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  جملس التنمية الصناعية  
  احلادية واألربعونالدورة 

  ٢٠١٣يونيه / حزيران٢٧- ٢٤فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقَّت١٠البند 

   شؤون العاملني
     شؤون العاملني    
      املدير العاممن تقرير     

من النظام األساسي للموظفني، تقدِّم هذه  ٤- ١٣ و٢- ١٣ياً مع القاعدتني متشِّ   
علومات عن الشؤون املتصلة باملوظفني يف األمانة، مبا يف ذلك التعديالت اليت الوثيقة م

وعالوة على ذلك، يكمل هذا التقرير . أدخلت على النظامني اإلداري واألساسي للموظفني
 ).١ الفصل ،IDB.41/2 (٢٠١٢السنوي اليونيدو تقرير املعلومات الواردة يف 

    
  احملتويات

 الصفحة 

  ٣.................................................التطّورات املستجّدة يف الشؤون ذات الصلة باملوظفني-أوالً
  ٤........................................................................ املستجّدة يف النظام املوحَّدالتطّورات-ثانياً
  ٦........................................................ ذات الصلة بالنظام اإلداري للموظفنياملسائل-ثالثاً
  ٩............................... التشريعية لليونيدو يف جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي اليونيدواهليئةمتثيل -رابعاً
  ١٠................................................................... املطلوب من اجمللس اختاذهاإلجراء-خامساً
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 الصفحة 

    املرفقات   
 ١٢......................................................... من النظام األساسي للموظفني٢-١٠ املادة-األول

 جدول مرّتبات موظفي فئة اخلدمات العامة مع بيان املرّتب -التذييل ألف للنظام اإلداري للموظفني -الثاين
خصم اش التقاعدي واملرّتب الصايف بعد  واألجر اإلمجايل الداخل يف حساب املع،السنوي اإلمجايل
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   الشروط املنظمة للتوظيف على أساس حملي وتعويضات العمل اإلضايف -التذييل باء -اخلامس
 ١٧.............................................................]وبدل هناية اخلدمة[وبدل العمل الليلي 

 ٢٢....................................................................دمة بدل هناية اخل-التذييل سني -السادس

 ٢٧.................................................. تكاليف نقل األمتعة واللوازم- ١٢-١٠٩القاعدة -السابع

 ٢٩.................................................ليةز ن نقل األمتعة الشخصية واللوازم امل-التذييل حاء -الثامن
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    وظفنيالتطّورات املستجّدة يف الشؤون ذات الصلة بامل  -أوالً  
 جمال إدارة املوارد  عدة مبادرات رئيسية يف٢٠١٢السنوي اليونيدو تقرير  وصف  - ١

واألهداف الفردية من خالل النظام املؤسسية هداف األاملواءمة بني ، كان من بينها البشرية
 األطراف دالتقييم من خمتلف الزوايا املتعد نظام أيضاًاجلديد إلدارة أداء املوظفني الذي أدخل 

رية يف نظام اليونيدو اجلديد ؛ والعمل بنميطة إدارة املوارد البش) درجة٣٦٠التقييم بطريقة الـ(
وتدريبهم املوظفني لتمرين لتخطيط املوارد املؤسسية واجلهود الكبرية اليت تقوم هبا املنظمة 

 مبا يف ذلك التدريب على السلوكيات املنشودة ،للعمل بفعالية باألدوات اجلديدةوجتهيزهم 
ال غىن عنه، وسوف يستمر ي  بيوهذا اجلهد التدر. يف إطار التغيري الثقايف على نطاق املنظمة

للتقرير  التذييالن ياء وكاف أيضاًم وقدَّ. مبوازاة تنفيذ برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة
. اجلنساين واجلغرايفالتوازن  اليونيدو تشمل معلومات عن  معلومات عن موظفيالسنوي

  .عن املسائل الرئيسيةحديثة وترد أدناه معلومات إضافية 
إطار اليونيدو اجلديد إلدارة أداء املوظفني، ُنفِّذت دورة األداء األوىل بـشكل            ل  ظويف    -٢

 وقـد بلـغ   ٢٠١٢ديـسمرب  /ينـاير إىل كـانون األول  /كامل وهي تشمل الفترة مـن كـانون الثـاين    
كما ُنفِّـذ نظـام     . ٢٠١٣فرباير  / شباط ٢٨يف  إمتامها  هنايتها ومراحل     يف املائة من املوظفني    ٩٢

ــيم مــن خم  ــة     التقي ــذ عملي ــا املتعــدد األطــراف وجــرى تنفي ــاءات  تلــف الزواي ــيم والكف ــيم الق تقي
 النظـام اجلديـد إلدارة أداء       يتـراءى أن  و. ات اإلدارية احملددة يف إطار الكفـاءة      ياألساسية والكفا 

 وفّــر األســاس واألدوات الالزمــة  قــد، التقيــيم وآليــة ةاملــوظفني، وبــصفة خاصــة إطــار الكفــاء 
ــد  ــسلوكيات لتوطي ــة    ال ــى نطــاق املنظم ــايف عل ــيري الثق ــشودة يف إطــار التغ ــالنظر إىل أن . املن وب

التغيريات الـسلوكية حتـدث عـادة مـع مـرور الوقـت، فمـن املتـوخى رصـد آثـار النظـام اجلديـد                 
 حـىت  السماح له بأن ينـضج    ، وتكييفه مع الدروس املستفادة و     اًإلدارة أداء املوظفني رصداً دقيق    

  .نشوداملحيقق التغيري الثقايف 
 اإلطار اجلديد للتوظيـف وإدارة شـؤون العـاملني مبوجـب اتفـاق اخلدمـة الفرديـة                  وُنفِّذ  -٣

للتقريـر  وترد يف التذييل هـاء      . يف سياق دعم برامج اليونيدو ومشاريعها املتعلقة بالتعاون التقين        
مـارس  /آذار ٣١وحـىت تـاريخ     . اتفـاق اخلدمـة الفرديـة     العاملني مبوجب   عن  معلومات   السنوي
رجــالً  ٨٨٢ منــهم ،موظفــاً ١ ٣٤٨هــذا االتفــاق  العــاملني مبوجــب  ، بلــغ جممــوع  ٢٠١٣

  . امرأة٤٦٦و
 اللجنة االستشارية  آليةمن خالل    اليت جرت    ،وكانت املشاورات بني اإلدارة واملوظفني      -٤

 إلدارة، مثمرة وأسفرت عن التوصيات املتفق عليها فيما يتعلق مبوافقـة ا            وقنوات أخرى  املشتركة
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عمليـة  إىل جانـب  العليا على عدد من أطر السياسة العامة علـى النحـو الـوارد يف هـذا التقريـر،               
  . وتقييمهي بتقدمي العطاءات، واختيار مدير جديد لنظام التأمني الط

    
    التطّورات املستجّدة يف النظام املوحَّد  -ثانياً  

 الـيت اختـذهتا جلنـة اخلدمـة املدنيـة الدوليـة              اجمللس بآخر القـرارات    أيضاًُيبلِّغ هذا التقرير      -٥
  .مم املتحدة ذات الصلة باليونيدووبالتوصيات اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لأل

    
     اإللزامية النتهاء اخلدمةالسّن    

ُيقتـرح تعـديل هـذه القاعـدة لكـي           : من النظام األساسي للموظفني    ٢-١٠القاعدة    -٦
 توصـية   بتأييـد مم املتحدة على قرار جلنة اخلدمة املدنية الدولية         د مصادقة اجلمعية العامة لأل    جتّس

الــصندوق املــشترك للمعاشــات التقاعديــة ملــوظفي األمــم املتحــدة برفــع الــسن اإللزاميــة   جملــس 
 سنة ملوظفي املنظمات األعضاء يف صـندوق املعاشـات التقاعديـة الـذين       ٦٥النتهاء اخلدمة إىل    

  .٢٠١٤يناير /نون الثاين كا١اعتباراً من سوف يوظَّفون 
ــيم األ و  -٧ ــائج التقيـ ــور نتـ ــادي والـــثالثني لـــصندوق املعاشـــات   عقـــب ظهـ ــواري احلـ كتـ

ــذي أظهــر عجــزاً   ــة، ال ــسبة التقاعدي ــداخل يف حــساب املعــاش   ١,٨٧ بن ــة يف األجــر ال  يف املائ
، وهي املرة الثانية اليت يعـاين فيهـا الـصندوق           ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٣١ التقاعدي حىت 

الـداخل يف حـساب    يف املائـة يف األجـر      ٠,٣٨ن العجز؛ إذ عاىن يف السابق مـن عجـز بنـسبة             م
ــدي   ــاش التقاع ــانون األول٣١حــىت املع ــسمرب / ك ــصندوق    ٢٠٠٩دي ــس ال ــرب جمل ــد أع ، وق

 عـن اسـتعداده لرفـع الـسن العاديـة للتقاعـد             ٢٠١٢يوليـه   /املشترك يف اجتماعه املعقود يف متـوز      
ينـاير  / كـانون الثـاين    ١ مـن موعـد أقـصاه        اعتبـاراً دد يف الـصندوق      سنة للمشتركني اجلـ    ٦٥إىل  

، ويف هذا الصدد، حث جلنة اخلدمة املدنية الدولية واملنظمات األعـضاء علـى أن ترفـع                 ٢٠١٤
 لـذلك فيمـا يتعلـق بـاملوظفني اجلـدد املعيـنني يف ذلـك                وفقـاً  السن اإللزامية النتهاء اخلدمة      أيضاً

  . التاريخ أو بعده
 اللجنة اإلدارية الرفيعـة املـستوى التابعـة جمللـس الرؤسـاء التنفيـذيني ملنظومـة األمـم             رأتو  -٨

أنــه  )١(٢٠١٢ســبتمرب /املتحــدة املعــين بالتنــسيق يف دورهتــا الرابعــة والعــشرين املعقــودة يف أيلــول   
ينبغي، حتسبا للتغريات احملتملة يف الـسن العاديـة للتقاعـد، تـشجيع كـل منظمـة علـى الـشروع يف                      

 بغيـة رفـع الـسن اإللزاميـة النتـهاء اخلدمـة إىل              - سـواء تنظيميـة أم إجرائيـة         - عملية ضرورية أي  
                                                           

  )1(  CEB/2012/5.  
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ويف ذلـك الـصدد، ذكـرت       . ٢٠١٤ينـاير   / كـانون الثـاين    ١ من   اعتباراً سنة للموظفني اجلدد     ٦٥
  ســتعّدل النظــام األساســي للمــوظفني وتقدمــه للجمعيــة العامــة أهنــااألمانــة العامــة لألمــم املتحــدة 

إذا وافقت اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة علـى املقترحـات املقدمـة مـن جملـس الـصندوق                       ارهإلقر
  .املشترك للمعاشات التقاعدية ومن جلنة اخلدمة املدنية الدولية

، الحظــت اجلمعيــة ٢٠١٢ديــسمرب / كــانون األول٢٤ املــؤرخ ٦٧/٢٤٠ويف القــرار   -٩
املـــشترك للمعاشـــات جمللـــس الـــصندوق الني كتـــواريني املتتـــالعامـــة بقلـــق نتـــائج التقيـــيمني األ

ــة ــر  . التقاعدي ــراً لألث ــار    ونظ ــد يف أعم ــى التزاي ــب عل ــصندوق  املترت ــشتركني يف ال ــة يف امل احلال
ــشياً األ ــة، ومت ــشاري األ   كتواري ــشورة اخلــبري االست ــع م ــة ا  م ــواري وجلن ــة  ألككت ــواريني التابع ت

 سـنة  ٦٥سن العاديـة للتقاعـد إىل   لصندوق برفع الالعامة جمللس ا للصندوق، فقد أذنت اجلمعية     
، رهنـا بقـرار مـن       ٢٠١٤ينـاير   / كـانون الثـاين    ١ مـن موعـد أقـصاه        اعتبـاراً للمشتركني اجلدد،   

  .اجلمعية العامة بشأن زيادة مناظرة يف السن اإللزامية النتهاء اخلدمة
، ٢٠١٣أبريـل  / نيـسان ١٢ املـؤرخ    ٦٧/٢٥٧، يف قرارها    أيضاً اجلمعية العامة    أقرتو  -١٠
الصندوق املـشترك برفـع الـسن اإللزاميـة         جملس  توصية  بتأييد   )٢(رار جلنة اخلدمة املدنية الدولية    ق

 ســنة للمــوظفني اجلــدد يف املنظمــات األعــضاء يف الــصندوق املــشترك   ٦٥النتــهاء اخلدمــة إىل 
ــة،   ــن  للمعاشــات التقاعدي ــاراً م ــصاه  اعتب ــد أق ــاين ١موع ــانون الث ــاير / ك ــت . ٢٠١٤ين ورحب

 باالستعراض االستراتيجي الـذي جتريـه أمانـة جلنـة اخلدمـة املدنيـة الدوليـة،                 أيضاًمة  اجلمعية العا 
بالتشاور مع املنظمات وممثلي املوظفني، لآلثار الـيت متـس املـوظفني احلـاليني جـراء تطبيـق رفـع                    

يف نتيجــة ذلــك االســتعراض يف  النظــر  ســنة، وطلبــت ٦٥الــسن اإللزاميــة النتــهاء اخلدمــة إىل  
أن حيـيط علمـاً بأنـه،    يف هـذا الـصدد   يـود  اجمللـس   ولعـل   . منة والستني للجمعيـة العامـة     الدورة الثا 

أو ( يف املائـة مـن مـوظفي اليونيـدو احلـاليني             ٢١,٨، سيكون   ٢٠١٣مارس  / آذار ٣١ من   اعتباراً
التقاعـد اإللزامـي   ممـن يـستحقون   )  والفئـات العليـا     الفنية  يف الفئة   موظفاً ٢١منهم   موظفاً،   ١٣٧

  . فإن سن تقاعدهم اإللزامي هو الثانية والستون، وأما من تبقى منهملستنيعند سن ا
وكــان مــن مجلــة اآلراء الــيت أعــرب عنــها أعــضاء جلنــة اخلدمــة املدنيــة الدوليــة يف             -١١

متديــد ســن انتــهاء يكــون قــرار اء اخلدمــة، هــو أال همــداوالهتم بــشأن رفــع الــسن اإللزاميــة النتــ
 فهذه مـسألة ختـص النظـام املوحـد، ألن اخـتالف سـن             .  حدة  متروكاً لكل منظمة على    اخلدمة
  )٣(. وحيدث تنافسا بني املنظماتهض اتساقيقوِّميكن أن  من منظمة إىل أخرى دمةاخلانتهاء 

                                                           
  )2(   A/67/30 - ٨٥، الفقرة ٢٠١٢ تقرير جلنة اخلدمة املدنية الدولية لعام.  
  )3(   A/67/30 - ٨٤، الفقرة ٢٠١٢ تقرير جلنة اخلدمة املدنية الدولية لعام.  
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 من النظـام األساسـي      ٢-١٠للمادة  ويرد يف املرفق األول هلذه الوثيقة التعديل املقترح           -١٢
ــد    ــنص اجلدي ــد ُوضــع خــط حتــت ال ــرح ملواءمــة النظــام   .للمــوظفني، وق  وأُدخــل التعــديل املقت

  .األساسي ملوظفي اليونيدو مع القرارات املذكورة أعاله
    

    التعويضاتجملموعة استعراض شامل     
 ، أحاطـت اجلمعيـة العامـة علمـاً        ٢٠١٣أبريل  / نيسان ١٢ املؤرخ   ٦٧/٢٥٧يف القرار     -١٣

