر   ررردوت مو لرررمم منسرررم ثملررر  بررر ف  م رررلهمد  فيسرررم   رررت  أو  مملنظترررةم ا دامبررر 
 مرررأ أ ررر د  أو دوليرررة مدنيرررة ردمرررة م ظرررر دعممررر  مرررن امل رررمح د رررم    ن رررا أت وميكرررن
 ن ر   دمكمنيرة أو ن   م وعند أر ى. مو  مت أو م لهيد ن أو أف ادم أو ثملثةم أب اف
 م ررررل ة حيهرررر    ررررك  و لرررر  معرررر  واللعممرررر  عنرررر  الك ررررر جيررررب امل ررررمحم خل د ررررم  
 دىل وحبم رة احل م رية  رد د  امل رمح د رم   دىل دود  الا امل مئ  دك ت و د املنظتة.
 حبذ . دنموهلم
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 خل الثملثررة احبرر اف م ررمعد  الدوليررة املدنيررة اخلدمررة م ظهرر   ل م ررى أت و ناغرري - 01
 درود   رات ا  لترمل در اف  د ا امل ظهر ت  رو   لرد سم  عتر  الرا املنظترمت مرأ معمم لي

 أمهيلرررر  احمرررر  وهلررررذا د رررر  ا. أو فعرررر  ده رررريلية معمملررررة علررررى احل رررر ل دىل امل ررررمعد  دلرررر 
   رلرررب و رررد وظيهرررة. دررر   ا لترررمل علرررى اللهرررمو  لررردى أو امل ررر  مت  رررووت خل اخلمهرررة
 ل يم رررمت ووفقرررم مسرررممسي أو ملن ررراسي نظررر ا الدوليرررةم املدنيرررة اخلدمرررة مررر ظهي مرررن أ يمنرررم

 اللاكررد مررن منظتررملي للتكرر،  لرر  لررزن د ا معينررة  خ ررية مبتللكررمت اإل رر ا  منظتررلسيم
 املعل مرررمت دلررر   ررر  ة دكهررر  أت املنظترررمت وعلرررى امل رررمح. خل د رررم   و ررر د عررردن مرررن

 املعررري. امل ظرررر مرررن ومب افقرررة أ لسرررمم مرررن ك رررهت الرررا لمللررر ا  خل فقرررط وا رررلخدامسم
 ميكرن للت مح د م   أ  عن  لهم الك ر أ  م الدولية املدنية اخلدمة مل ظهي و ناغي
  لررر  مرررأ اللعممررر  كيهيرررة خل امل رررمعد   رلاررر ا وأت   ا ارررملي.  يرررممسي  ررريم  خل  ن رررا أت

 حيرمف  حن  على اخلمهة  وو ي ود ير ال مسية وا املي داد ة وعليسي وع   . الل م  
 الثقة.  ذه و عزز منظتلسي ونزا ة ال خ ية نزا لسي خل العممة الثقة على
 

 المنظمة موارد استخدام  
 املل ررد  احمرري مرر ا د علررى احملمفظررة نعرر م رروول ت الدوليررة املدنيررة اخلدمررة م ظهرر  - 09
 اخلدمرة ملر ظهي و ناغري م رل لسم. فير  وملرم املنظترة     رة ال فم  خل ا لخدامسم  لع، الا

 ومرر ا د معل مررمت مررن لررد سم ومررم وممللكملررم منظتررملي أهرر ل   ررلخدم ا أت الدوليررة املدنيررة
 حمردود  م رلخدان د رت  أت للتنظترة وميكرن و عنم ة. فقط هبم املا وت احل ا  خل أر ى

 امللاعة. لل يم مت وفقم وا د مليةم اإللك ونية امل ا د مث  مل ا د مم
 

 الخدمة بعد ما قيود  
 احمري منظ مرة مرأ رردملسي فر   انلسرم   عرد الدوليرةم املدنيرة اخلدمرة مر ظهي على - 07

 خل مبررم ال ررم قةم ال مسيررة مسررممسي أو منمهرراسي مررن  رر، و رر   رردوت   ررلهيدوا أ ا  املل ررد م
 و   ر م مرا وت لرر   رك   ر  ة أو رمهرة معل مرمت ددم رة أو ا رلخدان ب  ر، عن  ل 
 لرررر اللررراثر حممولرررة  ررر ا م كتررر ظهي أو ال ررر ا  دوائررر  خل العرررممل ت فررريسي مبرررن هلررريم جيررر ز

