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 احملتو�تقامئة 

 WO/CC/73/3 ٔأقسام الوثيقة

 مقدمة .ٔأوال

ملوظفي الفئة �لنس�بة النظام املو�د لٔ�مم املت�دة  أ�جر يف رصمجمو�ة عنا س�تعراض�تعديالت تتعلق   .�نيا
 العلياالفنية والفئات 

لتد�ل �زي النفاذ (لٕالخطار)  املوظفني ةوالحئ(للموافقة) �ىل نظام املوظفني  تعديالت )أٔ  (
 2017 ينا�ر 1 يف

ذات الص�  واملرفقاتوالحئة املوظفني (للموافقة) تعديالت �ىل نظام املوظفني  )ب (
 التارخي بعد ذ�ٔأو  2017 ينا�ر 1 يفلتد�ل �زي النفاذ (لٕالخطار) 

واملرفقات ذات الص� والحئة املوظفني (للموافقة) �ىل نظام املوظفني  تعديالت )ج (
 2017/2018 الس�نة ا�راس�ية اعتبارا منلتد�ل �زي النفاذ (لٕالخطار) 

لتد�ل �زي النفاذ ته والحئ نظام املوظفني تعديالت �ىل الفصلني العارش واحلادي عرش من  .�لثا
 2017 ينا�ر 1 يف

 نظام املوظفني (للموافقة)�ىل تعديالت  ) أٔ (
 (لٕالخطار) تعديالت �ىل الحئة املوظفني ) ب(

 2017 ينا�ر 1 يف لتد�ل �زي النفاذ تهالحئ واملوظفني نظام �ىل  ٔأخرى تعديالت رابعا.

 �ىل نظام املوظفني (للموافقة)تعديالت ٔأخرى  ) أٔ (
 )ٔأو املوافقة �ىل الحئة املوظفني واملرفقات ذات الص� (لٕالخطارٔأخرى تعديالت  ) ب(

قت الحئة املوظفني واملرفقات ذات الص�  تعديالت �ىل .�امسا  2015 يوليو 1 بنيُطّبِ
 )لٕالخطار( 2016 يونيو 30و

 مسائل ٔأخرى تتعلق بنظام املوظفني والحئته سادسا.

 �ذفها م�حتفاظ هبا أٔ  –التعلمي  من�ة �شأٔن (و)14-3 املادة )أٔ  (
 الفرتةيف ٕا�ادة النظر  –�شأٔن القوامئ �حتياطية  4-9-4 القا�دة )ب (

 املرفقات

 للجمعية العامة لٔ�مم املت�دة 70/244 القرار  املرفق أ�ول

 2017 ينا�ر 1 يف�ىل نظام املوظفني لتد�ل �زي النفاذ تعديالت  - مجمو�ة عنارص أ�جر  املرفق الثاين

 2017 ينا�ر 1 يفد�ل �زي النفاذ الحئة املوظفني لت�ىل تعديالت  - مجمو�ة عنارص أ�جر  املرفق الثالث
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 2017 ينا�ر 1 د�ل �زي النفاذ يفلتاملوظفني  نظامتعديالت �ىل  - مجمو�ة عنارص أ�جر املرفق الرابع
 بعد ذ� التارخئأو 

واملرفقات ذات الص� لتد�ل �زي النفاذ  ة املوظفنيالحئتعديالت �ىل  - مجمو�ة عنارص أ�جر املرفق اخلامس
 بعد ذ� التارخئأو  2017 ينا�ر 1 يف

الس�نة  اعتبارا منتعديالت �ىل نظام املوظفني لتد�ل �زي النفاذ  - مجمو�ة عنارص أ�جر السادس املرفق
 2017/2018 ا�راس�ية

لتد�ل �زي النفاذ الص�  تواملرفقات ذااملوظفني  الحئةتعديالت �ىل  - مجمو�ة عنارص أ�جر  املرفق السابع
 2017/2018 الس�نة ا�راس�ية اعتبارا من

تعديالت �ىل نظام املوظفني لتد�ل �زي النفاذ  -ن العارش واحلادي عرش الفصال  الثامناملرفق 
 2017 ينا�ر 1 يف

املوظفني لتد�ل �زي النفاذ  الحئةتعديالت �ىل  -ن العارش واحلادي عرش الفصال  املرفق التاسع
 2017 ينا�ر 1 يف

 2017 ينا�ر 1 لتد�ل �زي النفاذ يفاملوظفني  نظامتعديالت �ىل  -تعديالت ٔأخرى   املرفق العارش

 املوظفني تنقلدراسة �شأٔن  املرفق احلادي عرش

لتد�ل �زي النفاذ  الص�واملرفقات ذات املوظفني  الحئةتعديالت �ىل  -تعديالت ٔأخرى  املرفق الثاين عرش
 2017 ينا�ر 1 يف

قت  املرفق الثالث عرش   2016 يونيو 30و 2015 يوليو 1 بنيتعديالت �ىل الحئة املوظفني ُطّبِ

  



WO/CC/73/3 
4 
 

 مقدمة ٔأوال.

 ت الص�واملرفقات ذا الحئة املوظفنيو�ىل نظام املوظفني املد�� عَرض �ىل جلنة الويبو للتنس�يق التعديالت تُ  .1
 .�لرتتيبللموافقة �لهيا ولٕالخطار هبا 

�لنس�بة ملوظفي الفئة  لٔ�مم املت�دة مجمو�ة عنارص أ�جر يف النظام املو�د س�تعراض��دد من التعديالت تعلق ي و  .2
اليت ٔأقرهتا مجمو�ة عنارص أ�جر يف  تغيرياتال  ٕالجراءرضورية هذه التعديالت و (انظر القسم الثاين).  الفنية والفئات العليا

 (املرفق أ�ول). 2015 د�سمرب 23 يف املعمتد 70/244 ة العامة لٔ�مم املت�دة يف قرارهاامجلعي

ؤأجرت . (انظر القسم الثالث) 2014 ينا�ر 1 ا�ي د�ل �زي النفاذ يفنظام العدل ا�ا�يل وختص تعديالت ٔأخرى  .3
و�سعى التعديالت � للمسائل العملية و/ٔأو القانونية اليت وا�هتا عند تطبيق أ�حاكم اجلديدة. ياملنظمة بعد التنفيذ بعامني تق 

 .املسائلٕاىل معاجلة ت� 

سمني الرابع واخلامس). لنظام املوظفني والحئته (انظر الق  املس�متر س�تعراض�التعديالت كجزء من  عرض بقيةوتُ  .4
يف املتغرية لويبو �ىل ٕاطار تنظميي سلمي يتكيف مع �حتيا�ات وأ�ولو�ت بأٔن حتافظ ااملس�متر  س�تعراضو�سمح هذه �

 .ٔ�مم املت�دةلاملو�د نظام ال يف املتبعة املامرسات ٔأفضل مع التوافق  ضامناملنظمة ويدمعها، مع 

مجمو�ة عنارص أ�جر يف النظام املو�د لٔ�مم املت�دة �لنس�بة ملوظفي الفئة  �س�تعراضتعديالت تتعلق  �نيا.
 الفنية والفئات العليا

النظام املو�د لٔ�مم املت�دة مجمو�ة عنارص أ�جر يف  اس�تعراض جلنة اخلدمة املدنية ا�وليةاس�تمكلت ، 2015يف  .5
تقر�ر جلنة اخلدمة املدنية " ورفعت اقرتا�اهتا ٕاىل امجلعية العامة لٔ�مم املت�دة (انظر لفئة الفنية والفئات العلياوظفي ا�لنس�بة مل

 ).A/70/30 الوثيقة ،"2015لعام  ا�ولية

ريات ي�شأٔن التغ قرارا امجلعية العامة ختذت ا(املرفق أ�ول)،  2015 د�سمرب 23 يف املعمتد 70/244 ومبوجب القرار .6
حسب والحئته الويبو  موظفيٕاد�ال تعديالت �ىل نظام  تقتيضف� ييل التغيريات الرئيس�ية اليت �رد و الواجب ٕاجراؤها. 

 تنفيذها. �رخي

 2017 ينا�ر 1 تعديالت �ىل نظام املوظفني (للموافقة) والحئة املوظفني (لٕالخطار) لتد�ل �زي النفاذ يف أٔ) (

�زي النفاذ  مجمو�ة عنارص أ�جر يف النظام املو�دد�ل �دد من التغيريات يف ئأن قررت امجلعية العامة لٔ�مم املت�دة  .7
 .2016 يوليو 1يف 

لويبو، من املقرتح ٔأن تطبق ل �لنس�بة اننطاق هذه التغيريات وتأٔثريها حمدود ومبا ٔأنؤ�س�باب معلية  .8
 التعديالت أ�خرى). معظمتطبيق وقت  (ٔأي يف نفس 2017 ينا�ر 1 يف

 يل:�ىل النحو التالويبو � ف� يتعلقالتغيريات أ�ساس�ية  تلخيصن كومي .9

 وخيتارونقبل �رخي التنفيذ  ينتقلون نمع تطبيق تدبري انتقايل للموظفني ا�� بدل �دم نقل أ�متعة دفع وقفت −
مخس س�نوات يف مركز العمل  ملدة تصل ٕاىلبدل �دم نقل أ�متعة  وس�يرصفاملزنلية ( أ�غراض�دم نقل 

 املوظف ٕاىل مركز معل أٓخر)؛ ينتقلٔأو حىت نفسه 
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�ىل هذا احلافز  طبقن ي و  مراكز العمل امليدانيةٕاىل  �نتقالديد لتشجيع املوظفني �ىل اجل التنقلٕاضافة �افز و  −
واعتبارا  النظام املو�د منظمة مشاركة يفيف السابقة من اخلدمة املوظفني مخس س�نوات متتالية من قىض من 
 اء"؛�" فئةال مراكز العمل من  بي� ال �رسي �ىلهلم الثاين  من �نتداب

قبل �رخي التنفيذ وا��ن ال حيق هلم  �ليه احلاصلنيملوظفني �ىل امع تطبيق تدبري انتقايل  تنقلال بدل وقف تو  −
ٔأو حىت  هنفسلفرتة ال تت�اوز مخس س�نوات يف مركز العمل التنقل بدل  يُرصف�افز التنقل ( احلصول �ىل

 )؛ٔأس�بق، ٔأهيام املوظف ٕاىل مركز معل أٓخر ينتقل

يوما  15و حمليل للموظفا يويمال  إالقامةبدل من  يوما 30 تعادلاستبدال مبن�ة �نتداب من�ة اس�تقرار و  −
 مقطوعمبلغ �الوة �ىل املرافقني للموظف املس�تحقني  أ�رسةمن ٔأفراد فرد للك من بدل إالقامة اليويم احمليل 

 طبقة؛ن ضافة ٕاىل �سوية مقر العمل امل �الٕ د أ�سايس لشهر وا� املرتب صايف يعادل

�اوية �ادية متتد فرتة انتداهبم لعامني ٔأو ٔأكرث حبد ٔأقىص ا��ن  لموظفنيلمجيع أ�غراض املزنلية  قلنو  −
 مس�تحقنئأفراد ٔأرسة  ا�ي بصحبتهقدما للموظف  40 طولهاوية و�ا �ري املعيلللموظف قدما  20 طولها

 ووس�ي� نقل؛ غراض املزنلية �س�ت�دام ٔأوفر خط سريبغض النظر عن وزن ا�ٔ 

تطبيق  ٕاىل الوطن مع العودةمن�ة كرشط الس�تحقاق  اخلدمة ��رتابيةس�نوات من مخس  قدرها مدةحتديد و  −
 �دول مضن هم�س�تحقاق  �ىل ٔأن حيتفظواقبل �رخي التنفيذ ( يعملونملوظفني ا��ن اكنوا �ىل اتدبري انتقايل 

عند بدء العمل  اليت �كون املوظف قد ٔأمكلهااخلدمة ��رتابية �دد س�نوات  يف �دود املعمول به �اليااملن�ة 
 ).املنقح �لنظام

التغيريات املذ�ورة ٔأ�اله يف املرفقني  ٕالجراء الالزمة نظام املوظفني والحئة املوظفنيو�رد التعديالت املقرت�ة �ىل  .10
 الثاين والثالث.

للموافقة ٕان جلنة الويبو للتنس�يق مدعوة  .11
�ىل النحو التعديالت �ىل نظام املوظفني �ىل 
يف املرفق الثاين لتد�ل �زي النفاذ  الوارد

 .2017 ينا�ر 1 يف

لٕال�اطة ٕان جلنة الويبو للتنس�يق مدعوة  .12
�ىل النحو ملوظفني لتعديالت �ىل الحئة ا�لام �
لتد�ل �زي النفاذ  الثالثيف املرفق الوارد 

 .2017 ينا�ر 1 يف

واملرفقات ذات الص� (لٕالخطار) لتد�ل �زي النفاذ  ة املوظفنينظام املوظفني (للموافقة) والحئتعديالت �ىل  ب) (
 التارخي أٔو بعد ذ� 2017 ينا�ر 1 يف

�زي  مجمو�ة عنارص أ�جر يف النظام املو�د �ىلقررت امجلعية العامة لٔ�مم املت�دة ٔأن يد�ل �دد من التغيريات  .13
 . وميكن تلخيص هذه التغيريات �ىل النحو التايل:2017 ينا�ر 1 النفاذ يف

 إال�ا�و العائلية  الظروفمعدل مرتب وا�د بغض النظر عن  دول املرتبات يتضمنجلمو�د هيلك  ٕاضافة -
 )؛ودفعه �بدل منفصل املرتبات(ٕاخراج عنرص إال�ا� من �دول 
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 رتباتملا اليت �كون ٔأ�ىل من مس�تو�تاملوظفني  مرتبات�ىل مس�تو�ت  جلنة اخلدمة املدنية ا�ولية وحفاظ -
، تباتحامية املر  �عتبار ذ� من تدابرياملو�د،  املرتباتعند حتويلها ٕاىل �دول لرتبهتم  ا�ر�ة القصوىيف 

 .طبقن ٕاضافة ٕاىل قمية أ�جر ا�ا�ل يف حساب املعاش التقا�دي امل 

�نتقال ٕاىل يف وقت معال  و�لوجود  �ا�االٕ معدل  مرتبا وفق يتقاضون �نا� لموظفنيلبدل انتقايل  ودفع -
بدل ٕا�ا� ة �ملائة من صايف أ�جر (بدال من تس�  املعال �سبته و�عن ذ� ال دول املرتباتاملو�د جلهيلك ال 
من �رخيه  شهرا 12لك الصايف أ�جر من  ةوا�د مئويةنقطة  بنس�بة ُخيفض�ىل ٔأن كتدبري انتقايل ) و�ال

 ؛منه ٔأقلٔأو  بدل ٕا�ا� الطفل معادال ملبلغالبدل �نتقايل مبلغ  يصريحىت 

 س�تة �ملائة من صايف أ�جر؛ بنس�بة /الزو�ةلزوجا ٕا�ا� بدل وٕاقرار -

مه والدللموظفني ممن مه يف وضعية الوا� الوحيد و�كونون مه املعيلني الرئيسني وا�امئني �ٔ ٔأن يُدفع  وٕاقرار -
أ�ول �كون بنس�بة س�تة �ملائة من صايف أ�جر، �ىل ٔأن حيل حمل بدل املعال  و�لبدل عن ااملعالني 

 ؛و�ال ٕا�ا�

  1-فلرتب من لعد ا�ر�ة السابعة ب �امنيمرة لك  الوا�دة الرتبة مضنا�ر�ة  يفا�ورية  الز�دة ومنح -
 ؛5-ف ٕاىل

 .للكفاءة اللغويةالرتبة  مضن ةع�� يف ا�ر�املز�دة الوقف تو  -

توقف الز�دة املع��  ا�ورية يف ا�ر�ة مضن الرتبة الوا�دة (مبا يف ذ� يريات الطارئة �ىل توا�ر الز�دةونظرا للتغ  .14
وللتخفيف شهرا.  14ٕار�اًء للز�دة القادمة يف درجهتم بفرتة ترتاوح بني شهر�ن ويف ا�ر�ة)، ميكن ٔأن �شهد بعض املوظفني 

من أ��ر السليب النامج عن التوا�ر اجلديد للز�دة يف ا�ر�ة، يُقرتح ٔأن �كون �رخي الز�دة أ�وىل يف ا�ر�ة بعد دخول 
� من نظام املوظفني �زي النفاذ التارخي ا�ي س�يحص 6-3 املادة ل فيه املوظف �ىل الز�دة القادمة يف ا�ر�ة، ٕان املعد�

احلالية من نظام املوظفني. وس�ُتمنح ٔأية ز�دة يف ا�ر�ة بعد ذ� طبقا للتوا�ر اجلديد املنصوص  6-3املادة ، بناء �ىل ُطبقت
.�  �ليه يف املادة املعد�

موظفي الفئة الفنية والفئات العليا موظفا من  235وسيس�تفيد من هذا التدبري، ا�ي س�ُيطبق مّرة وا�دة فقط،  .15
. ولكن ذ� املبلغ والر ٔأمر�يكد 264 500�ملائة من موظفي ت� الفئات). وتُقدر �لكفة التدبري املقرتح مببلغ قميته  40 (حنو

 عن توفري يف �اكليف املوظفني اعُتمد فعال يف املزيانية.املنظمة  ٕاذ ستت�ىل�شّلك �لكفة ٕاضافية؛  ال

 �شري) A/70/896ٕاىل امجلعية العامة ( 2016 مايو 11 يف مذ�رةقد قدم  �ر ٔأن أ�مني العام لٔ�مم املت�دةو�د�ر �� .16
يف تنفيذ بعض  هال ميكن جتنبٔأمانة أ�مم املت�دة س�تؤدي ٕاىل تأٔ�ري  التقنية والتشغيلية اليت توا�ه ٔأن الت�د�تٕاىل فهيا 

 لتوافق املقررةلب أ�مني العام من امجلعية العامة ٔأن تؤخر توارخي النفاذ ط �ااملراجعة.  مجمو�ة عنارص أ�جرالعنارص من 
هيلك ال  خيص التغيريات املذ�ورة ٔأ�اله (مثل ٕاضافة تجنب احلا�ة ٕاىل اختاذ تدابري بأٔ�ر رجعي. وف�ل توارخي التنفيذ الفعلية و 
 اجلديدةورية ا�الز�دة توا�ر و الص�،  يو ذوالوا� الوحيد  /الزو�ةلزوجٕال�ا� ان والبدلني اجلديد� املو�د جلدول املرتبات

(بدال  2017 سبمترب 1 هو�رخي النفاذ اجلديد  س�يصبح)؛ ع�� يف ا�ر�ةاملز�دة وقف الت، و دا�ل ا�ر�ة
يف  ). ومن املنتظر ٔأن تنظر امجلعية العامة يف املسأٔ� يف دورهتا احلادية والس�بعني اليت ستنعقد2017 ينا�ر 1 من

وقوع ٔأي ٔأ�ر سلبية تنشأٔ عن  س�مينع مع توارخي التنفيذ يف النظام املو�د لٔ�مم املت�دة التوافق. و�رى الويبو ٔأن 2016 سبمترب
 التنفيذ �ري املنسق.
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التغيريات املذ�ورة  ٕالجراء الالزمة ذات الص� واملرفقاتة املوظفني و�رد التعديالت املقرت�ة �ىل نظام املوظفني والحئ .17
 .الرابع واخلامسٔأ�اله يف املرفقني 

للموافقة ٕان جلنة الويبو للتنس�يق مدعوة  .18
�ىل النحو التعديالت �ىل نظام املوظفني  �ىل

تد�ل �زي النفاذ ل  الرابعاملرفق الوارد يف 
�رخي �ديد تقرره امجلعية  يف ٔأو 2017 ينا�ر 1 يف

 .العامة لٔ�مم املت�دة

بو للتنس�يق مدعوة ٕاىل ٕان جلنة الوي  .19
من نظام املوظفني  6-3املوافقة �ىل تقييد للامدة 

للمتكني من تنفيذ التدبري املزمع تنفيذه مّرة وا�دة 
 .ٔأ�اله 15و 14واملذ�ور يف الفقرتني 

لٕال�اطة ٕان جلنة الويبو للتنس�يق مدعوة  .20
واملرفقات  لتعديالت �ىل الحئة املوظفني�لام �

 اخلامساملرفق �ىل النحو الوارد يف  ذات الص�
 2017 ينا�ر 1 اعتبارا منٕاما لتد�ل �زي النفاذ 

 �رخي �ديد تقرره امجلعية العامة لٔ�مم يف ٔأئأو 
 .املت�دة

اعتبارا واملرفقات ذات الص� (لٕالخطار) لتد�ل �زي النفاذ والحئة املوظفني تعديالت �ىل نظام املوظفني (للموافقة)  ج) (
 2017/2018 ا�راس�ية الس�نة من

 2018 ينا�ر 1الس�نة ا�راس�ية اجلارية يف  يفن�ة التعلمي مل  اس�تعراضٕاضافة خطة ٔ�مم املت�دة امجلعية العامة لقررت  .21
يف النصف الشاميل من الكرة أ�رضية والس�نة ا�راس�ية  2017/2018 من الس�نة ا�راس�ية اعتبارأأو �لكمة ٔأخرى 

 يف النصف اجلنويب. 2018 لعام

 :�ىل النحو التايلالتعلمي وميكن تلخيص التغيريات الرئيس�ية يف اخلطة املراجعة ملن�ة  .22

ٔأربع  الو�فهيا  يُمتاملن�ة حىت هناية الس�نة ا�راس�ية اليت  حبيث �سدد الثانوي بعدلتعلمي � املعيار املتصل تنقيح -
ما بعد التعلمي من در�ات در�ة ٔأول �ىل فهيا حيصل اليت ٔأو  من التعلمي ما بعد الثانويس�نوات من ا�راسة 

 ؛ٔأس�بقالثانوي ٔأهيام 

 املتص�اللغة أ�م) والرسوم  دراسة ا فهيا رسوممب( ٔأن �كون املرصوفات املسموح هبا يه الرسوم ا�راس�يةو  -
 إالقامة ا�ا�لية؛ مرصوفات) واملسا�دة يف من�ة التعلمي اخلاصة(�س�تثناء يف املؤسسات التعلميية �لتسجيل 

 تتدرج، حيث رشاحئس�بع  من �ام �دول تنازيلناء �ىل ب  املصاريف املتعلقة �لرسوم والتسجيل ردّ و  -
و�دم السادسة  الرشحية�ملائة يف  61 ٕاىل الرشحية ا�نيا�ملائة يف  86نزوال من  رد املرصوفاتمس�تو�ت 
 السابعة (�س�تثناء من�ة التعلمي اخلاصة)؛للسداد يف الرشحية  ٕادراج مبالغ

 حتددها املنظامت؛اليت رشوط حسب ال �ىل حنو منفصل  إاللزامية املالية �قتطا�اترصف و -
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 �ىل يقترص دفعهدوالر ٔأمر�يك  5000قدره  مقطوعمبلغ  شلكيف �ٕالقامة ا�ا�لية  املتص�املصاريف  دفعو  -
مركز ماكن تقع �ارج  يف مدارس دا�ليةيقميون  ٔأوالدممن هلم ملوظفني العاملني يف مراكز العمل يف امليدان ا

يف �االت اس�تثنائية، و. (�س�تثناء من�ة التعلمي اخلاصة)يف امليدان يف املر�� �بتدائية ٔأو الثانوية  العمل
وفقا للسلطة يف مراكز العمل من الفئة "�اء" العاملني  لموظفنييف مرصوفات إالقامة ا�ا�لية لسا�دة امل منح 

 التنفيذيني؛ التقد�رية للرؤساء

يف سا�دة امل املوظفني اليت يتلقون  يقترص دفعها �ىلو  السفر املتصل مبن�ة التعلميحقاقات اس�ت دفعو  -
 إالقامة ا�ا�لية. مرصوفات

اخلطة املراجعة لتنفيذ  الالزمةو�رد التعديالت املقرت�ة �ىل نظام املوظفني والحئة املوظفني واملرفقات ذات الص�  .23
 .السابعو  السادسيف املرفقني  ملن�ة التعلمي

للموافقة ٕان جلنة الويبو للتنس�يق مدعوة  .24
�ىل النحو التعديالت �ىل نظام املوظفني  �ىل

اعتبارا لتد�ل �زي النفاذ  السادساملرفق  الوارد يف
ٔأو الس�نة  2017/2018 الس�نة ا�راس�ية من

 .حسب احلال 2018 ا�راس�ية لعام

�اطة لالٕ ٕان جلنة الويبو للتنس�يق مدعوة  .25
لتعديالت �ىل الحئة املوظفني واملرفقات �لام �

 السابعيف املرفق �ىل النحو الوارد ذات الص� 
الس�نة  اعتبارا منلتد�ل �زي النفاذ 

ٔأو الس�نة ا�راس�ية  2017/2018 ا�راس�ية
 حسب احلال. 2018 لعام

لنفاذ د�ل �زي التته والحئ تعديالت �ىل الفصلني العارش واحلادي عرش من نظام املوظفني  �لثا.
 2017 ينا�ر 1 يف

غهتام ايص  توقد ٔأعيد و�سوية الزنا�ات ا�ا�ليةبية ي �لتدابري التأٔد �ىل التوايلالفصالن العارش واحلادي عرش  يتعلق .26
تأٔلف من ي  فريق استشاريا وبناء �ىل توصيات قد�بعد مشاورات مطو�  2014 ينا�ر 1 ود�ال �زي النفاذ يف �لاكمل

 إالدارة وممثيل املوظفني.�دد متساٍو من ممثيل 

نظرا "للتعديالت الهامة" الناش�ئة عن ٕاصالح نظام العدل ا�ا�يل الفريق �ستشاري يف مج� من أ�مور  ؤأوىص .27
لعدل ا�ا�يل، اجلديد لنظام ال بعد ميض �امني من تنفيذ  2016 ويف ينا�ر ."التغيريات بعد �امنيٕاجراء  اس�تعراض"�رصد و 

 للمسائل اليت وا�هتا عند تطبيق هذه أ�حاكم اجلديدة.، ٔأجرت الويبو تقي� �ستشاريالفريق توصية ل  وفقاو 

لعدل ا�ا�يل وال اجلديد لنظام ال و�سعى التعديالت املقرت�ة ٕاىل معاجلة املسائل العملية و/ٔأو القانونية الناش�ئة عن  .28
 .السابقح إالصال ٕاجراء بعد ٔأقل من �امني من�ديد �سعى ٕاىل ٕاجراء ٕاصالح جوهري 
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 تعديالت �ىل نظام املوظفني (للموافقة) أٔ) (

 ملخصيف املرفق الثامن. وف� ييل نظام املوظفني الفصلني العارش واحلادي عرش من �رد التعديالت املقرت�ة �ىل  .29
 التعديالت الرئيس�ية:

 لطرق الرمسية�سوية الزنا�ات � -4-11 املادة

�شوء ازدواجية يف السلطة  سبهباحاكم اجلديدة املنظمة يف تنفيذ ا�ٔ  توا� اليتٔأمه القضا� (العملية وإالجرائية)  .30
تقيمي أ�داء وطلبات ٕا�ادة  ورد ٕادارة املوارد البرشية) الختاذ القرارات �شأٔن الشاكوى شعبة املد�ر العام ومد�رٔأي ا�تصة (

 املمتث�وا�دة التصة ا� سلطة نظام ال العودة ٕاىل  ا�ي اختذ قرارا سابقا يف هذا املسأٔ�. �ا من املقرتح حسب الشخصالنظر 
املشاركة مع املامرسة املتبعة يف املنظامت أ�خرى  يتفقعند �قتضاء). وهذا  سلطتهتفويض مع ذ� ميكنه و املد�ر العام ( يف

 يف النظام املو�د لٔ�مم املت�دة.

 تعديالت ٔأخرى

ية املواد التال  �ىل) الرضورية�ري  أ�حاكم �ذفتحر�ر ٔأو ال  ٔأي( ال متس صلب املوضوعٔأخرى تعديالت  د�لوس�تُ  .31
 فصل يف املرفق الثامن:�ىل النحو امل

 التأٔديبية التدابري - 1-10 املادة
 املصاحل والرسية �س�تقاللية واحلياد وتضارب - 2-11 املادة

للموافقة ٕان جلنة الويبو للتنس�يق مدعوة  .32
�ىل النحو املوظفني  نظامالتعديالت �ىل  �ىل

لتد�ل �زي النفاذ  الثامناملرفق الوارد يف 
 .2017 ينا�ر 1 يف

 تعديالت �ىل الحئة املوظفني (لٕالخطار) ب) (

التعديالت  ملخص. وف� ييل التاسعاملوظفني يف املرفق  الحئةالفصلني العارش واحلادي عرش من  التعديالت �ىل�رد  .33
 .الرئيس�ية

 إالجراء – 2-1-10القا�دة 

 وسلطةٕادارة املوارد البرشية)  شعبةبدء إالجراء التأٔدييب (مد�ر  سلطةس�تعدل القا�دة حبيث تفصل بوضوح بني  .34
لت  إالجراءتوقيع  ا�هتم وامله� اليت تت�ذ فهيا ن �ىل فهيا املوظفو ردّ اليت �ه� امل التأٔدييب (املد�ر العام). وٕاضافة ٕاىل ذ�، �ُّدِ

 يف النظام املو�د لٔ�مم املت�دة.املشاركة مع القوا�د واملامرسات املتبعة يف املنظامت أ�خرى  مبا يتفققرارا السلطة ا�تصة 

 التوقيف املؤقت عن العمل – 3-1-10القا�دة 

قت عن العمل يف انتظار ؤ التوقيف املأ�جر اجلزيئ يف �ا�  لترب�رٔأوحض  ٔأساس قانوين ريلتوفس�تعدل القا�دة  .35
 يف أ�مم املت�دة. مع املامرسة املتبعة مبا يتفقالتأٔديبية  تإالجراءاالتحقيق و/ٔأو 
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 تعديالت ٔأخرى

 القوا�د) يف يف النظامة النص مع التغيريات ءممواالتحر�ر ٔأو  ٔأي(ال متس صلب املوضوع وس�تد�ل تعديالت ٔأخرى  .36
 التاسع.يف املرفق  �ىل النحو املفصلالتالية 

 للزنا�ات والشاكوى املرتبطة مباكن العملالتسوية إالدارية   -  1-4-11القا�دة 
 التسوية إالدارية حلاالت رّد تقيمي أ�داء -  2-4-11القا�دة 
 التسوية إالدارية لطلبات ٕا�ادة النظر يف القرارات إالدارية أ�خرى -  3-4-11القا�دة 
 متديد املُهل الزمنية -  4-4-11القا�دة 
 ٕايداع الطعن  -  2-5-11القا�دة 

 لٕال�اطةة الويبو للتنس�يق مدعوة ٕان جلن .37
�ىل النحو لتعديالت �ىل الحئة املوظفني � �لام

لتد�ل �زي النفاذ  التاسعاملرفق  الوارد يف
 .2017 ينا�ر 1 يف

 2017 ينا�ر 1 تعديالت أٔخرى �ىل نظام املوظفني والحئته لتد�ل �زي النفاذ يف رابعا.

اجلاري لنظام املوظفني والحئته. وتعديالن فقط من مج� التعديالت  س�تعراض�عرض تعديالت ٔأخرى كجزء من تُ  .38
الوظيفة اخلاص بعد ثالثة ٔأشهر  لدفع بد ٔأيٕاىل ز�دة يف �اكليف املوظفني وٕان اكنت �اكليف طفيفة ( يفضياناملقرت�ة قد 

 املُعاد انتداهبم ٕاىل املاكتب ا�ورية اخلاصة يف مرتبات املوظفنيوالز�دة  ،�اليا املتبع �ىل النحوبدال من س�تة ٔأشهر 
�ىل ضامن احتواء مجيع  بنشاط�ركز املنظمة  ٔ�نلكفة تال تؤ�ر يف ال هيي ). ٔأما مجيع التعديالت أ�خرى ف اخلارجية
 املوظفني. �اكليف

 تعديالت أٔخرى �ىل نظام املوظفني (للموافقة) أٔ) (

. العارشيف املرفق  2017 ينا�ر 1 �زي النفاذ يف لتد�لاملوظفني �ىل نظام للتعديالت املقرت�ة وصف تفصييل رد � .39
 :التعديالت الرئيس�ية ملخصوف� ييل 

 العمالت وسعر الرصف - 3-0املادة 

�حتيا�ات املتغرية اليت تقتضهيا أ�عامل من املقرتح تعديل املادة لتصحيح بعض أ�خطاء وسد بعض الثغرات ؤ��ذ  .40
�دى اليت قد توا�ها املنظمة يف دفع مس�تحقات املوظفني �ٕ  ارجية والصعو�تاخلز�دة �دد املاكتب مثل (يف احلس�بان 

 س�ت�ابة الحتيا�ات املوظفني.�و العمالت)

 بدل الوظيفة اخلاص - 11-3ملادة ا

متاش�يا مع القوا�د طبق �اليا امل  �ىل النحوبدل الوظيفة اخلاص بعد ثالثة ٔأشهر بدال من س�تة  رصفمن املقرتح  .41
 .يف النظام املو�د لٔ�مم املت�دةاملشاركة املنظامت العظمى من  الغالبيةاملتبعة يف 
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 الز�دة ا�ورية اخلاصة يف املرتبات – 25-3 املادة اجلديدة

، 2015 ٔأكتو�ر 14 ٕاىل 5 يف ا�ورة احلادية والس�بعني (ا�ورة العادية السادسة وأ�ربعون) املنعقدة يف الفرتة من .42
من النظام ("الز�دة  25-3 �س�تثناء املادة اجلديدة رمقيق بعض التعديالت �ىل نظام املوظفني اعمتدت جلنة الويبو للتنس� 

 ا ييل:�لام مبؤأ�اطت جلنة الويبو للتنس�يق  )،"ا�ورية اخلاصة يف املرتبات

أ�مانة س�تضطلع بدراسة حول قضية تنقل املوظفني، مبا يف ذ� اس�تعراض ٔأشاكل حتفزي ٔأخرى لتشجيع تنقل "
، يك تنظر فهيا وتبّت يف قبول 2016وس�ُتقدم ت� ا�راسة ٕاىل جلنة التنس�يق يف دورهتا لعام . موظفي الفئة املهنية

0F."الز�دة ا�ورية اخلاصة يف املرتبات ٔأو �دم قبولها

1 

 من هذه الوثيقة. احلادي عرش�رد ا�راسة املذ�ورة ٔأ�اله �شأٔن تنقل املوظفني يف املرفق و  .43

 من املقرتح ٕاضافة الز�دة ا�ورية اخلاصة يف املرتبات. ،ي�ة ا�راسةو�لنظر ٕاىل نت  .44

وهذا البدل . املاكتب اخلارجيةو�د�ر ���ر ٔأن هذا البدل اجلديد هيدف ٕاىل تقدمي �افز مادي لتنقل املوظفني ٕاىل  .45
ال لعدد قليل من لن يُمنَح إ  –ا�ي ال يد�ل يف حساب املعاش التقا�دي ويعادل مرتب ثالث در�ات ك�د ٔأقىص  –

فلن �كون ٔأهال للحصول �ىل البدل سوى . املوظفني، ومن مث� سوف يؤدي ٕاىل �دوث ز�دة ال تُذَكر يف �اكليف املوظفني
ولن �كون مواطنو الب� ا�ي  بعيدا عن املقر ٕاىل وظيفة �لرتبة نفسها.يعاد انتداهبم موظفي الفئة الفنية والفئات العليا ا��ن 

 عن املقر مؤهلني للحصول �ىل البدل. م أ�ويل يف مركز معل يقع بعيداز العمل واملوظفون ا��ن اكن تعييهنيقع فيه مرك
وسوف يتوقف رصف البدل بعد مخس س�نوات من اخلدمة املتواص� يف مركز العمل نفسه، ٔأو ٕاذا أ�عيد املوظف ٕاىل املقر، 

 .ٔأهيم ٔأس�بقٔأو يف �ا� �رقية املوظف، 

 التعيينات املؤقتة - 16-4املادة 

احلد أ�قىص للعمل  ابلتوضيح ٔأن العمل مبوجب تعيني مؤقت قد �ستبعد من حس 16-4 عديل املادةتملقرتح من ا .46
 س�نة. �نقطاع إاللزايم عن العمل ملدة�ىل  الت�ايلوذ� لتجنب  ،فقط ٕان امتد �نقطاع عن العمل ملدة س�نة �ىل أ�قل

 دة املدةالتعيينات املُ�د�  - 17-4املادة 

اليت  للتعيينات احملددة املدة ٔأساس قانوين واحضٕارساء � من أ�مور مهنا لتحقيق مج 17-4 تعديل املادةمن املقرتح  .47
 انتظار اس�تكامل تقيمي أ�داء ٔأو تقيمي �ختبار).�االت متدد ٔ�قل من س�نة يف بعض احلاالت احملددة (مثل 

 إال�ازة اخلاصة - 2-5املادة 

رصيد اخلدمة �ىل  �ري مدفو�ة أ�جرلتوضيح ٔأ�ر إال�ازة اخلاصة بأٔجر جزيئ ٔأو  2-5 من املقرتح تعديل املادة .48
� للحصول �ىل �دد من املس�تحقات منه  نح املوظفني ٕا�ازة �اصة مببادرةيقرتح ٕاضافة حمك �سمح للمد�ر العام مب . كام املؤّهِ

ل�ة العمل، وذ� متاش�يا مع املامرسة املتبعة يف منظامت ٔأخرى يف ظروف اس�تثنائية لو رٔأى ٔأن ذ� س�يصب يف مص
 النظام املو�د لٔ�مم املت�دة.يف مشاركة 

                                                
 .2016 فربا�ر 5 ) بتارخيWO/CC/71/7"(ٔأ) من التقر�ر ا�ي اعمتدته جلنة الويبو للتنس�يق (1"95 الفقرة 1
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 تعديالت ٔأخرى

) ٔأو سد ثغرة توضيح حمكٔأو  تصحيح خطأٔ ٔأو �دم ا�ساق(مثل ال متس صلب املوضوع وس�تد�ل تعديالت ٔأخرى  .49
 العارش:يف املرفق  �ىل النحو املفصليف املواد التالية 

 املعلومات املطلوبة من املوظفني و�لزتام بتقدمي هذه املعلومات - 13-1ملادة ا
 تصنيف الوظائف - 1-2املادة 

 ٕا�ادة تصنيف الوظائف - 2-2ادة امل
 حتديد الفئة ومس�توى �ام املوظفني املؤقتني - 3-2املادة 
 املرتبات - 1-3املادة 
 إال�ا� - 2-3املادة 
 إال�ا� ملوظفي فئة اخلدمات العامة وفئة املوظفني الفنيني الوطنينيبدالت  - 4-3املادة 
 أ�جر ا�ا�ل يف حساب املعاش التقا�دي - 17-3املادة 
 خصومات املرتبات - 18-3املادة 
 الرتقية - 4-4املادة 
 التوظيف �ىل ٔأساس دويل - 6-4املادة 
 جمالس التعيني - 10-4املادة 
 س�مترةالتعيينات امل  - 18-4املادة 
 التعيينات ا�امئة - 19-4املادة 
 صندوق املعاشات التقا�دية - 1-6املادة 
 امحلاية الصحية والتأٔمني الصحي - 2-6املادة 
 ٕاهناء اخلدمة - 2-9املادة 
 تعويض ٕاهناء اخلدمة - 8-9املادة 

ن جلنة الويبو للتنس�يق مدعوة لٕال�اطة إ  .50
يف " الواردة املوظفني تنقلدراسة �شأٔن �لام "ب
 عرش. احلادي املرفق

للموافقة ن جلنة الويبو للتنس�يق مدعوة إ  .51
�ىل النحو املوظفني  نظامالتعديالت �ىل  �ىل

العارش مبا يف ذ� املادة اجلديدة املرفق  الوارد يف
لتد�ل  �شأٔن الز�دة ا�ورية اخلاصة يف املرتبات

 .2017 ينا�ر 1 �زي النفاذ يف

 )أٔو املوافقة املوظفني واملرفقات ذات الص� (لٕالخطار�ىل الحئة أٔخرى تعديالت  ب) (

وف�  ،يف املرفق الثاين عرش 2017 ينا�ر 1 �زي النفاذ يفس�تد�ل  يتال�رد التعديالت أ�خرى �ىل الحئة املوظفني  .52
 ييل ملخص التعديالت الرئيس�ية:
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 املرتب عند الرتقية – 3-6-3القا�دة 

حبيث  . وس�تعدل القا�دةفئةل امهنجيات حلساب املرتب عند الرتقية حسب  بناء �ىل القا�دة احلالية، تنطبق �دة .53
السابقة متاش�يا مع القوا�د واملامرسات تؤدي الرتقية يف مجيع احلاالت ٕاىل ز�دة يف املرتب تعادل درجتني �ىل أ�قل يف الرتبة 

 يف النظام املو�د لٔ�مم املت�دة.املشاركة املتبعة يف ٔأ�لبية املنظامت 

د املدة نا تعيي نياملعين تعيني املوظفني –3-9-4 ةاجلديدالقا�دة   عمتدةامل  يف املشاريع ُم�د�

املشاريع موظفي  لتعينياملعيارية" "العملية التنافس�ية  ٔألغيتاليت حتدد ٔأنه يف �ال  3-9-4 س�تضاف القا�دة اجلديدة .54
د املدة التعيني حسب تنطبق بدال مهنا معلية �ختيار التنافيس للوظائف املؤقتة. وسيسمح ذ� بترسيع س ، تعيينا ُم�د�

 نظميي شفاف.ت ٕاطار احتيا�ات العمل مع �حتفاظ بعملية اختيار تنافس�ية حيمكها 

 الصناديق �ست�نيةالتعيينات املؤقتة بناء �ىل اتفاقات  - 2-16-4القا�دة اجلديدة 
 املعمتدة للمشاريعالتعيينات املؤقتة  - 3-16-4 ةالقا�دة اجلديد
 الصناديق �ست�نيةبناء �ىل اتفاقات  التعيينات حمددة املدة - 11-7-4 القا�دة اجلديدة
 املعمتدة للمشاريع التعيينات حمددة املدة - 2-17-4 القا�دة اجلديدة

بناء �ىل  ددة املدةالتعيينات املؤقتة واحمل�شأٔن  2-17-4و 1-17-4و  3-16-4و 2-16-4اجلديدة حتدد القوا�د  .55
الصناديق �ست�نية  مبوجبٔأن هذه التعيينات ينبغي ٔأن تقترص �ىل العمل  املعمتدة واملشاريع الصناديق �ست�نيةاتفاقات 

 املعمتدة ذات الص�. املشاريعٔأو 

لإال�ازة املرضية وإال�ازة اخلاصة �سبب املرض  – 2-2-6القا�دة   املُطو�

 يف فرتات إال�ارة املرضية ٕاذا مل �ري مس�تحقة إال�ازة الس�نويةس�تعدل هذه القا�دة لتوضيح مج� من أ�مور مهنا ٔأن  .56
نظام املوظفني والحئته  يف��ساق مع حمك أٓخر  ٔأن يضمن. ومن شأٔن هذا التعديل اكمال أأجر  يتقاىضاملوظف �كن 

 يف النظام املو�د لٔ�مم املت�دة.املشاركة عة يف املنظامت أ�خرى ومع املامرسة املتب )(ٔأ)1-1-5 (القا�دة

 جملس املوظفني – 1-1-8القا�دة 

1Fلتوصية من و�دة التفتيش املشرتكةاس�ت�ابة  .57

ٕالضفاء الطابع الرمسي �ىل املامرسة احلالية اليت يُقرتح تعديل القا�دة  ،2
 �سمح �لس املوظفني مب�اطبة جلنة التنس�يق.

 التعديل يتعلق بوالية جلنة التنس�يق، فٕانه ُمقدم ٕا�هيا يك توافق �ليه. ومبا ٔأن هذا .58

 من�ة العودة ٕاىل الوطن – 1-9-9القا�دة 

ا�ي ب� ال  منٕاىل املوظفني ا��ن ينتقلون فقط س�تعدل هذه القا�دة لتوحض ٔأنه جيوز دفع من�ة العودة ٕاىل الوطن  .59
، �ىل مركز العمل بغض النظر عن احلدود الوطنيةمن مسافة معقو� د املنطقة ولكن �ىل بع�ارج وأٓخر مركز معل هلم اكن 

 ذا طابع مؤقت.حمل إالقامة ٔأال �كون انتقال 

                                                
: 9 "العالقة بني املوظفني وإالدارة يف الواكالت املتخصصة التابعة لٔ�مم املت�دة والنظام املو�د"، التوصية ، املعنونةJIU/REP/2012/10 انظر الوثيقة 2

 ]هيئات متثيل املوظفني[املؤسسات املشمو� �الس�تعراض اليت ال يو�د فهيا ٔأحاكم رمسية للغرض، ينبغي ٔأن تعمتد الهيئات الترشيعية/إالدارية لواحئ متنح  "يف
 إالدالء الفعيل ببيا�هتا ٔأثناء اج��ات الهيئات احلكومية ا�ولية ا�تصة املعنية بقضا� رفاه املوظفني." احلق يف
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 تعديالت ٔأخرى

 مواءمةٔأو (مثل تصحيح خطأٔ ٔأو �دم ا�ساق ٔأو توضيح حمك ال متس صلب املوضوع س�تد�ل تعديالت ٔأخرى  .60
 :الثاين عرشفصل يف املرفق امل �ىل النحوالتالية  ذات الص�القوا�د واملرفقات ) يف النص مع التغيريات يف النظام

 ٕا�ادة التصنيفتنفيذ قرار �شأٔن  –  1-2-2القا�دة 
 إال�ا� �لنس�بة للموظفني املؤقتني –  1-2-3القا�دة 
 املرتب أ�ويل للموظفني املؤقتني –  1-5-3القا�دة 
 اب املعاش التقا�دئأجر املوظفني املؤقتني ا�ا�ل يف حس –  1-17-3القا�دة 
 املوظفون املُعي�نون يف مناصب �اضعة للتعيني احمليل –  1-5-4القا�دة 
 التعيينات يف ٕاطار الصناديق �ست�نية واالتفاقات اخلاصة أ�خرى –  2-9-4القا�دة 
 تعيني املوظفني املؤقتني –  3-9-4القا�دة 
 �ا�يل�شكيل جمالس التعيني ونظا�ا ا –  1-10-4القا�دة 
 إال�ازة الس�نوية –  1-1-5القا�دة 
 إال�ازة الس�نوية للموظفني املؤقتني –  2-1-5القا�دة 
 التأٔمني الطيب –  1-2-6القا�دة 
 ٕا�ازة الوضع –  3-2-6القا�دة 
 امحلاية الصحية والتأٔمني الصحي للموظفني املؤقتني –  7-2-6القا�دة 
 أ�متعة سقوط اس�تحقاق مصاريف نقل –  9-3-7القا�دة 
 إالشعار ٕ�هناء �دمة املوظفني املؤقتني –  1-7-9القا�دة 

 املرسد –  املرفق أ�ول
 املرتبات والبدالت –  املرفق الثاين

 ٕاجراءات �ختيار اخلاصة �لتعيينات املؤقتة –  املرفق الثالث
دة �رسي �ىل املوظفني العاملني بدوام جزيئ –  املرفق اخلامس  قوا�د ُم�د�

لٕال�اطة ٕان جلنة الويبو للتنس�يق مدعوة  .61
واملرفقات املوظفني  الحئةلتعديالت �ىل � �لام

�ىل النحو  ٔأد�ه، 62 ، مع مرا�اة الفقرةذات الص�
لتد�ل �زي النفاذ  الثاين عرشاملرفق الوارد يف 

 .2017 ينا�ر 1 يف

ٕان جلنة الويبو للتنس�يق مدعوة للموافقة  .62
من الحئة  1-1-8ا�دة �ىل التعديل املد�ل �ىل الق

كام هو وارد يف املرفق الثاين عرش ليد�ل املوظفني 
 .2017 ينا�ر 1 يف�زي النفاذ 
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قت بني �امسا.  2015 يوليو 1 تعديالت �ىل الحئة املوظفني واملرفقات ذات الص� ُطّبِ
 (لٕالخطار) 2016 يونيو 30و

 فصل�ىل النحو امل 2016 يوليو 30ٕاىل  2015 يوليو 1 بنيد�لت التعديالت التالية �ىل الحئة املوظفني �زي النفاذ  .63
 يف املرفق الثالث عرش.

 )38/2015 رمق (التعممي إال�اليم القضا� املطرو�ة ٔأمام جملس الطعون – 3-5-11القا�دة 
. ؤأضيفت بعض أ�حاكم يف 2016 ينا�ر 1 لتد�ل �زي النفاذ يفمن الحئة املوظفني  3-5-11 �دلت القا�دة .64

من نظام  5-11 يف املادة الوراد �ىل النحوجملس الطعون كهيئة استشارية  والية(ج) و(د) لتجنب ٔأي تعارض مع  الفقرتني
 .املوظفني

 )5/2016(التعممي إال�اليم رمق  الفرتة �ختبارية – 1-16-4القا�دة 
لت أ�حاكم اخلاصة �لفرتة �ختبارية للموظفني املؤقتني  .65 . ومبوجب القا�دة 2016 مارس 1 �زي النفاذ يف لتد�ل�ّدِ

. وبناء �ىل القا�دة املعد�،  خيضعون لفرتة اختبارية بغض النظر عن فرتة التعيني أ�ويلاملوظفني املؤقتنيمجيع السابقة، اكن 
�ىل التعيني املؤقت أ�ويل ومدته ثالثة ٔأشهر ٔأو ٔأكرث. و�رد رشوط متديد التعيني املؤقت  ال تنطبق الفرتة �ختبارية ٕاال

حمك أٓخر لضامن  و�ذف). 5/2016 " (رمقتقيمي ٔأداء املوظفني املؤقتنيأ�ويل ملدة شهر ٔأو شهر�ن يف تعممي ٕاداري �شأٔن "
 ��ساق بني أ�حاكم.

ٕان جلنة الويبو للتنس�يق مدعوة لٕال�اطة  .66
�ىل النحو �لتعديالت �ىل الحئة املوظفني �لام 

 .عرش الثالثاملرفق  يف الوارد

 مسائل أٔخرى تتعلق بنظام املوظفني والحئته سادسا.

 �ذفها�حتفاظ هبا أٔم  –(و) �شأٔن من�ة التعلمي 14-3 املادة أٔ) (

�ري "املقميني ٔأو العاملني" يف تنص �ىل ٔأن املوظفني يك  2016 ينا�ر 1 لتد�ل �زي النفاذ يف )أٔ (14-3 املادة �دلت .67
والقصد من هذا التعديل هو ضامن ��ساق مع غرض من�ة التعلمي، ٔأال  وطهنم مه فقط املؤهلون للحصول �ىل من�ة تعلمي.

املوظف الناش�ئة عن ا�رتاب املوظف" (جلنة اخلدمة املدنية ا�ولية)،  ٔأوالدوهو "تغطية جزء من التلكفة إالضافية لتعلمي 
ق نظام أ�مم املت�دة املو�د.والتوا و�متثل النتي�ة املرتتبة �ىل  فق مع القوا�د واملامرسات املتبعة يف املنظامت أ�خرى اليت تُطّبِ

هذا التعديل يف ٔأن املوظفني ا��ن ال يقع مركز معلهم يف وطهنم ولكهنم، رمغ ذ�، يقميون يف وطهنم لن يعد من حقهم 
بو قبل (و) للحفاظ �ىل حقوق املوظفني ا��ن التحقوا �لعمل يف الوي  فقرة �ديدةٔأضيفت ولكن  احلصول �ىل من�ة تعلمي.

 (ٔأ). ٕاد�ال التعديل �ىل الفقرة

، 2015 ٔأكتو�ر 14 ىلإ  5 رتة منسادسة وأ�ربعون) املنعقدة يف الفويف ا�ورة احلادية والس�بعني (ا�ورة العادية ال  .68
يقدم ٕاىل جلنة املذ�ورة ٔأ�اله ولكهنا طلبت من مكتب املستشار القانوين ٔأن "اعمتدت جلنة الويبو للتنس�يق التعديالت 

حتليال �شأٔن قضية حقوق املوظفني املكتس�بة ف� خيص من�ة التعلمي، مع املعلومات ذات  2016التنس�يق يف دورهتا يف �ام 
(و) من نظام املوظفني اخلاصة مبن�ة التعلمي، 14.3الص� �ٔ��ر املايل، يك تبّت ف� ٕاذا اكن ينبغي إالبقاء �ىل املادة اجلديدة 

 2F3."�ذفها ٔأو

                                                
 .2016 فربا�ر 5) بتارخي WO/CC/71/7( "(ب) من التقر�ر ا�ي اعمتدته جلنة التنس�يق1"95 الفقرة 3
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قانوين يف مسأٔ� احلقوق املكتس�بة يف  يرأٔ (" WO/CC/73/INF/1 وثيقةهو موضوع الالت�ليل املذ�ور ٔأ�اله و  .69
") تدبري انتقايل حمدودوتقيمي أ��ر املايل ا�ي قد ينجم عن اع�د  من�ة التعلمي للموظفني املقميني يف ب�مه و�ري العاملني فيه

تعديالت �ىل نظام املوظفني �شأٔن من�ة التعلمي للموظفني املقميني يف ب�مه و�ري العاملني (" WO/CC/73/4 والوثيقة
 ").فيه

 الفرتةٕا�ادة النظر يف  –�شأٔن القوامئ �حتياطية  4-9-4 القا�دة ب) (

والقصد من هذه التعديالت هو  .2014 ومفربن 1 يف �زي النفاذ�شأٔن القوامئ �حتياطية  4.9.4 القا�دةد�لت  .70
وجيوز  السامح بأٔن يُوَضع يف قامئة احتياطية املرحشون ملسابقات الويبو ا��ن يويص هبم جملس تعيني وال يعّيهنم املد�ر العام.

