مقتطفات من قانون

 - 3 FAM 7120التعاريف

االفراد المؤهلين للتعيين لعائلة الموظف ) :(AEFMيعتبر الفرد الذي يستوفي جميع المعايير التالية بمثابة
احد افراد عائلة الموظف المؤهلين للتعيين ألغراض التوظيف:
 -1مواطن أمريكي .
 -2الزوج أو الشريك العائلي (كما هو محدد في قانون ) ) 3 FAM 1610للموظف الكفيل (كما هو محدد
في هذا القسم).
 -3المدرج اسمه في أحد الوثائق التالية:
(أ) أوامر/تراخيص السفر الخاصة بالموظف الكفيل المعين ( وليس الموظف المنقول لمهام مؤقتة/
 ) TDYفي بعثة أمريكية في الخارج تحت سلطة رئيس البعثة  ،أو في مكتب تابع للمعهد
األمريكي في تايوان ). (AIT
(ب)

االستمارة المصدقة  OF-126تقريراإلقامة للخدمة الخارجية واإلعالة (أو ما يعادل ذلك من

وكالة أخرى) للموظف الكفيل المعين ( وليس الموظف المنقول لمهام مؤقتة) تحت سلطة رئيس
البعثة أو في مكتب تابع للمعهد األمريكي في تايوان ويقيم في موقع عمل الموظف الكفيل في
الخارج.
 -4ال يحصل على المخصصات التقاعدية الحكومية األمريكية أو الراتب التقاعدي من مهنة في الخدمة
الخارجية األمريكية أو الخدمة المدنية.
-5ان اليكون موظف عام أو متخصص في الخدمة الخارجية في إجازة بدون أجر ). (LWOP
-6ان اليكون موظفا ً في الخدمة المدنية لديه حقوق إعادة توظيف في وكالته أو مكتبه.

احد افراد العائلة المؤهلين ) : (EFMيعتبر الفرد الذي يستوفي جميع المعايير التالية احد افراد العائلة
المؤهلين ألغراض التوظيف ( الجنسية ليست عامالً):
 -1الزوج أو الشريك العائلي (كما هو محدد في قانون (  )3 FAM 1610للموظف الكفيل (كما هو محدد
في هذا القسم) ؛ أو من ابناء الموظف الكفيل يقل عمره عن  21عاما ً وغير متزوج  ،أو (بغض النظر عن

العمر) غير متزوج وغير قادر على دعم نفسه ؛ أو أحد الوالدين (بما في ذلك الوالد أو الوالدة بالتبني
القانوني) أو األخ أو األخت الذين اعلنوا انهم يعتمدون على الموظف الكفيل بنسبة  ٪51أو أكثر .
 -2المدرج اسمه في أحد الوثائق التالية:
(أ) أوامر السفر الخاصة بالموظف الكفيل المعين ( وليس الموظف المنقول لمهام مؤقتة) في بعثة
أمريكية في الخارج تحت سلطة رئيس البعثة  ،أو في مكتب تابع للمعهد األمريكي في تايوان
(ب)

االستمارة المصدقة  OF-126تقريراإلقامة للخدمة الخارجية واإلعالة (أو ما يعادل ذلك من

وكالة أخرى) للموظف الكفيل المعين ( وليس الموظف المنقول لمهام مؤقتة) تحت سلطة رئيس البعثة
 ،أو في مكتب تابع للمعهد األمريكي في تايوان ،ويقيم في موقع عمل الموظف الكفيل في الخارج .

احد افراد العائلة المؤهلين من حاملي الجنسية االمريكية ) : (USEFMيعتبر الفرد الذي يستوفي جميع
المعايير التالية احد افراد العائلة المؤهلين من حاملي الجنسية االمريكية ألغراض التوظيف:
 -1مواطن أمريكي.
 -2الزوج أو الشريك العائلي (كما هو محدد في قانون (  )3 FAM 1610للموظف الكفيل (اي بعبارة
اخرى موظف الخدمة الخارجية والخدمة المدنية على المالك الدائم او احد افراد القوات المسلحة) ؛ أو احد
ابناء الموظف الكفيل يقل عمره عن  21عاما ً وغير متزوج  ،أو (بغض النظر عن العمر) غير متزوج وغير
قادر على دعم نفسه .
 -3المدرج اسمه في أحد الوثائق التالية:
(أ) أوامر السفر الخاصة بالموظف الكفيل المعين ( وليس الموظف المنقول لمهام مؤقتة) في بعثة
أمريكية في الخارج تحت سلطة رئيس البعثة  ،أو في مكتب تابع للمعهد األمريكي في تايوان
(ب)

االستمارة المصدقة  OF-126تقريراإلقامة للخدمة الخارجية واإلعالة (أو ما يعادل ذلك من

وكالة أخرى) للموظف الكفيل المعين ( وليس الموظف المنقول لمهام مؤقتة) تحت سلطة رئيس
البعثة  ،أو في مكتب تابع للمعهد األمريكي في تايوان ،ويقيم في موقع عمل الموظف الكفيل في
الخارج .

ضا بمثابة "احد افراد العائلة المؤهلين من حاملي الجنسية االمريكية"
 -4تعتبر الفئات التالية من الموظفين أي ً
ألغراض التوظيف إذا انطبق عليهم التعريف أعاله:
(أ) موظف عام أو متخصص في الخدمة الخارجية في إجازة معتمدة بدون أجر.
(ب) موظفو الخدمة المدنية الذين لديهم حقوق إعادة توظيف في وكالتهم  /مكتبهم.
(جـ) متقاعدو الخدمة الخارجية أو الخدمة المدنية.