التعويـضات اخلاصـة مبـوظفي      جملموعة   بقرار جلنة اخلدمة املدنية الدولية بإجراء استعراض شامل       
مـع إيـالء االعتبـار الواجـب للحالـة املاليـة للمنظمـات املـشتركة يف                 والفئـات العليـا      الفنيـة    ةالفئ

  .النظام املوحد وقدرهتا على اجتذاب قوة عاملة قادرة على املنافسة
    

    معايري السلوك ملوظفي اخلدمة املدنية الدولية    
مــة يف القــرار ذاتــه علــى معــايري الــسلوك املنقحــة ملــوظفي اخلدمــة   وافقــت اجلمعيــة العا  -١٤

 اعتبـاراً  وعلـى أن يبـدأ نفاذهـا    )٤(الواردة يف املرفق الرابـع لتقريـر اللجنـة   بصيغتها املدنية الدولية   
وسوف جيري استعراض املعايري املنقحـة مـن أجـل تنفيـذها،            . ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١من  

  . املناسبعضاء تبعاً لذلك يف الوقتالدول األوسيجري إبالغ 
    

      املسائل ذات الصلة بالنظام اإلداري للموظفني  -ثالثاً  
    بات موظفي فئة اخلدمات العامةجدول مرتَّ    

 إىل املنهجية اليت تتبعها جلنـة اخلدمـة       استناداً .التذييل ألف للنظام اإلداري للموظفني      -١٥
  مـوظفي فئـة اخلـدمات العامـة، جتـري اللجنـة دورّيـاً              املدنية الدولية لتحديد مـستويات مرتبـات      

وخـالل الفتـرات    . استقصاءات خاصة باملرتبات احمللية يف مجيع املقار ومراكز العمل يف امليـدان           
الفاصلة بـني االستقـصاءات اخلاصـة باملرّتبـات، خيـضع جـدول مرّتبـات مـوظفي فئـة اخلـدمات                     

س حتركات مؤشر مناسب متعلـق بـاألجور أو         العامة لتعديالت مؤقتة ينبغي أن جترى على أسا       
  .األسعار أو توليفة من هذين املؤشرين

 للمنهجيــة الــيت تّتبعهــا جلنــة اخلدمــة املدنيــة الدوليــة، فــإنَّ التعــديالت   وفقــاًوهكــذا، و  -١٦
املؤقتة املـُدَخلة علـى جـدول مرّتبـات مـوظفي فئـة اخلـدمات العامـة يف فيينـا تـستند إىل حركـة                        

                                                           
  )4(   A/67/30 - ٢٠١٢ تقرير جلنة اخلدمة املدنية الدولية لعام.  
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املـوظفني  ألجور   احملليؤشر  امللمستهلك و البيع ل سعار  احمللي أل ؤّشر  امل، أي    معاً هذين املؤشرين 
علـى جـدول   الـسابق    التعـديل املؤقـت      ٢٠١١نـوفمرب   /يف تـشرين الثـاين    أجـري   وقـد   . املكتبيني

للمؤشـر  واستناداً إىل التحركات املنـشورة رمسيـا        . مرّتبات موظفي فئة اخلدمات العامة يف فيينا      
املـوظفني املكتبـيني يف الفتـرة املمتـدة مـن           ر البيع للمستهلك واملؤشر احمللي ألجـور        احمللي ألسعا 
، اتفقـت املنظمـات الـيت توجـد     ٢٠١٢أكتـوبر   / إىل تـشرين األول    ٢٠١١ نوفمرب/تشرين الثاين 
دول مرتبــات مــوظفي فئــة  جلــ التعــديل املؤقــت التــايل  علــى أنَّالــدويل فيينــا مركــز مقارهــا يف 

ــة يف  ــه يف  اخلــدمات العام ــا حيــني أجل ــشرين األول١ فيين ــوفمرب / ت ــى  و٢٠١٢ن أن يعكــس عل
  . يف املائة٣,٠٢نقح زيادة بنسبة جدول املرتبات امل

ويرد يف املرفق الثاين هلذه الوثيقة جدول املرتبات املنقح ملوظفي فئـة اخلـدمات العامـة،         -١٧
الزيـادة يف التكـاليف يف إطـار    وقُـدِّرت  . ٢٠١٢نـوفمرب   /الثاين تشرين   ١ من   اعتباراًالذي طُبِّق   

 يــورو يف ٦٠ ٠٠٠ (٢٠١٢يــورو للفتــرة املتبقيــة مــن عــام   ٧٥ ٠٠٠املرتبــات املنقحــة مببلــغ 
 يـورو يف    ٤٥٠ ٠٠٠ ومببلـغ )  يورو يف إطار امليزانية التشغيلية     ١٥ ٠٠٠إطار امليزانية العادية و   

 يــورو يف ٩٠ ٠٠٠اديــة و يــورو يف إطــار امليزانيــــــة الع٣٦٠ ٠٠٠ الــسنة، مبــا يف ذلــك مبلــغ 
  .إطار امليزانية التشغيلية

    
     والفئات العلياجدول األجر الداخل يف حساب املعاش التقاعدي ملوظفي الفئة الفنية    

من النظام األساسـي  ) ب (٥٤ تقضي املادة .التذييل جيم للنظام اإلداري للموظفني    -١٨
ملتحـدة بوجـوب تعـديل جـدول األجـر          للصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم ا      

الداخل يف حساب املعاش التقاعدي يف التاريخ ذاته الذي يعّدل فيه صايف أجور مـوظفي الفئـة              
  .الذين يعملون يف نيويورك)  تسوية مقر العملاملرتب األساسي زائداً(والفئات العليا الفنية 
 ٦٥,٧ املقر لنيويـورك مـن       ، ُنقِّح مضاعف تسوية   ٢٠١٣فرباير  / شباط ١ من   اعتباراًو  -١٩
ــاًء. ٦٨,٧إىل  ــة اجلــدول املــنقح لألجــر     وبن ــة الدولي ــة اخلدمــة املدني  علــى ذلــك، أصــدرت جلن

وهـو مـبني   ،  ٢٠١٣فربايـر   / شـباط  ١ مـن    اعتبـاراً الساري  الداخل يف حساب املعاش التقاعدي      
ألجـر الـداخل يف     وقد قُدِّرت الزيـادة يف التكـاليف يف إطـار اجلـدول املـنقح ل              . يف املرفق الثالث  

 يورو يف إطـار امليزانيـة   ٧٤ ٦٠٠  مببلغ٢٠١٣حساب املعاش التقاعدي للفترة املتبقية من عام      
ــة ومببلــغ  ــرة     ١٧ ٨٠٠العادي ــادة لفت ــة التــشغيلية كمــا قُــدِّرت تلــك الزي ــورو يف إطــار امليزاني  ي

 ٣٧ ٤٠٠  يــورو يف إطــار امليزانيــة العاديــة ومببلــغ ١٥٦ ٥٠٠ مببلــغ ٢٠١٥-٢٠١٤الــسنتني 
  .يزانية التشغيليةيورو يف إطار امل
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النظام اجلديد لبدل هناية اخلدمة املطبق على موظفي فئة اخلدمات العامة     
    العاملني يف املقر

بــاء  تــذيياله مــن النظــام اإلداري للمــوظفني و١٣-١١٠، و٧-١١٠القاعــدتان   -٢٠
العمـل  لتجـسيد   أو التطـوير     هاتني القاعـدتني وهـذين التـذييلني للتعـديل            خضع كلٌ من   .وسني

وقـد وضـعت    . بنظام جديد لبدل هنايـة اخلدمـة ملـوظفي فئـة اخلـدمات العامـة العـاملني يف املقـر                   
هذا النظام اجلديد املنظمات الدولية اليت توجـد مقارهـا يف فيينـا بالتـشاور مـع جمـالس مـوظفي                     

بلـة يف القـانون النمـساوي       كل منـها ومـع جلنـة اخلدمـة املدنيـة الدوليـة اسـتجابةً للتغـيريات املقا                 
  .(”Abfertigung“)الذي ينظم هذا البدل 

 علـى مـوظفي فئـة       ٢٠١٣ينـاير   / كـانون الثـاين    ١ مـن    اعتباراًوقد طُبِّق هذا النظام اجلديد        -٢١
 أو بعـده مبوجـب   ٢٠١٣ينـاير  / كـانون الثـاين  ١يف دخلـوا اخلدمـة   اخلدمات العامة يف املقـر الـذين    

وســوف .  مــن النظــام اإلداري للمــوظفني٣٠٠ أو اجملموعــة ١٠٠عــة عقــد تعــيني يف إطــار اجملمو
 خاضعني للنظـام    ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١قبل   دخلوا اخلدمة    نيبقى املوظفون املستحقون الذي   

 وفقـاً  إىل النظـام اجلديـد       مـستقبالً ، باستثناء مـن يرغـب منـهم يف االنتقـال             لبدل هناية اخلدمة   القدمي
 واستناداً إىل عدد املوظفني املـستحقني       . للنظام اإلداري للموظفني   سني يف التذييل    للشروط احملددة 

ذوي اخلدمة الطويلة من فئة اخلدمات العامة يف املقـر الـذين سـيحني موعـد تقاعـدهم مـن اخلدمـة                       
ــام   ــول ع ــدِّرت التكــاليف       ٢٠١٥حبل ــد قُ ــد، فق ــال إىل النظــام اجلدي ــررون االنتق ــد يق ــذين ق ، وال

ومـن املتوقـع أن يـسفر النظـام         .  يـورو  ٤٦ ٧٠٠ترتبة على العمل بالنظـام اجلديـد مببلـغ          اإلضافية امل 
  .اجلديد عن حتقيق وفورات للمنظمة يف األمد الطويل

 مـن النظـام اإلداري للمـوظفني        ١٣-١١٠ و ٧-١١٠وترد الصيغ املنقحـة للقاعـدتني         -٢٢
تقريـر، وقـد ُوضـع خـط حتـت الـنص            إىل الـسادس هلـذا ال       يف املرفقات الرابع    باء وسني  تذييليهو

  .لعبارات احملذوفة ضمن معقوفتنياجلديد، وُوضعت ا
    

املقطوع املتعلق باستحقاقات نقل األمتعة واللوازم اإلمجايل خيار املبلغ     
    املصحوبة  والشحنات غري

 ُعــدِّلت هــذه . حــاءيــه مــن النظــام اإلداري للمــوظفني وتذييل١٢-١٠٩القاعــدة   -٢٣
 مـن اسـتحقاقات     املقطـوع بـدالً   اإلمجـايل   العمـل خبيـار املبلـغ       للنص علـى    التذييل  القاعدة وهذا   

الفتـرة الـيت ُتـدفَع      بـاملوظفني وملواءمـة     نقل األمتعة واللوازم والـشحنات غـري املـصحوبة اخلاصـة            
. خالهلا تكاليف التخـزين مـع أقـصى فتـرة لالنتـداب يف إطـار سياسـة اليونيـدو للتنقّـل امليـداين                      
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املقطوع متشيا مع املمارسـة املتبعـة يف األمانـة العامـة لألمـم              اإلمجايل  مل خبيار املبلغ     الع أوقد بد 
ــسيط       ــن أجــل تب ــم املتحــدة وم ــام املوحــد لألم ــا واالســتحقاقات  إدارة املتحــدة ويف النظ املزاي

 للمــوظفني لتــدبري أمــور أيــضاًإتاحــة قــسط مــن املرونــة  ، ومــن أجــل دوليــاًللمــوظفني املعيــنني 
 املوظف الـذي حيبـذ هـذا اخليـار          يتوىلو. مع احتياجاهتم الشخصية  أنسب صورة تتفق    بانتقاهلم  
ــشحنات، إرســال تنظــيم  ــن   ال ــة م ــي املنظم ــه أن يعف ــصلة  وعلي ــات ذات ال ــع االلتزام ــيت مجي  ال

  .تتحملها يف هذا الشأن
 فيمـا   ٢٠١٣مـارس   / آذار ٢٢ مـن    اعتباراًاملقطوع  اإلمجايل  العمل خبيار املبلغ    بدأ  وقد    -٢٤
تعلــق باســتحقاقات الــشحنات غــري املــصحوبة ونقــل األمتعــة واللــوازم للمــوظفني املعّيــنني أو    ي

  . املنتدبني أو املنقولني أو املنتهية خدمتهم يف ذلك التاريخ أو بعده
 حـاء   ه مـن النظـام اإلداري للمـوظفني وتذييلـ         ١٢-١٠٩الصيغة املنقحة للقاعدة    وترد    -٢٥

ــامن هلــذ   ــسابع والث ــد، وُوضــعت     يف املــرفقني ال ــنص اجلدي ــد ُوضــع خــط حتــت ال ــر، وق ا التقري
  .العبارات احملذوفة ضمن معقوفتني

    
    اليونيدو متثيل اهليئة التشريعية لليونيدو يف جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي  -رابعاً  

األساسـي للـصندوق   عـن قبولـه للنظـام      ،  ٣٧-م/١-املؤمتر العام، يف املقّرر م ع     أعرب    -٢٦
عاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحـدة، وأنـشأ جلنـة املعاشـات التقاعديـة ملـوظفي               املشترك للم 

 خالل الفترة مـن كـانون       اً واحد اً واجتماع ٢٠١٢وعقدت اللجنة اجتماعني يف عام      . اليونيدو
  .٢٠١٣مايو /يناير إىل أيار/لثاينا

 يف جلنـة    عضوين وعضوين مناوبني   ،٢٠-م/١٤-املقرر م ع  وانتخب املؤمتر، مبوجب      -٢٧
بـإجراء  ، وأذن للمجلـس     ٢٠١٣-٢٠١٢املعاشات التقاعدية ملـوظفي اليونيـدو لفتـرة الـسنتني           

اللجنـة حـال شـغوره قبـل أن يعقـد املـؤمتر العـام دورتـه اخلامـسة                   مقعد يف   انتخابات لشغل أي    
ــشرة ــد        . ع ــادروا النمــسا أو ق ــأهنم غ ــة ب ــاوبون األمان ــضاء احلــاليون واألعــضاء املن ــغ األع وأبل
نـــة املعاشـــات ، أي قبـــل انتـــهاء فتـــرة واليتـــهم يف جل٢٠١٣روهنـــا حبلـــول منتـــصف عـــام يغاد

  .التقاعدية للموظفني
سـبيلها للـشغور    يف  اليت شـغرت أو     املقاعد  انتخابات لشغل   يود إجراء   اجمللس  لعل  لذلك    -٢٨

 مـن   املتبقيـة للمـوظفني يف الفتـرة      اآلن بغية ضمان التمثيل الكامـل يف جلنـة املعاشـات التقاعديـة              
ــود اجمللــس ولعــل . ٢٠١٣عــام  ــضاًي ــسمية    أي ــه اخلامــسة عــشرة بت ــؤمتر يف دورت  أن يوصــي امل

  .٢٠١٥-٢٠١٤مرشحني خلوض انتخابات اللجنة لفترة السنتني 
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    إلجراء املطلوب من اجمللس اختاذها  -خامساً  
  :يلالنظر يف اعتماد مشروع املقرر التايود اجمللس لعل   -٢٩

