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اإلصالحات اإلدارية للمنظمـة فـي مجـال ضوء  علىضرورية  التعديالت التي ُتعتبر  أوًال:
  الموارد البشرية

  
  معلومات أساسية

  
قـوًى عاملـة تناسـب احتياجـات برامجهـا علـى جميـع المسـتويات، ويمكـن تمويلهـا علـى تحتاج المنظمـة إلـى   -٧

نحــو موثــوق. ومــع ذلــك ال يوجــد تناســب بــين التمويــل الــذي تحصــل عليــه المنظمــة وبــين قــدرتها علــى الحفــاظ علــى 
  قوًى عاملة عالية األداء والمرونة والتنقل.

  
اقــد، والــذي يضــم ثالثــة أنــواع مــن التعيــين، أال وهــي: وتعكــف المنظمــة علــى مراجعــة إطارهــا الخــاص بالتع  -٨

التعيين المستمر والتعيين المحدد المدة والتعيين المؤقت. وفي سياق عملية إصالح المنظمة، ومع مراعاة التحديات 
أو الماليــة التــي تواجههــا، تــولى عنايــة دقيقــة إلــى تحديــد مــا إذا كــان ينبغــي أم ال، اإلبقــاء علــى أنــواع التعيــين هــذه 

مراجعتها كي تتسنى إدارة القوى العاملة في المنظمة بفعالية أكبر. وباإلضافة إلى ذلك فقد طلب المجلـس التنفيـذي 
من المدير العام، في دورته الثامنـة والعشـرين بعـد المائـة، أن يتخـذ التـدابير الكفيلـة بتعزيـز المعـايير وٕادخـال أسـاس 

  جديد لمنح التعيينات المستمرة.
  
ونتيجــة لــذلك تعمــل المنظمــة علــى تشــديد المعــايير والشــروط فيمــا يتعلــق بمــنح التعيــين المســتمر للمــوظفين   -٩

. كمـا تقـوم بتعـديل اإلطـار الـذي تسـتخدمه المنظمـة ٤ق١٢٨ت  مالحاليين، مثلما طلبه المجلـس التنفيـذي فـي القـرار 
ســيلتحقون بالعمــل فــي  نمرة للمــوظفين الــذيوذلــك عــن طريــق اإللغــاء التــدريجي لمــنح التعيينــات المســتفــي التعاقــد، 

المنظمة في المستقبل. وبناًء على ذلك تـم تعـديل نـوع التعيينـات المحـددة المـدة كـي يتـيح للمنظمـة تعيـين المـوظفين 
الــذين يعملــون بعقــود محــددة المــدة بعــد فتــرة الســنوات الخمــس الحاليــة، وذلــك لتلبيــة احتياجــات البــرامج وشــريطة أن 

  ل الالزمة، وسوف يتم اإلبقاء على نوع التعيينات المؤقتة.تُتاح األموا
  

ويتطلب اإللغاء التدريجي للتعيينات المؤقتة، وكذلك إلغاء المدة القصوى للتعيينـات المحـددة المـدة، إدخـال   -١٠
عــديالت والت تعــديالت علــى الئحــة المــوظفين فيمــا يتعلــق بإنهــاء التعيينــات وٕالغــاء الوظــائف وعمليــة إعــادة االنتــداب.

  المقترحة، والمبينة أدناه، توضح تلك المواد وتعززها في بعض الحاالت.
  

  سياسات التعيين
  

مــن الئحــة المــوظفين كــي يــتم تــدريجيًا إلغــاء التعيينــات المســتمرة، وكــي يــتم ريثمــا  ٢-٤٢٠ُعــدلت المــادة   -١١
المستمرة. وسوف تشمل هـذه الشـروط يكتمل اإللغاء التدريجي، إدخال معايير وشروط أكثر صرامة لمنح التعيينات 

  إنشاء حوافظ للوظائف.
  

  من الئحة الموظفين من أجل إلغاء المدة القصوى للتعيين المحدد المدة. ٣-٤٢٠كما ُعدلت المادة   -١٢
  

  إنهاء التعيين
  

مــن الئحــة المــوظفين مــن أجــل توضــيح وتعزيــز الــنص المتعلــق بإنهــاء التعيينــات  ١-١٠٤٠ُعــدلت المــادة   -١٣
  محددة المدة والتعيينات المؤقتة.ال
  
  



   EB132/40    ١٣٢/٤٠ت  م

3 

  إلغاء الوظائف (بما في ذلك عملية إعادة االنتداب)
  

مــن الئحــة المــوظفين كــي تــنص علــى أنــه يجــوز إنهــاء تعيــين أي موظــف يعمــل  ١-١٠٥٠ُعــدلت المــادة   -١٤
  بعقد محدد المدة، بصرف النظر عن طول مدة الخدمة، إذا ُألغيت الوظيفة التي يشغلها.

  
من الئحة الموظفين لتحدد فئات الموظفين الذين تحـق لهـم المشـاركة فـي عمليـة  ٢-١٠٥٠وُعدلت المادة   -١٥

  إعادة االنتداب إذا ُألغيت وظائف أو انقضت مدتها.
  

مـــــن الئحـــــة المـــــوظفين لتتـــــيح للمـــــوظفين الـــــذين ال تقـــــل مـــــدة خـــــدمتهم عـــــن  ٣-١٠٥٠وُعـــــدلت  المـــــادة   -١٦
مـن الئحـة المـوظفين، أن يشـاركوا فـي عمليـة إعـادة  ١٠٤٠ييـنهم طبقـًا للمـادة سنوات، والذين ستنقضي مـدة تع ١٠

  االنتداب.
  

