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 جملس التنمية الصناعية
 الدورة الثالثون

 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٣-٢٠فيينا، 
    من جدول األعمال املؤقت١٢البند 

  شؤون العاملني
   تقرير من املدير العام

هـذا الـتقرير معلومـات عـن استراتيجية التعيني وتأثريها وعن التطورات يف النظام املوحد وما ترتب عليها من               يقـدم    
وهـو يدعـو الس إىل توصية       . تعديـالت يف جـداول ومـرفقات الـنظام األساسـي لـلموظفني ويف الـنظام اإلداري لـلموظفني                  

 .يئة التشريعية لليونيدو يف جلنة املعاشات التقاعدية للموظفنياملؤمتر العام بانتخاب عضوين وعضوين مناوبني ميثلون اهل
 احملتويات  
 

الصفحة    الفقرات
 الفصل    
........................................................................................مقدمة ١ ٢  -أوال 

٩-٢ ٢ 
 استراتيجية التعيني وتأثريها يف التعليم ونوع اجلنس والتوزيع–ادارة املوارد البشرية     

.......................................................................................اجلغرايف 
 -ثانيا 

................................................................... املوحد التطورات يف النظام   ١٤-١٠ ٥  -ثالثا 
.....................................................املسائل املتعلقة بالنظام االداري للموظفني      ١٨-١٥ ٧  -رابعا 
....................متثيل اهليئة التشريعية لليونيدو يف جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي اليونيدو       ٢١-١٩ ٧  -خامسا 
............................................................االجراء املطلوب من الس اختاذه    ٢٢ ٨  -سادسا 

 املرفقات    
..............................................بات موظفي الفئة الفنية والفئات العليا    سلّم مرت-اجلدول األول  ٩ -األول 
......................... مقدار منحة التعليم ومنحة التعليم اخلاصة   –املرفق الثاين للنظام األساسي للموظفني    ١٠ -الثاين 
................. جدول األجر الداخل يف حساب املعاش التقاعدي للفئة الفنية والفئات العليا      –التذييل جيم    ١١ -الثالث 
................................................................................... منحة التعليم –التذييل هاء   ١٢ -الرابع 
............................................... إجازة زيارة الوطن  –، والتذييالن واو وزاي   ١٠٧/٣القاعدة  ١٥ -اخلامس 
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   مقدمة -أوال
درجت العادة على أن تتضمن التقارير اليت تعد يف                         -١

اطار هذا البند من جدول األعمال فصالً يتعلق بتركيبة                              
رد يف     وعلى الرغم من أن مثل هذه املعلومات ي                 . املوظفني   

الفصل الثاين من هذه الوثيقة، فإن النص يركز على                              
استراتيجية التعيني اليت أسفرت عن تركيبة املوظفني احلالية،                              
من حيث املؤهالت األكادميية والتوازن اجلنساين والتوزيع                            

 .اجلغرايف  
 

 -إدارة املوارد البشرية  -ثانيا
 استراتيجية التعيني وتأثريها يف التعليم

   والتوزيع اجلغرايفونوع اجلنس
، يواجه موظفو        عملية  نتيجة لضرورة حتقيق نتائج                 -٢

اليونيدو توقعات متزايدة ويطلب إليهم حتقيق نتائج أكرب                          
،   ٢٠٠١ويف عام       . والعمل بفاعلية أكثر ومبوارد أقل               

استحدث فرع إدارة املوارد البشرية يف اليونيدو اإلطار                            
ىل مساندة اليونيدو          اإلداري للموارد البشرية، الذي يرمي إ               

فيما تبذله من جهود إلنشاء مؤسسة أصغر حجما تشجع                                    
التفوق اإلداري وختضع للمساءلة بشأن حتقيق النتائج اليت                          

وواجهت اليونيدو مهمة حامسة                . حتددها الدول األعضاء           
األمهية متثلت يف جتديد االمتياز الفين ملوظفيها وإحضار                            

ل بفعالية يف وضع            خربات جديدة متكّن املنظمة من العم                
وعالوة      . الربامج وتنفيذها يف جماالت اختصاص اليونيدو                   

على ذلك، حبثت اليونيدو عن موارد بشرية تتكيف مع بيئة                                    
جديدة ومتطلبة تتميز بتنامي املعلومات واملعارف وسرعة                           

 .تغري التكنولوجيا وتزايد تعقد املشاكل وإحلاحية األوضاع                         
ة تعيني دف إىل           وأخذت اليونيدو باستراتيجي              -٣

حاصلني على شهادات جامعية عليا                    استقطاب مرشحني            
وكانت استراتيجيات             .  جماالت اختصاص اليونيدو              يف 

التعيني واالنتقاء موجهة كذلك حنو هدف زيادة عدد                         
النساء يف الفئة الفنية، فضال عن التمثيل اجلغرايف داخل                               

د اليت     ويسلط هذا التقرير الضوء على نتائج اجلهو                       . املنظمة  
 .بذلتها اليونيدو يف هذه ااالت             

  
  التعليم

منذ األخذ باإلطار اإلداري للموارد البشرية،                       -٤
أصبح كل املوظفني احلديثي التعيني يف املنظمة من محلة                          

، حيمل      ١وكما يتبني من الشكل            . الشهادات اجلامعية العليا         
   يف املائة من هؤالء املوظفني شهادة املاجستري يف حني                            ٨٣

 يف املائة منهم شهادة الدكتوراه اليت متثل قمة                   ١٥حيمل   
 يف املائة أيضا مؤهالت              ٢ولدى    . املؤهالت األكادميية         

 .القانونية للحسابات           مهنية أخرى مثل املراجعة           
 

  املؤهالت األكادميية ملوظفي اليونيدو اجلدد-١الشكل  
 )٢٠٠٥أبريل /نيسان-٢٠٠١ مايو/أيار(

الدكتوراه
١٥% 

جعة القانونيةاملرا
 للحسابات

٢% 

املاجستري
٨٣%

الدكتوراه
املراجعة القانونية للحسابات

املاجستري
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،  )٢الشكل     (وفيما يتعلق بالتخصص التعليمي                  -٥
ة من      يف املائ   ٢٤كان من بني املوظفني املعينني حديثا                    

 يف املائة يف        ١٧املتخصصني يف حقل اهلندسة الصرفة، و                  
ااالت العلمية املتصلــة مباشــرة بربامــج اليونيدو التقنية،                           

 يف املائة يف علم         ١٧ يف املائة يف إدارة األعمال، و              ١٩و
 يف املائة املتبقية موزعة على              ٢٣ وكانت نسبة الـ        . االقتصاد    

رية واإلدارة العامة        جماالت ذات صلة بالشؤون اإلدا               
 .والعالقات الدولية والعلوم السياسية والقانون                

  
  التوازن اجلنساين واجلغرايف

تؤيد اليونيدو مبدأ حتقيق التوازن اجلنساين                    -٦
فهي حترص، كمبدأ من مبادئ السياسة العامة،                      . واجلغرايف  

على أن تشجع يف كل اإلعالنات عن الشواغر على تقدمي                              

ء املؤهالت، ال سيما من البلدان غري                    طلبات من النسا         
وباإلضافة إىل         . املمثلة أو املنقوصة التمثيل يف اليونيدو             

املمارسة املتبعة يف إصدار إعالنات خارجية عن الشواغر،                               
 اليونيدو تغطيتها اإلعالنية لتشمل جهات التنسيق                          وسعت   

 .ذات الصلة لدى خمتلف رابطات املهنيات يف العامل قاطبة                           

ا يلي تلخيص للنتائج البارزة املسجلة يف                         وفيم  -٧
حتسني التوزيع اجلنساين واجلغرايف يف املنظمة منذ األخذ                        

 :باإلطار اإلداري للموارد البشرية              

مخسون يف املائة من الوظائف العليا املعلن عنها                       ●
شغلتها نساء، مما أدى إىل     )  وما فوقها ١-رتبة مد (