  صناعية جملس التنمية النَّإ"    
  ؛IDB.41/19حييط علما باملعلومات الواردة يف الوثيقة   )أ(    
إجراء اسـتعراض شـامل     بحييط علما بقرار جلنة اخلدمة املدنية الدولية          )ب(    

ــسلوك    جملموعــة التعويــضات ــة العامــة لألمــم املتحــدة علــى معــايري ال ، ومبوافقــة اجلمعي
  املنقحة ملوظفي اخلدمة املدنية الدولية؛

  من النظـام األساسـي للمـوظفني،       ٢-١٣املادة  ، مبقتضى   اًيوافق مؤقت   )ج(    
 مـن   ٢-١٠للمـادة   ودون املساس باحلقوق املكتسبة للموظفني، على التعديل املقتـرح          

 الـسنَّ  سـنُّ اخلامـسة والـستني هـي     الـذي ستـصبح مبوجبـه    النظام األساسي للموظفني،    
ذلـك   أو بعـد  ٢٠١٤ يناير/ كانون الثاين١نني يف اإللزامية النتهاء خدمة املوظفني املعيَّ    

  يوصي املؤمتر العام باملوافقة النهائية على هذا التعديل؛، والتاريخ
يالحظ كذلك التعـديالت علـى التـذييالت بـاء وحـاء وسـني للنظـام                  )د(    

 مــن النظــام ١٣-١١٠، و٧-١١٠، و١٢-١٠٩اإلداري للمــوظفني وعلــى القواعــد 
 مــــن النظــــام األساســــي ٤-١٣للمــــادة اإلداري للمــــوظفني الــــيت أُدخلــــت امتثــــاال 

  للموظفني؛
ــة       )ه(     ــاؤهم يف جلنـ ــة أمسـ ــاوبني التاليـ ــضوين املنـ ــضوين والعـ ــب العـ ينتخـ

  :٢٠١٣دو للفترة املتبقية من عام املعاشات التقاعدية ملوظفي اليوني
  )البلد( ............  :العضوان    
  )البلد( ............      
  )البلد( ............  :العضوان املناوبان    
  ؛)البلد( ............      
ي املــؤمتر العــام يف دورتــه اخلامــسة عــشرة باملرشــحني التاليــة       يوصــ  )و(    

أمســاؤهم النتخــاهبم عــضوين وعــضوين منــاوبني يف جلنــة املعاشــات التقاعديــة ملــوظفي  
  :٢٠١٥-٢٠١٤يونيدو لفترة السنتني ال
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  )البلد( ............  :العضوان     
  )البلد( ............      
  )البلد( ............  :العضوان املناوبان    
  ؛)البلد( ............      
 املؤمتر العـام يف دورتـه اخلامـسة عـشرة بـأن يـأذن جمللـس           يضاًأيوصي    )ز(    

ــصناعية   ــة ال ــراء الــشروع يف بالتنمي ــات لــشغل أيٍّ إج ــن االنتخاب ــد األعــضاء   م مقاع
  ".ؤمتر العام دورته السادسة عشرةالسالفة الذكر اليت قد تشغر قبل أن يعقد امل
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    األولاملرفق 
   من النظام األساسي للموظفني٢-١٠ املادة

  
قد ال جيوز استبقاء املوظفني يف اخلدمة العاملة بعد سن الستني، أو، إذا كان املوظف   
أو، إذا كان قد ُعيِّن  أو بعده، بعد سن الثانية والستني، ١٩٩٠يناير / كانون الثاين١ُعيِّن يف 

، مل يقرر املدير العام  ما ،بعد سن اخلامسة والستني  أو بعده،٢٠١٤يناير / كانون الثاين١يف 
وال جيوز يف األحوال . أن ميدد حد السن هذا يف حاالت استثنائيةاملنظمة، من أجل صاحل 

ت الفئااالعتيادية أن تتجاوز فترة التمديد ما جمموعه سنتان يف حالة موظفي الفئتني الفنية و
أو موظفي فئة اخلدمات العامة والفئات املتصلة هبا، أو مخس سنوات يف حالة املوظفني العليا 

  .يف مشاريع التعاون التقينللخدمة املعينني خصيصا 
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املرفق الثاين
  

  
ف للنظام اإلداري للموظفني

التذييل أل
  

جدول مرّتبات موظفي فئة اخلدمات العامة مع بيان املرّتب السنوي اإلمجايل،
  

واألجر اإلمجايل الداخل يف حساب املعاش التقاعدي واملرتب الصايف بعد خصم االقتطاعات اإل
لزامية من مرتبات املوظفني

  
)

باليورو
(  

اعتباراً
 من 
١

 تشرين الثاين
/

نوفمرب 
٢٠١٢

  
  

 
 

 *
درجة اخلدمة الطويلة

.  

ت
الدرجا

  

 
 

األوىل
 

الثانية
 

الثالثة
 

الرابعة
 

اخلامسة
 

السادسة
 

السابعة
 

الثامنة
 

التاسعة
 

العاشرة
 

احلادية 
عشرة

 
الثانية 
عشرة

* 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

-ع
١  

اإلمجايل
 

٠١٠ ٢٩ 
٩٥٩ ٢٩ 

٩٤٧ ٣٠ 
٩٣٥ ٣١ 

٩٢٣ ٣٢ 
٩١١ ٣٣ 

٨٩٩ ٣٤ 
٨٨٦ ٣٥ 

٨٧٤ ٣٦ 
٨٦٢ ٣٧ 

٨٥٠ ٣٨ 
٨٣٨ ٣٩ 

 
اإلمجايل الداخل يف حساب املعاش التقاعدي

 
٥٠٧ ٢٨ 

٤٥٨ ٢٩ 
٤٠٩ ٣٠ 

٣٦٠ ٣١ 
٣١١ ٣٢ 

٢٦٢ ٣٣ 
٢١٤ ٣٤ 

١٦٦ ٣٥ 
١١٧ ٣٦ 

٠٦٨ ٣٧ 
٠٢٠ ٣٨ 

٩٧٠ ٣٨ 
 

الصايف
  

٩٣٧ ٢٢ 
٦٦٨ ٢٣ 

٣٩٩ ٢٤ 
١٣٠ ٢٥ 

٨٦١ ٢٥ 
٥٩٢ ٢٦ 

٣٢٣ ٢٧ 
٠٥٤ ٢٨ 

٧٨٥ ٢٨ 
٥١٦ ٢٩ 

٢٤٧ ٣٠ 
٩٧٨ ٣٠ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
-ع

٢  
اإلمجايل

 
٨٢٧ ٣٣ 

٩٧٢ ٣٤ 
١١٦ ٣٦ 

٢٦١ ٣٧ 
٤٠٥ ٣٨ 

٥٥٠ ٣٩ 
٦٩٥ ٤٠ 

٨٣٩ ٤١ 
٩٨٤ ٤٢ 

١٢٨ ٤٤ 
٢٩٧ ٤٥ 

٥٢٥ ٤٦ 
 

اإلمجايل الداخل يف حساب املعاش التقاعدي
 

١٨٣ ٣٣ 
٢٨٤ ٣٤ 

٣٨٤ ٣٥ 
٤٨٤ ٣٦ 

٥٨٤ ٣٧ 
٦٨٤ ٣٨ 

٧٨٥ ٣٩ 
٨٨٦ ٤٠ 

٩٨٥ ٤١ 
٠٨٥ ٤٣ 

١٨٥ ٤٤ 
٢٨٦ ٤٥ 

 
الصا

  يف
٥٣٠ ٢٦ 

٣٧٧ ٢٧ 
٢٢٤ ٢٨ 

٠٧١ ٢٩ 
٩١٨ ٢٩ 

٧٦٥ ٣٠ 
٦١٢ ٣١ 

٤٥٩ ٣٢ 
٣٠٦ ٣٣ 

١٥٣ ٣٤ 
٠٠٠ ٣٥ 

٨٤٧ ٣٥ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
-ع

٣  
اإلمجايل

 
٤٤٧ ٣٩ 

٧٧٦ ٤٠ 
١٠٤ ٤٢ 

٤٣٢ ٤٣ 
٧٦١ ٤٤ 

١٧٢ ٤٦ 
٥٩٧ ٤٧ 

٠٢٢ ٤٩ 
٤٤٦ ٥٠ 

٨٧١ ٥١ 
٢٩٦ ٥٣ 

٧٢٠ ٥٤ 
 

اإلمجايل الداخل يف حساب املعاش التقاعدي
 

٥٨٦ ٣٨ 
٨٦٣ ٣٩ 

١٣٨ ٤١ 
٤١٤ ٤٢ 

٦٩١ ٤٣ 
٩٦٧ ٤٤ 

٢٤٣ ٤٦ 
٥١٩ ٤٧ 

٧٩٤ ٤٨ 
١١٨ ٥٠ 

٤٤٥ ٥١ 
٧٧٤ ٥٢ 

 
الصايف

  
٦٨٩ ٣٠ 

٦٧٢ ٣١ 
٦٥٥ ٣٢ 

٦٣٨ ٣٣ 
٦٢١ ٣٤ 

٦٠٤ ٣٥ 
٥٨٧ ٣٦ 

٥٧٠ ٣٧ 
٥٥٣ ٣٨ 

٥٣٦ ٣٩ 
٥١٩ ٤٠ 

٥٠٢ ٤١ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
-ع

٤  
اإلمجايل

 
٠٣٩ ٤٦ 

٦٨٧ ٤٧ 
٣٣٥ ٤٩ 

٩٨٣ ٥٠ 
٦٣٠ ٥٢ 

٢٧٨ ٥٤ 
٩٢٦ ٥٥ 

٥٧٤ ٥٧ 
٢٢٢ ٥٩ 

٨٧٠ ٦٠ 
٥١٧ ٦٢ 

١٦٥ ٦٤ 
 

اإلمجايل الداخل يف حساب املعاش التقاعدي
 

٨٤٥ ٤٤ 
٣٢٢ ٤٦ 

٧٩٩ ٤٧ 
٢٩١ ٤٩ 

٨٢٩ ٥٠ 
٣٦٦ ٥٢ 

٩٠٤ ٥٣ 
٤٤١ ٥٥ 

٩٧٨ ٥٦ 
٥١٥ ٥٨ 

٠٥١ ٦٠ 
٥٨٩ ٦١ 

 
الصايف

  
٥١٢ ٣٥ 

٦٤٩ ٣٦ 
٧٨٦ ٣٧ 

٩٢٣ ٣٨ 
٠٦٠ ٤٠ 

١٩٧ ٤١ 
٣٣٤ ٤٢ 

٤٧١ ٤٣ 
٦٠٨ ٤٤ 

٧٤٥ ٤٥ 
٨٨٢ ٤٦ 

٠١٩ ٤٨ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
-ع

٥  
اإلمجايل

 
١١٢ ٥٤ 

٠١٧ ٥٦ 
٩٢٣ ٥٧ 

٨٢٩ ٥٩ 
٧٣٥ ٦١ 

٦٤١ ٦٣ 
٥٤٦ ٦٥ 

٤٥٢ ٦٧ 
٣٥٨ ٦٩ 

٢٦٤ ٧١ 
١٧٠ ٧٣ 

٠٧٥ ٧٥ 
 

اإلمجايل الداخل يف حساب املعاش التقاعدي
 

٢١٦ ٥٢ 
٩٩٢ ٥٣ 

٧٦٨ ٥٥ 
٥٤٥ ٥٧ 

٣٢١ ٥٩ 
٠٩٧ ٦١ 

٨٧٣ ٦٢ 
٦٤٩ ٦٤ 

٤٢٥ ٦٦ 
٢٠١ ٦٨ 

٩٧٨ ٦٩ 
٧٥٤ ٧١ 

 
الصايف

  
٠٨٢ ٤١ 

٣٩٧ ٤٢ 
٧١٢ ٤٣ 

٠٢٧ ٤٥ 
٣٤٢ ٤٦ 

٦٥٧ ٤٧ 
٩٧٢ ٤٨ 

٢٨٧ ٥٠ 
٦٠٢ ٥١ 

٩١٧ ٥٢ 
٢٣٢ ٥٤ 

٥٤٧ ٥٥ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
-ع

٦  
اإلمجايل

 
٤٦٥ ٦٣ 

٦٦٨ ٦٥ 
٨٧١ ٦٧ 

٠٧٤ ٧٠ 
٢٧٧ ٧٢ 

٤٨٠ ٧٤ 
٦٨٣ ٧٦ 

٨٨٦ ٧٨ 
٠٨٨ ٨١ 

٢٩١ ٨٣ 
٤٩٤ ٨٥ 

٦٩٧ ٨٧ 
 

اإلمجايل الداخل يف حساب املعاش التقاعدي
 

٩٣٦ ٦٠ 
٩٩٠ ٦٢ 

٠٤٤ ٦٥ 
٠٩٧ ٦٧ 

١٥١ ٦٩ 
٢٠٣ ٧١ 

٢٥٨ ٧٣ 
٤٥٣ ٧٥ 

٦٥٤ ٧٧ 
٨٥٧ ٧٩ 

٠٦١ ٨٢ 
٢٦٢ ٨٤ 

 
الصايف

  
٥٣٦ ٤٧ 

٠٥٦ ٤٩ 
٥٧٦ ٥٠ 

٠٩٦ ٥٢ 
٦١٦ ٥٣ 

١٣٦ ٥٥ 
٦٥٦ ٥٦ 

١٧٦ ٥٨ 
٦٩٦ ٥٩ 

٢١٦ ٦١ 
٧٣٦ ٦٢ 

٢٥٦ ٦٤ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
-ع

٧  
اإلمجايل

 
٢٧٤ ٧٤ 

٨٢٨ ٧٦ 
٣٨١ ٧٩ 

٩٣٥ ٨١ 
٤٨٨ ٨٤ 

٠٤٢ ٨٧ 
٥٩٦ ٨٩ 

١٤٩ ٩٢ 
٧٠٣ ٩٤ 

٢٥٧ ٩٧ 
٨١٠ ٩٩ 

٣٦٤ ١٠٢ 
 

اإلمج
ايل الداخل يف حساب املعاش التقاعدي

 
٠١٩ ٧١ 

٤٠١ ٧٣ 
٩٥٥ ٧٥ 

٥٠٦ ٧٨ 
٠٥٨ ٨١ 

٦١٠ ٨٣ 
١٦٣ ٨٦ 

٧١٤ ٨٨ 
٢٦٦ ٩١ 

٨١٨ ٩٣ 
٣٧٠ ٩٦ 

٩٢١ ٩٨ 
 

الصايف
 

٩٩٤ ٥٤ 
٧٥٦ ٥٦ 

٥١٨ ٥٨ 
٢٨٠ ٦٠ 

٠٤٢ ٦٢ 
٨٠٤ ٦٣ 

٥٦٦ ٦٥ 
٣٢٨ ٦٧ 

٠٩٠ ٦٩ 
٨٥٢ ٧٠ 

٦١٤ ٧٢ 
٣٧٦ ٧٤ 
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ث
املرفق الثال

  
  

الت
ذييل جيم للنظام اإلداري للموظفني

  

جدول األجر الداخل يف حساب املعاش التقاعدي ملوظفي الفئة الفنية 
والفئات العليا

  
)

ض حساب استحقاقات املعاش التقاعدي واشتراكاته
ألغرا

(  
)

بدوالرات الواليات املتحدة
(  

اعتباراً
 من 

١ 
شباط

/
فرباير

 
٢٠١٣

  

  

ت
الدرجا

 