. ٤-١٠٥٠و ٣-١٠٥٠من الئحة الموظفين اآلن بين نصي المادتين السابقتين  ٤-١٠٥٠وتجمع المادة   -١٧
  ولم يطرأ أي تعديل على النص.

  
  تغيير الترقيم.من الئحة الموظفين لمراعاة  ٢-٥-١٠٥٠وُعدلت المادة   -١٨
  

تقدير المدير العـام لتمديـد فتـرة إعـادة االنتـداب أكثـر من الئحة الموظفين لحذف  ٦-١٠٥٠وُعدلت المادة   -١٩
  من ستة شهور.

  
مــن الئحــة المــوظفين كــي توضــح أن تعيينــات المــوظفين بعقــود مســتمرة وبعقــود  ٨-١٠٥٠وُعــدلت المــادة   -٢٠

د في حالة عدم إعادة انتدابهم أثناء عملية إعادة االنتداب أو إذا رفضـوا إعـادة محددة المدة سيتم إنهاؤها أو لن ُتمدَّ 
  االنتداب المقترحة عليهم أثناء عملية إعادة االنتداب.

  
مـــن الئحـــة المـــوظفين كـــي تســـد ثغـــرة موجـــودة. فالجـــدول الحـــالي للتعويضـــات  ١٠-١٠٥٠وُعـــدلت المـــادة   -٢١

الــذي ُيــدفع إلـــى الموظــف المعــين بعقــد مســتمر وتتــراوح مــدة خدمتـــه  (مــدفوعات إنهــاء الخدمــة) ال يبــين التعــويض
  المؤهلة بين خمس وست سنوات. وُعدل الجدول ليشير إلى خمسة شهور.

  
فـي تعـويض إنهـاء الخدمـة  ٪٥٠من الئحة الموظفين إللغـاء الزيـادة بنسـبة  ١-١٠-١٠٥٠وُعدلت المادة   -٢٢

  ذلك إعادة االنتداب طبقًا لعملية إعادة االنتداب. إذا رفض الموظف الذي ينتهي تعيينه بناًء على
  

التعديالت التي ُتعتبر ضـرورية علـى ضـوء الخبـرة المكتسـبة ولصـالح اإلدارة الجيـدة   ثانيًا:
  للموارد البشرية

  
  تاريخ بدء النفاذ

  
باسـتثناء التـذييلين من الئحة الموظفين لتبين أن تاريخ بدء نفاذ الئحة المـوظفين هـذه،  ٠٤٠ُعدلت المادة   -٢٣
(منحـة التعلـيم) فهـو  ٢والتـذييل  ،(جـدول المرتبـات) ١. أما تاريخ بدء نفـاذ التـذييل ٢٠١٣هو شباط/ فبراير  ٢و ١
  .٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ١
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  معايير سلوك الموظفين
  

ي للمــوظفين مــن الئحــة المــوظفين إلــى "مــادة" ألن النظــام األساســ ٢-١١٠ُعــدلت كلمــة "فــرع" فــي المــادة   -٢٤
  يتألف من مواد ال فروع.

  
  ساعات العمل والحضور

  
مـن الئحـة المــوظفين لتوضـح أنـه يجـوز حجـز مرتــب الموظـف مؤقتـًا ريثمـا يـتم تحديــد  ٦١٠ُعـدلت المـادة   -٢٥
إذا كـــان الغيـــاب دون إذن كـــان ألســـباب خارجـــة عـــن إرادة الموظـــف أم ال. وٕاذا كـــان الغيـــاب دون إذن ألســـباب  مـــا

  إرادة الموظف يتم دفع المرتب المحجوز.خارجة عن 
  

  مادة جديدة في الئحة الموظفين
  

الجديــــدة فــــي الئحــــة المــــوظفين لتوضــــيح أن مــــواد الئحــــة المــــوظفين ذات الصــــلة  ١٢٠٥ُأدخلــــت المــــادة   -٢٦
مــن الئحــة  ٥-١٢٣٠و ٤-١٢٣٠بــالطعون تنطبــق أيضــًا علــى المــوظفين الســابقين، باســتثناء مــا يتعلــق بالمــادتين 

  ظفينالمو 
  

أن تتخـــذها  ُيتوقـــعالتـــي  المقـــرراتضـــوء  علـــىضـــرورية  التعـــديالت التـــي ُتعتبـــر  ثالثًا:
 اتوالســتين بنــاًء علــى توصــي الســابعةالجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي دورتهــا 

  لجنة الخدمة المدنية الدولية
  

  والفئات العليا المهنية (الفنية) الفئةموظفي مرتبات 
  
األساســية/ الــدنيا لمــوظفي  بزيــادة الجــدول الحــالي للمرتبــاتأوصــت اللجنــة الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة   -٢٧

٪، وذلك بتطبيق طريقة الضم المعتادة والمتمثلـة فـي زيـادة المرتـب ٠,١٢والفئات العليا بنسبة (الفنية)  الفئة المهنية
)، "انتفـاء الخسـارة والمكسـب"(أي علـى أسـاس األساسي وٕاجراء خفض متناسـب لنقـاط مضـاعف تسـوية مقـر العمـل 