ة نفسها وذات لرتبتعيني ٔأي مرحش من قامئة احتياطية دون ٕاجراء منافسة �ديدة، ٕاذا ٔأصبحت الوظيفة نفسها، ٔأو وظيفة �
 يف غضون �ام وا�د من وضع املرحش يف القامئة �حتياطية. �ام مماث�، شاغرة

، 2015 ٔأكتو�ر 14 ٕاىل 5 ويف ا�ورة احلادية والس�بعني (ا�ورة العادية السادسة وأ�ربعون) املنعقدة يف الفرتة من .71
املد�ر العام ٕاىل النظر يف ٕاماكنية تقليص الفرتة اليت ميكن ٔأن دعت ولكهنا " 4-9-4 ٔأ�اطت جلنة الويبو للتنس�يق �لام �لقا�دة

3F."ومل يُعي�نوا، يف قامئة احتياطية حشون ا��ن ٔأوىص هبم جملس تعيني،يوضع �اللها املر 

4 

ومدهتا �ىل القامئة �حتياطية  اليت يوضع �اللها املرحشفرتة �لبعد التدقيق يف املسأٔ� ٔأن حيتفظ قرر املد�ر العام و  .72
و�د�ر ���ر ٔأن س�ياس�ية الويبو �شأٔن فائدته العملية. من احلمك هذا  س�يحرمٔ�ن خفض املدة ٕاىل ٔأقل من س�نة وا�دة  �ام،

مقارنة �لس�ياسات املتبعة يف املنظامت أ�خرى اليت طبقت نظام مماث�. وتتفق فرتة الس�نة مع  ةتقييدي�د القوامئ �حتياطية 
يف النظام املو�د لٔ�مم املت�دة (ومعظمها ٔأكرب من الويبو) ٔأو �ارج النظام مشاركة ٔأخرى  املنطبق يف منظامت احلد أ�دىن

 �امنيدة ملاملو�د، ميكن اختيار املرحشني بدون إال�الن عن وظيفة شاغرة  النظاماملشاركة يف نظامت امل املو�د. ويف ٕا�دى 
م هبٔأخرى، يوضع املرحشون املوىص  ةيف الويبو. ويف منظمة �بري ا املعمول هب للقامئة �حتياطية القامئة املامث�بعد وضعهم �ىل 

وتعريف "املهام مماث� ( ذات �ام وظيفةوميكن اختيارمه مبارشة ٔ�ي لفرتة �ري حمددة ولكن �ري ا�تار�ن يف قامئة املرتحشني 
أٔنه منذ نفاذ احلمك ب جلنة التنس�يق ٔأخطرت. ؤأ�ريا )�لتعريف الصارم املطبق يف الويبومقارنة  فضفاض�د املامث�" 

هبام ويص ن أٔ أٔ و س�بق  �امة �امٔأو نفسها  املهام ٔ�داء�هام ن فقط من القامئة �حتياطية مرحشا ني� ،2014 نومفرب يف
؛ ويف احلا� الثانية جرى ذ� بأٔقل من س�نة الوظيفة بعد التعيني بعد اس�تقا� شا�لذ�  جرىيف احلا� أ�وىل و ا.داهئ�ٔ 

 .هانفس  العامة املهام عندما ٔأ�لن عن وظيفة شاغرة ٔ�داء

ٕان جلنة الويبو للتنس�يق مدعوة لٕال�اطة  .73
فرتة الس�نة اليت ب لالحتفاظبقرار املد�ر العام �لام 

جيوز فهيا وضع املرحشني ا�ي ٔأوىص هبم جملس 
�ىل القامئة �حتياطية معينني، التعيني ولكن �ري 

 .4-9-4 مبوجب القا�دة

 ]ذ� املرفقاتتيل [

                                                
 .2016 فربا�ر 5) بتارخي WO/CC/71/7( " من التقر�ر ا�ي اعمتدته جلنة التنس�يق3"95 الفقرة 4
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 الدورة السبعون

من جدول األعمال 141البند   

  2015كانون األول/ديسمبر   23 في قرار اتخذته الجمعية العامة 
 ])A/70/635( على تقرير اللجنة اخلامسة بناء[

 

: تقرير لجنة الخدمة المدنية النظام الموحَّد لألمم المتحدة - 70/244
 الدولية

 
 ،إن الجمعية العامة 

ــــير   ،1989كــــــانون األول/ديســــــمرب   21املــــــؤاخ  44/198إ  رراااتــــــا  إذ تشــ
  22املـــــــــؤاخ  52/216 و ،1996كـــــــــانون األول/ديســـــــــمرب   18املـــــــــؤاخ  51/216 و

كـــــــــــانون األول/ديســـــــــــمرب   18املـــــــــــؤاخ  53/209 و ،1997انون األول/ديســـــــــــمرب كـــــــــــ
املـــؤاخ  56/244 و ،2000كـــانون األول/ديســـمرب   23املـــؤاخ  55/223 و ،1998

كـــــــانون األول/ديســـــــمرب   20املـــــــؤاخ  57/285 و ،2001 كـــــــانون األول/ديســـــــمرب  24
املـــؤاخ  59/268 و ،2003كـــانون األول/ديســـمرب   23املـــؤاخ  58/251 و ،2002

كـــــــانون األول/ديســـــــمرب   23املـــــــؤاخ  60/248 و ،2004 كـــــــانون األول/ديســـــــمرب  23
املـــؤاخ  62/227 و ،2006كـــانون األول/ديســـمرب   22املـــؤاخ  61/239 و ،2005

كـــــــانون األول/ديســـــــمرب   24املـــــــؤاخ  63/251 و ،2007 ديســـــــمرب/كـــــــانون األول  22
املـــؤاخ  65/248 و ،2009كـــانون األول/ديســـمرب   22املـــؤاخ  64/231 و ،2008

كــانون األول/ديســمرب   24ألــف املــؤاخ  66/235 و ،2010 كــانون األول/ديســمرب  24
 12املـــؤاخ  67/257 و ،2012حزيران/يونيـــه  21بـــاء املـــؤاخ  66/235 و ،2011
 ،2013ل/ديســــــــــمرب كــــــــــانون األو   27املــــــــــؤاخ  68/253 و ،2013 أبريــــــــــل/نيســــــــــان

 ،2014كانون األول/ديسمرب  29املؤاخ  69/251 و

(2015يف تقرير جلنة اخلدمة املدنية الدولية لعام  ورد نظرت 
4F

1(، 

                                                
 ).A/70/30( 30الو�ئق الرمسية للجمعية العامة، ا�ورة الس�بعون، امللحق رمق  )1(

http://undocs.org/ar/A/70/635
http://undocs.org/ar/A/RES/44/198
http://undocs.org/ar/A/RES/ 51/216
http://undocs.org/ar/A/RES/ 52/216
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بنظـام وحيـد وموحَّـد لألمـم املتحـدة باعتبـااه حجـر الزاويـة يف  التزامهـا وإذ تؤكد من جديـد
 ألمم املتحدة،املوحد لنظام التنظيم وتنسيق شروط اخلدمة يف 

 بعمل جلنة اخلدمة املدنية الدولية؛ تحيط علما مع التقدير - ١ 

 ؛)1(2015بتقرير اللجنة لعام  تحيط علما - ٢ 

ــــد تؤكــــد - ٣  دوا اجلمعيــــة العامــــة يف املوافقــــة علــــى شــــروط اخلدمــــة  مــــن جدي
ألمـــم لنظـــام املوحـــد الواالســـتحقارات جلميـــع املـــوظفني العـــاملني يف املنظمـــات املشـــااكة يف 

(للجنةمن النظام األساسي  11 و 10املتحدة، مع مراعاة املادتني 
5F

 ؛)2

مـــن النظـــام األساســـي للجنـــة، وتؤكـــد مـــن  11 و 10إ  املـــادتني  تشـــير - ٤ 
ــــــة يف تنظــــــيم وتنســــــيق شــــــروط اخلدمــــــة  ــــــه اللجن ــــــدوا احملــــــواي الــــــذي تضــــــطلع ب ــــــد ال جدي

ألمـــم لنظـــام املوحـــد الواالســـتحقارات جلميـــع املـــوظفني العـــاملني يف املنظمـــات املشـــااكة يف 
 املتحدة؛

 
 أوال

 ية على الموظفين من كلتا الفئتينشروط الخدمة السار 

 السن اإللزامية إلنهاء الخدمة  

ألمــم املتحــدة الســن اإللزاميــة لنظــام املوحــد الأن ترفــع املنظمــات املشــااكة يف  تقــرا 
ســـنة يف  65إ   2014كـــانون الثاين/ينـــاير   1إل�ـــاء خدمـــة مـــن ُعـــني مـــن املـــوظفني ربـــل 

 مع مراعاة حقوق املوظفني املكتسبة؛، 2018كانون الثاين/يناير   1موعد أرصاه 
 

 ثانيا
 شروط خدمة الموظفين من الفئة الفنية والفئات العليا

 
 جدول المرتبات األساسية/الدنيا -ألف 

الــدنيا رتبــات املالــذي حــددت فيــه مســتوى لصــايف  44/198إ  ررااهــا  إذ تشــير 
مـن الفئـة الفنيـة والفئـات العليـا باالسـتناد إ  مسـتويات صـايف املرتبـات األساسـية لموظفني ل

للمـوظفني الــذين يشـغلون وظــائف مماثلـة يف املدينــة األسـاس باخلدمــة املدنيـة املتخــذة أساســاً 
 للمقاانة (اخلدمة املدنية االحتادية يف الواليات املتحدة)،

مـن تقريرهـا، علـى اجلـدول املــنقَّح  35رة ، تبعـا ملـا أوصـت بـه اللجنـة يف الفقـتوافـق 
إلمجايل وصايف املرتبات األساسـية/الدنيا للمـوظفني مـن الفئـة الفنيـة والفئـات العليـا، بصـيغته 

                                                
 )، املرفق.29 -(د  3357القرار  )2(

http://undocs.org/ar/A/RES/44/198
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كــــــــــانون   1للتقريــــــــــر، علــــــــــى أن يبــــــــــدأ نفــــــــــاذه اعتبــــــــــاااً مــــــــــن  الرابــــــــــعالــــــــــواادة يف املرفــــــــــق 
 ؛2016 يناير/الثاين
 

 ة الوسط المستصوبةتطور الهامش وإدارة الهامش عند نقط -باء 

ــــير  والتكليـــــف الـــــدائم مـــــن  51/216بـــــاء مـــــن ررااهـــــا  - إ  اجلـــــزء أوال إذ تشـ
اجلمعيـــة العامـــة املطلـــوب فيـــه إ  اللجنـــة أن تواصـــل استعراضـــها للعالرـــة بـــني صـــايف أجـــوا 
مـــوظفي األمـــم املتحـــدة يف الفئـــة الفنيـــة والفئـــات العليـــا يف نيويـــواك وصـــايف أجـــوا مـــوظفي 

اصـمة اخلدمة املدنية املتخذة أساسا للمقاانـة، الـذين يشـغلون وظـائف مماثلـة يف واشـنطن الع
 ،“)اهلامش”(املشاا إليها بكلمة 

أنــــه ينبغـــي مواصــــلة تطبيـــق اهلــــامش بـــني صــــايف أجــــوا  مــــن جديـــد تؤكـــد - ١ 
مـــوظفي األمـــم املتحـــدة يف الفئـــة الفنيـــة والفئـــات العليـــا يف نيويـــواك وصـــايف أجـــوا مـــوظفي 

بــني اخلدمــة املدنيــة املتخــذة أساســا للمقاانــة الــذين يشــغلون وظــائف مماثلــة يف نطــاق يــرتاوح 
، علــــى أنــــه مــــن املفهــــوم أن اهلــــامش ســــيحتفظ بــــه لفــــرتة مــــن الورــــت عنــــد 120 و 110

 ؛115مستوى يناهز نقطة الوسط املستصوبة البالغة 

أن اهلـــامش بـــني صـــايف أجـــوا مـــوظفي األمـــم املتحـــدة يف الرتـــب  تالحـــظ - ٢ 
يــات يف نيويــواك وصــايف أجــوا مــوظفي اخلدمــة املدنيــة االحتاديــة يف الوال 2-إ  مــد 1-ف

للفــرتة مــن  117.2بـــ  الــذين يشــغلون وظــائف مماثلــة يف واشــنطن العاصــمة يقــدا املتحــدة
وأن متوســــــطه للســــــنوات  2015كــــــانون األول/ديســــــمرب   31كــــــانون الثاين/ينــــــاير إ   1

يفــــــــوق نقطــــــــة الوســــــــط  مــــــــا ، وهــــــــو117.2) يبلــــــــغ أيضــــــــا 2015-2011اخلمــــــــس (
 ؛115املستصوبة البالغة 

بــأن تواصــل اللجنــة العمــل  69/251ااد يف ررااهــا الــو  إلــى طلبهــا تشــير - ٣ 
علــى تقريــب هـــامش الســنة التقومييـــة مــن نقطــة الوســـط املستصــوبة، وتواصـــل حبــث املســـائل 

 ذات الصلة بإدااة اهلامش؛

فــــق - ٤  صـــــيغة علــــى توصــــيات اللجنـــــة املتعلقــــة مبنهجيــــة إدااة اهلــــامش بال توا
 من تقريرها؛ 302الواادة يف الفقرة 

أن تتخــذ اللجنــة اإلجــراءات املالئمــة مــن خــالل تفعيــل نظــام تســوية  تقــرا - ٥ 
 ؛117أو  113أحد املستويني املوجبني للتدخل، أي  يف حالة جتاوزمقر العمل، 

 

http://undocs.org/ar/A/RES/51/216
http://undocs.org/ar/A/RES/69/251
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 ثالثا
 استعراض مجموعة عناصر األجر في النظام الموحد

اهنــا ، )6F3(دعلــى املقرتحــات املتعلقــة مبجموعــة عناصــر األجــر يف النظــام املوحــ توافــق - ١ 
 بأحكام هذا القراا؛

مل يُــنص  مــا ،2016متوز/يوليــه  1أن يبــدأ نفــاذ هــذه األحكــام يف  تقــرا - ٢ 
 على خالف ذلك؛

 5الفقـرة  بكون جتميـد الزيـادات يف البـدالت الـذي طلبتـه يف علما تحيط - ٣ 
كــــانون   1ســــيتورف العمـــل بـــه اعتبـــااا مـــن  68/253ررااهـــا  مـــن ألـــف - مـــن اجلـــزء أوال
  1، بالنســـبة لفئـــة اخلـــدمات العامـــة والفئـــات املتصـــلة بـــا، واعتبـــااا مـــن 2016الثاين/ينـــاير 

عــد موافـاة اللجنــة ، بالنســبة للفئـة الفنيــة والفئـات العليــا، وذلـك ب2017كـانون الثاين/ينـاير 
 اجلمعية العامة بتقريرها عن االستعراض الشامل؛

ــــير - ٤  ، 68/253ألــــــف مــــــن ررااهــــــا  - مــــــن اجلــــــزء أوال 5إ  الفقــــــرة  تشــ
وتطلـب إ  اللجنــة أن تســتعرض مجيــع البــدالت الوارعــة يف نطــاق اختصاصــها بــدف تقيــيم 

 جات الالزمة إلجراء تعديالت يف اجتاه الزيادة؛االحتيا

اللجنــة علــى مواصــلة �جهــا الشــامل مــع ممثلــي خمتلــف أصــحاب  تشــجع - ٥ 
 املصلحة يف النظام املوحد؛

 
 جدول المرتبات الموحد والتدابير االنتقالية - 1

علـى اهليكـل املوحـد املقـرتح جلـدول املرتبـات األساسـية/الدنيا، علـى  توافق - ٦ 
هــو مبــني يف الفــرع ألــف مــن املرفــق  مــا (أ) ووفــق 210أوصــت بــه اللجنــة يف الفقــرة  مــا حنـو

 ؛2017كانون الثاين/يناير   1الثاين لتقريرها، اعتبااا من 

أن ُحيــــدَّث جــــدول املرتبــــات املوحــــد، علــــى النحــــو املوصــــى بــــه يف  تقــــرا - ٧ 
 لتقريـر اللجنـة، لـيعكس هـو مبـني يف الفـرع ألـف مـن املرفـق الثـاين مـا (أ) ووفـق 211 الفقرة

 أي تعديالت يف املرتبات األساسية/الدنيا رد يواَفق عليها ربل تنفيذه؛

فـــق - ٨  علـــى املطابقـــة بـــني اتـــب وداجـــات املـــوظفني بـــدف االنتقـــال مـــن  توا
املوحــد، علــى النحــو املوصــى بــه املرتبــات اهليكــل احلــايل جلــدول املرتبــات إ  هيكــل جــدول 

 هو مبني يف الفرع باء من املرفق الثاين لتقرير اللجنة؛ ما ق(أ) ووف 249يف الفقرة 

 يلي: ما تقرا - ٩ 
                                                

 .جمي ، الفرع)، الفصل السادسA/70/30( 30الو�ئق الرمسية للجمعية العامة، ا�ورة الس�بعون، امللحق رمق  )3(

http://undocs.org/ar/A/RES/68/253
http://undocs.org/ar/A/RES/68/253
http://undocs.org/ar/A/70/30
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أعلـــى مـــن  تكـــوناللجنـــة علـــى مســـتويات مرتبـــات املـــوظفني الـــيت  حتـــافظ (أ) 
مســتويات املرتبــات يف الداجــة القصــوى لــرتبهم ورــت االنتقــال إ  جــدول املرتبــات املوحــد، 

 ؛باعتباا ذلك من تدابري محاية املرتبات

تلـك املرتبـات تبعـا ألي تغيـريات تطـرأ يف تسـوية مقـر العمـل، مبــا يف  تُعـدَّل (ب) 
 ذلك ضم تسوية مقر العمل إ  املرتبات األساسية اليت توافق عليها اجلمعية العامة؛

اللجنـــة علـــى مبـــالغ األجـــر الـــداخل يف حســـاب املعـــاش التقاعـــدي  حتـــافظ (ج) 
 املطبق على هذه املرتبات وتعدهلا؛

 يلي: ما أيضا تقرا - ١٠ 

يـُــدفع للمـــوظفني الـــذين يتقاضـــون مرتبـــا وفـــق معـــدل اإلعالـــة لوجـــود طفـــل  (أ) 
معــال يف ورــت االنتقــال إ  اهليكــل املوحــد جلــدول املرتبــات بــدل انتقــايل عــن ذلــك الطفــل 

ُجيمــع بــني هــذا البــدل وأي  ال يف املائــة مــن صــايف األجــر، ويف هــذه احلالــة 6 املعــال نســبته
 إلعالة الطفل؛ بدل آخر

ــــض البــــدل بعــــد ذلــــك بنقطــــة مئويــــة واحــــدة مــــن األجــــر الصــــايف كــــل  (ب)  خيفَّ
 شهرا؛ 12

عنــدما يصــري مبلــغ البــدل االنتقــايل معــادال ملبلــغ بــدل إعالــة الطفــل أو أرــل  (ج) 
 منه، يُدفع بدل إعالة الطفل عوضا عن البدل االنتقايل؛

لـذي يـدفع البـدل عنـه مسـتوفيا يورف البدل االنتقـايل مـىت مل يعـد الطفـل ا (د) 
 لشروط االستحقاق؛

ـــــرا - ١١  ـــــذلك تقـ املوحــــــد صــــــايف الــــــراتبني  املرتبــــــات أن ُحيــــــدد يف جــــــدول كـ
األساســـيني لـــرتبيت األمـــني العـــام املســـاعد ووكيـــل األمـــني العـــام عنـــد املســـتوى احلـــايل ألجـــر 

ــــداخل يف  يف املائــــة، وأن ُحيــــتفظ بــــاألجر 6الــــرتبتني وفــــق معــــدل اإلعالــــة خمفضــــا بنســــبة  ال
 حساب املعاش التقاعدي هلاتني الرتبتني يف مستوياته احلالية؛

 
 معدالت االقتطاعات اإللزامية من مرتبات الموظفين - 2
فـــق - ١٢  علـــى معـــدالت االرتطاعـــات اإللزاميـــة مـــن مرتبـــات املـــوظفني الـــيت  توا

ات املوحـد، علـى ستستخدم باالررتان مع إمجايل املرتبـات األساسـية عنـد تنفيـذ جـدول املرتبـ
هــو مبـني يف الفــرع جــيم مـن املرفــق الثــاين  مـا (ب) ووفــق 210النحـو املوصــى بـه يف الفقــرة 

 لتقرير اللجنة؛
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أن تُراَجع معـدالت االرتطاعـات اإللزاميـة هـذه مـن مرتبـات املـوظفني  تقرا - ١٣ 
بعـــد عـــامني مـــن تنفيـــذ نظـــام األجـــوا املـــنقح ملواصـــلة تـــاليف أي آثـــاا ســـلبية علـــى صـــندوق 

 الضرائب؛ معادلة
 
 جدول األجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي - 3
عــاش التقاعــدي علــى اجلــدول املقــرتح لألجــر الــداخل يف حســاب امل توافــق - ١٤ 

(ج)  210عنــد تنفيــذ جــدول املرتبــات املوحــد املقــرتح، علــى النحــو املوصــى بــه يف الفقــرة 
 هو مبني يف الفرع دال من املرفق الثاين لتقرير اللجنة؛ ما ووفق
أن خيضـــــع اجلـــــدول املقـــــرتح لألجـــــر الـــــداخل يف حســـــاب املعـــــاش  تقـــــرا - ١٥ 

األجــوا رــد تطــرأ يف نيويــواك ربــل بــدء  التقاعــدي للتحــديث لــيعكس أي تغيــريات يف صــايف
العمـــل باجلـــدول، علـــى حنـــو يكفـــل للمـــوظفني أن يســـتمروا يف احلصـــول كأرـــل تقـــدير علـــى 

 نفس األجر الداخل يف حساب املعاش التقاعدي؛
أن يظــل جــدول األجــر الـداخل يف حســاب املعــاش التقاعــدي  أيضــا تقـرا - ١٦ 

خاضـــــعا للتحـــــديث يف نفـــــس التـــــاايخ وبـــــذات النســـــبة املئويـــــة لتغـــــريات صـــــايف األجـــــر يف 
 نيويواك؛

 
 بدل إعالة الزوجة/الزوج - 4
يف املائــة مــن صــايف األجــر،  6علــى إرــراا بــدل للــزوج املعــال بنســبة  توافــق - ١٧ 

 (د) من تقرير اللجنة؛ 210فقرة على النحو املوصى به يف ال
أن يــــؤدى للمــــوظفني العــــاملني الـــذين هلــــم زوج معــــال بــــدل إلعالــــة  تقـــرا - ١٨ 

 249الــزوج عنــد االنتقــال إ  جــدول املرتبــات املوحــد، علــى النحــو املوصــى بــه يف الفقــرة 
 (ب) من تقرير اللجنة؛

 بدل الوالد الوحيد - 5
 وضــعية الوالــد الوحيــد ويكونــون هــم أن يـُـدفع للمــوظفني ممــن هــم يف تقــرا - ١٩ 

املعيلــني الرئيســيني والــدائمني ألطفــاهلم املعــالني بــدٌل عــن الطفــل املعــال األول يكــون بنســبة 
 يف املائة من صايف األجر، على أن حيل هذا البدل حمل بدل إعالة الطفل؛ 6
 
 الزيادات في الدرجات وحوافز األداء - 6

اجات ضــمن الرتبـة الواحـدة ســنويا مـن الداجــة مـنح الزيــادات يف الـد تقـرا - ٢٠ 
، 5-إ  ف 1-، مث كـــــل عـــــامني بعـــــد ذلـــــك، بالنســـــبة للرتـــــب مـــــن ف7إ  الداجـــــة  1

لنظـــام وفقـــا ل 2-ومـــد 1-واحلفـــاظ علـــى مـــنح الـــداجات كـــل عـــامني بالنســـبة للـــرتبتني مـــد
 (أ) من تقرير اللجنة؛ 279احلايل، على النحو املوصى به يف الفقرة 
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اإلبقـــاء علـــى ترتيبـــات االســـتحقاق احلاليـــة املتعلقـــة بالزيـــادات  ضـــاأي تقـــرا - ٢١ 
 الداجات؛ يف

ورــــف العمــــل باملمااســــة احلاليــــة املتمثلــــة يف مــــنح زيــــادات  كــــذلك تقــــرا - ٢٢ 
 معجلة يف الداجات؛

إ  اللجنـــــــة أن جتـــــــري دااســــــة لـــــــنظم إدااة األداء يف املنظمـــــــات  تطلــــــب - ٢٣ 
دم توصـــيات بشـــأن حـــوافز األداء علـــى أســـاس الكفـــاءة املشـــااكة يف النظـــام املوحـــد، وأن تقـــ

تتعلــق باملكافــآت النقديــة، مثــل إمكانيــة مــنح زيــادات معجلــة يف الــداجات، وتــدعو  ال الــيت
اللجنــــة إ  اســـــتعراض توصـــــياتا الــــواادة يف املرفـــــق الثالـــــث لتقريرهــــا يف ضـــــوء النتـــــائج الـــــيت 

ــــك يف موعــــد أرصــــ ــــة والســــبعون ستتوصــــل إليهــــا، وإ  تقــــدمي تقريــــر عــــن ذل ــــدواة الثاني اه ال
 للجمعية العامة؛

إ  اللجنــة أن جتــري دااســـة مفصــلة عــن الرتتيبــات اإلداايـــة  أيضــا تطلــب - ٢٤ 
والرتتيبـــات املتعلقـــة بامليزانيـــة الالزمـــة إلاســـاء نظـــام للمكافـــآت النقديـــة، مبـــا يف ذلـــك آليـــات 
التمويــــــــل والررابــــــــة واملســــــــاءلة، وأن تقــــــــدم تقريــــــــرا عــــــــن ذلــــــــك يف موعــــــــد أرصــــــــاه الــــــــدواة 

 والسبعون للجمعية العامة؛ الثانية
 
 لتعليممنحة ا - 7

أن يبــــدأ العمــــل بالنظــــام املــــنقَّح ملنحــــة التعلــــيم اعتبــــااا مــــن الســــنة  تقــــرا - ٢٥ 
 ؛2018كانون الثاين/يناير   1الدااسية اليت تكون جااية يف 

تنقيح املعيـاا املتصـل بـالتعليم بعـد الثـانوي حبيـث تسـدَّد املنحـة  أيضا تقرا - ٢٦ 
د أابـع سـنوات مـن التعلـيم بعـد الثـانوي أو الـيت حىت �اية السـنة الدااسـية الـيت يُـتم فيهـا الولـ

حيصـــل فيهـــا علـــى أول داجـــة مـــن داجـــات التعلـــيم بعـــد الثـــانوي، أيهمـــا أســـبق، مـــع مراعـــاة 
 سنة؛ 25 بـالسن القصوى احملّددة 

أن تكون املصـروفات املسـموح بـا هـي الرسـوم الدااسـية (مبـا  كذلك تقرا - ٢٧ 
يف ذلــك اســوم دااســة اللغــة األم) والرســوم املتصــلة بالتســجيل يف املؤسســات التعليميــة، إ  

 جانب املساعدة يف مصروفات اإلرامة الداخلية؛

أن ُتســـــدَّد الرســـــوم الدااســــــية واملصـــــروفات املتصـــــلة بالتســــــجيل يف  تقـــــرا - ٢٨ 
ت التعليميــــة وفقــــا جلــــدول تنــــازيل عــــام يتــــألف مــــن ســــبع شــــرائح، حيــــث تتــــداج املؤسســــا

يف املائــــة يف  61يف املائــــة يف الشــــرحية الــــدنيا إ   86مســــتويات اّد املصــــروفات نــــزوال مــــن 
يف الشـــرحية الســـابعة، علـــى النحـــو املبـــني يف  وعـــدم إدااج مبـــالغ للســـدادالشـــرحية السادســـة، 

 من تقرير اللجنة؛ 5اجلدول 
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أن تُـدفع املصـروفات املتصـلة باإلرامـة الداخليـة يف شـكل مبلـغ  أيضـا تقرا - ٢٩ 
دوالا مـــن دوالاات الواليــات املتحـــدة يقتصـــر دفعــه علـــى املـــوظفني  5 000مقطــوع رـــداه 

العــاملني يف امليــدان ممــن هلــم أطفــال يقيمــون يف أرســام داخليــة ملتابعــة الدااســة خــااج مكــان 
ائيــة أو الثانويــة، وأن ُمتــنح، يف حــاالت اســتثنائية، املســاعدة يف مركــز العمــل يف املرحلــة االبتد

وفقــا ‘‘ حــاء’’مصــروفات اإلرامــة الداخليــة للمــوظفني العــاملني يف مراكــز العمــل مــن الفئــة 
 للسلطة التقديرية للرؤساء التنفيذيني؛

أن ُمتــنح يف كــل ســنة دااســية اســتحقارات للســفر ألغــراض  كــذلك تقــرا - ٣٠ 
وإيابا بني مركز عمل املوظف ومكـان الدااسـة عـن ولـد املوظـف الـذي يتلقـى  الدااسة ذهابا

 املساعدة يف مصروفات اإلرامة الداخلية؛

أن تتحمــل املنظمــات املشــااكة يف النظــام املوحــد اســوم اإلنشــاءات  تقــرا - ٣١ 
 التعليمية خااج نظام منح التعليم؛

لبحــث إمكانيــة تعديلــه يف  أن ُيســتعرض اجلــدول التنــازيل العــام أيضــا تقــرا - ٣٢ 
حيـدث يف الرســوم الدااسـية مـن تطــواات جيـري تتبعهـا مـرة كــل سـنتني يف رائمـة مــن  مـا ضـوء

 املدااس التمثيلية، وعلى أساس تقييم جتريه اللجنة؛

أن ُيســـــتعرض املبلــــــغ املـــــدفوع للمســـــاعدة يف مصــــــروفات  كـــــذلك تقـــــرا - ٣٣ 
حيـدث يف الرسـوم الـيت تفرضـها األرسـام  مـا اإلرامة الداخلية لبحث إمكانية تعديلـه يف ضـوء

كـل سـنتني، وعلـى أسـاس الداخلية مبدااس البكالوايـا الدوليـة مـن تطـواات جيـري تتبُّعهـا مـرة  
 اللجنة؛ تقييم جتريه

أن ُتســـتعرض كـــل ســـت ســـنوات رائمتـــا املـــدااس التمثيليـــة ومـــدااس  تقـــرا - ٣٤ 
(ز) مــن تقريــر اللجنــة لبحــث إمكانيــة  و (و) 356 الفقــرةالبكالوايــا الدوليــة املــذكواتان يف 

 حتديث القائمتني؛

أن يسـتمر العمـل بالنظـام احلـايل ملنحـة التعلـيم اخلاصـة املقدمـة  أيضـا تقرا - ٣٥ 
لألطفـــال ذوي اإلعارـــة بعـــد بـــدء العمـــل بالنظـــام املـــنقح ملنحـــة التعلـــيم العاديـــة، مـــع مراعـــاة 

مبلــغ يعــادل املبلــغ  إليــهتنــازيل مضــافا احلــد األرصــى العــام املعــادل للحــد األرصــى للجــدول ال
 املقطوع لتغطية اإلرامة الداخلية يف إطاا نظام منحة التعليم العادية؛

أن تكــون املصــروفات القصــوى املســموح بــا ملنحــة التعلــيم  كــذلك تقــرا - ٣٦ 
اخلاصــة مواكبــة لنظريتــا املتعلقــة مبنحــة التعلــيم، حبيــث يكــون احلــد األرصــى مســاويا للحـــد 

 ى يف الشرحية العليا من اجلدول التنازيل العام املعمول به؛األعل

، يف حالة املسـاعدة املتعلقـة باإلرامـة الداخليـة يف إطـاا منحـة التعلـيم تقرا - ٣٧ 
اخلاصـــة املقدمـــة لألطفـــال ذوي اإلعارـــة، أن ُتســـتخدم املصـــروفات الفعليـــة حلســـاب جممـــوع 
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منحــــة اإلمجاليــــة املســــاوي للحــــد املصــــروفات املســــموح بتســــديدها حــــىت احلــــد األرصــــى لل
دوالا املعــادل  5 000مبلــغ  إليــهاألعلــى للشــرحية العليــا مــن اجلــدول التنــازيل العــام مضــافا 
 ؛العادية نظام منحة التعليمإطاا للمبلغ اإلمجايل املقطوع لإلرامة الداخلية املدفوع يف 

 
 منحة اإلعادة إلى الوطن - 8

إلعــــادة إ  الــــوطن باعتبااهــــا اســــتحقارا األســــاس املنطقــــي ملنحــــة ا تؤكــــد - ٣٨ 
مكتســبا عــن اخلدمــة املــؤّداة يُــدفع إ  املــوظفني املغرتبــني الــذين يغــاداون البلــد الــذي يوجــد 

 فيه مركز عملهم األخري عند انتهاء اخلدمة؛

ـــرا - ٣٩  ــ ـــــة مـــــن مخـــــس ســـــنوات مـــــن اخلدمـــــة االغرتابيـــــة تق كشـــــرط   إاســـــاء عتب
مــن تقريــر  375الســتحقاق منحــة اإلعــادة إ  الــوطن، علــى النحــو املوصــى بــه يف الفقــرة 

 اللجنة؛

ـــــد االنتقـــــال إ  النظـــــام  أيضـــــا تقـــــرا - ٤٠  أن حيـــــتفظ املوظفـــــون احلـــــاليون، عن
، باستحقارهم ضمن جدول املنحـة املعمـول بـه حاليـا يف حـدود عـدد سـنوات اخلدمـة املنقح

 املنقح؛ بالنظاماملوظف رد أكملها عند بدء العمل االغرتابية اليت يكون 
 

 العناصر المتصلة باالنتقال من موقع إلى آخر - 9

 على توصية اللجنة بورف بدل عدم نقل األمتعة؛ توافق - ٤١ 

أن يســتمر، كتــدبري انتقــايل، دفــع بــدل عــدم نقــل األمتعــة للمــوظفني  تقــرا - ٤٢ 
االسـتحقارات اجلديـدة وخيتـااون عـدم نقـل األمتعـة الذين ينتقلـون ربـل تـاايخ تنفيـذ جمموعـة 

املنزليــة، ملــدة تصــل إ  مخــس ســنوات يف مركــز العمــل نفســه، أو إ  أن ينتقــل املوظــف إ  
 آخر؛ مركز عمل

ــــرا - ٤٣  اإلبقــــاء علــــى الــــنهج احلــــايل يف التعامــــل مــــع الســــفر بغــــرض  أيضــــا تق
 لنظام املوحد؛االنتقال الذي يظل من مسؤولية املنظمات املشااكة يف ا

على اخليااات املتعلقة بنقـل األمتعـة الـيت أوادتـا اللجنـة يف الفقـرتني  توافق - ٤٤ 
 (و) من تقريرها؛ و (د) 399

يومــا مـــن بـــدل اإلرامـــة اليـــومي  30أن تُقــّدم منحـــة اســـتقراا تعـــادل  تقـــرا - ٤٥ 
اد األســـرة يومـــا مـــن بـــدل اإلرامـــة اليـــومي احمللـــي لكـــل فـــرد مـــن أفـــر  15 و احمللـــي للموظـــف

املســـتحقني املـــرافقني للموظـــف، عـــالوة علـــى مبلـــغ مقطـــوع يعـــادل صـــايف الراتـــب األساســـي 
 لشهر واحد باإلضافة إ  تسوية مقر العمل املناسبة؛
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 بدالت العمل في الميدان واستحقاقاته - 10

ـــق - ٤٦  ف علـــى نظـــام املشـــقة املعـــدل الـــذي يتـــألف مـــن مخـــس فئـــات، علـــى  توا
مـــن تقريــــر اللجنـــة، والـــذي يصــــبح نافـــذا علــــى  413 و 122النحـــو املقـــرتح يف الفقــــرتني 

 الفوا عند التنفيذ دومنا احلاجة إ  أي تدابري انتقالية؛

فـــق - ٤٧  علـــى البـــدل اجلديـــد للعمـــل بعيـــداً عـــن األســـرة، عوضـــا عـــن  أيضـــا توا
مــن تقريــر اللجنــة، وتؤكــد  421بــدل املشــقة اإلضــايف احلــايل، علــى النحــو املبــني يف الفقــرة 

 يُعمل بتدابري انتقالية فيما يتعلق بذا البدل؛ أنه لن

علـى حـافز التنقـل اجلديـد لتشـجيع املـوظفني علـى االنتقـال  كذلك توافق - ٤٨ 
مــــن  431 و 129أوصــــت بــــه اللجنــــة يف الفقــــرتني  مــــا مراكــــز العمــــل امليدانيــــة، وفــــق إ 

تقريرها، وينطبق هـذا احلـافز علـى مـن رضـى مـن املـوظفني مخـس سـنوات متتاليـة مـن اخلدمـة 
 الســــابقة يف منظمــــة مشــــااكة يف النظــــام املوحــــد واعتبــــااا مــــن االنتــــداب الثــــاين هلــــم، بينمــــا

 ؛“حاء”الفئة  منيسري على مراكز العمل  ال

يف املائـــة عنـــد انتـــداب  25الزيـــادة يف حـــافز التنقـــل املقـــرتح بنســـبة  تقـــرا - ٤٩ 
 يف املائة عند انتدابه للمرة السابعة؛ 50املوظف للمرة الرابعة، وبنسبة 

اإلبقـاء علـى أحكــام اإلطـاا احلـايل للراحـة واالسـتجمام، علــى  أيضـا تقـرا - ٥٠ 
 (أ) من تقريرها؛ 443فقرة النحو الذي اررتحته اللجنة يف ال

ورـف العمـل باإلجـازة املعجلـة لزيـااة الـوطن، باسـتثناء مراكـز  كذلك تقرا - ٥١ 
 يشملها إطاا الراحة واالستجمام؛ ال العمل من الفئتني دال وهاء اليت

 
 استعراض التعويضات ومسائل أخرى - 11

ملــــوظفني بــــاعتزام اللجنــــة اســــتعراض حالــــة االســــتفادة مــــن ا علمــــا تحــــيط - ٥٢ 
 فئاتم؛ مبختلف

يف  الـاالت العاليـة التخصـصعلى منح حـافز السـتقدام اخلـرباء يف  توافق - ٥٣ 
ــــيت تكــــون فيهــــا املنظمــــة غــــري رــــاداة علــــى اســــتقدام أفــــراد مــــن ذوي املــــؤهالت  احلــــاالت ال

ـــــه يف الفقـــــرتني  ـــــني واملوصـــــى ب ـــــى النحـــــو املب (ج) مـــــن تقريـــــر  279 و 271املناســـــبة، عل
أن تقـــوم اللجنـــة بتقيـــيم النظـــام بعـــد انقضـــاء فـــرتة ثـــالث ســـنوات مـــن تـــاايخ  اللجنـــة، وتقـــرا

 تنفيذه؛

بــأن تواصــل اللجنــة اصــد  69/251الــوااد يف ررااهــا  طلبهــاإلــى  تشــير - ٥٤ 
، وتطلـب إ  اللجنـة أن تـوايف اجلمعيـة العامـة يف التقدم احملرز يف حتقيق التـوازن بـني اجلنسـني

دواتـــا احلاديـــة والســـبعني مبعلومـــات عمـــا حتـــرزه املنظمـــات املشـــااكة يف النظـــام املوحـــد مـــن 

http://undocs.org/ar/A/RES/69/251
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 A/RES/70/244 النظام الموحَّد لألمم المتحدة: تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية
 

تقــدم يف تنفيــذ القــائم مــن السياســات والتــدابري اجلنســانية الراميــة إ  حتقيــق هــدف املناصــفة 
 بني اجلنسني يف النظام املوحد؛

ــــير - ٥٥  مــــــن تقريرهـــــا لعــــــام  137رـــــرااات اللجنــــــة الـــــواادة يف الفقـــــرة إ   تشـ
2014)

7F

وتطلــــــب يف هــــــذا الصــــــدد إ  اللجنــــــة موافــــــاة اجلمعيــــــة العامــــــة مبعلومــــــات يف ، )4
تقاايرها السنوية املقبلة عن الكيفية الـيت تسـهم بـا جمموعـة عناصـر األجـر اجلديـدة يف تعزيـز 

 التوازن بني اجلنسني والتنوع اجلغرايف؛

ـــ - ٥٦  ــ ألمـــــم املتحـــــدة إ  بـــــذل لنظـــــام املوحـــــد الاملنظمـــــات املشـــــااكة يف  دعوت
اجلهــود الالزمــة لكفالــة التــوازن بــني احليــاة العمليــة واحليــاة االجتماعيــة وتــوفري فــرص التطــوير 

 الوظيفي، حيث إن هذين األمرين عنصران هامان يف حتفيز املوظفني واالحتفاظ بم؛

عيـة العامـة يف دواتـا احلاديـة والسـبعني بتقريـر اللجنـة إ  موافـاة اجلم تدعو - ٥٧ 
مرحلــي عــن تنفيــذ جمموعــة عناصــر األجـــر اجلديــدة للنظــام املوحــد، وبتقريــر تقييمــي شـــامل 
ـــــة للمـــــوظفني بشـــــأن شـــــروط اخلدمـــــة، وذلـــــك يف موعـــــد  يتضـــــمن دااســـــة استقصـــــائية عاملي

 اخلامسة والسبعني. دواتايتجاوز  ال
 

 82اجللسة العامة 
 2015األول/ديسمرب كانون   23

                                                
 ).A/69/30( 30ا�ورة التاسعة والس�تون، امللحق رمق املرجع نفسه،  )4(

http://undocs.org/ar/A/69/30
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 مجمو�ة عنارص أ�جر
 2017ينا�ر  1لتد�ل �زي النفاذ يف  حئة املوظفنيتعديالت �ىل ال

، و�ىل و�ه الت�ديد البنود الفرعية 2015د�سمرب  23ا�ي اعمتدته امجلعية العامة لٔ�مم املت�دة يف  70/244�ريم التعديالت الواردة يف هذا اجلدول، ما مل يُذ�ر �الف ذ�، ٕاىل تنفيذ القرار 
 التالية من البند الثالث، "اس�تعراض مجمو�ة عنارص أ�جر يف النظام املو�د":

 "،من�ة العودة ٕاىل الوطن، "8البند الفرعي  -
 ، "العنارص املتعلقة �النتقال"،9البند الفرعي  -
 ، "البدالت و�س�تحقاقات امليدانية".10البند الفرعي  -

 الغرض منهوصف التعديل/ النص املُقرتح/اجلديد النص احلايل مكاحل

 24-3 ادةامل

 التنقل واملشقة

 التنقل واملشقة

التنقل،  يتأٔلف نظام التنقل واملشقة من ثالثة بدالت: (ٔأ)
يُدفَع بدل التنقل واملشقة �ىل و واملشقة، و�دم نقل أ�متعة. 

ٕاداري �ىل ٔأساس النحو ا�ي حيدده املد�ر العام يف تعممي 
الرشوط وإالجراءات املتفق �لهيا بني املنظامت ا�ولية يف نظام 

 أ�مم املت�دة املو�د والصادرة عن جلنة اخلدمة املدنية ا�ولية.

تُصن�ف مراكز العمل الرمسية وفقًا لظروف احلياة و  (ب)
والعمل و�ىل ٔأساس املعايري املتفق �لهيا بني املنظامت ا�ولية 

تُصن�ف املراكز الرمسية و املعنية لتصنيف املراكز الرمسية. 
املوجودة يف املقر ؤأمر�اك الشاملية ؤأورو� و�ريها من املواقع 

دة يف فئة ف مجيع املراكز الرمسية أ�خرى ، بي� تُصن� H املُ�د�
 .Eٕاىل  Aمن 

بدل تنقل ومشقة للموظف ا�ي مت تعيينه  دفعجيوز و  (ج)
ٔأو ٕا�ادة انتدابه يف مركز معل �ديد ملدة س�نة وا�دة ٔأو ٔأكرث. 

د املد�ر العام قمية هذا البدل، ٕان و�د، �ىل ٔأن �ُراعى دِّ حيُ و 

 البدالت و�س�تحقاقات امليدانية ةالتنقل واملشق

يتأٔلف نظام التنقل  البدالت و�س�تحقاقات امليدانية (ٔأ)
التنقل، واملشقة، و�دم نقل أ�متعة.  واملشقة من ثالثة بدالت:

�ىل النحو ا�ي حيدده املد�ر العام  بدل التنقل واملشقةدفَع تُ  يُ و 
املتفق �لهيا بني يف تعممي ٕاداري �ىل ٔأساس الرشوط وإالجراءات 

الصادرة عن جلنة املنظامت ا�ولية يف نظام أ�مم املت�دة املو�د و 
 اخلدمة املدنية ا�ولية.

تُصن�ف مراكز العمل الرمسية وفقًا لظروف احلياة والعمل و  (ب)
و�ىل ٔأساس املعايري املتفق �لهيا بني املنظامت ا�ولية املعنية 

املراكز الرمسية املوجودة يف املقر  تُصن�فو لتصنيف املراكز الرمسية. 
دة يف فئة ، بي� H ؤأمر�اك الشاملية ؤأورو� و�ريها من املواقع املُ�د�

 .Eٕاىل  Aتُصن�ف مجيع املراكز الرمسية أ�خرى من 

بدل تنقل ومشقة للموظف ا�ي مت تعيينه ٔأو  دفعجيوز و  (ج)
د دِّ حيُ و ٔأكرث. ٕا�ادة انتدابه يف مركز معل �ديد ملدة س�نة وا�دة ٔأو 

املد�ر العام قمية هذا البدل، ٕان و�د، �ىل ٔأن �ُراعى �ىل و�ه 
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 الغرض منهوصف التعديل/ النص املُقرتح/اجلديد النص احلايل مكاحل

املتواص� يف نظام �ىل و�ه اخلصوص طول مدة �دمة املوظف 
أ�مم املت�دة املو�د، و�دد مراكز العمل اليت س�بق ٔأن معل فهيا 
وفئة هذه املراكز، وطول مدة اخلدمة يف لك مركز معل، ودر�ة 

صعوبة احلياة والعمل يف لك مركز معل، واس�تحقاق املوظف 
 لنقل ٔأغراضه املزنلية �ىل نفقة املكتب ا�ويل من �دمه.

ت من اخلدمة املتواص� يف مركز بعد مخس س�نواو  (د)
العمل نفسه، يتوقف دفع عنرص التنقل وعنرص �دم نقل 

 من بدل التنقل واملشقة. أ�متعة

تقرر جلنة اخلدمة املدنية ا�ولية مس�توى بدالت و  (ه)
 املشقة والتنقل و�دم نقل أ�متعة.

 �ىل املوظفني املؤقتني. ادةامل هطب�ق هذتُ ال و (و)
 

اخلصوص طول مدة �دمة املوظف املتواص� يف نظام أ�مم املت�دة 
املو�د، و�دد مراكز العمل اليت س�بق ٔأن معل فهيا وفئة هذه 
املراكز، وطول مدة اخلدمة يف لك مركز معل، ودر�ة صعوبة 

 لك مركز معل، واس�تحقاق املوظف لنقل احلياة والعمل يف
 ٔأغراضه املزنلية �ىل نفقة املكتب ا�ويل من �دمه.

بعد مخس س�نوات من اخلدمة املتواص� يف مركز العمل و  (د)
من  نفسه، يتوقف دفع عنرص التنقل وعنرص �دم نقل أ�متعة

 بدل التنقل واملشقة.

 بدالت.ال تقرر جلنة اخلدمة املدنية ا�ولية مس�توى و  (ه)

 �ىل املوظفني املؤقتني. ادةامل هطب�ق هذتُ ال و (و) (ج)

 

 9-9دة اامل

 من�ة العودة ٕاىل الوطن

حيق للموظفني ا��ن يُلَزم املكتب ا�ويل ٕ��ادهتم ٕاىل  (ٔأ)
�ارج  مقمينيانهتاء اخلدمة يف وقت  ن �كونونٔأوطاهنم وا��

املكتب ا�ويل، ٔأن حيصلوا �ىل  �ى وطهنم، حبمك �دمهتم
من�ة العودة ٕاىل الوطن. ولكن ال جيوز دفع من�ة العودة ٕاىل 
الوطن للموظف املفصول دون سابق ٕانذار ٔأو املت�يل عن 
د نظام املوظفني والحئته الرشوط والتعاريف  وظيفته. وُحيّدِ
املتعلقة بأٔهلية احلصول �ىل هذه املن�ة. و�كون قمية املن�ة 

مع س�نوات اخلدمة املتص� بدوام اكمل يف املكتب  متناس�بةً 
ق نظام أ�مم املت�دة املو�د  ا�ويل ويف منظمة ٔأخرى تُطّبِ

للمرتبات والبدالت قبل تعيني املوظف مبارشًة، وُحتَسب �ىل 
ٔأساس اجلدول التايل، �ىل ٔأن يُفهم ٔأنه ٕاذا اكنت فرتة اخلدمة 

، �كون قمية املن�ة يه �اماً  12املتص� بعيدًا عن الوطن تت�اوز 
�امًا. وف� يتعلق  12نفسها كام لو ٔأن هذه الفرتة اكنت يف الواقع 

ق نظام أ�مم املت�دة املو�د  بفرتات اخلدمة يف منظمة ٔأخرى تُطّبِ

ذوي مخس س�نوات من اخلدمة ، حيق للموظفني (ٔأ)
ا��ن يُلَزم املكتب ا�ويل ٕ��ادهتم ٕاىل  ،املتواص� �ىل أ�قل

�ارج  مقمينيانهتاء اخلدمة يف وقت  ن �كونونٔأوطاهنم وا��
املكتب ا�ويل، ٔأن حيصلوا �ىل من�ة  �ى وطهنم، حبمك �دمهتم

طبقًا للرشوط املنصوص �لهيا يف النظام ، العودة ٕاىل الوطن
ولكن ال جيوز دفع من�ة العودة ٕاىل الوطن للموظف  .والالحئة

د نظام  املفصول دون سابق ٕانذار ٔأو املت�يل عن وظيفته. وُحيّدِ
وظفني والحئته الرشوط والتعاريف املتعلقة بأٔهلية احلصول �ىل امل

و�كون قمية املن�ة متناس�بًة مع س�نوات اخلدمة هذه املن�ة. 
ق  املتص� بدوام اكمل يف املكتب ا�ويل ويف منظمة ٔأخرى تُطّبِ
نظام أ�مم املت�دة املو�د للمرتبات والبدالت قبل تعيني املوظف 

اس اجلدول التايل، �ىل ٔأن يُفهم ٔأنه ٕاذا مبارشًة، وُحتَسب �ىل ٔأس
�امًا،  12اكنت فرتة اخلدمة املتص� بعيدًا عن الوطن تت�اوز 

�كون قمية املن�ة يه نفسها كام لو ٔأن هذه الفرتة اكنت يف الواقع 
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م املوظف دليًال خطيًا من املنظمة  للمرتبات والبدالت، يُقّدِ
طن. وال تُطب�ق القادم مهنا �ىل ٔأنه مل تُدفَع � من�ة عودة ٕاىل الو 

 هذه املادة �ىل املوظفني املؤقتني.

وبرصف النظر عن الفقرة (ٔأ) الواردة ٔأ�اله، فٕان  (ب)
املوظفني املُعينني تعيينًا ُم�دد املدة ٔأو مس�مترًا ٔأو دامئًا �ى 

واكنوا يف ذ� الوقت  2016ينا�ر  1املكتب ا�ويل قبل 
حلق يف يقميون، ولكن ال يعملون، يف وطهنم حيتفظون �

الس�نوات والشهور نظري احلصول �ىل من�ة العودة ٕاىل الوطن 
، مع �دم 2015د�سمرب  31اليت قضوها يف اخلدمة حىت 

القا�دة ذات دة يف �د� إال�الل �رشوط أ�هلية أ�خرى املُ 
 .الص�

 [...] �دد س�نوات اخلدمة املتص� �ارج الوطن
 ال يشء ال يشء ال يشء ٔأقل من س�نة

1 4 3 2 
2 8 5 4 
3 10 6 5 
4 12 7 6 
5 14 8 7 
6 16 9 8 
7 18 10 9 
8 20 11 10 
9 22 13 11 

10 24 14 12 
11 26 15 13 
 14 16 28 ٔأو ٔأكرث 12

ق نظام  �امًا. 12 وف� يتعلق بفرتات اخلدمة يف منظمة ٔأخرى تُطّبِ
م املوظف دليًال أ�مم املت�دة املو�د للمرتبات والب دالت، يُقّدِ

خطيًا من املنظمة القادم مهنا �ىل ٔأنه مل تُدفَع � من�ة عودة ٕاىل 
 الوطن. وال تُطب�ق هذه املادة �ىل املوظفني املؤقتني.

(ب) وبرصف النظر عن الفقرة (ٔأ) الواردة ٔأ�اله، فٕان املوظفني 
املُعينني تعيينًا ُم�دد املدة ٔأو مس�مترًا ٔأو دامئًا �ى املكتب ا�ويل 

واكنوا يف ذ� الوقت يقميون، ولكن ال  2016ينا�ر  1قبل 
يعملون، يف وطهنم حيتفظون �حلق يف احلصول �ىل من�ة العودة 

وات والشهور اليت قضوها يف اخلدمة حىت الس�ننظري ٕاىل الوطن 
، مع �دم إال�الل �رشوط أ�هلية أ�خرى 2015د�سمرب  31
 ُ وُحتتَسب من�ة العودة ٕاىل الوطن  .القا�دة ذات الص�دة يف �د� امل

استناداً ٕاىل س�نوات اخلدمة املتواص� وإالقامة �ارج الوطن، وفقًا 
 لل�دول التايل:

 [...] املتص� �ارج الوطن وإالقامة �دد س�نوات اخلدمة
 ال يشء ال يشء ال يشء  س�نةس�نوات  5ٔأقل من 

1 4 3 2 
2 8 5 4 
3 10 6 5 
4 12 7 6 
5 14 8 7 
6 16 9 8 
7 18 10 9 
8 20 11 10 
9 22 13 11 

10 24 14 12 
11 26 15 13 
 14 16 28 ٔأو ٔأكرث 12

 
 
 
 

 الفقرة (ب):

�القة � مبجمو�ة عنارص امجل� احملذوفة: التعديل ال  -
 5-12أ�جر املنق�ة. نُقل احلمك ليدرج حتت املادة 

 �شأٔن "التدابري �نتقالية".

امجل� اجلديدة: التغيري حتر�ري جزئيًا (وردت إالشارة  -
ٕاىل اجلدول يف �ري موضعها حتت (ٔأ))، مبا هيدف جزئيًا 

ٕاىل توضيح ٔأن ما يؤ�ذ يف احلس�بان هو س�نوات 
رج الوطن. وي�ىش ذ� مع �ا مةوإالقااخلدمة 

ا�ي ٔأكدت فيه امجلعية  A/RES/70/244 القرار
العامة لٔ�مم املت�دة ٔأن من�ة العودة ٕاىل الوطن 

"اس�تحقاق يُدفع ٕاىل املوظفني املغرتبني"، ومع القوا�د 
واملامرسات املعمول هبا يف مؤسسات ٔأخرى تتبع نظام 

 أ�مم املت�دة املو�د.
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 الغرض منهوصف التعديل/ النص املُقرتح/اجلديد النص احلايل مكاحل

 5-12 ادةامل

 التدابري �نتقالية

[...] 

 

(ٔأ)، فٕان املوظفني املُعينني  9-9ادة برصف النظر عن امل )ط(
تعييناً ُم�دد املدة أٔو مس�مترًا أٔو دامئاً �ى املكتب ا�ويل 

واكنوا يف ذ� الوقت يقميون، ولكن ال  2016ينا�ر  1 قبل
يعملون، يف وطهنم حيتفظون �حلق يف احلصول �ىل من�ة العودة 

الس�نوات والشهور اليت قضوها يف اخلدمة نظري ٕاىل الوطن 
، مع �دم إال�الل �رشوط أ�هلية 2015د�سمرب  31 حىت

 ُ  .القا�دة ذات الص�دة يف �د� أ�خرى امل

، فٕان املوظفني املُعينني 9-9ادة نظر عن املبرصف ال  )ي(
تعييناً ُم�دد املدة أٔو مس�مترًا أٔو دامئاً �ى املكتب ا�ويل 

حيتفظون �حلق يف احلصول �ىل من�ة  2016 د�سمرب 31 يف
متاش�ياً مع �دول املنح الساري ن العودة ٕاىل الوط

ٕاىل �د �دد س�نوات اخلدمة املرتامكة حىت  2016 د�سمرب 31 يف
 ذ� التارخي.

[...] 

املس�تفيدون من بدل التنقل �س�متر املوظفون  )م(
و�ري املؤهلني حلافز التنقل يف �س�تفادة  2016د�سمرب  31 حىت

من البدل ملدة تصل ٕاىل مخس س�نوات يف نفس مركز العمل أٔو 
 س�بق.حىت ينتقل املوظف ٕاىل مركز معل أٓخر، أٔهيام أٔ 

 2017ينا�ر  1�س�متر املوظفون، ا��ن انتقلوا قبل  )ن(
أٔمتعهتم، يف �س�تفادة من بدل �دم نقل نقل وا��ن اختاروا �دم 

أ�متعة ملدة تصل ٕاىل مخس س�نوات يف نفس مركز العمل أٔو حىت 
 ينتقل املوظف ٕاىل مركز معل أٓخر، أٔهيام أٔس�بق.

عنارص أ�جر جمو�ة الفقرة (ط): التعديل ال �القة � مب
 (ب) احلالية.9-9املنق�ة. نُقل هذا احلمك من املادة 

 
 
 
 
 
 
 

الفقرات (ي) و (م) و (ن): التدابري �نتقالية اليت 
 ٔأقرهتا امجلعية العامة لٔ�مم املت�دة.

 

 ]ييل ذ� املرفق الثالث[
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 مجمو�ة عنارص أ�جر
 2017ينا�ر  1 يفلتد�ل �زي النفاذ تعديالت �ىل الحئة املوظفني 

، و�ىل و�ه الت�ديد البنود الفرعية 2015د�سمرب  23يف  ا�ي اعمتدته امجلعية العامة لٔ�مم املت�دة 70/244�ريم التعديالت الواردة يف هذا اجلدول، ما مل يُذ�ر �الف ذ�، ٕاىل تنفيذ القرار 
 التالية من البند الثالث، "اس�تعراض مجمو�ة عنارص أ�جر يف النظام املو�د":

 ، "من�ة إال�ادة ٕاىل الوطن"،8البند الفرعي  -
 "،العنارص املتعلقة �النتقال، "9البند الفرعي  -
 ."انيةالبدالت و�س�تحقاقات امليد، "10البند الفرعي  -

 الغرض منهوصف التعديل/ النص املُقرتح/اجلديد النص احلايل احلمك

 2-3-7القا�دة 

 من�ة �نتداب

 من�ة �نتداب 

حيصل املوظفون ا��ن �سافرون �ىل حساب املكتب ا�ويل  (ٔأ)
عند التعيني ٔأو �نتداب ٕاىل مركز معل أٓخر �ىل من�ة انتداب ٔ�نفسهم 

�كون من املتوقع ٔأن �كون التعيني ٔأو فرتة وملَْن يعولون رشيطة ٔأن 
�نتداب ملدة س�نة وا�دة �ىل أ�قل، مع �دم إال�الل �لرشوط 
املنصوص �لهيا ٔأد�ه. و�كون هذه املن�ة يه اكمل مسامهة املكتب 
ا�ويل يف املصاريف �س�تثنائية اليت يتكبدها املوظفون هلم وملَْن 

 كز العمل.يعولوهنم بعد وصوهلم مبارشًة ٕاىل مر 

 وتتأٔلف من�ة �نتداب من جزٔأ�ن: (ب)

 ا�ي يعادل: ببدل إالقامة اليويماجلزء اخلاص  )1(

بدل إالقامة اليويم عن ثالثني يومًا �ملعدل اليويم املُطب�ق يف  "1"
 مركز العمل ا�ي انُتدب ٕاليه املوظف؛

وبدل إالقامة اليويم عن ثالثني يومًا بنصف املعدل اليويم  "2"
ملُطب�ق يف مركز العمل ا�ي انُتدب ٕاليه املوظف �لنس�بة للك فرد من ا

ٔأفراد ٔأرسة املوظف املس�تحقني ا��ن دفع املكتب ا�ويل هلم مصاريف 

 �س�تقرار �نتداب من�ة

حيصل املوظفون ا��ن �سافرون �ىل حساب املكتب ا�ويل  (ٔأ)
 اس�تقرار انتداب عند التعيني ٔأو �نتداب ٕاىل مركز معل أٓخر �ىل من�ة

ٔ�نفسهم وملَْن يعولون رشيطة ٔأن �كون من املتوقع ٔأن �كون التعيني ٔأو 
فرتة �نتداب ملدة س�نة وا�دة �ىل أ�قل، مع �دم إال�الل �لرشوط 

املنصوص �لهيا ٔأد�ه. و�كون هذه املن�ة يه اكمل مسامهة املكتب ا�ويل 
وملَْن يعولوهنم بعد يف املصاريف �س�تثنائية اليت يتكبدها املوظفون هلم 

 وصوهلم مبارشًة ٕاىل مركز العمل.

 من جزٔأ�ن: �س�تقرار �نتداب وتتأٔلف من�ة (ب)

 ا�ي يعادل: ببدل إالقامة اليويماجلزء اخلاص  )1(

املُطب�ق يف  اليويم بدل إالقامة اليويم عن ثالثني يومًا �ملعدل "1"
 مركز العمل ا�ي انُتدب ٕاليه املوظف؛

 املعدلنصف يومًا ب  ة عرشمخس ثالثني إالقامة اليويم عنوبدل  "2"
املُطب�ق يف مركز العمل ا�ي انُتدب ٕاليه املوظف �لنس�بة للك فرد  اليويم
من ٔأفراد ٔأرسة املوظف املس�تحقني ا��ن دفع املكتب ا�ويل هلم ُمراِفق 
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 الغرض منهوصف التعديل/ النص املُقرتح/اجلديد النص احلايل احلمك

 .4-3-7والقا�دة  3-3-7السفر مبوجب القا�دة 

�ري دا�ل يف حساب  مكبلغ ٕاجاميل مقطوعواجلزء املدفوع  )2(
س صايف املرتب أ�سايس للموظف املعاش التقا�دي وحمسوب �ىل ٔأسا

و�سوية مقر العمل املُطب�قة يف مركز العمل ا�ي انُتدب ٕاليه املوظف. 
م للموظفني املعيلني ُمس�تحَق ا�فع بغض  و�كون املبلغ إالجاميل املُقد�

النظر عن ماكن ٕاقامة املعالني. و�كون املبلغ إالجاميل ُمس�تَحق 
 �رشط: ا�فع

�ىل حساب املكتب ا�ويل عند التعيني ٔأو ٔأن �سافر املوظف  "1"
�نتداب ٕاىل مركز معل يف املقر ملدة س�نتني �ىل أ�قل، و�كون 

ولكن خيتار �دم  6-3-7مس�تحقًا ملصاريف نقل أ�متعة مبوجب القا�دة 
 ممارسة هذا �س�تحقاق؛

ٔأو ٔأن �سافر املوظف �ىل حساب املكتب ا�ويل عند التعيني  "2"
س�نتني �ىل أ�قل، و�كون مس�تحقًا ملصاريف نقل  ٔأو �نتداب ملدة

، و�كون منتدً� ٕاىل مركز معل من الفئة 6-3-7أ�متعة مبوجب القا�دة 
 ٔألف ٔأو الفئة هاء ٔأو ما بيهنام من فئات؛

ٔأو ٔأن �سافر املوظف �ىل حساب املكتب ا�ويل عند التعيني  "3"
لكن �كون �ري ٔأو �نتداب ٕاىل مركز معل أٓخر ملدة س�نة �ىل أ�قل، و 

 .6-3-7مس�تحق ملصاريف نقل أ�متعة مبوجب القا�دة 

د جلنة اخلدمة املدنية ا�ولية مقدار املبلغ إالجاميل املقطوع  (ج) وُحتّدِ
من من�ة �نتداب، حسب تصنيف مركز العمل، ومدة �نتداب، وما 

 ٔأم ال. 6-3-7ٕاذا اكنت مصاريف نقل أ�متعة قد ُدفعت مبوجب القا�دة 

وجيوز للمد�ر العام، حس�� �رتئيه، ٔأن يأٔذن بدفع من�ة  )(د
�نتداب لكها ٔأو جزء مهنا مبوجب الفقرات من (ٔأ) ٕاىل (ج) ٔأ�اله، يف 

احلاالت اليت مل �كن فهيا املكتب ا�ويل ملزمًا بدفع مصاريف السفر عند 
 تعيني موظف يعترب معينًا تعييناً دوليًا.

