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 الويبو للتنسيقجلنة 
 

 (ونبعراخلامسة واألالعادية )الدورة السبعون الدورة 
 2102سبمترب  01اإىل  22من  جنيف،

 
 
الئحة ظام املوظفني والئحته: تعديالت على نظام املوظفني للموافقة عليها؛ واإلخطار بتعديالت على ن

 املوظفني

عدادن موثيقة   املدير العام اإ
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 قامئة احملتوايت

 WO/CC/70/3أأقسام الوثيقة 

 مقدمة أأوًل.

تعديالت عىل نظام املوظفني ولحئته فامي يتعلق ابملوظفني الفنيني الوطنيني لتدخل حزي النفاذ يف  اثنيًا.
 للموافقة والإخطار – 2102 نومفرب 0

 للموافقة – 2102 نومفرب 0د أأخرى من نظام املوظفني لتدخل حزي النفاذ يف تعديالت عىل موا اثلثًا.

 2102 نومفرب 0تعديالت عىل قواعد أأخرى من لحئة املوظفني واملرفقات ذات الصةل لتدخل حزي النفاذ يف  رابعًا.
 لالإخطار –

قت ابلفعل يف ع خامسًا.  لالإخطار – 2102 امتعديالت عىل لحئة املوظفني واملرفقات ذات الصةل ُطب ِّ

 املرفقات

تعديالت عىل نظام املوظفني ولحئته فامي يتعلق ابملوظفني الفنيني الوطنيني لتدخل حزي النفاذ يف  املرفق الأول
 2102 نومفرب 0

 2102 نومفرب 0تعديالت عىل مواد أأخرى من نظام املوظفني لتدخل حزي النفاذ يف  املرفق الثاين

ىل قواعد أأخرى من لحئة املوظفني واملرفقات ذات الصةل لتدخل حزي النفاذ يف تعديالت ع املرفق الثالث
 2102 نومفرب 0

قت ابلفعل يف عام املرفق الرابع  2102 تعديالت عىل لحئة املوظفني واملرفقات ذات الصةل ُطب ِّ
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 مقدمة أأوًل.

فصول من نظام موظفي  01عىل  تاليت أأجري راجعةاملعىل  2102وافقت جلنة الويبو للتنس يق يف شهر أأكتوبر  .0
عىل الفصول الهنائية فامي يتعلق بنظام العدل ادلاخيل. وهذه املبادرة اليت  2100الويبو ولحئته، ووافقت يف شهر أأكتوبر 

 الأوىل لنظام املوظفني ولحئته منذ أأكرث من الشامةل   عترب املراجعة  اكنت جزءًا من برانمج الويبو للتقومي الاسرتاتيجي تُ 
ث للموظفني وتلبية معا طار تنظميي ُمحدَّ وأأفضل املامرسات  يري جلنة اخلدمة املدنية ادلوليةعرشين عامًا، مما أأدى اإىل وضع اإ

 املُت بعة يف نظام الأمم املتحدة املوحد.

تكيف مع احتياجات العمل واملوظفني املتطورة، ال تركز عىل املس تقبل و نشطة ومن أأجل تلبية احتياجات منظمة  .2
عادة النظر يف نظام املوظفني ولحئته ابس مترار وتعديلهام ابنتظام. وبعد بضعة أأشهر من جي لصيةة املراجعة العمل اببدء  ب اإ
دخال مزيد من التعديالت لتحسني بعض الأحاكم اليت ُرِئِّ أأهنانظام املوظفني ولحئتهل  غري واحضة أأو يصع ب  ، اقرُتح أأيضًا اإ

 ًا.تطبيقها معلي

ت عىل نظام املوظفني ولحئته فامي يتعلق ابملوظفني الفنيني الوطنيني لتدخل حزي النفاذ يف تعديال اثنيًا.
 للموافقة والإخطار - 2102 نومفرب 0

ل اذلي دخل حزي النفاذ اعتبارًا من  أأدرج .0 وافقت عليه جلنة الويبو ، بعد أأن 2100يناير  0نظام املوظفني املُعدَّ
ىل فئة املديرين، والفئة الفنية، وفئة فئًة جديدًة من فئات ا للتنس يق، ضافًة اإ ملوظفني يه فئة املوظفني الفنيني الوطنيني )اإ

 اخلدمات العامة(.

ومن أأجل السامح للويبو ابمليض قدمًا يف تعيني موظفني فنيني وطنيني، ابلطريقة املناس بة ويف الوقت املناس ب، ل بد  .2
دخال مزيد من التعديالت عىل نظام املوظفني م رشوط تعيني املوظفني  من اإ ولحئته لتحديد الإطار القانوين اذلي يُنظ ِّ

ن تعيههنم س  يظلون فئًة قليةلً ن املوظفني الفنيني الوطنيني س  الفنيني الوطنيني وأأحاكمه. ورمغ أأ  يكون موردًا  من املوظفني، فاإ
ق الويبو  لقادمايف ظل التوسع ومفيدًا يف املس تقبل لتلبية احلاجة املزتايدة للخربات احمللية  للماكت ب اخلارجية. وسوف تُطب ِّ

 رشوط اخلدمة اخلاصة ابملوظفني الفنيني الوطنيني اليت وضعهتا جلنة اخلدمة املدنية ادلولية، أأل ويه:

يؤدي املوظفون الفنيون الوطنيون واجبات همنية تتطل ب معرفًة وخربًة عىل املس توى الوطين وذلكل ل ميكن أأن  -
 معي نون تعيهنًا دوليًا ابدلرجة نفسها من الفعالية؛يقوم هبا موظفون 

ل يف مراكز معل خارج املقر؛ -  ويُعنيَّ املوظفون الفنيون الوطنيون تعيهنًا حمليًا، ول يُعيَّنون اإ

ومعايري تصنيف الوظائف املُطبَّقة عىل املوظفني الفنيني الوطنيني يه، بوجه عام، املعاير املُطبَّقة عىل العمل عىل  -
 س توى املهين؛امل 

وتُوضع جداول مرتبات فئة املوظفني الفنيني الوطنيني عىل أأساس حميل من خالل املقارنة بأأفضل رشوط العمل  -
 السائدة يف مركز العمل؛

وحيق للموظفني الفنيني الوطنيني احلصول عىل البدلت والاس تحقاقات نفسها اليت حيصل علهيا موظفو اخلدمات  -
 لةة وتعويض العمل الإضايف.العامة ابس تثناء بدل ال

 م، يُقرتح تعديل املواد والقواعد التالية من نظام املوظفني ولحئته عىل النحو املُوَّضَّ يف املرفق الأول:ونظرًا ملا تقدَّ  .5
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 نظام املوظفني للموافقة علهيا:مواد 

 "تصنيف الوظائف" 0-2املادة  -

 تني""حتديد الفئة ومس توى همام املوظفني املؤق  0-2املادة  -

 "بدلت الإعاةل ملوظفي فئة اخلدمات العامة" 2-0املادة  -

 "التقدم داخل الرتبة" 6-0املادة  -

 "درجة اخلدمة الطويةل" 7-0املادة  -

 "العمل الإضايف" 02-0املادة  -

 "الأجر ادلاخل يف حساب املعاش التقاعدي" 07-0املادة  -

 "الرضائ ب ادلاخلية" 01-0املادة  -

 ةرايف""التوزيع اجل 2-2املادة  -

 "التوظيف عىل أأساس دويل" 6-2املادة  -

 "التعيني" 1-2املادة  -

 "جمالس التعيني" 01-2املادة  -

 "أأنواع التعيني" 05-2املادة  -

 "التعيهنات املس مترة" 01-2املادة  -

 "استبدال رصيد الإجازة الس نوية" 02-1املادة  -

 "ماكفأأة هناية اخلدمة" 05-1املادة  -

 قات ذات الصةل لالإخطار:لحئة املوظفني واملرفقواعد 

عادة التصنيف" 0-2-2القاعدة  -  "تنفيذ قرار بشأأن اإ

 "املرت ب عند الرتقية" 0-6-0القاعدة  -

 "املوظفون املُعيَّنون يف وظائف خاضعة للتعيني احمليل" 0-5-2القاعدة  -

 "تعيني املوظفني املؤقتني تعيهنًا دوليًا" 0-6-2القاعدة  -

ط 2-1-2القاعدة  -  ار الصناديق الاستامئنية والتفاقات اخلاصة الأخرى""التعيهنات يف اإ
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 "تعيني املوظفني املؤقتني" 0-1-2القاعدة  -

 "التأأمني الطيب" 0-2-6القاعدة  -

 "املرسد" 2املرفق الأول "املرسد"، املادة  -

 "املرتبات" 0املرفق الثاين "املرتبات والبدلت"، املادة  -

ن  .6 ىل اإ جلنة الويبو للتنس يق مدعوٌة اإ
قة عىل التعديالت املدخةل عىل نظام املواف

املوظفني، والإحاطة علاًم ابلتعديالت املدخةل عىل 
لحئة املوظفني واملرفقات ذات الصةل فامي يتعلق 
ابملوظفني الفنيني الوطنيني، عىل النحو الوارد 

 ابلتفصيل يف املرفق الأول.
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 للموافقة – 2102نومفرب  0 النفاذ يف تعديالت عىل مواد أأخرى من نظام املوظفني لتدخل حزي اثلثًا.

دخالها عىل نظام .7 تعديالت ال املوظفني، ولكن فامي ييل ملخص  يرد يف املرفق الثاين وصٌف تفصييلٌّ للتعديالت املقرتح اإ
 الرئهس ية:

 "انتداب املوظفني" 2-0املادة 

شارٌة اإىل مصطلح "همام" الأوسع نطاقًا بدًل من "وظائف" لتوضيح أأن .1 املوظفني يُنتدبون لأداء همام  ُأدرجت اإ
لهيم، ولو بشلك مؤقت، وفقًا  س ناد املهام اإ عادة توزيع املوظفني أأو اإ أأساس ي ة. وتشمل السلطة الإدارية اذلاتية للمدير العام اإ

 لحتياجات املكت ب ادلويل.

 "بدل اللةة" 01-0املادة 

ىل  .1 حدى قواعد لحئةمس توى نُقِّلت الرشوط والتفاصيل الإجرائية اإ بقاء عىل املبادئ الأعىل يف  اإ املوظفني، مع الإ
 املادة.مس توى 

 "التوزيع اجلةرايف" 2-2املادة 

جيابية لزايدة  .01 دراج التوازن بني اجلنسني يف نظام املوظفني، ويُمك ِّن املنظمة من تنفيذ تدابري اإ ىل اإ يؤدي التعديُل اإ
ش يًا مع الالزتام بتحقيق التوازن بني اجلنسني عىل مجيع التوازن بني اجلنسني عند التوظيف عىل مجيع املس توايت، وذكل ت 

، فضاًل عن أأهداف املبادرات املتَّخذة عىل نطاق الأمم املتحدة بشأأن املساواة بني اجلنسني 2121املس توايت حبلول عام 
 وتكني املرأأة.

 "النقل" 0-2املادة 

حدى قواعد لحئة املوظفني، لفص مس توى نُقِّل بعض الأحاكم اإىل .00 عن املبادئ  ل الرشوط والتفاصيل الإجرائيةاإ
 املادة.مس توى يف  الأعىل اليت ل تزال

 "جمالس التعيني" 01-2املادة 

ىل  .02 حدى قواعد لحئة املوظفني، لفصل الرشوط والتفاصيل الإجرائية عن املبادئ مس توى نُقِّل بعض الأحاكم اإ اإ
ف حمكٌ يُلزِّ مس توى الأعىل اليت ل تزال يف  م جمالس التعيني ابلنظر يف مجيع املوظفني اذلين يشةلون الرتبة الأدىن املادة. وُحذِّ

دخول املنافسة. فاحلمك احلايل غري رضوري لأن الوظائف  ، حىت يف حاةل عدم تقدميهم طل برتبة الشاغر مبارشةً المن 
ذا أأرادوا هلم اذلين جيوز  ،الشاغرة يُعل ن عهنا مجليع املوظفني ر يف  ذكلأأن يتقدموا لشةلها اإ ماكنية شةلهم ورغبوا يف أأن يُنظ  اإ

 .لها

دة املدة" 07-2املادة   "التعيهنات املُحدَّ

، عىل مس توى املادة، احلد الأقىص اذلي يبلغ ثالث س نوات للتعيهنات اليت 07-2فقرة )د( من املادة الستشمل  .00
طار اتفاقات الصناديق الاستامئنية املنصوص عليه ابلفعل يف القاعدة طار الصناديق  2-1-2 ُُترى يف اإ "التعيهنات يف اإ

 الاستامئنية والتفاقات اخلاصة الأخرى".
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دة املدة يف وظائف مشاريع، وهو ما قد  07-2هسمح تعديل الفقرة )ه( من املادة وس  .02 بمتديد حمدود للتعيهنات املُحدَّ

 يكون رضوراًي لبعض املشاريع.

مسابقات الويبو بوصفهم مرحشني خارجيني. ويف الوقت  ويُقرت ح تعديل أ خر لمتكني موظفي املشاريع من دخول .05
د املدة ل يتعلق ابملشاريع، وذكل ملدة س نة واحدة بعد انهتاء تعيههنم  احلارض، ل حيق ملوظفي املشاريع أأن يُعيَّنوا تعيهنًا ُمحدَّ

د املدة املتعلق ابملشاريع. ومنع موظفي املشاريع ملدة س نة من التقدم لشةل منا رًا نظرًا املُحدَّ ص ب ل تتعلق مبشاريع مل يعترب ُمربَّ
د املدةلأن موظفي املشاريع ميرون بعملية الاختيار التنافس ية نفسها اليت مير هبا غريمه من املوظفني املُ   ؛عيَّنني تعيهنًا ُمحدَّ

دة املدة ل تتعلق مبشحممتلني  قي منيأأيضًا أأن حيرم املنظمة من مرحشني  هوميكن اريع. ولكن نظرًا لأن الهدف من ملناص ب ُمحدَّ
عىل تعيهنات مناص ب املشاريع هو تعيني موظفني لتلكيفات حمدودة املدة، فاإن هذه الفئة من املوظفني لهست مؤهةل للحصول 

 عترب من املرحشني اخلارجيني )كام هو احلال مع املوظفني املؤقتني( يف مسابقات الويبو من أأجل منحتُ دامئة/ مس مترة، وس  
 مس مترًا. تطوير الوظيفي للموظفني املُعيَّنني تعيهنًا نظاميًا ُمحدد املدة وتعيهنًا دامئًا/ال ة أأولوي

 "الإجازة اخلاصة" 2-5املادة 

جازة خاصة  يف الظروف الاس تثنائيةس ُتمنح وأأنه  يُوَّض ِّ التعديل أأن الإجازة اخلاصة تكون عادًة من دون أأجر، .06 اإ
ةل بأأجر اكمل أأو جزِئ. والرشوط الساري ل، فامي يتعلق برصيد اخلدمة املؤه ِّ ة عىل الإجازة اخلاصة املمنوحة بسب ب مرض ُمطوَّ

تواصل املنظمة م الإجازة اخلاصة. ومع ذكل س  للحصول عىل عدد من املس تحقات، تامتىش مع القواعد العامة اليت تُنظ ِّ 
ل. مسامههتا يف املعاش التقاعدي والتأأمني الطيب خالل فرتات الإجازة اخلاصة  بنصف أأجر بسب ب املرض املُطوَّ

هناء اخلدمة"2-1املادة   )ح( "اإ

لةاء وظيفة جي ب أأن يُعرض عليه تعيني يف  .07 يقيض النص احلايل بأأن أأي موظف ُأهنيي تعيهنه ادلامئ أأو املس متر نتيجة لإ
هناء التعيني. ويقتيض التعديل أأن يتقدم ا ملوظف السابق لشةل أأي وظيفة مناس بة تصبح شاغرًة خالل س نتني بعد اترخي اإ

ث ميالوظيفة قبل تقدمي أأي عرض تعيني. ويض تقيمي امتالك املوظف السابق من نظمة ك ن امل من هذا تقدمي طل ب ُمحدَّ
 .املعينيف أأن يُعرض عليه املنص ب الفعلية  املوظفمن رغبة  التأأك دللمؤهالت الالزمة من عدمه، ويضمن 

 ( "ماكفأأة هناية اخلدمة"2)أأ()05-1املادة 

دراج تسوية  .01 يُوَّض ِّ التعديل احلالت اليت جيوز فهيا أأن تش متل ماكفأأة هناية اخلدمة عىل تسوية مقر العمل. وجيعل اإ
هناء اخلدمة مقصورًا عىل حالت اس تثنائية فقط.  مقر العمل عند حساب تعويض اإ

 "تفويض السلطة" 6-02اجلديدة املادة 

 يض السلطة اخملوةل هل مبوج ب نظام املوظفني ولحئته.هذه املادة اجلديدة للمدير العام بتفو ستسمح  .01

 تعديالت أأخرى

)مثل تصحيح خطأأ أأو من حيث جوهر املوضوع املعين أأمهية أأقل   تعديالٌت أأخرىُأدخلت أأيضًا عىل املواد التالية  .21
 تناقض، أأو توضيح حمك، أأو معاجلة ثةرة(:

 )أأ( "الإعاةل"2-0املادة  -

 ملوظفي الفئة الفنية والفئات العليا")ج( "بدلت الإعاةل 0-0املادة  -
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 )ه( "بدلت الإعاةل ملوظفي فئة اخلدمات العامة"2-0املادة  -

 ( "تسوية مقر العمل"0)د()1-0املادة  -

 " "الرضائ ب ادلاخلية"0("2)أأ()01-0املادة  -

 )أأ( "الرتقية"2-2املادة  -

 )د( "التوظيف عىل أأساس دويل"6-2املادة  -

 لواكلت""الانتقال بني ا 02-2املادة  -

 "التعيهنات املؤقتة" 06-2املادة  -

 "تقيمي الأداء" 21-2املادة  -

هناء اخلدمة"0)أأ()1-1املادة  -  ( "تعويض اإ

 )ب( "سن التقاعد"01-1املادة  -

 )ب( "تسوية الزناعات ابلطرق الرمسية"2-00املادة  -

ن  .20 ىل اإ جلنة الويبو للتنس يق مدعوٌة اإ
املوافقة عىل التعديالت املدخةل عىل نظام 

ملوظفني، عىل النحو الوارد ابلتفصيل يف املرفق ا
 الثاين.
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تعديالت عىل قواعد أأخرى من لحئة املوظفني واملرفقات ذات الصةل لتدخل حزي النفاذ يف  رابعًا.
 لالإخطار – 2102 نومفرب 0

دخالها عىل لحئة املوظفني، ولكن فامي .22  ييل ملخص يرد يف املرفق الثالث وصٌف تفصييلٌّ للتعديالت املقرتح اإ
 تعديالت الرئهس ية:ال 

 "النقل" 0-0-2اجلديدة القاعدة 

التفاصيل الإجرائية عن املبادئ و الرشوط ، لفصل 0-2تتضمن هذه القاعدة اجلديدة أأحاكمًا ترد حاليًا يف املادة  .20
ىل نقل املوظفني " شارة اإ ذا اكنت اح مبناصهبمالأعىل اليت ل تزال موجودة يف املادة. وُأدرجت اإ ر ذكل تياجات العمل ترب  " اإ

عادة الهيلكة التنظميية أأو لإعادة توازن القوى العامةل حيامث تزداد الأنشطة أأو تقل( أأو يف ظروف  )عىل سبيل املثال يف حاةل اإ
 يكون النقل ابلرتبة نفسها، ولكن جيوزالنظام املايل ولحئته. و  اس تثنائية أأخرى. وخيضع هذا النقل للحدود املنصوص علهيا يف

ىل أأن الوظيفة اجلديدة جي ب أأن تكون ذات "مسؤوليات  أأن تكون املسؤوليات خمتلفة، وذلكل ُحذفت العبارة اليت تشري اإ
ف احلمك اذلي ينص عىل أأنه "جيوز لأي موظف يف أأي وقت أأن يطل ب النظر يف  اإجراء نقٍل يص ب يف مماثةل". وُحذِّ

 يُنصَّ عليه يف نظام املوظفني ولحئته.يظل هذا املبدأأ ساراًي، ولكن ل يلزم أأن وس   ؛مصلحته"

 "تشكيل جمالس التعيني ونظاهما ادلاخيل" 0-01-2اجلديدة القاعدة 

ما )ج( من نظام املوظفني اليت تنص عىل 1-2، وفقًا للامدة 01-2تتضمن القاعدة اجلديدة أأحاكمًا ترد حاليًا يف املادة  .22
د " ييل: نشاء جمالس تع  حُيد ِّ  يني".املدير العام رشوط اإ

عادة التعيني"0-00-2القاعدة   )ج( "اإ

ل احلمك لهشمل وضع  املوظفني اذلي ُأعيد تعيههنم بعد أأقل من  .25 ق  02عُد ِّ شهرًا من انهتاء خدمهتم يف أأي منظمة تُطب ِّ
نظام الأمم املتحدة املوحد للمرتبات والبدلت، ولهس يف املكت ب ادلويل فقط. والةرض من التعديل هو تفادي ازدواج 

 س تحقاقات.الا

 "الفرتة الاختبارية" 0-06-2القاعدة 

مت تديد الفرتة الاختبارية من أأس بوعني اإىل شهر واحد للموظفني املؤقتني املُعيَّنني ملدة تقل عن س تة أأشهر، وذكل  .26
 لتوفري وقت اكٍف لتقيمي الأداء، مما يص ب يف مصلحة لك من املوظف ومديره.

ل"( "الإجازة امل2)ه()2-2-6القاعدة   رضية والإجازة اخلاصة بسب ب املرض املُطوَّ

جازةمل يعد ممكنا منح  .27 ل بأأجر اكمل، وذكل تاش يًا مع ال  اإ  2-5تعديل املدخل عىل املادة خاصة بسب ب مرض ُمطوَّ
ق نظام الأمم املتحدة املوحد. ووفقًا للقاعدة  ةاملتَّبع امرسةوامل جازة (، ل جي0)ه()2-2-6يف املنظامت الأخرى اليت تُطب ِّ وز منح اإ

ل بعد أأن يكون املوظف قد استنفد مجيع مس تحقات الإجازة املرضية املدفوعة الأجر )مبا ل  ل اإ خاصة بسب ب مرض ُمطوَّ
جازات س نوية.  يزيد عىل تسعة أأشهر بأأجر اكمل وتسعة أأشهر بنصف أأجر(، فضاًل عام يس تحقه من اإ
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هناء تعيني املوظفني املؤقتني0)ب()2-2-1القاعدة   "( "اإ

هناء أأي تعيني من 0)ب()2-2-1تشري القاعدة  .21 هناء التعيني "بسب ب أأو من دون سب ب". وينبةي أأل يكون اإ ( اإىل اإ
-06-2 القاعدة عبارة "بسب ب أأو من دون سب ب" من دون سب ب، وذلكل ُحذفت الإشارة. وللسب ب نفسه ُحذفت أأيضاً 

 )ب( "الفرتة الاختبارية".0

 تعديالت أأخرى

)مثل تصحيح خطأأ أأو من حيث جوهر املوضوع املعين أأمهية أأقل  لقواعد التالية تعديالٌت أأخرى وُأدخلت أأيضًا عىل ا .21
 تناقض، أأو توضيح حمك، أأو ملواءمة النص مع التةيريات اليت ُأدخلت عىل املواد(:

ذن"6-0-0القاعدة  -  )ب( "الةياب دون اإ

 "بدل اللةة" 0-01-0القاعدة  -

 )أأ( "أأداء املوظفني"0-21-2القاعدة  -

 "تقيمي أأداء املوظفني املؤقتني" 2-21-2لقاعدة ا -

ل" 2-2-6القاعدة  -  "الإجازة املرضية والإجازة اخلاصة بسب ب املرض املُطوَّ

 ( "امحلاية الصحية والتأأمني الصحي للموظفني املؤقتني"0)ج()7-2-6القاعدة  -

 "الأمتعة الزائدة والشحنة غري املصحوبة" 7-0-7القاعدة  -

 أأمني املتعلق ابلسفر""الت 01-0-7القاعدة  -

 )أأ( "املس تحقات املتعلقة بسفر املوظفني املؤقتني"00-0-7القاعدة  -

 "التشكيل" 2املرفق الرابع "النظام ادلاخيل جملالس التعيني"، املادة  -

 "الإجراءات" 0املرفق الرابع "النظام ادلاخيل جملالس التعيني"، املادة  -

ن  .01 ىل اإ جلنة الويبو للتنس يق مدعوٌة اإ
طة علاًم ابلتعديالت املدخةل عىل لحئة الإحا

املوظفني عىل النحو الوارد ابلتفصيل يف املرفق 
 الثالث.
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قت ابلفعل يف عام خامسًا.  لالإخطار - 2102 تعديالت عىل لحئة املوظفني واملرفقات ذات الصةل ُطب ِّ

قت التعديال .00 ل املدير العام القواعد التالية من لحئة املوظفني، وُطب ِّ . ويرد يف املرفق الرابع وصٌف 2102 ت يف عامعدَّ
 تعديالت الرئهس ية:ال للتعديالت، ولكن فامي ييل ملخص تفصييلٌّ 

 (52/2100( "جملس الطعون" )التعممي الإداري رمق 0)ب()5-00القاعدة 

جملس ف معل ضامن عدم توق  وذكل ل، 2102يناير  0نفاذ اعتبارًا من حزي ال لتدخل ( 0)ب()0-5-00لت القاعدة عُد ِّ  .02
تعيني رئهس وانئ ب رئهس انتظار يف  –)ب( 0-5-00اجلديدة ابلتشكيل اجلديد املنصوص عليه يف القاعدة  - الويبو للطعون

جراء تعيهنات مؤقتة. لس الويبو للطعونجمل  من قبل جلنة الويبو للتنس يق، وذكل بمتكني املدير العام من اإ

 (0/2102ات العليا )التعممي الإداري رمق جداول املرتبات ملوظفي الفئة الفنية والفئ

، عىل زايدة جدول املرتبات الأساس ية/ ادلنيا ملوظفي 61/250وافقت امجلعية العامة للأمم املتحدة، مبوج ب قرارها  .00
لت جداول مرتبات الويبو وفقًا ذلكل اعتبارًا من 1.01الفئة الفنية والفئات العليا بنس بة   .2102 يناير 0%. وعُد ِّ

ق جدول املرتبات الأساس ية/ ادلنيا  ووفقاً  .02 اخلسارة". أأو عىل أأساس "انتفاء الكس ب  املُراجعللقرار املذكور أ نفًا، ُطب ِّ
وذلكل ُخف ِّضت عىل حنو متناس ب وابلنس بة نفسها تصنيفات تسوية مقر العمل املُطبَّقة يف مجيع مراكز العمل. ومن مثَّ ظل 

ليه تسوية مقر العمل( عىل حاهل ومل يتةري، فامي عدا اختالفات طفيفة جداً اإجاميل الأجر الصايف )املرت ب الأسايس م  ضافًا اإ
بسب ب التقري ب. ومل يكن لتعديل جدول املرتبات الأساس ية/ ادلنيا أأي تأأثري يف مس توايت الأجر ادلاخل يف حساب املعاش 

لت وفقًا ذلكل املادة "املرتبات" الواردة يف املرفق الثاين لنظام املوظفني  0 التقاعدي ملوظفي الفئة الفنية والفئات العليا. وعُد ِّ
 ولحئته.

