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 المحت��ات

 WO/CC/81/2أقسام الوث�قة 

 المقدمة أوً�. 

 .
�
ف (للموافقة عليها) ثان�ا  تعد�الت ع� نظام الموظفني

 .
�
ف (لإلخطار بها) ثالثا  تعد�الت ع� الئحة الموظفني

 المرفقات

ح إدخالها ع� نظام  المرفق األول ف التعد�الت المق�ت  الموظفني

ي 
ف  المرفق الثايف  بخالف الفصل السابع –تعد�الت ع� الئحة الموظفني

ف  المرفق الثالث   الفصل السابع (النسخة النهائ�ة) –تعد�الت ع� الئحة الموظفني

ف  المرفق الرابع   )الُمقاَرنةالفصل السابع (النسخة  -تعد�الت ع� الئحة الموظفني
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 المقدمة أوً�. 
 

عرض ع�  .1
ُ
ف لإلخطار بها. ت ف للموافقة عليها، وتعد�الُت الئحة الموظفني  لجنة ال��بو للتنسيق تعد�الُت نظام الموظفني

 
ن ال��بو من الحفاظ ع� إطار تنظ��ي  .2

�
ي تمك ف والئحته الئت ي إطار المراجعة المستمرة لنظام الموظفني

عرض هذە التعد�الت �ف
ُ
وت

ة و�دعمها، مع ضمان التسل�م يتك�ف ��عة مع احت�اجات المنظمة  ي نظام  وافقوأول��اتها المتغ�ي
مع الممارسات الفض� المّتبعة �ف

 األمم المتحدة الموحد. 
 
 

 .
�
ن (للموافقة عليها)ثان�ا  تعد�الت ع� نظام الموظفني

 
. وف�ما ��ي توضيح للتعد�الت الرئ�س� .3 ف ح إدخالها ع� نظام الموظفني ي المرفق األول التعد�الت المق�ت

 ة. ترد �ف
 

 بدل الوظ�فة الخاص – 11-3المادة 
 

ف (انظر  .4 ي الئحة الموظفني
ف جد�دين ونقل بعض األحكام الحال�ة إ� قاعدة جد�دة �ف ح إضافة حكمني . ناە)أد 14الفقرة ُ�ق�ت

ي 
ة، كجزء هذە والحكم الجد�د األول �ف ات قص�ي ف من المتوقع أن �ضطلعوا لف�ت ح المبدأ القائل بأن الموظفني عادي من عملهم المادة ُيوضِّ

، بواجبات ومسؤول�ات وظائف ي
ي نظام األمم المتحدة  ذات رتبة المعتاد ودون تع��ض إضا�ف

ي منظمات أخرى �ف
أع� (كما هو الحال �ف

ي 
ة زمن�ة معينة، بينما �ضمن �ف ام بدفع بدل الوظ�فة الخاص بعد ف�ت ف ي المادة نفسها االل�ت

ي ف�كفل �ف
الموحد). وأما الحكم الجد�د الثايف

ي �جوز بموجبها دفع البدل. الق وط الئت  من المرونة ف�ما يتعلق بال�ش
�
 اعدة (الجد�دة) قدرا

 
ي  .5

، بالدفع الفوري لبدل الوظ�فة الخاص "عندما �جب أداء عمل إضا�ف ي
، كإجراء استثنايئ

�
 حكم �سمح حال�ا

�
وسُ�حذف أ�ضا

ي مؤقت، أثناء المؤتمرات مثال". وهذا الحكم َع�فَّ عل�ه الزمن، و�تعارض م
ع المبادئ المذكورة أعالە. أضف إ� ذلك أن "العمل اإلضا�ف

 للمادة 
�
ي أن ُ��افأ عل�ه الموظف وفقا

ر دفع بدل وظ�فة خاص، بل ينب�ف ".  12-3المؤقت" ال ي�ب ي
 والقواعد المتعلقة "بالعمل اإلضا�ف

 
 التعيينات الدائمة – 19-4المادة 

 
 حذف اإلشارة إ� التعيينات الدائمة

 
ح حذف  .6 �شأن "التداب�ي االنتقال�ة". و�رجع ذلك إ� أن منح  5-12ونقل األحكام ذات الصلة إ� المادة  19-4المادة ُ�ق�ت

، إال لعدد محدود 2012التعيينات الدائمة قد اسُتع�ض عنه بتعيينات مستمرة منذ عام  ، وال �جوز منح تعيينات دائمة، كإجراء انتقا�ي
ي 

ف الذين لهم حق مكتسب �ف . من الموظفني ف ي منحهم هذا الن�ع من التعيني
 النظر �ف

 
ي حالة الموافقة ع� حذف المادة  .7

 اإلشارة إ� التعيينات الدائمة من عدد من المواد والقواعد. 19-4و�ف
�
ولن  1، سُتحذف أ�ضا

ف  ي المادتني
ي أصبحت 5-12(ه) و2-9تظل اإلشارة إ� التعيينات الدائمة موجودة إال �ف ق�م). وف�ما ��ي 5-12(ب) (الئت (أ) بعد إعادة ال�ت

ي المرفق األول: 
ل �ف ي سُتحذف منها اإلشارة إ� التعيينات الدائمة، ع� النحو الُمفصَّ  المواد الئت

 
ق�ة  – 4-4المادة   ال�ت
ف   –  15-4المادة   أنواع التعيني
دة المدة  – 17-4المادة   التعيينات الُمحدَّ
 اإلجازة الخاصة  – 2-5المادة 
 مستحقات تتعلق بالسفر  – 3-7المادة 
 إنهاء الخدمة  – 2-9المادة 
 إنهاء الخدمة ألسباب صح�ة  – 4-9المادة 
 اإلشعار باالستقالة  – 6-9المادة 
 اء الخدمةاإلشعار ب�نه  – 7-9المادة 
 تع��ض إنهاء الخدمة  – 8-9المادة 
 منحة العودة إ� الوطن  – 9-9المادة 
 منحة الوفاة  – 12-9المادة 
 التداب�ي االنتقال�ة  – 5-12المادة 

                                                 
 . 2-2-9و 1-20-4و 2-13-4و 1-13-4و 1-2-2و�ي القواعد   1
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ف والئحته – 3-12المادة   تفس�ي نظام الموظفني

 
ي هذە المادة لتأ��د أن  .8

ح، ع� وجه الخصوص، إضافة حكم جد�د �ف المدير العام �جوز له أن �صدر منشورات إدار�ة (مثل ُ�ق�ت
ف والئحته. وس�سمح هذا الحكم الجد�د بحذف اإلشارة إ�   و�جراءات إضاف�ة لتنف�ذ نظام الموظفني

�
وطا د �ش حدِّ

ُ
التعم�مات اإلدار�ة) ت

ف والئحته دون إحداث ثغرة (  ). أدناە 11الفقرة انظر التعم�مات اإلدار�ة من جميع بنود نظام الموظفني
 

 التداب�ي االنتقال�ة – 5-12المادة 
 

ح إدراج األحكام المحذوفة من المادة  .9 ي التدب�ي االنتقا�ي المتعلق بالتعيينات الدائمة  19-4ُ�ق�ت
 ). أعالە 6(انظر الفقرة �ف

 
10.  :  حذف ستة تداب�ي انتقال�ة، ألنه لم �عد يوجد موظفون مؤهلون. واألحكام المحذوفة �ي

�
ح أ�ضا الفقرة (أ) �شأن "�س��ة وُ�ق�ت

، والفقرة (ط) �شأن بدل ف  المطالبات"، والفقرة (و) �شأن "منحة العودة إ� الوطن"، والفقرة (ح) �شأن البدل االنتقا�ي لألطفال المعالني
 التنقل (السابق)، والفقرة (ي) �شأن بدل عدم نقل األمتعة (السابق)، والفقرة (ل) �شأن سن التقاعد. 

 
 � التعم�مات اإلدار�ةحذف اإلشارة إ

 
ف والئحته. و�ــهدف ذلك إ� منح ال��بو المرونة  .11 ح حذف اإلشارة إ� "التعم�مات اإلدار�ة" من جميع بنود نظام الموظفني ُ�ق�ت

ات�ج�ات الرف�عة المستوى، وتبس�ط إطار  الالزمة الخت�ار الصك المناسب، والحد من استخدام التعم�مات اإلدار�ة للس�اسات واالس�ت
. ا طّبق نظام األمم المتحدة ل��بو التنظ��ي

ُ
ي ت ي المنظمات األخرى الئت

ف ولوائحها السار�ة �ف  مع أنظمة الموظفني
�
وهذا التغي�ي متسق أ�ضا

ي المرفق األول: الموحد. 
ل �ف ، ع� النحو الُمفصَّ  و�شمل المواد المعن�ة ما ��ي

 
 التك��م أو الهد�ة  – 8-1المادة 
ف بدالت   – 4-3المادة  ف الوطنيني ف الفنيني ي فئة الخدمات العامة وفئة الموظفني

 اإلعالة لموظ�ف
 المرتب األو�ي   – 5-3المادة 
 إعانة اإل�جار  – 9-3المادة 
 خصومات المرتبات  – 18-3المادة 
 البدالت واالستحقاقات الم�دان�ة  – 24-3المادة 
ف الوكاالت   – 14-4المادة   االنتقال بني
 التعيينات المستمرة  – 18-4المادة 
 الهيئة االستشار�ة  – 2-8المادة 
 إنهاء الخدمة ألسباب صح�ة  – 4-9المادة 

 
 تعد�الت أخرى

 
ل  .12  إدخال تعد�الت أخرى ال تمس صلب الموض�ع أو مجرد تعد�الت تح����ة ع� المواد التال�ة، ع� النحو الُمفصَّ

�
ح أ�ضا ُ�ق�ت

ي المرفق األول: 
 �ف
 

 النطاق والغرض  – 1-0المادة 
 إبالغ المعلومات  – 7-1المادة 
 �س��ة مقر العمل  – 8-3المادة 
 المساءلة و�دارة األداء  – 20-4المادة 
 مصار�ف السفر  – 1-7المادة 
ي مهمة رسم�ة  – 2-7المادة 

 السفر �ف
 مستحقات تتعلق بالسفر  – 3-7المادة 
 إنهاء الخدمة ألسباب صح�ة  – 4-9المادة 
 االستقالة  – 5-9المادة 

 
 

 .
�
ن (لإلخطار بها) ثالثا  تعد�الت ع� الئحة الموظفني

 
ن  الئحة ع� تعد�الت  أِلف.   السابع الفصل بخالف – الموظفني
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، بخالف التعد�الت المتعلقة بالفصل السابع ("مصار�ف السفر  .13 ف ي التعد�الت المدخلة ع� الئحة الموظفني

ي المرفق الثايف
ترد �ف

ح للتعد�الت الرئ�س�ة. ونقل   األمتعة"). وف�ما ��ي �ش
 

 بدل الوظ�فة الخاص – 1-11-3 (الجد�دة)القاعدة 
 

ح إدخالها ع� المادة  1-11-3سُتدَرج قاعدة جد�دة  .14 ي حالة الموافقة ع� التعد�الت المق�ت
. )أعالە 4انظر الفقرة ( 11-3�ف

ي 
 �ف

�
 11-3المادة وتتضمن هذە القاعدة بعض األحكام الواردة حال�ا

�
، بعد إجراء بعض التعد�الت عليها. و�ــهدف ذلك إ� منح اإلدارة م��دا

ي ذلك السماح ب
. استثناءتطبيق من المرونة �شأن دفع بدل الوظ�فة الخاص، بما �ف ف  ات عند االقتضاء لصالح الموظفني

 
ط � .15 ي أن تكون الوظ�فة األع� رتبة "شاغرًة". فهذا ال�ش

ط الذي �قت�ف ي وسُ�حذف ال�ش
حول دون دفع بدل الوظ�فة الخاص �ف

ف ع� الموظف أن يؤدي واجبات ومسؤول�ات  ط، ومنها ع� سب�ل المثال عندما يتعني  لوال ذلك ال�ش
�
را َّ ي �كون فيها البدل ُم�ب الحاالت الئت

ل س�جعل دفع بدل الو   وظ�فة ذات رتبة أع� أخذ شاغلها إجازة مرض�ة ممتدة. أضف إ� ذلك أن الحكم الُمعدَّ
�
وطا ظ�فة الخاص م�ش

 .
�
 بأن �كون أداء الموظف ُمرض�ا

 
ي الرتبة األع�.  .16

ي ستظل دون تغي�ي أال ُ�دفع بدل الوظ�فة الخاص إال بعد ثالثة أشهر متتال�ة من الخدمة �ف وط الئت  ومن ال�ش
 

 القوائم االحت�اط�ة – 5-9-4القاعدة 
 

ة صالح�ة القوائم  .17 ل هذە القاعدة لتمد�د ف�ت . والغرض من ذلك هو ���ــــع عمل�ة سُتعدَّ ف االحت�اط�ة من عام إ� عامني
 التوظ�ف، لصالح الدائرة، عندما تصبح الوظ�فة نفسها أو وظ�فة بالرتبة نفسها وذات مهام مماثلة شاغرًة. 

 
ف ونظامها الداخ�ي  – 1-10-4القاعدة   �شك�ل مجالس التعيني

 
ف من ضم  .18  مجالس التعيني

�
ل تمنع هذە القاعدة حال�ا . وسُتعدَّ ف ف مؤقتني أعضاء تقل رتبتهم عن رتبة الوظ�فة الشاغرة أو موظفني

، أيْ  ٌّ ي �ة دوٌر تقئف  إ� أن دور ممثل الموارد الب�ش
�
�ة، نظرا ض لمدير إدارة الموارد الب�ش ي  القاعدة للسماح باستثناء الممثل الُمفوَّ

أن دورە �ف
ي التوظ�ف. وهذا التغي

ة �ف ف وعدد المقام األول هو توف�ي الخ�ب �ة لديها موارد محدودة من الموظفني وري ألن إدارة الموارد الب�ش �ي �ف
ف من الرتبة ف  وما فوقها.  5-محدود من الموظفني

 
ل – 2-2-6القاعدة   اإلجازة المرض�ة واإلجازة الخاصة �سبب المرض الُمطوَّ

 
ف  – 7-2-6القاعدة  ف المؤقتني ف الص�ي للموظفني  الحما�ة الصح�ة والتأمني

 
ي حاالت الطوارئ المتعلقة باأل�ة أل��� من ثالثة أ�ام عمل متتال�ةيهدف  .19

�ن إ� السماح باستخدام اإلجازة �ف . أحد التغي�ي
ف الذين يواجهون حالة طوارئ متعلقة باأل�ة. وسيؤدي التغي�ي اآلخر إ� ز�ادة  والغرض من ذلك هو توف�ي م��د من المرونة للموظفني

ي حالة اإلجازة المرض�ة، من أر�عة إ� المهلة الزمن�ة لتقد�م الشها
أ�ام عمل بعد الغ�اب األول عن العمل. والغرض من  10دات الطب�ة �ف

، وت�س�ي المتابعة التنف�ذ�ة.  ف  ذلك هو ز�ادة المرونة من أجل الموظفني
 

ف  – 1-1-8القاعدة   مجلس الموظفني
 

ل هذە القاعدة لتوضيح أن اإللزام بالتشاور مع مجلس الموظ .20 ف �قت� ع� أمور الس�اسات، وال �شمل أي مسائل قد سُتعدَّ فني
ف و�دارة شؤونهم.   تنشأ �شأن موض�ع رعا�ة الموظفني

 
] – 2-1-10القاعدة  ي  اإلجراء [التأديئب

 
ي "تقد�م أدلة واضحة ومقنعة" بمع�ار اإلثبات  .21

ل هذە القاعدة لالستعاضة عن اإلشارة إ� مع�ار اإلثبات المتمثل �ف الذي سُتعدَّ
ي س�اق ير�ت إل�ه شك معقول""ال 

 للسوابق القضائ�ة للمحكمة اإلدار�ة لمنظمة العمل الدول�ة، حسب تفس�ي هذە المحكمة �ف
�
، وفقا

 قانون الخدمة المدن�ة الدول�ة. 
 

اعات والشكاوى المرتبطة بمكان العمل – 1-4-11القاعدة  ف  التس��ة اإلدار�ة لل�ف
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 من  .22
�
لت هذە القاعدة لتكون نافذًة اعتبارا  لتقد�م شكاوى التحرش 2022يناير  1ُعدِّ

�
ف يوما . ومن الجدير بالذكر أن مهلة التسعني

 . ف و�ضمن هذا التعد�ل اال�ساق مع إطار التحق�قات الخاص �شعبة إ� شعبة الرقابة الداخل�ة قد ُحذفت، لصالح الضحا�ا المحتملني
ذي ال �حدد أي مهلة زمن�ة لتقد�م بالغات سوء السلوك المحتمل، بغض النظر عن طب�عة االدعاء. كما أنه �كفل الرقابة الداخل�ة، ال

ي اال�ساق  ف المعئف " الصادرة عن مجلس الرؤساء التنف�ذيني مع "الس�اسة النموذج�ة لمنظومة األمم المتحدة �شأن التحرش الجن�ي
ي تنص ع� أن بالغات التحرش ال ي أال تخضع لمواع�د نهائ�ة. بالتنسيق، الئت

 2جن�ي الرسم�ة ينب�ف
 

 تعد�الت أخرى
 

، و�ي مجرد تعد�الت تح����ة أو تعد�الت  .23 ي
ي المرفق الثايف

ل �ف سُتجرى تعد�الت أخرى ع� القواعد التال�ة، ع� النحو الُمفصَّ
ف تهدف إ� حذف اإلشارة إ� التعيينات الدائمة والتعم�مات اإلدار�ة (انظر   ): أعالە 11و 7الفقرتني

 
 وقت العمل  – 2-3-1القاعدة 
 الغ�اب ب�ذن   – 3-3-1القاعدة 
 تنف�ذ قرار �شأن إعادة التصن�ف  – 1-2-2القاعدة 
ف   – 1-13-4القاعدة   إعادة التعيني
 اإلعادة إ� الوضع السابق  – 2-13-4القاعدة 
د   – 1-20-4القاعدة   ُمحدَّ

�
ف تعيينا ف المعينني  تقي�م أداء الموظفني

�
 ودائما

�
 المدة ومستمرا

ف   – 2-20-4القاعدة  ف المؤقتني  تقي�م أداء الموظفني
ف   – 1-2-5القاعدة  ف المؤقتني  اإلجازة الخاصة للموظفني
ي   – 1-2-6القاعدة  ف الطئب  التأمني
 إجازة الوضع  – 3-2-6القاعدة 
 إجازة األبوة  – 4-2-6القاعدة 
ي   – 5-2-6القاعدة   إجازة التبئف
 التع��ض عن فقدان األمتعة الشخص�ة أو تلفها �سبب الخدمة  – 6-2-6القاعدة 
ف   – 2-2-9القاعدة  ف المؤقتني ف الموظفني  إنهاء تعيني
 منحة العودة إ� الوطن  – 1-9-9القاعدة 
ف المظالم  – 2-3-11القاعدة   مكتب أمني

 
ن  الئحة ع� تعد�الت  باء.   األمتعة) ونقل السفر (مصار�ف السابع الفصل – الموظفني

 
ي إطار جهد أوسع لتبس�ط إطار ال��بو التنظ��ي  .24

 . جرى استعرض الفصل السابع �شأن "مصار�ف السفر ونقل األمتعة" بأ�مله �ف
 وسُينقل عدد من األحكام إ� منشورات إدار�ة منفصلة. 

 
ي المرفق الرابع �سخة  .25

ي المرفق الثالث. وترد �ف
ح موجز لها.  ُمقاَرنةوترد الص�غة النهائ�ة للفصل السابع �ف ات مع �ش  توضح التغي�ي

 
ات الموضوع�ة القل�لة.  .26 ح للتغي�ي  و�رد أدناە �ش

 
وط السفر/ القاعدة الجد�دة  –) 1(ب)(5-2-7درجة سفر المدير العام جوا� (القاعدة الحال�ة  خط  –) 1(ه)(5-1-7�ش

وط النقل)  الس�ي ووس�لة السفر و�ش
 

ل هذا الحكم لتغي�ي درجة سفر المدير  .27 ي الواقع منذ  سُ�عدَّ
ذ �ف  من الدرجة األو� إ� درجة األعمال. وهذا التغي�ي ُمنفَّ

�
العام جوا

، حينما تو� المدير العام الجد�د منصبه. وس�سمح هذا التعد�ل لل��بو بالتنف�ذ ال�امل لتوص�ة أصدرتها وحدة التفت�ش 2020أ�ت��ر 
ي عام 

كة �ف ق ع� رحالت سفر ا2017المش�ت طبَّ
ُ
 3لمدير العام. ، ولم تكن ت

 

                                                 
انظر   2

https://unsceb.org/sites/default/files/imported_files/UN%20System%20Model%20Policy%20on%20Sexual%20Harassment_FIN
AL_0.pdf 

ون، سبتم�ب (تق WO/PBC/28/15انظر ع� وجه الخصوص الوث�قة   3 ان�ة، الدورة الثامنة والع�ش ف نامج والم�ي ي الفقرة 2018��ر لجنة ال�ب
؛ 165)، �ف

ان�ة، الدورة الحاد�ة والثالثون، سبتم WO/PBC/31/14 والوث�قة ف نامج والم�ي ي الفقرة 2020�ب (تق��ر لجنة ال�ب
(تق��ر لجنة  WO/PBC/33/15؛ والوث�قة 116)، �ف

ان�ة، الدورة الثالثة والثالثون، سبتم�ب  ف نامج والم�ي ي الفقرة 2021ال�ب
 . 154)، �ف

https://unsceb.org/sites/default/files/imported_files/UN%20System%20Model%20Policy%20on%20Sexual%20Harassment_FINAL_0.pdf
https://unsceb.org/sites/default/files/imported_files/UN%20System%20Model%20Policy%20on%20Sexual%20Harassment_FINAL_0.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_28/wo_pbc_28_15.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_31/wo_pbc_31_14.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_33/wo_pbc_33_15.pdf
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ف (القاعدة الحال�ة  أع� معدالت بدل إقامة يو�ي  بدل اإلقامة  -(ب) 9-1-7(ب)/ القاعدة الجد�دة 9-2-7ل�بار الموظفني
(  اليو�ي

 
ي دفع معدالت أع� لبدل اإلقامة اليو�ي  .28

ي تتبعها ال��بو منذ أمد بع�د المتمثلة �ف ل هذا الحكم ل�ع�ب عن الممارسة الئت سُ�عدَّ
ف (مدالخاص  ف هذە الممارسة والقاعدة.  4وما فوقها) 1-بكبار الموظفني   5ولضمان اال�ساق بني

�
ل أ�ضا لينص ع� أن المعدالت  وسُ�عدَّ

ف أو النقل أو انتهاء الخدمة أو إجاز  ي مهمة رسم�ة، ول�س ع� السفر عند التعيني
ة األع� لبدل اإلقامة اليو�ي ال تنطبق إال ع� السفر �ف

 ز�ارة الوطن. 
 

 )1-2-7القاعدة الجد�دة  / 2-3-7منحة االستقرار (القاعدة الحال�ة 
 

ف (انظر  .29 ل هذا الحكم لينص ع� أن المعدالت األع� لبدل اإلقامة اليو�ي المدفوعة ل�بار الموظفني ) ال أعالە 28الفقرة سُ�عدَّ
 تنطبق ع� الجزء المتعلق ببدل اإلقامة اليو�ي من منحة االستقرار. 

 
 )2-2-7القاعدة الجد�دة  / 6-3-7األمتعة (القاعدة الحال�ة مصار�ف نقل 

 
ف ع�  .30 ف بأن �طلبوا من ال��بو دفع رسوم تخ��ن أمتعتهم وأغراضهم. وسيتعني سُ�حذف هذا الحكم الذي �سمح للموظفني

ل�ة كلها أو بعضها عند انتدابهم إ� مركز عمل جد�د أن �ل ف ي تخ��ن أغراضهم الم�ف
ف الذين يرغبون �ف جؤوا إ� المبلغ اإلجما�ي الموظفني

 المقط�ع الخاص باالنتقال. وذلك لتبس�ط اإلجراءات اإلدار�ة. 
 

ف بأن �طلبوا من ال��بو دفع رسوم نقل س�اراتهم، ألنه حكم قد َع�فَّ عل�ه  .31  هذا الحكم الذي �سمح للموظفني
�
وسُ�حذف أ�ضا

 الزمن. 
 

32.  :  إن لجنة ال��بو للتنسيق مدعوة إ� ما ��ي
 

الموافقة ع� تعد�الت نظام  "1"
ي المرفق األول 

نة �ف ف بص�غتها المبيَّ الموظفني
 ،WO/CC/81/2من الوث�قة 

 
واإلحاطة علما� بالتعد�الت المدخلة  "2"

ي 
نة �ف ف بص�غتها المبيَّ ع� الئحة الموظفني

ي والثالث والرابع من الوث�قة 
المرفق الثايف

WO/CC/81/2 . 
 

 [ت�ي ذلك المرفقات]

                                                 
ون، سبتم�ب  WO/PBC/28/6انظر الوث�قة   4 ان�ة، الدورة الثامنة والع�ش ف نامج والم�ي كة، لجنة ال�ب (تق��ر مرح�ي عن تنف�ذ توص�ات وحدة التفت�ش المش�ت

ي الفقرة 2018
 الوث�قة 8، وكذلك المرفق األول، الصفحة 9)، �ف

�
ون، سبتم�ب  WO/PBC/28/15. وانظر أ�ضا ان�ة، الدورة الثامنة والع�ش ف نامج والم�ي (تق��ر لجنة ال�ب

ي الصفحة 2018
 . 40)، �ف

ي المدير 9-2-7تنص القاعدة   5 قة ع� مديري ال��بو ومساعدي المدير العام ونائئب  ع� أن معدالت بدل اإلقامة اليو�ي الُمطبَّ
�
ف حال�ا (ب) من الئحة الموظفني

ف إ� الفئات نفسها. إال أن األمم المتحدة توقفت ع ف المنتمني ي تضعها األمم المتحدة للمسؤولني ن دفع معدالت أع� العام، ع� وجه الخصوص، �ي المعدالت الئت
ي عام 

 . 2004لبدل اإلقامة اليو�ي لهذە الفئات �ف

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_28/wo_pbc_28_6.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_28/wo_pbc_28_15.pdf
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ن  ح إدخالها ع� نظام الموظفني  التعد�الت المق�ت
 

ح النص الحا�ي  المادة  غرض/ وصف التعد�ل النص الجد�د المق�ت

 1-0المادة 

 النطاق والغرض

[…] 
 

ف والئحته إال ع� جميع (ب) األفراد الذين  وال ينطبق نظام الموظفني
ي 

ف �ف ف مؤقت (ع� النحو الُمعرَّ ي المكتب الدو�ي إما بموجب تعيني
�عملون �ف

ي المادة 16-4المادة 
ف �ف د المدة (ع� النحو الُمعرَّ ف محدَّ ) أو 17-4) أو تعيني

ي المادة 
ف �ف ف دائم (ع� النحو الُمعرَّ ف مستمر (ع� 19-4تعيني ) أو تعيني

ي المادة 
ف �ف "). 18-4النحو الُمعرَّ ف  ) (وُ�شار إليهم ف�ما ��ي باسم "الموظفني

 
مع  16-4و�تساوى أصحاب التعيينات المؤقتة بموجب المادة  (ج)

دة المدة أو الدائمة أو المستمرة بموجب نظام  أصحاب التعيينات الُمحدَّ
وط الخدمة والمستحقات والبدالت  ي �ش

ف والئحته �ف الموظفني
ف والئحته واالستحقاقات، ما لم ُ�ذكر خالف ذلك  ي نظام الموظفني
�ف

 . ف  الحاليني
 

ف والئحته  (د) ، ال ينطبق نظام الموظفني
�
 للفقرة (ب) الواردة آنفا

�
ووفقا

ة إجمال�ة ال  ف ع� أساس يو�ي لف�ت ، واألفراد العاملني ف ف ع� المتدر�ني الحاليني
 ("العاملون باليوم�ة")، وجميع األفراد الذين قد �حتاج  30تتجاوز 

�
يوما

ي المكتب الدو
�ي إ� توظ�فهم بموجب تعيينات أخرى غ�ي تلك المذكورة �ف

 
�
ي . الفقرة (ب) آنفا

دين �ف وط خدمة األشخاص الُمحدَّ و�ضع المدير العام �ش
 الفقرة (د) الحال�ة. 

 
ي �جوز العمل فيها  (ه) ي كل حالة، الوظائف الئت

ر المدير العام، �ف وُ�قرِّ
وط  دة ال�ش ، و�ضع بقواعد ُمحدَّ ي

ف بدوام جزيئ ف العاملني السار�ة ع� الموظفني
ي أسب�ع العمل العادي الخاص 

، ع� أساس حصة كل منهم �ف ي
بدوام جزيئ

ف بدوام كامل.  ف العاملني  بهم مقابل أسب�ع العمل العادي الخاص بالموظفني

[…] 
 

ف والئحته إال ع� جميع األفراد الذين  (ب) وال ينطبق نظام الموظفني
ي المكتب الدو�ي إما بمو 

ي �عملون �ف
ف �ف ف مؤقت (ع� النحو الُمعرَّ جب تعيني

ي المادة 16-4المادة 
ف �ف د المدة (ع� النحو الُمعرَّ ف محدَّ ) أو 17-4) أو تعيني

ي المادة
ف �ف ف دائم (ع� النحو الُمعرَّ ف مستمر 5-12 19-4 تعيني ) أو تعيني

ي المادة 
ف �ف ) (وُ�شار إليهم ف�ما ��ي باسم 18-4(ع� النحو الُمعرَّ

 .(" ف  "الموظفني
 

مع  16-4و�تساوى أصحاب التعيينات المؤقتة بموجب المادة  (ج)
دة المدة أو الدائمة أو المستمرة بموجب نظام  أصحاب التعيينات الُمحدَّ

وط الخدمة والمستحقات والبدالت  ي �ش
ف والئحته �ف الموظفني

ف والئحته  ي نظام الموظفني
واالستحقاقات، ما لم ُ�ذكر خالف ذلك �ف

 . ف  الحاليني
 

، (د) (ج)
�
 للفقرة (ب) الواردة آنفا

�
ف والئحته  ووفقا ال ينطبق نظام الموظفني

ف  ف ع� المتدر�ني ة  والزمالءالحاليني ف ع� أساس يو�ي لف�ت واألفراد العاملني
 ("العاملون باليوم�ة") 30إجمال�ة ال تتجاوز 

�
الذين قد  ، وجميع األفراد يوما

ن  م�حتاج المكتب الدو�ي إ� توظ�فه بموجب تعيينات أخرى غ�ي  العاملني
وط خدمة  . و�ضع المدير العام �ش

�
ي الفقرة (ب) آنفا

تلك المذكورة �ف
ي الفقرة 

دين �ف  الحال�ة.  (د)األشخاص الُمحدَّ
 

ر  (ه) (د) ي �جوز العمل  المدير العام، و�ضع وُ�قرِّ ي كل حالة، الوظائف الئت
�ف

، ي
ف  و�ضع فيها بدوام جزيئ وط السار�ة ع� الموظفني دة ال�ش بقواعد ُمحدَّ

ي 
ف بدوام جزيئ ي أسب�ع العمل العادي  ،العاملني

ع� أساس حصة كل منهم �ف
ف بدوام  ف العاملني الخاص بهم مقابل أسب�ع العمل العادي الخاص بالموظفني

 . كامل

 
 

ق�م فقط (�سبب حذف المادة  ي ال�ت
�شأن  19-4الفقرة (ب): تغي�ي �ف

�شأن  5-12الدائمة" ونقل األحكام ذات الصلة إ� المادة "التعيينات 
 "التداب�ي االنتقال�ة"). 

 
 
 
 

ور�ةالفقرة (ج): ُحذفت ألنها  . وهذا أمر واضح من األحكام األخرى غ�ي �ف
ف والئحته.   لنظام الموظفني

 
 
 

ف باليوم�ة"، فقد َع�فَّ عليها الزمن،  الفقرة (د): ُحذفت اإلشارة إ� "العاملني
ض�فت إشارة إ� "الزمالء" بصفتهم إحدى فئات األفراد من غ�ي 

�
وأ

 . ف  الموظفني
 
 
 
 

ي 
ي �ف

ف بدوام جزيئ ف العاملني الفقرة (ه): ترد القواعد المطبقة ع� الموظفني
ف والئحته.   المرفق الخامس لنظام الموظفني

 7-1المادة 

 إبالغ المعلومات

[…] 
ي يوفرها المكتب الدو�ي من  (د) ف والحما�ة الئت االنتقام �شمل الموظفني

�طة أن �كون الموظف قد قام باإلبالغ من خالل القنوات الداخل�ة  �ش
ي قابل لإلثبات �دل ع� أن استخدام 

رة، ما لم �كن هناك سبب استثنايئ الُمقرَّ
ي ذلك 

رة ينطوي ع� خطر تفاقم المخالفة (بما �ف القنوات الداخل�ة الُمقرَّ
ي وقت معقول 

أو التس�ت ع� المخالفة)، أو يهدد الحفاظ العجز عن اإلبالغ �ف
ر من االنتقام.  َّ  ع� إخفاء ه��ة الموظف، أو يوجد تخوف ُم�ب

 

[…] 
ف  (د) ي يوفرها المكتب الدو�ي من االنتقام �شمل الموظفني والحما�ة الئت

�طة أن �كون الموظف قد قام باإلبالغ من خالل القنوات الداخل�ة  �ش
رة، ما لم �كن ه ي قابل لإلثبات �دل ع� أن استخدام الُمقرَّ

ناك سبب استثنايئ
رة ينطوي ع� خطر تفاقم المخالفة  (بما  المزعومةالقنوات الداخل�ة الُمقرَّ

ي وقت معقول أو التس�ت ع� المخالفة 
ي ذلك العجز عن اإلبالغ �ف

�ف
)، أو يهدد الحفاظ ع� إخفاء ه��ة الموظف، أو يوجد تخوف المزعومة

ر من اال  َّ  نتقام. ُم�ب

ي هذە المرحلة غ�ي ُمثَبتة، بل مزعومة. 
 لتوضيح أن المخالفة �ف
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ح النص الحا�ي  المادة  غرض/ وصف التعد�ل النص الجد�د المق�ت

[…] […] 

 8-1المادة 

 التك��م أو الهد�ة

ال �جوز ألي موظف أن �قبل أي تك��م أو وسام أو جم�ل أو هد�ة أو  (أ)
، دون الحصول أوً� ع�  مكافأة من أي مصدر من خارج المكتب الدو�ي

مَنح الموافقة إال إذا كان هذا التك��م أو الوسام أو وال . موافقة المدير العام
ُ
ت

 
�
الجم�ل أو الهد�ة أو المكافأة ال يتعارض مع مركز الموظف بوصفه موظفا

 
�
 دول�ا

�
و�ضع المدير العام مبادئ توجيه�ة لتفس�ي هذە المادة من . مدن�ا

 خالل تعم�م إداري. 
 

[…] 

أو جم�ل أو هد�ة أو  ال �جوز ألي موظف أن �قبل أي تك��م أو وسام (أ)
، دون الحصول أوً� ع�  مكافأة من أي مصدر من خارج المكتب الدو�ي

مَنح الموافقة إال إذا كان هذا التك��م أو الوسام أو . موافقة المدير العام
ُ
وال ت

 
�
الجم�ل أو الهد�ة أو المكافأة ال يتعارض مع مركز الموظف بوصفه موظفا

 
�
 دول�ا

�
من عام مبادئ توجيه�ة لتفس�ي هذە المادة و�ضع المدير ال. مدن�ا

 . خالل تعم�م إداري
 

[…] 

 لحذف اإلشارة إ� التعم�مات اإلدار�ة. 

 4-3المادة 

ي فئة 
بدالت اإلعالة لموظ�ف

الخدمات العامة وفئة 
ف  ف الوطنيني ف الفنيني  الموظفني

[…] 
 

ي فئة الخدمات العامة أن ُيرّد  (ز)
 �ف

�
ف محل�ا ف المعينني إليهم و�حق للموظفني

ي �فرضها كانتون جن�ف وكانتون فو، بمقت�ف 75 % من رسوم التعل�م الئت
ي �حددها تعم�م إداري.  وط الئت  ال�ش

[…] 
 

ي فئة الخدمات العامة أن ُيرّد إليهم  (ز)
 �ف

�
ف محل�ا ف المعينني و�حق للموظفني

ي �فرضها كانتون جن�ف وكانتون فو، بمقت�ف 75 % من رسوم التعل�م الئت
ي �حدد وط الئت  . المدير العام تعم�م إداريها ال�ش

 لحذف اإلشارة إ� التعم�مات اإلدار�ة. 

 5-3المادة 

 المرتب األو�ي 

[…] 
 

ف من  (ج) ي ال تتمكن فيها المنظمة من اجتذاب مرشحني ي الحاالت الئت
و�ف

ي مجاالت شد�دة التخصص، �جوز للمدير العام 
ذوي المؤهالت المناسبة �ف

اء وط  أن �أذن بدفع حافز الستقدام خ�ب  لل�ش
�
ي هذە المجاالت، وفقا

�ف
ي تعم�م إداري

وال يتجاوز مبلغ حافز . واإلجراءات المنصوص عليها �ف
ي المرتب األسا�ي السنوي عن كل سنة من  25االستقدام 

ي المائة من صا�ف
�ف
 . ف األو�ي  التعيني

 
[…] 

[…] 
 

ف من  (ج) ي ال تتمكن فيها المنظمة من اجتذاب مرشحني ي الحاالت الئت
و�ف

ي مجاالت شد�دة التخصص، �جوز للمدير العام 
ذوي المؤهالت المناسبة �ف

وط   لل�ش
�
ي هذە المجاالت، وفقا

اء �ف أن �أذن بدفع حافز الستقدام خ�ب
ي تعم�م إداريواإلجراءات 

ي �حددها المدير العام المنصوص عليها �ف
وال . اليت

ي المرتب األسا�ي  25يتجاوز مبلغ حافز االستقدام 
ي المائة من صا�ف

�ف
 . ف األو�ي  السنوي عن كل سنة من التعيني

 
[…] 

 لحذف اإلشارة إ� التعم�مات اإلدار�ة. 