  .٢٠١٣ كانون الثاني/ يناير ١اعتبارًا من  النفاذعلى أن يدخل ذلك حيز 
  

  هذه الوثيقة.ب *٢ ملحقالترد في هي من الئحة الموظفين، و  ١ت التذييل تعديالوقد تم وفقًا لذلك إعداد   -٢٨
  

  مرتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة في رتب ومرتب المدير العام
  
 أعــاله ٢٧الــذي ســتتخذه الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن التوصــية المــذكورة فــي الفقــرة  بــالمقرررهنــًا   -٢٩

أن يوصـــي المجلـــس التنفيـــذي جمعيـــة  مـــن النظـــام األساســـي للمـــوظفين، ١-٣طبقـــًا للمـــادة ، تقتـــرح المـــديرة العامـــة
مرتبــات المــديرين العــاّمين المســاعدين والمــديرين اإلقليميــين. وبالتــالي،  بتعــديلوالســتين  السادســةالصــحة العالميــة 
ّمين المســــــــاعدين ، ســـــــيبلغ المرتــــــــب اإلجمــــــــالي للمـــــــديرين العــــــــا٢٠١٣كـــــــانون الثــــــــاني/ ينــــــــاير  ١واعتبـــــــارًا مــــــــن 

دوالرًا أمريكيــًا (للمعيــل)  ١٣٤ ١١١ فــي الســنة، والمرتــب الصــافي دوالر أمريكــي ١٧٢ ٣٠١اإلقليميــين   والمــديرين
  دوالرًا أمريكيًا (لغير المعيل). ١٢١ ٤٤٣ أو
  

ووفقًا للتعديالت التي ستجيزها جمعية الصحة العالمية، فإن  المبينة أعاله،واستنادًا إلى تسويات المرتبات   -٣٠
 وســـــيبلغ مرتبـــــه الصـــــافيدوالرًا أمريكيـــــًا فـــــي الســـــنة،  ١٨٩ ٥٩٩ المرتـــــب اإلجمـــــالي لنائـــــب المـــــدير العـــــام ســـــيبلغ

                                                           
 باإلنكليزية. ٢من الئحة الموظفين في الملحق  ١يرد التذييل    *
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كــــانون  ١دوالرًا أمريكيــــًا (لغيــــر المعيــــل)، وذلــــك اعتبــــارًا مــــن  ١٣١ ٥٩٠دوالرًا أمريكيــــًا (للمعيــــل) أو  ١٤٦ ٢١٩
  .٢٠١٣لثاني/ يناير ا
  

ـــة فيمـــا يخـــص مرتـــب المـــدير العـــام أعـــاله المـــذكورةوســـتنطوي تســـويات المرتبـــات   -٣١  .علـــى تعـــديالت مماثل
 سـيبلغ ،٢٠١٣كـانون الثـاني/ ينـاير  ١، اعتبـارًا مـن ع أن تجيزه جمعية الصحة العالميـةوبالتالي فإن المرتب المتوق

 دوالر أمريكـــي ١٧٦ ٧١٣دوالرًا أمريكيـــًا فـــي الســـنة للمرتـــب اإلجمـــالي، بينمـــا ســـيبلغ المرتـــب الصـــافي  ٢٣٣ ١٦١
  دوالرًا أمريكيًا (لغير المعيل). ١٥٧ ١٥٢أو (للمعيل) 

  
  استعراض مستوى منحة التعليم

  
المعنــي بالتنســيق، أمــام اللجنــة اقتراحــات مقدمــة مــن أمانــة مجلــس الرؤســاء التنفيــذيين فــي األمــم المتحــدة   -٣٢

مطالبـــة عـــن الســـنة  ١٨ ٢٩٦وذلـــك الســـتعراض مســـتوى منحـــة التعلـــيم علـــى أســـاس تحليـــل بيانـــات اإلنفـــاق بشـــان 
ـــًا  ١٥فـــي  ٢٠١١-٢٠١٠الدراســـية  ـــيم. وقـــد تـــم التحليـــل وفق ـــه ُأعطيـــت بخصوصـــها منحـــة التعل ـــدًا/ منطقـــة عمل بل

  .١٩٩٢للمنهجية التي طبقت منذ عام 
  

  وصي الجمعية العامة بما يلي:وقررت اللجنة أن ت  -٣٣
  

، بلجيكا، الدانمرك، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولنـدا، أسـبانيا، سويسـرا، المملكـة النمسابالنسبة إلى   (أ)
المتحدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية، الواليـات المتحـدة األمريكيـة ومنـاطق الـدوالر األمريكـي خـارج 

يعــدَّل الحــد األقصــى المقبــول للمصــروفات والحــد األقصــى لمنحــة التعلــيم علــى الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
  ؛٢٠١٢تقريرها لعام  من الثالث المرفقمن  ١النحو المبين في الجدول 

  
روفات والحـــد األقصـــى الحــد األقصـــى المقبـــول للمصـــبالنســبة إلـــى أيرلنـــدا واليابـــان والســـويد يظـــل   (ب)

مـن تقريرهـا  مـن المرفـق الثالـث ١ن، علـى النحـو المبـين فـي الجـدول لمنحة التعلـيم عنـد المسـتويين الحـاليي
  ؛٢٠١٢لعام 

