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  100.1.المادة

  الصالحية التي وضعت بموجبها قوانين الموظفين

  
عن المفوض العام " ) القوانين "الحقا إليها يشارس التيو (قوانين الموظفين هذهصدرت 

الجمعية  تبنتهالذي ، )IVالدورة( 302  رقم القراربموجب الصالحية المنصوص عليها في
 الموظفين انظمة عمل، و بموجب 1949بر ديسم كانون األول8العامة لألمم المتحدة في 

 1957  يوليو تموز1و الصادرة بموجب ذلك القرار في   على الموظفين المحليينالمطبقة
                                           "). الموظفين عملأنظمة" الحقاإليها يشار س التيو( 

                                    
 

  2 .100المادة 

  تطبيقال

  عملأنظمة في حسب التعريف الوارد ، فقط هذه القوانين على موظفي الوكالة المحليينتطبق
  .الموظفين
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  الفصل األول 

  متيازاتالواجبات و االلتزامات و اال
  ) الموظفين عملأنظمةمن  11.1 إلى1.1 إلى الموادباإلشارة(

                   
  1.101                 قانون الموظفين رقم               

   العمـــلســـاعات
  
 مكاتب الوكالة االقليمية الدوام األسبوعي العادي في الرئاسة وفيعدد ساعات يبلغ   - 1

 ساعة ونصف مأخوذة كمعدل على مدار السنة، على أنه يمكن للدوام 37ة الرئيس
 لتقدير أعمال معينة أن يتغير وفقا األسبوعي العادي المطبق على وظائف أو واجبات أو

 بعين االعتبار طبيعة الواجبات التي يجرى أداؤها والظروف آخذينالمفوض العام 
                                                         .المحيطة بها

  
تحدد ساعات العمل اليومية في كل مركز من مراكز العمل بموجب تعاميم إدارية   - 2

  .يمات داخليةأو تعل
  
  .يترتب على الموظف أن يعمل خارج فترة الدوام العادية عندما يطلب منه ذلك  - 3

  
  2.101ة  الماد

  
   الرســـميةتالعطــــال

  
ويقوم المفوض العام .   في السنة مدتها عشرة ايام رسميةتعطالب الوكالة تتقيد  - 1

بلدان أو المناطق التي تعمل فيها بتحديد األيام التي تقع فيها العطل الرسمية في كل من ال
  .الوكالة بموجب تعاميم إدارية أو تعليمات داخلية

  
 يوم العمل يتم تحديدإذا وقعت إحدى العطل الرسمية في يوم راحة أسبوعي   - 2

  .السابق مباشرة أو الالحق مباشرة يوم العطلة الرسمية
  
   طلة رسمية يعتبر وقتا العمل الموافق عليه لمدة ساعة كاملة أو أكثر في يوم ع  - 3

  .3.101حكام المادة أل  وفقاإضافيا         
  
إن التغيب عن العمل خالل أيام العطل الرسمية ال يعتبر إجازة ويستمر دفع   -4

مداوما في الراتب والمخصصات خالل مثل هذه العطل الرسمية كما لو كان الموظف 
 .عمله
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  3. 101 المادة 

   و عالوة تعويض العمل الليلية التعويضيجازةاالالوقت اإلضافي، و 
  

الحد زيادة على  الموظفين الذين يطلب منهم أن يعملوا نصف ساعة أو أكثر يعتبر .1
 التي يحددها المفوض العام للعمل في وظائف معينة، أو واجبات أو قصى من الساعاتاأل

 يسجلضافي مسبقاً و العمل اإلتتم الموافقة على و.مراكز عمل أنهم قاموا بعمل إضافي
  .المقررةحسب األصول وفقاً لإلجراءات 

   
  :كون على النحو التاليتالعمل اإلضافي انواع . 2
   
    بانتظامبرمجالمالعمل اإلضافي ) أ
   برمج غير المالعرضي العمل اإلضافي) ب
  االستدعاء للعمل اإلضافي)ج
  العمل اإلضافي الخاص) د
  

لب أداء العمل اإلضافي على مستوى الوظيفة يعتمد شكل التعويض عندما يتط. 3
 شكل مبالغ نقدية أو علىالمطلوبة ألداء واجبات العمل اإلضافي، و يكون التعويض إما 

  . لمفوض العاما لتقدير  وفقاًة تعويضياجازة
  
عن عمله فيه  للموظف أن يتغيب خالله الوقت الذي يسمح ي هة التعويضياالجازة. 4

 به الذي سبق له صرح اإلضافي الممن العمل عن مدة مساوية ياًكل أو للتعويض جزئياً
 إجازة، ويستمر دفع الراتب و ة بمثابة التعويضياالجازةعتبر تال و.  في العملامضاهأن و

  .  عملهعلى رأس كما لو كان الموظف ة التعويضياالجازةالمخصصات خالل مدة 
  
ملهم للعمل بغالبية ساعات عمل لموظفين الذين يطلب منهم القيام بمهام عل يدفع. 5

 قيمة و تعتمد.لعادي، عالوة عمل ليليمجدولة و منتظمة خارج جدول العمل األسبوعي ا
ساعات العمل األسبوعي بالعمل فعليا لغالبية تم القيام  الوقت الذيالعالوة المدفوعة على 

        . المبرمجةً
  

  4. 101المادة 
  الوظيفةاألعمال والمصالح الخارجة عن نطاق 

  
) بما في ذلك العمل الحر    ( أية مهنة أو وظيفة متواصلة أو متكررة         مزاولةال يسمح للموظفين ب     -1

 . العامالمفوض مسبقة من خارج نطاق الوظيفة دون موافقة
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ال يجوز للموظف أن يشترك في إدارة أية مؤسسة تجارية أو أن تكون له مصلحة مالية فيهـا                    -2
ستفيد من مثل هذا االشتراك أو هذه المصلحة المالية بحكم منـصبه الرسـمي              إذا كان من الممكن أن ي     

 .لدى الوكالة
 
 
  
  
 على الموظف الذي لديه فرصة أو سبب ليتعامل بصفته الرسمية مع أي شأن يشتمل علـى جنـي                   -3

 فائدة أو مشروع تجاري أو أي شأن آخر و الذي من خالله يقوم على فائدة مالية سواء بشكل مباشر أو                   
 مـا لـم     –غير مباشر أن يظهر و بوضوح للمفوض العام مقدار أو حجم تلك الفائدة و أنه يجب عليه                  

 إما التصرف أو التخلص من تلك الفائدة المالية أو أن يعفي نفسه             –يكن لديه تخويل من المفوض العام       
 و التي تزيد مـن      أو نفسها رسمياً من المشاركة في أي أمر من شأنه أن يجعله منخرطاً بتلك المسألة              

  . حجم التضارب في وضعية الفائدة
  
  . ستقوم المفوض العام بوضع إجراءات لتعبئة و كذا استخدام بيان نموذج فائدة-4
   
ال يسمح للموظفين، إال ضمن نطاق أعمالهم الرسمية أو بموافقة المفوض العام المسبقة، بـأن                 -5

ه األعمال متعلقـة بغايـات الوكالـة أو أنـشطتها أو            يقوموا بأي من األعمال التالية إذا كانت مثل هذ        
  :مصالحها

  
  .وكاالت األنباءذاعات أو غيرها من صدار بيانات للصحف أو اإلإ-)أ
  و الدخول في حديث فيها اللقاءاتقبول -)ب
  .االشتراك في أفالم سينمائية أو مسرحيات أو برامج إذاعية أو تلفزيونية-)ج
  .اد أخرى للنشرتقديم مقاالت أو كتب أو مو-)د
  

  101/5المادة 
  عضوية األحزاب السياسية والنشاط السياسي

  
شتراك في عضوية األحزاب السياسية شريطة أال يترتب على مثل هـذه العـضوية              يسمح باال  -1

ولن يفـسر دفـع     .   الموظفين قوانين من   1/7عمل أو التزام أو إجراء يتعارض مع أحكام المادة          
  . من قوانين الموظفين1/7دية بأنه نشاط يتعارض مع أحكام المادة االشتراكات المالية العا

  
 من قوانين الموظفين أو هذه المادة من        1/7 أي شك في تفسير أو تطبيق المادة          وجود في حال  -2

 . قرارا من المفوض العام أن يطلب الموظف المعني يجب علىاألنظمة
  

3/4  
  

  الفصــل الثــاني
  

  فينتصنيــف الوظــائف والموظــ
  

  ) من قوانين الموظفين2/2 و 2/1باإلشارة إلى المادتين (
  

  .لم تصدر أية أنظمة ضمن هذا الفصل
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  الفصــل الثــالث
  

  الرواتب والعــالوات ذات العــالقة
  ) من قوانيــن الموظفيــن3/3 و3/1باإلشــارة إلى المــادتين (

  
  

  1. 103المادة 
  ســـاللم الرواتــب

  
  

 ومؤهالتهم ومراكز عملهم هي تلك المبينة في        درجاتهمواتب التي تدفع للموظفين حسب      إن الر   
                                                                : لهذه األنظمة1الملحق 

  
   لبنان-سلم الرواتب   أ  1الملحق 
   الجمهورية العربية السورية-سلم الرواتب   ب    
  األردن -سلم الرواتب   ج    
   الضفة الغربية-سلم الرواتب   د    
   غـــزة-سلم الرواتب   هـ    
   جمهورية مصر العربية-سلم الرواتب   و    

  
  

  103/2المادة 
  الزيادات في الرواتب

  
  
 سنويا  نفس الدرجة  التالية األعلى منها ضمن      خطوةإلى ال خطوة   الرواتب من     زيادات يتم منح   -1

  .فين الذين كانت خدماتهم مرضية للموظقانون الابمقتضى أحكام هذ
  
  والسلوك المرضـيين   األداءف الخدمة المرضية لغرض منح الزيادة في الراتب بأنها          يتعريتم    -2
، ما لم يقرر المفوض العام خالف ذلك في أيـة حالـة             مشرفيهملموظفين بأداء واجباتهم حسب تقدير      ل

 .معينة
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بعـد   المفعول في اليوم األول من الشهر التقويمي التـالي           تصبح الزيادات في الرواتب سارية      -3

لك أحكام الفقـرة     ذاتها، على أن تراعى في ذ      الخطوة شهرا في الدرجة ذاتها من       12  مدتها خدمةاتمام  
  : ، وعلى أنه2. 105 من المادة 3
  

  .3. 103يجوز تعديل مدة الخدمة هذه وفقا لمتطلبات المادة   )أ(  
  

زيادات سارية المفعول قبل اليوم األول من الشهر الـذي يعـود فيـه              ال تصبح هذه ال     )ب(  
  .الموظف إلى العمل براتب من فترة إجازة بدون راتب

  
ال تدفع أية زيادة للموظفين الذين تنتهي خدماتهم خالل الشهر الذي كانت ستصبح فيه                )ج(  

  .الزيادة سارية المفعول لوال ذلك السبب
  
اتب أدنى تحسب له مـدة الخدمـة التـي           إلى مستوى ر   ه مرضية إذا نقل موظف كانت خدمت      -4

أمـا إذا نقـل     .  أدنى مـستوى   ضمنة من أجل الزيادة التالية      قضاها منذ حصوله على الزيادة األخير     
موظف لم تكن خدمته مرضية إلى مستوى رواتب أدنى فإن استحقاقه للزيادة في الراتب في المستوى                

   . المرضية في ذلك المستوى على أساس الخدمةستنداألدنى سي
  

  
  

  3.103 ةالماد
  ات الترقيــوســـياسة الرواتب                            

  
أعلى ضمن سلم الرواتب    درجة   الموظف إلى    قية تعني تر  لقوانينإن الترقية ضمن مفهوم هذه ا       -1

  .1. 103 في المادة المنصوص عليه
  
 تقارب ولكن ال تقل االجرالخدمة على زيادة في  في مستمرالعند الترقية، يحصل الموظف   -2

 اثني عشر شهرا من  مرور تاريخ الزيادة الجديدة بعديكونو.   األعلىالدرجة في خطوتينعن قيمة 
  .تاريخ الترقية

  
 الكاملة لدرجةإن الموظف الذي ال تتم ترقيته مباشرة إلى اف أعاله، 2الفقرة وعلى الرغم من   -3

في  الراتب في خطوتين ال تقل عن قيمة ها تقارب ولكناالجرصل على زيادة في للوظيفة المعينة، يح
 على تلك  الموظفوظيفة، يحدد راتب الكاملة للدرجةترقيته التالية إلى الال بعيدو.  الدرجة المعينة

يه  الذي يحصل علجر اال التالية االعلى منقيمةال قيمتها تكون الكاملة للوظيفة التي درجة في اللخطوةا
  اثني عشر شهرا من تاريخ الترقية مرور تاريخ الزيادة الجديدة بعديكونو . الوسطىدرجةالتعيين في 

  .الى الدرجة المتوسطة
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  4. 103المادة 
   الرواتــبالسلف على

  
الظـروف  ظـل    المفوض العام في     تقدير بناءا على  على رواتبهم    يجوز منح الموظفين سلف     -1

  :يةوالحاالت التال
  

لدى السفر في مهمة رسمية طويلة األجل أو في إجازة موافق عليها يكون التغيب فيها                 )أ(  
، وذلك بمقدار مـا يـستحق       العمل مدفوعة االجر  عن العمل لمدة يوم أو أكثر من أيام         

  .دفعه خالل المدة المتوقعة من الغياب الموافق عليه
  

 دون أن يكون السبب فـي       معتادةرواتبهم ال  فيها الموظفون    يتسلمفي الحاالت التي ال       )ب(  
  .ذلك خطأ منهم، وذلك بالمقدار المستحق

  
 إجراء تسوية نهائية لحسابات الرواتب وقت مغـادرة         يتعذرلدى انتهاء الخدمة، عندما       )ج(  

من الدفعات النهائية الـصافية      % 80الموظف للمنطقة، شريطة أن ال تتجاوز السلفة        
  .المقدرة المستحقة

  
 المعينون للخدمة في بلد غير البلد الـذي          الجدد في الحاالت التي يكون فيها الموظفون       )د(  

 أموال كافية، وذلـك     يكون بحوزتهم كانوا يقيمون فيه وقت تعيينهم قد وصلوا دون أن          
  .بالمقدار الذي يراه المفوض العام مناسبا

  
ة مؤقتة في مركز عمل     لدى تغيير مركز العمل الرسمي أو لدى التكليف للعمل بصور           )هـ(  

  .جديد، وذلك بالمقدار الذي يراه المفوض العام مناسبا
  

 لقروض وضحة المغراضفي الحاالت التي يطلب فيها الموظفون أمواالً ألحد األ)     و(     
 دوالر 2000وهو طلب أقل من الحد األدنى لمقدار القرض ت يولكنصندوق التوفير، 

      .أمريكي
  
      

ضطرارية، أن يوافق على منح سلفة لسبب       ستثنائية واال مفوض العام، في الظروف اال    يجوز لل   -2
  .خطيا أعاله إذا كان طلب الموظف مدعوما بالمبررات المفصلة مدرجة األسباب ال تلكمغير

  
  من هذه)F( و )C(1 على الرواتب عدا تلك المشار إليها في الفقرة يتم عادة استرداد السلف     -3        

لمادة عن طريق الحسم من كشوف الرواتب في موعد ال يتجاوز الشهر التالي للشهر الذي ا
 يجوز ةستثنائيالجرى فيه منح السلفة وإن أمكن في الشهر ذاته، إال أنه في حاالت العسر ا

للمفوض العام أن يوافق على استرداد المبلغ بأقساط متساوية خالل مدة ال تزيد على ثالثة 
  . بعد الشهر الذي جرى فيه منح السلفةأشهر متتالية
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  5. 103المادة 
   الرجعــي للمدفوعاتاالثر

  
 عالوة أو منحة أو أية دفعة أخرى يكون مستحقا لها ال يحق له أن               تسلمإن الموظف الذي لم ي      -1
  :بها رجعي ما لم يكن قد تقدم بطلب خطي مطالبا بأثر تلك العالوة أو المنحة أو الدفعة تسلمي
  

 مـن تـاريخ     شهورستحقاق، خالل ثالثة    االالتي تقرر   في حالة إلغاء أو تعديل المادة         )أ(  
  تعديل، أوالغاء أو هكذا 

  
لدفعـة  لمن التاريخ الذي يكون فيـه مـستحقا         واحدة  في أية حالة أخرى، خالل سنة         )ب(  

  .األولى

  
  6. 103المادة 

  سهاماتـــومات واالخصال
  
  : لألغراض التالية وذلكاتهم األخرىستحق رواتب الموظفين أو ميجوز حسم مبالغ من  -1
  

  .القوانين التي يوافق عليها الموظفون أو المستحقة الدفع بموجب أحكام هذه سهاماتلال  )أ(  
  

  .للديون المستحقة للوكالة  )ب(  
  

ـ          عندما   ألطراف ثالثة للديون المستحقة     )ج(    لتتم الموافقة على الخصم لهذه الغاية مـن قب
  .المفوض العام 

  
  7. 103المادة 

  عالوة االعالة
  

شروط التي يقررها المفـوض العـام،       ال األحكام و  وبموجب الحدود   يستحق الموظفون، ضمن    
 18 عن   أعمارهمقل  وتمعالين وغير متزوجين    بناء   عن زوجة واحدة وما مجموعه سبعة أ       اعالةعالوة  
  .سنة
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  8.103المادة 
خصوماتأو ال/المستحقة الدفع وحساب المبالغ   

 عن الفترات الكســــرية
 

 على أساس عدد يقوم الذين يتقاضون رواتب شهريةإن مقدار الراتب المستحق الدفع للموظفين  .1
الراتب  إلى  يشيرالراتب األساسيفان ، هذه المادة لغرض .المعيناأليام التقويمية في الشهر 

 .1 الرواتب في الملحق ة في ساللم المبينةين المعالدرجةفي 
  
 يقوم ، عدا عن الراتب، إن المبلغ المستحق الدفع للموظفين الشهريين عن الفترات الكسرية .2

 : وفقاً لما يليحتسابه االذي يتم وفعليال العمل على أساس وقت
  
الراتب الشهري في اثني عشر شهراً في  قيمة  عن طريق ضربالراتب السنوي تتحدد قيمة  ) أ(

 .السنة
  
 أسبوعاً في 4.3333ر األسبوعي يتحدد عن طريق قسمة الراتب الشهري على األج  ) ب(

 .  أسبوع في السنة إلى اثني عشر شهراً في السنة52الشهر أي نسبة 
  

( األجر اليومي يتحدد عن طريق قسمة األجر األسبوعي على عدد أيام العمل في األسبوع، ) ج(
 أيام بالنسبة لمراكز 6 أيام و 5سبوع عملها من  أيام بالنسبة لمراكز العمل التي يتألف أ5أي 

  ). أيام6العمل التي يتألف أسبوع عملها من 
  
يتحدد األجر بالساعة عن طريق قسمة األجر األسبوعي على ساعات العمل العادية في األسبوع )د(

عدد معدل أو عن طريق قسمة األجر اليومي على )  ساعة 42 ساعة و نصف أو 37 واعني( 
 من  ساعات و ربع في اليوم في مراكز العمل التي يتألف أسبوع عملها6ليوم، أي لالعمل ساعات 

  .  أيام5 في مراكز العمل التي يتألف أسبوع عملها من  ساعات و نصف7 أيام و 6
  
 أو ثالثة أرباع ين ثلث أو نصف أو ثلثئيدوام جزبالذين يعملون " P" الفئة منلموظفين ل يدفع. 3

ل  األنسب لذلك الكسر من يوم العمنوكي ها، أيالدرجة في  كاملامدوب للعمل لمقررتب اا الرقيمة
الحدود القصوى التي يمكن  وة الزيادخطوات، فإن  مماثلعلى نحوو. الذي تؤدى فيه الخدمات

       .  بلوغها تحسب بصورة نسبية على األساس ذاته
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 الفصــل الرابــع
 

 التعـــــــيين
  

 (المواد 1.4  إلى 5.4 من انظمة عمل الموظفين)
 
 

  1.104المادة 
 كــتب التعــــيين

  
إن جميع كتب التعيين التي تصدر للموظفين تخضع لقوانين وأنظمة الموظفين الخاصة بالوكالة               

قـدر   ويستثنى فقط بأية تعديالت قد تجرى عليها من وقت إلى آخر المطبقة على الموظفين المحليين و    و
  .ما هو منصوص عليه خالف ذلك صراحة في كتاب التعيين