 ف هرة عرن حبثرم منسرمم  رلرب أو ثملثرة أبر اف مل رل ة ردمةً  املنظتة   ا ات على امل  و 
   احب اف. دل  لدى للعت 

 
 الميدانية( العمل مراكز وفي المقر )في األمانات دور  

 أعتمهلررم خل الل رر  عية اهليئررمت م ررمعد  خل احممنررمت دتيررأ ال ئي ررية املستررة دلتثرر  - 06
 احممنرررة أعترررمل د  يررر  م ررروولية اللنهيرررذ ، ال ؤ رررم  عرررمد، علرررى ودقرررأ   ا الرررم. دنهيرررذ وخل

 الل نرة أو للسيئرة ا  ا رمت الدوليرة املدنيرة اخلدمرة م ظهر   ردان فرإ ا  لر  وعلرى وم ا السم.
 ولرريي اللنهيررذ  الرر ئيي مل  ررر عْ اررم  لرر   هعلرر ت فإمنررم م ا ررر أمممسررم زكرر ا أو اللنهيذ ررة
 و د . أو ف د مل  ر
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 نيم يرة أو د   عية هليئة اخلدممت دقدميسي خل الدولية املدنية اخلدمة مل ظهي و ناغي - 08
 ملررر ظهي   ررر  و  دنظيتيرررة. و رررد  أو فررر د م رررمح ولررريي املنظترررة م رررمح فقرررط   اعررر ا أت

 املدنيرررة اخلدمرررة مررر ظهي مرررن للغرررر أو احلك مرررمت ملتثلررري   عِررردوا أت الدوليرررة املدنيرررة اخلدمرررة
 م افقرة  ردوت للتنم  رةم مر و ة م مئ    ات ا  ا مت أو   ج أو ر َرب   أ  الدولية
 أو فنيرررة م رر    د رردا  أو و مئعيررة معل مررمت دقرردم متممرررم جيرر ز أنرر  لررر .اللنهيررذ  الرر ئيي
 الق ا ات. م م  أ دعداد  اي  من مبسمن  لعل، فيتم امل معد  دقدم
 أو احلك مرمت ممثلري لردى ال رعي الدوليرة املدنيرة اخلدمرة ملر ظهي مرلقم     و  - 05
 أو أوارررمعسي   ررر، أ ررر  مرررن مرررنسي الررردعي اللترررم  أو الل ررر  عية اهليئرررمت أع رررم  لررردى
 مثرر  دلغررم  أو مب كررز يم دلعلرر، م اديررة لررر  رر ا ات هرردو  دوت احليل لررة أو لررر يم أواررم 
 مو  ررمت و د ررمدر  ممليثررم  اللزامسررم مبقل ررى احلك مررمتم دعسرردت و ررد القرر ا ات.  ررذه

 مرررن فرررإت ولرررذل  الدوليرررة  املدنيرررة اخلدمرررة ا رررلق ل د ررر ت  رررات املل رررد م احمررري منظ مرررة
 الرلاررمت هلررذه ال ارر   عررن الل رر  عية اهليئررمت وأع ررم  احلك مررمت ممثلرر  ميلنررأ أت املهسرر ن
 اخلدمرررة م ظرررر  لاعسرررم أت ميكرررن الرررا ال رررليتة والر  قرررة امل رررمئ .  رررذه خل اللررردر  وعرررن
 كرر  م رروولية ومررن اإلدا  ررة  القنرر ات ررر ل مررن  رري امل ررمئ   ررذه إلثررم   الدوليررة املدنيررة
 القن ات.  ذه د ف  أت منظتة

 
 والموظفين اإلدارة بين العالقات  

 وردمرررةً  اإلدا    ررر،  نرررم   ع  رررمت د ممرررة خل أ م ررري أمررر  متكينيرررة  يئرررة و ررر د دت - 32
 الررر ف،.  رر، الع  ررمت نرر ا   رر  امللاررمدل ا  رر ان  كرر ت أت وجيررب املنظتررمت. مل ررل ة
 خل وكرذل  والعتر م الل ظيرر  ر و  د ا رة خل  ئي ري دو  هلري املنلخار ت املر ظه، وممثل 
  قررر   مرررن أ م ررري  ررر، ال ا ررررمت دكررر  ن و   رررة املررر ظه،.   رررمح امللعلقرررة احمررر   كررر 