 (0/2102تدبري خاص لبلجياك )التعممي الإداري رمق  –منحة التعلمي 

دخال تدبري خاص يسمح برد  املصاريف 61/250، مبوج ب قرارها أأيضاً  وافقت امجلعية العامة للأمم املتحدة .05 ، عىل اإ
د اباملتعلقة ابلتعلمي مبا ل يتجا الأمريكية داخل منطقة الولايت املتحدة الأمريكية  ولراتدلوز احلد الأقىص اذلي ُحد ِّ

جنلزيية يف بروكسل (، لثالث مدارس تُدرَّسأأمريكيادولرًا  25 561 )أأي بلجياك، اعتبارًا من الس نة ادلراس ية ب  فهيا مناجه اإ
لت وفقًا ذلكل املادة 2100يناير  0اجلارية يف  اليت حتتوي عىل املبالغ  ،( من املرفق الثاين لنظام املوظفني ولحئته)و0. وعُد ِّ

 املس تحقة ادلفع لأغراض منحة التعلمي.

جازة زايرة الوطن" )التعممي الإداري رمق  0-0-5القاعدة   (20/2102"اإ

لت القاعدة  .06 من تلكيف ممثل تكني املدير العام بةرض  2102مايو  0النفاذ اعتبارًا من حزي لتدخل )ط( 0-0-5عُد ِّ
ذا اكنت هناك ظروف اس تثنائية انش ئة عن مقتضيات العمل ُتعل من الرضوري تأأجيل  مفوض ابختاذ قرار بشأأن ما اإ

ىل ما بعد الس نة التقوميية اليت حتل فهيا الإجازة.املوظف لإ   جازة زايرة الوطن اإ

دة ترسي عىل املوظفني العاملني بدوام جزِئ  (20/2102" )التعممي الإداري رمق املرفق اخلامس "قواعد ُمحدَّ

لت املادة  .07 ىل أأن مبلغ من أأجل الإ  2102مايو  0اعتبارًا من لتدخل حزي النفاذ ( من املرفق اخلامس 0)أأ()0عُد ِّ شارة اإ
جازة زايرة الوطن املس تحق للموظفني  عدل العمل اخلاص هبم. مع مال ن عىل أأساس تناس يب  جزِئ حُيس  ب العاملني بدواماإ

% من املبلغ املس تحق للموظف 11% مؤهاًل للحصول عىل 11املوظف اذلي يبلغ معدل معهل يكون ل املثال، عىل سبيف
 ، عىل النحو املُبنيَّ يف املرفق الرابع.0 اذلي يعمل بدوام اكمل. وقد ُأدخل بعض التعديالت الإضافية عىل املادة
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 (00/2102"منحة الانتداب" )التعممي الإداري رمق  2-0-7القاعدة 

لت القاعدة  .01 مع الرشوط اليت وضعهتا جلنة تامتىش  وذكل يك 2102مايو  5اعتبارًا من لتدخل حزي النفاذ  2-0-7عُد ِّ
ىل القاعدة مزيد من التفاصيل للنص  عىل أأن مقدار املبلغ الإجاميل املقطوع من منحة  اخلدمة املدنية ادلولية. وُأضيف اإ

ذا اكنت مصاريف نقل الأمتعة ابلاكمل قد الانتداب يتوقف عىل عوامل مثل تصنيف م ركز العمل، ومدة الانتداب، وما اإ
 ُدفعت أأم ل. وقد ُأدخل بعض التعديالت الإضافية عىل النحو املُبنيَّ يف املرفق الرابع.

"املعالون املس تحقون للسفر أأو نقل الأمتعة عىل حساب املكت ب ادلويل، وملنحة الاس تقرار"،  2-0-7القاعدة 
"الأمتعة الزائدة والشحنة غري املصحوبة" )التعممي الإداري  7-0-7"مصاريف نقل الأمتعة"، والقاعدة  6-0-7عدة والقا
 (00/2102 رمق

من  22-0، تضمَّن نظام موظفي الويبو ولحئته حكامً بشأأن بدل عدم نقل الأمتعة )املادة 2100يناير  0اعتبارًا من  .01
تنقل واملشقة، وهو يُعو ِّض املوظفني عن عدم نقل الأمتعة الشخصية والأغراض نظام املوظفني(، وهو جزء من نظام ال 

ضافًة اإىل حشنة غري مصحوبة مبوج ب القاعدة  )ه( من لحئة املوظفني، 7-0-7املزنلية. وجيوز دفع بدل عدم نقل الأمتعة اإ
 فني.من لحئة املوظ 2-0-7واملبلغ الإجاميل املقطوع من منحة الانتداب مبوج ب القاعدة 

من لحئة املوظفني تُمك ِّن املوظفني اذلين يس تحقون النقل  7-0-7و 6-0-7والتعديالت اليت ُأدخلت عىل القاعدتني  .21
توَّض أأيضًا معايري  7-0-7و 6-0-7و 2-0-7الاكمل للأمتعة من اختيار عدم نقلها. والتعديالت اليت ُأدخلت عىل القواعد 

ت نقل الأمتعة أأو عدم نقلها. وقد ُأدخل بعض التعديالت الإضافية عىل النحو الأهلية وخيارات النطاق اجلديد ملس تحقا
نفاذ التعديالت املدخةل عىل هذه القواعد يف   .2102 مايو 5املُبنيَّ يف املرفق الرابع. وبدأأ اإ

ن  .20 ىل اإ جلنة الويبو للتنس يق مدعوٌة اإ
الإحاطة علاًم ابلتعديالت املدخةل عىل لحئة 

الوارد ابلتفصيل يف املرفق املوظفني عىل النحو 
 الرابع.

 ]تيل ذكل املرفقات[
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 املرفق الأول

 املرفق الأول

 للموافقة والإخطار - 2102نومفرب  0تعديالت عىل نظام املوظفني ولحئته فامي يتعلق ابملوظفني الفنيني الوطنيني لتدخل حزي النفاذ يف 

 التصنيف –الفصل الثاين 

 وصف التعديل/ الةرض منه رتح/ اجلديدالنص املق النص احلايل املادة/ القاعدة

 0-2املادة 

 تصنيف الوظائف

د املدير العام طبيعة الواجبات واملسؤوليات  )أأ( حُيد ِّ
 ئاتاملُس ن دة اإىل لك رتبة عىل ضوء معايري موظفي ف 

والفنيني الوطنيني اليت تس تخدهما  نيالفنياملديرين و 
 املتحدة املنظامت احلكومية ادلولية الأخرى يف نظام الأمم

املوحد، ومعايري موظفي فئة اخلدمات العامة، واملعايري 
 املشرتكة جلنيف أأو نيويورك ]...[

د املدير العام موض ع لك وظيفة داخل )ب( وحُيد ِّ
د للك وظيفة رتبة مناس بة يف أأي التصنيف التايل.  وحُتدَّ

، والفئة الفنية، وفئة رمن الفئات التالية: فئة املدي
 يني الوطنيني، وفئة اخلدمات العامة.املوظفني الفن 

]…[ 

فئة املوظفني الفنيني الوطنيني: موظف وطين من الرتبة 
دال، موظف وطين من الرتبة جمي، موظف وطين من 

 الرتبة ابء، موظف وطين من الرتبة أألف.

د املدير العام طبيعة الواجبات واملسؤوليات  )أأ( حُيد ِّ
 ئاتري موظفي ف املُس ن دة اإىل لك رتبة عىل ضوء معاي

والفنيني الوطنيني اليت تس تخدهما  نيالفنياملديرين و 
املنظامت احلكومية ادلولية الأخرى يف نظام الأمم املتحدة 
املوحد، ومعايري موظفي فئة اخلدمات العامة، واملعايري 

 املشرتكة جلنيف أأو نيويورك ]...[

د املدير العام موضع لك وظيفة داخل  )ب( وحُيد ِّ
د للك وظيفة رتبة مناس بة يف أأي التصنيف  التايل. وحُتدَّ

، والفئة الفنية، وفئة رمن الفئات التالية: فئة املدي
 املوظفني الفنيني الوطنيني، وفئة اخلدمات العامة.

]…[ 

موظف وطين من الرتبة  ني الوطنيني:فئة املوظفني الفني
موظف وطين من الرتبة دال، موظف وطين من هاء، 

ظف وطين من الرتبة ابء، موظف وطين الرتبة جمي، مو 
 من الرتبة أألف.

ماكنية توظيف موظفني فنيني وطنيني يف لإ  ضافة اإ
الرتبة هاء، كام هو احلال يف منظامت الأمم املتحدة 

 الأخرى.
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]…[ 

 0-2-2القاعدة 

تنفيذ قرار بشأأن 
عادة التصنيف  اإ

 ( ]…[ب)

ذا أأفىض الاس تعراض اإىل رتبة أأعىل من تصنيف 0) ( واإ
ظيفة الأصيل، ولكن برتبة واحدة فقط، مضن فئة الو 

اخلدمات العامة أأو الفئة الفنية، وجبت ترقية شاغل 
الوظيفة نتيجًة لإعادة تصنيف الوظيفة اليت يشةلها، 
رشيطة أأن يس تويف تامًا رشوط الوظيفة وأأن تكون 
درجات تقيمي أأدائه، حبس ب أ لية تقيمي الأداء، فعاةًل أأو 

 سابقتني للرتقية.أأفضل يف الس نتني ال 

]…[ 

)ه( وللمدير العام سلطة املوافقة عىل ترقية املوظفني، 
الفئة الفنية  نتيجًة لإعادة تصنيف الوظائف، داخل

دارة املوارد البرشية سلطة وداخل فئة املدير . وملدير اإ
 املوافقة عىل ترقية املوظفني داخل فئة اخلدمات العامة.

 )ب(]...[

ذا أأفىض الاس تعرا0) ض اإىل رتبة أأعىل من تصنيف ( واإ
الوظيفة الأصيل، ولكن برتبة واحدة فقط، مضن فئة 

أأو الفئة  أأو فئة املوظفني الفنيني الوطنينياخلدمات العامة 
الفنية، وجبت ترقية شاغل الوظيفة نتيجًة لإعادة تصنيف 
الوظيفة اليت يشةلها، رشيطة أأن يس تويف تامًا رشوط 

 أأدائه، حبس ب أ لية تقيمي الوظيفة وأأن تكون درجات تقيمي
 الأداء، فعاةًل أأو أأفضل يف الس نتني السابقتني للرتقية.

]…[ 

)ه( وللمدير العام سلطة املوافقة عىل ترقية املوظفني، 
فئة املوظفني نتيجًة لإعادة تصنيف الوظائف، داخل 

. وملدير ة املديرفئداخل الفئة الفنية و الفنيني الوطنيني و
دارة املوارد البرش  ية سلطة املوافقة عىل ترقية املوظفني اإ

 داخل فئة اخلدمات العامة.

ىل فئة املوظفني الفنيني الوطنيني. شارة اإ  لإدراج اإ

 )ب(0-2املادة 

حتديد الفئة 
ومس توى همام 
 املوظفني املؤقتني

د املدير العام للك هممة رتبًة مناس بًة يف أأي م ن وحُيد ِّ
وفئة اخلدمات  ،لفنيةوالفئة ا ،الفئات التالية: فئة املدير

. وتكون الرت ب املعمول هبا يف املتصةل هباالعامة والفئات 
 لك فئة عىل النحو التايل:

د املدير العام للك هممة رتبًة مناس بًة يف أأي من  وحُيد ِّ
وفئة املوظفني  ،والفئة الفنية ،الفئات التالية: فئة املدير

املتصةل والفئات  وفئة اخلدمات العامة الفنيني الوطنيني
وتكون الرت ب املعمول هبا يف لك فئة عىل النحو . هبا

 التايل:

" تشمل املوظفني الفنيني املتصةل هبا"الفئات 
فئات أأي ولكهنا ُحذفت تامًا لعدم وجود  الوطنيني.
 يف الويبو.من هذا النوع أأخرى 

وعالوة عىل ذكل، يضمن التعديُل حتقيق الاتساق 
ظفني اليت ل ترسد )ب(من نظام املو 0-2مع املادة 



WO/CC/70/3 
Annex I 
3 

 وصف التعديل/ الةرض منه رتح/ اجلديدالنص املق النص احلايل املادة/ القاعدة

 .0-: مدفئة املدير

 .0-، ف2-، ف0-، ف2-، ف5-الفئة الفنية: ف

فئة املوظفني الفنيني الوطنيني: موظف وطين من الرتبة 
دال، موظف وطين من الرتبة جمي، موظف وطين من 

 ة ابء، موظف وطين من الرتبة أألف.الرتب

-، ع0-، ع2-، ع5-، ع6-، ع7-فئة اخلدمات العامة: ع
 .0-، ع2

 .0-: مدفئة املدير

 .0-، ف2-، ف0-، ف2-، ف5-الفئة الفنية: ف

موظف وطين من الرتبة فئة املوظفني الفنيني الوطنيني: 
موظف وطين من الرتبة دال، موظف وطين من  هاء،

الرتبة جمي، موظف وطين من الرتبة ابء، موظف وطين 
 تبة أألف.من الر 

-، ع0-، ع2-، ع5-، ع6-، ع7-فئة اخلدمات العامة: ع
 .0-، ع2

ىل  شارة اإ سوى أأربع فئات من املوظفني، دون أأي اإ
 ":املتصةل هبا"الفئات 

د املدير العام موضع لك وظيفة داخل  "وحُيد ِّ
د للك وظيفة رتبة مناس بة يف  التصنيف التايل. وحُتدَّ

، والفئة الفنية، وفئة من الفئات التالية: فئة املدير أأي
وفئة اخلدمات العامة  املوظفني الفنيني الوطنيني،

"]...[ 

 

 املرتبات والبدلت -الفصل الثالث 

 وصف التعديل/ الةرض منه النص املقرتح/ اجلديد النص احلايل املادة/ القاعدة

 2-0املادة 

الإعاةل  تبدل
ملوظفي فئة اخلدمات 

 العامة

 بدلت الإعاةل ملوظفي فئة اخلدمات العامة

ة احلصول عىل البدلت حيق ملوظفي فئة اخلدمات العام
التالية اليت ل تدخل يف حساب املعاش التقاعدي مبقتىض 

َّنة فامي ييل:   الرشوط املُبه

]…[ 

وفئة املوظفني بدلت الإعاةل ملوظفي فئة اخلدمات العامة 
 الفنيني الوطنيني

وفئة املوظفني الفنيني حيق ملوظفي فئة اخلدمات العامة 
التالية اليت ل تدخل يف  احلصول عىل البدلت الوطنيني

َّنة فامي ييل:   حساب املعاش التقاعدي مبقتىض الرشوط املُبه

]…[ 

ىل فئة املوظفني الفنيني الوطنيني  شارة اإ لإدراج اإ
 )انظر أأيضًا تعديل املرفق الثاين أأدانه(.
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 )ب(6-0املادة 

 التقدم داخل الرتبة

أأو  ويُقل ص الفاصل الزمين اإىل عرشة أأشهر بدًل من س نة،
موظفي الفئة الفنية شهرًا بدًل من س نتني، يف حاةل  21

، ابس تثناء املوظفني اذلين يشةلون الوظائف وفئة املدير
اللةوية، اذلين تتوافر دلهيم املعرفة الاكفية املُثب تة بلةتني 

من اللةات التالية: العربية، والصينية، والإنلكزيية، 
الكورية، والربتةالية، والفرنس ية، والأملانية، والياابنية، و 

 والروس ية، والإس بانية.

ويُقل ص الفاصل الزمين اإىل عرشة أأشهر بدًل من س نة، أأو 
فئة املوظفني شهرًا بدًل من س نتني، يف حاةل موظفي  21

، ابس تثناء الفئة الفنية وفئة املديرالفنيني الوطنيني و
املوظفني اذلين يشةلون الوظائف اللةوية، اذلين تتوافر 

هيم املعرفة الاكفية املُثب تة بلةتني من اللةات التالية: دل
العربية، والصينية، والإنلكزيية، والفرنس ية، والأملانية، 

 والياابنية، والكورية، والربتةالية، والروس ية، والإس بانية.

ىل املوظفني الفنيني الوطنيني يف الفقرة  شارة اإ لإدراج اإ
ادلرجة، )ب( لأنه جيوز منحهم زايدة معجةل يف 

ىل  مبقتىض معايري الأهلية، كام هو احلال ابلنس بة اإ
 .ظفي الفئة الفنية أأو فئة املديرمو 

 0-6-0القاعدة 

 املرت ب عند الرتقية

ْن ت ت ترقيهتم من املوظفني عىل النحو  حُتس ب مرتبات م 
 التايل:

لموظفني املس مترين يف اخلدمة يف فئة ل)أأ( ابلنس بة 
د اخلدمات العامة، خالل ال  س نة التالية للرتقية، حُيدَّ

املرت ب حبيث حيصلون عىل مبلغ يعادل درجة واحدة 
ىل املبلغ اذلي اكنوا س يحصلون  ضافًة اإ لرتبهتم اجلديدة، اإ
ذا اكن املرت ب يف ادلرجة  عليه لو مل تمت ترقيهتم، ولكن اإ
الأوىل للرتبة اجلديدة يعطهيم زايدة أأكرب، فيحق هلم 

د وفقًا ذلكل درجة الزايدة احلصول عىل ذكل املرت ب. و  حُتدَّ
 ادلورية يف املرت ب يف الرتبة الأعىل واترخيها؛

 ]…[)ب( 

ىل  )ج( وعند ترقية موظف من فئة اخلدمات العامة اإ
الفئة الفنية، يُطبَّق احلمك الوارد يف الفقرة )أأ( الواردة 

أأعاله، عىل أأن تُس تخدم العنارص التالية اليت تعترب جزءاً 

ْن ت ت ترقيهتم من املوظفني عىل النحو  حُتس ب مرتبات م 
 التايل:

موظفني املس مترين يف اخلدمة يف فئة لل)أأ( ابلنس بة 
، أأو يف فئة املوظفني الفنيني الوطنينياخلدمات العامة 

د املرت ب حبيث حيصلون  خالل الس نة التالية للرتقية، حُيدَّ
ضافًة اإىل عىل مبلغ يعادل د رجة واحدة لرتبهتم اجلديدة، اإ

املبلغ اذلي اكنوا س يحصلون عليه لو مل تمت ترقيهتم، ولكن 
ذا اكن املرت ب يف ادلرجة الأوىل للرتبة اجلديدة يعطهيم  اإ
د  زايدة أأكرب، فيحق هلم احلصول عىل ذكل املرت ب. وحُتدَّ
وفقًا ذلكل درجة الزايدة ادلورية يف املرت ب يف الرتبة 

 ىل واترخيها؛الأع

 ]…[)ب( 

ىل  فئة )ج( وعند ترقية موظف من فئة اخلدمات العامة اإ
أأو من فئة الفئة الفنية  املوظفني الفنيني الوطنيني أأو اإىل

 لإدراج أأحاكم تتعلق مبا ييل:

الرتقيات داخل فئة املوظفني الفنيني  -
 الوطنيني

ىل فئة  - والرتقيات من فئة اخلدمات العامة اإ
املوظفني الفنيني الوطنيني ومن فئة 

ىل   الفئة الفنية.املوظفني الفنيني الوطنيني اإ



WO/CC/70/3 
Annex I 
5 

 وصف التعديل/ الةرض منه النص املقرتح/ اجلديد النص احلايل املادة/ القاعدة

  حتديد ادلرجة يف الرتبة اجلديدة:من املرتبات يف

( القمية الصافية لأي بدل يدخل يف حساب املعاش 0)
التقاعدي وحيصل عليه املوظف أأثناء اخلدمة يف فئة 

 اخلدمات العامة أأو الفئات ذات الصةل؛

( أأي تسوية ملقر العمل مبعدل غري املعيلني ترسي 2)
ترقية عىل الرتبة/ ادلرجة يف الفئة الفنية اليت تت 

لهيا.  املوظف اإ

]…[ 

ىل الفئة الفنية ، يُطبَّق احلمك املوظفني الفنيني الوطنيني اإ
الوارد يف الفقرة )أأ( الواردة أأعاله، عىل أأن تُس تخدم 

تعترب جزءًا من املرتبات يف حتديد  العنارص التالية اليت
 ادلرجة يف الرتبة اجلديدة:

( القمية الصافية لأي بدل يدخل يف حساب املعاش 0)
خلدمة يف فئة التقاعدي وحيصل عليه املوظف أأثناء ا

فئة املوظفني  الفئات ذات الصةلاخلدمات العامة أأو 
 ؛الفنيني الوطنيني

عيلني ترسي ( أأي تسوية ملقر العمل مبعدل غري امل 2)
عىل الرتبة/ ادلرجة يف الفئة الفنية اليت تت ترقية 

لهيا.  املوظف اإ

]…[ 

 7-0املادة 

 درجة اخلدمة الطويةل

س نة  21حيق ملوظفي فئة اخلدمات العامة، اذلين قضوا 
عىل الأقل من اخلدمة املُرضية يف املكت ب ادلويل واذلين 
اكنوا عىل أأعىل درجة يف رتبهتم ملدة مخس س نوات عىل 
ضافية واحدة تدخل يف  الأقل، احلصول عىل درجة اإ

قاعدي وتشلك امتدادًا جلدول املرتبات حساب املعاش الت
 املامثل. ول تُطبَّق هذه املادة عىل املوظفني املؤقتني.

 21حيق ملوظفي فئة اخلدمات العامة، اذلين قضوا )أأ( 
س نة عىل الأقل من اخلدمة املُرضية يف املكت ب ادلويل 

واذلين اكنوا عىل أأعىل درجة يف رتبهتم ملدة مخس س نوات 
ضافية واحدة تدخل يف عىل الأقل، احل صول عىل درجة اإ

حساب املعاش التقاعدي وتشلك امتدادًا جلدول املرتبات 
 املامثل. ول تُطبَّق هذه املادة عىل املوظفني املؤقتني.

)ب( وجيوز أأن حيصل موظفو فئة املوظفني الفنيني 
الوطنيني عىل درجة خدمة طويةل تدخل يف حساب 

لإضافة حمك خيص املوظفني الفنيني الوطنيني )قد 
ختتلف رشوط منح درجة اخلدمة الطويةل من مركز 

 معل ل خر(.
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دة يف جدول  املعاش التقاعدي، وفقًا للرشوط املُحدَّ
املرتبات احمللية املامثل. ول تُطبَّق هذه املادة عىل املوظفني 

 املؤقتني.

 )ب(02-0املادة 

 العمل الإضايف

جازة تعويضية ملوظفي الفئ ة الفنية والفئات وجيوز منح اإ
ضافية طويةل أأو  فوا ابلعمل لفرتات اإ العليا اذلين ُك ِّ
ذا اكنت مقتضيات العمل تسمح بذكل،  متكررة، اإ

وبرشط احلصول عىل موافقة مس بقة من املدير العام أأو 
 املمثل املفوَّض.

جازة تعويضية ملوظفي الفئة الفنية  وفئة وجيوز منح اإ
فوا والف  املوظفني الفنيني الوطنيني ئات العليا اذلين ُك ِّ

ذا اكنت  ضافية طويةل أأو متكررة، اإ ابلعمل لفرتات اإ
مقتضيات العمل تسمح بذكل، وبرشط احلصول عىل 

 موافقة مس بقة من املدير العام أأو املمثل املفوَّض.

ىل فئة املوظفني الفنيني الوطنيني.  شارة اإ لإدراج اإ
وظفني ووفقًا للجنة اخلدمة املدنية ادلولية، حيق للم
الفنيني الوطنيني احلصول عىل البدلت 

والاس تحقاقات نفسها اليت حيصل علهيا موظفو 
اخلدمات العامة ابس تثناء بدل اللةة وتعويض العمل 

 الإضايف.

 )ج(07-0املادة 

الأجر ادلاخل يف 
حساب املعاش 

 التقاعدي

ىل  وعندما تُسفر ترقية موظف من فئة اخلدمات العامة اإ
ن ختفيض يف أأجره ادلاخل يف حساب الفئة الفنية ع

املعاش التقاعدي، يظل املوظف املعين ُمس تفيدًا من 
ىل  لهيا قُبيل الرتقية اإ الأجر املذكور يف ادلرجة اليت وصل اإ

أأن يأأيت الوقت اذلي يزيد فيه، لأي سب ب، الأجر 
ادلاخل يف حساب املعاش التقاعدي املناظر ملرتبه يف 

 لفة اذلكر.الفئة الفنية عن ادلرجة السا

أأو وعندما تُسفر ترقية موظف من فئة اخلدمات العامة 
اإىل الفئة الفنية عن ختفيض  فئة املوظفني الفنيني الوطنيني

يف أأجره ادلاخل يف حساب املعاش التقاعدي، يظل 
املوظف املعين ُمس تفيدًا من الأجر املذكور يف ادلرجة 

ىل أأن يأأيت الوق لهيا قُبيل الرتقية اإ ت اذلي يزيد اليت وصل اإ
فيه، لأي سب ب، الأجر ادلاخل يف حساب املعاش 

التقاعدي املناظر ملرتبه يف الفئة الفنية عن ادلرجة السالفة 
 اذلكر.