 8-3المادة 

 �س��ة مقر العمل

[…] 
 

 […](ب) 
 

ر  12عند انتداب موظف لمركز عمل لمدة أقل من  )1( ، ُ�قرِّ شهرا�
ي 

وقت االنتداب تطبيق �س��ة مقر العمل السار�ة ع� المدير العام �ف
مركز العمل هذا من عدمه، و، إذا اقت�ف الحال، دفع منحة استقرار 

(أ) أو اإلذن، بدً� مما سبق، ب�ف بدل 2-3-7 بموجب القاعدة
 للقاعدة

�
 ؛9-2-7 اإلقامة اليو�ي المناسب وفقا

[…] 
 

 […](ب) 
 

ر  12ة أقل من عند انتداب موظف لمركز عمل لمد )1( ، ُ�قرِّ شهرا�
ي وقت االنتداب تطبيق �س��ة مقر العمل السار�ة ع� 

المدير العام �ف
مركز العمل هذا من عدمه، و، إذا اقت�ف الحال، دفع منحة استقرار 

أو اإلذن، بدً� مما سبق، ب�ف  (أ)2-3-7 1-2-7 القاعدةبموجب 
 
�
 ؛9-2-7 9-1-7للقاعدة بدل اإلقامة اليو�ي المناسب وفقا

ف الثالث والرابع).  ق�م فقط (انظر المرفقني ي ال�ت
 تغي�ي �ف

 
 

 الحصول ع� إعانة إ�جار  9-3المادة 
�
 دول�ا

�
ف تعيينا نني ف الُمعيَّ �حق للموظفني

ي تقررها  ي الظروف الئت
ي تقررها لجنة الخدمة المدن�ة الدول�ة و�ف بالق�مة الئت

 الحصول ع� إعانة إ�جار  
�
 دول�ا

�
ف تعيينا نني ف الُمعيَّ �حق للموظفني

ي تقررها  ي الظروف الئت
ي تقررها لجنة الخدمة المدن�ة الدول�ة و�ف بالق�مة الئت

 لحذف اإلشارة إ� التعم�مات اإلدار�ة. 
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ح النص الحا�ي  المادة  غرض/ وصف التعد�ل النص الجد�د المق�ت

ي . اللجنة إعانة اإل�جار
د التفاص�ل �ف حدَّ

ُ
ق هذە المادة ع� . تعم�م إداريوت طبَّ

ُ
وال ت

 . ف ف المؤقتني  الموظفني
ي منشور إداري اللجنة

د التفاص�ل . و�حددها المدير العام �ن حدَّ
ُ
ي تعم�م وت

�ف
. . إداري ف ف المؤقتني ق هذە المادة ع� الموظفني طبَّ

ُ
 وال ت

 11-3المادة 

 بدل الوظ�فة الخاص

ي حساب المعاش التقاعدي إ�   (أ)
ع بدل وظ�فة خاص ال �دخل �ف

َ
ُ�دف

ب منه أن يتو� 
�
د المدة أو دائما أو مستمرا ُ�طل  محدَّ

�
ف تعيينا أي موظف ُمعنيَّ

ي  ي رتبة أع� من رتبة الوظ�فة الئت
 مسؤول�ات وواجبات وظ�فة شاغرة �ف

�
مؤقتا

 �شغلها. 
ع هذا البدل اعتبارا� من التار�ــــخ الذ  

َ
ي تو� ف�ه الموظف لمدة ثالثة وُ�دف

سندت إل�ه. 
�
ي أ  أشهر متواصلة كامل واجبات الوظ�فة ذات الرتبة األع�، الئت

 
ي  (ب)

ن للمدير العام، عندما �جب أداء عمل إضا�ف
َ
، ُيؤذ ي

وكإجراء استثنايئ
مؤقت، أثناء المؤتمرات مثً�، بدفع بدل الوظ�فة الخاص من التار�ــــخ الذي 

ي واجبات الوظ�فة ذات الرتبة األع�. يتو� ف�ه الموظف الم  عئف
 

ي كان الموظف  (ج)  ل��ادة المرتب الئت
�
و�كون بدل الوظ�فة الخاص مساو�ا

ي �عمل فيها.  ي إ� رتبة الوظ�فة الئت
 س�حصل عليها لو أنه ُر�تِّ

 
ي ظروف  12وال يؤذن بأي تمد�د للبدل أل��� من  (د)

شهرا� إال �ف
ي حا

لة عدم االنتهاء من اإلجراءات اإلدار�ة استثنائ�ة، ع� سب�ل المثال �ف
ي حالة الحاجة إ� تمد�د أل��� من . لشغل الوظ�فة الشاغرة

،  12و�ف شهرا�
 
ً
ق اإلدارُة أسباب ذلك كتابة

ِّ
وث

ُ
ي ع� . ت

شهرا�  12وال ي��د هذا التمد�د اإلضا�ف
 بأي حال من األحوال. 

 
.  (ه) ف ف المؤقتني ق هذە المادة ع� الموظفني طبَّ

ُ
 وال ت

ة بواجبات ومسؤول�ات من  ات قص�ي المتوقع أن �ضطلع الموظفون لف�ت
وظائف تكون رتبها أع� من رتب وظائفهم، وذلك كجزء عادي من 

ع بدل وظ�فة خاص ال 
َ
. ول�ن ُ�دف ي

عملهم المعتاد ودون تع��ض إضا�ن
ن الذين ُ�طلب منهم أداء  ي حساب المعاش التقاعدي إ� الموظفني

�دخل �ن
ة ي القاعدة  هذە الواجبات لف�ت

-3ممتدة، ع� النحو المنصوص عل�ه �ن
11-1 . ن ن المؤقتني ق هذە المادة ع� الموظفني طبَّ

ُ
 . وال ت

 
ي حساب المعاش التقاعدي إ� أي (أ) 

ع بدل وظ�فة خاص ال �دخل �ف
َ
ُ�دف

ب منه أن يتو� 
�
د المدة أو دائما أو مستمرا ُ�طل  محدَّ

�
ف تعيينا موظف ُمعنيَّ

 مسؤول�ات وواجبا
�
ي مؤقتا ي رتبة أع� من رتبة الوظ�فة الئت

ت وظ�فة شاغرة �ف
ع هذا البدل اعتبارا� من التار�ــــخ الذي تو� ف�ه الموظف لمدة  �شغلها. 

َ
وُ�دف

سندت 
�
ي أ ثالثة أشهر متواصلة كامل واجبات الوظ�فة ذات الرتبة األع�، الئت

 إل�ه. 
 

ن للمدير العام، عندما �جب أداء ع(ب) 
َ
، ُيؤذ ي

ي وكإجراء استثنايئ
مل إضا�ف

مؤقت، أثناء المؤتمرات مثً�، بدفع بدل الوظ�فة الخاص من التار�ــــخ الذي 
ي واجبات الوظ�فة ذات الرتبة األع�.   يتو� ف�ه الموظف المعئف

 
ي كان الموظف (ج)   ل��ادة المرتب الئت

�
و�كون بدل الوظ�فة الخاص مساو�ا

ي �عمل ف ي إ� رتبة الوظ�فة الئت
 يها. س�حصل عليها لو أنه ُر�تِّ

 
ي ظروف استثنائ�ة،  12وال يؤذن بأي تمد�د للبدل أل��� من (د) 

شهرا� إال �ف
ي حالة عدم االنتهاء من اإلجراءات اإلدار�ة لشغل 

ع� سب�ل المثال �ف
ي حالة الحاجة إ� تمد�د أل��� من . الوظ�فة الشاغرة

ق  12و�ف
ِّ
وث

ُ
، ت شهرا�

 
ً
ي ع� وال ي��د هذا التمد�. اإلدارُة أسباب ذلك كتابة

شهرا� بأي  12د اإلضا�ف
 حال من األحوال. 

 
.  (ه) ف ف المؤقتني ق هذە المادة ع� الموظفني طبَّ

ُ
 وال ت

ف من  ح المبدأ القائل بأن الموظفني وضِّ
ُ
الجملة الجد�دة األو� ت

ة، كجزء عادي من عملهم المعتاد  ات قص�ي المتوقع أن �ضطلعوا لف�ت
، بواجبات ومسؤول�ات وظائف  ي

أع� ذات رتبة ودون تع��ض إضا�ف
ي نظام األمم المتحدة الموحد). 

ي منظمات أخرى �ف
(كما هو الحال �ف

ام بدفع  ف ي المادة نفسها االل�ت
وأما الجملة الجد�دة الثان�ة فتكفل �ف

ي القاعدة 
ة زمن�ة معينة، بينما تضمن �ف بدل الوظ�فة الخاص بعد ف�ت

وط  ي (الجد�دة) ذات الصلة قدرا� من المرونة ف�ما يتعلق بال�ش الئت
 �جوز بموجبها دفع البدل. 

 
الفقرات (أ) و(ج) و(د) و(ه): سُتنقل هذە األحكام إ� القاعدة 

، مع إدخال بضعة تعد�الت عليها (انظر المرفق 1-11-3الجد�دة 
). و�ــهدف ذلك إ� منح اإلدارة م��دا� من المرونة �شأن دفع  ي

الثايف
ي ذلك السماح ب

ناءات عند استثتطبيق بدل الوظ�فة الخاص، بما �ف
 . ف  االقتضاء لصالح الموظفني

 
الفقرة (ب): ُحذفت تماما ألنها َع�فَّ عل�ه الزمن ومتعارضة مع 

ي األحكام الجد�دة. أضف إ� ذلك أن 
المبادئ المنصوص عليها �ف

ي 
ر دفع بدل وظ�فة خاص، بل ينب�ف ي المؤقت" ال ي�ب

"العمل اإلضا�ف
 للمادة 

�
قواعد المتعلقة "بالعمل وال 12-3أن ُ��افأ عل�ه الموظف وفقا

 ." ي
 اإلضا�ف

 

 18-3المادة 

 خصومات المرتبات

[…] 
ومدفوعات خاصة بأي دين مستحق الدفع للغ�ي عندما �كون هذا  (د)

ي ضد موظف لدفع مبالغ إلعالة زوجه الحا�ي أو السابق أو 
الدين بأمر قضايئ

د  حدَّ
ُ
ي ت وط الئت ي تعم�م إداري، أوالدە أو كليهما ("أوامر إعالة األ�ة") بال�ش

�ف
 عندما �أذن المدير العام بهذا الخصم؛

[…] 
ومدفوعات خاصة بأي دين مستحق الدفع للغ�ي عندما �كون هذا  (د)

ي ضد موظف لدفع مبالغ إلعالة زوجه الحا�ي أو السابق أو 
الدين بأمر قضايئ

ي الأوالدە أو كليهما ("أوامر إعالة األ�ة") ب وط الئت  �حددها المدير العام�ش
ي تعم�م إداري

د �ف حدَّ
ُ
 ، عندما �أذن المدير العام بهذا الخصم؛ت

[…] 

 لحذف اإلشارة إ� التعم�مات اإلدار�ة. 
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ح النص الحا�ي  المادة  غرض/ وصف التعد�ل النص الجد�د المق�ت

 24-3المادة 

البدالت واالستحقاقات 
 الم�دان�ة

ع البدالت واالستحقاقات الم�دان�ة ع� النحو الذي �حددە  (أ)
َ
دف

ُ
ت

وط  ي تعم�م إداري ع� أساس ال�ش
واإلجراءات الصادرة عن المدير العام �ف

 لجنة الخدمة المدن�ة الدول�ة. 
[…] 

ع البدالت واالستحقاقات الم�دان�ة ع� النحو الذي �حددە  (أ)
َ
دف

ُ
ت

ي تعم�م إداري المدير العام 
وط واإلجراءات الصادرة عن �ف ع� أساس ال�ش

 لجنة الخدمة المدن�ة الدول�ة. 
[…] 

 لحذف اإلشارة إ� التعم�مات اإلدار�ة. 

 4-4المادة 

ق�ة  ال�ت

[…] 
 

 أو مستمرا�  (ج)
�
د المدة أو دائما  محدَّ

�
نون تعيينا وُ�مَنح الموظفون الُمعيَّ

ف مواهب جد�دة.   فرص ترق�ة معقولة، دون تقي�د إلمكان تعيني
 

[…] 

[…] 
 

د المدة  (ج)  محدَّ
�
نون تعيينا  أو وُ�مَنح الموظفون الُمعيَّ

�
مستمرا� و أو دائما

ف مواهب جد�دة.  فرص ترق�ة معقولة،  دون تقي�د إلمكان تعيني
 

[…] 

 لحذف اإلشارة إ� التعيينات الدائمة. 

 14-4المادة 

ف الوكاالت   االنتقال بني

[…] 
 

ق نظام األمم المتحدة الموحد  (ج) طبِّ
ُ
ي حالة النقل من منظمة ت

و�ف
ي 

ي االعتبار مدة خدمة الموظف �ف
للمرتبات والبدالت، �جب أن تؤخذ �ف

 للمادة المنظمة 
�
ف المستمر وفقا ي األهل�ة للتعيني

المنقول منها أو عند النظر �ف
ي تعم�م إداري. 4-18

د �ف حدَّ
ُ
ي ت ، الئت  ، بما يتما�ش مع س�اسة المكتب الدو�ي

 
[…] 

[…] 
 

ق نظام األمم المتحدة الموحد  (ج) طبِّ
ُ
ي حالة النقل من منظمة ت

و�ف
ي االعتبار مدة 

ي للمرتبات والبدالت، �جب أن تؤخذ �ف
خدمة الموظف �ف

 للمادة 
�
ف المستمر وفقا ي األهل�ة للتعيني

المنظمة المنقول منها أو عند النظر �ف
ي تعم�م إداري، بما يتما�ش مع س�اسة المكتب الدو�ي 4-18

د �ف حدَّ
ُ
ي ت  . ، الئت

 
[…] 

 لحذف اإلشارة إ� التعم�مات اإلدار�ة. 

 15-4المادة 

ف   أنواع التعيني

الفن�ة والفئات العل�ا وفئة الخدمات العامة إما ُ�مَنح موظفو الفئة  (أ)
دة المدة، أو مستمرة، أو دائمة.   تعيينات مؤقتة، أو ُمحدَّ

 
ف إما تعيينات مؤقتة، أو  (ب) ف الوطنيني ف الفنيني وُ�مَنح موظفو فئة الموظفني

دة المدة، أو مستمرة.   ُمحدَّ
 

دة وُ�مَنح نائبو المدير العام ومساعدو المدير العام  (ج) تعيينات ُمحدَّ
 المدة. 

ن ُ�مَنح موظفو الفئة الفن�ة  (أ) ن الوطنيني ن الفنيني والفئات  وفئة الموظفني
دة  وفئة المدي��ن العل�ا  وفئة الخدمات العامة إما تعيينات مؤقتة، أو ُمحدَّ

 . ، أو دائمةالمدة، أو مستمرة
 

ف إما تعيينات مؤ  (ب) ف الوطنيني ف الفنيني قتة، أو وُ�مَنح موظفو فئة الموظفني
دة المدة، أو مستمرة.   ُمحدَّ

 
دة  (ب)(ج) وُ�مَنح نائبو المدير العام ومساعدو المدير العام تعيينات ُمحدَّ

 المدة. 

 لحذف اإلشارة إ� التعيينات الدائمة. 
 

 17-4المادة 

دة المدة  التعيينات الُمحدَّ

[…] 
 

ي المدير  (ج) دة المدة الممنوحة لنائئب العام ومساعدي والتعيينات الُمحدَّ
د طولها 15-4المدير العام بموجب القاعدة  ة زمن�ة ُ�حدِّ (ج) تكون لف�ت

و�جوز تمد�د أي من هذە التعيينات . المديُر العام بموافقة لجنة التنسيق
د طولها المديُر العام بموافقة لجنة التنسيق.  ات زمن�ة ُ�حدِّ  لف�ت

 
[…] 

[…] 
 

ي المدير العام ومساعدي  (ج) دة المدة الممنوحة لنائئب والتعيينات الُمحدَّ
د  (ب)15-4 (ج)15-4المدير العام بموجب القاعدة  ة زمن�ة ُ�حدِّ تكون لف�ت

و�جوز تمد�د أي من هذە . طولها المديُر العام بموافقة لجنة التنسيق
د طولها المديُر العام بموافقة لجنة التنسيق.  ات زمن�ة ُ�حدِّ  التعيينات لف�ت

 
[…] 

 
 

ق�م فقط.  ي ال�ت
 الفقرة (ج): تغي�ي �ف
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ح النص الحا�ي  المادة  غرض/ وصف التعد�ل النص الجد�د المق�ت

 
دة المدة  (و) الممنوحة من أجل مشار�ــــع معتمدة تكون والتعيينات الُمحدَّ

وع واختصاصاته ة زمن�ة يرتبط أمدها األديف واألق� بتم��ل الم�ش وال . لف�ت
وع ع� خمس  د المدة من أجل م�ش ف محدَّ ت��د عادًة المدة اإلجمال�ة لتعيني

دة المدة الممنوحة من أجل مشار�ــــع . سنوات ل التعيينات الُمحدَّ حوَّ
ُ
وال ت

ف دائم أو مستمر معتمدة إ� تعي و�جوز ألصحاب هذە التعيينات أن . ني
ي المكتب الدو�ي بوصفهم 

ي أثناء خدمتهم، لشغل أي شواغر �ف
يتقدموا، �ف

 . ف ف خارجيني  مرشحني
 

[…] 

 
دة المدة الممنوحة من أجل مشار�ــــع معتمدة تكون  (و) والتعيينات الُمحدَّ

ة زمن�ة يرتبط أم وع واختصاصاتهلف�ت وال . دها األديف واألق� بتم��ل الم�ش
وع ع� خمس  د المدة من أجل م�ش ف محدَّ ت��د عادًة المدة اإلجمال�ة لتعيني

دة المدة الممنوحة من أجل مشار�ــــع . سنوات ل التعيينات الُمحدَّ حوَّ
ُ
وال ت

ف  و�جوز ألصحاب هذە التعيينات أن . مستمر  دائم أو معتمدة إ� تعيني
ي المكتب الدو�ي بوصفهم يتقدموا 

ي أثناء خدمتهم، لشغل أي شواغر �ف
، �ف

 . ف ف خارجيني  مرشحني
 

[…] 

 
ي 

الفقرة (و): لحذف اإلشارة إ� التعيينات الدائمة. فال �حق لموظ�ف
 المشار�ــــع الحصول ع� تعيينات دائمة. 

 18-4المادة 

 التعيينات المستمرة

 . التعيينات المستمرة �ي تعيينات لمدة غ�ي محدودة (أ)
�
و�جوز، طبقا

ي فئة 
ف مستمر ألي موظف �ف ي تعم�م إداري، منح تعيني

وط المحددة �ف لل�ش
ف أو فئة الخدمات  ف الوطنيني ف الفنيني المدي��ن أو الفئة الفن�ة أو فئة الموظفني

العامة �كون قد ق�ف خمس سنوات من الخدمة المتواصلة، وتكون 
ي مؤهال 

 صالحيته للعمل كموظف مديف
�
ته وأداؤە وسلوكه قد أثبتت تماما

ي المعاي�ي المطل��ة بموجب المادة  ، و�كون قد أظهر أنه �لئب  . 1-4دو�ي
 

[…] 

 . التعيينات المستمرة �ي تعيينات لمدة غ�ي محدودة (أ)
�
و�جوز، طبقا

وط  ي تعم�م إداريلل�ش
ي �حددها المدير العام المحددة �ف

ف ، منح اليت تعيني
ف  ف الفنيني ي فئة المدي��ن أو الفئة الفن�ة أو فئة الموظفني

مستمر ألي موظف �ف
ف أو فئة الخدمات العامة �كون قد ق�ف خمس سنوات من الخدمة  الوطنيني
 صالحيته للعمل 

�
المتواصلة، وتكون مؤهالته وأداؤە وسلوكه قد أثبتت تماما

ي المعاي�ي  ، و�كون قد أظهر أنه �لئب ي دو�ي
 المطل��ة بموجب كموظف مديف

 . 1-4المادة 
 

[…] 

 لحذف اإلشارة إ� التعم�مات اإلدار�ة. 

 19-4المادة 

 التعيينات الدائمة

 19-4المادة 
 التعيينات الدائمة

 
 . التعيينات الدائمة �ي تعيينات لمدة غ�ي محدودة (أ)

�
و�جوز، طبقا

ي 
ف دائم ألي موظف �ف ي تعم�م إداري، منح تعيني

وط المحددة �ف فئة لل�ش
د المدة   محدَّ

�
 تعيينا

�
نا المدي��ن أو الفئة الفن�ة أو فئة الخدمات العامة كان ُمعيَّ

ي 
، و�كون قد ق�ف سبع سنوات من الخدمة المتواصلة، 2011د�سم�ب  31�ف

 صالحيته للعمل كموظف 
�
وتكون مؤهالته وأداؤە وسلوكه قد أثبتت تماما

ي المعاي�ي  ، و�كون قد أظهر أنه �لئب ي دو�ي
 . 1-4المطل��ة بموجب المادة مديف

 
مَنح التعيينات الدائمة حسب تقدير المدير العام.  (ب)

ُ
 وت

 19-4المادة 
 التعيينات الدائمة

 
 . التعيينات الدائمة �ي تعيينات لمدة غ�ي محدودة (أ)

�
و�جوز، طبقا
ي فئة 

ف دائم ألي موظف �ف ي تعم�م إداري، منح تعيني
وط المحددة �ف لل�ش

د المدة المدي��ن أو الفئة   محدَّ
�
 تعيينا

�
نا الفن�ة أو فئة الخدمات العامة كان ُمعيَّ

ي 
، و�كون قد ق�ف سبع سنوات من الخدمة المتواصلة، 2011د�سم�ب  31�ف

 صالحيته للعمل كموظف 
�
وتكون مؤهالته وأداؤە وسلوكه قد أثبتت تماما

ي المعاي�ي المطل��ة بموجب المادة  ، و�كون قد أظهر أنه �لئب ي دو�ي
 . 1-4مديف

 
مَنح التعيينات الدائمة حسب تقدير المدير العام.  (ب)

ُ
 وت

قلت األحكام إ� المادة 
ُ
�شأن "التداب�ي  5-12ُحذفت المادة. ون

، إال  االنتقال�ة"، ألنه ال �جوز منح تعيينات دائمة، كتدب�ي انتقا�ي
 . ف  لعدد محدود جدا من الموظفني

  

 20-4المادة 

 المساءلة و�دارة األداء

ق�م فقط.  20-4 19-4المادة  20-4المادة  ي ال�ت
 تغي�ي �ف
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ح النص الحا�ي  المادة  غرض/ وصف التعد�ل النص الجد�د المق�ت

 2-5المادة 

 اإلجازة الخاصة

ي أو دون أجر […]   (ج)
ات اإلجازة الخاصة بأجر جزيئ ضاف ف�ت

ُ
وال ت

ا�مة من أجل است�فاء  ي ت��د ع� شهر واحد إ� سنوات الخدمة الم�ت الئت
ف دائم أو مستمر.  وط األهل�ة لتعيني  �ش

ي أو دون أجر […]   (ج)
ات اإلجازة الخاصة بأجر جزيئ ضاف ف�ت

ُ
وال ت

ا�مة من أجل است�فاء  ي ت��د ع� شهر واحد إ� سنوات الخدمة الم�ت الئت
ف  وط األهل�ة لتعيني  مستمر.  دائم أو �ش

 لحذف اإلشارة إ� التعيينات الدائمة. 

 1-7المادة 

 مصار�ف السفر

 1-7المادة 
 مصار�ف السفر

 
ي الحاالت المناسبة مصار�ف السفر ونقل األمتعة �دفع المكتب 

الدو�ي �ف
ي �ضعها المدير  وط والتعار�ف الئت ف ومعاليهم، وذلك رهنا بال�ش للموظفني

 العام. 

 1-7المادة 
 واالنتقالالسفر  مصار�ف

 
ي الحاالت المناسبة مصار�ف السفر 

  واالنتقال�دفع المكتب الدو�ي �ف
ف  ونقل األمتعة ن وأفراد للموظفني ، وذلك رهنا ومعاليهم أ�هم المستحقني

وط  ي �ضعها المدير العام.  واإلجراءات والتعار�فبال�ش  الئت

ات تح����ة.   تغي�ي
"، ألن  ف " بعبارة "أفراد األ�ة المستحقني ف اسُتع�ض عن كلمة "المعالني

ط أن �كون ُمعا�ً  ي المادة  الزوج ال ُ�ش�ت
من  2-3بالمعئف المقصود �ف

 لمصار�ف السفر ونقل األمتعة. 
�
ف ل�ي �كون مستحقا  نظام الموظفني

 2-7المادة 

ي مهمة رسم�ة
 السفر �ف

 2-7المادة 
ي مهمة رسم�ة

 السفر �ف
 

ي مهمة رسم�ة، مع 
مة للسفر �ف وط الُمنظ� �ضع المكتب الدو�ي القواعد وال�ش

ي  وط والتعار�ف الئت دها المدير العاممراعاة ال�ش ي مهمة . ُ�حدِّ
ف السفر �ف وُ�عرَّ
 رسم�ة بأنه سفر رس�ي �قوم به الموظفون تنف�ذا� لمهامهم الرسم�ة. 

 2-7المادة 
ي مهمة رسم�ة

 السفر �ف
 

ي مهمة رسم�ة، مع 
مة للسفر �ف وط الُمنظ� �ضع المكتب الدو�ي القواعد وال�ش

دها المدير  ي ُ�حدِّ وط والتعار�ف الئت ي مهمة . العاممراعاة ال�ش
ف السفر �ف وُ�عرَّ
 رسم�ة بأنه سفر رس�ي �قوم به الموظفون تنف�ذا� لمهامهم الرسم�ة. 

ور�ةُحذفت المادة ألنها  ��ي  2-7. فمعظم قواعد المادة غ�ي �ف
)، ول�س ع� 1-7ع� السفر الرس�ي بوجه عام (الذي تتناوله المادة 

ي مهمة رسم�ة فقط. 
 السفر �ف

لة، ألنها تو�ي بأن القواعد الواردة فيها ال ولذلك فإن هذە 
�
المادة ُمضل

ي مهمة رسم�ة. 
 تتعلق إال بالسفر �ف

ي القاعدة 
ي مهمة رسم�ة �ف

ج تع��ف السفر �ف در�
�
 1-1-7وقد أ

ي ��د جميع أنواع السفر  ف (الئت (الجد�دة) من الئحة الموظفني
 .(  الرس�ي

 3-7المادة 

 مستحقات تتعلق بالسفر

 3-7المادة 
 مستحقات تتعلق بالسفر 

 
ف  نني ف الُمعيَّ لغرض هذە المادة، ال �ش�ي كلمة الموظف إال إ� هؤالء الموظفني

 أو مستمرا� 
�
د المدة أو دائما  محدَّ

�
ق موض�ع هذە المادة . تعيينا وال ُ�طبَّ

ف ما لم تنّص القاعدة  ف المؤقتني -3-7والقواعد المندرجة تحتها ع� الموظفني
" ع� خالف  المعنونة "مستحقات 13 ف ف المؤقتني تتعلق بالسفر للموظفني

 ذلك. 

 3-72-7المادة 
 مستحقات تتعلق بالسفر

 
ف  "الموظف"لغرض هذە المادة، ال �ش�ي كلمة  إال إ� هؤالء الموظفني

د المدة   محدَّ
�
ف تعيينا نني  الُمعيَّ

�
ق موض�ع هذە . أو مستمرا�  أو دائما وال ُ�طبَّ

ف ما لم تنّص القاعدة المادة والقواعد  ف المؤقتني المندرجة تحتها ع� الموظفني
" المعنون 7-3-13 7-2-7 ف ف المؤقتني ة "مستحقات تتعلق بالسفر للموظفني

 ع� خالف ذلك. 

ق�م، ولحذف اإلشارة إ� التعيينات الدائمة.  ي ال�ت
 تغي�ي �ف

 
 

 2-8المادة 

 الهيئة االستشار�ة

ئ المدير العام هيئة استشار�ة  و�سدي تلك . �شارك فيها الموظفونين�ش
ف أو مسائل  الهيئة المشورة إ� المدير العام �شأن أ�ة مسائل تخص الموظفني

ف والئحته أو  ي ذلك أحكام نظام الموظفني
إدار�ة يوّد أن �ح�لها إليها، بما �ف

ولتلك الهيئة أ�ضا أن تبادر ب�سداء المشورة إ� المدير . التعم�مات اإلدار�ة
 لمسائل المذكورة دون أن ُ�طلب منها ذلك. العام �شأن ا

ئ المدير العام هيئة استشار�ة �شارك فيها الموظفون و�سدي تلك . ين�ش
ف أو مسائل  الهيئة المشورة إ� المدير العام �شأن أ�ة مسائل تخص الموظفني

ف والئحته أو  ي ذلك أحكام نظام الموظفني
إدار�ة يوّد أن �ح�لها إليها، بما �ف

ولتلك الهيئة أ�ضا أن . التعم�مات اإلدار�ة ار�ة ذات الصلةالمنشورات اإلد
تبادر ب�سداء المشورة إ� المدير العام �شأن المسائل المذكورة دون أن 

 ُ�طلب منها ذلك. 

 لحذف اإلشارة إ� التعم�مات اإلدار�ة. 
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ح النص الحا�ي  المادة  غرض/ وصف التعد�ل النص الجد�د المق�ت

 2-9المادة 

 إنهاء الخدمة

ي دعته إ� (أ) ف  �جوز للمدير العام، مع إبداء األسباب الئت ذلك، إنهاء تعيني
 مستمرا� ألي 

�
، أو تعيينا

�
 دائما

�
د المدة، أو تعيينا  محدَّ

�
ف تعيينا الموظف الُمعنيَّ

 من األسباب التال�ة: 
[…] 

 إلعادة تصن�ف:  )6(
ً
 إذا لم تعد للموظف وظ�فة نت�جة

[…] 
"2"  

ً
 أو مستمرا� وُ�ن� تعيينهم نت�جة

�
 دائما

�
والموظفون المعينون تعيينا

 إلعادة 
�
التصن�ف �جب إنهاء خدمتهم ومنحهم تع��ض إنهاء الخدمة طبقا

 ). 6(أ)(8-9للمادة 
[…] 
وُ�عرض عادًة ع� أي موظف ُين� تعيينه الدائم أو المستمر نت�جة  (و)

 
�
م لشغلها وُ�عت�ب متمتعا ي وظ�فة أخرى مناسبة تقدَّ

ف �ف إللغاء وظ�فة أن ُ�عنيَّ
ف بعد بالمؤهالت الالزمة لها إذا أصبحت هذە  الوظ�فة شاغرًة خالل سنتني

 . ف نافذا�  التار�ــــخ الذي �ص�ي ف�ه إنهاء التعيني

ف  (أ) ي دعته إ� ذلك، إنهاء تعيني �جوز للمدير العام، مع إبداء األسباب الئت
د المدة  محدَّ

�
ف تعيينا ،الموظف الُمعنيَّ

�
 دائما

�
 أو  ، أو تعيينا

�
مستمرا� ألي  تعيينا

 من األسباب التال�ة: 
[…] 

 إلعادة تصن�ف: إذ )6(
ً
 ا لم تعد للموظف وظ�فة نت�جة

[…] 
"2"  

�
 أو والموظفون المعينون تعيينا

�
  دائما

ً
مستمرا� وُ�ن� تعيينهم نت�جة

 
�
إلعادة التصن�ف �جب إنهاء خدمتهم ومنحهم تع��ض إنهاء الخدمة طبقا

 ). 6(أ)(8-9للمادة 
[…] 
المستمر نت�جة  الدائم أو وُ�عرض عادًة ع� أي موظف ُين� تعيينه  (و)

 
�
م لشغلها وُ�عت�ب متمتعا ي وظ�فة أخرى مناسبة تقدَّ

ف �ف إللغاء وظ�فة أن ُ�عنيَّ
ف بعد  بالمؤهالت الالزمة لها إذا أصبحت هذە الوظ�فة شاغرًة خالل سنتني

 . ف نافذا�  التار�ــــخ الذي �ص�ي ف�ه إنهاء التعيني

 لحذف اإلشارة إ� التعيينات الدائمة. 

 4-9المادة 

الخدمة ألسباب إنهاء 
 صح�ة

د المدة أو […]    محدَّ
�
ف تعيينا ف الُمعينني وال �جوز إنهاء خدمات الموظفني

 غ�ي قادر�ن ع� أداء المهام 
�
 ألسباب صح�ة إال إذا كانوا أ�ضا

�
مستمرا� أو دائما

ي حدود المعقول
ي قد ُ�سند إليهم �ف ي جميع الحاالت . األخرى الئت

م �ف قدَّ
ُ
وت

د إجراءات إنهاء الخدمة ألسباب صح�ة . بةالشهادات الطب�ة المناس حدَّ
ُ
وت

ي تعم�م إداري. 
 �ف

د المدة أو […]    محدَّ
�
ف تعيينا ف الُمعينني وال �جوز إنهاء خدمات الموظفني

 مستمرا� 
�
 غ�ي قادر�ن ع� أداء المهام  أو دائما

�
ألسباب صح�ة إال إذا كانوا أ�ضا

ي حدود المعقول
ي قد ُ�سند إليهم �ف ق. األخرى الئت

ُ
ي جميع الحاالت وت

م �ف دَّ
د . الشهادات الطب�ة المناسبة حدَّ

ُ
د المدير العام وت إجراءات إنهاء  وُ�حدِّ

ي تعم�م إداريالخدمة ألسباب صح�ة 
 . �ف

 لحذف اإلشارة إ� التعم�مات اإلدار�ة والتعيينات الدائمة. 
 

 5-9المادة 

 االستقالة

[…] 
 

م الموظف استقالته بنفسه من  (ج) خالل طرق التسلسل و�جب أن ُ�قدِّ
ي 

ط �ف ، ما لم �قرر المدير العام، حسبما يرتئ�ه، اإلعفاء من هذا ال�ش ي
الوظ��ف

 حالة معينة. 

[…] 
 

م الموظف استقالته  (ج)   بنفسهو�جب أن ُ�قدِّ
ً
من خالل طرق  مكت��ة

ي 
، ما لم �قرر المدير العام، حسبما يرتئ�ه، اإلعفاء من هذا التسلسل الوظ��ف

ي حالة معي
ط �ف  . نةال�ش

ي أن �قدم الموظف استقالته 
ط القد�م الذي كان �قت�ف ُحذف ال�ش

 بنفسه. 

 6-9المادة 

 اإلشعار باالستقالة

 باالستقالة قبل 
�
 إشعارا� كتاب�ا

�
 مستمرا� أو دائما

�
ف تعيينا م الموظف المعنيّ ُ�قدِّ

د المدة إشعارا�   محدَّ
�
ف تعيينا م الموظف المعنيّ موعدها بثالثة أشهر، وُ�قدِّ

ي 
، ما لم ُينص ع� خالف ذلك �ف

�
ف يوما  باالستقالة قبل موعدها بثالثني

�
كتاب�ا

 […]. كتاب تعيينه

 مستمرا� 
�
ف تعيينا م الموظف المعنيّ  ُ�قدِّ

�
 باالستقالة قبل  أو دائما

�
إشعارا� كتاب�ا

د المدة إشعارا�   محدَّ
�
ف تعيينا م الموظف المعنيّ موعدها بثالثة أشهر، وُ�قدِّ

ي 
، ما لم ُينص ع� خالف ذلك �ف

�
ف يوما  باالستقالة قبل موعدها بثالثني

�
كتاب�ا

 […]. كتاب تعيينه

 لحذف اإلشارة إ� التعيينات الدائمة. 

 7-9المادة 

 الخدمة اإلشعار ب�نهاء

[…] 
 

ٌ  (ب) ي م إ� الموظف الذي ُين� تعيينه الدائم أو المستمر إشعاٌر كتايب وُ�قدَّ
 بذلك قبل إنهاء خدمته بثالثة أشهر ع� األقل. 

 
[…] 

[…] 

م إ� الموظف الذي ُين� تعيينه  (ب) ٌ  الدائم أو وُ�قدَّ ي المستمر إشعاٌر كتايب
 بذلك قبل إنهاء خدمته بثالثة أشهر ع� األقل. 

[…] 

 لحذف اإلشارة إ� التعيينات الدائمة. 
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ح النص الحا�ي  المادة  غرض/ وصف التعد�ل النص الجد�د المق�ت

 8-9المادة 

 تع��ض إنهاء الخدمة

 […]التعيينات الدائمة/المستمرة […] (أ) 

ة ال�ل�ة لخدمة الموظف  (ب) وُ�قَصد بعبارة "سنوات الخدمة" الف�ت
ق نظام المتواصلة بدوام   طبِّ

ُ
ي منظمة أخرى ت

ي المكتب الدو�ي و�ف
كامل �ف

ًة، بغض النظر  األمم المتحدة الموحد للمرتبات والبدالت قبل تعيينه مبا�ش
ف  ات اإلجازة الخاصة من دون أجر أو بأجر . عن أنواع التعيني وال تعت�ب ف�ت

 لتواصل الخدمة
�
ي قطعا

ات من هذا القب�ل �ستمر . جزيئ ومع ذلك فإن أي ف�ت
خَصم من مدة الخدمة ألغراض التع��ض؛ وال لم

ُ
دة شهر كامل أو أ��� ت

ي تقل عن شهر كامل ات الئت خَصم الف�ت
ُ
ي . ت

ات الخدمة �ف وف�ما يتعلق بف�ت
ق نظام األمم المتحدة الموحد للمرتبات والبدالت، �جب  طبِّ

ُ
منظمة أخرى ت

 من المنظمة القادم منها ع� أ
�
م الموظف دل�ً� كتاب�ا ع له أن ُ�قدِّ

َ
نه لم ُ�دف

 أي تع��ض عن إنهاء الخدمة. 
 