الرتبة
 

األوىل
 

الثانية
 

الثال
ثة

 
الرابعة

 
اخلامسة

 
السادسة

  
السابعة

 
الثامنة

 
التاسعة

 
العاشرة

 
احلادية 
عشرة

 
الثانية 
عشرة

 
الثالثة 
عشرة

 
الرابعة 
عشرة

 
اخلامسة 
عشرة

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

مد
-٢

 
٦٧٦ ٢٣١ 

٩٤٣ ٢٣٦ 
٢٠٨ ٢٤٢ 

٤٦٨ ٢٤٧ 
٧٣٢ ٢٥٢ 

٩٩٥ ٢٥٧ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

مد
-١

 
٥٧٧ ٢١٠ 

٨٩٦ ٢١٤ 
٢١٥ ٢١٩ 

٥٢٤ ٢٢٣ 
٨٤٢ ٢٢٧ 

٣٧٤ ٢٣٢ 
٠٠٣ ٢٣٧ 

٦٢٩ ٢٤١ 
٢٤٨ ٢٤٦ 

 
 

 
 

 
 

-ف
٥  

٢٢٦ ١٧٥ 
٨٩٧ ١٧٨ 

٥٦٨ ١٨٢ 
٢٤٥ ١٨٦ 

٩١٥ ١٨٩ 
٥٨٨ ١٩٣ 

٢٥٨ ١٩٧ 
٩٣٤ ٢٠٠ 

٦٠٥ ٢٠٤ 
٢٧٨ ٢٠٨ 

٩٥١ ٢١١ 
٦٣٢ ٢١٥ 

٥٦٩ ٢١٩ 
 

 

-ف
٤  

٠٣١ ١٤٣ 
٥٧١ ١٤٦ 

١٠٣ ١٥٠ 
٦٣٧ ١٥٣ 

١٨٠ ١٥٧ 
٧١١ ١٦٠ 

٢٤٨ ١٦٤ 
٧٨٨ ١٦٧ 

٣٢١ ١٧١ 
٨٥٤ ١٧٤ 

٣٨٧ ١٧٨ 
٩٣٥ ١٨١ 

٤٦٥ ١٨٥ 
٠٠٢ ١٨٩ 

٥٤٠ ١٩٢ 
-ف

٣  
٥٥٤ ١١٧ 

٥٥٩ ١٢٠ 
٥٥٨ ١٢٣ 

٥٥٤ ١٢٦ 
٥٥٩ ١٢٩ 

٥٥٧ ١٣٢ 
٥٥٧ ١٣٥ 

٥٦٢ ١٣٨ 
٧٠٢ ١٤١ 

٩٨٥ ١٤٤ 
٢٦٤ ١٤٨ 

٥٤٣ ١٥١ 
٨٢٥ ١٥٤ 

١٠٤ ١٥٨ 
٣٨٤ ١٦١ 

-ف
٢  

٤٤١ ٩٦ 
١٣١ ٩٩ 

٨١٠ ١٠١ 
٤٩٥ ١٠٤ 

١٧٩ ١٠٧ 
٨٦٢ ١٠٩ 

٥٤٥ ١١٢ 
٢٢٦ ١١٥ 

٩١٣ ١١٧ 
٥٩٧ ١٢٠ 

٢٧٦ ١٢٣ 
٩٦٢ ١٢٥ 

 
 

 

-ف
١ 

٠٩٩ ٧٥ 
٦٨٤ ٧٧ 

٢٦١ ٨٠ 
٨٣٨ ٨٢ 

٤١٩ ٨٥ 
٩٩٥ ٨٧ 

٥٨٠ ٩٠ 
١٥٥ ٩٣ 

٧٣٥ ٩٥ 
٣١٣ ٩٨ 
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    املرفق الرابع
  من النظام اإلداري للموظفني ٧-١١٠القاعدة 

  
  تعويض إهناء اخلدمة

  
 مــن النظــام األساســي  ٦-١٠ املــادةُيحــَسب تعــويض إهنــاء اخلدمــة مبوجــب    )أ(  

  :ظفني على النحو التايلساسي للموللموظفني واجلدول الرابع من النظام األ
، حيــسب التعــويض علــى أســاس  والفئــات العليــابالنــسبة ملــوظفي الفئــة الفنيــة   ‘١‘

 جلــدول وفقــاًاالقتطــاع اإللزامــي مــن مرتبــه  املرتــب اإلمجــايل للموظــف مطروحــا منــه
ني املطبـق   من اجلدول الثالث للنظام األساسـي للمـوظف       ‘ ١‘املعدالت الوارد يف الفقرة     

  إلمجايل؛على املرتب ا
بالنسبة ملوظفي فئة اخلـدمات العامـة والفئـات ذات الـصلة، حيـسب التعـويض                  ‘٢‘

ــراب، إن       ــه عــالوة اللغــة وبــدل االغت علــى أســاس املرتــب اإلمجــايل للموظــف، مبــا في
 جلـدول املعـدالت الـوارد يف    وفقـاً  منـه االقتطـاع اإللزامـي مـن مرتبـه          ُوجِدا، مطروحـاً  

ــرة  ــث    ‘٢‘الفق ــن اجلــدول الثال ــوظفني امل  م ــام األساســي للم ــب   للنظ ــى املرت ــق عل طب
  .اإلمجايل وحده

مـن اجلـدول الرابـع     ) أ(املشار إليهـا إىل الفقـرة       " سنوات اخلدمة املستكملة  "ُتعترب    )ب(  
املنظمـة بـدوام كامـل،      املتـصلة لـدى     فترة خدمة املوظف    لكامل  للنظام األساسي للموظفني شاملة     

مبوجــب عقــد تعــيني مــع األمــم املتحــدة قُبيــل    مت أداؤهــا خدمــة مــن هــذا القبيــل مبــا يف ذلــك أي 
. وتؤخذ أشهر اخلدمة املستكملة يف االعتبـار مبـا يتناسـب مـع ذلـك        . ١٩٨٦يناير  /كانون الثاين  ١

 بــأجر إجــازة خاصــة بــدون أجــر أووال تعتــرب اخلدمــة املتــصلة قــد انقطعــت بــسبب أخــذ املوظــف 
 فـال حتتـسب األشـهر        واحـداً   تقومييـاً  شهراًجازات  اإلمن تلك   فترة   جزئي، ولكن إذا جتاوزت أيُّ    

شـهر   الكاملـة لتلـك الفتـرات ضـمن مـدة اخلدمـة ألغـراض التعـويض؛ أمـا الفتـرات الـيت تقـل عـن             
  . يف معدل التجميع العاديرتقوميي واحد فال تؤث

املتواصـلة لـدى    عند انتهاء اخلدمـة بعـد ثـالث سـنوات أو أكثـر مـن اخلدمـة                  [  )ج(  
 دفع بدل هنايـة اخلدمـة ملـوظفي فئـة اخلـدمات العامـة والفئـات ذات الـصلة وفقـاً                    املنظمة، جيوز   

ويف احلـاالت الـيت حيـق       ]. لألحكام والشروط الواردة يف التذييل باء للنظام اإلداري للمـوظفني         
 ،١٣-١١٠متـشيا مـع القاعـدة    فيها للموظف تلقي تعويض إهناء اخلدمة وكذلك بدل هناية اخلدمة       

  . منهماكرباألفإنه ُيمَنح 
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  ١٣-١١٠القاعدة 

  من النظام اإلداري للموظفني
  

  بدل هناية اخلدمة
  

 لألحكـام والـشروط     وفقـاً جيوز دفـع بـدل هنايـة اخلدمـة ملـوظفي فئـة اخلـدمات العامـة                    
ويف احلاالت اليت حيق فيهـا للموظـف تلقـي    . الواردة يف التذييل سني للنظام اإلداري للموظفني    

 األكـرب    وكذلك بدل هناية اخلدمة، فإنـه ُيمـَنح        ٧-١١٠ مع القاعدة    اًتعويض إهناء اخلدمة متشي   
  .منهما
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    املرفق اخلامس
  التذييل باء

  
   وتعويضات العمل اإلضايفاملنظمة للتوظيف على أساس حمليشروط ال

  ]وبدل هناية اخلدمة[بدل العمل الليلي و
  

  على أساس حمليالتوظيف 
  

  ٧-١٠٣ و٦-١٠٣عمال بالقاعدتني 
معيـنني علـى أسـاس      أدنـاه   بياهنم  املوظفون يف فئة اخلدمات العامة الوارد        عتربُي  )أ(  

ــي  ــاًحمل ــى   .  مــن النظــام اإلداري للمــوظفني ٦-١٠٣ للقاعــدة وفق وال حيــق هلــم احلــصول عل
اإلداري  مــن النظــام ٧-١٠٣اســتحقاقات املــوظفني الــدوليني علــى النحــو الــوارد يف القاعــدة  

  :للموظفني
  حوا إقامة دائمة يف النمسا؛واألشخاص الذين ُمنِرعايا النمسا   ‘١‘
ــسبب عمــل      ‘٢‘ ــزوجاألشــخاص املوجــودون يف النمــسا ب ــهالزوجــة /ال  /أو إقامت

   الدائمة فيها؛إقامتها
يعيــشون يف النمــسا ألكثــر مــن ســنة   األشــخاص الــذين كــانوا وقــت تعيينــهم   ‘٣‘

ثـين  و أكثـر خـالل اإل     ، أو يعملون بأجر يف النمـسا لفتـرة إمجاليهـا سـتة أشـهر أ               واحدة
 :ما يلييكون مفهوماً م، على أن عشر شهرا اليت تسبق تعيينه

اإلقامـة أو   مـدة    يف   اًر انقطاعـ  ال ُتعترب املغـادرة املؤقتـة بـني حـني وآخـ             )ألف(  
 العمل؛

دويل معتـرف   اإلقامـة نتيجـة العمـل يف إطـار          ؤخذ بعـني االعتبـار      تال    )باء(  
وألغراض هـذا التـذييل، ُيقـَصد     .أساس دويلعلى األهلية للتوظيف  مدى به يف حتديد 

األمـم املتحـدة أو وكالـة متخصـصة أو          لـدى   دويل معتـرف بـه العمـل        بالعمل يف إطار    
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة أو الــسفارات أو القنــصليات أو البعثــات احلكوميــة        

ــة، إذا   ــة احلكومي ــشخص كــان واملنظمــات الدولي ــيت  ال ــى االســتحقاقات ال  حيــصل عل
أما حاالت اإلقامة لدى هيئـة      . متنحها جهة العمل للموظفني املعينني على أساس دويل       

   على حدة؛ا فُينظر يف كل حالة منه،جتاريةلدى هيئة بسبب العمل 
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  . على أساس حمليائف اليت عادة ما ُتشَغلاألشخاص املعينون للعمل يف الوظ  ‘٤‘
‘ ٤‘) أ(مبوجــب الفقــرة الفرعيــة  معينــاً علــى أســاس حملــياملوظــف الــذي ُيعتــرب   )ب(  

أعاله، وغري املـستثىن مـن أهليـة احلـصول علـى االسـتحقاقات الدوليـة الـواردة مبوجـب الفقـرات                      
وحيـق لـه احلـصول علـى البـدالت          معينـاً علـى أسـاس دويل        أعاله، يعتـرب    ‘ ٣‘إىل  ‘ ١‘ )أ(الفرعية  

داري للمـوظفني إذا أعيـد       النظـام اإل    مـن  ٠٧-١٠٣ يف القاعـدة     واالستحقاقات املنصوص عليهـا   
تعيينه بعد اجتيـاز االمتحـان املناسـب، يف وظيفـة مـن فئـة اخلـدمات العامـة يـرى املـدير العـام أنـه                           

  .كان سيلزم شغلها، لوال ذلك، بتعيني موظف من خارج النمسا
  

  التعويض عن العمل اإلضايف

ظفـو فئـة     من النظـام اإلداري للمـوظفني، ُيمـَنح مو         ٢٠-١٠٦ بالقاعدة   عمالً  )ج(  
الذين ُيطلب منهم أداء عمل إضـايف، إجـازة تعويـضية،      العمال اليدويني   اخلدمات العامة أو فئة     

  : لألحكام التاليةوفقاًإضايف احلصول على أجر أو جيوز هلم 
أسـبوع العمـل     يقصد بالعمل اإلضايف الوقت الذي ُينفَق يف العمل زيـادةً عـن             ‘١‘

  ة املختصة؛ على تعليمات من السلطاألساسي بناء
أسـبوع العمـل    يقصد بالعمل اإلضـايف العـادي العمـل الـذي ُينَجـز زيـادة عـن          ‘٢‘

املقــررة  يف أي يــوم مــن أيــام العمــل  ٠٠/٢٠ والــساعة ٠٠/٦بــني الــساعة  األساســي
  اخلمسة؛

يقصد بالعمل اإلضـايف اخلـاص العمـل الـذي ُينَجـز زيـادة عـن أسـبوع العمـل                      ‘٣‘
ــساعة   ــساعة   أو ٠٠/٢٠األساســي بعــد ال ــام العمــل   ٠٠/٦قبــل ال ــوم مــن أي  يف أي ي

غـري  . ، أو يف اليوم السادس أو السابع من أسبوع العمل أو يف يوم عطلة رمسيـة               املقررة
يف  قـر العمـل يف يـوم عطلـة       املأنه جيوز للمدير العـام أن يطلـب مـن مجيـع املـوظفني يف                

دد املـدير العـام     ويف هذه احلالة حيـ    . الفترات اليت تستوجب فيها مقتضيات العمل ذلك      
الـذي يـصادف    يوم عمل آخر ليكون عطلة بدال من هذا اليوم، وُيحسب يوم العطلـة              

 .الفترة اليت توجب فيها مقتضيات العمل حضور املوظفني يوم عمل عادياً

ألقـرب نـصف سـاعة؛      بتقريـب مدتـه     ُيحسب التعـويض عـن العمـل اإلضـايف            )د(  
وم مـن أيـام أسـبوع العمـل         ن نصف ساعة يف أي ي     تقل ع اليت  العمل اإلضايف   مدة  حسب  ُت وال

  .األساسي
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أدنـاه، ُيمـَنح التعـويض عـن العمـل اإلضـايف            ) و(باستثناء ما تنص عليه الفقرة        )ه(  
يف حالـة العمـل اإلضـايف        على شكل إجازة تعويضية لفترة تساوي فترة العمـل اإلضـايف املنجـز            

 املنجــز يف حالــة العمــل اإلضــايف  العــادي، ولفتــرة تــساوي مــرة ونــصف فتــرة العمــل اإلضــايف  
الـيت تلـي    األشهر األربعة   ُتَمنح اإلجازة التعويضية يف غضون       مبقتضيات العمل،    ورهناً. اخلاص

يف هنايـة  رصـيده  إجـازات تعويـضية يف   لدى املوظف وعندما يكون   .  اكتسبت فيه  الشهر الذي 
ة مرضـية أو عطلـة   غـري حمتـسبة كإجـاز   غيـاب خـالل ذلـك الـشهر     فتـرة   شهر تقوميي، فـإن أي      

  .أّوالً من إجازاته التعويضيةُتخصم رمسية 
  :التاليةاألحوال إضايف يف أجر ع جيوز التعويض عن العمل اإلضايف بدف  )و(  

 عـن الـساعات الثمانيـة األوىل مـن العمـل اإلضـايف              اًإضـايف تعويـض   أجـر   ُيدفع    ‘١‘
ــا مل يطلــب املوظــف امل       ــذي أُجنــز خــالل شــهر واحــد م نحــه إجــازة  عــين ماخلــاص ال