  ٢١ إىل ٥ليا من ارتفاع متثيل املرأة يف الوظائف الع  
 ؛ )٣الشكل (يف املائة 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Main disciplines of  staff  recruited since May 2001 
(Human Resource Management Framework)

Business administration 
19%

Economics
17%

Science (agro-industries, energy, 
environment) 

17%

Management 
13%

Law 
2% Engineering (mechanical, technology, 

environment, civil, electrical, energy) 
24%

Public administration
2%

Political science 
2%

International relations 
4%

٢٠٠١مايو/ جماالت التخصص الرئيسية للموظفني املعينني منذ أيار-٢الشكل
 )اإلطار اإلداري للموارد البشرية(

امليكانيكية، التكنولوجية،(اهلندسة
 )دنية، الكهربائية،الطاقةالبيئية، امل

٢٤%

إدارة األعمال
١٩% 

علم االقتصاد
١٧%

الصناعات (العلوم 
 )الزراعية، الطاقة، البيئة

١٧% 

الشؤون االدارية
١٣% 

العالقات الدولية
٤% 

العلوم السياسية
٢% 

 اإلدارة العامة
٢% 

 القانون
٢% 
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 النسبة املئوية للتعيينات العادية يف                   ٤الشكل  يبني  ●
مايو   /الفئة الفنية خالل الفترة املمتدة من أيار               

وكما سيالحظ           . ٢٠٠٥مارس     / إىل آذار    ٢٠٠١

يينات العادية يف الفئة الفنية مجيع                     الحقا، مشلت التع        
 املناطق؛    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  متثيل اإلناث يف وظائف الفئة الفنية-٣الشكل
 )بالنسبة املئوية(

 ٢٠٠٥مارس / آذار– ٢٠٠١مايو /ة الفنية، أيار التعيينات العادية يف الفئ-٤الشكل
 )بالنسبة املئوية(

٣٩

٩٦

٢٠ 
٢٦ 

٢١ 
٢٣ ٢٤

١٨

٢٢

١٤

٢٠ ٢٢٢٢ 

١١

٥
٨ 

النساء يف وظائف الفئة الفنية
 وما فوقها١-النساء يف وظائف الفئة الفنية برتبة مد

/كانون األول
 ٢٠٠٥ديسمرب 

/كانون األول
 ٢٠٠٤ديسمرب

/كانون األول
 ٢٠٠٣ديسمرب

/كانون األول
 ٢٠٠٢ديسمرب

/كانون األول
 ٢٠٠١ديسمرب 

/كانون األول
 ٢٠٠٠ديسمرب 

١٠٠%
 اموع

أوروبا الغربية
 ومناطق أخرى

أوروبا الشرقية
والدول املستقلة 

 حديثا

أمريكا الالتينية 
 والكاريبـي

 
 أفريقيا

آسيا واحمليط
 اهلادئ
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 أن استراتيجية التعيني املعتمدة                 ٥الشكل  يتبني من  ●
 عن وجود        ٢٠٠٥مارس     /أسفرت حبلول آذار         

متثيل إقليمي متوازن عموما بني موظفي الفئة الفنية                          
 يف املائة      ٤١يف املقر ويف امليدان، حيث ينتمي                

 يف املائة      ٤٢ يف حني أن        ٧٧  إىل جمموعة الـ      منهم 
وتصل     . منهم هم من أوروبا الغربية وبلدان أخرى                    

نسبة املوظفني من أوروبا الشرقية والدول املستقلة                      
 . يف املائة    ١١حديثا إىل       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  خامتة
واصلت اليونيدو جتديد االمتياز الفين ملوظفيها                        -٨

ن املنظمة من العمل بفعالية من               بإحضار خربات جديدة متكّ              
 .أجل تقدمي برامج يف جماالت اختصاصها                      

وال تزال استراتيجية التعيني اليت تتبعها اليونيدو                        -٩
مناسبة الحتياجات املنظمة العملية كما أا أسفرت عن                               
دخول موظفني ذوي مستويات تعليمية عالية إىل مناصب                                 

ط خدمات اليونيدو،           الفئة الفنية يف ااالت التقنية لنمائ                
وعن حتسن التوازن اجلنساين واجلغرايف لصاحل البلدان غري                          

 .املمثلة أو املنقوصة التمثيل          
  

   التطورات يف النظام املوحد-ثالثا
نظرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة، يف دورا                       -١٠

التاسعة واخلمسني، يف تقرير جلنة اخلدمة املدنية الدولية لعام                           
٢٠٠٤ (A/59/30)         بشأن      ٥٩/٢٦٨ واعتمدت القرار 

 من    ٥-١١وتنص املادة        . النظام املوحد لألمم املتحدة           
تكون شروط خدمة املوظفني                "دستور اليونيدو على أن           

". مطابقة قدر اإلمكان لشروط النظام املوحد لألمم املتحدة                          
 من النظام        ٣-١٣وبناء على ذلك املبدأ، ينص البند                   

ه يؤذن للمدير العام، ضمن              األساسي للموظفني على أن           
حدود حجم امليزانية املعتمد من املؤمتر العام، أن يدخل ما                            
يلزم من تعديالت على جداول ومرفقات النظام األساسي                                  

 فئة الفنية يف املقر ويف امليدان موظفو ال-٥الشكل
 ٢٠٠٥مارس/آذار

 أفريقيا
وآسيا واحمليط اهلادئ
وجمموعة دول أمريكا
 الالتينية والكاريبـي

٤٤% 

أوروبا الشرقية
والدول املستقلة حديثا

١١% 

أوروبا الغربية
وبلدان أخرى

الدول غري األعضاء %٤٢
٣% 

٧٧جمموعة الـ
٤١% 
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للموظفني جلعلها متماشية مع ما قد تتخذه اجلمعية العامة                              
لألمم املتحدة من قرارات ذات صلة بناء على توصية جلنة                            

 .ية اخلدمة املدنية الدول     
  

 تعديل اجلدول –سلّم مرتبات الفئة الفنية والفئات العليا 
  األول من النظام األساسي للموظفني

 حاء     –استحدثت اجلمعية العامة، يف الباب األول                     -١١
ديسمرب      / كانون األول      ٢١ املؤرخ     ٤٤/١٩٨من قرارها       

وقد   . ، مفهوم جدول املرتبات األساسية الدنيا                       ١٩٨٩
رجوع إىل سلّم مرتبات اخلدمة املدنية                    وضع هذا السلّم بال        

اخلدمة املدنية االحتادية للواليات                  (املتخذة أساسا للمقارنة             
وتدخل تعديالت           . يف واشنطن العاصمة          ) املتحدة األمريكية      

دورية على السلّم باالستناد إىل مقارنة صايف املرتبات                               
  األساسية ملوظفي األمم املتحدة باملرتبات املقابلة لنظرائهم                             

 .يف اخلدمة املدنية االحتادية للواليات املتحدة                  

مرتبات موظفي اخلدمة املدنية                 حلركة     ونظرا   -١٢
 كانون      ١االحتادية بالواليات املتحدة األمريكية اعتبارا من                      

، كان من الضروري أن جيرى يف عام                     ٢٠٠٤يناير     /الثاين 
 تعديل لسلّم مرتبات النظام املوحد لألمم املتحدة                      ٢٠٠٥

 يف املائة لكي يظل سلّم املرتبات                   ١,٨٨بنسبة     
الدنيا متفقا مع السلّم العام للمرتبات يف اخلدمة                          /األساسية    

 وبناء على ذلك، أوصت              .املدنية املتخذة أساسا للمقارنة             
جلنة اخلدمة املدنية الدولية بتعديل سلّم املرتبات                      

 يف    ١,٨٨الدنيا للفئة الفنية والفئات العليا بنسبة                      /األساسية    
ئة على أال يترتـب على ذلـك كسـب أو خسـارة،                               املا

 يف املائة من تسوية مقر العمل يف                  ١,٨٨ وذلـك بادماج الـ         
وقد بدأ     . السلّم، ووافقت اجلمعية العامة على هذه التوصية                 