  
هولنـدا، أسـبانيا،  اليابـان، ، بلجيكـا، الـدانمرك، فرنسـا، ألمانيـا، أيرلنـدا، إيطاليـا،النمسابالنسبة إلى   (ج)

كيـة ومنـاطق الواليات المتحدة األمري السويد، سويسرا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية،
الــدوالر األمريكــي خــارج الواليــات المتحــدة األمريكيــة، تــتم مراجعــة المعــدالت الموحــدة العاديــة لمصــروفات 
اإلقامـــة الداخليـــة، علـــى أال تتجـــاوز الحـــد األقصـــى المقبـــول لمصـــروفات التعلـــيم والمبلـــغ اإلضـــافي لســـداد 

يم التـي تُـدفع للمـوظفين فـي مركـز العمـل تكاليف اإلقامـة الداخليـة، عـالوة علـى الحـد األقصـى لمنحـة التعلـ
  ؛٢٠١٢من المرفق الثالث من تقريرها لعام  ٢ المحدد، وذلك على النحو المبين في الجدول

  
بالنسبة إلى سويسرا يظل المعدل الموحد لمصـروفات اإلقامـة الداخليـة والمعـدل الموحـد اإلضـافي   (د)

مــن  مــن المرفــق الثالــث ٢و المبــين فــي الجــدول لمركــز العمــل المحــدد عنــد المســتوى الحــالي، علــى النحــ
  ؛٢٠١٢تقريرها لعام 

  
اإلبقاء على التدابير الخاصة فيما يتعلق بالصين وهنغاريا، وٕاندونيسيا، واالتحاد الروسي، وكذلك   )ه(

فيما يتعلق بالمدارس الثماني المحددة في فرنسا (وهي المدرسة األمريكية في باريس، والمدرسـة البريطانيـة 
مدرسـة ماريمونـت فـي بـاريس، فـي بـاريس، و  األمريكيـةفي باريس، والمدرسة الدولية في بـاريس، والجامعـة 
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، )École Active Bilingueوكلية اإلدارة األوروبية في ليون، ومدرسة فيكتور هيجو النشيطة الثنائية اللغـة (
  ؛))École Active Bilingue(ول النشيطة الثنائية اللغة ومدرسة جانين ماني

  
  إنهاء التدابير الخاصة فيما يتعلق برومانيا؛  (و)
  

تــدابير خاصــة فــي تايلنــد وفيمــا يتعلــق بالمدرســة التعاونيــة األمريكيــة فــي تــونس العاصــمة إدخــال   (ز)
  بتونس والمدرسة الدولية األمريكية في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا؛

  
كــانون  ١تطبيــق كــل التعــديالت والتــدابير المــذكورة أعــاله ابتــداًء مــن الســنة الدراســية الجاريــة فــي   (ح)

  .٢٠١٣الثاني/ يناير 
  

  *.٣من الئحة الموظفين بناًء على ذلك، وهي مرفقة في الملحق  ٢تم إعداد تعديالت التذييل   -٣٤
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
فــي مشــروعي القــرارين  أن ينظــر، فــي المــذكورة أعــاله ضــوء التنقيحــات، علــى التنفيــذي قــد يرغــب المجلــس  -٣٥

   .الواردين أدناه
  

  ١القرار 
  

  ،التنفيذيالمجلس 
  

هـا المـدير موظفين، على التعـديالت التـي أدخللل النظام األساسيمن  ٢-١٢، وفقًا للمادة يصادق
 فـيفيمـا يتعلـق بمرتبـات المـوظفين  ٢٠١٣كـانون الثـاني/ ينـاير  ١العام على الئحة الموظفين اعتبارًا من 

ـــة المهنيـــة اإللزاميـــة مـــن مرتبـــات  لالقتطاعـــات المنقحـــة المعـــدالت، بمـــا فيهـــا والفئـــات العليـــا (الفنيـــة) الفئ
فيما  ٢٠١٣شباط / فبراير  ١من  ؛ واعتباراً ةاإلجمالي ةاألساسي في تحديد المرتباتوالمستخدمة  الموظفين

بتاريخ بدء نفاذ تعـديالت الئحـة المـوظفين؛ وسياسـات التعيـين؛ وٕانهـاء التعيينـات؛ وٕالغـاء الوظـائف، يتعلق 
االنتــداب؛ ومعــايير ســلوك المــوظفين؛ وســاعات العمــل والحضــور؛ وٕاجــراءات بمــا فــي ذلــك عمليــة إعــادة 

  الطعن؛ ومدفوعات إنهاء الخدمة.
  

  ٢القرار 
  

  ،المجلس التنفيذي
  

   ١،تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفينب الخاصوقد نظر في التقرير 
  

  :والستين بأن تعتمد القرار التالي السادسةجمعية الصحة العالمية  يوصي

                                                           
 باإلنكليزية. ،٣من الئحة الموظفين في الملحق  ٢التذييل يرد    *

 .١٣٢/٤٠م تالوثيقة    ١
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  والستون، السادسةجمعية الصحة العالمية 
  

إذ تشير إلى توصيات المجلس التنفيذي المتعلقة بمرتبـات المـوظفين فـي الوظـائف غيـر 
  رتب ومرتب المدير العام، المصنفة في
  