مقتطفات من قانون  3 FAM 4180التعاريف
افراد العائلة )(MOHS
تعريف احد افراد العائلة :الشخص الذي يرافق أو ينضم إلى الموظف الكفيل ،أي موظف على المالك الدائم
تحت سلطة رئيس البعثة  ،سواء الخدمة الخارجية أو الخدمة المدنية أو في القوات المسلحة المعين بصفة
دائمة أو مقيم في الخارج في بعثة أمريكية ،أو في مكتب المعهد األمريكي في تايوان .ينطبق تعريف عضو
العائلة على الفرد الذي يستوفي المعايير التالية:
 -1ليس من افراد العائلة المؤهلين  EFMوبالتالي ليس مدرجا على أوامر السفر أو حاصل على الموافقة
من خالل استمارة  OF-126تقريراإلقامة للخدمة الخارجية واإلعالة للموظف الكفيل .
 -2معلن عنه رسميًا من قبل الموظف الكفيل في الحكومة األمريكية إلى رئيس البعثة كجزء من عائلته وتمت
الموافقة عليه من قبل رئيس البعثة .
 -3احد الوالدين أو الجدين أو الحفيد أو الشريك غير المتزوج أو الطفل البالغ أو المولود األجنبي في طور
التبني أو األب أو األم أو األخ أو األخت أو والد الزوج/الزوجة او والدة الزوج/الزوجة  ،زوج البنت  ،زوجة
االبن  ،شقيق الزوج/الزوجة ،شقيقة الزوج/الزوجة ،زوج االم ،زوجة االب ،ابن الزوج/الزوجة ،بنت
الزوج/الزوجة ،االخ غير الشقيق ،االخت غير الشقيقة الذين الينطبق عليهم التعريف الحالي لوزارة الخارجية
الفراد العائلة المؤهلين)(14 FAM
 .511.3يجوز ان يكون احد افراد العائلة مواطنا ً أمريكيا ً او غير امريكيا .ان احد افراد العائلة حسب
التعريف هو الشخص المعاشر/المعاشرة ولذلك  ،عندما يكون احد افراد العائلة ليس مواطنا ً أمريكيا ً  ،فإن

الموظفين الذين يفصحون عن افراد عائالتهم الى رئيس البعثة يجب أن يضمنوا االمتثال ألحكام قانون
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 FAM 275اإلبالغ عن المعاشرة أو نية الزواج من األجنبي.

تتضمن اعتبارات التوظيف اإلضافية ولكن ال تقتصر على تضارب المصالح والمحسوبية والميزانية
والوضع القانوني لالقامة والخ.

اضافة الى ذلك  ،ينطبق مايلي على الموظفين المعينين محليا فقط:
 -1الموظفون الحاليون الذين مازالوا في فترة اختبار غير مؤهلين للتقديم.
 -2الموظفون الحاليون المصنفون بحاجة الى التحسن أو درجة غير مرضية أو درجة  MBCاو أقل من
 100نقطة في أحدث تقرير ألداء الموظفين ) (EPRغير مؤهلين للتقديم.

عالوة على ذلك  ،ينطبق مايلي على احد افراد العائلة المؤهلين ) ، (EFMافراد العائلة المؤهلين من حاملي
الجنسية االمريكية (  ،(USEFMاالفراد المؤهلين لعائلة الموظف (  (AEFMفقط:

 -1الموظفون الحاليون المستفيدون من االمتيازات التفضيلية للتوظيف العاملون ضمن أول  90يو ًما تقويميًا
من العمل غير مؤهلين للتقديم .ال ينطبق هذا االمرعندما تكون آلية التوظيف مؤقتة أو جدول العمل متقطع أو
غير منتظم.
 -2ال يجوز للمرشحين المستفيدين من االمتيازات التفضيلية للتوظيف والذين قبلوا بالفعل عرضا مشروطا
للعمل أن يتم التمديد لهم من خالل عرض مشروط ثاني للتوظيف ما لم يقوموا بسحب ترشيحهم للحصول
على الوظيفة االولى خطيا.
 ** -3يجب أن يكون لدى المرشحين سنة واحدة متبقية على األقل في فترة عمل الكفيل ليتم اعتبارهم مؤهلين
للتقديم لهذه الوظيفة.

**هذا الشرط ليس إلزاميًا ويمكن حذفه حسب قناعة البعثة ،اتصل بقسم الموارد البشرية للبعثة للحصول
على التفاصيل.

مقتطفات من قانون - 3 FAM 7270التعاريف
مواطنو الدول االخرى غير الواليات المتحدة والدولة المضيفة ()TCN
مواطن الدول االخرى هو الشخص الذي يستوفي المعايير التالية.
 -1ليس من مواطني الواليات المتحدة وال من مواطني الدولة المكلف بالعمل فيها.
 -2إذا كان الموظف مؤهالً للعودة إلى بلده األصلي او البلد الذي عرض عليه التعيين فيه على نفقة حكومة
الواليات المتحدة.
 -3في مهمة محددة لفترة معينة من الزمن.
 -4ان ال يكون من المعينين بشكل مباشر أو لديه اتفاق الخدمة الشخصية ( )PSAأو عقد الخدمة الشخصية
) ،(PSCوظيفة الموظف المعين محليا ( )FSNالمشمولة بخطة الراتب المحلي .وعادة ما يتم تعيين مثل هذا
الموظف من خارج البلد المضيف ونقله من نقطة التوظيف إلى البلد المضيف.