يناير      / كانون الثاين       ١سريان هذا التعديل اعتبارا من                 
وتطبيقا ملبدأ عدم الكسب أو اخلسارة، أصدرت                            . ٢٠٠٥
خلدمة املدنية الدولية معدالت منقّحة لتسوية مقر                   جلنة ا   

 حىت ال      ٢٠٠٥يناير      / كانون الثاين        ١العمل يبدأ سرياا يف              
وتترتب على        . تتغري مرتبات املوظفني الشهرية الصافية                

السلّم املنقّح زيادة يف بدل التنقل واملشقة ويف منحة اإلعادة                              
ا أن سلّم        إىل الوطن املدفوعة ملن يستحقها من املوظفني مب                       

املرتبات األساسية الصافية يستخدم لتحديد هذه                            
 .املدفوعات    

 .ويرد السلّم املنقّح يف املرفق األول هلذه الوثيقة                   -١٣
  

 مقدار منحة –املرفق الثاين للنظام األساسي للموظفني 
  التعليم ومنحة التعليم اخلاصة

  استناداً إىل املنهجية املعتمدة لتقرير معدالت حجم                        -١٤
 حتليل أجري لبيانات اإلنفاق اخلاصة                      منحة التعليم، وإثر      
، وافقت اجلمعية العامة            ٢٠٠٢/٢٠٠٣بالسنة الدراسية        

على توصية جلنة اخلدمة املدنية الدولية بزيادة معدالت                         
منطقة عمالت، وكذلك               / بلدا  ١٥االسترداد القصوى يف           

بإدخال تعديالت أخرى على إدارة النفقات يف إطار منحة                              
 من تقرير اللجنة لعام            ١٦٦ليم، حسبما ورد يف الفقرة              التع

٢٠٠٤) A/59/30)    لد األولويبدأ سريان املعدالت             ). )ا
/  كانون الثاين       ١اجلديدة بدءا بالسنة املدرسية اجلارية يف                      

وفيما يلي مناطق العمالت اليت أقرت فيها                     . ٢٠٠٥يناير    
إيرلندا     و ) اليورو (وأملانيا     ) اليورو (إسبانيا       : الزيادات   

والدامنرك     ) اليورو  (وبلجيكا     ) اليورو  (وإيطاليا     ) اليورو (
الفرنك     (وسويسرا      ) الكرونا   (والسويد     ) الكرونا  (

اجلنيه     (واململكة املتحدة      ) اليورو  (وفرنسا     ) السويسري    
واليابان     ) اليورو  (وهولندا    ) اليورو  (والنمسا     ) اإلسترليين    

 املتحدة      ودوالر الواليات املتحدة داخل الواليات                 ) الني (
األمريكية ودوالرات الواليات املتحدة خارج الواليات                           

ويرد بيان التعديالت ذات الصلة على                   . املتحدة األمريكية      
. النظام األساسي للموظفني يف املرفق الثاين هلذه الوثيقة                         

وقد أوردت األرقام احملذوفة بني معقوفتني ووضع خط                          
 .حتت األرقام املعدلة       
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 تعلقة بالنظاماملسائل امل -رابعا 

   للموظفنياإلداري
  السلّم الفين

 تقضي املادة        .التذييل جيم من النظام اإلداري -١٥
من النظام األساسي لصندوق املعاشات التقاعدية                            ) ب  (٥٤

ملوظفي األمم املتحدة بوجوب تعديل سلّم األجور الداخلة                      
يف حساب املعاشات التقاعدية للفئة الفنية والفئات العليا                               

فس التاريخ الذي يعدل فيه صايف أجور املوظفني الذين                               يف ن  
وبناء على هذا احلكم، أصدرت جلنة                     . يعملون يف نيويورك        

اخلدمة املدنية الدولية سلّما منقحا لألجور الداخلة يف                          
  ١حساب املعاشات التقاعدية يسري مفعوله اعتبارا من                         

  وقد صدر السلّم املنقّح يف التذييل                 . ٢٠٠٤سبتمرب     /أيلول  
جيم للنظام اإلداري ملوظفي اليونيدو ويرد يف املرفق الثالث                        

 .هلذه الوثيقة   

ترد    . التذييل هاء للنظام اإلداري للموظفني -١٦
التعديالت املدخلة على املنح التعليمية الواجب دفعها ملن                           
يستحقها من املوظفني، واملشار إليها أعاله، يف التذييل هاء                                   

لتذييل مستنسخ يف املرفق               للنظام اإلداري للموظفني؛ وا             
وقد أُوردت األرقام احملذوفة بني                . الرابع هلذه الوثيقة     

 .معقوفتني ووضع خط حتت األرقام املعدلة                 

 من النظام اإلداري للموظفني، ١٠٧/٣القاعدة  -١٧
 أجري     .التذييالن واو وزاي للنظام اإلداري للموظفني

على    استعراض الستحقاق إجازة زيارة الوطن الذي ينطبق                              
املوظفني املعينني دولياً ومت تبسيط وحتديث شروط التمتع                            
به، وجعله بذلك متسما باملرونة، مع مراعاة متطلبات                              
اخلدمة والظروف الشخصية للموظفني الذين حتق هلم هذه                       

وقد تناولت التعديالت املدخلة مسائل كثريا ما                        . االجازة   
و فيه    تـثار، مثل الوقت الذي جيوز للموظفني أن يستفيد                    

ذا االستحقاق خالل دورة إجازة زيارة الوطن واملدة اليت                                  
وترد     . ينبغي أن ميضوها يف بلد إجازة زيارة الوطن                    

 من النظام      ١٠١/٣التعديالت املدخلة على القاعدة              

اإلداري للموظفني والتذييلني واو وزاي للنظام اإلداري                      
  وقد وضع خط        . للموظفني يف املرفق اخلامس هلذه الوثيقة                 

حتت العبارات املعدلة وأوردت العبارات احملذوفة بني                     
 .معقوفتني   

  
  اآلثار املالية

تبلغ اآلثار املالية للتعديالت املذكورة فيما يتعلق                      -١٨
  يورو ٣٠٤ ٧٠٠بعناصر أجور الفئة الفنية والفئات العليا                   

وقد أخذت هذه التكاليف               . ٢٠٠٥-٢٠٠٤لفترة السنتني        
صيص مبلغ للزيادات يف التكاليف                 اإلضافية يف احلسبان بتخ             

يف تقديرات برنامج اليونيدو وميزانيته لفترة السنتني                        
٢٠٠٥-٢٠٠٤. 

  
  متثيل اهليئة التشريعية لليونيدو يف-خامسا

  جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي اليونيدو
عقدت جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي اليونيدو،                         -١٩

  ١اجتماعني من          ) ٣٧-م /١-ع  م (اليت أنشأها املؤمتر العام           
 .٢٠٠٥مارس    / آذار  ٣١ إىل    ٢٠٠٤يناير     /كانون الثاين      

وممثلو املؤمتر العام الذين عينـوا مبوجــب املقرريــن                        -٢٠
، ويتولون حاليا           ٨-م /٢٩- و م ت ص      ٢٠-م /١٠-م ع  

/  كانون األول       ٣١مهام مناصبهم للفترة اليت تنتهي يف                   
 :، هم  ٢٠٠٥ديسمرب     

 )كرواتيا(فيسنا فوكوفيتش السيدة  :العضوان 
  )اهلند(السيد تامنايا الل   
 )بوليفيا(السيد سريجيو أوملوس  العضوان 
  )سويسرا(السيد دافيد بست  :املناوبان 
وسوف يدعى املؤمتر العام يف دورته احلادية عشرة                          -٢١

إىل انتخاب عضوين وعضوين مناوبني ليمثلوه يف فترة                            
. ٢٠٠٧ديسمرب     /يف كانون األول        السنتني التالية اليت تنتهي             