  تعويضية بدل ذلك؛
  . العمل تعويضية نظراً ملقتضيات منح إجازةاًعندما ال يكون ممكن  ‘٢‘
 عن العمل اإلضايف على أسـاس جممـوع األجـر           اًاملدفوع تعويض األجر  حيسب    )ز(  

.  إىل مرتبـه األساسـي وعـالوة اللغـة وبـدل االغتـراب             الذي يتقاضاه املوظـف يف الـساعة قياسـاً        
مبقـدار الـضعف    اإلضـايف العـادي، و    بالنـسبة للعمـل     ونـصف   اً للناتج مبقدار مـرة      مساويويكون  

  .اإلضايف اخلاصبالنسبة للعمل 
يطلـب املـشرفون مـن      جيوز أن   ، ال   العمل على صحة املوظفني وكفاءة      حرصاً  )ح(  

 مــا مل تتطلــب ذلــك   املــوظفني العمــل أكثــر مــن أربعــني ســاعة إضــافية يف أي شــهر واحــد        
  .ئية للعملمقتضيات استثنا

 خاصـة للعمـل اإلضـايف املتعلـق         معـدالت جيوز للمدير العام أن يضع شروطا و        )ط(  
أسـبوع العمـل     بفئات املوظفني الذين يؤدون واجباهتم يف العادة وفق جدول زمين خيتلـف عـن             

األساسي املؤلـف مـن مخـسة أيـام، أو املـوظفني الـذين ختتلـف سـاعات عملـهم العاديـة املقـررة             
  . عن ساعات العمل العادية املقررة ألغلبية املوظفنياًاختالفاً كبري

  
  بدل العمل الليلي

 مــن النظــام اإلداري للمــوظفني، يتلقــى املوظــف، ٢١-١٠٦ بالقاعــدة عمــالً  )ي(  
ُيحـسب   بـدلَ عمـلٍ ليلـي    ٠٠/٦ والـساعة  ٠٠/٢٠ بـني الـساعة      ة عمـل عاديـ    اتعن أية سـاع   

يف فـئيت اخلـدمات   فيما خيص املـوظفني  سادسة  يف املائة من مستوى مرتب الدرجة ال   ١٥بنسبة  
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 يف املائة من جممـوع املرتـب الـصايف وتـسوية مقـر العمـل                ١٠، وبنسبة   العمال اليدويني العامة و 
  . والفئات العلياص موظفي الفئة الفنيةفيما خي

ألقــرب علــى أســاس تقريــب وقــت العمــل الليلــي حيــسب بــدل العمــل الليلــي   )ك(  
  .فترات العمل اليت تقل عن نصف ساعة االعتبار تؤخذ يف، وال  كاملةساعة

  بدل هناية اخلدمة[

أو مدرســي اللغــات العمــال اليــدويني  اخلــدمات العامــة أو ةحيــق ملــوظفي فئــ   )أ(  
املنظمة أن حيصلوا، عنـد هنايـة خدمتـهم، علـى بـدل هنايـة اخلدمـة،                 لدى  الذي ينهون خدمتهم    

  : أن يستوفوا أحد الشروط التاليةعلى
ــر        ‘١‘ ــدة، بعــد ثــالث ســنوات أو أكث ــهاء التعــيني احملــدد امل ــد انت ــة  عن مــن اخلدم

  املنظمة؛لدى املتواصلة 
ــا يف ذلــك التقاعــد املبكــر، بعــد       ‘٢‘ ــد التقاعــد، مب ــر مــن  ١٠عن  ســنوات أو أكث

منظمــة واحــدة أو أكثــر مــن املنظمــات املنــضوية حتــت النظــام  لــدى اخلدمــة املتواصــلة 
 مـن هـذه املنظمـات قـد     ينا شريطة أال تكون منظمة أخـرى  املوحد لألمم املتحدة يف في    

  دفعت البدل؛
ــاة، بعــد    ‘٣‘ ــر مــن اخلدمــة املتواصــلة   ٣عنــد الوف . املنظمــةلــدى  ســنوات أو أكث

 على قيد احلياة منحة الوفاة املنصوص عليهـا يف          الزوجة الباقية / الباقي الزوجوُتدفَع إىل   
ــدة  ــام األساســي ل  ‘ ٦‘) أ (١٠-١١٠القاع ــن النظ ــة    لمــوظفنيم ــدل هناي ــصف ب أو ن

  املبلغ إىل األطفال املُعالني؛ ، فيدفعالزوجة/الزوجاخلدمة، أيهما أكرب، فإن مل يوجد 
 ســنوات أو أكثــر مــن اخلدمــة املتواصــلة  ٥عنــد االســتقالة بعــد الــوالدة، بعــد   ‘٤‘

   أشهر؛٣بدل، حبد أقصى قدره راتب ويف هذه احلالة، ُيدفع نصف ال. املنظمةلدى 
ــد   ع  ‘٥‘ ــتقالة، بع ــد االس ــة املتواصــلة    ٣ن ــن اخلدم ــر م ــدى  ســنوات أو أكث ــدو ل اليوني

 دون انقطــاع يف يف النظــام املوحــد لألمــم املتحــدة لالنــضمام إىل منظمــة أخــرى مــشاركة  
  ؛اخلدمة

 سـنوات  ٣عند إهناء التعيني، مبا يف ذلـك إهنـاء اخلدمـة ألسـباب صـحية، بعـد           ‘٦‘
ويف هــذه احلالــة، ُيــدفَع تعــويض إهنــاء  . ليونيــدوالــدى أو أكثــر مــن اخلدمــة املتواصــلة 

  .و بدل هناية اخلدمة، أيهما أكرباخلدمة أ
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ــصل       )ب(   ــة يف حــاالت الف ــة اخلدم ــدل هناي ــدفَع ب ــذار  ال ُي ــصل (دون ســابق إن الف
، أو التخلـــي عـــن الوظيفـــة أو االســـتقالة، باســـتثناء األســـباب احملـــددة يف )بـــإجراءات مـــوجزة
  .أعاله) أ(من الفقرة ‘ ٥‘و‘ ٤‘ الفقرتني الفرعيتني

على أساس املرتب اإلمجايل مطروحا منـه االقتطـاع          حسب بدل هناية اخلدمة   ُي  )ج(  
 وفقــاً إليــه عــالوة اللغــة وبــدل االغتــراب، إن ُوجــدا، اإللزامــي مــن مرتبــات املــوظفني، مــضافاً

  :للجدول التايل
  

  عدد األشهرقيمة البدل حمسوبة ب  السنوات املستكملة من اخلدمة املتواصلة
٢ ٣ 
٣ ٥ 
٤ ١٠ 
٦ ١٥ 
٩ ٢٠ 

 ١٢   أو أكثر٢٥
  

  .زئي نصف املعدالت املبينة أعالهُيدفَع للموظفني بدوام ج  
اخلدمـة الكاملـة   مـدة  ، تؤخـذ بعـني االعتبـار        املـستحق  البدلقيمة  عند حساب     )د(  

 ١٩٧٢ ينـاير / كـانون الثـاين  ١لفتـرة مـن   عن اللموظف، رهنا خبصم مناسب من رصيد اخلدمة   
فربايـر  /شـباط  ٢٨ حـىت  يف حالة موظفي فئة اخلدمات العامـة، و        ١٩٨٧سبتمرب  / أيلول ٣٠ حىت

هـاتني  خـالل  حيـث روعـي    أو مدرسي اللغـات،     العمال اليدويني    يف حالة موظفي فئيت      ١٩٨٧
  .اخلدمة يف جداول مرتبات كل منهماالنفصال عن عنصر بدل الفترتني 
احلصول على بـدل هنايـة    احلق يف    دمة خيّوله ال يتجّمع للموظف رصيد من اخل       )ه(  

اإلجازات اخلاصـة سـواء كانـت بـأجر جزئـي أو      اليت يقضيها يف  كاملة  الشهر  األاخلدمة خالل   
إذا قلّـت مـدهتا      العـادي التجميع   على معدل ال تؤثر تلك اإلجازات اخلاصة      ولكن  . بدون أجر 

  .] يوما٣٠ً عن
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    ساملرفق الساد
  التذييل سني

  
   اخلدمةبدل هناية

  
 كـانون   ١اخلدمة قبـل    دخلوا  حيق ملوظفي فئة اخلدمات العامة يف املقر، الذين           )أ(  

 من النظـام اإلداري للمـوظفني،       ١٠٠ مبوجب عقد تعيني يف إطار اجملموعة        ٢٠١٣يناير  /الثاين
  : أدناه‘ ٥‘إىل  ‘١‘املبني يف الفقرات الفرعية حسب احلصول على بدل هناية اخلدمة 

أحــد الــشروط  إذا اســتوىفملوظــف املــستحق علــى بــدل هنايــة اخلدمــة حيــصل ا  ‘١‘
  :التالية

ــهاء التعــيني احملــدد املــدة،    )ألف(   ــد انت ــر   عن مــن  بعــد ثــالث ســنوات أو أكث
  املنظمة؛لدى اخلدمة املتواصلة 

 سـنوات أو أكثـر     ١٠ بعـد    عند التقاعد، مبا يف ذلـك التقاعـد املبكـر،           )باء(  
ظمة واحدة أو أكثر من املنظمـات املنـضوية حتـت النظـام             منلدى  من اخلدمة املتواصلة    

املوحد لألمم املتحدة يف فيينا شريطة أال تكون منظمة أخـرى مـن هـذه املنظمـات قـد           
 البدل له؛هذا ت دفع

ــاة،   )جيم(   ــد الوف ــد عن ــة املتواصــلة    ٣ بع ــن اخلدم ــر م ــدى  ســنوات أو أكث ل
على قيد احلياة منحة الوفـاة املنـصوص         الزوجة الباقية / الباقي الزوجوُتدفَع إىل   . املنظمة

أو نـصف بـدل      من النظـام األساسـي للمـوظفني      ‘ ٦‘) أ (١٠-١١٠عليها يف القاعدة    
املبلــغ إىل األطفــال  ، فيــدفعالزوجــة/الــزوجهنايــة اخلدمــة، أيهمــا أكــرب، فــإن مل يوجــد 

 املُعالني؛

 املتواصـلة    سنوات أو أكثـر مـن اخلدمـة        ٥ بعد   عند االستقالة بعد الوالدة،     )دال(  
   أشهر؛٣بدل، حبد أقصى قدره راتب ويف هذه احلالة، ُيدفع نصف ال. املنظمةلدى 

لـدى   سـنوات أو أكثـر مـن اخلدمـة املتواصـلة         ٣ بعـد    عند االسـتقالة،    )هـاء(  
 دون يف النظــام املوحــد لألمــم املتحــدة املنظمــة لالنــضمام إىل منظمــة أخــرى تــشارك  

  ؛انقطاع يف اخلدمة
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 ٣ مبا يف ذلـك إهنـاء اخلدمـة ألسـباب صـحية، بعـد                اء التعيني، عند إهن   )واو(  
تعـويض   ويف هـذه احلالـة، ُيـدفَع      . املنظمـة لـدى   سنوات أو أكثر من اخلدمـة املتواصـلة         

  ؛إهناء اخلدمة أو بدل هناية اخلدمة، أيهما أكرب
 شــريطة أن عنــد التحويــل مــن فئــة اخلــدمات العامــة إىل الفئــة الفنيــة،   )زاي(  

  .املنظمةلدى  سنوات بشكل متواصل ٣ قد عمل ما ال يقل عن يكون املوظف
ــصل       ‘٢‘ ــة يف حــاالت الف ــة اخلدم ــدل هناي ــدفَع ب ــذار  ال ُي ــصل (دون ســابق إن الف

، أو التخلـي عـن الوظيفـة أو االسـتقالة، باسـتثناء األسـباب احملـددة                 )بإجراءات موجزة 
  . أعاله‘١‘من الفقرة ‘ هاء‘و‘ الد‘يف الفقرتني الفرعيتني 

طـاع  حسب بدل هناية اخلدمة على أساس الراتب اإلمجايل مطروحا منـه االقت      ُي  ‘٣‘
، )مضافا إليه عالوة اللغـة وبـدل االغتـراب، إن وجـدا            (اإللزامي من مرتبات املوظفني   

  : للجدول التايلوفقاً
    

  قيمة البدل حمسوبة بعدد األشهر  السنوات املستكملة من اخلدمة املتواصلة
٢ ٣ 

٣ ٥ 

٤ ١٠ 

٦ ١٥ 

٩ ٢٠ 

 ١٢   أو أكثر٢٥
    

، حيـسب البـدل   اًيف حالة العمل بدوام جزئي أو العمل بـدوام كامـل ودوام جزئـي معـ              
  . إىل صايف املرتب األساسي للموظف خالل الشهر األخري من اخلدمةاستناداً

اخلدمـة الكاملـة    مدة  ، تؤخذ بعني االعتبار      املستحق البدلمقدار  عند حساب     ‘٤‘
ينـاير  / كـانون الثـاين    ١ خبـصم مناسـب مـن رصـيد اخلدمـة للفتـرة مـن                للموظف، رهناً 

ــول٣٠ وحــىت ١٩٧٢ ــبتمرب / أيل ــة،    ١٩٨٧س ــة اخلــدمات العام ــوظفي فئ ــة م  يف حال
الــيت كانــت العمــال اليــدويني  يف حالــة مــوظفي فئــة ١٩٨٧فربايــر / شــباط٢٨ حــىتو

ل عـن   االنفـصا عنـصر بـدل     هـاتني الفتـرتني     خـالل   حيـث روعـي     موجودة يف السابق،    
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 اخلدمـة باتبـاع اخلطـوات    وحيـسب بـدل هنايـة    . اخلدمة يف جـداول مرتبـات كـل منـهم         
  :التالية

حيــسب كنــسبة مئويــة مــن املرتــب الــسنوي النــهائي للموظــف البــدل   )ألف(  
هــذا النظــام الــذي كــان سيــستحقه عــن جممــوع ســنوات خدمتــه املــستكملة لــو كــان  

  اخلدمة؛دخوله  من تاريخ اعتباراً سارياً
حيــسب كنــسبة مئويــة مــن املرتــب الــسنوي للموظــف املبلــغ املــدفوع   )باء(  

 ٣١ و١٩٧٢ينـاير   / كـانون الثـاين    ١بني  املؤداة  اخلدمة  مدة   جلداول املرتبات عن     وفقاً
 ٢٨ و١٩٨١أبريـــل / نيـــسان١وبـــني )  يف املائـــة ســـنويا٢,٨٥ً (١٩٨١مـــارس /آذار

ــر /شــباط ــول٣٠ أو ١٩٨٧فرباي ــة٣ (١٩٨٧ســبتمرب / أيل ؛ وحيــسب ) ســنوياً يف املائ
خـالل الفتـرة مـن كـانون     ملـدة اخلدمـة املـؤداة    املبلغ املسترد، أي النسبة املئوية املناسـبة    

 ، علـى التـوايل، اسـتناداً      ١٩٨٧فربايـر   /سـبتمرب أو شـباط    / إىل أيلول  ١٩٧٢يناير  /الثاين
الفعلية للموظـف باسـتخدام جـدول املرتبـات         ) الرتب(الدرجة السادسة من الرتبة      إىل
ــس ــهاء اخلدمــة ال ــالغ وال حتتــسب . اري وقــت انت ــدل /اللغــة واخلاصــة بعــالوة  املب أو ب