  
  2.104المادة 

 اإلبالغ من قبل الموظفـــــين
 والتزامهم بتقديم المعلومات

 
الموظفون مسؤولون عند تعيينهم عن تزويد المفوض العام بأية معلومات قد تطلب منهم             يكون    -1

ين أو الستكمال الترتيبات اإلداريـة المتعلقـة        من أجل تقرير وضعهم بمقتضى قوانين وأنظمة الموظف       
  .بتعيينهم

  
ـ      خطيا العام   الموظفون مسؤولون أيضا عن إبالغ المفوض     يكون    -2  اتر وعلى الفور بـأي تغي

  .الموظفين عمل وأنظمةا  العملؤثر في وضعهم بموجب قوانينت ةالحق
  
 تقـيم /  البلد الذي كان يقيم    دائمة في أي بلد غير    قامة  ا الحصول على يقوم الموظف الذي ينوي       -3

 جنسية جديدة بـإبالغ     لحصول على  أو ا  جنسيتها/  أو الذي ينوي تغيير جنسيته     تعيينها/ فيه وقت تعيينه  
 جنـسيتها /  جنـسيته   أو اقامتهـا / يصبح التغيير في وضع إقامته    المفوض العام بمثل هذه النية قبل أن        

  .نهائيا
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 مخالفة السير البسيطة أو يستدعى      عدا عن يتهم بجرم    الموظف الذي يلقى القبض عليه أو        على  -4
 عـدا عـن   في دعوى جنائية أو يدان أو يغرم أو يسجن ألي جـرم          بوصفه متهما للمثول أمام محكمة    
  . بإبالغ األمر للمفوض العام فوراان يقوم مخالفة السير البسيطة

  
ديم معلومـات تتعلـق   يجوز للمفوض العام أن يطلب من الموظف في أي وقت من األوقات تق        -5

 تتعلق بأمور لها عالقة بنزاهتـه        عن حقائق   ولها عالقة بمالءمته أو    تعيينها/ تعيينهعلى  بوقائع سابقة   
  .وسلوكه وخدمته كموظف

  
3. 104المادة   

 توظيف األقرباء األدنون
 

ال تمنح وظيفة للشخص الذي يتصل بأي مـن صـالت القرابـة التاليـة بأحـد                  -1
م أو اإلبن أو اإلبنة أو األخ أو األخت، إال في الحاالت التي              األب أو األ   :الموظفين

 . مساوية جيدةمؤهالتبيتعذر فيها تعيين شخص آخر 
  
 مؤهلة/  مؤهال تكون/  تعيين زوجة الموظف أو زوج الموظفة شريطة أن يكون           مكني -2

 عالقـة  ال حكـم  أية أفـضلية ب     الشريك  وأن ال يعطى   موضع النظر تماما للوظيفة   
 .الموظفةبو لموظف أبا

   2 و 1إن الموظف الذي يتصل بموظف آخر بأي من صالت القرابة المحددة في الفقرتين   -3
  :أعاله         

  
المباشـر   خـط الال يعين للعمل في وظيفة أعلى مرتبة أو أدنى مرتبة فـي             يجب ان     )أ(  

  .لموظف الذي يتصل به بصلة القرابةللسلطة ل
  

في عمل يترتب عليه التوصل إلى قرار إداري أو اتخـاذ            المشاركة من   منعييجب ان     )ب(  
  . بصلة القرابةبها/ قرار إداري له عالقة بالموظف الذي يتصل به

  
إن زواج أحد الموظفين بآخر لن يؤثر على الوضع التعاقـدي ألي مـن الـزوجين ولكـن                   )  ج(

فين استحقاقاتهما والمنافع األخرى ستعدل وفقا لما هو منصوص عليه فـي قـوانين المـوظ              
  .الموظفين ذات العالقةعمل وأنظمة 

  
  
 

4. 104المادة   
  الطبيةاتالفحوص

 
 طبية في أي وقت أو أوقات قد يراها المفوض العـام            اتقد يطلب من الموظفين إجراء فحوص       -1

  .ضرورية
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 الفصــل الخامــــس
 اإلجــــازات

 باإلشارة إلى المادتين 1.5و2.5 من قوانين الموظفين)
1.105المادة   

 اإلجــازة الســنوية
  اإلجازة السنويةمن ستحقاق اال

 

 بالنسبة لمراكـز العمـل      يستحق الموظفون أثناء عملهم براتب كامل إجازة سنوية بمعدل يومي عمل            -1
يوم عمل بالنسبة لمراكز العمل التي يتألف أسبوع عملها من          ) 2,4(التي يتألف أسبوع عملها من خمسة أيام، و       

  .105/2 من المادة 3 عن كل شهر تقويمي من الخدمة، مع مراعاة أحكام الفقرة ستة أيام،
  
 ) يـوم  2 (يومين شهر تقويمي واحد يستحق      عقل  لمدة ت عندما يكون الموظف قد عمل براتب كامل          -2

التحـق  عمل إذا التحق بخدمة الوكالة في الفترة من األول إلى الخامس عشر من الشهر ويوم عمل واحـد إذا          
بالخدمة في الفترة من السادس عشر إلى نهاية الشهر، بالنسبة لمراكز العمل التي يتألف أسبوع عملهـا مـن                   

يوم إجازة على التوالي بالنسبة لمراكز العمل التي  يتألف أسبوع عملها من ستة              ) 1،2(و) 2,4(خمسة أيام، و  
 فـي  يوم عمل على التـوالي ) 1،2( أو عمل واحدوال يجوز أن تقل اإلجازة السنوية المستحقة عن يوم    .  أيام

  .الشهر
  
أقل من شهر تقويمي واحد يـستحق        عندما يكون الموظف قد عمل براتب كامل      وهاء الخدمة،   تعند إن   -3

ت خدمته لدى الوكالة في الفترة من األول إلى الخامس عشر من الشهر ويومي عمـل                هتيوم عمل واحد إذا أن    
لة في الفترة من السادس عشر إلى نهاية الشهر، بالنسبة لمراكز العمل التي يتـألف      ت خدمته لدى الوكا   هتإذا أن 

يوم إجازة على التوالي بالنسبة لمراكز العمـل التـي  يتـألف           ) 2,4(و) 1،2(أسبوع عملها من خمسة أيام، و     
  أسبوع عملها من ستة أيام

  
تي يتألف أسبوع عملها من خمـسة       ، بالنسبة لمراكز العمل ال     أيام عمل  10 مجموعهيجوز تجميع ما      -4

 مـن اإلجـازة الـسنوية         أسبوع عملها من ستة أيـام      التي يتألف  يوم عمل بالنسبة لمراكز العمل       12أيام، و 
المستحقة وغير المأخوذة ونقلها من سنة تقويمية إلى السنة التقويمية التالية في اليوم األول من شـهر كـانون                   

 في اليـوم األول مـن       يتم ترحيله  مجموع ما    دائماو  بعده، شريطة أن ال يزيد      من السنة التالية أو     يناير الثاني
 بالنسبة لمراكز العمل التي يتألف أسبوع       عمل يوم) 37.5(شهر كانون الثاني من أية سنة تقويمية أو بعده على         

 وهـو   يام،يوم عمل بالنسبة لمراكز العمل التي  يتألف أسبوع عملها من ستة أ            ) 45(عملها من خمسة أيام، و    
 اليوم االول من كانون ثاني يناير اوبعده         في  والذي يمكن ترحيله   أقصى ما يمكن تجميعه من السنوات السابقة      

  .الية سنة تقويمية
  
إن الموظف الذي يكون قد استحق له في اليوم األول مـن            فهذه المادة،     من 5مع مراعاة أحكام الفقرة     -5

يمية مقدار من اإلجازة السنوية غير المأخوذة يزيد على المقدار الـذي            من أية سنة تقو    يناير شهر كانون الثاني  
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ل اسـتحقاقاته مـن اإلجـازات       يتعديتم   و  مباشرة  مثل هذه الزيادات   ئذ يخسر عند  ترحيلهادة ب تسمح له هذه الم   
  . لذلكوفقاالسنوية 

  
ل في مركز عمله    نقل الموظف إلى مركز عمل يكون أسبوع العمل فيه مختلفا عن أسبوع العم            ي ماعند  -6

  . مركز عمله الجديدفي المطبقة قوانين من اإلجازة السنوية وفقا للالسابق، يتم تعديل مستحقاته
  

  
   عن اإلجازة المستحقةعوضادفع ال
  
خدمة وبموجب أحكام   ال يدفع بدل عن اإلجازة السنوية المستحقة وغير المأخوذة إال عند انتهاء ال             -7

  12.109المادة 
  

  اإلجازة السنويةالموافقة على 
  
ويجوز منح الموظف إجـازة     .  ال تؤخذ اإلجازة السنوية إال عندما يوافق عليها المفوض العام           -8

  . شهرين تقويميين في المرة الواحدة- ز ولكن بما ال يتجاو-مدة تصل الى سنوية ل

  
موظـف   الترتيبات الخاصة باإلجازة لمقتضيات العمل التي قد تستدعي أن يأخذ ال           كافةتخضع   -9

 خياراته المفضلة إال أن ظروف الموظف الخاصة و     .   المفوض العام  حددهاإجازته خالل مدة ي   
وتقع على الموظفين مسؤولية طلـب اإلجـازة الـسنوية          .  قدر اإلمكان ب بعين االعتبار  تؤخذ

 .المعمول بهابموجب اإلجراءات 
 

 
  قيد اإلجازة السنوية

  
م من مقـدار اإلجـازة الـسنوية        خصظف أو تقيد عليه ت    وإن اإلجازة السنوية التي يأخذها الم       -10

   :ةس الحساب التاليومات على أسخصوتجرى هذه ال.  موجب هذه المادةالمستحقة له ب
  

  .ال يجوز أخذ اإلجازة السنوية إال بوحدات أيام عمل كاملة أو أنصاف أيام عمل  )أ(  
  

بالنـسبة   م خمسة أيام عمل   خص ت  الغياب في إجازة سنوية لمدة سبعة أيام متتالية،        دعن  )ب(  
 عمل بالنسبة لمراكـز      أيام 6لمراكز العمل التي يتألف أسبوع عملها من خمسة أيام، و         

 على أن تراعى      من اإلجازة المستحقة،   ،العمل التي  يتألف أسبوع عملها من ستة أيام        
  .من هذه المادة) D(9 أحكام الفقرة

  
نوية لمدة تقل عن سبعة أيام متتالية، يحسب كل يوم غياب            الغياب في إجازة س    دعن              ) ج(

  .من أيام العمل العادية يوم إجازة واحد
  

             بما في ذلك أيام العطل الرسمية بموجب المادة(إن اليوم الذي ال يكون يوم عمل             )  د(
 .ال يحسب كإجازة سنوية)      2.101                     

 
لعمل ال تشمله أحكام أخرى من هذه األنظمة بصورة محددة يقيـد علـى              أي غياب عن ا    -11

إذا لم يكن لديه إجازات سـنوية مـستحقة         وجازات السنوية المستحقة للموظف،     حساب اإل 
  . ويتوقف الراتب والعالوات خالل مدة ذلك الغيابمأذون بهيعتبر غيابا غير 
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  التسليف على اإلجازة السنوية

  أحكام عامة  )أ(  -12
تطبق األحكام التالية على سلفة اإلجازة السنوية الممنوحة أو المطلوبة بموجب أحكـام               

  :أدناه ) ج(و) ب(الفقرتين 
  

 كان من المتوقع أن      وفقط اذا  تمنح سلفة اإلجازة السنوية أو تكون مطلوبة إذا         )1(  
تستمر خدمة الموظف لمدة تزيد على المـدة الالزمـة السـتحقاق اإلجـازة              

  . كسلفةالممنوحة
بموجـب  (ال يجوز ضم سلفة اإلجازة السنوية إلى سلفة اإلجـازة المرضـية       )2(  

 ). 2.106 المادة
  

 انتهاء خدمة الموظـف     يتم التعامل معها عند    دون سداد  ظلأية سلفة إجازة ت     )3(  
  . يجب الوفاء بهدين للوكالة على انها

  
  بناء على طلب الموظف  )ب(  

ستثنائية سلفة على اإلجازة السنوية تصل إلى عشرة        في ظروف ا  ومنح الموظف   يجوز    
بالنسبة لمراكز العمل التي يتألف أسبوع عملها من خمسة أيـام،           عمل كحد أقصى   أيام
 أسبوع عملها من سـتة      التي يتألف  بالنسبة لمراكز العمل     كحد أقصى   عمل  يوم 12و
  .أيام

  
  بناء على طلب الوكالة  )ج(  

يب في اإلجازات السنوية، يجوز منح الموظـف سـلفة          بغية تنظيم جدول متوازن للتغ      
لمراكز العمل التي يتألف أسبوع عملها من  أيامعلى اإلجازة السنوية تصل إلى عشرة 

 وفقا لمـا     أيام 6 يوم بالنسبة لمراكز العمل التي يتألف أسبوع عملها من           12 أيام و    5
  .تقتضيه مصلحة الوكالة

  
  

  2.105 المادة
 اإلجــازة الخــاصة

  
مـصلحة  يجوز منح إجازة خاصة براتب كامل أو جزئي أو بدون راتب، وفقا لمـا تقتـضيه                   -1

طويل األمد أو ألسباب استثنائية أخرى وذلك للمدة التي يقررها المفوض           الوكالة، في حاالت المرض     
  .العام

  
  .جميع اإلجازات الخاصة يجب أن يوافق عليها المفوض العام  -2
  
 حقوق خدمة من حيث االستحقاق لإلجازة السنوية أو اإلجازة المرضـية            ال يكتسب الموظفون    -3

براتب جزئي أو بـدون      أو الزيادات السنوية خالل أشهر كاملة من اإلجازة الخاصة           المومةأو إجازة ا  
 من مثل هذه اإلجازات فلن تـؤثر فـي معـدالت     كامل التي تقل عن شهر  فترات االجازة أما  .  راتب

 . اإلجازة الخاصة فتراتولن يعتبر استمرار الخدمة منقطعا بسبباالستحقاق العادية 
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 الفصــل الســادس
 

 الضمان االجتماعي
 

 (باإلشارة إلى المواد 1.6 إلى 4.6  من انظمة عمل الموظفين)
 

   1.106  المادة* 
  

 صنــدوق التوفــير
 

  طبيعة صندوق التوفير
  
 من أجل أن    لقوانيننشأه المفوض العام ضمن إطار هذه ا       مشروع أ   عبارة عن  صندوق التوفير   -1
بمنـافع صـندوق    "المشار إليها فيما بعـد      ( المنافع   م للموظفين المستحقين عند انتهاء خدمتهم تلك      قدمي

 .قوانين من هذه ال10.109كام المادة بموجب أحيستحقونها التي قد و") التوفير
  
حـساب  "يشار إليه فيما بعـد      (وظف مستحق حسابا    لتحقيق هذه الغاية، تنشئ الوكالة لكل م      و  -2

ـ       .  تقيد فيه المساهمات بموجب أحكام هذه المادة      ") المشترك واال وفي الوقت ذاته تخصص الوكالـة أم
إال  .10.109كافية للوفاء بالتزاماتها بموجب المـادة     ") موجودات صندوق التوفير  " يشار إليها فيما بعد   (

مراعاة أحكـام هـذه المـادة       فع للموظف عند انتهاء خدمته هي، مع        أن منافع صندوق التوفير التي تد     
 رهن بالمساهمات المقيدة في حسابه وال تعتمد على مقـدار موجـودات صـندوق               ،10.109 والمادة

  .التوفير التي تخصصها الوكالة كما أنها ليست في أي شكل من األشكال رهنا بها
  

     شتراك في صندوق التوفيراالستحقاق لال
  
في او محددة األجل    دة األجل   لذين يشغلون وظائف مؤقتة غير محد     يطلب من جميع الموظفين ا      -3
الذين تدفع رواتـبهم حـسب      و"  P"او الفئة   " X"، بمن في ذلك الموظفون في الفئة         فما فوق  1 درجةال

ـ  ذات العالقة    شروطلل وفقاساللم رواتب الموظفين المحليين، أن يشتركوا في صندوق التوفير           وانين بق
يشار فيما بعد   و.  الموظفين المحليين، وذلك حيثما تنص كتب تعيينهم صراحة على مثل هذا االشتراك           

  ".المشتركين"بـ لتوفير بمقتضى نصوص هذه المادة شتركون في صندوق االمإلى الموظفين 
  
  : تاريخ تعيين المشترك منيبدأ االشتراك في صندوق التوفير   -4
  

  .1955  مارس آذار1اريخ قبل ال يكون ذلك الت  )أ(  
  . رجعيبأثرشتراك في صندوق التوفير الاوال يكون   )ب(  
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تاريخ انتهاء خدمته من الوكالة، وظف في صندوق التوفير في منتصف ليل     ينتهي اشتراك الم    )أ(  -5
  .أدناه) ب(باستثناء ما نصت عليه الفقرة 

  
  

ب تأجيل استالم أرصدته في صندوق التوفير بشكل        يجوز للمشترك عند إنهاء خدمته أن يطل        )ب(  
 تاريخ  عندهاء الخدمة، على أن يتم تبليغ هذا الطلب خطيا إلى الوكالة            تكلي أو جزئي بعد إن    
وتعتبر هـذه األرصـدة المؤجلـة       .   مدة التأجيل  أيضا ، وأن يحدد   ذلك إنهاء الخدمة أو قبل   

  :ما يلي مع مراعاة قوانين التلكمخاضعة ل
  

    i-  يداع أية أموال إضافية بشكل اختياري باستثناء أنه يجـوز للموظـف أن             إ يجوز   ال
إنهاء خدمته  / يداع واستبقاء كامل منافع تقاعده      إيطلب من الوكالة في الوقت نفسه       

  .أو جزء منها في حسابه في صندوق التوفير
    ii-     ر شـهرا   عشي  تفترة اثن بعد مرور    ة واحد ةسحب جزئي القيام بعملية   يجوز للموظف

 ة واحد ة سحب جزئي   القيام بعملية  وبالتالي يجوز له  .  الختياره تأجيل استالم أرصدته   
  . انتهاء الخدمةبعدخالل فترة ما شهرا ي عشر ت فترة من اثنانقضاء ايةبعد 

    iii-  بعد انتهاء الخدمة فترة ما يجوز سحب كامل األرصدة عند نهاية أي شهر خالل .  
    iv-     نهاية فترة التأجيل ، وعند ذلـك         حتى ق الفائدة على األرصدة   استحقاسوف يستمر 

  . األرصدة المتبقية من صندوق التوفيركاملالوقت تسحب 
  في آخر يـوم عمـل      يسري مفعولها إن السحوبات التي تجري خالل أو عند نهاية تلك المدة               

  . الدفع عمليةعند استحقاق من الشهر رسمي
  
  

 الموظفين غير متاح    قانونمن  ) ب(5.1.106المادة  ألرصدة بموجب   إن خيار تأجيل استالم ا      )ت(  
  :الذيوموظف ي أل

  
   أرصدة تقل عن أرصدة ستة أشهر كاملة في حساب االشتراك؛ أولديها/لديه  -1    
  ؛ أو3.10  الموظفين المحليينانظمة من الخدمة بموجب طرد  -2    
 من أنظمة المـوظفين     4.109أنهيت خدمته بسبب تخليه عن الوظيفة بموجب المادة           -3    

  المحليين؛ أو
 استالم دفعة نقدية عند انتهاء الخدمة بموجب قـوانين البلـد             يخوله كتاب تعيينه ان    -4    

  . فيهتعمل/الذي يعمل
  
  

 مباشرة وتدفع كل أرصدته     يتوقف اشتراكه في الصندوق  فان   موظف أثناء الخدمة  الإذا توفي     )ث(  
وإذا توفي المتقاعد فـي أي وقـت        .  وفاتها/من وفاته في الصندوق في غضون ثالثة أشهر       

وتـدفع كـل     خيار ينتهـي مباشـرة    ذا  ك ه مثلفإن    للسحوبات ةأثناء فترة التأجيل االختياري   
  .وفاتها/ األرصدة في غضون ثالثة أشهر من وفاته
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  أساس االشتراك في صندوق التوفير

  
فير قيام الوكالة بقيـد مبـالغ لحـساب         ألغراض هذه المادة، يعني االشتراك في صندوق التو         -6