ولعل الس، لدى نظره يف توصيته باملرشحني املقدمة إىل                              
املؤمتر وتوخيا لالستمرارية، يوصي من ضمن هؤالء                             
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املرشحني بشخص واحد على األقل سبق له أن خدم يف                               
 .اللجنة 

  
  اإلجراء املطلوب من الس اختاذه-سادسا

 
 :شروع املقرر التايل        لعل الس ينظر يف اعتماد م              -٢٢
 

 :إن جملس التنمية الصناعية             " 

حييط علما باملعلومات الواردة يف الوثيقة                     )أ "( 
IDB.30/15؛ 

يالحظ التعديالت اليت أدخلت على                       )ب "( 
لنظام األساسي للموظفني              اجلدول األول واملرفق الثاين ل          

 من ذلك النظام، جلعلهما متفقني مع                     ٣-١٣عمال بالبند        
 ؛ ٥٩/٢٦٨معية العامة يف القرار          ما قررته اجل     

يالحظ كذلك التعديالت املدخلة على                      )ج"( 
 من النظام اإلداري للموظفني وعلى                ١٠٧/٣القاعدة    

التذييالت جيم وهاء وواو وزاي للنظام اإلداري                      
 للموظفني؛    

يوصي املؤمتر العام باملرشحني التالني                  )د"( 
شات     النتخاب عضوين وعضوين مناوبني يف جلنة املعا                         

 :٢٠٠٧-٢٠٠٦التقاعدية ملوظفي اليونيدو لفترة السنتني                  

 )البلد................. (  : العضوان

 )البلد................. (   
 

 )البلد................. ( : العضوان املناوبان

 )."البلد................. (   
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 املرفق األول
 اجلدول األول

 ة والفئات العليا مع بيان املرتب السنوي االمجايلسلّم مرتبات موظفي الفئة الفني
 والسنوي الصايف بعد تطبيق االقتطاع االلزامي من مرتبات املوظفني

 )بدوالرات الواليات املتحدة(
 ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١اعتبارا من 

  الدرجــة
اخلامسة عشرة  الرتبة األوىل الثانية الثالثة الرابعة اخلامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة رةالعاش احلادية عشرة الثانية عشرة الثالثة عشرة الرابعة عشرة

         ٤٣١ ١٥٧ ٣٤٠ ١٥٤ ٢٤٨ ١٥١ ١٥٦ ١٤٨ ٠٦٥ ١٤٥ ٩٧٤ ١٤١
 مدير
 االمجايل ٢-مد

         ٨٠٧ ١٠٧ ٨٩١ ١٠٥ ٩٧٤ ١٠٣ ٠٥٧ ١٠٢ ١٤٠ ١٠٠  الصايف م  ٢٢٤ ٩٨
 الصايف غ م  ٢٣٦ ٩٠ ٨٥٤ ٩١ ٤٦٦ ٩٣ ٠٧٢ ٩٥ ٦٧٤ ٩٦ ٢٦٩ ٩٨         

                
      

٤٠٥ ١٢٩ ١١٩ ١٣٢ ٨٣٢ ١٣٤ ٥٤٧ ١٣٧ ٢٦١ ١٤٠ ٩٧٤ ١٤٢ ٦٨٩ ١٤٥ ٤٠٣ ١٤٨ ١١٦ ١٥١ 
 موظف رئيسي

 االمجايل ١-مد
 الصايف م  ٤٣١ ٩٠ ١١٤ ٩٢ ٧٩٦ ٩٣ ٤٧٩ ٩٥ ١٦٢ ٩٧ ٨٤٤ ٩٨ ٥٢٧ ١٠٠ ٢١٠ ١٠٢ ٨٩٢ ١٠٣      
 الصايف غ م  ٥٨٧ ٨٣ ٠٥٠ ٨٥ ٥٠٩ ٨٦ ٩٦٥ ٨٧ ٤١٨ ٨٩ ٨٦٧ ٩٠ ٣١٢ ٩٢ ٧٥٥ ٩٣ ١٩٤ ٩٥      
                  

 موظف كبري ٣٦٨ ١٠٦ ٦٧٩ ١٠٨ ٩٨٧ ١١٠ ٢٩٥ ١١٣ ٦٠٥ ١١٥ ٩١٣ ١١٧ ٢٢٣ ١٢٠ ٥٣٢ ١٢٢ ٨٤٢ ١٢٤ ١٥٠ ١٢٧ ٤٥٨ ١٢٩ ٧٦٨ ١٣١ ٠٧٧ ١٣٤
                 الصايف غ م  ٧٤٢ ٧٠ ٠١٤ ٧٢ ٢٨٢ ٧٣ ٥٥٠ ٧٤ ٨١٥ ٧٥ ٠٧٧ ٧٧ ٣٣٨ ٧٨ ٥٩٦ ٧٩ ٨٥٢ ٨٠ ١٠٦ ٨٢ ٣٥٨ ٨٣ ٦٠٧ ٨٤ ٨٥٥ ٨٥   الصايف م  ١٤٨ ٧٦ ٥٨١ ٧٧ ٠١٢ ٧٩ ٤٤٣ ٨٠ ٨٧٥ ٨١ ٣٠٦ ٨٣ ٧٣٨ ٨٤ ١٧٠ ٨٦ ٦٠٢ ٨٧ ٠٣٣ ٨٩ ٤٦٤ ٩٠ ٨٩٦ ٩١ ٣٢٨ ٩٣   االمجايل ٥-ف

 موظف أول ٢١١ ٨٦ ٣٠٣ ٨٨ ٤٢٣ ٩٠ ٦٥٠ ٩٢ ٨٧٩ ٩٤ ١٠٦ ٩٧ ٣٣٥ ٩٩ ٥٦٣ ١٠١ ٧٩٢ ١٠٣ ٠١٨ ١٠٦ ٢٤٧ ١٠٨ ٤٧٤ ١١٠ ٧٠٣ ١١٢ ٩٣١ ١١٤ ١٦٠ ١١٧
 االمجايل ٤-ف

 الصايف م  ٤٩٩ ٦٣ ٨٨٠ ٦٤ ٢٦٢ ٦٦ ٦٤٣ ٦٧ ٠٢٥ ٦٩ ٤٠٦ ٧٠ ٧٨٨ ٧١ ١٦٩ ٧٣ ٥٥١ ٧٤ ٩٣١ ٧٥ ٣١٣ ٧٧ ٦٩٤ ٧٨ ٠٧٦ ٨٠ ٤٥٧ ٨١ ٨٣٩ ٨٢
                 الصايف غ م  ١٣٢ ٥٩ ٣٩٠ ٦٠ ٦٤٧ ٦١ ٩٠١ ٦٢ ١٥٥ ٦٤ ٤٠٧ ٦٥ ٦٥٩ ٦٦ ٩٠٩ ٦٧ ١٥٧ ٦٩ ٤٠٥ ٧٠ ٦٥١ ٧١ ٨٩٦ ٧٢ ١٤٠ ٧٤ ٣٨٣ ٧٥ ٦٢٥ ٧٦

 موظف ثاين ٧٧٩ ٦٩ ٧١٥ ٧١ ٦٥٦ ٧٣ ٥٨٩ ٧٥ ٥٣٠ ٧٧ ٤٦٧ ٧٩ ٤٠٢ ٨١ ٣٤٢ ٨٣ ٢٨٠ ٨٥ ٢١٧ ٨٧ ١٥٦ ٨٩ ١٦١ ٩١ ٢٢٦ ٩٣ ٢٨٧ ٩٥ ٣٥٠ ٩٧
 االمجايل ٣-ف