ميــين بمــا يبلــغ العــاّمين المســاعدين والمــديرين اإلقلي المرتبــات اإلجماليــة للمــديرين تحــدد  -١
ليكـــون المرتـــب الصـــافي المعـــدل فـــي الســـنة قبـــل االقتطـــاع اإللزامـــي دوالر أمريكـــي  ١٧٢ ٣٠١
  ؛دوالرًا أمريكيًا (لغير المعيل) ١٢١ ٤٤٣ دوالرًا أمريكيًا (للمعيل) أو ١٣٤ ١١١

  
دوالرًا أمريكيًا في السـنة  ١٨٩ ٥٩٩المدير العام بما يبلغ  لنائب اإلجماليمرتب ال تحدد  -٢

دوالرًا أمريكيـــًا (للمعيـــل) أو  ١٤٦ ٢١٩قبـــل االقتطـــاع اإللزامـــي ليكـــون المرتـــب الصـــافي المعـــدل 
  دوالرًا أمريكيًا (لغير المعيل)؛ ١٣١ ٥٩٠

  
دوالرًا أمريكيـًا فـي السـنة قبـل  ٢٣٣ ١٦١العـام بمـا يبلـغ  المرتـب اإلجمـالي للمـدير تحدد  -٣

ـــــب الصـــــافي المعـــــدل  ـــــ اً دوالر  ١٧٦ ٧١٣االقتطـــــاع اإللزامـــــي ليكـــــون المرت ـــــل) أو اً أمريكي  (للمعي
  دوالرًا أمريكيًا (لغير المعيل)؛ ١٥٧ ١٥٢

  
كــانون الثــاني/  ١اعتبــارًا مــن  النفــاذأن تــدخل هــذه التســويات فــي المرتبــات حيــز  تقــرر  -٤

  .٢٠١٣ يناير
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ANNEX 1 

AMENDMENTS TO THE STAFF RULES CONSIDERED NECESSARY IN THE 
LIGHT OF WHO’S MANAGEMENT REFORMS IN THE AREA OF HUMAN 

RESOURCES  

Former text New text 

420.  APPOINTMENT POLICIES 

420.2  A “continuing appointment” is an appointment 
without specified time-limit. A continuing 
appointment shall be granted after a minimum of five 
years’ uninterrupted, active service on fixed-term 
appointments and certified satisfactory performance. 

420.  APPOINTMENT POLICIES 

420.2  A “continuing appointment” is an appointment 
without specified time-limit. A continuing 
appointment shall be granted after a minimum of five 
years’ uninterrupted, active service on fixed-term 
appointments and certified satisfactory performance. 

420.2.1  Staff members, excluding those 
referred to in Staff Rule 420.2.2, who hold 
a fixed-term appointment on 1 February 
2013, are eligible to be granted or 
considered for a continuing appointment 
as follows: 

420.2.1.1  If, during the appointment 
held on 1 February 2013, the staff 
member reaches a minimum of five 
years uninterrupted fixed-term, 
active service and has certified 
satisfactory performance, a 
continuing appointment shall be 
granted. 

420.2.1.2  If, during the 
appointment held on 1 February 
2013, the staff member does not 
reach five years of uninterrupted 
fixed-term, active service, the staff 
member shall be considered for a 
continuing appointment pursuant 
to conditions and criteria 
established by the 
Director-General. 

420.2.2  The categories of staff members 
who are not eligible for a continuing 
appointment include:  

420.2.2.1 Staff members specified 
in Staff Regulation 4.5; 

420.2.2.2 Staff members on 
secondment to the Organization; 
and 

420.2.2.3. Staff members who do 
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Former text New text 

not hold a fixed-term appointment 
on 1 February 2013. 

420.3  A “fixed-term appointment” is a time-limited 
appointment of one year or more. A fixed-term 
appointment may be extended, provided that the total 
duration of service under consecutive fixed-term 
appointments does not exceed five years. 
Exceptionally, service on such appointments may be 
further extended, for up to one additional year, in 
accordance with conditions determined by the 
Director-General. 

420.3  A “fixed-term appointment” is a time-limited 
appointment of one year or more. Any extension is 
subject to A fixed-term appointment may be extended, 
provided that the total duration of service under 
consecutive fixed-term appointments does not exceed 
five years. Exceptionally, service on such appointments 
may be further extended, for up to one additional year, in 
accordance with conditions determined by the 
Director-General. 

1040.  COMPLETION OF APPOINTMENTS 

1040.1  In the absence of any offer and acceptance of 
extension, fixed-term and temporary appointments 
shall expire automatically on the completion of the 
agreed period of service. Where it has been decided 
not to offer an extension of appointment to a staff 
member holding a fixed-term appointment, the staff 
member shall be notified thereof no less than three 
months before the expiry of the appointment. Where it 
has been decided not to offer an extension of 
appointment to a staff member holding a temporary 
appointment, the staff member shall be notified thereof 
normally no less than one month before the expiry of 
the appointment. Such notice shall not be required in 
the case of a staff member holding a temporary 
appointment who has reached the maximum duration 
of uninterrupted service under consecutive temporary 
appointments, as defined in Rule 420.4. Eligible staff 
members who do not wish to be considered for 
reappointment shall also give that period of notice of 
their intention. 

1040.  COMPLETION OF APPOINTMENTS 

1040.1  Fixed-term and temporary appointments 
carry no right to extension or conversion of the 
appointment. In the absence of any offer and 
acceptance of extension, such fixed-term and 
temporary appointments shall expire end 
automatically on the completion of the agreed period 
of service. 

