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  إجراء من قبل المجلس التنفیذي

 1مقررمشروع 

 إن المجلس التنفیذي،

 ، وضع الموارد البشریة في المنظمةتقریر األمین العام بشأن  تدارسوقد 

 .جدول األعمال یقدم مشروع المقرر العتماده مباشرة بعد النظر في ھذا البند من  1

CE/109/3(d)ii 
Madrid, September 2018 
Original: English 
 

 األعمال جدول من ii(د)  3 البند
مسائل إداریة أخرى وذات صلة 

 بالنظام األساسي
 الموارد البشریة

 ملخص تنفیذي

الجدید لألمانة كما وضعھ األمین العام في تقریره عن تصور اإلدارة واألولویات  (الوثیقة  بالھیكلیجري العمل 
CE/108/5(b) rev.1.في إطار ما أقر من موارد ووظائف ( 

لنصف المستوى اإلداري األعلى في المنظمة بلغ نسبة ا تحقق انخفاض ملحوظ في، 2018آب/أغسطس  1بتاریخ 
وحدة التفتیش ق في نفس الوقت إلى شواغل سابقة طرحتھا أفقیة أكثر فعالیة، مع التطر وجود ھیكلیةتقریبا، ما یكفل 

 المشتركة.

، عین األمین العام السید خایمي كابال، من كولومبیا، لمنصب نائب األمین 108المجلس التنفیذي في دورتھ  بموافقة
 العام. وعین ایضا السید مانویل بتلر (إسبانیا) مدیرا تنفیذیا.

، وبلغ 82، بلغ عدد الموظفین 2018آب/أغسطس  1وظائف. وبتاریخ  8تم ملء  نتیجة اإلعالن عن وظائف شاغرة،
 .64دد العاملین غیر الموظفین (حاملي عقود خدمة) ع

، وذلك حرصا على وجود نموذج مستدام  ق بالترقیة وإعادة تصنیف الوظائفأجریت مراجعة للسیاسات الداخلیة تتعل
 یتماشى مع سیاسات منظومة األمم المتحدة. ونتیجة لھذه المراجعة، سیتوقف العمل بخطة النمو المھني.

ظام األساسي والنظام اإلداري للموظفین أكثر مع سیاسات األمم المتحدة وممارساتھا، السیما في مجال الن ولكي یتماشى
النظام األساسي والنظام اإلداري  اعد، یقترح األمین العام تعدیالت على حمایة حقوق الموظفین بالخصوصیة والتق

 .للموظفین 

 إلى قبل رفعھا  بغیة الحصول على تأییده المجلس التنفیذيإلى التعدیالت المقترحة على النظام األساسي للموظفین  تقدم 
 الجمعیة العامة بغیة إقرارھا.

 وتعرض التعدیالت المقترحة على النظام اإلداري للموظفین لكي یقرھا المجلس التنفیذي.
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 ؛بالمعلومات التي قدمت عن الموارد البشریة في المنظمةیحیط علًما  .1

للعمل الذي یقوم بھ أولئك األشخاص في خدمة المنظمة واإلسھام في برنامج العمل،  ویعبر عن ارتیاحھ .2
 بالنظر إلى الطلبات المتزایدة على المنظمة في إطار مواردھا المحدودة؛ السیما

الدول األعضاء على إرسال اقتراحات محددة إلى األمانة من أجل تمویل موظفین فنیین مبتدئین في  ویشجع .3
 المنظمة؛

المتزایدة على بالنظر إلى الطلبات  السیماالدول األعضاء على إیفاد موظفین باإلعارة إلى األمانة،  ویشجع .4
 المنظمة في إطار مواردھا المحدودة؛

من النظام األساسي للموظفین، بغیة رفع ذلك إلى الجمعیة العامة  28(ز) والمادة  15تعدیل المادة  ویؤید .5
 إلقراره؛

من النظام الساسي  28) (ب) من النظام اإلداري للموظفین، ویؤید تعدیل المادة 3( 14تعدیل القاعدة  ویقر .6
 فین التي سوف ترفع إلى الجمعیة العام بغیة إقرارھا؛للموظ

) من النظام اإلداري للموظفین، ویؤید تعدیل 18( 24) (ب)، و3( 24) (أ)، و3( 24تعدیل القواعد  ویقر .7
 (ز) من النظام الساسي للموظفین التي سوف ترفع إلى الجمعیة العامة إلقرارھا؛ 15المادة 