  االغتراب؛
الناجتـة   من النسبة املئوية  ) باء(يف البند   الناجتة عن   ُتطَرح النسبة املئوية      )جيم(  
  ؛)ألف(يف البند 
ــة     )دال(   ــسبة املئوي ــضَرب الن ــد الناجتــة ُت ــسنوي  يف ) جــيم(يف البن ــب ال املرت

  الناتج هو املبلغ الذي جيب دفعه؛ انتهاء خدمته ويكون للموظف عند
ــ  )هاء(   ــغ ُي ــة اخلدمــة مــع    الواجــب ضاهى املبل ــدل هناي دفعــه باســتحقاقات ب

، حيـث ال يكـون      ١٩٨٧أكتـوبر   / تـشرين األول   ١اعتبار أن خدمة املوظف تبـدأ مـن         
  ب دفعه؛إن هذا املبلغ هو الذي جي أكرب، ففإذا كان الناتج مبلغاً. مثة ضرورة للخصم

احلصول على بـدل هنايـة    احلق يف    ال يتجمع للموظف رصيد من اخلدمة خيوله        ‘٥‘
اإلجـازات اخلاصـة سـواء كانـت بـأجر          الـيت يقـضيها يف      كاملة  الشهر  األاخلدمة خالل   

 يومــا ٣٠تلــك اإلجــازات اخلاصــة إذا قلّــت مــدهتا عــن ولكــن . جزئــي أو بــدون أجــر
  .العاديالتجميع  تؤثر على معدل ال
 كــانون ١يف اخلدمــة دخلــوا حيــق ملــوظفي فئــة اخلــدمات العامــة يف املقــر، الــذين   )ب(  

 واجملموعـة   ١٠٠ مبوجـب عقـد تعـيني يف إطـار اجملموعـة          أو بعـد ذلـك التـاريخ         ٢٠١٣يناير  /الثاين
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املـبني يف الفقـرات     حـسب    من النظام اإلداري للموظفني، احلصول علـى بـدل هنايـة اخلدمـة               ٣٠٠
  :أدناه‘ ٣‘إىل ‘ ١‘الفرعية 

املنظمة احلصول علـى بـدل هنايـة        لدى  خدمته  تنتهي  للموظف املستحق الذي      ‘١‘
 :أحد الشروط التاليةإذا استوىف اخلدمة 

غــري أنــه جيــوز :  مبــا يف ذلــك االســتقالة والتقاعــدعنــد انتــهاء اخلدمــة،  )ألف(  
تــرة  علــى طلــب املوظــف لفعنــد انتــهاء اخلدمــة، تأجيــل دفــع بــدل هنايــة اخلدمــة، بنــاًء

ــة اخلدمــة     . أقــصاها ســتة أشــهر  ــغ بــدل هناي ــرة، حتــتفظ املنظمــة مببل وخــالل هــذه الفت
ويف هناية فترة الـستة أشـهر هـذه، إذا    . املستحق الدفع معلقاً، دون أن تدفع فوائد عليه       

احلـصول  يف  املنظمـة مينحـه احلـق       لـدى   آخـر   العمل بعقد تعيني     مل يبدأ املوظف السابق   
غـري  . إن املنظمة تدفع لـه بـدل هنايـة اخلدمـة الـذي حتـتفظ بـه                على بدل هناية اخلدمة، ف    

العمـل بعقـد    أنه إذا بـدأ املوظـف الـسابق يف أي وقـت خـالل فتـرة الـستة أشـهر تلـك                     
احلــصول علــى بــدل هنايــة اخلدمــة، تــستمر يف املنظمــة مينحــه احلــق تعــيني جديــد لــدى 

تركـه  ة للموظـف عنـد      االحتفاظ بـاملبلغ املعلـق، وحيـسب بـدل هنايـة اخلدمـ            يف  املنظمة  
 إىل إمجـايل فتـرة      اسـتناداً لفترة تزيـد علـى سـتة أشـهر،          انتهائها   أو   هنائيبشكل  اخلدمة  

) فتـــرات( مطروحـــا منـــها فتـــرة ،اخلدمـــة املؤهِّلـــة للحـــصول علـــى البـــدل يف املنظمـــة
   ستة أشهر أو دون ذلك؛االنقطاع عن اخلدمة ملدة

علـى  الباقيـة    الزوجـة /الـزوج البـاقي     ُتدفَع إىل  .عند الوفاة أثناء اخلدمة     )باء(  
ــإن مل يوجــد         ــة، أيهمــا أكــرب، ف ــة اخلدم ــدل هناي ــاة أو نــصف ب ــاة منحــة الوف ــد احلي قي

   املبلغ إىل األطفال املُعالني الباقني على قيد احلياة؛الزوجة، ُيدفع/الزوج
. دفع بدل هناية اخلدمة وقت النقـل       يُ .عند النقل إىل مركز عمل آخر       )جيم(  

تركــه للخدمــة بــصفة بــدل هنايــة خدمتــه عنــد  ُيحتــسب املوظــف إىل املقــر، وإذا عــاد 
ولكـن أي   .  للحـصول علـى البـدل       إىل الفتـرة اإلمجاليـة للخدمـة املؤهِّلـة         استناداً،  هنائية

  ُيخصم من االستحقاق النهائي؛مبلغ ُيدفع عند النقل، 
ــد،   )دال(   ــد إهنــاء العق ــا يف ذلــك إهنــاؤه بالتراضــي، وإهنــاؤه ألســ   عن باب  مب
  كرب من تعويض إهناء اخلدمة؛قيمة بدل هناية اخلدمة أطاملا كانت صحية، 
ع بـدل هنايـة    ُيـدف .عند الترقية من فئة اخلدمات العامة إىل الفئـة الفنيـة         )هاء(  

  اخلدمة وقت الترقية؛
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  يف املائـة مـن  ٢يـساوي  إمجـايل مقطـوع   دفع بدل هناية اخلدمة يف شـكل مبلـغ          ُي  ‘٢‘
باإلضـافة إىل بـدل اللغـة وبـدل االغتـراب، إن            (سي الشهري النـهائي     صايف املرتب األسا  

تــداء مــن الــشهر الثــاين مــن إمجــايل عــدد أشــهر اخلدمــة املــستكملة ابيف مــضروباً ) ُوجــدا
  .اخلدمة

احلصول على بـدل هنايـة    احلق يف     اخلدمة خيوله  ال يتجمع للموظف رصيد من      ‘٣‘
اإلجـازات اخلاصـة سـواء كانـت بـأجر           الـيت يقـضيها يف    كاملة  الشهر  األاخلدمة خالل   

  يومــا٣٠ًتلــك اإلجــازات اخلاصــة إذا قلّــت مــدهتا عــن ولكــن . جزئــي أو بــدون أجــر
  .العاديةالتجميع  على معدلتؤثر  ال
ــرة        )ج(   ــة مبوجــب الفق ــة اخلدم ــدل هناي ــستحقني لب ــسبة للمــوظفني امل ، أي )أ(بالن

 جيـوز هلـم جتميـد مـستحقاهتم يف إطـار           ،٢٠١٣ينـاير   / كانون الثاين  ١اخلدمة قبل   دخلوا  الذين  
 هنايــة ت مــستقبالً إىل النظــام اجلديــد لبــدالالتحــولالنظــام احلــايل يف موعــد حمــدد متفــق عليــه و

) أ(يظــل االســتحقاق مبوجــب الفقــرة   يف هــذه احلالــة،. أعــاله) ب(اخلدمــة الــوارد يف الفقــرة 
حتـسب قيمتـه علـى أسـاس فتـرة      أعاله، و) أ(أعاله خاضعا لألحكام املنصوص عليها يف الفقرة     

 إىل صــايف املرتــب األساســي خــالل اًاملتفــق عليهــا، ولكــن اســتنادالتحــول اخلدمــة حــىت تــاريخ 
 ٣١وجيـوز هلـؤالء املـوظفني العمـل هبـذا اخليـار مـرة واحـدة حبلـول                   . الشهر األخري من اخلدمـة    

أي يـوم   لتحـول   ل؛ وميكن أن يكون التـاريخ الفعلـي املتفـق عليـه             ٢٠١٣ديسمرب  /كانون األول 
حـال مـن األحـوال أن يتجـاوز     بـأي  وال جيـوز   . ٢٠١٧ديسمرب  / كانون األول  ٣١حىت تاريخ   

 شــهرا مــن صــايف املرتــب  ١٢اإلمجــايل لبــدل هنايــة اخلدمــة املــستحق هلــؤالء املــوظفني   املقــدار 
  .)باإلضافة إىل بدل اللغة وبدل االغتراب، إن ُوجدا(األساسي يف الشهر األخري من اخلدمة 
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    املرفق السابع
  ١٢-١٠٩القاعدة 

  
  تكاليف نقل األمتعة واللوازم

  
 منحة االنتدابمن النقل الكامل لألمتعة واللوازم أو دفع حصة املبلغ اإلمجايل املقطوع     

    وعنصر عدم نقل األمتعة واللوازم
يف مركـز عمـل     على أساس دويل سـيخدم      املوظف املعّين   يف حال ما إذا كان        )أ(  

تكـاليف نقـل    إمـا دفـع     املدير العام   يقرر  من املنتظر أن تكون ملدة سنتني أو أكثر،         تصلة  ملفترة  
منحـة االنتـداب   مـن   حـصة املبلـغ اإلمجـايل املقطـوع         وإما دفع   لية  ز  ن امل هالشخصية ولوازم أمتعته  

  :التاليةاألحوال املشقة يف /وعنصر عدم نقل األمتعة واللوازم من بدل التنقل
 األويل ملدة سنتني أو أكثر؛عيني عند الت  ‘١‘

 متام سنتني من اخلدمة املتواصلة؛عند إ  ‘٢‘

عند تغـيري مركـز العمـل، شـريطة أن يكـون مـن املنتظـر أن خيـدم املوظـف يف                        ‘٣‘
 ،العـام يف احلـاالت االسـتثنائية      وجيوز للمدير   مركز العمل اجلديد ملدة سنتني أو أكثر،        

 واحــدة أو أكثــر ولكــن دون الــسنتني، الفتــرة املتوقعــة للخدمــة هــي ســنة مــىت كانــت 
اإلذن بدفع تكاليف نقـل األمتعـة واللـوازم مبوجـب هـذه املـادة بـدالً مـن حـصة املبلـغ                       

 واللــوازم مــن بــدل منحــة االنتــداب وعنــصر عــدم نقــل األمتعــةمــن اإلمجــايل املقطــوع 
 املشقة؛/التنقل

تني أو أكثـر أو  عند انتهاء اخلدمة، شريطة أن يكون املوظف قد ُعّين ملـدة سـن        ‘٤‘
 .ل عن سنتني من اخلدمة املتواصلةأمتّ ما ال يق

مركـز  ، ُتدفع تكـاليف نقـل األمتعـة واللـوازم يف حالـة اخلدمـة يف                 األحوال العادية ويف    
مقر منظمـة مـشاركة يف النظـام املوحـد لألمـم املتحـدة، وُتـدفع حـصة املبلـغ اإلمجـايل              عمل يف   
املـشقة يف حالـة     /قل األمتعة واللوازم من بدل التنقل     منحة االنتداب وعنصر عدم ن    من  املقطوع  
  .ة يف أحد مراكز العمل امليدانيةاخلدم

أعاله، تكـاليف نقـل     ‘ ٢‘و‘ ١‘) أ(تدفع املنظمة، مبوجب الفقرتني الفرعيتني        )ب(  
املوظف أو من املكان الذي يقضي فيه إجـازة زيـارة            الذي ُعّين فيه   األمتعة واللوازم من املكان   

ليـة يف حيـازة املوظـف وقـت التعـيني           ز  نشريطة أن تكون األمتعة الشخصية واللـوازم املـ        الوطن،  
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وجيـوز للمـدير العـام، يف حـاالت اسـتثنائية، أن يـأذن بـدفع                . وأن ُتنقَل السـتخدامه الشخـصي     
 لألحكام والشروط اليت يراهـا      وفقاً،   غري هذين املكانني احملددين    تكاليف النقل من مكان آخر    

سكن إىل  ليـة مـن مـ     ز  ن امل هالشخصية ولوازم املوظف  نقل أمتعة   لتدفع أية مصاريف     وال. مناسبة
  .آخر يف مركز العمل نفسه

ــة     )ج(   ــدفع املنظمــة، مبوجــب الفقــرة الفرعي األمتعــة تكــاليف نقــل  أعــاله، ‘٤‘) أ(ت
من مركز العمل الرمسي إىل أي مكان واحد حيق للموظف أن يعاد إليه مبوجـب القاعـدة                 واللوازم  
مــن النظــام اإلداري للمــوظفني أو إىل أي مكــان يــأذن بــه املــدير العــام يف حــاالت ) ج( ١-١٠٩

 لألحكام والشروط اليت يراها مناسبة، شريطة أن تكون األمتعة الشخـصية واللـوازم              وفقاًاستثنائية  
  .لية يف حيازة املوظف وقت انتهاء خدمته وأن ُتنقَل الستخدامه الشخصيز نامل

ــوازم   املنظمــة اد ســدضع خيــ  )د(   ــة والل ــشروط  لتكــاليف نقــل األمتع لألحكــام وال
  .للنظام اإلداري للموظفني الواردة يف التذييل حاء

اليت تنص عليها هذه القاعدة، جيـوز رد        األمتعة واللوازم   باإلضافة إىل تكاليف نقل       )ه(  
ها املـدير العـام،      للـشروط الـيت يـضع      وفقـاً جزء من تكلفة نقل سيارة خاصة إىل أحد مراكـز العمـل،             

شريطة أن يكون مركز العمل الذي ستنقل السيارة إليه أحد مراكز العمل املعينـة هلـذا الغـرض، وأن                   
ملــدة ســنتني أو أكثــر، أو أن ميــدَّد   املوظــف يف مركــز العمــل انتــداب يكــون مــن املنتظــر أن يــستمر  

  .سنتني أو أكثراب االنتدموع فترة األويل الذي تقل مدته عن ذلك حبيث يصبح جماالنتداب 
للعمـل يف مركـز عمـل       على أسـاس دويل     عندما ُينتَدب أحد املوظفني املعينني        )و(  

دفــع  عــن اًاملــشقة عوضــ/ُيــؤذن فيــه بــدفع عنــصر عــدم نقــل األمتعــة واللــوازم مــن بــدل التنقــل  
تكاليف نقل األمتعة واللـوازم، فـإن املنظمـة تـدفع تكـاليف ختـزين األمتعـة الشخـصية واللـوازم                

  .يل حاء للنظام اإلداري للموظفني بالشروط الواردة يف التذيلية ضمن احلدود ورهناًز نامل
  

    ن النقل الكامل لألمتعة واللوازماملقطوع بدالً ماإلمجايل خيار املبلغ     
عند الوصول إىل مركـز العمـل للخدمـة مبوجـب عقـد تعـيني أو انتـداب ملـدة                      )ز(  

ــد نقــل موظــف معــ    ــر، أو عن ــه،    ســنتني أو أكث ــهاء خدمت ــر أو انت ــدة ســنتني أو أكث جيــوز ّين مل
الــذين حيــق هلــم احلــصول علــى تكــاليف نقــل األمتعــة    علــى أســاس دويل، للمــوظفني املعيــنني 