 الصايف م  ٦٥٤ ٥٢ ٩٣٢ ٥٣ ٢١٣ ٥٥ ٤٨٩ ٥٦ ٧٧٠ ٥٧ ٠٤٨ ٥٩ ٣٢٥ ٦٠ ٦٠٦ ٦١ ٨٨٥ ٦٢ ١٦٣ ٦٤ ٤٤٣ ٦٥ ٧٢٠ ٦٦ ٠٠٠ ٦٨ ٢٧٨ ٦٩ ٥٥٧ ٧٠
                 الصايف غ م  ١٤٩ ٤٩ ٣٢٥ ٥٠ ٥٠٣ ٥١ ٦٧٨ ٥٢ ٨٥٦ ٥٣ ٠٣٠ ٥٥ ٢٠٦ ٥٦ ٣٨٣ ٥٧ ٥٥٨ ٥٨ ٧٣٤ ٥٩ ٩٠٦ ٦٠ ٠٧٩ ٦٢ ٢٥٠ ٦٣ ٤٢٢ ٦٤ ٥٩٤ ٦٥

 موظف معاون ٤٦٥ ٥٦ ٠٥٦ ٥٨ ٦٤٣ ٥٩ ٣٤٤ ٦١ ٠٧٧ ٦٣ ٨٠٩ ٦٤ ٥٤٢ ٦٦ ٢٧٣ ٦٨ ٠٠٨ ٧٠ ٧٤٢ ٧١ ٤٧٣ ٧٣ ٢٠٩ ٧٥   
                 الصايف غ م  ٩٤٧ ٤٠ ٩٨٥ ٤١ ٠٢٠ ٤٣ ٠٥٧ ٤٤ ٠٩٢ ٤٥ ١٣٠ ٤٦ ١٨٤ ٤٧ ٢٣٤ ٤٨ ٢٨٩ ٤٩ ٣٤١ ٥٠ ٣٩٢ ٥١ ٤٤٧ ٥٢    الصايف م  ٦٥٥ ٤٣ ٨٠٠ ٤٤ ٩٤٣ ٤٥ ٠٨٧ ٤٧ ٢٣١ ٤٨ ٣٧٤ ٤٩ ٥١٨ ٥٠ ٦٦٠ ٥١ ٨٠٥ ٥٢ ٩٥٠ ٥٣ ٠٩٢ ٥٥ ٢٣٨ ٥٦    االمجايل ٢-ف

 موظف معاون ٨٣١ ٤٣ ٣٥٨ ٤٥ ٨٨٣ ٤٦ ٤١٣ ٤٨ ٩٣٨ ٤٩ ٤٦٤ ٥١ ٩٩٢ ٥٢ ٥١٩ ٥٤ ٠٤٣ ٥٦ ٥٧١ ٥٧     
 الصايف غ م  ٥٩٩ ٣٢ ٦١٢ ٣٣ ٦٢٥ ٣٤ ٦٣٨ ٣٥ ٦٥٠ ٣٦ ٦٦٢ ٣٧ ٦٧٦ ٣٨ ٦٧٦ ٣٩ ٦٧٢ ٤٠ ٦٦٨ ٤١      الصايف م  ٥٥٨ ٣٤ ٦٥٨ ٣٥ ٧٥٦ ٣٦ ٨٥٧ ٣٧ ٩٥٥ ٣٨ ٠٥٤ ٤٠ ١٥٤ ٤١ ٢٥٤ ٤٢ ٣٥١ ٤٣ ٤٥١ ٤٤      االمجايل ١-ف

 .املرتب الساري على املوظف الذي له زوج معال أو ولد معال ) =معيل(م 
 .املرتب الساري على املوظف الذي ليس له زوج معال أو ولد معال ) =غري معيل(غ م 



 IDB.30/15 
 Arabic 
 Page 10 
 
 

 

 املرفق الثاين
 

 املرفق الثاين للنظام األساسي للموظفني
 

 مقدار منحة التعليم ومنحة التعليم اخلاصة
 
 )أ (١٠-٦د   البن

 دوالرا     ١٧ ١٨٩] ١٤ ٨٢٠[  يف املائــة مــن الـ           ٧٥يكـون مقــدار املنحـة عن كـل ولـد يف كــل سنــة دراسيــة                                      
األوىل من نفقات          )  دوالرا يف حالة االلتحاق مبؤسسة تعليمية يف الواليات املتحدة األمريكية                                 ٢٨ ٨٣٢] ٢٥ ٧٤٣([

 دوالرا يف الواليات           ٢١ ٦٢٤] ١٩ ٣٠٧([ دوالرا    ١٢ ٨٩٢] ١١ ١١٥[ره   التعليم املقبولة، وحبد أقصى للمنحة قد               
أما بالنسبة للموظفني الذين يعملون يف مراكز عمل تكون فيها املرافق التعليمية غري متوافرة أو تعترب غري مناسبة،                                                          ). املتحدة  

 يف املائة من         ١٠٠عليم االبتدائي والثانوي            حسب ما تقرره جلنة اخلدمة املدنية الدولية، فيكون مقدار املنحة فيما يتعلق بالت                                        
 يف املائة من        ٧٥مضافا اليه       )  دوالرا يف الواليات املتحدة            ٧ ١١٣( دوالرا    ٥ ٢٣٥تكاليف اإلقامة، حبد أقصى قدره                

 دوالرا يف الواليات           ٢٨ ٨٣٢] ٢٥ ٧٤٣([ دوالرا    ١٧ ١٨٩] ١٤ ٨٢٠[تكاليف الدراسة املقبولة، بــحد أقصــى قدره                        
 دوالرا يف الواليات          ٢٨ ٧٣٧] ٢٦ ٤٢٠([ دوالرا    ١٨ ١٢٧] ١٦ ٣٥٠[ يف السنة، وحبد أقصى للمنحة قدره               )املتحدة  
غري أنه يف حالة املناطق اليت تتكبد فيها النفقات املذكورة أعاله بعمالت معينة، تكون مقادير احلد                                                 . يف السنة   ) املتحدة  

 . هي املقادير اليت تقررها جلنة اخلدمة املدنية الدولية                      األقصى للنفقات املقبولة، معبرا عنها بتلك العمالت،                       

 

 )ب  (١٠-٦البند   

يكـــون مقـدار املنحة عن كــل ولــد معــاق يف السنــة ما يعــادل نفقــات التعليــم املتكبــدة فعــال، وحبــد أقصى قــدره                 
غري أنه يف حالة املناطق اليت تتكبد فيها ).  دوالرا يف الواليـات املـتحدة   ٢٨ ٨٣٢] ٢٥ ٧٤٣([ دوالرا   ١٧ ١٨٩] ١٤ ٨٢٠[

الـنفقات املذكـورة أعـاله بعمـالت معينة، تكون مقادير احلد األقصى للنفقات املقبولة، معربا عنها بتلك العمالت، هي املقادير             
 .اليت تقررها جلنة اخلدمة املدنية الدولية
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 املرفق الثالث
 )١٠٠اموعة (التذييل جيم 

 داخل يف حساب املعاش التقاعدي للفئة الفنية والفئات العلياجدول األجر ال
 )ألغراض حساب استحقاقات املعاش التقاعدي واشتراكاته(

 )بدوالرات الواليات املتحدة(

 ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١اعتبارا من 

  الدرجــة
 الرتبة األوىل الثانية الثالثة الرابعة اخلامسة السادسة السابعة الثامنة عةالتاس العاشرة احلادية عشرة الثانية عشرة الثالثة عشرة الرابعة عشرة اخلامسة عشرة

 ٢ -مد  ٧٩١ ١٨٩ ١٠٦ ١٩٤ ٤١٨ ١٩٨ ٧٢٧ ٢٠٢ ٠٤٠ ٢٠٧ ٣٥١ ٢١١         

 ١ -مد  ٥٠٧ ١٧٢ ٠٤٥ ١٧٦ ٥٨١ ١٧٩ ١١٢ ١٨٣ ٦٥٠ ١٨٦ ٣٦٣ ١٩٠ ١٥٤ ١٩٤ ٩٤٤ ١٩٧ ٧٢٨ ٢٠١      

 ٥ -ف  ٥٤٦ ١٤٣ ٥٥٤ ١٤٦ ٥٦٢ ١٤٩ ٥٧٣ ١٥٢ ٥٨١ ١٥٥ ٥٨٨ ١٥٨ ٥٩٦ ١٦١ ٦٠٨ ١٦٤ ٦١٤ ١٦٧ ٦٢٢ ١٧٠ ٦٣٢ ١٧٣ ٦٤٧ ١٧٦ ٨٧٢ ١٧٩  