 .4-3-7والقا�دة  3-3-7مصاريف السفر مبوجب القا�دة 

�ري دا�ل يف حساب املعاش مكبلغ ٕاجاميل مقطوع واجلزء املدفوع  )2(
صايف املرتب أ�سايس للموظف ُمعاِدل لـو  وحمسوب �ىل ٔأساسالتقا�دي 

�سوية مقر العمل املُطب�قة يف مركز العمل ا�ي و زائد يف شهر وا�د 
م للموظفني املعيلني انُتدب ٕاليه املوظف.  و�كون املبلغ إالجاميل املُقد�

س�تحَق ا�فع بغض النظر عن ماكن ٕاقامة املعالني. و�كون املبلغ إالجاميل مُ 
 ُمس�تَحق ا�فع �رشط:

ٔأن �سافر املوظف �ىل حساب املكتب ا�ويل عند التعيني ٔأو  "1"
�نتداب ٕاىل مركز معل يف املقر ملدة س�نتني �ىل أ�قل، و�كون مس�تحقًا 

ولكن خيتار �دم ممارسة هذا  6-3-7ملصاريف نقل أ�متعة مبوجب القا�دة 
 �س�تحقاق؛

ٔأو ٔأن �سافر املوظف �ىل حساب املكتب ا�ويل عند التعيني  "2"
ٔأو �نتداب ملدة س�نتني �ىل أ�قل، و�كون مس�تحقًا ملصاريف نقل 

، و�كون منتدً� ٕاىل مركز معل من الفئة 6-3-7أ�متعة مبوجب القا�دة 
 ت؛ٔألف ٔأو الفئة هاء ٔأو ما بيهنام من فئا

ٔأو ٔأن �سافر املوظف �ىل حساب املكتب ا�ويل عند التعيني  "3"
ٔأو �نتداب ٕاىل مركز معل أٓخر ملدة س�نة �ىل أ�قل، ولكن �كون �ري 

 .6-3-7مس�تحق ملصاريف نقل أ�متعة مبوجب القا�دة 

د جلنة اخلدمة املدنية ا�ولية مقدار املبلغ إالجاميل املقطوع  (ج) وُحتّدِ
اب، حسب تصنيف مركز العمل، ومدة �نتداب، وما من من�ة �نتد

 ٔأم ال. 6-3-7ٕاذا اكنت مصاريف نقل أ�متعة قد ُدفعت مبوجب القا�دة 

ما �رتئيه، ٔأن يأٔذن بدفع  وجيوز للمد�ر العام، حسب (د) (ج)
مبوجب الفقرات من (ٔأ) ٕاىل  لكها ٔأو جزء مهنا �س�تقرار �نتداب من�ة

 مل �كن فهيا املكتب ا�ويل ملزمًا بدفع ، يف احلاالت اليت(ج) ٔأ�اله
 مصاريف السفر عند تعيني موظف يعترب معينًا تعيينًا دوليًا.
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 الغرض منهوصف التعديل/ النص املُقرتح/اجلديد النص احلايل احلمك

فرتة اخلدمة اليت ُدفعت � عهنا من�ة وٕاذا اكن املوظف مل �ُمكل  (ه)
انتداب، وما مل �رى املد�ر العام ٔأن الرحيل � ما يربره من الظروف 

ى املن�ة �لتناسب وُختصم القمية املسرتدة من ٔأي مبلغ  �س�تثنائية، �ُسو�
 ُمس�تَحق للموظف.

ويف �ا� ٕاقامة املعال، ا�ي ُدفعت عنه من�ة انتداب وفقًا  (و)
" ٔأ�اله، يف مركز العمل ٔ�قل من س�تة ٔأشهر، وما مل 2)"1)(للفقرة (ب

�رى املد�ر العام ٔأن الرحيل � ما يربره من الظروف �س�تثنائية، ُختَصم 
ٔأي من�ة انتداب ُدفعت عن هذا املعال من ٔأي مبلغ ُمس�تَحق 

 املعين. للموظف

وٕاذا اكن � الزو�ني من موظفي منظامت يف نظام أ�مم  (ز)
ملو�د، واك� �سافران �ىل حساب املكتب ا�ويل ٕاىل مركز املت�دة ا

العمل نفسه، يُدفع اجلزء اخلاص ببدل إالقامة اليويم من املن�ة ٕاىل لك 
مهنام عن نفسه. وٕاذا اكن هلام طفل معال ٔأو ٔأكرث، يُدفَع املبلغ املناسب ٕاىل 

ل املوظف ا�ي يعول الطفل ٔأو أ�طفال. وٕاذا اكن �هام مؤهًال للحصو 
�ىل املبلغ إالجاميل املقطوع من املن�ة، فال يُدفع سوى مبلغ ٕاجاميل 

 وا�د، ٔأي ٕاىل الزوج ا�ي تدّر اس�تحقاقاته مبلغًا ٔأكرب.

وٕاذا اكن املوظف مل �ُمكل فرتة اخلدمة اليت ُدفعت �  (ه) (د)
، وما مل �رى املد�ر العام ٔأن الرحيل � ما يربره اس�تقرار انتدابعهنا من�ة 

ى املن�ة �لتناسب وُختصم القمية املسرتدة من الظروف �س�تثنائية،  �ُسو�
 من ٔأي مبلغ ُمس�تَحق للموظف.

 انتداب ويف �ا� ٕاقامة املعال، ا�ي ُدفعت عنه من�ة (و) (ه)
" ٔأ�اله، يف مركز العمل ٔ�قل من س�تة 2)"1وفقًا للفقرة (ب)( اس�تقرار

ف ٔأشهر، وما مل �رى املد�ر العام ٔأن الرحيل � ما يربره من الظرو
ُدفعت عن هذا املعال من  اس�تقرار انتداب�س�تثنائية، ُختَصم ٔأي من�ة 

 ٔأي مبلغ ُمس�تَحق للموظف املعين.

ذا اكن � الزو�ني من موظفي منظامت يف نظام أ�مم إ و  (ز) (و)
املت�دة املو�د، واك� �سافران �ىل حساب املكتب ا�ويل ٕاىل مركز 

العمل نفسه، يُدفع اجلزء اخلاص ببدل إالقامة اليويم من املن�ة ٕاىل لك 
مهنام عن نفسه. وٕاذا اكن هلام طفل معال ٔأو ٔأكرث، يُدفَع املبلغ املناسب ٕاىل 

وٕاذا اكن �هام مؤهًال للحصول ف ا�ي يعول الطفل ٔأو أ�طفال. املوظ
 املبلغسوى ال يُدفع فولكن  �ىل املبلغ إالجاميل املقطوع من املن�ة،

ا�ي  رتباملذي ٕاىل الزوج ٕاال  وا�د، ٔأياملقطوع من املن�ة  إالجاميل
 .ا�ٔكرب تدّر اس�تحقاقاته مبلغاً 

 4-3-7القا�دة 

املعالون املس�تحقون 
للسفر ٔأو نقل أ�متعة 
�ىل حساب املكتب 

 ا�ويل، وملن�ة �نتداب 

 

املعالون املس�تحقون للسفر ٔأو نقل أ�متعة �ىل حساب املكتب ا�ويل، 
 وملن�ة �نتداب 

ٔ�غراض دفع مصاريف السفر ونقل أ�متعة، وأ�متعة الزائدة،  (ٔأ)
�نتداب، يُعترب َمْن ييل والشحنة �ري املصحوبة، وكذ� من�ة 

 املعالني: من

[...] 

املعالون املس�تحقون للسفر ٔأو نقل أ�متعة �ىل حساب املكتب ا�ويل، 
 �نتداب �س�تقراروملن�ة 

ٔ�غراض دفع مصاريف السفر ونقل أ�متعة، وأ�متعة الزائدة،  (ٔأ)
َمْن ، يُعترب �نتداب�س�تقرار والشحنة �ري املصحوبة، وكذ� من�ة 

 ييل من املعالني:

[...] 

 

 6-3-7القا�دة 

 مصاريف نقل أ�متعة

[...] 

 يدفع املكتب ا�ويل مصاريف نقل أ�متعة وفقًا للرشوط التالية: (د)

[...] 

 وط التالية:يدفع املكتب ا�ويل مصاريف نقل أ�متعة وفقًا للرش  (د)

�ىل ): وافقت امجلعية العامة لٔ�مم املت�دة 1الفقرة (د)(
يف الوارد نة اخلدمة املدنية ا�ولية جل اقرتاح 
من ٔأ�ل اس�تحقاق "لتقدمي  ا(و) من تقر�ره399 الفقرة
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نق� �ىل حساب املكتب ا�ويل  احلد أ�قىص ا�ي جيوز )1(
مرتًا  30.58ي) ٔأو رطل ٕانلكزي  10800كغم ( 4890 هو

مكعبًا)، مبا يف ذ� مواد التعبئة والتغليف ولكن قدمًا  1080( مكعباً 
ع، للموظفني �ري املعيلني، دون حساب الصناديق وعر�ت الرف

 1800مرتًا مكعبًا ( 50.97رطل ٕانلكزيي) ٔأو  18000( كغم  8150و
قدم مكعب) للموظفني املعيلني لشخص وا�د ٔأو ٔأكرث يقمي معهم يف 

د أ�قىص يف �ا� املوظف مركز العمل الرمسي. ولكن جيوز رفع احل
املعيل لشخص ٔأو ٔأكرث يقمي معه يف مركز مع� الرمسي، ٕاذا اكن ذ� 

املوظف �س�تطيع ٕاثبات ٔأن مكية اللوازم املزنلية وأ�متعة الشخصية اليت 
 قدم مكعب)؛ 1800مرتًا مكعبًا ( 50.97 حيتاج ٕا�هيا �ادًة �زيد عن

ختز�ن ٔأخرى �ري وال يدفع املكتب ا�ويل �ادًة ٔأي رسوم  )2(
الرسوم اليت تُدَرج �ادًة يف �اكليف النقل. وعند انتداب املوظفني ٕاىل 

مركز معل �ديد و�كون من حقهم احلصول �ىل مصاريف نقل ٔأمتعهتم 
ٕاليه، جيوز للمكتب ا�ويل عند الطلب ٔأن يدفع �لكفة ختز�ن لواز�م 

عمل، مبا ال املزنلية ؤأمتعهتم الشخصية �الل فرتة اخلدمة يف مركز ال
) ٔأ�اله، وملدة ٔأقصاها مخس 1يت�اوز احلجم املُبني� يف الفقرة (د)(

س�نوات من �رخي تويل املهمة املنتدبني ٕا�هيا. وال �زيد �لكفة التخز�ن عن 
رة لنقل أ�متعة ٕاىل مركز العمل ومنه. ويف هذه احلاالت، ال  التلكفة املُقد�

مركز العمل ٔأو منه خبالف يدفع املكتب ا�ويل �اكليف ٔأي نقل ٕاىل 
 ؛7-3-7الشحنات �ري املصحوبة، طبقًا للقا�دة 

ويدفع املكتب ا�ويل �اكليف معقو� حلزم الشحنات، ووضعها  )3(
يف صناديق الشحن، وحشهنا، وتفريغها من الصناديق، وفكها، والتأٔمني 

�لهيا يف �دود الوزن ٔأو احلجم املأٔذون هبام، ولكن ال يدفع �اكليف 
ف أ��زة، ٔأو تفكيك التجهزيات ٔأو �ر�يهبا، ٔأو احلزم بطريقة �كيي

 �اصة؛

وتُنَقل اللوازم املزنلية وأ�متعة الشخصية �لوسائل اليت �رى  )4(
ا أ�قل �لكفًة �ىل ٔأساس تقد�رات من ثالث رشاكت  املد�ر العام ٔأهن�

نق� �ىل حساب املكتب ا�ويل  احلد أ�قىص ا�ي جيوز )1(
 1080(مرتًا مكعبًا  30.58رطل ٕانلكزيي) ٔأو  10800كغم ( 4890 هو

، مبا يف ذ� مواد التعبئة والتغليف ولكن دون حساب قدمًا مكعبًا)
 18000كغم ( 8150الصناديق وعر�ت الرفع، للموظفني �ري املعيلني، و

للموظفني  قدم مكعب) 1800(مرتًا مكعبًا  60 50.97ٕانلكزيي) ٔأو رطل 
بغض ، املعيلني لشخص وا�د ٔأو ٔأكرث يقمي معهم يف مركز العمل الرمسي

. ولكن جيوز رفع احلد النظر عن وزن اللوازم املزنلية وأ�متعة الشخصية
أ�قىص يف �ا� املوظف املعيل لشخص ٔأو ٔأكرث يقمي معه يف مركز مع� 

مسي، ٕاذا اكن ذ� املوظف �س�تطيع ٕاثبات ٔأن مكية اللوازم املزنلية الر 
مرتًا مكعباً  50.97وأ�متعة الشخصية اليت حيتاج ٕا�هيا �ادًة �زيد عن 

 ؛قدم مكعب) 1800(

وال يدفع املكتب ا�ويل �ادًة ٔأي رسوم ختز�ن ٔأخرى �ري الرسوم  )2(
املوظفني ٕاىل مركز معل اليت تُدَرج �ادًة يف �اكليف النقل. وعند انتداب 

�ديد و�كون من حقهم احلصول �ىل مصاريف نقل ٔأمتعهتم ٕاليه، جيوز 
 لواز�م املزنلية مجيع للمكتب ا�ويل عند الطلب ٔأن يدفع �لكفة ختز�ن 

 �الل فرتة اخلدمة يف مركزأٔو جزء مهنا ؤأمتعهتم الشخصية 
 �رشط: العمل،

ُ اللوازم املزنلية وأ�متعة الشخصية جحم أٔال �زيد  "1" الفرق  �ىلنة خز� امل
واحلجم  ) ٔأ�اله1احلجم املُبني� يف الفقرة (د)( مبا ال يت�اوز بني

 ،�لفعل املنقول

رة لنقل احلجم أٔال �زيد �لكفة التخز�ن والنقل �ىل و  "2" التلكفة املُقد�
ن ويُنقَل،  إالجاميل ا�ي سوف ُخيز�

مخس س�نوات وملدة ٔأقصاها  رسوم التخز�ن ٕاىل أٔكرث منوأٔال متتد  "3"
. وال �زيد �لكفة التخز�ن عن التلكفة من �رخي تويل املهمة املنتدبني ٕا�هيا

رة لنقل أ�متعة ٕاىل مركز العمل ومنه. ويف هذه احلاالت، ال يدفع  املُقد�
املكتب ا�ويل �اكليف ٔأي نقل ٕاىل مركز العمل ٔأو منه خبالف الشحنات 

أ�غراض املزنلية يف �ا� انتقال املوظفني املُلكفني حشن 
�اوية ٕاىل  ٔأكرث ف� يصلس�نتني ٔأو مبهام تبلغ مدهتا 

 د و�اويةيوح الللموظف  قدماً  20طولها  يةمعيار 
 تهٔأفراد ٔأرس ا�ي يصطحب للموظف  قدماً  40 طولها

 املزنلية".أ�غراض املس�تحقني، بغض النظر عن وزن 

مرتًا مكعباً هام جحام احلاوية  60مكعبًا ومرتًا  30احلجامن 
قدمًا، �ىل  40قدمًا واحلاوية اليت طولها  20اليت طولها 

بطول جم وليس �حل س�تحقاقوالتعبري عن �. التوايل
كام ٔأنه مع معايري الصنا�ة.  وم�ش ،ٔأكرثاحلاوية معيل� 

 ةحلفاظ �ىل اس�تحقاقات مثل التخز�ن والشحن��سمح 
 لوال ذ�اليت املقسمة،  شحنةال و  ةري املصحوب�املُس�َبقة 
 لغاؤها.إ  لوجب

 

 اللوازمتخز�ن ب  اخلاصة حاكمل�ٔ ): توضيح 2((د) الفقرة
جمو�ة عنارص مباملزنلية وأ�متعة الشخصية ال �القة � 

 .املُنق��ة أ�جر
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 ) ٔأ�اله؛3خمتلفة، مع مرا�اة التاكليف املشار ٕا�هيا يف الفقرة (د)(

وال يدفع املكتب ا�ويل مصاريف نقل الس�يارات اململوكة  )5(
للموظفني، ما مل يقرر املد�ر العام سلفًا، يف �ا� التعيني أ�ويل، ٔأن 

 الس�يارة رضورية ٔ�داء �ام املوظف الرمسية.

وال تُطب�ق هذه القا�دة �ىل املوظفني املوفد�ن يف بعثات، وال  (ه)
نقل لوازم املوظف املزنلية ؤأمتعته الشخصية يدفع املكتب ا�ويل �اكليف 

 من سكن ٕاىل أٓخر يف مركز العمل نفسه.

وٕاذا اكن لك من الزو�ني موظفًا مس�تحقًا لنقل اللوازم املزنلية  (و)
وأ�متعة الشخصية، �كون احلد أ�قىص لوزن وجحم ما جيوز نق� �ىل 

ملعيل حساب املكتب ا�ويل هو احلد أ�قىص املسموح به للموظف ا
 ا�ي يقمي معه َمْن يعوهلم.

وجيب ٔأن يُفهَم، ٔ�غراض النقل والشحن، ٔأنه عندما ُخيري�  (ز)
 املوظف بني احلجم والوزن، جيب �ليه ٔأن خيتار ٔأقل اخليار�ن �لكفًة.

وجيوز للموظفني املس�تحقني ملصاريف نقل أ�متعة مبوجب هذه  (ح)
س�تحقاق ٔأن حيصلوا �ىل القا�دة وا��ن خيتارون �دم ممارسة هذا �

من نظام املوظفني، وجيوز ٔأن  24-3بدل �دم نقل أ�متعة مبوجب املادة 
�ُرد� هلم املصاريف املتكبدة يف نقل أ�متعة الشخصية واللوازم املزنلية 

 (ه) من الحئة املوظفني.7-3-7مبوجب القا�دة 

 ؛7-3-7 املصحوبة، طبقًا للقا�دة �ري

أ�قىص املنصوص  س�تحقاقالما يتعلق �ويدفع املكتب ا�ويل  )3(
�اكليف معقو� حلزم الشحنات، ووضعها  من ) أٔ�اله1�لهيا يف الفقرة (د)(

والتأٔمني يف صناديق الشحن، وحشهنا، وتفريغها من الصناديق، وفكها، 
ولكن ال يدفع �اكليف �كييف  ،املأٔذون هبام�لهيا يف �دود الوزن ٔأو احلجم 

 أ��زة، ٔأو تفكيك التجهزيات ٔأو �ر�يهبا، ٔأو احلزم بطريقة �اصة؛

وتُنَقل اللوازم املزنلية وأ�متعة الشخصية �لوسائل اليت �رى  )4(
ا أ�قل �لكفًة �ىل ٔأساس تقد�رات من ثالث رشاكت  املد�ر العام ٔأهن�

 ) ٔأ�اله؛3املشار ٕا�هيا يف الفقرة (د)( خمتلفة، مع مرا�اة التاكليف

وال يدفع املكتب ا�ويل مصاريف نقل الس�يارات اململوكة  )5(
للموظفني، ما مل يقرر املد�ر العام سلفًا، يف �ا� التعيني أ�ويل، ٔأن 

 ؛.الس�يارة رضورية ٔ�داء �ام املوظف الرمسية

املوفد�ن يف وال تُطب�ق هذه القا�دة �ىل املوظفني  (ه) )6(
بعثات، وال يدفع املكتب ا�ويل �اكليف نقل لوازم املوظف املزنلية 

 ؛.ؤأمتعته الشخصية من سكن ٕاىل أٓخر يف مركز العمل نفسه

ٕاىل ما ال أٔمتعته  نقل اس�تحقاقتقس�مي جيوز للموظف أٔن يطلب و  )7(
 :�رشطٕاىل موقعني خمتلفني،  تنيمن أٔو متجه  تني�زيد عن حشنتني قادم 

 ،س�تحقاق�ٕاجاميل الشحنتني مجموع جحم أٔال يت�اوز  "1"

دفعها اليت ي املُقسمتني نيالتلكفة إالجاملية للشحنتوأٔال تت�اوز  "2"
 مركزبني شحنتني املقدرة لشحن احلجم الفعيل لل  املكتب ا�ويل التلكفةَ 

 العمل وماكن التعيني أٔو ماكن ٕا�ازة ز�رة الوطن.

ني موظفًا مس�تحقًا لنقل اللوازم وٕاذا اكن لك من الزو� (و) )8(
جحم ما جيوز نق� وزن و املزنلية وأ�متعة الشخصية، �كون احلد أ�قىص ل

�ىل حساب املكتب ا�ويل هو احلد أ�قىص املسموح به للموظف املعيل 
 ا�ي يقمي معه َمْن يعوهلم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمو�ة ال �القة � مب): تعديل 7الفقرة اجلديدة (د)(
 عريفوت سد ثغرةفقرة ل ال تفيض أ�جر املُنق��ة. وأ� عنارص 

(ج) 10-3-7القا�دة  يفوارد " التقس�مي حشنات أ�متعة"
ٕاذا ٔأذن املد�ر العام بتقس�مي "): "رلسفالتأٔمني املتعلق �("

حشنات أ�متعة، �كون مبالغ احلد أ�قىص للتغطية املشار 
 ".لاكملٕا�هيا ٔأ�اله يه مبالغ احلد أ�قىص لتغطية النقل ا

 

يف قابًال للتطبيق عد ئ�نه مل ُ�ذف احلمك الفقرة (ز): 
حبسب  س�تحقاق�ظل النظام اجلديد ا�ي ينص �ىل 
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وجيب ٔأن يُفهَم، ٔ�غراض النقل والشحن، ٔأنه عندما ُخيري�  (ز)
 بني احلجم والوزن، جيب �ليه ٔأن خيتار ٔأقل اخليار�ن �لكفًة.املوظف 

وجيوز للموظفني املس�تحقني ملصاريف نقل أ�متعة مبوجب هذه  (ح)
القا�دة وا��ن خيتارون �دم ممارسة هذا �س�تحقاق ٔأن حيصلوا �ىل بدل 

من نظام املوظفني، وجيوز ٔأن �ُرد�  24-3�دم نقل أ�متعة مبوجب املادة 
صاريف املتكبدة يف نقل أ�متعة الشخصية واللوازم املزنلية مبوجب هلم امل

 (ه) من الحئة املوظفني.7-3-7القا�دة 

 جم وليس الوزن.احل

يف قابًال للتطبيق عد ئ�نه مل ُ�ذف احلمك الفقرة (ح): 
بدل �دم نقل أ�متعة  �سبب ٕالغاء ظل النظام اجلديد

 .�س�تقرار اجلديدةد�ال من�ة إ و 

 7-3-7القا�دة 

أ�متعة الزائدة والشحنة 
 �ري املصحوبة

[...] 

وجيوز يف احلاالت التالية رد رسوم أ�متعة الزائدة ٔأو الشحنات  (د)
�ري املصحوبة، مبا يف ذ� مواد التعبئة ولكن �س�تثناء صناديق الشحن 

 وعر�ت الرفع، يف السفر املتعلق ٕ��ازة ز�رة الوطن ٔأو من�ة التعلمي:

وطن، �رّد املنظمُة �اكليف يف السفر يف ٕا�ازة ز�رة ال )1(
 السطحي لـ: الشحن

قدماً  11مرت مكعب ( 0.31رطل ٕانلكزيي) ٔأو  110كغم ( 50 "1"
 مكعبًا) من أ�متعة �ري املصحوبة للك خشص؛

 رطًال ٕانلكزيً�) من أ�متعة الزائدة املنقو� جوًا. 22كغم ( 10ٔأو  "2"

لمي، �رّد املنظمُة �اكليف املتصل مبن�ة التعيف السفر  )2(
 السطحي لـ: الشحن

مرت  1.24ٕانلكزيً�) ٔأو رطًال  440كغم ( 200 "1"
قدمًا مكعبًا) من أ�متعة �ري املصحوبة يف ٔأول ر�� ذهاب  44( مكعب

ٕاىل املؤسسة التعلميية وأٓخر ر�� ٕا�ب مهنا، وكذ� يف وقت تغيري 
 فر؛املؤسسة ا�ي ينطوي �ىل س

مرت  0.31ل ٕانلكزيي) ٔأو رط 110كغم ( 50و "2"
قدمًا مكعبًا) من أ�متعة �ري املصحوبة يف ٔأي سفر أٓخر  11( مكعب

[...] 

وجيوز يف احلاالت التالية رد رسوم أ�متعة الزائدة ٔأو الشحنات  (د)
�ري املصحوبة، مبا يف ذ� مواد التعبئة ولكن �س�تثناء صناديق الشحن 

 ز�رة الوطن ٔأو من�ة التعلمي:وعر�ت الرفع، يف السفر املتعلق ٕ��ازة 

وطن، �رّد املنظمُة �اكليف يف السفر يف ٕا�ازة ز�رة ال )1(
 السطحي لـ: الشحن

 11(مرت مكعب  0.31 0.50 ٔأو رطل ٕانلكزيي) 110(كغم  50 "1"
 من أ�متعة �ري املصحوبة للك خشص؛ قدمًا مكعبًا)

من أ�متعة  رطًال ٕانلكزيً�) 22(مرت مكعب  0.10أٔو كغم  10ٔأو  "2"
 الزائدة املنقو� جوًا.

لمي، �رّد املنظمُة �اكليف يف السفر املتصل مبن�ة التع )2(
 السطحي لـ: الشحن

مرت  1.24 مرت�ن مكعبنئأو  رطًال ٕانلكزيً�) 440(كغم  200 "1"
من أ�متعة �ري املصحوبة يف ٔأول ر�� ذهاب  قدمًا مكعبًا) 44مكعب (

ر ر�� ٕا�ب مهنا، وكذ� يف وقت تغيري ٕاىل املؤسسة التعلميية وأٓخ
 املؤسسة ا�ي ينطوي �ىل سفر؛

مرت مكعب  0.31 0.50 ٔأو رطل ٕانلكزيي) 110(كغم  50و "2"
من أ�متعة �ري املصحوبة يف ٔأي سفر أٓخر يتعلق مبن�ة  قدمًا مكعبًا) 11(

 

جمو�ة مبالفقر�ن (د) و(ه): تعديالت ال �القة لها 
اس�ت�دام النظام املرتي وتعديل . و عنارص أ�جر املُنق��ة

معايري مبا ي�ىش مع ٔ�وزان، � مقارنةً  جحاما�ٔ 
 .النقل صنا�ة
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 يتعلق مبن�ة التعلمي �ري ما ُذِكر ٔأ�اله.

وجيوز عند التعيني أ�ويل ٔأو �نتداب ٕاىل مركز معل أٓخر ملدة  (ه)
ملدة ٕاجاملية تبلغ  س�نة وا�دة �ىل أ�قل، ٔأو يف �ا� متديد �نتداب

س�نة وا�دة �ىل أ�قل، ٔأو عند انهتاء اخلدمة، �رشط ٔأن �كون التعيني 
ملدة س�نة وا�دة �ىل أ�قل، عندما ال حيق للموظف احلصول �ىل 

من الحئة املوظفني ٔأو  6-3-7مصاريف نقل أ�متعة مبوجب القا�دة 
د� � عندما حيق � ذ� وخيتار �دم ممارسة هذا �س�تحقاق، ٔأن �ُر 

املصاريف املتكبدة يف نقل أ�متعة الشخصية واللوازم املزنلية. و�كون 
النقل عن طريق الشحن السطحي، ٔأو عن طريق اجلو ٕاذا اكنت وس�ي� 
النقل الثانية ٔأقل �لكفًة، حبد ٔأقىص ال يت�اوز ما ييل، مبا يف ذ� مواد 

 التعبئة ولكن �س�تثناء صناديق الشحن وعر�ت الرفع:

 220مرتا مكعبا ( 6.23رطل ٕانلكزيي) ٔأو  2200كغم ( 1000 )1(
 قدمًا مكعبًا) للموظف؛

 110مرتا مكعبا ( 3.11رطل ٕانلكزيي) ٔأو  1100كغم ( 500 )2(
 ٔأقدام مكعبة) للمعال أ�ول؛

قدمًا  66مرتا مكعبا ( 1.87رطًال ٕانلكزيً�) ٔأو  660كغم ( 300 )3(
  حساب املكتب ا�ويل.مكعبًا) للك معال أٓخر مأٔذون � �لسفر �ىل

وجيوز عند التعيني ٔأو النقل ٔأو انهتاء اخلدمة، عندما حيق  (و)
للموظف ٔأن �سرتد مصاريف نقل أ�متعة، ٔأن �ُرد� � املصاريف املتكبدة 

يف نقل أ�متعة �ري املصحوبة عن طريق الشحن السطحي، ٔأو عن 
د ٔأقىص ال طريق اجلو ٕاذا اكنت وس�ي� النقل الثانية ٔأقل �لكفًة، حب

يت�اوز ما ييل، مبا يف ذ� مواد التعبئة ولكن �س�تثناء صناديق الشحن 
 وعر�ت الرفع:

 160ٔأمتار مكعبة ( 4.5رطًال ٕانلكزيً�) ٔأو  990كغم ( 450 )1(
 قدمًا مكعبًا) للموظف؛

 التعلمي �ري ما ُذِكر ٔأ�اله.

�نتداب ٕاىل مركز  عند التعيني أ�ويل ٔأوحيق للموظف،  جيوزو  (ه)
معل أٓخر ملدة س�نة وا�دة �ىل أ�قل، ٔأو يف �ا� متديد �نتداب ملدة 
ٕاجاملية تبلغ س�نة وا�دة �ىل أ�قل، ٔأو عند انهتاء اخلدمة، �رشط ٔأن 

�كون التعيني ملدة س�نة وا�دة �ىل أ�قل، عندما ال حيق للموظف 
من الحئة  6-3-7احلصول �ىل مصاريف نقل أ�متعة مبوجب القا�دة 

ٔأن ، ٔأو عندما حيق � ذ� وخيتار �دم ممارسة هذا �س�تحقاق املوظفني
�ُرد� � املصاريف املتكبدة  لنقل ة�ري املصحوب ة�اكليف الشحنحيصل �ىل 

أ�متعة الشخصية واللوازم املزنلية. و�كون النقل عن طريق  يف نقل
الثانية ٔأقل  الشحن السطحي، ٔأو عن طريق اجلو ٕاذا اكنت وس�ي� النقل

�لكفًة، حبد ٔأقىص ال يت�اوز ما ييل، مبا يف ذ� مواد التعبئة ولكن 
 �س�تثناء صناديق الشحن وعر�ت الرفع:

 6.23 أٔمتار مكعبة 10ٔأو  رطل ٕانلكزيي) 2200(كغم  1000 )1(
 للموظف؛ قدمًا مكعبًا) 220مرتا مكعبا (

مرتا  3.11 أٔمتار مكعبة 5ٔأو  رطل ٕانلكزيي) 1100(كغم  500 )2(
 للمعال أ�ول؛ ٔأقدام مكعبة) 110مكعبا (

مرتا  1.87 أٔمتار مكعبة 3رطًال ٕانلكزيً�) ٔأو  660كغم ( 300 )3(
للك معال أٓخر مأٔذون � �لسفر �ىل حساب  قدمًا مكعبًا) 66مكعبا (

 املكتب ا�ويل.

وجيوز عند التعيني ٔأو النقل ٔأو انهتاء اخلدمة، عندما حيق  (و)
، ٔأن 6-3-7مبوجب القا�دة  سرتد مصاريف نقل أ�متعةللموظف ٔأن � 

�ُرد� �  لٔ�متعة املُس�َبقالشحن يطلب من املكتب ا�ويل دفع مثن 
�ري املصحوبة عن طريق الشحن  نقل أ�متعةاملصاريف املتكبدة يف 

السطحي، ٔأو عن طريق اجلو ٕاذا اكنت وس�ي� النقل الثانية ٔأقل �لكفًة، 
أٔمتار  9مرت مكعب للموظف �ري املعيل و 4.5حبد ٔأقىص ال يت�اوز 

مأٔذون � �لسفر �ىل حساب املعيل لشخص أٔو أٔكرث مكعبة للموظف 
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ٔأقدام  105ٔأمتار مكعبة ( 3رطًال ٕانلكزيً�) ٔأو  660كغم ( 300 )2(
 مكعبة) للمعال أ�ول؛

قدمًا  53ٔأمتار مكعبة ( 1.5رطًال ٕانلكزيً�) ٔأو  330كغم ( 150 )3(
مكعبًا) للك معال أٓخر مأٔذون � �لسفر �ىل حساب املكتب ا�ويل، 

 12رطًال ٕانلكزيً�) ٔأو  2640كغم ( 1200�رشط ٔأال �زيد ا�موع عن 
قدمًا مكعبًا) للموظف وَمْن يعوهلم. وُخيصم وزن هذه  423مرتًا مكعبًا (

لشحنة ٔأو جحمها من احلد أ�قىص للوزن ٔأو احلجم ا�ي حيق للموظف ا
 .5-2-7مبوجب الفقرة (د) من القا�دة 

و�رّد املكتب ا�ويل �اكليف معقو� حلزم الشحنات املُرص�ح هبا  (ز)
وفقًا للفقرة (ب) ٔأو (ج) ٔأ�اله، ووضعها يف صناديق الشحن، وحشهنا، 

�دود الوزن ٔأو احلجم املأٔذون هبام، وتفريغها من الصناديق، وفكها، يف 
ولكن ال �رّد ٔأي �اكليف ختز�ن �ري �اكليف التخز�ن املتعلقة مبارشًة 

�لشحنة، وال �اكليف �كييف أ��زة، ٔأو تفكيك التجهزيات ٔأو �ر�يهبا، 
 ٔأو احلزم بطريقة �اصة.

ويف احلاالت اليت �كون فهيا الشحن عن طريق اجلو ليس ٔأقل  (ح)
لشحن السطحي، �كون احلد أ�قىص املأٔذون به للشحن عن �لكفًة من ا
 طريق اجلو:

قدمًا  80مرتا مكعبا ( 2.25رطًال ٕانلكزيً�) ٔأو  495كغم ( 225 )1(
 مكعبًا) للموظف؛

قدمًا  53مرتا مكعبا ( 1.50رطًال ٕانلكزيً�) ٔأو  330كغم ( 150 )2(
 مكعبًا) للمعال أ�ول؛

قدماً  26مرتًا مكعبًا ( 0.75) ٔأو رطًال ٕانلكزي�ً  165كغم ( 75 )3(
 مكعبًا) للك معال أٓخر مأٔذون � �لسفر �ىل حساب املكتب ا�ويل.

وجيوز ٔأن يؤذن، عند الطلب، بتحويل اس�تحقاق الشحن  (ط)
السطحي بأٔمك� ٔأو جزء منه، مبوجب الفقرتني (ه) و(و) ٔأ�اله، ٕاىل 

، مبا يف ذ� مواد التعبئة ولكن �س�تثناء صناديق ما ييل املكتب ا�ويل
 :الشحن وعر�ت الرفع

قدماً  160ٔأمتار مكعبة ( 4.5رطًال ٕانلكزيً�) ٔأو  990كغم ( 450 )1(
 للموظف؛ مكعبًا)

ٔأقدام  105ٔأمتار مكعبة ( 3رطًال ٕانلكزيً�) ٔأو  660كغم ( 300 )2(
 مكعبة) للمعال أ�ول؛

قدمًا  53ٔأمتار مكعبة ( 1.5رطًال ٕانلكزيً�) ٔأو  330كغم ( 150 )3(
مكعبًا) للك معال أٓخر مأٔذون � �لسفر �ىل حساب املكتب ا�ويل، 

مرتًا  12رطًال ٕانلكزيً�) ٔأو  2640كغم ( 1200�رشط ٔأال �زيد ا�موع عن 
هذه وزن  جحم. وُخيصم قدماً مكعبًا) للموظف وَمْن يعوهلم 423مكعبًا (
ا�ي  للوزن ٔأو احلجمللحجم من احلد أ�قىص  ٔأو جحمهااملُس�َبقة  الشحنة

 .5-2-7 6-3-7 حيق للموظف مبوجب الفقرة (د) من القا�دة

�ري  حلزم الشحنات املكتب ا�ويل �اكليف معقو� و�ردّ  ويدفع (ز)
ٔأ�اله،  (ب) ٔأو (ج) (ه) أٔو (و) املُرص�ح هبا وفقًا للفقرة املصحوبة

ووضعها يف صناديق الشحن، وحشهنا، وتفريغها من الصناديق، وفكها، يف 
ٔأي �اكليف  �ردّ  يدفع، ولكن ال هبام بهاحلجم املأٔذون الوزن ٔأو �دود 

ختز�ن �ري �اكليف التخز�ن املتعلقة مبارشًة �لشحنة، وال �اكليف �كييف 
 أ��زة، ٔأو تفكيك التجهزيات ٔأو �ر�يهبا، ٔأو احلزم بطريقة �اصة.

ويف احلاالت اليت �كون فهيا الشحن عن طريق اجلو ليس ٔأقل  (ح)
عن  �لكفًة من الشحن السطحي، �كون احلد أ�قىص املأٔذون به للشحن

 طريق اجلو:

قدمًا  80مرتا مكعبا ( 2.25رطًال ٕانلكزيً�) ٔأو  495كغم ( 225 )1(
 مكعبًا) للموظف؛

قدمًا  53مرتا مكعبا ( 1.50رطًال ٕانلكزيً�) ٔأو  330كغم ( 150 )2(
 مكعبًا) للمعال أ�ول؛
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ن حشن جوي، وذ� �ىل ٔأساس نصف وزن ٔأو جحم اس�تحقاق الشح
السطحي املذ�ور يف الفقرة الواردة ٔأ�اله. وال يت�اوز، �ىل ٔأي �ال، 

كغم  600ٕاجاميل الوزن واحلجم املسموح هبام للشحن عن طريق اجلو 
قدمًا مكعبًا) للموظف  211ٔأمتار مكعبة ( 6رطًال ٕانلكزيً�) ٔأو  1320(

 وَمْن يعوهلم.

ٔأنه عندما  وجيب ٔأن يُفهَم، ٔ�غراض أ�متعة الزائدة والشحن، (ي)
جيب �ليه ٔأن خيتار ٔأقل  ُخيري� املوظف بني احلجم والوزن،

 �لكفًة. اخليار�ن

قدماً  26مرتًا مكعبًا ( 0.75رطًال ٕانلكزيً�) ٔأو  165كغم ( 75 )3(
 معال أٓخر مأٔذون � �لسفر �ىل حساب املكتب ا�ويل.مكعبًا) للك 

حي� �كون الشحن السطحي هو أٔقل وسائل الشحن �لكفًة، و  (ط)
جيوز ٔأن يؤذن، عند الطلب، بتحويل اس�تحقاق الشحن السطحي بأٔمك� و 

ٔأو جزء منه، مبوجب الفقرتني (ه) و(و) ٔأ�اله، ٕاىل حشن جوي، وذ� 
�ىل ٔأساس نصف وزن ٔأو جحم اس�تحقاق الشحن السطحي املذ�ور يف 

ٔأ�اله. وال يت�اوز، �ىل ٔأي الفقرة الواردة  الفقرتني (ه) و(و) الواردتني
املسموح هبام للشحن عن طريق  الوزن واحلجم �ال، ٕاجاميل

قدمًا  211(ٔأمتار مكعبة  6ٔأو  رطًال ٕانلكزيً�) 1320(كغم  600 اجلو
 للموظف وَمْن يعوهلم. مكعبًا)

�ري  ةوجيب ٔأن يُفهَم، ٔ�غراض أ�متعة الزائدة والشحن (ي) (ط)
ٔأن ، ٔأنه عندما ُخيري� املوظف بني احلجم والوزن، جيب �ليه املصحوبة

 خيتار ٔأقل اخليار�ن �لكفًة.
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 1-9-9القا�دة 

 من�ة العودة ٕاىل الوطن

 الوطن للرشوط والتعاريف التالية:خيضع دفع من�ة العودة ٕاىل 

[...] 

وليس للموظف املُعني� تعيينًا حمليًا، وال املوظف ا�ي يت�ىل  )ج(
عن وظيفته، وال املوظف ا�ي يقع يف وطنه مركز مع� ٔأو ماكن ٕاقامته، 

 يف وقت انهتاء اخلدمة، احلق يف احلصول �ىل من�ة إال�ادة ٕاىل الوطن؛

[...] 

 دة ٕاىل الوطن للرشوط والتعاريف التالية:خيضع دفع من�ة العو 

[...] 

 :ييلٔ�ي ممن  الوطن ٕاىل العودةمن�ة ال تُدفع و (ج)

ُ  املوظف للموظفوليس  )1(  عني� تعيينًا حمليًا،امل

 يت�ىل عن وظيفته،ا�ي  وظفاملوال  )2(

 ،املوظف املفصول دون سابق ٕانذار )3(

ٔأو ماكن ٕاقامته، يف وقت  ا�ي يقع يف وطنه مركز مع�املوظف وال  )4(
 احلق يف احلصول �ىل من�ة إال�ادة ٕاىل الوطن؛ انهتاء اخلدمة،

املتواص� ��رتابية مخس س�نوات من اخلدمة ا�ي مل يُمت وظف امل )5(
 (ب).9-9 مع مرا�اة املادة، انهتاء اخلدمةيف وقت 

[...] 

 

 

مبجمو�ة عنارص ): التعديل ال �القة � 3الفقرة (ج)(
ُ أ�جر  ف احلمك لضامن ��ساق مع يض �ة. وأ� نق� امل

 (ٔأ).9-9 ملادةا

 
 [ييل ذ� املرفق الرابع]
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 مجمو�ة عنارص أ�جر
 ٔأو بعد ذ� التارخي 2017ينا�ر  1املوظفني لتد�ل �زي النفاذ يف  نظامتعديالت �ىل 

، و�ىل و�ه الت�ديد البنود الفرعية 2015د�سمرب  23ا�ي اعمتدته امجلعية العامة لٔ�مم املت�دة يف  70/244تنفيذ القرار  ٕاىلالتعديالت الواردة يف هذا اجلدول، ما مل يُذ�ر �الف ذ�،  �ريم
 التالية من البند الثالث، "اس�تعراض مجمو�ة عنارص أ�جر يف النظام املو�د":

 ، "�دول املرتبات املو�د والتدابري �نتقالية"،1البند الفرعي  -
 ، "معدالت �قتطا�ات إاللزامية من مرتبات املوظفني"،2الفرعي  البند -
 ، "بدل ٕا�ا� الزوج/الزو�ة"،4البند الفرعي  -
 ، "بدل الوا� الوحيد"،5البند الفرعي  -
 ، "الز�دات يف ا�ر�ات وحوافز أ�داء".6البند الفرعي  -

 منهالغرض وصف التعديل/ اجلديدالنص املُقرتح/ النص احلايل احلمك

 2-3املادة 

 إال�ا�

 يُقصد بعبارة "زوج معال": (ٔأ)

�لنس�بة ملوظفي فئة اخلدمات العامة وفئة  )1(
املوظفني الفنيني الوطنيني، الزوج ا�ي �كون ٔأجره 

الس�نوي إالجاميل، ٕان و�د، ال يت�اوز املرتب الس�نوي 
يف فئة اخلدمات  1-إالجاميل ل�ر�ة أ�وىل من رتبة ع

املُطب�ق يف ٔأقرب مركز معل �بع لٔ�مم املت�دة يف العامة 
اكن معل الزوج، واملعمول به الب� ا�ي يقع فيه م

 ينا�ر من الس�نة املعنية. 1 يف

و�لنس�بة ملوظفي الفئة الفنية والفئات أ��ىل  )2(
مهنا، الزوج ا�ي ال يت�اوز ٔأجره الس�نوي إالجاميل، 

 ٔأكرب: ٕان و�د، ما ييل، ٔأهيام

د يف الفقرة الفرعية ( "1"  )؛ ٔأو1املبلغ املُ�د�

 قصد بعبارة "زوج معال":يُ  (ٔأ)

�لنس�بة ملوظفي فئة اخلدمات العامة وفئة  )1(
ٔأجره املوظفني الفنيني الوطنيني، الزوج ا�ي �كون 

ٕان و�د، ال  د�� الس�نوي إالجاميل، الس�نوي إالجاميل
يت�اوز املرتب الس�نوي إالجاميل ل�ر�ة أ�وىل من رتبة 

رب مركز يف فئة اخلدمات العامة املُطب�ق يف ٔأق 1-ع
معل �بع لٔ�مم املت�دة يف الب� ا�ي يقع فيه ماكن معل 

 ينا�ر من الس�نة املعنية. 1الزوج، واملعمول به يف 

و�لنس�بة ملوظفي الفئة الفنية والفئات أ��ىل  )2(
 ٔأجره الس�نوي إالجاميلمهنا، الزوج ا�ي ال يت�اوز 

 ، ٕان و�د، ما ييل، ٔأهيام ٔأكرب:د�� الس�نوي إالجاميل

د يف الفقرة الفرعية ( "1"  )؛ ٔأو1املبلغ املُ�د�

(ٔأ): �شري ٕاىل "أ�جر الس�نوي إالجاميل" للزوج  الفقرة
اليت س�ي�ل حم� "ا��ل الس�نوي إالجاميل"، ٕاذ 

�ستند ٕاقرار بدل ٕا�ا� الزوج و�سبته س�تة �ملائة من 
صايف أ�جر �ٕالضافة ٕاىل �سوية مقر العمل، ٕاىل 

التوجيه ا�اعي ٕاىل مرا�اة ٕاجاميل د�ل الزوج عند 
 الزوج. حتديد ٕا�ا�
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املرتب الس�نوي إالجاميل ل�ر�ة أ�وىل من  "2"
ينا�ر  1يف فئة اخلدمات العامة املعمول به يف  2-رتبة ع

 من الس�نة املعنية يف نيويورك.

وٕاذا اكن أ�جر الس�نوي إالجاميل للزوج  )3(
غ ٔأقل يت�اوز �دود املرتب ذي الص� املذ�ور ٔأ�اله مببل

من مبلغ اس�تحقاقات إال�ا� املناس�بة املس�تحقة ا�فع 
للموظف، يعترب الزوج رمغ ذ� ُمعاًال، ولكن ُخيَصم 

املبلغ الزائد من اس�تحقاقات إال�ا� املناس�بة. ويف �ا� 
ر املد�ر العام يف لك �ا� ٕان  �نفصال القانوين، يُقّرِ

 اكن الزوج يعترب ُمعاًال ٔأم ال.

[...] 

املرتب الس�نوي إالجاميل ل�ر�ة أ�وىل من  "2"
ينا�ر  1يف فئة اخلدمات العامة املعمول به يف  2-رتبة ع

 من الس�نة املعنية يف نيويورك.

ا��ل  أ�جر الس�نوي إالجاميلوٕاذا اكن  )3(
ي للزوج يت�اوز �دود املرتب ذ الس�نوي إالجاميل

الص� املذ�ور ٔأ�اله مببلغ ٔأقل من مبلغ اس�تحقاقات 
إال�ا� املناس�بة املس�تحقة ا�فع للموظف، يعترب الزوج 

رمغ ذ� ُمعاًال، ولكن ُخيَصم املبلغ الزائد من 
اس�تحقاقات إال�ا� املناس�بة. ويف �ا� �نفصال 

ر املد�ر العام يف لك �ا� ٕان اكن الزوج  القانوين، يُقّرِ
 عاًال ٔأم ال.يعترب مُ 

[...] 

 3-3املادة 

 العليا بدالت إال�ا� ملوظفي الفئة الفنية والفئات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حيق ملوظفي الفئة الفنية والفئات العليا احلصول �ىل 
البدالت التالية اليت ال تد�ل يف حساب املعاش 

�نة ف�  ييل: التقا�دي مبقتىض الرشوط املُبي

املرفق الثاين، عن لك و� املبلغ املذ�ور يف  (ٔأ)
معال، �ىل ٔأال يُدفَع البدل عن الو� أ�ول املعال ٕاذا مل 

�كن للموظف زوج معال، ويف هذه احلا� حيق 
للموظف ٔأن يُطب�ق �ىل مرتبه �قتطاع إاللزايم �ىل 

-3ٔأساس معدل إال�ا� املنصوص �ليه يف املادة 
 )؛1(ٔأ)(19

فع مبقتىض وٕاضافًة ٕاىل ٔأي مبلغ مس�تحق ا� (ب)
الفقرة (ٔأ) ٔأ�اله، حيق للموظف احلصول �ىل املبلغ 
املذ�ور يف املرفق الثاين، عن الطفل ا�ي يثبت ٔأنه 

معوق جسدً� ٔأو عقليًا ٕاما �شلك دامئ ٔأو لفرتة يتوقع 
ٔأن �كون طوي�. وٕاذا اكن الطفل معاًال وحيق للموظف 

حيق ملوظفي الفئة الفنية والفئات العليا احلصول �ىل 
البدالت التالية اليت ال تد�ل يف حساب املعاش 

�نة ف� ييلالتقا�دي مبقتىض  رشوط أٔقرها  الرشوط املُبي
 :املد�ر العام ويه اكلتايل

بدل ٕا�ا� الزوج �كون بنس�بة س�تة �ملائة من  (ٔأ)
 العمل؛ مقرصايف أ�جر ٕاضافة ٕاىل �سوية 

عن لك و� املبلغ املذ�ور يف املرفق الثاين،  (ب)
�ىل ٔأال يُدفَع البدل  معال، وفقا للفقرة(ج) الواردة أٔد�ه

عن الو� أ�ول املعال ٕاذا مل �كن للموظف زوج معال، 
ويف هذه احلا� حيق للموظف ٔأن يُطب�ق �ىل مرتبه 

وص �قتطاع إاللزايم �ىل ٔأساس معدل إال�ا� املنص
 ؛)1(ٔأ)(19-3�ليه يف املادة 

واستبدال ببدل ٕا�ا� الو� الوراد يف  (ج)
(ب) للموظفني ممن مه يف وضعية الوا� الوحيد،  الفقرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WO/CC/73/3 
Annex IV 
3 
 

 منهالغرض وصف التعديل/ اجلديدالنص املُقرتح/ النص احلايل احلمك

 

 

 

ٔأن يُطب�ق �ىل مرتبه �قتطاع إاللزايم �ىل ٔأساس 
)، 1(ٔأ)(19-3عدل إال�ا� املنصوص �ليه يف املادة م

فال يُدفَع سوى املبلغ املنصوص �ليه يف الفقرة (ٔأ) 
 الواردة ٔأ�اله؛

وُخيف�ض البدل املنصوص �ليه يف الفقرة (ٔأ)  (ج)
مضافًا ٕاليه، حي� انطبق، قمية البدل  –الواردة ٔأ�اله 

دار مبق –املنصوص �ليه يف الفقرة (ب) الواردة ٔأ�اله 
ٔأي بدل ٕا�ا� أٓخر حيصل �ليه املوظف ٔأو زوج 

املوظف من املكتب ا�ويل ٔأو من ٔأي مصدر �ارج 
 املكتب ا�ويل؛

ويف �ا� �دم وجود زوج معال، حيق  (د)
للموظف ٔأن حيصل �ىل املبلغ املذ�ور يف املرفق الثاين، 
س�نوً�، عن ٔأ�د أ�ش�اص التايل ذ�رمه: وا� معال، 

 ت معا�.ٔأو ٔأخ معال، ٔأو ٔأخ

بدل عن الو� املعال أ�ول �كون بنس�بة س�تة �ملائة 
 من صايف أ�جر ٕاضافة ٕاىل �سوية مقر العمل؛

وٕاضافًة ٕاىل ٔأي مبلغ مس�تحق ا�فع  (ب) (د)
ٔأ�اله، حيق للموظف  (ٔأ)(ب) أٔو (ج) مبقتىض الفقرة 

احلصول �ىل املبلغ املذ�ور يف املرفق الثاين، عن الو� 
ا�ي يثبت ٔأنه معوق جسدً� ٔأو عقليًا ٕاما �شلك دامئ 

وٕاذا اكن الطفل معاًال ٔأو لفرتة يتوقع ٔأن �كون طوي�. 
ق �ىل مرتبه �قتطاع إاللزايم وحيق للموظف ٔأن يُطب� 

-3�ىل ٔأساس معدل إال�ا� املنصوص �ليه يف املادة 
)، فال يُدفَع سوى املبلغ املنصوص �ليه يف 1(ٔأ)(19

 ؛الفقرة (ٔأ) الواردة ٔأ�اله

 الو�ٕا�ا�  بدالت وُختف�ضبدل ف�ض وخيُ  (ج) (ه)
 (ٔأ)(ب) أٔو (ج)  الفقرتني الفقرةاملنصوص �لهيا يف 

بدل ال مضافًا ٕاليه، حي� انطبق، قمية  –�اله الواردة أٔ 
 (ب)(د) املنصوص �ليه يف الفقرة ٕا�ا� الو� املعاق 

مبقدار ٔأي بدل ٕا�ا� أٓخر حيصل �ليه  –الواردة ٔأ�اله 
املوظف ٔأو زوج املوظف من املكتب ا�ويل ٔأو من ٔأي 

 مصدر �ارج املكتب ا�ويل؛

ويف �ا� �دم وجود زوج معال، حيق  (د) (و)
للموظف ٔأن حيصل �ىل املبلغ املذ�ور يف املرفق الثاين، 
س�نوً�، عن ٔأ�د أ�ش�اص التايل ذ�رمه: وا� معال، 

�ىل  احلمكوال يطبق هذا ٔأو ٔأخ معال، ٔأو ٔأخت معا�. 
 املوظفني املؤقتني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(د) �شأٔن املعالني من ا�ر�ة الثانية: هذا  الفقرة
� �س�تعراض مجمو�ة عنارص أ�جر. التعديل ال ص� 

-2-3 وتعكس امجل� اجلديدة أ�حاكم الواردة يف القا�دة
 عرش). الثاين (انظر املرفق س�ُت�ذف احلالية اليت 1

 6-3املادة 

 التقدم دا�ل الرتبة

حيصل املوظفون، رهنًا �خلدمة املرضية، �ىل  (ٔأ)
ز�دات س�نوية يف املرتبات وفقًا جلدول املرتبات املذ�ور 

. ومع ذ� �كون الفاصل الزمين س�نتني 1-3يف املادة 
بدءًا  1-، وس�نتني ملوظفي الرتبة د2-ملوظفي الرتبة د

حيصل املوظفون، رهنًا �خلدمة املرضية، �ىل  (ٔأ)
دات س�نوية يف املرتبات وفقًا جلدول املرتبات املذ�ور ز�

 . ومع ذ� �كون الفاصل الزمين س�نتني1-3يف املادة 
 ملوظفي، وس�نتني 2-الرتبة د ملوظفي للموظفني يف

 �ورية دا�ل ا�ر�ة.(ٔأ): مراجعة توا�ر الز�دة ا الفقرة
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 5-مفا فوقها، وس�نتني ملوظفي الرتبة ف 4من ا�ر�ة 
مفا فوقها، وس�نتني ملوظفي الرتبة  10ة بدءًا من ا�ر�

مفا فوقها، وس�نتني ملوظفي  12بدءًا من ا�ر�ة  4-ف
مفا فوقها، وس�نتني  13بدءًا من ا�ر�ة  3-الرتبة ف

 .11بدءًا من ا�ر�ة  2-ملوظفي الرتبة ف

ويُقلّص الفاصل الزمين ٕاىل عرشة ٔأشهر بدًال  (ب)
�ا� شهرًا بدًال من س�نتني، يف  20من س�نة، ٔأو 

موظفي فئة املوظفني الفنيني الوطنيني والفئة الفنية وفئة 
املد�ر�ن، �س�تثناء املوظفني ا��ن �شغلون الوظائف 

اللغوية، ا��ن تتوافر �هيم املعرفة الاكفية املُثبَتة بلغتني 
من اللغات التالية: العربية، والصينية، وإالنلكزيية، 

والكورية، والربتغالية، والفر�س�ية، وأ�ملانية، واليا�نية، 
 والروس�ية، وإالس�بانية.

وال يُطب�ق موضوع هذه املادة والقوا�د  (ج)
املندر�ة حتته �ىل املوظفني املؤقتني ما مل تنّص القا�دة 

املعنونة "تقدم املوظفني املؤقتني دا�ل الرتبة"  3-6-2
 �ىل �الف ذ�.

مفا  4ا�ر�ة بعد  بدءًا من 1-الرتبة د للموظفني يف
ٕاىل  1-فالرتبة  ملوظفي للموظفني يف، وس�نتني فوقها
وس�نتني ، مفا فوقها 10 7ا�ر�ة  من بدءاً  بعد 5-ف

مفا فوقها،  12بدءًا من ا�ر�ة  4-ملوظفي الرتبة ف
مفا  13بدءًا من ا�ر�ة  3-وس�نتني ملوظفي الرتبة ف

بدءًا من ا�ر�ة  2-فوقها، وس�نتني ملوظفي الرتبة ف
11. 

(ب) ويُقلّص الفاصل الزمين ٕاىل عرشة ٔأشهر بدًال من 
س�نتني، يف �ا� موظفي شهرًا بدًال من  20س�نة، ٔأو 

فئة املوظفني الفنيني الوطنيني والفئة الفنية وفئة 
املد�ر�ن، �س�تثناء املوظفني ا��ن �شغلون الوظائف 

اللغوية، ا��ن تتوافر �هيم املعرفة الاكفية املُثبَتة بلغتني 
من اللغات التالية: العربية، والصينية، وإالنلكزيية، 

ليا�نية، والكورية، والربتغالية، والفر�س�ية، وأ�ملانية، وا
 والروس�ية، وإالس�بانية.

وال يُطب�ق موضوع هذه املادة والقوا�د  (ج) (ب)
املندر�ة حتته �ىل املوظفني املؤقتني ما مل تنّص القا�دة 

املعنونة "تقدم املوظفني املؤقتني دا�ل الرتبة"  3-6-2
 �ىل �الف ذ�.