أعـاله، اختيـار حـصة املبلـغ اإلمجـايل املقطـوع عوضـاً عـن                ) أ(واللوازم مبوجب الفقرة الفرعية     
  .ليت حيددها املدير العاماستحقاق نقل األمتعة واللوازم، باملعدالت والشروط ا
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    املرفق الثامن
  التذييل حاء

  
  ليةز ننقل األمتعة الشخصية واللوازم امل

  
    التعاريف  - ١  

  :ألغراض هذه األحكام  
اليت يزيد وزهنا أو حجمها عـن األوزان         األمتعة   "عة الزائدة األمت"ُيقصد بتعبري     )أ(  

  ؛جماناًاليت تنقلها شركات النقل واألحجام 
مجيـع األمتعـة واللـوازم الـضرورية     " ليـة ز ناألمتعة الشخصية واللوازم امل "شمل  ت  )ب(  

ـــ   ــصي أو امل ــتعمال الشخـ ــادة لالسـ ــرب ز نيف العـ ــال  يل، وال تعتـ ــأي حـ ــوارب  بـ ــات والقـ احليوانـ
وســائر وســائل النقــل املدفوعــة مبحركــات أمتعــة واملقطــورات والــسيارات والــدراجات الناريــة 

  .ليةز نشخصية ولوازم م
  

    األمتعة الزائدة  - ٢  
 بالدرجــة االقتــصادية أو مــا يعادهلــا احلــصول  اًحيــق للمــوظفني املــسافرين جــوّ   )أ(  

األمتعة الزائدة اخلاصة هبم وبأفراد أسـرهم املـستحقني يف حـدود الفـرق بـني           نقل  على تكاليف   
  .ادهلالدرجة االقتصادية أو ما يعيف الدرجة األوىل ويف اجماناً وزن األمتعة املسموح بنقلها 

ــاًعنــدما تنقــل إحــدى الــشركات األمتعــة     )ب(   ، وتفــرض عليهــا شــركة أخــرى  جمان
رسوما باعتبارها أمتعة زائدة عندما تنقلها الحقا بغري طريق اجلو، جيوز أن ُتـَردُّ للمـسافر الرسـوم                 

  .بأهنا اعتربت تلك األمتعة زائدةاليت دفعها شريطة حصوله على بيان من الشركة الثانية يفيد 
األمتعــة الزائــدة املنقولــة بطريــق اجلــو، باســتثناء  تــرد الرســوم املدفوعــة عــن ال   )ج(  

أعــاله، مــا مل يــر املــدير العــام أن الظــروف الــيت حتــيط بــسفر    ) أ(املــأذون هبــا مبوجــب الفقــرة  
  . ردها مبا فيه الكفاية لتربيراملوظف استثنائية وقاهرة

  
    الشحنات غري املصحوبة  - ٣  

ر املأذون به يف إجازة لزيارة الـوطن أو زيـارة األسـرة أو يف منحـة                 إذا متّ السف    )أ(  
تعليميــة، بطريــق اجلــو أو الــرب، جيــوز رد الرســوم املدفوعــة عــن الــشحنات غــري املــصحوبة مــن   
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مبا ال جياوز احلدود القصوى التالية، اليت تشمل صـايف وزن أو حجـم مـواد            األمتعة الشخصية،   
  :الصناديق وعربات الرفعالتغليف واحلزم، ولكن دون حساب 

ــ ٥٠  ‘١‘ ــر مكعــب ٠,٣١أو )  أرطــال١١٠ (اًكيلوغرام ــدما١١ً ( مت ــاً ق )  مكعب
للفرد الواحد يف كـل رحلـة، باسـتثناء املنـصوص عليـه             السطحي  بإحدى وسائل النقل    

وجيوز بناء على طلب املوظـف، حتويـل هـذا االسـتحقاق     . أدناه‘ ٢‘يف الفقرة الفرعية   
 النحـو  افية من األمتعـة الزائـدة املـصحوبة أو مـا يعادهلـا علـى            كيلوغرامات إض  ١٠ إىل

  الذي حيدده املدير العام؛
)  مكعبــاً قــدما٤٤ً ( متــر مكعــب ١,٢٤أو )  رطــل٤٠٠( كيلــوغرام ٢٠٠  ‘٢‘

يف رحالـة الـذهاب األوىل      يف منحة تعليمية    السطحي عند السفر    بإحدى وسائل النقل    
  . منهالعودة النهائيةاإىل مؤسسة تعليمية يف اخلارج، أو رحلة 

ن سـنة واحـدة أو عنـد انتـهاء     ملدة تقل عنتداب االتعيني أو لدى ال عند السفر     )ب(  
 موظفـو   مأن يـؤذن للمـوظفني، مبـن فـيه        جيـوز   اخلدمة يف حالة التعـيني ألقـل مـن سـنة واحـدة،              

 ئـق الطرااملشاريع العاملون آلجال قصرية، بشحن األمتعة الشخـصية علـى نفقـة املنظمـة بـأكثر                 
)  رطـــال٢٢٠ً( كيلـــوغرام ١٠٠ ه، حـــسبما يقـــرره املـــدير العـــام، حبـــد أقـــصى قـــدر اقتـــصاداً

أو حجـم مـواد التغليـف واحلـزم،     ، مبـا يف ذلـك وزن      ) مكعبـاً   قدماً ٢٢ ( متر مكعب  ٠,٦٢ أو
ــع ن دون حــساب الــ كــول ــات الرف ــد  . صناديق وعرب ــدة   ويف حــال متدي ــداب مل ــيني أو االنت التع

ثـر، ُتـدفَع للموظـف نفقـات شـحنة إضـافية مـن األمتعـة الشخـصية                  سـنة واحـدة أو أك     إمجاليها  
) ج(املنــصوص عليهــا يف الفقــرة الفرعيــة مبــا ال جيــاوز اســتحقاقاته القــصوى ليــة ز نواللــوازم املــ

  .أدناه
نتـداب ملـدة سـنة واحـدة أو أكثـر، أو عنـد النقـل                االتعيني أو   لدى ال عند السفر     )ج(  

اسـتحقاق  جيب، يف حالة عدم وجـود        ملدة سنة واحدة أو أكثر،       أو انتهاء اخلدمة يف حالة التعيني     
ُتدفَع للمـوظفني، مبـن فـيهم       أن  ،  ١٢-١٠٩نقل األمتعة واللوازم مبوجب القاعدة      بشأن تكاليف   

األمتعـة الشخـصية    املتكبـدة لنقـل     موظفو املشاريع العاملون آلجال متوسـطة أو طويلـة، النفقـات            
مبــا ال يزيــد علــى احلــدود  اقتــصادا، حــسبما يقــرره املــدير العــام، الطرائــقليــة بــأكثر ز نواللــوازم املــ

القصوى التالية اليت تـشمل وزن أو حجـم مـواد التغليـف واحلـزم ولكـن دون حـساب الـصناديق                    
  :الرفعوعربات 
  قـــدما٢٢٠ً( مكعبـــة  أمتـــار٦,٢٣أو ) رطـــل ٢ ٢٠٠(كيلـــوغرام  ١ ٠٠٠  ‘١‘  

  للموظف؛) اًمكعب
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قــــدام  أ١١٠( أمتــــار مكعبــــة ٣,١١أو ) رطــــل ١ ١٠٠ (كيلــــوغرام ٥٠٠  ‘٢‘  
  ألول فرد يف األسرة؛) مكعبة

ــوغرام ٣٠٠  ‘٣‘   ــر مكعــب ١,٨٧أو )  رطــال٦٦٠ً (كيل ــدما٦٦ً ( مت ــة ق )  مكعب
  .ذون له بالسفر على نفقة املنظمةلكل فرد إضايف من أفراد األسرة مأ

جيـب، يف   ،  التعـيني أو االنتـداب، أو النقـل أو انتـهاء اخلدمـة            لـدى   السفر  عند    )د(  
أن ُتــدفع ، ١٢-١٠٩األمتعــة مبوجــب املــادة   بــشأن تكــاليف نقــل   اســتحقاق حالــة وجــود  

ليـة،  ز نللموظف النفقات اليت تكبدها يف نقل كمية معقولـة مـن األمتعـة الشخـصية واللـوازم املـ            
 اقتـصادا، حـسبما يقـرره املـدير العـام،           الطرائقواللوازم، بأكثر   شحنة مسبقة لألمتعة    باعتبارها  

وزن أو حجـم مـواد التغليـف واحلـزم ولكـن      ، مبـا يف ذلـك      ا ال جياوز احلدود القصوى التاليـة      مب
  :الرفعدون حساب الصناديق وعربات 

  للموظف؛)  قدماً مكعبا٩٩ً (مكعب  متر٢,٨٠أو )  رطال٩٩٠ً ( كيلوغراما٤٥٠ً  ‘١‘  
ــوغرام ٣٠٠  ‘٢‘   ــب ١,٨٧أو )  رطــال٦٦٠ً (كيل ــر مكع ــدما٦٦ً ( مت ــاً ق )  مكعب
  ول فرد يف األسرة؛أل
ــ ١٥٠  ‘٣‘   ــر مكعــب ٠,٩٣أو )  رطــال٣٣٠ً (اًكيلوغرام ــدما٣٣ً ( مت ــاً ق )  مكعب

وُيخـصم وزن   . لكل فرد إضايف من أفراد األسرة مأذون له بالسفر علـى نفقـة املنظمـة              
أو حجم أية شـحنة تـرد يف هـذه الفقـرة الفرعيـة مـن احلـد األقـصى للـوزن أو احلجـم                         

  . أدناه٤جب الفقرة موظف نقله مبوالذي حيق لل
دفعـة واحـدة، وتكـون يف       يف األحـوال العاديـة      ُتنقَل الشحنات غري املـصحوبة        )ه(  

.  للموظـف أو ألفـراد أسـرته   املغادرة ووجهة السفر املأذون بـه  حدود تكاليف النقل بني مكان      
زم أعـاله التكـاليف املعقولـة حلـ     ) د(، و )ج(، و )ب(، و ‘٢‘) أ( مبوجب الفقـرات الفرعيـة       ُترّدو

ها أو تفريغهـا، يف حـدود الـوزن أو احلجـم املـأذون              الشحنة ونقلها يف عربات، أو فكّ     وتغليف  
أو تركيبـها أو  تفكيكهـا  ليـة أو  ز نتكاليف خدمة األمتعة الشخصية واللـوازم املـ      ُترّد  به، لكن ال    

أهنـا   املـدير العـام      رسـوم التخـزين وغرامـات التـأخري مـا مل يـرَ            ُتـرّد   وال  .  بطريقـة خاصـة    هاحزم
  .بة بصورة مباشرة على نقل الشحنةمترّت

، أو )ب(، أو ‘٢‘) أ(مبوجـب الفقـرات الفرعيـة      السطحي  عندما يكون الشحن      )و(  
إىل شــحنة الــسطحية حتويــل الــشحنة جيــوز ، اً النقــل اقتــصادطرائــقأعــاله هــو أكثــر ) د(، أو )ج(
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ــةجو ــى أســاس نــصف وزن أو حجــم اســتحقاق    ي ــسطحي   عل ــشحن ال ــأال ــهامل  يف إحــدى ذون ب
  :احلاالت التالية

إىل شــحن الــسطحي ســتحقاق الــشحن  إذا اختــار املوظــف حتويــل كامــل ا     ‘١‘  
  جوي؛

إىل الـسطحي   إذا رأى املدير العام ضرورة حتويل جزء من اسـتحقاق الـشحن               ‘٢‘  
  .ن جوي تلبيةً الحتياجات ماسةشح

عاله، ميكـن حتويـل     أ) ج(غري أنه بالنسبة للشحنات املنصوص عليها يف الفقرة الفرعية            
 يف املائــة إىل شــحن جــوي، علــى ١٠تــصل إىل الــشحن الــسطحي جــزء مــن قيمــة اســتحقاق 

أساس كامل الوزن أو احلجم، ما عـدا يف حالـة انتـهاء اخلدمـة أو عنـد التعـيني أو االنتـداب أو             
مركــز عمــل يف مدينــة يقــع فيهــا مقــر إحــدى املنظمــات   يف املقــر يف فيينــا أو للعمــل يف النقــل 

مبوجـب الفقـرة الفرعيـة      مقرر  وإذا كان االستحقاق    . شتركة يف النظام املوحد لألمم املتحدة     امل
 من استحقاق املوظف مبوجـب      اً ضعف وزن أو حجم الشحنة املنقولة جوّ       فُيخصمأعاله،  ) د(

  . أدناه٤الفقرة 
حتويـل كامــل  للموظــف أن خيتـار  عنـد الـسفر املـأذون بــه بطريـق اجلـو، جيـوز         )ز(  
يف إجازة زيارة الوطن أو زيارة األسرة أو يف منحـة تعليميـة مبوجـب الفقـرة                 السطحية  الشحنة  
ــة  ــة أعــاله ‘ ١‘) أ(الفرعي ــدفَع و. علــى أســاس قاعــدة نــصف االســتحقاق  إىل شــحنة جوي ال ُت
 تكــاليف حــزم األمتعــة املنقولــة بطريــق اجلــو وفكهــا وتفريغهــا، ولكــن ُتــدفَعتغليــف وتكــاليف 
  .بالعرباتة اجلوية لنقل هذه الشحنمعقولة 
قاعــدة نــصف االســتحقاق املنــصوص عليهــا يف الفقــرتني      علــى الــرغم مــن     )ح(  

أعـاله، جيـوز اإلذن بالتحويـل إىل شـحنة بطريـق اجلـو علـى أسـاس كامـل                    ) ز(و) و(الفرعيتني  
  : إحدى احلاالت التاليةالوزن أو احلجم يف

  ؛السطحياجلوي أقل من تكلفة الشحن عندما تكون تكلفة الشحن   ‘١‘  
الـشحنة أو فقـداهنا أثنـاء نقلـها         هتدد بتلـف    عندما يكون هناك خماطر استثنائية        ‘٢‘  

  العابر؛
عندما يكون من املتوقع حدوث تأخري زائد يف الشحن، ال سـيما بالنـسبة إىل                 ‘٣‘  

  .نقولة إىل البلدان غري الساحليةالشحنات امل
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أعاله، ال جيـوز    ) أ(يها يف الفقرة    املنصوص عل السطحية  غري أنه فيما يتعلق بالشحنات        
قـرتني  اإلذن بالتحويل على أسـاس كامـل الـوزن أو احلجـم إال يف احلـاالت املـشار إليهـا يف الف                     

  .أعاله‘ ٢‘و‘ ١‘الفرعيتني 
  

    تكاليف نقل األمتعة واللوازم  - ٤  
دفع املنظمة تكـاليف نقـل األمتعـة واللـوازم مبوجـب القاعـدة               لالعتبارات التالية خيضع    
  :ي للموظفني من النظام اإلدار١٢-١٠٩

على نفقـة   املسموح بنقلها   يكون احلد األقصى لوزن وحجم األمتعة واللوازم          )أ(  
قـــدماً   ١ ٠٨٠ ( مكعبـــاً  متـــراً ٣٠,٥٨أو ) رطـــل  ١٠ ٨٠٠ (اًكيلوغرامـــ  ٤ ٨٩٠املنظمـــة 
ــ ــك وزن  )اًمكعب ــا يف ذل ــواد  ، مب ــصناديق   احلــزم أو حجــم م والتغليــف ولكــن دون حــساب ال