ىل فئة املوظفني الفنيني الوطنيني. شارة اإ  لإدراج اإ

 01-0املادة 

 الرضائ ب ادلاخلية

 يدفع لك موظف رضائ ب داخلية ابملعدلت التالية:

]…[ 

 وظفي فئة اخلدمات العامة:ملبة ابلنس  و)ب( 

 يدفع لك موظف رضائ ب داخلية ابملعدلت التالية:

]…[ 

وفئة وظفي فئة اخلدمات العامة ملابلنس بة و)ب( 

ىل فئة املوظفني الفنيني الوطنيني. شارة اإ  لإدراج اإ
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 وصف التعديل/ الةرض منه النص املقرتح/ اجلديد النص احلايل املادة/ القاعدة

عدلت لأغراض الأجر ادلاخل يف حساب املعاش امل( 0)
 ]…[التقاعدي واملرت ب الإجاميل: 

 :املوظفني الفنيني الوطنيني

اخل يف حساب املعاش عدلت لأغراض الأجر ادلامل( 0
 ]…[التقاعدي واملرت ب الإجاميل: 

 

مة للتوظيف والتعيني والرتقية -الفصل الرابع   املبادئ املُنظ ِّ

 وصف التعديل/ الةرض منه النص املقرتح/ اجلديد النص احلايل املادة/ القاعدة

 )ب(2-2املادة 

 اجلةرايف التوزيع

ول يُطبَّق التوظيف عىل أأوسع نطاق جةرايف ممكن، وفقًا 
ملقتضيات الفقرة )أأ( أأعاله، عىل املوظفني املُعيَّنني يف 

الوظائف "اللةوية" )أأل ويه وظائف املرتمجني 
التحريريني، واملرتمجني الشفويني، واحملررين، واملراجعني(، 

ىل فئة أأو عىل املوظفني املُعيَّنني يف وظائف ت  نمتي اإ

اخلدمات العامة واملوظفني املُعيَّنني حمليًا يف ماكت ب خارج 
 املقر.

ول يُطبَّق التوظيف عىل أأوسع نطاق جةرايف ممكن، وفقًا 
ملقتضيات الفقرة )أأ( أأعاله، عىل املوظفني املُعيَّنني يف 

الوظائف "اللةوية" )أأل ويه وظائف املرتمجني 
ويني، واحملررين، واملراجعني(، التحريريني، واملرتمجني الشف

ىل فئة  أأو عىل املوظفني املُعيَّنني يف وظائف تنمتي اإ
واملوظفني  وفئة املوظفني الفنيني الوطنينياخلدمات العامة 

 .املُعيَّنني حمليًا يف ماكت ب خارج املقر

ىل فئة املوظفني الفنيني الوطنيني. شارة اإ  لإدراج اإ

 0-5-2القاعدة 

نون املوظفون املُعيَّ 
يف مناص ب خاضعة 

 للتعيني احمليل

)أأ( يُعنيَّ مجيع موظفي فئة اخلدمات العامة، فامي عدا ما 
)د( أأدانه، يف 0-6-2)د( والقاعدة 6-2تنص  عليه املادة 

البدل املضيف أأو يف منطقة تبعد عن املقر مسافة معقوةل، 
بةض النظر عن احلدود الوطنية، وبةض النظر عن 

ة الزمنية اليت قضوها يف البدل جنسههتم وطول الفرت 
د املدير العام البدلت والاس تحقاقات  املضيف. وحُيد ِّ

املتاحة ملوظفي فئة اخلدمات العامة. ويُطبَّق احلمك املذكور 

)أأ( يُعنيَّ مجيع موظفي فئة اخلدمات العامة، فامي عدا ما 
)د( أأدانه، يف 0-6-2)د( والقاعدة 6-2تنص  عليه املادة 

البدل املضيف أأو يف منطقة تبعد عن املقر مسافة معقوةل، 
النظر عن احلدود الوطنية، وبةض النظر عن بةض 

جنسههتم وطول الفرتة الزمنية اليت قضوها يف البدل 
د املدير العام البدلت والاس تحقاقات  املضيف. وحُيد ِّ

املتاحة ملوظفي فئة اخلدمات العامة. ويُطبَّق احلمك املذكور 

ىل فئة املوظفني الفنيني الوطنيني.لإ  شارة اإ  دراج اإ
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 وصف التعديل/ الةرض منه النص املقرتح/ اجلديد النص احلايل املادة/ القاعدة

أأعاله مع ما يلزم من تبديل عىل املاكت ب املوجودة خارج 
 املقر.

)ب( ول حيق للموظف اخلاضع للتعيني احمليل مبوج ب 
أأن حيصل عىل البدلت أأو الاس تحقاقات  هذه القاعدة

)ب( 0-6-2)ب( والقاعدة 6-2املنصوص علهيا يف املادة 
 أأدانه.

أأعاله مع ما يلزم من تبديل عىل املاكت ب املوجودة خارج 
 املقر.

ب( يُعنيَّ مجيع موظفي فئة املوظفني الفنيني الوطنيني، )
)د( 0-6-2)د( والقاعدة 6-2فامي عدا ما تنص  عليه املادة 

أأدانه، تعيهنًا حمليًا يف البدل اذلي يقع فيه مركز العمل. 
وجي ب أأن يكون املوظفون الفنيون الوطنيون عادًة من 

د املدير مواطين البدل اذلي يقع فيه مركز العمل. وحُيد ِّ 
العام البدلت والاس تحقاقات املتاحة ملوظفي فئة 

املوظفني الفنيني الوطنيني. ول جيوز تعيني أأي موظف 
ل يف املاكت ب املوجودة خارج  من موظفي هذه الفئة اإ

 املقر.

ول حيق للموظف اخلاضع للتعيني احمليل  )ب(  )ج(
مبوج ب هذه القاعدة أأن حيصل عىل البدلت أأو 

)ب( 6-2ات املنصوص علهيا يف املادة الاس تحقاق
 )ب( أأدانه.0-6-2والقاعدة 

 )د(6-2املادة 

التوظيف عىل 
 أأساس دويل

دة  نوا لتويل وظائف ُمحدَّ وجيوز اعتبار املوظفني اذلين ُعي ِّ
ىل فئة اخلدمات العامة ول يوجد مرحشون لها حملياً   تنمتي اإ
موظفني ُمعيَّنني تعيهنًا دوليًا عىل النحو اذلي حيدده املدير 

 العام.

دة  نوا لتويل وظائف ُمحدَّ وجيوز اعتبار املوظفني اذلين ُعي ِّ
ىل فئة اخلدمات العامة  وفئة املوظفني الفنيني تنمتي اإ

ول يوجد مرحشون لها حمليًا موظفني ُمعيَّنني  الوطنيني
 اذلي حيدده املدير العام.تعيهنًا دوليًا عىل النحو 

ىل فئة املوظفني الفنيني الوطنيني. شارة اإ  لإدراج اإ
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 وصف التعديل/ الةرض منه النص املقرتح/ اجلديد النص احلايل املادة/ القاعدة

 )د(0-6-2القاعدة 

تعيني املوظفني 
 املؤقتني تعيهنًا دولياً 

نوا لتويل وظائف  وجيوز اعتبار املوظفني املؤقتني اذلين ُعي ِّ
ىل فئة اخلدمات العامة ول يوجد مرحشون  دة تنمتي اإ ُمحدَّ

فني ُمعيَّنني تعيهنًا دوليًا عندما يقرر املدير لها حمليًا موظ
 العام ذكل.

نوا لتويل وظائف  وجيوز اعتبار املوظفني املؤقتني اذلين ُعي ِّ
ىل فئة اخلدمات العامة  دة تنمتي اإ وفئة املوظفني ُمحدَّ

ول يوجد مرحشون لها حمليًا موظفني  الفنيني الوطنيني
 ملدير العام ذكل.ُمعيَّنني تعيهنًا دوليًا عندما يقرر ا

ىل فئة املوظفني الفنيني الوطنيني. شارة اإ  لإدراج اإ

 1-2املادة 

 التعيني

)أأ( كقاعدة عامة، يكون التعيني بناًء عىل منافسة. وجي ب 
اإطالع موظفي املكت ب ادلويل وادلول الأعضاء عىل 

ضافًة  الشواغر املوجودة يف الفئة الفنية والفئات العليا، اإ
ىل تفاصيل عن طبي جنازها، اإ عة املهام اليت ينبةي اإ

 واملؤهالت املطلوبة، ورشوط التوظيف.

-اإىل ع 0-)ب( وتُملأ الشواغر املوجودة يف الرت ب من ع
، عىل أأساس تنافيس، بتعيني مرحشني يقميون عىل 7

مقربة من مركز العمل قدر الإماكن؛ وعندما يتعذر تنفيذ 
يس، ذكل، يُعل ن عن الوظائف الشاغرة عىل أأساس تناف

عىل النحو املنصوص عليه يف الفقرة )أأ( أأعاله، ولكن 
 جُيرى التوظيف مع املراعاة الواجبة ل اثره املالية. 

]…[ 

)أأ( كقاعدة عامة، يكون التعيني بناًء عىل منافسة. وجي ب 
اإطالع موظفي املكت ب ادلويل وادلول الأعضاء عىل 
ضافًة الشواغر املوجودة يف الفئة الفنية والفئات العليا، اإ 
جنازها،  ىل تفاصيل عن طبيعة املهام اليت ينبةي اإ اإ

 واملؤهالت املطلوبة، ورشوط التوظيف.

)ب( وتُملأ الشواغر املوجودة يف فئة املوظفني الفنيني 
الوطنيني، عىل أأساس تنافيس، بتعيني مرحشني يكونون 
عادًة من مواطين البدل اذلي يقع فيه مركز العمل ويُعيَّنون 

-2يًا، مع مراعاة الاس تثناء املُحدد يف املادة تعيهنًا حمل 
 )د(.6

 0-وتُملأ الشواغر املوجودة يف الرت ب من ع )ب( )ج(
، عىل أأساس تنافيس، بتعيني مرحشني يقميون 7-اإىل ع

عىل مقربة من مركز العمل قدر الإماكن؛ وعندما يتعذر 
تنفيذ ذكل، يُعل ن عن الوظائف الشاغرة عىل أأساس 

نحو املنصوص عليه يف الفقرة )أأ( أأعاله، تنافيس، عىل ال 
 ولكن جُيرى التوظيف مع املراعاة الواجبة ل اثره املالية.

ىل فئة املوظفني الفنيني الوطنيني. شارة اإ  لإدراج اإ
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 وصف التعديل/ الةرض منه النص املقرتح/ اجلديد النص احلايل املادة/ القاعدة

]…[ 

 )أأ(2-1-2القاعدة 

طار  التعيهنات يف اإ
الصناديق الاستامئنية 
والتفاقات اخلاصة 

 الأخرى

ئة الفنية وكذكل عندما تكون خدمات معينة يف الف 
طار  وظائف حمددة يف فئة اخلدمات العامة متوخاًة يف اإ
اتفاقات صناديق استامئنية أأو اتفاقات تعاون بني املكت ب 
قلميية، أأو  ادلويل وماكت ب امللكية الفكرية الوطنية والإ
حكومات ادلول الأعضاء، جيوز للمدير العام أأن مييض 

جراء مسابقة.  ]…[ قدمًا يف التعيهنات دون اإ

عندما تكون خدمات معينة يف الفئة الفنية وكذكل 
وفئة املوظفني وظائف حمددة يف فئة اخلدمات العامة 

طار اتفاقات صناديق  الفنيني الوطنيني متوخاًة يف اإ
استامئنية أأو اتفاقات تعاون بني املكت ب ادلويل وماكت ب 
قلميية، أأو حكومات ادلول  امللكية الفكرية الوطنية والإ

ء، جيوز للمدير العام أأن مييض قدمًا يف التعيهنات الأعضا
جراء مسابقة.   ]…[دون اإ

ىل فئة املوظفني الفنيني الوطنيني. شارة اإ  لإدراج اإ

 )ج(0-1-2القاعدة 

تعيني املوظفني 
 املؤقتني

وعندما تكون خدمات معينة يف الفئة الفنية وكذكل 
ط دة يف فئة اخلدمات العامة متوخاًة يف اإ ار وظائف ُمحدَّ

اتفاقات صناديق استامئنية أأو اتفاقات تعاون بني املكت ب 
قلميية، أأو  ادلويل وماكت ب امللكية الفكرية الوطنية والإ
حكومات ادلول الأعضاء، جيوز للمدير العام أأن مييض 

جراء مسابقة.   ]…[قدمًا يف التعيهنات دون اإ

وعندما تكون خدمات معينة يف الفئة الفنية وكذكل 
وفئة املوظفني دة يف فئة اخلدمات العامة وظائف ُمحدَّ 

طار اتفاقات صناديق  الفنيني الوطنيني متوخاًة يف اإ
استامئنية أأو اتفاقات تعاون بني املكت ب ادلويل وماكت ب 
قلميية، أأو حكومات ادلول  امللكية الفكرية الوطنية والإ

الأعضاء، جيوز للمدير العام أأن مييض قدمًا يف التعيهنات 
جراء م   ]…[سابقة. دون اإ

ىل فئة املوظفني الفنيني الوطنيني.لإ  شارة اإ  دراج اإ

 )أأ(01-2املادة 

 جمالس التعيني

ليه يف  يُنشئ املدير العام جمالس تعيني لإسداء املشورة اإ
مجيع احلالت اليت اكن فهيا الشاغر موضع منافسة يف فئة 

 اخلدمات العامة أأو الفئة الفنية أأو فئة املديرين.

ليه يف  يُنشئ املدير العام جمالس تعيني لإسداء املشورة اإ
مجيع احلالت اليت اكن فهيا الشاغر موضع منافسة يف فئة 

أأو الفئة  أأو فئة املوظفني الفنيني الوطنينياخلدمات العامة 
 الفنية أأو فئة املديرين.

ىل فئة املوظفني الفنيني الوطنيني. شارة اإ  لإدراج اإ
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 وصف التعديل/ الةرض منه النص املقرتح/ اجلديد النص احلايل املادة/ القاعدة

 05-2املادة 

 أأنواع التعيني

ُ أأ ) من ح موظفو الفئة الفنية والفئات العليا وفئة اخلدمات ( ي
دة املدة، أأو مس مترة،  ما تعيهنات مؤقتة، أأو ُمحدَّ العامة اإ

 أأو دامئة.

( ويُمن ح انئبو املدير العام ومساعدو املدير العام ب)
دة املدة.  تعيهنات ُمحدَّ

)أأ( يُمن ح موظفو الفئة الفنية والفئات العليا وفئة اخلدمات 
دة املدة، أأو مس مترة، الع ما تعيهنات مؤقتة، أأو ُمحدَّ امة اإ

 أأو دامئة.

ما  )ب( ويُمن ح موظفو فئة املوظفني الفنيني الوطنيني اإ
دة املدة، أأو مس مترة.  تعيهنات مؤقتة، أأو ُمحدَّ

ويُمن ح انئبو املدير العام ومساعدو املدير العام  )ب()ج( 
دة املدة.  تعيهنات ُمحدَّ

ىل شارة اإ  فئة املوظفني الفنيني الوطنيني. لإدراج اإ

 )أأ(01-2املادة 

 التعيهنات املس مترة

]...[ وجيوز منح تعيني مس متر لأي موظف يف فئة 
املديرين أأو الفئة الفنية أأو فئة اخلدمات العامة يكون قد 
قىض ثالث س نوات عىل الأقل من اخلدمة املتواصةل 

.]...[ 

 فئة ]...[ وجيوز منح تعيني مس متر لأي موظف يف
 أأو فئة املوظفني الفنيني الوطنينياملديرين أأو الفئة الفنية 

أأو فئة اخلدمات العامة يكون قد قىض ثالث س نوات 
 عىل الأقل من اخلدمة املتواصةل ]...[.

ىل فئة املوظفني الفنيني الوطنيني. شارة اإ  لإدراج اإ

 

 الضامن الاجامتعي -الفصل السادس  

 وصف التعديل/ الةرض منه النص املقرتح/ اجلديد يلالنص احلا املادة/ القاعدة

 )د(0-2-6القاعدة 

 التأأمني الطيب

م أأقساط التأأمني املس تحقة مبقتىض خطة التأأمني  وتُقسَّ
الطيب عن املوظفني ومعالهيم بني املوظف واملكت ب ادلويل 

 وفقًا للجدول التايل:

 

م أأقساط التأأمني املس تحقة مبقتىض خطة التأأمني  وتُقسَّ
الطيب عن املوظفني ومعالهيم بني املوظف واملكت ب ادلويل 

 للجدول التايل: وفقاً 

 

ىل فئة املوظفني الفنيني الوطنيني. شارة اإ  لإدراج اإ
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 وصف التعديل/ الةرض منه النص املقرتح/ اجلديد يلالنص احلا املادة/ القاعدة

 نس بة القسط 

اليت  املئوية

 املوظف يتحملها

نس بة القسط 

ملئوية اليت ا

يتحملها املكت ب 

 ادلويل

، 2-اإىل ع 0-من ع

 0-وف

25 75 

 71 01 6-، وع5-ع

، 2-، وف7-ع

 0-وف

05 65 

 61 21 2-ف

 55 25 5-ف

 51 51 وما فوقها 0-مد
 

 نس بة القسط 

اليت  املئوية

 املوظف يتحملها

نس بة القسط 

املئوية اليت 

يتحملها املكت ب 

 ادلويل

، 2-اإىل ع 0-من ع

موظف وطين من و 

 0-وف ،الرتبة أألف

25 75 

 71 01 6-، وع5-ع

موظف و ، 7ع

وطين من الرتبة 

موظف وطين و  ،ابء

 ،من الرتبة جمي

 0-، وف2-وف

05 65 

ين من موظف وط

 2-وف ،الرتبة دال

21 61 

موظف وطين من 

 5-وف ،الرتبة هاء

25 55 

 51 51 وما فوقها 0-مد
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 هناية اخلدمة -الفصل التاسع 

 وصف التعديل/ الةرض منه النص املقرتح/ اجلديد النص احلايل املادة/ القاعدة

 )ب(02-1املادة 

استبدال رصيد 
 الإجازة الس نوية

ولأغراض هذه املادة، يُقصد بلكمة "مرت ب" املبلغ 
( وتسوية مقر العمل )املادة 0-0الإجاميل للمرت ب )املادة 

( يف حاةل موظفي الفئة الفنية والفئات العليا، ويُقصد 0-1
ضافًة اإ 0-0هبا املرت ب )املادة  -0ىل بدل اللةة )املادة ( اإ

ذا01 ق ادلفع، يف حاةل موظفي فئة اكن ُمس   (، اإ تح 
 اخلدمات العامة.

ولأغراض هذه املادة، يُقصد بلكمة "مرت ب" املبلغ 
( وتسوية مقر العمل )املادة 0-0الإجاميل للمرت ب )املادة 

( يف حاةل موظفي الفئة الفنية والفئات العليا، ويُقصد 0-1
ضافًة اإ 0-0هبا املرت ب )املادة  -0ىل بدل اللةة )املادة ( اإ

ذا01 ق ادلفع، يف حاةل موظفي فئة  (، اإ اكن ُمس تح 
( يف حاةل 0-0، ويُقصد هبا املرت ب )املادة اخلدمات العامة

 .موظفي فئة املوظفني الفنيني الوطنيني

ىل فئة املوظفني الفنيني الوطنيني. شارة اإ  لإدراج اإ

 )أأ(05-1املادة 

 ماكفأأة هناية اخلدمة

]…[ 

يف حاةل موظفي فئة ( تكون ماكفأأة هناية اخلدمة، 0)
ىل بدل 0-0اخلدمات العامة، يه املرت ب )املادة  ضافًة اإ ( اإ

ق ادلفع؛01-0اللةة )املادة  ذا اكن ُمس تح   (، اإ

( وتكون ماكفأأة هناية اخلدمة، يف حاةل موظفي الفئة 2)
د يف املادة  -0الفنية والفئات العليا، يه املرت ب املُحدَّ

ىل تسوية مقر العمل أأ 0 ضافًة اإ  و من دوهنا.)أأ(، اإ

]…[ 

( تكون ماكفأأة هناية اخلدمة، يف حاةل موظفي فئة 0)
ىل بدل 0-0اخلدمات العامة، يه املرت ب )املادة  ضافًة اإ ( اإ

ق ادلفع؛01-0اللةة )املادة  ذا اكن ُمس تح   (، اإ

( وتكون ماكفأأة هناية اخلدمة، يف حاةل موظفي فئة 2)
د يف املادة املوظفني الفنيني الوطنيني، يه املرت ب املُحدَّ 

 )أأ(؛0-0

وتكون ماكفأأة هناية اخلدمة، يف حاةل موظفي  (0) (2)
د يف املادة  -0الفئة الفنية والفئات العليا، يه املرت ب املُحدَّ

ىل تسوية مقر العمل أأو من دوهنا.0 ضافًة اإ  )أأ(، اإ

ىل فئة املوظفني الفنيني الوطنيني. شارة اإ  لإدراج اإ

 



WO/CC/70/3 
Annex I 
14 

 املرسد -املرفق الأول 

 وصف التعديل/ الةرض منه النص املقرتح/ اجلديد النص احلايل املادة

 (2)أأ()2املادة 

 املرسد

ويُقصد مبصطلح "موظف فين وطين" املوظف املُعنيَّ 
تعيهنًا حمليًا مبا يعادل موظفي الفئة الفنية، واذلي يؤدي 

 همام همنية تتطل ب خربة حملية.

( ويُقصد مبصطلح "موظف وطين من الرتبة أألف" 5)
داري مساعد أأو موظف برامج فين وطين.م  وظف اإ

( ويُقصد مبصطلح "موظف وطين من الرتبة ابء" 6)
داري معاون أأو موظف برامج فين وطين.  موظف اإ

( ويُقصد مبصطلح "موظف وطين من الرتبة جمي" 7)
داري أأو موظف برامج فين وطين.  موظف اإ

( ويُقصد مبصطلح "موظف وطين من الرتبة دال" كبري 1)
داريني أأو كبري موظفي برامج فين وطين.موظ  فني اإ

(1]…[ ) 

(01]…[ ) 

(00]…[  ) 

ويُقصد مبصطلح "موظف فين وطين" املوظف املُعنيَّ 
مبا يعادل موظفي  يف مركز معل خارج املقرتعيهنًا حمليًا 

يك يؤدي همام همنية تتطل ب خربة  الفئة الفنية، واذلي
 حملية.

من الرتبة أألف" ( ويُقصد مبصطلح "موظف وطين 5)
داري مساعد أأو موظف برامج فين وطين.  موظف اإ

( ويُقصد مبصطلح "موظف وطين من الرتبة ابء" 6)
داري معاون أأو موظف برامج فين وطين.  موظف اإ

( ويُقصد مبصطلح "موظف وطين من الرتبة جمي" 7)
داري أأو موظف برامج فين وطين.  موظف اإ

بة دال" كبري ( ويُقصد مبصطلح "موظف وطين من الرت 1)
داريني أأو كبري موظفي برامج فين وطين.  موظفني اإ

(1) (5) ]…[ 

(01) (6) ]…[ 

(00 )(7) ]…[ 

لتوضيح أأنه ل ميكن تعيني املوظفني الفنيني الوطنيني 
ل يف مراكز معل خارج املقر.  اإ

ُحذفت تعاريف املوظف الوطين من الرت ب أألف و 
كن الاس تعانة وابء وجمي ودال لأهنا ُمقي ِّدة جدًا. ومي

ابملوظفني الفنيني الوطنيني لأداء همام لهست فقط 
دارية أأو تتعلق ابلربامج )مثال: شؤون الإعالم(.  اإ
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 املرتبات والبدلت -املرفق الثاين 

 وصف التعديل/ الةرض منه النص املقرتح/ اجلديد النص احلايل املادة

 0املادة 

 املرتبات

]…[ 

ع جداول مرتبات م وظفي فئة اخلدمات العامة )د( وتُوض 
والفئات ذات الصةل عىل ش بكة الويبو ادلاخلية 

 )الإنرتانت(.

]…[ 

( واملبالغ املس تحقة ادلفع لأغراض بدل الإعاةل مبوج ب ح)
من نظام املوظفني، ملوظفي فئة اخلدمات  4-0املادة 

 العامة، تكون عىل النحو التايل:

 ني( بدل الأزواج املعالني والأولد املعال0)

]…[ 

( بدل عن وادل معال، أأو أأخ معال، أأو أأخت معاةل، 2)
)و(( 2-0يف حاةل عدم وجود زوج معال )طبقًا للامدة 

]...[ 

]…[ 

ع جداول مرتبات موظفي فئة اخلدمات العامة  )د( وتُوض 
عىل  وفئة املوظفني الفنيني الوطنيني والفئات ذات الصةل

 ش بكة الويبو ادلاخلية )الإنرتانت(.

]…[ 

( واملبالغ املس تحقة ادلفع لأغراض بدل الإعاةل، )ح
من نظام املوظفني، ملوظفي فئة  2-0مبوج ب املادة 

، تكون وفئة املوظفني الفنيني الوطنينياخلدمات العامة 
 عىل النحو التايل: 

ملوظفي فئة ( بدل الأزواج املعالني والأولد املعالني 0)
 ]...[ اخلدمات العامة

ال، أأو أأخ معال، أأو أأخت معاةل ( بدل عن وادل مع2)
، يف حاةل عدم وجود زوج ملوظفي فئة اخلدمات العامة

 )و(( ]...[2-0معال )طبقًا للامدة 

ع املبالغ املس تحقة للموظفني الفنيني الوطنيني 0) ( وتُوض 
 عىل ش بكة الويبو ادلاخلية )الإنرتانت(.

شارة اإىل جداول املرتبات وبدلت الإعاةل  لإدراج اإ
 ملوظفني الفنيني الوطنيني.لفئة ا

]ييل ذكل املرفق الثاين[
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 الثايناملرفق 

 املرفق الثاين

 للموافقة – 2102نومفرب  0تعديالت عىل مواد أأخرى من نظام املوظفني لتدخل حزي النفاذ يف 

 وصف التعديل/ الةرض منه النص املقرتح/ اجلديد النص احلايل املادة

 2-0املادة 

 انتداب املوظفني

لوظائف وفقًا لحتياجات املكت ب يُنتدب املوظفون 
ادلويل، عىل أأن تراعي مؤهالهتم حق املراعاة قدر 

الإماكن. وجيوز للمدير العام أأن يُعري أأي موظف لأداء 
واجبات مؤقتة خارج املكت ب ادلويل، وذكل مبوافقة 

املوظف، ول تؤثر هذه الإعارة بأأي حال يف تطبيق هذه 
ين وواجباته. ول الالحئة فامي خيص حقوق املوظف املع

 تُطبَّق هذه املادة عىل املوظفني املؤقتني.