1040.1.1  Where it has been decided not to 
offer an extension of appointment to a staff 
member holding a fixed-term appointment, 
the A fixed-term staff member shall be 
notified thereof normally of the end of the 
appointment no less than three months 
before the expiry its end date of the 
appointment. 

1040.1.2  Where it has been decided not to 
offer an extension of appointment to a staff 
member holding a temporary appointment, 
the A temporary staff member shall be 
notified thereof of the end of the 
appointment normally no less than one 
month before its the expiry end date of the 
appointment. Such notice shall not be 
required in the case of a staff member holding 
a temporary appointment who has reached the 
maximum duration of uninterrupted service 
under consecutive temporary appointments, 
as defined in Staff Rule 420.4. 

Eligible staff members who do not wish to be 
considered for reappointment shall also give 
that period of notice of their intention. 
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1050.  ABOLITION OF POST 

1050.1  The fixed-term appointment of a staff member 
with less than five years of service may be terminated 
prior to its expiration date if the post he occupies is 
abolished. 

1050.  ABOLITION OF POST 

1050.1  Subject to Staff Rules 1050.2 and 1050.3, 
tThe fixed-term appointment of a staff member with 
less than five years of service may be terminated prior 
to its expiration end date if the post that he occupies is 
abolished. 

1050.2  When a post held by a staff member with a 
continuing appointment, or by a staff member who has 
served on a fixed-term appointment for a continuous 
and uninterrupted period of five years or more, is 
abolished or comes to an end, reasonable efforts shall 
be made to reassign the staff member occupying that 
post, in accordance with procedures established by the 
Director-General.  

1050.2  When a post held by a staff member with a 
continuing appointment, or by a staff member who has 
served on a fixed-term appointment for a continuous 
and uninterrupted period of five years or more, is 
abolished or comes to an end, In accordance with 
conditions and procedures established by the 
Director-General, reasonable efforts shall be made to 
reassign the staff members occupying that whose 
posts, have been abolished or have come to an end 
in accordance with procedures established by the 
Director-General, as follows:. 

1050.2.1  Staff members with a continuing 
appointment. 

1050.2.2  Staff members holding a fixed-
term appointment on 1 February 2013 who 
have completed at least five years of 
continuous and uninterrupted fixed-term 
service with the Organization, provided 
that this period of continuous and 
uninterrupted fixed-term certified 
satisfactory service began before 
1 February 2013. 

1050.2.3  Staff members not holding a 
fixed-term appointment on 1 February 
2013 who have completed at least ten years 
of continuous and uninterrupted certified 
satisfactory fixed-term service with the 
Organization. 

1050.2.4.  Staff members on secondment to 
the Organization are not eligible to 
participate in the reassignment process. 
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1050.3  The paramount consideration for reassignment 
shall be the necessity of securing the highest standards 
of efficiency, competence and integrity with due 
regard given to the performance, qualifications and 
experience of the staff member concerned. 

1050.3  The paramount consideration for reassignment 
shall be the necessity of securing the highest standards 
of efficiency, competence and integrity with due 
regard given to the performance, qualifications and 
experience of the staff member concerned. In 
accordance with conditions and procedures 
established by the Director-General, reasonable 
efforts shall be made to reassign staff members who 
have completed at least ten years of continuous and 
uninterrupted fixed-term certified satisfactory 
service with the Organization and whose 
appointments will come to an end pursuant to Staff 
Rule 1040. 

1050.3.1  Staff members on secondment to 
the Organization are not eligible to 
participate in the reassignment process. 

1050.4  The Director-General may establish priorities 
for reassigning staff members. 

1050.4  The paramount consideration for 
reassignment shall be the necessity of securing the 
highest standards of efficiency, competence and 
integrity with due regard given to the performance, 
qualifications and experience of the staff member 
concerned. The Director-General may establish 
priorities for reassigning staff members. 

1050.5.2  staff members shall be given due 
preference for vacancies during the reassignment 
period, within the context of Staff Rule 1050.3; 

1050.5.2  staff members shall be given due 
preference for vacancies during the 
reassignment period, within the context of 
Staff Rule 1050.34; 

1050.6  The reassignment period will end within six 
months from its commencement. This period may only 
be exceptionally extended by the Director-General for 
up to an additional six months. 

1050.6  The reassignment period will end within six 
months from its commencement. This period may only 
be exceptionally extended by the Director-General for 
up to an additional six months. 

1050.8  The staff member’s appointment shall be 
terminated if no reassignment decision is made during 
the reassignment period or if the staff member refuses 
a reassignment pursuant to Staff Rule 1050.5.3. 