و�ناء ع� طلب الموظف الذي ستنت�ي خدمته نت�جة إنهاء تعيينه  (ج)
ي 

ف والذي سيبلغ �ف ي أو �سبب إلغاء الوظ�فة أو تخف�ض عدد الموظفني
ا�ف بال�ت

لة للحصول ع� استحقاق التقاعد المبكر  ف السن الُمؤهِّ غضون عامني
ك للمعاشات من الن 29بموجب المادة  ظام األسا�ي للصندوق المش�ت

ي األمم المتحدة و�تب�ت له عامان أو أقل لتبلغ مدة خدمته 
التقاعد�ة لموظ�ف

ي 
ك للمعاشات التقاعد�ة لموظ�ف ي الصندوق المش�ت

المحسوب عنها معاش �ف
، أو الذي يتعدى عمرە السن المذكورة و�تب�ت له  25األمم المتحدة 

�
عاما

 من الخدمة المحس��ة، �جوز للمدير العام أن  25 عامان أو أقل إل�مال
�
عاما

 للمادة 
�
 من دون أجر ألغراض المعاش طبقا

ً
�منح هذا الموظف إجازًة خاصة

5-2 . 
 

[…] 

 […]المستمرة الدائمة/ التعيينات […] (أ) 
 

ة ال�ل�ة  (ب)  الموظفلخدمة لوُ�قَصد بعبارة "سنوات الخدمة" الف�ت
ق  كموظفالمتواصلة بدوام كامل  طبِّ

ُ
ي منظمة أخرى ت

ي المكتب الدو�ي و�ف
�ف

ي المكتب نظام األمم المتحدة الموحد للمرتبات والبدالت قبل تعيينه 
�ن

ًة، بغض النظر عن أنواع  الدو�ي  ف المبا�ش ات . الموظف تعيني وال تعت�ب ف�ت
 لتواصل الخدمة

�
ي قطعا

ومع ذلك . اإلجازة الخاصة من دون أجر أو بأجر جزيئ
ات من خَصم من مدة  فإن أي ف�ت

ُ
هذا القب�ل �ستمر لمدة شهر كامل أو أ��� ت

ي تقل عن شهر كامل ات الئت خَصم الف�ت
ُ
. الخدمة ألغراض التع��ض؛ وال ت

ق نظام األمم المتحدة  طبِّ
ُ
ي منظمة أخرى ت

ات الخدمة �ف وف�ما يتعلق بف�ت
 من 

�
م الموظف دل�ً� كتاب�ا الموحد للمرتبات والبدالت، �جب أن ُ�قدِّ

ع له أي تع��ض عن إنهاء الخدمة. المنظ
َ
 مة القادم منها ع� أنه لم ُ�دف

 
تنت�ي خدمته سالموظف الذي �جوز أن ُ�منح و  و�ناء ع� طلب (ج)

ي أو �سبب إلغاء الوظ�فة أو تخف�ض عدد 
ا�ف نت�جة إنهاء تعيينه بال�ت

ف  لة للحصول ع� الموظفني ف السن الُمؤهِّ ي غضون عامني
والذي سيبلغ �ف

من النظام األسا�ي للصندوق  29التقاعد المبكر بموجب المادة استحقاق 
ي األمم المتحدة و�تب�ت له عامان أو 

ك للمعاشات التقاعد�ة لموظ�ف المش�ت
ك  ي الصندوق المش�ت

أقل لتبلغ مدة خدمته المحسوب عنها معاش �ف
ي األمم المتحدة 

، أو الذي يتعدى عمرە  25للمعاشات التقاعد�ة لموظ�ف
�
عاما

 من الخدمة  25لمذكورة و�تب�ت له عامان أو أقل إل�مال السن ا
�
عاما

 من دون  المحس��ة، �جوز للمدير العام أن �منح هذا الموظف
ً
إجازًة خاصة

 
�
ي  للمادةأجر ألغراض المعاش طبقا

وط المنصوص عليها �ن  . 2-5 المادة لل�ش
 

[…] 

 الفقرة (أ): لحذف اإلشارة إ� التعيينات الدائمة. 
 

 لتوضيح أنه:  الفقرة (ب): 
عند حساب كموظف   المتواصلةال ُ�عتد إال بالخدمة  -

حسب الخدمة كزم�ل أو 
ُ
تع��ض إنهاء الخدمة (أْي ال ت
 متدرب، ع� سب�ل المثال)، 

-  ، ف ف الموظفني حسب الخدمة بأي ن�ع من أنواع تعيني
ُ
وت

ف   مؤقت. الومنها التعيني
 
 
 
 

 . 2-5 الفقرة (ج): لتبس�ط الحكم ولضمان اال�ساق مع المادة

 9-9المادة 

 منحة العودة إ� الوطن

[…] 
حَتسب منحة العودة إ� الوطن استنادا� إ� سنوات الخدمة  (ب)

ُ
وت

ف خارج  د المدة أو مستمر أو دائم واإلقامة المتواصلتني ف محدَّ بموجب تعيني
 :  للجدول التا�ي

�
 الوطن، وفقا

 
د المدة/مستمر/دائم) واإلقامة  ف محدَّ عدد سنوات الخدمة (بموجب تعيني

ف خارج الوطن   المتواصلتني
 

[…] 

[…] 
حَتسب منحة العودة إ� الوطن استنادا� إ� سنوات الخدمة  (ب)

ُ
وت

د المدة أو مستمر  ف محدَّ ف خارج  أو دائمبموجب تعيني واإلقامة المتواصلتني
 :  للجدول التا�ي

�
 الوطن، وفقا

 
د المدة/مستمر  ف محدَّ ) واإلقامة دائم/ عدد سنوات الخدمة (بموجب تعيني

ف خارج الوطن   المتواصلتني
 

[…] 

 لحذف اإلشارة إ� التعيينات الدائمة. 

د المدة،  (أ) 12-9المادة   أو مستمرا� أو محدَّ
�
 دائما

�
ف تعيينا ي حالة وفاة موظف ُمعنيَّ

�ف
دة دفع لَمْن ��ي منحة ُموحَّ

ُ
:  ت  للجدول التا�ي

�
حَسب وفقا

ُ
 ت

[…] 

  (أ)
�
ف تعيينا ي حالة وفاة موظف ُمعنيَّ

 أو �ف
�
د المدة،  دائما مستمرا� أو محدَّ

 :  للجدول التا�ي
�
حَسب وفقا

ُ
دة ت دفع لَمْن ��ي منحة ُموحَّ

ُ
 ت

[…] 

 لحذف اإلشارة إ� التعيينات الدائمة. 
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ح النص الحا�ي  المادة  غرض/ وصف التعد�ل النص الجد�د المق�ت

 منحة الوفاة

 3-12المادة 

ف  تفس�ي نظام الموظفني
 والئحته

 3-12المادة 

ف والئحته  تفس�ي نظام الموظفني

شد  ف والئحته، �س�ت ي تفس�ي طرائق تطبيق نظام الموظفني
ي حالة الشك �ف

�ف
ي منظمات نظام األمم المتحدة الموحد 

المدير العام بالممارسات المتبعة �ف
 األخرى، وكذلك المنظمات الحكوم�ة الدول�ة األخرى. 

 3-12المادة 

ف والئحتهتنف�ذ و  تفس�ي نظام الموظفني
 

ي المنشورات اإلدار�ة، حسبما يراە  (أ)
�جوز للمدير العام أن �حدد �ن

ن والئحته.  وطا و�جراءات إضاف�ة لتنف�ذ نظام الموظفني ، �ش
�
ور�ا   �ن

 
ي تفس�ي  (ب)

ي حالة الشك �ف
ف والئحته،  طرائق تطبيقو�ف نظام الموظفني

ي منظمات نظام األمم المتحد
شد المدير العام بالممارسات المتبعة �ف ة �س�ت

 الموحد األخرى، وكذلك المنظمات الحكوم�ة الدول�ة األخرى. 

الفقرة (أ): حكم عام جد�د يؤكد أن المدير العام �جوز له أن �صدر 
 و�جراءات 

�
وطا د �ش حدِّ

ُ
منشورات إدار�ة (مثل التعم�مات اإلدار�ة) ت

ف والئحته. وس�سمح هذا الحكم  إضاف�ة لتنف�ذ نظام الموظفني
شارات إ� التعم�مات اإلدار�ة دون إحداث الجد�د بحذف جميع اإل 

 فجوة. 
 

ي 
" فقط، الذي ال �كون �ف لت لإلشارة إ� "التفس�ي الفقرة (ب): ُعدِّ

، بل �كون بالرج�ع إ� حاالت فعل�ة. 
ً
 نظ��ة

ً
كث�ي من األح�ان ممارسة

ي أن أي وجه من أوجه عدم 
وذلك من شأنه أن ي��ل أي شكوك �ف

ف إزاء تنف�ذ نظام  ي المنشورات اإلدار�ة ال ال�قني
ف والئحته �ف الموظفني

ي نطاق المادة 
 . 3-12�دخل �ف

 5-12المادة 

 التداب�ي االنتقال�ة

 �س��ة المطالبات
 

�جوز للمكتب الدو�ي أن �عرض دفع مبلغ نقدي لتس��ة أي مطالبات  (أ)
 خالل عمل 

ً
ي أصبحت مستحقة تتعلق بالمزا�ا والمستحقات والبدالت الئت

ي 
وعند الموافقة ع� ذلك، . 2013يناير  1المكتب الدو�ي قبل الموظف �ف

ُ�سِقط هذە المدفوعات المطالبات ذات الصلة، دون اإلخالل بالمزا�ا 
ف  ي بموجب نظام الموظفني ي تحق للموظف المعئف والمستحقات والبدالت الئت

.  والئحته ف  الحاليني
 

 التعيينات الدائمة
 

ف  (ب) ف الُمعينني ، يتم بالنسبة للموظفني ي المكتب الدو�ي
 �ف

�
 دائما

�
تعيينا

 . ي المكتب الدو�ي
ف الدائم طوال مدة خدمة الموظف �ف  اإلبقاء ع� التعيني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 �س��ة المطالبات
 

�جوز للمكتب الدو�ي أن �عرض دفع مبلغ نقدي لتس��ة أي مطالبات  (أ)
 خالل عمل تتعلق 

ً
ي أصبحت مستحقة بالمزا�ا والمستحقات والبدالت الئت

ي المكتب الدو�ي قبل 
وعند الموافقة ع� ذلك، . 2013يناير  1الموظف �ف

ُ�سِقط هذە المدفوعات المطالبات ذات الصلة، دون اإلخالل بالمزا�ا 
ف  ي بموجب نظام الموظفني ي تحق للموظف المعئف والمستحقات والبدالت الئت

.  والئحته ف  الحاليني
 

 التعيينات الدائمة
 

التعيينات الدائمة �ي تعيينات لمدة غ�ي محدودة، وقد  (أ)(ب)
ي . اسُتع�ض عنها بتعيينات مستمرة

وط اليت  لل�ش
�
وال يزال �جوز، طبقا

ي فئة المدي��ن أو الفئة 
�حددها المدير العام، منح تعيينات دائمة لموظ�ن

ي الفن�ة أو فئة الخدمات العامة الذين  
د المدة �ن  محدَّ

�
ن تعيينا نني كانوا ُمعيَّ

ي 
، وأ�ملوا ما ال �قل عن سبع سنوات 2011د�سم�ب  31المكتب الدو�ي �ن

هم وأداؤهم وسلوكهم 
ُ
 مؤهالت

�
من الخدمة المتواصلة، وأثبتت تماما

، وأظهروا أنهم �ستوفون  ن ن دوليني ن مدنيني صالحيتهم للعمل كموظفني
 و. 1-4المعاي�ي المطل��ة بموجب المادة 

�
ف تعيينا ف الُمعينني بالنسبة للموظفني

ف الدائم طوال مدة خدمة  ، يتم اإلبقاء ع� التعيني ي المكتب الدو�ي
 �ف

�
دائما

 . ي المكتب الدو�ي
ي  الموظف �ف

عت�ب اإلشارة إ� التعيينات المستمرة �ن
ُ
وت

 للتعيينات الدائمة، ما لم ُينص ع� 
ً
ن والئحته شاملة نظام الموظفني

 خالف ذلك. 

 
 

ذات الفقرة (أ) �شأن "�س��ة المطالبات": حذفت ألنها لم تعد 
 . صلة

 
 
 
 
 
 
 
 

 الفقرة (ب) �شأن "التعيينات الدائمة": 
ض�فتا إلدراج األحكام المحذوفة من  -

�
الجملتان األول�ان: أ

.  19-4المادة  ف  من نظام الموظفني
ض�فت نظرا� لحذف جميع اإلشارات إ�  -

�
ة: أ الجملة األخ�ي

ف والئحته.  ي نظام الموظفني
 التعيينات الدائمة �ف
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ح النص الحا�ي  المادة  غرض/ وصف التعد�ل النص الجد�د المق�ت

 
 منحة التعل�م

 
 3-14ب�ف النظر عن المادة  (ج)

�
ف تعيينا نني ف الُمعيَّ (أ)، فإن الموظفني

 لدى المكتب الدو�ي قبل 
�
د المدة أو مستمرا� أو دائما  2016ير ينا 1محدَّ

ي وطنهم [...]
ي ذلك الوقت �ق�مون ول�ن ال �عملون �ف

 وكانوا �ف
 

 […] (د)
 

 منحة العودة إ� الوطن
 

  9-9ب�ف النظر عن المادة  (ه)
�
ف تعيينا ف الُمعينني (أ)، فإن الموظفني

 لدى المكتب الدو�ي قبل
�
د المدة أو مستمرا� أو دائما  2016يناير  1 محدَّ

ي ذلك الوقت 
ي وطنهم �حتفظون بالحق وكانوا �ف

�ق�مون، ول�ن ال �عملون، �ف
ي  ي الحصول ع� منحة العودة إ� الوطن نظ�ي السنوات والشهور الئت

�ف
ي الخدمة حئت 

وط 2015د�سم�ب  31 قضوها �ف ، مع عدم اإلخالل ��ش
ي القاعدة ذات الصلة. 

دة �ف  األهل�ة األخرى الُمحدَّ
 

ف 9-9ب�ف النظر عن المادة  (و) د ، فإن الموظفني  محدَّ
�
ف تعيينا  الُمعينني

ي 
 لدى المكتب الدو�ي �ف

�
 2016 د�سم�ب  31 المدة أو مستمرا� أو دائما

 مع جدول 
�
ي الحصول ع� منحة العودة إ� الوطن تماش�ا

�حتفظون بالحق �ف
ي 
ا�مة  2016 د�سم�ب  31 المنح الساري �ف إ� حد عدد سنوات الخدمة الم�ت

 حئت ذلك التار�ــــخ. 
 

 وّحدجدول المرتبات الم
 

 […] (ز)
 

 إعالة األطفال
 

ي  (ح)
ي مرتباتهم ع� معدل إعالة الولد �ف

الموظفون الذين �حصلون �ف
ي 2016 د�سم�ب  31

ف النفاذ �ف ، سيتلقون بدال انتقال�ا ل�دخل ح�ي
ي  2017 يناير 1

�طة استمرار مواصفات إعالة الولد �ف ولن . 2017 يناير 1�ش
ي 
ي تلك الحالة 3-3 المادة ُ��ف بدل إعالة الولد الوارد �ف

ي الوقت نفسه �ف
. �ف

ي المرتب إضافة إ� �س��ة 
و�بلغ البدل االنتقا�ي �سبة ستة بالمائة من صا�ف

ي ع�ش األو� ثم ُ�خفض بنسبة نقطة مئ��ة  ي األشهر االثئف
مقر العمل �ف

ي األجر إضافة إ� �س��ة المقر كل
ف  12 واحدة من صا�ف شهرا بعدها، وحني

�ي معادال لمبلغ بدل إعالة الولد أو أقل منه �دفع �ص�ي مبلغ البدل االنتقا

 
 التعل�ممنحة 

 
 3-14ب�ف النظر عن المادة  (ب)(ج)

�
ف تعيينا نني ف الُمعيَّ (أ)، فإن الموظفني

د المدة أو مستمرا�   محدَّ
�
 2016يناير  1لدى المكتب الدو�ي قبل أو دائما

ي وطنهم [...]
ي ذلك الوقت �ق�مون ول�ن ال �عملون �ف

 وكانوا �ف
 

 […] (ج)(د)
 

 منحة العودة إ� الوطن
 

 9-9ب�ف النظر عن المادة  (د)(ه)
�
ف تعيينا ف الُمعينني (أ)، فإن الموظفني

د المدة أو مستمرا�   محدَّ
�
 2016يناير  1 لدى المكتب الدو�ي قبلأو دائما

ي وطنهم �حتفظون بالحق 
ي ذلك الوقت �ق�مون، ول�ن ال �عملون، �ف

وكانوا �ف
ي  ي الحصول ع� منحة العودة إ� الوطن نظ�ي السنوات والشهور الئت

 �ف
ي الخدمة حئت 

وط 2015د�سم�ب  31 قضوها �ف ، مع عدم اإلخالل ��ش
ي القاعدة ذات الصلة األهل�ة األخرى

دة �ف  . الُمحدَّ
 

د 9-9ب�ف النظر عن المادة  (و)  محدَّ
�
ف تعيينا ف الُمعينني ، فإن الموظفني

ي 
 لدى المكتب الدو�ي �ف

�
 2016 د�سم�ب  31 المدة أو مستمرا� أو دائما

ي 
 مع جدول �حتفظون بالحق �ف

�
الحصول ع� منحة العودة إ� الوطن تماش�ا

ي 
ا�مة  2016 د�سم�ب  31 المنح الساري �ف إ� حد عدد سنوات الخدمة الم�ت

 حئت ذلك التار�ــــخ. 
 

 جدول المرتبات الموّحد
 

 […] (ه)(ز)
 

 إعالة األطفال
 

ي  (ح)
ي مرتباتهم ع� معدل إعالة الولد �ف

الموظفون الذين �حصلون �ف
ي 2016 د�سم�ب  31

ف النفاذ �ف ، سيتلقون بدال انتقال�ا ل�دخل ح�ي
ي  2017 يناير 1

�طة استمرار مواصفات إعالة الولد �ف ولن . 2017 يناير 1�ش
ي 
ي تلك الحالة 3-3 المادة ُ��ف بدل إعالة الولد الوارد �ف

ي الوقت نفسه �ف
. �ف

ي المرتب إضافة إ� �س��ة 
و�بلغ البدل االنتقا�ي �سبة ستة بالمائة من صا�ف

ي ع�ش األو� ثم ُ�خفض بنسبة نقطة مئ��ة  ي األشهر االثئف
مقر العمل �ف

ي األجر إضافة إ� �س��ة المقر كل
ف  12 واحدة من صا�ف شهرا بعدها، وحني

أقل منه �دفع  �ص�ي مبلغ البدل االنتقا�ي معادال لمبلغ بدل إعالة الولد أو 

 
 
 
 

 الفقرة (ج): لحذف اإلشارة إ� التعيينات الدائمة. 
 
 
 
 
 
 

 لحذف اإلشارة إ� التعيينات الدائمة. الفقرة (ه): 
 
 
 
 
 
 

الفقرة (و) �شأن "منحة العودة إ� الوطن": ُحذفت ألنه لم �عد 
 .  يوجد موظفون مستحقون لهذا التدب�ي االنتقا�ي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

: ُحذفت ألنه لم  ف الفقرة (ح) �شأن البدل االنتقا�ي لألطفال المعالني
. �عد يوجد موظفون مستحقون لهذا التدب�ي   االنتقا�ي
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ح النص الحا�ي  المادة  غرض/ وصف التعد�ل النص الجد�د المق�ت

ي 
ي وقت أقرب إذا لم �عد الولد   . البدل الثايف

و�توقف دفع البدل االنتقا�ي �ف
. الذي �دفع البدل عنه، معاال و�ن أصبح الموظف مستحقا لبدل إعالة الزوج

ي 
، �حق للموظف الحصول ع� المبلغ الوارد �ف و�ضافة إ� البدل االنتقا�ي

ة يتوقع ا ي عن الولد الذي يثبت أن لد�ه إعاقة �شكل دائم أو لف�ت
لمرفق الثايف

 أن تكون ط��لة. 
 

 المستحقات المتعلقة باالنتقال
 

د�سم�ب  31 �ستمر الموظفون المستف�دون من بدل التنقل حئت  (ط)
ي االستفادة من البدل لمدة تصل إ�  2016

ف لحافز التنقل �ف وغ�ي المؤهلني
ي 

نفس مركز العمل أو حئت ينتقل الموظف إ� مركز عمل خمس سنوات �ف
 آخر، أيهما أسبق. 

 
والذين اختاروا  2017يناير  1�ستمر الموظفون، الذين انتقلوا قبل  (ي)

ي االستفادة من بدل عدم نقل األمتعة لمدة تصل إ� 
عدم نقل أمتعتهم، �ف

ي نفس مركز العمل أو حئت ينتقل الموظف إ� مركز ع
مل خمس سنوات �ف

 آخر، أيهما أسبق. 
 

 سن التقاعد
 

بحق  1990نوفم�ب  1يتمتع الموظفون الذين بدأ ��ان تعيينهم قبل  (ك)
ف  ي التقاعد عند بل�غ سن الستني

و�تمتع الموظفون الذين بدأ . مكتسب �ف
، بحق 2014يناير  1ول�ن قبل  1990نوفم�ب  1��ان تعيينهم اعتبارا� من 

ي التقاعد عند بل�غ سن
ف  مكتسب �ف ف . الثان�ة والستني و�جوز لهؤالء الموظفني

ف (بحسب األحكام  ف أو الثان�ة والستني ي سن الستني
أن �ختاروا إنهاء خدمتهم �ف

ف  ي أي وقت بعد ذلك قبل بل�غ سن الخامسة والستني
. المطبقة عليهم) أو �ف

ي إنهاء 
ي ممارسة حقهم المكتسب �ف

ف الذين يرغبون �ف و�جب ع� الموظفني
ف  ي سن الستني

ف (بحسب األحكام المطبقة عليهم) خدمتهم �ف  أو الثان�ة والستني
 
�
ف أن �قدموا إخطارا� مكت��ا ي أي وقت بعد ذلك قبل سن الخامسة والستني

أو �ف
 
�
ف تعيينا قبل ستة أشهر ع� األقل من تار�ــــخ اإلنهاء المزمع إذا كانوا معينني

 محدد 
�
ف تعيينا  أو مستمرا� وقبل ثالثة أشهر إذا كانوا معينني

�
ومع . المدةدائما

ة إخطار أق�.   ذلك، �جوز للمدير العام قبول ف�ت
 

ي 
ي وقت أقرب إذا لم �عد الولد   . البدل الثايف

و�توقف دفع البدل االنتقا�ي �ف
. الذي �دفع البدل عنه، معاال و�ن أصبح الموظف مستحقا لبدل إعالة الزوج

ي 
، �حق للموظف الحصول ع� المبلغ الوارد �ف و�ضافة إ� البدل االنتقا�ي

ي عن الولد الذي يثبت أن
ة يتوقع  المرفق الثايف لد�ه إعاقة �شكل دائم أو لف�ت

 أن تكون ط��لة. 
 

 المستحقات المتعلقة باالنتقال
 

د�سم�ب  31 �ستمر الموظفون المستف�دون من بدل التنقل حئت  (ط)
ي االستفادة من البدل لمدة تصل إ�  2016

ف لحافز التنقل �ف وغ�ي المؤهلني
ي نفس مركز العمل أو حئت ينتقل الموظف 

إ� مركز عمل خمس سنوات �ف
 آخر، أيهما أسبق. 

 
والذين اختاروا  2017يناير  1�ستمر الموظفون، الذين انتقلوا قبل  (ي)

ي االستفادة من بدل عدم نقل األمتعة لمدة تصل إ� 
عدم نقل أمتعتهم، �ف

ي نفس مركز العمل أو حئت ينتقل الموظف إ� مركز عمل 
خمس سنوات �ف

 آخر، أيهما أسبق. 
 

 سن التقاعد
 

 1990نوفم�ب  1يتمتع الموظفون الذين بدأ ��ان تعيينهم قبل  (و)(ك)
ف  ي التقاعد عند بل�غ سن الستني

و�تمتع الموظفون الذين بدأ . بحق مكتسب �ف
، بحق 2014يناير  1ول�ن قبل  1990نوفم�ب  1��ان تعيينهم اعتبارا� من 

ف  ي التقاعد عند بل�غ سن الثان�ة والستني
ف  و�جوز لهؤالء. مكتسب �ف الموظفني

ف (بحسب األحكام  ف أو الثان�ة والستني ي سن الستني
أن �ختاروا إنهاء خدمتهم �ف

ف  ي أي وقت بعد ذلك قبل بل�غ سن الخامسة والستني
. المطبقة عليهم) أو �ف

ي إنهاء 
ي ممارسة حقهم المكتسب �ف

ف الذين يرغبون �ف و�جب ع� الموظفني
ف (بحسب األ  ف أو الثان�ة والستني ي سن الستني

حكام المطبقة عليهم) خدمتهم �ف
 
�
ف أن �قدموا إخطارا� مكت��ا ي أي وقت بعد ذلك قبل سن الخامسة والستني

أو �ف
 
�
ف تعيينا قبل ستة أشهر ع� األقل من تار�ــــخ اإلنهاء المزمع إذا كانوا معينني

 
�
 محدد المدةدائما

�
ف تعيينا ومع . أو مستمرا� وقبل ثالثة أشهر إذا كانوا معينني

ة إخطار أق�. ذلك، �جوز للمدير ال  عام قبول ف�ت
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ُحذفت ألنه لم �عد يوجد موظفون الفقرة (ط) �شأن بدل التنقل (السابق): 
 .  مستحقون لهذا التدب�ي االنتقا�ي

 
 

الفقرة (ي) �شأن بدل عدم نقل األمتعة (السابق): ُحذفت ألنه لم 
 .  �عد يوجد موظفون مستحقون لهذا التدب�ي االنتقا�ي

 
 
 
 
 

 اإلشارة إ� التعيينات الدائمة. الفقرة (ك): لحذف 
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ح النص الحا�ي  المادة  غرض/ وصف التعد�ل النص الجد�د المق�ت

، الذين بدأ ��ان  (ل) ف رفع سن التقاعد اإللزا�ي المطبقة ع� الموظفني
ُ
ال ت

ف (بحسب  2014يناير  1تعيينهم قبل  ف أو الثان�ة والستني و�لغوا سن الستني
،2020يناير  1األحكام المطبقة عليهم) قبل  ف بمن  ، إ� الخامسة والستني

ي الخدمة بعد 
ي  2020يناير  1فيهم الموظفون المستبقون �ف

�شكل استثنايئ
ف  ف أو الثان�ة والستني بعدما تجاوزوا السن اإللزام�ة للتقاعد عند سن الستني

 (بحسب األحكام المطبقة عل�ه). 

، الذين بدأ ��ان  (ل) ف رفع سن التقاعد اإللزا�ي المطبقة ع� الموظفني
ُ
ال ت

ف (بحسب  2014يناير  1تعيينهم قبل  ف أو الثان�ة والستني و�لغوا سن الستني
، بمن 2020يناير  1األحكام المطبقة عليهم) قبل  ف ، إ� الخامسة والستني

ي 
ي  2020يناير  1 الخدمة بعد فيهم الموظفون المستبقون �ف

�شكل استثنايئ
ف  ف أو الثان�ة والستني بعدما تجاوزوا السن اإللزام�ة للتقاعد عند سن الستني

 (بحسب األحكام المطبقة عل�ه). 

الفقرة (ل) �شأن "سن التقاعد": ُحذفت ألنه لم �عد يوجد موظفون 
ي هذا الوضع. 

 �ف

 [ ي
[��ي ذلك المرفق الثايف
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ن   بخالف الفصل السابع -تعد�الت ع� الئحة الموظفني
 

 غرض/ وصف التعد�ل النص الجد�د النص الحا�ي  المادة

 2-3-1القاعدة 

 وقت العمل

[…] 
 

احت�اجات المنظمة و�جوز للموظف أن يتبع ترتيبات عمل مرنة، حسب  (ب) 
ي تعم�م إداري أنواع ترتيبات . و�جراءات اإلذن المعمول بها 

د �ف حدَّ
ُ
و�جب أن ت

 العمل المرنة و�جراءات اإلذن بها. 
 

[…] 

[…] 
 

و�جوز للموظف أن يتبع ترتيبات عمل مرنة، حسب احت�اجات المنظمة  (ب) 
ي تعم�م إداري. و�جراءات اإلذن المعمول بها 

د �ف حدَّ
ُ
أنواع ترتيبات  و�جب أن ت

 العمل المرنة و�جراءات اإلذن بها. 
 

[…] 

 لحذف اإلشارة إ� التعم�مات اإلدار�ة. 

 3-3-1القاعدة 

 الغ�اب ب�ذن

ي 
د �ف حدَّ

ُ
ي ت وط الئت  لل�ش

�
ي الحاالت التال�ة، طبقا

ُيؤذن بالتغ�ب عن أما�ن العمل �ف
 تعم�م إداري: 

 
[…] 

وط   لل�ش
�
ي الحاالت التال�ة، طبقا

واإلجراءات ُيؤذن بالتغ�ب عن أما�ن العمل �ف
قة ي تعم�م إداري الُمطبَّ

د �ف حدَّ
ُ
ي ت  : الئت

 
[…] 

 لحذف اإلشارة إ� التعم�مات اإلدار�ة. 

 1-2-2القاعدة 

تنف�ذ قرار �شأن إعادة 
 التصن�ف

[…] 
 

بعد انقضاء وجب منحه فرصة االنتقال إ� وظ�فة أخرى  )1[…] ((ج) 
 للمادة 

�
ة المنافسة، وفقا   3-4ف�ت

�
نا "االنتقاالت"، إذا كان شاغل الوظ�فة ُمعيَّ

 مستمرا� 
�
 أو تعيينا

�
 دائما

�
د المدة أو تعيينا  محدَّ

�
 […]. تعيينا

[…] 

[…] 

وجب منحه فرصة االنتقال إ� وظ�فة أخرى بعد انقضاء  )1[…] ((ج) 
 للمادة 

�
ة المنافسة، وفقا  "اال  3-4ف�ت

�
نا نتقاالت"، إذا كان شاغل الوظ�فة ُمعيَّ

د المدة   محدَّ
�
 تعيينا

�
 دائما

�
 مستمرا�  أو تعيينا

�
 […]. أو تعيينا

[…] 

 لحذف اإلشارة إ� التعيينات الدائمة. 

-11-3القاعدة الجد�دة 
1 

 بدل الوظ�فة الخاص

 بدل الوظ�فة الخاص - 1-11-3القاعدة  
 

ي حساب المعاش التقاعدي إ� أي (أ) 
ع بدل وظ�فة خاص ال �دخل �ف

َ
ُ�دف

د المدة   محدَّ
�
ف تعيينا ب منه أن يتو�  أو دائما موظف ُمعنيَّ

�
 أو مستمرا ُ�طل

�
 مؤقتا

ة مؤقتة تتجاوز ثالثة أشهر متتال�ة كامل مسؤول�ات وواجبات وظ�فة  لف�ت
ي رتبة أع� من  شاغرة

ي �شغلها رتبة  رتبته�ف و�كون قد أدى تلك الوظ�فة الئت
ع . المسؤول�ات والواجبات ع� نحو ُمرض� خالل األشهر الثالثة األو�

َ
وُ�دف

ي الرتبة األع�هذا البدل اعتبارا� من 
التار�ــــخ الذي  الشهر الرابع من الخدمة �ن

تو� ف�ه الموظف لمدة ثالثة أشهر متواصلة كامل واجبات الوظ�فة ذات 
سندت إل�هالرتبة األ 

�
ي أ  . ع�، الئت

 
ي كان الموظف (ج)  (ب)  ل��ادة المرتب الئت

�
و�كون بدل الوظ�فة الخاص مساو�ا

ي �عمل فيها.  ي إ� رتبة الوظ�فة الئت
 س�حصل عليها لو أنه ُر�تِّ

 
ي ظروف استثنائ�ة 12وال يؤذن بأي تمد�د للبدل أل��� من  (د) (ج)

، شهرا� إال �ف
ي حالة عدم االنتهاء من اإلجراءات اإلدار�ة لشغل الوظ�فة 

ع� سب�ل المثال �ف

ف تتضمن بعض األحكام الواردة  ي الئحة الموظفني
قاعدة جد�دة �ف
ي المادة 

(أْي الفقرات (أ) و(ج) و(د) و(ه) من المادة  11-3حال�ا �ف
 )، بعد إدخال بضعة تعد�الت عليها. 3-11
 

ي أن تكون الوظ�فة ذات الرتبة 
ط الذي �قت�ف وسُ�حذف ال�ش

ط �حول دون دفع بدل الوظ�فة  األع� "شاغرًة". فهذا ال�ش
ط،  را� لوال ذلك ال�ش َّ ي �كون فيها البدل ُم�ب ي الحاالت الئت

الخاص �ف
ف ع� الموظف أن يؤدي  ومنها ع� سب�ل المثال عندما يتعني

� أخذ شاغلها إجازة واجبات ومسؤول�ات وظ�فة ذات رتبة أع
ل س�جعل دفع  مرض�ة ممتدة. أضف إ� ذلك أن الحكم الُمعدَّ
 .

�
 بأن �كون أداء الموظف ُمرض�ا

�
وطا  بدل الوظ�فة الخاص م�ش
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 غرض/ وصف التعد�ل النص الجد�د النص الحا�ي  المادة

ي حالة الحاجة إ� تمد�د أل��� من . الشاغرة
ق اإلدارُة أسباب  12و�ف

ِّ
وث

ُ
، ت شهرا�

 
ً
ي ع� . ذلك كتابة

 شهرا� بأي حال من األحوال.  12وال ي��د هذا التمد�د اإلضا�ف
 

ق هذە  (ه) (د) طبَّ
ُ
.  المادة ةالقاعدوال ت ف ف المؤقتني  ع� الموظفني

 5-9-4القاعدة 

 القوائم االحت�اط�ة

ف وال �عّينهم  (أ) ف الذين يو�ي بهم مجلس تعيني �جوز وضع المرشحني
ي قائمة 

 احت�اط�ة. المدير العام �ف
 

و�ذا أصبحت الوظ�فة نفسها أو وظ�فة بالرتبة نفسها وذات مهام مماثلة  (ب)
ف  ي القائمة االحت�اط�ة، جاز تعيني

ي غضون عام واحد من وضع مرشح �ف
شاغرة �ف

 المرشح االحت�ا�ي دون إجراء مسابقة جد�دة. 
 

ي تعم�م  (ج) 
وط و�جراءات استخدام القوائم االحت�اط�ة �ف حّدد �ش

ُ
 إداري. وت

 
.  (د) ف ف المؤقتني ف الموظفني طّبق هذە القاعدة ع� تعيني

ُ
 وال ت

ف وال �عّينهم  (أ) ف الذين يو�ي بهم مجلس تعيني �جوز وضع المرشحني
ي قائمة احت�اط�ة. 

 المدير العام �ف
 

و�ذا أصبحت الوظ�فة نفسها أو وظ�فة بالرتبة نفسها وذات مهام مماثلة  (ب)
ي غضون 

ن شاغرة �ف ي القائمة االحت�اط�ة، جاز  عام واحد  عامني
من وضع مرشح �ف
ف المرشح االحت�ا�ي دون إجراء مسابقة جد�دة.   تعيني

 
حّدد  (ج) 

ُ
د المدير العام وت وط و�جراءات استخدام القوائم  وُ�حدِّ �ش

ي تعم�م إداري االحت�اط�ة
 . �ف

 
.  (د) ف ف المؤقتني ف الموظفني طّبق هذە القاعدة ع� تعيني

ُ
 وال ت

 
 

ة صالح�ة القوائم االحت�اط�ة من عام إ�  الفقرة (ب): تمد�د  ف�ت
. والغرض من ذلك هو ���ــــع عمل�ة التوظ�ف، لصالح  ف عامني
الدائرة، عندما تصبح الوظ�فة نفسها أو وظ�فة بالرتبة نفسها 

 وذات مهام مماثلة شاغرًة. 
 

 الفقرة (ج): لحذف اإلشارة إ� التعم�مات اإلدار�ة. 

 1-10-4القاعدة 

ف �شك�ل مجالس  التعيني
 ونظامها الداخ�ي 

ف من رئ�س وثالثة أعضاء، ال تقل رتبتهم عن  (أ) يتألف كل مجلس تعيني
نهم المدير  ، وُ�عيِّ ف ف المؤقتني رتبة الوظ�فة الشاغرة وال �كونون من الموظفني
ض، أحد األعضاء  �ة، أو ممثله الُمفوَّ العام. و�كون مدير إدارة الموارد الب�ش

درج أسماء األ 
ُ
ي قائمة الثالثة. وت

ف �ف ف مفوضني ف ل�كونوا ممثلني حني شخاص الُمرشَّ
ف  ف بالتعيني

�
ف للتعليق عليها. و�كون المدير الُم�ل وزَّع ع� مجلس الموظفني

ُ
وت

، وُ�ختار العضو اآلخر من قائمة تتكون من أر�عة أسماء  ف أحد العض��ن الباقيني
. و�كون للرئ�س ول�ل عضو صوت  ف مها مجلس الموظفني واحد. ع� األقل ُ�قدِّ

ف  ي مجلس التعيني
ك �ف ٌد أو أ��� �ش�ت و�كون للرئ�س ول�ل عضو مناوٌب ُمحدَّ

ي استطاعة الرئ�س أو أي عضو من األعضاء الثالثة الق�ام 
عندما ال �كون �ف

 بذلك. 
 