 و رررمئ  والنقم رررمت ال ا ررررمت د ررركي  خل احلررر، الدوليرررة املدنيرررة اخلدمرررة وملررر ظهي اإلن رررمتم
 عرررن لرررع و  اهليئرررمت. دلررر  مثررر  دىل ا ن رررتمن وخل ومحم لسرررم مل رررمحلسي دعز رررزا ادتعيرررمت

  رررذا د رررسي  علرررى دعتررر  أت لرررردا   و ناغررري واإلدا  م املررر ظه،  ررر، م رررلت   ررر ا   يرررمن
 احل ا .
 درردر  أت وجيرر ز م كررز ي  مررن نم عررة حبقرر   للترر ظه، املنلخارر ت املتثلرر ت و لتلررأ - 34

 احلقرر    ررذه ممم  ررة و ناغرري ملنظتررملي. الل رر  عية اهليئررمت ملخمباررة اله هررة ددم ررة اررتنسم
 والعسررد ن اإلن ررمت حلقرر   العررمملي واإلعرر ت املل ررد  احمرري ميثررم  مررأ  لت ررى حنرر  علررى

 ونزا لسرم. الدوليرة املدنيرة اخلدمرة ا لق ل دق    على  عت  و  اإلن مت حلق   الدولي،
 أت هبررم  لتلعرر ت الررا الع   ررة اللعاررر    ررة مررن ا ررلهمدلي خل املرر ظه، ممثلرري علررى و لعرر،
 م  ب.  غر املنظتة دىل ا نلقمد د  ي   ل م  ا وأت  ممل وولية اإل  م   ادوا
 أ رم  علرى ال رم   أو اللتييز رة للتعمملة اللع   من امل ظه، ممثلي محم ة وجيب - 30

  عرد أو للتر ظه، متثريلسي فر   أثنرم   ر ا  للت ظه،م ممثل،   هلسي أن رلسي أو م كز ي
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 أو ا رررررمدات ددا   خل م  رررررب  ررررردوت اللررررردر  دل نرررررب أت للتنظترررررمت و ناغررررري انلسمئسرررررم.
 م ظهيسم.  ا رمت

 
 التشريعية والهيئات األعضاء الدول مع العالقات  

 مرأ ع  ملي دك ت أت خل واا  وا ب الدولية املدنية اخلدمة م ظهي مجيأ على - 33
 الع  ررمتم  ررذه دىل ي   رر  ررد د رر ف أ   ل م رر ا وأت ميكررنم مررم كاف رر  احلك مررمت
 أو فرر ادى  رر ا  مررنسيم  قارر  و   رروو م. أو احلك مررمت  يم ررمت خل  لرردرل ا أ  و ناغرري

 جيررر ز أنررر   ادررر م ال  رررت خل ومهسررر نم  رررا م. مرررن احلرررط أو  ك مرررة أ  انلقرررمد مجمعرررمتم
 ن ررم  وكرر  منظتررملي. ل يم ررمت دا يرردا حب  ررة  لكلترر ا أت الدوليررة املدنيررة اخلدمررة ملرر ظهي
  رر     ررك  هبررم اإلبم ررة أو  ك مررة دقرر    دىل مام رر  م لررر أو مام رر     رر      مرريم
   يتم.  ل  
 الل رر ف  ررلرة هلرري ولرريي لالرردا يم ممثلرر، لي رر ا الدوليررة املدنيررة اخلدمررة وم ظهرر  - 31

 للر ئيي جير ز أنر  لرر و ك مرملي. املل رد  احمري منظ مرة منظترمت  ر، اد مل كتندوي
 ف  ردا دو ا متثر  الرا املسترة  رذه مبثر   قر ن أت دو  مردي م ظرر دىل  رلرب أت اللنهيذ 
 املنظترمت أو لل ك ممت  ناغي و  في .      ، عن   ن الدوليمت والنزا ة ال      ك 
 و ؤ ررري فيررر   لنرررمز   رررد م  رررر خل الررردولي، املررردني، املررر ظه،   ارررأ  مناسرررم مرررن دقررر ن أت