وفقًا لحتياجات املكت ب  ملهام لوظائفيُنتدب املوظفون 
ادلويل، عىل أأن تراعي مؤهالهتم حق املراعاة قدر 

الإماكن. وجيوز للمدير العام أأن يُعري أأي موظف لأداء 
واجبات مؤقتة خارج املكت ب ادلويل، وذكل مبوافقة 

وظف، ول تؤثر هذه الإعارة بأأي حال يف تطبيق هذه امل
الالحئة فامي خيص حقوق املوظف املعين وواجباته. ول 

 تُطبَّق هذه املادة عىل املوظفني املؤقتني.

لت الصياغة لتوضيح أأن املوظفني يُنتدبون لأداء  عُد ِّ
. والسلطة الإدارية اذلاتية للمدير العام أأساس يةهمام 

عادة توزي لهيم، تشمل اإ س ناد همام اإ ع املوظفني أأو اإ
حىت لو اكن ذكل بشلك مؤقت، وفقًا لحتياجات 

 املكت ب ادلويل.

 )أأ(2-0املادة 

 الإعاةل

يُقصد بعبارة "زوج معال" الزوج اذلي يكون أأجره 
ن وجد، أأقل من أأو يساوي املرت ب  الس نوي الإجاميل، اإ

يف فئة  0-الس نوي الإجاميل لدلرجة الأوىل من رتبة ع
دمات العامة املُطبَّق عىل ماكن معل الزوج، واملعمول اخل

يناير من الس نة املعنية.  أأما ابلنس بة ملوظفي  0به يف 
الفئة الفنية والفئات الأعىل مهنا، فال يقل  الأجر الس نوي 
الإجاميل املذكور، يف أأي ماكن معل، مع ا يعادل املرت ب 

فئة  يف 2-الس نوي الإجاميل لدلرجة الأوىل من رتبة ع
يناير من الس نة املعنية  0اخلدمات العامة املعمول به يف 

 ]…[يف نيويورك. 

يُقصد بعبارة "زوج معال" الزوج اذلي يكون أأجره 
ن وجد، أأقل من أأو يساوي املرت ب  الس نوي الإجاميل، اإ

يف فئة  0-الس نوي الإجاميل لدلرجة الأوىل من رتبة ع
لزوج، واملعمول اخلدمات العامة املُطبَّق عىل ماكن معل ا

يناير من الس نة املعنية. أأما ابلنس بة ملوظفي الفئة  0به يف 
الأجر الس نوي  يزيد يقل  الفنية والفئات الأعىل مهنا، فال 

الإجاميل املذكور، يف أأي ماكن معل، مع ا يعادل املرت ب 
يف فئة  2-الس نوي الإجاميل لدلرجة الأوىل من رتبة ع

يناير من الس نة املعنية  0 اخلدمات العامة املعمول به يف
 ]…[يف نيويورك. 

 لتصحيح خطأأ.
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 وصف التعديل/ الةرض منه النص املقرتح/ اجلديد النص احلايل املادة

 )ج(0-0املادة 

بدلت الإعاةل 
ملوظفي الفئة الفنية 

 والفئات العليا

وخُيفَّض البدل املنصوص عليه يف الفقرة )أأ( الواردة أأعاله 
ليه، حيامث انطبق، قمية البدل املنصوص عليه  – مضافًا اإ

عاةل أ خر  –يف الفقرة )ب( الواردة أأعاله  مبقدار أأي بدل اإ
حيصل عليه املوظف أأو زوج املوظف من املكت ب ادلويل 
أأو من منظمة أأخرى يف نظام الأمم املتحدة املوحد أأو من 

 سلطة عامة وطنية؛

وخُيفَّض البدل املنصوص عليه يف الفقرة )أأ( الواردة أأعاله 
ليه، حيامث انطبق، قمية البدل املنصوص عليه  – مضافًا اإ

عاةل أ خر  –رة )ب( الواردة أأعاله يف الفق مبقدار أأي بدل اإ
حيصل عليه املوظف أأو زوج املوظف من املكت ب ادلويل 

منظمة أأخرى يف نظام الأمم املتحدة املوحد أأو من أأو من 
 ؛أأي مصدر خارج املكت ب ادلويل سلطة عامة وطنية

لتفادي ازدواج الاس تحقاقات ولتحقيق املساواة بني 
عاةل من املوظفني اذلين حيص لون عىل اس تحقاقات اإ

أأي مصدر خارج املكت ب ادلويل واملوظفني اذلين ل 
 حيصلون علهيا.

 )ه(2-0املادة 

بدلت الإعاةل 
ملوظفي فئة اخلدمات 

 العامة

وخُتفَّض البدلت املنصوص علهيا يف الفقرتني )ب( و)ج( 
لهيا، حيامث انطبق، قمية البدل  –الواردتني أأعاله  مضافًا اإ

مبقدار قمية  –ص عليه يف الفقرة )د( الواردة أأعاله املنصو 
عاةل أ خر حيصل عليه املوظف أأو زوج املوظف  أأي بدل اإ
من املكت ب ادلويل أأو من منظمة أأخرى يف نظام الأمم 

 املتحدة املوحد أأو من سلطة عامة وطنية؛

وخُتفَّض البدلت املنصوص علهيا يف الفقرتني )ب( و)ج( 
لهيا، حيامث انطبق، قمية البدل مضا –الواردتني أأعاله  فًا اإ

مبقدار قمية  –املنصوص عليه يف الفقرة )د( الواردة أأعاله 
عاةل أ خر حيصل عليه املوظف أأو زوج املوظف  أأي بدل اإ

منظمة أأخرى يف نظام الأمم من املكت ب ادلويل أأو من 
أأي مصدر  املتحدة املوحد أأو من سلطة عامة وطنية

 ؛خارج املكت ب ادلويل

 ا س بق.مثل م

 (0)د()1-0املادة 

 تسوية مقر العمل

شهرًا،  02عند انتداب موظف ملركز معل ملدة أأقل من 
ر املدير العام يف وقت الانتداب تطبيق تسوية مقر  ِّ يُقر 
ذا  العمل السارية عىل مركز العمل هذا من عدمه، و، اإ
اقتىض احلال، دفع منحة انتداب وبدل عدم نقل الأمتعة 

)أأ( و)د( أأو الإذن، بدًل مما س بق، 2-0-7مبوج ب القاعدة 
قامة اليويم املناس ب وفقًا للقاعدة   ؛1-2-7برصف بدل الإ

شهرًا،  02ند انتداب موظف ملركز معل ملدة أأقل من ع 
ر املدير العام يف وقت الانتداب تطبيق تسوية مقر  ِّ يُقر 
ذا  العمل السارية عىل مركز العمل هذا من عدمه، و، اإ

ع منحة انتداب وبدل عدم نقل الأمتعة اقتىض احلال، دف
أأو الإذن،  )د( 22-0واملادة )أأ( 2-0-7مبوج ب القاعدة 

قامة اليويم املناس ب وفقًا  بدًل مما س بق، برصف بدل الإ
 ;1-2-7للقاعدة 

ىل القاعدة  شارة  2-0-7لتصحيح الإشارة اإ دراج اإ واإ
ىل املادة  املعمول هبا فامي يتعلق ببدل عدم نقل  22-0اإ

 عة.الأمت
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 وصف التعديل/ الةرض منه النص املقرتح/ اجلديد النص احلايل املادة

 01-0املادة 

 بدل اللةة

)أأ( جيوز أأن يُدف ع بدل لةة يدخل يف حساب املعاش 
ىل موظفي فئة اخلدمات العامة اذلين جيتازون  التقاعدي اإ
امتحااًن ينظمه املدير العام واذلين يثبتون كفاءة يف لةة أأو 
لةتني من اللةات التالية: العربية، والصينية، والإنلكزيية، 

ملانية، والياابنية، والكورية، والربتةالية، والفرنس ية، والأ 
والروس ية، والإس بانية. ول يُدف ع البدل عن لةة املوظف 
الأصلية ول عن أأي لةة يقرر املدير العام أأنه جي ب عىل 

تقااًن اتمًا حبمك تعيهنه.  املوظف أأن يتقهنا اإ

تقان أأي  )ب( وترد يف املرفق الثاين القمية الس نوية لبدل اإ
، مع عدم الإخالل ابلأحاكم الواردة يف املرفق لةة واحدة

 املذكور ويف هذا النظام ولحئته.

 )ج( ول تُطبَّق هذه املادة عىل املوظفني املؤقتني.

)أأ( جيوز أأن يُدف ع بدل لةة يدخل يف حساب املعاش 
ىل موظفي فئة اخلدمات العامة مبوج ب رشوط  التقاعدي اإ

امتحااًن ينظمه املدير اذلين جيتازون  يضعها املدير العام.
العام واذلين يثبتون كفاءة يف لةة أأو لةتني من اللةات 
التالية: العربية، والصينية، والإنلكزيية، والفرنس ية، 

والأملانية، والياابنية، والكورية، والربتةالية، والروس ية، 
والإس بانية. ول يُدف ع البدل عن لةة املوظف الأصلية ول 

دير العام أأنه جي ب عىل املوظف أأن عن أأي لةة يقرر امل
تقااًن اتمًا حبمك تعيهنه.  يتقهنا اإ

تقان أأي  )ب( وترد يف املرفق الثاين القمية الس نوية لبدل اإ
لةة واحدة، مع عدم الإخالل ابلأحاكم الواردة يف املرفق 

 املذكور ويف هذا النظام ولحئته.

 ني.ول تُطبَّق هذه املادة عىل املوظفني املؤقت)ب(  )ج(

ل يوجد أأي تةيري جوهري سوى أأن بعض الأحاكم 
جرائية يف املادة  -0اليت تتضمن رشوطًا أأو تفاصيل اإ

ىل القاعدة  01 ، مع الإبقاء عىل 0-01-0نُقلت اإ
 املادة. مس توى املبادئ الأعىل يف

 

ىل القاعدة و  -0النص اذلي ُحذف يف الفقرة )أأ( نُقل اإ
 )أأ(.01-0

 

ىل القاعدة والنص اذلي ُحذف يف الفقرة  )ب( نُقل اإ
 )د(.0-01-0

-0املادة 
 "0("2)أأ()01

 الرضائ ب ادلاخلية

تكون املبالغ اخلاضعة لالقتطاع الإلزايم من مرتبات 
املوظفني اذلين لهس هلم أأزواج معالون ول أأولد معالون 
مساويًة للفرق بني املرتبات الإجاملية يف خمتلف الرت ب 

 بةل لها؛وصايف مرتبات غري املعيلني املقا

مبالغ الاقتطاعات  املبالغ اخلاضعة لالقتطاع الإلزايمتكون 
من مرتبات املوظفني اذلين لهس هلم أأزواج  الإلزامية

معالون ول أأولد معالون مساويًة للفرق بني املرتبات 
الإجاملية يف خمتلف الرت ب وصايف مرتبات غري املعيلني 

 املقابةل لها؛

بني املرتبات  لتصحيح املصطلح )فاإن "الفرق
الإجاملية يف خمتلف الرت ب وصايف مرتبات غري 

املعيلني املقابةل لها" هو الاقتطاع الإلزايم من مرتبات 
املوظفني، يف حني أأن املبلغ اخلاضع لالقتطاع الإلزايم 

 هو املرت ب الإجاميل(.
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 )أأ(2-2املادة 

 التوزيع اجلةرايف

 التوزيع اجلةرايف 

يالء الاعتبار  الواج ب لأمهية أأن يكون )ج( جي ب اإ
 التوظيف عىل أأوسع نطاق جةرايف ممكن.

 والتوازن بني اجلنسنيالتوزيع اجلةرايف 

يالء الاعتبار الواج ب لأمهية أأن يكون  )أأ( جي ب اإ
، مع الإقرار أأيضًا التوظيف عىل أأوسع نطاق جةرايف ممكن

 .ابحلاجة اإىل مراعاة اعتبارات التوازن بني اجلنسني

بني اجلنسني يف نظام املوظفني لتحقيق التوازن 
جيابية لزايدة التوازن  ولحئته وللسامح بوضع تدابري اإ

 بني اجلنسني.

 0-2املادة 

 النقل

( جيوز نقل املوظف كام اقتضت مصاحل املكت ب ادلويل أأ )
يالء الاعتبار الواج ب ملراعاة املوظ ف ذكل. وجي ب اإ

 املعين.

 

 

النظر ( وجيوز لأي موظف يف أأي وقت أأن يطل ب ب)
جراء نقٍل يص ب يف مصلحته.  يف اإ

( ويكون النقل اإىل وظيفة ُمصنَّفة يف رتبة املوظف ج)
نفسها وذات مسؤوليات مماثةل. وجي ب أأن تتوفر يف 

 املوظف املؤهالت املطلوبة للوظيفة.

بالغ املوظف بأأس باب النقل كتابًة.د)  ( وجي ب اإ

( وجيوز يف حالت اس تثنائية نقل شاغل الوظيفة، ه)
ط احلصول عىل موافقة خطية منه، اإىل وظيفة برش 

تصنيفها أأقل بدرجة واحدة من رتبة الوظيفة اليت يشةلها. 

ىل أأي وحدة من وحدات الويبو )أأ( جيوز نقل املوظف  اإ
كام اقتضت مصاحل املكت ب ادلويل ذكل. وجي ب  ظمييةالتن 

يالء الاعتبار الواج ب ملراعاة املوظف املعين.  اإ

 ول تُطبَّق هذه املادة عىل املوظفني املؤقتني.)ب( )و( 

 0-0-2اجلديدة القاعدة 

)ب( جيوز لأي موظف يف أأي وقت أأن يطل ب النظر 
 يف نقٍل يص ب يف مصلحته.

ة ُمصنَّفة يف رتبة اإىل وظيف عادةً يكون النقل )أأ(  )ج(
. وجي ب أأن تتوفر وذات مسؤوليات مماثةل املوظف نفسها

 يف املوظف املؤهالت املطلوبة للوظيفة.

بالغ املوظف بأأس باب النقل كتابًة.  )د( وجي ب اإ

شاغل وجيوز يف حالت اس تثنائية نقل )ب(  )ه(
، برشط احلصول عىل موافقة خطية املوظف الوظيفة

فة تصنيفها أأقل بدرجة واحدة من رتبة منه، اإىل وظي

ىل املبدأأ الأسايس  لت الفقرة )أأ( لالإشارة اإ عُد ِّ
 .2-0املنصوص عليه يف املادة 

 

 

ىل قاعدة  0-2ونُقلت الأحاكم الواردة حاليًا يف املادة  اإ
؛ 0-0-2جديدة من قواعد لحئة املوظفني يه القاعدة 

ئية عن املبادئ لفصل الرشوط والتفاصيل الإجرا
 الأعىل اليت ل تزال توجد عىل مس توى املادة.

 

 

ل علهيا أأي  ىل الأسفل، ومل يُدخ  نُقلت الفقرة )د( اإ
 تةيري.
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ويف هذه احلاةل، حيتفظ املوظف برتبته عىل املس توى 
 الشخيص. 

 

 

 

 ( ول تُطبَّق هذه املادة عىل املوظفني املؤقتني.و)

الوظيفة اليت يشةلها. ويف هذه احلاةل، حيتفظ املوظف 
 برتبته عىل املس توى الشخيص.

ذا اكنت احتياجات  مبنصبه)ج( وجيوز نقل املوظف  اإ
 ر ذكل أأو يف ظروف اس تثنائية أأخرى.العمل ترب  

بالغ املوظف بأأس باب النقل كتابًة. )د(  وجي ب اإ

عىل املوظفني  املادة القاعدةتُطبَّق هذه ول )ه( )و( 
 املؤقتني.

 

ُأضيفت الفقرة )ج( اجلديدة للسامح بنقل املوظفني 
ذا اكنت احتياجات العمل ترب   مبناصهبم ر ذكل أأو يف اإ

 ظروف اس تثنائية أأخرى.

 )أأ(2-2املادة 

 ةالرتقي

ىل وظيفة يف رتبة أأعىل  م  املوظف اإ تشمل "الرتقيُة" تقد 
جراء مسابقة، أأو نتيجًة  ما نتيجًة لإعادة انتداب بعد اإ اإ

 لإعادة تصنيف الوظيفة اليت يشةلها.

ىل وظيفة يف رتبة أأعىل  م  املوظف اإ تشمل "الرتقيُة" تقد 
ما نتيجًة لإعادة انتداب جراء مسابقة، أأو  اإ نتيجًة بعد اإ

 تصنيف الوظيفة اليت يشةلها. عادةلإ 

عادة الانتداب اليت مل تعد  ىل اإ حلذف الإشارة اإ
مس تخدمًة يف أأي ماكن أ خر يف نظام املوظفني 

 ولحئته.

 )د(6-2املادة 

التوظيف عىل 
 أأساس دويل

دة  نوا لتويل وظائف ُمحدَّ وجيوز اعتبار املوظفني اذلين ُعي ِّ
ىل فئة اخلدمات العامة ول يوجد م رحشون لها حمليًا تنمتي اإ

موظفني ُمعيَّنني تعيهنًا دوليًا عىل النحو اذلي حيدده املدير 
 العام.

نوا لتويل  املوظفون جيوز اعتبار املوظفنيو  اذلين ُعي ِّ
ىل فئة اخلدمات العامة  مناص ب وظائف دة تنمتي اإ ُمحدَّ

موظفني  جيوز اعتبارمهول يوجد مرحشون لها حمليًا 
 ًا عىل النحو اذلي حيدده املدير العام.ُمعيَّنني تعيهنًا دولي

 تةيري لةوي طفيف لتوضيح امجلةل.

 01-2املادة 

 جمالس التعيني

ليه  )أأ( يُنشئ املدير العام جمالس تعيني لإسداء املشورة اإ
يف مجيع احلالت اليت اكن فهيا الشاغر موضع منافسة يف 

 فئة اخلدمات العامة أأو الفئة الفنية أأو فئة املديرين.

 

ليه  )أأ( يُنشئ املدير العام جمالس تعيني لإسداء املشورة اإ
يف مجيع احلالت اليت اكن فهيا الشاغر موضع منافسة يف 

 فئة اخلدمات العامة أأو الفئة الفنية أأو فئة املديرين.

ول تُطبَّق هذه املادة عىل التعيهنات املؤقتة  )ب( )ه(
د يف القواعد الواردة يف نظام ابس تثنا ء ما هو ُمحدَّ

أأنه )ج( من نظام املوظفني عىل 1-2تنص املادة 
نشاء  د رشوط اإ "جي ب عىل املدير العام أأن حُيد ِّ

ن الفقرات )ب( و)ج(  جمالس تعيني ..." وذلكل فاإ
، اليت حتتوي عىل هذه 01-2دة و)د( من املا

ىل القاعدة اجلديدة  من  0-01-2الرشوط، قد نُقلت اإ
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)ب( ويتأألف لك جملس تعيني من رئهس وثالثة أأعضاء، 
هنم املدير  ل تقل رتبهتم عن رتبة الوظيفة الشاغرة، يُعي ِّ
دارة املوارد البرشية، أأو ممثهل  العام. ويكون مدير اإ

املُفوَّض، أأحد الأعضاء الثالثة. وتُدرج أأسامء الأشخاص 
ني ليكونوا ممثلني مفوضني يف قامئة وتُو  ع عىل املُرحشَّ زَّ

جملس املوظفني للتعليق علهيا. ويكون املدير امللُكَّف 
ابلتعيني أأحد العضوين الباقيني، وخُيتار العضو ال خر من 
هما جملس املوظفني. ويكون للك عضو  قامئة أأسامء يُقد ِّ

ٌد  صوت واحد. ويكون للرئهس وللك عضو مناوٌب ُمحدَّ
ن يف أأو أأكرث يشرتك يف جملس التعيني عندما ل يكو

اس تطاعة الرئهس أأو أأي عضو من الأعضاء الثالثة القيام 
ضافًة اإىل الطلبات املقدمة، يف  بذكل. وينظر اجمللس، اإ
مجيع املوظفني اذلين يشةلون الرتبة الأدىن من رتبة 

قدمية. يالء الاعتبار الواج ب للأ  الشاغر مبارشًة، مع اإ

دارة املوارد البرشية أأمينًا جمللس التع   يني.)ج( وتوفر اإ

)د( ويضع املدير العام النظام ادلاخيل جملالس التعيني. 
 وتكون مداولت جمالس التعيني رسيًة.

د املدير العام يف املرفق الثالث  املوظفني ولحئته. وحُيد ِّ
جراءات الاختيار اخلاصة ابلتعيهنات املؤقتة.  اإ

تشكيل جمالس التعيني ونظاهما  - 0-01-2القاعدة 
 ادلاخيل

يتأألف لك جملس تعيني من رئهس وثالثة و )أأ(  )ب(
ول تبهتم عن رتبة الوظيفة الشاغرة أأعضاء، ل تقل ر 

هنم املدير العام. و، يكونون من املوظفني املؤقتني يُعي ِّ
دارة املوارد البرشية، أأو ممثهل املُفوَّض، أأحد  ويكون مدير اإ
ني ليكونوا  الأعضاء الثالثة. وتُدرج أأسامء الأشخاص املُرحشَّ

ع عىل جملس املوظفني  ممثلني مفوضني يف قامئة وتُوزَّ
تعليق علهيا. ويكون املدير امللُكَّف ابلتعيني أأحد لل 

العضوين الباقيني، وخُيتار العضو ال خر من قامئة أأسامء 
هما جملس املوظفني. ويكون للرئهس وللك عضو  يُقد ِّ

ٌد  ويكون للرئهسصوت واحد.  وللك عضو مناوٌب ُمحدَّ
أأو أأكرث يشرتك يف جملس التعيني عندما ل يكون يف 

هس أأو أأي عضو من الأعضاء الثالثة القيام اس تطاعة الرئ 
ضافًة اإىل الطلبات املقدمة، يف بذكل.  وينظر اجمللس، اإ

مجيع املوظفني اذلين يشةلون الرتبة الأدىن من رتبة 
قدمية. يالء الاعتبار الواج ب للأ  الشاغر مبارشًة، مع اإ

دارة املوارد البرشية أأمينًا جمللس  )ب( )ج( وتوفر اإ
 التعيني.

 .لحئة املوظفني

 

 

 

 

ل يكونوا للنص عىل أأن أأعضاء جمالس التعيني جي ب أأ 
 من املوظفني املؤقتني.

 

 

)ب( القدمية/ 01-2حذف امجلةل الأخرية يف القاعدة 
وري هذا احلمك غري رض و )أأ( اجلديدة. 0-01-2القاعدة 

لأن املوظفني يُبل ةون جبميع الشواغر فور صدورها 
ذا اكنوا يرغبون يف  ومه أأحرار يف التقدم لشةلها اإ

 النظر يف أأمرمه.
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)ه( ول تُطبَّق هذه املادة عىل التعيهنات املؤقتة ابس تثناء 
د يف القواعد الواردة يف نظام املوظفني  ما هو ُمحدَّ

جراءات د املدير العام يف املرفق الثالث اإ  ولحئته. وحُيد ِّ
 الاختيار اخلاصة ابلتعيهنات املؤقتة.

ويضع املدير العام النظام ادلاخيل جملالس )ج(  )د(
 التعيني. وتكون مداولت جمالس التعيني رسيًة.

 )ب([01-2اجلديدة ]املادة  )ه(

 02-2املادة 

الانتقال بني 
 الواكلت

ف الانتقال بني الواكلت يف اتفاق مشرتك بني  )أأ( يُعرَّ
ق نظام الأمم املتحدة املوحد للمرت  بات املنظامت اليت تُطب ِّ

مه أأحاكم ذكل التفاق. وجيوز للمكت ب  والبدلت، وتُنظ ِّ
ق أأحاكم اتفاق التنقل فامي بني الواكلت،  ادلويل أأن يُطب ِّ

أأو أأي اتفاق ماكئف، عىل انتقال املوظفني من واكةل أأخرى 
لهيا، حىت عندما تكون هذه  من واكلت الأمم املتحدة أأو اإ

عة عىل الرتتهبات اليت ىل الواكةل غري ُموق ِّ  مت هبا التوصل اإ
 التفاق من أأجل التطبيق العام.

]…[ 

 

)ج( ويف حاةل النقل من الأمم املتحدة أأو واكةل أأخرى يف 
نظام الأمم املتحدة املوحد، جي ب أأن تؤخذ يف الاعتبار 

مدة خدمة املوظف يف املنظمة املنقول مهنا عند النظر يف 
ليه  -2يف املادة أأهليته للتعيني ادلامئ عىل النحو املشار اإ

أأو عند النظر يف الأهلية اليت ينص  علهيا املدير العام  01
، مبا يامتىش مع س ياسة 01-2للتعيني املس متر وفقًا للامدة 

ف الانتقال بني  يف اتفاق  املنظامت الواكلت)أأ( يُعرَّ
ق ن ظام الأمم املتحدة املوحد مشرتك بني املنظامت اليت تُطب ِّ

مه أأحاكم ذكل التفاق. وجيوز  للمرتبات والبدلت، وتُنظ ِّ
ق أأحاكم  اتفاق التنقل فامي بني للمكت ب ادلويل أأن يُطب ِّ

، أأو أأي اتفاق ماكئف، عىل انتقال هذا التفاق الواكلت
من واكلت الأمم  منظمة أأخرى /واكةلاملوظفني من 

ق نظام الأمم املتحدة املتحدة املوحد للمرتبات  تُطب ِّ
لهيا، حىت عندما تكون هذه  والبدلت  املنظمة الواكةلأأو اإ

عة عىل  ىل  التفاقغري ُموق ِّ الرتتهبات اليت مت هبا التوصل اإ
 .التفاق من أأجل التطبيق العام

]…[ 

الأمم املتحدة أأو واكةل أأخرى يف )ج( ويف حاةل النقل من 
ق نظام الأمم املتحدة منظمة  نظام الأمم املتحدة املوحد تُطب ِّ
، جي ب أأن تؤخذ يف الاعتبار املوحد للمرتبات والبدلت

مدة خدمة املوظف يف املنظمة املنقول مهنا عند النظر يف 
ليه يف املادة  -2أأهليته للتعيني ادلامئ عىل النحو املشار اإ

أأو عند النظر يف الأهلية اليت ينص  علهيا املدير العام  01
، مبا يامتىش مع س ياسة 01-2ر وفقًا للامدة للتعيني املس مت

 لضامن اتساق الصياغة.