  . من هذه المادة12 و 10لفقرتين ل وفقاالمشترك 
  
  
إن قيد المبالغ المستحقة لحسابات المشتركين يجرى شهريا بالنسبة إلى كل مـشترك وطـوال                 -7

 في صـندوق التـوفير ويتقاضـى راتبـه          لإلشراكالمدة التي يبقى مثل هذا المشترك خاللها مستحقا         
  . من هذه المادة9 كما هو محدد في الفقرة األساسي

  
  
تسجل المبالغ المستحقة لحسابات المشتركين بالعمالت التاليـة وفقـا لمركـز عمـل                )أ(  -8

  :المشتركين 
  

  العملة    مركز العمل
  )1983 نوفمبراعتبارا من  ( اميركيدوالر    لبنان

  )1982 يرينااعتبارا من (  اميركيدوالر     الجمهورية العربية السورية
      األردن

  )1990 يوليواعتبارا من  ( اميركيدوالر    )موظفوا الخدمة العامة والعمال (-  
  )1991 إبريلاعتبارا من  ( اميركيدوالر    )المعلمون (-  
  )1991 إبريلاعتبارا من  ( اميركيدوالر    )لكل المشتركين) عمان(الرئاسة  (-  

  )1989 مايومن اعتبارا  ( اميركيدوالر    الضفة الغربية
   اميركيدوالر    غــــزة

   اميركي دوالر    جمهورية مصر العربية
  

حساب المشترك بالعملة ذاتها التي يدفع بها راتبه األساسـي تحـسب المبـالغ              على   يتم االبقاء وحيثما  
بها وعندما يتم تغيير العملة التي تحفظ       .  المقيدة في حسابه على أساس نسبة مئوية من راتبه األساسي         
  :عندئذ، في أي مركز عمل حسابات المشتركين عن العملة التي يدفع بها الراتب األساسي

  )i(  األرصدة المتجمعة في حساب المشترك حتى التاريخ الذي         تحويل جميع  يجرى
 على أساس سعر الصرف الـدفتري الخـاص         آنفايحدث فيه التغيير المذكور     

  . في ذلك التاريخهمفعولسري يي  ألغراض المحاسبة والميزانية الذباألنروا
  )ii(              بعد ذلك، تحسب المبالغ المقيدة لحساب المشترك أوال على أساس نسبة مئوية

من الراتب األساسي ثم تحول إلى عملة حسابه باسـتخدام سـعر الـصرف              
 ألغراض المحاسبة والميزانية الذي يكـون سـاري         باألنرواالدفتري الخاص   

  .المفعول في تاريخ التحويل
  

 إلى المبالغ التي تقيد في حساب المشترك أو تدفع منـه            تلكم القوانين إن كل إشارة في       )ب(  
  .أعاله) أ(تعتبر إشارة إلى المبالغ المناسبة في عملة حسابه وفقا لما نصت عليه الفقرة الفرعية 
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عليه الراتب الشهري المتعاقد    صافي  " الراتب األساسي "ألغراض هذه المادة، تعني عبارة        - 9

  .والزيادات التي تدفع حاليا للمشترك
  
  

  مساهمة الموظف
  

 بالمائة شهريا من الراتب األساسي الذي يدفع لكل مشترك          5.7تقوم الوكالة بحسم      )أ(  - 10
  . المبالغ المحسومة لحساب المشترك فورا بتقييد الوكالةتقومو
  

ابه فـي صـندوق     زيادة المبالغ المقيدة في حـس     ان يطلب خطيا    لمشترك  ا بوسع  )ب(  
أن تقوم بحسم مبلغ إضافي من راتبه األساسي شهريا زيادة على النـسبة             على  التوفير من الوكالة    

 بالمائة مـن    50ال تتجاوز   (بنسبة محددة   وأعاله،  ) أ( بالمائة المحسومة بموجب الفقرة      5.7البالغة  
وتقوم الوكالة بقيـد    .  رغير أكثر من مرة واحدة كل ستة أشه       والتي ال تُ  ) راتبه األساسي الشهري  

مثل هذه الحسومات اإلضافية، أي المساهمات الطوعية، لحساب المشترك بالطريقة ذاتهـا وفـي              
  .أعاله) أ(الوقت ذاته الذي تقيد فيه الحسومات الشهرية التي تتم بمقتضى الفقرة 

  
ـ   للمـشترك أن  يسمح 2002  سبتمبر أيلول 1إعتبارا من   و  )ت(   مبـالغ  سحب يقـوم ب
 مـع الوكالـة      انتهاء الخدمة  دالتوفير عن ضمن صندوق   الموجودة في حسابه    همات الطوعية   المسا
  .فقط
  
  

 10إن المبالغ التي يجرى حسمها من الراتب األساسي المدفوع للمشترك بموجب الفقـرة                - 11
  ".مساهمات الموظف " بـذه المادة يشار إليها فيما بعدمن ه

  
  

  مساهمة الوكالة
  

 من هذه المـادة،     10مساهمة الموظف الشهرية المنصوص عليها في الفقرة        باإلضافة إلى     - 12
 بالمائة مـن الراتـب األساسـي        15تقوم الوكالة كل شهر بقيد مبلغ لحساب كل مشترك يساوي           

  ".مساهمات الوكالة " بـيشار إلى هذه المبالغ فيما بعدللمشترك عن ذلك الشهر، و
  
  

   تعليق المساهمة
راتب األساسي الذي يدفع عادة للمشترك أو يوقف بصورة مؤقتة ألسباب            يحتبس ال  وحيثما  - 13

فإن المبالغ التي تقيـد لحـساب        2.105غير سبب منح إجازة خاصة بدون راتب بموجب المادة          
  .بالمثل من هذه المادة تحتبس أو توقف 12 و 10المشترك بمقتضى نصوص الفقرتين 
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يجوز لـه    2.105 خاصة بدون راتب بموجب المادة       غير أنه عندما يمنح المشترك إجازة       - 14
أن يدفع للوكالة نقدا مبلغا يساوي المبالغ التي كانت لوال ذلـك سـتقيد لحـسابه                ب خطياأن يختار   

خاصة، وفي مثل هذه الحالـة تقيـد         ةإجاز اذككمساهمة موظف ومساهمة وكالة طوال مدة مثل ه       
ر ذلك فإن جميع المبالغ التي تقيـد عـادة لحـساب            أما إذا لم يخت   .  الوكالة لحسابه مبلغا مساويا   

  .المشترك كمساهمة موظف ومساهمة وكالة توقف طوال مدة مثل تلك اإلجازة الخاصة
  

ـ  من هذه المادة14لفقرة ل ووفقاـ  حيثما يختار المشتركو  - 15  االستمرار في مساهمته فـي   
يع المبالغ التي تقيد لحسابه نتيجة       فإن جم   الخاصة بدون راتب   صندوق التوفير خالل فترة اإلجازة    

لذلك تعتبر مساهمات موظف وتقوم الوكالة بقيدها لحسابه كمساهمات موظـف ألغـراض هـذه               
  .المادة

  
   لحسابات المشتركين االستثمارإيراداتقيد 

  
 أدناه  18يرادات المحققة في كل سنة على موجودات صندوق التوفير بموجب الفقرة            إن اإل   - 16

  : التاليعلى النحوعلى حسابات المشتركين يتم توزيعها 
  

 الفائدة الذي يتم على أساس توزيـع        نسبةيقوم المفوض العام سنويا بإعالن ونشر         )أ(  
يرادات المحققة على موجودات صندوق التوفير عن السنة السابقة وقيدها فـي            اإل

يـرادات   رجعي سنويا شريطة أال يتجاوز مجمـوع اإل        أثرحسابات المشتركين ب  
 من هذه المادة، وذلك بعـد       18يرادات بموجب الفقرة    لموزعة مجموع صافي اإل   ا

 أي دخل عن أية سـنة لـم يقيـد           يصاف وإن.  19حسم النفقات بموجب الفقرة     
ه إلى فوائـد سـنة      ينضمت مكن ان يتم  حسابات المشتركين كفائدة عن تلك السنة ي      ل

  . المفوض العامتقديرتالية وفقا ل
ـ ين الذين تندرج حساباتهم تحت الصندوق الرئيسي       بالنسبة للمشترك   )ب(   ـ حم اتي ب است

التي تقيد الفائدة عنها شريطة     الفائدة على رصيد حساب المشترك في نهاية السنة         
 يكون قد قيد لحساب المشترك خالل أية سنة مبلغ آخر غير ما نـصت               ما حيث هأن

د المـشترك  فان الجزء من رصـي  من هذه المادة 14 أو 12 أو 10عليه الفقرات   
تخفيض ذلك  يجري  ألغراض حساب الفائدة عن تلك السنة       والمتمثل بتلك القيمة و   

 عن كل    جزءا الجزء من رصيد المشترك بذلك المبلغ بمقدار جزء من إثني عشر          
ثـاني   كانون   1اعتبارا من    و .شهر من السنة التي انقضت قبل قيد المبلغ للحساب        

المشتركين على أساس معـدل الرصـيد       ، تحسب الفائدة لمثل هؤالء      1992يناير  
  . ذات الصلةسنةالموجود في حساب المشترك خالل ال

تعتبر الفوائد مقيدة لحسابات المشتركين اعتبارا من اليوم األول من الـسنة التـي                )ت(  
  .تلي السنة التي قيدت عنها
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ار إلى  ليصويقوم المفوض العام كذلك بإعالن ونشر معدل الفائدة الخاص شهريا             )ث(  
  : المبين أدناهعلى النحوو  على حسابات المشتركين الذين تنتهي خدماتهمتطبيقه

  
    i -    يأخـذ المفـوض العـام      معدل الفائدة الخاص شـهريا،    عن  عالنه  إعند  

 مستوى أداء استثمار موجودات صندوق التوفير كما هو مبـين           بالحسبان
مج السحوبات المـستردة   لبرنا ديرية والنتائج التق  ة الدولي ودائعفي تقارير ال  

 اليـوم   واقعة بين ، وذلك للفترة ال   لتوفير من صندوق ا   لألغراض االنسانية 
األول للسنة التالية مباشرة للسنة المشمولة بآخر معدل فائدة معلن بموجب           

الذي يعلن  ) تتضمن هذا الشهر  ال  ن  على ا (الشهر  وحتى  أعاله  ) أ(الفقرة  
من ) 19( مقتضيات الفقرة    بالحسبان وكما يأخذ .  فيه معدل الفائدة الخاص   

  .هذه المادة
  

    ii -               يطبق آخر معدل فائدة خاص معلن على حساب المشترك الـذي تنتهـي
خدماته للفترة الممتدة من أول يوم من السنة التالية مباشرة للسنة المشمولة            

 يـسبق أعاله، حتى الشهر الذي     ) أ(بآخر معدل فائدة معلن بموجب الفقرة       
  . تتضمن هذا الشهرأنعلى رة مباشالدفع 

  
    iii -  وتطبق األحكام السابقة أيضا بعد إجراء جميع التغييرات الضرورية على:  

  
السحب الذي يقوم به المشترك ألية أرصدة إضافية قد تكون موجودة في              )1(    

  أعاله، وكذلك) ت (10مساهماته الطوعية بموجب الفقرة  منحسابه 
  

 الحسابات الفردية في صندوق التوفير بموجب الفقرة        األرصدة المتبقية في    )2(    
 سنة توقف االشتراك مـع سـنة الـسحب          معادلةمن هذه المادة، ل   ) ب(5

  .النهائي لكامل الرصيد في الحساب الفردي
  

إن معدالت الفائدة المشار إليها أعاله قد تكون موجبة أو صفر أو سالبة تبعا لتقييم                 )ج(  
  .أداء االستثمارات

  نــدوق التوفــيرإدارة ص
  اإلدارة والمراقبة

  
مع مراعاة أحكام هذه المادة يقوم المفوض العام بإدارة صندوق التوفير ومراقبته حـسب                - 17

برنـامج   وضـع يجوز للمفـوض العـام      .   للتعليمات واإلجراءات التي قد يقررها     وفقا و تقديره
تـوفير بـضمانة أرصـدتهم       للمساهمين في صـندوق ال     للسحوبات المستردة لألغراض اإلنسانية   

  ذ إجراءات الوقاية المناسبة لذلك عليها واتخاتوافق/لألغراض التي يوافق
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  استثمار موجودات صندوق التوفير
  

 من هذه المادة فـي      2 موجودات صندوق التوفير التي تخصصها الوكالة بموجب الفقرة          ستثمرت  -18
 ووفقـا   يقومة أنه يمكن للمفوض العام أن       طشري يةمرضعوائد   بغية تحقيق    حسنة السمعة مؤسسات مالية   

 أو   األوراق الماليـة عاليـة الرتبـة       ة أو حكومال فيلما يراه مناسبا باستثمار موجودات صندوق التوفير        
  . او اصول من فئات اخرىاألسهم ذات الجودة العالية

  
  المصروفات اإلدارية

  
يـداع أو   إمن الدخل المتحقـق مـن       إدارة صندوق التوفير    ب مباشرة   تصلةتدفع المصروفات الم    -19

  .استثمار موجودات صندوق التوفير
  

  السنة المالية والتدقيق السنوي للحسابات
  

إن السنة المالية ألغراض إجراء المحاسبات الخاصة بصندوق التوفير وتقديم تقرير عنها هـي                -20
ويجرى تـدقيق حـسابات     .   ذلك السنة المالية ذاتها التي تتبعها الوكالة ما لم يقرر المفوض العام خالف           

  .صندوق التوفير ونشر البيانات المتعلقة بها مرة واحدة كل سنة
  

  قفال حسابات المشتركينإدفع منافع الصندوق و
  

 وضـعه  شـرط أو بمقتضى أي     فقط 10.109بمقتضى نصوص المادة      تدفع منافع صندوق التوفير    -21
   . هذه المادة من24 هو مذكور في الفقرة وفقا لماالمفوض العام 

  
وأي رصيد  .  حساب المشترك صاحب العالقة   لتقيد جميع المنافع المدفوعة من صندوق التوفير          -22

يتبقى في حسابه بعد إجراء الدفع ال يعتبر بعد ذلك من مطلوبات صندوق التوفير من الوكالة بل ينقل إلى                   
  .رك مقفالوعندها يعتبر حساب المشت.  أي حساب آخر قد يقرره المفوض العام

  
  التصرف بموجودات صندوق التوفير

  
ال يحق للمشتركين في صندوق التوفير التقدم بأي إدعاء ضد موجودات صندوق التوفير بصفتها                -23

هذه، وما يتبقى من هذه الموجودات بعد أن تكون الوكالة قد دفعت جميع المنـافع المـستحقة بمقتـضى                   
 من  24 المفوض العام حسبما هو مذكور في الفقرة         أو بمقتضى أي نص وضعه    10.109نصوص المادة   

  .هذه المادة يبقى من موجودات الوكالة
  

الحكام  يمنع المفوض العام من وضع ا10.109 شيء في هذه المادة أو في المادة   يوجدال  -24
ه  من هذ3 في الفقرة شار اليها المعدا عن تلكم صندوق التوفير الشتراك موظفو الوكالة في ةمناسبال

إلى أقرب حد ممكن لألحكام المنصوص عليها في هذه المادة وفي المادة والمادة وفقا ألحكام مساوية 
109/10.  
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  2.106 المادة

  اإلجــازة المرضــية
  

 تأدية واجباتهم بسبب المـرض أو اإلصـابة أو          على غير القادرين الموظفين  يجوز منح     - 1
  .ألحكام التاليةل وفقاإجازة مرضية براتب كامل  دون دوامهم الصحة العامة شروط تحولالذين 

  

  استحقاق اإلجازة المرضية
  

بالنسبة لمراكز   عمل   ي يقيد لكل موظف يوم    2.105 من المادة    3مع مراعاة أحكام الفقرة       - 2
ـ       ) 2,4(العمل التي يتألف أسبوع عملها من خمسة أيام، و         ي يوم عمل بالنسبة لمراكز العمـل الت

، وتقيد عليه في مقابلهـا أيـام         عن كل شهر تقويمي من الخدمة      من ستة أيام  يتألف أسبوع عملها    
  .الغياب في اإلجازة المرضية الموافق عليها

  
 مـن هـذه     2تنقل استحقاقات اإلجازة المرضية غير المستعملة والمستحقة بموجب الفقرة            - 3

 مجمـوع اإلجـازة     المادة في نهاية كل سنة من سنوات الخدمة إلى ما بعدها، شريطة أال يزيـد              
بالنسبة لمراكز العمل التي يتألف       يوم عمل  )156(المرضية المستحقة للموظف في أي وقت على        

يوم عمل بالنسبة لمراكز العمل التي يتألف أسبوع عملهـا          ) 187(أسبوع عملها من خمسة أيام، و     
انتهـاء خدمـة    ويسقط الحق في اإلجازة المرضية المستحقة وغير المستعملة لدى          .  من ستة أيام  

  .الموظف وال يدفع أي تعويض بدال منها
  

عند نقل الموظف إلى مركز عمل يكون أسبوع العمل فيه مختلفا عن أسبوع العمل في مركـز                 - 4
 وفقا لألحكام المطبقة على مركـز عملـه   مرضيةعمله السابق، يتم تعديل مستحقاته من اإلجازة ال  

  .الجديد
  

  الموافقة على اإلجازة المرضية
  
وفقـا لإلجـراءات    المفوض العـام    قبل  جميع اإلجازات المرضية من     يتم اقرار   يجب أن     - 5

  .الرسمية
  

  اإلبالغ عن المرض أو اإلصابة
  

 في أسرع وقت ممكن عن أي غيـاب بـسبب           همفيمشريتحمل الموظفون مسؤولية إبالغ       - 6
  .ك ممكنا عمليا قبل تغيبهم حيثما كان ذليهم وعليهم أن يبلغوا المشرفالمرض أو اإلصابة،
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  الشهادات والفحوص الطبية
  

بـراز  إموظف إجازة مرضية لمدة تزيد على ثالثة أيام عمل متتالية دون            ال حيجوز من ال    - 7
شهادة من طبيب مؤهل حسب األصول تفيد بأنه ال يستطيع تأدية واجباته وتذكر نـوع المـرض                 

  وتبرز هذه الشهادة فـي       .المفوض العام خاصة من   ة   إال بموافق  العمل عن   غيبوالمدة المحتملة للت  
موعد ال يتجاوز نهاية اليوم الرابع من أيام العمل التالية لبدء تغيب الموظف عن العمـل إال فـي                   

وعند تسلم مثل هذه الشهادة يبت المفوض العام في أمـر           .  الظروف الخارجة عن إرادة الموظف    
  .منح اإلجازة المرضية

  
الـى   مجموعهـا    بدون تقرير طبي لمدة تصل في     إجازة مرضية   الموظف  بعد أن يأخذ    و  - 8

 أن  ية إضافية خالل تلك السنة يجـب       سنة خدمة، فإن أية إجازة مرض       في غضون  سبعة أيام عمل  
 من اإلجازة السنوية أو أن تقيد كإجازة خاصة بدون          هاحسميتم  تكون مشفوعة بشهادة طبية أو أن       

  .راتب
ف في أي وقت من األوقات أن يقدم شهادة طبية عن حالتـه أو أن                أن يطلب من الموظ    مكني - 9

  . طبيب يعينه المفوض العاممن قبليخضع لفحص طبي 
  

  مغادرة منطقة مركز العمل
  

ال يسمح للموظف عندما يكون في إجازة مرضية أن يغادر المنطقة التي يوجد فيها مركز                 - 10
  .عمله دون موافقة المفوض العام المسبقة

  
  جازة المرضيةقيد اإل

  
إن اإلجازة المرضية التي يأخذها الموظف أو تقيد عليه تحسم من مقدار اإلجازة المرضية                - 11

 مـن المـادة     9المستحقة على أسس الحساب ذاتها المطبقة على اإلجازة السنوية بموجب الفقـرة             
1.105  

  
  

  المرض خالل اإلجازة السنوية
  

ثالثة أيام عمل متتاليـة خـالل فتـرة         عندما يصاب الموظف بمرض لمدة تزيد على         - 12
 أو  قنعـة براز شهادة طبية م   إباإلجازة السنوية، يجوز الموافقة على اإلجازة المرضية        

ظروف أن يقـدم طلبـه لإلجـازة         اذكهمثل  وعلى الموظف في    .  إثبات آخر مقبول  
 المرضية مع الشهادة الثبوتية أو غيرها من األدلة في أقرب وقت ممكن عمليا وفي أية              