 ال بي. و ئسي مأ الدو 
 

 الجمهور مع العالقات  
 علررى   رر هلم أعتمهلررم د ررير خل املل ررد  احمرري منظ مررة مو  ررمت جنررمح  لرلررب - 39
 م ررروولية الدوليرررة املدنيرررة اخلدمرررة مررر ظهي مجيرررأ عرررمد، علرررى دقرررأ مث ومرررن ادتسررر  . دا يرررد

 أت  لررر  مرررنسي و قل ررري وأعتمهلرررم. منظترررملي ح رررداف أف ررر  دهسررري دررر و ج خل م رررلت  
 احمررري منظ مرررة  عتررر  مع فرررة وعلرررى منظترررملي دجنرررمزات علرررى  يرررد دبررر   علرررى  ك نررر ا
 كك . املل د 
 رررم   مررن أ يمنررم ل نلقررمد الدوليررة املدنيررة اخلدمررة م ظهرر   لعرر   أت مررن مهرر  و  - 37

  ررر دوا أت هلررري  ناغررري دوليرررةم مدنيرررة ردمرررة كتررر ظهي م رررووليلسي مرررأ ومت ررريم منظترررملي 
   ررراب ل نلقرررمد دع اررر ا د ا عرررنسي دررردافأ أت منظترررملي وا رررب ومرررن وان رررام .  كيم رررة
 ل ا املي. أدائسي مع   خل اختذو م د  ا ات

 مررررن ال خ ررررية  لظلتررررملي جيسرررر وا أت الدوليررررة املدنيررررة اخلدمررررة ملرررر ظهي   رررر  و  - 36
 خل حيررمول ا أت الدوليررة املدنيررة اخلدمررة ملرر ظهي  ناغرري د  ع نيررة.  نلقرردو م أت أو منظتررملي

 ال   . مي، أدائسي مأ اد م م الدولية املدنية للخدمة دجيم ية ه    ع   احو مت مجيأ
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 اإلعالم وسائط مع العالقات  
 إل ررر   فعمللرررمت و ررريللمت اإلعررر ن و رررمئ  مرررأ الع  رررمت خل وال رررهمفية ا نهلرررمح - 38
 عليسرررم دنراررر، ود ررر ا ات د  يسيرررة مارررمدن للتنظترررمت دكررر ت أت و ناغررري املنظترررة.   رررملة
 منظتررملي  م رري نررمبق، أنه ررسي الدوليررة املدنيررة اخلدمررة م ظهرر   علرر  أت اللمليررة  املاررمدن
 أ   رت هلري  ناغري و  ال خ رية  آ ائسري د ردا  أو أ خمهرسي دىل اإل م    ل م  ا وأت
 عرن لرعر ت أو ال خ ريةم م محلسي للعز ز اإلع ن و مئ  ا لغ ل الظ وف من ظ ف

  مل يم ررة دلعلرر،  رر ا ات علررى اللرراثر حملمولررة أو د تم  غررر معل مررمت إلف ررم  أو دظلتررمليم
 منظتملي. خل النظ   يد العممة
 

 وحمايتها المعلومات استخدام  
 املنظتررررة  كهررررم   ال رررر   أ ررررد   ل رررر، أت ميكررررن ال رررر  ة املعل مررررمت دعرررر ت أت مبررررم - 35

 كررر  خل احل رررمفة دررر ري م ررروولية الدوليرررة املدنيرررة اخلدمرررة مررر ظهي علرررى فرررإت وم ررردا يلسم.
 كترررم د ت.  غرررر  ررر  ة معل مرررمت  رررذ ع ا أ  وعلررريسي ال مسيرررة.  محعترررمل امللعلقرررة ال رررووت
 دعلررن   معل مررمت ال خ ررية مل ررل لسي الدوليررة املدنيررة اخلدمررة م ظهرر    ررلغ  أ   ناغرري
 ررردملسي.  منلسررم   رر  م م  ل  ررر   اللزامررمت و ررذه ال مسرري. م كررز ي حبكرري هلرري أدي ررت
 ومحم لسرررمم ال رر  ة املعل مررمت   ررلخدان د  يسيررة ماررمدن املنظتررمت لرردى دكرر ت أت و لررزن
 دكن ل  يررررم جمررررمل خل دقررررأ الررررا اللررررر  ات الل  يسيررررة املاررررمدن  ررررذه د ررررم   أت أ  ررررم و لررررزن