 

تةري امس التفاق، ورمبا يتةري مرة أأخرى يف 
 املس تقبل.

 

 

 

 

هناء ب)1-1لضامن الاتساق مع املادة  ( )تعويض اإ
د بعبارة "س نوات اخلدمة" الفرتة "اخلدمة( ) ويُقص 

اللكية خلدمة املوظف املتواصةل بدوام اكمل يف 
ق نظام الأمم  املكت ب ادلويل ويف منظمة أأخرى تُطب ِّ

املتحدة املوحد للمرتبات والبدلت قبل تعيهنه 
 (.]...["مبارشًة، بةض النظر عن أأنواع التعيني
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داري. د يف تعممي اإ  املكت ب ادلويل، اليت حُتدَّ

]…[ 

داري. د يف تعممي اإ  املكت ب ادلويل، اليت حُتدَّ

 06-2املادة 

 التعيهنات املؤقتة

)و( وجيوز للموظفني املؤقتني أأن يتقدموا، يف أأثناء  دةفقرة جدي
خدمهتم، لشةل أأي شواغر يف املكت ب ادلويل بوصفهم 

املنصوص عليه  الاس تثناءمرحشني خارجيني، مع مراعاة 
 (.2)ب()5-02يف املادة 

( والتالؤم مع 2)ب()5-02ضامن الاتساق مع املادة ل
ني تعيهنًا الأحاكم املشاهبة اخلاصة ابملوظفني املعين

طار صناديق استامئنية )القاعدة  د املدة يف اإ -1-2ُمحدَّ
)ب(( والأحاكم املقرتحة ملوظفي املشاريع يف 2

 )ه(.07-2 املادة

 )ب(07-2املادة 

دة  التعيهنات املُحدَّ
 املدة

د املدة يبلغ س نة واحدة أأو  وخيضع أأي تعيني أأويل ُمحدَّ
الأقل وجيوز  أأكرث لفرتة اختبارية، تكون س نة واحدة عىل

تديدها حىت س نتني، عند الرضورة، من أأجل التقيمي 
الاكيف لأداء املوظف وسلوكه ومدى صالحيته للخدمة 

 املدنية ادلولية.

د املدة يبلغ س نة واحدة أأو  وخيضع أأي تعيني أأويل ُمحدَّ
أأكرث لفرتة اختبارية، تكون س نة واحدة عىل الأقل وجيوز 

رة، من أأجل التقيمي تديدها حىت س نتني، عند الرضو
لصالحية املوظف للعمل  لأداء املوظف وسلوكهالاكيف 

 مكوظف مدين دويل فامي يتعلق مبؤهالته وأأدائه وسلوكه
 .ومدى صالحيته للخدمة املدنية ادلولية

ملواءمة النص مع املواد والقواعد الأخرى، مثل 
 )أأ(:01-2 املادة

ة ]...[ وجيوز منح تعيني دامئ لأي موظف يف فئ"
املديرين أأو الفئة الفنية أأو فئة اخلدمات العامة يكون 

قد قىض ثالث س نوات عىل الأقل من اخلدمة 
وتكون مؤهالته وأأداؤه وسلوكه قد أأثبتت  املتواصةل،

، ويكون تامًا صالحيته للعمل مكوظف مدين دويل
-2قد أأظهر أأنه يليب املعايري املطلوبة مبوج ب املادة 

ضافة تأأكيد) ."0  (اإ

 )د(07-2ادة امل

دة  التعيهنات املُحدَّ
 املدة

دة املدة مبوج ب القاعدة  تكون  2-1-2والتعيهنات املُحدَّ
د أأمُدها الأدىن والأقىص مبقتىض أأحاكم  لفرتة زمنية حُيدَّ
اتفاقات الصناديق الاستامئنية أأو اتفاقات التعاون ذات 
م بني املكت ب ادلويل وماكت ب امللكية  الصةل اليت ترُب 

دة املدة مبوج ب القاعدة  تكون  2-1-2والتعيهنات املُحدَّ
د أأمُدها الأدىن والأقىص  )مبا ل يتجاوز لفرتة زمنية حُيدَّ

مبقتىض أأحاكم اتفاقات الصناديق  ثالث س نوات(
م بني  الاستامئنية أأو اتفاقات التعاون ذات الصةل اليت ترُب 

لإدراج احلد الأقىص اذلي يبلغ ثالث س نوات )عىل 
( يف 2-1-2ابلفعل يف القاعدة  املنصوص عليهالنحو 

 نظام املوظفني.
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قلميية.الفكري قلميية.املكت ب ادلويل وماكت ب املل  ة الوطنية والإ  كية الفكرية الوطنية والإ

 )ه(07-2املادة 

دة  التعيهنات املُحدَّ
 املدة

دة املدة املمنوحة من أأجل مشاريع معمتدة  والتعيهنات املُحدَّ
يرتبط أأمدها الأدىن والأقىص بمتويل  تكون لفرتة زمنية

دة املدة  املرشوع واختصاصاته. ول تزيد التعيهنات املُحدَّ
من أأجل مشاريع عىل مخس س نوات ُمطلقًا. ول حيق 
د  لأحصاب هذه التعيهنات أأن حيصلوا عىل تعيني ُمحدَّ
املدة ل يتعلق ابملرشوع ملدة س نة واحدة بعد انهتاء 

د امل  دة املتعلق ابملرشوع.تعيههنم املُحدَّ

دة املدة املمنوحة من أأجل مشاريع معمتدة  والتعيهنات املُحدَّ
تكون لفرتة زمنية يرتبط أأمدها الأدىن والأقىص بمتويل 

عادًة املدة الإجاملية املرشوع واختصاصاته. ول تزيد 
د املدة من أأجل مرشوع دة  لتعيني ُمحدَّ التعيهنات املُحدَّ

ول . ُمطلقاً عىل مخس س نوات  املدة من أأجل مشاريع
د  حيق لأحصاب هذه التعيهنات أأن حيصلوا عىل تعيني ُمحدَّ

املدة ل يتعلق ابملرشوع ملدة س نة واحدة بعد انهتاء 
د املدة املتعلق ابملرشوع. ل التعيهنات  تعيههنم املُحدَّ ول حُتوَّ

دة املدة املمنوحة من أأجل مشاريع معمتدة اإىل تعيني  املُحدَّ
أأو مس متر. وجيوز لأحصاب هذه التعيهنات أأن دامئ 

يتقدموا، يف أأثناء خدمهتم، لشةل أأي شواغر يف املكت ب 
 ادلويل بوصفهم مرحشني خارجيني.

للسامح بمتديد حمدود رمبا يكون رضوراًي لبعض 
 املشاريع.

 

دة،  ونظرًا لأن املشاريع تكون بطبيعهتا ذات مدة ُمحدَّ
ل التعيهنات ا دة املدة من أأجل فينبةي أأل حُتوَّ ملُحدَّ

ىل تعيهنات دامئة أأو مس مترة.  مشاريع اإ

لمتكني موظفي املشاريع من املنافسة مكرحشني 

خارجيني، وللمواءمة مع الأحاكم املطبقة عىل 
د املدة  املوظفني املؤقتني واملوظفني املعينني تعيهنًا ُمحدَّ

-1-2مبوج ب اتفاق صناديق استامئنية )القاعدة 
 )ب((.2

 21-2دة املا

 تقيمي الأداء

مجيع املوظفني، مبا فهيم انئبو املدير العام ومساعدو املدير 
العام، مسؤولون أأمام املدير العام عن أأداء هماهمم عىل 
الوجه السلمي. وتقيمي الأداء أأمٌر أأسايٌس لتطوير املسار 
الوظيفي للموظفني. ويُقميَّ أأداؤمه دوراًي لضامن الوفاء 

لسلوك املطلوبة. ول يُطبَّق موضوع هذه مبعايري الأداء وا
املادة والقواعد املندرجة حتهتا عىل املوظفني املؤقتني ما مل 

املعنونة "تقيمي أأداء املوظفني  2-21-2تنص  القاعدة 
 املؤقتني" عىل خالف ذكل.

مجيع املوظفني، مبا فهيم انئبو املدير العام ومساعدو املدير 
العام عن أأداء هماهمم عىل العام، مسؤولون أأمام املدير 

 للتطوير املهينالوجه السلمي. وتقيمي الأداء أأمٌر أأسايٌس 
، وكذكل لضامن للموظفنيلتطوير املسار الوظيفي 

 لضامن الوفاء مبعايري الأداء . ويُقميَّ أأداؤمه دورايً مساءلهتم
املطلوبة. ول يُطبَّق موضوع هذه املادة والقواعد  والسلوك

عىل املوظفني املؤقتني ما مل تنص  القاعدة املندرجة حتهتا 
املعنونة "تقيمي أأداء املوظفني املؤقتني" عىل  2-21-2

تنطبق املساءةل أأيضًا عىل املوظفني املؤقتني )منقوةل 
ىل املادة  0-21-2من القاعدة   (.21-2اإ

لت عبارة "تطوير املسار الوظيفي" فأأصبحت و  عُد ِّ
 "التطوير املهين".

ىل "السلوك" لأن سوء  تفذحُ و  سلوك ال الإشارة اإ
 يتناوهل الفصل العارش، ولهس أ ليات تقيمي الأداء.
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 خالف ذكل.

 2-5املادة 

 الإجازة اخلاصة

جازة خاصة  )أأ( جيوز للمدير العام أأن مينح املوظفني اإ
جراء  بأأجر اكمل أأو جزِئ، أأو دون أأجر، من أأجل اإ

دراسات أأو أأحباث تص ب يف مصلحة املكت ب ادلويل، أأو 
س باب تتعلق ابلأرسة، أأو لأي سب ب اس تثناِئ وهمم لأ 

ل، اليت تتناولها القاعدة  أ خر، خبالف حالت املرض املُطوَّ
. ومع ذكل، جي ب احلفاظ عىل مصاحل العمل 6-2-2

ىل املوظف املعين.  املُس ند اإ

 

 

جازة خاصة دون أأجر للموظفني  )ب( وجيوز أأيضًا منح اإ
 طنية.من أأجل أأداء الزتاماهتم العسكرية الو 

)ج( ول يتجمع للموظفني رصيد من اخلدمة املؤه ةل 
جازة  جازة زايرة الوطن واإ لس تحقاق الإجازة الس نوية واإ

هناء  الوضع، والزايدة ادلورية يف املرت ب، وتعويض اإ
ىل الوطن خالل فرتات الإجازة  اخلدمة، ومنحة العودة اإ
 اخلاصة اليت تبلغ شهرًا اكماًل أأو أأكرث بأأجر جزِئ أأو دون
أأجر، ابس تثناء الإجازة اخلاصة اليت تُمنح يف حالت 

ل مبوج ب القاعدة  . ول يدفع املكت ب 2-2-6املرض املُطوَّ
ادلويل أأي اشرتاك من أأجل التأأمني التقاعدي أأو الطيب 

جازة خاصة  (0))أأ(  جيوز للمدير العام أأن مينح املوظفني اإ
جراء  بأأجر اكمل أأو جزِئ، أأو دون أأجر، من أأجل اإ

دراسات أأو أأحباث تص ب يف مصلحة املكت ب ادلويل، أأو 
م لأس باب تتعلق ابلأرسة، أأو لأي سب ب اس تثناِئ وهم

ل، اليت تتناولها  مثل خبالفأ خر،  حالت املرض املُطوَّ
. ومع ذكل، جي ب احلفاظ عىل مصاحل 2-2-6القاعدة 

ىل املوظف املعين.  العمل املُس ند اإ

( الإجازة اخلاصة تكون عادًة دون أأجر. وجيوز يف 2)
جازة خاصة بأأجر اكمل أأو  ظروف اس تثنائية منح اإ

 جزِئ.

جازة  خاصة دون أأجر للموظفني )ب( وجيوز أأيضًا منح اإ
 من أأجل أأداء الزتاماهتم العسكرية الوطنية.

)ج( ول يتجمع للموظفني رصيد من اخلدمة املؤه ةل 
جازة زايرة الإجازة و  املرضيةالإجازة لس تحقاق  الس نوية واإ

جازة الوضع، والزايدة ادلورية يف املرت ب،  الوطن واإ
ىل الوطن هناء اخلدمة، ومنحة العودة اإ خالل  وتعويض اإ

فرتات الإجازة اخلاصة اليت تبلغ شهرًا اكماًل أأو أأكرث بأأجر 
، ابس تثناء الإجازة اخلاصة اليت تُمنح جزِئ أأو دون أأجر

ل مبوج ب القاعدة  . ول 2-2-6يف حالت املرض املُطوَّ
يدفع املكت ب ادلويل أأي اشرتاك من أأجل التأأمني 

 

 

 

 

 

 لتوضيح أأن الإجازة اخلاصة تكون عادًة دون أأجر.

 

 

 

ملواءمة الرشوط السارية عىل الإجازة اخلاصة بسب ب 
ل مع القواعد العامة السارية عىل الإجازة  املرض املُطوَّ
اخلاصة، ابس تثناء الإجازة اخلاصة بنصف أأجر بسب ب 

ل.  املرض املُطوَّ
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عىل املوظف خالل هذه الفرتات. والفرتات اليت تقل عن 
شهر اكمل من هذه الإجازة ل تؤثر يف معدلت 

ول تعترب اخلدمة املتصةل منقطعة بسب ب الاس تحقاق؛ 
 فرتات الإجازة اخلاصة.

 ]…[)د( 

، التقاعدي أأو الطيب عىل املوظف خالل هذه الفرتات
ابس تثناء الإجازة اخلاصة بنصف أأجر اليت تُمنح بسب ب 

ل مبوج ب القاعدة  . والفرتات اليت تقل 2-2-6املرض املُطوَّ
بأأجر جزِئ أأو اخلاصة الإجازة  هذهعن شهر اكمل من 

ل تؤثر يف معدلت الاس تحقاق؛ ول تعترب  دون أأجر
 اخلدمة املتصةل منقطعة بسب ب فرتات الإجازة اخلاصة.

 ]…[)د( 

يهُني  تعيهنه ادلامئ أأو ويُعرض عادًة عىل أأي موظف  )ح(2-1 املادة
لةاء وظيفة أأن يُعنيَّ يف وظيفة أأخرى  املس متر نتيجة لإ
ذا أأصبحت  مناس بة يُعترب ممتتعًا ابملؤهالت الالزمة لها اإ
هذه الوظيفة شاغرًة خالل س نتني بعد التارخي اذلي 

هناء التعيني انفذاً.  يصري فيه اإ

ويُعرض عادًة عىل أأي موظف يهُني  تعيهنه ادلامئ أأو 
لةاء وظيفة أأن يُعنيَّ يف وظيفة أأخرى ا ملس متر نتيجة لإ

م لشةلها ومناس بة  يُعترب ممتتعًا ابملؤهالت الالزمة لها تقدَّ
ذا أأصبحت هذه الوظيفة شاغرًة خالل س نتني بعد  اإ

هناء التعيني انفذًا.  التارخي اذلي يصري فيه اإ

يقتيض التعديل أأن يتقدم املوظف السابق لشةل 
 أأي عرض تعيني. ويضمن هذا الوظيفة قبل تقدمي

ث يُمك ِّن املنظمة من تقيمي امتالك  تقدمي طل ب ُمحدَّ
 لسابق للمؤهالت الالزمة من عدمه،املوظف ا

ويضمن التأأك د من رغبة املوظف الفعلية يف أأن 
 .يُعرض عليه املنص ب املعين

ول يوجد هذا احلمك دلى منظامت عديدة، مثل الأمم 
 املتحدة.

 (0)أأ()1-1املادة 

هناء اخلدمة  تعويض اإ

د يف املادة  -1شهور ماكفأأة هناية اخلدمة عىل النحو املُحدَّ
00 

د يف املادة  -1شهور ماكفأأة هناية اخلدمة عىل النحو املُحدَّ
05 1-00 

ىل املادةلتصحيح   .الإشارة اإ
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 )ب(01-1املادة 

 سن التقاعد

)أأ( ل يُستبق  يف اخلدمة بعد سن اخلامسة والس تني 
يناير  0ن اذلين أأصبحت تعيهناهتم انفذًة يف املوظفو
 أأو بعد هذا التارخي. 2102

)ب( ول يُستبق  يف اخلدمة بعد سن الثانية والس تني 
نومفرب  0املوظفون اذلين أأصبحت تعيهناهتم انفذًة يف 

 أأو بعد هذا التارخي. 0111

 ]…[)ج( 

)أأ( ل يُستبق  يف اخلدمة بعد سن اخلامسة والس تني 
يناير  0اذلين أأصبحت تعيهناهتم انفذًة يف املوظفون 
 أأو بعد هذا التارخي. 2102

)ب( ول يُستبق  يف اخلدمة بعد سن الثانية والس تني 
نومفرب  0املوظفون اذلين أأصبحت تعيهناهتم انفذًة يف 

 .2102يناير  0وقبل أأو بعد هذا التارخي  0111

 ]…[)ج( 

 لتصحيح سهو، ولضامن الاتساق مع الفقرة )أأ(.

 (2)أأ()05-1املادة 

 ماكفأأة هناية اخلدمة

وتكون ماكفأأة هناية اخلدمة، يف حاةل موظفي الفئة الفنية 
د يف املادة  )أأ(، 0-0والفئات العليا، يه املرت ب املُحدَّ
ىل تسوية مقر العمل أأو من دوهنا. ضافًة اإ  اإ

وتكون ماكفأأة هناية اخلدمة، يف حاةل موظفي الفئة الفنية 
د يف املادة والفئات العليا )أأ(، 0-0، يه املرت ب املُحدَّ
ىل ضافًة اإ . أأو من دوهنا تسوية مقر العمل من دون اإ

وجيوز للمدير العام، حس امب يرتئيه، أأن يقرر اإضافة تسوية 
مقر العمل، وذكل يف حالت اس تثنائية، ولهس ليشء 
هناء اخلدمة املس تحق  سوى لأغراض حساب تعويض اإ

( من 6)أأ()1-1و  2-1( و6)أأ()2-1ادلفع مبوج ب املواد 
 نظام املوظفني.

لتوضيح احلالت اليت جيوز أأن تش متل فهيا ماكفأأة 
 هناية اخلدمة عىل تسوية مقر العمل.

 )ب(2-00املادة 

تسوية الزناعات 
 ابلطرق الرمسية

ويعيد املدير العام النظر يف أأية قضية س بق هل أأن بت  
لهيا يف الفقر  ة الفرعية )أأ( فهيا من مضن القضااي املشار اإ

أأعاله ويتخذ قرارا بشأأهنا. وجيوز للمدير العام تفويض 
عادة النظر يف قرارات من هذا القبيل. ويعيد  سلطة اإ
دارة املوارد البرشية النظر يف أأية قضية مل  مدير شعبة اإ

لهيا يف  يبت  فهيا املدير العام بعد من مضن القضااي املشار اإ

ويعيد املدير العام النظر يف أأية قضية س بق هل أأن بت  
لهيا يف الفقرة الفرعية )أأ(  فهيا من مضن القضااي املشار اإ
أأعاله ويتخذ قرارا بشأأهنا. وجيوز للمدير العام تفويض 

عادة النظر يف  من هذا القبيل  قضااي قراراتسلطة اإ
داواختاذ قرار بشأأهنا رة املوارد . ويعيد مدير شعبة اإ

البرشية النظر يف أأية قضية مل يبت  فهيا املدير العام بعد 

ملعاجلة ثةرة موجودة يف هذا احلمك، وتوضيح أأن 
عادة النظر واختاذ  املدير العام ميكنه تفويض سلطة اإ

 القرار.
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لهيا يف الفقرة الفرعية )أأ( أأعاله  رارا بشأأهنا.الفقرة الفرعية )أأ( أأعاله ويتخذ ق من مضن القضااي املشار اإ
 ويتخذ قرارا بشأأهنا.

  عرشالفصل الثاين

 أأحاكم عامة

  6-02اجلديدة املادة 

 تفويض السلطة

جيوز للمدير العام أأن يُفو ِّض السلطة اخملوةل هل مبوج ب  مادة جديدة
 نظام املوظفني ولحئته حس ب الرشوط اليت يرغ ب فهيا.

 للسامح للمدير العام بتفويض السلطة.

]ييل ذكل املرفق الثالث[
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 )ب(6-0-0القاعدة 

ذن  الةياب دون اإ

ىل تطبيق التدابري التأأديبية  ذن اإ ويؤدي الةياب دون اإ
 العارش. املنصوص علهيا يف الفصل

ذن اإىل جيوز أأن و جراء تأأدييب يؤدي الةياب دون اإ بدء اإ
يف  ااملنصوص علهيعىل النحو تأأديبية ال تدابري ال تطبيق و

 الفصل العارش.

لضامن الاتساق مع الفصل العارش اخلاص ابلتدابري 
َّبع والتأأديبية.  ل ميكن تطبيق التدابري التأأديبية ما مل تُت

جراءات التأأديبية قد ل الإجراءات التأأديبية، والإ 
ىل تطبيق تدبري تأأدييب.  تؤدي ابلرضورة اإ

 0-01-0القاعدة 

 بدل اللةة

)أأ( تُعقد امتحاانت منح بدلت اللةة مرة واحدة يف 
 الس نة عىل الأقل.

 

 

 

 

)ب( وجيوز أأن يُطل  ب من املوظفني اذلين حيصلون عىل 
بدل لةة أأن خيضعوا ملزيد من الامتحاانت يف فرتات 

ثبات اس مترار زمني ة ل تقل عن مخس س نوات من أأجل اإ
تقاهنم للةات اليت حيصلون عهنا عىل البدل.  اإ

)ج( ويؤخذ بدل اللةة يف الاعتبار عند حساب 
اشرتااكت صندوق املعاشات التقاعدية، وأأجر العمل 

جيوز أأن يُدف ع بدل لةة يدخل يف حساب املعاش )أأ( 
التقاعدي اإىل موظفي فئة اخلدمات العامة اذلين جيتازون 
امتحااًن ينظمه املدير العام واذلين يثبتون كفاءة يف لةة أأو 

زيية، لةتني من اللةات التالية: العربية، والصينية، والإنلك
والفرنس ية، والأملانية، والياابنية، والكورية، والربتةالية، 

سلف ذكره، ل عىل الرمغ مما س ية، والإس بانية. و والرو
يُدف ع البدل عن لةة املوظف الأصلية ول عن أأي لةة 
تقااًن  يقرر املدير العام أأنه جي ب عىل املوظف أأن يتقهنا اإ

 اتمًا حبمك تعيهنه.

منح بدلت اللةة مرة واحدة يف  وتُعقد امتحاانت )ب(
 الس نة عىل الأقل.

وجيوز أأن يُطل  ب من املوظفني اذلين حيصلون  )ج( )ب(
عىل بدل لةة أأن خيضعوا ملزيد من الامتحاانت يف فرتات 
ثبات اس مترار  زمنية ل تقل عن مخس س نوات من أأجل اإ

ل يوجد أأي تةيري جوهري فامي عدا نقل بعض 
بشأأن الرشوط  01-0الأحاكم الواردة يف املادة 
ىل القاعدة  بقاء عىل  0-01-0والإجراءات اإ مع الإ

 مس توى املادة. يفاملبادئ الأعىل 

 )أأ(01-0يف الفقرة )أأ( منقول من املادة حمك جديد 
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الإضايف وبدل العمل اللييل، واملدفوعات والتعويضات 
 املس تحقة عند انهتاء اخلدمة.

 

 

 

 

 ول تُطبَّق هذه القاعدة عىل املوظفني املؤقتني. )د(

تقاهنم للةات اليت حيصلون عهنا عىل البدل.  اإ

تقان أأي )د( وترد يف املرفق ا لثاين القمية الس نوية لبدل اإ
لةة واحدة، مع عدم الإخالل ابلأحاكم الواردة يف املرفق 

 املذكور ويف هذا النظام ولحئته.

ويؤخذ بدل اللةة يف الاعتبار عند حساب  )ه( )ج(
اشرتااكت صندوق املعاشات التقاعدية، وأأجر العمل 

ضات الإضايف وبدل العمل اللييل، واملدفوعات والتعوي
 املس تحقة عند انهتاء اخلدمة.

 ول تُطبَّق هذه القاعدة عىل املوظفني املؤقتني.)و(  )د(

 

-0حمك جديد يف الفقرة )د( منقول من املادة 
 .)ب(01

-2اجلديدة القاعدة 
0-0 

 النقل

 0-0-2اجلديدة القاعدة  قاعدة جديدة

)أأ( يكون النقل عادًة اإىل وظيفة ُمصنَّفة يف رتبة املوظف 
بة نفسها. وجي ب أأن تتوفر يف املوظف املؤهالت املطلو 

 للوظيفة.

)ب( وجيوز يف حالت اس تثنائية نقل املوظف، برشط 
احلصول عىل موافقة خطية منه، اإىل وظيفة تصنيفها أأقل 
بدرجة واحدة من رتبة الوظيفة اليت يشةلها. ويف هذه 
 احلاةل، حيتفظ املوظف برتبته عىل املس توى الشخيص.

ذا اكنت احتياجات  مبنصبه)ج( وجيوز نقل املوظف  اإ

قاعدة جديدة تتضمن الأحاكم الواردة حاليًا يف املادة 
ضافًة اإىل حمك جديد )ج( يسمح  2-0 )النقل(، اإ

ذا اكنت احتياجات العمل  بنقل املوظفني مبناصهبم اإ
 ر ذكل أأو يف ظروف اس تثنائية أأخرى.ترب  
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 ر ذكل أأو يف ظروف اس تثنائية أأخرى.ترب   العمل

بالغ املوظف بأأس باب النقل كتابًة.  )د( وجي ب اإ

 )ه( ول تُطبَّق هذه القاعدة عىل املوظفني املؤقتني.

-2اجلديدة القاعدة 
01-0 

تشكيل جمالس 
التعيني ونظاهما 

 ادلاخيل

)أأ( يتأألف لك جملس تعيني من رئهس وثالثة أأعضاء، ل  قاعدة جديدة
تقل رتبهتم عن رتبة الوظيفة الشاغرة ول يكونون من 

هنم امل دارة املوظفني املؤقتني، ويُعي ِّ دير العام. ويكون مدير اإ
 املوارد البرشية، أأو ممثهل املُفوَّض، أأحد الأعضاء الثالثة.