 

 

 

 

 

ز�دة املع�� يف ا�ر�ة (ب): توقف ال الفقرة
 اللغوية. للكفاءة

 8-3املادة 

 �سوية مقر العمل

ى املرتبات أ�ساس�ية ملوظفي الفئة الفنية  (ٔأ) �ُسو�
والفئات العليا بتطبيق �سو�ت مقر العمل اليت ال 
د قميهتا  تد�ل يف حساب املعاش التقا�دي، وُحتد�

برضب وا�د يف املائة من املرتب أ�سايس املناظر 
مبعدل املعيلني ٔأو �ري املعيلني يف �دد ميثل تصنيف 
�سوية مقر العمل ا�ي �ددته جلنة اخلدمة املدنية 

ا�ولية ملركز العمل، و�كون �رخي نفاذ ٔأي تغيري يف 
تصنيف �سوية مقر العمل هو التارخي ا�ي �ددته 

ى  (ٔأ) املرتبات أ�ساس�ية ملوظفي الفئة صايف �ُسو�
تطبيق �سو�ت مقر العمل اليت الفنية والفئات العليا ب 

د قميهتا  ال تد�ل يف حساب املعاش التقا�دي، وُحتد�
املرتب أ�سايس  صايفبرضب وا�د يف املائة من 

يف �دد ميثل  مبعدل املعيلني ٔأو �ري املعيلني املناظر
تصنيف �سوية مقر العمل ا�ي �ددته جلنة اخلدمة 

نفاذ ٔأي تغيري  املدنية ا�ولية ملركز العمل، و�كون �رخي
يف تصنيف �سوية مقر العمل هو التارخي ا�ي �ددته 
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 اللجنة املذ�ورة.

ويُطب�ق "معدل إال�ا�" �ىل ٔأي موظف �يه  (ب)
زوج معال ٔأو �ىل أ�قل و� معال وا�د. وماكن ٕاقامة 
الشخص املعال ال يغري يف أ�مر شيئًا. ويف �ا� �دم 

 انطباق معدل إال�ا�، يُطب�ق "معدل �ري املعيلني".

وٕاذا اكن � الزو�ني من املوظفني واكن هلام  (ج)
�ىل �سوية مقر العمل، واكن �هيام، احلق يف احلصول 

ٔأو �ى ٔأ�دهام، و� معال، يُطب�ق معدل املعيلني �ىل 
املوظف ذي أ�جر ا�ٔكرب، ويُطب�ق معدل �ري املعيلني 

 �ىل املوظف ذي أ�جر أ�قل.

ٕاذا اكن للموظف زوٌج يعمل يف منظمة ٔأخرى  )1(
، تُطّبق نظام أ�مم املت�دة املو�د للمرتبات والبدالت

واكن حيق للكهيام احلصول �ىل �سوية مقر العمل، واكن 
�هيام، ٔأو �ى ٔأ�دهام، و� معال، يُطب�ق معدل املعيلني 

ق معدل  �ىل املوظف ٕاذا اكنت املنظمة أ�خرى تُطّبِ
�ري املعيلني �ىل الزوج، بي� يُطب�ق معدل �ري املعيلني 

ق مع دل �ىل املوظف ٕاذا اكنت املنظمة أ�خرى تُطّبِ
املعيلني �ىل الزوج، �ىل ٔأن يُفهَم ٔأن املكتب ا�ويل 
جيب ٔأن �سعى دامئًا ٕاىل االتفاق مع املنظمة أ�خرى 

عدل املعيلني �ىل الزوج ذي �ىل تطبيق م
 ا�ٔكرب. أ�جر

ورمغ ٔأنه �الل انتداب املوظف ملدة س�نة  (د)
وا�دة ٔأو ٔأكرث �رسي �ىل مرتبه �سوية مقر العمل 

مع�، جيوز للمد�ر العام ٕاد�ال املطبقة يف مركز 
 �رتيبات بدي� يف الظروف التالية:

تداب موظف ملركز معل ملدة ٔأقل عند ان  )1(

 اللجنة املذ�ورة.

ويُطب�ق "معدل إال�ا�" �ىل ٔأي موظف �يه  (ب)
زوج معال ٔأو �ىل أ�قل و� معال وا�د. وماكن ٕاقامة 
الشخص املعال ال يغري يف أ�مر شيئًا. ويف �ا� �دم 

 ل �ري املعيلني".انطباق معدل إال�ا�، يُطب�ق "معد

(ج) وٕاذا اكن � الزو�ني من املوظفني واكن هلام احلق 
يف احلصول �ىل �سوية مقر العمل، واكن �هيام، ٔأو 
�ى ٔأ�دهام، و� معال، يُطب�ق معدل املعيلني �ىل 

املوظف ذي أ�جر ا�ٔكرب، ويُطب�ق معدل �ري املعيلني 
 �ىل املوظف ذي أ�جر أ�قل.

موظف زوٌج يعمل يف منظمة ٔأخرى ) ٕاذا اكن لل1(
تُطّبق نظام أ�مم املت�دة املو�د للمرتبات والبدالت، 

واكن حيق للكهيام احلصول �ىل �سوية مقر العمل، واكن 
�هيام، ٔأو �ى ٔأ�دهام، و� معال، يُطب�ق معدل املعيلني 

ق معدل  �ىل املوظف ٕاذا اكنت املنظمة أ�خرى تُطّبِ
، بي� يُطب�ق معدل �ري املعيلني �ري املعيلني �ىل الزوج

ق معدل  �ىل املوظف ٕاذا اكنت املنظمة أ�خرى تُطّبِ
املعيلني �ىل الزوج، �ىل ٔأن يُفهَم ٔأن املكتب ا�ويل 
جيب ٔأن �سعى دامئًا ٕاىل االتفاق مع املنظمة أ�خرى 

عدل املعيلني �ىل الزوج ذي �ىل تطبيق م
 ا�ٔكرب. أ�جر

ب املوظف ملدة س�نة ورمغ ٔأنه �الل انتدا (د)
وا�دة ٔأو ٔأكرث �رسي �ىل مرتبه �سوية مقر العمل 

املطبقة يف مركز مع�، جيوز للمد�ر العام ٕاد�ال 
 �رتيبات بدي� يف الظروف التالية:

ركز معل ملدة ٔأقل عند انتداب موظف مل )1(
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ر املد�ر العام يف وقت �نتداب  12 من شهرًا، يُقّرِ
تطبيق �سوية مقر العمل السارية �ىل مركز العمل هذا 

من �دمه، و، ٕاذا اقتىض احلال، دفع من�ة انتداب 
(ٔأ) 2-3-7نقل أ�متعة مبوجب القا�دة وبدل �دم 

ٔأو إالذن، بدًال مما س�بق، برصف بدل  24-3 واملادة
 ؛9-2-7إالقامة اليويم املناسب وفقًا للقا�دة 

وجيوز للموظفني ا��ن يُنتدبون ملركز معل  )2(
مصنّف يف �دول �سوية مقر العمل بأٔقل من تصنيف 

شهرًا  12مركز العمل ا�ي اكنوا يعملون فيه �ٔكرث من 
ٔأن �س�متروا، لفرتة ٔأقصاها س�تة ٔأشهر، يف احلصول �ىل 
�سوية مقر العمل السارية �ىل مركز العمل السابق ما 

دامت ٔأرسة املوظف املبارشة (الزوج وأ�والد املعالون) 
 �قيًة يف مركز العمل ذ�.

ر املد�ر العام يف وقت �نتداب  12 من شهرًا، يُقّرِ
ارية �ىل مركز العمل هذا تطبيق �سوية مقر العمل الس

 من�ة اس�تقرارمن �دمه، و، ٕاذا اقتىض احلال، دفع 
مبوجب  من�ة انتداب وبدل �دم نقل أ�متعة

ٔأو إالذن، بدًال مما  24-3واملادة (ٔأ) 2-3- 7 القا�دة
س�بق، برصف بدل إالقامة اليويم املناسب وفقًا 

 ؛9-2-7 للقا�دة

ملركز معل وجيوز للموظفني ا��ن يُنتدبون  )2(
مصنّف يف �دول �سوية مقر العمل بأٔقل من تصنيف 

شهرًا  12مركز العمل ا�ي اكنوا يعملون فيه �ٔكرث من 
ٔأن �س�متروا، لفرتة ٔأقصاها س�تة ٔأشهر، يف احلصول �ىل 
�سوية مقر العمل السارية �ىل مركز العمل السابق ما 

دامت ٔأرسة املوظف املبارشة (الزوج وأ�والد املعالون) 
 قيًة يف مركز العمل ذ�.�

 19-3املادة 

 الرضائب ا�ا�لية

 الرضائب ا�ا�لية

 يدفع لك موظف رضائب دا�لية �ملعدالت التالية:

 �لنس�بة ملوظفي الفئة الفنية وما فوقها: (ٔأ)

معدالت الرضيبة املُطب�قة �ىل املرتبات  )1(
 إالجاملية للموظفني املُعيلني:

  اخلاضعة لالقتطاع إاللزايماملبالغ الس�نوية 
 )�لنس�بة املئوية(            )��والر أ�مر�يك(

 15.0            دوالر 50 000ٔأول    

 21.0 دوالر التالية 50 000الـ    

 27.0 دوالر التالية 50 000الـ    

 30.0 املبالغ الباقية اخلاضعة لالقتطاع إاللزايم

 �قتطا�ات إاللزامية من مرتبات املوظفني

 الرضائب ا�ا�لية

�قتطا�ات (" موظف رضائب دا�لية يدفع لك
 �ملعدالت التالية: إاللزامية من مرتبات املوظفني")

 �لنس�بة ملوظفي الفئة الفنية وما فوقها: (ٔأ)

�قتطا�ات إاللزامية من مرتبات معدالت  )1(
املُطب�قة �ىل املرتبات إالجاملية  الرضيبة املوظفني
 :املُعيلنيللموظفني  �سوية مقر العمل �س�تثناء

  املبالغ الس�نوية اخلاضعة لالقتطاع إاللزايم

 )�لنس�بة املئوية(             )��والر أ�مر�يك(

 15.0 17             دوالر 50 000ٔأول    

ٔأجريت بعض التعديالت التحر�رية الطفيفة (�الوة �ىل 
 التعديالت املرتبطة مبجمو�ة عنارص أ�جر)
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�ىل املرتبات معدالت الرضيبة املُطب�قة  )2(
 إالجاملية للموظفني �ري املُعيلني:

�كون مبالغ �قتطا�ات إاللزامية من مرتبات  "1"
املوظفني ا��ن ليس هلم ٔأزواج معالون وال ٔأوالد 

معالون مساويًة للفرق بني املرتبات إالجاملية يف خمتلف 
 الرتب وصايف مرتبات �ري املعيلني املقاب� لها؛

الت اخلاصة �ملوظفني املعيلني وتُطب�ق املعد "2"
�ىل ٔأي موظف تنطبق �ليه �سوية مقر العمل �ىل 

، وتُطب�ق 8-3ٔأساس معدل إال�ا� مبوجب املادة 
املعدالت اخلاصة �ملوظفني �ري املعيلني �ىل ٔأي 

موظف تنطبق �ليه �سوية مقر العمل �ىل ٔأساس 
 معدل �ري املعيلني مبوجب املادة املذ�ورة.

الرضيبة ٔ�غراض أ�جر ا�ا�ل يف  معدالت )3(
 حساب املعاش التقا�دي واملعاشات التقا�دية:

  املبالغ اخلاضعة لالقتطاع إاللزايم

 )�لنس�بة املئوية(             )��والر أ�مر�يك(

 11.0 دوالر يف الس�نة 20 000ٔأقل من 

 18.0 دوالر يف الس�نة 40 000ٕاىل  20 001من 

 25.0 والر يف الس�نةد 60 000ٕاىل  40 001من 

 30.0 دوالر مفا فوق يف الس�نة 60 001

و�لنس�بة ملوظفي فئة اخلدمات العامة وفئة  (ب)
 املوظفني الفنيني الوطنيني:

املعدالت ٔ�غراض أ�جر ا�ا�ل يف حساب  )1(

 21.0 24    دوالر التالية 50 000الـ    

 27.0 30    دوالر التالية 50 000الـ    

 30.0 34 إاللزايماملبالغ الباقية اخلاضعة لالقتطاع 

معدالت الرضيبة املُطب�قة �ىل املرتبات إالجاملية  )2(
 للموظفني �ري املُعيلني:

" �كون مبالغ �قتطا�ات إاللزامية من مرتبات 1"
املوظفني ا��ن ليس هلم ٔأزواج معالون وال ٔأوالد 

معالون مساويًة للفرق بني املرتبات إالجاملية يف خمتلف 
 ت �ري املعيلني املقاب� لها؛الرتب وصايف مرتبا

"وتُطب�ق املعدالت اخلاصة �ملوظفني املعيلني �ىل ٔأي 2"
موظف تنطبق �ليه �سوية مقر العمل �ىل ٔأساس 

، وتُطب�ق املعدالت 8-3معدل إال�ا� مبوجب املادة 
اخلاصة �ملوظفني �ري املعيلني �ىل ٔأي موظف تنطبق 

�ري املعيلني �ليه �سوية مقر العمل �ىل ٔأساس معدل 
 مبوجب املادة املذ�ورة.

�قتطا�ات إاللزامية من مرتبات معدالت  )3(
ٔ�غراض أ�جر ا�ا�ل يف حساب  الرضيبة املوظفني

 املعاش التقا�دي واملعاشات التقا�دية:

  املبالغ اخلاضعة لالقتطاع إاللزايم

 )�لنس�بة املئوية(             )��والر أ�مر�يك(

 11.0 دوالر يف الس�نة 20 000ٔأقل من 

 18.0 دوالر يف الس�نة 40 000ٕاىل  20 001من 

 25.0 دوالر يف الس�نة 60 000ٕاىل  40 001من 

 30.0 دوالر مفا فوق يف الس�نة 60 001
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 املعاش التقا�دي واملرتب إالجاميل:

  املبالغ اخلاضعة لالقتطاع إاللزايم

 (�لنس�بة املئوية)             )��والر أ�مر�يك(

 19.0 دوالر يف الس�نة 20 000ٔأقل من 

 23.0 دوالر يف الس�نة 40 000ٕاىل  20 001من 

 26.0 دوالر يف الس�نة 60 000ٕاىل  40 001من 

 31.0 دوالر مفا فوق يف الس�نة 60 001

 [...] (ج)

 

و�لنس�بة ملوظفي فئة اخلدمات العامة وفئة  (ب)
 املوظفني الفنيني الوطنيني:

معدالت �قتطا�ات إاللزامية من  ) املعدالت1(
ٔ�غراض أ�جر ا�ا�ل يف حساب  مرتبات املوظفني

 املعاش التقا�دي واملرتب إالجاميل:

  املبالغ اخلاضعة لالقتطاع إاللزايم

 (�لنس�بة املئوية)             )��والر أ�مر�يك(

 19.0 دوالر يف الس�نة 20 000ٔأقل من 

 23.0 دوالر يف الس�نة 40 000ٕاىل  20 001من 

 26.0 دوالر يف الس�نة 60 000ٕاىل  40 001من 

 31.0 دوالر مفا فوق يف الس�نة 60 001

 [...] (ج)
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 5-12املادة 

 التدابري �نتقالية

َحيتفظ املوظفون من الفئة الفنية والفئات العليا  (ك) [...]
اكنت مس�تو�ت مرتباهتم أٔ�ىل من مس�تو�ت ا��ن 

املرتبات يف ا�ر�ة القصوى لرتبهتم عند حتويلها ٕاىل 
، مبس�توى 2017 ينا�ر 1�دول املرتبات املو�د يف 

، أٔهيام أٔو انهتاء اخلدمة املرتب نفسه حلني �رقية املوظف
ٔأس�بق. وستبقي جلنة اخلدمة املدنية ا�ولية �ىل هذه 

ور املقاب� اليت تد�ل يف حساب املرتبات ومبالغ أ�ج
 املعاش التقا�دي و�سوهيا حسب الرضورة.

املوظفون ا��ن حيصلون يف مرتباهتم �ىل  (ل)
، سيتلقون بدال 2016 د�سمرب 31يف معدل ٕا�ا� الو� 

رشيطة  2017 ينا�ر 1انتقاليا ليد�ل �زي النفاذ يف 
. ولن 2017 ينا�ر 1اس�مترار مواصفات ٕا�ا� الو� يف 

 ُ يف الوقت  3-3 رصف بدل ٕا�ا� الو� الوارد يف املادةي
نفسه يف ت� احلا�. ويبلغ البدل �نتقايل �س�بة س�تة 

�ملائة من صايف املرتب ٕاضافة ٕاىل �سوية مقر العمل يف 
أ�شهر االثين عرش أ�وىل مث ُخيفض بنس�بة نقطة مئوية 

وا�دة من صايف أ�جر ٕاضافة ٕاىل �سوية املقر 
بعدها، و�ني يصري مبلغ البدل �نتقايل  شهرا 12لك

معادال ملبلغ بدل ٕا�ا� الو� أٔو أٔقل منه يدفع البدل 
الثاين. ويتوقف دفع البدل �نتقايل يف وقت أٔقرب ٕاذا 

مل يعد الو� ا�ي يدفع البدل عنه، معاال وٕان ٔأصبح 
املوظف مس�تحقا لبدل ٕا�ا� الزوج. وٕاضافة ٕاىل البدل 

موظف احلصول �ىل املبلغ الوارد يف �نتقايل، حيق لل
الثاين عن الو� ا�ي يثبت ٔأنه معاق بدنيا ٔأو  املرفق

 عقليا �شلك دامئ أٔو لفرتة يتوقع أٔن �كون طوي�.

 تدبري انتقايل اعمتدته امجلعية العامة لٔ�مم املت�دة

 
 [ييل ذ� املرفق اخلامس]
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 مجمو�ة عنارص أ�جر
 أٔو بعد ذ� التارخي 2017ينا�ر  1تعديالت �ىل الحئة املوظفني واملرفقات ذات الص� لتد�ل �زي النفاذ يف 

، و�ىل و�ه الت�ديد البنود الفرعية 2015د�سمرب  23ا�ي اعمتدته امجلعية العامة لٔ�مم املت�دة يف  70/244تنفيذ القرار  ٕاىلالتعديالت الواردة يف هذا اجلدول، ما مل يُذ�ر �الف ذ�،  �ريم
 التالية من البند الثالث، "اس�تعراض مجمو�ة عنارص أ�جر يف النظام املو�د":

 ، "�دول املرتبات املو�د والتدابري �نتقالية"،1البند الفرعي  -
 ، "معدالت �قتطا�ات إاللزامية من مرتبات املوظفني"،2الفرعي  البند -
 ، "بدل ٕا�ا� الزوج/الزو�ة"،4البند الفرعي  -
 ، "بدل الوا� الوحيد"،5البند الفرعي  -
 ، "الز�دات يف ا�ر�ات وحوافز أ�داء".6البند الفرعي  -

 منهالغرض وصف التعديل/ اجلديدالنص املُقرتح/ النص احلايل احلمك

 2-6-3القا�دة 

 تقدم املوظفني املؤقتني دا�ل الرتبة

 ،رهنًا �خلدمة املرضية، حيق للموظفني املؤقتني (ٔأ)
�نتقال بدر�ة وا�دة يف رتبهتم ابتداًء من الس�نة الثانية 

من اخلدمة. وحيق للموظفني املؤقتني يف الفئة الفنية 
 5-12) و1(ٔأ)(5-12ا��ن تنطبق �لهيم املاد�ن 

) �نتقال بدر�ة وا�دة مرة وا�دة يف سنهتم 1(ب)(
 الثانية من اخلدمة مبوجب هذا النظام والحئته.

 [...] (ب)

 ،رهنًا �خلدمة املرضية، حيق للموظفني املؤقتني (ٔأ) 
�نتقال بدر�ة وا�دة يف رتبهتم ابتداًء من الس�نة الثانية 

رة لك ، ٕاال ٕاذا اكنت ا�ر�ة املنطبقة تُمنح ممن اخلدمة
. وحيق للموظفني املؤقتني يف الفئة الفنية ا��ن س�نتني

) 1(ب)(5-12) و1(ٔأ)(5-12تنطبق �لهيم املاد�ن 
�نتقال بدر�ة وا�دة مرة وا�دة يف سنهتم الثانية من 

 اخلدمة مبوجب هذا النظام والحئته.

 [...] (ب) 

 (ٔأ)6-3لضامن ��ساق مع املادة 
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 املرفق الثاين

 والبدالتاملرتبات 

[...] 

واملبالغ املس�تحقة ا�فع ٔ�غراض بدل إال�ا�  (ج)
، ملوظفي الفئة الفنية والفئات العليا،  3-3طبقًا للامدة 

 �كون �ىل النحو التايل:

ٔأو  2009ينا�ر  1للموظف ا�ي ٔأصبح مس�تحقًا يف 
 [...] بعد ذ� التارخي

 [...](ٔأ)). 3-3عن لك و� معال (طبقًا للامدة  .1

عن الو� املعال ا�ي يثبت ٔأنه معوق جسدً�  .2
ٔأو عقليًا، ٕاضافًة ٕاىل ٔأي مبلغ مس�تحق ا�فع مبوجب 

 [...] (ب)).3-3(ٔأ) (طبقًا للامدة 3-3املادة 

عن وا� معال، ٔأو ٔأخ معال، ٔأو ٔأخت معا�،  .3
 (د)).3-3يف �ا� �دم وجود زوج معال (طبقًا للامدة 

[...] 

 2007ينا�ر  1بني بح مس�تحقًا للموظف ا�ي ٔأص 
 [...] 2008د�سمرب  31و

 [...] (ٔأ)).3-3عن لك و� معال (طبقًا للامدة  .1

عن الو� املعال ا�ي يثبت ٔأنه معوق جسدً�  .2
ٔأو عقليًا، ٕاضافًة ٕاىل ٔأي مبلغ مس�تحق ا�فع طبقًا للامدة 

 [...] (ب)).3-3(ٔأ) (وفقًا للامدة 3-3

ٔأخت معا�، عن وا� معال، ٔأو ٔأخ معال، ٔأو  .3
 (د)).3-3يف �ا� �دم وجود زوج معال (طبقًا للامدة 

[...] 

 2007ينا�ر  1للموظف ا�ي ٔأصبح مس�تحقًا قبل 
[...] 

[...] 

واملبالغ املس�تحقة ا�فع ٔ�غراض بدل  (ج)  (ب)
، ملوظفي الفئة الفنية والفئات  3-3إال�ا� طبقًا للامدة 

 العليا، �كون �ىل النحو التايل:

ٔأو  2009ينا�ر  1للموظف ا�ي ٔأصبح مس�تحقًا يف 
 [...] بعد ذ� التارخي

). (ٔأ) (ب)3-3عن لك و� معال (طبقًا للامدة  .1
[...] 

ل ا�ي يثبت ٔأنه معوق جسدً� عن الو� املعا .2
ٔأو عقليًا، ٕاضافًة ٕاىل ٔأي مبلغ مس�تحق ا�فع مبوجب 

 (د)3-3(طبقًا للامدة  (ٔأ) (ب) أٔو (ج)3-3املادة 
 [...] ).(ب)

عن وا� معال، ٔأو ٔأخ معال، ٔأو ٔأخت معا�،  .3
 (و)3-3يف �ا� �دم وجود زوج معال (طبقًا للامدة 

 [...] ).(د)

 2007ينا�ر  1حقًا بني للموظف ا�ي ٔأصبح مس�ت
 [...] 2008د�سمرب  31و

 ).(ٔأ) (ب)3-3عن لك و� معال (طبقًا للامدة  .1
[...] 

عن الو� املعال ا�ي يثبت ٔأنه معوق جسدً�  .2
ٔأو عقليًا، ٕاضافًة ٕاىل ٔأي مبلغ مس�تحق ا�فع مبوجب 

 (د)3-3(طبقًا للامدة  (ٔأ) (ب) أٔو (ج)3-3املادة 
 [...] ).(ب)

معال، ٔأو ٔأخ معال، ٔأو ٔأخت معا�،  عن وا� .3
 (و)3-3يف �ا� �دم وجود زوج معال (طبقًا للامدة 
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 منهالغرض وصف التعديل/ اجلديدالنص املُقرتح/ النص احلايل احلمك

 . [...](ٔأ))3-3عن لك و� معال (طبقًا للامدة  .1

عن الو� املعال ا�ي يثبت ٔأنه معوق جسدً�  .2
ي مبلغ مس�تحق ا�فع طبقًا ٔأو عقليًا، ٕاضافًة ٕاىل أٔ 

 [...] (ب)).3-3(ٔأ) (وفقًا للامدة 3-3 امدةلل

عن وا� معال، ٔأو ٔأخ معال، ٔأو ٔأخت معا�،  .3
 (د)).3-3يف �ا� �دم وجود زوج معال (طبقًا للامدة 

[...] 

 (د) [...]

 [...] ).(د)

 2007ينا�ر  1للموظف ا�ي ٔأصبح مس�تحقًا قبل 
[...] 

 ).(ٔأ) (ب)3-3عن لك و� معال (طبقًا للامدة  .1
[...] 

عن الو� املعال ا�ي يثبت ٔأنه معوق جسدً�  .2
 ٔأي مبلغ مس�تحق ا�فع مبوجب ٔأو عقليًا، ٕاضافًة ٕاىل

 (د)3-3(طبقًا للامدة  (ٔأ) (ب) أٔو (ج)3-3املادة 
 [...] ).(ب)

عن وا� معال، ٔأو ٔأخ معال، ٔأو ٔأخت معا�،  .3
 (و)3-3يف �ا� �دم وجود زوج معال (طبقًا للامدة 

 [...] ).(د)

 [...] (د) (ج)

 

 [ييل ذ� املرفق السادس]
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 مجمو�ة عنارص أ�جر
 2017/2018 اعتبارا من الس�نة ا�راس�يةاملوظفني لتد�ل �زي النفاذ  نظامتعديالت �ىل 

، وا�ي قّررت ت� امجلعية 2015د�سمرب  23ا�ي اعمتدته امجلعية العامة لٔ�مم املت�دة يف  70/244ذ�، هو تنفيذ القرار الغرض من التعديالت الواردة يف هذا اجلدول، ما مل يُذ�ر �الف 
"اس�تعراض مجمو�ة عنارص أ�جر يف النظام  انظر البند الثالث،" (2018اكنون الثاين/ينا�ر  1مبوجبه ٔأن يبدٔأ العمل �لنظام املنقّح ملن�ة التعلمي "اعتبارا من الس�نة ا�راس�ية اليت �كون �ارية يف 

 ، "من�ة التعلمي").7املو�د"، البند الفرعي 

 الغرض منهوصف التعديل/ اجلديدالنص املُقرتح/ النص احلايل احلمك

 14-3املادة 

 من�ة التعلمي

 من�ة التعلمي [احلاش�ية] – 14-3املادة 

ينا�ر  1�ُّدلت لتكون �فذة اعتبارًا من [احلاش�ية: 
(�ُر� الرجوع ٕاىل التعممي إالداري  2016

 ).]30/2015 رمق

ٔأي موظف معني تعيينًا دوليًا �ملعىن املقصود  (ٔأ)
وال يقمي ٔأو يعمل يف وطنه، حيق �، يف  6-4يف املادة 

ٕاطار احلدود اليت ينص �لهيا نظام املوظفني والحئته، 
ٔأن حيصل �ىل من�ة تعلمي عن لك طفل منتظم يف 

مدرسة ٔأو �امعة ٔأو مؤسسة مشاهبة �ىل ا�راسة يف 
سبيل التفرغ ويتكفل املوظف �س�مترار جبانب رئييس 

د قمية املن�ة يف نظام  من �اكليف ٕا�الته. وُحتد�
 والحئته. املوظفني

وتُدفَع املن�ة عن الطفل ا�ي يتكفل املوظف  (ب)
�س�مترار جبانب رئييس من �اكليف ٕا�الته حىت الس�نة 

ات ما بعد املر�� الثانوية، ولكن ليس الرابعة من دراس
ملا بعد هناية الس�نة ا�راس�ية اليت يبلغ فهيا الو� سن 
اخلامسة والعرش�ن. وٕاذا انقطعت دراسات الو� ملدة 

س�نة دراس�ية وا�دة �ىل أ�قل �سبب متطلبات 

 من�ة التعلمي [احلاش�ية] – 14-3املادة 

تد�ل هذه املادة والقوا�د املندر�ة حتهتا �زي [احلاش�ية: 
أٔو  2017/2018النفاذ اعتبارا من الس�نة ا�راس�ية 

�ُّدلت لتكون  ، حسب احلال2018الس�نة ا�راس�ية 
(�ُر� الرجوع ٕاىل  2016ينا�ر  1�فذة اعتبارًا من 

 ).]XX/XXXX[ 30/2015[التعممي إالداري رمق 

ٔأي موظف معني تعيينًا دوليًا �ملعىن املقصود  (ٔأ)
وال يقمي ٔأو يعمل يف وطنه، حيق �، يف  6-4يف املادة 

ٕاطار احلدود اليت ينص �لهيا نظام املوظفني والحئته، 
صل �ىل من�ة تعلمي عن لك طفل منتظم يف ٔأن حي

ا�راسة يف مدرسة ٔأو �امعة ٔأو مؤسسة مشاهبة �ىل 
سبيل التفرغ ويتكفل املوظف �س�مترار جبانب رئييس 

د قمية املن�ة يف من �اكليف ٕا�الته.  نظام وُحتد�
 والحئته. املوظفني

وتُدفَع املن�ة عن الطفل ا�ي يتكفل املوظف  (ب)
هناية رئييس من �اكليف ٕا�الته حىت  �س�مترار جبانب

 الس�نة ا�راس�ية اليت �س�تمكل فهيا الطفل أٔربع س�نوات
ٔأو من دراسات ما بعد املر�� الثانوية  الس�نة الرابعة
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 الغرض منهوصف التعديل/ اجلديدالنص املُقرتح/ النص احلايل احلمك

د  ق �شهادة، تُمد� اخلدمة الوطنية ٔأو �سبب مرض ُمصد�
دل فرتة �نقطاع. وقد ينتج فرتة اس�تحقاق املن�ة مبا يعا

ٔأيضًا عن اس�تحقاق من�ة التعلمي اس�تحقاق �اكليف 
 السفر املُشار ٕا�هيا يف الفقرة (د) ٔأد�ه، للعام

 نفسه. ا�رايس

وجيوز دفع من�ة تعلمي �اصة للموظف ا�ي  (ج)
�كون و�ه �اجزًا، �سبب ٕا�اقة بدنية ٔأو عقلية، عن 

ية �ادية، ومن مث� �نتظام يف ا�راسة يف مؤسسة تعلمي 
حيتاج ٕاىل تدر�س ٔأو تدريب �اصني، ٔأو �كون منتظامً 
يف ا�راسة يف مؤسسة تعلميية �ادية ولكنه حيتاج ٕاىل 
تدر�س ٔأو تدريب �اصني ملسا�دته �ىل التغلب �ىل 

د قمية املن�ة يف نظام املوظفني  هذا العجز. وُحتد�
س�تحق�ة والحئته، وال جيوز امجلع بيهنا وبني املن�ة املُ 

 مبوجب الفقرة (ٔأ) الواردة ٔأ�اله.

وجيوز ٔأيضًا للمكتب ا�ويل ٔأن يدفع، مرة  (د)
وا�دة يف لك س�نة دراس�ية، �لكفة ر�ليت ا�هاب 
وإال�ب للك و� يتكفل املوظف �س�مترار جبانب 
رئييس من �اكليف ٕا�الته بني املاكن ا�ي تقع فيه 

اليت يدرس فهيا الو� ومركز  املؤسسة التعلميية
 املوظف. معل

وجيوز ٔأيضًا دفع من�ة تعلمي، �لرشوط اليت  (ه)
حيددها نظام املوظفني والحئته، ٕاىل املوظفني ا��ن 

يضطرون ٕاىل دفع �اكليف تدر�س لغهتم أ�صلية 
ٔ�والدمه املعالني ا��ن يدرسون يف مدرسة حملية تو�د 

 در�س فهيا بلغة خمتلفة.يف منطقة مركز العمل وجيري الت

وبرصف النظر عن الفقرة (ٔأ) الواردة ٔأ�اله،  (و)
د املدة ٔأو مس�مترًا ٔأو  فٕان املوظفني املعينني تعيينًا ُم�د�

يُمنح أٔول شهادة دارسات ما بعد املر�� الثانوية، أٔهيام 
، ولكن ليس ملا بعد هناية الس�نة ا�راس�ية اليت ٔأس�بق

اخلامسة والعرش�ن. وٕاذا انقطعت يبلغ فهيا الو� سن 
دراسات الو� ملدة س�نة دراس�ية وا�دة �ىل أ�قل 
�سبب متطلبات اخلدمة الوطنية ٔأو �سبب مرض 

د فرتة اس�تحقاق املن�ة مبا يعادل  ق �شهادة، تُمد� ُمصد�
وقد ينتج ٔأيضًا عن اس�تحقاق من�ة فرتة �نقطاع. 

ا يف الفقرة التعلمي اس�تحقاق �اكليف السفر املُشار ٕا�هي
 (د) ٔأد�ه، للعام ا�رايس نفسه.

من أٔي وجيوز دفع من�ة تعلمي �اصة للموظف  (ج)
ا�ي  فئة، سواء أٔاكن يقمي أٔو يعمل يف وطنه أٔم ال،

�كون و�ه �اجزًا، �سبب ٕا�اقة بدنية ٔأو عقلية، عن 
�نتظام يف ا�راسة يف مؤسسة تعلميية �ادية، ومن مث� 
حيتاج ٕاىل تدر�س ٔأو تدريب �اصني، ٔأو �كون منتظامً 
يف ا�راسة يف مؤسسة تعلميية �ادية ولكنه حيتاج ٕاىل 
تدر�س ٔأو تدريب �اصني ملسا�دته �ىل التغلب �ىل 

د قمية املن�ة يف نظام املوظفني عجز. هذا ال وُحتد�
 من�ة التعلمي اخلاصةبني  بيهناوال جيوز امجلع  والحئته،

 وبني املن�ة املُس�تحق�ة مبوجب الفقرة (ٔأ) الواردة ٔأ�اله.

وجيوز ٔأيضًا للمكتب ا�ويل ٔأن يدفع، مرة  (د)
�هاب اوا�دة يف لك س�نة دراس�ية، �لكفة ر�ليت 

تكفل املوظف �س�مترار جبانب للك و� ي �ب االٕ و 
املاكن ا�ي تقع فيه بني  رئييس من �اكليف ٕا�الته

املؤسسة التعلميية اليت يدرس فهيا الو� ومركز معل 
عن و� موظف �س�تفيد من مسا�دة تغطي املوظف 

 مرصوفات املبيت والطعام.

وجيوز ٔأيضًا دفع من�ة تعلمي، �رشوط  (ه)

 

 

 

 

 

الفقرة (ج): التعديل املد�ل �ىل الفقرة أ�وىل ال �القة 
� مبجمو�ة عنارص أ�جر املنقّ�ة والغرض منه هو 

توضيح ٔأنه حيق للموظفني من لك الفئات، سواء ٔأاكنوا 
يعملون يف وطهنم ٔأم ال، �س�تفادة من من�ة 

 اخلاصة. التعلمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبجمو�ة عنارص أ�جر الفقرة (و): التعديل ال �القة � 
�شأٔن  5-12املنقّ�ة. ونُقل احلمك املعين لُيدج حتت املادة 

 "التدابري �نتقالية"
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 الغرض منهوصف التعديل/ اجلديدالنص املُقرتح/ النص احلايل احلمك

ا��ن  2016ينا�ر  1دامئًا �ى املكتب ا�ويل قبل 
يقميون، ولكن ال يعملون، يف ذ� الوقت، يف وطهنم 

 لمي.حيتفظون �حلق يف احلصول �ىل من�ة تع

 وال تُطب�ق هذه املادة �ىل املوظفني املؤقتني. (ز)

نظام املوظفني  اماملد�ر العحيددها �لرشوط اليت 
، ٕاىل املوظفني ا��ن يضطرون ٕاىل دفع �اكليف والحئته

تدر�س لغهتم أ�صلية ٔ�والدمه املعالني ا��ن يدرسون 
يف مدرسة حملية تو�د يف منطقة مركز العمل وجيري 

 التدر�س فهيا بلغة خمتلفة.

وبرصف النظر عن الفقرة (ٔأ) الواردة ٔأ�اله،  (و)
د املدة ٔأو مس�مترًا ٔأو  فٕان املوظفني املعينني تعيينًا ُم�د�

ا��ن  2016ينا�ر  1دامئًا �ى املكتب ا�ويل قبل 
يقميون، ولكن ال يعملون، يف ذ� الوقت، يف وطهنم 

 حيتفظون �حلق يف احلصول �ىل من�ة تعلمي.

والقوا�د املندر�ة حتهتا وال تُطب�ق هذه املادة  (ز)
 �ىل املوظفني املؤقتني.

 5-12املادة 

 التدابري �نتقالية

(ٔأ)، فٕان 14-3وبرصف النظر عن املادة  (ح) 
د املدة أٔو مس�متراً أٔو دامئاً  املوظفني املعينني تعيينًا ُم�د�

ا��ن يقميون،  2016ينا�ر  1�ى املكتب ا�ويل قبل 
ولكن ال يعملون، يف ذ� الوقت، يف وطهنم حيتفظون 

 �حلق يف احلصول �ىل من�ة تعلمي.

الفقرة (ح): التعديل ال �القة � مبجمو�ة عنارص أ�جر 
 (و).14-3املنقّ�ة. ونُقل احلمك املعين من املادة 

 

 

 [ييل ذ� املرفق السابع]
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 مجمو�ة عنارص أ�جر
 2017/2018اعتبارًا من العام ا�رايس لتد�ل �زي النفاذ  واملرفقات ذات الص� حئة املوظفنيتعديالت �ىل ال

وا�ي قررت ، 2015د�سمرب  23ا�ي اعمتدته امجلعية العامة لٔ�مم املت�دة يف  70/244�ريم التعديالت الواردة يف هذا اجلدول، ما مل يُذ�ر �الف ذ�، ٕاىل تنفيذ القرار 
ة الثالث، "اس�تعراض مجمو� انظر البند" (2018ينا�ر  1 يف �ارية ن�كو اليت ةا�راس�ي الس�نة من عتباراا" التعلمي ملن�ةح املنق �لنظام لالعم يبدأٔ امجلعية العامة مبوجبه ٔأن 

 ، "من�ة التعلمي").7عنارص أ�جر يف النظام املو�د"، البند الفرعي 

 الغرض منهوصف التعديل/ اجلديدالنص املُقرتح/ النص احلايل مكاحل

 1-14-3قا�دة ال

 التعاريف

 :5-14-3ٕاىل  1-14-3والقوا�د من  14-3ٔ�غراض املادة 

يُقصد �لكمة "الوطن" الب� ا�ي يقيض فيه املوظف  (ٔأ)
ٕاذا اكن � الوا��ن يعمالن يف املكتب و ٕا�ازة ز�رة الوطن. 

 "الوطن"ا�ويل و�س�تحقان ٕا�ازة ز�رة الوطن، فُيقصد �لكمة 
الب� ا�ي يُؤَذن ٔ�ي من الوا��ن بقضاء ٕا�ازة ز�رة الوطن 

 فيه.

�نتداب هو جنيف، يُقصد  عندما �كون ماكنو  (ب)
بعبارة "مركز العمل" املنطقة اليت تبعد مسافة معقو� 

 جنيف؛ عن

�شمل عبارة "�لكفة ا�راسة" رسوم �لت�اق و�لكفة و  (ج)
رة وا�ورات و�مت�ا�ت والشهادات،  الكتب ا�راس�ية املُقر�

والزي املدريس والرسوم  املبيت والطعامولكن ال �شمل رسوم 
ا�راسة، ٕاذا اكنت الظروف  جيوز ٔأن �شمل �لكفةُ و يارية. �خت 

وجبات الغداء، واملراقبة ٔأثناء اسرتا�ة  احمللية تربر ذ�، �لكفةَ 
منتصف ا�هنار، و�لكفة النقل امجلاعي اليويم، ٕاذا اكنت 

 املؤسسة التعلميية تقدم هذه أ��شطة؛

 ال تُطب�ق هذه القا�دة �ىل املوظفني املؤقتني.و (د)

-14-3 6-14-3 ٕاىل 1-14-3والقوا�د من  14-3ٔ�غراض املادة 
5: 

يُقصد �لكمة "الوطن" الب� ا�ي يقيض فيه املوظف  (ٔأ)
ٕاذا اكن � الوا��ن يعمالن يف املكتب و ٕا�ازة ز�رة الوطن. 

 "الوطن"ا�ويل و�س�تحقان ٕا�ازة ز�رة الوطن، فُيقصد �لكمة 
 الب� ا�ي يُؤَذن ٔ�ي من الوا��ن بقضاء ٕا�ازة ز�رة الوطن فيه.

يُقصد بعبارة  عندما �كون ماكن �نتداب هو جنيف،و  (ب)
مركز العمل،  عن"مركز العمل" املنطقة اليت تبعد مسافة معقو� 

 ؛جنيفعن  برصف النظر عن احلدود الوطنية

اق و�لكفة �شمل عبارة "�لكفة ا�راسة" رسوم �لت�و  (ج)
رة وا�ورات و�مت�ا�ت والشهادات،  الكتب ا�راس�ية املُقر�

والزي املدريس والرسوم  املبيت والطعامولكن ال �شمل رسوم 
ا�راسة، ٕاذا اكنت الظروف  جيوز ٔأن �شمل �لكفةُ و �ختيارية. 

وجبات الغداء، واملراقبة ٔأثناء اسرتا�ة  احمللية تربر ذ�، �لكفةَ 
منتصف ا�هنار، و�لكفة النقل امجلاعي اليويم، ٕاذا اكنت املؤسسة 

 التعلميية تقدم هذه أ��شطة؛

 .ه القا�دة �ىل املوظفني املؤقتنيال تُطب�ق هذو (د)

 

 

 

 

 

 

 

الفقرة (ب): التعديل ال �القة � مبجمو�ة عنارص أ�جر 
عريف مركز العمل جلع� ينطبق املنق�ة. وقد �ُدل ت

 �ىل مجيع مراكز العمل.
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 2-14-3القا�دة 

 

 أ�هلية �دود

 

 ال تُدفَع من�ة التعلمي خبصوص ما ييل: (ٔأ)

 �لت�اق �روضة ٔأطفال ٔأو مدرسة حضانة؛ )1(

ا�راسة يف مؤسسة �كون التعلمي فهيا جمانيًا ٔأو ال تُدفَع  )2(
 فهيا سوى رسوم رمزية؛

اليت تقد�ا  ا�وراتدورات التعمل �ملراس�، �س�تثناء  )3(
مؤسسات معمتدة، واليت ال حتل حتت ٔأي ظرف من الظروف 

 �راها حمل املدارس احمللية العادية يف منطقة مركز العمل، ولكن
املد�ر العام ٔأفضل بديل متاح ل�راسة �نتظام يف نوع من 

 املؤسسات اليت ال وجود لها يف مركز العمل؛

التدريب املهين ٔأو التلمذة الصناعية اليت ٕاما ال تتطلب  )4(
م ٔأجرًا لقاء حضورًا منتظامً يف مؤسسة تعلميية ٔأو تقدّ 

 املقدمة؛ اخلدمات

 التعلمي اخلصويص، �س�تثناء: )5(

تدر�س لغة وطن املوظف يف �ا� �دم توفر مرافق  "1"
 مدرس�ية مناس�بة لتعمل ت� اللغة يف مركز العمل؛

در�س لغة مركز العمل عندما تفرض املدرسة احمللية ت "2"
ذ� كرشط مس�بق لقبول الطفل يف الصف ا�رايس املقابل 

 للصف ا�ي وصل ٕاليه قبل ا�يء ٕاىل مركز العمل؛

توجيه �اص يف موضوع يُدر�س يف املدرسة ٔأو يف ٔأي  "3"
موضوع ٔأاكدميي ٕاضايف �ري مدرج يف مناجه املدرسة ولكن تتطلبه 

 سسة التعلميية من ٔأ�ل مواص� الو� التعلمي الالحق؛املؤ 

تعلمي خصويص الس�تكامل دورات التعمل �ملراس�  "4"
 ؛ٔأ�اله) الواردة 3(ٔأ)(2-14-3املسموح هبا مبوجب القا�دة 

تدر�س ٔأو تدريب �اص لو� معاق مضن نطاق  "5"

 ال تُدفَع من�ة التعلمي خبصوص ما ييل: (ٔأ)

 �لت�اق �روضة ٔأطفال ٔأو مدرسة حضانة؛ )1(

ا�راسة يف مؤسسة �كون التعلمي فهيا جمانيًا ٔأو ال تُدفَع  ) 2(
 رمزية؛فهيا سوى رسوم 

اليت تقد�ا  ا�وراتدورات التعمل �ملراس�، �س�تثناء  )3(
مؤسسات معمتدة، واليت ال حتل حتت ٔأي ظرف من الظروف 

 �راها حمل املدارس احمللية العادية يف منطقة مركز العمل، ولكن
املد�ر العام ٔأفضل بديل متاح ل�راسة �نتظام يف نوع من 

 مركز العمل؛املؤسسات اليت ال وجود لها يف 

التدريب املهين ٔأو التلمذة الصناعية اليت ٕاما ال تتطلب  )4(
م ٔأجرًا لقاء حضورًا منتظامً يف مؤسسة تعلميية ٔأو تقدّ 

 املقدمة؛ اخلدمات

 التعلمي اخلصويص، �س�تثناء: )5(

يف �ا� �دم توفر  اللغة أ�م لغة وطن املوظفتدر�س  "1"
 ة يف مركز العمل؛مرافق مدرس�ية مناس�بة لتعمل ت� اللغ

تدر�س لغة مركز العمل عندما تفرض املدرسة احمللية  "2"
ذ� كرشط مس�بق لقبول الطفل يف الصف ا�رايس املقابل 

 للصف ا�ي وصل ٕاليه قبل ا�يء ٕاىل مركز العمل؛

توجيه �اص يف موضوع يُدر�س يف املدرسة ٔأو يف ٔأي  "3"
 هتتطلبموضوع ٔأاكدميي ٕاضايف �ري مدرج يف مناجه املدرسة ولكن 
 املؤسسة التعلميية من ٔأ�ل مواص� الو� التعلمي الالحق؛

تعلمي خصويص الس�تكامل دورات التعمل �ملراس�  "4"
 ؛الهٔأ�) الواردة 3(ٔأ)(2-14-3املسموح هبا مبوجب القا�دة 

تدر�س ٔأو تدريب �اص لو� معاق مضن نطاق  "5"
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 (ج).14-3 املادة

ن�ة يقرر املد�ر العام يف لك �ا� هل جيب دفع م و  (ب)
ٔأي تعلمي و التعلمي من ٔأ�ل تدر�س لغة موطن املوظف ٔأم ال. 

جيب ٔأن �كون  ٔأ�اله) الواردة 5(ٔأ)(2-14-3�رد يف القا�دة 
ُمقدماً من ُمدّرِس مؤهل رمسيًا وُمعمتد يف املادة اليت يُدّرِسها يف 

ب�ه أ�صيل ٔأو يف ب� مركز العمل وال �ربطه ص� قرابة 
م ما يُثبت  �ملوظف ٔأو بعائلته. وجيب �ىل املوظف ٔأن يُقّدِ

 اع�د املدرس.

 ال تُطب�ق هذه القا�دة �ىل املوظفني املؤقتني.و (ج)

 

 (ج).14- 3 املادة

يقرر املد�ر العام يف لك �ا� هل جيب دفع من�ة التعلمي و  (ب)
ٔأي تعلمي �رد يف و  من ٔأ�ل تدر�س لغة موطن املوظف ٔأم ال.

جيب ٔأن �كون ُمقدمًا من  ٔأ�اله) الواردة 5(ٔأ)(2-14-3القا�دة 
ُمدّرِس مؤهل رمسيًا وُمعمتد يف املادة اليت يُدّرِسها يف ب�ه أ�صيل 
ٔأو يف ب� مركز العمل وال �ربطه ص� قرابة �ملوظف ٔأو بعائلته. 

م ما يُثبت اع�د املدرس.  وجيب �ىل املوظف ٔأن يُقّدِ

 ال تُطب�ق هذه القا�دة �ىل املوظفني املؤقتني.و (ج)

 

 3-14-3القا�دة 

 املن�ة قمية

 املن�ة قمية

% من املصاريف 75ُحتَسب قمية املن�ة بنس�بة  (ٔأ)
د يف املرفق الثاين،  املسموح هبا مبا ال يت�اوز احلد أ�قىص املُ�د�

�ىل ٔأن يُفهَم مضنًا ٔأن ٕاجاميل قمية املن�ة يف ٔأي س�نة دراس�ية 
فق الثاين، عن لك وا�دة ال يت�اوز احلد أ�قىص املُبني� يف املر 

 و� يتكفل املوظف �س�مترار جبانب رئييس من �اكليف ٕا�الته.

يف �ا� �نتظام يف ا�راسة يف مؤسسة تعلميية و (ب)
 �ارج مركز العمل، �كون املصاريف املسموح هبا كام ييل:

ٕاذا اكنت املؤسسة ، �لكفة ا�راسة واملبيت والطعام )1(
 عال؛توفر املبيت والطعام للو� امل

ٕاذا اكنت املؤسسة ال توفر املبيت ، �لكفة ا�راسةو  )2(
والطعام للو� املعال. ولكن يف هذه احلا� حيصل املوظف �ىل 
د  دفعة وا�دة لتغطية �اكليف املبيت والطعام �ىل النحو املُ�د�

% من �لكفة 75يف اجلدول الوارد يف املرفق الثاين، زائد 
ٔ�قىص املقابل ٕالجاميل املن�ة املُبني� ا�راسة، مبا ال يت�اوز احلد ا

 التعلمي من�ة قمية

% من املصاريف املسموح 75ُحتَسب قمية املن�ة بنس�بة  (ٔأ)
د يف املرفق الثاين، �ىل ٔأن  هبا مبا ال يت�اوز احلد أ�قىص املُ�د�

ٔأن ٕاجاميل قمية املن�ة يف ٔأي س�نة دراس�ية وا�دة ال  يُفهَم مضناً 
يت�اوز احلد أ�قىص املُبني� يف املرفق الثاين، عن لك و� يتكفل 

 املوظف �س�مترار جبانب رئييس من �اكليف ٕا�الته.

يف �ا� �نتظام يف ا�راسة يف مؤسسة تعلميية �ارج و (ب)
 ييل:مركز العمل، �كون املصاريف املسموح هبا كام 

ٕاذا اكنت املؤسسة توفر ، �لكفة ا�راسة واملبيت والطعام )1(
 املبيت والطعام للو� املعال؛

ٕاذا اكنت املؤسسة ال توفر املبيت ، �لكفة ا�راسةو  )2(
والطعام للو� املعال. ولكن يف هذه احلا� حيصل املوظف �ىل 

د يف دفعة وا�دة لتغطية �اكليف املبيت والطعام �ىل النحو املُ�د� 
% من �لكفة ا�راسة، 75اجلدول الوارد يف املرفق الثاين، زائد 

مبا ال يت�اوز احلد أ�قىص املقابل ٕالجاميل املن�ة املُبني� يف 
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 يف اجلدول نفسه.

يف �ا� �نتظام يف ا�راسة يف مؤسسة تعلميية تقع و (ج)
يف منطقة مركز العمل، �كون املصاريف املسموح هبا يه �لكفة 

 ا�راسة.

ٕاذا اكن �نتظام يف ا�راسة يف مؤسسة تعلميية ٔأقل و  (د)
قمية املن�ة يه ت� النس�بة من من ثليث العام ا�رايس، �كون 

املن�ة الس�نوية، اليت تغطي فرتة �نتظام �لنس�بة للس�نة 
 ا�راس�ية الاكم�.

ٕاذا اكنت فرتة �دمة املوظف ال �شمل الس�نة و  (ه)
ا�راس�ية الاكم�، �كون قمية املن�ة يه ت� النس�بة من املن�ة 

ية الس�نوية، اليت تغطي فرتة اخلدمة �لنس�بة للس�نة ا�راس� 
الاكم�. وال ُحتسب قمية املن�ة �ىل ٔأساس النس�بة والتناسب 

 يف �ا� وفاة املوظف ٔأثناء اخلدمة بعد بدء العام ا�رايس.

دفع ٕاجاميل من�ة التعلمي من ٔأ�ل ٔأ�شطة التعلمي يُ و  (و)
" ٕاىل 1) من "5(ٔأ)(2-14-3القا�دة  اخلصويص املذ�ورة يف

-3 اليت جتزيها القا�دة" ٔأو من ٔأ�ل دورات التعمل �ملراس� 4"
% من التاكليف 75) ٔأو من ٔأ�لهام معًا بنس�بة 3(ٔأ)(14-2

% من املبلغ 25ٔأقىص �ساوي  اً ٕاجاملي اً الفعلية مبا ال يت�اوز مبلغ
أ�قىص املعمول به ملن�ة التعلمي املُبي�نة يف املرفق الثاين يف العام 

يف ا�رايس عن لك و� مس�تحق، يف �االت التعلمي الفردي؛ و
�االت ا�راسة امجلاعية (مجمو�ة مكونة من و��ن ٔأو ٔأكرث)، 

% من التاكليف الفعلية مبا ال يت�اوز 75تُدفع املن�ة بنس�بة 
% من املبلغ أ�قىص املعمول 12.5ٔأقىص �ساوي  اً ٕاجاملي اً مبلغ

به ملن�ة التعلمي املُبي�نة يف املرفق نفسه يف العام ا�رايس عن لك 
 و� مس�تحق.

�كون قمية من�ة التعلمي اخلاصة املشار ٕا�هيا يف املادة و  (ز)

 نفسه. اجلدول

يف �ا� �نتظام يف ا�راسة يف مؤسسة تعلميية تقع يف و (ج)
الرسوم  �كون املصاريف املسموح هبا يه منطقة مركز العمل،

 اللغة أ�م، والرسوم املتص� �لتسجيلاس�ية، ورسوم دراسة ا�ر 
 .�لكفة ا�راسة يف املؤسسات التعلميية

د الرسوم ا�راس�ية (ب)  ، ورسوم دراسة اللغة أ�م،�ُسد�
وفقا  ،واملرصوفات املتص� �لتسجيل يف املؤسسات التعلميية

يتأٔلف من  �ددته جلنة اخلدمة املدنية ا�ولية جلدول تنازيل �ام
عند لك  س�بع رشاحئ، حيث تتدرج مس�تو�ت رّد املرصوفات

يف املائة  81ٕاىل  يف املائة يف الرشحية ا�نيا 86نزوال من  رشحية
يف املائة يف الرشحية الثالثة،  76يف الرشحية الثانية، وٕاىل 

يف املائة يف  66يف املائة يف الرشحية الرابعة، وٕاىل  71 وٕاىل
 وصفريف املائة يف الرشحية السادسة،  61ٕاىل و  الرشحية اخلامسة،

 .الرشحية السابعةاملائة يف يف 

ٕاضافة ٕاىل �سديد املصاريف املسموح هبا، حيق للموظفني  )ج(
العاملني يف مراكز العمل من الفئة "ٔألف" أٔو الفئة "هاء" أٔو ما 

ممن هلم أٔطفال يقميون يف ٔأقسام دا�لية ملتابعة ا�راسة �ارج بيهنام 
أٔن �س�تفيدوا  ن مركز العمل يف املر�� �بتدائية أٔو الثانويةماك

جلنة اخلدمة املدنية من مبلغ مقطوع عن إالقامة ا�ا�لية حتدد 
قميته. وجيوز للمد�ر العام أٔن حيدد الرشوط اليت جيوز  ا�ولية

مبوجهبا منح هذا املبلغ، يف �االت اس�تثنائية، للموظفني العاملني 
ممن هلم أٔطفال يقميون يف ٔأقسام ن الفئة "�اء" يف مراكز العمل م

دا�لية ملتابعة ا�راسة �ارج ماكن مركز العمل يف املر�� 
 .�بتدائية أٔو الثانوية

، اليت رسوم إال�شاءات التعلمييةجيوز �سديد �اكليف  (د)
تفرضها املؤسسات التعلميية، مبوجب الرشوط اليت يضعها 
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ملصاريف املسموح هبا من ا% 100نس�بة ل (ج) مساويًة 3-14
مبا ال يت�اوز احلد أ�قىص للمن�ة املعمول به املُبني� يف املرفق 

 ملن�ة التعلمي اخلاصة.

جيوز منح ُسلف تعادل املبلغ املقدر ملن�ة التعلمي و  (ح)
 داية لك �ام درايس.اعتبارًا من ب

، جيوز للموظفني ٔأن 3-0بغض النظر عن املادة و  (ط)
يطالبوا بتسديد املصاريف املتكبدة املسموح هبا ٕ��دى 

العمالت املُبي�نة يف املرفق الثاين، سواء �لعم� املذ�ورة ٔأو بعم� 
مركز معلهم. واملبلغ الواجب السداد بعم� مركز معلهم يُدفَع 

الرصف املعمول به يف أ�مم املت�دة يف وقت �س�ت�دام سعر 
 �كبد املصاريف.

 ال تُطب�ق هذه القا�دة �ىل املوظفني املؤقتني.و (ي)

 

 العام. أ�مني

�نتظام يف ا�راسة يف مؤسسة تعلميية ٔأقل من ٕاذا اكن و  (ه)
(مبا فهيا املبلغ املقطوع عن  ثليث العام ا�رايس، �كون قمية املن�ة

إالقامة ا�ا�لية و�سديد �اكليف رسوم إال�شاءات التعلميية، 
يه ت� النس�بة من املن�ة الس�نوية، اليت  حسب �قتضاء)

 س�ية الاكم�. تغطي فرتة �نتظام �لنس�بة للس�نة ا�را

ٕاذا اكنت فرتة �دمة املوظف ال �شمل الس�نة ا�راس�ية و  (و)
(مبا فهيا املبلغ املقطوع عن إالقامة  الاكم�، �كون قمية املن�ة

ا�ا�لية و�سديد �اكليف رسوم إال�شاءات التعلميية، حسب 
يه ت� النس�بة من املن�ة الس�نوية، اليت تغطي فرتة  �قتضاء)

وال ُحتسب قمية املن�ة  للس�نة ا�راس�ية الاكم�.اخلدمة �لنس�بة 
�ىل ٔأساس النس�بة والتناسب يف �ا� وفاة املوظف ٔأثناء اخلدمة 

 بعد بدء العام ا�رايس.