 ٤ –ف  ١٧٢ ١١٧ ٠٧٣ ١٢٠ ٩٦٦ ١٢٢ ٨٦١ ١٢٥ ٧٦٣ ١٢٨ ٦٥٦ ١٣١ ٥٥٣ ١٣٤ ٤٥٢ ١٣٧ ٣٤٧ ١٤٠ ٢٤١ ١٤٣ ١٣٦ ١٤٦ ٠٤٢ ١٤٩ ٩٣٤ ١٥١ ٨٣١ ١٥٤ ٧٣٠ ١٥٧

 ٣ –ف  ٣٠٢ ٩٦ ٧٦٢ ٩٨ ٢٢٠ ١٠١ ٦٧٤ ١٠٣ ١٣٥ ١٠٦ ٥٩٢ ١٠٨ ٠٤٩ ١١١ ٥١١ ١١٣ ٠٨٤ ١١٦ ٧٧٣ ١١٨ ٤٥٩ ١٢١ ١٤٥ ١٢٤ ٨٣٣ ١٢٦ ٥١٩ ١٢٩ ٢٠٨ ١٣٢

 ٢ –ف  ٠٠٦ ٧٩ ٢٠٩ ٨١ ٤٠٤ ٨٣ ٦٠٣ ٨٥ ٨٠١ ٨٧ ٠٠٠ ٩٠ ١٩٨ ٩٢ ٣٩٣ ٩٤ ٥٩٥ ٩٦ ٧٩٣ ٩٨ ٩٩٠ ١٠٠ ١٩٠ ١٠٣   

 ١ -ف  ٥٢١ ٦١ ٦٤٠ ٦٣ ٧٥٠ ٦٥ ٨٦٢ ٦٧ ٩٧٦ ٦٩ ٠٨٦ ٧٢ ٢٠٣ ٧٤ ٣١٣ ٧٦ ٢٤٦ ٧٨ ٥٣٩ ٨٠     
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 املرفق الرابع 

 
 التذييل هاء
 منحة التعليم

  
 ال تغيري    التعاريف   

  
 دفع املنحة    

 
من النظام األساسي للموظفني مستحقة الدفع                       ) أ (١٠-٦تكون منحة التعليم املنصوص عليها يف البند                      )ب ( 

ة اخلدمة املدنية الدولية،            أما التكاليف املتكبدة بعمالت معينة، حسبما تقرره جلن                             . عن كل ولد على النحو املبني أدناه                   
وهذا يشمل املبلغ  الدوالري الذي يدفع                  . فتحدد املبالغ القصوى املذكورة يف مجيع الفقرات الواردة أدناه بتلك العمالت                               

 .لاللتحاق مبؤسسة تعليمية يف الواليات املتحدة األمريكية                         

 :ن مقدار املنحة كما يلي           يف حالة االلتحاق مبؤسسة تعليمية واقعة خارج مركز العمل، يكو                               ‘١‘ 

 يف املائة مــن تكلفة الدراسة               ٧٥للولد،    ) الطعام واملبيت      (اذا كانت املؤسسة توفر االقامة                )ألف  (  
 دوالرا يف      ٢٨ ٨٣٢] ٢٥ ٧٤٣([ دوالرا    ١٧ ١٨٩] ١٤ ٨٢٠[واإلقامة حبد أقصى قدره            

  ١٢ ٨٩٢] ١١ ١١٥[ قدره    يف السنـة، على أال تتجــاوز املنحــة حــدا أقصى                        ) الواليات املتحدة      
 يف السنة؛    )  دوالرا يف الواليات املتحدة             ٢١ ٦٢٤] ١٩ ٣٠٧([دوالرا   

 دوالرا يف       ٤ ٧٤٢( دوالرا    ٣ ٤٩٠إذا كانت املؤسسة ال توفــر االقامــة، يكــون املبلـغ                             )باء  (  
] ١٠ ١٦٧[ يف املائة من تكلفــة الدراسة، حبد أقصى قدره                   ٧٥باالضافــة إىل         ) الواليات املتحدة      

يف السنة، على أال         )  دوالرات يف الواليات املتحدة              ٢٢ ٥٠٩] ١٩ ٤٢٠([ دوالرا    ١٢ ٥٣٦
 دوالرا     ٢١ ٦٢٤] ١٩ ٣٠٧([ دوالرا    ١٢ ٨٩٢] ١١ ١١٥[تتجاوز املنحة حدا أقصى قدره               

 يف السنة؛   ) يف الواليات املتحدة        

 :يف حالة االلتحاق مبؤسسة تعليمية تقع يف مركز العمل                           ‘٢‘ 

  ١٧ ١٨٩] ١٤ ٨٢٠[ يف املائة من تكلفة الدراسة، حبد أقصى قدره                      ٧٥يكون مقدار املنحة         )ألف  (  
يف السنة، على أال تتجاوز املنحة                   )  دوالرا يف الواليات املتحدة            ٢٨ ٨٣٢] ٢٥ ٧٤٣([دوالرا   

 دوالرا يف الواليات           ٢١ ٦٢٤] ١٩ ٣٠٧([ دوالرا    ١٢ ٨٩٢] ١١ ١١٥[حدا أقصى قدره          
 يف السنة؛    ) املتحدة  

اذا كانت هذه املؤسسة التعليمية تقع على مسافة يصعب قطعها يوميا من املنطقة اليت يعمل فيها                                                )باء  (  
املوظف، ورأى املدير العام أنه ال توجد يف تلك املنطقة مرافق تعليمية مناسبة، حيسب مقدار                                                 

 .أعاله   ‘ ١‘املنحة بنفس املعدالت احملددة يف الفقرة الفرعية                   
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 ال تغيري    ‘٣‘ 

فيما يتعلق باملوظفني الذين يعملون يف مراكز عمل ال توجد فيها مؤسسات تعليمية أو تعترب غري مناسبة،                                                    ‘٤‘ 
 يف   ١٠٠حسبما تقرره جلنة اخلدمة املدنية الدولية، يكون مقدار املنحة ملرحليت التعليم االبتدائي والثانوي                                             

،  ) دوالرا يف الواليات املتحدة           ٧ ١١٣( دوالرا    ٥ ٢٣٥املائة من تكاليف االقامة، حبد أقصى قدره                   
 دوالرا    ١٧ ١٨٩] ١٤ ٨٢٠[ يف املائة من تكاليف الدراسة املقبولة، حبد أقصى قدره                        ٧٥باالضافة إىل        

يف السنـة، على أال تتجــاوز املنحة حدا أقصى                        )  دوالرا يف الواليات املتحدة            ٢٨ ٨٣٢] ٢٥ ٧٤٣([
 .يف السنة   )  دوالرا يف الواليات املتحدة             ٢٨ ٧٣٧] ٢٦ ٤٢٠([ دوالرا    ١٨ ١٢٧] ١٦ ٣٥٠[قدره   

 ال تغيري    )ج ( 

 ال تغيري    )د ( 

 ال تغيري    )ه( 

 ال تغيري    )و( 

 ال تغيري    )ز( 
  

 تدريس اللغة األم      
 

جيوز دفع منحة تعليم للموظف الذي يعمل يف بلد ختتلف لغته الوطنية عن لغته األم ويضطر إىل دفع                                                         )ح ( 
ويقرر املدير العام يف كل حالة                .  ملتحق مبدرسة حملية يكون فيها التعليم بلغة غري لغته                         نفقات تدريس اللغة األم لولد معال             