 اح كرمن هلرذه أثر    أنر  املهسر ن ومرن ادد رد . اللكن ل  يم أ كمل من ولر م املعل ممت
 ودكهر  احع رم  والردول احممنرمت  ، املعل ممت لدامد دنظي الا امل عية املتم  مت على

 وأعتمهلم. املنظتة  يم  خل د  ة أوىف على احع م  الدول م م كة
 

 والثقافات العادات مختلف احترام  
   ررى. و  دعررد   خمللهررة ودقمليررد وعررمدات وثقمفررمت ولغررمت  ررع  م العررم    رري - 12

 دديرمت  م ري وجيرب الدوليرة. املدنيرة للخدمرة أ م ري ماردأ همد م ا  امم مجيعم وا  امسم
 اللقمليررد مررن دقليررد دعررم   د ا أنرر  لررر  عينرر . ثقررمخل  رريم  خل القارر ل  لقررى    ررل   كرر 

 علرى و رب املل رد م احمري منظ مرة اعلتدد  اإلن مت حلق   ه  أ  مأ مام  ا دعم ام
 املدنيرررة اخلدمرررة ملررر ظهي و ناغررري ال ررر . هبرررذا     رررد أت الدوليرررة املدنيرررة اخلدمرررة م ظرررر
  ررع   ي خل املغررم   عررن  ررني مبظسرر  والظسرر   معي ررلسيم  ا ررل   اللاررم ي  م رري الدوليررة
 الذادية.  امهيلسي

 
 والسالمة األمن  

 علررى أت  يررد اخلدمررةم ملقل رريمت وفقررم  اعتررمل املرر ظه، اللنهيررذ  الرر ئيي  كلاررر - 14
 أ  مرررن متييرررز دوت و يرررمليم و فرررم سي م ظهيسرررم هررر ة دعررر    عررردن م ررروولية املنظترررمت

 و رر مة  ر ملسي حلتم رة دردا ر دلخرذ أت للتنظترمت و ناغري هلرم. داعري   ملخرمب  نر  م
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 لكر  ا ملثرمل الدوليرة املدنيرة اخلدمرة مر ظهي وا رب مرن أر ىم نم ية ومن أ   ي. أف اد
   ملسي. محم ة دىل ال امية اللعليتمت

 
 الشخصية التصرفات  

  ناغررري و  و رررد ي  رررا ي مرررن الدوليرررة املدنيرررة اخلدمرررة ملررر ظهي ال خ رررية احليرررم  - 10
 م ظررر  ررل   فيسررم  ررنعكي أ رر ال دن ررا  ررد أنرر  لررر فيسررم. نه ررسم دق رري أت للتنظتررمت

 أت الدوليرة املدنيرة اخلدمرة مر ظهي علرى  لعر، ولرذل  املنظترة. علرى الدولية املدنية اخلدمة
 ةمنالارر كمنررت ودت  ررى العترر م مكررمت رررم   وأن رررلسي د رر فملي أت اعلاررم  ي خل   ررع ا
  لرر   ررن ي و ررد وم ررمحلسم. املنظتررة هرر    دىل ي د رر أت ميكررن ال مسيررةم   ا اررملي ال ررلة
 اخلدمرة م ظهي م وولية ومن الدوليةم املدنية اخلدمة م ظهي أ   أف اد د  فمت عن أ  م
 دممم. دد اكم احم  هلذا أ   ي أف اد دد ا  من اللاكد الدولية املدنية
 لغر   الدوليرة املدنيرة اخلدمرة م ظهر  هبرم  لتلرأ الا واحل منمت ا مليمزات ومتن  - 13
 ا ر ان مرن الدوليرة املدنيرة اخلدمرة مر ظهي دعهري   و ري املنظترة. م مح  قي،    و يد

 اململيرررررة أو القمن نيررررة ا للزامررررمت لل م رررر     عررررة هلرررري دلرررري    أ ررررم كتررررم احملليررررةم القرررر ان،
  فررأ خل ا رل ررمص هررم ب و ررده  رر  اللنهيررذ  الرر ئيي أت  مللررذك  وجيررد  ال خ ررية.
 نرم سم.  د د أو الدولية املدنية اخلدمة مل ظهي املتن  ة احل منة
 املخملهرررمت دىل اد ررريتة اإل  اميرررة احن ررررة مرررن ميلرررد أت ميكرررن القرررمن ت وانلسرررم  - 11