من النظام األساسي والنظام اإلداري للموظفین بشأن  2) من المرفق (ب) و(ج 21تعدیل الفقرتین  ویقر .8
 قواعد لجنة الطعون المشتركة.
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  المیزانیة المعتمدة والھیكل التنظیمي -أوال

 واألولویات یستمر إدخال التغییرات اإلداریة التي أشار إلیھا األمین العام في تقریره حول تصّور اإلدارة .1
وذلك ضمن الموارد المعتمدة وفي ظل العدد الحالي للوظائف الذي یبقى عند ) CE/1085(b) rev.1(الوثیقة 

 . أما الھیكل التنظیمي للمنظمة فمرفق بھذه الوثیقة.وظیفة 106
 

.ألف  تصنیف بیانات الموظفین الفعلیة 
 
 1على عدد الموظفین وتوزیعھم بحسب الدرجة، والجنس، والجنسیة، والعمر (بتاریخ  لالطالع .2

التقاریر السابقة المقدَّمة إلى أسوةً بالُمدرجة أدناه. و 4و 3و 2و 1 )، یُرجى مراجعة الجداول2018 غسطس/أآب
 منظومةبع في التصنیف الوظیفي المتّ لى إالمجلس التنفیذي، یُشار إلى أنَّ التصنیف المعتمد في ھذا اإلطار یرتكز 

د: الفئة الفنیة وما فوق (درجات تتراوح من الفئة الفنیة  إلى مساعد لألمین  1إلى فئة مدیر  1األمم المتحدة الموحَّ
)؛ وینعكس ذلك 7إلى فئة الخدمات العامة  1) وفئة الخدمات العامة (درجات تتراوح من فئة الخدمات العامة العام)

 .عمل المنظمة ومیزانیتھا في برنامج
 

 2018 غسطس/أآب 1 في والجنس : توزیع الموظفین بحسب الدرجة(أ)1 الجدول
 

 الدرجة 1فنیة  2فنیة  3فنیة  4فنیة  5فنیة  5ما فوق فنیة  المجموع
 إناث 6 1 3 5 5  20
 ذكور 2 3 4 5 3 5 22

المجموع  8 4 7 10 8 5 42
 الفرعي

 المجموع
 

 عامةخدمة 
7 

خدمة 
 6عامة 

خدمة 
 5عامة 

خدمة 
 4عامة 

خدمة 
 3عامة 

خدمة 
 الدرجة 2عامة 

 إناث  1 5 1 11 8 26
 ذكور 1 3  3 5 2 14

المجموع  1 4 5 4 16 10 40
 الفرعي

 
 

 2017 أبریل/نیسان 1 في: توزیع الموظفین بحسب الفئة (ب) 1 الجدول
 

 الدرجة 1فنیة  2فنیة  3فنیة  4فنیة  5فنیة   5ما فوق فنیة  المجموع
 العدد 5 3 6 11 10 9 44

 المجموع
 

 عامةخدمة 
7 

عامة خدمة 
6  

عامة خدمة 
5   

عامة خدمة 
4   

عامة خدمة 
3  

خدمة 
 الدرجة   2عامة 

 العدد 1 4 7 8 14 14 48
 

 
، 2ھیكل مستقیم وفعال بینما یستمر التطرق إلى شواغل سابقة لوحدة التفتیش المشتركة وجود حرصا على .3

نیسان/أبریل  1(ب) أعاله اإلنخفاض الھام في الوظائف اإلداریة العالیة بین  1(أ) والجدول  1یتجلى في الجدول 
في  (ب))، حیث تم تقلیص ھذا الھیكل بحوالي النصف 1(الجدول  2018آب/أغسطس  1(أ)) و 1(الجدول  2017
2018. 

 
 

 2018 غسطس/أآب 1 في : توزیع الموظفین بحسب الفئة والجنس2 الجدول

  https://unjiu.org/content/reportsللمزید من المعلومات، رجاء العودة إلى تقاریر وحدة التفتیش المشتركة المتاحة ھنا  2 
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 الجنس وما فوقالفئة الفنیة  فئة الخدمة العامة المجموع

 إناث 20 26 46
 ذكور 22 14 36
 المجموع 42 40 82

 
 المدیر التنفیذي)  وظیفة األمین العام و ة: توزیع الموظفین بحسب الفئة والجنسیة (بما في ذلك وظیف3 الجدول

 

المنظمة تحقیق  بالتزاماألمانة. وال بّد من التنویھ في ھذا اإلطار ضمن فریق عمل  جنسیة خمس وثالثون اتتمثّل حالیً  .4
ومراعاة العدد موظفیھا، مع الحفاظ على أعلى معاییر المھنیة والكفاءة والنزاھة ختیار أوسع توزیع جغرافي ممكن في ا