وسوف تنشر وحتدث بانتظام املبالغ القصوى القابلة لالسترداد                             . ما إذا كان ينبغي دفع منحة تعليمية لتدريس اللغة األم                     
] ١٩ ٣٠٧([ دوالرا    ١٢ ٨٩٢] ١١ ١١٥[لتعليــم البالغ       لتدريس اللغة األم ضمن احلد األقصى االمجالـي املقــرر ملنحــة ا                            

 ). دوالرا يف الواليات املتحدة            ٢١ ٦٢٤
  

 السلف املقدمة من منحة التعليم            

 ال تغيري    )ط( 
  

 السفر  

 ال تغيري    )ي ( 

 ال تغيري    )ك( 
  

 املطالبات    

 ال تغيري    )ل ( 
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 منحة التعليم اخلاصة لألوالد املعوقني               
 

 ال تغيري    )م( 

ملنحة  يكون   )ن(  لفعل، حبد           ١٠٠مقدار ا ا ملتكبدة ب ة ا ملقبول تعليمية ا ل نفقات ا ل من ا ئة  ملا  يف ا
لمنحة قدره    . يف السنة  )  دوالرا يف الواليات املتحدة            ٢٨ ٨٣٢] ٢٥ ٧٤٣([ دوالرا     ١٧ ١٨٩] ١٤ ٨٢٠ [أقصى ل

 التعليم العادية، وال يسترد يف اطار                    واذا كان الولد املعوق يستحق منحة التعليم العادية، تقدم املطالبة أوال على أساس منحة                                       
وال جيوز أن       . منحة التعليم اخلاصة إال ما خيص النفقات التعليمية املتكبدة يف التدريس أو التدريب اخلاصني الالزمني                                              

] ٢٥ ٧٤٣([ دوالرا    ١٧ ١٨٩] ١٤ ٨٢٠[يتجاوز املبلغ االمجايل املستحـق الدفـع يف اطـار نوعــي املنحــة كليهمــا                                      
القابلة لالسترداد يف اطار منحة التعليم                   " النفقات التعليمية       "وتتألف     . يف السنة   )  دوالرا يف الواليات املتحدة           ٢٨ ٨٣٢

اخلاصة من النفقات املتكبدة لتوفري برنامج تعليمي معد على حنو يفي باحتياجات الولد املعوق بقصد متكينه من بلوغ أعلى                                                       
ن أن تدرج يف  النفقات التعليمية تكاليف أو رسوم أخرى ذات صلة مباشرة                                     وميك   . مستوى ممكن من القدرة األدائية          

بالربنامج التعليمي وليست اختيارية أو متصلة بنشاط خارج نطاق املنهج، ولكن ال جيوز أن تدرج فيها اللوازم املدرسية                                                      
) املبيت والوجبات        (امة الكاملة      واذا كانت االق       . والزي املوحد والتأمني واهلبات والتربعات أو ما شابه ذلك من نفقات                                    

موفرة للولد املعوق امللتحق مبؤسسة تعليمية موجودة يف مركز العمل، ال تكون تكاليف االقامة قابلة لالسترداد ما مل تقدم                                                                
وتسترد أيضا النفقات اخلاصة                    . شهادة طبية تفيد بأن االقامة الدائمة يف املؤسسة جزء متكامل من الربنامج التعليمي                                             

السنة ضمن احلد األقصى االمجايل                  يف دوالر     ١ ٠٠٠ملعدات، ما مل تكن مشمولة بالتأمني الصحي، حبد أقصى قدره                            با
 .يف السنة   )  دوالرا يف الواليات املتحدة           ٢٨ ٨٣٢] ٢٥ ٧٤٣([ دوالرا     ١٧ ١٨٩] ١٤ ٨٢٠[البالــغ    

 ال تغيري    )س( 

 ال تغيري    )ع( 

 ال تغيري    )ف ( 

 ال تغيري    )ص ( 
  

 رداد  عملة االست     
 

 ال تغيري    )ق( 
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 املرفق اخلامس 

 ١٠٧/٣القاعدة 
 إجازة زيارة الوطن

  
 وخيدمون خارج وطنهم احلق يف زيارة                     ١٠٣/٧للموظفني الذين يعتربون معينني على أساس دويل مبوجب القاعدة                                    )أ(

اء فترة معقولة من         من اخلدمة املؤهلة لذلك على نفقة املنظمة بغرض قض                       ] كل سنتني      [وطنهم مرة يف كل فترة سنتني                 
ومتنح هذه اإلجازة، اليت يشار إليها يف النظام األساسي للموظفني ويف النظام اإلداري للموظفني                                                  . اإلجازة السنوية فيه        

بإجازة زيارة الوطن، للموظفني املؤهلني دف متكينهم من اإلبقاء على أواصر الصلة مع ثقافة وطنهم، واحلفاظ على                                                   
 .د روابطهم األسرية والشخصية أثناءها                 مصاحلهم املهنية وجتدي         

 ال تغيري    )ب ( 

 ال تغيري    )ج ( 
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 التذييل واو 

 
 إجازة زيارة الوطن

  
 ال تغيري    )أ( 

 ال تغيري    )ب ( 

يف السنة       [بعد أن يكمل املوظف املؤهل هلا سنتني من اخلدمة                            تصبح إجازة زيارة الوطن األوىل مستحقة                          )ج ( 
ة اليت عين فيها املوظف أو السنة اليت أصبح فيها املوظف مؤهالً للحصول على إجازة زيارة                                              التقوميية الثانية اليت تلي السن          

 من النظام اإلداري للموظفني االستفادة بإجازة زيارة الوطن                                 ١٠٠ وال حيق للموظفني املعينني مبوجب اموعة                      ].الوطن  
وجيوز للموظفني فيما بعد أن يأخذوا إجازة زيارة الوطن                            . األوىل إال بعد أن يستوفوا شرط اجتياز فترة اخلدمة االختبارية                           

 ).أ (يف أي وقت خالل فترة سنيت اخلدمة اليت تصبح فيها هذه اإلجازة مستحقة، شريطة مراعاة األحكام الواردة يف الفقرة                                                         

 ال تغيري    )د ( 

 ال تغيري    )ه( 

لول موعدها يف حالة إجازة زيارة                    جيوز يف ظروف استثنائية منح املوظف إجازة زيارة الوطن قبل ح                                   )و [( 
 شهراً من اخلدمة اليت تؤهله هلذه اإلجازة وأن يكون، يف حالة                                    ١٢الوطن األوىل، على أن يكون قد أكمل ما ال يقل عن                                  

 شهراً من اخلدمة املؤهلة منذ تاريخ عودته من إجازة زيارة                                    ١٢إجازات زيارة الوطن الالحقة، قد أمضى ما ال يقل عن                                  
وال يؤدي منح إجازة زيارة الوطن قبل أواا إىل تقريب السنة التقوميية اليت تستحق فيها إجازة زيارة                                                   . خرية  الوطن األ   

 .]الوطن التالية    

باسثتناء ما هو منصوص عليه أدناه، املوظف الذي يرجئ أخذ إجازته لزيارة الوطن إىل ما بعد السنة                                                       )ز[( 
ة، ال جيوز له أخذ إجازته التالية لزيارة الوطن إال بعد السنة التقوميية الثانية على                                      التقوميية اليت حيق له فيها أخذ هذه اإلجاز                 

وإذا رأى املدير العام أن اإلرجاء يرجع لظروف استثانئية                              . التعاقب بعد السنة اليت أرجأ فيها أخذ إجازته لزيارة الوطن                            
 اليت أرجأها دون تغيري دورته املعتادة إلجازة                       نامجة عن مقتضيات اخلدمة، يؤذن للموظف أن يأخذ إجازة زيارة الوطن                                     

 شهراً من اخلدمة املؤهلة بني تاريخ عودة املوظف من اإلجازة                                ١٢زيارة الوطن، شريطة أن يكون قد انقضى ما ال يقل عن                               
 .]اليت أرجأها وتاريخ سفره يف إجازة زيارة الوطن التالية                           