وال يسمح للموظف عندما يكون في اإلجازة السنوية بأن         .  حال فور عودته إلى العمل    
  .يمدد فترة إجازته بسبب المرض دون موافقة مسبقة
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  التسليف على اإلجازة المرضية
  

يجوز منح الموظف الذي يستنفذ إجازته المرضية وإجازته السنوية المستحقتين سلفة على              - 13
بالنسبة لمراكز العمل التي يتألف أسبوع       ل إلى عشرة أيام عمل كحد أقصى      اإلجازة المرضية تص  

 أسبوع عملها   التي يتألف  بالنسبة لمراكز العمل     كحد أقصى   عمل  يوم 12عملها من خمسة أيام، و    
وتعامـل أيـة    .  تقيد على ما يستحق له من اإلجازة المرضية في المستقبل         التي س و. من ستة أيام  

  .رضية كدين للوكالة لدى انتهاء خدمة الموظفسلفة من اإلجازة الم
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   3.106 المادة* 
 

مومةالإجــازة ا  
، يحق لهـا    الدةإن الموظفة التي تكون قد أتمت سنة واحدة من الخدمة المتواصلة في التاريخ المتوقع للو                -1

  : بموجب األحكام التاليةامومةالحصول على إجازة 
بالنسبة لمراكز العمل التي      بعشرين يوم عمل   الدةتبدأ اإلجازة في تاريخ يسبق التاريخ المتوقع للو         )أ(  

 أسبوع عملها مـن     التي يتألف  يوم عمل بالنسبة لمراكز العمل       24يتألف أسبوع عملها من خمسة أيام، و      
إال .  الدةتوقع للـو   عند إبراز شهادة طبية من طبيب الوكالة المفوض تبين التاريخ الم           ستة أيام، 

أنه يجوز السماح بالتغيب عن العمل في تاريخ يسبق التاريخ المتوقع للوضع بأقل من عـشرين                
بالنسبة لمراكز العمل التي يتألف أسبوع عملها مـن          عمل   يوم عمل ولكن ليس بأقل من عشرة أيام       

 أسبوع التي يتألف عمل   بالنسبة لمراكز ال    يوم عمل  12 ولكن ليس بأقل من    يوم عمل    24خمسة أيام، و  
 وذلك بناء على طلب خطي من الموظفة وشهادة طبية من طبيـب الوكالـة               ،عملها من ستة أيام   

  .ستمرار في العملالل  صحيالياقتهاالمفوض تبين 
  

بالنسبة لمراكز العمل التي يتألف أسبوع عملها من خمسة          يوم عمل ) 60(تمتد اإلجازة لما مجموعه       )ب(  
اعتبارا من تاريخ      أسبوع عملها من ستة أيام،     التي يتألف  عمل بالنسبة لمراكز العمل      يوم) 72(أيام، و 
يـوم  ) 72( أو   يوم عمل ) 60( وبناء عليه فإن إجازة ما بعد الوالدة تمتد لفترة تساوي            . منحها

ـ         محسوما منها الفترة الممتدة من ب      عمل على التوالي،   الدة وداية إجازة الوالدة حتـى تـاريخ ال
  .يوم عمل على التوالي) 12( أو أيام عمل) 10(ي والتي يجب أال تقل عن الفعل

  
) أ(بموجـب الفقـرتين   كامل مدة غيابهـا   براتب كامل عن     امومةعلى إجازة   الموظفة  تحصل    )ج(  

يـوم  ) 24( أو   يوم عمل ) 20(وفي حال امتدت إجازة ما قبل الوالدة ألكثر من          .  أعاله) ب(و
 فإن ذلك ال يمنع الموظفة مـن        الدةأ الطبيب في تقدير تاريخ الو      بسبب خط  عمل على التوالي،  

 شريطة أال يتجـاوز مجمـوع إجـازة         الدةالحصول على راتب كامل حتى التاريخ الفعلي للو       
) 60( وأن يعامل أي غياب يزيد على        يوم عمل، ) 72( أو   يوم عمل ) 60( براتب كامل    مومةاال

 إجازة خاصة أو إجازة مرضية وفقا لما تقتضيه          كإجازة سنوية أو   يوم عمل ) 72( أو   يوم عمل 
  .الظروف

  
 الوظيفة خالل ستة أشهر مـن       تركهافي حال استقالة الموظفة أو طردها من خدمة الوكالة أو           و  )د(  

 يترتب عليها أن تعيد إلى الوكالة المبالغ التي دفعت          مومةتاريخ عودتها إلى العمل بعد إجازة اال      
  .خالل إجازة الوالدة التي حصلت عليهالها على شكل راتب وعالوات 

  
  

أقل من سنة واحدة من الخدمة المتواصلة في التاريخ المتوقـع           فترة  لموظفة التي تكون قد أتمت      ل ال يحق   -2
 يوم  20إال أنه يمكنها أن تتغيب عن عملها مدة تصل إلى           .  بموجب هذه المادة   امومة الحصول على إجازة     الدةللو

 أسبوع  التي يتألف  يوم عمل بالنسبة لمراكز العمل       24لعمل التي يتألف أسبوع عملها من خمسة أيام، و        بالنسبة لمراكز ا   عمل
ي عشر  ت أو اإلثن   مباشرة وال يسمح لها بالعمل خالل األيام العشرة        الدة تسبق التاريخ المتوقع للو    عملها من ستة أيام،   

 يـوم   )30(ثالثين   قبل مضي لعمل  لعودة ل ال يسمح لها با   كما انه   .  مباشرة الدة التي تسبق التاريخ المتوقع للو     يوما
 يوم عمل لمراكز العمل التي يتالف اسبوع عملها         )36(و    أيام 5عمل لمراكز العمل التي يتألف اسبوع عملها من         

ي غياب اختياري قبل الوالدة والغياب الـالزم قبـل وبعـد الـوالدة              ن أ وأ.   مباشرة الدة الو وذلك بعد   ايام 6من  
وص عليهما في هذه الفقرة سيحسمان أوال من اإلجازة السنوية المستحقة وسيعامالن عند نفاذهـا كإجـازة                 المنص

  .خاصة بدون راتب
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 بموجب األحكام ذاتهـا شـريطة أن يكـون          امومةيجوز منح الموظفة المعينة بعقد محدود األجل إجازة           -3
  .مومةريخ العودة إلى العمل بعد إجازة االمتوقعا استمرار التعيين لفترة ال تقل عن ستة أشهر من تا

  
  

  .ال تمنح إجازة مرضية عادة لحاالت الوالدة إال عندما تنشأ مضاعفات خطيرة  -4
  

  

  للياقةا ثبت إال عند إبراز شهادة طبية من طبيب الوكالة تمومة يسمح بالعودة إلى العمل بعد إجازة االال -5
     . للعملالصحية 

  
  

4.106 المادة  
  الوفاة أو اإلصابة حاالت عنالتعويض

  إلى الخدمةنسوبةأو المرض الم
 

  مبادئ منح التعويض واستحقاقه
  
يمنح التعويض في حال وفاة الموظف أو إصابته أو مرضه حين تقرر الوكالة أن ذلك يعزى إلى                   -1

أو اإلصابة أو   أداء مهام رسمية لمصلحة الوكالة، إال أنه ال يمنح أي تعويض عندما تكون مثل تلك الوفاة                 
  :المرض متسببة عن

  
  .سوء السلوك المتعمد من جانب مثل ذلك الموظف، بما في ذلك السكر  )أ(
  .تعمد مثل ذلك الموظف التسبب بالوفاة أو اإلصابة أو المرض لنفسه أو لشخص آخر  )ب(

 
و مرضـه بأنهـا      من هذه المادة، تعتبر وفاة الموظف أو إصابته أ         1 الفقرة   الحد من عمومية  دون    و-2
ة إلى أداء مهامه الرسمية لصالح الوكالة في حال عدم وجود أي سوء سلوك متعمد أو نية متعمـدة                نسوبم

  :عندما
  

 تقـدمها تحصل الوفاة أو اإلصابة أو المرض كنتيجة مباشرة للسفر بواسطة وسائل نقل               )أ(  
هـذه   احكام  تنطبقعلى نفقتها من أجل أداء مهام رسمية، شريطة أن ال  تكون  الوكالة أو   

الفقرة الفرعية على النقل بالسيارات الخاصة الذي تقبل به الوكالة أو توافق عليـه بنـاء            
  .على طلب الموظف فقط ولراحته

  
تنتج الوفاة أو اإلصابة أو المرض بصورة مباشرة عن اإلضرابات أو أعمال الشغب أو                     )ب(

ن حصول مثل هذه الوفاة أو اإلصابة       ضطرابات األهلية شريطة أن يكون الموظف حي      اال
عتيادي أو في مركز آخر بناء على أمـر مـن           يعمل بصفته الرسمية في مركز عمله اال      

  .موظف في الوكالة أعلى منه رتبة
  

       تنتج الوفاة أو اإلصابة أو المرض بصورة مباشرة عن الحرب المعلنة أو غير المعلنة، )       ج(
 كون الموظف حين حصول الوفاة أو اإلصابة يعمل بناء على طلب الوكالة شريطة أن ي             
 في بلد غير البلد الذي كان مقيما فيه وقت بدء تعيينه لدى الوكالة وأنه ما كان ليتوفى أو              
  .يعاني من تلك اإلصابة لوال عمله في الوكالة             
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  مقدار التعويض المستحق الدفع
  

ر التعويض المستحق الدفع بموجب هذه المادة هو المبلغ الذي يدفع عادة في             إن مقدا  -3
مثل تلك الحالة بموجب قانون تعويض العمـال أو قـانون العمـل المطبـق فـي                 

 :الجمهورية العربية السورية، ولكن ليس بالضرورة على شكل تقاعد، شريطة أنه
 
 
 
  
 في المستشفى يـتم تـوفير مثـل تلـك           عالجل أو ا  العالج الطبي  يشمل التعويض كلفة     ماحيث و )أ(

 تديرها الوكالـة أو تحـصل       فيالمعالجة الطبية أو المعالجة في المستشفى في مشا       
 الوكالة بإجراء ترتيبات أخرى في ظـروف        سمحعلى معونات من الوكالة ما لم ت      

  .استثنائية
  
 تزيد على ستة أشهر     تستمر الوكالة في دفع راتب كامل للموظف المتعطل عن العمل لمدة ال             )ب(  

من تاريخ اإلصابة أو المرض أو إلى أن يعلن أنه قادر على العودة إلى العمل أو تعـرض عليـه                    
ويكون دفع ذلك الراتب والعالوات بدال مـن دفـع الراتـب أو             .  أسبق تسوية للعجز الدائم، أيهما   

كثر مـن   ألالعجز المؤقت   طال أمد   ما  وإذا  .  الراتب الجزئي الذي ينص عليه القانون لتلك الفترة       
يجرى تحديد مقدار التعويض عن المدة الزائدة بموجب قانون تعويض العمـال أو             فانه  ستة أشهر   

  .قانون العمل المطبق بموجب هذه المادة
  
إن جميع الرواتب والمخصصات المدفوعة سواء كانت على أساس قانون تعويض العمـال أو              - 4

  . من هذه المادة تعتبر بمثابة تعويض3من الفقرة ) ب(فرعية قانون العمل أو كانت طبقا للفقرة ال
  

  تقديم طلبات التعويض
  
يقوم الموظف أو من يمثلونه بتقديم طلبات التعويض عن اإلصابات أو الوفاة بموجب هذه                - 5

 أنه يجوز للمفوض العام في الظـروف        علىالمادة خالل سبعة أيام من حصول اإلصابة أو الوفاة          
  .أن يوافق على النظر في طلب يقدم بتاريخ الحقاالستثنائية 

  
يقدم الموظف طلبات التعويض عن المرض بموجب هذه المادة خالل شهرين من ابتـداء                - 6

 أنه يجوز للمفوض العام في الظروف االستثنائية أن يوافق على النظر فـي طلـب                علىالمرض،  
  .يقدم بتاريخ الحق
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  وثائقيةاألدلــة ال
  
ة وثائقي شخص يطالب بتعويض أو ينال تعويضا بموجب هذه المادة بتقديم األدلة ال            يقوم كل   - 7

  .أو غيرها من األدلة التي قد يطلبها المفوض العام من أجل تقرير االستحقاقات
  

  الفحــص الطبي
  
كل شخص يطالب بتعويض أو ينال تعويضا بموجب هذه المادة يخضع للفحص الطبي             -8

 قد يطلبها المفوض العام، وذلك في الوقت أو األوقات التي          الطبية التي    اتأو الفحوص 
 .قد يعتبرها المفوض العام ضرورية

  
 
  وحيدالتعويض ال
  
إن التعويض الذي يدفع بموجب هذه المادة هو التعويض الوحيد الذي يحق ألي موظف أو                 - 9
  .قع ضمن أحكام هذه المادةت مطالبة ة الحصول عليه من الوكالة عن أيمن يعولل
  

  إبراء الذمة
  

يـصال  إيقوم الشخص الذي يحق له الحصول على تعويض بموجب هذه المـادة بتقـديم                 - 10
  .وإبراء ذمة إلى الوكالة قبل دفع التعويض بصورة نهائية

  
  حالةعدم اال

  
ال يجوز للشخص الذي قد يحق له الحصول على تعويض بموجب هذه المادة أن يحـول                 - 11

 .ة إلـــى شـــخص آخـــرحقوقـــه التـــي تـــنص عليهـــا هـــذه المـــاد
 

  االدعاءات ضد الغير
  

إذا حدثت الوفاة أو اإلصابة أو المرض التي يجوز منح تعويض عنها بمقتضى هذه المادة                 - 12
في ظروف تنشأ عنها، في رأي المفوض العام، مسؤولية قانونية على شخص ثالث لـدفع عطـل                 

عويض بموجب هـذه    وضرر عنها إما إلى الموظف أو إلى شخص آخر يحق له الحصول على ت             
المادة عن الوفاة أو اإلصابة أو المرض يجوز للمفوض العام، كشرط لمنح ذلـك التعـويض، أن                 

 إلى الوكالة أو الشركة المؤمنة لديها الحـق فـي           سنديطلب من الموظف أو الشخص اآلخر أن ي       
كة المؤمنة  اتخاذ إي إجراء لوضع تلك المسؤولية موضع التنفيذ أو أن يشترك مع الوكالة أو الشر              

  . ذلك اإلجراء قانونيامقاضاةلديها في 
  
  



 29

  
  
  

  
  

يقوم الموظف أو الشخص اآلخر المستحق بتزويد الوكالـة أو الـشركة المؤمنـة لـديها                  - 13
بالمعلومات واألدلة التي قد تكون متوفرة لديه لمالحقة مثل ذلك اإلجراء ويقدم إلـى الوكالـة أو                 

وال يجـري   .   قضائيا ى قد تلزم لمالحقة مثل ذلك اإلجراء      الشركة المؤمنة لديها كل مساعدة أخر     
الموظف أو ذلك الشخص تسوية ألي ادعاء أو إجراء ضد مثل ذلك الشخص الثالث دون موافقـة                 

غير أنه يحق للوكالة أن تقوم بنفسها أو أن تطالب الموظف أو ذلك الـشخص بـإجراء                 .  الوكالة
 .ثالث بالشروط التي تبدو معقولة للوكالةتسوية ألي ادعاء أو إجراء ضد ذلك الشخص ال

 
  

إذا قام الموظف أو ذلك الشخص، أو قام الموظف أو ذلك الشخص مع الوكالة أو الشركة                  - 14
 إجراء حتى الحكم أو تسوية أي ادعاء ضد مثل ذلك الـشخص الثالـث أو                قاضاةالمؤمنة لديها بم  

  :ة تستعملبإجراء أية تسوية لذلك اإلدعاء فإن عائدات تلك التسوي
  

  و .محامينللمعقولة وى أو التسوية بما في ذلك أتعاب  الدعتكاليفلدفع   )أ(  
  

 الخدمات الطبية المقدمة بموجب هذه      نفقاتلوكالة بما في ذلك     ل تعويضتسديد أي   ل     )ب(      
أما الرصيد، إن كان ثمة رصيد،      .  المادة فيما يتعلق بالوفاة أو اإلصابة أو المرض       

لى الموظف أو إلى الشخص اآلخر وتنخفض مسؤولية الوكالة بموجب هذه           فيدفع إ 
  .المادة بذلك المقدار أو تسقط كليا

  
  فقدان الحق في التعويض

  
في حال رفض أي شخص يطالب بالتعويض أو يحصل على تعويض بموجب هذه المادة                - 15

طالب أو المنتفع يحـرم مـن       التقيد بأي من أحكامها أو إخفاقه في التقيد بأي من أحكامها فإن الم            
الحصول على التعويض بموجبها كليا أو جزئيا، غير أنه يجوز للمفوض العام أن يقـرر خـالف                 

  .ذلك إذا رأى أن هناك ظروفا خاصة تبرر قراره
  
  5.106 المادة

 مشــروع التأميــن الصحــي
 

 بموجب إن اشتراك الموظفين أو أية فئة منهم في أي مشروع للتأمين الصحي يوضع  
من قوانين الموظفين يمكن أن يكون إلزاميا أو اختياريا وفقا لما يقرره المفوض العام،  4.6المادة 

                    ويجوز حسم مساهماتهم بموجب المشروع من رواتب الموظفين المشتركين ومخصصاتهم
                                                                             .                                األخرى
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6.106 المادة   
 التعويض عن الخسائر أو األضرار

 التي تلحــق باألمتعــة الشــخصية
 

  
 وبموجب الشروط التي يقررها المفوض       المحددة قيوديحق للموظفين أن يحصلوا ضمن ال       

 نسوبةالعام على تعويض معقول في حال حدوث خسائر أو أضرار لألمتعة الشخصية يتقرر أنها م              
 .مباشرة إلى أداء أعمال رسمية للوكالة
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 الفصــل السابع
  نفقات السفر و النقل

)الموظفينأنظمة  من 1.7باإلشارة إلى المادة (  
 

1.107 المادة    
 سفر الموظفين في مهمة رسمية

 
، تدفع الوكالة نفقات سفر الموظف في قوانينمع مراعاة الشروط التي تنص عليها هذه ال  -1

  :الظروف التالية
  
  عندما يطلب منه أن يسافر في مهمة رسمية تتعلق بالوكالة،  )أ(
  9.107المادة  هو محدد في عند تغيير مركز العمل الرسمي كما  )ب(
  10.107عند التكليف المؤقت كما هو محدد في المادة   )ج(
عند النقل المحلي عندما يوافق المفوض العام على دفع هذه النفقات بموجب أحكام المادة   )د(

11.107  
  
    2.107 المادة

  الموافقة على السفر
  
إلجـراءات  ل وفقاك السفر خطيا    قبل السفر في مهمة رسمية، يجب أن تتم الموافقة على ذل           -1
و يكون الموظف مسؤوال شخصيا عن التحقـق مـن أن لديـه الموافقـة               .  رسمية المعمول بها  ال

  .الصحيحة قبل بدء السفر
  

 تعني الوضع الذي يكـون      قوانين في هذه ال   خدمةالمست" السفر في مهمة رسمية   " إن عبارة     - 2
وسيلة النقل و الطريق و مستوى النقل الموافق        فيه الموظف عندما يكون مسافرا في الوقت و في          

  .قوانينعليها جميعها مسبقا بموجب هذه ال
  

  
  3.107المادة 

  نفقات السفر
  
إن نفقات السفر التي تدفعها الوكالة أو تعوضها بموجب األحكام ذات العالقة من هذه               -1

 :ما يليعلى مل ت تشقوانينال
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  4.107 وجب أحكام المادةبم) النقلأي أجرة وسيلة (نفقات النقل  )أ(
  
  5.107 السفر بموجب أحكام المادة بدل اإلقامة اثناء  )ب(
  
النفقات اإلضافية الضرورية التي يتم تكبدها أثناء سفر الموظف في مهمـة رسـمية و                 )ج(

  6.107الموافق عليها بموجب أحكام المادة 
  

 السفر بموجب اإلجراءات    يكون الموظف مسؤوال شخصيا عن تقديم طلبات للحصول على نفقات           -2
لبات اطمو حيثما ال يتم تقديم مثل هذه ال       .   يوما تقويميا بعد تاريخ إتمام السفر      30المقررة و ذلك خالل     