[…] 

ف من رئ�س وثالثة أعضاء  (أ) ، ال تقل رتبتهم عن يتألف كل مجلس تعيني
، و رتبة الوظ�فة الشاغرة وال �كونون من  ف ف المؤقتني نهم المدير الموظفني ُ�عيِّ

ض، أحد األعضاء  �ة، أو ممثله الُمفوَّ العام. و�كون مدير إدارة الموارد الب�ش
ي قائمة 

ف �ف ف مفوضني ف ل�كونوا ممثلني حني درج أسماء األشخاص الُمرشَّ
ُ
الثالثة. وت

ف  ف بالتعيني
�
ف للتعليق عليها. و�كون المدير الُم�ل وزَّع ع� مجلس الموظفني

ُ
 وت

، وُ�ختار العضو اآلخر من قائمة تتكون من أر�عة أسماء  ف أحد العض��ن الباقيني
. و�كون للرئ�س ول�ل عضو صوت واحد.  ف مها مجلس الموظفني ع� األقل ُ�قدِّ

�ة، ال �جوز أن �كون  ض لمدير إدارة الموارد الب�ش و�استثناء الممثل الُمفوَّ
ن  ن المؤقتني وال تقل رتبتهم عن رتبة  الرئ�س والعضوان اآلخران من الموظفني

ي الوظ�فة الشاغرة. 
ك �ف ٌد أو أ��� �ش�ت و�كون للرئ�س ول�ل عضو مناوٌب ُمحدَّ
ي استطاعة الرئ�س أو أي عضو من األعضاء 

ف عندما ال �كون �ف مجلس التعيني
 الثالثة الق�ام بذلك. 

 
[…] 

 أو ل
�
 مؤقتا

�
ف موظفا �ة بأن �عني لسماح لمدير إدارة الموارد الب�ش

 
�
ي موظفا

تقل رتبته عن رتبة الوظ�فة المعلن عنها ممثً� له �ف
�ة دوٌر  مجالس التعيينات (نظرا� إ� أن دور ممثل الموارد الب�ش

، أيْ  ٌّ ي ي التوظ�ف).  تقئف
ة �ف ي المقام األول هو توف�ي الخ�ب

أن دورە �ف
�ة لديها موارد  وري ألن إدارة الموارد الب�ش وهذا التغي�ي �ف

ف من الرتبة ف ف وعدد محدود من الموظفني -محدودة من الموظفني
 وما فوقها.  5
 

 1-13-4القاعدة 

ف   إعادة التعيني

د  (أ) ف محدَّ المدة أو دائم أو الموظف السابق الذي عمل بموجب تعيني
 جد�دا� ما لم ُيرّد إ� 

�
ي المكتب الدو�ي وُ�عاد توظ�فه ُ�منح تعيينا

مستمر �ف
 أدناە.  2-13-4وضعه السابق بموجب القاعدة 

 
[…] 

د المدة  (أ) ف محدَّ أو  أو دائمالموظف السابق الذي عمل بموجب تعيني
 جد�دا� ما لم ُيرّد إ� 

�
ي المكتب الدو�ي وُ�عاد توظ�فه ُ�منح تعيينا

مستمر �ف
 أدناە.  2-13-4وضعه السابق بموجب القاعدة 

 
[…] 

 لحذف اإلشارة إ� التعيينات الدائمة. 

د المدة أو  (أ) 2-13-4القاعدة  ف محدَّ �جوز رد الموظف السابق الذي عمل بموجب تعيني
د المدة أو دائم أو  ف محدَّ دائم أو مستمر، والذي ُ�عاد توظ�فه بموجب تعيني

ي غضون 
  12مستمر �ف

�
شهرا� من تار�ــــخ انتهاء خدمته، إ� وضعه السابق وفقا

د المدة  (أ) ف محدَّ أو �جوز رد الموظف السابق الذي عمل بموجب تعيني
د المدة  دائم ف محدَّ أو  أو دائمأو مستمر، والذي ُ�عاد توظ�فه بموجب تعيني

ي غضون 
  شهرا� من تار�ــــخ انتهاء خدمته، 12مستمر �ف

�
إ� وضعه السابق وفقا

 لحذف اإلشارة إ� التعيينات الدائمة. 
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 غرض/ وصف التعد�ل النص الجد�د النص الحا�ي  المادة

ي باستثناء، ال . للفقرة (ب) أدناە اإلعادة إ� الوضع السابق
، إذا  24يتجاوز و�جوز للمدير العام أن �أيت شهرا�

ي مصلحة المنظمة. 
 كانت اإلعادة إ� الوضع السابق تصب �ف

 
[…] 

ي باستثناء، ال يتجاوز . للفقرة (ب) أدناە
، إذا  24و�جوز للمدير العام أن �أيت شهرا�

ي مصلحة المنظمة. 
 كانت اإلعادة إ� الوضع السابق تصب �ف

 
[…] 

 1-20-4القاعدة 

ف  تقي�م أداء الموظفني
د   ُمحدَّ

�
ف تعيينا المعينني

 
�
 المدة ومستمرا� ودائما

 1-20-4القاعدة 

 
�
د المدة ومستمرا� ودائما  ُمحدَّ

�
ف تعيينا ف المعينني  تقي�م أداء الموظفني

 

[…] 

 1-20-4 1-19-4القاعدة 

د المدة ومستمرا�   ُمحدَّ
�
ف تعيينا ف المعينني  تقي�م أداء الموظفني

�
 ودائما

 
[…] 

ق�م، ولحذف اإلشارة إ� التعيينات  ي ال�ت
 الدائمة. تغي�ي �ف

 2-20-4القاعدة 

ف  تقي�م أداء الموظفني
ف   المؤقتني

 2-20-4القاعدة 
 

[…] 
 

و�ضع المدير العام من خالل تعم�مات إدار�ة م��دا� من التفاص�ل �شأن  (ج)
 . ف ف المؤقتني  تقي�م أداء الموظفني

 2-20-4 2-19-4القاعدة 
 

[…] 
 

التفاص�ل �شأن  و�ضع المدير العام من خالل تعم�مات إدار�ة م��دا� من (ج)
 . ف ف المؤقتني  تقي�م أداء الموظفني

ق�م، ولحذف اإلشارة إ� التعم�مات اإلدار�ة. كما أن  ي ال�ت
تغي�ي �ف

ي ظل وجود الفقرة (ج) زائدة عن الحاجة 
ي تنص  �ف الفقرة (أ) الئت

م الموظفون المؤقتون من خالل آل�ات تقي�م  : "ُ�ق�َّ ع� ما ��ي
 ."

�
 مؤقتا

�
ف تعيينا ف المعينني رة للموظفني  األداء الُمقرَّ

 1-2-5القاعدة 

ف  اإلجازة الخاصة للموظفني
ف   المؤقتني

ف  ف المؤقتني ول�ن �جوز للمكتب . عادًة، ال �جوز منح إجازة خاصة للموظفني
، أو من دون  الدو�ي أن ي

، بأجر جزيئ ف ف المؤقتني �أذن ب�جازة خاصة للموظفني
ي الظروف االستثنائ�ة أو االضطرار�ة

و�جوز منح إجازة ألغراض إ�سان�ة . أجر، �ف
ي تعم�م إداري

ي �ضعها المدير العام �ف وط الئت  لل�ش
�
ومع ذلك، . بأجر كامل، وفقا

ي  ق ع� . �جب الحفاظ ع� مصالح العمل الُمسند إ� الموظف المعئف طبَّ
ُ
وت

ف المادة  ف المؤقتني  (ج) بعد تعد�ل ما �لزم تعد�له. 2-5الموظفني

ف  ف المؤقتني ول�ن �جوز للمكتب . عادًة، ال �جوز منح إجازة خاصة للموظفني
، أو من دون  ي

، بأجر جزيئ ف ف المؤقتني الدو�ي أن �أذن ب�جازة خاصة للموظفني
ي الظروف االستثنائ�ة أو االضطرار�ة

ح إجازة ألغراض إ�سان�ة و�جوز من. أجر، �ف
ي �ضعها المدير العام وط الئت  لل�ش

�
ي تعم�م إداري بأجر كامل، وفقا

ومع ذلك، . �ف
ي  ق ع� . �جب الحفاظ ع� مصالح العمل الُمسند إ� الموظف المعئف طبَّ

ُ
وت

ف المادة  ف المؤقتني  (ج) بعد تعد�ل ما �لزم تعد�له. 2-5الموظفني

 . لحذف اإلشارة إ� التعم�مات اإلدار�ة

 1-2-6القاعدة 

ي  ف الطئب  التأمني

ي  (أ)
وطها �ف ف الواردة �ش " خطة التأمني ي ف الطئب ُ�قصد بعبارة "خطة التأمني

د.  م الخدمة الُمحدَّ ف ال��بو وُمقدِّ م بني  العقد الم�ب

:  (ب) ف واألوالد  )2[…]  (وألغراض هذە القاعدة، �عت�ب َمْن ��ي من المعالني
ي 

ف �ف  الجزء ج�م من الدل�ل اإلداري؛المعالون ع� النحو الُمعرَّ
 

[…] 
 

ف الذين �حق لهم الحصول  (و) ف السابقني ف بالنسبة للموظفني وأقساط التأمني
ع� معاش تقاعدي من صندوق المعاشات التقاعد�ة والذين يواصلون 

م بنسبة  قسَّ
ُ
ي ت ف الطئب ي خطة التأمني

اك �ف ف الشخص 65% / 35االش�ت % بني
ن عل�ه والمكتب الدو�ي  ، ع� و . الُمؤمَّ

�
ُ�طبق مبدأ التقس�م ذاته، مبدئ�ا

ي تعم�م  معاليهم، مع مراعاة أ�ة استثناءات �مكن أن �حددها المدير
العام �ف

 إداري. 

ي   (أ)
وطها �ف ف الواردة �ش " خطة التأمني ي ف الطئب ُ�قصد بعبارة "خطة التأمني

د.  م الخدمة الُمحدَّ ف ال��بو وُمقدِّ م بني  العقد الم�ب
 

: وألغراض هذە القا (ب) ف واألوالد  )2[…]  (عدة، �عت�ب َمْن ��ي من المعالني
ي 

ف �ف العقد الُمشار  الجزء ج�م من الدل�ل اإلداريالمعالون ع� النحو الُمعرَّ
ي الفقرة (أ) أعالە

 ؛إل�ه �ن
 

[…] 
 

ف الذين �حق لهم الحصول  (و) ف السابقني ف بالنسبة للموظفني وأقساط التأمني
التقاعد�ة والذين يواصلون  ع� معاش تقاعدي من صندوق المعاشات

م بنسبة  قسَّ
ُ
ي ت ف الطئب ي خطة التأمني

اك �ف ف الشخص 65% / 35االش�ت % بني
ن عل�ه والمكتب الدو�ي  ، ع� . الُمؤمَّ

�
وُ�طبق مبدأ التقس�م ذاته، مبدئ�ا

 
 
 

تعاضة عن اإلشارة إ� "الدل�ل اإلداري" ب�شارة الفقرة (ب): االس 
، توخ� ي ف الطئب  إ� عقد التأمني
�
 لوض�ح. ل ا

 
 
 

 الفقرة (و): لحذف اإلشارة إ� التعم�مات اإلدار�ة. 
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 غرض/ وصف التعد�ل النص الجد�د النص الحا�ي  المادة

ي تعم�م  العام معاليهم، مع مراعاة أ�ة استثناءات �مكن أن �حددها المدير
�ف

 . إداري

 2-2-6القاعدة 

اإلجازة المرض�ة واإلجازة 
الخاصة �سبب المرض 

ل  الُمطوَّ

[…] 

 اإلجازة المرض�ة بدون شهادة (ج)

ف أن  �حصلوا ع� ما مجموعه سبعة أ�ام عمل إجازة مرض�ة �جوز للموظفني
ي 

بدون شهادة طب�ة أو إجازة لحاالت الطوارئ المتصلة باأل�ة أو كليهما �ف
ي تلك السنة �جب أن �كون 

غضون سنة تق��م�ة. وأي غ�اب آخر عن العمل �ف
ي �ستحقها الموظف   �شهادة طب�ة، وأال ُ�خَصم من اإلجازة السن��ة الئت

�
مدعوما

ي حالة استنفاد اإلجازة السن��ة. وال �جوز أو 
ُ�حَسب كإجازة خاصة دون أجر �ف

أخذ إجازة بدون شهادة أل��� من ثالثة أ�ام متتال�ة �سبب حاالت الطوارئ 
 المتصلة باأل�ة. 

 اإلجازة المرض�ة �شهادة  (د)

 بدون شهادة لمدة
ً
 ال ُ�مَنح أي موظف، إال ب�ذن من المدير العام، إجازًة مرض�ة

 
�
ت��د ع� ثالثة أ�ام عمل متتال�ة دون تقد�م شهادة من طب�ب مؤهل رسم�ا
د مدة غ�ابه المحتملة.  حدِّ

ُ
مفادها أن الموظف غ�ي قادر ع� أداء واجباته وت

ي موعد ال يتجاوز نها�ة يوم العمل الرابع بعد الغ�اب 
م هذە الشهادة �ف قدَّ

ُ
وت

ي حالة وجود ظروف خارج
 ة عن إرادة الموظف. األول عن العمل، إال �ف

[…] 

[…] 

 اإلجازة المرض�ة بدون شهادة (ج)

ف أن �حصلوا ع� ما مجموعه سبعة أ�ام عمل إجازة مرض�ة  �جوز للموظفني
ي 

بدون شهادة طب�ة أو إجازة لحاالت الطوارئ المتصلة باأل�ة أو كليهما �ف
ي تلك السنة �جب أن �كون 

غضون سنة تق��م�ة. وأي غ�اب آخر عن العمل �ف
ي �  �شهادة طب�ة، وأال ُ�خَصم من اإلجازة السن��ة الئت

�
ستحقها الموظف مدعوما

ي حالة استنفاد اإلجازة السن��ة. وال �جوز 
أو ُ�حَسب كإجازة خاصة دون أجر �ف

�سبب حاالت  بدون شهادة أل��� من ثالثة أ�ام متتال�ة مرض�ةأخذ إجازة 
 . الطوارئ المتصلة باأل�ة

 اإلجازة المرض�ة �شهادة  (د)

 بدون شهادة لمدة 
ً
ال ُ�مَنح أي موظف، إال ب�ذن من المدير العام، إجازًة مرض�ة

 
�
ت��د ع� ثالثة أ�ام عمل متتال�ة دون تقد�م شهادة من طب�ب مؤهل رسم�ا
د مدة غ�ابه المحتملة.  حدِّ

ُ
مفادها أن الموظف غ�ي قادر ع� أداء واجباته وت

ي موعد ال يتجاوز نه
م هذە الشهادة �ف قدَّ

ُ
بعد  الرابع العا�ش ا�ة يوم العمل وت

ي حالة وجود ظروف خارجة عن إرادة الموظف. 
 الغ�اب األول عن العمل، إال �ف

[…] 

 
 

ي حاالت الطوارئ المتعلقة 
الفقرة (ج): السماح باستخدام اإلجازة �ف

 باأل�ة أل��� من ثالثة أ�ام عمل متتال�ة. 
 
 
 
 
 
 
 
 

لتقد�م شهادات اإلجازات المرض�ة من الفقرة (د): ل��ادة المهلة الزمن�ة 
 أ�ام عمل.  10أر�عة إ� 

 3-2-6القاعدة 

 إجازة الوضع

[…] 
 

ف  (د) ي تعود إ� العمل بعد إجازة وضع أن تأخذ ساعتني و�جوز للموظفة الئت
 إلرضاع مولودها حئت يبلغ سنه 

�
د مستحقات إجازة ما . شهرا�  12يوم�ا حدَّ

ُ
وت

ي تعم�م إداري. 
 بعد الوضع �ف

[…] 
 

ف  (د) ي تعود إ� العمل بعد إجازة وضع أن تأخذ ساعتني و�جوز للموظفة الئت
 إلرضاع مولودها حئت يبلغ سنه 

�
د . شهرا�  12يوم�ا حدَّ

ُ
د المدير العام وت  وُ�حدِّ

ي تعم�م إداريمستحقات إجازة ما بعد الوضع 
 . �ف

 لحذف اإلشارة إ� التعم�مات اإلدار�ة. 

 4-2-6القاعدة 

 إجازة األبوة

وط  (أ) �حق للموظف أن �حصل ع� إجازة أبوة، مع عدم اإلخالل بال�ش
ي تعم�م إداري. 

ي �ضعها المدير العام �ف  الئت
 

[…] 

وط  (أ) �حق للموظف أن �حصل ع� إجازة أبوة، مع عدم اإلخالل بال�ش
ي �ضعها المدير العام ي تعم�م إداري الئت

 . �ف
 

[…] 

 لحذف اإلشارة إ� التعم�مات اإلدار�ة. 

 5-2-6 القاعدة

ي   إجازة التبئف

ي لمدة إجمال�ة تبلغ ثمان�ة أسابيع، مع  �حق للموظف أن �حصل ع� إجازة تبئف
ي تعم�م إداري، وعند تقد�م 

ي �ضعها المدير العام �ف وط الئت عدم اإلخالل بال�ش
ي طفل.   دل�ل مقنع ع� تبئف

ي لمدة إجمال�ة تبلغ ثمان�ة أسابيع، مع  �حق للموظف أن �حصل ع� إجازة تبئف
ي �ضعها المدير العامع وط الئت ي تعم�م إداري دم اإلخالل بال�ش

، وعند تقد�م �ف
ي طفل.   دل�ل مقنع ع� تبئف

 لحذف اإلشارة إ� التعم�مات اإلدار�ة. 
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 غرض/ وصف التعد�ل النص الجد�د النص الحا�ي  المادة

 6-2-6القاعدة 

التع��ض عن فقدان 
األمتعة الشخص�ة أو 
 تلفها �سبب الخدمة

ي إطار الحدود 
ي الحصول ع� تع��ض معقول، �ف

ف الحق �ف و�موجب للموظفني
ي حالة فقدان أمتعتهم الشخص�ة أو 

ي �ضعها المدير العام، وذلك �ف وط الئت ال�ش
ًة إ� أدائهم لواجباتهم  تلفها عندما ُيثَبت أن هذا الفقد أو التلف �عزى مبا�ش

ي تعم�م 
د �ف حدَّ

ُ
ي ت  لإلجراءات الئت

�
، وذلك وفقا ي خدمة المكتب الدو�ي

الرسم�ة �ف
 إداري. 

ي الحصول
ف الحق �ف ي إطار الحدود و�موجب  للموظفني

ع� تع��ض معقول، �ف
ي حالة فقدان أمتعتهم الشخص�ة أو 

ي �ضعها المدير العام، وذلك �ف وط الئت ال�ش
ًة إ� أدائهم لواجباتهم  تلفها عندما ُيثَبت أن هذا الفقد أو التلف �عزى مبا�ش

ي خدمة المكتب الدو�ي 
ي تعمالرسم�ة �ف

د �ف حدَّ
ُ
ي ت  لإلجراءات الئت

�
�م ، وذلك وفقا

 . إداري

 لحذف اإلشارة إ� التعم�مات اإلدار�ة. 

 7-2-6القاعدة 

ف  الحما�ة الصح�ة والتأمني
ف  الص�ي للموظفني

ف   المؤقتني

[…] 
 

ف أن �حصلوا ع� ما مجموعه سبعة 2[…] ((ج)  ف المؤقتني ) و�جوز للموظفني
أ�ام عمل إجازة مرض�ة بدون شهادة طب�ة أو إجازة لحاالت الطوارئ المتصلة 

ق االستحقاق بالتناسب إذا كان  باأل�ة ي غضون سنة تق��م�ة. وُ�طبَّ
أو كليهما �ف

ي  12العقد لمدة أقل من 
. و�جب أن �كون أي غ�اب آخر عن العمل �ف شهرا�

ي   �شهادة طب�ة، وأال ُ�خَصم من اإلجازة السن��ة الئت
�
تلك السنة مدعوما

ي ح
الة استنفاد �ستحقها الموظف المؤقت أو ُ�حَسب كإجازة خاصة دون أجر �ف

اإلجازة السن��ة. وال �جوز أخذ إجازة بدون شهادة أل��� من ثالثة أ�ام متتال�ة 
 �سبب حاالت الطوارئ المتصلة باأل�ة. 

 
[…] 

[…] 
 

ف أن �حصلوا ع� ما مجموعه سبعة 2[…] ((ج)  ف المؤقتني ) و�جوز للموظفني
رئ المتصلة أ�ام عمل إجازة مرض�ة بدون شهادة طب�ة أو إجازة لحاالت الطوا

ق االستحقاق بالتناسب إذا كان  ي غضون سنة تق��م�ة. وُ�طبَّ
باأل�ة أو كليهما �ف

ي  12العقد لمدة أقل من 
. و�جب أن �كون أي غ�اب آخر عن العمل �ف شهرا�

ي   �شهادة طب�ة، وأال ُ�خَصم من اإلجازة السن��ة الئت
�
تلك السنة مدعوما

ي حالة استنفاد  �ستحقها الموظف المؤقت أو ُ�حَسب كإجازة
خاصة دون أجر �ف

بدون شهادة أل��� من ثالثة أ�ام  مرض�ةاإلجازة السن��ة. وال �جوز أخذ إجازة 
 . �سبب حاالت الطوارئ المتصلة باأل�ة متتال�ة

 
[…] 

ي حاالت الطوارئ المتعلقة باأل�ة أل��� من 
السماح باستخدام اإلجازة �ف

 ثالثة أ�ام عمل متتال�ة. 
 

 1-1-8القاعدة 

ف   مجلس الموظفني

[…] 
 

ف �شأن المسائل المتعلقة برعا�ة  (ب) و�جب التشاور مع مجلس الموظفني
ق�ة و�نهاء  ف وال�ت مة للتعيني ف و�دارة شؤونهم، ال س�ما المبادئ الُمنظ� الموظفني

ي تخص المرتبات والمستحقات. و�حق لمجلس  الخدمة، و�شأن المسائل الئت
ف أن حات �ش الموظفني م مق�ت أن هذە المسائل إ� المدير العام بالن�ابة عن ُ�قدِّ

 إ� لجنة التنسيق. 
�
، وأن يوجه ب�انا ف  الموظفني

 
ي حاالت الطوارئ،  (ج)

، إال �ف
�
ف سلفا و�جب إبالغ مجلس الموظفني

ي نطاق 
ي تدخل �ف بالتعل�مات أو التوجيهات اإلدار�ة العامة �شأن المسائل الئت

وَضع موضع التنف�ذ. الفقرة (ب) أعالە للنظر فيها والتعليق ع
ُ
 ليها قبل أن ت

 
[…] 

[…] 

ف �شأن  (ب)  المسائل الس�اساتو�جب التشاور مع مجلس الموظفني
ف  مة للتعيني ف و�دارة شؤونهم، ال س�ما المبادئ الُمنظ� المتعلقة برعا�ة الموظفني

ق�ة و�نهاء الخدمة، و�شأن  ي تخص المرتبات  المسائل األموروال�ت الئت
ف أن حات �شأن هذە  والمستحقات. و�حق لمجلس الموظفني م مق�ت  األمورُ�قدِّ

 إ� لجنة  المسائل
�
، وأن يوجه ب�انا ف إ� المدير العام بالن�ابة عن الموظفني

 التنسيق. 

ي حاالت الطوارئ،  (ج)
، إال �ف

�
ف سلفا و�جب إبالغ مجلس الموظفني

ي  المسائل األموربالتعل�مات أو التوجيهات اإلدار�ة العامة �شأن 
ي تدخل �ف الئت

وَضع موضع 
ُ
نطاق الفقرة (ب) أعالە للنظر فيها والتعليق عليها قبل أن ت

 التنف�ذ. 

[…] 

ف �قت�  ع� أمور  لتوضيح أن اإللزام بالتشاور مع مجلس الموظفني
الس�اسات، وال �شمل أي مسائل قد تنشأ �شأن موض�ع رعا�ة 

ف و�دارة شؤونهم.   الموظفني

 2-2-9القاعدة 

ف  ف الموظفني إنهاء تعيني
ف   المؤقتني

[…] 
 

، �جب  (د) ف و�ذا كانت مقتض�ات العمل تتطلب تخف�ض عدد الموظفني
 أو مستمرا� أو 

�
 دائما

�
ف تعيينا ف المعينني محدد المدة وتكون اإلبقاء ع� الموظفني

 .
�
 مؤقتا

�
ف تعيينا  لهم األفضل�ة ع� المعينني

[…] 

، �جب  (د) ف و�ذا كانت مقتض�ات العمل تتطلب تخف�ض عدد الموظفني
 
�
ف تعيينا ف المعينني  اإلبقاء ع� الموظفني

�
أو مستمرا� أو محدد المدة وتكون  دائما

 .
�
 مؤقتا

�
ف تعيينا  لهم األفضل�ة ع� المعينني

 شارة إ� التعيينات الدائمة. لحذف اإل 
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 غرض/ وصف التعد�ل النص الجد�د النص الحا�ي  المادة

 
[…] 

[…] 

 1-9-9القاعدة 

 منحة العودة إ� الوطن

[…] 
 

اب�ة  )5[…]  ( (ج) الموظف الذي لم ُيتم خمس سنوات من الخدمة االغ�ت
ي وقت انتهاء الخدمة، مع مراعاة المادة 

 (ب). 9-9المتواصلة �ف
 

[…] 

[…] 
 

اب�ة الموظف الذي لم ُيتم خمس سنوات من الخدمة  )5[…]  ( (ج) االغ�ت
ي وقت انتهاء الخدمة

 . (ب)9-9، مع مراعاة المادة المتواصلة �ف
 

[…] 

 (ب)، ف�ي غ�ي مناسبة. 9-9لحذف اإلشارة إ� المادة 
 
 

 2-1-10القاعدة 

 اإلجراء

[…] 
 

ي اإلجراءات التأديب�ة، �قع عبء إثبات سوء السلوك المزعوم ع�  (د)
و�ف

 تقد�م أدلة واضحة ومقنعة.  عاتق المكتب الدو�ي و�كون مع�ار اإلثبات
 

[…] 

[…] 

ي اإلجراءات التأديب�ة، �قع عبء إثبات سوء السلوك المزعوم ع�  (د)
و�ف

تقد�م أدلة واضحة �كون مع�ار اإلثبات �جب أن و . عاتق المكتب الدو�ي 
 [حاش�ة سفل�ة]ال ير�ت إل�ه شك معقول.  ومقنعة

ي السوابق مالحظة توض�ح�ة: ع� النحو  –الحاش�ة السفل�ة 
الُمف�َّ �ن

ي تخضع ال��بو 
القضائ�ة للمحكمة اإلدار�ة لمنظمة العمل الدول�ة، اليت

 المادة 
�
 ). 6-11لواليتها القضائ�ة (انظر أ�ضا

[…] 

ي "تقد�م أدلة 
االستعاضة عن اإلشارة إ� مع�ار اإلثبات المتمثل �ف

شك ال ير�ت إل�ه "ذي واضحة ومقنعة" بمع�ار اإلثبات ال
 للسوابق القضائ�ة للمحكمة اإلدار�ة لمنظمة العمل معقول"، و 

�
فقا

ي س�اق قانون الخدمة 
الدول�ة، حسب تفس�ي هذە المحكمة �ف

 المدن�ة الدول�ة. 

 2-3-11القاعدة 

ف المظالم  مكتب أمني

[…] 
 

ف  (ب) و�سّن المدير العام، بتعم�م إداري، األحكام المتعلقة بوال�ة أمني
 وأسال�ب اإلبالغ. المظالم واإلجراءات المنطبقة 

[…] 
 

ف  ، بتعم�م إداري،و�سّن المدير العام (ب) األحكام المتعلقة بوال�ة أمني
 المظالم واإلجراءات المنطبقة وأسال�ب اإلبالغ. 

 لحذف اإلشارة إ� التعم�مات اإلدار�ة. 

 1-4-11القاعدة 

اعات  ف التس��ة اإلدار�ة لل�ف
والشكاوى المرتبطة بمكان 

 العمل

") أن (أ) �جوز  ف و/أو مضا�قة ("المد�ي ه تعّرض لتمي�ي
ّ
للموظف الذي �عتقد أن

�قدم شكوى إ� مدير شعبة الرقابة الداخل�ة. و�جب تقد�م تلك الشكوى 
ف ( ي غضون �سعني

 �ف
�
 اعتبارا� من تار�ــــخ وق�ع الحادث أو 90كتاب�ا

�
 تق��م�ا

�
) يوما

ف ( ي غضون �سعني
 تق��م90المعاملة محّل الشكوى (أو �ف

�
 اعتبارا� من ) يوما

�
�ا

د  حدِّ
ُ
ي حال وق�ع أ��� من حادث واحد). و�جب أن ت

تار�ــــخ آخر حادث �ف
� عل�ه  ) محل الشكوى ("الُمدَّ ف الشكوى، بقدر اإلمكان، الموظف (أو الموظفني

(عليهم")، وأن تصف السلوك المحّدد الذي �ستند إل�ه الشكوى والظروف 
ي ُ�د� حدوثه فيها. و�جب أن تك ون الشكوى مرفقة بكل ما هو المعّينة الئت

 متاح من أدلة وجيهة. 
 

 إلطار التحق�قات 
�
(ب) وتتو� شعبة الرقابة الداخل�ة التعامل مع الشكوى وفقا

م مدير شعبة  ي الشكوى، ُ�قدِّ
الخاص بها. وعند االنتهاء من عمل�ة التحقيق �ف

يق الرقابة الداخل�ة إ� المدير العام تق��را� يتضمن نتائج عمل�ة التحق
 واستنتاجاتها. 

") أن  ف و/أو مضا�قة ("المد�ي ه تعّرض لتمي�ي
ّ
(أ) �جوز للموظف الذي �عتقد أن

و�جب تقد�م تلك الشكوى �قدم شكوى إ� مدير شعبة الرقابة الداخل�ة. 
ف ( ي غضون �سعني

 �ف
�
 اعتبارا� من تار�ــــخ وق�ع الحادث أو 90كتاب�ا

�
 تق��م�ا

�
) يوما

ف ( المعاملة ي غضون �سعني
 اعتبارا� من 90محّل الشكوى (أو �ف

�
 تق��م�ا

�
) يوما
ي حال وق�ع أ��� من حادث واحد). 

د  تار�ــــخ آخر حادث �ف حدِّ
ُ
و�جب أن ت

� عل�ه  ) محل الشكوى ("الُمدَّ ف الشكوى، بقدر اإلمكان، الموظف (أو الموظفني
ظروف (عليهم")، وأن تصف السلوك المحّدد الذي �ستند إل�ه الشكوى وال

ي ُ�د� حدوثه فيها. و�جب أن تكون الشكوى مرفقة بكل ما هو  المعّينة الئت
 متاح من أدلة وجيهة. 

 
 إلطار التحق�قات (ب) 

�
وتتو� شعبة الرقابة الداخل�ة التعامل مع الشكوى وفقا

م مدير شعبة  ي الشكوى، ُ�قدِّ
الخاص بها. وعند االنتهاء من عمل�ة التحقيق �ف

، مع صورة إ� مدير شعبة إدارة الموارد إ� المدير العامالرقابة الداخل�ة 
�ة،  تق��را� يتضمن نتائج عمل�ة التحقيق واستنتاجاتها.  الب�ش

 )23/2021(التعم�م اإلعال�ي رقم  2022يناير  1تار�ــــخ بدء النفاذ: 
 

 لتقد�م شكوى التحرش.  90الفقرة (أ): حذف المهلة الزمن�ة البالغة 
�
يوما

، و�ضمن اال�ساق مع إطار و�صب ذلك  ف ي مصلحة الضحا�ا المحتملني
�ف

التحق�قات الخاص �شعبة الرقابة الداخل�ة، الذي ال �حدد أي مهلة زمن�ة 
لتقد�م بالغات سوء السلوك المحتمل، بغض النظر عن طب�عة االدعاء. 
كما أنه �كفل اال�ساق مع "الس�اسة النموذج�ة لمنظومة األمم المتحدة 

ي �شأن التحرش  ف المعئف " الصادرة عن مجلس الرؤساء التنف�ذيني الجن�ي
ي أال 

ي تنص ع� أن بالغات التحرش الجن�ي الرسم�ة ينب�ف بالتنسيق، الئت
 تخضع لمواع�د نهائ�ة. 

 
الفقرة (ب): للنص ع� تقد�م �سخة من تق��ر شعبة الرقابة الداخل�ة إ� 

�ة. وذلك لضمان اال�ساق مع  ميثاق الرقابة مدير إدارة الموارد الب�ش
 الداخل�ة وس�اسة التحقيق. 
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 غرض/ وصف التعد�ل النص الجد�د النص الحا�ي  المادة

 
[…] 

 
[…] 

[��ي ذلك المرفق الثالث] 
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 المرفق الرابع
 

 

 الفصل السابع
 

 السفر واالنتقال
 
 
 1-7المادة 
 

 السفر واالنتقال مصار�ف
 

وط واإلجراءات  ، وذلك رهنا بال�ش ف ف وأفراد أ�هم المستحقني ي الحاالت المناسبة مصار�ف السفر واالنتقال للموظفني
�دفع المكتب الدو�ي �ف

ي �ضعها المدير العام.   الئت
 
 

ف الرس�ي  – 1-1-7القاعدة   سفر الموظفني
 
ي  )أ(

وط الواردة �ف  لل�ش
�
، وذلك طبقا

�
عت�ب سفرا� رسم�ا

ُ
ي ت ي الحاالت التال�ة الئت

ف �ف لني ف المؤهَّ �دفع المكتب الدو�ي مصار�ف سفر الموظفني
 هذا النظام والئحته واألحكام األخرى ذات الصلة: 

 
)1(  

�
نا ط أن ُ�عت�ب الموظف ُمعيَّ ف األو�ي أو عند االنتداب إ� مركز عمل آخر، ��ش ؛عند التعيني

�
 دول�ا

�
 تعيينا

 
ي مهمة رسم�ة (أْي السفر الذي �قوم به الموظفون تنف�ذا� لمهامهم/ أعمالهم الرسم�ة)؛ )2(

 عند السفر �ف
 
ي إجازة ز�ارة الوطن؛ )3(

 �ف
 
 عند انتهاء الخدمة.  )4(
 

ف به، فال  )ب( ي السفر إ� مكان آخر غ�ي مكان تعيينه أو محل إقامته المع�ت
ت��د مصار�ف  و�ذا رغب الموظف، عند انتهاء الخدمة، �ف

ي حالة عودة الموظف إ� مكان التوظ�ف أو مكان إجازة 
ي يتحملها المكتب الدو�ي ع� الحد األق� للمبلغ الذي كان �جب دفعه �ف السفر الئت

 ز�ارة الوطن. 
 