دفع ٕاجاميل من�ة التعلمي من ٔأ�ل ٔأ�شطة التعلمي يُ و  (ز)
و�َُسدد �اكليف رسوم التعلمي �للغة أ�م  اخلصويص املذ�ورة

ٔأو من و/ "4ٕاىل " "1" من )5(ٔأ)(2-14-3القا�دة  يف مبوجب
) 3(ٔأ)(2-14-3 ٔأ�ل دورات التعمل �ملراس� اليت جتزيها القا�دة

ٔأو من ٔأ�لهام معًا بنس�بة  طبقًا للرشوط اليت حيددها املد�ر العام.
ٔأقىص  اً ٕاجاملي اً % من التاكليف الفعلية مبا ال يت�اوز مبلغ75

ملن�ة التعلمي املُبي�نة يف % من املبلغ أ�قىص املعمول به 25�ساوي 
املرفق الثاين يف العام ا�رايس عن لك و� مس�تحق، يف �االت 
التعلمي الفردي؛ ويف �االت ا�راسة امجلاعية (مجمو�ة مكونة من 

% من التاكليف الفعلية مبا 75و��ن ٔأو ٔأكرث)، تُدفع املن�ة بنس�بة 
بلغ أ�قىص % من امل 12.5ٔأقىص �ساوي  اً ٕاجاملي اً ال يت�اوز مبلغ

املعمول به ملن�ة التعلمي املُبي�نة يف املرفق نفسه يف العام ا�رايس 
 عن لك و� مس�تحق.

-3�كون قمية من�ة التعلمي اخلاصة املشار ٕا�هيا يف املادة و  (ز)
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ملصاريف املسموح هبا مبا ال من ا% 100نس�بة ل (ج) مساويًة 14
 يف املرفق ملن�ة يت�اوز احلد أ�قىص للمن�ة املعمول به املُبني� 

 التعلمي اخلاصة.

(مبا فهيا  جيوز منح ُسلف تعادل املبلغ املقدر ملن�ة التعلميو  (ح)
املبلغ املقطوع عن إالقامة ا�ا�لية و�سديد �اكليف رسوم 

اعتبارًا من بداية لك  إال�شاءات التعلميية، حسب �قتضاء)
 درايس. �ام

للموظفني ٔأن يطالبوا ، جيوز 3-0بغض النظر عن املادة و  (ط)
�نة  بتسديد املصاريف املتكبدة املسموح هبا ٕ��دى العمالت املُبي

يف املرفق الثاين، سواء �لعم� املذ�ورة ٔأو بعم� مركز معلهم. 
واملبلغ الواجب السداد بعم� مركز معلهم يُدفَع �س�ت�دام سعر 

 .الرصف املعمول به يف أ�مم املت�دة يف وقت �كبد املصاريف

 ال تُطب�ق هذه القا�دة �ىل املوظفني املؤقتني.و (ي)

 

 4-14-3القا�دة اجلديدة 

 مبلغ من�ة التعلمي اخلاصة

 مبلغ من�ة التعلمي اخلاصة – 4-14-3القا�دة  

شمل املرصوفات املسموح هبا عن من�ة التعلمي اخلاصة �  (أٔ)
الالزمة ٕال��ة (ج) املرصوفات التعلميية 14-3املشار ٕا�هيا يف املادة 

�ر�مج تعلميي مصمم لتلبية احتيا�ات الطفل يك �متكن من بلوغ 
أٔ�ىل مس�توى من القدرة الوظيفية، مبوجب الرشوط اليت �ددها 

املد�ر العام. كام �شمل املرصوفات املسموح هبا �اكليف إالقامة 
النتظام يف ا�راسة يف مؤسسة تعلميية �ارج ا�ا�لية ل

 .العمل مركز

من  يف املائة 100قمية من�ة التعلمي اخلاصة �س�بة  بلغت و  (ب)
مبا ال يت�اوز احلد أ�قىص  ا املتكبدة فعًال،املصاريف املسموح هب

 تسديد ا�ي �كون مساوً� لل�د أ��ىل يف الرشحية العليا من لل 
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 (ب).3-14-3اجلدول التنازيل العام املعمول به مبوجب القا�دة 

لتعلميية توفر إالقامة ا�ا�لية، فٕانه وٕاذا اكنت املؤسسة ا (ج)

جيوز ٕادراج املرصوفات الفعلية لٕالقامة ا�ا�لية يف حساب 
املرصوفات املسموح بتسديدها حىت احلد أ�قىص للتسديد 

املساوي لل�د أ��ىل للرشحية العليا من اجلدول التنازيل العام 
�ليه  مضافاً ٕاليه املبلغ املقطوع عن إالقامة ا�ا�لية املنصوص

 (ج).3-14-3مبوجب القا�دة 

، 3-14-3و�رسي الفقرات من (د) ٕاىل (ح) من القا�دة  (د)
 "قمية من�ة التعلمي"، �ىل من�ة التعلمي اخلاصة.

 ال تُطب�ق هذه القا�دة �ىل املوظفني املؤقتني.و (ه)

 

 4-14-3القا�دة 

 املتصل مبن�ة التعلمي السفر

 

 مبن�ة التعلمياملتصل  السفر – 4-14-3القا�دة 

يدفع املكتب ا�ويل مصاريف السفر بني املؤسسة  (ٔأ)
التعلميية ومركز العمل عن لك و� يتكفل املوظف �س�مترار 
 جبانب رئييس من �اكليف ٕا�الته، مع مرا�اة أ�حاكم التالية:

ال تُدفَع مصاريف السفر لر�� �ري معقو�، سواء ٔ�ن  )1(
ر أٓخر مأٔذون به للموظف توقيهتا قريب �دًا من توقيت سف

املعين ٔأو َمْن يعوهلم، ٔأو ٔ�ن الز�رة س�تكون قصرية �دًا مبا ال 
 ؛يربر املصاريف املتكبدة

ال تُدفَع مصاريف السفر �ادًة ٕاذا اكن الو� يذهب و )2(
 ٕاىل املؤسسة التعلميية ٔ�قل من ثليث الس�نة ا�راس�ية؛

علميية ال حيق للو� ا�ي �سافر بني املؤسسة الت و )3(
ومركز العمل مس�توى ٔأ�ىل من ا�ر�ة املتوسطة ٔأو ما يعادلها 
عندما �كون السفر عن طريق البحر، وا�ر�ة الثانية عندما 

�كون السفر �لقطار، وا�ر�ة �قتصادية، ٔأو تعريفة الطلبة ٕان 

 املتصل مبن�ة التعلمي السفر – 4-14-3 5-14-3 القا�دة

يدفع املكتب ا�ويل مصاريف السفر بني املؤسسة  (ٔأ)
يتلقى عنه املوظف مسا�دة  التعلميية ومركز العمل عن لك و�

أٔو القا�دة  3-14-3�اكليف إالقامة ا�ا�لية مبوجب القا�دة ٕازاء 
يتكفل املوظف �س�مترار جبانب رئييس من �اكليف  3-14-4

 ، مع مرا�اة أ�حاكم التالية:ٕا�الته

ال تُدفَع مصاريف السفر لر�� �ري معقو�، سواء ٔ�ن  )1(
توقيهتا قريب �دًا من توقيت سفر أٓخر مأٔذون به للموظف املعين 

َمْن يعوهلم، ٔأو ٔ�ن الز�رة س�تكون قصرية �دًا مبا ال يربر  ٔأو
 ؛املصاريف املتكبدة

ال تُدفَع مصاريف السفر �ادًة ٕاذا اكن الو� يذهب ٕاىل و )2(
 املؤسسة التعلميية ٔ�قل من ثليث الس�نة ا�راس�ية؛

ال حيق للو� ا�ي �سافر بني املؤسسة التعلميية ومركز و )3(
ن ا�ر�ة املتوسطة ٔأو ما يعادلها عندما العمل مس�توى ٔأ�ىل م
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و�دت، عندما �كون السفر �لطا�رة. وال �زيد املبلغ املدفوع 
ب� ا�ي يعترب وطنًا للموظف ومركز عن �لكفة الر�� بني ال 

 العمل.

 ال تُطب�ق هذه القا�دة �ىل املوظفني املؤقتني.و (ب)

 

�كون السفر عن طريق البحر، وا�ر�ة الثانية عندما �كون 
السفر �لقطار، وا�ر�ة �قتصادية، ٔأو تعريفة الطلبة ٕان 

 و�دت، عندما �كون السفر �لطا�رة. 

وال �زيد املبلغ املدفوع عن �لكفة الر�� بني الب� ا�ي  )4(
 ف ومركز العمل.يعترب وطنًا للموظ

 ال تُطب�ق هذه القا�دة �ىل املوظفني املؤقتني.و (ب)

 

 5-14-3القا�دة 

 احلصول �ىل املنح طلبات

 

 5-14-3القا�دة 

[... 

 

 5-14-3 6-14-3القا�دة 

[...] 

 

 

 املرفق الثاين

 املرتبات والبدالت

[...] 

 :التعلمي من�ةف� ييل املبالغ املس�تحقة ا�فع ٔ�غراض و  (ب)

 [...] ب� ا�راسة

 [...] ا�منسا

 [...] بلجياك

 [...] ا�امنرك

 [...] فر�سا

 [...] ٔأملانيا

 [...] أٓ�رلندا

 [...] ٕايطاليا

 [...] اليا�ن

[...] 

 :التعلمي من�ةف� ييل املبالغ املس�تحقة ا�فع ٔ�غراض و  (ب) 

 [...] ب� ا�راسة

 [...] ا�منسا

 [...] بلجياك

 [...] ا�امنرك

 [...] فر�سا

 [...] ٔأملانيا

 [...] أٓ�رلندا

 [...] ٕايطاليا

 [...] اليا�ن
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 [...] هولندا

 [...] ٕاس�بانيا

 [...] السويد

 [...] سو�رسا

 [...] اململكة املت�دة

 [...] الوال�ت املت�دة أ�مر�كية

 [...] ب�ان ٔأخرى

 [...](ج) 

 

 [...] هولندا

 [...] ٕاس�بانيا

 [...] السويد

 [...] سو�رسا

 [...] اململكة املت�دة

 [...] الوال�ت املت�دة أ�مر�كية

 [...] ب�ان ٔأخرى

 [...] (ج) (ب)

 

 
 من]ييل ذ� املرفق الثا[
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 واحلادي عرشالفصالن العارش 
 2017ينا�ر  1املوظفني لتد�ل �زي النفاذ يف  نظامتعديالت �ىل 

 وصف التعديل/الغرض منه النص املُقرتح/اجلديد النص احلايل احلمك

 1-10 املادة

 التدابري التأٔديبية

جيوز تطبيق تدابري تأٔديبية �ىل املوظف ا�ي  (ٔأ)
 ال ميتثل لنظام املوظفني والحئته ومعايري السلوك

املطلوبة من موظفي اخلدمة املدنية ا�ولية ٔأو ٔأية 
 الزتامات ٔأخرى ملوظفي املكتب ا�ويل.

[...] 

جيوز تطبيق تدابري تأٔديبية  ميكن أٔن يد�ل (ٔأ)
لنظام  �دم امتثال موظف �ىل املوظف ا�ي ال ميتثل

املوظفني والحئته ومعايري السلوك املطلوبة من موظفي 
ٔأية الزتامات ٔأخرى ملوظفي  اخلدمة املدنية ا�ولية ٔأو

يف فئة سوء السلوك وحيوز تطبيق  املكتب ا�ويل
 .تدابري تأٔديبية �ليه

[...] 

 تعديل حتر�ري.

 2-11املادة 

 �س�تقاللية واحلياد وتضارب املصاحل والرسية

[...] 

وجيوز للمد�ر العام ٔأن �سّن، بتعممي ٕاداري،  (ج)
ٔأحاكما تتعلّق �لكشف عن �االت تضارب 

 و�سو�هتا. املصاحل

[...] 

وجيوز للمد�ر العام ٔأن �سّن، بتعممي ٕاداري،  (ج)
ٔأحاكما تتعلّق �لكشف عن �االت تضارب املصاحل 

 و�سو�هتا.

 �ذف حمك �ري الزم.

 4-11املادة 

 �سوية الزنا�ات �لطرق الرمسية

[...] 

ويعيد املد�ر العام النظر يف ٔأية قضية س�بق �  (ب)
مضن القضا� املشار ٕا�هيا يف الفقرة ٔأن بّت فهيا من 

الفرعية (ٔأ) ٔأ�اله ويت�ذ قرارا �شأٔهنا. وجيوز للمد�ر 
العام تفويض سلطة ٕا�ادة النظر يف قضا� من هذا 
القبيل واختاذ قرار �شأٔهنا. ويعيد مد�ر شعبة ٕادارة 

املوارد البرشية النظر يف ٔأية قضية مل يبّت فهيا املد�ر 
� املشار ٕا�هيا يف الفقرة الفرعية العام بعد من مضن القضا

 (ٔأ) ٔأ�اله ويت�ذ قرارا �شأٔهنا.

[...] 

س�بق � ويعيد املد�ر العام النظر يف ٔأية قضية  (ب)
من مضن القضا� املشار ٕا�هيا يف الفقرة  ٔأن بّت فهيا

الفرعية (ٔأ) ٔأ�اله ويت�ذ قرارا �شأٔهنا. وجيوز للمد�ر 
من هذا  العام تفويض سلطة ٕا�ادة النظر يف قضا�

ويعيد مد�ر شعبة ٕادارة  القبيل واختاذ قرار �شأٔهنا.
املوارد البرشية النظر يف ٔأية قضية مل يبّت فهيا املد�ر 

العام بعد من مضن القضا� املشار ٕا�هيا يف الفقرة الفرعية 
 (ٔأ) ٔأ�اله ويت�ذ قرارا �شأٔهنا.

�ُّدلت ٕالزا� ازدواجية السلطات ا�تصة �ختاذ قرار 
قضية، مما يطرح مش�ت معلية وٕاجرائية،  �شأٔن ٔأية

ولضامن ��ساق مع املامرسة املتبعة يف املنظامت 
أ�خرى اليت تطبق نظام أ�مم املت�دة املو�د (سلطة 

 خمتصة وا�دة).

 [ييل ذ� املرفق التاسع]
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 الفصالن العارش واحلادي عرش
 2017ينا�ر  1املوظفني لتد�ل �زي النفاذ يف  الحئةتعديالت �ىل 

 الغرض منهوصف التعديل/ اجلديدالنص املُقرتح/ النص احلايل احلمك

 2-1-10القا�دة 

 إالجراء

 قبل تطبيق ٔأي تدبري تأٔدييب(ٔأية تدابري (ٔأ)
تأٔديبية) �رسل مد�ر شعبة ٕادارة املوارد البرشية رسا� 

ٕاىل املوظف املعين ("املدعى �ليه") يعرض فهيا 
�لتفصيل سوء السلوك املزعوم ويقدم أ�د� أ�ساس�ية 

�ىل ذ� السلوك، مبا يف ذ� ٔأي تقر�ر منبثق عن 
 رّد مفّصل يف غضون معلية حتقيق، ويدعوه ٕاىل تقدمي

قومييا اعتبارا من �رخي ت يوما )30( ثالثني
 الرسا�. اس�تالمه

وعقب اس�تالم الرّد ينظر مد�ر شعبة ٕادارة  (ب)
املوارد البرشية، ٔأو املد�ر العام (حسب احلال)، يف لك 
الوقائع الوجهية (مبا يف ذ� رّد املدعى �ليه) ويبّت ف� 

ٕاذا اكن سوء السلوك قد وقع فعال وحيّدد، يف �ال 
لتأٔدييب (التدابري التأٔديبية) ا�ي يتعّني وقو�ه، التدبري ا

تطبيقه. وُخيطر املدعى �ليه كتابيا �لقرار، ا�ي ينبغي 
جحج مفّص�، يف غضون ٔأن �ش�متل �ىل 

يوما تقومييا اعتبارا من �رخي اس�تالم رّد  )30( ثالثني
املدعى �ليه. ويف �ال �دم اس�تالم ٔأي رّد من املدعى 

) يوما تقومييا احملّددة لتقدمي 30(�ليه مضن �� الثالثني 
الرّد، يت�ذ مد�ر شعبة ٕادارة املوارد البرشية، ٔأو املد�ر 

) 30العام (حسب احلال)، قراره يف غضون ثالثني (
 يوما تقومييا عقب انقضاء امله� احملّددة لتقدمي الرّد.

وٕاذا اكن التدبري التأٔدييب املتو� هو الفصل  (ج)
لك املهل الزمنية املشار ٕا�هيا دون سابق ٕانذار، �كون 

) ٔأ�م بدال من 7يف الفقرتني (ٔأ) و(ب) ٔأ�اله س�بعة (

قبل تطبيق ٔأي تدبري تأٔدييب(ٔأية  ٕاذا قّرر (ٔأ)
مد�ر شعبة ٕادارة املوارد البرشية  تدابري تأٔديبية) �رسل

 اس�هتالل ٕاجراءات تأٔديبية، ومىت قّرر ذ�، فعليه ٔأن
�رسل رسا� ٕاىل املوظف املعين ("املدعى �ليه") 

ويقدم أ�د� يعرض فهيا �لتفصيل سوء السلوك املزعوم 
أ�ساس�ية �ىل ذ� السلوك، مبا يف ذ� ٔأي تقر�ر 

منبثق عن معلية حتقيق، ويدعوه ٕاىل تقدمي رّد مفّصل 
) يوما تقومييا اعتبارا من �رخي 30يف غضون ثالثني (

ويف �ال رٔأى مد�ر شعبة ٕادارة . اس�تالمه الرسا�
املوارد البرشية أٔن سوء السلوك املزعوم ميكن ٔأن يد�ل 

فئة سوء السلوك اجلس�مي، فٕانه مينح املدعي �ليه يف 
) أٔ�م تقوميية اعتبارا من �رخي اس�تالم الرسا� 7س�بعة (

لتقدمي رّد. ويُمنح املدعي �ليه، يف لك احلاالت 
 ) يوما تقومييا.14أ�خرى، أٔربعة عرش (

مد�ر شعبة ٕادارة وعقب اس�تالم الرّد ينظر  (ب)
يف لك (حسب احلال)، م املد�ر العا املوارد البرشية، ٔأو

الوقائع الوجهية (مبا يف ذ� رّد املدعى �ليه) ويبّت ف� 
ٕاذا اكن سوء السلوك قد وقع فعال وحيّدد، يف �ال 

وقو�ه، التدبري التأٔدييب (التدابري التأٔديبية) ا�ي يتعّني 
تطبيقه. وُخيطر املدعى �ليه كتابيا �لقرار، ا�ي ينبغي 

، يف غضون ٔأن �ش�متل �ىل جحج مفّص�
يوما تقومييا اعتبارا من �رخي اس�تالم رّد  )30( ثالثني

املدعى �ليه. ويف �ال �دم اس�تالم ٔأي رّد من املدعى 
) يوما تقومييا احملّددة لتقدمي 30مضن �� الثالثني ( �ليه

 �ُّدلت الفقرة (ٔأ) من ٔأ�ل:

توضيح ٔأن مد�ر شعبة ٕادارة املوارد البرشية هو  -
السلطة ا�تصة بتوجيه االهتام ٕاىل املوظف/اس�هتالل 

 ٕاجراءات تأٔديبية (�ىل عكس إالدارة ا�تصة �ملعاقبة).

 ) يوما احملّددة للرّد �ىل30تقليص �� الثالثني ( -
رسا� االهتام متاش�يا مع القوا�د واملامرسات املطبقة يف 
 املنظامت أ�خرى اليت تطبق نظام أ�مم املت�دة املو�د.

 

و�ُّدلت الفقر�ن (ب) و(ه) وُ�ذفت الفقر�ن (ج) 
و(د) من ٔأ�ل ٕازا� ازدواجية إالدارات ا�تصة بفرض 

تدابري تأٔديبية، وز�دة الفصل بني السلطة املعنية 
 جيه االهتام والسلطة املعنية �ملعاقبة.بتو 
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 ) يوما تقومييا.30ثالثني (

ويتوىل مد�ر شعبة ٕادارة املوارد البرشية  (د)
تطبيق التدابري التأٔديبية احملّددة مبوجب فقرات القا�دة 

 ).4) ٕاىل (1(ٔأ)(10-1-1

تدبري�ن التأٔديبني ويتوىل املد�ر العام تطبيق ال  (ه)
). 6) و(5(ٔأ)(1-1-10احملّدد�ن مبوجب فقريت القا�دة 

ويف �ال الفصل دون سابق ٕانذار يعّد تعيني املوظف 
املعين منهتيا اعتبارا من �رخي قرار املد�ر العام تطبيق 

 التدبري التأٔدييب.

ويف إالجراءات التأٔديبية، يقع عبء ٕاثبات  (و)
ق املكتب ا�ويل و�كون سوء السلوك املزعوم �ىل �ات

 معيار إالثبات تقدمي ٔأد� واحضة ومقنعة.

ويف الظروف �س�تثنائية، جيوز للمد�ر العام،  (ز)
ٔأو مد�ر شعبة ٕادارة املوارد البرشية (حسب احلال)، 

متديد املُهل الزمنية املنطبقة بناء �ىل الفقرات (ٔأ) 
و(ب) و(ج) الواردة ٔأ�اله. ويف هذه احلا�، جيب 

 ر املدعى �ليه كتابيًا بذ�.ٕاخطا

املد�ر  مد�ر شعبة ٕادارة املوارد البرشية، ٔأو، يت�ذ الردّ 
) 30ن ثالثني (قراره يف غضو (حسب احلال)،العام 

 للمدعي �ليهيوما تقومييا عقب انقضاء امله� احملّددة 
 لتقدمي الرّد.

وٕاذا اكن التدبري التأٔدييب املتو� هو الفصل  (ج)
دون سابق ٕانذار، �كون لك املهل الزمنية املشار ٕا�هيا 

) ٔأ�م بدال من 7يف الفقرتني (ٔأ) و(ب) ٔأ�اله س�بعة (
 ) يوما تقومييا.30ثالثني (

ويتوىل مد�ر شعبة ٕادارة املوارد البرشية تطبيق  (د)
-1-10التدابري التأٔديبية احملّددة مبوجب فقرات القا�دة 

 ).4) ٕاىل (1(ٔأ)(1

(ه) ويتوىل املد�ر العام تطبيق التدبري�ن التأٔديبني 
 ).6) و(5(ٔأ)(1-1-10احملّدد�ن مبوجب فقريت القا�دة 

ويف �ال الفصل دون سابق ٕانذار يعّد تعيني املوظف 
املعين منهتيا اعتبارا من �رخي قرار املد�ر العام تطبيق 

 التدبري التأٔدييب.

ويف إالجراءات التأٔديبية، يقع عبء (و)  (د)
ٕاثبات سوء السلوك املزعوم �ىل �اتق املكتب ا�ويل 

 و�كون معيار إالثبات تقدمي ٔأد� واحضة ومقنعة.

ملد�ر ويف الظروف �س�تثنائية، جيوز (ز)  ه)(
ٔأو العام،  للمد�ر شعبة ٕادارة املوارد البرشية أٔو املد�ر

(حسب احلال)، متديد مد�ر شعبة ٕادارة املوارد البرشية 
(ٔأ)  الفقرات الفقرتنياملُهل الزمنية املنطبقة بناء �ىل 

ٔأ�اله. ويف هذه احلا�،  الواردة الواردتني و(ج)و(ب) 
 ٕاخطار املدعى �ليه كتابيًا بذ�.جيب 
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 3-1-10القا�دة 

 التوقيف املؤقت عن العمل

جيوز ملد�ر شعبة ٕادارة املوارد البرشية توقيف  (ٔأ)
موظف عن العمل �شلك مؤقت يف انتظار نتاجئ 

التحقيق و/ٔأو حىت اس�تكامل ٕاجراء تأٔدييب معّني، ٕاذا ما 
يّرض مبصاحل اعترب ٔأّن اس�مترار املوظف يف مع� قد 

املكتب ا�ويل. ويف �االت اس�تثنائية، جيوز ملد�ر 
شعبة ٕادارة املوارد البرشية توقيف موظف عن العمل 

�شلك مؤقت ٕاذا ما اعترب ٔأّن اس�مترار املوظف يف مع� 
قد �سئ ٕاىل مصاحل املكتب ا�ويل، مبا يف ذ� �سبّبه 

 يف �شو�ش �بري يف ماكن العمل ٔأو �ىل موظفيه.

قَدم ٕاىل املوظف اخلاضع لتوقيف مؤقت عن ويُ  (ب)
العمل مبقتىض الفقرة (ٔأ) ٔأ�اله بيان كتايب �سبب 

(ٔأس�باب) توقيفه عن العمل �شلك مؤقت. وال ينبغي، 
بقدر ما هو ممكن معليا، ٔأن يت�اوز التوقيف املؤقت 

) يوما تقومييا. وميكن متديد فرتة 90عن العمل �سعني (
ة ٔأو �دة فرتات ٕاضافية التوقيف عن العمل لفرتة وا�د

) يوما تقومييا ٕاذا اكنت هناك 90تصل ٕاىل �سعني (
ٔأس�باب اس�تثنائية وقاهرة تّربر ذ�، �ىل ٔأن يُبلّغ 

 املوظف املعين كتابيا بت� أ�س�باب.

و�كون التوقيف عن العمل بأٔجر ٔأو بدون  (ج)
ٔأجر. وٕاذا اكن التوقيف بدون ٔأجر وتبّني الحقا ٔأّن 

�ري ُمثبتة ٔأو ٔأّن السلوك املعين ال مزامع سوء السلوك 
�س�تدعي الفصل ٔأو الفصل دون سابق ٕانذار �ُسّدد 

 للموظف ٔأّي مبلغ حمتجز من مرتبه دومنا تأٔ�ري.

[...] 

جيوز ملد�ر شعبة ٕادارة املوارد البرشية توقيف  (ٔأ)
موظف عن العمل �شلك مؤقت يف انتظار نتاجئ 

عّني، ٕاذا ما التحقيق و/ٔأو حىت اس�تكامل ٕاجراء تأٔدييب م
اعترب ٔأّن اس�مترار املوظف يف مع� قد يّرض مبصاحل 

ويف �االت اس�تثنائية، جيوز ملد�ر  املكتب ا�ويل.
شعبة ٕادارة املوارد البرشية توقيف موظف عن العمل 

�شلك مؤقت ٕاذا ما اعترب ٔأّن اس�مترار املوظف يف مع� 
قد �سئ ٕاىل مصاحل املكتب ا�ويل، مبا يف ذ� �سبّبه 

  �شو�ش �بري يف ماكن العمل ٔأو �ىل موظفيه.يف

ويُقَدم ٕاىل املوظف اخلاضع لتوقيف مؤقت عن  (ب)
العمل مبقتىض الفقرة (ٔأ) ٔأ�اله بيان كتايب �سبب 

(ٔأس�باب) توقيفه عن العمل �شلك مؤقت. وال ينبغي، 
بقدر ما هو ممكن معليا، ٔأن يت�اوز التوقيف املؤقت 

) يوما تقومييا. 90عني (�س ثالثة أٔشهر ٕاجامالعن العمل 
وميكن متديد فرتة التوقيف عن العمل لفرتة وا�دة ٔأو 

) يوما تقومييا 90�دة فرتات ٕاضافية تصل ٕاىل �سعني (
ٕاذا اكنت هناك ٔأس�باب اس�تثنائية وقاهرة تّربر ذ�، 

 .�ىل ٔأن يُبلّغ املوظف املعين كتابيا بت� أ�س�باب

و اكمل أٔ و�كون التوقيف عن العمل بأٔجر  (ج)
بأٔجر جزيئ أٔو ٔأو بدون ٔأجر. وٕاذا اكن التوقيف  جزيئ

بدون ٔأجر وتبّني الحقا ٔأّن مزامع سوء السلوك �ري 
ُمثبتة ٔأو ٔأّن السلوك املعين ال �س�تدعي الفصل ٔأو 
الفصل دون سابق ٕانذار �ُسّدد للموظف ٔأّي مبلغ 

 حمتجز من مرتبه دومنا تأٔ�ري.

[...] 

تكرار و�دم ��ساق الفقرة (ٔأ): ُ�ذفت امجل� لتاليف ال 
 مع امجل� أ�وىل.

 

 

 

 

 

الفقرة (ب): ُ�ذفت الفقرة أ��رية ٔ�هنا �امضة و�ري 
 الزمة.

 

 

 

 

 

الفقرة (ج): �ُّدلت لتوفري ٔأساس قانوين واحض للتوقيف 
 بأٔجر جزيئ.
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 1-4-11القا�دة 

التسوية إالدارية للزنا�ات والشاكوى املرتبطة مباكن 
 العمل

ا�ي يعتقد ٔأنّه تعّرض �متيزي يقدم املوظف  (ٔأ)
و/ٔأو مضايقة ("املدعي") شكوى كتابية ٕاىل مد�ر 

) 90شعبة ٕادارة املوارد البرشية يف غضون �سعني (
يوما تقومييا اعتبارا من �رخي وقوع احلادث ٔأو املعام� 

) يوما تقومييا 90حمّل الشكوى (ٔأو يف غضون �سعني (
وع ٔأكرث من اعتبارا من �رخي أٓخر �ادث يف �ال وق

�ادث وا�د). و�رد يف الشكوى وصف للسلوك احملّدد 
املش�تىك �ليه والظروف املعّينة اليت يُدعى �دوثه فهيا. 

ى مرفوقة �لك ما هو متاح من و�كون الشكو 
 وجهية. ٔأد�

وخيِطر مد�ر شعبة ٕادارة املوارد البرشية  (ب)
املوظف (املوظفني) حمّل الشكوى ("املدعى �ليه 

�لشكوى املقدمة ضده (ضدمه) يف غضون  (�لهيم)")
) يوما تقومييا اعتبارا من �رخي 15مخسة عرش (

اس�تالمه الشكوى. و�كون ٔأمام املدعى �ليه (�لهيم) 
) يوما تقومييا اعتبارا من �رخي اس�تالم 30ثالثون (

 ذ� إالخطار لتقدمي رّد.

وينظر مد�ر شعبة ٕادارة املوارد البرشية يف  (ج)
ّد وخيِطر أ�طراف املعنية كتابيا بقراره الشكوى والر 

) يوما 60ؤأس�باب ذ� القرار يف غضون س�تني (
تقومييا اعتبارا من �رخي اس�تالم الرّد �ىل الشكوى. 
وعندما �كون الشكوى متعلقة �سلوك مد�ر شعبة 

ٕادارة املوارد البرشية يتوىل املد�ر العام النظر فهيا. وبناء 
ة يعلّق مد�ر شعبة ٕادارة �ىل اتفاق أ�طراف املعني
الزمنية ملدة تصل ٕاىل املوارد البرشية هذه املُه� 

يوما تقومييا من ٔأ�ل الرشوع يف �سوية  )90( �سعني
الزناع بطرق �ري رمسية. ومبجّرد انقضاء مدة التعليق 

�ُس�تأٔنف النظر يف القضية رمسيا، ٕاّال ٕاذا طلب املدعي 

ا�ي يعتقد ٔأنّه  يقدم املوظف جيوز للموظف (ٔأ)
شكوى  ٔأن يقدمتعّرض �متيزي و/ٔأو مضايقة ("املدعي") 

مد�ر شعبة ٕادارة املوارد البرشية  املد�ر العامٕاىل  كتابية
. وينبغي تقدمي ت� الشكوى كتابيا، مع صورة ٕاىل 

يف غضون  املوارد البرشية،مد�ر شعبة ٕادارة 
يوما تقومييا اعتبارا من �رخي وقوع  )90(  �سعني

 حمّل الشكوى (ٔأو يف غضون احلادث ٔأو املعام�
) يوما تقومييا اعتبارا من �رخي أٓخر �ادث 90( �سعني

يف �ال وقوع ٔأكرث من �ادث وا�د). و�رد يف 
الشكوى وصف للسلوك احملّدد املش�تىك �ليه 

عى �دوثه فهيا. و�كون املعّينة اليت يُدوالظروف 
 قة �لك ما هو متاح من ٔأد� وجهية.الشكوى مرف

وخيِطر مد�ر شعبة ٕادارة املوارد  وُخيَطر (ب)
) حمّل الشكوى املوظفني املوظفوناملوظف (البرشية 

("املدعى �ليه (�لهيم)") �لشكوى املقدمة ضده 
 ) يوما تقومييا15(ضدمه) يف غضون مخسة عرش (

اعتبارا من �رخي اس�تالمه الشكوى. و�كون ٔأمام 
) يوما تقومييا اعتبارا 30املدعى �ليه (�لهيم) ثالثون (

 من �رخي اس�تالم ذ� إالخطار لتقدمي رّد.

مد�ر شعبة ٕادارة املوارد  املد�ر العاموينظر  (ج)
يف الشكوى والرّد وخيِطر أ�طراف املعنية  البرشية

 القرار يف غضون ؤأس�باب ذ� كتابيا بقراره
) يوما تقومييا اعتبارا من �رخي اس�تالم الرّد 60( س�تني

وعندما �كون الشكوى متعلقة �سلوك �ىل الشكوى. 
مد�ر شعبة ٕادارة املوارد البرشية يتوىل املد�ر العام 

وبناء �ىل اتفاق أ�طراف املعنية يعلّق  النظر فهيا.
هذه املُه�  يةمد�ر شعبة ٕادارة املوارد البرش  املد�ر العام

) يوما تقومييا من 90الزمنية ملدة تصل ٕاىل �سعني (

والقايض �لرجوع  4-11وفقا للتعديل املُد�ل �ىل املادة 
 ٕاىل سلطة خمتصة وا�دة.
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 كتابيا حسب الشكوى.

عبة ٕادارة املوارد البرشية، عند وحييل مد�ر ش  (د)
اللزوم، الشكوى ٕالجراء حتقيق مس�تقل وخيِطر 

أ�طراف بذ�، وبأٔي تدبري (تدابري) مؤقت يعزتم 
تطبيقه. ويف �ال ٕا�ا� الشكوى ٕالجراء حتقيق 

مس�تقل، تُعلّق املُه� احملّددة مبوجب الفقرة (ج) وتُبلّغ 
ه يف ٔأ�ل ال مجيع أ�طراف �لقرار املُت�ذ ؤأس�باب اختاذ

) يوما تقومييا عقب تقدمي تقر�ر 60يت�اوز س�تني (
 التحقيق ٕاىل مد�ر شعبة ٕادارة املوارد البرشية.

وٕاذا مل يوافق ٔأ�د أ�طراف �ىل قرار اُختذ  (و)
مبوجب الفقرة (ج) ٔأو (د) ٔأ�اله، ٔأو يف �ال �دم 

صدور ٔأي قرار يف غضون املُه� الزمنية املنطبقة، �از 
يف غضون  5-11القرار مبقتىض املادة � الطعن يف 

) يوما تقومييا اعتبارا من �رخي ٕاخطاره 90�سعني (
�لقرار ٔأو، ٕاذا مل يصدر ٔأي قرار، تقدمي طعن يف 

) يوما تقومييا عقب انقضاء املُه� 90غضون �سعني (
الزمنية املنطبقة. وتُعترب الشكوى مرفوضة ٕاذا مل يت�ذ 

ية قرارا مضن املُه� مد�ر شعبة ٕادارة املوارد البرش 
 املنطبقة. الزمنية

ٔأ�ل الرشوع يف �سوية الزناع بطرق �ري رمسية. 
ومبجّرد انقضاء مدة التعليق �ُس�تأٔنف النظر يف القضية 

 رمسيا، ٕاّال ٕاذا طلب املدعي كتابيا حسب الشكوى.

مد�ر شعبة ٕادارة املوارد  املد�ر العاموحييل  (د)
، عند اللزوم، الشكوى ٕالجراء حتقيق مس�تقل يةالبرش 

وخيِطر أ�طراف بذ�، وبأٔي تدبري (تدابري) مؤقت 
يعزتم تطبيقه. ويف �ال ٕا�ا� الشكوى ٕالجراء حتقيق 
مس�تقل، تُعلّق املُه� احملّددة مبوجب الفقرة (ج) وتُبلّغ 

مجيع أ�طراف �لقرار املُت�ذ ؤأس�باب اختاذه يف ٔأ�ل ال 
 تقر�ر نتاجئ) يوما تقومييا عقب تقدمي 60( يت�اوز س�تني
مد�ر شعبة ٕادارة املوارد  املد�ر العامالتحقيق ٕاىل 

 .البرشية

وٕاذا مل يوافق ٔأ�د أ�طراف �ىل قرار اُختذ  (و)
مبوجب الفقرة (ج) ٔأو (د) ٔأ�اله، ٔأو يف �ال �دم 

صدور ٔأي قرار يف غضون املُه� الزمنية املنطبقة، �از 
يف غضون  5-11ار مبقتىض املادة � الطعن يف القر 

) يوما تقومييا اعتبارا من �رخي ٕاخطاره 90�سعني (
�لقرار ٔأو، ٕاذا مل يصدر ٔأي قرار، تقدمي طعن يف 

) يوما تقومييا عقب انقضاء املُه� 90غضون �سعني (
الزمنية املنطبقة. وتُعترب الشكوى مرفوضة ٕاذا مل يت�ذ 

قرارا مضن  وارد البرشيةمد�ر شعبة ٕادارة امل املد�ر العام
 املُه� الزمنية املنطبقة.

 2-4-11القا�دة 

 التسوية إالدارية حلاالت رّد تقيمي أ�داء

�ىل املوظف ا�ي يوّد رّد التقيمي ا�ي ٔأجري  (ٔأ)
 2-20-4والقا�دة  1-20-4عن ٔأدائه بناء �ىل القا�دة 

ٔأن يو�ه ذ� الرّد كتابيا ٕاىل مد�ر شعبة ٕادارة املوارد 
) يوما تقومييا اعتبارا من 30البرشية يف غضون ثالثني (

�رخي صدور قرار املسؤول عن ٕاجراء التقيمي. وينظر 
دارة املوارد البرشية يف ذ� الرّد وخيِطر مد�ر شعبة إ 

ا�ي يوّد رّد  املوظف�ىل  جيوز للموظف (ٔأ)
 1-20-4التقيمي ا�ي ٔأجري عن ٔأدائه بناء �ىل القا�دة 

املد�ر ٕاىل  كتابيأأن يو�ه ذ� الرّد  2-20-4والقا�دة 
وينبغي توجيه  مد�ر شعبة ٕادارة املوارد البرشيةو  العام.

ذ� الرّد كتابيا، مع صورة ٕاىل مد�ر شعبة ٕادارة املوارد 
) يوما تقومييا اعتبارا 30يف غضون ثالثني ( البرشية،

والقايض �لرجوع  4-11وفقا للتعديل املُد�ل �ىل املادة 
 ٕاىل سلطة خمتصة وا�دة.
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املوظف كتابيا �لقرار املُت�ذ ؤأس�باب اختاذه يف غضون 
) يوما تقومييا اعتبارا من �رخي اس�تالم 30ثالثني (

إال�ابة �ىل الرّد ٔأو اس�تالم ٔأي معلومات ٕاضافية 
مطلوبة. وعندما �كون املد�ر العام هو املرشف ٔأو 

مي، فٕانّه يتوىل بنفسه النظر يف املسؤول عن ٕاجراء التقي
الرّد. ويف �ال اتفاق مد�ر شعبة ٕادارة املوارد البرشية 
واملوظف �ىل ٔأّن ا�ال ال �زال متا�ا لتسوية القضية 

�لطرق �ري الرمسية، �از تعليق املُه� الزمنية ملدة تصل 
) يوما تقومييا. ومبجّرد انقضاء مدة 90ٕاىل �سعني (

نظر يف القضية رمسيا، ٕاّال ٕاذا طلب التعليق �ُس�تأٔنف ال 
 املدعي كتابيا حسب الرّد.

وٕاذا مل يوافق املوظف �ىل قرار اُختذ مبوجب  (ب)
الفقرة (ٔأ) ٔأ�اله، ٔأو يف �ال �دم صدور ٔأي قرار يف 

غضون املُه� الزمنية املنطبقة، �از � الطعن يف القرار 
) يوما 90يف غضون �سعني ( 5-11مبقتىض املادة 

ا اعتبارا من �رخي ٕاخطاره �لقرار ٔأو، ٕاذا مل يصدر تقوميي
) يوما تقومييا 90قرار، تقدمي طعن يف غضون �سعني (

عقب انقضاء املُه� الزمنية املنطبقة. ويُعترب الرّد مرفوضا 
ٕاذا مل يت�ذ مد�ر شعبة ٕادارة املوارد البرشية قرارا مضن 

 املُه� الزمنية املنطبقة.

من �رخي صدور قرار املسؤول عن ٕاجراء التقيمي. 
يف مد�ر شعبة ٕادارة املوارد البرشية  املد�ر العاموينظر 

ذ� الرّد وخيِطر املوظف كتابيا �لقرار املُت�ذ ؤأس�باب 
) يوما تقومييا اعتبارا من 30اختاذه يف غضون ثالثني (

رّد ٔأو اس�تالم ٔأي معلومات �رخي اس�تالم إال�ابة �ىل ال
وعندما �كون املد�ر العام هو املرشف ٕاضافية مطلوبة. 

ٔأو املسؤول عن ٕاجراء التقيمي، فٕانّه يتوىل بنفسه النظر 
مد�ر شعبة ٕادارة  املد�ر العامويف �ال اتفاق  يف الرّد.

واملوظف �ىل ٔأّن ا�ال ال �زال متا�ا املوارد البرشية 
ري الرمسية، �از تعليق املُه� لتسوية القضية �لطرق �

) يوما تقومييا. ومبجّرد 90الزمنية ملدة تصل ٕاىل �سعني (
انقضاء مدة التعليق �ُس�تأٔنف النظر يف القضية رمسيا، 

 ٕاّال ٕاذا طلب املدعي كتابيا حسب الرّد.

وٕاذا مل يوافق املوظف �ىل قرار اُختذ مبوجب  (ب)
ي قرار يف الفقرة (ٔأ) ٔأ�اله، ٔأو يف �ال �دم صدور أٔ 

غضون املُه� الزمنية املنطبقة، �از � الطعن يف القرار 
) يوما 90يف غضون �سعني ( 5-11مبقتىض املادة 

تقومييا اعتبارا من �رخي ٕاخطاره �لقرار ٔأو، ٕاذا مل يصدر 
) يوما تقومييا 90قرار، تقدمي طعن يف غضون �سعني (

الرّد مرفوضا عقب انقضاء املُه� الزمنية املنطبقة. ويُعترب 
 مد�ر شعبة ٕادارة املوارد البرشية املد�ر العامٕاذا مل يت�ذ 

 قرارا مضن املُه� الزمنية املنطبقة.

 3-4-11القا�دة 

التسوية إالدارية لطلبات ٕا�ادة النظر يف القرارات 
 أ�خرىإالدارية 

�ىل املوظف ا�ي يوّد ٕايداع طلب ٕال�ادة  (ٔأ)
النظر يف قرار ٕاداري �ري القرارات املُت�ذة بناء �ىل 

ٔأ�اله، و�ري  2-4-11والقا�دة  1-4-11القا�دة 
القرارات القاضية بتطبيق تدبري تأٔدييب مبوجب 

ٔأ�اله، ٔأن يقدم ذ� الطلب كتابيا يف  1-10 املادة
ومييا اعتبارا من �رخي ) يوما تق90غضون �سعني (

وّد ٕايداع ا�ي ي �ىل املوظف جيوز للموظف (ٔأ)
طلب ٕال�ادة النظر يف قرار ٕاداري �ري القرارات املُت�ذة 

ٔأ�اله،  2-4-11والقا�دة  1-4-11بناء �ىل القا�دة 
و�ري القرارات القاضية بتطبيق تدبري تأٔدييب مبوجب 

ٕاىل  كتابيأأ�اله، ٔأن يقدم ذ� الطلب  1-10املادة 
رة املد�ر العام. وينبغي تقدمي ذ� الطلب كتابيا، مع صو 

والقايض �لرجوع  4-11وفقا للتعديل املُد�ل �ىل املادة 
 ٕاىل سلطة خمتصة وا�دة.
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اس�تالمه ٕاخطارا كتابيا بذ� القرار. ويُوَ�ه الطلب ٕاىل 
املد�ر العام ٕاذا اكن يتعلّق بقرار ٕاداري اختذه هو. ويف 

احلاالت أ�خرى يُوَ�ه الطلب ٕاىل مد�ر شعبة ٕادارة 
املوارد البرشية. وينبغي ٔأن يتضمن ذ� الطلب 

وينظر املد�ر أ�س�باب املفّص� ؤأية و�ئق دامعة. 
العام، ٔأو مد�ر شعبة ٕادارة املوارد البرشية (حسب 

احلال)، يف ٔأي طلب من هذا النوع وخيِطر املوظف 
كتابيا �لقرار املُت�ذ ؤأس�باب اختاذه يف غضون س�تني 

) يوما تقومييا اعتبارا من �رخي اس�تالم الطلب. 60(
ويف �ال اتفاق املد�ر العام، ٔأو مد�ر شعبة ٕادارة 

رد البرشية (حسب احلال)، واملوظف �ىل ٔأّن املوا
ا�ال ال �زال متا�ا لتسوية القضية �لطرق �ري 

الرمسية، �از تعليق املُه� الزمنية ملدة تصل ٕاىل �سعني 
) يوما تقومييا. ومبجّرد انقضاء مدة التعليق �ُس�تأٔنف 90(

النظر يف القضية رمسيا، ٕاّال ٕاذا طلب املوظف كتابيا 
 ة النظر.حسب طلب ٕا�اد

وٕاذا مل يوافق املوظف �ىل قرار اُختذ مبوجب  (ب)
الفقرة (ٔأ) ٔأ�اله، ٔأو يف �ال �دم صدور قرار يف 

غضون املُه� الزمنية املنطبقة، �از � الطعن يف القرار 
) يوما 90يف غضون �سعني ( 5-11مبقتىض املادة 

تقومييا اعتبارا من �رخي ٕاخطاره �لقرار ٔأو، ٕاذا مل يصدر 
) يوما تقومييا 90ر، تقدمي طعن يف غضون �سعني (قرا

عقب انقضاء املُه� الزمنية املنطبقة. ويُعترب طلب ٕا�ادة 
النظر مرفوضا ٕاذا مل يت�ذ املد�ر العام، ٔأو مد�ر شعبة 
ٕادارة املوارد البرشية (حسب احلال)، قرارا مضن املُه� 

 الزمنية املنطبقة.

يف غضون  ٕاىل مد�ر شعبة ٕادارة املوارد البرشية،
) يوما تقومييا اعتبارا من �رخي اس�تالمه 90�سعني (

ويُوَ�ه الطلب ٕاىل املد�ر ٕاخطارا كتابيا بذ� القرار. 
العام ٕاذا اكن يتعلّق بقرار ٕاداري اختذه هو. ويف 

احلاالت أ�خرى يُوَ�ه الطلب ٕاىل مد�ر شعبة ٕادارة 
وينبغي ٔأن يتضمن ذ� الطلب املوارد البرشية. 

أ�س�باب املفّص� ؤأية و�ئق دامعة. وينظر املد�ر 
ب ، ٔأو مد�ر شعبة ٕادارة املوارد البرشية (حسالعام

يف ٔأي طلب من هذا النوع وخيِطر املوظف  احلال)،
كتابيا �لقرار املُت�ذ ؤأس�باب اختاذه يف غضون س�تني 

) يوما تقومييا اعتبارا من �رخي اس�تالم الطلب. 60(
ٔأو مد�ر شعبة ٕادارة املوارد ويف �ال اتفاق املد�ر العام، 

واملوظف �ىل ٔأّن ا�ال ال  البرشية (حسب احلال)،
�ا لتسوية القضية �لطرق �ري الرمسية، �از �زال متا

) يوما 90تعليق املُه� الزمنية ملدة تصل ٕاىل �سعني (
تقومييا. ومبجّرد انقضاء مدة التعليق �ُس�تأٔنف النظر يف 

القضية رمسيا، ٕاّال ٕاذا طلب املوظف كتابيا حسب طلب 
 ٕا�ادة النظر.

وٕاذا مل يوافق املوظف �ىل قرار اُختذ مبوجب  (ب)
الفقرة (ٔأ) ٔأ�اله، ٔأو يف �ال �دم صدور قرار يف 

غضون املُه� الزمنية املنطبقة، �از � الطعن يف القرار 
) يوما 90يف غضون �سعني ( 5-11مبقتىض املادة 

تقومييا اعتبارا من �رخي ٕاخطاره �لقرار ٔأو، ٕاذا مل يصدر 
) يوما تقومييا 90قرار، تقدمي طعن يف غضون �سعني (

املُه� الزمنية املنطبقة. ويُعترب طلب ٕا�ادة  عقب انقضاء
، ٔأو مد�ر شعبة النظر مرفوضا ٕاذا مل يت�ذ املد�ر العام
قرارا مضن املُه�  ٕادارة املوارد البرشية (حسب احلال)،

 الزمنية املنطبقة.
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 4-4-11القا�دة 

 متديد املُهل الزمنية

يف الظروف �س�تثنائية، جيوز للمد�ر العام، ٔأو مد�ر 
شعبة ٕادارة املوارد البرشية (حسب احلال)، متديد املُهل 

ٔأو  1-4-11الزمنية املنطبقة بناء �ىل القا�دة 
، وٕاخطار 3-4-11ٔأو القا�دة  2-4-11 القا�دة

 أ�طراف املعنية كتابيا بذ�.

، ٔأو مد�ر ثنائية، جيوز للمد�ر العاميف الظروف �س�ت 
متديد املُهل  شعبة ٕادارة املوارد البرشية (حسب احلال)،

ٔأو  1-4-11ء �ىل القا�دة الزمنية املنطبقة بنا
، وٕاخطار 3-4-11ٔأو القا�دة  2-4-11 القا�دة

 أ�طراف املعنية كتابيا بذ�.

 

 2-5-11القا�دة 

 ٕايداع الطعن

[...] 

ا�ي ال يُقدم مضن امله�  وال يُقبل الطعن (ج)
الزمنية احملددة ٔأ�اله؛ �ري ٔأنّه جيوز �لس الطعون 

 التنازل عن ت� امله� يف ظروف اس�تثنائية.

[...] 

مضن  يُقدم يودعوال يُقبل الطعن ا�ي ال  (ج)
امله� الزمنية احملددة ٔأ�اله؛ �ري ٔأنّه جيوز �لس الطعون 

 ثنائية.التنازل عن ت� امله� يف ظروف اس�ت 

 تعديل حتر�ري.

 

 [ييل ذ� املرفق العارش]
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 تعديالت أٔخرى
 2017ينا�ر  1 يفملوظفني لتد�ل �زي النفاذ �ىل نظام ا تعديالت

 وصف التعديل/ الغرض منه النص املُقرتح/ اجلديد احلايلالنص  احلمك

 3-0املادة 

 العمالت وسعر الرصف

ُحتَسب وتُدفَع مجيع املبالغ املس�تحقة للموظفني العاملني يف  (ٔأ)
جنيف �لفرنك السو�رسي؛ واملبالغ املذ�ورة ��والر أ�مر�يك يف نظام 

�لفرنك السو�رسي �سعر املوظفني والحئته تعادل املبالغ املذ�ورة 
 الرصف الرمسي لٔ�مم املت�دة املعمول به يف �رخي اس�تحقاق املبلغ.

وُحتَسب وتُدفَع مجيع املبالغ املس�تحقة للموظفني العاملني يف ب�  (ب)
 �ري سو�رسا بعم� مركز معلهم.

وبرصف النظر عن ٔأحاكم الفقرتني (ٔأ) و(ب) الواردتني أٓنفًا،  (ج)
ن خيتاروا ٔأن تُدفَع هلم ُسلف السفر و�سوية مطالبات جيوز للموظفني أٔ 

 مصاريف السفر ��والر أ�مر�يك.

العاملني يف  ُحتَسب وتُدفَع مجيع املبالغ املس�تحقة للموظفني (ٔأ)
أٔسعار و�كون حيددها املد�ر العام. ٔأو العمالت اليت لعم� � جنيف

ضعها ت يت رصف الاليه أٔسعار لتحويل العمالت املس�ت�دمة الرصف 
�لفرنك السو�رسي؛ واملبالغ املذ�ورة ��والر أ�مر�يك يف  أ�مم املت�دة.

نظام املوظفني والحئته تعادل املبالغ املذ�ورة �لفرنك السو�رسي �سعر 
 الرصف الرمسي لٔ�مم املت�دة املعمول به يف �رخي اس�تحقاق املبلغ.

وظفني العاملني يف ب� وُحتَسب وتُدفَع مجيع املبالغ املس�تحقة للم (ب)
 �ري سو�رسا بعم� مركز معلهم.

وبرصف النظر عن ٔأحاكم الفقرتني (ٔأ) و(ب) الواردتني أٓنفًا،  (ج)
جيوز للموظفني ٔأن خيتاروا ٔأن تُدفَع هلم ُسلف السفر و�سوية مطالبات 

 مصاريف السفر ��والر أ�مر�يك.

امجل�  ،لتصحيح ٔأخطاء وثغرات (�ىل سبيل املثال
احتيا�ات ملرا�اة )، و ةانية من الفقرة (ٔأ) �اطئالث

 املوجودة �دد املاكتب�زايد أ�عامل املتغرية (مثل 
نظمة يف اليت قد توا�ها امل �ارج املقر والصعو�ت 

فضًال عن احتيا�ات فع بعمالت حمددة)، ا�
ن ورغب املوظف�املوظفني (�ىل سبيل املثال، قد ال 

مجيع  يتلقيف سو�رسا  �رييف ب�ان ٔأخرى العاملون 
 عم� مركز معلهم).باملبالغ املس�تحقة هلم 

 13-1املادة 

املعلومات املطلوبة من 
املوظفني و�لزتام بتقدمي 

 هذه املعلومات

عند التعيني، تقع �ىل �اتق املوظفني مسؤولية ٕامداد املد�ر العام 
وظفني �ملعلومات الالزمة لت�ديد مركزمه ومس�تحقاهتم مبوجب نظام امل

 والحئته ٔأو الختاذ التدابري إالدارية اليت يتطلهبا تعييهنم.

عند التعيني، تقع �ىل �اتق املوظفني مسؤولية ٕامداد املد�ر العام 
�ملعلومات الالزمة لت�ديد مركزمه ومس�تحقاهتم مبوجب نظام املوظفني 

 الختاذ التدابري إالدارية اليت يتطلهبا تعييهنم.و ٔأووالحئته 

  الصيا�ة.تعديل يف

 1-2املادة 

 تصنيف الوظائف

د املد�ر العام طبيعة الواجبات واملسؤوليات املُس�نَدة ٕاىل  (ٔأ) ُحيّدِ
لك رتبة �ىل ضوء معايري موظفي فئات املد�ر�ن والفنيني والفنيني 

الوطنيني اليت �س�ت�د�ا املنظامت احلكومية ا�ولية أ�خرى يف نظام 
أ�مم املت�دة املو�د، ومعايري موظفي فئة اخلدمات العامة، واملعايري 

شرتكة جلنيف ٔأو نيويورك. وجيب ٕا�اطة املوظفني �لامً مبعايري حتديد امل 
الرتب، وبت�ديد مس�توى الواجبات واملسؤوليات، 

 املطلوبة. و�ملؤهالت

واملؤهالت د املد�ر العام طبيعة الواجبات واملسؤوليات ُحيدِّ  (ٔأ)
�ىل ضوء معايري  وظيفة رتبةلك ب املُس�نَدة ٕاىل املطلوبة اخلاصة

موظفي فئات املد�ر�ن والفنيني والفنيني الوطنيني اليت �س�ت�د�ا 
املنظامت احلكومية ا�ولية أ�خرى يف نظام أ�مم املت�دة املو�د، 

اخلدمات العامة، واملعايري املشرتكة جلنيف ٔأو ومعايري موظفي فئة 
نيويورك. وجيب ٕا�اطة املوظفني �لامً مبعايري حتديد الرتب، وبت�ديد 

 .مس�توى الواجبات واملسؤوليات، و�ملؤهالت املطلوبة

�ذف تبس�يط النظام و يف الصيا�ة هبدف  تعديالت
 زائدة عن احلا�ة.الأ�حاكم 
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 وصف التعديل/ الغرض منه النص املُقرتح/ اجلديد احلايلالنص  احلمك

د املد�ر العام موضع لك وظيفة دا�ل التصنيف التايل.  (ب) وُحيّدِ
د للك وظيفة رتبة مناس�بة يف ٔأي من الفئات التالية: فئة املد�ر� ن، وُحتد�
 والفئة الفنية، وفئة املوظفني الفنيني الوطنيني، وفئة اخلدمات العامة.

[...] 

ويضع املد�ر العام ٔأحاكمًا لتصنيف مجيع الوظائف يف املكتب  (ج)
ا�ويل، ما �دا وظيفيت �ئب املد�ر العام ومسا�د املد�ر العام، وفقًا 

املطلوبة لطبيعة ومس�توى واجبات ومسؤوليات الوظائف واملؤهالت 
للموظفني ا��ن �شغلوهنا. و�شمل هذه أ�حاكم تطبيق معايري 
التصنيف اليت وضعهتا جلنة اخلدمة املدنية ا�ولية. وتتلقى جلنة 

تقار�ر نصف س�نوية عن نتاجئ  2-2التصنيف املنصوص �لهيا يف املادة 
 ؤأ�شطة مجيع هذه التصنيفات من ٕادارة املوارد البرشية.

[...] 

د املد�ر العام موضع لك وظيفة دا�ل التصنيف التايل (ب) ، وُحيّدِ
وجيب أٔن اخلدمة املدنية ا�ولية  جلنةملعايري التصنيف اليت وضعهتا وفقاً 

د للك وظيفة رتبة مناس�بة يف ٔأي من  .ُحياط هبا املوظفون �لامً  وُحتد�
الفئات التالية: فئة املد�ر�ن، والفئة الفنية، وفئة املوظفني الفنيني 

 الوطنيني، وفئة اخلدمات العامة.

[...] 

ملكتب ويضع املد�ر العام ٔأحاكمًا لتصنيف مجيع الوظائف يف ا (ج)
، وفقًا ا�ويل، ما �دا وظيفيت �ئب املد�ر العام ومسا�د املد�ر العام

لطبيعة ومس�توى واجبات ومسؤوليات الوظائف واملؤهالت املطلوبة 
للموظفني ا��ن �شغلوهنا. و�شمل هذه أ�حاكم تطبيق معايري 

وتتلقى جلنة  التصنيف اليت وضعهتا جلنة اخلدمة املدنية ا�ولية.
تقار�ر نصف س�نوية عن نتاجئ  2-2املنصوص �لهيا يف املادة التصنيف 

 ؤأ�شطة مجيع هذه التصنيفات من ٕادارة املوارد البرشية.

[...] 

 2-2املادة 

 ٕا�ادة تصنيف الوظائف

[...] 