1050.8  The staff member’s continuing or fixed-term 
appointment shall be terminated, or not extended, if 
no reassignment decision is made the staff member is 
not reassigned during the reassignment period or if 
the staff member refuses a reassignment pursuant to 
Staff Rule 1050.5.3. 
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1050.10  Staff members whose appointments are 
terminated under this Rule shall be paid an indemnity 
in accordance with the following schedule and with 
due regard to Rule 380.2: 

Indemnity (Terminal remuneration) 

Years of service  Staff holding 
continuing 
appointments  

Staff holding other 
types of  
appointments  

Less than 1  ) 
) 
) Not  
) applicable 
) 

One week per 
unexpired month 
of contract, subject 
to a minimum of 
6 weeks and a 
maximum of 
3 months 

1  
2  
3  
4  

5  4 months  
6  6 months  5 months  
7  7 months  6 months  
8  8 months  7 months  
9  9 months  9 months  
10  9.5 months  9.5 months  
11  10 months  10 months  
12  10.5 months  10.5 months  
13  11 months  11 months  
14  11.5 months  11.5 months  
15 or more  12 months  12 months  

 

1050.10  Staff members whose appointments are 
terminated or not extended under this Rule shall be 
paid an indemnity in accordance with the following 
schedule and with due regard to Rule 380.2: 

Indemnity (Terminal remuneration) 

Years of 
service  

Staff holding 
continuing 
appointments  

Staff holding 
other types of 
appointments  

Less than 1  ) 
) 
) Not  
) applicable 
) 
) 

One week per 
unexpired month 
of contract, 
subject to a 
minimum of 
6 weeks and a 
maximum of 
3 months 

1  
2  
3  
4  

5  5 months 4 months  
6  6 months  5 months  
7  7 months  6 months  
8  8 months  7 months  
9  9 months  9 months  
10  9.5 months  9.5 months  
11  10 months  10 months  
12  10.5 months  10.5 months  
13  11 months  11 months  
14  11.5 months  11.5 months  
15 or more  12 months  12 months  

1050.10.1  In the case of termination of appointment 
under Rule 1050.2, the indemnity shall be increased by 
50 percent.  

1050.10.1  In the case of termination of appointment 
following the reassignment process pursuant to 
Staff Rule 1050.2, the indemnity shall be increased by 
50 percent, unless the staff member refuses a 
reassignment pursuant to Staff Rule 1050.5.3. 
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AMENDMENTS TO THE STAFF RULES CONSIDERED NECESSARY IN THE 
LIGHT OF EXPERIENCE AND IN THE INTEREST OF GOOD HUMAN 

RESOURCES MANAGEMENT 

Former text New text 

040.  EFFECTIVE DATE 

These Staff Rules are effective as from 1 January 2012 
and supersede all Rules in force before that date. All 
subsequent modifications shall become effective as 
from the date shown thereon. 

040.  EFFECTIVE DATE 

With the exception of Appendices 1 and 2, Tthese Staff 
Rules are effective as from 1 January February 20123 
and supersede all Rules in force before that date. All 
subsequent modifications shall become effective as from 
the date shown thereon. Appendices 1 and 2 are effective 
as from 1 January 2013. 

110.  STANDARDS OF CONDUCT FOR STAFF 
MEMBERS 

110.2  The basic standards for staff members are set 
out in Section I of the Staff Regulations. 

110.  STANDARDS OF CONDUCT FOR STAFF 
MEMBERS 

110.2  The basic standards for staff members are set out 
in Section Article I of the Staff Regulations. 

610.  WORKING HOURS AND ATTENDANCE 

610.5  No salary shall be paid to staff members in 
respect of periods of unauthorized absence from work 
unless such absence was due to reasons beyond their 
control. 

610.  WORKING HOURS AND ATTENDANCE 

610.5   No salary shall be paid to staff members in 
respect of periods of unauthorized absence from work 
unless such absence was due to reasons beyond their 
control. Payment of salary may be withheld pending a 
determination as to whether the absence was due to 
reasons beyond the staff member’s control. If the 
absence is determined to be for reasons beyond the 
staff member’s control, the salary withheld shall be 
paid. 

New Staff Rule 1205.  APPLICABILITY 

The Rules in this section apply to staff members and 
former staff members. In this section, the term 
“staff member” includes former staff members, 
except with respect to membership in Boards of 
Appeal and the election of such members under 
Staff Rules 1230.4 and 1230.5. 

Appendix 1 Salary scale for the staff in the professional 
and higher categories effective 1 January 2012. 

Appendix 1 Salary scale for the staff in the professional 
and higher categories effective 1 January 20123. 

Appendix 2 Education Grant Entitlements Applicable 
in cases where educational expenses are incurred in 
specified currencies and countries (effective school 
year in progress 1 January 2011) 

Appendix 2 Education Grant Entitlements Applicable in 
cases where educational expenses are incurred in 
specified currencies and countries (effective school year 
in progress 1 January 20113) 



 

 

  
14 

E
B

132/40 
   

ANNEX 2 

Appendix 1 

SALARY SCALE FOR THE PROFESSIONAL AND HIGHER CATEGORIES: ANNUAL GROSS BASE SALARIES AND NET EQUIVALENTS  
AFTER APPLICATION OF STAFF ASSESSMENT (IN US DOLLARS) 

(effective 1 January 2013) 
Step 

D = rate applicable to staff members with a dependent spouse or child; S= rate applicable to staff members with no dependent spouse or child. 
* = the normal qualifying period for a within-grade increase between consecutive steps is one year, except at those steps marked with an asterisk, for which a two-year 
period at the preceding step is required (Staff Rule 550.2). 