 

ف  - 2-1-7القاعدة   السفر الرس�ي ألفراد األ�ة المستحقني
 
، يتألف أفراد األ�ة المستحقون )أ( ف بموجب المادة  ألغراض السفر الرس�ي ون ُمعالني  . 2-3من زوج الموظف، واألوالد الذين ُ�عت�ب
 
ي هذا النظام  )ب(

وط الواردة �ف  لل�ش
�
ي الحاالت التال�ة، طبقا

ف �ف �دفع المكتب الدو�ي مصار�ف سفر أفراد أ�ة الموظف المستحقني
 والئحته واألحكام األخرى ذات الصلة: 

 
ف األو�ي للموظف الذي �عت�ب معي )1( �طة أن عند التعيني  أو عند انتداب هذا الموظف إ� مركز عمل آخر، �ش

�
 دول�ا

�
 تعيينا

�
نا
ف أو االنتداب لمدة سنة واحدة ع� األقل؛  �كون التعيني

 
وط المذكورة أعالە أو عند انتداب هذا الموظف إ� مركز عمل آخر، إذا كان،  )2( ف األو�ي لموظف تتوفر ف�ه ال�ش و�عد التعيني

، سفر أفر  ف ي وقت التعيني
ط أن �كون �ف ف به بعد، و��ش ف لم ُ�ع�ت ف غ�ي ممكن أو كان وضعهم كأفراد أ�ة مستحقني اد األ�ة المستحقني

؛ ف ي الخدمة أل��� من ستة أشهر بعد التار�ــــخ الذي يبدأ ف�ه سفر أفراد األ�ة المستحقني
 من المتوقع أن �ستمر الموظف �ف

 
ي و�عد أن يتمَّ الموظُف سنة واحدة ع� األقل من الخدمة  )3(

�طة أن �كون من المتوقع أن �ستمر الخدمة �ف المتصلة، �ش
؛ ف  المكتب الدو�ي أل��� من ستة أشهر بعد التار�ــــخ الذي يبدأ ف�ه سفر أفراد األ�ة المستحقني

 
ي إجازة ز�ارة الوطن؛ )4(

 �ف
 
ي السفر المتصل بمنحة التعل�م؛ )5(

 �ف
 
ف الموظف قد استمر لمدة  )6( �طة أن �كون تعيني سنة واحدة ع� األقل أو أن �كون الموظف قد أتم وعند انتهاء الخدمة، �ش

 سنة واحدة ع� األقل من الخدمة المتصلة. 
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ي  )ج(
ي الحاالت المنصوص عليها �ف

 : )3) و(2) و(1الفقرات (ب)(و�ف
 

ف إال إذا أقرَّ  )1( ي مركز ال �دفع المكتب الدو�ي مصار�ف سفر أفراد أ�ة الموظف المستحقني
الموظف بأنهم ينوون اإلقامة �ف

خصم ق�مة مصار�ف . العمل لمدة ال تقل عن ستة أشهر 
ُ
ي غضون ستة أشهر من وصوله، ت

و�ذا غادر أحد أفراد األ�ة مركز العمل �ف
رە من الظروف االستثنائ�ة.  ، ما لم �قرر المدير العام أن الرح�ل له ما ي�ب ي  سفرە من مرتب الموظف المعئف

 
ف  �دفع ) 2( ف أو من محل إقامته المع�ت ف سواء من مكان التعيني المكتب الدو�ي مصار�ف سفر أفراد أ�ة الموظف المستحقني

ف إ� مركز العمل الرس�ي من أي مكان آخر، فال ت��د مصار�ف . به ي إحضار أي فرد من أفراد أ�ته المستحقني
و�ذا رغب الموظف �ف

ي يتحملها المكتب الدو�ي ع� الحد  ف أو من  السفر الئت ي حالة سفر أفراد األ�ة من مكان التعيني
األق� للمبلغ الذي كان سُ�دفع �ف

ف به.   محل إقامة مع�ت
 

ي  )د(
ي الحاالت المنصوص عليها �ف

ف من  )6الفقرة (ب)(و�ف أعالە، �دفع المكتب الدو�ي مصار�ف سفر أفراد أ�ة الموظف المستحقني
. مركز عمله ال  رس�ي إ� المكان الذي �حق له العودة إل�ه ع� حساب المكتب الدو�ي

 
ف به  (ه)   إ� مركز عمل الموظف أو إ� محل إقامته المع�ت

�
و�جوز للمدير العام أن �أذن بدفع مصار�ف سفر الولد لرحلة واحدة ذهابا

ي �عت�ب فيها معاً� بموجب  ي غضون سنة واحد من إتمام الولد دراسته المنتظمة 2-3المادة عندما يتجاوز الولد السن القصوى الئت
، وذلك �ف

ي كان الولد ُ�عت�ب فيها معاً�.  ة الئت ي أثناء الف�ت
ط أن تكون الدراسة قد بدأت �ف ي جامعة أو حال إتمامه لها، ��ش

 المتصلة �ف
 

ي مع و��ف النظر عن هذا النظام والئحته، �جوز للمد (و) 
ق الذي أقام �شكل قانويف

�
ير العام أن �أذن بدفع مصار�ف سفر الزوج الُمطل

ة زمن�ة معقولة، بما ال يتجاوز الحد األق�  ي غضون ف�ت
ي مركز العمل لمدة ستة أشهر ع� األقل، ألغراض اإلعادة إ� الوطن �ف

الموظف �ف
 (ب). 1-1-7للمبلغ المستحق للموظف بموجب القاعدة 

 
 

 سقوط استحقاق رحلة اإل�اب – 3-1-7القاعدة 
 
ي غضون ستة أشهر  )أ(

ف الذين يتخلون عن وظائفهم أو الذين �ستق�لون قبل إتمام سنة واحدة من الخدمة أو �ف ال �حق عادًة للموظفني
ف  ول�ن �جوز للمدير العام أن . بعد تار�ــــخ العودة من إجازة ز�ارة الوطن أن �حصلوا ع� مصار�ف رحلة اإل�اب لهم أو ألفراد أ�هم المستحقني

 اضطرار�ة تدعو إ� الق�ام بذلك. 
�
 �أذن بدفع هذە المصار�ف إذا رأى أن هناك أسبابا

 
ف من تار�ــــخ نها�ة الخدمة )ب( ي غضون سنتني

ي حالة عدم الق�ام بالسفر �ف
و�ذا كان كال . وال �دفع المكتب الدو�ي مصار�ف رحلة اإل�اب �ف

ف وكان للزوج  ف من الموظفني ي هذە المصار�ف قبل انقضاء الزوجني
ي مصار�ف رحلة اإل�اب، فال �سقط حقه �ف

الذي تنت�ي خدمته أوً� الحق �ف
ف من تار�ــــخ انتهاء خدمة الزوج اآلخر.   سنتني

 
ف (انظر القاعدة  )ج( ف المؤقتني  لالطالع ع� األحكام ذات الصلة).  7-2-7وال ��ي هذە القاعدة ع� الموظفني
 

 اإلذن بالسفر – 4-1-7القاعدة 
 

، وت��ــــح السالمة الصح�ة ي ي مسبق، و�ذن أمئف  ب�ذن كتايب
ً
ي حاالت استثنائ�ة، أن ُيؤذن . تكون جميع األسفار الرسم�ة مرهونة

و�جوز، �ف
ف بالسفر بناًء ع� تعل�مات شفه�ة، و�جب تأ��د    هذەللموظفني

ً
 عن التأ�د من . التعل�مات ف�ما بعد كتابة

�
والموظفون مسؤولون شخص�ا

ي السفر. حصولهم ع� ا
وع �ف  إلذن المطلوب قبل ال�ش

 
وط النقل – 5-1-7القاعدة  ، ووس�لة السفر، و�ش  خط الس�ي

 
ي جميع الحاالت بخط الس�ي ووس�لة السفر ودرجة السفر المُ  )أ(

.  عتمدة�كون السفر الرس�ي �ف
�
 سلفا

 
 ما لم تكن مصلحة  )ب(

ً
ي استخدام خط س�ي بد�ل و�كون السفر الرس�ي بأق� خطوط الس�ي و�أقل وسائل السفر تكلفة

المكتب تقت�ف
 . أو وس�لة سفر بد�لة

 
 لما اعُتمد من خط الس�ي ووس�لة  )ج(

�
وال ي��د بدل اإلقامة اليو�ي ووقت السفر والمستحقات األخرى عّما ُ�سَمح به لرحلة تتم وفقا

 السفر ودرجته. 
 
ي الظروف االستثنائ�ة، أن يتخذ الموظفون ترتيبات سفر خاصة ألسب )د(

اب تتعلق براحتهم الشخص�ة. و�جب أن �حصلوا و�جوز، �ف
 التكال�ف اإلضاف�ة.  كلع� إذن مسبق للق�ام بذلك، و�تحملون  

 
وط التال�ة:  )ه( ق ال�ش طبَّ

ُ
 وعندما �كون السفر الرس�ي بالطائرة، ت
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 �سافر المدير العام بدرجة األعمال؛ )1(
 
ف وأفراد أ�هم  )2( د المدير العام درجات سفر الموظفني . وُ�حدِّ ف  المستحقني

 
 مصار�ف السفر – 6-1-7القاعدة 

 
 : ي �جب أن �دفعها أو �سددها المكتب الدو�ي ما ��ي  �شمل مصار�ف السفر الئت

 
 مصار�ف االنتقال (ثمن التذكرة)؛ )1(
 
 ومصار�ف محطات السفر؛ )2(
 
؛ )3(  و�دل اإلقامة اليو�ي
 
ات المطل��ة للسفر؛ )4(  ورسوم إصدار أو تجد�د التأش�ي
 
ور�ة المتكبدة أثناء السفر. والمصار�ف اإلضاف�ة  )5(  ال�ف
 

 
اء التذا�ر  – 7-1-7القاعدة   �ش

 
 باتخاذ ترتيبات أخرى. 

ً
، ما لم يؤذن للموظف �احة ف ف وأفراد أ�هم المستحقني ي المكتب الدو�ي جميع تذا�ر السفر الرس�ي للموظفني  �ش�ت

 
 مصار�ف محطات السفر – 8-1-7القاعدة 

 
ي جميع األسفار  )أ(

ي تحددها األمم المتحدة و�موجب �حق للموظف، �ف ع له مصار�ف محطات السفر بالمعدالت الئت
َ
دف

ُ
الرسم�ة، أن ت

 لجميع نفقات المواصالت وما ينفقه الموظف وكل فرد من أفراد 
ً
عت�ب مصار�ف محطات السفر شاملة

ُ
ي �ضعها المدير العام. وت وط الئت ال�ش

ە من أما�ن أ�ته الم�ح لهم بالسفر ع� نفقة ال��بو من رسوم ن��  ف المطار أو نقطة الوصول أو المغادرة األخرى والفندق أو غ�ي �ة بني
 اإلقامة. 

 
ي محطة متوسطة:  )ب(

ع مصار�ف محطات السفر المتعلقة بالتوقف �ف
َ
دف

ُ
 ال ت

 
 طوع�ة أو لم ُيؤذن بالتوقف فيها؛ أو )1(
 
تب عل�ه مغادرة المحطة أو إذا كان الغرض )2( الوح�د من التوقف فيها هو  �قل التوقف فيها عن ست ساعات وال ي�ت

ي نفس اليوم. 
 تغي�ي وس�لة النقل لمتابعة الرحلة �ف

 
 

 6بدل اإلقامة اليو�ي  – 9-1-7القاعدة 
 
ي تحددها لجنة  )أ(  للمعدالت الق�اس�ة الئت

�
ح لهم بالسفر ع� نفقة المكتب الدو�ي ع� بدل إقامة يو�ي وفقا �حصل الموظفون الُم�َّ

 الخدمة المدن�ة الدول�ة. 
 
  )ب(

ُ
. و�جوز للمدير ت ف ي تحددها لجنة الخدمة المدن�ة الدول�ة ع� جميع الموظفني ق المعدالت الق�اس�ة لبدل اإلقامة اليو�ي الئت طبَّ

ي مهمة رسم�ة. 
ي المدير العام، والمدير العام �ف ي فئة المدي��ن، ومساعدي المدير العام، ونائئب

 العام أن �ضع معدالت أع� لسفر موظ�ف
 
، ع� بدل إقامة يو�ي و�حصل الموظفون،  )ج( ح لهم بالسفر ع� نفقة المكتب الدو�ي ف الُم�َّ عن كل فرد من أفراد أ�هم المستحقني

، و  ف ق ع� الموظفني ي بمقدار نصف المعدل الُمطبَّ
 ال �جوز دفع هذا البدل عند السفر المتصل بمنحة التعل�م. مع ذلك إضا�ف

 
ي تغط�ة مصار�ف مثل مصار�ف الوجبات، والسكن،  وُ�عت�ب بدل اإلقامة اليو�ي شامً� ل�امل مساهمة )د(

المكتب الدو�ي �ف
ي تدفع لقاء الخدمات المتنوعة  من قبل مصادر . واإل�رام�ات، وغ�ي ذلك من المبالغ الئت

�
م الوجبات أو السكن أو كالهما مجانا قدَّ

ُ
وعندما ت

ض المعدل الق�ا�ي لبدل اإلقامة اليو�ي بنسبة  ي حالة 30رسم�ة، ُ�خفَّ
ي حالة توف�ي السكن، و�نسبة 50تقد�م الوجبات، و�نسبة % �ف

% �ف
ي حالة تقد�م الوجبات وتوف�ي السكن80

 . 10-1-7بالقاعدة و�تحمل الموظف أي مصار�ف متكبدة ت��د ع� البدل، مع عدم اإلخالل . % �ف
 

                                                 
 ). 43/2013م�م اإلداري رقم (ُير�ب الرج�ع إ� التع 2014يناير  1ُعّدلت لتكون نافذة اعتبارا من   6
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ات اإلجازات ا )ه( ي حالة إدخال و�ستمر دفع بدل اإلقامة اليو�ي خالل ف�ت
ي مهمة رسم�ة، ول�ن �ف

ي أثناء السفر �ف
ؤخذ �ف

ُ
ي ت لمرض�ة الئت

 . ي المستش�ف للعالج، ال �دفع سوى ثلث المعدل اليو�ي
 الموظف �ف

 
وط اإلضاف�ة لدفع بدل اإلقامة اليو�ي وحسابه.  )و( د المدير العام ال�ش  وُ�حدِّ
 
 

ور�ة – 10-1-7القاعدة   مصار�ف السفر اإلضاف�ة ال�ف
 

ي مهمة َيُردُّ ا
ي تكبدها الموظف ف�ما يتعلق بالسفر ألداء أعمال رسم�ة (أْي السفر �ف ور�ة الئت لمكتب الدو�ي للموظف المصار�ف اإلضاف�ة ال�ف

وط واإلجراءات المعمول بها.   لل�ش
�
 رسم�ة)، وذلك وفقا

 
 

 ُسلف السفر – 11-1-7القاعدة 
 

ف سلفة بنسبة  رة لمحطات السفر و�دل اإلقامة  %100�جوز منح الموظف وأفراد أ�ته المستحقني من الق�مة اإلجمال�ة للمصار�ف الُمقدَّ
د أي دفعة زائدة من المرتب الالحق المستحق للموظف. . اليو�ي لتغط�ة النفقات المأذون بها بموجب هذا الفصل  وُ�س�ت

 
 
 2-7المادة 
 

 مستحقات تتعلق بالسفر
 

 أو مستمرا� لغرض هذە المادة، ال �ش�ي كلمة "الموظف" إال إ� 
�
د المدة أو دائما  محدَّ

�
ف تعيينا نني ف الُمعيَّ ق موض�ع هذە . هؤالء الموظفني وال ُ�طبَّ

ف ما لم تنّص  ف المؤقتني "  7-2-7القاعدة المادة والقواعد المندرجة تحتها ع� الموظفني ف ف المؤقتني المعنونة "المستحقات المتعلقة �سفر الموظفني
 ع� خالف ذلك. 

 
 

 7منحة االستقرار – 1-2-7القاعدة 
 
ف أو االنتداب إ� مركز عمل آخر للخدمة لمدة متوقعة ال  )أ( �حصل الموظفون الذين �سافرون ع� حساب المكتب الدو�ي عند التعيني

وط المنصوص عليها أدناەتقل عن سنة ع� منحة استقرار، مع عدم اإل  ي التكال�ف . خالل بال�ش
والغرض من هذە المنحة هو المساهمة �ف

ف أو االنتداب.  ي بدا�ة التعيني
ي مركز العمل �ف

ي اإلقامة �ف
 المتكبدة �ف

 
 وتتألف منحة االستقرار من جزأين:  )ب(
 

 الذي �عادل:  ببدل اإلقامة اليو�ي الجزء الخاص  )1(
 

"1"  
�
ف يوما ي مركز العمل الذي انُتدب إل�ه الموظف؛ بدل اإلقامة اليو�ي عن ثالثني

ق �ف  بالمعدل الق�ا�ي الُمطبَّ
 
ي مركز العمل الذي انُتدب إل�ه الموظف  "2"

ق �ف  بالمعدل الق�ا�ي الُمطبَّ
�
و�دل اإلقامة اليو�ي عن خمسة ع�ش يوما

ف الذين دفع المكتب الدو�ي لهم مصار   �ف السفر. بالنسبة ل�ل فرد ُمراِفق من أفراد أ�ة الموظف المستحقني
 

 للقاعدة 
�
ف وفقا ع ل�بار المسؤولني

َ
دف

ُ
ي �جوز أن ت (ب) ال ��ي ع� الجزء الخاص ببدل 9-1-7معدالت بدل اإلقامة اليو�ي األع� الئت

 اإلقامة اليو�ي من منحة االستقرار. 
 
ي المرتب  كمبلغ إجما�ي مقط�عوالجزء المدف�ع  )2(

ي حساب المعاش التقاعدي وُمعاِدل لصا�ف
األسا�ي للموظف غ�ي داخل �ف

ي مركز العمل الذي انُتدب إل�ه الموظف. 
قة �ف ي شهر واحد زائد �س��ة مقر العمل الُمطبَّ

 �ف
 

ي لم )ج( ي الحاالت الئت
�كن فيها المكتب الدو�ي  و�جوز للمدير العام، حسب ما يرتئ�ه، أن �أذن بدفع منحة االستقرار كلها أو جزء منها، �ف

ف   بدفع مصار�ف السفر عند تعيني
�
.  ملزما

�
 دول�ا

�
 تعيينا

�
 موظف �عت�ب معينا

 
رە من  )د( ي ُدفعت له عنها منحة استقرار، وما لم يَر المدير العام أن الرح�ل له ما ي�ب ة الخدمة الئت و�ذا كان الموظف لم ُ��مل ف�ت

دة من أي مبلغ ُمستَحق للموظف.  خصم الق�مة المس�ت
ُ
ى المنحة بالتناسب وت  الظروف االستثنائ�ة، ُ�سوَّ

 

                                                 
 ). 34/2016والتعم�م اإلعال�ي رقم  31/2014(ُير�ب الرج�ع إ� التعم�م اإلداري رقم  2017يناير  1و 2014مايو  5ُعّدلت لتكون نافذة اعتبارا من   7
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  )ه(

�
، الذي ُدفعت عنه منحة استقرار وفقا ف ي حالة إقامة أحد أفراد األ�ة المستحقني

ي مركز العمل ألقل  "2)"1للفقرة (ب)(و�ف
أعالە، �ف

خَصم أي منحة اس
ُ
رە من الظروف االستثنائ�ة، ت تقرار ُدفعت عن هذا الشخص من من ستة أشهر، وما لم يَر المدير العام أن الرح�ل له ما ي�ب

 . ي  أي مبلغ ُمستَحق للموظف المعئف
 
ي نظام األمم المتحدة الموحد، وكانا �سافران ع� حساب المكتب الدو�ي إ� مركز  )و(

ي منظمات �ف
ف من موظ�ف و�ذا كان كال الزوجني

ع المبلغ و . العمل نفسه، ُ�دفع الجزء الخاص ببدل اإلقامة اليو�ي من المنحة إ� كل منهما عن نفسه
َ
، ُ�دف �ذا كان لهما طفل معال أو أ���

. . المناسب إ� الموظف الذي �عول الطفل أو األطفال  ول�ن ال ُ�دفع المبلغ اإلجما�ي المقط�ع من المنحة إال إ� الزوج ذي المرتب األ��ب
 
 

 8: مصار�ف نقل األمتعة2-2-7القاعدة 
 
وط المنصوص  )أ(  بال�ش

�
، رهنا ل�ة واألمتعة الشخص�ة �دفع المكتب الدو�ي ف ي هذا النظام والئحته، تكلفة نقل اللوازم الم�ف

عليها �ف
ي الحاالت التال�ة: 

 �ف
�
 دول�ا

�
ف تعيينا  للموظف المعني

 
ف ع� األقل؛ )1( ف أو االنتداب لمدة سنتني �طة أن �كون التعيني ف األو�ي أو االنتداب إ� مركز عمل آخر، �ش  عند التعيني
 
�طة أن )2( ف ع�  عند انتهاء الخدمة، �ش ف ع� األقل أو أن �كون الموظف قد أتم سنتني ف أو االنتداب لمدة سنتني �كون التعيني

 األقل من الخدمة المتصلة. 
 

ي  )ب(
ي الحالة المنصوص عليها �ف

ل�ة واألمتعة الشخص�ة لل )1الفقرة (أ)(و�ف ف موظف أعالە، �دفع المكتب الدو�ي تكلفة نقل اللوازم الم�ف
ط أن تكون هذە األمتعة واللو  ي ف�ه إجازة ز�ارة الوطن، ��ش

ف أو من المكان الذي �حق للموظف أن �ق�ف ازم إ� مركز العمل إما من مكان التعيني
ە نَقل من أجل أن ينتفع بها الموظف دون غ�ي

ُ
ف وأن ت ي وقت التعيني

ي ح�ازته �ف
ي حاالت استثنائ�ة، ب. �ف

دفع و�جوز للمدير العام أن �أذن، �ف
 .
ً
ي يراها مناسبة وط الئت  مصار�ف نقل األمتعة إ� مركز العمل من مكان آخر، باألحكام وال�ش

 
ي الفقرة  )ج(

ي الحالة المنصوص عليها �ف
ل�ة واألمتعة الشخص�ة للموظف  )2(أ)(و�ف ف أعالە، �دفع المكتب الدو�ي تكلفة نقل اللوازم الم�ف

ي حاالت من مركز العمل 
، أو أي مكان آخر �أذن به المدير العام �ف إ� المكان الذي �حق للموظف اإل�اب إل�ه ع� حساب المكتب الدو�ي

نَقل
ُ
ي وقت انتهاء الخدمة وت

ي ح�ازة الموظف �ف
ط أن تكون األمتعة واللوازم �ف ي يراها مناسبة، ��ش وط الئت  لألحكام وال�ش

�
من  استثنائ�ة وفقا

ە. أجل أن ينتفع بها ال  موظف دون غ�ي
 
وط التال�ة:  )د(  لل�ش

�
 �دفع المكتب الدو�ي مصار�ف نقل األمتعة وفقا

 
ي ذلك مواد التعبئة والتغل�ف ول�ن  30الحد األق� الذي �جوز نقله ع� حساب المكتب الدو�ي هو  )1(

، بما �ف
�
ا� مكعبا م�ت

ي أ�ة 
ف �ف ي حالة عدم وجود أفراد مستحقني

ي حالة وجود فرد  60الموظف، ودون حساب الصناديق وع��ات الرفع، �ف
 �ف

�
ا� مكعبا م�ت

، بغض النظر عن وزن اللوازم  ي مركز العمل الرس�ي
ف مع الموظف �ف ف المق�مني واحد أو أ��� من أفراد أ�ة الموظف المستحقني

ل�ة واألمتعة الشخص�ة؛ ف  الم�ف
 
دَرج عادةً  )2(

ُ
ي ت ي تكال�ف النقل؛  وال �دفع المكتب الدو�ي أي رسوم تخ��ن وتأخ�ي أخرى غ�ي الرسوم الئت

  �ف
 
ي  )3(

أعالە من تكال�ف معقولة لحزم  )1الفقرة (د)(و�دفع المكتب الدو�ي ما يتعلق باالستحقاق األق� المنصوص عل�ه �ف
ي صناديق الشحن، وشحنها، وتف��غها من الصناديق، وفكها، ول�ن ال �دفع تكال�ف تكي�ف

األجهزة، أو تفك�ك  الشحنات، ووضعها �ف
ات أو تركيبها، أو الحزم بط��قة خاصة ف اد أو تصدير أو رسوم . التجه�ي وال �دفع المكتب الدو�ي أي رسوم جمرك�ة أو رسوم است�ي

ل�ة أو األمتعة الشخص�ة؛�مكن أن أخرى ذات صلة  ف فرض ع� اللوازم الم�ف
ُ
 ت

 
 ع� أساس تقديرات من ثالث  )4(

ً
ها األقل تكلفة

َّ
ي يرى المدير العام أن ل�ة واألمتعة الشخص�ة بالوسائل الئت ف نَقل اللوازم الم�ف

ُ
وت

ي 
كات مختلفة، مع مراعاة التكال�ف المشار إليها �ف  أعالە؛ )3الفقرة (د)(�ش

 
؛ وال �دفع المكتب الدو�ي مصار�ف نقل )5( ف  الس�ارات المملوكة للموظفني
 
ل�ة  )6( ف ي بعثات، وال �دفع المكتب الدو�ي تكال�ف نقل لوازم الموظف الم�ف

ف الموفدين �ف ق هذە القاعدة ع� الموظفني طبَّ
ُ
وال ت

ي مركز العمل نفسه؛
 وأمتعته الشخص�ة من سكن إ� آخر �ف

 
ف من أوو�جوز للموظف أن �طلب تقس�م استحقاق نقل أمتعته إ� ما ال ي��د ع )7( ف قادمتني ف  � شحنتني ف إ� موقعني متجهتني

ط:  ، ��ش ف  مختلفني
                                                 

والتعم�مات اإلعالم�ة  31/2014الرج�ع إ� التعم�م اإلداري رقم  (ُير�ب  2019أغسطس  1و 2019يناير  1و 2017يناير  1و 2014مايو  5ُعّدلت لتكون نافذة اعتبارا من   8
 ). 18/2019و 21/2018و 34/2016 رقم 
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ف إجما�ي االستحقاق؛  "1"  أال يتجاوز مجم�ع حجم الشحنتني
 
 المقدرة لشحن الحجم  "2"

َ
ي �دفعها المكتب الدو�ي التكلفة ف الئت ف الُمقسمتني وأال تتجاوز التكلفة اإلجمال�ة للشحنتني

ف  ف مركز العمل ومكان التعيني ف بني   أو مكان إجازة ز�ارة الوطن. الفع�ي للشحنتني
 

ق نظام األمم المتحدة الموحد للمرتبات والبدالت)  )8( طبِّ
ُ
ي منظمة أخرى ت

ي المكتب الدو�ي أو �ف
 (�ف

�
ف موظفا و�ذا كان كال الزوجني

ل�ة واألمتعة الشخص�ة، �كون الحد األق� لحجم ما �جوز نقله ع� حساب المكتب الدو�ي (أو  ف  لنقل اللوازم الم�ف
�
مستحقا

ي أ�ته أفراد مستحقون مق�مون معه. 
 المنظمة األخرى) هو الحد األق� المسم�ح به للموظف الذي يوجد �ف

 
وط �حّددها المدير العام.  )ه(  و�جوز دفع مبلغ إجما�ي مقط�ع بدً� من مصار�ف نقل األمتعة بمقت�ف �ش

 
 

 9األمتعة الزائدة والشحنة غ�ي المصح��ة – 3-2-7القاعدة 
 
. األمتعة  )أ(

�
كات النقل مجانا ي هذە القاعدة ُ�قصد بها أي أمتعة مصح��ة ال تنقلها �ش

 الزائدة بالمعئف المقصود �ف
 
ف إال عندما يؤذن بها قبل أن يبدأ السفر و�مبلغ أق� �حددە  )ب( ف وأفراد أ�هم المستحقني رّد رسوم األمتعة الزائدة إ� الموظفني

ُ
ال ت

 أدناە.  الفقرة (ج)المدير العام، باستثناء ما تنص عل�ه 
 
 تقوم بنقل الحق أن هذە األمتعة أمتعة زائدة، �جوز   )ج(

ٌ
كة ت �ش كات النقل، ول�ن اعت�ب  بواسطة إحدى �ش

�
ي حالة نقل أمتعة مجانا

و�ف
ت زائدًة.  كة مفادە أن األمتعة اعُت�ب ط أن �حصل الموظف ع� ب�ان من ال�ش  رّد الرسوم ��ش

 
ي ذلك مواد التعبئة ول�ن باستثناء صناديق الشحن وع��ات و�جوز  )د(

رد رسوم األمتعة الزائدة أو الشحنات غ�ي المصح��ة، بما �ف
ي السفر المتعلق ب�جازة ز�ارة الوطن أو منحة التعل�م، وذلك ع� النحو الذي �حددە المدير العام. 

 الرفع، �ف
 
ف األو�ي أو االنتداب إ�  )ه( ي حالة تمد�د االنتداب لمدة و�حق للموظف، عند التعيني

مركز عمل آخر لمدة سنة واحدة ع� األقل، أو �ف
ف لمدة سنة واحدة ع� األقل، عندما ال �حق للموظف  ط أن �كون التعيني إجمال�ة تبلغ سنة واحدة ع� األقل، أو عند انتهاء الخدمة، ��ش

ف  2-2-7القاعدة الحصول ع� مصار�ف نقل األمتعة بموجب  ، أن �حصل ع� تكال�ف الشحنة غ�ي المصح��ة لنقل من الئحة الموظفني
ل�ة ف ، . األمتعة الشخص�ة واللوازم الم�ف

ً
، أو عن ط��ق الجو إذا كانت وس�لة النقل الثان�ة أقل تكلفة و�كون النقل عن ط��ق الشحن السط�ي

ي ذلك مواد التعبئة
، بما �ف  ول�ن باستثناء صناديق الشحن وع��ات الرفع:  بحد أق� ال يتجاوز ما ��ي

 
 أمتار مكعبة للموظف؛ 10كغم أو   1000 )1(
 
؛ 5كغم أو   500 )2( ف  أمتار مكعبة ألول فرد من أفراد األ�ة المستحقني
 
.  3كغم أو   300 )3(  أمتار مكعبة ل�ل فرد من أفراد األ�ة اآلخ��ن المأذون لهم بالسفر ع� حساب المكتب الدو�ي
 

د مصار�ف نقل األمتعة بموجب  )و( ف أو النقل أو انتهاء الخدمة، عندما �حق له أن �س�ت ، أن 2-2-7القاعدة و�جوز للموظف عند التعيني
، أو عن ط��ق الجو إذا ك انت وس�لة �طلب من المكتب الدو�ي دفع ثمن الشحن الُمسَبق لألمتعة غ�ي المصح��ة عن ط��ق الشحن السط�ي

، بحد أق� ال يتجاوز 
ً
ي أ�ة الموظف و 4.5النقل الثان�ة أقل تكلفة

ف �ف ي حالة عدم وجود أفراد مستحقني
ي حالة  9م�ت مكعب �ف

أمتار مكعبة �ف
ي ذلك مواد التعبئة ول�ن باست

، بما �ف ثناء وجود فرد واحد أو أ��� من أفراد أ�ة الموظف المأذون لهم بالسفر ع� حساب المكتب الدو�ي
-2-7القاعدة وُ�خصم حجم هذە الشحنة الُمسَبقة من الحد األق� للحجم المستحق للموظف بموجب . صناديق الشحن وع��ات الرفع

 . (د)2
 
  )ز(

�
ح بها وفقا ي  (و)أو  للفقرة (ه)و�دفع المكتب الدو�ي تكال�ف معقولة لحزم الشحنات غ�ي المصح��ة الُم�َّ

أعالە، ووضعها �ف
ي حدود الحجم المأذون به، ول�ن ال �دفع أي تكال�ف تخ��ن وتأخ�ي غ�ي تلك 

صناديق الشحن، وشحنها، وتف��غها من الصناديق، وفكها، �ف
ًة بالشحنة، وال تكال�ف تكي�ف األجهزة، أو  ات أوالمتعلقة مبا�ش ف تركيبها، أو الحزم بط��قة خاصة، وال أي رسوم جمرك�ة أو  تفك�ك التجه�ي

فرض ع� الشحنة. 
ُ
اد أو تصدير أو رسوم أخرى ذات صلة �مكن أن ت  رسوم است�ي

 
، �جوز أن يؤذن، عند الطلب، بتح��ل استحقاق الشحن السط�ي  )ح(

ً
وحينما �كون الشحن السط�ي هو أقل وسائل الشحن تكلفة

ف (ه) جزء منه، بموجب  بأ�مله أو أعالە، إ� شحن جوي، وذلك ع� أساس نصف وزن أو حجم استحقاق الشحن السط�ي  (و)والفقرتني
ي 

ف (ه) المذكور �ف ف أعالە (و)والفقرتني وال يتجاوز، ع� أي حال، إجما�ي الوزن والحجم المسم�ح بهما للشحن عن ط��ق الجو . الواردتني
.  6كغم أو  600 ف  أمتار مكعبة للموظف وأفراد أ�ته المستحقني

                                                 
والتعم�مات اإلعالم�ة  31/2014(ُير�ب الرج�ع إ� التعم�م اإلداري رقم  2019أغسطس  1و 2019يناير  1و 2017يناير  1و 2014مايو  5ُعّدلت لتكون نافذة اعتبارا من   9

 ). 18/2019و 21/2018و 34/2016 رقم 
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ف الحجم والوز  )ط( َّ الموظف بني ن، �جب عل�ه أن و�جب أن ُ�فَهم، ألغراض األمتعة الزائدة والشحنة غ�ي المصح��ة، أنه عندما ُ�خ�ي

 .
ً
 �ختار أقل الخ�ار�ن تكلفة

 
وط  )ي( ي الفقرة (ه)، بمقت�ف �ش

و�جوز دفع مبلغ إجما�ي مقط�ع بدً� من مصار�ف الشحنة غ�ي المصح��ة المنصوص عليها �ف
 �حّددها المدير العام. 

 
 10سقوط استحقاق مصار�ف نقل األمتعة والشحنة غ�ي المصح��ة – 4-2-7القاعدة 

 
ف  )أ( ف من الخدمة للموظفني ال �ستحق عادًة الموظف الذي يتخ� عن وظ�فته أو �ستق�ل قبل إتمام سنة من الخدمة، أو سنتني

داد مصار�ف نقل األمتعة، أن �حصل ع� مصار�ف الشحنة غ�ي المصح��ة بموجب  ف الس�ت وال مصار�ف نقل  (ه)3-2-7 القاعدةالمؤهلني
دادها من الموظف. . 2-2-7 القاعدةمتعة بموجب األ  ي ُدفعت بالفعل تجوز �س��تها بالتناسب واس�ت  وهذە التكال�ف الئت

 
الشحن غ�ي المصحوب  وال �دفع المكتب الدو�ي مصار�ف نقل األمتعة وال مصار�ف الشحنة غ�ي المصح��ة إذا لم �حدث النقل أو )ب(

ي غضون سنت
 لمصار�ف النقل بموجب �ف

�
ف بعد التار�ــــخ الذي �صبح ف�ه الموظف مستحقا أو مصار�ف الشحنة غ�ي  2-2-7القاعدة ني

أشهر بعد التار�ــــخ المتوقع  ، أو عندما ال �كون من المتوقع أن �ستمر خدمات الموظف أل��� من ستة(ه)3-2-7القاعدة المصح��ة بموجب 
ل�ة وأمتعته الشخص�ة.  ف  لوصول لوازمه الم�ف

 
ومصار�ف الشحنة غ�ي المصح��ة بموجب  2-2-7القاعدة وعند انتهاء الخدمة، �سقط استحقاق مصار�ف نقل األمتعة بموجب  )ج(

ي حا (ه)3-2-7القاعدة 
ف من تار�ــــخ انتهاء الخدمة�ف ي غضون سنتني

ف من . لة عدم بدء النقل أو الشحن غ�ي المصحوب �ف و�ذا كان كال الزوجني
ي الحصول ع� 

ي مصار�ف نقل األمتعة أو الشحنة غ�ي المصح��ة، فال �سقط حقه �ف
ف وكان للزوج الذي تنت�ي خدمته أوً� الحق �ف الموظفني

ف من تا  ر�ــــخ انتهاء خدمة الزوج اآلخر. هذە المصار�ف قبل انقضاء سنتني
 
 

ف المتعلق بالسفر – 5-2-7القاعدة   11التأمني
 
ف ع� األمتعة المصح��ة )أ( ف ضد الحوادث الشخص�ة أو التأمني رّد أقساط التأمني

ُ
ومع ذلك، �جوز أن �حصل الموظفون الذين . ال ت

 من ترتيبات بموجب
�
 لما �كون سار�ا

�
ف والئحته.  �فقدون األمتعة المصح��ة ع� تع��ض وفقا  نظام الموظفني

 
ي حالة الشحنات غ�ي المصح��ة المأذون بها بموجب  )ب(

ي إجازة ز�ارة الوطن أو  3-2-7القاعدة و�ف
(باستثناء ما يتعلق منها بالسفر �ف

ي �حددها المدير العام وال �شمل هذە التغط�ة . السفر المتصل بمنحة التعل�م)، يوفر المكتب الدو�ي تغط�ة تأمين�ة تصل إ� الق�مة الئت
ف إضاف�ة دفع عنها أقساط تأمني

ُ
ي ت ي والم. التأمين�ة األمتعة ذات الق�مة الخاصة الئت

كتب الدو�ي غ�ي مسؤول عن ض�اع األمتعة أو انكسارها �ف
 الشحنات غ�ي المصح��ة. 

 
ي  )ج(

ل�ة المشار إليها �ف ف ف ع� نقل األمتعة الشخص�ة واللوازم الم�ف (باستثناء األمتعة  2-2-7القاعدة و�رّد المكتب الدو�ي قسط التأمني
ع

َ
دف

ُ
ي ت ط  ذات الق�مة الخاصة الئت ف إضاف�ة)، بما ال يتجاوز الحد األق� للتغط�ة التأمين�ة الذي �حددە المدير العام، ��ش عنها أقساط تأمني

رة و�وافق عليها  و�ذا أذن المكتب الدو�ي بتقس�م شحنات األمتعة، تكون مبالغ الحد األق� للتغط�ة . أن يراجع المكتب الدو�ي الق�مة الُمقدَّ
وال �كون المكتب الدو�ي بأي حال من األحوال مسؤوً� عن ض�اع األمتعة أو . الغ الحد األق� لتغط�ة النقل ال�املالمشار إليها أعالە �ي مب

 انكسارها. 
 
ي  )د(

ي حالة الشحنات غ�ي المصح��ة، ع� النحو المنصوص عل�ه �ف
، قبل3-2-7القاعدة و�ف م الموظف إ� المكتب الدو�ي  ، ُ�قدِّ

ي ذلك الحاو�ات مثل حقائب السفر، وق�مة استبدال كل عن� بالفرنك الس���ي
ف بكل العنا� المرفقة، بما �ف  من �سختني

ً
. الشحن، قائمة

ي حالة فقدان أمتعتهم 
ي �ضعها المدير العام، �ف وط الئت ي إطار الحدود و�موجب ال�ش

ف الحصول ع� تع��ض معقول، �ف و�حق للموظفني
. الشخص�ة أو تلفها عن ي خدمة المكتب الدو�ي

ًة إ� أدائهم لواجباتهم الرسم�ة �ف  دما ُيثَبت أن هذا الفقد أو التلف �عزى مبا�ش
 
 

 نقل الُرفات – 6-2-7القاعدة 
 

قد ة عند وفاة الموظف أو زوجه أو ولدە المعال، �دفع المكتب الدو�ي تكلفة نقل الجثمان من مركز العمل (أو من مكان الوفاة، إذا كانت الوفا
ي العودة إ

ي مكان المؤسسة التعل�م�ة) إ� المكان الذي كان للمتو�ف الحق �ف
ي أثناء أداء مهام رسم�ة بع�دا� عن مركز العمل أو �ف

ل�ه ع� حدثت �ف
ف الجثمان. نفقة المكتب الدو�ي   معقوً� لتجه�ي

�
داد . و�شمل دفعة النقل مبلغا ، �جوز اس�ت

�
ي حالة اخت�ار الدفن أو الحرق محل�ا

المصار�ف و�ف
ي الدفن أو الحرق. 

 المعقولة المتكبدة �ف

                                                 
ف رقم  2017يناير  1و 2016يناير  1ُعّدلت لتكون نافذة اعتبارا من   10 ف اإلعالميني   ). 34/2016و 30/2015(ُير�ب الرج�ع إ� التعم�مني
 ). 55/2014(ُير�ب الرج�ع إ� التعم�م اإلداري رقم  2014نوفم�ب  1ُعّدلت لتكون نافذة اعتبارا من   11
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ف  - 7-2-7القاعدة  ف المؤقتني  12المستحقات المتعلقة �سفر الموظفني
 

ي المستحقات التال�ة المتعلقة بالسفر: 
ف الحق �ف ف المؤقتني  للموظفني

 
 مصار�ف السفر )أ(
 

ف لمدة أقل من  )1(   12الموظف المؤقت الُمعنيَّ
�
َ معينا  �حق له الحصول ع� مصار�ف السفر عن شهرا� والذي ُ�عت�ب

�
 دول�ا

�
تعيينا

 نفسه فحسب. 
 