 وجيوز الس�تعراض التصنيف ٔأن: (د)

 يؤكد الرتبة ذاهتا للوظيفة كام اكنت ُمصن�فًة يف أ�صل؛ )1(

 يُفيض ٕاىل رتبة ٔأدىن من التصنيف أ�صيل؛ )2(

يُفيض ٕاىل رتبة ٔأ�ىل من التصنيف أ�صيل �رتبة وا�دة يف  )3(
 الفئة نفسها؛

يُفيض ٕاىل رتبة ٔأ�ىل من التصنيف أ�صيل بأٔكرث من رتبة يف  )4(
 الفئة نفسها ٔأو يف فئة ٔأخرى.

و�ُشّلكِ املد�ر العام جلنة تصنيف ٕالسداء املشورة � ف�  ه)(
يتعلق ٕ��ادة تصنيف الوظائف املشغو�، ويت�ذ قرارًا بعد ٔأن ينظر يف 

[...] 

 وجيوز الس�تعراض التصنيف ٔأن: (د)

 يؤكد الرتبة ذاهتا للوظيفة كام اكنت ُمصن�فًة يف أ�صل؛ )1(

مبقدار رتبة وا�دة  يُفيض ٕاىل رتبة ٔأدىن من التصنيف أ�صيل )2(
 ؛ٔأو أٔكرث دا�ل الفئة نفسها أٔو يف فئة أٔخرى

 �رتبة مبقدار رتبةيُفيض ٕاىل رتبة ٔأ�ىل من التصنيف أ�صيل  )3(
 ؛.أٔو يف فئة ٔأخرى يف الفئة نفسهأأو أٔكرث وا�دة 

يُفيض ٕاىل رتبة ٔأ�ىل من التصنيف أ�صيل بأٔكرث من رتبة يف  )4(
 الفئة نفسها ٔأو يف فئة ٔأخرى.

و�ُشّلكِ املد�ر العام جلنة تصنيف ٕالسداء املشورة � ف�  (ه)

 

 

 

لتصحيح �ُدلتا ): 3) و(2(د)( تانالفرعي  ن�الفقر
ٔأقل فٕا�ادة التصنيف جيوز ٔأن تُفيض ٕاىل رتبة . سهوٍ 

ٔأكرث يف الفئة نفسها ٔأو يف فئة مبقدار رتبة وا�دة ٔأو 
مبقدار رتبة ٔأ�ىل ٕاىل وجيوز ٔأن تفيض كذ� ، ٔأخرى

 ٔأو 1-مد ٕاىل 5-ف(مثل  يف فئة ٔأخرى رتبة وا�دة
 ).1-ٕاىل ف 7-ع

الفقرة الفرعية أ�دجمت مع ): 4الفقرة الفرعية (د)(
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مشورة اللجنة. وتتأٔلف جلنة التصنيف من ثالثة ٔأش�اص لّلكٍ مهنم 
مناوب: رئيس: جيب ٔأن �كون خشصًا ذا �ربة �شؤون املوظفني يف 

ية ا�ولية وجيب ٔأال �كون موظفًا يف املكتب ا�ويل، املنظامت احلكوم 
مة من  واثنني من موظفي املكتب ا�ويل: ُخيَتار ٔأ�دهام من قامئة ُمقد�

جملس املوظفني هبا ثالثة ٔأسامء، وا�ٓخر هو مد�ر ٕادارة املوارد البرشية 
�ملكتب ا�ويل ٔأو َمْن ينوب عنه. وجيب ٕا�اطة املوظفني �لامً مبعايري 

د الرتب، وبت�ديد مس�توى الواجبات واملسؤوليات، و�ملؤهالت حتدي
 املطلوبة.

[...] 

يتعلق ٕ��ادة تصنيف الوظائف املشغو�، ويت�ذ قرارًا بعد ٔأن ينظر يف 
مشورة اللجنة. وتتأٔلف جلنة التصنيف من ثالثة ٔأش�اص لّلكٍ مهنم 
مناوب: رئيس: جيب ٔأن �كون خشصًا ذا �ربة �شؤون املوظفني يف 

ا�ولية وجيب ٔأال �كون موظفًا يف املكتب ا�ويل،  املنظامت احلكومية
مة من  واثنني من موظفي املكتب ا�ويل: ُخيَتار ٔأ�دهام من قامئة ُمقد�

جملس املوظفني هبا ثالثة ٔأسامء، وا�ٓخر هو مد�ر ٕادارة املوارد البرشية 
وجيب ٕا�اطة املوظفني �لامً مبعايري �ملكتب ا�ويل ٔأو َمْن ينوب عنه. 

الرتب، وبت�ديد مس�توى الواجبات واملسؤوليات، و�ملؤهالت حتديد 
 املطلوبة.

[...] 

 ) لتجنب التكرار.3(د)(

 

امجل� أ��رية لضامن ��ساق مع ُ�ذفت الفقرة (ه): 
لتجنب و  1-2املادة  د�لت �ىلالتعديالت اليت أ� 
 (ٔأ).2-2املادة (ب) و 1-2ملادة ا�كرار ما ورد يف 

 3-2املادة 

حتديد الفئة ومس�توى �ام 
 املوظفني املؤقتني

د املد�ر العام فئة املوظف املؤقت ومس�توى �امه من  (ٔأ) ُحيّدِ
منطلق معايري جلنة اخلدمة املدنية ا�ولية، و�كون للك �مة وصٌف 

 أ�ويل.وظيفٌي �ديث. وُجيرى الت�ديد ٔ�غراض حساب املرتب 

د املد�ر العام للك �مة رتبًة مناس�بًة يف ٔأي من الفئات  (ب) وُحيّدِ
التالية: فئة املد�ر، والفئة الفنية، وفئة املوظفني الفنيني الوطنيني وفئة 

اخلدمات العامة. و�كون الرتب املعمول هبا يف لك فئة �ىل النحو 
 [...] التايل:

د املد�ر العام فئة املوظف املؤقت ومس�توى �امه من  (ٔأ) ُحيّدِ
منصب  �مةمنطلق معايري جلنة اخلدمة املدنية ا�ولية، و�كون للك 

وصٌف وظيفٌي �ديث. وُجيرى الت�ديد ٔ�غراض حساب  مؤقت
 أ�ويل. املرتب

د املد�ر العام للك  (ب) رتبًة مناس�بًة يف  منصب مؤقت �مةوُحيّدِ
التالية: فئة املد�ر، والفئة الفنية، وفئة املوظفني الفنيني  ٔأي من الفئات

الوطنيني وفئة اخلدمات العامة. و�كون الرتب املعمول هبا يف لك فئة 
 [...] �ىل النحو التايل:

 يف الصيا�ة. تتعديال

 1-3املادة 

 املرتبات

[...] 

 و�كون املرتبات اكلتايل: (ب)

 املد�ر العام

 )1997 نومفرب 1(اعتبارًا من 

[...] 

 �ئبو املد�ر العام

[...] 

 و�كون املرتبات اكلتايل: (ب)

 املد�ر العام

 )1997نومفرب  1(اعتبارًا من 

[...] 

 �ئبو املد�ر العام

 

 .�ري الرضوريةحاكم ا�ٔ ذف الفقرة (ب): حل
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 )1992ٔأكتو�ر  1(اعتبارًا من 

[...] 

 مسا�دو املد�ر العام

 )1992ٔأكتو�ر  1(اعتبارًا من 

[...] 

وتُنَرش �داول املرتبات املعمول هبا للموظفني �ىل النحو  (ج)
د يف املرفق الثاين.  املُ�د�

 )1992ٔأكتو�ر  1(اعتبارًا من 

[...] 

 مسا�دو املد�ر العام

 )1992ٔأكتو�ر  1(اعتبارًا من 

[...] 

�ىل  ا�ٓخر�نوتُنَرش �داول املرتبات املعمول هبا للموظفني  (ج)
د يف املرفق الثاين.  النحو املُ�د�

 

 

 

 

 

 .يف الصيا�ةالفقرة (ج): تعديل 

 2-3املادة 

 إال�ا�

[...] 

ويُقصد بعبارة "وا� معال ٔأو ٔأخ معال ٔأو ٔأخت معا�" وا�  (د)
املوظف ٔأو وا�ته ٔأو ٔأخوه ٔأو ٔأخته ا��ن يتحمل املوظف ٔأكرث من 

املبلغ ضعف نصف املبلغ الالزم ٕال�ا� ٔأي مهنم، و�ىل ٔأي �ال �كون 
). وٕاضافة و(4-3) ٔأو املادة د(3-3قمية البدل املنصوص �ليه يف املادة 

س�نة، ٔأو  18ٕاىل ذ�، جيب ٔأن �كون معر أ�خ ٔأو أ�خت ٔأقل من 
س�نة يف �ا� مالزمة ا�راسة �نتظام يف مدرسة ٔأو �امعة  21ٔأقل من 

ة ٔأو مؤسسة تعلميية مشاهبة؛ ولكن يمت التغايض عن الرشوط املتعلق
�لسن و�نتظام يف ا�راسة ٕاذا اكن أ�خ ٔأو أ�خت �ري قادر�ن 

 جسدً� ٔأو عقليًا �ىل ممارسة معل قّمي بأٔجر.

[...] 

وال يُطب�ق موضوع هذه املادة والقوا�د املندر�ة حتته �ىل  (و)
 املوظفني املؤقتني ما مل تنّص قا�دٌة �ىل �الف ذ�.

[...] 

ٔأو ٔأخ معال ٔأو ٔأخت معا�" وا� ويُقصد بعبارة "وا� معال  (د)
املوظف ٔأو وا�ته ٔأو ٔأخوه ٔأو ٔأخته ا��ن يتحمل املوظف ٔأكرث من 

، و�ىل املوارد املالية �� الشخص املبلغ الالزم ٕال�ا� ٔأي مهنمنصف 
-3ٔأي �ال �كون املبلغ ضعف قمية البدل املنصوص �ليه يف املادة 

جيب ٔأن �كون معر  ). وٕاضافة ٕاىل ذ�،و(4-3ٔأو املادة  (و))د(3
س�نة يف �ا�  21س�نة، ٔأو ٔأقل من  18أ�خ ٔأو أ�خت ٔأقل من 

مالزمة ا�راسة �نتظام يف مدرسة ٔأو �امعة ٔأو مؤسسة تعلميية 
مشاهبة؛ ولكن يمت التغايض عن الرشوط املتعلقة �لسن و�نتظام يف 

ا�راسة ٕاذا اكن أ�خ ٔأو أ�خت �ري قادر�ن جسدً� ٔأو عقليًا �ىل 
 ارسة معل قّمي بأٔجر.مم

[...] 

وال يُطب�ق موضوع هذه املادة والقوا�د املندر�ة حتته �ىل  (و)
 املوظفني املؤقتني ما مل تنّص قا�دٌة �ىل �الف ذ�.

لت الفقرة (د):   لتوضيح احلمك.�ُّدِ

ق �ىل طب� ت  ت ٔ�ن هذه املادةذفالفقرة (و): �ُ 
(د) 3-3يف املادتني درجت املوظفني املؤقتني. وقد أ� 

ال تنطبق �شأٔن أ�حاكم اليت مواصفات  (و)4-3و
 املوظفني املؤقتني. �ىل

 4-3املادة 

بدالت إال�ا� ملوظفي فئة 
اخلدمات العامة وفئة 

حيق ملوظفي فئة اخلدمات العامة وفئة املوظفني الفنيني الوطنيني 
يف حساب املعاش  احلصول �ىل البدالت التالية اليت ال تد�ل
�نة ف� ييل:  التقا�دي مبقتىض الرشوط املُبي

حيق ملوظفي فئة اخلدمات العامة وفئة املوظفني الفنيني الوطنيني 
احلصول �ىل البدالت التالية اليت ال تد�ل يف حساب املعاش 

�نة ف� ييل اليت وضعها املد�ر العامالتقا�دي مبقتىض الرشوط   :املُبي

 .يف الصيا�ةتعديالت 
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املبلغ املذ�ور يف املرفق الثاين، س�نوً�، عن زوج معال،  (ٔأ) املوظفني الفنيني الوطنيني
 (ٔأ)؛2-3�رشط تطبيق املادة 

[...] 

ويف �ا� �دم وجود زوج معال، حيق للموظف ٔأن حيصل  (و)
ش�اص التايل �ىل املبلغ املذ�ور يف املرفق الثاين، س�نوً�، عن ٔأ�د ا�ٔ 

 ذ�رمه: وا� معال، ٔأو ٔأخ معال، ٔأو ٔأخت معا�؛

[...] 

، املذ�ور يف املرفق الثاين، س�نوً�، عن زوج معال املبلغ (ٔأ)
 ؛(ٔأ)2-3�رشط تطبيق املادة 

[...] 

ويف �ا� �دم وجود زوج معال، حيق للموظف ٔأن حيصل  (و)
�ىل املبلغ املذ�ور يف املرفق الثاين، س�نوً�، عن ٔأ�د أ�ش�اص التايل 

حلمك وال �رسي هذا ا. ذ�رمه: وا� معال، ٔأو ٔأخ معال، ٔأو ٔأخت معا�
 ؛�ىل املوظفني املؤقتني

[...] 

 

 

 

مج� املعالني من ا�ر�ة الثانية: �شأٔن الفقرة (و) 
من  1-2-3احلالية  القا�دة�ديدة تعكس ٔأحاكم 

 ف (انظر ٔأ�اله).ذَ سوف حتُ  يت، الالحئة املوظفني

 11-3املادة 

 بدل الوظيفة اخلاص

يد�ل يف حساب املعاش يُدفَع بدل وظيفة �اص ال  (ٔأ)
د املدة ٔأو دامئ ٔأو  التقا�دي ٕاىل ٔأي موظف يعمل مبوجب عقد ُم�د�

مس�متر يُطلَب منه ٔأن يتوىل مؤقتًا مسؤوليات وواجبات وظيفة شاغرة 
يف رتبة ٔأ�ىل من رتبة الوظيفة اليت �شغلها. ويُدفَع هذا البدل اعتبارًا 

ر متواص� اكمل من التارخي ا�ي توىل فيه املوظف ملدة س�تة ٔأشه
 واجبات الوظيفة ذات الرتبة أ��ىل، اليت أ�س�ندت ٕاليه.

[...] 

يُدفَع بدل وظيفة �اص ال يد�ل يف حساب املعاش  (ٔأ)
د املدة ٔأو  يعمل مبوجب عقد  تعييناً ُمعني� التقا�دي ٕاىل ٔأي موظف  ُم�د�

يُطلَب منه ٔأن يتوىل مؤقتًا مسؤوليات وواجبات  أأو مس�متر  ادامئ
شاغرة يف رتبة ٔأ�ىل من رتبة الوظيفة اليت �شغلها. ويُدفَع هذا وظيفة 

ٔأشهر  ثالثة س�تةالبدل اعتبارًا من التارخي ا�ي توىل فيه املوظف ملدة 
 متواص� اكمل واجبات الوظيفة ذات الرتبة أ��ىل، اليت أ�س�ندت ٕاليه.

[...] 

يف الغالبية العظمى من املُطب�قة لت�ىش مع القوا�د 
املو�د،  ٔ�مم املت�دةانظام املشرتكة يف املنظامت 

حيث ميكن منح بدل الوظيفة اخلاص بعد 
 ٔأشهر. ثالثة

 17-3املادة 

أ�جر ا�ا�ل يف حساب 
 املعاش التقا�دي

يُقصد بعبارة "أ�جر ا�ا�ل يف حساب املعاش التقا�دي"  (ٔأ)
ؤأساس اشرتااكت املكتب  ٔأساس اس�تحقاقات املعاشات التقا�دية

ا�ويل واملوظفني يف صندوق املعاشات التقا�دية. و�كون أ�جر 
ا�ا�ل يف حساب املعاش التقا�دي، وفقًا لرشوط تعيني املوظف 

د يف النظام أ�سايس 1-6وطبقًا للفقرة (ب) من املادة  ، هو املبلغ املُ�د�
 املت�دة. للصندوق املشرتك للمعاشات التقا�دية ملوظفي أ�مم

وعندما �كون قمية أ�جر ا�ا�ل يف حساب املعاش التقا�دي  (ب)
 – 1975ٔأكتو�ر  1ا�ي د�ل تعيينه �زي النفاذ قبل  –للموظف 

�لفرنك السو�رسي يف شهر ما ٔأقل مما اكنت �ليه يف الشهر السابق، 
نتي�ًة الختالف سعر الرصف بني معليت سو�رسا والوال�ت املت�دة، 

يُقصد بعبارة "أ�جر ا�ا�ل يف حساب املعاش التقا�دي"  (ٔأ)
قاقات املعاشات التقا�دية ؤأساس اشرتااكت املكتب ٔأساس اس�تح

ا�ويل واملوظفني يف صندوق املعاشات التقا�دية. و�كون أ�جر 
 ا�ا�ل يف حساب املعاش التقا�دي، وفقًا لرشوط تعيني املوظف

د يف النظام أ�سايس 1-6وطبقًا للفقرة (ب) من املادة  ، هو املبلغ املُ�د�
 ت التقا�دية ملوظفي أ�مم املت�دة.للصندوق املشرتك للمعاشا

وعندما �كون قمية أ�جر ا�ا�ل يف حساب املعاش التقا�دي  (ب)
 – 1975ٔأكتو�ر  1ا�ي د�ل تعيينه �زي النفاذ قبل  –للموظف 

�لفرنك السو�رسي يف شهر ما ٔأقل مما اكنت �ليه يف الشهر السابق، 
ال�ت املت�دة، نتي�ًة الختالف سعر الرصف بني معليت سو�رسا والو

ٔأي موظف د�ل  مل يعد يو�دٔ�نه حاكم ُ�ذفت ا�ٔ 
 .1975ٔأكتو�ر  1ذ قبل ا�زي النفتعيينه 
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غ أ��ري هو قمية أ�جر ا�ا�ل يف حساب املعاش التقا�دي يظل املبل
حىت قدوم الشهر ا�ي يصل فيه ٔأجر املوظف ا�ا�ل يف حساب 
املعاش التقا�دي، ٔ�ي سبب من أ�س�باب، ٕاىل املبلغ الساري قبل 

 �ختالف املذ�ور.

[...] 

يظل املبلغ أ��ري هو قمية أ�جر ا�ا�ل يف حساب املعاش التقا�دي 
حىت قدوم الشهر ا�ي يصل فيه ٔأجر املوظف ا�ا�ل يف حساب 
املعاش التقا�دي، ٔ�ي سبب من أ�س�باب، ٕاىل املبلغ الساري قبل 

 �ختالف املذ�ور.

 [...] (ب) (ج)

 [...] (ج) (د)

 18-3املادة 

 خصومات املرتبات

تُقتطع اخلصومات التالية لك شهر من املبلغ إالجاميل املس�تحق 
 موظف: للك

[...] 

ومدفو�ات �اصة بأٔي د�ن مس�تحق ا�فع للغري عندما �كون  (د)
مبالغ ٕال�ا� زو�ه احلايل ٔأو هذا ا��ن بأٔمر قضايئ ضد موظف �فع 

السابق ٔأو ٔأوالده املعالني ٔأو لكهيام ("ٔأوامر ٕا�ا� أ�رسة") �لرشوط 
د يف تعممي ٕاداري، عندما يأٔذن املد�ر العام هبذا اخلصم؛  اليت ُحتد�

[...] 

تُقتطع اخلصومات التالية لك شهر من املبلغ إالجاميل املس�تحق 
 موظف: للك

[...] 

ومدفو�ات �اصة بأٔي د�ن مس�تحق ا�فع للغري عندما �كون  (د)
هذا ا��ن بأٔمر قضايئ ضد موظف �فع مبالغ ٕال�ا� زو�ه احلايل ٔأو 

ٔأو لكهيام ("ٔأوامر ٕا�ا� أ�رسة") �لرشوط  املعالنيالسابق ٔأو ٔأوالده 
د يف تعممي ٕاداري، عندما يأٔذن املد�ر العام هبذا اخلصم؛  اليت ُحتد�

[...] 

ٔأمر ٕا�ا� ، يف �ا� وجود الطفلف� القول ٔأن من �
�ملعىن املقصود يف  املوظف، �كون �ا� �ىل ٔأرسة

 ملوظفني.من نظام ا (ب)2-3املادة 

 25-3املادة اجلديدة 

الز�دة ا�ورية اخلاصة يف 
 املرتب

 الز�دة دورية �اصة يف املرتب  نحأٔن مي جيوز للمد�ر العام  (أٔ) 
الفئة الفنية  يفموظف ي �ٔ  التقا�ديد�ل يف حساب املعاش ت

عن  ملدة س�نة وا�دة �ىل أ�قل، بعيداً  ،أ�عيد انتدابهوالفئات العليا 
و�كون الز�دة ا�ورية اخلاصة يف املرتب . �لرتبة نفسها يف وظيفةقر امل

 زائد، مبلغاً يعادل مرتب ثالث در�ات ك�د أٔقىص يف رتبة املوظف
 .�سوية مقر العمل

الز�دة ا�ورية اخلاصة بعد مخس س�نوات من  دفعيتوقف و  (ب)
اخلدمة املتواص� يف مركز العمل نفسه، أٔو ٕاذا أ�عيد املوظف ٕاىل املقر، 

 .ٔأو يف �ا� �رقية املوظف، أٔهيم ٔأس�بق

 مل �مكل�ُسرتّد مبلغ الز�دة ا�ورية اخلاصة من املوظف ٕاذا و  (ج)

دة لتوفري �افز مايل عند انتقال املوظفني مادة �دي
 .بعيدة عن املقرٕاىل ماكتب 

 

 ة�ي(انظر املرفق احلادي عرش ا�ي يعرض نت 
طلبت جلنة اليت املوظفني  اخلاصة �نتقالا�راسة 

 )هااملكتب ا�ويل ٕاجراء منالتنس�يق 
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مل يقرر املد�ر العام  املوظف س�نة وا�دة من العمل بعيداً عن املقر، ما
 ٔأن هذا تربره ظروف اس�تثنائية.

 نيالب� ا�ي يقع فيه مركز العمل واملوظف واطينملال حيق و (د)
أٔن حيصلوا �ىل ا��ن �كون تعييهنم أ�ويل يف مركز معل بعيد عن املقر 

 الز�دة ا�ورية اخلاصة.

 هذه املادة �ىل املوظفني املؤقتني.�رسي  الو (ه)

 4-4املادة 

 الرتقية

[...] 

ٕال�ادة تصنيف  وحيق للك موظف ٔأن حيصل �ىل �رقية نتي�ةً  (ب)
وظيفة دا�ل فئته مبا ال �زيد عن رتبة وا�دة ٔأ�ىل من الوظيفة اليت 
�شغلها، �رشط ٔأن تتوفر فيه املؤهالت ؤأن �كون تقي�ت ٔأدائه يف 
ٕاطار أٓلية تقيمي أ�داء فعاً� ٔأو ٔأفضل يف الس�نتني السابقتني للرتقية، 

ا ٔأكرث من مرة و�رشط ٔأال �كون الوظيفة اليت �شغلها قد أ�عيد تصنيفه
 دون ٔأن يتغري شا�لها ودون ٕاجراء معلية تنافس�ية.

د املدة ٔأو دامئًا ٔأو مس�مترًا  (ج) ويُمنَح املوظفون املُعي�نون تعيينًا ُم�د�
 �رقية معقو�، دون تقييد ٕالماكن تعيني مواهب �ديدة. ٕاماكنيات

[...] 

[...] 

يف فئة اخلدمات العامة أٔو فئة موظف  ٔ�ي للكوحيق  (ب)
ٔأن حيصل �ىل �رقية نتي�ًة املوظفني الفنيني الوطنيني أٔو الفئة الفنية 

مبا  للوظيفة ٕاىل الرتبة أ��ىل التاليةدا�ل فئته وظيفة  تصنيفال ٕال�ادة 
 :اليت �شغلها، �رشط ال �زيد عن رتبة وا�دة ٔأ�ىل من الوظيفة

 ،اماً رشوط الوظيفة�س�تويف مت تتوفر فيه املؤهالتٔأن  )1(

ؤأن �كون تقي�ت ٔأدائه يف ٕاطار أٓلية تقيمي أ�داء فعاً� ٔأو  )2(
 ٔأفضل يف الس�نتني السابقتني للرتقية، 

ٔأال �كون الوظيفة اليت �شغلها قد أ�عيد تصنيفها ٔأكرث �رشط و  )3(
 من مرة دون ٔأن يتغري شا�لها ودون ٕاجراء معلية تنافس�ية.

د املدة ٔأو دامئًا ٔأو مس�مترًا  (ج) ويُمنَح املوظفون املُعي�نون تعيينًا ُم�د�
�رقية معقو�، دون تقييد ٕالماكن تعيني مواهب  فرص ٕاماكنيات
 �ديدة.

[...] 

 

لت الفقرة (ب):  -2لضامن ��ساق مع القا�دة �ُّدِ
فئة  يوظفه القا�دة، ليس مللهذ وفقاً ف). 3((ب)2-1

�ىل العكس من ذ�، و  ،املد�ر�ن "احلق يف الرتقية"
فئة دا�ل تصنيف ال ٕا�ادة جيب ٔأن ختضع معلية 

تنص لمنافسة." و�الوة �ىل ذ�، ل "املد�ر�ن 
) �ىل ٔأن املوظف جيب ٔأن 3((ب)1-2-2 قا�دةال
 ".�س�تويف متامًا متطلبات الوظيفة"

 

 يف الصيا�ةالفقرة (ج): تعديل 

 6-4املادة 

 ف �ىل ٔأساس دويلالتوظي

[...] 

وميكن ٔأن �شمل البدالت واملزا� و�س�تحقاقات املتا�ة  (ب)
للموظفني املُعي�نني تعيينًا دوليًا ما ييل، حبسب مركزمه التعاقدي ومع 
مرا�اة الرشوط اخلاصة اليت قد تنطبق: ٕا�انة إالجيار، واحلصول �ىل 

[...] 

وميكن ٔأن �شمل البدالت واملزا� و�س�تحقاقات املتا�ة  (ب)
للموظفني املُعي�نني تعيينًا دوليًا ما ييل، حبسب مركزمه التعاقدي ومع 
مرا�اة الرشوط اخلاصة اليت قد تنطبق: ٕا�انة إالجيار، واحلصول �ىل 

معل  كزٕاىل مر  �نتداب" ٕاذ ٕانلتصحيح خطأٔ، 
من مضن "البدالت واملزا�  أٓخر" ليس

ٔأن ينقل ر العام جيوز للمد�و . و�س�تحقاقات"
مصاحل اقتضت معل أٓخر لكام  كزوظف ٕاىل مر امل
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اخلدمة هلم ؤ�زوا�م مصاريف السفر عند التعيني أ�ويل وعند انهتاء 
ؤ�والدمه املعالني، ونقل أ�متعة املزنلية، ومن�ة �نتداب، وٕا�ازة 

ز�رة الوطن، ومن�ة التعلمي، و�نتداب ٕاىل مركز معل أٓخر، ومن�ة 
 العودة ٕاىل الوطن.

[...] 

مصاريف السفر عند التعيني أ�ويل وعند انهتاء اخلدمة هلم ؤ�زوا�م 
، �س�تقرار �نتدابمه املعالني، ونقل أ�متعة املزنلية، ومن�ة ؤ�والد

و�نتداب ٕاىل مركز معل أٓخر، وٕا�ازة ز�رة الوطن، ومن�ة التعلمي، 
 ومن�ة العودة ٕاىل الوطن.

[...] 

 .3-4للامدة  الويبو ذ�، وفقاً 

ن�ة مب "" نتداب"من�ة �اس�ُتعيض عن 
 2-3-7" لضامن ��ساق مع القا�دة �س�تقرار

 �ة.نق� املُ مجمو�ة عنارص أ�جر املعد� لتنفيذ  ابصيغهت

 10-4املادة 

 جمالس التعيني

[...] 

وال تُطب�ق هذه املادة �ىل التعيينات املؤقتة �س�تثناء ما هو  (ب)
د املد�ر العام  د يف القوا�د الواردة يف نظام املوظفني والحئته. وُحيّدِ ُم�د�

 يف املرفق الثالث ٕاجراءات �ختيار اخلاصة �لتعيينات املؤقتة.

[...] 

ناء ما هو وال تُطب�ق هذه املادة �ىل التعيينات املؤقتة �س�تث  (ب)
د  د املد�ر العام يف نظام املوظفني والحئته.  يف القوا�د الواردةُم�د� وُحيّدِ

 يف املرفق الثالث ٕاجراءات �ختيار اخلاصة �لتعيينات املؤقتة.

 

يف رة كر� . امجل� احملذوفة مُ يف الصيا�ةتعديل 
 (ب).16-4(ٔأ) واملادة 3-9-4 القا�دة

 16-4املادة 

 املؤقتةالتعيينات 

التعيينات املؤقتة مبوجب هذه املادة يه التعيينات اليت تُمنَح  (ٔأ)
شهرًا. وجيوز متديد ٔأي تعيني من هذه  12من فرتة شهر وا�د حىت 

التعيينات، حسب تقد�ر املد�ر العام، مرة وا�دة ٔأو ٔأكرث �رشط ٔأال 
 �زيد مدة التعيني املؤقت الرتامكية عن س�نتني.

د املد�ر (ب) العام ٕاجراءات �ختيار اخلاصة  وُحيّدِ
 املؤقتة. �لتعيينات

[...] 

وال تُعيد املنظمُة تعيني أ�ش�اص ا��ن بلغوا املدة الرتامكية  (د)
القصوى للتعيني املؤقت اليت تبلغ س�نتني تعيينًا مؤقتًا ملدة س�نة وا�دة 

 �ىل أ�قل.

[...] 

التعيينات اليت تُمنَح التعيينات املؤقتة مبوجب هذه املادة يه  (ٔأ)
شهرًا. وجيوز متديد ٔأي تعيني من هذه  12من فرتة شهر وا�د حىت 

التعيينات، حسب تقد�ر املد�ر العام، مرة وا�دة ٔأو ٔأكرث �رشط ٔأال 
 الرتامكية عن س�نتني. ةاملؤقت ات�زيد مدة التعيين

د املد�ر العام  (ب) ٕاجراءات �ختيار  يف املرفق الثالثوُحيّدِ
 املؤقتة. ت�لتعيينا اخلاصة

[...] 

وال تُعيد املنظمُة تعيني أ�ش�اص ا��ن بلغوا املدة الرتامكية  (د)
القصوى للتعيني املؤقت اليت تبلغ س�نتني تعيينًا مؤقتًا ملدة س�نة وا�دة 

وٕاذا فُصل املوظف ا�ي مل يبلغ املدة الرتامكية القصوى اليت  �ىل أ�قل.
بعد أٔقل من س�نة يف وظيفة مؤقتة أٔخرى، تبلغ س�نتني مث أ�عيد تعيينه 

تُضاف ٕاىل ما فٕان التعيينات املؤقتة السابقة اليت تقل مدهتا عن س�نتني 
 املدة الرتامكية القصوى اليت تبلغ س�نتني. قضاه املوظف من

[...] 

مدة ٔأنه ال جيوز استبعاد (ٔأ) و(د): لتوضيح  نالفقر�
عند  ةؤقتم يف وظيفةاليت قضاها املوظف اخلدمة 

ٕاال اخلدمة ملدة احلد أ�قىص حساب ما قضاه من 
اخلدمة ملدة س�نة وا�دة  عننقطاع حي� �كون �

مدة الت�ايل �ىل  فاديتمن ٔأ�ل هذا و �ىل أ�قل. 
 س�نة وا�دة.اليت تبلغ  يةلزام االٕ �نقطاع 

 

 .يف الصيا�ةالفقرة (ب): تعديل 

د املدة لفرتة تبلغ س�نة وا�دة ٔأو ٔأكرث،  (ٔأ) 17-4املادة  د املدة لفرتة  (ٔأ)جيوز منح تعيني ُم�د� للتعيني ٔأساس قانوين ٔأوحض قدمي لت تلدِّ الفقرة (ٔأ): �ُ س�نة تبلغ  عن�ادًة ال تقل جيوز منح تعيني ُم�د�
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دة املدة  ولكن ال �زيد الفرتة عن مخس س�نوات متتالية. التعيينات املُ�د�

[...] 

د طولها املد�ُر  (ج) دة املدة �كون لفرتة زمنية ُحيّدِ والتعيينات املُ�د�
العام مبوافقة جلنة التنس�يق. وجيوز متديد ٔأي من هذه التعيينات لفرتات 

 د طولها املد�ُر العام مبوافقة جلنة التنس�يق.زمنية ُحيدِّ 

دة املدة مبوجب القا�دة  (د) �كون لفرتة  2-9-4والتعيينات املُ�د�
د ٔأمُدها أ�دىن وأ�قىص (مبا ال يت�اوز ثالث س�نوات)  زمنية ُحيد�

مبقتىض ٔأحاكم اتفاقات الصناديق �ست�نية ٔأو اتفاقات التعاون ذات 
 املكتب ا�ويل وماكتب امللكية الفكرية الص� اليت تَُربم بني

 وإالقلميية. الوطنية

[...] 

وجيوز  ، ولكن ال �زيد الفرتة عن مخس س�نوات متتالية.ٔأو ٔأكرث وا�دة
ُ تعيني ال جتديد   .متتاليةد املدة ٔ�ي فرتة تصل ٕاىل مخس س�نوات �د� امل

[...] 

دة املدة  (ج) املد�ر العام  املمنو�ة لنائيبوالتعيينات املُ�د�
�كون لفرتة زمنية  (ج)15-4 القا�دةاملد�ر العام مبوجب  يومسا�د

د طولها املد�ُر العام مبوافقة جلنة التنس�يق. وجيوز متديد ٔأي من هذه  ُحيّدِ
د طولها املد�ُر العام مبوا  فقة جلنة التنس�يق.التعيينات لفرتات زمنية ُحيّدِ

دة املدة مبوجب (د)  اتفاقات الصناديق �ست�نية والتعيينات املُ�د�
د ٔأمُدها أ�دىن وأ�قىص (مبا ال  2-9-4القا�دة  �كون لفرتة زمنية ُحيد�

 يت�اوز ثالث س�نوات) مبقتىض ٔأحاكم اتفاقات الصناديق �ست�نية
ٔأو اتفاقات التعاون ذات الص� اليت تَُربم بني املكتب ا�ويل وماكتب 

 امللكية الفكرية الوطنية وإالقلميية.

[...] 

 ُ  د املدة:�د� امل

يف بعض احلاالت  ةس�نة وا�دتقل عن منح ملدة يُ  -
 �ارة)،االٕ يف �ا�  (�اصةً 

د جيُ و  - يف �االت  ةوا�دس�نة ملدة تقل عن د�
انتظار �نهتاء من �ىل سبيل املثال: عند دة (�د� مُ 

 �ختبار).يف مدة تقيمي أ�داء ٔأو التقيمي 

 .سهوٍ لتصحيح  تلدِّ الفقرة (ج): �ُ 

لتوضيح ٔأن الفقرة (د) يف الصيا�ة الفقرة (د): تعديل 
دة انطبق �ىل مجيع التعيينات ت  اليت ُجترى ملدة املُ�د�

ال تقترص ، والصناديق �ست�نيةمبوجب اتفاقات 
 معالً  مسابقةدون ا��ن يُعي�نون املوظفني �ىل 

 .2-9-4 قا�دة�ل

 18-4املادة 

 التعيينات املس�مترة

التعيينات املس�مترة يه تعيينات ملدة �ري حمدودة. وجيوز منح  (ٔأ)
ة الفنية ٔأو فئة تعيني مس�متر ٔ�ي موظف يف فئة املد�ر�ن ٔأو الفئ

املوظفني الفنيني الوطنيني ٔأو فئة اخلدمات العامة �كون قد قىض ثالث 
س�نوات �ىل أ�قل من اخلدمة املتواص�، و�كون مؤهالته ؤأداؤه 

وسلوكه قد ٔأثبتت متامًا صالحيته للعمل مكوظف مدين دويل، و�كون 
 .1-4قد ٔأظهر ٔأنه يليب املعايري املطلوبة مبوجب املادة 

...][ 

التعيينات املس�مترة يه تعيينات ملدة �ري حمدودة. وجيوز منح  (ٔأ)
تعيني مس�متر ٔ�ي موظف يف فئة املد�ر�ن ٔأو الفئة الفنية ٔأو فئة 

 مخساملوظفني الفنيني الوطنيني ٔأو فئة اخلدمات العامة �كون قد قىض 
من اخلدمة املتواص�، و�كون مؤهالته  �ىل أ�قلس�نوات  ثالث

ؤأداؤه وسلوكه قد ٔأثبتت متامًا صالحيته للعمل مكوظف مدين دويل، 
 .1-4و�كون قد ٔأظهر ٔأنه يليب املعايري املطلوبة مبوجب املادة 

[...] 

 مع وللمواءمةلتوضيح �دد س�نوات اخلدمة املطلوبة 
 ُ  التعييناتاس�ت�داث منذ تّبعة ممارسات املنظمة، امل

التعممي إالداري رد يف او �ىل النحو الاملس�مترة، 
 املس�مترة).و (التعيينات ا�امئة  3/2013 رمق

 19-4املادة 

 التعيينات ا�امئة

التعيينات ا�امئة يه تعيينات ملدة �ري حمدودة. وجيوز منح  (ٔأ)
تعيني دامئ ٔ�ي موظف يف فئة املد�ر�ن ٔأو الفئة الفنية ٔأو فئة اخلدمات 

د املدة يف  ، و�كون قد 2011د�سمرب  31العامة اكن ُمعي�نًا تعيينًا ُم�د�
قىض ثالث س�نوات �ىل أ�قل من اخلدمة املتواص�، و�كون مؤهالته 

داؤه وسلوكه قد ٔأثبتت متامًا صالحيته للعمل مكوظف مدين دويل، وأٔ 

التعيينات ا�امئة يه تعيينات ملدة �ري حمدودة. وجيوز منح  (ٔأ)
تعيني دامئ ٔ�ي موظف يف فئة املد�ر�ن ٔأو الفئة الفنية ٔأو فئة اخلدمات 

د املدة يف  ، و�كون قد 2011د�سمرب  31العامة اكن ُمعي�نًا تعيينًا ُم�د�
من اخلدمة املتواص�، و�كون  �ىل أ�قلس�نوات  ثالث س�بعقىض 
ه ؤأداؤه وسلوكه قد ٔأثبتت متامًا صالحيته للعمل مكوظف مدين مؤهالت

لتوضيح �دد س�نوات اخلدمة املطلوبة وللمواءمة مع 
�اماً  25ٔأكرث من ممارسات املنظمة، املُتّبعة منذ 

 النحو ، �ىل�ىل و�ه الت�ديد) 1989(منذ �ام 
(التعيينات  3/2013ي رمق الوارد يف التعممي إالدار 

 واملس�مترة). ا�امئة
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 .1-4و�كون قد ٔأظهر ٔأنه يليب املعايري املطلوبة مبوجب املادة 

[...] 

 .1-4دويل، و�كون قد ٔأظهر ٔأنه يليب املعايري املطلوبة مبوجب املادة 

[...] 

 2-5املادة 

 إال�ازة اخلاصة

[...] 

وال يتجمع للموظفني رصيد من اخلدمة املؤّه� الس�تحقاق  (ج)
إال�ازة املرضية وإال�ازة الس�نوية وٕا�ازة ز�رة الوطن وٕا�ازة الوضع، 

املرتب، وتعويض ٕاهناء اخلدمة، ومن�ة العودة ٕاىل والز�دة ا�ورية يف 
الوطن �الل فرتات إال�ازة اخلاصة اليت تبلغ شهرًا اكمًال ٔأو ٔأكرث بأٔجر 

جزيئ ٔأو دون ٔأجر. وال يدفع املكتب ا�ويل ٔأي اشرتاك من ٔأ�ل 
التأٔمني التقا�دي ٔأو الطيب �ىل املوظف �الل هذه الفرتات، �س�تثناء 

ل مبوجب إال�ازة اخلاصة بنصف أٔ  جر اليت تُمنح �سبب املرض املُطو�
. والفرتات اليت تقل عن شهر اكمل من إال�ازة اخلاصة 2-2-6القا�دة 

بأٔجر جزيئ ٔأو دون ٔأجر ال تؤ�ر يف معدالت �س�تحقاق؛ وال تعترب 
 اخلدمة املتص� منقطعة �سبب فرتات إال�ازة اخلاصة.

دون ٔأجر ٔ�غراض وجيوز للمد�ر العام ٔأن يأٔذن ٕ��ازة �اصة  (د)
املعاشات التقا�دية بقصد حامية اس�تحقاقات املعاشات التقا�دية 

�امًا يف غضون �امني وتبلغ مدة  55للموظفني ا��ن تبلغ ٔأعامرمه 
�امًا، ٔأو  25�دمهتم احملسوبة يف املعاش التقا�دي يف هذه الغضون 

�امًا  25ل �امًا ويتبقى هلم �امان ٔأو ٔأقل ٕالكام 55ا��ن تت�اوز ٔأعامرمه 
 من اخلدمة احملسوبة يف املعاش التقا�دي.

[...] 

[...] 

وال يتجمع للموظفني رصيد من اخلدمة املؤّه� الس�تحقاق  (ج)
، وٕا�ازة الوضع إال�ازة املرضية وإال�ازة الس�نوية وٕا�ازة ز�رة الوطن

والز�دة ا�ورية يف املرتب، وتعويض ٕاهناء اخلدمة، ومن�ة العودة ٕاىل 
�الل  ،�ىل مدة اخلدمةتوقف ت مس�تحقات ٔأخرى وأٔي  ،الوطن

فرتات إال�ازة اخلاصة اليت تبلغ شهرًا اكمًال ٔأو ٔأكرث بأٔجر جزيئ ٔأو 
دون ٔأجر. وال يدفع املكتب ا�ويل ٔأي اشرتاك من ٔأ�ل التأٔمني 

التقا�دي ٔأو الطيب �ىل املوظف �الل هذه الفرتات، �س�تثناء إال�ازة 
ل مبوجب القا�دة اخلاصة بنصف ٔأجر اليت  تُمنح �سبب املرض املُطو�

. والفرتات اليت تقل عن شهر اكمل من إال�ازة اخلاصة بأٔجر 6-2-2
جزيئ ٔأو دون ٔأجر ال تؤ�ر يف معدالت �س�تحقاق؛ وال تعترب اخلدمة 

فرتات ال تُضاف و املتص� منقطعة �سبب فرتات إال�ازة اخلاصة.
ٕاىل �زيد �ىل شهر وا�د اليت  جزيئ أٔو دون أٔجربأٔجر اصة اخل�ازة االٕ 

تعيني دامئ أٔ�ل استيفاء رشوط أ�هلية ل املرتامكة من اخلدمة س�نوات 
 ٔأو مس�متر.

وجيوز للمد�ر العام ٔأن يأٔذن ٕ��ازة �اصة دون ٔأجر ٔ�غراض  (د)
املعاشات التقا�دية بقصد حامية اس�تحقاقات املعاشات التقا�دية 

 السنيف غضون �امني  يبلغونس  �اماً  55تبلغ ٔأعامرمه للموظفني ا��ن 
� للحصول �ىل اس�تحقاق من  29التقا�د املبكر مبوجب املادة  املُؤّهِ

النظام أ�سايس للصندوق املشرتك للمعاشات التقا�دية ملوظفي أ�مم 
وتبلغ مدة �دمهتم احملسوبة يف املعاش التقا�دي يف هذه  املت�دة

ويتبقى  ت� السن �اماً  55�امًا، ٔأو ا��ن تت�اوز ٔأعامرمه  25الغضون 
�امًا من اخلدمة احملسوبة يف املعاش  25هلم �امان ٔأو ٔأقل ٕالكامل 

 التقا�دي.

 الفقرة (ج):

لتصحيح خطأٔ وضع إالشارة ٕاىل ٕا�ازة ال تذف�ُ  -
"رصيد من اخلدمة حتتاج ٕا�ازة الوضع ٕاىل  (ال

مدة هذه  ٔ�ن هااملؤّه�" الس�تحقاق 
بغض النظر عن مدة  ٔأس�بو�اً  16 إال�ازة

 اخلدمة).

ٕا�ازة ا�ي يقضون ح ٔأن املوظفني يوض مت ت -
ٔأو بأٔجر جزيئ ملدة شهر ٔأجر �اصة دون 

اخلدمة رصيد من يتجمع هلم وا�د ٔأو ٔأكرث ال 
�ىل طول مدة  يتوقفاس�تحقاق ي املؤّه� �ٔ 
 لتعيني دامئ ٔأو مس�متر.و اخلدمة 

د�لت لتعكس التغيريات اليت أ�  تلدِّ الفقرة (د): �ُ 
النظام أ�سايس للصندوق من  29�ىل املادة 

، أ�مم املت�دةاملشرتك للمعاشات التقا�دية ملوظفي 
للموظفني �امًا  58سن التقا�د املبكر جعلت  يتال

 ٔأو بعد 2014ينا�ر  1ا��ن د�لوا الصندوق يف 
يتبقى  هنييو سينار . وينص التغيري املقرتح �ىل ذ�

يكون مؤهًال للحصول ل �امان ٔأو ٔأقل لموظف ل امفهي
ٕاذا �امًا  55التقا�د املبكر يف سن �ىل اس�تحقاق 
 يفو 2014ينا�ر  1صندوق قبل ال اكن قد د�ل 

صندوق ل ال د�قد ٕاذا اكن �امًا  58 سن
 التعديل . (انظر ٔأيضاً ذ� ٔأو بعد 2014 ينا�ر 1 يف

 (ج))8-9�ىل املادة  املُدَ�ل
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[...] 

، أٔن منه بادرةمب  ،لمد�ر العامجيوز ليف �االت اس�تثنائية، و (و)
رٔأى اكمل أٔو جزيئ أٔو دون أٔجر ٕاذا  بأٔجرمينح املوظف ٕا�ازة �اصة 

 لمنظمة.ل ة إال�ازة مصل�املد�ر العام أٔن يف هذه 

 [...] (ز)

 

احلاالت اليت لتفسري ضيفت الفقرة اجلديدة (و): أ� 
(وليس بناء �ىل ، مببادرة منه لمد�ر العاموز فهيا لجي

ٔأن مينح املوظف ٕا�ازة �اصة ٕاذا  ،طلب املوظف)
مصل�ة رٔأى املد�ر العام ٔأن يف هذه إال�ازة 

 �ىل سبيل املثال:يف احلاالت ا�ٓتية للمنظمة، 

 موظف استنفد مجيع إال�ازات املرضية -
 ،املس�تحقة

بدون شهادة موظف يف ٕا�ازة مرضية  -
 اته�از إ و املس�تحقة املرضية  هاستنفد ٕا�ازاتو 

-2-6القا�دتني ، انظر املس�تحقة الس�نوية
ُخيَصم من إال�ازة ) ("2((ج)7-2-6(ج)/2

الس�نوية اليت �س�تحقها املوظف ٔأو ُحيَسب 
ٕاك�ازة �اصة دون ٔأجر يف �ا� استنفاد 

-1-5 تنيقا�دال انظر ٔأيضاً  ،")إال�ازة الس�نوية
 )،4((ب)2-1-5(و) و1

 .هٔأو احت�از  اعتقال املوظف -

 1-6املادة 

 صندوق املعاشات التقا�دية

�شرتك املوظفون يف الصندوق املشرتك للمعاشات التقا�دية  (ٔأ)
ملوظفي أ�مم املت�دة، وفقًا للنظام أ�سايس للصندوق املذ�ور، رشيطة 

 ٔأال �كون يف كتب تعييهنم ما �س�تثنهيم من �شرتاك فيه.

 برصف النظر عن الفقرة (ٔأ) الواردة ٔأ�اله: (ب)

) ٔأد�ه، �شرتك ٔأي 2مع �دم إال�الل �لفقرة الفرعية ( )1(
يف الصندوق  1975ٔأكتو�ر  1موظف د�ل تعيينه �زي النفاذ قبل 

 –املشرتك للمعاشات التقا�دية ملوظفي أ�مم املت�دة، و�شرتك 
لٔ�غراض اليت قد يُنّص �لهيا يف نظام صندوق الويبو للمعاشات 

�شرتك املوظفون يف الصندوق املشرتك للمعاشات التقا�دية  (ٔأ)
ت�دة، وفقًا للنظام أ�سايس للصندوق املذ�ور، رشيطة ملوظفي أ�مم امل 

 ٔأال �كون يف كتب تعييهنم ما �س�تثنهيم من �شرتاك فيه.

 برصف النظر عن الفقرة (ٔأ) الواردة ٔأ�اله: (ب)

) ٔأد�ه، �شرتك ٔأي 2مع �دم إال�الل �لفقرة الفرعية ( )1(
وق يف الصند 1975ٔأكتو�ر  1موظف د�ل تعيينه �زي النفاذ قبل 

 –املشرتك للمعاشات التقا�دية ملوظفي أ�مم املت�دة، و�شرتك 
لٔ�غراض اليت قد يُنّص �لهيا يف نظام صندوق الويبو للمعاشات 

د�ل ٔأي موظف يو�د مل يعد  ٔ�نهحاكم ُ�ذِفت ا�ٔ 
 .1975ٔأكتو�ر  1ذ قبل ا�زي النفتعيينه 
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 بو للمعاشات التقا�دية؛يف صندوق الوي  –التقا�دية والحئته 

، 1975ٔأكتو�ر  1ٔأي موظف د�ل تعيينه �زي النفاذ قبل  )2(
�اصًال �ىل صفة ُموِدع يف صندوق الويبو  1977ينا�ر  1واكن يف 

للمعاشات التقا�دية، �شرتك فقط يف صندوق الويبو 
 التقا�دية. للمعاشات

ؤ�غراض هذا النظام والحئته، يُقصد بعبارة "صندوق  (ج)
عاشات التقا�دية"، �لنس�بة للك موظف، الصندوق املشرتك امل

للمعاشات التقا�دية ملوظفي أ�مم املت�دة ٔأو صندوق الويبو للمعاشات 
 التقا�دية ٔأو لكهيام حسب �ا� املوظف وفقًا للفقرة (ٔأ) ٔأو (ب) ٔأ�اله.

 يف صندوق الويبو للمعاشات التقا�دية؛ –التقا�دية والحئته 

، 1975ٔأكتو�ر  1ٔأي موظف د�ل تعيينه �زي النفاذ قبل  )2(
�ىل صفة ُموِدع يف صندوق الويبو �اصًال  1977ينا�ر  1واكن يف 

ك فقط يف صندوق الويبو للمعاشات التقا�دية، �شرت 
 التقا�دية. للمعاشات

ؤ�غراض هذا النظام والحئته، يُقصد بعبارة "صندوق  (ج)
املعاشات التقا�دية"، �لنس�بة للك موظف، الصندوق املشرتك 

يبو للمعاشات ٔأو صندوق الو للمعاشات التقا�دية ملوظفي أ�مم املت�دة 
 .التقا�دية ٔأو لكهيام حسب �ا� املوظف وفقًا للفقرة (ٔأ) ٔأو (ب) ٔأ�اله

 2-6املادة 

امحلاية الصحية والتأٔمني 
 الصحي

العام نظامًا للضامن ، يضع املد�ر 1-6ٕاضافًة ٕاىل احلمك الوارد يف املادة 
�ج�عي للموظفني و�ريمه من العاملني يف الويبو املُعي�نني من قبل 

املكتب ا�ويل، وينّص هذا النظام بصفة �اصة �ىل امحلاية الصحية، 
وإال�ازة املرضية، وٕا�ازة الوضع، ٕاضافة ٕاىل تعويض معقول يف �االت 

ء الواجبات الرمسية يف املرض، ٔأو احلوادث، ٔأو الوفاة املعزوة ٕاىل ٔأدا
 [...] �دمة املكتب ا�ويل.

، يضع املد�ر العام نظامًا للضامن 1-6ٕاضافًة ٕاىل احلمك الوارد يف املادة 
�ج�عي للموظفني و�ريمه من العاملني يف الويبو املُعي�نني من قبل 

املكتب ا�ويل، وينّص هذا النظام بصفة �اصة �ىل امحلاية الصحية، 
املرضية، وٕا�ازة الوضع، ٕاضافة ٕاىل تعويض معقول يف �االت وإال�ازة 

، ٔأو الوفاة املعزوة ٕاىل ٔأداء الواجبات إالصابة احلوادثاملرض، ٔأو 
 [...]الرمسية يف �دمة املكتب ا�ويل. 

 تعديل يف الصيا�ة.

 2-9املادة 

 ٕاهناء اخلدمة

جيوز للمد�ر العام، مع ٕابداء أ�س�باب اليت دعته ٕاىل ذ�،  (ٔأ)
د املدة، ٔأو تعيينًا دامئًا، ٔأو تعيينًا  ٕاهناء تعيني املوظف املُعني� تعيينًا ُم�د�

 مس�مترًا ٔ�ي من أ�س�باب التالية:

[...] 

 ٕاذا مل تعد للموظف وظيفة نتي�ًة ٕال�ادة تصنيف: )6(

د املدة و�ُهنيى تعييهنم نتي�ًة  "1" املوظفون املعينون تعيينًا ُم�د�
ٕاهناء �دمهتم ومنحهم تعويض ٕاهناء اخلدمة طبقاً ٕال�ادة التصنيف جيب 

 ).1(ٔأ)(8-9للامدة 

واملوظفون املعينون تعيينًا دامئًا ٔأو مس�مترًا و�ُهنيى تعييهنم نتي�ًة  "2"
ٕال�ادة التصنيف جيب ٕاهناء �دمهتم ومنحهم تعويض ٕاهناء اخلدمة طبقاً 

س�باب اليت دعته ٕاىل ذ�، جيوز للمد�ر العام، مع ٕابداء ا�ٔ  (ٔأ)
د املدة، ٔأو تعيينًا دامئًا، ٔأو تعيينًا  ٕاهناء تعيني املوظف املُعني� تعيينًا ُم�د�

 مس�مترًا ٔ�ي من أ�س�باب التالية:

[...] 

 ٕاذا مل تعد للموظف وظيفة نتي�ًة ٕال�ادة تصنيف: )6(

د املدة و�ُهنيى تعييهنم نتي "1" �ًة املوظفون املعينون تعيينًا ُم�د�
منحهم تعويض ٕاهناء اخلدمة طبقاً ٕاهناء �دمهتم و ٕال�ادة التصنيف جيب 

 ).1(ٔأ)(8-9للامدة 

واملوظفون املعينون تعيينًا دامئًا ٔأو مس�مترًا و�ُهنيى تعييهنم نتي�ًة  "2"
منحهم تعويض ٕاهناء اخلدمة طبقاً ٕاهناء �دمهتم و ٕال�ادة التصنيف جيب 

مع  تعارضلتجنب ٔأي  تلدِّ ): �ُ 6عية (ٔأ)(الفقرة الفر 
وليس ، ""جيوزد�ر املالفقرة (ٔأ)، اليت تنص �ىل ٔأن 

 تعيني املوظف.� ٕاهناء  "جيب"،
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 ).6(ٔأ)(8-9للامدة 

[...] 

 ).6(ٔأ)(8-9للامدة 

[...] 

 8-9املادة 

 تعويض ٕاهناء اخلدمة

[...] 

وبناء �ىل طلب املوظف ا�ي س�تنهتيي �دمته نتي�ة ٕاهناء  (ج)
�دد املوظفني تعيينه �لرتايض ٔأو �سبب ٕالغاء الوظيفة ٔأو ختفيض 

�امًا يف غضون �امني ويتبقى � �امان ٔأو ٔأقل  55وا�ي سيبلغ معره 
لتبلغ مدة �دمته احملسوب عهنا معاش يف الصندوق املشرتك للمعاشات 

�امًا، ٔأو ا�ي يتعدى معره السن  25التقا�دية ملوظفي أ�مم املت�دة 
دمة احملسوبة، �امًا من اخل 25املذ�ورة ويتبقى � �امان ٔأو ٔأقل ٕالكامل 

جيوز للمد�ر العام ٔأن مينح هذا املوظف ٕا�ازًة �اصًة من دون ٔأجر 
�لرشوط اليت يضعها املد�ر العام يف  2-5ٔ�غراض املعاش طبقًا للامدة 

 تعممي ٕاداري.

[...] 

[...] 

وبناء �ىل طلب املوظف ا�ي س�تنهتيي �دمته نتي�ة ٕاهناء  (ج)
يفة ٔأو ختفيض �دد املوظفني تعيينه �لرتايض ٔأو �سبب ٕالغاء الوظ 

� للحصول يف غضون �امني  �اماً  55معره وا�ي سيبلغ  السن املُؤّهِ
من النظام أ�سايس  29اس�تحقاق التقا�د املبكر مبوجب املادة �ىل 

ويتبقى � للصندوق املشرتك للمعاشات التقا�دية ملوظفي أ�مم املت�دة 
عهنا معاش يف الصندوق �امان ٔأو ٔأقل لتبلغ مدة �دمته احملسوب 

�امًا، ٔأو ا�ي  25املشرتك للمعاشات التقا�دية ملوظفي أ�مم املت�دة 
�امًا من  25يتعدى معره السن املذ�ورة ويتبقى � �امان ٔأو ٔأقل ٕالكامل 

اخلدمة احملسوبة، جيوز للمد�ر العام ٔأن مينح هذا املوظف ٕا�ازًة �اصًة 
�لرشوط اليت يضعها  2-5دة من دون ٔأجر ٔ�غراض املعاش طبقًا للام

 .املد�ر العام يف تعممي ٕاداري

[...] 

لت لتعكس التغيريات اليت أ�د�لت �ىل  �ُّدِ
من النظام أ�سايس للصندوق املشرتك  29 املادة

للمعاشات التقا�دية ملوظفي أ�مم املت�دة، اليت 
�امًا للموظفني ا��ن  58جعلت سن التقا�د املبكر 

. ٔأو بعد ذ� 2014ينا�ر  1يف د�لوا الصندوق 
وينص التغيري املقرتح �ىل سيناريوهني يتبقى فهيام 

للموظف �امان ٔأو ٔأقل ليكون مؤهًال للحصول �ىل 
�امًا ٕاذا اكن قد  55اس�تحقاق التقا�د املبكر يف سن 

ويف  2014ينا�ر  1الصندوق قبل د�ل 
مًا ٕاذا اكن قد د�ل الصندوق �ا 58 سن
ذ�. (انظر ٔأيضًا التعديل ٔأو بعد  2014 ينا�ر 1 يف

 ))د(2-5املُدَ�ل �ىل املادة 

 

 [ييل ذ� املرفق احلادي عرش]
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 دراسة �شأٔن تنقل املوظفني
 أ�مانةوثيقة ٕا�المية من ٕا�داد 

 احملتو�ت

 مقدمة ٔأوال.