خالل هذه الفترة يفقد الموظف استحقاقه لمثل نفقات السفر هذه على أنه يجوز للمفوض العام إلغاء هـذا                  
  . الشرط في الظروف االستثنائية

  
 تحدد منطقة عمليـات الوكالـة       قوانينرير استحقاق الموظف لنفقات السفر بموجب هذه ال       بغية تق   -3

والجمهوريـة   غزة و لبنـان   و االردن جمهورية مصر العربية و     :بأنها تشمل البلدان أو المناطق التالية     
  .العربية السورية

  
  4.107المادة 

  نفقات النقل
  
  .فق عليها و المستعملة فعالال تدفع الوكالة إال نفقات وسائل النقل الموا -1
  

  عاييرهطريق النقل ووسيلته و م
 عيـار  بالطريق و الوسيلة و الم     في جميع الحاالت   يجب أن يكون السفر في مهمة رسمية       -2

   .الذي يوافق عليه المفوض العام مسبقا
  
تقتصر استحقاقات السفر بما في ذلك وقت السفر على المبلغ المسموح به لرحلة بالطريق               -3

و يترتب على الموظفين الذين يرغبون في عمـل ترتيبـات           .   الموافق عليها  عياريلة و الم  و الوس 
أخرى من أجل راحتهم الشخصية أن يحصلوا على إذن مسبق بذلك و أن يدفعوا جميـع النفقـات                  

  .اإلضافية
 
يكون السفر عبر أقصر الطرق و بواسطة أكثر وسائل النقل اقتـصادا إال حيثمـا يثبـت                  -4

  . بأن استعمال طريق أو وسيلة نقل بديلين هو في مصلحة الوكالةقنعةم بصورة مللمفوض العا
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  وسائل النقل التي توفرها الوآالة
تقوم الوكالة بتوفير وسائل النقل الخاصة بها للسفر في رحلة رسمية ضمن منطقة عملياتها               -5

ر مثل وسيلة النقـل     و عندما يجرى توفي   .  عندما يرى المفوض العام أن ذلك في مصلحة الوكالة        
هذه الخاصة بالوكالة سواء بطريق الجو أو البر أو بأي طريق آخر ال تدفع أو ترد للموظف أيـة                   

  .نفقات نقل
  

  

  التذاآر التي تشتريها الوآالة
حيثما ال يتم توفير وسائل النقل الخاصة بالوكالة لرحلة رسـمية و تـتم الموافقـة علـى                    - 6

.  تقوم الوكالة، عندما يكون ذلك ممكنا، بـشراء التـذاكر الالزمـة           استعمال وسائل النقل التجارية     
  . وعندما يتم الشراء بهذه الطريقة ال تدفع أو ترد للموظف أية نفقات نقل

  
 الموظف كامل الرحلة التي اشترت الوكالة التذاكر من أجلها أو يسافر فـي              كملحيثما ال ي    - 7

د إلى الوكالة أي جزء غير مستعمل من تذكرته         مستوى أدنى من المستوى الذي دفعت أجرته، يعي       
  .أو إقرارا من شركة النقل يفيد بدفع الزيادة لكي تتمكن الوكالة من استرداد القيمة المناسبة/و
  
  

  التذاكر التي يشتريها الموظف
 مسبقا بشراء التذاكر الالزمة لرحلة      خويالحيثما يعطى الموظف في الحاالت االستثنائية ت       -8

  . أن يطالب باستيفاء المبلغ الذي دفعه ثمنا لها بموجب أحكام هذه المادةرسمية يحق له
  
  

  السفر بالسيارة الخاصة
ال يحق للموظف الذي يستعمل سيارته الخاصة للسفر في مهمة رسمية تقاضي أية نفقـات    -9

 خاصا مـسبقا عـن الرحلـة        خويالنقل ما لم يكن المفوض العام قد أعطى في حاالت استثنائية ت           
و لن تدفع في أي من مثل هذه الحاالت         .   الدفع و الشروط األخرى المطبقة     نسبةة السفر و    ووسيل

نفقات نقل تزيد قيمتها على ما كان سيدفع لو تمت الرحلة عبر أقصر الطرق و بواسطة أكثر سبل                  
 .النقل اقتصادا
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  5.107المادة 
   السفربدل اإلقامة أثناء

 
 

ر الموظف على نفقة الوكالة، باستثناء السفر بطريـق البحـر،           عندما تتم الموافقة على سف     -1
 وبالمعدالت و الشروط التـي      قوانينسفر بموجب أحكام و شروط هذه ال      ال بدل اقامه اثناء  يتقاضى  

  . قطر و المستوى الدرجةيقررها المفوض العام بصورة مفصلة للموظفين حسب 

 

   السفرأثناء اإلقامة بدل معدالت 
عام المعدالت التي تدفع على أساسها عالوة السفر و تنشر في تعميمـات             يقرر المفوض ال   -2

  :و تشتمل هذه المعدالت على الجداول التالية.  الموظفين أو بالوسائل األخرى المناسبة
  

التي تطبق عندما يوافق على سفر الموظـف ضـمن          " أ"معدالت الجدول     ) أ(
 فـي منطقـة      هذا البلـد   على ان يكون  البلد الذي يوجد فيه مركز عمله       
 السفر التـي    بدل االقامة اثناء  و تدفع   .  عمليات الوكالة في الشرق األدنى    

  .بالعملة المحلية" أ"تطبق عليها معدالت الجدول 
  

التي تطبق عندما يوافق على سفر الموظف ضـمن         " ب"معدالت الجدول     ) ب(
منطقة عمليات الوكالة في الشرق األدنى و لكن خارج البلد الذي يوجـد             

 عالوة السفر التي تطبـق عليهـا معـدالت          علنو ست .  ز عمله فيه مرك 
د الذي يتم   عادة بالدوالرات األميركية و لكنها تدفع بعملة البل       " ب"الجدول  

ن ذلك، بعملة البلد الذي يوجد فيه مركـز عمـل           عفيه السفر أو، كبديل     
  .الموظف

 
عندما يوافق على سفر الموظف في بلد غيـر         " ج"تطبق معدالت الجدول      )  ج(

  .البلدان الواقعة في منطقة عمليات الوكالة في الشرق األدنى
  

  الشروط العامة للدفع
 السفر شاملة لمجموع مساهمة الوكالة في المـصروفات الخاصـة           بدل االقامة اثناء  تعتبر    - 3

 و غيرها من المبالغ التـي تـدفع للخـدمات الشخـصية             بوجبات الطعام و اإلقامة و اإلكراميات     
 ما لم ينص على ذلك صراحة في        بدلالمقدمة، و يتحمل الموظف أية نفقات تصرف زيادة على ال         

  .لقوانينمكان آخر من هذه ا
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 الـسفر   وظف دون مقابل أثناء   عندما تقوم الوكالة أو من ينوب عنها بتوفير مكان إقامة للم            - 4

سفر بموجب هذه المادة غير     ال بدل اقامة اثناء   ال يحق لذلك الموظف أن يتقاضى        في مهمة رسمية  
  . المفوض العام مناسبا في تلك الظروفراه ي قدأنه يجوز أن يدفع له جزء منها وفقا لما

 
إذا كان أكثر من معدل واحد من معدالت عالوة السفر منطبقا خالل أي يوم واحد، فـإن                   - 5

و إذا أتم المسافر سـفره  .  جزء األكبر من ذلك اليوم يدفع عن اليوم بكاملهالمعدل المنطبق على ال   
  .في اليوم ذاته الذي بدأه فيه فإن المعدل المنطبق على البلد المقصود يدفع عن ذلك اليوم

 
 في مهمـة     السفر خالل فترات اإلجازة المرضية أثناء السفر        بدل االقامة اثناء   يستمر دفع   - 6

  .دخل المسافر المستشفى يتم دفع ثلث المعدل اليومي المقرر فقطأ  إال أنه إذارسمية
  
غير أن الموظف الموافق على     .  بحراعندما يكون السفر    السفر   بدل االقامة اثناء  ال تدفع     - 7

سفره بحرا يحق له أن يتقاضى مبلغا مقطوعا يقرره المفوض العام مسبقا لتغطية النفقات المعقولة               
  . عادة مضطرا إلى تكبدها على متن السفينةو الضرورية التي يكون

  
 السفر للموظفين   لبدل االقامة اثناء   يجوز للمفوض العام أن يقرر معدالت و شروطا خاصة          - 8

  .الذين يحضرون دورات تدريبية موافقا عليها
 
السفر عن أية فترة إجازة سنوية أو خاصة باسـتثناء اإلجـازة             بدل االقامة اثناء  ال تدفع     - 9

ذة بمعدل ال يتجاوز يوما واحدا و نصف اليوم عن كل شهر كامل يقضيه الموظـف فـي                  المأخو
و ال تدفع في أية حال عن اإلجازة المأخوذة بعد انتهاء العمل الفعلي في              .  السفر في مهمة رسمية   

   .المهمة و لكن قبل عودة الموظف إلى مركز عمله الرسمي
  
 

  6.107المادة 
  نفقات سفر متنوعة

  
كالة أن تعيد إلى الموظف بعد إتمام السفر النفقات اإلضافية الـضرورية التـي              يجوز للو  -1

يتكبدها خالل السفر الرسمي المتعلق بأداء أعمال رسمية أو أثناء القيام بسفر موافق عليه، شريطة               
 عادة التيوأن يقدم إيضاحا مقبوال بشأن ضرورة النفقات و نوعها و يدعمه باإليصاالت المالئمة              

  .لب ألية مصروفات تزيد قيمتها على دوالرينتطما ت
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إن هذه النفقات التي يجب الحصول على موافقة مسبقة عليها إلى أقصى مدى ممكن تقتصر عادة                   -2

  :على
    

  استئجار وسائل النقل المحلية،  ) أ(
  
   أثناء القيام بعمل رسمي،رسائل البرق والبريد والهاتف  ) ب(

 
  . أثناء القيام بعمل رسميخدمةلممتلكات المستن أمتعة السفر أو ايخزتنقل أو   ) ج(

  
  

  7.107المادة 
  متعة أألنقل 

  
ال تدفع الوكالة النفقات المتعلقة بنقل أمتعة سفر الموظف الشخصية إال بمقتضى أحكـام المـادة                 -1

  : فقط أو كما هو منصوص عليه فيما يلي12.107
  
     وما يوافق على سفر الموظف على نفقة الوكالةثحي -2
 

 معه أية أمتعة سفر شخصية يزيد وزنها أو حجمها على الوزن أو الحجم اللـذين                 يأخذ  ) أ(
   شركة النقل دون رسم إضافي، أوسمح بهمات

  
يشحن بصورة منفصلة، في حال استعمال وسائل النقل الخاصة بالوكالة، أية أمتعة حيثما   ) ب(

  لنقل تلك،سفر شخصية يزيد وزنها أو حجمها على ما تسمح الوكالة بنقله في وسائل ا
 

 فقط من هذه المادة، يقوم الموظف نفسه بـدفع أيـة نفقـات              6 إلى   3الفقرات  جميع  عندئذ و مع مراعاة     
  .إضافية يتم تكبدها

  

 أمتعة السفر الزائدة
  
أمتعة السفر التي تنقل تجاريا زيادة على الوزن أو الحجم اللذين تنقلهما شركات النقل دون رسم                 -3

  .لقوانيندة ضمن مفهوم هذه اإضافي تعتبر أمتعة سفر زائ
  

 تقوم شرآة عندماأمتعة زائدة  ولكنها تعتبرعندما تنقل إحدى شرآات النقل أمتعة السفر دون رسم  -4
 يجوز أن ترد إلى المسافر الرسوم التي تكبدها ،وسيلة نقل الحقة غير النقل جواأخرى وفرت 

 .بأن األمتعة اعتبرت زائدخطية  إفادة شريطة أن يحصل من الشرآة التي تقاضت رسما على
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ال ترد الرسوم المدفوعة على أمتعة السفر الزائدة المنقولة جوا إال إذا رأى المفوض العام                 - 5
  .أن الظروف التي يسافر فيها الموظف استثنائية و قاهرة إلى درجة كافية تبرر ردها إليه

 
ذه المادة عادة إال عندما تـتم       ال ترد الرسوم المدفوعة عن أمتعة السفر الزائدة بموجب ه           - 6

  .الموافقة عليها قبل بدء السفر
  

  8.107المادة 
 سلف السفر

 
يقوم الموظفون الموافق على سفرهم بتأمين ما يكفي من المال لجميع المصاريف الجارية              -1

  .  لهذه الغاية ماليةسلفةبتأمين و يقومون، إذا دعت الضرورة، 
 

 و  المستردةمعقولة في مقابل نفقات السفر التقديرية       يجوز منح الموظف قبل مغادرته سلفة        -2
و يجب أن ال تزيد هذه السلفة على        .  قوانينذلك على حساب النفقات الموافق عليها بموجب هذه ال        

  .المستردةمن النفقات التقديرية % 80
 

 خالل السفر في مهمة رسمية ذلك الجزء الذي لم يتم دفعـه             مقدما أن يدفع للموظف   يجوز -3
   . السفر الموافق عليها و المتعلقة بسفره الرسميبدل االقامة اثناءليفه له سابقا من أو تس

 
  9.107المادة 

 تغيير مركز العمل الرسمي
 

، يتم تغيير مركز العمل الرسمي عندما ينقل الموظـف الـذي تـم              قوانينألغراض هذه ال   -1
ل تزيد على ستة أشـهر إلـى        تعيينه للخدمة في بلد معين لمدة غير محدودة أو لمدة محدودة األج           

  .مركز في بلد آخر لمدة غير محدودة أو لمدة محدودة األجل تزيد على ستة أشهر
 

 4حيثما يطلب من الموظف تغيير مركز عمله الرسمي، عندئذ و مع مراعاة أحكام الفقرة                -2
 عليه فـي    المنصوص" أ" السفر بالمعدل المبين في الجدول       بدل اقامة اثناء  من هذه المادة، تدفع له      

عن نفسه و عن كل فـرد       ) المطبق على البلد الذي يوجد فيه مركز عمله الجديد         و (5.107المادة  
 30، و ذلك لمـدة      13.107المادة  موافق عليه من األشخاص الذين يعيلهم كما جرى تحديدهم في           

 .يوما تلي مباشرة التاريخ المطلوب فيه منه االلتحاق بمركز عمله الجديد
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ثل مثل هذه الدفعة مجموع المساهمة التي تدفعها الوكالة عن نفقات المعيشة األولية غير              تم -3

  .العادية التي تكبدها الموظف و عياله عن الفترة التي تلي مباشرة تغيير مركز عمله الرسمي
 

حيثما تتم الموافقة على تغيير مركز العمل الرسمي بناء على طلب الموظـف أو لراحتـه          -4
 من هذه المادة ما لم      2 السفر المنصوص عليها في الفقرة       بدل االقامة اثناء   ال تدفع    الشخصية فقط 

  .في ظروف استثنائية على دفعها بصورة خاصةويوافق المفوض العام 
 

  
  10.107المادة 

 التكليف المؤقت
 

، يتم التكليف المؤقت عندما يجري تكليف الموظف القيـام بمهـام            قوانينألغراض هذه ال   -1
قتة في بلد غير البلد الذي يوجد فيه مركز عمله لفترة ال تتجاوز ثالثة أشهر و يكـون                  بصورة مؤ 

  .خالل هذه الفترة ملحقا بمكتب الوكالة في بلد التكليف المؤقت أو معارا له
 

 السفر بالمعدل المذكور    بدل االقامة اثناء  عندما يرسل الموظف في تكليف مؤقت، تدفع له          -2
 يوما تلـي مباشـرة      30 و ذلك لمدة ال تزيد على        5.107ليه المادة   الذي تنص ع  " ب"في الجدول   

  .التاريخ المطلوب فيه منه االلتحاق بالعمل في بلد تكليفه المؤقت
 

 الـسفر   بدل االقامة اثنـاء    يوما، تدفع للموظف     30عندما يستمر التعيين المؤقت أكثر من        -3
والمطبق على البلد المعين فيه     ( 5.107المنصوص عليه في المادة     " أ"بالمعدل المذكور في الجدول     

  . يوما60لمدة أخرى ال تزيد على ) مؤقتا
 

 من هـذه المـادة إال       3و  2 السفر المنصوص عليها في الفقرتين       بدل االقامة اثناء  ال تدفع    -4
خالل االستمرار الرسمي للتكليف المؤقت و تتوقف في التاريخ الذي ينتهي فيه التكليف المؤقت أو               

يه الموظف بلد تكليفه المؤقت بصورة نهائية للعودة إلى مركز عمله االعتيادي، أيهما             الذي يغادر ف  
  .كان األسبق

 
سفر إمـا بموجـب     ال لبدل االقامة اثناء  إن الموظف الذي يكون خالل الفترة ذاتها مستحقا           - 5

إال .  ائدة له تدفع له هذه العالوة بالمعدل األكثر ف       5.107أحكام هذه المادة أو بموجب أحكام المادة        
 بدل اقامـة اثنـاء   ترة كهذه كما أنه ال يحصل على أيأنه ال يحصل على دفعة مزدوجة عن أية ف   

  .سفر خالل عودته بصورة مؤقتة إلى مركز عملهال
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   11.107المادة 
 النقل المحلي و المهمة المحلية المؤقتة

 
 

 أو مركز العمل ذاته، سواء علـى  إن نقل الموظف أو إعادة تكليفه بالعمل ضمن البلد ذاته   -1
أساس مؤقت أو غير محدود األجل، ال يشكل تغييرا لمركز العمل أو تكليفا مؤقتا ألغراض هـذه                 

  . بصورة خاصة ال تنطبق على هذه الحاالت 10.107و  9.107، كما أن أحكام المادتين قوانينال
 

 يوجد فيه مركز عمله في      إال أنه عندما يتم تكليف موظف بأعمال مؤقتة ضمن البلد الذي           -2
ظروف تقتضي انفصاله عن محل إقامته و مكان عمله العاديين و تسبب اضطرابا جوهريـا فـي                 

مثال عندما يضطر إلى ترك عائلته في مسكنه السابق و تأمين مسكن إضـافي              (ترتيباته المعيشية   
ررات كافية أن    و على أساس مب    تقديره،  عندها يجوز للمفوض العام حسب        )لنفسه في مكان آخر   

المنـصوص  " أ"سفر لذلك الموظف بالمعدل المبين في الجـدول         ال بدل اقامة اثناء  يوافق على دفع    
  . يوما30 عن مدة لذلك العمل المؤقت ال تزيد على 5.107عليه في المادة 

 
أساس غير محدود األجل من مركز عمل إلـى مركـز            على عندما ينقل الموظف رسميا    -3

اته الذي يوجد فيه مركز عمله ال تدفع الوكالة عادة أي مبلغ لذلك الموظف              عمل آخر ضمن البلد ذ    
غير أنـه فـي     .  عن أية نفقات إقامة أولية قد يتكبدها في أعقاب وصوله إلى مركز عمله الجديد             

مثال حين تطلب الوكالة من مثل ذلك الموظف أن ينتقل خالل فتـرة إشـعار               (الحاالت االستثنائية   
 و على أساس مبررات كافيـة       تقديرهيجوز للمفوض العام حسب     ) بب له مشقة  قصيرة جدا مما يس   
المنصوص " أ"سفر لذلك الموظف بالمعدل المبين في الجدول        ال بدل اقامة اثناء  أن يوافق على دفع     

 يوما بعد التاريخ الذي يطلب منه فيـه         30عن مدة أولية ال تزيد على         و  5.107عليه في المادة    
  .مله الجديدااللتحاق بمركز ع

  
   12.107المادة 

 مصاريف النقل
 

ال تدفع الوكالة النفقات المتعلقة بنقل األمتعة الشخصية أو المنزلية الخاصة بـالموظف أو               -1
  : إال في الظروف التاليةبمن يعول

 
 عندما ينص على دفع هذه النفقات صراحة في كتاب تعيين الموظف، أو  )أ(

 
    أو9.107المادة  محدد في  كما هوعند تغيير مركز العمل  )ب(
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عندما ينقل الموظف لمدة غير محدودة األجل إلى مركز آخر يقع ضمن البلد ذاته                ) ت(
الذي يوجد فيه مركز عمله، و لكن في جزء آخر من ذلك البلد، و يعتبر المفوض                

  .العام أن ظروف الحالة تبرر دفع تلك النفقات
 

 أو ترد إال فيما يتعلق بنفقات النقل التـي تمـت            ال تدفع نفقات األمتعة بموجب هذه المادة       -2
  .الموافقة عليها مسبقا و على وجه التحديد بموجب اإلجراءات المقررة

 
حيثما تقوم الوكالة نفسها بتوفير جزء من وسائل النقل الضرورية أو كلها ال تدفع أو ترد                 -3

  .لتي تقوم الوكالة بتوفيرهاإلى الموظف أو إلى أي متعهد خارجي أية نفقات تتعلق بتلك الوسائل ا
 

إن الموظف الذي يحق له أن يتقاضى أو يسترد نفقات نقل األمتعة بموجب هـذه المـادة                  -4
يحق له الحصول على مبلغ يقرره المفوض العام مقدما و يغطي، حسب رأي المفـوض العـام،                 

  .قصودنفقات نقل كمية معقولة و عادية من األمتعة الشخصية و المنزلية إلى المكان الم
 

   13.107المادة 
 نفقات سفر المعالين و نقلهم

 
زوجة واحدة أو زوجا و ما يصل مجموعه        " المعالون" يعني تعبير    قوانينألغراض هذه ال   -1

و دون أن يشمل ذلك أفـرادا    .  عالوة العائلة إلى سبعة أوالد معالين غير متزوجين يتقاضى عنهم         
  .آخرين من عائلته

 
 عن المعالين أو أفـراد عائلـة   قوانينت سفر أو نقل بموجب هذه الال تدفع الوكالة أية نفقا     -2

  :الموظف إال بموجب األحكام التالية
 

حيثما ينص كتاب تعيين الموظف صراحة على دفع نفقات السفر أو النقـل عـن                 ) أ(
   .األشخاص الذين يعيلهم الموظف، تدفع مثل هذه النفقات بالمقدار المنصوص عليه

 
، تدفع النفقات   ) 9.107كما هو محدد في المادة      (موظف  لدى تغيير مركز عمل ال      ) ب(

 :التالية عن األشخاص الذين يعيلهم الموظف
  
  

 
(i) 4.107 مراعاة أحكام المادة معفقات النقل ن  

(ii)   مراعـاة أحكـام المـادة       مع) لغرض تدبير اإلقامة  ( السفر    بدل االقامة اثناء 
9.107   
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(iii) 12.107مادة  مراعاة أحكام المع مصاريف النقل .  