ف لمدة  )2(  �حق له الحصول ع� مصار�ف  12والموظف المؤقت الُمعنيَّ

�
 دول�ا

�
 تعيينا

�
َ معينا شهرا� ع� األقل والذي ُ�عت�ب

ط ف األو�ي وعند انتهاء الخدمة، ��ش ف عند التعيني أن ُ�قرَّ الموظف بأن أفراد أ�ته  السفر، عن نفسه، وعن زوجه وأوالدە المعالني
ي مركز العمل لمدة ال تقل عن ستة أشهر 

ف ينوون اإلقامة �ف  . المستحقني
 
ف أو�ي أقل من  )3( ة الخدمة غ�ي المنقطعة  12وعند تمد�د تعيني ف  12شهرا� فتصبح ف�ت شهرا� ع� األقل، �حق للموظفني

ف أن �حصلوا ع� مصار�ف السفر عن أزواجهم وعن  ي الفقرة الفرع�ة (المؤقتني
ف كما هو منصوص عل�ه �ف  ). 2أوالدهم المعالني

 
ف  )ب(  السفر الرس�ي ألفراد األ�ة المستحقني

 
ي ُدفعت من  خصم ق�مة مصار�ف السفر الئت

ُ
ي غضون ستة أشهر من وصوله، ت

ف مركز العمل �ف إذا غادر أحد أفراد األ�ة المستحقني
، ما لم ير  ي رها من الظروف االستثنائ�ة. أجله من مرتب الموظف المؤقت المعئف  المدير العام أن المغادرة لها ما ي�ب

 
 المبلغ المدف�ع ألغراض مصار�ف االنتقال )ج(

 
وط �حّددها المدير العام  ألغراض مصار�ف انتقال الموظف، رهن است�فاء �ش

�
 مقطوعا

�
 إجمال�ا

�
 . �دفع المكتب الدو�ي مبلغا

 
 سقوط استحقاق رحلة اإل�اب )د(
 

موظف يتخ� عن وظ�فته أو �ستق�ل قبل انتهاء مدة تعيينه المؤقت أن �حصل ع� مصار�ف رحلة  ال �حق عادًة ألي )1(
ف   اضطرار�ة . اإل�اب له أو ألفراد أ�ته المستحقني

�
ول�ن �جوز للمدير العام أن �أذن بدفع هذە المصار�ف إذا رأى أن هناك أسبابا

 تدعو إ� الق�ام بذلك. 
 

ي غضون سنة واحدة بعد تار�ــــخ انتهاء  وال �دفع المكتب الدو�ي مصار�ف )2(
ي حالة عدم الق�ام بالسفر �ف

رحلة اإل�اب �ف
ي مصار�ف رحلة اإل�اب، فال �سقط حقه . الخدمة

ف وكان للزوج الذي تنت�ي خدمته أوً� الحق �ف ف من الموظفني و�ذا كان كال الزوجني
ي هذە المصار�ف قبل مرور سنة واحدة بعد تار�ــــخ انتهاء خدمة الزوج اآل 

 خر. �ف
 

ق  )ه( طبَّ
ُ
. 6-2-7القاعدة وت ف ف المؤقتني  ، "نقل الُرفات"، ع� الموظفني

 
 
 
 

 [��ي ذلك المرفق الرابع]
 

                                                 
ف رقم 55/2014(ُير�ب الرج�ع إ� التعم�م اإلداري رقم  2019أغسطس  1و 2016يناير  1و 2014نوفم�ب  1لتكون نافذة اعتبارا من  ُعّدلت  12 ف اإلعالميني  30/2015 والتعم�مني
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ف   )الُمقاَرنةالفصل السابع (النسخة  -تعد�الت ع� الئحة الموظفني
 

 الفصل السابع

 واالنتقالونقل األمتعةالسفر مصار�ف 

 1-7المادة 

 واالنتقال مصار�ف السفر 

ي الحاالت المناسبة مصار�ف السفر 
ف  واالنتقالونقل األمتعة�دفع المكتب الدو�ي �ف ف ومعاليهمللموظفني ، وذلك رهنا وأفراد أ�هم المستحقني

وط  ي �ضعها المدير العام.  واإلجراءاتوالتعار�ف بال�ش  اليت

 التعار�ف – 1-1-7القاعدة 

: (أ) ألغراض هذا الفصل، ُ�قصد بالعبارات الواردة   أدناە ما ��ي

ف وقت المغادرة ووقت  –) السفر (لتحد�د المدة) 1( ي حالة السفر بالطائرة أو القطار أو السفينة، �عت�ب السفر هو المدة الزمن�ة بني
�ف

ي حالة السفر بالس�ارة، عندما تكون الس�ارة �ي 
ف ع� التذكرة (أو التذا�ر)؛ و�ف وس�لة السفر الوصول إ� الوجهة النهائ�ة كما هو ُمبنيَّ

قاس المدة من وقت المغادرة من مكان بدء الرحلة إ� وقت الوصول إ� الوجهة النهائ�ة؛ الوح�دة
ُ
 المستخدمة، ت

�شمل الرحلة بأ�ملها من نقطة المغادرة األصل�ة حيت الرج�ع إليها. أو �شمل الرحلة بأ�ملها من نقطة  –) الرحلة (لتحد�د المدة) 2(

ي حالة عدم رج�ع الموظف إ� نقطة المغادرة األصل�ة؛ المغادرة األصل�ة حيت 
 الوصول إ� الوجهة النهائ�ة، �ف

ة زمن�ة تبلغ  –) اليوم (لحساب بدل اإلقامة) 3( ف "اليوم" بأنه ف�ت حَسب  24ُ�عرَّ
ُ
ساعة من منتصف الل�ل إ� منتصف الل�ل وت

 عند نقطة المغادرة األصل�ة (مكان بدء الرحلة)؛

ي تنشأ عن مهام تنف�ذ ) �شمل "الحدث4( " جميع المؤتمرات، والحلقات الدراس�ة، والمعارض، واالجتماعات، والجمع�ات اليت

اماته الرسم�ة؛ ف  برامج ال��بو وواجبات هذا التنف�ذ وال�ت

") �شمل اإلذن الموثق باألشكال التال�ة: األشكال الرسم�ة المكت��ة بخط ال�د، أو 5(
ً
ي (وكذلك "كتابة المطبوعة، ) اإلذن ال�تايب

ة، واألنظمة ، والرسائل القص�ي ي
ويف �د اإلل��ت ي �شمل، ع� سب�ل المثال ال الح�: الفا�س، وال�ب ون�ة اليت عة لالتصاالت اإلل��ت

َّ
 والُموق

 الحاس���ة الخاصة بالمنظمة. 

ي 
د جميع المصطلحات األخرى �ف حدَّ

ُ
 . تعم�م إداري(ب) وت

Commented [A1] : ط أن �كون الزوج ُمعاً� بالمعيف ال ُ�ش�ت
ي 

  2-3المادة المقصود �ف
�
ف ل�ي �كون مستحقا من نظام الموظفني

 .لمصار�ف السفر ونقل األمتعة، ولهذا كان التغي�ي 

Commented [A2] : هذە التفاص�ل/ 1-1-7ُحذفت القاعدة :
ي 

ور�ة وال مف�دة لهذا الفصل (ستكون مف�دة �ف التعار�ف ل�ست �ف
، مع مراعاة التعد�الت الالزمة)  المنشور اإلداري الخاص بالسفر الرس�ي

Commented [A3] :ف اإلشارة إ� التعم�مات اإلدار�ةلحذ 
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ف الرس�ي  – 1 2-1-7القاعدة   سفر الموظفني

ي الحاالت التال�ة
ف �ف لني ف المؤهَّ   (أ) �دفع المكتب الدو�ي مصار�ف سفر الموظفني

�
عت�ب سفرا� رسم�ا

ُ
ي ت ي هذا وذلك ، اليت

وط الواردة �ف  لل�ش
�
طبقا

 : واألحكام األخرى ذات الصلة النظام والئحته

؛1(
�
 دول�ا

�
 تعيينا

�
نا ط أن ُ�عت�ب الموظف ُمعيَّ ف األو�ي أو عند االنتداب إ� مركز عمل آخر، ��ش  ) عند التعيني

ي مهمة رسم�ة2(
 ؛(أْي السفر الذي �قوم به الموظفون تنف�ذا� لمهامهم/ أعمالهم الرسم�ة) ) عند السفر �ف

ي إجازة ز�ارة الوطن؛3(
 ) �ف

ي السفر ) 4(
 المتصل بمنحة التعل�م؛�ف

 لألحكام ذات الصلة) عند انتهاء الخدمة45(
�
 . ، وفقا

 ."
�
 (ب) وألغراض هذا الفصل، ُ�عت�ب ما سبق "سفرا� رسم�ا

ي السفر إ� مكان آخر غ�ي مكان تعيينه أو  (ب)(ج) 
ف مكان إجازة ز�ارة الوطنو�ذا رغب الموظف، عند انتهاء الخدمة، �ف محل إقامته المع�ت

ي حالة عودة الموظف إ� مكان  ،به
ي يتحملها المكتب الدو�ي عن الحد األق� للمبلغ الذي كان �جب دفعه �ف فال ت��د مصار�ف السفر اليت

 التوظ�ف أو مكان إجازة ز�ارة الوطن. 

ف للمعالينالسفر الرس�ي  – 23-13-7القاعدة   ألفراد األ�ة المستحقني

، يتألف  أ)( ف بموجب المادة ألغراض السفر الرس�ي ون ُمعالني -3أفراد األ�ة المستحقون من زوج الموظف، واألوالد الذين ُ�عت�ب

2 . 

ي الحاالت التال�ة �دفع المكتب الدو�ي (ب) (أ) 
ف �ف ي هذا النظام مصار�ف سفر أفراد أ�ة الموظف المستحقني

وط الواردة �ف  لل�ش
�
، طبقا

ي القاعدة ، مصار�ف سفر َمْن �عولهم الموظف ع� والئحته
د �ف ي الحاالت التال�ة 4-3-7النحو الُمحدَّ

 : واألحكام األخرى ذات الصلة �ف

�طة أن �كون 1(  أو عند انتداب هذا الموظف إ� مركز عمل آخر، �ش
�
 دول�ا

�
 تعيينا

�
ف األو�ي للموظف الذي �عت�ب معينا ) عند التعيني

ف أو االنتداب لمدة سنة واحدة ع� األقل؛  التعيني

وط المذكورة أعالە) و�عد ال2( ف األو�ي لموظف تتوفر ف�ه ال�ش ي أو عند انتداب هذا الموظف إ� مركز عمل آخر  تعيني
، إذا كان، �ف

، سفر  ف ف المعال وقت التعيني ط  معالأفراد أ�ة مستحقينك  مغ�ي ممكن أو كان وضعهأفراد األ�ة المستحقني ف به بعد، و��ش لم ُ�ع�ت

ي الخدمة أل��� من ستة أشهر بعد التار�ــــخ الذي يبدأ ف�ه سفر المدير العام توقع ي�كون من المأن 
أفراد األ�ة أن �ستمر الموظف �ف

ف المستحقين  ؛المعالني

�طة أن 3( أن �ستمر �قرر المدير العام �كون من المتوقع ) و�عد أن يتمَّ الموظُف سنة واحدة ع� األقل من الخدمة المتصلة، �ش

ي المكتب الدو�ي أل��� من 
ف المعالينستة أشهر بعد التار�ــــخ الذي يبدأ ف�ه سفر الخدمة �ف  ؛أفراد األ�ة المستحقني

Commented [A4] : قلت من المادة
ُ
ف  2-7ن من نظام الموظفني

 )المادة تلك (سُتحذف

Commented [A5] : ي منحة
�جوز للولد، ول�س الموظف، السفر �ف

قل هذا الحكم إ� القاعدة المتعلقة �سفر أفراد األ� 
ُ
ة تعل�م�ة. لذلك ن

ف   .المستحقني

Commented [A6] : ي م��ــــج من  2-1-7القاعدة الجد�دة�
ف ال ف القاعدتني ي قاعدة واحدة 4-3-7و 3-3-7سابقتني

  .بعد دمجهما �ف
قلت األحكام ذات الصلة من المادة 

ُ
(�شأن المستحقات  3-7ون

(�شأن مصار�ف السفر)، و�ي مكانها  1-7المتعلقة بالسفر) إ� المادة 
 
�
 .المناسب حقا
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ي إجازة ز�ارة الوطن؛4(
 ) و�ف

ي السفر المتصل بمنحة التعل�م) 5(
 ؛و�ف

ف الموظف قد استمر لمدة سنة واحدة ع� األقل أو أن �كون الموظف قد أتم سنة 65( �طة أن �كون تعيني ) وعند انتهاء الخدمة، �ش

 . ؛واحدة ع� األقل من الخدمة المتصلة

 لألحكام المتعلقة بمنحة التعل�م. 6(
�
ي الرحالت المأذون بها طبقا

 ) و�ف

ي الفقرات ( (ج)(ب) 
ي الحاالت المنصوص عليها �ف

  ،: )3) و(2) و(1)(بأو�ف

ف الموظف  أفراد أ�ةَمْن �عولهمال �دفع المكتب الدو�ي مصار�ف سفر  )1( ي المستحقني
إال إذا أقرَّ الموظف بأنهم ينوون اإلقامة �ف

خصم أحد أفراد األ�ة المعال مركز العمل لمدة ال تقل عن ستة أشهر. و�ذا غادر 
ُ
ي غضون ستة أشهر من وصوله، ت

مركز العمل �ف

رە من الظروف اال  ، ما لم �قرر المدير العام أن الرح�ل له ما ي�ب ي  ستثنائ�ة. ق�مة مصار�ف سفرە من مرتب الموظف المعيف

ي الفقرات (أ)() 2ج(
ي الحاالت المنصوص عليها �ف

أفراد أ�ة َمْن �عولهم �دفع المكتب الدو�ي مصار�ف سفر ) أعالە، 3) و(2) و(1و�ف

ف الموظف  ي إحضار أي المستحقني
ف به. و�ذا رغب الموظف �ف ف أو من محل إقامته المع�ت ف سواء من مكان التعيني شخص من المعالني

ف فرد من أفراد أ�  ي يتحملها المكتب الدو�ي عن ته المستحقني إ� مركز العمل الرس�ي من أي مكان آخر، فال ت��د مصار�ف السفر اليت

ي حالة سفر 
ف الحد األق� للمبلغ الذي كان سُ�دفع �ف ف به. أفراد األ�ة هؤالء المعالني ف أو من محل إقامة مع�ت  من مكان التعيني

ي ال
ي الحاالت المنصوص عليها �ف

الموظف  أفراد أ�ةَمْن �عولهم) أعالە، �دفع المكتب الدو�ي مصار�ف سفر 65)(بأفقرة ((د) و�ف

ف  . المستحقني  من مركز عمله الرس�ي إ� المكان الذي �حق له العودة إل�ه ع� حساب المكتب الدو�ي

، ولمنحة  – 4-3-7القاعدة   1االستقرارالمعالون المستحقون للسفر أو نقل األمتعة ع� حساب المكتب الدو�ي

(أ) ألغراض دفع مصار�ف السفر ونقل األمتعة، واألمتعة الزائدة، والشحنة غ�ي المصح��ة، وكذلك منحة االستقرار، ُ�عت�ب َمْن ��ي من 

 : ف  المعالني

 ) الزوج؛1(

 ) واألوالد المعالون. 2(

 إ� مركز عمل الموظف أو إ� (ه) (ب) 
�
محل إقامته وطنهو�جوز للمدير العام أن �أذن بدفع مصار�ف سفر الولد لرحلة واحدة ذهابا

ف به ي �عت�ب فيها معاً� بموجب المادة  المع�ت ي غضون سنة واحد من من هذا النظام 2-3عندما يتجاوز الولد السن القصوى اليت
، وذلك �ف

ي كان الولد ُ�عت�ب فيها إتمام الولد دراسته المنت ة اليت ي أثناء الف�ت
ط أن تكون الدراسة قد بدأت �ف ي جامعة أو حال إتمامه لها، ��ش

ظمة المتصلة �ف

 معاً�. 

                                                 
ف  31/2014(ُير�ب الرج�ع إ� التعم�م اإلداري رقم  2018يناير  1و 2017يناير  1و 2014مايو  5ُعّدلت لتكون نافذة اعتبارا من  1 والتعم�مني

ف رقم  ). 31/2017و 34/2016 اإلعالميني

Commented [A7] : هنا هو المكان المناسب ألحكام السفر المتعلق
ي أحكام ال

، بمنحة التعل�م، أْي �ف ف سفر الرس�ي ألفراد األ�ة المستحقني
(
�
ف (ح�ث كانت سابقا ي أحكام السفر الرس�ي للموظفني

 .ول�س �ف
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ي مع (و) (ج) 
ق الذي أقام �شكل قانويف

�
و��ف النظر عن هذا النظام والئحته، �جوز للمدير العام أن �أذن بدفع مصار�ف سفر الزوج الُمطل

ي 
ة زمن�ة معقولةالموظف �ف ي غضون ف�ت

، بما ال يتجاوز الحد األق� مركز العمل لمدة ستة أشهر ع� األقل، ألغراض اإلعادة إ� الوطن �ف

 . إ� المكان الذي �حق للموظف أن �عود إل�ه ع� حساب المكتب الدو�ي  (ب)1-1-7للمبلغ المستحق للموظف بموجب القاعدة 

 رحلة اإل�ابسقوط استحقاق  – 35-13-7القاعدة 

ي غضون ستة أشهر بعد 
ف الذين يتخلون عن وظائفهم أو الذين �ستق�لون قبل إتمام سنة واحدة من الخدمة أو �ف (أ) ال �حق عادًة للموظفني

ف  لَمْن �عولونهم تار�ــــخ العودة من إجازة ز�ارة الوطن أن �حصلوا ع� مصار�ف رحلة اإل�اب لهم أو  �جوز . ول�ن ألفراد أ�هم المستحقني

 اضطرار�ة تدعو إ� الق�ام بذلك. 
�
 للمدير العام أن �أذن بدفع هذە المصار�ف إذا رأى أن هناك أسبابا

ف من تار�ــــخ نها�ة الخدمة. و�ذا كان كال  ي غضون سنتني
ي حالة عدم الق�ام بالسفر �ف

(ب) وال �دفع المكتب الدو�ي مصار�ف رحلة اإل�اب �ف

ف وكان للزوج الذي ف من الموظفني ي هذە المصار�ف قبل انقضاء  الزوجني
ي مصار�ف رحلة اإل�اب، فال �سقط حقه �ف

تنت�ي خدمته أوً� الحق �ف

ف من تار�ــــخ انتهاء خدمة الزوج اآلخر.   سنتني

ف (انظر القاعدة  ج)( ف المؤقتني  لالطالع ع� األحكام ذات الصلة).  7-2-7وال ��ي هذە القاعدة ع� الموظفني

 لسفرتطبيق قواعد ا – 3-1-7القاعدة 

ي 
ي مهمة رسم�ة مع ما �لزم من تبد�ل ع� الجوانب التال�ة من السفر �ف

ف والئحته �شأن السفر �ف ي نظام الموظفني
ق األحكام الواردة �ف طبَّ

ُ
مهام  ت

ف من أنواع السفر الرس دًة لن�ع معني  ُمحدَّ
�
وطا ي �كون فيها المكتب الدو�ي قد وضع قواعد أو �ش ي تلك الحاالت اليت

: رسم�ة، إال �ف  �ي

 (أ) اإلذن بالسفر؛

اء تذا�ر السفر؛  (ب) �ش

 (ج) ظروف السفر؛

؛  (د) بدل اإلقامة اليو�ي

 (ه) مصار�ف محطات السفر. 

 درجات السفر – 4-1-7القاعدة 

ي مهام رسم�ة. 
) المساف��ن �ف ف ي ال��بو (والمعالني

د من خالل تعم�م إداري درجاُت سفر جميع موظ�ف حدَّ
ُ
 ت

Commented [A8] : 5-3-7�ي القاعدة  3-1-7القاعدة الجد�دة 
قلت من المادة 

ُ
ي ن  اليت

�
(�شأن المستحقات المتعلقة بالسفر)  3-7سابقا

  1-7إ� المادة 
�
 .(�شأن مصار�ف السفر)، و�ي مكانها المناسب حقا

Commented [A9] : ألنها زائدة عن  4-1-7ُحذفت القاعدة
 .7-2الحاجة، ال س�ما بعد حذف المادة 

Commented [A10] : ألنها زائدة عن  4-1-7ُحذفت القاعدة
ي ظل وجود القاعدة 

ي أصبحت اآلن 5-2-7الحاجة �ف  (اليت
�
-7(ب) سابقا

1-5 
�
 )، ولحذف اإلشارة إ� التعم�مات اإلدار�ة أ�ضا
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 2-7المادة 

ي 
 مهمة رسم�ةالسفر �ف

دها المدير العام. و�ُ  ي ُ�حدِّ وط والتعار�ف اليت ي مهمة رسم�ة، مع مراعاة ال�ش
مة للسفر �ف وط الُمنظ� ي �ضع المكتب الدو�ي القواعد وال�ش

ف السفر �ف عرَّ

 مهمة رسم�ة بأنه سفر رس�ي �قوم به الموظفون تنف�ذا� لمهامهم الرسم�ة. 

 اإلذن بالسفر – 4 1-12-7القاعدة 

ي مسبق   ب�ذن كتايب
ً
نامج المسؤول تكون جميع األسفار الرسم�ة مرهونة ي وت��ــــح السالمة الصح�ةمن مدير ال�ب و�ضافة إ�  . ؛ و�ذن أميف

ي إجازة ز�ار 
، و�ف ف ف الرس�ي عند التعيني لني ف المؤهَّ �ة أو ممثل مفوض له ع� سفر الموظفني ق مدير إدارة الموارد الب�ش ة ذلك، �جب أن ُ�صدِّ

ي مسبق من المدير الوطن، و   ب�ذن كتايب
�
نامج مرهونا عند النقل إ� مركز عمل آخر، وعند انتهاء الخدمة. و�كون السفر الرس�ي لمدير ال�ب

ف بالسفر بناًء ع� تعل�مات شفه�ةالعام.  ي حاالت استثنائ�ة أن ُيؤذن للموظفني
�جب تأ��د هذە ل�ن ، و صادرة عن المدير العام و�جوز �ف

 التعل�مات ف�ما بع
ً
 عن التأ�د من حصولهم ع� اإلذن المطلوب فور عودة الموظف إ� مركز العمل د كتابة

�
. والموظفون مسؤولون شخص�ا

ي السفر. 
وع �ف  قبل ال�ش

 السفر لحضور األحداث – 2-2-7القاعدة 

، وال �جوز أن 
�
 معينا

�
 وطن�ا

�
ي ال��بو حدثا

ي ال �جوز بوجه عام أن �ح�ف أ��� من موظف واحد من موظ�ف
ف من موظ�ف �ح�ف أ��� من موظفني

ي المنظمة. و�حدد 
ط الحصول ع� إذن من المدير العام إذا لزم حضور م��د من موظ�ف ال��بو الحدث اإلقل��ي أو الدو�ي نفسه. وُ�ش�ت

 المكتب الدو�ي المتطلبات األخرى الخاصة بالسفر لحضور األحداث. 

ي األمم الم – 3-2-7القاعدة 
ف طائرة واحدةتحدة الحد األق� لعدد موظ�ف ي ال��بو المساف��ن ع� منت

 وموظ�ف

ف طائرة واحدة أ��� من   من نظام األمم المتحدة الموحد.  30(أ) ال �جوز أن �سافر ع� منت
�
 موظفا

ي ال��بو لغرض رس�ي واحد (ب) 
ي تعم�م إداري إجراءات سفر أ��� من موظف من موظ�ف

د �ف حدَّ
ُ
 . وت

وط النقل خطتحد�د  – 5 4-12-7القاعدة  ، ووس�لة السفر، و�ش  الس�ي

ي جميع الحاالت بخط الس�ي ووس�لة السفر ودرجة السفر 
ي ُ�قّرها المدير العام(أ) �كون السفر الرس�ي �ف .  الُمعتمدةاليت

�
 سلفا

 ما لم الرس�ي (ب) و�كون السفر 
ً
ي استخدام  تكن�قرر المدير العام أنبأق� خطوط الس�ي و�أقل وسائل السفر تكلفة

مصلحة المكتب تقت�ف

ف �ي مركز عمل كل منهم، ما لم تكن هناك حاجة مهن�ة خط س�ي بد�ل أو وس�لة سفر بد�لة.  ومن المتوقع أن تكون نقطة مغادرة الموظفني

 بناء ع� السفر الذي يبدأ من مركز عمل ك
ً
ف وأقلها تكلفة حَسب أق� خطوط سفر الموظفني

ُ
ي خالف ذلك. وت

قة تقت�ف
َّ
ل منهم. وعند ُموث

 إ� تكال�ف السفر، وقت السفر، وتكلفة اإلقامة و�دالت السف
ً
ي االعتبار، إضافة

ر اخت�ار خط س�ي معتمد لرحلة معينة، �ضع المدير العام �ف

 . األخرى، وتوافر أما�ن اإلقامة المناسبة وعدد األسفار، ومصداق�ة مواع�د الوصول والمغادرة

Commented [A11] : 7 . فمعظم قواعد المادة2-7ُحذفت المادة-
 1-7��ي ع� السفر الرس�ي بوجه عام (الذي تتناوله المادة  2

ي مهمة رسم�ة فقط
 .والقواعد المتعلقة بها)، ول�س ع� السفر �ف

لة، ألنها تو�ي بأن القواعد الواردة فيها 
�
 ال ولذلك فإن هذە المادة ُمضل

ي مهمة رسم�ة
  .تتعلق إال بالسفر �ف

ي مهمة رسم
ج تع��ف السفر �ف در�

�
ي القاعدة وقد أ

(الجد�دة)  1-1-7�ة �ف
( ي ��د جميع أنواع السفر الرس�ي ف (اليت  .من الئحة الموظفني

Commented [A12] : نقل التفاص�ل إ� 2-2-7ُحذفت القاعدة
ُ
: ت

 .منشور إداري منفصل

Commented [A13] : نقل التفاص�ل إ� 3-2-7ُحذفت القاعدة
ُ
: ت

 .منشور إداري منفصل، حسب االقتضاء

Commented [A14] :ُحذفت الفقرة ألن: 
مرتبط بعنوان القاعدة (فموظفو ال��بو المسافرون هذا الحكم غ�ي  -

ورة ع� نفس الطائرة)  وهو أ���  -لنفس الغرض قد ال �سافرون بال�ف
 بالسفر لحضور الفعال�ات

�
 ارتباطا

والمكان المناسب لهذە التفاص�ل هو منشور إداري منفصل، ول�س  -
ف والئحته  نظام الموظفني

 �ةلحذف اإلشارة إ� التعم�مات اإلدار  -

Commented [A15] : نقل التفاص�ل إ� منشور إداري منفصل
ُ
ت

 .�شأن السفر الرس�ي 
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 لما (ج) وال ي��د بدل اإلقامة ال
�
رە المدير العاميو�ي ووقت السفر والمستحقات األخرى عّما ُ�سَمح به لرحلة تتم وفقا

َّ
بالنسبة من  اعُتمد أق

 خط الس�ي ووس�لة السفر ودرجته. ل

ي الظروف االستثنائ�ة، أن يتخذ و�حصل (د) 
ي اتخاذ الموظفون و�جوز، �ف

بما �الئم خاصة ألسباب تتعلق سفر ترتيبات الذين يرغبون �ف

احتهمظروفهم  ع� إذن مسبق للق�ام بذلك، و�تحملون كل التكال�ف اإلضاف�ة.  . و�جب أن �حصلوا الشخص�ة �ب

رة عادًة لرحلة معينة، جاز له رغ(ه)   للفقرة (أ) أعالە، أن السفر الجوي هو وس�لة السفر الُمقرَّ
�
د، طبقا م ذلك أن و�ذا كان المدير العام قد حدَّ

ر هذا اإلذن. �أذن للموظف بأن �ستخدم   وسائل النقل السط�ي إذا رأى أنه توجد أسباب خاصة ت�ب

رة عادًة لرحلة معينة، جاز   للفقرة (ب) أعالە، أن السفر السط�ي هو وس�لة السفر الُمقرَّ
�
د، طبقا له رغم ذلك (و) و�ذا كان المدير العام قد حدَّ

ر هذا اإلذن. أن �أذن للموظف بأن �سافر جوا� إذا كانت مقتض�ات العمل تتطل  ب ذلك، أو إذا رأى أنه توجد أسباب خاصة ت�ب

 2ظروف السفر – 5-2-7القاعدة 

 (أ) تكون جميع األسفار الرسم�ة عن ط��ق الجو ما لم يؤذن ع� وجه التحد�د باستخدام وس�لة سفر أخرى. 

ق �كون السفر الرس�ي بالطائرةولي�سافر الموظفون، ألي غرض كان، عن ط��ق الجو ع� حساب المكتب الدوعندما (ه) (ب)  طبَّ
ُ
، ت

وط التال�ة:   ال�ش

 ؛األعمالاألولىدرجة ال) �سافر المدير العام ب1(

ي تعم�م إداري المدير العام المكتب الدو�ي د حدِّ ) و�ُ 2(
ف لجميع سفر الدرجات �ف   الموظفني

�
وأفراد أ�هم  المساف��ن سفرا� رسم�ا

ف   . المستحقني

ي بمرافقة موظف �جوز للمدير " 1"  لمقتض�ات العمل، أن �أذن للموظف المعيف
�
ي بعض الحاالت االستثنائ�ة ووفقا

العام، �ف

ي درجة سفر أع�
 . آخر �حق له السفر �ف

ف أن يردَّ المكتُب الدو�ي إليهم تكلفة األمتعة الزائدة بما ال يتجاوز الوزن أو عدد ) 3( ف وأزواجهم وأوالدهم المعالني و�حق للموظفني

دوا   أن �س�ت
�
ان بنقل أمتعتهم مجانا كة الط�ي ف الذين ال �سمح �ش القطع المسم�ح به للسفر بالدرجة األو�. و�حق لألوالد المعالني

ف   ؛تكلفة األمتعة الزائدة بما ال يتجاوز الوزن العادي المسم�ح به للبالغني

ف و�سافرون عن ط��ق ال) 4( ي الحصول ع� مقعد؛وُ�مَنح األوالد الذين �قل عمرهم عن سنتني
 جو تذكرًة تعطيهم الحق �ف

 ) والموظفون المكلفون بالق�ام برحلة رسم�ة عن ط��ق الجو، أو معظمها عن ط��ق الجو،5(

ي غضون 1"
ساعة من وصولهم إ� الوجهة إذا كانت مدة الرحلة الج��ة  12" ال ُ�طلب منهم عادًة أن �ستأنفوا مهامهم �ف

اوح  دة الم�عاد ت�ت ف الُمحدَّ  ساعات؛ 10ساعات و 6بني

                                                 
 ). 31/2017(ُير�ب الرج�ع إ� التعم�م اإلعال�ي رقم  2018يناير  1ُعّدلت لتكون نافذة اعتبارا من  2

Commented [A16] : نقل التفاص�ل
ُ
ُحذفت الفقرتان (ه) و(و): ت

 .إ� منشور إداري منفصل �شأن السفر الرس�ي 

Commented [A17] :تغي�ي درجة سفر المدير العام من جد�د .
 .الدرجة األو� إ� درجة األعمال

Commented [A18] :لحذف اإلشارة إ� التعم�مات اإلدار�ة 

Commented [A19] :نقل التفاص�ل 1الفقرة الفرع�ة " ُحذفت
ُ
": ت

 .إ� منشور إداري منفصل �شأن السفر الرس�ي 

Commented [A20] :) ألنها زائدة عن 3ُحذفت الفقرة الفرع�ة (
ي ظل وجود القاعدة الجد�دة 

) 7-3-7(القاعدة  3-2-7الحاجة �ف
�
 .سابقا
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ي غضون 2"
ساعة من وصولهم إ� الوجهة إذا كانت مدة الرحلة الج��ة  24" وال ُ�طلب منهم عادًة أن �ستأنفوا مهامهم �ف

دة الم�عاد أ��� من    24ساعة: أو �جوز، بدً� من ذلك، منح مدة توقف أثناء السفر ال ت��د عن  10الُمحدَّ
�
ساعة، وفقا

ي ت��د عن لتقدير المدير ا ي حالة الرحالت الط��لة جّدا� (اليت
ساعات)، �جوز السماح بمحطات توقف إضاف�ة  10لعام. و�ف

ي أثناء السفر. 
 �ف

ة توقف للمب�ت؛6( ات االنتظار تنطوي ع� ف�ت ف عند حساب وقت السفر، إال إذا كانت ف�ت ف طائرتني ات االنتظار بني َضاف ف�ت
ُ
 ) وت

ان) و�جوز للمدير العام أن 7( كات الط�ي ي تقدمها �ش وط اليت  لل�ش
�
ف آلخر، وفقا ل القواعد المذكورة أعالە، من حني  . ُ�عدِّ

ي 
د �ف حدَّ

ُ
 ظروف السفر بالسفينة أو بالقطار. تعم�م إداري (ج) وت

وط التال�ة:  ق ال�ش طبَّ
ُ
 (د) وعندما �كون السفر الُمعتَمد بالس�ارة، ت

ف استخد1( ب من الموظفني
�
، و�ذا فعلوا ذلك، �كون ع� مسؤوليتهم، وال �كون ) ال �جوز أن ُ�طل ي سفر رس�ي

ام س�اراتهم الخاصة �ف

 المكتب الدو�ي مسؤوً� عن ذلك بأي شكل من األشكال؛

ي �ضعها المدير العام ع� 2( وط اليت  للمعدالت وال�ش
�
ف الذين يؤذن لهم بالسفر بالس�ارة وفقا ض المكتُب الدو�ي الموظفني ) وُ�عوِّ

ي �حدث فيها السفر؛ وُ�حَسب بدل اإلقامة ع� أساس مسافة  أساس تكال�ف ي المنطقة اليت
ي   400�شغ�ل الس�ارات �ف

ك�لوم�ت �ف

 اليوم؛

ا� (  56) و�كون سداد تكال�ف السفر ضمن مدار 3( م�ً�) من مركز العمل الرس�ي ع� أساس المسافة الفعل�ة المشمولة؛  35ك�لوم�ت

ي حالة المسافات األ 
ل و�كون السداد �ف ف ف م�ف رّد تكلفة السفر اليو�ي بني

ُ
نة ع� خرائط الطرق. وال ت طول ع� أساس المسافة الُمبيَّ

 الموظف والمكان الذي �عمل ف�ه؛

ي س�ارة واحد؛4(
ف أو أ��� سافروا �ف ع تع��ض المسافة المقطوعة الذي �حددە المدير العام لشخص واحد فقط من شخصني

َ
 ) وُ�دف

ف أن �طالبوا بهما عن أي رحلة  –المسافة المقطوعة و�دل اإلقامة اليو�ي ) وال يتعدى إجما�ي تع��ض 5( اللذين �جوز للموظفني

؛ –بالس�ارة 
ً
ف بأقل خطوط السفر تكلفة ي حالة سفر الُمعالني

ي كان س�حق لهم الحصول عليها �ف  الحد األق� لمصار�ف السفر اليت

ي �ستخدم فيها الموظفون س6( ي الظروف االستثنائ�ة، اليت
ي ) و�ف  لإلجراءات اليت

�
رة، �جب الحصول ع� إذن ُمسبق، وفقا �ارة مؤجَّ

ي تعم�م إداري. 
د �ف حدَّ

ُ
 ت

 حسب مركز الموظف(ه) 
ً
 لألحكام المتعلقة ، وُ�مَنح المعالون المسافرون ع� حساب المكتب الدو�ي إقامة

�
إال أنَّ الولد المسافر طبقا

الدرجة المتوسطة أو ما �عادلها عندما �كون السفر الُمعتَمد عن ط��ق البحر، والدرجة الثان�ة بمنحة التعل�م ال �حق له مستوى أع� من 

 . عندما �كون السفر الُمعتَمد بالقطار، والدرجة االقتصاد�ة، أو تع��فة الطلبة إن وجدت، عندما �كون السفر الُمعتَمد بالطائرة

ِذَن بها وتم تكّبدها بالفعل. (و) وال �دفع المكتب الدو�ي سوى تكلفة اإلقامة ا
�
ي أ  ليت

Commented [A21] :) 7) إ� (4ُحذفت الفقرات الفرع�ة من (
نقل التفاص�ل 

ُ
ي تحتها: ت إ� منشور إداري منفصل �شأن والفقرة اليت

 .السفر الرس�ي 

Commented [A22] :لحذف اإلشارة إ� التعم�مات اإلدار�ة 

Commented [A23] : نقل التفاص�ل إ� منشور
ُ
ُحذفت الفقرة: ت

 .إداري منفصل �شأن السفر الرس�ي 

Commented [A24] : نقل التفاص�ل إ� منشور إداري منفصل
ُ
ت

 .�شأن السفر الرس�ي 

Commented [A25] : ي ظل وجود
ُحذفت ألنها زائدة عن الحاجة �ف

 �شأن السفر المتصل بمنحة التعل�م 5-14-3القاعدة 
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 مصار�ف السفر – 6-12-7لقاعدة ا

ي �جب أن �دفعها أو �سددها المكتب الدو�ي  : بموجب هذە الالئحة (أ) �شمل مصار�ف السفر اليت  ما ��ي

 ) مصار�ف االنتقال (ثمن التذكرة)؛1(

 ) ومصار�ف محطات السفر؛2(

 ) ومصار�ف الط��ق؛3(

؛) و�دل اإلقامة 34(  اليو�ي

ات المطل��ة للسفر 45( ي هذا النظام ) ورسوم إصدار أو تجد�د التأش�ي
 ؛المذكور �ف

ور�ة المتكبدة أثناء السفر. 56(  ) والمصار�ف اإلضاف�ة ال�ف

ي مهمة رسم�ة. 
ور�ة أو غ�ي معقولة للموظف العادي المسافر �ف  (ب) و�تجنب الموظفون أي نفقات من شأنها أن تعت�ب غ�ي �ف

اء التذا�ر – 7-12-7القاعدة   �ش

ف  ي المكتب الدو�ي جميع تذا�ر السفر الرس�ي للموظفني ف (أ) �ش�ت ف ،وأفراد أ�هم المستحقني ي  والمعالني
وط المنصوص عليها �ف  لل�ش

�
وفقا

 باتخاذ ترتيبات أخرى. تعم�م إداري، 
ً
 ما لم يؤذن للموظف �احة

�حق له، أو يؤذن له بالسفر، ألسباب تتعلق بما �فضله أو ما �الئم ظروفه وعندما �طلب الموظف مستوى إقامة أو حالة سفر أ��� مما (ب) 

ات إال بعد صدور التذكرة. وُ�لَزم الموظف بدفع قر بالنسبة لخط الس�ي ووس�لة السفر، ال ُ�جري الموظف هذە التغي�ي
�
 الشخص�ة، بغ�ي ما أ

تب ع� ذلك قبل الحصول ع� التذكرة الُمعدَّ   . لةأي تكال�ف إضاف�ة ت�ت

ي (ج) 
د �ف ات ع� خط الس�ي أو وس�لة السفر أو ظروفه ع� النحو الُمحدَّ و�مجرد اإلذن بالسفر والتصديق عل�ه، ال �جوز إجراء أي تغي�ي

ف  4-2-7القاعدة  دون موافقة خط�ة مسبقة من السلطات المعن�ة ودائرة تنسيق األمن والسالمة. و�مجرد إصدار التذا�ر، �جوز للموظفني

كة نقل أخرى أو تغي�ي خط س�ي التذكرة ألغراض خاصة أن �قوموا بذلك ع� نفقتهم الخاصة  الذين ي تغي�ي الحجز إ� �ش
يرغبون �ف

 و�وسائلهم. 