 .المحدود للمناصب الوظیفیة

 

 : توزیع الموظفین بحسب الفئة والعمر4 الجدول
 

فئة الخدمة  المجموع
 العامة 

 الفئة الفنیة 
 العمر و ما فوق

18 9 11 30 – 39  
32 17 14 40 – 49 
13 7 6 50 – 54  

 البلد الفئة الفنیة  فئة الخدمة العامة البلد الفئة الفنیة  فئة الخدمة العامة

 الجزائر  1 لیتوانیا  1
 األرجنتین 1 1 المغرب  1
 النمسا 1  ھولندا 3 

 أذربیجان 1  نیكاراغوا  1
 البوسنة والھرسك  1 النیجر 1 
 كمبودیا 1  بیرو 1 

 كندا 1  البرتغال 1 2
 الصین 2  جمھوریة كوریا 2 

 الجمھوریة الدومینیكیة 1  جمھوریة مولدوفا  1
تحاد الروسياال 1   فرنسا 4  
 جورجیا 2  سیشیل 2 

 ألمانیا 2 1 إسبانیا 9 22
 غانا  1 سویسرا  1
 ھنغاریا 1  المملكة المتحدة 1 

 ندونیسیاإ  1 الوالیات المتحدة األمریكیة  1
 إیطالیا 1 1 أوروغواي 1 

 لبنان 1 1 أوزبكستان  1
  

 
   

    المجموع بحسب الفئة 42 40
    إجمالي عدد الموظفین 82 
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15 7 6 55 – 59  
3 1 2 60-61  
أو أكثر 62 1  1  
 المجموع 40 38 78

وال الُمعیَّنین لفترٍة زمنیة ُمحدَّدة ویشار إلى أنَّ الجدول أعاله ال یشمل المسؤولین الذین یتولون مناصب إداریة  .5
 .األمین العام

 
 1فإن خطة جدیدة للموظفین نفذت في للمجلس التنفیذي،  103وكما سبق وذكر في تقریر الموارد البشریة للدورة  .6

تكون خاضعة للنظام اإلداري للموظفین ولقواعده. وكانت الخطة قد وضعت على  دون أن 2016كانون الثاني/ینایر 
أدناه  6و 5الجدولین . وتقدم للمجلس التنفیذي في A.385أساس توصیات مشروع تقریر وحدة التفتیش المشتركة 

الجنس والجنسیة دد حاملي عقود الخدمة الذین یشكلون جزءا من ھذه الخطة، تشمل توزیعھم من حیث معلومات عن ع
 .2018آب/أغسطس  1والعمر، بتاریخ 

 
 2018 غسطس/أآب 1 في حاملي عقود الخدمة بحسب الجنسیة والجنس: توزیع 5 الجدول

 
 البلد ذكور إناث البلد ذكور إناث
 بیالروس   1 المغرب   1
 1 ھولندا 1  1

 
 بلغاریا

 
 1 النرویج 1 

 
 كندا 

1 
 

 الفیلیبین 
 

 الصین  1
 كولومبیا   1 البرتغال   1
 مصر   1 جمھوریة كوریا   2
 فرنسا   2 اإلتحاد الروسي   1
 2 إسبانیا 7  17

 
 ألمانیا

 الیونان  1 1 سري النكا  1 1
 إندونیسیا   1 السودان   1
 جمھوریة إیران اإلسالمیة   2 السوید   1
 إیطالبا   1 الجمھوریة العربیة السوریة   1
 الیابان 2 2 المملكة المتحدة  2 2

  
 الوالیات المتحدة األمریكیة

 
 كینیا  1

 
 فنزویال 1 

  
 لبنان 

 المجموع  18  46
 

  

  
 العدد اإلجمالي لحاملي عقود الخدمة

 
 

 
 
 
 

 2018 غسطس/أآب 1 في : توزیع الموظفین بحسب الفئة والجنس6 الجدول
 

 العمر العقود

21 24-29  
31 30-39  
10 40-49  
1 1 50-54  

 55-59  
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 60-61  
أو أكثر 62 1  
 المجموع 64

 شؤون الموظفین -ثانیا

 ألمین العامقرارات ا -ألف 
 

وأسوة بما ھو سائد في األمم المتحدة وفي كل (ب) من النظام األساسي للموظفین،  15البند بموجب  .7
كما ھو مرتقب في  الھیكل التقلیدي في األمانةوكاالتھا المتخصصة من ممارسات، قرر األمین العام العودة إلى 

، بتعیین السید خایمي كابال (كولومبیا) في 108إطارھا القانوني، فقام، بموافقة المجلس التنفیذي في دورتھ 
 منصب نائب األمین العام.