 ١٨ ٠٠٠ (اًكيلوغرامـ  ٨ ١٥٠عربات الرفع، للموظف الذي ليس له زوج أو ولد ُمعـال، و   و
للموظـف الـذي لـه زوج أو ولـد ُمعـال            )  قدم مكعب  ١ ٨٠٠ ( مكعباً  متراً ٥٠,٩٧ أو) رطل

وميكـن اإلذن برفـع ذلـك احلـد األقـصى إذا قـدم املوظـف                . العمل الرمسـي  مكان مركز   يقيم يف   
تتجـاوز  املـراد نقلـها     الـضرورية   زليـة العاديـة و      املـن ولوازمه  الشخصية  ه  دليال مقنعا على أن أمتعت    

  .ذلك احلد
 ١٢-١٠٩القاعـدة   ، ُتنقل الـشحنات املنـصوص عليهـا يف          األحوال العادية يف    )ب(  

تلــك الــشحنات ونقلــها وتعبئــة وُتــرّد التكــاليف املعقولــة حلــزم . وهــذه األحكــام دفعــة واحــدة
ــرّد تكــاليف   بالعربــات وفكهــا وتفريغهــا يف حــ  دود الــوزن أو احلجــم املــأذون بــه، ولكــن ال ُت

. هـا أو تركيبـها أو حزمهـا بطريقـة خاصـة     يكفكتليـة أو  ز نخدمة األمتعة الشخصية واللـوازم املـ    
بـة بـصورة مباشـرة علـى       رسوم التخزين وغرامات التأخري ما مل ير املدير العام أهنا مترتّ          ُترّد  وال  

  .نقل الشحنة
، حـسبما يقـرره    اقتـصاداً  الطرائـق لية بأكثر   ز  نعة الشخصية واللوازم امل   ُتنقَل األمت   )ج(  

  .أعاله) ب(مبوجب الفقرة الفرعية املدير العام، مع األخذ يف االعتبار التكاليف املسموح هبا 
احلــق يف نقــل األمتعــة ولكــل منــهما  إذا كـان كــل مــن الــزوج والزوجــة موظفـاً    )د(  

أعـاله،  ) ج (٣ الشحنات غري املصحوبة مبوجب الفقـرة الفرعيـة         لية أو يف  ز  نالشخصية واللوازم امل  
هـو احلـد    لكليهمـا   يكون احلد األقصى لوزن أو حجم األمتعة اليت ميكن نقلها على نفقة املنظمـة               

  .مركز العمل الرمسيمكان املسموح به للموظف الذي له زوج أو ولد معال يقيم يف 
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للعمـل يف   للمـوظفني املعيـنني     واللـوازم    ال تدفع املنظمـة تكـاليف نقـل األمتعـة           )ه(  
  . من النظام اإلداري للموظفني٢٠٠شاريع مبوجب اجملموعة امل
  

تكاليف نقل األمتعة واللوازم أو الشحنات غري عوضاً عن املقطوع اإلمجايل خيار املبلغ   -٥  
    املصحوبة
) ب(الفقرتـان    (خبـصوص الـشحنات غـري املـصحوبة       ة  كبديل للترتيبـات املبينـ      )أ(  

للمــوظفني جيــوز ، )أعــاله) ه(إىل ) أ(الفقــرات ( ، وخبــصوص تكــاليف نقــل األمتعــة   ))ج(و
 مـن النظـام اإلداري للمـوظفني، حـسب          ٢٠٠ أو اجملموعـة     ١٠٠املستحقني مبوجب اجملموعـة     

  .املقطوعاإلمجايل أو استالم املبلغ النمطي االقتضاء، االختيار بني االستحقاق 
 ينطبق على املـوظفني املعّيـنني       طوع لنقل األمتعة واللوازم،   املقاإلمجايل  املبلغ    ‘١‘  

الــذين مــن حقهــم النقــل التــام  مــن النظــام اإلداري للمــوظفني ١٠٠مبوجــب اجملموعــة 
  من النظام اإلداري للموظفني؛) أ (١٢-١٠٩ للقاعدة وفقاًألمتعة واللوازم ل
لــى املــوظفني  ينطبــق عاملقطــوع للــشحنات غــري املــصحوبة،اإلمجــايل املبلــغ   ‘٢‘  

ــة    ــنني مبوجــب اجملموع ــة ١٠٠املعّي ــن النظــام اإلداري للمــوظفني،   ٢٠٠ أو اجملموع  م
الشحنات غـري املـصحوبة مبوجـب القاعـدة     الذين هلم احلق يف احلصول على مصاريف      

ــن النظــام اإلداري للمــوظفني  ١١-٢٠٩ أو ١١-١٠٩ ــغ   .  م ــدفع مبل ــا ُي إمجــايل كم
 أو  ١٠٠ستحقني املعّيـنني مبوجـب اجملموعـة        مقطوع للشحن مبعدل أقل للمـوظفني املـ       

 من النظام اإلداري للمـوظفني بعقـود تعـيني أو انتـداب ألقـل مـن سـنة                   ٢٠٠اجملموعة  
  .واحدة

للمــوظفني املتــزوجني أو غــري ة املقطــوع مبعــدالت خمتلفــاإلمجــايل ُيــدفع املبلــغ   )ب(  
  .دير العامحسبما حيدده املاملتزوجني الذين يعولون أو ال يعولون أطفاالً 

أو لـدى تعيينـه   املقطوع عند وصول املوظف إىل مركز العمـل     اإلمجايل  ُيدفَع املبلغ     )ج(  
  .ال خيضع هذا املبلغ للتعديل الحقاًاألحوال العادية ويف .  خدمتهأو انتهاءنقله للعمل فيه  أو هانتداب

تـار املبلـغ    واملوظـف الـذي خي    . املقطـوع بـصورة جزئيـة     اإلمجايل  ال ُيدفع املبلغ      )د(  
الـشحنات غـري املـصحوبة أو      يوافـق علـى التنـازل عـن اسـتحقاقاته بـشأن             املقطوع إمنا   اإلمجايل  
أي تكـاليف أخـرى ذات صـلة يـنص عليهـا هـذا التـذييل                وكذا  نقل األمتعة واللوازم،    تكاليف  

وتكـاليف نقـل األمتعـة، الفقـرات مـن      ) ز(إىل  ) ب(الشحنات غـري املـصحوبة، الفقـرات مـن          (
وال تتحمـل املنظمـة     .  وهي االستحقاقات املعمول هبا يف حالة عدم اختيار ذلـك          ،))ه(ىل  إ) أ(
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ليـة أو عـن املـصروفات       ز  ناملسؤولية عـن أي تـأخري يف وصـول األمتعـة الشخـصية أو اللـوازم املـ                 
اإلضــافية الــيت قــد يتكبــدها املوظــف أو عــن االلتزامــات الــيت قــد تنــشأ نتيجــة الختيــاره املبلــغ    

تنطبـق   وتقع على عاتق املوظف مـسؤولية اختـاذ تـدابري التـأمني املناسـبة؛ وال     . ملقطوعااإلمجايل  
  .املقطوعاإلمجايل  أدناه على خيار املبلغ ٦الباب أحكام 

املقطوع عند انتهاء اخلدمـة إذا اسـتقال املوظـف قبـل            اإلمجايل  ال ينطبق خيار املبلغ       )ه(  
احلــصول علــى خيــار املبلــغ  ر اخلدمــة الــذي خيولــه  مــن ســنوات أو أشــه املطلــوب إمتــام احلــد األدىن 

  .املقطوعاإلمجايل 
املقطــوع يــسقط احلــق يف األحــوال العاديــة يف احلــصول علــى املبلــغ اإلمجــايل     )و(  

بدالً من تكاليف نقل األمتعة واللوازم إذا مل يطالب املوظف به خالل سـنة واحـدة مـن تـاريخ               
  .واللوازمتكاليف نقل األمتعة استحقاقه للحصول على 

عوضاً املقطوع  يسقط احلق يف األحوال العادية يف احلصول على املبلغ اإلمجايل             )ز(  
خـالل  املوظـف   ب بـه    إذا مل ُيطالـ   ) أ(:  يف احلالتني التـاليتني    تكاليف الشحنات غري املصحوبة   عن  

نة ّيــنني ملــدة ســغــري املــصحوبة، يف حالــة املــوظفني املعاســتحقاقه للــشحنة ســتة أشــهر مــن تــاريخ 
خالل شهرين، يف حالـة املـوظفني املعّيـنني ملـدة     املوظف ب به  إذا مل ُيطال  ) ب(واحدة أو أكثر، و   
  .تقل عن سنة واحدة

 ٧-١٠٨املقطـوع، فـال ُتطبَّـق أحكـام القاعـدتني           اإلمجايل  إذا اختار املوظف املبلغ       )ح(  
  .تلفها عة الشخصية أو من النظام اإلداري للموظفني املتعلقة بالتعويض عن فقدان األمت٨-٢٠٨و
    

    التأمني  - ٦] - ٥[ 
ال تــرد للمــوظفني تكلفــة التــأمني ضــد احلــوادث الشخــصية أو التــأمني علــى      )أ(  

بيد أنه جيوز دفع تعويض يف حالة فقـدان هـذه األمتعـة أو تلفهـا،         . األمتعة الشخصية املصحوبة  
 مــن النظــام ٨-٢٠٨ أو ٧-١٠٨ مــن ترتيبــات مبوجــب القاعــدتني  ملــا قــد يكــون ســارياًوفقــاً

  .اإلداري للموظفني
 ١١-١٠٩يف حالــة الــشحنات غــري املــصحوبة املــأذون هبــا مبوجــب القاعــدة     )ب(  

ــارة     ٣ والفقــرة ١١-٢٠٩القاعــدة  أو ــسفر يف إجــازة زي ــها بال ــا يتعلــق من  أعــاله، باســتثناء م
:  النحـو التـايل    الوطن أو زيارة األسرة أو يف منحة تعليمية، تتوىل املنظمة مسؤولية التأمني على            

 ٢ ٠٠٠، لغاية حد أقـصى قـدره       )ب (٣بالنسبة للشحنات املنصوص عليها يف الفقرة الفرعية        
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ــدة  دوالر  ــسبة للـــشحنات  ) دوالر أمريكـــي(مـــن دوالرات الواليـــات املتحـ للموظـــف، وبالنـ
  :، لغاية حد أقصى قدره)د(أو ) ج( ٣املنصوص عليها يف الفقرتني الفرعيتني 

   أمريكي للموظف؛دوالر ١٦ ٠٠٠  ‘١‘  
  ألول فرد من أفراد األسرة؛أمريكي  دوالر ٨ ٠٠٠  ‘٢‘  
  . لكل فرد إضايف من أفراد األسرة دوالر أمريكي٤ ٨٠٠  ‘٣‘  
ــة مــواد ذات قيمــة خاصــة    و   ــأمني أي ــق ال يــشمل هــذا الت خاصــة عليهــا معــدالت  تطب

وعنـدما  . و تلفهـا  عـن فقـدان األمتعـة غـري املـصحوبة أ          غـري مـسؤولة     واملنظمة  .  التأمني قساطأل
املــأذون هبــا املــسبقة األمتعــة واللــوازم شــحنة  الســتحقاق وفقــاًُتنقَــل الــشحنات غــري املــصحوبة 

أعــاله، ُيخــصم مبلــغ التــأمني مــن اســتحقاق التــأمني اإلمجــايل   ) د (٣مبوجــب الفقــرة الفرعيــة 
  .أدناه) ج(يه يف الفقرة الفرعية املنصوص علواللوازم املأذون به لشحنات نقل األمتعة 

ليـة خـالل نقلـها العـابر     ز نُترّد تكلفة التأمني على األمتعة الشخصية واللوازم امل     )ج(  
 ٤مبوجـب الفقـرة     ) خاصـة تـأمني   باستثناء املواد ذات القيمة اخلاصة اليت تقتضي دفـع أقـساط            (

 دوالر أمريكـي، للموظـف الـذين لـيس لديـه زوج أو              ٨٠ ٠٠٠أعاله، لغاية حد أقصى قدره      
للموظـف الـذي لديـه زوج أو طفـل معـال يقـيم يف               دوالر أمريكـي     ١٣٠ ٠٠٠، و طفل معال 

  . أي حال املسؤولية عن الفقدان أو التلفبوال تتحمل املنظمة . مركز العمل الرمسيمكان 
، )ب (٣الفقـــرات الفرعيـــة يف حالـــة مجيـــع الـــشحنات املنـــصوص عليهـــا يف   )د(  

مـن   قائمة مفـصلة  ملوظف للمنظمة، قبل الشحن،      أعاله، يقّدم ا   ٤أو يف الفقرة    ) د(أو  ) ج( أو
 املواد املشحونة، مبا يف ذلـك مجيـع احلاويـات مـن قبيـل حقائـب الـسفر، فـضالً                   جبميع  نسختني  

وإذا مل يقـدَّم  . مبحتوياهتا، وقيمة االستبدال بالدوالر األمريكي لكل مادة يف الـشحنة قائمة عن  
  .شحنات، فال تؤّمن املنظمة عليهابالقائمة أي 

    
    رسوم التخزين  - ٧] - ٦[ 

للخدمـة يف مركـز عمـل يـؤذن       على أساس دويل     املعيَّنعندما ُينتدب املوظف      )أ(  
املشقة، بـدالً مـن دفـع تكـاليف نقـل      /فيه بدفع عنصر عدم نقل األمتعة واللوازم من بدل التنقل       

ليـة وغريهـا    ز  ناملـ األمتعة واللوازم، فإن املنظمة تدفع تكاليف ختزين األمتعة الشخـصية واللـوازم             
 دوالر ٤٠ ٠٠٠من الرسوم ذات الـصلة، مبـا يف ذلـك تكلفـة التـأمني لغايـة حـد أقـصى قـدره               

للموظـف الـذي لديـه       ٦٥ ٠٠٠لـذي لـيس لديـه زوج أو طفـل معـال، و            أمريكي، للموظـف ا   
  :الشروط التاليةيستويف ، على أن زوج أو طفل معال
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بـاحلق يف نقـل األمتعـة واللـوازم         مـن مركـز عمـل يتمتـع فيـه           منتـدباً   أن يكون     ‘١‘  
مــن ُعــيِّن أو كــان ســيتمّتع هبــذا احلــق لــو كــان قــد   ) أ (١٢-١٠٩مبوجــب القاعــدة 

  نطقة اليت يقع فيها مركز العمل؛خارج امل
 أربـع أو مثـاين    ]  أو مخـس [العودة إىل مركز العمل نفسه يف غضون        منه  أن ُينَتظَر     ‘٢‘  

  ؛املدير العام للخدمة يف امليدانها أو يف غضون املدة القصوى اليت حددسنوات 
ليـة املخزنـة الفـرق بـني احلـد          ز  نأالّ تتجاوز كمية األمتعة الشخصية واللوازم امل        ‘٣‘  

أعـاله والكميـة الـيت ُشـحنت بالفعـل          ) أ (٤األقصى املسموح مبوجب الفقـرة الفرعيـة        
  .ألقصى لقيمة التأمني تبعاً لذلكوخيفَّض احلد ا.  أعاله٣مبوجب الفقرة 

احلد األقصى لعدد ] فترة مخس سنوات[انقضاء ال ُتدفع رسوم التخزين بعد ) ب(  
  . من تاريخ االنتداباعتباراً السنوات اليت حددها املدير العام للخدمة يف امليدان

  