ض ع� الطلب. وجميع طلبات السفر ال نامج أو المناوب الُمفوَّ ق مدير ال�ب مة (د) وال تصل طلبات السفر إ� إدارة السفر إال بعد أن ُ�صدِّ ُمقدَّ

ف إعطاء أي تعإ ، وال يؤذن بالسفر. وال �جوز للموظفني
ً
ض ال تعت�ب صح�حة امج أو المناوب الُمفوَّ هد، � إدارة السفر من دون توقيع مدير ال�ب

 ع� الطلب
�
ق رسم�ا ، قبل أن ُ�صدَّ

�
 أو خط�ا

�
 . سواء شفه�ا

 مصار�ف محطات السفر – 8-12-7القاعدة 

 له و 76المسافر إ� مركز العمل أو منه أن �طالب بمبلغ  للموظف�حق �جوز (أ) 
�
 ل�ل معال لتغط�ة مصار�ف  26دوالرا� أم��ك�ا

�
دوالرا� أم��ك�ا

ي ، محطات السفر عن أي رحلة ذهاب أو إ�اب مأذون بها  ع له مصار�ف محطات السفر بالمعدالت اليت
َ
دف

ُ
ي جميع األسفار الرسم�ة، أن ت

�ف

Commented [A26] : ي
ُحذفت الفقرة (ب) ألنها زائدة عن الحاجة �ف

 (د)5-1-7ظل وجود القاعدة 

Commented [A27] : نقل التفاص�ل
ُ
ُحذفت الفقرتان (ج) و(د): ت

 .إ� منشور إداري منفصل �شأن السفر الرس�ي 

Commented [A28] : نقل التفاص�ل إ� منشور إداري منفصل
ُ
ت

 .�شأن السفر الرس�ي 
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ي �ضعها المدير العامتحددها األمم المتحدة  وط اليت ي رحلة إ� . و�موجب ال�ش
ي حالة وجود محطة توقف رسم�ة أو أ��� أثناء السفر �ف

و�ف

 هذا شامً� مصار�ف محطات السفر بدل عت�ب تُ �و مركز العمل أو منه، تكون النقطة األبعد عن مركز العمل �ي النقطة الطرف�ة. 
ً
جميع لشاملة

ي نقاط المغادرة نفقات 
�ة األخرى �ف ها من وسائل النقل العامة، ومصار�ف نقل األمتعة، وجميع المصار�ف الن�� س�ارات األجرة أو غ�ي

ي وس�لة نقل عامة، إ� مكان 
ح بها، وال �جوز حملها �ف المواصالت وما ينفقه الموظف والوصول باستثناء تكلفة شحن أي أمتعة ثق�لة ُم�َّ

ف المطار أو نقطة الوصول أو المغادرة األخرى والفندق أو وكل فرد من أفراد  �ة بني أ�ته الم�ح لهم بالسفر ع� نفقة ال��بو من رسوم ن��

ە من أما�ن   اإلقامة. غ�ي

ف محط ي أثناء السفر بني
نَفق �ف

ُ
ي الفقرة (أ) أعالە، ت

د �ف ور�ة ومعقولة من مصار�ف محطات السفر، ع� النحو الُمحدَّ ات (ب) وأي مصار�ف �ف

ي تلك 
دادها بحد أق� ال يتجاوز أخرى غ�ي المشار إليها �ف  للموظف و 76الفقرة �جوز اس�ت

�
 ل�ل معال 26دوالرا� أم��ك�ا

�
د دوالرا� أم��ك�ا . وُ�حدَّ

 :  استحقاق مصار�ف محطات السفر ع� النحو التا�ي

ف المطار أو ن1( ور�ة بني ي كل رحلة �ف
دة �ف قطة الوصول أو المغادرة األخرى والفندق أو مكان سكان ) مصار�ف محطات السفر الُمتكبَّ

ع، حيثما انطبق، إ� كل فرد من أفراد أ�ته المأذون لهم بالسفر ع� نفقة المكتب 
َ
دف

ُ
ع بمبلغ ثابت إ� الموظف، وت

َ
دف

ُ
آخر ت

؛  الدو�ي

ع مصار�ف محطات السفر ب( (ج)
َ
دف

ُ
ي محطة متوسطة لما ��ي  ) وال ت

 : المتعلقة بالتوقف �ف

 طوع�ة أو لم ُيؤذن بالتوقف فيها؛محطة متوسطة  )1(

تب عل�ه مغادرة المحطة أو إذا كان الغرض الوح�د من محطة متوسطة أو  )2( �قل التوقف فيها عن ست ساعات وال ي�ت

ي نفس اليوم التوقف فيها هو تغي�ي وس�لة النقل لمتابعة الرحلة
 . �ف

ي حالة محطات التوقف الرسم�ة، تجوز ) د(
ي الفقرة (أ) أعالە بحد أق� ال ي��د عن و�ف

ف �ف داد المصار�ف ع� النحو الُمبنيَّ  76المطالبة باس�ت

 للموظف و
�
ي محطة  26دوالرا� أم��ك�ا

ع مصار�ف محطات السفر أو أي مصار�ف أخري عند التوقف �ف
َ
دف

ُ
 ل�ل معال. وال ت

�
دوالرا� أم��ك�ا

 وج
�
ي مهمة رسم�ة، أو �كون التوقف فيها ألقل من ست ساعات وال يتطلب متوسطة ال تكون محطة توقف مأذون بها رسم�ا

زءا� من السفر �ف

 مغادرة مبيف المطار و�كون الغرض الوح�د من التوقف هو تغي�ي وس�لة النقل لمتابعة الرحلة، أو تكون طوع�ة وألغراض شخص�ة. 

ي حالة السفه(
دوالرا�  126ر المأذون به للذهاب إ� مدينة ني��ورك أو القدوم منها ) و�غض النظر عن الفقرات الواردة أعالە، تكون المبالغ �ف

 للموظف و
�
 ل�ل معال 42أم��ك�ا

�
 . دوالرا� أم��ك�ا

 لتقدير المكتب الدو�ي بما يتما�ش مع هذا النظام والئحته والتعم�مات اإلدار�ة ذات الصلة ) و(
�
و�جوز منح مصار�ف محطات السفر وفقا

ي �صدرها المكتب  . الدو�ي  اليت

Commented [A29] : ينص ع� أن مصار�ف محطات حكم جد�د
ق  ي تحددها األمم المتحدة (وهو ما ُ�طبَّ ع بالمعدالت اليت

َ
دف

ُ
السفر ت
 بالفعل)

Commented [A30] : نقل التفاص�ل إ� منشور إداري منفصل
ُ
ت

 .�شأن السفر الرس�ي 

Commented [A31] : نقل التفاص�ل
ُ
ُحذفت الفقرتان (د) و(ه): ت

 .إ� منشور إداري منفصل �شأن السفر الرس�ي 

Commented [A32] :ن هذە ل�ست مسألة ُحذفت الفقرة (و) أل
ع مصار�ف محطات سفر إضاف�ة

َ
دف

ُ
ي أال ت

 تقدي��ة، و�نب�ف
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 3بدل اإلقامة اليو�ي  – 9-12-7القاعدة 

ح له ون(أ) �حصل الموظف ي أثناء السفر عن ط��ق البحر ، بالسفر ع� نفقة المكتب الدو�ي ع� بدل إقامة يو�ي  مالُم�َّ
 للمعدالت  إال �ف

�
وفقا

ي تحددها لجنة الخدمة المدن�ة الدول�ة  للمناطق  و�ختلف ذلك البدل حسب فئة. الق�اس�ة اليت
�
د وفقا ي �شغلها الموظف وُ�حدَّ الوظ�فة اليت

ي الذي تضعه لجنة الخدمة المدن�ة الدول�ة لهذا الغرض.  ورها ع� أساس الجدول الزميف ف ي س�ي  اليت

ي س�ضطر عادًة إ� �فها ) 1( �حق للموظف الذي ُيؤذن له بالسفر عن ط��ق البحر أن �حصل ع� مبلغ ثابت لتغط�ة النفقات اليت

ف المساف��ن ع� نفقة ع� م  لرحالت معينة، مع مراعاة أجرة السفر وعدد المعالني
�
د المدير العام هذا المبلغ سلفا ف السفينة. وُ�حدِّ نت

 .  المكتب الدو�ي

ع بدل اإلقامة أثناء السفر بكامله عن الوقت الذي ُ�ق�ف 2(
َ
) وعندما تكون وس�لة السفر المأذون بها ل�ست عن ط��ق البحر، ُ�دف

ي أ
ي غ�ي المهام الرسم�ة عن مدة أقصاها ثالثة أ�ام من أي رحلة معينة�ف

ي حالة السفر �ف
ع البدل �ف

َ
ط أن ُ�دف  . ثناء العبور، ��ش

ق المعدالت  طبَّ
ُ
ف باستثناء الفئات التال�ة (ب) وت ي الجدول الوارد ذكرە أعالە ع� جميع الموظفني

الق�اس�ة لبدل اإلقامة  الُمشار إليها �ف

ي  ي فئة اليو�ي اليت
. و�جوز للمدير العام أن �ضع معدالت أع� لسفر موظ�ف ف تحددها لجنة الخدمة المدن�ة الدول�ة ع� جميع الموظفني

ي المدير العام، والمدير العام  ي مهمة رسم�ةالمدي��ن، ومساعدي المدير العام، ونائيب
 . : �ف

ي فئة المدي��ن �ي نفس ) 1(
قة ع� موظ�ف ي تضعها األمم المتحدة للفئة المذكورة؛تكون المعدالت الُمطبَّ  المعدالت اليت

ف 2( ي تضعها األمم المتحدة لألمناء العامني قة ع� مساعدي المدير العام �ي نفس المعدالت اليت ) وتكون المعدالت الُمطبَّ

 المساعدين؛

ي تضعها األم3( ي المدير العام �ي نفس المعدالت اليت قة ع� نائيب ف العام؛) وتكون المعدالت الُمطبَّ  م المتحدة لوكالء األمني

ف العام زائد 4( ي تضعها األمم المتحدة لوكالء األمني  للمعدالت اليت
ً
قة ع� المدير العام مماثلة  . %9.45) وتكون المعدالت الُمطبَّ

ي بدل اإلقامة اليو�ي (ج) 
ي الظروف االستثنائ�ة واالضطرار�ة أن �أذن ب��ادة معقولة �ف

ف بمرافقة و�جوز للمدير العام �ف
�
للموظف الُم�ل

ق ع� رتبته ي البدل الُمطبَّ
ة �ف ر وجود ز�ادة كب�ي ِّ �ب

ُ
ي واجباته الرسم�ة أثناء السفر أن يتكبد مصار�ف ت

 . مسؤول كب�ي والذي تقت�ف

ف ) و�حصل الموظفون، عن كل جه( ف شخص من المعالني ، ع� فرد من أفراد أ�هم المستحقني ح لهم بالسفر ع� نفقة المكتب الدو�ي الُم�َّ

، ومع ذلك ال �جوز دفع هذا البدل عند السفر  ف ق ع� الموظفني ي بمقدار نصف المعدل الُمطبَّ
عن ط��ق البحر أو بدل إقامة يو�ي إضا�ف

مة  لألحكام الُمنظ�
�
 منحة التعل�م. لب المتصلالسفر وفقا

ي تغط�ة مصار�ف مثل مصار�ف الوجبات، والسكن، واإل�رام�ات، عت�ب بدل اإلقامة اليو�ي شام(د) و�ُ 
ً� ل�امل مساهمة المكتب الدو�ي �ف

 من قبل مصادر رسم�ة، �ُ 
�
م الوجبات أو السكن أو كالهما مجانا قدَّ

ُ
ي تدفع لقاء الخدمات المتنوعة. وعندما ت ض خفَّ وغ�ي ذلك من المبالغ اليت

                                                 
 ). 43/2013(ُير�ب الرج�ع إ� التعم�م اإلداري رقم  2014يناير  1ُعّدلت لتكون نافذة اعتبارا من  3

Commented [A33] : أي استثناءات تتعلق بالسفر عن ط��ق البحر
ي منشور إداري منفصل، عند االقتضاء

ذكر �ف
ُ
 .ت

Commented [A34] :) نقل 2) و(1ُحذفت الفقرتان الفرعيتان
ُ
): ت

 .التفاص�ل إ� منشور إداري منفصل

Commented [A35] :قامة اليو�ي جد�د. المعدالت األع� لبدل اإل
ف (الرتبة مد ع ل�بار الموظفني

َ
 وما فوقها) لن تنطبق إال ع� 1-الذي ُ�دف

ف أو النقل أو انتهاء  ي مهمة رسم�ة، ول�س ع� السفر عند التعيني
السفر �ف

 .الخدمة أو إجازة ز�ارة الوطن

Commented [A36] :) 4) إ� (1ُحذفت الفقرات الفرع�ة من :(
معدالت بدل إقامة يو�ي نظرا� إ� أن األمم المتحدة توقفت عن دفع 

ي عام 
ف �ف ، ُحذفت هذە األحكام إلزالة 2004أع� ل�بار الموظفني

ي تتبعها ال��بو منذ أمد بع�د  ف القاعدة والممارسة اليت التناقض بني
ف (الرتبة  ي دفع معدالت بدل إقامة يو�ي أع� ل�بار الموظفني

المتمثلة �ف
 .وما فوقها) 1-مد

Commented [A37] :نق
ُ
ل التفاص�ل ُحذفت الفقرة الفرع�ة (ج): ت

 .إ� منشور إداري منفصل، حسب االقتضاء
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ي حالة تقد�م الوجبات، و�نسبة 30بنسبة المعدل الق�ا�ي لبدل اإلقامة اليو�ي 
ي حالة توف�ي السكن، و�نسبة 50% �ف

ي حالة 80% �ف
% �ف

 . 1012-12-7تقد�م الوجبات وتوف�ي السكن. و�تحمل الموظف أي مصار�ف متكبدة ت��د عن البدل، مع عدم اإلخالل بالقاعدة 

ح لهم بالسفر  ف الُم�َّ ي بمقدار (ه) و�حصل الموظفون، عن كل شخص من المعالني
، ع� بدل إقامة يو�ي إضا�ف ع� نفقة المكتب الدو�ي

مة لم  لألحكام الُمنظ�
�
، ومع ذلك ال �جوز دفع هذا البدل عند السفر عن ط��ق البحر أو السفر وفقا ف ق ع� الموظفني نحة نصف المعدل الُمطبَّ

 التعل�م. 

ات اإلجازات المر (ه) (و)  ي أثناء السفر و�ستمر دفع بدل اإلقامة اليو�ي خالل ف�ت
ؤخذ �ف

ُ
ي ت ي مهمة رسم�ة ض�ة اليت

ي حالة إدخال �ف
، ول�ن �ف

 . ي المستش�ف للعالج، ال �دفع سوى ثلث المعدل اليو�ي
 الموظف �ف

ي خدمة المكتب الدو�ي خالل إجازة ز�ارة الوطن. والنسبة (و) (ز) 
ف الموظف فيها بأداء واجبات �ف

�
ع بدل اإلقامة اليو�ي عن أي أ�ام ُ��ل

َ
وُ�دف

، أو 50المئ��ة لبدل اإلقامة اليو�ي �ساوي  ي
ل مجايف ف ي الم�ف

اض أن السكن �ف م 100% من االستحقاق المناسب، ع� اف�ت ط أن ُ�قدِّ %، ��ش

ي مهمة، باستثناء 
 ع� السفر �ف

�
ي شكل فاتورة فندق�ة عند تقد�م مطالبة �س��ة تكال�ف السفر. و��ي هذا أ�ضا

 �ف
�
الموظف دل�ً� مستند�ا

 لإلقامةاإلجازة، 
�
له مكانا ف وط اإلضاف�ة لدفع بدل اإلقامة اليو�ي وحسابه. . عندما �قوم الموظف بالمهمة متخذا� م�ف د المدير العام ال�ش  وُ�حدِّ

 معدالت خاصة لبدل اإلقامة اليو�ي  – 10-2-7القاعدة 

ي 
ف �ف  لبدل اإلقامة الُمستحق للموظفني

�
ي �كونون فيها (أ) �جوز للمدير العام أن �ضع معدً� خاصا ي ُينتَدبون فيها لمؤتمرات أو اليت الحاالت اليت

ات ط��لة.   بع�دا� عن مركز عملهم الرس�ي لف�ت

 . ي
 (ب) و�ضع المكتب الدو�ي قواعد الستخدام معدل المؤتمر الفند�ت

 حساب بدل اإلقامة اليو�ي  – 11-2-7القاعدة 

إ� الوقت الفع�ي لمغادرة القطار أو السفينة أو الطائرة  ة" و"ساعة الوصول"عبارتا "ساعة المغادر (أ) بغرض تطبيق هذە القاعدة، �ش�ي 

 أو الوصل إليها. 
َ
 للمحطة العاد�ة

ي أثناء السفر عن ط��ق البحر، ومع عدم اإلخالل بالفقرة (ج) من ا
وط الواردة أدناە، إال �ف  لل�ش

�
ع بدل اإلقامة اليو�ي وفقا

َ
-7لقاعدة (ب) وُ�دف

2-9 : 

ي 1(
 ساعة:  24ساعات، ول�ن ال يتجاوز  10حالة السفر الذي �ستمر أل��� من ) �ف

ل. ول�ن إذا كان الموظف �سافر ل�ً�، 1" ف ع ق�مة البدل بال�امل إذا كان السفر يتضمن قضاء ل�لة بع�دا� عن الم�ف
َ
دف

ُ
" ت

ع 
َ
ي السفر، ُ�دف

ي �قضيها �ف ي الل�لة اليت
 البدل عن ذلك اليوم؛ % من50ولذلك ال �حتاج إ� مكان للمب�ت ف�ه �ف

ع 2"
َ
ل؛40" وُ�دف ف  % من البدل إذا كان السفر ال يتضمن قضاء ل�لة بع�دا� عن الم�ف

ع البدل:  24) وعند ز�ادة مدة السفر عن 2(
َ
 ساعة، ُ�دف

Commented [A38] :نقل التفاص�ل إ� منشور إداري منفصل
ُ
 .ت

Commented [A39] : نقل التفاص�ل إ� 10-2-7ُحذفت القاعدة
ُ
: ت

 .منشور إداري منفصل

Commented [A40] : نقل التفاص�ل إ� 11-2-7ُحذفت القاعدة
ُ
: ت

 .منشور إداري منفصل

Commented [A41] : مصطلحا "ساعة المغادرة" و"ساعة
ي أي موضعالوصول" غ�ي 

ف �ف  مستخدمني
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 " عن يوم المغادرة؛1"

 " وعن كل يوم متعاقب؛2"

 : ع أي بدل لما ��ي
َ
 (ج) وال ُ�دف

 اعات؛س 10) السفر الذي �ستمر ألقل من 1(

 ) واليوم الذي ينت�ي ف�ه السفر. 2(

وط التال�ة:  ي الل�ل مع مراعاة ال�ش ي ف�ه الموظف المعيف
ق هو المعدل الخاص بالمكان الذي �ق�ف  (د) و�كون المعدل الُمطبَّ

ق هو معدل مكان الوصول؛1( ي �سافر طوال الل�ل أو لجزء من الل�ل، �كون المعدل الُمطبَّ  ) إذا كان الموظف المعيف

بق ع� الجهة المقصودة. 2( ع عن ذلك اليوم المعدُل الُمطَّ
َ
ي اليوم نفسه الذي يبدأ ف�ه، ُ�دف

 ) و�ذا كان السفر ينت�ي �ف

ع خالل الرحلة. 
َ
ي تعم�م إداري النسبة المئ��ة لبدل اإلقامة اليو�ي الذي ُ�دف

د �ف حدَّ
ُ
 (ه) وت

ع البدل عن يوم ا
َ
�طة أن �ستمر السفر الرس�ي أل��� من (و) وعندما �كون السفر عن ط��ق البحر، ُ�دف ول، �ش ف  12لوصول إ� ميناء ال�ف

ع أي بدل عن يوم الركوب. 
َ
 ساعة بعد ذلك. وال ُ�دف

، ال  ي مصار�ف السفر، أو بدل يو�ي
(ز) وعندما �سافر الموظفون ع� حساب مصدر آخر غ�ي المكتب الدو�ي و�حصلون ع� مساهمة �ف

 من قبل لجنة �دفع المكتب الدو�ي سوى بدل 
�
د رسم�ا ف ما �قدمه المصدر اآلخر وق�مة بدل اإلقامة اليو�ي الُمحدَّ إقامة يو�ي بقدر الفرق بني

ي مساهمات سفر من مصادر خارج�ة. وعندما تكون 
ف مسؤول�ة إبالغ المكتب الدو�ي بتل�ت الخدمة المدن�ة الدول�ة. وتقع ع� عاتق الموظفني

ي مصار�ف السفر أو بدل يو�ي أ��ب من ق�مة بدل اإلقامة اليو�ي الخاص ق�مة ما �قدمه مصدر آخر غ�ي المكت
ب الدو�ي من مساهمة �ف

، �كون الموظف مسؤوً� عن إعالن ذلك قبل السفر.   بالمكتب الدو�ي

جرى معهم مقابالت شخص�ة عما �(ح) 
ُ
ي االجتماعات، وأصحاب الزماالت، وَمْن ت

ف �ف ع أي بدل إقامة يو�ي للمشاركني
َ
قضوە من ل�ال وال ُ�دف

ي الطائرة
 . �ف

ور�ة – 10 12-12-7القاعدة   مصار�ف السفر اإلضاف�ة ال�ف

ي تكبدها الموظف ف�ما يتعلق بالسفر ألداء بعد انتهاء السفر َيُردُّ المكتب الدو�ي للموظف (أ)  ور�ة اليت أعمال رسم�ة المصار�ف اإلضاف�ة ال�ف

ي 
وط واإلجراءات المعمول بها.  )،رسم�ة ةمامه(أْي السفر �ف  لل�ش

�
�ر مقنع وذلك وفقا م ت�ب ط أن ُ�قدَّ ، ��ش أو غ�ي ذلك من السفر الرس�ي

ي ُ�طلب   باإل�صاالت اليت
�
ورة المصار�ف وطب�عتها مدعوما . وعادة ما تقت� هذە  20عادة تقد�مها عن أي نفقات تتجاوز ل�ف

�
دوالرا� أم��ك�ا

ي �جب بقدر اإلمكان  ي تعم�م إداريالمصار�ف، اليت
د �ف حدَّ

ُ
ي ت  . الحصول ع� إذن مسبق بها، ع� تلك االستثناءات اليت

ور�ة، �جب االحتفاظ بجميع اإل�صاالت  ي ال �مكن فيها الحصول ع� إذن مسبق بمصار�ف السفر اإلضاف�ة ال�ف ي الحاالت اليت
(ب) و�ف

 للقاعدة 
�
 . 13-2-7والوثائق وتقد�مها إ� إدارة السفر طبقا

Commented [A42] : ف ُحذفت الفقرة: ��ي نظام الموظفني
 . ف ف أن هذا الحكم يتعلق بغ�ي الموظفني ي حني

، �ف ف والئحته ع� الموظفني
 .والمكان المناسب له هو منشور إداري منفصل

Commented [A43] : ُحذفت؛ وسُتنقل التفاص�ل إ� منشور إداري
 منفصل + لحذف اإلشارة إ� التعم�مات اإلدار�ة
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ف  وال (ج)  ور�ة إال للموظفني  . يؤذن برد المصار�ف اإلضاف�ة ال�ف

 رد مصار�ف السفر ومصار�ف نقل األمتعة – 13-2-7القاعدة 

ي يتكبدها الموظف ع� نحو يتعارض مع أي حكم  (أ) يرفض المدير العام أي مطالبة بدفع أو رد مصار�ف السفر أو مصار�ف نقل األمتعة اليت

 من أحكام هذا الفصل. 

ي الحاالت التال�ة:  (ب)
ي خصم المبلغ الُمناِظر من مرتب الموظف �ف

 و�حتفظ المكتب الدو�ي بالحق �ف

داد ُسلف السفر؛1(  ) اس�ت

 ) وعدم تقد�م إ�صاالت؛2(

ات غ�ي م�ح بها ع� السفر. 3(  ) و�دخال تغي�ي

 تحتوي ع� 
�
ف دل�ً� ع� السفر ب�رفاق وث�قة ممسوحة ضوئ�ا بطاقات الصعود إ� الطائرة، وتذا�ر القطارات، (ج) و�قدم جميع الموظفني

ها من أشكال إ�صاالت السفر. و�حتفظ الموظفون بالدل�ل ع� إ�صاالت السفر لمدة ال تقل عن  .  24وغ�ي  شهرا�

ي شكل �مكن إلدارة السفر أن تتحقق منه، من أجل رد ق�متها. وال 1(
ي شكلها األص�ي أو �ف

 ) �جب أن تكون جميع إ�صاالت السفر �ف

رّد ق�مة اإل�صاالت غ�ي الرسم�ة. 
ُ
 ت

ي الوقت المناسب، 2(
ي حالة عدم تقد�م مطالبة السفر �ف

ي غضون ثالثة أسابيع بعد الرحلة. �ف
م جميع إ�صاالت السفر �ف قدَّ

ُ
) وت

خصم سلفة السفر من مرتب الموظف. 
ُ
ض أن الرحلة لم تحدث، وت  ُ�ف�ت

رة  د إل�صاالت ُمزوَّ ف والئحته. (د) و�ؤدي التقد�م الُمتعمَّ ي بموجب الفصل العا�ش من نظام الموظفني  إ� اتخاذ إجراء تأدييب

ي مهمة رسم�ة – 14-2-7القاعدة 
ي السفر �ف

 األمتعة الزائدة والشحنات غ�ي المصح��ة �ف

ي مهمة رسم�ة للقاعدة 
ي السفر �ف

 . 7-3-7تخضع األمتعة الزائدة والشحنات غ�ي المصح��ة �ف

 السفرُسلف  – 11 15-12-7القاعدة 

ي لسّد كل المصار�ف الجار�ة، ولو بطلب سلفة مال�ة إذا لزم األ 
ف المأذون لهم بالسفر أن يؤّمنوا ألنفسهم أمواً� تك�ف مر. �جب ع� الموظفني

ف �جوز منح الموظف و  ف والمعالني رة لمحطات السفر 100سلفة بنسبة وأفراد أ�ته المستحقني % من الق�مة اإلجمال�ة للمصار�ف الُمقدَّ

د أي دفعة زائدة من المرتب الالحق المستحق للموظف.   و�دل اإلقامة اليو�ي لتغط�ة النفقات المأذون بها بموجب هذا الفصل. وُ�س�ت

Commented [A44] :مكان المناسب لهذە التفاص�ل ُحذفت ألن ال
 .هو منشور إداري منفصل �شأن السفر الرس�ي 

Commented [A45] : ألنها زائد عن  13-2-7ُحذفت القاعدة
ي مهمة رسم�ة  2-7الحاجة. أضف إ� ذلك أن المادة 

�شأن السفر �ف
ل�ست المكان المناسب لها، ألنها تتعلق بجميع األسفار الرسم�ة 

 بمستحقا1-7(المادة 
�
 .)3-7ت االنتقال (المادة ) بل تتعلق أ�ضا

 
الفقرات (أ)/ (ب)/ (ج): المكان المناسب لهذە التفاص�ل هو منشور 

 .إداري منفصل
ي ظل وجود أحكام تخص االحت�ال 

الفقرة (د): زائدة عن الحاجة �ف
 .واألمور التأديب�ة

Commented [A46] : ألنها زائدة عن  14-2-7ُحذفت القاعدة
ي ظل وجود القاعدة الجد�دة 

) 7-3-7لقاعدة (ا 3-2-7الحاجة �ف
�
 .سابقا
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 23-7المادة 

 مستحقات تتعلق بالسفر

ق موض�ع هذە المادة  "الموظف"لغرض هذە المادة، ال �ش�ي كلمة  . وال ُ�طبَّ  أو مستمرا�
�
د المدة أو دائما  محدَّ

�
ف تعيينا ف المعينني إال إ� هؤالء الموظفني

ف ما لم تنّص القاعدة  ا والقواعد المندرجة تحته ف المؤقتني " ع� ا�سفر المتعلقة مستحقات الالمعنونة " 7 13-23-7ع� الموظفني ف ف المؤقتني لموظفني

 خالف ذلك. 

ي مهام غ�ي رسم�ة ونقل األمتعة – 1-3-7القاعدة 
 مصار�ف السفر �ف

ي مهام رسم�ة، وكذلك 
ي مهام غ�ي رسم�ة" جميع أشكال السفر الرس�ي بخالف السفر �ف

ف والئحته، �شمل "السفر �ف ألغراض نظام الموظفني

ها من المصار�ف المتعلقة بالسفر  ي مهام غ�ي رسم�ة أو مصار�ف نقل األمتعة وغ�ي
من السفر المستحقات المتعلقة بالسفر . و�تألف السفر �ف

ي إجازة ز�ارة 
، أو السفر �ف

�
 دول�ا

�
 تعيينا

�
نا �طة أن �عت�ب الموظف ُمعيَّ ف األو�ي أو عند االنتداب إ� مركز عمل آخر، �ش الوطن، أو سفر عند التعيني

 ل
�
ي مهام منحة التعل�م، أو عند انتهاء الخدمة، وفقا

ي تعم�م إداري ظروف السفر �ف
د �ف حدَّ

ُ
ي هذا النظام والئحته. وت

ألحكام ذات الصلة الواردة �ف

 غ�ي رسم�ة. 

 4منحة االستقرار – 1 2-23-7القاعدة 

ف أو االنتداب إ� مركز عمل آخر  للخدمة لمدة متوقعة ال تقل (أ) �حصل الموظفون الذين �سافرون ع� حساب المكتب الدو�ي عند التعيني

ة االنتداب لمدة سنة واحدة ع�  ،ع� منحة استقرار عن سنة  ف أو ف�ت �طة أن �كون من المتوقع أن �كون التعيني ألنفسهم ولَمْن �عولون �ش

وط المنصوص عليها أدناە. األقل،  ي مع عدم اإلخالل بال�ش
ي التكال�ف المتكبدة �ف

ي مركز والغرض من هذە المنحة هو المساهمة �ف
 اإلقامة �ف

ف أو االنتداب.  ي بدا�ة التعيني
ي يتكبدها الموظفون العمل �ف ي المصار�ف االستثنائ�ة اليت

وتكون هذە المنحة �ي كامل مساهمة المكتب الدو�ي �ف

ًة إ� مركز العمل.   لهم ولَمْن �عولونهم بعد وصولهم مبا�ش

 (ب) وتتألف منحة االستقرار من جزأين: 

 الذي �عادل:  ببدل اإلقامة اليو�ي ) الجزء الخاص 1(

 بالمعدل 1"
�
ف يوما ي مركز العمل الذي انُتدب إل�ه الموظف؛الق�ا�ي " بدل اإلقامة اليو�ي عن ثالثني

ق �ف  الُمطبَّ

 بالمعدل 2"
�
ي مركز العمل الذي انُتدب إل�ه الموظف الق�ا�ي " و�دل اإلقامة اليو�ي عن خمسة ع�ش يوما

ق �ف الُمطبَّ

ف الذين دفع المكتب الدو�ي لهم مصار�ف السفر بالنسبة ل�ل فر  بموجب  د ُمراِفق من أفراد أ�ة الموظف المستحقني

 . 4-3-7 والقاعدة 3-3-7 القاعدة

 للقاعدة و 
�
ف وفقا ع ل�بار المسؤولني

َ
دف

ُ
ي �جوز أن ت ف ال ��ي 9-1-7معدالت بدل اإلقامة اليو�ي األع� اليت (ب) من الئحة الموظفني

 ل اإلقامة اليو�ي من منحة االستقرار. ع� الجزء الخاص ببد

                                                 
 ). 34/2016والتعم�م اإلعال�ي رقم  31/2014ع إ� التعم�م اإلداري رقم (ُير�ب الرج�  2017يناير  1و 2014مايو  5ُعّدلت لتكون نافذة اعتبارا من  4

Commented [A47] : هذا الحكم زائد عن 1-3-7ُحذفت القاعدة .
 .الحاجة/ ال �ض�ف ق�مة

ي القاعدة 
ي مهمة رسم�ة ُمدَرج بالفعل �ف

السفر الرس�ي بخالف السفر �ف
 (القاعدة الجد�دة  7-1-2

�
 .)1-1-7سابقا

ي إطارها ميت تكون المستحقات المتعلقة 
د القواعد الواردة �ف حدِّ

ُ
ت

 .مستحقة الدفعبالسفر 

Commented [A48] :) :ي 1جملة غ�ي واضحة
) مصطلح "السفر �ف

ي أي 
ي هذە القاعدة، ولم يرد �ف

مهام غ�ي رسم�ة" غ�ي مستخدم إال �ف
ف والئحته. ( ي نظام الموظفني

ي مهام غ�ي 2موضع آخر �ف
) "السفر �ف

ها من  رسم�ة" ال �مكن أن �شمل "مصار�ف نقل األمتعة وغ�ي
 . "المصار�ف المتعلقة بالسفر

Commented [A49] : غ�ي واضحة: "المستحقات المتعلقة جملة
ف األو�ي   "... بالسفر" ال "تتألف من السفر عند التعيني

Commented [A50] : ل الحكم لتوضيح الغرض من منحة ُعدِّ
 االستقرار

Commented [A51] : حكم جد�د ينص ع� أن معدالت بدل
ف (الرتبة مد دفع ل�بار الموظفني

ُ
ي ت وما  1-اإلقامة اليو�ي األع� اليت

ي تتبعه  للممارسة اليت
�
ا ال��بو منذ أمد بع�د ال ��ي ع� فوقها) وفقا

 .الجزء الخاص ببدل اإلقامة اليو�ي من منحة االستقرار



WO/CC/81/2 
Annex IV 
15 
 

ي  كمبلغ إجما�ي مقط�ع) والجزء المدف�ع 2(
ي المرتب األسا�ي للموظف �ف

ي حساب المعاش التقاعدي وُمعاِدل لصا�ف
غ�ي داخل �ف

ي مركز العمل الذي انُتدب إل�ه الموظف. 
قة �ف  شهر واحد زائد �س��ة مقر العمل الُمطبَّ

ي لم(ج) و�جوز للمدير العام،  ي الحاالت اليت
�كن فيها المكتب الدو�ي  حسب ما يرتئ�ه، أن �أذن بدفع منحة االستقرار كلها أو جزء منها، �ف

 .
�
 دول�ا

�
 تعيينا

�
ف موظف �عت�ب معينا  بدفع مصار�ف السفر عند تعيني

�
 ملزما

ي ُدفعت له عنها منحة استقرار، وما لم يرَ  ة الخدمة اليت رە من الظروف  (د) و�ذا كان الموظف لم ُ��مل ف�ت المدير العام أن الرح�ل له ما ي�ب

دة من أي مبلغ ُمستَحق للموظف.  خصم الق�مة المس�ت
ُ
ى المنحة بالتناسب وت  االستثنائ�ة، ُ�سوَّ

ي حالة إقامة
ف  المعال (ه) و�ف  للفقرة (ب)(أحد أفراد األ�ة المستحقني

�
ي مركز الع2)"1، الذي ُدفعت عنه منحة استقرار وفقا

مل " أعالە، �ف

خَصم أي منحة استقرار ُدفعت عن هذا  ألقل من ستة أشهر، وما لم يرَ 
ُ
رە من الظروف االستثنائ�ة، ت المعال المدير العام أن الرح�ل له ما ي�ب

.  الشخص ي  من أي مبلغ ُمستَحق للموظف المعيف

ي نظام األمم المتحدة الموحد، وكانا 
ي منظمات �ف

ف من موظ�ف �سافران ع� حساب المكتب الدو�ي إ� مركز العمل (و) و�ذا كان كال الزوجني

ع المبلغ الم
َ
، ُ�دف ناسب نفسه، ُ�دفع الجزء الخاص ببدل اإلقامة اليو�ي من المنحة إ� كل منهما عن نفسه. و�ذا كان لهما طفل معال أو أ���

. إ� الموظف الذي �عول الطفل أو األطفال. ول�ن ال ُ�دفع المبلغ اإلجما�ي المقط�ع من   المنحة إال إ� الزوج ذي المرتب األ��ب

ف  – 3-3-7القاعدة   السفر الرس�ي للمعالني

ي القا
د �ف ي هذا النظام والئحته، مصار�ف سفر َمْن �عولهم الموظف ع� النحو الُمحدَّ

وط الواردة �ف  لل�ش
�
، طبقا عدة (أ) �دفع المكتب الدو�ي

ي الحاالت التال�ة:  7-3-4
 �ف

ف 1( �طة أن �كون ) عند التعيني  أو عند انتداب هذا الموظف إ� مركز عمل آخر، �ش
�
 دول�ا

�
 تعيينا

�
األو�ي للموظف الذي �عت�ب معينا

ف أو االنتداب لمدة سنة واحدة ع� األقل؛  التعيني

، سفر المعال غ�ي ممك2( ف ي وقت التعيني
وط المذكورة أعالە، إذا كان، �ف ف األو�ي لموظف تتوفر ف�ه ال�ش ن أو كان وضعه ) و�عد التعيني

ي الخدمة أل��� من ستة أشهر بعد التار�ــــخ الذي يبدأ 
ط أن يتوقع المدير العام أن �ستمر الموظف �ف ف به بعد، و��ش كمعال لم ُ�ع�ت

؛ ف  ف�ه سفر المعالني

�طة أن �قرر المدير العام أن �ستمر الخدم3( ي المكتب ) و�عد أن يتمَّ الموظُف سنة واحدة ع� األقل من الخدمة المتصلة، �ش
ة �ف

؛ ف  الدو�ي أل��� من ستة أشهر بعد التار�ــــخ الذي يبدأ ف�ه سفر المعالني

ي إجازة ز�ارة الوطن؛4(
 ) و�ف

ف الموظف قد استمر لمدة سنة واحدة ع� األقل أو أن �كون الموظف قد أتم سنة 5( �طة أن �كون تعيني ) وعند انتهاء الخدمة، �ش

 واحدة ع� األقل من الخدمة المتصلة؛

 لألحكام المتعلقة بمنحة التعل�م.  )6(
�
ي الرحالت المأذون بها طبقا

 و�ف

Commented [A52] : قلت القاعدة
ُ
أعالە،  1-7إ� المادة  3-3-7ن

 الجد�دة 2-1-7لتصبح القاعدة 
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ي الفقرات (أ)(
ي الحاالت المنصوص عليها �ف

)، ال �دفع المكتب الدو�ي مصار�ف سفر َمْن �عولهم الموظف إال إذا أقرَّ 3) و(2) و(1(ب) و�ف

ي مركز العمل لمدة ال تقل عن ستة أشهر. و�
ي غضون ستة أشهر من وصوله، الموظف بأنهم ينوون اإلقامة �ف

ذا غادر المعال مركز العمل �ف

رە من الظروف االستثنائ�ة.  ، ما لم �قرر المدير العام أن الرح�ل له ما ي�ب ي خصم ق�مة مصار�ف سفرە من مرتب الموظف المعيف
ُ
 ت

ي الفقرات (أ)(
ي الحاالت المنصوص عليها �ف

�ف سفر َمْن �عولهم الموظف سواء من ) أعالە، �دفع المكتب الدو�ي مصار 3) و(2) و(1(ج) و�ف

ف إ� مركز العمل الرس�ي من أي مكان  ي إحضار أي شخص من المعالني
ف به. و�ذا رغب الموظف �ف ف أو من محل إقامته المع�ت مكان التعيني

ي حالة سفر 
ي يتحملها المكتب الدو�ي عن الحد األق� للمبلغ الذي كان سُ�دفع �ف ف من مكان  آخر، فال ت��د مصار�ف السفر اليت هؤالء المعالني

ف به.  ف أو من محل إقامة مع�ت  التعيني

ي الفقرة (أ)(
ي الحاالت المنصوص عليها �ف

) أعالە، �دفع المكتب الدو�ي مصار�ف سفر َمْن �عولهم الموظف من مركز عمله الرس�ي 5(د) و�ف

 .  إ� المكان الذي �حق له العودة إل�ه ع� حساب المكتب الدو�ي

، ولمنحة االستقرار – 4-3-7القاعدة   5المعالون المستحقون للسفر أو نقل األمتعة ع� حساب المكتب الدو�ي

(أ) ألغراض دفع مصار�ف السفر ونقل األمتعة، واألمتعة الزائدة، والشحنة غ�ي المصح��ة، وكذلك منحة االستقرار، ُ�عت�ب َمْن ��ي من 

 : ف  المعالني

 ) الزوج؛1(

 ) واألوالد المعالون. 2(

 إ� مركز عمل الموظف أو إ� وطنه عندما يتجاوز الولد (ب) 
�
و�جوز للمدير العام أن �أذن بدفع مصار�ف سفر الولد لرحلة واحدة ذهابا

ي �عت�ب فيها معاً� بموجب المادة  ي غضون سنة واحد من إتمام الولد دراسته المنتظمة  2-3السن القصوى اليت
من هذا النظام، وذلك �ف

ي جامعة 
ي كان الولد ُ�عت�ب فيها معاً�. المتصلة �ف ة اليت ي أثناء الف�ت

ط أن تكون الدراسة قد بدأت �ف  أو حال إتمامه لها، ��ش

ي مع 
ق الذي أقام �شكل قانويف

�
(ج) و��ف النظر عن هذا النظام والئحته، �جوز للمدير العام أن �أذن بدفع مصار�ف سفر الزوج الُمطل

ي مركز العمل لمدة ستة أشهر 
ة زمن�ة معقولة إ� المكان الذي �حق للموظف الموظف �ف ي غضون ف�ت

ع� األقل، ألغراض اإلعادة إ� الوطن �ف

 .  أن �عود إل�ه ع� حساب المكتب الدو�ي

 سقوط استحقاق رحلة اإل�اب – 5-3-7القاعدة 

ف الذين يتخلون عن وظائفهم أو الذين �ستق�لون قبل إتمام سنة  ي غضون ستة أشهر بعد (أ) ال �حق عادًة للموظفني
واحدة من الخدمة أو �ف

هذە  تار�ــــخ العودة من إجازة ز�ارة الوطن أن �حصلوا ع� مصار�ف رحلة اإل�اب لهم أو لَمْن �عولونهم. ول�ن �جوز للمدير العام أن �أذن بدفع

 اضطرار�ة تدعو إ� الق�ام بذلك. 
�
 المصار�ف إذا رأى أن هناك أسبابا

                                                 
ف  31/2014(ُير�ب الرج�ع إ� التعم�م اإلداري رقم  2018يناير  1و 2017يناير  1و 2014مايو  5ُعّدلت لتكون نافذة اعتبارا من  5 والتعم�مني

ف رقم  ). 31/2017و 34/2016 اإلعالميني

Commented [A53] : قلت القاعدة
ُ
أعالە،  1-7إ� المادة  4-3-7ن

 الجد�دة 2-1-7لتصبح القاعدة 

Commented [A54] : قلت القاعدة
ُ
، 1-7دة إ� الما 5-3-7ن

 الجد�دة 3-1-7لتصبح القاعدة 
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ف من تار�ــــخ نها�ة الخدمة. و�ذا كان كال (ب) وال �دفع المكتب ال ي غضون سنتني
ي حالة عدم الق�ام بالسفر �ف

دو�ي مصار�ف رحلة اإل�اب �ف

ي هذە المصار�ف قبل انقضاء 
ي مصار�ف رحلة اإل�اب، فال �سقط حقه �ف

ف وكان للزوج الذي تنت�ي خدمته أوً� الحق �ف ف من الموظفني الزوجني

ف من تار�ــــخ انتهاء خدمة الزوج ا  آلخر. سنتني

 6مصار�ف نقل األمتعة – 2 6-23-7القاعدة 

ل�ة واألمتعة الشخص�ة للموظف ف ي هذا النظام والئحته، تكلفة نقل اللوازم الم�ف
وط المنصوص عليها �ف  بال�ش

�
، رهنا  (أ) �دفع المكتب الدو�ي

ي الحاالت التال�ة: 
 �ف

�
 دول�ا

�
ف تعيينا  المعني

ف األو�ي أو االنتداب إ� مركز 1( ف ع� األقل؛ ) عند التعيني ف أو االنتداب لمدة سنتني �طة أن �كون التعيني  عمل آخر، �ش

ف ع� األقل 2( ف ع� األقل أو أن �كون الموظف قد أتم سنتني ف أو االنتداب لمدة سنتني �طة أن �كون التعيني ) عند انتهاء الخدمة، �ش

 من الخدمة المتصلة. 

ي الفقرة (أ)(
ي الحالة المنصوص عليها �ف

ل�ة واألمتعة الشخص�ة للموظف إ�  ) أعالە،1(ب) و�ف ف �دفع المكتب الدو�ي تكلفة نقل اللوازم الم�ف

ط أن تكون هذە األمتعة واللوازم  ي ف�ه إجازة ز�ارة الوطن، ��ش
ف أو من المكان الذي �حق للموظف أن �ق�ف ي مركز العمل إما من مكان التعيني

�ف

نَقل من أجل أن ينتفع بها 
ُ
ف وأن ت ي وقت التعيني

ي حاالت استثنائ�ة، بدفع ح�ازته �ف
ە. و�جوز للمدير العام أن �أذن، �ف الموظف دون غ�ي

 .
ً
ي يراها مناسبة وط اليت  مصار�ف نقل األمتعة إ� مركز العمل من مكان آخر، باألحكام وال�ش

ي الفقرة (أ) (
ي الحالة المنصوص عليها �ف

ل�ة وا2(ج) و�ف ف ألمتعة الشخص�ة للموظف من ) أعالە، �دفع المكتب الدو�ي تكلفة نقل اللوازم الم�ف

ي حاالت 
، أو أي مكان آخر �أذن به المدير العام �ف مركز العمل إ� المكان الذي �حق للموظف اإل�اب إل�ه ع� حساب المكتب الدو�ي

ي وقت انتهاء ا
ي ح�ازة الموظف �ف

ط أن تكون األمتعة واللوازم �ف ي يراها مناسبة، ��ش وط اليت  لألحكام وال�ش
�
نَقل من استثنائ�ة وفقا

ُ
لخدمة وت

ە.   أجل أن ينتفع بها الموظف دون غ�ي

وط التال�ة:   لل�ش
�
 (د) �دفع المكتب الدو�ي مصار�ف نقل األمتعة وفقا

ي ذلك مواد التعبئة والتغل�ف ول�ن دون  30) الحد األق� الذي �جوز نقله ع� حساب المكتب الدو�ي هو 1(
، بما �ف

�
ا� مكعبا م�ت

ف غ�ي المع�لينع، حساب الصناديق وع��ات الرف ي أ�ة الموظفللموظفني
ف �ف ي حالة عدم وجود أفراد مستحقني

  60، و�ف
�
ا� مكعبا م�ت

ف لشخص واحد أو أ��� �ق�م معهم  ف المع�لني ف للموظفني ف المق�مني ي حالة وجود فرد واحد أو أ��� من أفراد أ�ة الموظف المستحقني
�ف

، بغض النظر عن وزن مع الموظف  ي مركز العمل الرس�ي
ل�ة واألمتعة الشخص�ة؛�ف ف  اللوازم الم�ف

ي تكال�ف النقل2(
دَرج عادًة �ف

ُ
ي ت ف . ) وال �دفع المكتب الدو�ي أي رسوم تخ��ن وتأخ�ي أخرى غ�ي الرسوم اليت وعند انتداب الموظفني

دفع تكلفة إ� مركز عمل جد�د و�كون من حقهم الحصول ع� مصار�ف نقل أمتعتهم إل�ه، �جوز للمكتب الدو�ي عند الطلب أن �

ي مركز
ة الخدمة �ف ل�ة وأمتعتهم الشخص�ة أو جزء منها خالل ف�ت ف ط:  تخ��ن جميع لوازمهم الم�ف  ؛العمل، ��ش

                                                 
 31/2014(ُير�ب الرج�ع إ� التعم�م اإلداري رقم  2019أغسطس  1و 2019يناير  1و 2017يناير  1و 2014مايو  5ُعّدلت لتكون نافذة اعتبارا من  6

 ). 18/2019و 21/2018و 34/2016 والتعم�مات اإلعالم�ة رقم
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ي الفقرة1"
ف �ف ف الحجم الُمبنيَّ نة ع� الفرق بني ل�ة واألمتعة الشخص�ة الُمخزَّ ف ) أعالە 1(د)( " أال ي��د حجم اللوازم الم�ف

 والحجم المنقول بالفعل؛

ن وُ�نَقل؛" وأال ت��2" رة لنقل الحجم اإلجما�ي الذي سوف ُ�خزَّ  د تكلفة التخ��ن والنقل ع� التكلفة الُمقدَّ

ف إليها 3"  . " وأال تمتد رسوم التخ��ن إ� أ��� من خمس سنوات من تار�ــــخ تو�ي المهمة المنتدبني

ي الفقرة 3(
) أعالە من تكال�ف معقولة لحزم 1(د)() و�دفع المكتب الدو�ي ما يتعلق باالستحقاق األق� المنصوص عل�ه �ف

ي صناديق الشحن، وشحنها، وتف��غها من الصناديق، وفكها، ول�ن ال �دفع تكال�ف تكي�ف األجهزة، أو تفك�ك 
الشحنات، ووضعها �ف

اد أو تصدير  ات أو تركيبها، أو الحزم بط��قة خاصة. وال �دفع المكتب الدو�ي أي رسوم جمرك�ة أو رسوم است�ي ف أو رسوم التجه�ي

ل�ة أو األمتعة الشخص�ة؛ ف فرض ع� اللوازم الم�ف
ُ
 أخرى ذات صلة �مكن أن ت

 ع� أساس تقديرات من ثالث 4(
ً
ها األقل تكلفة

َّ
ي يرى المدير العام أن ل�ة واألمتعة الشخص�ة بالوسائل اليت ف نَقل اللوازم الم�ف

ُ
) وت

ي الفقرة (د
كات مختلفة، مع مراعاة التكال�ف المشار إليها �ف  ) أعالە؛3)(�ش

ف 5( ، أن ) وال �دفع المكتب الدو�ي مصار�ف نقل الس�ارات المملوكة للموظفني ف األو�ي ي حالة التعيني
، �ف

�
، ما لم �قرر المدير العام سلفا

ور�ة ألداء مهام الموظف الرسم�ة  ؛الس�ارة �ف

ي بعثات، وال �دفع المكتب6(
ف الموفدين �ف ق هذە القاعدة ع� الموظفني طبَّ

ُ
ل�ة  ) وال ت ف الدو�ي تكال�ف نقل لوازم الموظف الم�ف

ي مركز العمل نفسه؛
 وأمتعته الشخص�ة من سكن إ� آخر �ف

ف من أو7( ف قادمتني ف  ) و�جوز للموظف أن �طلب تقس�م استحقاق نقل أمتعته إ� ما ال ي��د عن شحنتني ف إ� موقعني متجهتني

ط:  ، ��ش ف  مختلفني

ف إجما�ي 1"  االستحقاق؛" أال يتجاوز مجم�ع حجم الشحنتني

 المقدرة لشحن الحجم 2"
َ
ي �دفعها المكتب الدو�ي التكلفة ف اليت ف الُمقسمتني " وأال تتجاوز التكلفة اإلجمال�ة للشحنتني

ف أو مكان إجازة ز�ارة الوطن.  ف مركز العمل ومكان التعيني ف بني  الفع�ي للشحنتني

 من  ) و�ذا كان كال 8(
�
ف موظفا ي منظمة الزوجني

ي المكتب الدو�ي أو �ف
ق نظام األمم المتحدة الموحد للمرتبات والبدالت)(�ف طبِّ

ُ
 أخرى ت

ل�ة واألمتعة الشخص�ة، �كون الحد األق� لحجم ما �جوز نقله ع� حساب المكتب الدو�ي  ف  لنقل اللوازم الم�ف
�
(أو مستحقا

ي أ�ته أفراد مس�ق�م الذي المع�ل هو الحد األق� المسم�ح به للموظف المنظمة األخرى) 
َمْن  معهتحقون مق�مون يوجد �ف

 . �عولهم

وط �حّددها المدير العام ي تعم�م إداري (ه) و�جوز دفع مبلغ إجما�ي مقط�ع بدً� من مصار�ف نقل األمتعة بمقت�ف �ش
 . �ف

Commented [A55] : �ف ع ُحذفت هذە األحكام. وسيتعني
ل�ة كلها أو بعضها أن  ف ي تخ��ن أغراضهم الم�ف

ف الذين يرغبون �ف الموظفني
�لجؤوا إ� المبلغ اإلجما�ي المقط�ع الخاص باالنتقال. يهدف ذلك إ� 

 .تبس�ط اإلجراءات اإلدار�ة ع� اإلدارة
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 7األمتعة الزائدة والشحنة غ�ي المصح��ة – 3 7-23-7القاعدة 

ي القاعدة (أ) األمتعة 
د �ف ي ت��د عن المقدار الُمحدَّ  إضاف�ة، 5-2-7اليت

�
كات النقل دون أن تتقا�ف رسوما ، أو ت��د عن الحجم الذي تنقله �ش

 زائدًة 
ً
عت�ب أمتعة

ُ
ي هذە القاعدةالزائدة ت

 ُ�قصد  بالمعيف المقصود �ف
�
كات النقل مجانا  . بها أي أمتعة مصح��ة ال تنقلها �ش

رّد رسوم األمتعة الزائدة 
ُ
ف (ب) وال ت ف وأفراد أ�هم المستحقني و�مبلغ أق� �حددە المدير  إال عندما يؤذن بها قبل أن يبدأ السفر إ� الموظفني

 ، باستثناء ما تنص عل�ه الفقرة (ج) أدناە. العام

 تقوم
ٌ
كة ت �ش كات النقل، ول�ن اعت�ب  بواسطة إحدى �ش

�
ي حالة نقل أمتعة مجانا

بنقل الحق أن هذە األمتعة أمتعة زائدة، �جوز رّد  (ج) و�ف

ت زائدًة.  كة مفادە أن األمتعة اعُت�ب ط أن �حصل الموظف ع� ب�ان من ال�ش  الرسوم ��ش

ي الحاالت التال�ة (د) و�جوز 
ي ذلك مواد التعبئة ول�ن باستثناء صناديق الشحن �ف

رد رسوم األمتعة الزائدة أو الشحنات غ�ي المصح��ة، بما �ف

ي السفر المتعلق ب�جازة ز�ارة الوطن أو منحة التعل�م
 : ، وذلك ع� النحو الذي �حددە المدير العام. وع��ات الرفع، �ف

 تكال�ف الشحن السط�ي لـ: 1(
ُ
ي إجازة ز�ارة الوطن، ترّد المنظمة

ي السفر �ف
 ) �ف

 م�ت مكعب من األمتعة غ�ي المصح��ة ل�ل شخص؛ 0.50كغم أو   50" 1"

.  0.10أو كغم   10" أو 2"  م�ت مكعب من األمتعة الزائدة المنقولة جوا�

 تكال�ف الشحن السط�ي لـ: 2(
ُ
ي السفر المتصل بمنحة التعل�م، ترّد المنظمة

 ) �ف

ي أول رحلة ذهاب إ� المؤسسة التعل�م�ة وآخر رحلة إ�اب   200" 1"
ف من األمتعة غ�ي المصح��ة �ف �ن مكعبني كغم أو م�ت

ي وقت تغي�ي ا
 لمؤسسة الذي ينطوي ع� سفر؛منها، وكذلك �ف

ِ�ر أعالە 0.50كغم أو   50" و2"
ُ
ي أي سفر آخر يتعلق بمنحة التعل�م غ�ي ما ذ

 . م�ت مكعب من األمتعة غ�ي المصح��ة �ف

ي حالة تمد�د االنتداب لم
ف األو�ي أو االنتداب إ� مركز عمل آخر لمدة سنة واحدة ع� األقل، أو �ف دة (ه) و�حق للموظف، عند التعيني

ف لمدة سنة واحدة ع� األقل، عندما ال �حق للموظف  ط أن �كون التعيني إجمال�ة تبلغ سنة واحدة ع� األقل، أو عند انتهاء الخدمة، ��ش

، أن �حصل ع� تكال�ف الشحنة غ�ي المصح��ة لنقل  2 6-23-7الحصول ع� مصار�ف نقل األمتعة بموجب القاعدة  ف من الئحة الموظفني

، األمتعة الشخص�
ً
، أو عن ط��ق الجو إذا كانت وس�لة النقل الثان�ة أقل تكلفة ل�ة. و�كون النقل عن ط��ق الشحن السط�ي ف ة واللوازم الم�ف

ي ذلك مواد التعبئة ول�ن باستثناء صناديق الشحن وع��ات الرفع: 
، بما �ف  بحد أق� ال يتجاوز ما ��ي

 أمتار مكعبة للموظف؛ 10كغم أو   1000) 1(

 ؛للمعال األولألول فرد من أفراد األ�ة المستحقينأمتار مكعبة  5كغم أو   500) 2(

                                                 
 31/2014(ُير�ب الرج�ع إ� التعم�م اإلداري رقم  2019أغسطس  1و 2019يناير  1و 2017يناير  1و 2014مايو  5ُعّدلت لتكون نافذة اعتبارا من  7

 ). 18/2019و 21/2018و 34/2016 والتعم�مات اإلعالم�ة رقم

Commented [A58] :) ألن 2) و(1ُحذفت الفقرتان الفرعيتان (
ي تعم�مات إدار�ة �شأن منحة التعل�م 

هذە التفاص�ل موجودة بالفعل �ف
 .و�شأن إجازة ز�ارة الوطن
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.  ممأذون لهالفرد من أفراد األ�ة اآلخ��ن معال آخر أمتار مكعبة ل�ل  3كغم أو   300) 3(  بالسفر ع� حساب المكتب الدو�ي

ف أو النقل أو انتهاء الخدمة، عندما �حق للموظف (و) و�جوز  د مصار�ف نقل األمتعة بموجب القاعدة  لهللموظف عند التعيني -7أن �س�ت

، أو عن ط��ق الجو إذا 23-26 ، أن �طلب من المكتب الدو�ي دفع ثمن الشحن الُمسَبق لألمتعة غ�ي المصح��ة عن ط��ق الشحن السط�ي

، بحد أق� ال يتجاوز 
ً
ي أ�ة للموظف غ�ي المع�ل م�ت مكعب  4.5كانت وس�لة النقل الثان�ة أقل تكلفة

ف �ف ي حالة عدم وجود أفراد مستحقني
�ف

ي حالة وجود فرد واحد أو أ��� من أفراد أ�ة الموظف للموظف المع�ل لشخص أو أ��� أمتار مكعبة  9والموظف 
بالسفر ع�  ممأذون لهال�ف

ي ذلك مواد التعبئة ول�ن باستثناء صناديق الشحن وع��ا
، بما �ف ت الرفع. وُ�خصم حجم هذە الشحنة الُمسَبقة من حساب المكتب الدو�ي

 . (د)26-23-7القاعدة الفقرة (د) من الحد األق� للحجم الذي �حق للموظف بموجب 

ي صناديق
 للفقرة (ه) أو (و) أعالە، ووضعها �ف

�
ح بها وفقا  (ز) و�دفع المكتب الدو�ي تكال�ف معقولة لحزم الشحنات غ�ي المصح��ة الُم�َّ

ي حدود الحجم المأذون به، ول�ن ال �دفع أي تكال�ف تخ��ن وتأخ�ي غ�ي تلك المتعلقة الشحن، وشحنه
ا، وتف��غها من الصناديق، وفكها، �ف

ات أو ف ًة بالشحنة، وال تكال�ف تكي�ف األجهزة، أو تفك�ك التجه�ي تركيبها، أو الحزم بط��قة خاصة، وال أي رسوم جمرك�ة أو رسوم  مبا�ش

اد أو تصدير أو رس فرض ع� الشحنة. است�ي
ُ
 وم أخرى ذات صلة �مكن أن ت

، �جوز أن يؤذن، عند الطلب، بتح��ل استحقاق الشحن السط�ي بأ�مله 
ً
(ح) وحينما �كون الشحن السط�ي هو أقل وسائل الشحن تكلفة

ف (ه) و(و) أعالە، إ� شحن جوي، وذلك ع� أساس نصف وزن أو حجم استحقاق الشحن أو السط�ي المذكور  جزء منه، بموجب الفقرتني

ف أعالە. وال يتجاوز، ع� أي حال، إجما�ي الوزن والحجم المسم�ح بهما للشحن عن ط��ق الجو  ف (ه) و(و) الواردتني ي الفقرتني
كغم أو  600�ف

ف  وَمْن �عولهم أمتار مكعبة للموظف 6  . وأفراد أ�ته المستحقني

ف الحجم والوزن، �جب عل�ه أن �ختار (ط) و�جب أن ُ�فَهم، ألغراض األمتعة الزائدة والشحنة غ�ي  َّ الموظف بني المصح��ة، أنه عندما ُ�خ�ي

 .
ً
 أقل الخ�ار�ن تكلفة

وط �حّددها  ي الفقرة (ه)، بمقت�ف �ش
(ي) و�جوز دفع مبلغ إجما�ي مقط�ع بدً� من مصار�ف الشحنة غ�ي المصح��ة المنصوص عليها �ف

ي تعم�م إداري المدير العام
 . �ف

 رّد مصار�ف السفر ومصار�ف نقل األمتعة – 8-3-7القاعدة 

 . 13-2-7�خضع رّد مصار�ف السفر ومصار�ف نقل األمتعة ألحكام القاعدة 

 8سقوط استحقاق مصار�ف نقل األمتعة والشحنة غ�ي المصح��ة – 4 9-23-7القاعدة 

ف (أ) ال �ستحق عادًة الموظف الذي يتخ� عن وظ�فته أو �ستق�ل قبل إتمام سنة من  ف المؤهلني ف من الخدمة للموظفني الخدمة، أو سنتني

داد مصار�ف نقل األمتعة، أن �حصل ع� مصار�ف الشحنة غ�ي المصح��ة بموجب القاعدة (ه) وال مصار�ف نقل األمتعة 37-23-7 الس�ت

دادها من المو 26-23-7 بموجب القاعدة ي ُدفعت بالفعل تجوز �س��تها بالتناسب واس�ت  ظف. . وهذە التكال�ف اليت

ي  (ب) وال �دفع المكتب الدو�ي مصار�ف نقل األمتعة وال مصار�ف الشحنة غ�ي المصح��ة إذا لم �حدث النقل أو
الشحن غ�ي المصحوب �ف

 لمصار�ف النقل بموجب القاعدة 
�
ف بعد التار�ــــخ الذي �صبح ف�ه الموظف مستحقا أو مصار�ف الشحنة غ�ي  2 6-23-7غضون سنتني

                                                 
ف رقم  2017يناير  1و 2016يناير  1ُعّدلت لتكون نافذة اعتبارا من  8 ف اإلعالميني  ). 34/2016و 30/2015(ُير�ب الرج�ع إ� التعم�مني
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(ه)، أو عندما ال �كون من المتوقع أن �ستمر خدمات الموظف أل��� من ستة أشهر بعد التار�ــــخ 37-23-7المصح��ة بموجب القاعدة 

ل�ة وأمتعته الشخص�ة.  ف  المتوقع لوصول لوازمه الم�ف

ومصار�ف الشحنة غ�ي المصح��ة بموجب  2 6-23-7(ج) وعند انتهاء الخدمة، �سقط استحقاق مصار�ف نقل األمتعة بموجب القاعدة 

ف 37-23-7عدة القا ف من تار�ــــخ انتهاء الخدمة. و�ذا كان كال الزوجني ي غضون سنتني
ي حالة عدم بدء النقل أو الشحن غ�ي المصحوب �ف

(ه) �ف

ي الحصول 
ي مصار�ف نقل األمتعة أو الشحنة غ�ي المصح��ة، فال �سقط حقه �ف

ف وكان للزوج الذي تنت�ي خدمته أوً� الحق �ف من الموظفني

ف من تار�ــــخ انتهاء خدمة الزوج اآلخر. ع� هذە المصار�ف   قبل انقضاء سنتني

ف المتعلق بالسفر – 5 10-23-7القاعدة   9التأمني

ف ع� األمتعة المصح��ة. ومع ذلك، �جوز أن �حصل الموظفون الذين �فقدون (أ)  ف ضد الحوادث الشخص�ة أو التأمني رّد أقساط التأمني
ُ
ال ت

 لما 
�
ف والئحته. األمتعة المصح��ة ع� تع��ض وفقا  من ترتيبات بموجب نظام الموظفني

�
 �كون سار�ا

ي حالة الشحنات غ�ي المصح��ة المأذون بها بموجب القاعدة (ب) و
ي إجازة ز�ارة الوطن أو  3 7-23-7�ف

(باستثناء ما يتعلق منها بالسفر �ف

 دوالرا�  16ق�متها إ�  السفر المتصل بمنحة التعل�م)، يوفر المكتب الدو�ي تغط�ة تأمين�ة تصل
�
ل�ل ك�لوغرام واحد من الحد األق�  أم��ك�ا

ي �حددها المدير العام الستحقاق الشحن دفع عنها إ� الق�مة اليت
ُ
ي ت . وال �شمل هذە التغط�ة التأمين�ة األمتعة ذات الق�مة الخاصة اليت

ي 
ف إضاف�ة. والمكتب الدو�ي غ�ي مسؤول عن ض�اع األمتعة أو انكسارها �ف  الشحنات غ�ي المصح��ة. أقساط تأمني

ي القاعدة (ج) و 
ل�ة المشار إليها �ف ف ف ع� نقل األمتعة الشخص�ة واللوازم الم�ف (باستثناء األمتعة  2 6-23-7�رّد المكتب الدو�ي قسط التأمني

ف إضاف�ة)، بما ال يتجاوز الحد األق� للتغط�ة التأمين�ة الذي  ع عنها أقساط تأمني
َ
دف

ُ
ي ت ألف دوالر أم���ي  80يبلغ ذات الق�مة الخاصة اليت

ط أن يراجع �حددە المدير العام ألف دوالر أم���ي للموظف المع�ل 130للموظف غ�ي المع�ل و الق�مة  المكتُب الدو�ي المديُر العام، ��ش

رة و�وافق عليها. و�ذا أذن  بتقس�م شحنات األمتعة، تكون مبالغ الحد األق� للتغط�ة المشار إليها أعالە  المكتب الدو�ي المدير العامالُمقدَّ

 �ي مبالغ الحد األق� لتغط�ة النقل ال�امل. وال �كون المكتب الدو�ي بأي حال من األحوال مسؤوً� عن ض�اع األمتعة أو انكسارها. 

ي ا(د) و
ي حالة الشحنات غ�ي المصح��ة، ع� النحو المنصوص عل�ه �ف

، قبل الشحن، 37-23-7لقاعدة �ف م الموظف إ� المكتب الدو�ي ، ُ�قدِّ

ي ذلك الحاو�ات مثل حقائب السفر، وق�مة استبدال كل عن� بالفرنك الس���ي. و�حق 
ف بكل العنا� المرفقة، بما �ف  من �سختني

ً
قائمة

ي �ضعها ال وط اليت ي إطار الحدود و�موجب ال�ش
ف الحصول ع� تع��ض معقول، �ف ي حالة فقدان أمتعتهم الشخص�ة أو للموظفني

مدير العام، �ف

 . ي خدمة المكتب الدو�ي
ًة إ� أدائهم لواجباتهم الرسم�ة �ف  تلفها عندما ُيثَبت أن هذا الفقد أو التلف �عزى مبا�ش

 المرض أو الحادث أثناء السفر – 11-3-7القاعدة 

ي قد يتكبدها الموظف الذي �مرض �دفع أو يرّد المكتب الدو�ي المصار�ف الطب�ة ومصار�ف المستش  معقوً�، اليت
�
ف�ات، بما ال يتجاوز مبلغا

دفع بط��قة أخرى. 
ُ
ي مهام رسم�ة، ما دامت هذە المصار�ف ال ت

ي أثناء السفر المأذون به �ف
 أو ُ�صاب �ف

                                                 
 ). 55/2014(ُير�ب الرج�ع إ� التعم�م اإلداري رقم  2014نوفم�ب  1عتبارا من ُعّدلت لتكون نافذة ا 9
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 نقل الُرفات – 6 12-23-7القاعدة 

تكلفة نقل الجثمان من مركز العمل (أو من مكان الوفاة، إذا كانت الوفاة قد عند وفاة الموظف أو زوجه أو ولدە المعال، �دفع المكتب الدو�ي 

ي العودة إ
ي مكان المؤسسة التعل�م�ة) إ� المكان الذي كان للمتو�ف الحق �ف

ي أثناء أداء مهام رسم�ة بع�دا� عن مركز العمل أو �ف
ل�ه ع� حدثت �ف

 معقوً� 
�
. و�شمل دفعة النقل مبلغا داد المصار�ف نفقة المكتب الدو�ي ، �جوز اس�ت

�
ي حالة اخت�ار الدفن أو الحرق محل�ا

ف الجثمان. و�ف لتجه�ي

ي الدفن أو الحرق. 
 المعقولة المتكبدة �ف

ف  – 7 13-23-7القاعدة  ف المؤقتني  10المستحقات المتعلقة �سفر الموظفني

ي المستحقات التال�ة المتعلقة بالسفر: 
ف الحق �ف ف المؤقتني  للموظفني

 مصار�ف السفر(أ) 

ف لمدة أقل من ) 1(  �حق له الحصول ع� مصار�ف السفر عن  12الموظف المؤقت الُمعنيَّ
�
 دول�ا

�
 تعيينا

�
َ معينا شهرا� والذي ُ�عت�ب

 نفسه فحسب. 

ف لمدة 2(  �حق له الحصول ع� مصار�ف السفر، عن  12) والموظف المؤقت الُمعنيَّ
�
 دول�ا

�
 تعيينا

�
َ معينا شهرا� ع� األقل والذي ُ�عت�ب

ط أن ُ�قرَّ الموظف بأن  ف األو�ي وعند انتهاء الخدمة، ��ش ف عند التعيني أفراد أ�ته َمْن �عولهم نفسه، وعن زوجه وأوالدە المعالني

ف  ي مركز العمل لمدة ال تقل عن ستة أشهر. يالمستحقني
ق القاعدة نوون اإلقامة �ف طبَّ

ُ
ف من أجل الحصول 4-3-7وت (أ) لتع��ف المعالني

 ع� مصار�ف السفر. 

ف أو�ي أقل من 3( ة الخدمة غ�ي المنقطعة  12) وعند تمد�د تعيني ف أن  12شهرا� فتصبح ف�ت ف المؤقتني شهرا� ع� األقل، �حق للموظفني

ي الفقرة الفرع�ة (�حصلوا ع� م
ف كما هو منصوص عل�ه �ف  ). 2صار�ف السفر عن أزواجهم وعن أوالدهم المعالني

ف للمعالينالسفر الرس�ي (ب)   ألفراد األ�ة المستحقني

ي  المعالأحد أفراد األ�ة المستحقينإذا غادر ) 1( خصم ق�مة مصار�ف السفر اليت
ُ
ي غضون ستة أشهر من وصوله، ت

مركز العمل �ف

ف  هأجلُدفعت من  رها من الظروف المعالني ، ما لم ير المدير العام أن المغادرة لها ما ي�ب ي من مرتب الموظف المؤقت المعيف

 االستثنائ�ة. 

 المبلغ المدف�ع ألغراض مصار�ف االنتقال(ج) 

وط �حّددها   ألغراض مصار�ف انتقال الموظف، رهن است�فاء �ش
�
 مقطوعا

�
 إجمال�ا

�
ي تعم�م  المدير العام�دفع المكتب الدو�ي مبلغا

�ف

 . إداري

                                                 
ف  55/2014(ُير�ب الرج�ع إ� التعم�م اإلداري رقم  2019أغسطس  1و 2016يناير  1و 2014نوفم�ب  1ُعّدلت لتكون نافذة اعتبارا من  10 والتعم�مني

ف رقم   ). 18/2019و 30/2015اإلعالميني
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 (د) سقوط استحقاق رحلة اإل�اب

) ال �حق عادًة ألي موظف يتخ� عن وظ�فته أو �ستق�ل قبل انتهاء مدة تعيينه المؤقت أن �حصل ع� مصار�ف رحلة اإل�اب 1(

ف  لَمْن �عولهم له أو   . ول�ن �جوز للمدير العام أن �أذن بدفع هذە ألفراد أ�ته المستحقني
�
المصار�ف إذا رأى أن هناك أسبابا

 اضطرار�ة تدعو إ� الق�ام بذلك. 

ي غضون سنة واحدة بعد تار�ــــخ انتهاء الخدمة. 2(
ي حالة عدم الق�ام بالسفر �ف

) وال �دفع المكتب الدو�ي مصار�ف رحلة اإل�اب �ف

ي مص
ف وكان للزوج الذي تنت�ي خدمته أوً� الحق �ف ف من الموظفني ي هذە و�ذا كان كال الزوجني

ار�ف رحلة اإل�اب، فال �سقط حقه �ف

 المصار�ف قبل مرور سنة واحدة بعد تار�ــــخ انتهاء خدمة الزوج اآلخر. 

ق القاعدة  طبَّ
ُ
ف بعد تعد�ل ما �لزم تعد�له. 13-2-7(ه) وت ف المؤقتني  ، "رّد مصار�ف السفر ومصار�ف نقل األمتعة"، ع� الموظفني

ق القاعدة  طبَّ
ُ
.  ، "المرض أو 11-3-7(و) وت ف ف المؤقتني  الحادث أثناء السفر"، ع� الموظفني

ق القاعدة (ه) (ز)  طبَّ
ُ
. 612-23-7وت ف ف المؤقتني  ، "نقل الُرفات"، ع� الموظفني
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