 
، قرر األمین العام أیضا تعیین 3وكما سبق وعرض في تقریر األمین العام حول تصور اإلدارة واألولویات .8

 (ب) من النظام األساسي للموظفین. 15البند السید مانویل بتلر (إسبانیا) في منصب مدیر تنفیذي، بموجب 
 

 نتائج مسابقات التوظیف -باء 
 

 :إجراء مسابقاٍت الختیار الموظفین، تّم ملء المناصب الشاغرة التالیةبعد  .9
 

الوظیفةاسم  رمز الوظیفة الشاغرة  إسم الشخص المختار 
 

UNWTO/HHRR/VAC/04/OFSG/2018 1 برنامج (الفئة الفنیة موظف( 
 مكتب األمین العام

  شیرین التیان
 (إسبانیا)

UNWTO/HHRR/VAC/09/HHRR/2018 2 برنامج (الفئة الفنیة موظف( 
 مكتب األمین العام

 باولو فیاللسكو
 (فرنسا)

UNWTO/HHRR/VAC/20/SFPM/2017 الخدمات (فئة  مساعد كبیر للبرنامج
 )6العامة 

 التعاون التقني وطریق الحریر 

 باترسك فریتز
 (النمسا)

UNWTO/HHRR/VAC/36/OFSG/2017 2 برنامج (الفئة الفنیة موظف( 
 مكتب المستشار القانوني

 میغیل أنخل سوسینو
 (إسبانیا)

UNWTO/HHRR/VAC/28/COMM/2017 الخدمات (فئة  مساعد كبیر للبرنامج
 )6العامة 

 اإلتصاالت

 خولیانا كونتریراس
 (ألمانیا)

UNWTO/HHRR/VAC/29/COMM/2017 الخدمات (فئة  مساعد كبیر للبرنامج
 )6العامة 

 اإلتصاالت

 ألبرتو غارثیا
 (إسبانیا)

UNWTO/HHRR/VAC/24/STPP/2017 3 برنامج (الفئة الفنیة منسق( 
 مكتب األمین العام

 بول كالرا فان در
 (ھولندا)

UNWTO/HHRR/VAC/27/TECO/2017 الخدمات (فئة  مساعد كبیر للبرنامج
 )6العامة 

 التعاون التقني وطریق الحریر

 أولیفیا سیف
 (سویسرا)

 
 

في إدارة  )5 الفئة الفنیةعن شغور منصب مدیر ( صدر إعالن ،4عمال بتوصیات وحدة التفتیش المشتركة .10
األعضاء المنتسبین، نشر على موقع المنظمة على اإلنترنت، فأجریت مسابقة تنافسیة بناء علیھ. وتم إعالن 

للمزید من المعلومات، الرجاء مراجعة تقریر األمین العام عن تصور اإلدارة واألولویات:   3
gement_vision_and_priorities_rev1_en.pdfhttp://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/ce108_5_b_mana 

 https://www.unjiu.org/content/reportsللمزید من المعلومات، الرجاء مراجعة تقاریر وحدة التفتیش المشتركة التابعة لألمم المتحدة  4 
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الدول األعضاء في المنظمة بذلك بواسطة مذكرة. وسوف یتم إبالغ المجلس التنفیذي عن نتیجة ھذه العملیة في 

 التقریر القادم عن الموارد البشریة.
 
 خطة النمو المھنيمستجدات  -جیم 

 
أعلم المجلس التنفیذي في دورتھ التسعین بأن فریقا عامال حول الھیكل الداخلي لألمانة أوصى بأن تقوم  .11

ت مستویات الوظائف في األمانة، مراجعة وتثبیالمنظمة بانتداب اخصائي خارجي بتصنیف الوظائف من أجل 
ووفقا لمقاییس التنصنیف المعتمدة لدى لجنة الخدمة  2010اشیا مع الھیكل الداخلي المعدل الذي اعتمد في تم

المدنیة الدولیة. وكان الغرض من تلك العملیة استحداث خطة للنمو المھني تتیح الترقي المھني والتنقل األفقي، 
 ما لم یكن متاحا في ذلك الحین.