عندما ينقل الموظف لمدة غير محدودة األجل إلى مركز آخر في البلد ذاته الـذي                 ) ت(
 ة أن يوافق على دفع أي      تقديره حسببيوجد فيه مركز عمله، يجوز للمفوض العام        

  : النفقات التالية أو كليهما عن األشخاص الذين يعيلهم ذلك الموظفواحدة من

)i(  4.107المادة  مراعاة أحكام معنفقات النقل  

)ii(  12.107 مراعاة أحكام المادة معنفقات نقل األمتعة    

 الـى  يطلب   قدقبل أن يتم دفع أية نفقات سفر أو نقل عن أحد المعالين من عائلة الموظف                 -3
ك المعال يدخل ضمن التعريـف      ات بصورة مقبولة لدى الوكالة أن ذ      ذلك الموظف أن يثب   

  . يرافقه إلى مكان عمله من هذه المادة و إنه1الوارد في الفقرة 

14.107المادة   

   النثرية في السفرمصروفات ال

يجوز للموظف في جميع أسفاره الرسمية، باستثناء السفر برا ضـمن منطقـة عمليـات                -1
 بين المطار أو نقطـة      متطلبة عن كل رحلة     نثريةمصروفات ال الالوكالة، أن يطلب التعويض عن      

و مكان إقامة آخر من جهة أخرى، و ذلك على الوجه            أخرى من جهة و الفندق أ      مغادرةوصول أو 
  :التالي

 بالنسبة إلى الموظـف  عامالنقل ال طسائ دوالرا عن كل رحلة بو 38يبلغ التعويض     ) أ(
دوالرات بالنسبة إلى كل فرد من عائلته موافق على سـفره علـى نفقـة                13و  

  .الوكالة

كالة بالنسبة إلـى     دوالرات عن كل رحلة بوسيلة نقل تابعة للو        11يبلغ التعويض     ) ب(
دوالرات بالنسبة إلى كل فرد من عائلته موافق على سـفره علـى              6الموظف و   
  .نفقة الوكالة

  

 أن يطلـب  يجوز للموظف في حال سفره الرسمي برا داخل منطقـة عمليـات الوكالـة                -2
 بين المحطة أو نقطة وصـول أو  متطلبة عن كل رحلة    النثريةمصروفات  الالتعويض عن   

 جهة و الفندق أو مكان إقامة آخر من جهة أخرى، و ذلك على الوجـه                 أخرى من  مغادرة
 :التالي
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 دوالر عن كل رحلة بوسيلة نقل عامة بالنسبة إلى الموظف و            15يبلغ التعويض       ) أ(
  .دوالر بالنسبة إلى كل فرد من عائلته موافق على سفره على نفقة الوكالة) 5(

 نقل تابعة للوكالة بالنسبة إلـى        دوالر عن كل رحلة بوسيلة     7,50يبلغ التعويض     ) ب(
 دوالر واحد بالنسبة إلى كل فرد من عائلته موافق على سـفره             2,50الموظف و   

  .على نفقة الوكالة

 بالنسبة إلى السفر الرسمي الذي يتم في سيارة خاصـة           النثريةمصروفات  الال يدفع التعويض عن     
  .أو في سيارة تابعة للوكالة يستعملها الموظف

  - :ة مصروفات مستحقة للتعويض فيما يتعلق بتوقف أثناء السفرال تكون أي -3

  غير موافق عليه، أو  ) أ(

  ال تترتب عليه مغادرة المحطة، أو  ) ب(

  .يقتصر الغرض منه على مواصلة السفر في وسيلة أخرى  )  ج(

 

 على جميع المصروفات التي يتم تكبـدها لوسـائل          النثرية في السفر  مصروفات  تشتمل ال  -4
 أخرى من جهة و الفندق أو مكان إقامة آخـر           مغادرةو نقطة وصول أو     النقل العامة بين المطار أ    

من جهة أخرى، بما في ذلك نقل أمتعة السفر المرافقة أو النفقات الطارئة األخـرى ذات العالقـة                  
باستثناء كلفة شحن أية أمتعة سفر ثقيلة موافق عليها إلى مكان السكن بواسطة القطار الـسريع أو                 

 .ال يمكن نقلها في وسيلة النقل العامةوسيلة مماثلة عندما 
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 الفصل الثامن

 العالقات مع الموظفين

  ) الموظفين عملأنظمة  من1.8 باإلشارة إلى المادة(

 

  1.108المادة * 

  تحادات الموظفينا

من قوانين الموظفين يجوز للموظفين أن ينشئوا جمعيات تسمى اتحـادات            1.8ألغراض المادة    -1
 المفوض العام مقتنعا بأن النظام األساسي ألي من هذه االتحادات يتمشى مع التزامـات               شريطة أن يكون  

و باإلضافة إلى ذلـك،     .  الموظفين ذات العالقة المنصوص عليها في الفصل األول من قوانين الموظفين          
يقـة  يشترط بأن ينص النظام األساسي على انتخاب الممثلين مرة واحدة كل ثالث سنوات على األقل بطر               

و ينبغي كذلك الحصول على موافقة المفوض العام قبل أيـة           .  تضمن تمثيال صحيحا و عادال للموظفين     
  . إعادة تنظيم للوحدات االنتخابية

على أن تؤخذ بعـين االعتبـار       ين   الموظف  ورفاه إن من أهداف االتحادات تعزيز و حماية حقوق        -2
  .اهدفهادائما مهام الوكالة و 

ن يحدد طرق اتصال االتحادات بـاإلدارة، و ذلـك بعـد التـشاور مـع                يجوز للمفوض العام أ    -3
  .االتحادات

  .ينشأ االتحاد بموجب نظام أساسي يصدره المفوض العام  )أ( -4

يجوز للمفوض العام أن يقوم، حتى ذلك الوقت الذي يمكن فيه تقرير جميـع نـصوص                  )ب(
   على إنشاء اتحـاد     النظام األساسي بالتشاور مع الموظفين، بإصدار نظام أساسي ينص        

 بما فيها التمويل، و كذلك بتعديل مسائل فرعيةأية  والدستور واالنتخاب ومهام األجهزةو
  .هضرورال تقتضيهالنظام األساسي حسبما 

لواردان في الفقرة  االتحاد الذي ينشأ بموجب نظام أساسي مؤقت هما الهدفان ا     فاهداإن    ) ج(
  :وهذا يعنيلموظفين،  السابقة من أنظمة ا1.108 من المادة) 5(
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)i(              المساهمة في تعزيز غايات الوكالة، و خاصة عن طريـق أداء المهـام
  المعهود بها للوكالة بكفاءة، و إخالص،

)ii( الموظفين و مصالحهم ورفاهتعزيز و حماية حقوق .   

يجوز لالتحاد أن يتلقى تبرعات طوعيه أو اشتراكات من األعضاء إذا كان فـي النظـام                 -5
  عضوية االتحاد و حق انتخاب أي من هيئاته أو العمل فيها ال            إال أن  على ذلك    نصما ي األساسي  

  .يعتمد على دفع أي اشتراك أو رسم

لمكاتب اإلقليمية أو بين االتحـاد و       للمدير اإلقليمي بالنسبة    يتم االتصال بين كل اتحاد و ا       -6
 عناية االتحاد في لفت     و أي أمر أو اقتراح يرغب     .  لرئاسة ل دائرة شؤون الموظفين بالنسبة   ير  مد

ة بموجب النظام   حث فيه معه يحال في بادئ األمر على الهيئات المناسب         ابتالمفوض العام إليه أو ال    
ـ  هتقتـضي  وفقا لما  ير دائرة شؤون الموظفين   لى المدير اإلقليمي أو مد    ااألساسي و من ثم           ة الحال

لى المفوض  امجلس التنفيذي لالتحاد     يحيله ال   يجوز عندئذ أن   ذا لم يحل األمر بصورة مرضية     و إ 
  .العام
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 الفصل التاسع

 انتهاء الخدمة

 (باإلشارة إلى جميع المواد 1.9 إلى 4.9 من أنظمة عمل الموظفين)

   1.109المادة 

  الخدمةانهاء

فين  المـوظ  أنظمة عمل  من    1.9 الخدمة هو إنهاء للخدمة تقدم عليه الوكالة بموجب المادة           انهاء -1
 الموظفين، على   أنظمة عمل  من   3.9ة وفقا لما تقتضيه المادة      تخدم بإنهاءبإعطاء الموظف إشعارا خطيا     

  .أنه يجوز إنهاء تعيين الموظف خالل فترة التجربة دون إنذار مسبق في أي وقت قبل تثبيت تعيينه خطيا

ا لم يكونوا متغيبين فـي       الخدمة م  إنهاءيستمر الموظفون في القيام بواجباتهم خالل فترة إشعار          -2
  .هذه الواجباتمثل إجازة موافق عليها أو يكون المفوض العام قد أعفاهم من 

   2.109المادة 

  عمرالتقاعد بسبب ال
)التعيين المؤقت غير محدود األجل(  

 عنـدما تطلـب     عمردودة األجل على التقاعد بسبب ال     يحال الموظف المعين مؤقتا لمدة غير مح       -1
  . كما هو منصوص عليه أدناهعمرهخدمتها بسبب الوكالة منه ترك 

 بعد بلوغه الستين من عمره مـا لـم يوافـق            ة الموظف في الخدمة الفعلي    جوز اإلبقاء على  ال ي  -2
   . أدناه4بموجب أحكام الفقرة لما فيه مصلحة الوكالة، و، على تمديد سن تقاعده  المفوض العام

باالحالة على التقاعداإلشعار   

ال تقل عـن    وبمدة   على التقاعد إشعارا خطيا بإحالته على التقاعد         إحالتهقرر  يعطى الموظف الم   -3
و يحدد هذا اإلشعار التاريخ الذي تنتهي فيه خدمة الموظف لدى الوكالـة علـى أن ال    .  يوما تقويميا  30

  .يكون هذا التاريخ قبل بلوغه الستين من عمره
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 تمديد الخدمة

ظف بعد بلوغه الستين من عمره يجرى إبالغ ذلك الموظـف           عندما يتم اإلبقاء على خدمات المو      -4
، و عن تاريخ انتهائها و      )و التي يجب أن ال تزيد على سنة واحدة        (عن مدة الخدمة الممدة الموافق عليها       

تزيـد   و يجوز الموافقة على تمديدات أخرى للخدمة، ال       .  عن أية شروط خاصة يفرضها المفوض العام      
  . المفوض العامتقديرفقا لعلى سنة واحدة، و ذلك و

  التقاعدمستحقات

إن الموظف الذي أتم ما ال يقل عن ثالث سنوات من الخدمة المؤهلة يصبح عند إحالتـه علـى                    -5
 مستحقات مستحقا للحصول على     ،1987 سبتمبر   1 أو بعد    بحلول  بموجب هذه المادة   عمرب ال التقاعد بسب 

.   عن كل سنة من الخدمة المؤهلة      تب السنوي النهائي  من الرا  بالمائة   8.5تقاعد عادي يحسب على أساس      
 الخدمـة   فقط مـن  ألشهر الكاملة   الحصة وفقا ل   على اساس  بموجب هذه الفقرة     المستحقاتساب  تحا يتمو

  .و ال تدفع أية مبالغ عن المدة التي يقل مجموعها عن ثالث سنوات من الخدمة المؤهلة.  المؤهلة

بأنها مجموع مدة االستخدام المتواصل لدى الوكالة       " المؤهلةالخدمة  "ألغراض هذه المادة تعرف      -6
كموظف محلي، على أنه يجوز أن تشمل أيضا مددا أخرى من الخدمة المتواصلة كموظـف محلـي أو                  

التي سبقت مثل هذه الخدمة المؤهلة مباشرة، و كذلك على أن ال            " Z"أو  " P"أو  " X"كمستخدم في الفئات    
التي تبلغ مدتها شـهرا   مدة من اإلجازة الخاصة براتب جزئي أو بدون راتب و        تشمل الخدمة المؤهلة أية     

  .واحدا أو أكثر

 المـادة   ب الشهري كما هو محدد في     ألغراض هذه المادة، إن الراتب السنوي النهائي يعني الرات         -7
3.112 (D)  12 بتاريخ اإلحالة على التقاعد مضروبا في.  

 التقاعد الطوعي المبكر

  :  المبكرعيالوكالة عن طريق التقاعد الطوفي خدمة الن يترك يجوز للموظف أ -8

الخمسين من عمره وفقا لما تبينه سجالت الوكالة أو في أي وقت بعد ذلك،  عند بلوغه الخامسة و  )أ     
  أو. و لكن ليس عند بلوغه الستين من عمره أو بعد ذلك

 سنوات من الخدمة المؤهلة على 10ى عند بلوغه الخمسين من عمره شريطة ان يكون قد امض ) ب    
 و لكن ليس عند بلوغه الستين من عمره أو بعد ذلك أعاله 6االقل كما هو محدد بموجب الفقرة 

  . وفقا لما تبينه سجالت الوكالة
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   . أعاله6كما هو محدد بموجب الفقرة  عاما من الخدمة المؤهلة 25عند او بعد اتمامه   )ج

يكـون مـستحقا    و  سنوات من الخدمة المؤهلة    10غ الخمسين من عمره وقد امضى        بل إن الموظف الذي    -9
أعاله و الذي يتلقى خالل فترة هذا االسـتحقاق          8من الفقرة   ) ب(  الفرعية ةالفقربموجب   للتقاعد الطوعي المبكر  

يـر األسـباب    لغ( الموظفين    انظمة عمل  من1.9 المادة   إشعارا بإنهاء تعيينه المؤقت غير المحدود األجل بموجب       
يمكنه، بناء على طلب خطي منه، أن يترك        ) المتعلقة بكونه عاجزا عن االستمرار في خدمة الوكالة ألسباب صحية         

هذه األنظمة في التاريخ المقـرر       8احكام الفقرة   الوكالة عن طريق التقاعد الطوعي المبكر بمقتضى        لدى  خدمة  ال
و ال يجوز إحالل التقاعد الطوعي المبكر محل أي         .  إنهاء تعيينه إلنهاء تعيينه، و بناء على ذلك يتم سحب إشعار          

إن الموظف الذي يترك خدمة الوكالة عن طريـق التقاعـد الطـوعي              .شكل آخر من أشكال الصرف من الخدمة      
شروط هذه األنظمة يستحق الحصول على تعويض التقاعد العادي محسوبا بموجب الفقرة             المبكر بمقتضى أحكام و   

   .  أعاله5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 48

   3.109                                     المادة 

  انتهاء الخدمة بسبب الوفاة  

  

إن الموظف الذي يتوفى و هو في خدمة الوكالة تنتهي خدمته لدى الوكالة بسبب وفاته في                  
  .التاريخ الذي تحصل فيه الوفاة

  4.109المادة 

  التخلي عن الوظيفة

 عن العمل طوعا دون أن تكون قد تمت الموافقة على مثـل هـذا               عندما يتغيب الموظف   -1
خدمة ذلك الموظف لدى     ، عندها يجوز إنهاء   قوانينالتغيب في وقت سابق أو الحق بموجب هذه ال        

  .الوكالة بسبب تخليه عن الوظيفة وفقا لما هو منصوص عليه أدناه

مدة ثالثة أيام عمل متتاليـة       أعاله ل  1 في الفقرة    شار اليه عندما يتغيب الموظف بالشكل الم     -2
أو أكثر، يجوز للمفوض العام أن يرسل إلى ذلك الموظف كتابا يعلمه فيه بأنه ما لم يقم في تاريخ                   

بااللتحاق بالعمل أو بتقديم إيضاح خطـي عـن غيابـه    )  المفوض العام تقديريتقرر حسب   (محدد  
منتهية بسبب التخلي عن الوظيفـة      يكون مقبوال لدى المفوض العام فإن خدمته لدى الوكالة تعتبر           

  .بموجب نصوص هذه المادة

إن الموظف الذي يتخلف عن االلتحاق بالعمـل أو عـن           ف أعاله،   2 الفقرة   احكامبموجب   -3
تقديم إيضاح خطي مقبول بحلول التاريخ المحدد في الكتاب، تنتهي خدمته لدى الوكالـة بموجـب                

من اليوم الذي يسبق مباشرة اليوم األول       )  المحلي بالتوقيت (24:00هذه المادة اعتبارا من الساعة      
  .من غيابه غير الموافق عليه، ما لم يقرر المفوض العام خالف ذلك ألسباب استثنائية
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   5.109                                      المادة 

  محدود األجلانتهاء التعيين 

  .تاريخ االنتهاء المحدد في كتاب التعيينينتهي التعيين المحدود األجل دون إشعار مسبق ب -1

إن الموظف المعين لمدة محدودة األجل تنتهي خدمته لدى الوكالة بصورة تلقائية بتاريخ انتهـاء                -2
  .ت خدمته قبل ذلك التاريخيه ما لم يكن قد أعيد تعيينه أو انذلك التعيين

  

   6.109المادة 

  االستقالة

 3 و   2عارا خطيا باالستقالة وفقا لما تقتضيه الفقرتـان         يستقيل الموظف عندما يعطي الوكالة إش      -1
  .و االستقالة كما هي معرفة هنا تتم دائما بمبادرة من الموظف.  أدناه

  االستقالة إشعار

  :على الموظف الذي يستقيل أن يعطي الوكالة -2

  منصوص عليها في كتاب تعيينه، أو كما هوفترة إشعار   ) أ(

ميا إذا لم تكن مثل مدة اإلشعار هذه محـددة فـي             يوما تقوي  14فترة إشعار ال تقل عن        ) ب(
  كتاب التعيين، أو

  .وفق تقديره  قبولها المفوض العاميرىأية فترة إشعار أخرى قد   ) ج(

يجب أن يتضمن كل إشعار باالستقالة إفادة خطية بقـرار الموظـف باالسـتقالة، و أن يوقعـه                   -3
  .قالته نافذة المفعولالموظف، و أن يحدد فيه التاريخ الذي يعتزم أن تصبح فيه است

  تأدية الواجبات خالل مدة اإلشعار

يستمر الموظفون في أداء واجباتهم خالل مدة اإلشعار باالستقالة إال في الحاالت التي تصبح فيها                -4
إال أنـه   .  االستقالة نافذة المفعول عند إتمام إجازة الوالدة أو بعد اإلجازة المرضية أو اإلجازة الخاصـة              

 .، أن يعفي الموظف من واجباته قبل انتهاء مدة اإلشعارتقديرهعام، وفقا ليجوز للمفوض ال
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   7.109المادة 
   العجزاستحقاقات

 الوكالـة ألسـباب      لـدى  خدمةالإن الموظف الذي أنهي تعيينه لثبوت عجزه عن االستمرار في             -1
دة شـريطة أن     من هذه المـا    2صحية يحق له أن يحصل على تعويض عجز كما هو محدد في الفقرة              

  .9.109 الخدمة بموجب المادة انهاء عاما، و أن ال يحصل على تعويض 60يكون عمره أقل من 

 أيلـول   1 من هذه المادة يحصل إثر إنهاء تعيينـه فـي            1إن الموظف المستحق بموجب الفقرة        -2
  :اما من هذه المادة، على تعويض عجز يحسب 6و5و4و3 أو بعد ذلك، و مع مراعاة الفقرات 1987

) إيجابية أم سـلبية   ( من الراتب السنوي النهائي مع عالوة غالء المعيشة          بالمائة 8.5 على أساس   )أ
  عن كل سنة من الخدمة المؤهلة، أو 

)  سلبية أم إيجابية( بالمائة من الراتب السنوي النهائي مع عالوة غالء المعيشة           200على أساس     )ب
  . أيهما كان أكبر

المبالغ المدفوعة بموجب هذه الفقرة تؤخذ األشهر الكاملة فقط من الخدمة المؤهلة             و لدى حساب            
  .في االعتبار

   بأنها مجموع مدة االستخدام المتواصل لدى الوكالة       " الخدمة المؤهلة "ألغراض هذه المادة تعرف       -3
محلـي أو   كموظف محلي، على أنه يجوز أن تشمل أيضا مددا أخرى من الخدمة المتواصلة كموظـف                

التي سبقت مثل هذه الخدمة المؤهلة مباشرة، و كذلك على          " W"و  " Z"و  " P"و  " X"كمستخدم في الفئات    
أن ال تشمل الخدمة المؤهلة أية مدة من اإلجازة الخاصة براتب جزئي أو بدون راتب و التي تبلغ مـدتها                    

  .شهرا واحدا أو أكثر

مـادة  ب الشهري، كما هو محدد في ال      الرات" النهائيالراتب السنوي   "ألغراض هذه المادة، يعني       -4
3.112 (D)  12 المدفوع بتاريخ انتهاء الخدمة مضروبا في.  