 معلومات ٔأساس�ية �شأٔن اقرتاح اس�ت�داث ز�دة دورية �اصة يف املرتبات �نيا.

 دمع التنقل اجلغرايف يف مجمو�ة عنارص أ�جر يف النظام املو�د لٔ�مم املت�دة �لثا.
 املت�دة حوافز ٔأخرى للتنقل اجلغرايف يف املنظامت اليت تطبق النظام املو�د لٔ�مم رابعا.

 عوامل مثبطة للتنقل اجلغرايف يف الويبو �امسا.
 �لكفة الز�دة ا�ورية اخلاصة يف املرتبات سادسا.
 �س�تنتاج سابعا.

 مقدمة ٔأوال.

، 2015ٔأكتو�ر  14 ٕاىل 5يف الفرتة من  املعقودة ،)السادسة وأ�ربعني العاديةا�ورة احلادية والس�بعني ( دورهتايف  .1
اصة يف اخلورية ا�ز�دة ال(" 25-3ة دياجلداملادة س�تثناء �ملوظفني، اتعديالت �ىل نظام ال  جلنة الويبو للتنس�يق ٔأقرت

 :�لام بأٔن جلنة التنس�يق ٔأ�اطتيف هذا الصدد، واملرتبات"). 

لتشجيع تنقل موظفي الفئة  من احلوافزٔأخرى  ٔأنواعتنقل املوظفني، مبا يف ذ� اس�تعراض  مسأٔ�ٔ�مانة س�تضطلع بدراسة حول ا"
�دم قبول الز�دة ا�ورية  يك تنظر فهيا وتبّت يف قبول ٔأو ،2016 ا�راسة ٕاىل جلنة التنس�يق يف دورهتا لعام هذهاملهنية. وس�ُتقدم 

8Fاخلاصة يف املرتبات[.]"

1
 

 أٓنفة ا��ر.ا�راسة  اليت توصلت ٕا�هيا نتاجئال هذه الورقة  وتعرض .2

 ز�دة دورية �اصة يف املرتبات�شأٔن اقرتاح اس�ت�داث  معلومات أٔساس�ية �نيا.

ٔأيضا ماكتب صغرية يف مراكز العمل الس�تة التالية: ريو  ويو�د �هيالويبو يف جنيف، سو�رسا، ل الرئييس قريقع امل .3
 مر�كية.الصني؛ طو�يو، اليا�ن؛ موسكو، روس�يا؛ س�نغافورة؛ نيويورك، الوال�ت املت�دة ا�ٔ  ،�كني ؛دي �انريو، الربازيل

دمات اخلهتدف ٕاىل تقدمي و  ،نظمةامل املقر يف جنيف جزءا ال يتجزٔأ من  البعيدة عنش�بكة ماكتب الويبو وتُعد  .4
يؤدي ٔأن املوظفني ٕاىل هذه املاكتب  ومن شأٔن تنقلوالرشاكء.  املصل�ةا�ول أ�عضاء ؤأحصاب  معٔأوثق بصورة تعاون ال و 

دمات ٔأفضل اخل من توفريلويبو ان ميكِّ مما ، �ىل حنو ٔأفضل والرشاكء ملصل�ةاحتيا�ات ا�ول أ�عضاء ؤأحصاب افهم ت ٕاىل 
 تنقل:نتي�ة ال  لويبو وموظفهيااليت تعود ٔأيضا �ىل ا فوائدومن الاحتيا�اهتم.  املصممة خصيصا لتلبية

 الوظيفي؛  و�رتقاءالتطو�ر املهين  لتيسري للنقلاكتساب �ارات �ديدة/قاب�  -

 واخلربة؛ تجربةال  نطاق توس�يع -

                                                
 ".جلنة الويبو للتنس�يق املعمتد منتقر�ر ال (ٔأ)، ")"1"(95، الفقرة 2016فربا�ر  5 ، بتارخيWO/CC/71/7انظر الوثيقة   1
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 ثقافات؛ وال اكتساب �ربة العمل يف خمتلف الب�ان  -

 الش�باكت املهنية؛نطاق توس�يع  -

 اكتساب اخلربة القيادية؛ -

 املعارف واخلربات التقنية؛ وتقامسأٓخر�ن موظفني تدريب  -

 ؛ ةتعددامل هارات �متتعون �ملواهب وامل  نيموظفني دولي ٕا�داد -

 تعز�ز الفعالية التنظميية؛ -

 .الويبو �ىل الصعيد العامليتعز�ز �مة  -

عيت جلنة الويبو اخلارجية، دُ  اماك�هب املقر، ال س�� البعيدة عننظرا لزتايد أ�مهية �سرتاتيجية ملاكتب الويبو و  .5
بدل  اس�ت�داث املوافقة �ىل ٕاىل ،2015) يف السادسة وأ�ربعني العاديةا�ورة للتنس�يق يف دورهتا احلادية والس�بعني (

 ، لتوفري �افز مايل قصري أ��ل عند انتقال املوظفني.يف املرتبات �اصةز�دة دورية  �متثل يف ملوظفني،ام نظا يف �ديد

 ما ييل:ملوظفني املقرتح �ىل انظام وينص  .6

 "ز�دة دورية �اصة يف املرتبات

جيوز للمد�ر العام ٔأن مينح ز�دة دورية �اصة يف املرتبات ال تد�ل يف حساب املعاش التقا�دي ٔ�ي موظف يف الفئة  (ٔأ)"
. و�كون الز�دة ا�ورية هالرتبة نفس �الفنية والفئات العليا أ�عيد انتدابه، ملدة س�نة وا�دة �ىل أ�قل، بعيدًا عن املقر ٕاىل وظيفة 

 يعادل مرتب ثالث در�ات ك�د ٔأقىص يف رتبة املوظف. اخلاصة يف املرتبات مبلغاً 

يتوقف رصف الز�دة ا�ورية اخلاصة بعد مخس س�نوات من اخلدمة املتواص� يف مركز العمل نفسه، ٔأو ٕاذا أ�عيد  (ب)"
 .ٔأس�بقاحلاالت  قر، ٔأو يف �ا� �رقية املوظف، ٔأياملوظف ٕاىل امل

عن املقر، ما مل يقرر  بعيداً عمل من الوا�دة املوظف س�نة مل �مكل  املوظف ٕاذا اخلاصة منالز�دة ا�ورية مبلغ  سرتدّ �ُ  (ج)"
 . ذ� اس�تثنائية تربر ااملد�ر العام ٔأن ظروف

يف مركز معل بعيد عن املقر  ٔ�ول مرة يعينون ا��ن نيلموظفٔأو ل ،الب� ا�ي يقع فيه مركز العمل واطينملال حيق  (د)"
 خلاصة.احلصول �ىل الز�دة ا�ورية ا

 ."ملوظفني املؤقتنيا املادة �ىلال �رسي هذه  (ه)"

9Fيف �قرتاح املقدم ٕاىل جلنة التنس�يقو .7

ا�ي ال يد�ل يف حساب املعاش التقا�دي  –هذا البدل ن أٔ  ٔأحيط �لام، 2
لن يُمنَح ٕاال لعدد قليل من املوظفني، ومن مث� سوف يؤدي ٕاىل �دوث ز�دة  –ويعادل مرتب ثالث در�ات ك�د ٔأقىص 

�ن يُنتدبون ال تُذَكر يف �اكليف املوظفني. فلن �كون ٔأهًال للحصول �ىل البدل سوى موظفي الفئة الفنية والفئات العليا ا�
بعيدًا عن املقر ٕاىل وظيفة �لرتبة نفسها. ولن �كون مواطنو الب� ا�ي يقع فيه مركز العمل واملوظفون ا��ن اكن تعييهنم 

                                                
 ".والحئته ملوظفنيانظام ، "تعديالت �ىل 2015سبمترب  28، بتارخي  .WO/CC/71/4 Revانظر الوثيقة  2
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أ�ويل يف مركز معل يقع بعيدًا عن املقر مؤهلني للحصول �ىل البدل.  وسوف يتوقف رصف البدل بعد مخس س�نوات 
 .ٔأس�بقاحلاالت  ، ٔأيلعمل نفسه، ٔأو ٕاذا أ�عيد املوظف ٕاىل املقر، ٔأو يف �ا� �رقية املوظفمن اخلدمة املتواص� يف مركز ا

تقدم منظمة  ، ٕاذمنظمة العمل ا�وليةتقدمه  مماثلمن بدل  تباتر امل يف �اصة تقدمي ز�دة دوريةتلهم اقرتاح واس�ُ  .8
ٕاىل  انفسه �لرتبةنقل يُ  موظفي �ٔ  العمل �سوية مقرٕاضافة ٕاىل  در�ات ٕاضافية،ثالث مرتب  يعادل بدال �لفعل العمل

 :ا�ولية نظمة العململ ملوظفني انظام  يفاملادة ذات الص�  وف� ييل نصمكتب بعيد عن املقر. 

 تغري املسؤوليات – 6-3املادة "

ز�دة  ، تعادلقا�ديال تد�ل يف حساب املعاش التول، ٔأن مينح ز�دة مؤقتة ؤ جيوز للمد�ر العام، بناء �ىل توصية الرئيس املس"
وليات املنوطة هبذا املوظف قد ؤ دورية وا�دة ٔأو ٔأكرث، يف مرتب املوظف املنتدب للعمل مؤقتا بعيدا عن املقر، ٕاذا اقتنع ٔأن املس

وليات املناظرة ملرتبه، لكن ليس ٕاىل در�ة �سوِّغ رفع مس�توى ؤ تغريت نتي�ة النقل ؤأصبحت، �شلك مؤقت، ٔأكرب من املس
رشيطة �دم منح الز�دة ا�ورية ٕاال ٕاذا اكن �نتداب ملدة ال تقل عن س�نتني، ؤأن ُخيفض كذ�، عند انهتاء الوظيفة، 

 ".�نتداب، مرتب املوظف  بقدر مماثل ملبلغ الز�دة ا�ورية اخلاصة اليت تلقاها

10Fو�الوة �ىل ذ�، تنص س�ياسة التنقل .9

 يف منظمة العمل ا�ولية �ىل ما ييل: 3

"يُدفع بدل يعادل مرتب ثالث در�ات ٕاضافية، مضافا ٕاليه �سوية مقر العمل ٕاىل ٔأي موظف يُنقل �لرتبة نفسها بعيدا عن املقر 
 ".من نظام املوظفني 6-3وفقا للامدة 

و�ىل حنو مماثل، يقدم الصندوق ا�ويل للتمنية الزراعية، ك�افز للتنقل، "بدل الوظيفة اخلاص" ملد�ري الربامج  .10
يعادل احلافز مرتب درجتني ٕاضافيتني �ىل �قل ٕاضافة ٕاىل �سوية مقر . و طرية املنتدبني ٕاىل ماكتب الصندوق القطريةالق

 العمل. وتنص أ�حاكم ذات الص� �ىل ما ييل:

 بدل الوظيفة اخلاص مباكتب الصندوق الُقطرية   3-5-2"

صندوق القطرية ملدة س�نة وا�دة �ىل أ�قل مؤهلني للحصول �كون مد�رو الربامج القطرية املنتدبون ٕاىل ماكتب ال  ")1"("
طوال مدة انتداهبم  –ٔأال وهو بدل الوظيفة اخلاص مباكتب الصندوق القطرية –�ىل بدل ال يد�ل يف حساب املعاش التقا�دي 

 ٕاىل ٔأ�د مراكز العمل امليدانية، رشيطة توفر املزيانية وٕادراج الوظيفة يف اخلطة �سرتاتيجية للقوى العام�.

القطرية وفقا لٕالجراءات املتبعة يف حساب بدل الوظيفة  وجيري حساب بدل الوظيفة اخلاص مباكتب الصندوق ")2"("
وتظل قمية هذا البدل دون تغيري طوال مدة �نتداب، بي� قد خيتلف مبلغ �سوية مقر  5-6-3 اخلاص املعياري املبينة يف القسم

 العمل املرتبط هبذا البدل وفقا ملضاعف لك شهر.

[...]" 

 القطرية عند �نتداب ٕاىل املقر". بدل الوظيفة اخلاص مباكتب الصندوق يتوقف )"4"("

                                                
 .2015ينا�ر  23 الصادر يف ،413 رمق ،IGDSانظر توجيه مكتب منظمة العمل ا�ولية   3
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 ٔ�مم املت�دةلنظام املو�د ال  ارص أ�جر يفعناجلغرايف يف مجمو�ة  التنقلدمع  �لثا.

و�ريها من رشوط اخلدمة �ددا من نظام أ�مم املت�دة املو�د للمرتبات والبدالت ضمن يودعام للتنقل اجلغرايف،  .11
 �س�تحقاقات، ومن مث� متنحها الويبو �لفعل، ويه:

 مصاريف السفر

انتداهبم ٕاىل مركز معل أٓخر. كام تدفع الويبو مصاريف سفر تدفع الويبو مصاريف سفر املوظفني املعينني دوليا عند  .12
 زو�ة املوظف و/ٔأو أ�طفال املعالني ٕاذا اكن �نتداب ملدة س�نة وا�دة �ىل أ�قل.

 �نتقال/ الشحن

دفع الويبو �لكفة نقل أ�متعة �لاكمل ٔأو �لكفة نقل حشنات صغرية من اللوازم املزنلية وأ�متعة الشخصية للموظف ت .13
 ن يعول، ويعمتد هذا �ىل عوامل مهنا طول مدة �نتداب.وم

 �دم نقل أ�متعةبدل 

ٕاىل التعويض عن �دم نقل أ�متعة الشخصية واللوازم املزنلية. وحيق للموظفني  �دم نقل أ�متعةوهيدف بدل  .14
احلصول فقط �ىل مصاريف نقل حشنات صغرية، كام حيق هلم احلصول �ىل �لكفة نقل أ�متعة �لاكمل. وجيوز للموظفني 

مخس س�نوات من اخلدمة قصاها ا��ن خيتارون �دم ممارسة �س�تحقاق احلصول �ىل هذا البدل. يُدفع هذا البدل ملدة أٔ 
 .املتواص� يف مركز العمل نفسه

عنارص أ�جر وجتدر إالشارة ٕاىل ٔأن بدل �دم نقل أ�متعة سيتوقف للموظفني ا��ن ينتقلون بعد ٔأن تد�ل مجمو�ة  .15
فني ا��ن خيتارون املنق�ة �زي النفاذ. واكن هذا البدل بديال مفيدا لنقل أ�متعة �لاكمل، �ىل سبيل املثال للموظ املو�دة

�دم نقل مجيع اللوازم املزنلية مدة �نتداب. كام ٔأن وقف هذا البدل من شأٔنه ٔأن �شلك �امال مثبطا لتنقل موظفي 
 جغرافيا. الويبو

 بدل التنقل/�افز التنقل

 أٓخر، و�متثل الغرض من بدل التنقل احلايل يف �شجيع املوظفني املعينني دوليا �ىل �نتقال من مركز معل ٕاىل .16
وخيتلف هذا البدل �ختالف �دد مرات �نتداب. وليك �كون املوظف مس�تحقا لهذا البدل، جيب انتدابه ٕاىل مركز معل 
ملدة س�نة وا�دة ٔأو ٔأكرث، و ان �كون قد قيض مخس س�نوات متتالية من اخلدمة السابقة مكوظف يف الويبو ٔأو يف منظمة 

، حيصل املوظفون املؤهلون هذا ٕاىل الفئة هاءويف مراكز العمل من الفئة ٔألف ٔأخرى تطبق النظام املو�د لٔ�مم املت�دة. 
11Fالبدل

12Fبدءا من �نتداب الثاين ملدة س�نة وا�دة ٔأو ٔأكرث. ٔأما يف مراكز العمل من الفئة "�اء" 4

، فيرسي هذا البدل 5
د مت انتداب املوظف مرتني ٔأو ٔأكرث، للموظفني املؤهلني بدءا من �نتداب الرابع ملدة س�نة وا�دة ٔأو ٔأكرث، ٔأو ٕاذا اكن ق

 .هاءٔألف ٕاىل الفئة من الفئة  مدة لك مهنا س�نة وا�دة ٔأو ٔأكرث، يف مراكز العمل

                                                
 ٔأقلها صعوبة، وهاء واملعيشة، حيث مراكز الفئة ٔألف صعوبة ظروف العمل يقميّ ملقياس  وفقا الفئة هاء ٕاىلمن الفئة ٔألف  تصنف مراكز العمل  4

 .صعوبة ٔأكرثها
لمسا�دة إالمنائية/إال�سانية، ٔأو ل لٔ�مم املت�دة �رامج  ال تو�دحيث  ،اثلٔأخرى خمصصة الس�تعامل مممواقع  ويفقر امليف  من الفئة �اءمراكز العمل تقع   5

 .ب�ان أ�عضاء يف �حتاد أ�ورويبيف ال 
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ويتوقف، عند دخول مجمو�ة عنارص أ�جر املنق�ة �زي النفاذ، بدل التنقل و�ُس�تعاض عنه حبافز التنقل ا�ي  .17
سيرسي فقط �ىل املوظفني املنتدبني ٕاىل مراكز العمل من الفئة ٔألف ٕاىل الفئة هاء، رشيطة قضاء مخس س�نوات متتالية 

و�د، ويُطبق بدءا من �نتداب الثاين. �لام بأٔن �افز التنقل ال من اخلدمة السابقة �ىل أ�قل يف منظمة تطبق النظام امل
 .من الفئة �اء�رسي �ىل املوظفني املنتدبني ٕاىل مراكز معل 

وجتدر إالشارة ٕاىل ٔأنه نظرا ٕاىل ٔأن بدل التنقل احلايل ال �رسي ٕاال بدءا من �نتداب الثاين يف مراكز العمل من  .18
بو ليس �هيا سوى ٔأربعة ماكتب صغرية يف مراكز العمل من الفئة ٔألف (�كني، موسكو، ٔألف ٕاىل الفئة هاء، ؤأن الوي  الفئة

 ريو دي �انريو، س�نغافورة)
13F

، فلن �رسي هذا البدل �ىل معظم موظفي الويبو ٕاذا انتقلوا ٕاىل هذه املاكتب. كام ٔأن هناك 6
 �ىل هذا البدل. �االت مل �س�توف فهيا املوظفون �دد س�نوات اخلدمة السابقة املطلوبة للحصول

�افز التنقل من احلصول �ىل  من الفئة �اء مراكز العمل ٕاىل منع �االت �نتدابو�الوة �ىل ذ�، فٕان  .19
 املقر. البعيدة عنملاكتب ا �نتقال ٕاىلالويبو يف �شجيع  الصعو�ت اليت توا�ه �زيد من شأٔنه ٔأناجلديد 

 بدل املشقة

من  كز العملاعن اخلدمة يف مر  هماملوظفني عن طريق تعويض  نتقالا�شجيع  يفالغرض من بدل املشقة و�متثل  .20
ٔأ�د  للعمل يفملدة س�نة وا�دة ٔأو ٔأكرث  املنتدبنيبدل للموظفني املس�تحقني هذا ال يدفع و . �ء ٔأو جمي ٔأو دال ٔأو هاء الفئة

 وطي� مدته. �نتداب بداية ذكز منار هذه امل

ني موظفٔأية الويبو ال يو�د يف  ،. �امن الفئة �ء ٕاىل الفئة هاء الويبو ماكتب يف مراكز العمل ال يو�د �ى�اليا و  .21
 .بدلهذا ال  مؤهلني للحصول �ىل

 من�ة �نتداب/من�ة �س�تقرار

ٕاىل مركز معل نق� ٔأو  �ى تعيينه�سافر �ىل نفقة املنظمة  ا�يموظف لل �نتدابدفع من�ة يف الوقت الراهن، تُ و .22
 لٕالقامة يفتغطية التاكليف إالضافية هو من املن�ة  والغرض. �ىل أ�قل س�نة وا�دة ان �س�تغرق من املتوقعر ملدة أٓخ

يويم ال قامة االٕ بدل من جزٔأ�ن: جزء املن�ة  تتكونو  .�نتقال جّراءمركز العمل اجلديد ؤأية مصاريف متكبدة قبل املغادرة 
مدة انتداب وفقا لعوامل مهنا قطوع املاملبلغ ويت�دد مقدار مكبلغ مقطوع.  يُدفعجزء و  واملعالني املس�تحقني،للموظف 
مراكز العمل من الفئة ٕاىل �نتداب  ما ٕاذا اكنو ال،  مأٔ  �لاكمل لبدل نقل اللوازم املزنلية مس�تحقاما ٕاذا اكن و املوظف، 

 .(الفئة �اء) قرٕاىل مراكز معل امل مأٔ ٔألف ٕاىل الفئة هاء، 

. �س�تقرارن�ة مب من�ة �نتداب  �س�تعاضة عن، سيمت �زي النفاذ املنق�ة ة عنارص أ�جرمجمو� تد�لعندما و  .23
مبلغ مقطوع يعادل صايف وجزء ، ةمن�ة �نتداب احلاليومياثل يويم ال قامة االٕ بدل جزٔأ�ن: جزء  من تأٔلف املن�ة اجلديدةت و 

 .وا�د شهرل أ�سايس الراتب 

                                                
  الويبو وفقا للجنة اخلدمة املدنية ا�ولية: مراكز معلتصنيف   6

 ؛جنيف ونيويورك وطو�يو  -  الفئة �اء
 ؛�كني، موسكو، ريو دي �انريو، س�نغافورة  - الفئة ٔألف 

 ال تو�د.  - هاءٕاىل الفئات من �ء 
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 ٔ�مم املت�دة.ل نظام املو�داليت تطبق ال  املنظامت تنقل اجلغرايف يفل حوافز أٔخرى ل  رابعا.

النظام املو�د لٔ�مم املت�دة حوافز ٔأو تدابري دمع حمددة لتشجيع التنقل املنظامت اليت تطبق بعض  اعمتدت .24
 النظام املو�د. و�شمل:مجمو�ة عنارص أ�جر يف �لفعل يف  القامئة احلوافزاجلغرايف، ٕاضافة ٕاىل 

 حوافز نقدية أٔلف.

 منظمة العمل ا�ولية

 :لتنقل اجلغرايفل  اتقدم منظمة العمل ا�ولية احلوافز التالية للموظفني �شجيع .25

مرتب  يُدفع هذا البدل، ا�ي يعادل .ٔأ�اله 9و 8يف الفقرتني  الوارد �لتفصيل �ىل النحو: مؤقتبدل  )أٔ  (
 بعيدا عن املقر.ٕاىل مكتب  انفسه بة�لرت نقل يُ  موظفٔأي ٕاىل  �سوية مقر العمل، ليهإ  مضافإاضافية  در�اتثالث 

�الل  املوفد�ن ٕاىل �مةٕاىل مركز معل �ديد وضع  املنقولون يُمنح املوظفون: �مةاملوفد�ن يف  وضع )ب (
يف �ا� النقل من جنيف ٕاىل مكتب �ار�، و�الل أ�شهر الثالثة أ�وىل من  انتداهبمأ�شهر الس�تة أ�وىل من 

هذا البدل يف حساب وال يد�ل مكتب �ار� أٓخر. ٕاىل نقل من مكتب �ار� ال ديد يف �ا� اجل �نتداب
 .للموظفمركز معل  يف ٔأول ، وال يُدفعاملعاش التقا�دي

 والحئته،يتعارض مع نظام موظفي الويبو  وهو ماف، ملكِّ  التدبري: هذا ٕاماكنية التطبيق يف الويبو حولمالحظة 
 وليس � ما يربره.

التعاقدية جتاه املالك  ملوفاء �لزتاماهتا املوظفون من يك �متكن املرتب، مقابل فع مقدمامبلغ يد: سلف إالجيار )ج (
 .ٕالجيارل �برية مقدما مبالغدفع  يتعنيعندما 

 .والحئتهنظام موظفي الويبو  مبوجب�لفعل  التدبري ممكن: هذا ٕاماكنية التطبيق يف الويبو حولمالحظة 

 مرشاء س�يارة الس�ت�دا� �ىل املوظفنيمن ٔأ�ل مسا�دة  املرتب، مقابلمبلغ يدفع مقدما : ةلس�يار ل  سلفة )د (
 يف مركز معل ميداين. انتداهبم للعمل عقبالشخيص 

النقدية ٕاذ سيمت توفري الس�يو�  ؛يف الويبو التدبريتنفيذ هذا ب  يوىص: ال ٕاماكنية التطبيق يف الويبو حولمالحظة 
 .�س�تقرار اجلديدة من�ةالقامئة/ من�ة �نتداب منالالزمة لهذه النفقات، جزئيا �ىل أ�قل، 

 الصندوق ا�ويل للتمنية الزراعية

بدل الوظيفة ، ك�افز للتنقل، "ا�ويل للتمنية الزراعية الصندوق اس�ت�دثٔأ�اله،  10كام هو مبني يف الفقرة  .26
�ىل  تنيٕاضافي  مرتب درجتني البدلويعادل هذا ملاكتب القطرية للصندوق، ا املنتدبني ٕاىلللموظفني املس�تحقني اخلاص" 

 .�سوية مقر العمل يهٕال  مضافا�قل 
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 املنظمة ا�ولية للهجرة 

الفئة  مركز معل منيف  انتدابيف هناية لك  ٕاضافية قدرها مرتب در�ةز�دة املنظمة ا�ولية للهجرة  ومنح موظفيُ  .27
 .ٔأداء مرٍض بتحقيق  رهنا، هاء

 .ٔألفو  من الفئتني �اء يف مراكز العمل سوىماكتب  ال يو�د للويبو :وٕاماكنية التطبيق يف الويب حولمالحظة 

 ا�مع العميل �ء.

 منظمة الص�ة العاملية

كز امر ٔأ�د رحيلهم من  عندملسا�دة املوظفني  مخسة ٔأ�م مبرتب اكململدة ٕا�ازة �اصة تقدم منظمة الص�ة العاملية  .28
 .وصوهلم ٕاىل مركز العمل اجلديدو عمل ال

 .والحئتهنظام موظفي الويبو  يف ٕاطار�لفعل  التدبري ممكنهذا  :ٕاماكنية التطبيق يف الويبو حولمالحظة 

 (اليو�سكو) منظمة أ�مم املت�دة للرتبية والعمل والثقافة

من الفئتني مراكز معل املنتدبني ٕاىل اليو�سكو  يوظفهذا احلافز ملمنح يُ  :(�مة ملدة ٔأس�بوع) �نتدابالسفر قبل  .29
 وهاء.دال 

 .ٔألفو  �اء لويبو ماكتب سوى يف مراكز معل من الفئتنيل ال يو�د: ٕاماكنية التطبيق يف الويبو حولمالحظة 

 املهين �لتطو�رحوافز مرتبطة  جمي 

 :والتطو�ر املهينالتنقل اجلغرايف بني �ربط �دد من املنظامت، بدر�ات متفاوتة،  .30

 املمزية املو عٔأ�د الاخلدمة يف املاكتب القطرية واملراكز إالقلميية تُعد  �ر�مج أ�مم املت�دة إالمنايئ، يف )أٔ  (
املناصب يف بعض احلاالت رشطا مس�بقا للتعيني يف كام تُعد ، ف� سوى ذ� �لقدر نفسه املؤهلني لمرحشنيل

 ة العليا.يالقيادو ة يإالدار 

الرتبة  فئيت املد�ر�ن أ�وىل والثانيةلرتقية ٕاىل يف اولوية ا�ٔ  ٕايالء املنظمة ا�ولية للهجرة، ينبغي ويف )ب (
 ٔأو دال ٔأو هاء. ،من الفئات جمي معل مراكز�دموا س�نتني �ىل أ�قل يف  ا��نلمرحشني ل )2د و 1(د

ا�ي مت تنقل" ا�ي ينطوي �ىل  �نتدابؤ�ذ بعني �عتبار "ي ،منظمة الطريان املدين ا�ويلويف  )ج (
الرتب من  وظائف ٕايللتعيني والرتقية عند االعمل)  مركزنطوي �ىل تغيري ي ي ا� �نتداب(مبا يف ذ�  بن�اح

  ؛وما فوقها 5-ف

 مت بن�اح ا��ن نيلموظفل هاا فوق وم 4ف  من الرتب ٕاىل وظائفلرتقية يف اأ�ولوية تُعطى يف اليو�سكو، و )د (
   مجيع املعايري أ�خرى. م يف�ساوهييف �ا�  ،يداينللعمل امل  انتداهبم

مبهام بن�اح  اضطلعواا��ن  للموظفنيلرتقية يف املس�تقبل يف اأ�ولوية  قد تُوَىل ة الص�ة العاملية، يف منظمو )ه (
 مجيع املعايري أ�خرى. م يف�ساوهييف �ا� التنقل اجلغرايف، تنطوي �ىل 
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 التنقلبني الربط  فٕاننقل اجلغرايف يف الويبو، حملدودية فرص الت نظرا ٕاماكنية التطبيق يف الويبو:  حولمالحظة 
 للغاية.تأٔثري ال حمدود والتطو�ر املهين س�يكون اجلغرايف 

 لتنقل اجلغرايف يف الويبوعوامل مثبطة ل  �امسا.
 :مهنااملقر،  بعيدا عنلتنقل اجلغرايف ل  ةثبطالعوامل امل �دد من  ،يف الويبو يو�د، .31

 ؛لموظفنيجيدة لنوعية حياة  توفرجنيف ٔأن  )أٔ  (

14F�ليه يف مراكز معل الويبو أ�خرى يه مما �سوية مقر العمل يف جنيف ٔأ�ىلٔأن  )ب (

نظر ال  ٕاىلن ويل املوظفومي . 7
موظفي الفئة الفنية والفئات العليا  متتع هتدف ٕاىل ضامن التسوية وٕان اكنت هذهاملطلقة، حىت  �ٔ�رقام  هذا أ�مرٕاىل

�ائقا نفس�يا  و�شلك هذامراكز العمل ا�تلفة يف مجيع ٔأحناء العامل. �متتع هبا موظفو  مماث� لت� اليتقدرة رشائية ب
 ؛�رك جنيفيثين عن 

مثل املنظمة ا�ولية  ،�سانيةاالٕ  لها حضور يف امليدان ٔأو املنظامت منظامتيف �الفا للموظفني العاملني ٔأنه  )ج (
 ٕاىل التناوبموظفي الويبو  ليس مثة �ا�ة تدعو، مفوضية أ�مم املت�دة السامية لشؤون الالجئنيللهجرة ٔأو 

ومبا لموظفني وفقا الحتيا�ات املنظمة، لاملهام من اس�ناد ن كِّ �ىل حنو مي ُمصملويبو لإالطار التنظميي كام ٔأن  غرايف.اجل
ضم ينملوظفني جغرافيا. ومع ذ�، يف كثري من احلاالت، مل ف� يتعلق �نتقال اروح اخلدمة املدنية ا�ولية  يتفق مع

ماكتب �دد مراكز معل خمتلفة. ونتي�ة ��، فٕان ز�دة انتداهبم ٕاىل  ٕا�ادة ٔ�هنم يتوقعونلويبو ٕاىل ان وموظف
 ؛اجغرافي للتنقل اس�تعدادٔأكرث  واكونلياملوظفني،  حتوال يف نظرةٔأحناء العامل يتطلب  خمتلفاملنظمة يف 

يف  العاملنيملتا�ة للموظفني الوظائف ا ق� �دد يمن عنمعدل دوران املوظفني يف الويبو ٔأن اخنفاض  )د (
 ؛جنيف يك يُعاد انتداهبم ٕاىلتب �ارج جنيف ماك

 حنوبقوة  ةأ�مم املت�دة (انظر القسم الثالث ٔأ�اله) مو�يف نظام  عنارص أ�جرالتدابري الواردة يف حزمة ٔأن  )ه (
، و/ٔأو ٕاىل مراكز معل متعددة. اءالفئة هٕاىل  الس�� مراكز العمل من الفئة �ءيدانية، امل عمل الدمع التنقل ٕاىل مراكز 

ٕاىل  من الفئة �ء عملالمراكز  ال يقع ٔأي مهنا يفٕاىل ٔأن الويبو ليس �هيا سوى س�تة ماكتب �ارج جنيف،  ونظرا
نطبق يف كثري من ت أ�مم املت�دة ال  الواردة يف مجمو�ة عنارص أ�جر لنظامواملس�تحقات  فٕان املزا�،  الفئة هاء

 ؛الويبوأ�حيان �ىل موظفي 

املنق�ة ملوظفي الفئة الفنية والفئات العليا  مجمو�ة عنارص أ�جر تؤكدالقسم الثالث، يف  �ىل النحو املبنيو  )و (
للحصول �ىل �افز التنقل  من الفئة �اء عملالمراكز  يموظف�دم ٔأهلية  ويه:يف الفقرة (ه) أٔ�اله ( الواردة املسأٔ�

 ؛بدل �دم نقل أ�متعة) ووقفديد؛ اجل

 دورية �اصة يف املرتبات. ز�دة �ة ٕاىل اس�ت�داثما س�بق احلا ويؤكد .32

                                                
 ٔأدىن): التالية (من أ��ىل ٕاىل�سوية مقر العمل مضاعفات  تطبيق حساب، 2016مايو  1 بدٔأ، اعتبارا من  7

 . يف الربازيل 37.6يف الوال�ت املت�دة أ�مر�كية (نيويورك)،  64.9 يف الصني (�كني)، 65.4 يف س�نغافورة، 74.7 يف اليا�ن، 82.6 يف سو�رسا، 87.7
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 اصة يف املرتباتاخلورية ا� ز�دةسادسا. �لكفة ال

 أ�جور نظامىل إ �ستند أ�مث� و اصة يف املرتبات. اخلورية ا� ز�دةال�لكفة �ىل  أأد�ه مؤرشالواردة وتقدم أ�مث�  .33
 قمية ٔأدىن ؤأ�ىل ،�ىل التوايل قدمتا، اللتنيلربازيل واليا�ن، � ويتعلق ،2017اعتبارا من ينا�ر  املزمع تطبيقهو�د امل
 :2016مايو  اعتبارا من ،مجيع ماكتب املنظمة �ارج جنيفمن بني  العمل تسو�ت مقرل 

 

 دورية �اصة يف املرتبات ز�دة

 ةتعادل مرتب ثالث در�ات ٕاضاف

 ٕاىل �سوية مقر العمل

 (��والر ا�ٔمر�يك)

 دورية �اصة يف املرتبات ز�دة

ٕاىل  ةتعادل مرتب درجتني  ٕاضاف

 �سوية مقر العمل

 (��والر أ�مر�يك)

 دورية �اصة يف املرتبات ز�دة

 ةتعادل مرتب در�ة وا�دة  ٕاضاف

 ٕاىل �سوية مقر العمل

 (��والر أ�مر�يك)

-فموظف �رتبة 

 1 ا�ر�ة 4

 شهر� 174س�نو�/  093 2 شهر� 349س�نو�/ 187 4 شهر� 523س�نو�/ 280 6 منتدب ٕاىل الربازيل

 شهر� 231س�نو�/  777 2 شهر� 463س�نو�/  557 5 شهر� 694س�نو�/ 334 8 منتدب ٕاىل اليا�ن

 1-موظف �رتبة د

 1ا�ر�ة 

 شهر� 213س�نو�/  551 2 شهر� 425س�نو�/  104 5 شهر� 638س�نو�/  656 7 منتدب ٕاىل الربازيل

 شهر� 282س�نو�/385 3 شهر� 564س�نو�/  773 6 شهر� 847س�نو�/  160 10 اليا�نمنتدب ٕاىل 

وا�د  ، موظف2016مايو  يف اكن يعمل هباس�تة �ارج جنيف ال يف �عتبار ٔأن ماكتب املنظمة  ٔأن يوضع وينبغي .34
مت مل ي، 2016ومايو  2015بني ٔأكتو�ر  اه يف الفرتة مدر ٔأيضا ���ر ٔأنجيالفئة الفنية والفئات العليا. و يف ثالثة موظفني ٕاىل 

اصة يف املرتبات اخلورية ا� ز�دةالهذا ٔأن تأٔثري �لكفة  ويوحض�ارج جنيف.  الويبونقل ٔأي موظف من املقر ٕاىل ماكتب 
ٕاىل ٔأ�د املاكتب  من �افز �نتدابزيد � قدد افر أ��ر املايل �ىل املوظفني ا�ٔ  ٕاال ٔأن ،للغاية اكون حمدودس�ي�ىل الويبو 

 . البعيدة عن املقر

 �س�تنتاج سابعا.

يف  مشاركة ٔأخرى منظامت ا�ي تقدمهاحلوافز وا�مع ويف ضوء ، حتديداالويبو  لوضعىل الت�ليل السابق إ  استنادا .35
 ز�دةال �شأٔند ياجلد ملوظفنيانظام  مدعوة ٕاىل اع�دجلنة الويبو للتنس�يق  فٕانالنظام املو�د لٔ�مم املت�دة للتنقل اجلغرايف، 

 ".والحئته ملوظفنيا، "تعديالت �ىل نظام WO/CC/73/3املقرتح يف الوثيقة  �ىل النحواصة يف املرتبات اخلورية ا�

]الثاين عرش املرفق ييل ذ�[
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 تعديالت أٔخرى
 2017ينا�ر  1تعديالت �ىل نظام املوظفني لتد�ل �زي النفاذ يف 

 الغرض منهوصف التعديل/ اجلديدالنص املُقرتح/ النص احلايل احلمك

 1-2-2القا�دة 

تنفيذ قرار �شأٔن ٕا�ادة 
 التصنيف

[…] 

ويف �ا� �دم اختيار شا�ل الوظيفة يف املنافسة �ىل   (ج)
 وظيفته اليت أ�عيد تصنيفها:

وجب من�ه فرصة �نتقال ٕاىل وظيفة ٔأخرى بعد انقضاء  )1(
"�نتقاالت"، ٕاذا اكن شا�ل  3-4فرتة املنافسة، وفقًا للامدة 

د املدة ٔأو تعيينًا دامئًا ٔأو تعييناً  مس�مترًا.  الوظيفة ُمعي�نًا تعيينًا ُم�د�
ويف �ا� �دم وجود وظيفة مناس�بة، يُفَسخ عقد شا�ل الوظيفة 

 7-9"ٕاهناء اخلدمة" واملادة  2-9اليت أ�عيد تصنيفها وفقًا للامدة 
 "إالشعار ٕ�هناء اخلدمة".

[…] 

[…] 

ويف �ا� �دم اختيار شا�ل الوظيفة يف املنافسة �ىل  (ج)
 وظيفته اليت أ�عيد تصنيفها:

وجب من�ه فرصة �نتقال ٕاىل وظيفة ٔأخرى بعد انقضاء  )1(
"�نتقاالت"، ٕاذا اكن شا�ل  3-4فرتة املنافسة، وفقًا للامدة 

د املدة ٔأو تعيينًا دامئًا ٔأو تعيينًا مس�مترًا.  الوظيفة ُمعي�نًا تعيينًا ُم�د�
عقد جيوز فسخ يُفَسخ ويف �ا� �دم وجود وظيفة مناس�بة، 

 "ٕاهناء اخلدمة" 2-9أ�عيد تصنيفها وفقًا للامدة شا�ل الوظيفة اليت 
 ."إالشعار ٕ�هناء اخلدمة" 7-9واملادة 

[…] 

وٕامنا  �س�ت�دم صيغة ٕالزاميةاليت مل  2-9املادة ٔأحاكم ��ساق مع 
نصت �ىل ٔأنه "جيوز" للمد�ر العام ٕاهناء تعيني املوظف ٕاذا مل تعد 

 � وظيفة نتي�ًة ٕال�ادة تصنيف.

 1-2-3القا�دة 

إال�ا� �لنس�بة للموظفني 
 املؤقتني

 إال�ا� �لنس�بة للموظفني املؤقتني – 1-2-3القا�دة 

يعرتف املكتب ا�ويل �لزوج املعال وأ�والد املعالني للموظفني 
املؤقتني، مع �دم إال�الل مبعايري أ�هلية املنصوص �لهيا يف 

الفقرات (ٔأ) و(ب) و(ج) و(ه) يف املادة الواردة ٔأ�اله. 
يعرتف املكتب ا�ويل �ملعالني من ا�ر�ة الثانية  وال

 املؤقتني. للموظفني

 إال�ا� �لنس�بة للموظفني املؤقتني – 1-2-3القا�دة 

يعرتف املكتب ا�ويل �لزوج املعال وأ�والد املعالني للموظفني 
املؤقتني، مع �دم إال�الل مبعايري أ�هلية املنصوص �لهيا يف 

و(ج) و(ه) يف املادة الواردة ٔأ�اله.  الفقرات (ٔأ) و(ب)
يعرتف املكتب ا�ويل �ملعالني من ا�ر�ة الثانية  وال

 املؤقتني. للموظفني

(و) 4-3و(د) 3-3املادتني  لتناقضها ؤأحاكمُ�ذفت هذه القا�دة 
اللتني تنصان �ىل ٔأنه حيق للموظف احلصول �ىل بدل احلاليتني 

. فئة املوظفني املؤقتنيدون اس�تثناء  للمعالني من ا�ر�ة الثانية
(د) 3-3املادتني ٔأحاكم يف  بت� الفئةاخلاص  �س�تثناء وأ�دمج

 (و).4-3و

 1-5-3القا�دة 

املرتب أ�ويل للموظفني 
 املؤقتني

حيصل املوظفون املؤقتون عند تعييهنم �ىل املرتب املبديئ للرتبة 
املاكفئة �ىل ا�ر�ة اليت �ددهتا ٕادارة املوارد البرشية ملهمهتم ما مل 
يقرر املد�ر العام ٔأن �ربهتم وما �متتعون به من مؤهالت ٔأخرى 

ٔ�داء الواجبات واملسؤوليات املُس�نَدة ٕاىل املنصب �س�تحق در�ًة 

حيصل املوظفون املؤقتون عند تعييهنم �ىل املرتب املبديئ للرتبة 
ملهمهتم املاكفئة �ىل ا�ر�ة اليت �ددهتا ٕادارة املوارد البرشية 

ما مل يقرر املد�ر العام أٔن �ربهتم وما �متتعون به  لوظيفهتم املؤقتة
من مؤهالت ٔأخرى ٔ�داء الواجبات واملسؤوليات املُس�نَدة ٕاىل 

 تعديل حتر�ري.
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 املنصب �س�تحق در�ًة ٔأ�ىل يف ت� الرتبة. � الرتبة.ٔأ�ىل يف ت

 3-6-3القا�دة 

 املرتب عند الرتقية

 ُحتسب مرتبات َمْن متّت �رقيهتم من املوظفني �ىل النحو التايل:

�لنس�بة للموظفني املس�متر�ن يف اخلدمة يف فئة اخلدمات  (ٔأ)
الس�نة التالية العامة ٔأو يف فئة املوظفني الفنيني الوطنيني، �الل 

د املرتب حبيث حيصلون �ىل مبلغ يعادل در�ة وا�دة  للرتقية، ُحيد�
لرتبهتم اجلديدة، ٕاضافًة ٕاىل املبلغ ا�ي اكنوا س�يحصلون �ليه لو مل 
تمت �رقيهتم، ولكن ٕاذا اكن املرتب يف ا�ر�ة أ�وىل للرتبة اجلديدة 

د  يعطهيم ز�دة ٔأكرب، فيحق هلم احلصول �ىل ذ� املرتب. وُحتد�
ورية يف املرتب يف الرتبة وفقًا �� در�ة الز�دة ا�

 و�رخيها؛ أ��ىل

و�لنس�بة ملوظفي الفئة الفنية والفئات العليا، �كون در�ة  (ب)
يه ٔأدىن در�ة يف رتبته اجلديدة واليت جتعل  املوظف املُرىق� 

الز�دة يف املرتب تعادل �ىل أ�قل منح درجتني يف رتبته القدمية. 
(ب)، �كون �رخي ز�دة املرتب 6-3ومع �دم إال�الل �ملادة 

 ا�ورية يف الرتبة أ��ىل هو �رخي نفاذ الرتقية؛

ئة املوظفني وعند �رقية موظف من فئة اخلدمات العامة ٕاىل ف (ج) 
الفنيني الوطنيني ٔأو ٕاىل الفئة الفنية ٔأو من فئة املوظفني الفنيني 

الوطنيني ٕاىل الفئة الفنية، يُطب�ق احلمك الوارد يف الفقرة (ٔأ) الواردة 
ٔأ�اله، �ىل ٔأن �ُس�ت�دم العنارص التالية اليت تعترب جزءًا من 

 املرتبات يف حتديد ا�ر�ة يف الرتبة اجلديدة:

ة الصافية ٔ�ي بدل يد�ل يف حساب املعاش القمي) 1(
التقا�دي وحيصل �ليه املوظف ٔأثناء اخلدمة يف فئة اخلدمات 

 العامة ٔأو فئة املوظفني الفنيني الوطنيني؛

) ٔأي �سوية ملقر العمل مبعدل �ري املعيلني �رسي �ىل 2(
 الرتبة/ ا�ر�ة يف الفئة الفنية اليت متت �رقية املوظف ٕا�هيا.

 ُحتسب مرتبات َمْن متّت �رقيهتم من املوظفني �ىل النحو التايل:

�لنس�بة للموظفني املس�متر�ن يف اخلدمة يف فئة اخلدمات  (ٔأ)
العامة ٔأو يف فئة املوظفني الفنيني الوطنيني، �الل الس�نة التالية 

د املرتب حبيث حيصلو ن �ىل مبلغ يعادل در�ة وا�دة للرتقية، ُحيد�
لرتبهتم اجلديدة، ٕاضافًة ٕاىل املبلغ ا�ي اكنوا س�يحصلون �ليه لو مل 
تمت �رقيهتم، ولكن ٕاذا اكن املرتب يف ا�ر�ة أ�وىل للرتبة اجلديدة 
د  يعطهيم ز�دة ٔأكرب، فيحق هلم احلصول �ىل ذ� املرتب. وُحتد�

ة رتب يف الرتبوفقًا �� در�ة الز�دة ا�ورية يف امل
 و�رخيها؛ أ��ىل

للموظفني املرقِّني من فئة اخلدمات العامة ملوظفي �لنس�بة (ب) و
الفئة الفنية والفئات العليا، �كون وفئة املوظفني الفنيني الوطنيني و

يه ٔأدىن در�ة يف رتبته اجلديدة واليت جتعل  در�ة املوظف املُرىق� 
الز�دة يف املرتب تعادل �ىل أ�قل منح درجتني يف رتبته القدمية. 

�كون �رخي ز�دة املرتب و(ب)، 6-3ومع �دم إال�الل �ملادة 
 ا�ورية يف الرتبة أ��ىل هو �رخي نفاذ الرتقية؛

ٕاىل فئة وعند �رقية موظف من فئة اخلدمات العامة (ب) (ج) 
املوظفني الفنيني الوطنيني ٔأو ٕاىل الفئة الفنية ٔأو من فئة املوظفني 
الفنيني الوطنيني ٕاىل الفئة الفنية، يُطب�ق احلمك الوارد يف الفقرة (ٔأ) 
الواردة ٔأ�اله، �ىل ٔأن �ُس�ت�دم العنارص التالية اليت تعترب جزءًا 

 من املرتبات يف حتديد ا�ر�ة يف الرتبة اجلديدة:

القمية الصافية ٔ�ي بدل يد�ل يف حساب املعاش  )1(
التقا�دي وحيصل �ليه املوظف ٔأثناء اخلدمة يف فئة اخلدمات 

 العامة ٔأو فئة املوظفني الفنيني الوطنيني؛

) ٔأي �سوية ملقر العمل مبعدل �ري املعيلني �رسي �ىل 2(

لت الفقرة (ب) لل�يش مع القوا�د املعمتدة  ُ�ذفت الفقرة (ٔأ) و�ّدِ
ز�دة حيث تعادل يف �البية املنظامت التابعة ملنظومة أ�مم املت�دة 

ز�دة درجتني املمنو�ة للك فئات املوظفني �ىل أ�قل  املرتبات
 .يف رتبهتم السابقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�للغة إالنلكزيية: ): تعديل حتر�ري 1الفقرة الفرعية (ب)(
" ٕاىل allowance which is pensionable" تغيري

"pensionable allowance." 
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 الرتبة/ ا�ر�ة يف الفئة الفنية اليت متت �رقية املوظف ٕا�هيا. طب�ق هذه القا�دة �ىل املوظفني املؤقتني.(د) وال تُ 

 وال تُطب�ق هذه القا�دة �ىل املوظفني املؤقتني.(ج) (د) 

 1-17-3القا�دة 

ٔأجر املوظفني املؤقتني 
ا�ا�ل يف حساب 

 املعاش التقا�دي

ما �دا تُطب�ق املادة الواردة ٔأ�اله �ىل املوظفني املؤقتني، 
 (ج). الفقرة

، ما املادة الواردة ٔأ�اله �ىل املوظفني املؤقتنيالفقرة (أٔ) من تُطب�ق 
 .�دا الفقرة (ج)

 (د).17-3املادة  ٔأحاكم ��ساق مع

 1-5-4القا�دة 

املوظفون املُعي�نون يف 
مناصب �اضعة للتعيني 

 احمليل

ما تنّص يُعني� مجيع موظفي فئة اخلدمات العامة، ف� �دا  (ٔأ)
(د) ٔأد�ه، يف الب� املضيف ٔأو 1-6-4(د) والقا�دة 6-4�ليه املادة 

مسافة معقو�، بغض النظر عن احلدود  يف منطقة تبعد عن املقر
الوطنية، وبغض النظر عن �نسيهتم وطول الفرتة الزمنية اليت 

د املد�ر العام البدالت  قضوها يف الب� املضيف. وُحيّدِ
ة ملوظفي فئة اخلدمات العامة. ويُطب�ق احلمك و�س�تحقاقات املتا�

املذ�ور ٔأ�اله مع ما يلزم من تبديل �ىل املاكتب املوجودة 
 املقر. �ارج

ويُعني� مجيع موظفي فئة املوظفني الفنيني الوطنيني، ف�  (ب)
(د) ٔأد�ه، تعيينًا 1-6-4(د) والقا�دة 6-4�دا ما تنّص �ليه املادة 

يقع فيه مركز العمل. وجيب ٔأن �كون حمليًا يف الب� ا�ي 
املوظفون الفنيون الوطنيون �ادًة من مواطين الب� ا�ي يقع فيه 
د املد�ر العام البدالت و�س�تحقاقات املتا�ة  مركز العمل. وُحيّدِ

ملوظفي فئة املوظفني الفنيني الوطنيني. وال جيوز تعيني ٔأي 
جودة �ارج موظف من موظفي هذه الفئة ٕاال يف املاكتب املو 

 املقر.

[...] 

يُعني� مجيع موظفي فئة اخلدمات العامة، ف� �دا ما تنّص  (ٔأ)
ٔأو املضيف (د) ٔأد�ه، يف الب� 1-6-4(د) والقا�دة 6-4�ليه املادة 

مسافة معقو�، بغض لك مراكز العمل املقر يف منطقة تبعد عن 
النظر عن احلدود الوطنية، وبغض النظر عن �نسيهتم وطول 

د املد�ر العام املضيف فرتة الزمنية اليت قضوها يف الب�ال . وُحيّدِ
 البدالت و�س�تحقاقات املتا�ة ملوظفي فئة اخلدمات العامة.

ويُطب�ق احلمك املذ�ور ٔأ�اله مع ما يلزم من تبديل �ىل املاكتب 
 املقر. املوجودة �ارج

ف� ويُعني� مجيع موظفي فئة املوظفني الفنيني الوطنيني،  (ب)
(د) ٔأد�ه، تعيينًا 1-6-4(د) والقا�دة 6-4�دا ما تنّص �ليه املادة 

حمليًا يف الب� ا�ي يقع فيه مركز العمل. وجيب ٔأن �كون 
املوظفون الفنيون الوطنيون �ادًة من مواطين الب� ا�ي يقع فيه 
د املد�ر العام البدالت و�س�تحقاقات املتا�ة  مركز العمل. وُحيّدِ

ة املوظفني الفنيني الوطنيني. وال جيوز تعيني ٔأي ملوظفي فئ
مراكز املاكتب املوجودة موظف من موظفي هذه الفئة ٕاال يف 

 �ارج املقر.العمل 

[...] 

لت صيغة   .يك ال تقترص ٔأحاك�ا �ىل املقر الفقرة (ٔأ)�ّدِ

 

 

 

 

لت  خطأٔ ٕاىل "املاكتب املوجودة ٔ�هنا اكنت �شري الفقرة (ب) �ّدِ
املقر وفقًا  يفٔأيضًا مراكز العمل  اليت �شمل�ارج املقر" (

 وأ�دق هو إالشارة ٕاىل ؛لتصنيف جلنة اخلدمة املدنية ا�ولية)
املس�ت�دم يف تعريف الصحيح (التعبري  "مراكز العمل �ارج املقر"

الواردة يف املرفق  )4(ٔأ)(2مصطلح "موظف فين وطين" يف املادة 
 والحئته. نظام املوظفنيمن أ�ول 
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 2-9-4القا�دة 

التعيينات يف ٕاطار 
الصناديق �ست�نية 

واالتفاقات اخلاصة 
 أ�خرى

التعيينات يف ٕاطار الصناديق �ست�نية  – 2-9-4القا�دة 
 واالتفاقات اخلاصة أ�خرى

عندما �كون �دمات معينة يف الفئة الفنية وكذ�  (ٔأ)
وظائف حمددة يف فئة اخلدمات العامة وفئة املوظفني الفنيني 

الوطنيني متو�اًة يف ٕاطار اتفاقات صناديق است�نية ٔأو اتفاقات 
تعاون بني املكتب ا�ويل وماكتب امللكية الفكرية الوطنية 

وز للمد�ر العام ٔأن وإالقلميية، ٔأو حكومات ا�ول أ�عضاء، جي
مييض قدمًا يف التعيينات دون ٕاجراء مسابقة. ويُمنَح املوظفون 
دة املدة ال تت�اوز  ا�ي يُعي�نون وفقًا لهذا إالجراء تعيينات ُم�د�
 ثالث س�نوات، وال جيوز متديدها ٔأو حتويلها ٕاىل تعيني مس�متر.

ت�نية (ب) وجيوز للموظفني املُعي�نني يف ٕاطار اتفاق صناديق اس 
ٔأن يتقدموا، يف ٔأثناء �دمهتم، لشغل ٔأي شواغر يف املكتب 

 ا�ويل بوصفهم مرحشني �ارجيني.

 (ج) وال تُطب�ق هذه القا�دة �ىل املوظفني املؤقتني.

يف  تعيينا حمدد املدةتعيني موظفني التعيينات  – 2-9-4القا�دة 
 خرىواالتفاقات اخلاصة ا�ٔ  الصناديق �ست�نيةاتفاقات ٕاطار 

عندما �كون �دمات معينة يف الفئة الفنية وكذ�  (ٔأ)
وظائف حمددة يف فئة اخلدمات العامة وفئة املوظفني الفنيني 

ٔأو اتفاقات  الوطنيني متو�اًة يف ٕاطار اتفاقات صناديق است�نية
تعاون بني املكتب ا�ويل وماكتب امللكية الفكرية الوطنية 

، جيوز للمد�ر العام ٔأن وإالقلميية، ٔأو حكومات ا�ول أ�عضاء
منافسة مسابقة دون ٕاجراء احملددة املدة مييض قدمًا يف التعيينات 

ويُمنَح املوظفون ا�ي  .10-4و 9-4يف املادتني  املقصود�ملعىن 
دة املدة ال تت�اوز ثالث يُعي�نو ن وفقًا لهذا إالجراء تعيينات ُم�د�

 س�نوات، وال جيوز متديدها ٔأو حتويلها ٕاىل تعيني مس�متر.

(ب) وجيوز للموظفني املُعي�نني يف ٕاطار اتفاق صناديق است�نية 
ٔأن يتقدموا، يف ٔأثناء �دمهتم، لشغل ٔأي شواغر يف املكتب 

 ا�ويل بوصفهم مرحشني �ارجيني.

 (ج) وال تُطب�ق هذه القا�دة �ىل املوظفني املؤقتني.

 تعديالت حتر�رية.

 

 1-17-4 اجلديدة القا�دة يف الفقرة (ٔأ)من امجل� أ��رية أ�دجمت 
ست�نية" �صناديق ال اتفاقات  يف ٕاطار"التعيينات احملددة املدة 

 .)رشوطهالتعيني ال  ختص مسار 2-9-4القا�دة  ٔ�ن(

 

 

 

 

 .1-17-4 اجلديدة القا�دة يف الفقرة (ب)أ�دمج حمك 

 3-9-4القا�دة اجلديدة 

تعيينا تعيني موظفني 
يف ٕاطار  حمدد املدة

 عمتدةامل  املشاريع

ينا حمدد املدة يف ٕاطار تعيني موظفني تعي  – 3-9-4القا�دة  
 املعمتدة املشاريع

دة يف الفئة الفنية وكذ� وظائف  عندما �كون �دمات ُم�د�
دة  يف فئة اخلدمات العامة وفئة املوظفني الفنيني الوطنيني ُم�د�

معمتدة، جيوز للمد�ر العام ٔأن مييض قدماً  اريعمتو�اًة يف ٕاطار مش
�ملعىن املقصود يف  منافسةيف التعيينات احملددة املدة ٕاما ٕ�جراء 

اخلاصة �لوظائف  نافسةامل وٕاما ٕ�جراء  10-4و 9-4املادتني 
(أٔ) من املرفق الثالث مع ٕاجراء ما يلزم من 5 لامدةوفقاً لاملؤقتة 
 بغض النظر عن املدة أ�ولية للتعيني احملدد املدة. ،التبديل

اخلاصة �لوظائف  املنافسةحمك �ديد ينص �ىل تطبيق ٕاجراءات 
"املعياري" للتعيينات  نافسةٕاجراء امل  �ُستبعداملؤقتة عندما 

 املدة. احملددة

اريع التعيني وفقًا الحتيا�ات املشوسيسمح ذ� بترسيع معليات 
 .منافسةدون الت�يل عن ٕاجراء 

 للمشاريعويقوم ذ� ا�هنج �ىل ٔأساس ٔأن التعيينات احملددة املدة 
حمددة املدة وال ميكن حتويلها ٕاىل  فهييليست تعيينات مس�تدمية (

تعيينات مس�مترة ٔأو دامئة). وفضًال عن ذ�، تقترص ت� 
املرشوع املعين ٕاطار التعيينات �ىل اخلدمة املطلوبة يف 

 ).2-17-4 اجلديدة القا�دة (انظر
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 3-9-4القا�دة 

 تعيني املوظفني املؤقتني

 تعيني املوظفني املؤقتني – 3-9-4القا�دة 

د املد�ر العام يف املرفق الثالث ٕاجراءات �ختيار اخلاصة (ٔأ)  ُحيّدِ
 �لتعيينات املؤقتة.