 
لراھنة واآلتیة االتوظیف  إن التخطیط للموارد البشریة / القوة العاملة ینطوي على تقییم منتظم لمتطلبات .12

من حیث أعداد ومستویات المھارات والكفاءات، فضال عن وضع خطط لتلبیة ھذه المتطلبات. ویجب لذلك أن 
حرصا على قیام األمانة  مراجعة األمر باستمراریتماشى مع احتیاجات برنامج المنظمة لألمد البعید، كما یجب 

 لعاملة.اوالیتھا وھیكلھا وحجم قوتھا على نحو جید من حیث  الخططباستخدام ھذه 

 
للمجلس التنفیذي،  108وإذ یؤخذ في الحسبان (أ) الھیكل المنقح لألمانة الذي تم اإلعالن عنھ في الدورة  .13

(ب) ضرورة التماشي أكثر مع الممارسات الجیدة بشأن التوظیف والتنقل الداخلي في األمم المتحدة، مع 
والمبادئ العامة لتغذیة قوة عاملة تكون دینامیة وشاملة وقابلة على التكیف،  مراعاة احتیاجات ھیكل المنظمة،

وتكون أیضا قادرة على التلبیة الفعالة للوالیات الحاضرة واآلتیة، فضال عن المتطلبات التشغیلیة المتبلورة، 
ستند التوظیف (ج) التماشي مع توصیات وحدة التفتیش المشتركة بشأن أدوات وآلیات للرقابة لكفالة أن ی

والترقیة إلى تقییم شفاف ومقارن لكفاءات المرشحین المھنیة، (د) حجم المنظمة الصغیر والقیود على 
والحاجة ألن یكون ھناك نموذج مستدام مالیا ومستقیم مع سیاسات األمم المتحدة وممارساتھا،  میزانیتھا، (ه)

 تُنھى خطة النمو المھني.

 
 اإلداريوبناء على ما تقدم، تبقى متطلبات التوظیف والترقیة والنقل وإعادة التصنیف خاضعة للنظام  .14

 للموظفین وقواعده، وكذلك للتعمیمات ذات الصلة.
 

   الموظفون على سبیل اإلعارة

 
تتیحھا اھتماٌم متزایٌد من جانب الدول األعضاء في إطار إمكانیة بناء القدرات التي أیضا  2018برز في  .15

 ردّ  دون اإلعارة من أساس المنظمة، بحیث تسمح بإرسال خبراء ومسؤولي السیاحة من قبل دولٍة عضو، على
دةالتكالیف، وذلك لكي  . ویُنفَّذ ھذا الترتیب رسمیًا من خالل مذكرة یشاركوا في أنشطة األمانة لفترٍة زمنیة محدَّ

 .تفاھم
 
 

 الموظفون الفنیون المبتدئون

 
السیاحة العالمیة اتفاقیة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بشأن إدارة برنامج الموظفین  منظمةعقدت  .16

الفنیین المبتدئین على مستوى منظومة األمم المتحدة كلھا. تستطیع الدول األعضاء المھتمة إرسال موظفیھا 
نصب المعني من خالل سنوات عن طریق تمویل الم 3-1الشباب للعمل في منظمة السیاحة العالمیة لمّدة 

 االتفاقیة اإلطاریة.
 
 

 للموظفین األساسيالتعدیالت على قواعد النظام 
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لموظفي منّظمة السیاحة العالمیة، یتولّى المجلس التنفیذي، بناًء  األساسيمن النظام  1مراعاة القاعدة مع  .17
للموظفین بما یتفق مع  األساسيعلى اقتراح األمین العام، "وضع ما یراه ضرورًیا من قواعد لتنفیذ النظام 

ثالثة تعدیالت على قواعد النظام اإلداري للموظفین.  109المبادئ التي یمّثلھا". وقد أعّد األمین العام للدورة 
 المشتركة. الطعونقواعد لجنة  – 2وباإلضافة، ھناك تعدیل مقترح للمرفق 

 
مماشاة قواعد  الغرض من التعدیل ھو)، 18( 24) (أ) والقاعدة 3( 24(ز) والقاعدة  15في حالة المادة  .18

منظمة السیاحة العالمیة ونظمھا الداخلیة بشأن التعیینات المحددة المدة والدائمة مع تلك السائدة في منظومة 
عرض مع اتباع الممارسات الراھنة في األمم المتحدة، لتوفیر مزید من المرونة في نوع التعیینات التي ت

منظمات أخرى تابعة لألمم المتحدة من حیث خفض التعیینات الدائمة، والتنقل األفقي، وسیاسات اإلحتفاظ 
 بالموظفین.