ني ليكونوا ممثلني مفوضني  وتُدرج أأسامء الأشخاص املُرحشَّ
ع عىل جملس املوظفني للتعليق علهيا. ويكون  يف قامئة وتُوزَّ

املدير امللُكَّف ابلتعيني أأحد العضوين الباقيني، وخُيتار 
هما جملس املوظفني. ال عضو ال خر من قامئة أأسامء يُقد ِّ

ويكون للرئهس وللك عضو صوت واحد. ويكون للرئهس 
ٌد أأو أأكرث يشرتك يف جملس  وللك عضو مناوٌب ُمحدَّ

التعيني عندما ل يكون يف اس تطاعة الرئهس أأو أأي عضو 
 من الأعضاء الثالثة القيام بذكل.

دارة املوارد البرشية   أأمينًا جمللس التعيني.)ب( وتوفر اإ

)ج( ويضع املدير العام النظام ادلاخيل جملالس التعيني. 
 وتكون مداولت جمالس التعيني رسيًة.

قاعدة جديدة تتضمن الأحاكم الواردة حاليًا يف املادة 
)ج( من نظام املوظفني تنص 1-2لأن املادة  2-01

د" ما ييل:عىل  نشاء جمالس  حيد ِّ املدير العام رشوط اإ
 ]...["عيني ت 
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 )ج(0-00-2القاعدة 

عادة التعيني  اإ

وعندما حيصل املوظف عىل تعيني جديد يف املكت ب 
شهرًا، يُسوى مبلغ  02ادلويل بعد انهتاء خدمته بأأقل من 

هناء اخلدمة أأو منحة العودة  أأي مدفوعات تتعلق بتعويض اإ
ىل الوطن أأو استبدال رصيد الإجازة الس نوية حبيث ل  اإ

شهر أأو الأسابيع أأو الأايم اليت يُدفع عهنا يزيد عدد الأ 
ضافته  رات ب وقت انهتاء اخلدمة بعد التعيني اجلديد، عند اإ
ىل عدد الأشهر أأو الأسابيع أأو الأايم اليت يُدفع عهنا رات ب  اإ
مقابل فرتات خدمة سابقة، عن مجموع عدد الأشهر أأو 
الأسابيع أأو الأايم اليت اكنت س تحق للموظف لو اكنت 

 دمة مس مترة.مدة اخل

يف املكت ب وعندما حيصل املوظف عىل تعيني جديد 
 02أأقل من  شهراً  02انهتاء خدمته بأأقل من  ادلويل بعد
نهتاء خدمته يف املكت ب ادلويل أأو يف منظمة اشهراً من 

ق نظام الأمم املتحدة املوحد للمرتبات  أأخرى تُطب ِّ
، يُسوى مبلغ أأي مدفوعات تتعلق بتعويض والبدلت

هنا ىل الوطن أأو استبدال اإ ء اخلدمة أأو منحة العودة اإ
رصيد الإجازة الس نوية حبيث ل يزيد عدد الأشهر أأو 

الأسابيع أأو الأايم اليت يُدفع عهنا رات ب وقت انهتاء اخلدمة 
ىل عدد الأشهر أأو  ضافته اإ بعد التعيني اجلديد، عند اإ
الأسابيع أأو الأايم اليت يُدفع عهنا رات ب مقابل فرتات 

سابقة، عن مجموع عدد الأشهر أأو الأسابيع أأو الأايم  خدمة
اليت اكنت س تحق للموظف لو اكنت مدة اخلدمة 

 مس مترة.

لشمول وضع املوظفني املُعيَّنني بعد انهتاء خدمهتم يف 
منظمة أأخرى من منظامت الأمم املتحدة ولتفادي 

 ازدواج الاس تحقاقات.

 0-06-2القاعدة 

 الفرتة الاختبارية

ظف املُعنيَّ تعيهنًا مؤقتًا أأوليًا ملدة ترتاوح بني )أأ( املو 
شهرًا خيضع لفرتة اختبارية تبلغ شهرين.  02أأشهر و 6

أأشهر  6واملوظف املُعنيَّ تعيهنًا مؤقتًا أأوليًا ملدة تقل عن 
 خيضع لفرتة اختبارية تبلغ أأس بوعني.

)ب( وجيوز خالل الفرتة الاختبارية فسخ العقد من 
 يف أأي وقت سواء بسب ب أأو من جان ب أأي من الطرفني

 دون سب ب.

)أأ( املوظف املُعنيَّ تعيهنًا مؤقتًا أأوليًا ملدة ترتاوح بني 
شهرًا خيضع لفرتة اختبارية تبلغ شهرين.  02أأشهر و 6

أأشهر  6واملوظف املُعنيَّ تعيهنًا مؤقتًا أأوليًا ملدة تقل عن 
 .شهراً واحداً  أأس بوعنيخيضع لفرتة اختبارية تبلغ 

جيوز خالل الفرتة الاختبارية فسخ العقد من )ب( و 
سواء بسب ب أأو من جان ب أأي من الطرفني يف أأي وقت 

 .دون سب ب

لتوفري وقت اكٍف لتقيمي الأداء، وذكل لصاحل لك من 
 املوظف ومديره.

 

( اإىل 0)ب()2-2-1)ب( و0-06-2تشري القاعداتن و 
هناء التعيني "بسب ب أأو من دون سب ب". وينبةي أأل  اإ

هن  اء التعيني من دون سب ب.يكون اإ
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 )أأ(0-21-2القاعدة 

 أأداء املوظفني

يُقميَّ املوظفون من خالل أ ليات تقيمي الأداء اليت تقمي ِّ 
أأداهئم وسلوكهم من أأجل ضامن املساءةل والتطوير املهين. 
وجيري التقيمي عىل فرتات حس امب تتطل ب ظروف العمل 

يبات عىل أأو الأداء الفردي. ويقدم املرشفون للموظف تعق 
دة لتحسني الأداء  أأدائه ابنتظام، ويقدمون اقرتاحات ُمحدَّ

 والسلوك عند الرضورة.

ات تقيمي الأداء اليت تقمي ِّ يُقميَّ املوظفون من خالل أ لي
  وسلوكهم من أأجل ضامن املساءةل والتطوير املهين.مه ءأأدا

عىل فرتات حس امب تتطل ب ظروف العمل وجيري التقيمي 
دي. ويقدم املرشفون للموظف تعقيبات عىل أأو الأداء الفر 

دة لتحسني الأداء  أأدائه ابنتظام، ويقدمون اقرتاحات ُمحدَّ
 والسلوك عند الرضورة.

ىل املساءةل والتطوير املهين يف املادة  -2يُشار ابلفعل اإ
21. 

 2-21-2القاعدة 

تقيمي أأداء املوظفني 
 املؤقتني

وا س نة واحدة عىل )أأ( يُقميَّ املوظفون املؤقتون اذلين أأت
الأقل من اخلدمة املتواصةل من خالل أ لية تقيمي الأداء 

رة للموظفني املعينني تعيهنًا مؤقتًا.  املُقرَّ

 

 

 

عداد تقيمي  )ب( وجيوز للموظف املؤقت أأن يطل ب اإ
للأداء حتس بًا لنهتاء العقد. ويف حاةل نظر املكت ب ادلويل 

أأن تديد العقد يف تديد العقد، ويف مرحةل اختاذ قرار بش
رة  من عدمه، جُيرى تقيمي للأداء يف أ لية تقيمي أأداء ُمقرَّ

 للموظفني املؤقتني.

)ج( ويضع املدير العام مزيدًا من التفاصيل بشأأن تقيمي 
 أأداء املوظفني املؤقتني.

ُمنحوا تعيهنات مؤقتة )أأ( يُقميَّ املوظفون املؤقتون اذلين 
أأتوا س نة  تارخيأأو بعد هذا ال  2100يناير  0بتارخي 

 أ ليةمن خالل  واحدة عىل الأقل من اخلدمة املتواصةل
رة للموظفني املعينني تعيهنًا مؤقتًا.  أ ليات تقيمي الأداء املُقرَّ

ويُقميَّ املوظفون املؤقتون اذلين ُمنحوا تعيهنات مؤقتة قبل 
رة  2100يناير  0 من خالل أ ليات تقيمي الأداء املُقرَّ

 املعنونة "أأداء املوظفني". 0-21-2مبوج ب القاعدة 

اذلي ُمنِّح تعيهنًا مؤقتًا )ب( وجيوز للموظف املؤقت 
عداد  أأو بعد هذا التارخي 2100يناير  0بتارخي  أأن يطل ب اإ

تقيمي للأداء حتس بًا لنهتاء العقد. ويف حاةل نظر املكت ب 
ادلويل يف تديد العقد، ويف مرحةل اختاذ قرار بشأأن تديد 

داء يف أ لية تقيمي أأداء  العقد من عدمه، جُيرى تقيمي للأ
رة للموظفني املؤقتني.  ُمقرَّ

دارية)ج( ويضع املدير العام  مزيداً  من خالل تعلاميت اإ
 من التفاصيل بشأأن تقيمي أأداء املوظفني املؤقتني.

خيضع املوظفون املؤقتون اذلين ُمنِّحوا تعيهنات مؤقتة 
دارة الأداء وتط 2100يناير  0قبل  وير لنظام اإ

 املوظفني.

ويُقميَّ املوظفون املؤقتون للأس باب املذكورة يف 
)ب(. وميكن أأن حيدث ذكل قبل 2-21-2القاعدة 

تام س نة واحدة من اخلدمة.  اإ

 

ل عىل اذلين ل 2-21-2ول تُطبَّق القاعدة  )ب( اإ
دارة الأداء وتطوير املوظفني.  خيضعون لنظام اإ

 

 

 ملواءمة النص مع عنوان القاعدة.
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-2-6قاعدة ال
 (2)ه()2

الإجازة املرضية 
والإجازة اخلاصة 
بسب ب املرض 

ل  املُطوَّ

جازة خاصة بسب ب مرض  وجيوز للمدير العام أأن مينح اإ
ل بأأجر اكمل أأو جزِئ أأو من دون أأجر. والأغراض  ُمطوَّ
اليت جيوز من أأجلها منح هذه الإجازة اخلاصة تمتثل عادًة 

واس تئنافه  يف توفري سبيل يؤدي اإىل شفاء املوظف
قرار العجز بسب ب الإصابة أأو  ملهامه، أأو يف أأثناء انتظار اإ
املرض عن مواصةل اخلدمة ابملعىن املقصود يف النظام 

الأسايس للصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي 
الأمم املتحدة، وما يرتت ب عىل ذكل من دفع اس تحقاق 
جاز  ة جعز. وليك يُنظر يف أأمر حصول املوظف عىل اإ

خاصة، ينبةي هل أأن يقدم شهادة طبية مناس بة أأو أأن 
قرار العجز عىل  يقدم، يف حاةل انتظار البت يف طل ب اإ
ىل  ليه أأعاله، دلياًل عىل تقدمي الامتس اإ النحو املشار اإ
الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي الأمم 

املتحدة من أأجل احلصول عىل اس تحقاقات العجز. ومع 
فاظ عىل مصاحل العمل املُس ند اإىل ذكل جي ب احل

 املوظف.

جازة خاصة بسب ب مرض  وجيوز للمدير العام أأن مينح اإ
ل  بأأجر اكمل أأو جزِئ ، ولكهنا تكون بنصف أأجرُمطوَّ

. والأغراض اليت جيوز من أأجلها فقطأأو من دون أأجر 
منح هذه الإجازة اخلاصة تمتثل عادًة يف توفري سبيل 

تئنافه ملهامه، أأو يف أأثناء يؤدي اإىل شفاء املوظف واس  
قرار العجز بسب ب الإصابة أأو املرض عن مواصةل  انتظار اإ
اخلدمة ابملعىن املقصود يف النظام الأسايس للصندوق 
املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي الأمم املتحدة، وما 
يرتت ب عىل ذكل من دفع اس تحقاق جعز. وليك يُنظر يف 

جازة خا صة، ينبةي هل أأن يقدم أأمر حصول املوظف عىل اإ
شهادة طبية مناس بة أأو أأن يقدم، يف حاةل انتظار البت 

ليه أأعاله، دلياًل  قرار العجز عىل النحو املشار اإ يف طل ب اإ
ىل الصندوق املشرتك للمعاشات  عىل تقدمي الامتس اإ
التقاعدية ملوظفي الأمم املتحدة من أأجل احلصول عىل 

عىل مصاحل  اس تحقاقات العجز. ومع ذكل جي ب احلفاظ
ىل املوظف.  العمل املُس ند اإ

جازة مل يعد ممكنا منح  ل اإ خاصة بسب ب مرض ُمطوَّ
ت املدخةل عىل ش يًا مع التعديالابأأجر اكمل، وذكل ت

يف منظامت الأمم املتحدة  ةاملتَّبع امرسةوامل 2-5املادة 
(، ل جيوز منح 0)ه()2-2-6الأخرى. ووفقًا للقاعدة 

جازة خاصة بسب ب مرض مُ  ل بعد أأن يكون اإ ل اإ طوَّ
املوظف قد استنفد مجيع مس تحقات الإجازة املرضية 

أأشهر بأأجر اكمل  1املدفوعة الأجر )مبا ل يزيد عىل 
فضاًل عام يس تحقه من أأشهر بنصف أأجر(،  1و

جازات س نوية  .اإ

 )ح(2-2-6القاعدة 

الإجازة املرضية 
والإجازة اخلاصة 
بسب ب املرض 

ل  املُطوَّ

املرضية، سواء بأأجر اكمل أأو بنصف وفرتات الإجازة 
ل،  أأجر، وفرتات الإجازة اخلاصة بسب ب املرض املُطوَّ
سواء بأأجر اكمل أأو بأأجر جزِئ، ل تؤثر يف رصيد 
ةل لس تحقاق الزايدة ادلورية يف املرت ب،  اخلدمة املؤه ِّ
جازة الوضع،  جازة زايرة الوطن واإ والإجازة الس نوية واإ

هناء اخلدمة، ومنحة  ىل الوطن.وتعويض اإ  العودة اإ

وفرتات الإجازة املرضية، سواء بأأجر اكمل أأو بنصف 
ل،  أأجر، وفرتات الإجازة اخلاصة بسب ب املرض املُطوَّ

ل تؤثر يف رصيد  سواء بأأجر اكمل أأو بأأجر جزِئ،
ةل لس تحقاق الزايدة ادلورية يف املرت ب،  اخلدمة املؤه ِّ

جازة ا جازة زايرة الوطن واإ لوضع، والإجازة الس نوية واإ
ىل الوطن. هناء اخلدمة، ومنحة العودة اإ  وتعويض اإ

ةل بشأأن الإجازة  2-5لضامن الاتساق مع املادة  املُعدَّ
 اخلاصة.
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 )ي(2-2-6القاعدة 

الإجازة املرضية 
والإجازة اخلاصة 
بسب ب املرض 

ل  املُطوَّ

جازة مرضية عند انهتاء  ويسقط احلق يف احلصول عىل اإ
 املوظف.تعيني 

جازة مرضية عند انهتاء ويسقط احلق يف  احلصول عىل اإ
 .تعيني املوظف اخلدمة

جازة مرضية عند انهتاء  يسقط احلق يف احلصول عىل اإ
اخلدمة )سواء أأاكن انهتاء اخلدمة بسب ب انهتاء التعيني 
خل( ولهس عند انهتاء التعيني فقط. هناء اخلدمة، اإ  أأو اإ

-2-6القاعدة 
 (0)ج()7

امحلاية الصحية 
ي والتأأمني الصح

 للموظفني املؤقتني

وفرتات الإجازة املرضية وفرتات الإجازة اخلاصة بسب ب 
ل، سواء بأأجر اكمل أأو بأأجر جزِئ، ل تؤثر  املرض املُطوَّ
ةل لس تحقاق الإجازة الس نوية،  يف رصيد اخلدمة املؤه ِّ

هناء اخلدمة. جازة الوضع، وتعويض اإ  واإ

سب ب وفرتات الإجازة اخلاصة ب وفرتات الإجازة املرضية 
ل، سواء بأأجر اكمل أأو بأأجر جزِئ، ل تؤثر  املرض املُطوَّ

ةل لس تحقاق الإجازة الس نوية،  يف رصيد اخلدمة املؤه ِّ
هناء اخلدمة. جازة الوضع، وتعويض اإ  واإ

ةل بشأأن الإجازة  2-5لضامن الاتساق مع املادة  املُعدَّ
 اخلاصة.

 )و(7-0-7القاعدة 

الأمتعة الزائدة 
والشحنة غري 

 بةاملصحو 

وجيوز عند التعيني أأو النقل أأو انهتاء اخلدمة، عندما حيق 
للموظف أأن يسرتد مصاريف نقل الأمتعة، أأن تُردَّ هل 
املصاريف املتكبدة يف نقل الأمتعة غري املصحوبة عن 
ذا اكنت  طريق الشحن السطحي، أأو عن طريق اجلو اإ
وس يةل النقل الثانية أأقل تلكفًة، حبد أأقىص ل يتجاوز ما 

، مبا يف ذكل مواد التعبئة ولكن ابس تثناء صناديق ييل
 الشحن وعرابت الرفع:

نلكزياًي( أأو  111كةم ) 251( 0) مرت  2.11رطاًل اإ
 قدمًا مكعبًا( للموظف؛ 11مكع ب )

نلكزياًي( أأو  661كةم ) 011( 2) مرت  0.17رطاًل اإ

مة، عندما حيق وجيوز عند التعيني أأو النقل أأو انهتاء اخلد
للموظف أأن يسرتد مصاريف نقل الأمتعة، أأن تُردَّ هل 
املصاريف املتكبدة يف نقل الأمتعة غري املصحوبة عن 
ذا اكنت  طريق الشحن السطحي، أأو عن طريق اجلو اإ
وس يةل النقل الثانية أأقل تلكفًة، حبد أأقىص ل يتجاوز ما 

ديق ييل، مبا يف ذكل مواد التعبئة ولكن ابس تثناء صنا
 الشحن وعرابت الرفع:

نلكزياًي( أأو  111كةم ) 251( 0)  أأمتار 2.5 2.11رطاًل اإ
 قدمًا مكعبًا( للموظف؛ 061 11) ةمكعب

نلكزياًي( أأو  661كةم ) 011( 2) مرت  0.17رطاًل اإ

 ة والأقدام املكعبة.لتصحيح أأرقام الأمتار املكعب
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 قدمًا مكعبًا( للمعال الأول؛ 66مكع ب )

نلكزي 001كةم ) 051( 0) مرت  1.10اًي( أأو رطاًل اإ
قدمًا مكعبًا( للك معال أ خر مأأذون هل  00مكع ب )

ابلسفر عىل حساب املكت ب ادلويل، برشط أأل يزيد 
نلكزياًي( أأو  2621كةم ) 0211اجملموع عن   7.25رطاًل اإ

ْن يعوهلم.  260مكعبة ) أأمتار قدمًا مكعبًا( للموظف وم 
]…[ 

( للمعال ةمكعب أأقدام 015 66) أأمتار مكعبة 0 مكع ب
 الأول؛

نلكزياًي( أأو  001كةم ) 051( 0)  أأمتار 5.0 1.10رطاًل اإ
قدمًا مكعبًا( للك معال أ خر مأأذون هل  50 00) ةمكعب

ابلسفر عىل حساب املكت ب ادلويل، برشط أأل يزيد 
نلكزياًي( أأو  2621كةم ) 0211اجملموع عن   7.25رطاًل اإ

قدمًا مكعبًا(  220 260) مرتاً مكعباً  02 مكعبة أأمتار
ْن يعوهلم.   ]…[للموظف وم 

 )ح(7-0-7القاعدة 

الأمتعة الزائدة 
والشحنة غري 

 املصحوبة

)ح( ويف احلالت اليت يكون فهيا الشحن عن طريق اجلو 
لهس أأقل تلكفًة من الشحن السطحي، يكون احلد 

 الأقىص املأأذون به:

نلكزياًي( أأو  225كةم ) 225( 0) مرت  0.21رطاًل اإ
 للموظف؛ قدمًا مكعبًا( 21.5مكع ب )

نلكزياًي( أأو  001كةم ) 051( 2) مرت  1.10رطاًل اإ
 قدمًا مكعبًا( للمعال الأول؛ 00مكع ب )

نلكزياًي( أأو  065كةم ) 75( 0) مرتًا مكعبًا  26رطاًل اإ
قدمًا مكعبًا( للك معال أ خر مأأذون هل ابلسفر عىل  06)

 حساب املكت ب ادلويل.

ريق اجلو )ح( ويف احلالت اليت يكون فهيا الشحن عن ط
لهس أأقل تلكفًة من الشحن السطحي، يكون احلد 

 :للشحن عن طريق اجلوالأقىص املأأذون به 

نلكزياًي( أأو  215 225كةم ) 225( 0)  0.21رطاًل اإ
 قدمًا مكعبًا( للموظف؛ 11 21.5) امكعب امرت  2.25

نلكزياًي( أأو  001كةم ) 051( 2)  امرت  0.51 1.10رطاًل اإ
 بًا( للمعال الأول؛قدمًا مكع  50 00) امكعب

نلكزياًي( أأو  065كةم ) 75( 0) مرتًا  1.75 26رطاًل اإ
قدمًا مكعبًا( للك معال أ خر مأأذون هل  26 06مكعبًا )

 ابلسفر عىل حساب املكت ب ادلويل.

لتصحيح أأرقام الأرطال، والأمتار املكعبة، والأقدام 
 املكعبة.
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 )ط(7-0-7القاعدة 

الأمتعة الزائدة 
والشحنة غري 

 صحوبةامل

وجيوز أأن يؤذن، عند الطل ب، بتحويل اس تحقاق 
الشحن السطحي بأأمكهل أأو جزء منه، مبوج ب الفقرات 

(، و)ج(، و)د( أأعاله، 0( و)ب()2( و)ب()0)ب()
اإىل حشن جوي، وذكل عىل أأساس نصف وزن أأو جحم 
اس تحقاق الشحن السطحي املذكور يف الفقرة الواردة 

اإجاميل الوزن واحلجم أأعاله. ول يتجاوز، عىل أأي حال، 
 0021كةم ) 611املسموح هبام للشحن عن طريق اجلو 

نلكزياًي( أأو  قدمًا مكعبًا(  000مكعبة ) أأمتار 0.22رطاًل اإ
ْن يعوهلم.  للموظف وم 

وجيوز أأن يؤذن، عند الطل ب، بتحويل اس تحقاق 
الفقرات الشحن السطحي بأأمكهل أأو جزء منه، مبوج ب 

الفقرتني  ج(، و)د((، و)0( و)ب()2( و)ب()0)ب()
أأعاله، اإىل حشن جوي، وذكل عىل أأساس  )ه( و)و(

نصف وزن أأو جحم اس تحقاق الشحن السطحي املذكور 
يف الفقرة الواردة أأعاله. ول يتجاوز، عىل أأي حال، 

اإجاميل الوزن واحلجم املسموح هبام للشحن عن طريق 
نلكزياًي( أأو  0021كةم ) 611اجلو  أأمتار  6 0.22رطاًل اإ
ْن يعوهلم. 200 000بة )مكع   قدمًا مكعبًا( للموظف وم 

لتصحيح أأرقام الفقرات ومقدار الأمتار املكعبة 
 والأقدام املكعبة.

-0-7القاعدة 
 )ب(01

التأأمني املتعلق 
 ابلسفر

ويف حاةل الشحنات غري املصحوبة املأأذون هبا مبوج ب 
جازة  02-2-7القاعدة  )ابس تثناء ما يتعلق مهنا ابلسفر يف اإ

رة الوطن أأو السفر املتصل مبنحة التعلمي(، يوفر زاي
ىل  دولرًا  06املكت ب ادلويل تةطية تأأمينية تصل قميهتا اإ

أأمريكيًا للك كيلوغرام واحد من احلد الأقىص لس تحقاق 
الشحن. ول تشمل هذه التةطية التأأمينية الأمتعة ذات 

ضافية.  القمية اخلاصة اليت تُدفع عهنا أأقساط تأأمني اإ
كت ب ادلويل غري مسؤول عن ضياع الأمتعة أأو وامل 

 انكسارها يف الشحنات غري املصحوبة.

ويف حاةل الشحنات غري املصحوبة املأأذون هبا مبوج ب 
)ابس تثناء ما يتعلق مهنا ابلسفر  7-0-7 02-2-7القاعدة 

جازة زايرة الوطن أأو السفر املتصل مبنحة التعلمي(،  يف اإ
ىل يوفر املكت ب ادلويل تةطية تأأمي  نية تصل قميهتا اإ

دولرًا أأمريكيًا للك كيلوغرام واحد من احلد الأقىص  06
لس تحقاق الشحن. ول تشمل هذه التةطية التأأمينية 
الأمتعة ذات القمية اخلاصة اليت تُدفع عهنا أأقساط تأأمني 
ضافية. واملكت ب ادلويل غري مسؤول عن ضياع الأمتعة  اإ

 ة.أأو انكسارها يف الشحنات غري املصحوب

ىل القاعدة.  لتصحيح الإشارة اإ
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 )د(01-0-7القاعدة 

التأأمني املتعلق 
 ابلسفر

ويف حاةل الشحنات غري املصحوبة، عىل النحو املنصوص 
م املوظف اإىل 7-0-7و 02-2-7عليه يف القاعدتني  ، يُقد ِّ

املكت ب ادلويل، قبل الشحن، قامئًة من نسختني بلك 
ت مثل حقائ ب العنارص املرفقة، مبا يف ذكل احلاواي

السفر، وقمية استبدال لك عنرص ابلفرنك السويرسي. 
طار  وحيق للموظفني احلصول عىل تعويض معقول، يف اإ
احلدود ومبوج ب الرشوط اليت يضعها املدير العام، يف 
حاةل فقدان أأمتعهتم الشخصية أأو تلفها عندما يُثب ت أأن 
ىل أأداهئم لواجباهت م هذا الفقد أأو التلف يعزى مبارشًة اإ

 الرمسية يف خدمة املكت ب ادلويل.