عندما يكون عجز الموظف الذي يسبب إنهاء تعيينه عائدا جزئيا أو كليا إلى أداء واجباتـه فـي                    -5
 تجـرى التعـديالت     عندها، 4.106الوكالة و يخوله في أي وقت الحصول على تعويض بموجب المادة            

  : استحقاقاته بموجب هذه المادة و4.106التالية بين استحقاقاته بموجب المادة 

 أو المعالجـة  ةنفقات الطبيالالتي تمثل  و 4.106إن التعويضات المدفوعة بموجب المادة        ) أ(
في المستشفى أو النفقات المتعلقة بها مباشرة أو تمثل الرواتب المدفوعة خالل اإلجـازة              

 الخدمة، ال تؤثر فـي      انتهاء أو غير ذلك من الغياب الموافق عليه قبل تاريخ           المرضية
  .التعويض المدفوع بموجب هذه المادة أو تتأثر به
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 غيـر   ،4.106عندما يكون مجموع قيمة التعويض المستحق الدفع بموجب المادة            ) ب(
يض أعاله، أكثر من قيمـة تعـو      ) أ(التعويضات المشار إليها في الفقرة الفرعية       

العجز الذي  سيكون مستحق الدفع بموجب هذه المادة، عندها يسقط مـا يـستحق              
  .للموظف بموجب هذه المادة و ال يدفع أي شيء بموجبها

 غيـر   ،4.106عندما يكون مجموع قيمة التعويض المستحق الدفع بموجب المادة            ) ت(
يض أعاله، أقل مـن قيمـة تعـو       ) أ(التعويضات المشار إليها في الفقرة الفرعية       

العجز الذي سيكون مستحق الدفع بموجب هذه المادة، عندها تخفض قيمة تعويض            
العجز بمقدار قيمة التعويضات المذكورة، و يتألف ما يستحق للموظف بموجـب            

  .هذه المادة من ذلك الجزء فقط من تعويض العجز الذي يتبقى بعد هذا التخفيض

لموظف و يمنعه بصورة تلقائيـة مـن        إن دفع تعويض العجز بموجب هذه المادة يحرم ا          - 6
 النظر عن أي    غض ب  9.109 أو   8.109 ،   2.109الحصول على أي تعويض آخر بموجب المواد        

  .ادعاء قد يكون لديه للحصول على مثل ذلك التعويض اآلخر

إذا نجم عن إصابة الموظف أو مرضه عجز كلي و دائم يرغم الموظف علـى االعتمـاد                   - 7
        جاته الشخصية الضرورية إما باسـتمرار أو فـي بعـض األحيـان            على شخص آخر لقضاء حا    

يدفع للموظف تعويض إضافي يمثل الفرق بين       مصروفات   على وجود مثل هذا الشخص       يترتبو  
تعويض العجـز العـادي      و 8.109تعويض الوفاة الذي كان سيدفع في حالة الوفاة بموجب المادة           

   .المدفوع بموجب هذه المادة

  

   8.109المادة 

   الوفاةمستحقات

  

                    من أو المنتفعين  المسمى الوكالة للمنتفعالوفاة تدفع بسببفي حال انتهاء خدمة الموظف   - 1

  : إما الوفاة مستحقاتحسبتو . وفاة مستحقاتقبل الموظف         
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إيجابيـة أم   (معيشة  من الراتب السنوي النهائي مع عالوة غالء ال        بالمائة 8.5 على أساس     )أ
 50للموظف المتوفى عن كل سنة من الخدمة المؤهلة مع تعويض إضافي يمثـل              ) سلبية

  ، أو)إيجابية أم سلبية(بالمائة من الراتب السنوي النهائي مع العالوات 

إيجابيـة أم   ( بالمائة من الراتب السنوي النهائي مع عالوة غالء المعيشة           200على أساس     )ب
  .ان أكبرأيهما ك) سلبية

بأنها مجموع مدة االستخدام المتواصل لدى      " الخدمة المؤهلة "ألغراض هذه المادة، تعرف       - 2
الوكالة كموظف محلي، على أنه يجوز أن تشمل أيضا مددا أخرى من الخدمة المتواصلة كموظف               

ـ       " W"أو  " Z"أو  " P"أو  " X"محلي أو كمستخدم في الفئات       ة التي سبقت مثل هذه الخدمـة المؤهل
مباشرة و كذلك على أن ال تشمل الخدمة المؤهلة أية مدة من اإلجازة الخاصة براتب جزئـي أو                  

  .بدون راتب و التي تبلغ مدتها شهرا واحدا أو أكثر

الراتب الشهري كما هو    " مع العالوات "ألغراض هذه المادة، يعني الراتب السنوي النهائي          - 3
 الشهرية الموافق عليها، باستثناء عـالوة التمثيـل،          و العالوات   (D) 1.3.112المادة  محدد في   

  . 12هو الراتب مع العالوات المدفوع بتاريخ الوفاة مضروبا في  و

لدى حساب ذلك الجزء من أي مبلغ مدفوع بموجب هذه المادة و القائم على أساس الخدمة                  - 4
  .المؤهلة، تؤخذ في االعتبار األشهر الكاملة فقط من الخدمة المؤهلة

و جميع االسـتحقاقات    من   بموجب هذه المادة يسقط بصورة تلقائية ايا         لمستحقاتإن دفع ا    - 5
المتعلقة بتعويضات نهاية الخدمة التي قد تكون لوال ذلك مترتبة بموجب هذه المادة، باستثناء تلـك                

  . 12.109 و 10.109المنصوص عليها في المادتين 
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   9.109المادة                                        

  الخدمةانهاءتعويض 

  محدود األجلالتعيين المؤقت غير 

ى تعويض            - 1 ستحقا للحصول عل اء يصبح الموظف عند انتهاء خدمته م ة  انه  الخدم
  :بموجب أحكام هذه المادة، شريطة

ر          ) أ( ادة           أن يكون تعيينه المؤقت غي د أنهي بموجب الم   1.9محدود األجل ق
  فيه مصلحة الوآالة،من قوانين الموظفين لما 

ل عن   ) ب( ا ال يق م م د أت دةأن يكون ق نة واح ا هي س ة آم ة المؤهل  من الخدم
  معرفة ضمن نصوص هذه المادة أدناه،

   عاما،60أن يكون عمره أقل من   ) ج(

ويض     ) د( ى تع ن الحصول عل ا م ون ممنوع اءأن ال يك ة بموجب انه  الخدم
  . من هذه المادة2الفقرة 

 :ب هذه المادة في الحاالت التالية الخدمة بموجإنهاءال يدفع تعويض  - 2

  
في الظروف التي يتم فيها انتهاء تعيين الموظف بسبب إلغاء الوظيفة أو   )أ(

تخفيض عدد الموظفين تؤمن الوآالة عرضا لوظيفة بديلة هي في رأي 
المفوض العام غير مجحفة بمصلحة الموظف، و ذلك بعد أن تؤخذ بعين 

   وجهات نظر الموظف، أواالعتبار جميع الظروف بما في ذلك
عندما تنتهي خدمات الموظف لدى الوآالة ألي سبب غير ذلك المذآور   )ب(

من هذه المادة أو عندما يتم إنهاء تعيينه لثبوت عجزه عن ) أ(1في الفقرة 
االستمرار في خدمة الوآالة ألسباب صحية آما هو محدد في المادة 

7.109.  

 تعيين الموظف بسبب سـوء الـسلوك        في الظروف التي يتم فيها إنهاء       )ت(
 الموظفين أو بسبب الطرد بموجـب       قوانين من 1.110بموجب المادة   

 الموظفين و ذلك على الرغم من أحكـام         أنظمة عمل  من   3.10المادة  
  ).أ(1الفقرة 
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ذي ل    )أ(  - ه إن الموظف ال ل من   دي ل     10 أق ذي يق ة أو ال ره عن    سنوات من الخدم ستحق   46 عم  سنة ي
ة                        إنهاءتعويض   ة من الخدم الي، بحيث أن األشهر الكامل ا للجدول الت  الخدمة بموجب هذه المادة يحسب وفق

  : الخدمةانهاءالمؤهلة تؤخذ بعين االعتبار بعد سنة من الخدمة المؤهلة و حتى تاريخ 
  

 شهور الراتب األساسي  سنوات الخدمة المؤهلة

 ال شيء  صفر
1  1 
2  1 
3  2 
4  3 
5  4 
6  5 
7  6 
8  7 

 8   أو أآثر9

ال يدفع أي تعويض عن المدة التي يقل مجموعها عن سنة واحدة من الخدمة المؤهلة و ال يتجاوز أي مبلغ مدفوع 
  .بموجب هذه المادة ثمانية أشهر من الراتب األساسي

 انهاء لتعويض  سنة يستحق46 سنوات أو أآثر من الخدمة و الذي ال يقل عمره عن 10إن الموظف الذي له   )ب(
 الموظف ن عمر االعتبار الشهر الكامل األخير ميؤخذ فيالخدمة بموجب هذه المادة يحسب وفقا للجدول التالي، بحيث 

  : سنة من العمر55المؤهلة حتى 
 شهور الراتب األساسي  العمــــــر

46  ¼  8  
47  ½  8  
48  ¾  8  
49  9 
50  ¼  9  
51  ½  9  
52  ¾  9  
53  10 
54  ¼  10  
55  ½  10  
56  ½  10  
57  ½  10  
58  ½  10  
59  ½  10  
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بأنها مجموع مدة االستخدام المتواصل لدى الوكالة " الخدمة المؤهلة"ألغراض هذه المادة تعرف   -4

كموظف محلي، على أنه يجوز أن تشمل أيضا مددا أخرى من الخدمة المتواصلة كموظف محلي أو 
كذلك على أن  التي سبقت هذه الخدمة المؤهلة مباشرة، و" W"أو " Z"أو " P"أو " X"كمستخدم في الفئات 

ال تشمل الخدمة المؤهلة أية مدة من اإلجازة الخاصة براتب جزئي أو بدون راتب و التي تبلغ مدتها 
  .شهرا واحدا أو أكثر

  
 هو 3.112دة  من الما(D)كما هو محدد في الفقرة " الراتب األساسي"ألغراض هذه المادة، إن   -5

  . الخدمةإنهاءالراتب األساسي الشهري المدفوع للموظف بتاريخ 
  
 الخدمة بموجب هذه المادة يحرم الموظف و يمنعه بصورة تلقائية من انهاءإن دفع تعويض   -6

 النظر عن أي ادعاء بغض  8.109 او 7.109 او 2.109الحصول على أي تعويض آخر بموجب المواد 
  .ل على مثل ذلك التعويض اآلخرقد يكون لديه للحصو

  
 

10.109   
الدخار صندوق استحقاتم  

 
 و يعتبر تعريـف الكلمـات و التعـابير           1.106المادة  جنبا الى جنب مع      هذه المادة و تطبق       تقرأ  -1

 يشكل جزءا من هذه المادة و يحدد معـاني الكلمـات و التعـابير ذاتهـا                 بأنه 1.106الواردة في المادة    
  . اهالمستعملة أدن

  
ـ        دخارتدفع للموظف المشترك في صندوق اال       -2  صـندوق   ستحقات عند انتهاء خدمته لدى الوكالـة م

  :ما يليوفقا ل من هذه المادة 5 و 3م الفقرتين  مع مراعاة أحكااالدخار
  

 التي تساوي رصيد مساهمات الموظـف المقيـدة         الدخارحصة الموظف في صندوق ا      )أ(
  ته، ولحسابه حتى تاريخ انتهاء خدم

  
 التي تساوي رصيد مساهمات الوكالة المقيدة لحسابه         االدخار حصة الوكالة في صندوق     )ب(

  .حتى تاريخ انتهاء خدمته
  
  . 1.106 من المادة 16فائدة بالمعدالت المنصوص عليها في الفقرة   )ت(
  

ـ  ) أ(2 بموجب الفقرة     االدخار غير أن المشترك ال يحصل إال على حصته في صندوق           -3 ذه من ه
من هذه المادة   ) ب(2المادة و ال يحق له الحصول على حصة الوكالة في صندوق التوفير بموجب الفقرة               

  :و ذلك في الحاالت التالية
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إذا كانت المبالغ المقيدة لحسابه في الصندوق تقل عن قيمة المـساهمات لـستة      )أ(

  أشهر كاملة، أو
  
   الموظفين المحليين، أومة عملأنظ من 3.10إذا تعرض للطرد بموجب المادة   )ب(
  
   أو 4.109إذا انتهت خدمته بسبب التخلي عن الوظيفة بموجب المادة   )ت(
  
إذا كان لديه كتاب تعيين يخوله الحصول على تعويض نقدي عند انتهاء خدمته               )ث(

  .بموجب قوانين البلد الذي يعمل فيه
  

في أي   من هذه المادة  ) أ(2جب الفقرة    بمو الدخارال يفقد المشترك حقه في حصته في صندوق ا          -4
   . من هذه المادة5، باستثناء ما تنص عليه الفقرة ظرف من الظروف

  
 المستحقة للمشترك بمقـدار أي مبلـغ يكـون          االدخار صندوق    مستحقات يحق للوكالة تخفيض    -5

  .المشترك مدينا به للوكالة
  
 بها مساهمات المشترك في صـندوق        بالعملة التي سجلت   االدخار صندوق   مستحقاتتدفع جميع     -6

 على دفعها بعملـة     ألسباب اضطرارية و  ما لم يوافق المفوض العام     1.106التوفير بموجب أحكام المادة     
  .أخرى

  
  . بموجب هذه المادةعن حقوقهللغيرازل تنأن يال يجوز للموظف   -7

 
   11.109المادة 

محدود األجل التعيين –  الخدمة انتهاءتعويض  
 

لموظف الذي يعمل على أساس تعيين مؤقت ألجل محدود يزيد على ستة أشهر و ينتهـي                يدفع ل   -1
قبل تاريخ االنتهاء المحدد في كتاب التعيين تعويض يساوي خمس الراتب األساسي عن كل شـهر مـن                  
الخدمة غير المتممة على أن ال يقل عن خمسي الراتب األساسي ، شريطة دائما أن ال يدفع أي تعـويض                    

  :الذيللموظف 
  

  ، أو5.109تنتهي خدمته بتاريخ االنتهاء المحدد في كتاب تعيينه بموجب أحكام المادة   )أ(  
  

  يستقيل، أو  )ب(  
  

   الموظفين، أوانظمة عمل من 3.10يتعرض للطرد بموجب المادة   )ت(  
  

  .4.109تنتهي خدمته بسبب التخلي عن الوظيفة بموجب أحكام المادة   )ث(  
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   12.109المادة 
  الدفع بدال من اإلجازة المتراكمة

  
إن الموظف الذي لم يكن بتاريخ انتهاء خدمته قد استفاد من جميـع اإلجـازات الـسنوية                   - 1

ن مثل  عألنظمة يحصل على مبلغ نقدي بدال       المتراكمة التي تكون مستحقة له عندئذ بموجب هذه ا        
 )37,5(ما يصل إلـى     ب الراتب األساسي    قدي استنادا إلى  يحسب المبلغ الن  .  تلك اإلجازة المتراكمة  

 بالنسبة   عمل  يوم )45(بالنسبة لمراكز العمل التي يتألف أسبوع عملها من خمسة أيام، و            عمل يوم
  .ن مثل تلك اإلجازة السنوية المتراكمةع، لمراكز العمل التي  يتألف أسبوع عملها من ستة أيام

  
اإلجازة السنوية المتراكمة تطبق المعادلة     ن  ع لغرض إجراء حساب المبالغ المدفوعة بدال       - 2

  . 8.103المنصوص عليها في المادة 
  
ال يدفع أي مبلغ بدال من اإلجازة المتراكمة بموجب أحكام هذه المـادة إال عنـد انتهـاء                    - 3

  .الخدمة
 

   13.109المادة 
  شهادة الخدمـــة

 
 ألي موظف يطلب ذلـك      تعطي الوكالة إفادة تتعلق بطبيعة واجبات الموظف و مدة خدمته           1

و بناء على طلب خطي منه، سوف تشير هذه اإلفادة أيضا إلى نوعية عمله و               .  عند انتهاء خدمته  
  .سلوكه الرسمي

 
   14.109المادة 

 اليوم األخير ألغراض الدفع
)تاريخ انتهاء الخدمة(  

 
المنـافع  حينما تنتهي خدمة الموظف لدى الوكالة يتوقف استحقاقه للراتب و العـالوات و                

  :، الذي يحدد كما يلي" تاريخ انتهاء الخدمة"في ) بالتوقيت المحلي (24:00األخرى في الساعة 
  

، يكون التاريخ هـو تـاريخ انتهـاء         ) 1.109 بموجب المادة ( الخدمة   انتهاءعند    )أ(
   الخدمة،بإنهاء) أو اليوم األخير من اإلشعار(اإلشعار 
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)  2.109بموجـب المـادة     (التقاعد الطوعي المبكر    عند اإلحالة على التقاعد أو        )ب(

باإلحالـة  ) أو اليوم األخير من اإلشـعار     (يكون التاريخ هو تاريخ انتهاء اإلشعار       
  على التقاعد أو التقاعد الطوعي المبكر، حسبما تكون الحال،

  
يكون التاريخ هو تاريخ    )  3.109 بموجب المادة (عند انتهاء الخدمة بسبب الوفاة        )ت(

  وفاة، ال
  
يكون التاريخ هو   )  4.109بموجب المادة   ( الوظيفة   تركعند انتهاء الخدمة بسبب       )ث(

  .اليوم الذي يسبق مباشرة اليوم األول من غياب الموظف غير الموافق عليه
  
 يكـون التـاريخ هـو        )5.109بموجب المادة   (محدود األجل   عند انتهاء التعيين      )ج(

  ن،التاريخ المحدد في كتاب التعيي
  
يكون التاريخ إمـا تـاريخ انتهـاء مـدة          )  6.109بموجب المادة   (عند االستقالة     )ح(