 
یستند إلى توصیات وحدة التفتیش  ) (ب)، الغرض من ھذا التعدیل3( 13والقاعدة  28وفي حالة المادة   .19

، األمر الذي اقرتھ الجمعیة العامة في دورتھا الثانیة 65سن التقاعد األقصى إلى  ویتعلق بتمدید 5المشتركة
 والعشرین.

 
)، الغرض من ھذا التعدیل ھو كفالة وجود مناوب مناسب i) (أ) (2( 31والقاعدة  28و في حالة المادة  .20

 لرئیس لجنة الطعون المشتركة.

 
األساسي للموظفین والقواعد المتعلقة بقواعد لجنة بالنظام  2(ب) و(ج) والمرفق  21وفي حالة المادة  .21

ھو الحرص على احترام سریة سجالت وتقاریر لجنة الطعون  الطعون المشتركة، الغرض من ھذا التعدیل
 المشتركة.

 
من النظام األساسي للموظفین، سوف  28(ز) والمادة  15إذا أید المجلس التنفیذي التعدیالت على المادة  .22

 یالت إلى الجمعیة العامة بغیة إقرارھا في دورتھا القادمة.تقدم ھذه التعد
 

) من قبل المجلس التنفیذي، 18( 24) (ب)، و3( 24) (ب)، و3( 13وإذا تم إقرار التعدیالت على القواعد  .23
سوف یتم إصدار تعمیم من المنظمة في الموعد المناسب لإلعالم فسوف ترفع إلى الجمعیة العامة. إذا أقرت، 

 لموضوع.عن ھذا ا
 

من قبل المجلس التنفیذي، سوف یتم إصدار تعمیم  ) i) (أ) (2( 13وإذا تم إقرار التعدیالت على القاعدة  .24
 من المنظمة في الموعد المناسب لإلعالم عن ھذا الموضوع.

 
بالنظام األساسي والنظام اإلداري للموظفین  2(ب) و(ج) من المرفق  21وإذا أقر التعدیل على الفقرتین  .25

بشأن قواعد لجنة الطعون المشتركة، سوف یتم إصدار تعمیم من المنظمة في الموعد المناسب لإلعالم عن ھذا 
 الموضوع.

 
 

 النص الجدید المقترح
 

 النص الحالي

(ز) 15المادة   
  ملء الوظائف الشاغرة

(ز) 15المادة   
 ملء الوظائف الشاغرة

(ز) التعیینات لملء الوظائف الشاغرة تتم لفترة ال تقل 
في كل سنوات  خمس ثالثعن سنة واحدة وال تزید عن 

لفترة ال تزید . ولئن جاز تمدید التعیین المحدد المدة مرة
ألي فترة ال تزید عن  في مجملھا عن خمس سنوات

، فإن ذلك ال ینطوي على خمس سنوات في كل مرة

(ز) التعیینات لملء الوظائف الشاغرة تتم لفترة ال تقل  
عن سنة واحدة وال تزید عن ثالث سنوات. ولئن جاز 
تمدید التعیین المحدد المدة لفترة ال تزید في مجملھا عن 
خمس سنوات، فإن ذلك ال ینطوي على توقعات بالتجدید 

أو العمل، بل ینتھي  أو التحول إلى نوع آخر من التعیین

 https://www.unjiu.org/content/reports ة تقاریر وحدة التفتیش المشتركة:للمزید من المعلومات، رجاء مراجع 5 
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بالتجدید أو التحول  ،من نوع آخر قانونیة أو، توقعات
بغض النظر عن  إلى نوع آخر من التعیین أو العمل،

بل ینتھي دون إشعار سابق بتاریخ اإلنھاء  ،طول الخدمة
المحدد في عقد العمل. والیعتبر تاریخ اإلنتھاء للعقد 
المحدد المدة إنھاء بالمعنى المفھوم في النظام اإلداري 

 واألساسي للموظفین.
 

إشعار سابق بتاریخ اإلنھاء المحدد في عقد العمل.  دون
والیعتبر تاریخ اإلنتھاء للعقد المحدد المدة إنھاء بالمعنى 

 المفھوم في النظام اإلداري واألساسي للموظفین.
 

(أ) )3( 24 القاعدة  
 نھایة التعیین

(أ) )3( 24 القاعدة  
 نھایة التعیین

(أ) ینتھي التعیین المحدد المدة تلقائیا وبدون تعویض 
دفع ویجوز بتاریخ اإلنتھاء المحدد في كتاب التعیین. 