Level I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV 

* * * * *   
D-2 Gross 141 412 144 411 147 412 150 430 153 559 156 687                  

Net D 112 231 114 420 116 611 118 801 120 991 123 181                   
Net S 103 105 104 953 106 794 108 630 110 461 112 282                   

    * * * * *       
D-1 Gross 129 216 131 851 134 479 137 115 139 751 142 382 145 019 147 651 150 296             

Net D 103 328 105 251 107 170 109 094 111 018 112 939 114 864 116 785 118 707             
Net S  95 508  97 178  98 846 100 508 102 169 103 826 105 475 107 124 108 768  * * *     

P-5 Gross 106 860 109 100 111 342 113 581 115 823 118 062 120 305 122 545 124 786 127 027 129 268 131 508 133 751     
Net D  87 008  88 643  90 280  91 914  93 551  95 185  96 823 98 458 100 094 101 730 103 366 105 001 106 638     
Net S 80 831 82 285 83 733 85 181 86 628 88 069 89 509 90 947 92 383 93 815 95 246 96 672 98 099     

            * *           * 
P-4 Gross 88 043 90 042 92 039 94 037 96 037 98 032 100 034 102 196 104 359 106 519 108 685 110 844 113 007 115 171 117 333 

Net D 72 554 74 133 75 711 77 289 78 869 80 445 82 025 83 603 85 182 86 759 88 340 89 916 91 495 93 075 94 653 
Net S 67 564 69 001 70 438 71 870 73 303 74 735 76 165 77 593 79 019 80 445 81 868 83 291 84 714 86 133 87 552 

             * * 
P-3 Gross 72 358 74 208 76 058 77 905 79 757 81 605 83 453 85 305 87 154 89 004 90 856 92 701 94 554 96 403 98 251 

Net D 60 163 61 624 63 086 64 545 66 008 67 468 68 928 70 391 71 852 73 313 74 776 76 234 77 698 79 158 80 618 
Net S 56 158 57 502 58 848 60 190 61 536 62 878 64 220 65 567 66 908 68 252 69 591 70 932 72 269 73 609 74 949 

           *    
P-2 Gross 59 343 60 997 62 651 64 306 65 961 67 614 69 270 70 922 72 576 74 233 75 885 77 541       

Net D 49 881 51 188 52 494 53 802 55 109 56 415 57 723 59 028 60 335 61 644 62 949 64 257       
Net S 46 786 47 972 49 155 50 339 51 523 52 708 53 912 55 112 56 319 57 521 58 720 59 926       

               
P-1 Gross 46 454 47 935 49 407 50 957 52 543 54 133 55 724 57 316 58 901 60 492           

Net D 39 486 40 745 41 996 43 256 44 509 45 765 47 022 48 280 49 532 50 789           
Net S 37 247 38 405 39 563 40 720 41 877 43 034 44 191 45 334 46 472 47 610           
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ANNEX 3 

Appendix 2 

EDUCATION GRANT ENTITLEMENTS APPLICABLE IN CASES WHERE EDUCATIONAL 
EXPENSES ARE INCURRED IN SPECIFIED CURRENCIES AND COUNTRIES 

 (effective school year in progress 1 January 2013) 

=     =     = 

                                                      
1 The United States dollar in the United States of America applies, as a special measure, for China, Hungary, 

Indonesia, Romania and the Russian Federation.  The effective date that the adjustments and measures are applicable is based 
on the school year in progress on 1 January 2013; special measures for Romania are discontinued. Special measures are 
introduced  in Thailand and for the American Cooperative School in Tunis, Tunisia and the American International School of 
Johannesburg, South Africa.  

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Country/ 
currency area 

Maximum 
admissible 
educational 
expenses and 
maximum grant 
for disabled 
children 

Maximum 
education grant 

Flat rate when 
boarding not 
provided 

Additional flat rate 
for boarding (for 
staff serving at 
designated duty 
stations) 

Maximum grant 
for staff members 
serving at 
designated 
duty stations 

Maximum 
admissible 
educational 
expenses for 
attendance (only 
when flat rate for 
boarding is paid) 

Part A       
 Austria (Euro) 18 240 13 680 3 882 5 824 19 504 13 064 
 Belgium (Euro) 16 014 12 011 3 647 5 470 17 481 11 152 
 Denmark (Krone) 122 525 91 894 28 089 42 134 134 028 85 073 
 France*(Euro) 11 497 8 623 3 127 4 691 13 314 7 328 
 Germany (Euro) 20 130 15 098 4 322 6 484 21 582 14 368 
 Ireland (Euro) 17 045 12 784 3 147 4721 17 505 12 849 
 Italy (Euro) 21 601 16 201 3 223 4 836 21 037 17 304 
 Netherlands (Euro) 18 037 13 528 3 993 5 990 19 518 12 713 
 Spain (Euro) 17 153 12 864 3 198 4 797 17 661 12 888 
Japan yen (yen) 2 324 131 1 743 098 609 526 914 290 2 657 388 1 511 429 
Sweden (krona) 157 950 118 462 26 219 39 328 157 790 175 641 
Switzerland (Swiss franc) 32 932 24 699 5 540 8 310 33 009 25 545 
United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland (pound 
sterling) 

25 864 19 398 3 821 5 731 25 129 20 769 

 
Part B 

      

United States dollar (outside the 
United States of America) 

21 428 16 071 3 823 5 735 21 806 16 331 

Part C       
United States dollar (in the United 
States of America)1 

45 586 34 190 6 265 9 399 43 589 37 233 

       
 
*  Except for the following schools where the US$ in the US levels will be applied: 

  
1. American School of Paris 
2. American University of Paris 
3. British School of Paris 
4.  École Active Bilingue Victor Hugo 
 

 
5. European Management School of Lyon  
6. International School of Paris 
7. Marymount School of Paris  
8. École Active Bilingue Jeannine Manuel 
 

 