، "توظيف ٔأعضاء ٔأرسة وا�دة"، 1-9-4(ب) وتُطب�ق القا�دة 
 �ىل املوظفني املؤقتني.

دة يف الفئة الفنية وكذ�  (ج) وعندما �كون �دمات ُم�د�
دة يف فئة اخلدمات العامة وفئة امل وظفني الفنيني وظائف ُم�د�

الوطنيني متو�اًة يف ٕاطار اتفاقات صناديق است�نية ٔأو اتفاقات 
تعاون بني املكتب ا�ويل وماكتب امللكية الفكرية الوطنية 

وإالقلميية، ٔأو حكومات ا�ول أ�عضاء، جيوز للمد�ر العام ٔأن 
مييض قدمًا يف التعيينات دون ٕاجراء مسابقة. ويُمنَح املوظفون 

ي�نون وفقًا لهذا إالجراء تعيينات مؤقتة مبقتىض هذا النظام ا�ي يُع 
 والحئته.

(د) وال جيوز للموظفني املؤقتني املُعي�نني يف ٕاطار اتفاق صناديق 
است�نية ٔأن يتقدموا، يف ٔأثناء �دمهتم، لشغل ٔأي شواغر دا�ل 

 املكتب ا�ويل.

 املؤقتني (ه) وال جيوز ٔأن يُعّنيِ املكتُب ا�ويل هؤالء املوظفني
السابقني، بعد �نهتاء من �دمهتم مبوجب اتفاق الصناديق 

 شهرًا بعد �رخي هناية �دمهتم. 12�ست�نية، ملدة ال تقل عن 

 تعيني املوظفني املؤقتني – 4-9-4 3-9-4القا�دة 

د املد�ر العام يف املرفق الثالث ٕاجراءات �ختيار اخلاصة  (ٔأ) ُحيّدِ
 .�لتعيينات املؤقتة

، "توظيف ٔأعضاء ٔأرسة وا�دة"، 1-9-4(ب) وتُطب�ق القا�دة 
 �ىل املوظفني املؤقتني.

دة يف الفئة الفنية وكذ�  (ج) وعندما �كون �دمات ُم�د�
دة يف فئة اخلدمات العامة وفئة املوظفني الفنيني  وظائف ُم�د�

الوطنيني متو�اًة يف ٕاطار اتفاقات صناديق است�نية ٔأو اتفاقات 
ن بني املكتب ا�ويل وماكتب امللكية الفكرية الوطنية تعاو 

وإالقلميية، ٔأو حكومات ا�ول أ�عضاء، جيوز للمد�ر العام ٔأن 
مييض قدمًا يف التعيينات دون ٕاجراء مسابقة. ويُمنَح املوظفون 

ا�ي يُعي�نون وفقًا لهذا إالجراء تعيينات مؤقتة مبقتىض هذا النظام 
 والحئته.

للموظفني املؤقتني املُعي�نني يف ٕاطار اتفاق صناديق (د) وال جيوز 
است�نية ٔأن يتقدموا، يف ٔأثناء �دمهتم، لشغل ٔأي شواغر دا�ل 

 املكتب ا�ويل.

(ه) وال جيوز ٔأن يُعّنيِ املكتُب ا�ويل هؤالء املوظفني املؤقتني 
السابقني، بعد �نهتاء من �دمهتم مبوجب اتفاق الصناديق 

 شهرًا بعد �رخي هناية �دمهتم. 12دة ال تقل عن �ست�نية، مل

 .ٔأعيد �رقمي القا�دة

 

 

 

ُ�ذفت الفقرة (ج) لتكرارها ٔأحاكم املرفق الثالث ("ٕاجراءات 
 2-16-4�ختيار اخلاصة �لتعيينات املؤقتة") والقا�دة اجلديدة 

"التعيينات املؤقتة يف ٕاطار اتفاقات الصناديق �ست�نية" 
 .2-9-4ٔأحاكم القا�دة ولتناقضها مع 

 

 

(و) اليت تنص 16-4ُ�ذفت الفقرة (د) لتناقضها مع ٔأحاكم املادة 
�ىل ما ييل: "وجيوز للموظفني املؤقتني ٔأن يتقدموا، يف ٔأثناء 

يف املكتب ا�ويل بوصفهم  �دمهتم، لشغل ٔأي شواغر
 �ارجيني [...]" مرحشني

ليت تنص �ىل (د) ا16-4ُ�ذفت الفقرة (ه) لتكرارها ٔأحاكم املادة 
ما ييل: "وال تُعيد املنظمُة تعيني أ�ش�اص ا��ن بلغوا املدة 

الرتامكية القصوى للتعيني املؤقت اليت تبلغ س�نتني تعيينًا مؤقتًا ملدة 
 س�نة وا�دة �ىل أ�قل".

 4-9-4القا�دة 

 القوامئ �حتياطية

 القوامئ �حتياطية – 4-9-4القا�دة 

[...] 

 القوامئ �حتياطية – 5-9-4 4-9-4 القا�دة

[...] 

 .ٔأعيد �رقمي القا�دة
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 1-10-4القا�دة 

�شكيل جمالس التعيني 
 ونظا�ا ا�ا�يل

يتأٔلف لك جملس تعيني من رئيس وثالثة ٔأعضاء، ال تقل  (ٔأ)
رتبهتم عن رتبة الوظيفة الشاغرة وال �كونون من املوظفني 

هنم املد�ر العام. و�كون  مد�ر ٕادارة املوارد البرشية، املؤقتني، ويُعّيِ
ض، ٔأ�د أ�عضاء الثالثة. وتُدرج ٔأسامء أ�ش�اص  ٔأو ممث� املُفو�

ع �ىل جملس  ني ليكونوا ممثلني مفوضني يف قامئة وتُوز� املُرحش�
املوظفني للتعليق �لهيا. و�كون املد�ر املُلك�ف �لتعيني ٔأ�د 

�ا العضو�ن الباقيني، وُخيتار العضو ا�ٓخر من قامئ ة ٔأسامء يُقّدِ
جملس املوظفني. و�كون للرئيس وللك عضو صوت وا�د. و�كون 

ٌد ٔأو ٔأكرث �شرتك يف جملس  للرئيس وللك عضو مناوٌب ُم�د�
التعيني عندما ال �كون يف اس�تطا�ة الرئيس ٔأو ٔأي عضو من 

 أ�عضاء الثالثة القيام بذ�.

[...] 

التعيني. و�كون  ويضع املد�ر العام النظام ا�ا�يل �الس (ج)
 مداوالت جمالس التعيني رسيًة.

يتأٔلف لك جملس تعيني من رئيس وثالثة ٔأعضاء، ال تقل  (ٔأ)
رتبهتم عن رتبة الوظيفة الشاغرة وال �كونون من املوظفني 

هنم املد�ر العام. و�كون مد�ر ٕادارة املوارد البرشية،  املؤقتني، ويُعّيِ
ض، ٔأ�د أ�عضاء الث الثة. وتُدرج ٔأسامء أ�ش�اص ٔأو ممث� املُفو�

ع �ىل جملس  ني ليكونوا ممثلني مفوضني يف قامئة وتُوز� املُرحش�
املوظفني للتعليق �لهيا. و�كون املد�ر املُلك�ف �لتعيني ٔأ�د 

تتكون من أٔربعة العضو�ن الباقيني، وُخيتار العضو ا�ٓخر من قامئة 
�ا جملس املوظفني. و�كون�ىل أ�قل  ٔأسامء للرئيس وللك  يُقّدِ

ٌد ٔأو  عضو صوت وا�د. و�كون للرئيس وللك عضو مناوٌب ُم�د�
ٔأكرث �شرتك يف جملس التعيني عندما ال �كون يف اس�تطا�ة 

 الرئيس ٔأو ٔأي عضو من أ�عضاء الثالثة القيام بذ�.

[...] 

و�كون ويضع املد�ر العام النظام ا�ا�يل �الس التعيني.  (ج)
وحيدد املد�ر العام النظام ا�ا�يل  رسيًة.مداوالت جمالس التعيني 

 �الس التعيني يف املرفق الرابع.

يتعني �ىل املد�ر العام ٔأن خيتار عضوًا وا�دًا ومناوً� عنه من 
لت الفقرة (ٔأ) مة؛ ومن مث �ّدِ لتنص �ىل ٔأن تتأٔلف  القامئة املقد�

ل المتثأأي احلد أ�دىن ل القامئة من ٔأربعة ٔأسامء �ىل أ�قلت� 
 (ٔأ).1-10-4 ٔ�حاكم القا�دة

 

 

 

 

 

يف �رد النظام ا�ا�يل  يفيد بأٔن الفقرة (ج): تعديل حتر�ري
 الرابع. املرفق

القا�دة اجلديدة 
4-16-2 

التعيينات املؤقتة يف 
ٕاطار اتفاقات الصناديق 

 �ست�نية

ملؤقتة يف ٕاطار اتفاقات التعيينات ا – 2-16-4القا�دة  
 �ست�نية الصناديق

 نني يف ٕاطار اتفاقات صناديق است�نيةملوظفني املعي� اجيوز منح 
 .املعين اخلدمة احملددة يف االتفاق�ىل  تقترص تعيينات مؤقتة

يف املمنو�ة قا�دة �ديدة تنص �ىل ٔأن تقترص التعيينات املؤقتة 
ٕاطار اتفاقات الصناديق �ست�نية �ىل اخلدمة احملددة يف 

 .املعين االتفاق

القا�دة اجلديدة 
4-16-3 

يف التعيينات املؤقتة 
 املعمتدة ٕاطار املشاريع

 املعمتدة يف ٕاطار املشاريعالتعيينات املؤقتة  – 3-16-4القا�دة  

معمتدة تعيينات  يف ٕاطار مشاريعنني ملوظفني املعي� اجيوز منح 
 يف املرشوع املعين.احملددة ترص �ىل اخلدمة تق مؤقتة 

املمنو�ة يف قا�دة �ديدة تنص �ىل ٔأن تقترص التعيينات املؤقتة 
 احملددة يف املرشوع املعين.�ىل اخلدمة  ٕاطار مشاريع معمتدة
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القا�دة اجلديدة 
4-17-1 

التعيينات احملددة املدة 
اتفاقات  يف ٕاطار

 ست�نية�صناديق ال 

 اتالتعيينات احملددة املدة يف ٕاطار اتفاق – 1-17-4القا�دة  
 ست�نية�صناديق ال 

يف ٕاطار اتفاق صناديق يُمنَح املوظفون ا�ي يُعي�نون  (أٔ)
دة املدة ال تت�اوز ثالث س�نوات،  است�نية تعيينات ُم�د�

وتقترص ت�  ،جيوز متديدها أٔو حتويلها ٕاىل تعيني مس�متر وال
 .االتفاق املعين�ىل اخلدمة احملددة يف التعيينات 

 املُعي�نني تعيينًا حمدد املدة يف ٕاطار اتفاق وجيوز للموظفني (ب)
صناديق است�نية أٔن يتقدموا، يف أٔثناء �دمهتم، لشغل أٔي 

 شواغر يف املكتب ا�ويل بوصفهم مرحشني �ارجيني.

احلالية.  2-9-4القا�دة  أ�دجمت يف هذه القا�دة بعض ٔأحاكم
 ؤأضيف حمك ينص �ىل ٔأن تقترص التعيينات احملددة املدة

ست�نية �ىل اخلدمة �صناديق ال  اتيف ٕاطار اتفاق واملمنو�ة
(ٔأي ٔأنه ال جيوز �نتقال ٕاىل وظيفة  االتفاق املعين احملددة يف

 ).منافسة دون ٕاجراءبٔأخرى 

القا�دة اجلديدة 
4-17-2 

 املدة التعيينات احملددة
 عمتدةيف ٕاطار املشاريع امل 

املدة يف ٕاطار التعيينات احملددة  – 2-17-4القا�دة  
 املعمتدة املشاريع

يف ٕاطار مرشوع معمتد املمنو�ة و تقترص التعيينات احملددة املدة 
 .ذ� املرشوع�ىل اخلدمة احملددة يف 

قا�دة �ديدة تنص �ىل ٔأن تقترص التعيينات احملددة املدة 
�ىل اخلدمة احملددة يف املرشوع  واملمنو�ة يف ٕاطار مشاريع معمتدة

دون ٕاجراء باملعين (ٔأي ٔأنه ال جيوز �نتقال ٕاىل وظيفة ٔأخرى 
 ).منافسة

 1-1-5القا�دة 

 إال�ازة الس�نوية

�س�متر اس�تحقاق إال�ازة الس�نوية طوال الفرتة اليت يتلقى  (ٔأ)
عهنا املوظف ٔأجرًا اكمًال، مع �دم إال�الل �ٔ�حاكم املتعلقة 

اخلاصة؛ ولكن ال �س�تحق املوظف ٔأي ٕا�ازة ما دام �ٕال�ازة 
 موقوفًا عن مع� مؤقتًا دون ٔأجر.

[...] 

 15وال �ُر��ل �ادًة ٕاىل الس�نة التقوميية التالية ٔأكرث من  (ج)
يومًا من إال�ازة الس�نوية املس�تحقة يف س�نة معينة، حيث ٕان 

 الغرض من إال�ازة الس�نوية هو توفري فرتة من الرا�ة لك س�نة.

[...] 

وال �ُس�تدعى ٔأي موظف من ٕا�ازته الس�نوية دون  (ح)
موافقة املد�ر العام. وحيق للموظف املُس�تدعى ا�ي �س�تأٔنف 

�س�متر اس�تحقاق إال�ازة الس�نوية طوال الفرتة اليت يتلقى  (ٔأ)
، مع �دم إال�الل �ٔ�حاكم املتعلقة عهنا املوظف ٔأجرًا اكمالً 

يف ال �س�تحق املوظف ٔأي ٕا�ازة ما دام لكن و  .�ٕال�ازة اخلاصة؛
موقوفًا عن مع� ٕا�ازة �اصة بأٔجر جزيئ أٔو بدون أٔجر أٔو اكن 

 دون ٔأجر. أٔو بأٔجر جزيئمؤقتًا 

[...] 

 15وال �ُر��ل �ادًة ٕاىل الس�نة التقوميية التالية ٔأكرث من  (ج)
يومًا من إال�ازة الس�نوية املس�تحقة يف س�نة معينة، حيث ٕان 

 �ة لك س�نة.الغرض من إال�ازة الس�نوية هو توفري فرتة من الرا

[...] 

وال �ُس�تدعى ٔأي موظف من ٕا�ازته الس�نوية دون  (ح)

ُ�ذفت العبارة "مع �دم إال�الل �ٔ�حاكم املتعلقة �ٕال�ازة 
اليت  2-5مع وجود املادة ٔ�هنا �ري رضورية من الفقرة (ٔأ) اخلاصة" 

طوال تنطوي ٔأحاك�ا �ىل ٔأن �س�متر اس�تحقاق إال�ازة الس�نوية 
 .اليت يتلقى عهنا املوظف ٔأجرًا اكمالً  فرتات إال�ازات اخلاصة

"يف ٕا�ازة �اصة بأٔجر جزيئ ٔأو بدون ٔأجر"  ةؤأضيفت عبار 
اكن موقوفًا عن  ٔأو"، وعبارة (ج)2-5املادة لال�ساق مع ٔأحاكم 

القا�دة ٔأحاكم �ساق مع لال" ٔأو مؤقتًا بأٔجر جزيئمع� 
 ).(ج10-1-3

لت امجل� أ��رية لغرض توضيحها و�مكيلها ا لفقرة (ح): �ّدِ
 ٕاىل الفقرة (ج)). ٕالشارة�(
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الحقًا ٕا�ازته الس�نوية يف املاكن ا�ي اس�ُتدعي منه ٔأن �سرتد 
مصاريف سفره من ذ� املاكن وٕاليه. وعندما يتعذر تطبيق 

يف مثل هذه احلا�  ٔأحاكم الفقرة (ه) الواردة ٔأ�اله �ىل موظف
�سبب واجباته، �ُر��ل إال�ازة الس�نوية املس�تحقة ٕاىل الس�نة 

 التالية.

موافقة املد�ر العام. وحيق للموظف املُس�تدعى ا�ي �س�تأٔنف 
الحقًا ٕا�ازته الس�نوية يف املاكن ا�ي اس�ُتدعي منه ٔأن �سرتد 

وعندما يتعذر تطبيق مصاريف سفره من ذ� املاكن وٕاليه. 
ه �ىل موظف ويف مثل هذه احلا� ٔأحاكم الفقرة (ه) الواردة ٔأ�ال

�سبب ذ� املس�تحقة  إال�ازة الس�نوية�ُر��ل و�سبب واجباته، 
الفقرتني أٔحاكم بغض النظر عن  ٕاىل الس�نة التالية�س�تد�اء 
 .أٔ�اله(ج) و(ه) 

 2-1-5القا�دة 

إال�ازة الس�نوية 
 للموظفني املؤقتني

، "إال�ازة الس�نوية"، �ىل املوظفني 1-5تُطب�ق املادة  (ٔأ)
 ما �دا الفقرة (ٔأ).املؤقتني، 

، "إال�ازة الس�نوية"، �ىل 1-1-5وتُطب�ق القا�دة  (ب)
 املوظفني املؤقتني، مع �دم إال�الل �ٔ�حاكم التالية:

حيق للموظف املؤقت ا�ي يعمل بدوام اكمل ٔأن حيصل  )1(
 �ىل ٕا�ازة س�نوية مبعدل يومني ونصف شهرً�؛

فرتة اليت و�س�متر اس�تحقاق إال�ازة الس�نوية طوال ال )2(
يتلقى عهنا املوظف ٔأجرًا اكمًال، مع �دم إال�الل �ٔ�حاكم املتعلقة 
�ٕال�ازة اخلاصة؛ ومع ذ� ال �س�تحق املوظف ٔأي ٕا�ازة ما دام 

 موقوفًا عن مع� مؤقتًا دون ٔأجر؛

وال تؤ�ذ إال�ازة ٕاال عندما يؤذن هبا. وجيوز، وفقًا  )3(
ن يأٔ�ذوا ٕا�ازهتم ملقتضيات العمل، ٔأن يُطلب من املوظفني أٔ 

دها املد�ر العام؛  �الل فرتة ُحيّدِ

وُخيَصم من إال�ازة الس�نوية املس�تحقة للموظفني املعنيني  )4(
ٔأي غياب عن العمل ال تتناو� �ىل و�ه الت�ديد ٔأحاكٌم ٔأخرى؛ 
ويف �ا� �دم وجود ٕا�ازة س�نوية مس�تحقة، يعترب غياهبم ٕا�ازة 

رتب ٔأو بدالت �الل فرتة دون ٕاذن، وال حيق هلم احلصول �ىل م
 هذا الغياب؛

، "إال�ازة الس�نوية"، �ىل املوظفني املؤقتني، 1-5(ٔأ) تُطب�ق املادة 
 ما �دا الفقرة (ٔأ).

، "إال�ازة الس�نوية"، �ىل 1-1-5وتُطب�ق القا�دة  (ب)
، مع الفقرات (ج) و(ه) و(ز) و(ح). دا� ما املوظفني املؤقتني

 التالية:أٔيضاً أ�حاكم  وتُطب�ق�ٔ�حاكم ل �دم إال�ال

حيق للموظف املؤقت ا�ي يعمل بدوام اكمل ٔأن حيصل  )1(
 �ىل ٕا�ازة س�نوية مبعدل يومني ونصف شهرً�؛

و�س�متر اس�تحقاق إال�ازة الس�نوية طوال الفرتة اليت  )2(
يتلقى عهنا املوظف ٔأجرًا اكمًال، مع �دم إال�الل �ٔ�حاكم املتعلقة 
�ٕال�ازة اخلاصة؛ ومع ذ� ال �س�تحق املوظف ٔأي ٕا�ازة ما دام 

 موقوفًا عن مع� مؤقتًا دون ٔأجر؛

وال تؤ�ذ إال�ازة ٕاال عندما يؤذن هبا. وجيوز، وفقًا  )3(
ملقتضيات العمل، ٔأن يُطلب من املوظفني ٔأن يأٔ�ذوا ٕا�ازهتم 

دها املد�ر العام؛  �الل فرتة ُحيّدِ

لس�نوية املس�تحقة للموظفني املعنيني وُخيَصم من إال�ازة ا )4(
ٔأي غياب عن العمل ال تتناو� �ىل و�ه الت�ديد ٔأحاكٌم ٔأخرى؛ 
ويف �ا� �دم وجود ٕا�ازة س�نوية مس�تحقة، يعترب غياهبم ٕا�ازة 

دون ٕاذن، وال حيق هلم احلصول �ىل مرتب ٔأو بدالت �الل فرتة 

�ىل  اليت تطب�ق 1-1-5ٔأحاكم القا�دة  توّحضِ تعديالت حتر�رية 
(انظر الفقرة  يف أ�حاكم وتفادي ٔأي ثغرات، املوظفني املؤقتني

ؤكد ٔأحاكم الفقرة (ح) من ) اجلديدة اليت ت4الفرعية (
و�ذف أ�حاكم املتكررة (ُ�ذفت الفقرات  ،)1-1-5 القا�دة

ٔ�هنا �كرر ٔأحاكم الفقرات (ٔأ) و(ب)  احلالية )4) ٕاىل (2الفرعية (
 .ق �ىل املوظفني املؤقتني)اليت تطب�  1-1-5و(و) من القا�دة 
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وال جيوز منح املوظف املؤقت ٕا�ازة س�نوية مس�بقة، ٕاال  )5(
يف ظروف اس�تثنائية ٔأو اضطرارية. وُحتال طلبات احلصول �ىل 

 ٕا�ازة س�نوية مس�بقة ٕاىل مد�ر ٕادارة املوارد البرشية؛

يومًا من إال�ازة  15وجيوز دفع مقابل ما ال �زيد عن  )6(
 املس�تحقة يف هناية التعيني ٔأو �رحيلها يف �ا� ا�متديد.الس�نوية 

 هذا الغياب؛

ية مس�بقة، ٕاال وال جيوز منح املوظف املؤقت ٕا�ازة س�نو  )5(
يف ظروف اس�تثنائية ٔأو اضطرارية. وُحتال طلبات احلصول �ىل 

 ٕا�ازة س�نوية مس�بقة ٕاىل مد�ر ٕادارة املوارد البرشية؛

يومًا من إال�ازة  15وجيوز دفع مقابل ما ال �زيد عن  )3() 6(
 .؛الس�نوية املس�تحقة يف هناية التعيني ٔأو �رحيلها يف �ا� ا�متديد

من ٕا�ازته الس�نوية مؤقت أٔي موظف وال �ُس�تدعى  )4(
دون موافقة املد�ر العام. وحيق للموظف املُس�تدعى ا�ي 

�س�تأٔنف الحقاً ٕا�ازته الس�نوية يف املاكن ا�ي اس�ُتدعي منه أٔن 
�سرتد مصاريف سفره من ذ� املاكن وٕاليه. و�ُر��ل إال�ازة 

يف �ا� متديد العقد الس�نوية املس�تحقة �سبب ذ� �س�تد�اء 
يُدفع مقابل عهنا يف هناية فرتة التعيني بغض النظر عن أٔحاكم  ٔأو

 ) أٔ�اله.3الفقرة (

 1-2-6القا�دة 

 التأٔمني الطيب

[...] 

 ؤ�غراض هذه القا�دة، يعترب َمْن ييل من املعالني: (ب)

 الزوج؛ )1(

ف يف املادة  )2( (د) 2-3وأ�والد املعالون �ىل النحو املُعر�
 و(و) من اجلزء جمي من ا�ليل إالداري؛

ؤأ�د أ�ش�اص التايل ذ�رمه: وا� معال، ٔأو ٔأخ معال،  )3(
 ٔأو ٔأخت معا�.

[...] 

[...] 

 ؤ�غراض هذه القا�دة، يعترب َمْن ييل من املعالني: (ب)

 الزوج؛ )1(

ف يف  )2( (د) 2-3املادة وأ�والد املعالون �ىل النحو املُعر�
 اجلزء جمي من ا�ليل إالداري؛و(و) من 

أٔو أٔم  معال،ٔأب وا� ؤأ�د أ�ش�اص التايل ذ�رمه:  )3(
 ٔأو ٔأخ معال، ٔأو ٔأخت معا�. معا�،

[...] 

 

 

 

لت   .2-3�ذف املادة نظرًا ٕاىل ) 2الفقرة الفرعية (ب)(�ّدِ

لت  ) لتوضيح معىن "وا� معال".3الفقرة الفرعية (ب)( �ّدِ

 2-2-6القا�دة 

إال�ازة املرضية وإال�ازة 

حيق للموظفني �ري القادر�ن �ىل ٔأداء واجباهتم �سبب  (ٔأ)
مرض ٔأو �ادثة ٔأو ا��ن حتول تدابري الص�ة العامة دون 

حيق للموظفني �ري القادر�ن �ىل ٔأداء واجباهتم �سبب  (ٔأ)
العامة دون  ٔأو ا��ن حتول تدابري الص�ةٕاصابة �ادثة مرض ٔأو 

لت   .2-6املادة  ٔأحاكم مع ملواءمهتا الفقرة (ٔأ)�ّدِ
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اخلاصة �سبب املرض 
ل  املُطو�

 لٔ�حاكم التالية:حضورمه احلصول �ىل ٕا�ازة مرضية وفقًا 

[...] 

إال�ازة املرضية وإال�ازة اخلاصة الطوي� املدى �سبب  (ه)
ل  املرض املُطو�

[...] 

واملوظفون ا��ن �كونون، طبقًا للفقرة (ب) ٔأ�اله، يف  )2(
ٕا�ازة مرضية بنصف ٔأجر بعد استنفاذ ٕا�ازاهتم املرضية بأٔجر 

لاكمل من اكمل وا��ن ال �س�تطيعون احلفاظ �ىل وضع أ�جر ا
�الل امجلع بني ٕا�ازة مرضية بنصف ٔأجر وٕا�ازة س�نوية مس�تحقة 

ٔأو العمل لنصف الوقت، حيصلون �ىل نصف مر�هبم الصايف 
و�سوية مقر العمل، حي� انطبق. وٕاضافة ٕاىل ذ�، حيصلون، 

حي� انطبق، �ىل املبلغ الاكمل لبدل إال�ا�، وبدل اللغة، ومن�ة 
 ، وٕا�انة إالجيار، وبدل التنقل واملشقة.التعلمي، ومن�ة �نتداب

[...] 

 مراجعة القرارات املتعلقة �ٕال�ازة املرضية (ز)

ٕاذا اكن املد�ر العام مقتنعًا بأٔن املوظف ا�ي يقيض ٕا�ازة  )1(
ل قادٌر �ىل اس�تئناف  مرضية ٔأو ٕا�ازة �اصة �سبب مرض ُمطو�

ضية ٔأو �امه، �از للمد�ر العام ٔأن �رفض متديد إال�ازة املر 
ل ٔأو ٔأن يلغي إال�ازة املمنو�ة  إال�ازة اخلاصة �سبب املرض املُطو�

�لفعل، ولكن ٕاذا طلب املوظف ذ�، ُحيال أ�مر ٕاىل طبيب 
مس�تقل يقب� لك من املد�ر العام واملوظف ٔأو ٕاىل هيئة طبية. 

[...] 

وفرتات إال�ازة املرضية، سواء بأٔجر اكمل ٔأو بنصف  (ح)
� الس�تحقاق الز�دة ا�ورية ٔأجر، ال تؤ�ر يف ر  صيد اخلدمة املؤّهِ

يف املرتب، وإال�ازة الس�نوية وٕا�ازة ز�رة الوطن وٕا�ازة الوضع، 

 حضورمه احلصول �ىل ٕا�ازة مرضية وفقًا لٔ�حاكم التالية:

[...] 

إال�ازة املرضية وإال�ازة اخلاصة الطوي� املدى �سبب  (ه)
ل  املرض املُطو�

[...] 

واملوظفون ا��ن �كونون، طبقًا للفقرة (ب) ٔأ�اله، يف  )2(
ر ٕا�ازة مرضية بنصف ٔأجر بعد استنفاذ ٕا�ازاهتم املرضية بأٔج

اكمل وا��ن ال �س�تطيعون احلفاظ �ىل وضع أ�جر الاكمل من 
�الل امجلع بني ٕا�ازة مرضية بنصف ٔأجر وٕا�ازة س�نوية مس�تحقة 

ٔأو العمل لنصف الوقت، حيصلون �ىل نصف مر�هبم الصايف 
و�سوية مقر العمل، حي� انطبق. وٕاضافة ٕاىل ذ�، حيصلون، 

�ا�، وبدل اللغة، ومن�ة حي� انطبق، �ىل املبلغ الاكمل لبدل االٕ 
 وبدل التنقل واملشقة وٕا�انة إالجيار،ومن�ة �نتداب، التعلمي، 

 [...] البدالت و�س�تحقاقات امليدانيةو 

 مراجعة القرارات املتعلقة �ٕال�ازة املرضية (ز)

ٕاذا اكن املد�ر العام مقتنعًا بأٔن املوظف ا�ي يقيض ٕا�ازة  )1(
ل مرضية قادٌر �ىل اس�تئناف  ٔأو ٕا�ازة �اصة �سبب مرض ُمطو�

ٔأو  �امه، �از للمد�ر العام ٔأن �رفض متديد إال�ازة املرضية
ل ٔأو ٔأن يلغي إال�ازة املمنو�ة  إال�ازة اخلاصة �سبب املرض املُطو�

�لفعل، ولكن ٕاذا طلب املوظف ذ�، ُحيال أ�مر ٕاىل طبيب 
واملوظف ٔأو ٕاىل هيئة طبية. مس�تقل يقب� لك من املد�ر العام 

[...] 

وفرتات إال�ازة املرضية، سواء بأٔجر اكمل ٔأو بنصف  (ح)
� الس�تحقاق الز�دة ا�ورية  ٔأجر، ال تؤ�ر يف رصيد اخلدمة املؤّهِ

، وٕا�ازة الوضع وٕا�ازة ز�رة الوطنوإال�ازة الس�نوية يف املرتب، 

 

 

تنطبق  ٔ�هنا العبارة "ومن�ة �نتداب" ( تذف): �ُ 2الفقرة (ه)(
"بدل التنقل واملشقة" ٕاىل "البدالت  غيرييف ت� احلا�). وت 

 24-3" لضامن ��ساق مع ٔأحاكم املادة امليدانية �س�تحقاقاتو
 مجمو�ة عنارص أ�جر املنق��ة. استنادًا ٕاىل� املعد� 

 

 

 

 

 

 

 

): ُ�ذفت إالشارة ٕاىل إال�ازة اخلاصة �سبب مرض 1الفقرة (ز)(
ل ٔ�هنا   .�ري حصي�ةمطو�

 

 

 

 الفقرة (ح):

(ال يتجمع للموظفني  لعدم حصهتا "ٕا�ازة الوضع" عبارةت ُ�ذف -
ٕا�ازة الوضع ٔ�ن  رصيد من اخلدمة املؤّه� الس�تحقاق

ٔأس�بو�ًا بغض النظر عن طول اخلدمة ٔأو ٔأي فرتة  16 مدهتا 
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 وتعويض ٕاهناء اخلدمة، ومن�ة العودة ٕاىل الوطن.

[...] 

ر و�س�مت وتعويض ٕاهناء اخلدمة، ومن�ة العودة ٕاىل الوطن.
اس�تحقاق إال�ازة الس�نوية طوال فرتة إال�ازة املرضية املمتدة 

 اكمًال. اً املوظف أٔجر  عهنا يتلقى رشيطة ٔأنلشهر أٔو أٔكرث 

[...] 

 .)مرضية ٕا�ازة

" لتناقض ذ� احلمك (ا�ي إال�ازة الس�نويةُ�ذفت عبارة " -
�سمح بتجميع رصيد من اخلدمة املؤه� الس�تحقاق إال�ازة 

مع ٔأحاكم الس�نوية طوال فرتة إال�ازة املرضية بنصف ٔأجر) 
�س�متر اس�تحقاق ٔأن  (ٔأ) (اليت تنص �ىل1-1-5القا�دة 

إال�ازة الس�نوية طوال الفرتة اليت يتلقى عهنا املوظف ٔأجرًا 
املعمتدة يف املنظامت أ�خرى التابعة  املامرسات) ومع اكمالً 

 ملنظومة أ�مم املت�دة.

 3-2-6القا�دة 

 ٕا�ازة الوضع

 املوظفة اليت جيب ٔأن تأٔ�ذ ٕا�ازة وضع: (ٔأ)

حيق لها ٔأن تتغيب عن العمل ملدة س�تة ٔأسابيع قبل �رخي  )1(
د  الوالدة املتوقع �رشط ٔأن يقبل املستشار الطيب شهادًة طبيًة ُحتّدِ

الوالدة املتوقع. وال �كون الغياب عن العمل قبل �رخي �رخي 
الوالدة املتوقع ٕالزاميًا ٕاال قبل �رخي الوالدة املتوقع بأٔس�بو�ني، 

ولكن جيب �ىل املوظفة اليت �رغب يف العمل �الل الفرتة اليت 
ترتاوح بني س�تة ٔأسابيع ؤأس�بو�ني قبل �رخي الوالدة املتوقع ٔأن 

م شهادًة طبيًة ت   فيد بأٔهنا قادرة �ىل العمل؛تُقّدِ

[...] 

و�كون اس�تئناف العمل بعد ٕا�ازة الوضع ٕ�ذن من  (ج)
 املستشار الطيب بناًء �ىل شهادة طبية.

[...] 

 املوظفة اليت جيب ٔأن تأٔ�ذ ٕا�ازة وضع: (ٔأ)

س�تة ٔأسابيع  ابتداًء من حيق لها ٔأن تتغيب عن العمل ملدة )1(
قبل �رخي الوالدة املتوقع �رشط ؤأس�بو�ني ك�د أٔدىن ك�د أٔقىص 

د �رخي الوالدة املتوقع.  ٔأن يقبل املستشار الطيب شهادًة طبيًة ُحتّدِ
ٕالزاميًا ٕاال قبل �رخي الوالدة املتوقع وال �كون الغياب عن العمل 

قبل �رخي الوالدة املتوقع بأٔس�بو�ني، ولكن جيب �ىل املوظفة اليت 
رتاوح بني س�تة ٔأسابيع �رغب يف العمل �الل الفرتة اليت ت

م شهادًة طبيًة تفيد  ؤأس�بو�ني قبل �رخي الوالدة املتوقع ٔأن تُقّدِ
 بأٔهنا قادرة �ىل العمل؛

[...] 

و�كون اس�تئناف العمل بعد ٕا�ازة الوضع ٕ�ذن من  (ج)
 املستشار الطيب بناًء �ىل شهادة طبية.

 [...] (ج)(د) 

 [...] (د)(ه) 

 : تعديل حتر�ري.)1(الفقرة (ٔأ)

 

 

 

 

 

 

 

 .ة�ري رضورئ�هنا  الفقرة (ج)ُ�ذفت 
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 7-2-6القا�دة 

امحلاية الصحية والتأٔمني 
الصحي للموظفني 

 املؤقتني

[...] 

وظفني املؤقتني �ىل ٔأن وتُمنَح ٕا�ازة مرضية للم (ج)
 ييل: ما �ُراعى

[...] 

)3(  � وفرتات إال�ازة املرضية ال تؤ�ر يف رصيد اخلدمة املؤّهِ
وية، وٕا�ازة الوضع، وتعويض إال�ازة الس�نالس�تحقاق 

 اخلدمة. ٕاهناء

[...] 

[...] 

وظفني املؤقتني �ىل ٔأن وتُمنَح ٕا�ازة مرضية للم (ج)
 ييل: ما �ُراعى

[...] 

)3(  � وفرتات إال�ازة املرضية ال تؤ�ر يف رصيد اخلدمة املؤّهِ
وتعويض وٕا�ازة الوضع، الس�تحقاق إال�ازة الس�نوية، 

 اخلدمة. ٕاهناء

[...] 

 (ح)2-2-6القا�دة ٔأحاكم ��ساق مع 

 9-3-7القا�دة 

سقوط اس�تحقاق 
 مصاريف نقل أ�متعة

 سقوط اس�تحقاق مصاريف نقل أ�متعة – 9-3-7القا�دة 

ال �س�تحق �ادًة املوظف ا�ي يت�ىل عن وظيفته ٔأو  (ٔأ)
�س�تقيل قبل ٕامتام س�نتني من اخلدمة ٔأن حيصل �ىل مصاريف 

التاكليف اليت ُدفعت �لفعل جتوز �سو�هتا نقل أ�متعة. وهذه 
 �لتناسب واسرتدادها من املوظف.

 

ال يدفع املكتب ا�ويل مصاريف نقل أ�متعة ٕاذا مل و (ب)
حيدث النقل يف غضون س�نتني بعد التارخي ا�ي يصبح فيه 

، ٔأو 6-3-7املوظف مس�تحقًا ملصاريف النقل مبوجب القا�دة 
�س�متر �دمات املوظف �ٔكرث من  عندما ال �كون من املتوقع ٔأن

س�تة ٔأشهر بعد التارخي املتوقع لوصول لوازمه املزنلية ؤأمتعته 
 الشخصية.

ال يدفع املكتب ا�ويل مصاريف نقل أ�متعة عند انهتاء و (ج)
اخلدمة يف �ا� �دم القيام �لنقل يف غضون س�نتني من �رخي 

 واكن للزوج انهتاء اخلدمة. وٕاذا اكن � الزو�ني من املوظفني
ا�ي تنهتيي �دمته ٔأوًال احلق يف مصاريف نقل أ�متعة، فال 

 سقوط اس�تحقاق مصاريف نقل أ�متعة – 9-3-7القا�دة 
 والشحنة �ري املصحوبة

ت�ىل عن وظيفته ٔأو ال �س�تحق �ادًة املوظف ا�ي ي  (ٔأ)
س�نتني من اخلدمة  س�نة من اخلدمة أٔو �س�تقيل قبل ٕامتام

ٔأن حيصل �ىل للموظفني املؤهلني السرتداد مصاريف نقل أ�متعة 
(ه) وال 7-3-7�ري املصحوبة مبوجب القا�دة  ةالشحنمصاريف 

. وهذه التاكليف اليت ُدفعت 6-3-7مبوجب القا�دة  نقل أ�متعة
 �سو�هتا �لتناسب واسرتدادها من املوظف.�لفعل جتوز 

وال ال يدفع املكتب ا�ويل مصاريف نقل أ�متعة و (ب)
ٔأو الشحن ٕاذا مل حيدث النقل �ري املصحوبة  ةمصاريف الشحن
يف غضون س�نتني بعد التارخي ا�ي يصبح فيه �ري املصحوب 

أٔو  6-3-7املوظف مس�تحقًا ملصاريف النقل مبوجب القا�دة 
، ٔأو (ه)7-3-7مبوجب القا�دة  ة�ري املصحوب ةشحنمصاريف ال 

عندما ال �كون من املتوقع ٔأن �س�متر �دمات املوظف �ٔكرث من 
س�تة ٔأشهر بعد التارخي املتوقع لوصول لوازمه املزنلية ؤأمتعته 

 الشخصية.

ة �ري املصحوب ةلشحنإالشارة ٕاىل مس�تحقات املوظفني اخلاصة �
 (ه).7-3-7القا�دة  املنصوص �لهيا يف
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�سقط حقه يف احلصول �ىل هذه املصاريف قبل انقضاء س�نتني 
 من �رخي انهتاء �دمة الزوج ا�ٓخر.

ال يدفع املكتب ووعند انهتاء اخلدمة، �سقط اس�تحقاق  (ج)
ومصاريف  6-3-7مبوجب القا�دة  مصاريف نقل أ�متعةا�ويل 
عند انهتاء  (ه)7-3-7مبوجب القا�دة  ة�ري املصحوب ةالشحن
أٔو الشحن �ري بدء النقل  القيام �لنقل يف �ا� �دم اخلدمة

يف غضون س�نتني من �رخي انهتاء اخلدمة. وٕاذا اكن  املصحوب
� الزو�ني من املوظفني واكن للزوج ا�ي تنهتيي �دمته ٔأوًال 

، فال ة�ري املصحوب ةأٔو الشحن يف مصاريف نقل أ�متعة احلق
�سقط حقه يف احلصول �ىل هذه املصاريف قبل انقضاء س�نتني 

 من �رخي انهتاء �دمة الزوج ا�ٓخر.

 1-1-8القا�دة 

 املوظفنيجملس 

[...] 

جيب التشاور مع جملس املوظفني �شأٔن املسائل املتعلقة و  (ب)
مة للتعيني  �ر�اية املوظفني وٕادارة شؤوهنم، ال س�� املبادئ املُنّظِ

والرتقية وٕاهناء اخلدمة، و�شأٔن املسائل اليت ختص املرتبات 
م مقرت�ات �شأٔن  واملس�تحقات. وحيق �لس املوظفني ٔأن يُقّدِ

 سائل ٕاىل املد�ر العام �لنيابة عن املوظفني.هذه امل 

[...] 

[...] 

جيب التشاور مع جملس املوظفني �شأٔن املسائل املتعلقة و  (ب)
مة للتعيني  �ر�اية املوظفني وٕادارة شؤوهنم، ال س�� املبادئ املُنّظِ

والرتقية وٕاهناء اخلدمة، و�شأٔن املسائل اليت ختص املرتبات 
م مقرت�ات �شأٔن  واملس�تحقات. وحيق �لس املوظفني ٔأن يُقّدِ

 وأٔن يو�ه بيا�ً ، هذه املسائل ٕاىل املد�ر العام �لنيابة عن املوظفني
 .ٕاىل جلنة التنس�يق

[...] 

يو�ه بياً� أٔن ب�لس املوظفني  �سمحتقنني املامرسة اجلارية اليت 
 التنس�يق. جلنةٕاىل 

 1-7-9القا�دة 

إالشعار ٕ�هناء �دمة 
 املؤقتنياملوظفني 

م ٕاىل املوظف املُعني� تعيينًا مؤقتًا ملدة س�تة ٔأشهر  (ٔأ) يُقد�
ٕاشعاٌر كتاٌيب يف �ا� ٕاهناء �دمته قبل مو�د ٕاهناهئا بثالثني يومًا. 

م ٕاىل املوظف املُعني� تعيينًا مؤقتًا ملدة ٔأقل من س�تة ٔأشهر  ويُقد�
رشة مته قبل مو�د ٕاهناهئا بع ٕاشعاٌر كتاٌيب يف �ا� ٕاهناء �د

 معل. [...] ٔأ�م

م ٕاىل املوظف املُعني� تعيينًا مؤقتًا ملدة س�تة ٔأشهر  (ٔأ) ٔأو يُقد�
ٕاشعاٌر كتاٌيب يف �ا� ٕاهناء �دمته قبل مو�د ٕاهناهئا بثالثني أٔكرث 

م ٕاىل املوظف املُعني� تعيينًا مؤقتًا ملدة ٔأقل من س�تة  يومًا. ويُقد�
قبل مو�د ٕاهناهئا بعرشة ٔأشهر ٕاشعاٌر كتاٌيب يف �ا� ٕاهناء �دمته 

 معل. [...] ٔأ�م

 لتمكيل القا�دة.تعديل حتر�ري 
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 1-9-9القا�دة 

 من�ة العودة ٕاىل الوطن

[...] 

و�كون دفع من�ة العودة ٕاىل الوطن مرهوً� بتقدمي  (ح)
املوظف السابق ملا يُثبت انتقال حمل إالقامة ٕاىل ماكن بعيد عن 

 ب� مركز العمل أ��ري؛

م املوظف السابق دليًال مستندً� �ىل ٔأن �يه حمل  (ط) ويُقّدِ
ٕاقامة �بت يف ب� أٓخر �ري ب� مركز العمل أ��ري، مثل ٕاقرار 

من سلطات الهجرة ٔأو الرشطة ٔأو الرضائب ٔأو �ريها من 
سلطات ذ� الب�، ٔأو ٕاقرار من مسؤول �بري يف أ�مم املت�دة يف 

اجلديد ا�ي يعمل �يه  ذ� الب�، ٔأو ٕاقرار من صاحب العمل
املوظف السابق، ٔأو ٔأي شلك أٓخر من أ�د� املستندية اليت 

 يقرر املد�ر العام ٔأهنا وافية �لغرض؛

وجيوز للموظف السابق ٔأن يطالب �حلصول �ىل من�ة  (ي)
العودة ٕاىل الوطن يف غضون س�نتني من التارخي الفعيل النهتاء 

 ل �ىل املن�ة؛اخلدمة، وبعد ذ� �سقط احلق يف احلصو 

[...] 

[...] 

و�كون دفع من�ة العودة ٕاىل الوطن مرهوً� بتقدمي  (ح)
املوظف من انتقال ٔأد� مستندية تثبت ملا يُثبت املوظف السابق 

 وٕاىل حمل إالقامة ٕاىل ماكن بعيد عن ب� مركز العمل أ��ري
منطقة تبعد عن املقر مسافة معقو�، بغض النظر عن احلدود 

 ؛الوطنية و�رشط أٔال �كون ذ� �نتقال مؤقتاً 

م املوظف السابق دليًال مستندً�  (ط) ل متوجيوز ٔأن �ش� ويُقّدِ
ٔأن �يه  �ىل أٔ�الهأ�د� املستندية املنصوص �لهيا يف الفقرة (ح) 

 كز العمل أ��ري، مثلحمل ٕاقامة �بت يف ب� أٓخر �ري ب� مر 
ٕاقرار من سلطات الهجرة ٔأو الرشطة ٔأو الرضائب ٔأو �ريها من 

سلطات ذ� الب�، ٔأو ٕاقرار من مسؤول �بري يف أ�مم املت�دة يف 
ذ� الب�، ٔأو ٕاقرار من صاحب العمل اجلديد ا�ي يعمل �يه 

املوظف السابق، ٔأو ٔأي شلك أٓخر من أ�د� املستندية اليت 
 ر العام ٔأهنا وافية �لغرض؛يقرر املد�

[...] 

�ري مس�تحقة ٕاال للموظفني ا��ن ينتقلون توضيح ٔأن من�ة العودة 
 وٕاىلمن حمل إالقامة ٕاىل ماكن بعيد عن ب� مركز العمل أ��ري 

منطقة تبعد عن املقر مسافة معقو� بغض النظر عن احلدود 
 الوطنية و�رشط ٔأال �كون ذ� �نتقال مؤقتًا.
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 أ�ولاملرفق 

 املرسد

 املرسد – 2املادة 

ف املصطل�ات التالية: (ٔأ)  تُعر�

[...] 

ويُقصد مبصطلح "وظائف اللغات" الوظائف اليت �شغلها  )3(
املرتمجون التحر�ريون، واملرتمجون الشفويون، واملراجعون، 

 واحملررون. 

 ويُقصد مبصطلح "موظف فين وطين" [...] )4(

�ارج املقر" ٔأي موظف من ويُقصد مبصطلح "موظفون  )5(
موظفي املكتب ا�ويل ال يعمل يف جنيف، سو�رسا، ما مل يُذَكر 

 �الف ذ�.

 ويُقصد مبصطلح "مد�ر الرب�مج" [...] )6(

ويُقصد مبصطلح "زوج" الشخص ا�ي �ربطه �ملوظف  )7(
�القة زواج ٔأو �القة معارشة بني ر�ل وامرٔأة ٔأو �القة معارشة 

نفسه، �رشط ٔأن �كون هذه العالقة  بني خشصني من اجلنس
ُمعرتفا هبا قانوً� مبوجب قوانني السلطة ا�تصة اليت ٔأ�رم مضهنا 

 عقد الزواج ٔأو عقد املعارشة.

 املرسد – 2املادة 

ف املصطل�ات التالية: (ٔأ)  تُعر�

[...] 

) ويُقصد مبصطلح "وظائف اللغات" الوظائف اليت �شغلها 3(
ملرتمجون الشفويون، واملراجعون، املرتمجون التحر�ريون، وا

 واحملررون. 

 ويُقصد مبصطلح "موظف فين وطين" [...]  )3() 4(

) ويُقصد مبصطلح "موظفون �ارج املقر" ٔأي موظف من 5(
موظفي املكتب ا�ويل ال يعمل يف جنيف، سو�رسا، ما مل يُذَكر 

 �الف ذ�.

 ويُقصد مبصطلح "مد�ر الرب�مج" [...]  )4() 6(

ويُقصد مبصطلح "زوج" الشخص ا�ي �ربطه �ملوظف ) 5() 7(
�القة زواج ٔأو �القة معارشة بني ر�ل وامرٔأة ٔأو �القة معارشة 

بني خشصني من اجلنس نفسه، �رشط ٔأن �كون هذه العالقة 
ُمعرتفا هبا قانوً� مبوجب قوانني السلطة ا�تصة اليت ٔأ�رم مضهنا 

 عقد الزواج ٔأو عقد املعارشة.

مع �ري رضوري ٔ�نه ريف مصطلح "وظائف اللغات" تعُ�ذف 
 .�(ب) اليت تتضمن تعريفًا 2-4 وجود املادة

 تعريف مصطلح "موظفون �ارج املقر" لعدم اس�ت�دامُ�ذف 
 يف نظام املوظفني والحئته. ذ� التعبري

 "same-sexس�ت�دام عبارة "ال تعديل حتر�ري �للغة إالنلكزيية
 ٔ�هنا ٔأكرث مالءمة." same-genderعوضًا عن "
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 املرفق الثاين

 املرتبات والبدالت

 البدالت – 2املادة 

 ف� ييل املبالغ املس�تحقة ا�فع لغرض بدل اللغة:(ٔأ) 

           ��والر أ�مر�يك            يالسو�رس �لفرنك 

 يف الس�نة                      يف الس�نة

[...] 

 (د) [...]

ٔأو ٔأخ معال، ٔأو ٔأخت معا�، ملوظفي ) بدل عن وا� معال، 2(
فئة اخلدمات العامة يف �ا� �دم وجود زوج معال (طبقًا للامدة 

 (و))3-4

           ��والر أ�مر�يك            يالسو�رس �لفرنك 

 يف الس�نة                      يف الس�نة

[...] 

 البدالت – 2املادة 

 لغرض بدل اللغة:ف� ييل املبالغ املس�تحقة ا�فع (ٔأ) 

           ��والر أ�مر�يك            يالسو�رس �لفرنك 

 يف الس�نة                      يف الس�نة

 (نيويورك)                     (جنيف)    

[...] 

 [...] (ج) (د)

) بدل عن وا� معال، ٔأو ٔأخ معال، ٔأو ٔأخت معا�، ملوظفي 2(
�دم وجود زوج معال (طبقًا للامدة فئة اخلدمات العامة يف �ا� 

 (و))3-4

           ��والر أ�مر�يك            يالسو�رس �لفرنك 

 يف الس�نة                      يف الس�نة

 (نيويورك)                       (جنيف)    

[...] 

يف مراكز العمل أ�خرى  املعمول هبا للموظفني) تُنرش املبالغ 4(
 .ش�بكة الويبو ا�ا�لية�ري جنيف ونيويورك �ىل 

 تعديالت حتر�رية

 املرفق الثالث

ٕاجراءات �ختيار 
 اخلاصة �لتعيينات املؤقتة

[...] 

 4املادة 

يلمتس املكتب ا�ويل موظفني مؤقتني من ٔأ�ل �ذب مجمو�ة 
 متنو�ة من املرحشني.

[...] 

[...] 

 4املادة 

يف تعيني املوظفني املؤقتني، ، املكتب ا�ويل�سعى يلمتس 
 �ذب مجمو�ة متنو�ة من املرحشني.ىل إ موظفني مؤقتني من ٔأ�ل 

[...] 

 تعديالت حتر�رية
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 الغرض منهوصف التعديل/ اجلديدالنص املُقرتح/ النص احلايل احلمك

 املرفق اخلامس

دة �رسي  قوا�د ُم�د�
�ىل املوظفني العاملني 

 بدوام جزيئ

 قوا�د للموظفني العاملني بدوام جزيئ – 1املادة 

املوظفني والحئته �ىل املوظفني العاملني  يُطب�ق نظام (ٔأ)
 بدوام جزيئ مع �دم إال�الل �لقوا�د التالية:

 [...]؛ )1(

 [...]؛ )2(

 8-9(إال�ازة الس�نوية)، و 1-5ؤ�غراض تطبيق املواد  )3(
 12-9(من�ة العودة ٕاىل الوطن)، و 9-9(تعويض ٕاهناء اخلدمة)، و

ذات الص�، ُحتَسب مدة (من�ة الوفاة)، وقوا�د الحئة املوظفني 
�دمة املوظفني العاملني بدوام جزيئ �ىل ٔأساس تناس�يب مع 

 معدل العمل اخلاص هبم؛

 [...]؛ )4(

)5( .[...] 

 قوا�د للموظفني العاملني بدوام جزيئ – 1املادة 

يُطب�ق نظام املوظفني والحئته �ىل املوظفني العاملني بدوام (ٔأ) 
 التالية:جزيئ مع �دم إال�الل �لقوا�د 

 [...]؛ (ٔأ)) 1(

 [...]؛ (ب)) 2(

 8-9(إال�ازة الس�نوية)، و 1-5ؤ�غراض تطبيق املواد (ج) ) 3(
 12-9(من�ة العودة ٕاىل الوطن)، و 9-9(تعويض ٕاهناء اخلدمة)، و

(من�ة الوفاة)، وقوا�د الحئة املوظفني ذات الص�، ُحتَسب مدة 
تناس�يب مع �دمة املوظفني العاملني بدوام جزيئ �ىل ٔأساس 

ولكن ال ُحتسب ماكفأٔة هناية اخلدمة  معدل العمل اخلاص هبم؛
حساب تعويض هناية  يف 15-9�ىل أٔساس تناس�يب وفقاً للامدة 

 اخلدمة ومن�ة العودة ٕاىل الوطن ومن�ة الوفاة.

 [...]؛(د) ) 4(

 [...].(ه) ) 5(

ماكفأٔة هناية اخلدمة ال ُحتسب �ىل ٔأساس تناس�يب يف توضيح ٔأن 
تعويض هناية اخلدمة ومن�ة العودة ٕاىل الوطن ومن�ة حساب 

اب ماكفأٔة هناية اخلدمة �ىل الوفاة ال �ش�متل �ىل حس
 تناس�يب. ٔأساس

 

 [ييل ذ� املرفق الثالث عرش]
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قت بني   2016يونيو  30و 2015يوليو  1تعديالت �ىل الحئة املوظفني واملرفقات ذات الص� ُطّبِ

 وصف التعديل/ الغرض منه النص املُقرتح/ اجلديد النص احلايل احلمك

 3-5-11القا�دة 

القضا� املطرو�ة ٔأمام 
 جملس الطعون

[...] 

اعترب الرئيس ٔأّن ٔأ�د الطعون يبدو، �شلك واحض، وٕاذا  (ج)
ٔأنّه �ري مقبول ٔأو �ري �د�ر �لنظر فيه، �از � ٔأن يأٔمر أ�مني 

ٕ��الته ٕاىل املد�ر العام للعمل فقط، يف انتظار ٔأن ينظر فيه جملس 
 الطعون طبقا للفقرة (د) ٔأد�ه.

وعندما يتلقى جملس الطعون طعنا من هذا القبيل، فميكن  (د)
ٕاّما ٔأن يويص املد�ر العام �رفضه مبارشة �عتباره �ري مقبول ٔأو  �

 �ري �د�ر �لنظر فيه، ٔأو ٔأن يأٔمر �تباع إالجراء املبّني ٔأد�ه.

[...] 

[...] 

وٕاذا اعترب الرئيس ٔأّن ٔأ�د الطعون يبدو، �شلك واحض،  (ج)
ٔأنّه �ري مقبول ٔأو �ري �د�ر �لنظر فيه، �از � ٔأن يأٔمر أ�مني 

، يف انتظار ٔأن ينظر فيه جملس ته ٕاىل املد�ر العام للعمل فقطٕ��ال 
 .الطعون طبقا للفقرة (د) أٔد�ه

وعندما يتلقى جملس الطعون طعنا من هذا القبيل، فميكن  (د)
�رفضه مبارشة �عتباره �ري مقبول ٔأو ٔأن يويص املد�ر العام � ٕاّما 

 بّني ٔأد�ه.�ري �د�ر �لنظر فيه، ٔأو ٔأن يأٔمر �تباع إالجراء امل 

[...] 

 2016ينا�ر  1�رخي ا�خول �زي النفاذ: 

تفادي ٔأي تناقض مع والية جملس الويبو للطعون بوصفه هيئة 
 من نظام املوظفني. 5-11استشارية وفقًا ملا �رد يف املادة 

 1-16-4القا�دة 

 الفرتة �ختبارية

ٔأشهر  6بني املوظف املُعني� تعيينًا مؤقتًا ٔأوليًا ملدة ترتاوح  (ٔأ)
شهرًا خيضع لفرتة اختبارية تبلغ شهر�ن. واملوظف املُعني� تعييناً  12و

خيضع لفرتة اختبارية تبلغ  ٔأشهر 6مؤقتًا ٔأوليًا ملدة تقل عن 
 وا�دًا. شهراً 

وجيوز �الل الفرتة �ختبارية فسخ العقد من �انب ٔأي  (ب)
 من الطرفني يف ٔأي وقت.

ٔأشهر  6املوظف املُعني� تعيينًا مؤقتًا ٔأوليًا ملدة ترتاوح بني  (ٔأ)
شهرًا خيضع لفرتة اختبارية تبلغ شهر�ن. واملوظف املُعني� تعييناً  12و

ٔأشهر خيضع  6تقل عن ثالثة أٔشهر أٔو أٔكرث ولكهنا مؤقتًا ٔأوليًا ملدة 
 لفرتة اختبارية تبلغ شهرًا وا�دًا.

ارية فسخ العقد من �انب ٔأي وجيوز �الل الفرتة �ختب (ب)
 من الطرفني يف ٔأي وقت.

 2016مارس  1�رخي ا�خول �زي النفاذ: 

لت  �ىل ٕاال ق تطب� لن ت�ديد ٔأن الفرتة �ختبارية ل  الفقرة (ٔأ)�ّدِ
التعيني أ�ويل املؤقت لفرتة ثالثة ٔأشهر ٔأو ٔأكرث. وٕاذا نظرت 

ته شهر ٔأو املنظمة يف متديد التعيني املؤقت أ�ويل البالغة مد
قيمي ٔأداء إالداري �شأٔن "ت  التعممئأحاكم  تقبِّ شهران، طُ 

 املؤقتني". املوظفني

 1-6-9ُ�ذفت الفقرة (د) ٔ�ن فرتة إالشعار السارية �رد يف القا�دة 
"إالشعار  1-7-9"إالشعار �س�تقا� املوظفني املؤقتني" والقا�دة 

 ٕ�هناء �دمة املوظفني املؤقتني".

 

 الثالث عرش والوثيقة][هناية املرفق 
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