یحمل عقدا محدد المدة، في  لموظف منحة نھایة خدمة
 24ظل الشروط المحددة في قاعدة النظام اإلداري 

)18.( 
 

(أ) ینتھي التعیین المحدد المدة تلقائیا وبدون تعویض 
 بتاریخ اإلنتھاء المحدد في كتاب التعیین.

 

(ب) )3( 24 القاعدة  
 نھایة التعیین

(ب) )3( 24 القاعدة  
 نھایة التعیین

قبل ثالثة أشھر على األقل من انتھاء التعیین (ب) 
المحدد المدة لفترة ثالث سنوات أو أقل، یراجع األمین 
العام وضع الموظف. وفي ضوء ھذه المراجعة، یقرر 

، األمین العام إما إنھاء خدمة الموظف أو تمدید تعیینھ
مرة واحدة فقط، لفترة ال تجعل الفترة اإلجمالیة للخدمة 
تزید عن خمس سنوات؛ وال یكون ھذا التمدید قابال 

. وعلى نحو استثنائي، إذا اعتبر األمین العام أنھ للتجدید
ال غنى للمنظمة عن الخبرة التي اكتسبھا الموظف، 

لھ عرض تعیین دائم على الموظف لدى انتھاء  یجوز
عقده المحدد المدة الممدد وبعد التشاور مع مجلس 

 التعیین والترقیة.

قبل ثالثة أشھر على األقل من انتھاء التعیین (ب) 
المحدد المدة لفترة ثالث سنوات أو أقل، یراجع األمین 
العام وضع الموظف. وفي ضوء ھذه المراجعة، یقرر 

أو تمدید تعیینھ، األمین العام إما إنھاء خدمة الموظف 
مرة واحدة فقط، لفترة ال تجعل الفترة اإلجمالیة للخدمة 

سنوات؛ وال یكون ھذا التمدید قابال تزید عن خمس 
للتجدید. وعلى نحو استثنائي، إذا اعتبر األمین العام أنھ 
ال غنى للمنظمة عن الخبرة التي اكتسبھا الموظف، 
یجوز لھ عرض تعیین دائم على الموظف لدى انتھاء 
عقده المحدد المدة الممدد وبعد التشاور مع مجلس 

 التعیین والترقیة.
)18( 24 القاعدة  

 منحة نھایة خدمة
)18( 24 القاعدة  

  6منحة نھایة خدمة
یمكن للموظفین الحاملین تعیینا محدد المدة أن (أ) 

یكونوا مؤھلین لمنحة نھایة الخدمة لدى انتھاء 
، بعد مضي ست سنوات أو أكثر تعیینھم المحدد المدة

عل خدمة مؤِھلة ومستمرة مع المنظمة، وشرط أن 
 بشھادة.یكون أداؤھم مرضیا 

 
(ب) ال تستحق منحة نھایة الخدمة في حالة اإلستقالة، 
أو الفصل دون سابق إنذار، أو التخلي عن الوظیفة، أو 

ظام ن) من ال4( 24التقاعد كما ھو محدد في القاعدة 
اإلداري للموظفین، أو التقاعد المبكر بموجب قواعد 
الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم 

تم تلقي صحیة، أو إذا  و عدم التجدید ألسباب، أالمتحدة
 .ھلتجدید التعیین ورفض عرض من المنظمة

 
(ج) ویتم احتساب منحة نھایة الخدمة على أساس 
الراتب اإلجمالي ناقص اإلقتطاع اإللزامي من مرتبات 
الموظفین (زائد عالوة اللغة، إذا كانت تنطبق)، وفقا 

 للمقیاس اآلتي:

 (قاعدة جدیدة)
 
 

 تبقى ھذه القاعدة عرضة لمزید من المراجعة وفقا لتوصیات لجنة الخدمة المدنیة الدولیة وممارسات منظومة األمم المتحدة.  6
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 خدمة مستمرة كاملةسنوات 

 سنوات 6
 سنوات 7
 سنوات 8
 سنوات 9

 سنوات 10
 سنة 11
 سنة 12
 سنة 13
 سنة 14

 و ما فوق 15

 كمیة العالوة باألشھر
3 
5 
7 
9 

9,5 
10 

10،5 
11 

11،5 
12 
 

 

28المادة   
  سن التقاعد

28المادة   
 سن التقاعد

یستبقى الموظفون في الخدمة الفعلیة بعد تجاوزھم ال 
ویجوز العمر المحدد في النظام اإلداري للموظفین. 

لألمین العام، لما فیھ مصلحة المنظمة، تمدید العمر 
 المحدد لسنة أو سنتین  في حاالت استثنائیة.