ويف حاةل الشحنات غري املصحوبة، عىل النحو املنصوص 
م 7-0-7و 02-2-7 القاعدتني القاعدةعليه يف  ، يُقد ِّ

ىل املكت ب ادلويل، قبل الشحن، قامئًة من  املوظف اإ
نسختني بلك العنارص املرفقة، مبا يف ذكل احلاوايت مثل 

ل لك عنرص ابلفرنك حقائ ب السفر، وقمية استبدا
السويرسي. وحيق للموظفني احلصول عىل تعويض 

طار احلدود ومبوج ب الرشوط اليت يضعها  معقول، يف اإ
املدير العام، يف حاةل فقدان أأمتعهتم الشخصية أأو تلفها 
ىل  عندما يُثب ت أأن هذا الفقد أأو التلف يعزى مبارشًة اإ

 .أأداهئم لواجباهتم الرمسية يف خدمة املكت ب ادلويل

ىل القاعدة.  لتصحيح الإشارة اإ

 )أأ(00-0-7القاعدة 

املس تحقات املتعلقة 
بسفر املوظفني 

 املؤقتني

 )أأ( مصاريف السفر والشحن

(0]…[ ) 

شهرًا عىل الأقل  02( واملوظف املؤقت املُعنيَّ ملدة 2)
واذلي يُعترب  معينًا تعيهنًا دوليًا حيق هل احلصول عىل 

فسه، وعىل مصاريف مصاريف السفر والشحن، عن ن 
السفر عن زوجه وأأولده املعالني عند التعيني الأويل 
ْن  وعند انهتاء اخلدمة، برشط أأن يُقرَّ املوظف بأأن م 
يعوهلم ينوون الإقامة يف مركز العمل ملدة ل تقل عن 

)أأ( لتعريف املعالني من 0-0-7س تة أأشهر. وتُطبَّق املادة 
 أأجل احلصول عىل مصاريف النقل.

شهرًا فتصبح  02عند تديد تعيني أأويل أأقل من و ( 0)

 )أأ( مصاريف السفر والشحن

(0]…[ ) 

شهرًا عىل الأقل  02( واملوظف املؤقت املُعنيَّ ملدة 2)
واذلي يُعترب  معينًا تعيهنًا دوليًا حيق هل احلصول عىل 

عىل مصاريف مصاريف السفر والشحن، عن نفسه، و 
عالني عند التعيني الأويل عن زوجه وأأولده امل السفر

ْن  وعند انهتاء اخلدمة، برشط أأن يُقرَّ املوظف بأأن م 
يعوهلم ينوون الإقامة يف مركز العمل ملدة ل تقل عن 

 )أأ(2-0-7القاعدة  )أأ(0-0-7املادة س تة أأشهر. وتُطبَّق 
 النقللتعريف املعالني من أأجل احلصول عىل مصاريف 

 .السفر

حذف عبارة "مصاريف السفر" لضامن الاتساق مع 
( اليت تنص عىل دفع مصاريف الشحن 0الفقرة )ج()

)ولهس مصاريف السفر فقط( للزوج والأولد 
 املعالني.

ىل "القاعدة و   )أأ(".2-0-7تصحيح الإشارة اإ

الاس تعاضة عن كمة "النقل" بلكمة "السفر" و
-0-7امن الاتساق مع الأحاكم الأخرى للقاعدة لض
00. 
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شهرًا، حيق  02فرتة اخلدمة غري املنقطعة أأكرث من 
للموظفني املؤقتني أأن حيصلوا عىل مصاريف السفر ونقل 

ىل مصاريف السفر عن  ضافًة اإ الأمتعة عن أأنفسهم اإ
ذا مل  أأزواهجم وعن أأولدمه املعالني. ول يؤذن ابلشحن اإ

يبق  املوظف يف مركز العمل ملدة يكن من املتوقع أأن 
 س تة أأشهر عىل الأقل.

شهرًا فتصبح  02يل أأقل من ( وعند تديد تعيني أأو0)
شهرًا، حيق  02فرتة اخلدمة غري املنقطعة أأكرث من 

نقل للموظفني املؤقتني أأن حيصلوا عىل مصاريف السفر و 
ىل مصاريف السفرعن أأنفسهم  الشحنالأمتعة ضافًة اإ  اإ

عن أأزواهجم وعن أأولدمه املعالني. ول يؤذن ابلشحن و
ذا مل يكن من املتوقع أأن يبق  املوظف  يف مركز العمل اإ

 ملدة س تة أأشهر عىل الأقل.

-2-1القاعدة 
 (0)ب()2

هناء تعيني املوظفني  اإ
 املؤقتني

بداء الأس باب اليت دعته  )ب( وجيوز للمدير العام، مع اإ
هناء تعيني املوظف املُعنيَّ تعيهنًا مؤقتًا لأي من  اإىل ذكل، اإ

 الأس باب التالية:

ي وقت سواء بسب ب أأو ( خالل الفرتة الاختبارية يف أأ 0)
 من دون سب ب؛

بداء الأس باب اليت دعته  )ب( وجيوز للمدير العام، مع اإ
هناء تعيني املوظف املُعنيَّ تعيهنًا مؤقتًا لأي من  اإىل ذكل، اإ

 الأس باب التالية:

سواء بسب ب أأو ( خالل الفرتة الاختبارية يف أأي وقت 0)
 ؛من دون سب ب

( اإىل 0)ب()2-2-1)ب( و0-06-2تشري القاعداتن 
هناء التعيني "بسب ب أأو من دون سب ب". وينبةي أأل  اإ

هناء التعيني من دون سب ب.  يكون اإ

 املرفق الرابع

النظام ادلاخيل 
 جملالس التعيني

 )أأ(2املادة 

 التشكيل

)ب(، عندما تُطرح 01-2يُشلكَّ اجمللس وفقًا للامدة 
وظيفة للمنافسة. وخيتص لك جملس ابلتعامل مع شاغر 

 رث.واحد أأو أأك

-01-2للقاعدة  )ب(01-2للامدة يُشلكَّ اجمللس وفقًا 
، عندما تُطرح وظيفة للمنافسة. وخيتص لك جملس )أأ(0

 ابلتعامل مع شاغر واحد أأو أأكرث.

ىل املادة يف ضوء التعديل ل  لتصحيح الإشارة اإ املُدخ 
 .0-01-2اجلديدة القاعدة  دراجواإ  01-2عىل املادة 
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 املرفق الرابع

يل اخالنظام ادل
 جملالس التعيني

 )و(0املادة 

 الإجراءات

)د(. 01-2وتكون مداولت اجمللس رسيًة، وفقًا للامدة 
وترسي الأحاكم ذات الصةل الواردة يف الفصل العارش 
من نظام املوظفني ولحئته عىل أأي خرق للرسية فامي 

يتعلق هبذه املداولت أأو املعلومات املذكورة يف ملفات 
 مرحشني.الطلبات الفردية لل

 )د(01-2للامدة وتكون مداولت اجمللس رسيًة، وفقًا 
. وترسي الأحاكم ذات الصةل )ج(0-01-2للقاعدة 

الواردة يف الفصل العارش من نظام املوظفني ولحئته عىل 
أأي خرق للرسية فامي يتعلق هبذه املداولت أأو املعلومات 

 املذكورة يف ملفات الطلبات الفردية للمرحشني.

ىل املادة يف ضوء التعديل لتصحيح ل  الإشارة اإ املُدخ 
د 01-2عىل املادة   اجلديدة. 0-01-2القاعدة  راجواإ

]ييل ذكل املرفق الرابع[
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 املرفق الرابع

قت ابلفعل يف عام  لالإخطار – 2102 تعديالت عىل لحئة املوظفني واملرفقات ذات الصةل ُطب ِّ

 ل/ الةرض منهوصف التعدي النص اجلديد النص السابق القاعدة

 )ط(0-0-5القاعدة 

جازة زايرة الوطن  اإ

ىل ما بعد  جازته لزايرة الوطن اإ ذا أأجَّل املوظف أأخذ اإ واإ
الس نة التقوميية اليت حتل فهيا الإجازة، جاز هل أأخذ تكل 
جازة زايرة  الإجازة املؤجةل دون تةيري موعد اس تحقاق اإ

جازات زايرة الوطن الالحقة،   مير عىل أألالوطن التالية واإ
ةل بني اترخي عودة  02ن أأقل م شهرًا من اخلدمة املؤه ِّ

جازة زايرة  املوظف من الإجازة املؤجةل واترخي سفره يف اإ
ر املدير العام أأن هناك ظروفًا  ذا قرَّ الوطن التالية. ولكن اإ

اس تثنائية انش ئة عن مقتضيات العمل ُتعل من 
ىل ما  بعد الرضوري تأأجيل املوظف لإجازة زايرة الوطن اإ

الس نة التقوميية اليت حتل فهيا الإجازة، جاز للموظف أأخذ 
جازة  تكل الإجازة املؤجةل دون تةيري موعد اس تحقاق اإ
جازات زايرة الوطن الالحقة،  زايرة الوطن التالية واإ

تام ما ل يقل عن  ةل بني  6برشط اإ أأشهر من اخلدمة املؤه ِّ
فره يف اترخي عودة املوظف من الإجازة املؤجةل واترخي س

جازة زايرة الوطن التالية.  اإ

ىل ما بعد  جازته لزايرة الوطن اإ ذا أأجَّل املوظف أأخذ اإ واإ
الس نة التقوميية اليت حتل فهيا الإجازة، جاز هل أأخذ تكل 
جازة زايرة  الإجازة املؤجةل دون تةيري موعد اس تحقاق اإ

جازات زايرة الوطن الالحقة،  عىل أأل مير الوطن التالية واإ
ةل بني اترخي عودة  02ن أأقل م شهرًا من اخلدمة املؤه ِّ

جازة زايرة  املوظف من الإجازة املؤجةل واترخي سفره يف اإ
ر املدير العام  ذا قرَّ  أأو ممثهل املفوضالوطن التالية. ولكن اإ

أأن هناك ظروفًا اس تثنائية انش ئة عن مقتضيات العمل 
ُتعل من الرضوري تأأجيل املوظف لإجازة زايرة الوطن 

ىل ما بعد الس نة التقوميية اليت حتل فهيا الإجازة، جاز  اإ
للموظف أأخذ تكل الإجازة املؤجةل دون تةيري موعد 
جازات زايرة  جازة زايرة الوطن التالية واإ اس تحقاق اإ

تام ما ل يقل عن  أأشهر من  6الوطن الالحقة، برشط اإ
ةل بني اترخي عودة املوظف من الإجازة  اخلدمة املؤه ِّ

جازة زايرة الوطن التالية.املؤجةل واترخي   سفره يف اإ

 .2102مايو  0اترخي بدء النفاذ: 

 ابلبت  فاميلمتكني املدير العام من تلكيف ممثل مفوض 
ذا اكنت هناك ظروف اس تثنائية انش ئة عن  اإ
املوظف مقتضيات العمل ُتعل من الرضوري تأأجيل 

ىل ما بعد الس نة التقوميية اليت لإ  جازة زايرة الوطن اإ
 ا الإجازة.حتل فهي

 2-0-7القاعدة 

 منحة الانتداب

)أأ( حيصل املوظفون اذلين يسافرون عىل حساب 
ىل مركز معل  املكت ب ادلويل عند التعيني أأو الانتداب اإ
أ خر عىل منحة انتداب لأنفسهم ومل ْن يعولون رشيطة أأن 
يكون من املتوقع أأن يكون التعيني أأو فرتة الانتداب ملدة 

، مع عدم الإخالل ابلرشوط س نة واحدة عىل الأقل

)أأ( حيصل املوظفون اذلين يسافرون عىل حساب 
ىل مركز معل  املكت ب ادلويل عند التعيني أأو الانتداب اإ
أ خر عىل منحة انتداب لأنفسهم ومل ْن يعولون رشيطة أأن 

ة الانتداب ملدة يكون من املتوقع أأن يكون التعيني أأو فرت 
س نة واحدة عىل الأقل، مع عدم الإخالل ابلرشوط 

 .2102مايو  5بدء النفاذ:  اترخي
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 ل/ الةرض منهوصف التعدي النص اجلديد النص السابق القاعدة

املنصوص علهيا أأدانه. وتكون هذه املنحة يه اكمل 
مسامهة املكت ب ادلويل يف املصاريف الاس تثنائية اليت 
يتكبدها املوظفون هلم ومل ْن يعولوهنم بعد وصوهلم مبارشًة 

ىل مركز العمل.  اإ

)ب( ويكون مبلغ منحة الانتداب للموظف املعين 
يومًا بعد  01قامة اليويم ملدة مساواًي ملبلغ بدل الإ 

ىل مقر العمل.  الوصول اإ

)ج( ومنحة الانتداب املس تحقة ادلفع عن الشخص 
املعال اذلي دفع املكت ب ادلويل مصاريف سفره تكون 
نصف املبلغ املس تحق للموظف املعين وفقا للفقرة )ب( 

 أأعاله.

 

 

 

 

 

 

املنصوص علهيا أأدانه. وتكون هذه املنحة يه اكمل 
مسامهة املكت ب ادلويل يف املصاريف الاس تثنائية اليت 
يتكبدها املوظفون هلم ومل ْن يعولوهنم بعد وصوهلم مبارشًة 

ىل مركز العمل.  اإ

للموظف املعين  )ب( ويكون مبلغ منحة الانتداب
قامة اليويم ملدة  يومًا بعد  01مساواًي ملبلغ بدل الإ

ىل مقر العمل.  الوصول اإ

)ج( ومنحة الانتداب املس تحقة ادلفع عن الشخص 
املعال اذلي دفع املكت ب ادلويل مصاريف سفره تكون 
نصف املبلغ املس تحق للموظف املعين وفقًا للفقرة )ب( 

 أأعاله.

 داب من جزأأين:)ب( وتتأألف منحة الانت

 ( اجلزء اخلاص ببدل الإقامة اليويم اذلي يعادل:0)

" بدل الإقامة اليويم عن ثالثني يومًا ابملعدل 0"
ليه  اليويم املُطبَّق يف مركز العمل اذلي انُتدب اإ

 املوظف؛

" وبدل الإقامة اليويم عن ثالثني يومًا بنصف 2"
دب املعدل اليويم املُطبَّق يف مركز العمل اذلي انتُ 
ليه املوظف ابلنس بة للك فرد من أأفراد أأرسة  اإ

املوظف املس تحقني اذلين دفع املكت ب ادلويل هلم 

 

 

 

يض عن الفقرات )ب( و)ج( و)د( و)ط(  اس ُتعِّ
)ب( اجلديدتني ( السابقة ابلفقرتني ك)و( ي)و

 و)ج(.

 

 

 

)ب( عىل الرشوط اليت جيوز اجلديدة تنص الفقرة 
مبوجهبا أأن تُدفع حصة املبلغ الإجاميل املقطوع من 

 الاعتبار اس تحقاق يفمنحة الانتداب، مع الأخذ 
نقل أأمتعة املوظف، سواء اختار املوظف النقل 
الاكمل للأمتعة أأو عدم نقلها )حيامث انطبق(، وفئة 

ليه.  مركز العمل املنتدب اإ
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والقاعدة  0-0-7 ب القاعدة مصاريف السفر مبوج
7-0-2. 

جاميل ( واجلزء املدفوع مكبلغ 2) يف  غري داخلمقطوع اإ
عىل أأساس صايف  وحمسوبحساب املعاش التقاعدي 

العمل املُطبَّقة  املرت ب الأسايس للموظف وتسوية مقر
ليه املوظف. ويكون املبلغ  يف مركز العمل اذلي انُتدب اإ
م للموظفني املعيلني ُمس تحق  ادلفع بةض  الإجاميل املُقدَّ

قامة املعالني. ويكون املبل غ الإجاميل النظر عن ماكن اإ
ق ادلفع برشط  :ُمس تح 

يسافر املوظف عىل حساب املكت ب أأن " 0"
ىل مركز معل يف ادلويل عند التعيني أأو الا نتداب اإ

املقر ملدة س نتني عىل الأقل، ويكون مس تحقًا 
ولكن  6-0-7ملصاريف نقل الأمتعة مبوج ب القاعدة 

 ؛الاس تحقاقهذا  ممارسةخيتار عدم 

يسافر املوظف عىل حساب املكت ب أأن أأو " 2"
ادلويل عند التعيني أأو الانتداب ملدة س نتني عىل 

متعة الأقل، ويكون مس تحقًا ملصاريف نقل الأ 
ىل مركز 6-0-7مبوج ب القاعدة  ، ويكون منتداًب اإ

الفئة هاء أأو ما بههنام من معل من الفئة أألف أأو 
 فئات؛

يسافر املوظف عىل حساب املكت ب أأن  أأو" 0"
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املكت ب ادلويل  )د( وعندما يسافر املوظف عىل حساب
ىل مركز معل أ خر ولكن  عند التعيني أأو الانتداب اإ

يكون غري مس تحق للحصول عىل تاكليف نقل الأمتعة، 
ق ادلفع مبوج ب  ىل أأي مبلغ ُمس تح  ضافًة اإ نه حيصل، اإ فاإ
الفقرات )أأ( و)ب( و)ج(أأعاله، عىل مبلغ اإجاميل س نوي 
ل يدخل يف حساب املعاش التقاعدي بدءًا من الشهر 

ايل للشهر اذلي توىل فيه همام معهل، ولكن لهس قبل الت
انقضاء ثالثني يومًا من اخلدمة يف مركز العمل. وتكون 
دة من قبل جلنة  قمية املبلغ الإجاميل مماثةًل للمبالغ املُحدَّ

م  اخلدمة املدنية ادلولية. ويكون املبلغ الإجاميل املُقدَّ
عن ماكن  للموظفني املعيلني ُمس تحق  ادلفع بةض النظر

قامة املعالني. ول يُدف ع املبلغ الإجاميل بعد مرور  شهرًا  06اإ
من تويل املوظف للمنص ب يف مركز العمل، ول يُدف ع، 
بأأي حال من الأحوال، بعد اترخي الرتك الهناِئ للمنص ب. 
وجيوز للمدير العام، حس امب يرتئيه، أأن يأأذن ابس مترار 

ىل مركز معل  ادلويل عند التعيني أأو الانتداب اإ
غري  ولكن يكونأ خر ملدة س نة عىل الأقل، 

-7دة ملصاريف نقل الأمتعة مبوج ب القاع مس تحق
0-6. 

د جلنة اخلدمة املدنية ادلولية مقدار و )ج(  املبلغ حُتد ِّ
نحة الانتداب، حس ب تصنيف من م  املقطوعالإجاميل 

ذا اكنت مصاريف  مركز العمل، ومدة الانتداب، وما اإ
 أأم ل. 6-0-7نقل الأمتعة قد ُدفعت مبوج ب القاعدة 

)د( وعندما يسافر املوظف عىل حساب املكت ب ادلويل 
ىل مركز معل أ خر ولكن  عند التعيني أأو الانتداب اإ

يكون غري مس تحق للحصول عىل تاكليف نقل الأمتعة، 
ق ادلفع مبوج ب  ىل أأي مبلغ ُمس تح  ضافًة اإ نه حيصل، اإ فاإ
الفقرات )أأ( و)ب(و)ج(أأعاله، عىل مبلغ اإجاميل س نوي 
ل يدخل يف حساب املعاش التقاعدي بدءًا من الشهر 

م معهل، ولكن لهس قبل التايل للشهر اذلي توىل فيه هما
انقضاء ثالثني يومًا من اخلدمة يف مركز العمل. وتكون 
دة من قبل جلنة  قمية املبلغ الإجاميل مماثةًل للمبالغ املُحدَّ

م  اخلدمة املدنية ادلولية. ويكون املبلغ الإجاميل املُقدَّ
للموظفني املعيلني ُمس تحق  ادلفع بةض النظر عن ماكن 

قامة املعالني. ول شهرًا  06 يُدف ع املبلغ الإجاميل بعد مرور اإ
من تويل املوظف للمنص ب يف مركز العمل، ول يُدف ع، 
بأأي حال من الأحوال، بعد اترخي الرتك الهناِئ للمنص ب. 

 

 

 

 

ىل احلد يشري و الفقرة )د( السابقة يف يرد ما  وُحذف اإ
شهرًا  06الزمين الأقىص دلفع املبلغ الإجاميل وهو 

لهس قبل انقضاء  ]...[وتوقيت دفع هذا املبلغ )"
كام ، "([...]ثالثني يومًا من اخلدمة يف مركز العمل 

 ،التدبري الانتقايل الوارد يف الفقرة )ه( السابقةُحذف 
 مل يعد ساراًي. لك ذكل لأن
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ذا رأأى أأن ذكل يص ب يف مصلحة  املكت ب ادلويل، ادلفع اإ
ولكن ل جيوز أأن يس متر ادلفع، بأأي حال من الأحوال، 
بعد اترخي الرتك الهناِئ للمنص ب. ول يس تفيد عادًة من 

املبلغ الإجاميل مبوج ب هذه الفقرة املوظفون اذلين حيق هلم 
 6-0-7احلصول عىل تاكليف نقل الأمتعة وفقًا للقاعدة 

 ولكن خيتارون عدم نقلها.

د املدة ودخل تعيهنه )ه( وأأي مو  ظف معني تعيهنًا ُمحدَّ
حيصل، حيامث انطبق، عىل  2117يناير  0حزي النفاذ قبل 

 00املبلغ املنصوص عليه يف الفقرة )د( أأعاله، كام اكن يف 
ذا اكن املبلغ الثاين أأكرب من املبلغ 2116ديسمرب  ، اإ

 املنصوص عليه يف حالته الراهنة.

 يرتئيه، أأن يأأذن بدفع )و( وجيوز للمدير العام، حس امب
منحة الانتداب كها أأو جزء مهنا مبوج ب الفقرات من )أأ( 

ىل )د( أأعاله، يف احلالت اليت مل يكن فهيا املكت ب  اإ
ادلويل ملزمًا بدفع مصاريف السفر عند تعيني موظف 

 يعترب معينًا تعيهنًا دوليًا.

ذا اكن املوظف مل يمُكل فرتة اخلدمة اليت ُدفعت هل  )ز( واإ
عهنا منحة انتداب، وما مل يرى املدير العام أأن الرحيل هل 

ى املنحة  ما يربره من الظروف الاس تثنائية، تُسوَّ
ق  ابلتناس ب وخُتصم القمية املسرتدة من أأي مبلغ ُمس تح 

 للموظف.

وجيوز للمدير العام، حس امب يرتئيه، أأن يأأذن ابس مترار 
ذا رأأى أأن ذكل يص ب يف مصلحة املكت ب ادلويل،  ادلفع اإ

أأن يس متر ادلفع، بأأي حال من الأحوال،  ولكن ل جيوز
بعد اترخي الرتك الهناِئ للمنص ب. ول يس تفيد عادًة من 

املبلغ الإجاميل مبوج ب هذه الفقرة املوظفون اذلين حيق هلم 
 6-0-7احلصول عىل تاكليف نقل الأمتعة وفقًا للقاعدة 

 ولكن خيتارون عدم نقلها.

د امل دة ودخل تعيهنه )ه( وأأي موظف معني تعيهنًا ُمحدَّ
حيصل، حيامث انطبق، عىل  2117يناير  0حزي النفاذ قبل 

 00املبلغ املنصوص عليه يف الفقرة )د( أأعاله، كام اكن يف 
ذا اكن املبلغ الثاين أأكرب من املبلغ 2116ديسمرب  ، اإ

 املنصوص عليه يف حالته الراهنة.

وجيوز للمدير العام، حس امب يرتئيه، أأن يأأذن )د(  )و(
منحة الانتداب كها أأو جزء مهنا مبوج ب الفقرات  بدفع

ىل أأعاله، يف احلالت اليت مل يكن فهيا  (ج) )د( من )أأ( اإ
املكت ب ادلويل ملزمًا بدفع مصاريف السفر عند تعيني 

 موظف يعترب معينًا تعيهنًا دوليًا.

ذا اكن املوظف مل يُمكل فرتة اخلدمة اليت )ه(  )ز( واإ
اب، وما مل يرى املدير العام أأن ُدفعت هل عهنا منحة انتد

ى  الرحيل هل ما يربره من الظروف الاس تثنائية، تُسوَّ
املنحة ابلتناس ب وخُتصم القمية املسرتدة من أأي مبلغ 
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قامة املعال، اذلي ُدفعت عنه منحة  )ح( ويف حاةل اإ
قل من انتداب وفقًا للفقرة )ج( أأعاله، يف مركز العمل لأ 

س تة أأشهر، وما مل يرى املدير العام أأن الرحيل هل ما 
م أأي منحة انتداب  يربره من الظروف الاس تثنائية، خُتص 
ق للموظف  ُدفعت عن هذا املعال من أأي مبلغ ُمس تح 

 املعين.

 

 

 

 

 

)ط( وحيصل املوظفون اذلين يسافرون عىل حساب 
ىل مركز مع ل املكت ب ادلويل عند التعيني أأو الانتداب اإ

أ خر عىل منحة انتداب لأنفسهم ومل ْن يعولون رشيطة أأن 
يكون من املتوقع أأن يكون التعيني أأو فرتة الانتداب ملدة 

س نة واحدة عىل الأقل، مع عدم الإخالل ابلرشوط 
املنصوص علهيا أأدانه. وتكون هذه املنحة يه اكمل 

مسامهة املكت ب ادلويل يف املصاريف الاس تثنائية اليت 

ق للموظف.  ُمس تح 

قامة املعال، اذلي ُدفعت عنه منحة )و(  )ح( ويف حاةل اإ
أأعاله، يف مركز  "2("0)ب() )ج(انتداب وفقًا للفقرة 

ل من س تة أأشهر، وما مل يرى املدير العام أأن العمل لأق
م أأي  الرحيل هل ما يربره من الظروف الاس تثنائية، خُتص 

منحة انتداب ُدفعت عن هذا املعال من أأي مبلغ 
ق للموظف املعين.  ُمس تح 

ذا اكن الك الزوجني من موظفي منظامت يف نظام  )ز( واإ
كت ب الأمم املتحدة املوحد، واكان يسافران عىل حساب امل 

بدل اخلاص ب  اجلزء دفعيُ ، هنفس مركز العملادلويل اإىل 
ذا اكن عن نفسه اإىل لك مهنامالإقامة اليويم من املنحة  . واإ

هلام طفل معال أأو أأكرث، يُدف ع املبلغ املناس ب اإىل املوظف 
ذا اكن الكهام مؤهاًل  اذلي يعول الطفل أأو الأطفال. واإ

فال يُدفع املبلغ الإجاميل املقطوع من املنحة، للحصول عىل 
 تدر  ، أأي اإىل الزوج اذلي مبلغ اإجاميل واحدسوى 

 أأكرب. اس تحقاقاته مبلةاً 

)ط( وحيصل املوظفون اذلين يسافرون عىل حساب 
ىل مركز معل  املكت ب ادلويل عند التعيني أأو الانتداب اإ
أ خر عىل منحة انتداب لأنفسهم ومل ْن يعولون رشيطة أأن 

تعيني أأو فرتة الانتداب ملدة يكون من املتوقع أأن يكون ال 
س نة واحدة عىل الأقل، مع عدم الإخالل ابلرشوط 
املنصوص علهيا أأدانه. وتكون هذه املنحة يه اكمل 

 

 

 

 

 

احلالت اليت يكون فهيا )ز( اجلديدة تشمل الفقرة 
 زوجان موظفني يف نظام الأمم املتحدة املوحد.
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املوظفون هلم ومل ْن يعولوهنم بعد وصوهلم مبارشًة يتكبدها 
ىل مركز العمل.  اإ

)ي( ويكون مبلغ منحة الانتداب للموظف املعين مساواًي 
قامة أأثناء السفر ملدة  ىل  01ملبلغ بدل الإ يومًا بعد وصوهل اإ

 مقر العمل.