 و كري وظ وفسم.  ملة ك  بايعة حب ب العق   ل كيي املنظتمت درمَلب و د الا يرةم
 م ْقِنعررم دلري  دائترمم  كرن   ودت العرمد م خل  كر ت وبنيرة حمكترة عرن   رد  الرذ  اإلدانرة
 درند الرا والل ر فمت الدوليةم املدنية اخلدمة م ظر أ ل  من   كي الذ  الل  ف على

 انلسمكرم العرمد  خل  رلعل  ادر ائي عرداد خل دردر  أ رم علرى عت مم ال بنية ادنمئية الق ان،
 الدولية. املدنية اخلدمة مل ظهي ال ل   ملعم ر
 

 خارجية هيئات في واألنشطة العمل  
 حعتررمل بم ررملي دكرر  ي خل الدوليررة املدنيررة اخلدمررة ملرر ظهي احول ا للررزان  لتثرر  - 19

 م را،م د ت دوت ام نخ بر   أت الدوليرة املدنية اخلدمة مل ظهي       مثم ومن منظتلسي.
  لهرر،   أو ا للررزان  لرر  مررأ  لعررم   أ رر م  غررر أو  ررا    رر ا  رررم  يم ن ررم  أ  خل

 دىل احمرر  هبررذا دلعلرر، م ررالة كرر  د ملررة وجيررب املنظتررة. م ررمح مررأ  لعررم   أو وم كررز ي
 اللنهيذ . ال ئيي
  ات اخلم  يرررة احن ررررة دكررر ت أت احلرررملم  رايعرررة ميكرررنم دقررردنم مرررم م اعرررم  ومرررأ - 17
 املدنيررة اخلدمررة مرر ظهي مب ررم كة د ررت  أت للتنظتررمت و ناغرري وملنظتررملي. للترر ظه، نهررأ

  مللرم  ود رسي والعممرة اخلمهرة اهليئرمت مرأ اد رم لي دعزز الا املسنية احن رة خل الدولية
 واللقنية. املسنية كهم الي على حممفظلسي خل
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 أو  ررا   كمنررت  رر ا  اإل ررمز م فرر ات خل الدوليررة املدنيررة اخلدمررة ملرر ظهي و ناغرري - 16
 لردى عرممل، دوليرة مدنيرة ردمرة مر ظهي  زالر ت   أ ري اعلام  ي خل   ع ا أت أ  م  غر

 أو  را   العتر م  قالر ا أت هلري  ناغري   ولرذل  لق اعرد م. رماع،  زال ت و  منظتملي
 احه ل.   ب د ت  ذل  هلي هد  د ا د  د مزلي أثنم  أ  م  غر
 علررررى حيررررمفظ ا أت الدوليررررة املدنيررررة اخلدمررررة مرررر ظهي علررررى  لعرررر، أنرررر  دىل و ررررملنظ  - 18

 خل   ررم ك ا أت هلرري  ناغرري   الل رر  تم خل حبقسرري ا لهررمظسي فتررأ و يررمد يم ا ررلق هلي
 أت لرر  رغل . أو حملي أو وبي  يم ي ملن ب أنه سي د  ي   اي  من  يم ية أن رة
 دكر ت أت   ر   املدنيرةم احن ررة أو احمللري اسلتأ أن رة خل امل م كة دوت حي ل    ل 
   اعرري أت الرر زن ومررن املل ررد . احمرري منظ مررة خل اخلدمررة ميرر، مررأ ملت ررية امل ررم كة  ررذه

 و   يم رريةم محلررة أو  يم رري حلررز  دا يررد ي خل احل ررمفة الدوليررة املدنيررة اخلدمررة م ظهرر 
  را  ال اإلد   أو عممرة رررب دلقرم  أو مقم ت كلم ة أو أم ال بلب أو  ا ل هلي  ناغي

 دىل ال  ر   جيرب ال ر   ملرة وخل املنرر،م در  ي  دلرلرب احلرم ت  رذه ومث  لل  مفة.
 اللنهيذ . ال ئيي
 وارأ و  رعب آلرر .  لرد مرن ختللرر  يم ي  ز  ع   ة دىل ا نلتم  ود لة - 15