 

یستبقى الموظفون في الخدمة الفعلیة بعد تجاوزھم ال 
اإلداري للموظفین. ویجوز  العمر المحدد في النظام

لألمین العام، لما فیھ مصلحة المنظمة، تمدید العمر 
 المحدد لسنة أو سنتین  في حاالت استثنائیة.

 
) (ب)3( 14 القاعدة  

 الفحص الطبي قبل التعیین وبعده
) (ب)3( 14 القاعدة  

 الفحص الطبي قبل التعیین وبعده
 )حذفت(ب) ( 

 
(ب) عندما یستبقى موظف في خدمة المنظمة بعد 

من  28دة القاعتجاوزه سن الثانیة والستین بحسب 
یكون من الالزم الخضوع النظام اإلداري للموظفین، 

لفحص طبي، من قبل مستشار طبي یعینھ األمین العام، 
 في بدایة كل سنة من الخدمة.

 )i) (أ) (2( 31 القاعدة
 ركةعضویة لجنة الطعون المشت

 )i) (أ) (2( 31 القاعدة
 عضویة لجنة الطعون المشتركة

من ثالثة أعضاء،  تتألف لجنة الطعون المشتركة (أ)
 على النحو اآلتي:

 
)iاألمین العام  ا) الرئیس، ویتم اختیاره من ھیئة یعینھ

ویجوز لفترة سنتین بعد التشاور مع رابطة الموظفین. 
 ؛یس مناوب بالطریقة نفسھاتعیین رئ

 
)iiعضو یعینھ األمین العام لفترة سنتین؛ ( 
 
)iii عضو ینتخبھ الموظفون. ینتخب الموظفون (

باإلقتراع مرة كل سنتین، موظفین اثنین، واحدا من الفئة 
الفنیة وآخر من فئة الخدمات العامة. ویكون العضو 
المدعو للعمل في اللجنة من الفئة التي ینتمي إلیھا 

 في قضیتھ.الموظف الذي یجري النظر 
 

من ثالثة أعضاء،  تتألف لجنة الطعون المشتركة (أ)
 على النحو اآلتي:

 
)iاألمین العام  ا) الرئیس، ویتم اختیاره من ھیئة یعینھ

 لفترة سنتین بعد التشاور مع رابطة الموظفین؛
 
)iiعضو یعینھ األمین العام لفترة سنتین؛ ( 
 
)iii (عضو ینتخبھ الموظفون. ینتخب الموظفون 

باإلقتراع مرة كل سنتین، موظفین اثنین، واحدا من الفئة 
الفنیة وآخر من فئة الخدمات العامة. ویكون العضو 
المدعو للعمل في اللجنة من الفئة التي ینتمي إلیھا 

 الموظف الذي یجري النظر في قضیتھ.
 

 2المرفق 
 قواعد لجنة الطعون المشتركة

 
 السجالت والتقاریر

 (ب) 21الفقرة 

 2المرفق 
لجنة الطعون المشتركة قواعد  

 
 السجالت والتقاریر

 (ب) 21الفقرة 
یكون تقریر اللجنة سریا ما لم یقرر األمین العام  (ب)

خالفا لذلك. ویجوز لمقدم الطعن أن یصرح بھذا التقریر 
ویتم إبالغ أعضاء المجلس التنفیذي، للمحكمة اإلداریة. 

یكون تقریر اللجنة سریا ما لم یقرر األمین العام  (ب)
خالفا لذلك. ویجوز لمقدم الطعن أن یصرح بھذا التقریر 

، أعضاء المجلس التنفیذيإبالغ للمحكمة اإلداریة. ویتم 
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وقرارات األمین العام على سبیل اإلعالم، بتقریر اللجنة 
 بشأنھا.

بتقریر اللجنة وقرارات األمین العام  على سبیل اإلعالم،
 بشأنھا.

 2المرفق 
 قواعد لجنة الطعون المشتركة

 
 السجالت والتقاریر

 (ج) 21الفقرة 

 2المرفق 
 قواعد لجنة الطعون المشتركة

 
 السجالت والتقاریر

 (ج) 21الفقرة 
 )حذفت(ج) (

 
یجوز لمن یعتزم تقدیم طعن، وقد قدم مذكرة (ج) 

، وألعضاء لجنة الطعون 7احتجاج بموجب الفقرة 
أو رؤساء رابطة(أو  المعینین ألي قضیة، ولرئیس

رابطات الموظفین، تفحص التقاریر السابقة للجنة 
 الطعون والقرارات التي اتخذھا األمین العام بشأنھا.

 
 

* * * 
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