ة زيارة الوطن مبناسبة سفره يف مهمة رمسية أو لتغيري                          جيوز أن يطلب من املوظف أن يأخذ إجاز                     )و()] ح [( 
 .مركز العمل الرمسي، على أن يوىل االعتبار الواجب ملصاحل املوظف وأسرته                                    

إذا كان كل من الزوج والزوجة موظفا له احلق يف إجازة زيارة الوطن، جيوز لكل منهما أن                                           )ز()] ط[( 
وإذا كان لديهما أطفال معالون فيحق هلم أن                           . يارة الوطن أو مرافقة الزوج            خيتار إما االستفادة باستحقاقه هو يف إجازة ز                            

 .وال جيوز أن يتجاوز عدد األسفار مرة كل سنتني لكال املوظفني وألوالدمها املعالني                                           . يرافقوا أيا من الوالدين       
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سفر يف إجازة          حيق للموظف املسافر يف إجازة معتمدة لزيارة الوطن أن يطالب، فيما يتعلق بال                                             )ح()] ي [( 
 .لزيارة الوطن، بوقت ومصاريف السفر له وألفراد اسرته املؤهلني ذهابا وإيابا بني مركز العمل الرمسي ووطن املوظف                                                       

على املوظف املسافر يف إجازة معتمدة لزيارة الوطن أن يقضي فترة معقولة من اإلجازة السنوية                                             )ط()] ك[( 
 املوظف، بعد عودته من إجازة زيارة الوطن، أن يقدم دليال مقنعا يثبت استيفاء                                       وجيوز أن يطلب املدير العام إىل            . يف وطنه   

 .هذا الشرط   

يمنح املوظفون املؤهلون الذين يعملون يف مراكز عمل تقرر جلنة اخلدمة املدنية الدولية أن                                                 )ي()] ل [( 
ذه احلاالت، ختفض بالنصف فترات                      ويف ه   .  شهرا  ١٢ظروف احلياة والعمل فيها صعبة جدا إجازة لزيارة الوطن مرة كل                                     

 .أعاله    )] ز(، و )و (،   ) [٢) (أ ] (الفقرات   [اخلدمة املؤهلة واملدة املتوقعة للخدمة املتواصلة احملددة يف الفقرة                       

 أعاله، فعلى الرغم من             )ي()] ل [(فيما يتعلق بإجازة زيارة الوطن املقررة مبوجب أحكام الفقرة                               )ك ()] م [( 
ة ثانية من هذا النوع يف الوطن، جيوز للموظف أن يسافر يف إجازة زيارة الوطن يف السنة األخرى                                                      أنه يتعني قضاء كل إجاز               

ويف هذه احلاالت، تدفع للموظف مصاريف السفر ومينح وقتا للسفر مببالغ ال تتجاوز تلك اليت                                                  . إىل بلد آخر غري وطنه           
 .ة الوطن   كان سيحق له أن يتقاضاها لو سافر إىل مكان اجازته اخلاصة بزيار                                        

فيما يتعلق بإجازة زيارة الوطن املقررة للموظفني املؤهلني الذي يعملون يف مراكز عمل متنح إجازة لزيارة                                                 )ل ( 
 شهراً، فعلى الرغم من أن كل إجازة ثانية من هذه االجازات جيب قضاؤها يف الوطن، جيوز للموظف أن                                                          ٢٤الوطن كل      

د آخر غري وطنه، إذا كان أحد أبوي هذا املوظف أو أحد أبنائه يقيم يف ذلك                                      يسافر يف إجازة زيارة الوطن األخرى إىل بل                    
ويف هذه احلاالت، تدفع للموظف مصاريف السفر ويمنح وقتا للسفر                                  . البلد اآلخر أو كان الزوج من مواطين ذلك البلد                  

 .ة بزيارة الوطن       مببالغ ال تتجاوز تلك اليت كان سيحق له أن يتقاضاها لو سافر إىل مكان اجازته اخلاص                                                 

فيما يتعلق بإجازة زيارة الوطن املأذون ا للموظفني املؤهلني الذين يعملون يف مراكز عمل متنح إجازة                                                      )م( 
 شهرا، جيوز التصريح بالسفر إىل بلد غري البلد األم ألسباب أمنية يف ظروف يقررها املدير                                                       ٢٤ أو    ١٢لزيارة الوطن كل           

 .العام
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 التذييل زاي
  

ات اخلاصة للسفر مبناسبة التعيني، وتغيري مركز العمل ومنحة التعليم وإجازة زيارة الوطن وزيارة األسرة والعودة إىل                                                        الترتيب  
 الوطن  

أعاله، جيوز للموظف، يف حالة السفر املصرح                      ) ي(إىل   ) د ( كبديل لترتيبات السفر الواردة يف الفقرات                   )ص ( 
ة التعليم وإجازة زيارة الوطن وزيارة األسرة والعودة إىل الوطن، أن يطلب                              به مبناسبة التعيني وتغيري مركز العمل ومنح                  

 يف املائة من تكلفة األجرة الكاملة للدرجة االقتصادية يف أقل شركات الطريان النظامية تكلفة                                                ٧٥صرف مبلغ يعادل            
وبالنسبة لألطفال الذين حيق                . قصود  باستخدام أقصر الطرق وأكثرها اقتصاداً بني أقرب مطار إىل مكان املغادرة واملكان امل                                         

.  يف املائة من أجرة السفر املخفضة اليت تنطبق عليهم                        ٧٥هلم احلصول على تذاكر سفر، يكون املبلغ املقطوع معادالً لنسبة                               
ويكون للموظف الذي يستفيد من مثل هذا الترتيب حرية اختاذ ترتيبات السفر اخلاصة به دون قيد أو شرط على اختيار                                                            

ويعترب هذا الترتيب شامال لكل االستحقاقات األخرى املتعلقة بالسفرة                               . السفر أو طريقته أو خط سريه أو مستواه                مكتب   
وباختيار هذا البديل، يوافق املوظف على التنازل عن كل االستحقاقات األخرى                                             . املعنية مبا يف ذلك أي سفر عن طريق الرب                       

للموظفني ويسقط حقه يف أي مبلغ إضايف للتنقل والتوقف أثناء الرحلة                               املتعلقة بالسفر الواردة يف النظام االداري               
لالستراحة ونفقات حمطات املغادرة والوصول واألمتعة الزائدة املصحوبة والشحنات غري املصحوبة أو ألي مصروفات                                                     

نقل، حسبما يتفق            ويف حاليت التعيني والعودة إىل الوطن، يكون للموظف احلق يف شحنات غري مصحوبة أو                                                . نثرية أخرى      
ويكون املوظف مشموال بأحكام التذييل دال للنظام اإلداري                               . احلال، طبقاً للتذييل هاء للنظام اإلداري للموظفني                           

وبالنسبة لألبناء الذين             . للموظفني إذا كان السفر بأقصر طريق من مكان املغادرة إىل مكان الوصول املصرح ما وبالعكس                                         
ب أال تزيد تكلفة املبلغ املقطوع للسفر يف إطار منحة التعليم على املبلغ املقطوع للسفر                                          يدرسون خارج وطن املوظف، جي                 

وفيما يتعلق بالسفر يف اجازة زيارة الوطن، يتعني                           . من أقرب مطار إىل املكان املقرر لقضاء إجازة زيارة الوطن والعكس                                 
ما ال يقل عن سبعة أيام تقوميية متتالية، باستثناء مدة                           على املوظف أن يقدم ما يثبت أنه قضى هو وأفراد أسرته املستحقون                              

وجيوز إلزام املوظف بأن يقدم ما يثبت أنه قضى هو                           . السفر املأذون ا، يف البلد املصرح به لقضاء اجازة زيارة الوطن                            
ة األسرة ويف مقر          لزيار   ] إلجازة زيارة الوطن أو          [ يوماً يف البلد املصرح به            ١٤وأفراد أسرته املستحقون ما ال يقل عن                   
 .العمل بالنسبة للسفر يف إطار منحة التعليم                   
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