 الدوليرررة املدنيرررة اخلدمرررة ملررر ظهي جيررر ز عممرررةم و  رررهة احلرررم ت. كررر  علرررى دنراررر، معرررم ر
 علرى  ه ارسم الرا وا للزاممت آ اؤه دك ت أت    رة  يم ي  ز  ع   ة دىل ا ن تمن
 املل د . احمي منظ مة خل اخلدمة مي، مأ أ م م ملت ية أع مئ 

 
 خارجية مصادر من المتأتية واألجور والتكريمات الهدايا  

 اخلدمرة مر ظهي علرى حيظر  مت رسمم  راسمت أ  مرن الدوليرة املدنية للخدمة محم ة - 92
 أو  د ررة أو و ررمن أو دكرر م أ  اللنهيررذ م الرر ئيي مررن د ت دوت  قالرر ام أت الدوليررة املدنيررة
 رررررم   مررررن م ررررد  أ  مررررن ال مز ررررة القيتررررة دل ررررموز ا ل ررررمد ة منهعررررة أو مك مررررة أو أ رررر 

 و ررمئ  الل م  ررة ال رر كمت عررن ف رر  احلك مررمت   ررت   لرر  أت املهسرر ن ومررن منظتررملي 
 الكيمنمت.

 دعمنررمت أ  أو دكتيليررة مرردف عمت  ارر ل الدوليررة املدنيررة اخلدمررة ملرر ظهي جيرر ز و  - 94
 ملنظ مرررة دم عرررة منظترررة خل  ملعتررر  دكلررريهسي  اررر  آرررر  م رررد  أ  أو  ك مرررة مرررن أرررر ى
 املررذك  .  ررمللكلير مل ررلة املرردف عمت دلرر  كمنررت د ا  عررده أو أثنررم ه أو املل ررد  احمرري
 دقردن أت الكيمنرمت من لر م أو لل ك ممت  ناغي   أن  املهس ن من ال   م  ذا ومل ازنة
 ود رررررمدر امليثرررررم  لررررر وح خمملهرررررة أ رررررم درررررد   وأت دع ارررررسمم أت أو املررررردف عمت  رررررذه مثررررر 

 املل د . احمي منظ مة مو  مت
 

 خاتمة  
 أعلرررى  لرلرررب الدوليرررة املدنيرررة اخلدمرررة ملررر ظهي ال رررل   معرررم ر م رررل ى  لررر   دت - 90

 ا للررزان الدوليررة املدنيررة اخلدمررة مرر ظهي وعلررى احبرر اف. مجيررأ  منررب مررن ا للررزان د  ررمت
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 خل وعتلرررري دجيررررمي أ ررررل   داررررم ا مررررنسي و نلظرررر  و  اعررررد. وماررررمدن  رررريي مررررن فيسررررم و د مبررررم
ثرر   قيرر، خل امل ررممهة عررن مل ررووليلسي مررد ك،  ك نرر ا أت وجيررب هبررم. اللت رر 

 
 الع   ررة امل

 م ررروولية املنظترررمت وعلرررى املل رررد . احمررري مبنظ مرررة  م لل رررم  أنه رررسي هلرررم ك  ررر ا الرررا
 مرن ولر رم والق اعرد احنظتة فيسم مبم العممةم  يم لسم أب  ر ل من املعم ر دل  دعتمل
 رررر ل مرررن  رررمف م أت احع رررم  الررردول مرررن   نلظررر  أرررر ىم  سرررة ومرررن اإلدا  رررة. احدوات
 و يمد م. الدولية املدنية اخلدمة ا لق ل على اللا ي يةم ال ك   و مئ  للتيثم  و ئسم
 اللرردا ر واختررم  وا ررأم نرررم  علررى ن رر  م املعررم ر هلررذه الهعررمل اللرايرر، و قل رري - 93

 املدنيررررة اخلدمررررة  سررررمت مجيررررأ خل وأمهيلسررررم نرم سررررم فسرررري  لعترررريي الكهيلررررة اآلليررررمت وواررررأ
 املل د . احمي منظ مة ومو  مت احع م  والدول الدولية
 ا  ررررلت ا  الدوليررررة املدنيررررة للخدمررررة  كهرررر  أت املعررررم ر  ررررذه ا رررر ان  ررررات ومررررن - 91

 العم .  ع   أممي ولل قي، مب ووليملم للنس   فعملة أدا    ههسم
 

 

 ]هناية املرفق الرابع والوثيقة[

 