)ك( ومنحة الانتداب املس تحقة ادلفع عن الشخص 
مصاريف سفره تكون  املعال اذلي دفع املكت ب ادلويل

نصف املبلغ املس تحق للموظف املعين وفقًا للفقرة )ب( 
 أأعاله.

مسامهة املكت ب ادلويل يف املصاريف الاس تثنائية اليت 
يتكبدها املوظفون هلم ومل ْن يعولوهنم بعد وصوهلم مبارشًة 

ىل مركز العمل.  اإ

نحة الانتداب للموظف املعين مساواًي )ي( ويكون مبلغ م 
قامة أأثناء السفر ملدة  ىل  01ملبلغ بدل الإ يومًا بعد وصوهل اإ

 مقر العمل.

)ك( ومنحة الانتداب املس تحقة ادلفع عن الشخص 
املعال اذلي دفع املكت ب ادلويل مصاريف سفره تكون 
نصف املبلغ املس تحق للموظف املعين وفقًا للفقرة )ب( 

 أأعاله.

 2-0-7اعدة الق

املعالون املس تحقون 
للسفر أأو نقل 

الأمتعة عىل حساب 
املكت ب ادلويل، 
 وملنحة الاس تقرار

املعالون املس تحقون للسفر أأو نقل  – 2-0-7القاعدة 
 وملنحة الاس تقرار ،الأمتعة عىل حساب املكت ب ادلويل

)أأ( لأغراض دفع مصاريف السفر ونقل الأمتعة، وكذكل 
ْن ييل من املعالني:منحة الانتداب، يُعترب   م 

]…[ 

املعالون املس تحقون للسفر أأو نقل  – 2-0-7القاعدة 
 الاس تقرارالأمتعة عىل حساب املكت ب ادلويل، وملنحة 

 الانتداب

والأمتعة )أأ( لأغراض دفع مصاريف السفر ونقل الأمتعة، 
منحة  وكذكل الزائدة، والشحنة غري املصحوبة،
ْن ييل من   املعالني:الانتداب، يُعترب م 

]…[ 

 .2102مايو  5اترخي بدء النفاذ: 

ل عنوان القاعدة  ىل "منحة  2-0-7عُد ِّ لالإشارة اإ
الانتداب" ولهس "منحة الاس تقرار" من أأجل ضامن 

اتساق املصطلحات يف لك أأجزاء نظام املوظفني 
 ولحئته.

ْن  شارٌة اإىل اس تحقاق م  وُأضيفت يف الفقرة )أأ( اإ
متعة الزائدة والشحنة غري يعوهلم املوظف ملصاريف الأ 

 .7-0-7يف القاعدة  نصوص عليهم  كام هواملصحوبة، 
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 6-0-7القاعدة 

مصاريف نقل 
 الأمتعة

 ]…[)أأ( 

ذا اكن التعيني الأويل أأو الانتداب قد 2) ( واإ
اس متر ملدة تقل عن س نتني ولكن مت تديدها 
حبيث يشمل التعيني أأو الانتداب، مع وضع 

ة تبلغ س نتني عىل المتديد يف الاعتبار، فرت 
الأقل بدءًا من اترخي التعيني الأويل أأو 
الانتداب، عند هذا المتديد؛ عند انهتاء 

اخلدمة، رشيطة أأن يكون التعيني أأو الانتداب 
ملدة س نتني عىل الأقل أأو أأن يكون املوظف قد 

 أأمت س نتني عىل الأقل من اخلدمة املتصةل.

( 0ة )أأ())ب( ويف احلالت املنصوص علهيا يف الفقر 
( أأعاله، يدفع املكت ب ادلويل تلكفة نقل اللوازم 2و)

ما  ىل مركز العمل اإ املزنلية والأمتعة الشخصية للموظف اإ
من ماكن التعيني أأو من املاكن اذلي حيق للموظف أأن 
جازة زايرة الوطن، برشط أأن تكون هذه  يقيض فيه اإ
من الأمتعة واللوازم يف حيازته يف وقت التعيني وأأن تُنق ل 

أأجل أأن ينتفع هبا املوظف دون غريه. وجيوز للمدير العام 
أأن يأأذن، يف حالت اس تثنائية، بدفع مصاريف نقل 
ىل مركز العمل من ماكن أ خر، ابلأحاكم  الأمتعة اإ

 والرشوط اليت يراها مناس بًة. 

)ج( ويف احلاةل املنصوص علهيا يف الفقرة )أأ( أأعاله، يدفع 
لوازم املزنلية والأمتعة املكت ب ادلويل تلكفة نقل ال

 )أأ( ]...[

ذا اكن التعيني الأويل أأو الانتداب قد  (2) واإ
اس متر ملدة تقل عن س نتني ولكن مت تديدها 
حبيث يشمل التعيني أأو الانتداب، مع وضع 

رتة تبلغ س نتني عىل المتديد يف الاعتبار، ف
الأقل بدءًا من اترخي التعيني الأويل أأو 

عند انهتاء  الانتداب، عند هذا المتديد؛
اخلدمة، رشيطة أأن يكون التعيني أأو الانتداب 
ملدة س نتني عىل الأقل أأو أأن يكون املوظف قد 

 .املتصةلأأمت س نتني عىل الأقل من اخلدمة 

( 0يف الفقرة )أأ()املنصوص علهيا  احلاةل احلالت)ب( ويف 
أأعاله، يدفع املكت ب ادلويل تلكفة نقل اللوازم  (2و)

ما  ىل مركز العمل اإ املزنلية والأمتعة الشخصية للموظف اإ
من ماكن التعيني أأو من املاكن اذلي حيق للموظف أأن 
جازة زايرة الوطن، برشط أأن تكون هذه  يقيض فيه اإ

تُنق ل من  الأمتعة واللوازم يف حيازته يف وقت التعيني وأأن
أأجل أأن ينتفع هبا املوظف دون غريه. وجيوز للمدير العام 
أأن يأأذن، يف حالت اس تثنائية، بدفع مصاريف نقل 
ىل مركز العمل من ماكن أ خر، ابلأحاكم  الأمتعة اإ

 والرشوط اليت يراها مناس بًة.

أأعاله،  (2))ج( ويف احلاةل املنصوص علهيا يف الفقرة )أأ(
فة نقل اللوازم املزنلية والأمتعة يدفع املكت ب ادلويل تلك

  .2102مايو  5اترخي بدء النفاذ: 

(، لأن املوظف 2ُحذفت امجلةل الأوىل من الفقرة )أأ()
ملدة س نة واحدة عىل الأقل )ولكن املُعنيَّ أأو املُنتدب 

أأقل من س نتني( حيق هل احلصول عىل مصاريف 
)ه( من 7-0-7حشنة غري مصحوبة مبوج ب القاعدة 

ادة لحئة املوظفني، وبدل عدم نقل الأمتعة مبوج ب امل
املبلغ الإجاميل املقطوع من من نظام املوظفني، و  0-22

 2-0-7منحة الانتداب مبوج ب القاعدة 
 ((.2اجلديدة )ب() رة)الفق

 

الواردتني  وُأعيد وفقًا ذلكل ترقمي الإشارتني املرجعيتني
 .يف الفقرتني )ب( و)ج(
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 ل/ الةرض منهوصف التعدي النص اجلديد النص السابق القاعدة

ىل املاكن اذلي حيق  الشخصية للموظف من مركز العمل اإ
ليه عىل حساب املكت ب ادلويل، أأو أأي  للموظف الإايب اإ
ماكن أ خر يأأذن به املدير العام يف حالت اس تثنائية وفقًا 
للأحاكم والرشوط اليت يراها مناس بة، برشط أأن تكون 

ف يف وقت انهتاء اخلدمة الأمتعة واللوازم يف حيازة املوظ
 وتُنق ل من أأجل أأن ينتفع هبا املوظف دون غريه. 

]…[ 

يوليو  0)ز( وأأي موظف دخل تعيهنه حزي النفاذ قبل 
يس متر، حيامث انطبق، يف احلصول عىل منحة  0111

الانتداب املنصوص علهيا يف هذا النظام ولحئته كام اكنت 
 .0111يونيو  01يف 

لأغراض النقل والشحن، أأنه عندما )ح( وجي ب أأن يُفه م، 
خُيريَّ املوظف بني احلجم والوزن، جي ب عليه أأن خيتار 

 أأقل اخليارين تلكفًة.

ىل املاكن اذلي حيق  الشخصية للموظف من مركز العمل اإ
ليه عىل حساب املكت ب ادلويل، أأو أأي  للموظف الإايب اإ
ماكن أ خر يأأذن به املدير العام يف حالت اس تثنائية وفقًا 
للأحاكم والرشوط اليت يراها مناس بة، برشط أأن تكون 

يازة املوظف يف وقت انهتاء اخلدمة الأمتعة واللوازم يف ح 
 وتُنق ل من أأجل أأن ينتفع هبا املوظف دون غريه.

]…[ 

يوليو  0)ز( وأأي موظف دخل تعيهنه حزي النفاذ قبل 
يس متر، حيامث انطبق، يف احلصول عىل منحة  0111

الانتداب املنصوص علهيا يف هذا النظام ولحئته كام اكنت 
 .0111يونيو  01يف 

 ب أأن يُفه م، لأغراض النقل والشحن، أأنه وجي )ز( )ح(
عندما خُيريَّ املوظف بني احلجم والوزن، جي ب عليه أأن 

 خيتار أأقل اخليارين تلكفًة.

)ح( وجيوز للموظفني املس تحقني ملصاريف نقل الأمتعة 
مبوج ب هذه القاعدة واذلين خيتارون عدم ممارسة هذا 

أأن حيصلوا عىل بدل عدم نقل الأمتعة  الاس تحقاق
من نظام املوظفني، وجيوز أأن تُردَّ هلم  22-0 ب املادة مبوج

املصاريف املتكبدة يف نقل الأمتعة الشخصية واللوازم 
 )ه( من لحئة املوظفني.7-0-7املزنلية مبوج ب القاعدة 

 

 

 

 

 

 

ُحذفت الفقرة )ز( السابقة لأهنا مل تعد ساريًة، و 
 وُأعيد ترقمي الفقرة )ح(السابقة وفقًا ذلكل.

 

 

 

 

فقرة جديدة )ح( لتسليط الضوء عىل خيار  ُأضيفتو 
الأمتعة البديل للموظفني اذلين يس تحقون عدم نقل 

احلصول عىل مصاريف نقل الأمتعة مبوج ب القاعدة 
 من لحئة املوظفني. 7-0-6
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 ل/ الةرض منهوصف التعدي النص اجلديد النص السابق القاعدة

 )ه(7-0-7القاعدة 

الأمتعة الزائدة 
والشحنة غري 

 املصحوبة

وجيوز عند التعيني أأو النقل أأو انهتاء اخلدمة، عندما ل 
، أأن حيق للموظف احلصول عىل مصاريف نقل الأمتعة

تُردَّ هل املصاريف املتكبدة يف نقل الأمتعة الشخصية 
واللوازم املزنلية عن طريق الشحن السطحي، أأو عن 

ذا اكنت وس يةل النقل الثانية أأقل تلكفًة، حبد  طريق اجلو اإ
أأقىص ل يتجاوز ما ييل، مبا يف ذكل مواد التعبئة ولكن 

 ابس تثناء صناديق الشحن وعرابت الرفع:

نلكزيي( أأو  2211م )كة 0111( 0)  مرتات 6.20رطل اإ
 قدمًا مكعبًا( للموظف؛  221مكعبة )

نلكزيي( أأو  0011كةم ) 511( 2)  مرتات 0.00رطل اإ
 قدمًا مكعبًا( للمعال الأول؛  001مكعبة )

نلكزياًي( أأو  661كةم ) 011( 0) مرت  0.17رطاًل اإ
قدمًا مكعبًا( للك معال أ خر مأأذون هل  66مكع ب )

 حساب املكت ب ادلويل.ابلسفر عىل 

الانتداب اإىل  أأو  النقلأأو  الأويلوجيوز عند التعيني 
مركز معل أ خر ملدة س نة واحدة عىل الأقل، أأو يف حاةل 
جاملية تبلغ س نة واحدة عىل الأقل،  تديد الانتداب ملدة اإ

برشط أأن يكون التعيني ملدة س نة  ،انهتاء اخلدمة أأو عند
للموظف احلصول عىل  عندما ل حيق واحدة عىل الأقل،

من لحئة  6-0-7مبوج ب القاعدة مصاريف نقل الأمتعة 
خيتار عدم ممارسة هذا حيق هل ذكل و أأو عندما املوظفني 

، أأن تُردَّ هل املصاريف املتكبدة يف نقل س تحقاقالا
عن ويكون النقل  .الأمتعة الشخصية واللوازم املزنلية

ذا اكنت  طريق الشحن السطحي، أأو عن طريق اجلو اإ
، حبد أأقىص ل يتجاوز ما وس يةل النقل الثانية أأقل تلكفةً 

ييل، مبا يف ذكل مواد التعبئة ولكن ابس تثناء صناديق 
 الشحن وعرابت الرفع:

نلكزيي( أأو  2211كةم ) 0111( 0)  مرتا 6.20رطل اإ
 قدمًا مكعبًا( للموظف؛  221) امكعب

نلكزيي( أأو  0011كةم ) 511( 2)  مرتا 0.00رطل اإ
 ؛ قدمًا مكعبًا( للمعال الأول 001) امكعب

نلكزياًي( أأو  661كةم ) 011( 0)  امرت  0.17رطاًل اإ
قدمًا مكعبًا( للك معال أ خر مأأذون هل ابلسفر  66) امكعب

 عىل حساب املكت ب ادلويل.

 .2102مايو  5اترخي بدء النفاذ: 

لمتكني املوظفني اذلين حيق هلم احلصول عىل 

من  6-0-7مصاريف نقل الأمتعة مبوج ب القاعدة 
لكن خيتارون عدم ممارسة هذا لحئة املوظفني، و 

هلم مصاريف حشن حمدود  ردَّ ، من أأن تُ الاس تحقاق
غري  ةللأمتعة الشخصية واللوازم املزنلية )الشحن

 (.ةاملصحوب

شارة من أأجل توضيح أأن املوظف ليك و  ُأضيفت اإ
ة ، جي ب أأن يكون تعيهنه أأو انتدابه ملديكون مؤهالً 

جاملية  د  س نة واحدة عىل الأقل أأو أأن يُم   تبلغ لفرتة اإ
 س نة واحدة عىل الأقل.

وفامي يتعلق ابلتةيريات اللةوية الطفيفة، تةريت كمة 
ىل "تعيني" ت ش يًا مع املصطلحات ا"نقل" اإ
"سفر املوظفني  2-0-7املس تخدمة يف القاعدة 
"منحة الانتداب"  2-0-7الرمسي"، والقاعدة 

 "مصاريف نقل الأمتعة". 6-0-7والقاعدة 
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 ل/ الةرض منهوصف التعدي النص اجلديد النص السابق القاعدة

-5-00القاعدة 
 (0)ب()0

 جملس الطعون

 وتكون تشكيةل جملس الطعون كام ييل:

( رئهس وانئ ب للرئهس تعي هنام جلنة الويبو للتنس يق 0)
بناء عىل اقرتاح يتقدم به املدير العام بعد التشاور مع 
جملس املوظفني، وخُيتاران من بني أأشخاص من ذوي 

اخلربة يف قانون اخلدمة املدنية ادلولية أأو خربة معادةل يف 
نون الإداري املنطبق، عىل أأل يكوان من موظفي القا

املكت ب ادلويل أأو من املوظفني السابقني اذلين معلوا فيه 
 يف الس نوات العرش املاضية.

 وتكون تشكيةل جملس الطعون كام ييل:

( رئهس وانئ ب للرئهس تعي هنام جلنة الويبو للتنس يق 0)
ور مع بناء عىل اقرتاح يتقدم به املدير العام بعد التشا

جملس املوظفني، وخُيتاران من بني أأشخاص من ذوي 
اخلربة يف قانون اخلدمة املدنية ادلولية أأو خربة معادةل يف 
القانون الإداري املنطبق، عىل أأل يكوان من موظفي 

املكت ب ادلويل أأو من املوظفني السابقني اذلين معلوا فيه 
ورشط استيفاء معايري يف الس نوات العرش املاضية. 

، بصورة الأهلية املنصوص علهيا أأعاله يعني  املدير العام
مؤقتة، الرئهس وانئ ب الرئهس، بعد التشاور مع جملس 
املوظفني، يف انتظار التعيني الرمسي من قبل جلنة الويبو 

للتنس يق بناء عىل الاقرتاح املقدم من املدير العام. 
وينهتيي التعيني املؤقت يف التارخي اذلي تبت  فيه جلنة 

 .الويبو للتنس يق يف هذا اخلصوص

 .2102يناير  0اترخي بدء النفاذ: 

 – جملس الويبو للطعونلضامن عدم توق ف معل 
ابلتشكيل اجلديد املنصوص عليه يف القاعدة 

لتعيني رئهس وانئ ب  انتظاراً  –)ب(0-5-00 اجلديدة
من قبل جلنة الويبو  لس الويبو للطعونرئهس جمل

ل خالل اجامتعها للت  نس يق، وهو ما لن حيدث اإ
، وذكل بمتكني 2102الس نوي يف سبمترب/ أأكتوبر 

لس املدير العام من تعيني رئهس وانئ ب رئهس جمل
 بصورة مؤقتة. الويبو للطعون

 املرفق اخلامس

دة ترسي  قواعد ُمحدَّ
عىل املوظفني 

 العاملني بدوام جزِئ

قواعد  - 0املادة 
للموظفني العاملني 

)أأ( يُطبَّق نظام املوظفني ولحئته عىل املوظفني العاملني 
 بدوام جزِئ مع عدم الإخالل ابلقواعد التالية:

( تُطبَّق املرتبات والبدلت واملنح املنصوص علهيا يف 0)
)تسوية مقر  1-0)املرتبات الصافية( و 0-0املواد 

)بدلت  2-0، و0-0)بدل اللةة( و 01-0العمل( و
واملرفق الثاين )منحة التعلمي(  02-0عاةل( ويف املادة الإ 

عىل املوظفني العاملني بدوام جزِئ عىل أأساس نس بة 
لك مهنم يف أأس بوع العمل العادي اخلاص هبم مقابل 

)أأ( يُطبَّق نظام املوظفني ولحئته عىل املوظفني العاملني 
 بدوام جزِئ مع عدم الإخالل ابلقواعد التالية:

 الاس تحقاقات املرتبات والبدلت واملنح( تُطبَّق 0)
 1-0و( الصافية)املرتبات  0-0علهيا يف املواد  املنصوص

 2-0، و0-0و )بدل اللةة( 01-0ل( و)تسوية مقر العم
 01-0)تسوية مقر العمل( و 1-0و)بدلت الإعاةل( 

)منحة  واملرفق الثاين 02-0 يف املادةو )بدل اللةة(
جازة زايرة الوطن( ويف قواعد  0-5واملادة التعلمي(  )اإ

 .2102مايو  0فاذ: اترخي بدء الن

لت املادة  جازة 0)أأ()0عُد ِّ ىل أأن مبلغ اإ ( لالإشارة اإ
زايرة الوطن املس تحق للموظفني العاملني بدوام 

 جزِئ حُيس  ب من ال ن فصاعدًا عىل أأساس تناس يب
عىل سبيل املثال، ف) عدل العمل اخلاص هبمم  مع

مؤهاًل % 11املوظف اذلي يبلغ معدل معهل يكون 
% من املبلغ املس تحق للموظف 11 للحصول عىل

ُأضيفت مجةٌل يف هذه و اذلي يعمل بدوام اكمل(. 
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 ل/ الةرض منهوصف التعدي النص اجلديد النص السابق القاعدة

 أأربعني ساعة؛ بدوام جزِئ

( والأجر ادلاخل يف حساب املعاش التقاعدي 2)
(، فضاًل عن مسامهة املكت ب ادلويل يف 07-0)املادة 
املس تحقة مبقتىض خطة التأأمني الطيب  الأقساط
)د((، ل خيتلف يف حاةل املوظفني 0-2-6)القاعدة 

العاملني بدوام جزِئ عن املوظفني العاملني بدوام 
اكمل؛ وما يدفعه لك من املكت ب ادلويل واملوظفني 
العاملني بدوام جزِئ من اشرتااكت يف صندوق 
 مهنم املعاشات التقاعدية حُيس  ب عىل أأساس نس بة لك
يف أأس بوع العمل العادي اخلاص هبم مقابل أأربعني 
ساعة، وكذكل احلال ابلنس بة ملدة خدمهتم لأغراض 

 مزااي صندوق املعاشات التقاعدية؛

 

 

 

)الإجازة الس نوية(،  0-5( ولأغراض تطبيق املواد 0)
جازة زايرة الوطن(، و 0-5و هناء  1-1)اإ )تعويض اإ

ىل ا 1-1اخلدمة(، و  01-1لوطن(، و)منحة العودة اإ
)منحة الوفاة(، حُتس  ب مدة  02-1)سن التقاعد( و

خدمة املوظفني العاملني بدوام جزِئ عىل أأساس نس بة 

لحئة املوظفني ذات الصةل ومرفقات نظام املوظفني 
وام جزِئ عىل أأساس عىل املوظفني العاملني بد ولحئته

نس بة لك مهنم يف  عدل العمل اخلاص هبممع ماس يب تن
 ؛أأس بوع العمل العادي اخلاص هبم مقابل أأربعني ساعة

( والأجر ادلاخل يف حساب املعاش التقاعدي 2)
(، فضاًل عن مسامهة املكت ب ادلويل يف 07-0)املادة 

الأقساط املس تحقة مبقتىض خطة التأأمني الطيب 
)د((، ل خيتلف يف حاةل املوظفني 0-2-6عدة )القا

العاملني بدوام جزِئ عن املوظفني العاملني بدوام 
اكمل؛ وما يدفعه لك من املكت ب ادلويل واملوظفني 
العاملني بدوام جزِئ من اشرتااكت يف صندوق 

مع تناس يب املعاشات التقاعدية حُيس  ب عىل أأساس 
هنم يف أأس بوع نس بة لك م عدل العمل اخلاص هبمم

، وكذكل العمل العادي اخلاص هبم مقابل أأربعني ساعة
احلال ابلنس بة ملدة خدمهتم لأغراض مزااي صندوق 

 املعاشات التقاعدية؛

)الإجازة الس نوية(،  0-5( ولأغراض تطبيق املواد 0)
جازة زايرة الوطن(، 0-5و هناء  1-1و )اإ )تعويض اإ

ىل الوطن(، 1-1و اخلدمة(،  01-1و )منحة العودة اإ
وقواعد لحئة )منحة الوفاة(،  02-1و )سن التقاعد(

حُتس  ب مدة خدمة املوظفني  املوظفني ذات الصةل،
عدل م معتناس يب العاملني بدوام جزِئ عىل أأساس 

الفقرة الفرعية للنص عىل أأن قواعد لحئة املوظفني 
ذات الصةل ومرفقات نظام املوظفني ولحئته اخلاصة 
هبذه الاس تحقاقات تُطبَّق عىل املوظفني العاملني 
 .بدوام جزِئ مثلها يف ذكل مثل نظام املوظفني

 

وُأدخلت بعض التةيريات التحريرية الطفيفة الأخرى 
 (.0( و)2( و)0)أأ()0عىل املادة 

 

 

 

 

 

ىل "املادة و  جازة زاي 0-5ُحذفت الإشارة اإ رة )اإ
ن ال ن فصاعدًا مف(؛ 0)أأ()0وطن(" من املادة ال

جازة زايرة الوطن عامني، وفقًا  س تكون دورة اإ
ىل و . من نظام املوظفني 0-5 للامدة ُحذفت الإشارة اإ
"سن التقاعد" لأن سن التقاعد ينطبق  01-1ملادة ا

ذاهتا طريقة لوظفني العاملني بدوام جزِئ ابعىل امل
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 ل/ الةرض منهوصف التعدي النص اجلديد النص السابق القاعدة

لك مهنم يف أأس بوع العمل العادي اخلاص هبم مقابل 
أأربعني ساعة. وتُطبَّق لحئة نظام املوظفني املتعلقة مبواد 

ل عىل نظام املوظفني املذكورة أأعاله مع ما يلزم من تبدي
 املوظفني العاملني بدوام جزِئ؛

…[] 

نس بة لك مهنم يف أأس بوع العمل  العمل اخلاص هبم
العادي اخلاص هبم مقابل أأربعني ساعة. وتُطبَّق لحئة 

 املتعلقة مبواد نظام املوظفني املذكورة نظام املوظفني
أأعاله مع ما يلزم من تبديل عىل املوظفني العاملني 

 ؛بدوام جزِئ

[…] 

 

 

تُراع  عند حساب الاس تحقاقات مبوج ب و ( 5)
( أأعاله التةيريات اليت 0)اإىل ( 0)من الفقرات الفرعية 

حتدث يف معدل معل املوظف خالل الفرتة اليت يتجمع 
 فهيا أأي رصيد منطبق من اخلدمة.

 عىل املوظفني العاملني بدوام اكمل.هبا اليت ينطبق 

 

 

 

 

 

ىل املادة 5ة )ُأضيفت فقرة فرعية جديدو  )أأ( 0( اإ
التناس يب  ساباحل  عند ،رُتاع س هلتوضيح أأن

معدل عىل  اليت تطرأأ التةيريات  ،لالس تحقاقات
العمل خالل الفرتة اليت يتجمع فهيا أأي رصيد منطبق 

 .من اخلدمة

 ]هناية املرفق الرابع والوثيقة[