أو  6.109المنصوص عليه في المادة     ) اليوم األخير من ذلك اإلشعار     أو(اإلشعار  
  أي تاريخ آخر قد يقبله المفوض العام،

  
 هـو   يكون التـاريخ  )  7.109بموجب المادة   (عند انتهاء الخدمة ألسباب صحية        )خ(

إال أنه يجـوز أن     .  التاريخ الذي يستنفذ فيه الموظف إجازاته المرضية المتراكمة       
تنهى خدمات الموظف في تاريخ أبكر من هذا التاريخ إذا ما اختار التنازل عـن               

  .إجازاته المرضية المتراكمة كليا أو جزئيا
  
ـ  )  الموظفين أنظمة عمل من   3.10بموجب المادة   (عند الطرد     )د( اريخ هـو   يكون الت

التاريخ الذي يجرى فيه إبالغ الموظف بقرار طرده أو تاريخ وقفه عـن العمـل               
  .الموظفينأنظمة عمل  من 4.10بموجب المادة 
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 الفصل العاشر

 اإلجراءات التأديبية
) الموظفينأنظمة عمل من  2.10 باإلشارة إلى المادة(  

 
   1.110 المادة                         
جراءات التأديبيةاإل  

 
 

اإلنـذار   الموظفين مـن     أنظمة عمل  من    2.10 تتألف اإلجراءات التأديبية بموجب المادة      - 1
 الخدمة بسبب سوء الـسلوك،      انهاء أو   درجة ال نزيلالخطي أو الوقف عن العمل بدون راتب أو ت        

 مـة عمـل   انظ مـن     4.10 شريطة أن ال يعتبر الوقف عن العمل أثناء التحقيق بموجب المـادة           
  . إجراءا تأديبياقانون الموظفين من  2.110 الموظفين أو بموجب المادة

 
 الموظـف   نبيـه  الخطي بموافقة المفوض العام و يجب التمييز بينه و بين ت           االنذاريوجه    - 2

 إجراءا تـأديبيا ضمن مفهوم     نبيهو ال يعتبر مثل هذا الت     .  الصادر عن مسؤول له صفة اإلشراف     
  .لقوانينهذه ا

 
 

   2.110 المادة
  الوقف عن العمل أثناء التحقيق

  
  )     1.110 مـن المـادة      1ألغراض الفقـرة    (إذا وجهت تهمة سوء السلوك إلى الموظف          

و اعتبر المفوض العام أن التهمة ثابتة ظاهريا أو أن استمرار الموظف في وظيفته  ريثما يجرى                 
، عندها يجوز وقف الموظف عـن العمـل          التحقيق في التهمة من شأنه أن يضر بمصالح الوكالة        

براتب أو بدون راتب ريثما ينتهي التحقيق دون أن يكون فـي ذلـك الوقـف إجحـاف بحقـوق                    
  .الموظف
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  الفصل الحادي عشر

  اإلجراءات اإلدارية لمعالجة قضايا الموظفين
  
   1.111المادة 

  مجلس االستئناف المشترك
  

  1.11رك للنظر في قضايا االستئناف التي ترفع بموجب المـادة           مجلس استئناف مشت  يتم تأسيس     -1
  . الموظفين و تقديم المشورة إلى المفوض العام بشأنهاأنظمة عملمن 

  
 و أعضائه   الءهيئة استشارية يقوم كل من رئيسه و أعضائه األص        بمثابة   مجلس االستئناف    يعتبر  -2

  : القسم أو التصريح التاليأداءالبدالء ب
  

بأمانة و إخالص بأن أمارس بـضمير       ) أتعهد، أعد (أقسم  .. ………………………أنا،  "  
في مجلـس االسـتئناف     ) كعضو بديل ) (كعضو أصيل (حي و تكتم المهام الموكولة إلي كرئيس        

المشترك الذي أنشأته الوكالة بموجب التزاماتها كهيئة فرعية تابعة لألمم المتحدة، و بـأن أقـوم                
 بتركيز اهتمامي كامال و دون تحيز على القضايا المعروضـة           حين النظر في قضايا االستئناف    
  ".على المجلس و األدلة المقدمة إليه

  
في حالة تقديم استئناف ضد قرار يستند على عدم كفاءة الموظف أو كفاءته النـسبية أو إلغـاء                    -3

 ينظر فقط في األدلة     وظيفته ال ينظر المجلس في المسائل الجوهرية المتعلقة بالكفاءة أو إلغاء الوظيفة بل            
  .التي تشير إلى أن القرار صدر بدافع التحامل أو أي عامل خارجي آخر

  
في جميع الحاالت يطلب من الموظف الذي يتقدم باالستئناف أن يبين السبب الذي يوجب تغييـر                  -4

  المـوظفين  أنظمـة عمـل   من  ) أ( 1.11 أو نقض القرار موضوع االستئناف و ذلك طبقا ألحكام المادة         
  .ألحكام هذه األنظمة و
  
في الحاالت التي ينشأ فيها شك حول صالحية مجلس االستئناف المشترك يقوم المجلـس نفـسه                  -5

  .بالبت في أمر صالحيته
 

   2.111المادة
  مجلس االستئناف المشتركشكيلت

 
أنظمـة  من  ) ب ( 1.11ةليه في الماد  يتكون مجلس االستئناف المشترك وفقا لما هو منصوص ع          -1

  .الموظفين و طبقا ألحكام هذه المادةعمل 
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  :اختيار الرئيس و عضو أصيل لمجلس االستئناف المشترك
عندما يتألف مجلس االستئناف المشترك للنظر في استئناف ما، يرأس المجلس رئيس يتم اختياره                -2

ـ ) i) (ب (1.11ام بموجب المـادة      المعينين من قبل المفوض الع     هيئة المحققين من   أنظمـة عمـل    ن  م
بالمثل يتم اختيار العضو األصيل لمجلس االستئناف المشترك و الذي هو مشار إليـه فـي                و.  الموظفين

 من  المذكور آنفا  المعينين بموجب البند     هيئة المحققين  الموظفين من    أنظمة عمل من  ) ii) (ب (1.11المادة
  . الموظفينأنظمة عمل 

  

  : و البدالءءال اتحاد الموظفين لألعضاء األصاختيار
من ) 3) (ب (1.11 المادة   أحكام بمقتضىعضو أصيل في المجلس     اختيار  ب  اتحاد الموظفين  قومي  -3

  : وفقا للشروط التالية الموظفينأنظمة عمل
  

   يختار الجهاز المختص في كل من اتحادات الموظفين المكونة بموجب أحكام المادة   )أ(  
  :ينسنت الموظفين كل  عمل من أنظمة1.108    

  
 بصفته العضو األصيل في مجلـس االسـتئناف   سنتين موظفا واحدا يعمل لمدة   )1(

  المشترك في القضايا التي تتعلق بموظف من ذلك االتحاد، و
  
ستة موظفين يعملون كأعضاء بدالء للعضو األصيل المختار لدى النظر فـي              )2(

تـه بموجـب    استئناف يكون أثناءه هذا األخير غير موجودا أو مجردا من أهلي          
 أدناه، و لكن شريطة أن يشترك هـؤالء األعـضاء البـدالء             10أحكام الفقرة   

  .الموجودون حسب الترتيب الذي اختارهم فيه االتحاد
  

إن الموظفين الذين ال يكون مركز عملهم في مقر الرئاسة أو فـي أي مـن الوحـدات                    )ب(
ن المحليـين يعتبـرون     االنتخابية األخرى المشار إليها في قوانين اتحـادات المـوظفي         

  .ألغراض هذه المادة تابعين التحاد مقر الرئاسة
  
ألغراض كل استئناف، يكون عضو مجلس االستئناف المشترك األصيل الـذي اختـاره اتحـاد                 -4

  .الموظفين عضوا في االتحاد ذاته الذي ينتمي إليه الموظف الذي سيجرى النظر في استئنافه
  
 من آخر اختيار تم بموجب نصوص سنتين يها أي اتحاد موظفين خاللفي الحاالت التي ال يقوم ف  -5

من هذه المادة،   ) أ (3هذه المادة باختيار عضو أصيل أو عضو بديل في المجلس كما هو محدد في الفقرة                
 من هذه المادة دائما، يستمر العضو األصيل و األعضاء البدالء الـذين تـم               9عندئذ و مع مراعاة الفقرة      

ن السنة السابقة مباشرة في العمل إلى أن يتم اختيار أعضاء جدد بموجب هذه المادة، على أن                 اختيارهم ع 
  .يجرى اختيار األعضاء الجدد في أسرع وقت ممكن
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  إعادة التعيين أو إعادة االختيار
 و البدالء الذين جرى تعييـنهم أو اختيـارهم          الءيحق ألعضاء مجلس االستئناف المشترك األص       -6

  . ص الواردة أعاله أن يعاد تعيينهم أو اختيارهمحسب النصو
  

  إقالة األعضاء
يجوز للمفوض العام أن يشطب اسم أي عضو من الئحة الرؤساء بعـد التـشاور مـع اتحـاد                     -7

  .الموظفين المختص
  
    ) ب( 1.11 الموظفينأنظمة عمليجوز للمفوض العام إقالة عضو من القائمة المعينة بموجب   -8

         )ii .(  
  
يجوز التحاد الموظفين المختص إقالة العضو األصيل أو البديل الذي اختاره الموظفون بالطريقة               -9

  . و البدالءالءذاتها التي يجرى فيها اختيار األعضاء األص
  

   أو البدالء من أهليتهمالءتجريد األعضاء األص
يقين، تجريـد أي عـضو      يجوز لرئيس مجلس االستئناف المشترك، بناء على طلب أي من الفر            -10

و يجـوز   .  أصيل أو بديل من حق النظر في استئناف معين إذا رأى أن لمثل هذا اإلجراء مـا يبـرره                  
  .للرئيس كذلك أن يعفي أي عضو من النظر في استئناف معين

  
   3.111المادة

  إجراءات مجلس االستئناف المشترك
  
 المـوظفين   أنظمة عمـل   من   1.11 المادة    إن الموظف الذي يرغب في تقديم استئناف بموجب أحكام         -1

يقوم، كخطوة أولى، بتوجيه كتاب إلى إدارة الوكالة يطلب فيه إعادة النظر في القـرار اإلداري أو فـي                   
  .اإلجراء التأديبي و يبين األسباب التي يستند إليها في هذا الطلب

ظف إشعارا خطيـا بـالقرار      يرسل هذا الكتاب خالل ثالثين يوما من التاريخ الذي تسلم فيه المو             -2
  :المذكور، و يوجه إلى

   الموارد البشرية فيما يتعلق بموظفي الرئاسة،مدير دائرة   )أ(  
مدير مكتب األنروا اإلقليمي بصفته المسؤول عن المكتب اإلقليمي فيما يتعلق بمـوظفي             )ب(

  .المكاتب اإلقليمية
 الموظفين بعد أن أنظمة عمل من 1.11 المادة إن الموظف الذي يرغب في تقديم استئناف بموجب أحكام  -3

يكون قد أرسل آتابا إلى إدارة الوآالة بموجب النصوص السابقة من هذه المادة، يقوم ضمن المهل التالية بتقديم 

  :استئناف خطي إلى سكرتير مجلس االستئناف المشترك يبين فيه ادعاءاته
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يوما من تاريخ تسلم جواب من مدير دائـرة          فيما يتعلق بموظفي الرئاسة، خالل ثالثين         )أ(

الموارد البشرية، أو خالل الثالثين يوما التالية إذا لم يتم تسلم جواب من هـذا األخيـر                 
  خالل ثالثين يوما من تاريخ كتاب الموظف،

فيما يتعلق بموظفي المكاتب اإلقليمية، خالل ثالثين يوما من تاريخ تسلم جـواب               )ب(       
 األنروا اإلقليمي، أو خالل الثالثين يوما التالية إذا لم يتم تسلم جـواب مـن هـذا                  من مدير مكتب  

  .األخير خالل ثالثين يوما من تاريخ كتاب الموظف
  
ال يقبل مجلس االستئناف المشترك االستئناف إال إذا روعيت المهل المحددة أعاله، غيـر                - 4

  .ستثنائيةأنه يجوز للمجلس التخلي عن هذه المهل في الظروف اال
  
عندما يتسلم سكرتير مجلس االستئناف المشترك استئنافا خطيا بموجب النصوص الواردة             - 5

 من تسلم    يوما  ستين خاللأعاله، يقوم على الفور بإرسال نسخة عنه إلى إدارة الوكالة التي ستقوم             
مه رد اإلدارة   و يباشر المجلس النظر في االستئناف فور تسل       .   بيان خطي ردا عليه    النسخة بتقديم 

  .عليه
  
قبل أن يقوم مجلس االستئناف المشترك بالنظر في االستئناف يتم إبالغ الموظف المعنـي                - 6
  . للمجلسة الكاملشكيلةبالت
  
 أدناه، يجوز للموظف توكيل موظف آخر بعرض اسـتئنافه          9مع مراعاة نصوص الفقرة       - 7

جوز أن يمثله لهذا الغرض شـخص مـن         إال أنه ال ي   .  على مجلس االستئناف المشترك نيابة عنه     
  .غير موظفي الوكالة

  
إن تقديم استئناف إلى مجلس االستئناف المشترك ال يكون له مفعول وقف اإلجراء المتخذ                - 8

  .تنفيذا للقرار اإلداري الذي هو موضوع االستئناف
  
عند النظر في استئناف معين يعمل مجلس االستئناف المشترك بأقـصى سـرعة ممكنـة                 - 9

و تقتصر إجراءات المجلس عادة على      .  تقترن بالنظر في القضايا المطروحة أمامه بصورة عادلة       
و باإلضافة إلى هـذا يجـوز       .  البيان األصلي لالستئناف ورد اإلدارة عليه و األدلة المتعلقة بذلك         

  . موجزة شفويا أو خطيادفوعاتللمجلس أن يسمح بتقديم بيانات و
  

ن يطلب بيانات إضافية ووثائق و غير ذلك مـن األدلـة المتعلقـة              يجوز للمجلس أيضا أ     - 10
باالستئناف و تكون له الصالحية بأن يستدعي أمامه أيا من المـوظفين الـذين قـد يكـون فـي                    

و مع مراعاة المهلة المحددة     .  استطاعتهم تقديم معلومات تتعلق بالقضايا المطروحة أمام المجلس       
س صالحية فرض مهلة لتقديم أي من مثل هذه البيانات أو األدلة             أدناه، تكون للمجل   11في الفقرة   

  .اإلضافية التي قد يطلبها
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يوافق مجلس االستئناف المشترك بغالبية األصوات على تقرير يعتبر سـجال إلجـراءات               - 11

 يرفعـه   مناسبة و  فضال عن التوصيات التي يعتبرها المجلس        قضيةاالستئناف و يتضمن ملخصا لل    
و تسجل األصـوات    .  فوض العام خالل ثالثين يوما من تاريخ إتمام النظر في االستئناف          إلى الم 

الخاصة بالتوصية في التقرير و يجوز ألي عضو من أعضاء المجلس إدراج رأيه المخالف فـي                
  .التقرير

 
يتخذ المفوض العام القرار النهائي بشأن القضية، و يجري إبالغ الموظف به، و ترسـل                 - 12

 الوقت ذاته نسخة عن تقرير المجلس، خالل ثالثين يوما مـن تـاريخ إرسـال المجلـس                  إليه في 
و يرسل أيضا قرار المفوض العام و نسخة عن تقرير المجلس إلى مسؤول معين فـي                .  لتقريره

هيئة تمثيل الموظفين في مركز العمل المؤسس فيه مجلس االسـتئناف المـشترك، إال إذا كـان                 
  .ديبي أو إذا اعترض الموظف على ذلكاالستئناف ضد إجراء تأ

 
إذا لم يتخذ المفوض العام قرارا بشأن التقرير في غضون ثالثين يوما من التاريخ الـذي                  - 13

يتم فيه رفع التقرير إليه يرسل سكرتير مجلس االستئناف المشترك المختص إلى الموظف، بنـاء               
الموظف من ممارسة حقه في تقديم   ، نسخة عن تقرير المجلس،  و ذلك من أجل تمكين             على طلبه 

  . من قانونها7من المادة ) جـ(و ) ب(2طلب إلى المحكمة اإلدارية بموجب الفقرتين 
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  الفصل الثاني عشر

  أحكام عامة
) الموظفينأنظمة عمل من  4.12 إلى1.12باإلشارة إلى المواد (  

 
 

  1.112 المادة
  حالةال ادمع                         

  
أي حق أو استحقاق يعود إليه من الوآالة بموجب أحكام إحالة لموظف ل جوزال ي  

  . موظف أو شخص آخرألي لقوانين الموظفين أو أحكام هذه اأنظمة عمل
 
 

  2.112 المادة
 المنتفعون من الموظفين

  
ا يجوز للموظف وقت تعيينه أو في أي وقت خالل مدة عمله أن يعين خطيا منتفع  -1

و تقع على الموظف مسؤولية إبالغ .  أو منتفعين على نموذج يقرره المفوض العام
  .المفوض العام عن أي إلغاء أو تبديل يتعلق بالمنتفعين

  
يمكن في حال وفاة الموظف أن تدفع للمنتفع أو المنتفعين الذين عينهم جميع   -2

نافع صندوق التوفير العائدة المبالغ التي تكون مقيدة لحسابه لدى الوآالة بما في ذلك م
و توفر مثل هذه الدفعة إبراء تاما للوآالة من جميع المسؤوليات األخرى .  إليه

  .المتعلقة بأي مبلغ تم دفعه
  
إذا لم يكن أي من المنتفعين المعينين قد بقي على قيد الحياة أو إذا لم يكن قد تم   -3

 المبلغ الذي يكون مقيدا لحساب تعيين منتفع أو إذا آان تعيين منتفع قد ألغي فإن
  .الموظف لدى وفاته يدفع لورثته الشرعيين
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   3.112المادة 

  تعريف المصطلحات

  
  : تعرف المصطلحات المدرجة أدناه كما يليالقوانينفي جميع هذه   -1
  

وكالة األمم المتحدة إلغاثة و تشغيل الالجئـين الفلـسطينيين فـي            " الوكالة"يعني تعبير     )أ(
  .ق األدنىالشر

  
  .نابةالمفوض العام للوكالة أو المفوض العام للوكالة باال"  المفوض العام"يعني تعبير   )ب(
  
  . 2.100وفقا لما نصت عليه المادة " الموظفون"يعرف تعبير   )ج(
  
  .الراتب التعاقدي الصافي و الزيادات فقط" الراتب األساسي"يعني تعبير   )د(
  
 من المـادة    2وفقا لما نصت عليه الفقرة      "  في مهمة رسمية   وضع السفر "تعرف عبارة     )هـ(

2.107.  
  
  . 3.107 من المادة3وفقا لما نصت عليه الفقرة " منطقة عمليات الوكالة"تعرف عبارة   )و(
  
 باسـتثناء    13.107 مـن المـادة    1وفقا لما نصت عليه الفقرة      " المعالون"يعرف تعبير     )ز(

  .نالقوانياحة في هذه الحاالت التي ذكر فيها خالف ذلك صر
  
  .توقف استخدام الموظف لدى الوكالة" انتهاء الخدمة"تعني عبارة   )ح(
  
الدفعات النقدية أو غيرها من االستحقاقات التـي        " تعويضات نهاية الخدمة  "تعني عبارة     )ط(

    لها قيمة مالية مقررة و ال تصبح مستحقة للموظف إال بعد انتهاء خدمته لـدى الوكالـة                
  . انتهاء هذه الخدمةبسببو

  
 إلى الموظفين بصيغة المذكر تنطبق أيضا على النساء كما إن           القوانينإن اإلشارة في جميع هذه        -2

  . ما لم يتضح من السياق خالف ذلكالتعبيرات الواردة بصيغة المفرد تتضمن الجمع أيضا 
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   4.112 المادة

  لموظفين ابقوانينالتعديالت و االستثناءات المتعلقة 
 
 

 
  . الموظفين عملأنظمة بطريقة تتفق مع القوانينيجوز للمفوض العام تعديل هذه   - 1
  
 شريطة أن ال تتـضارب مثـل هـذه    القوانينت لهذه  ناءايجوز للمفوض العام إجراء استث      - 2

 الموظفين أو مع أي قرار للجمعية العامة لألمم المتحـدة           أنظمة عمل االستثناءات مع أية مادة من      
علق بالوكالة، و شريطة أيضا أن يوافق عليها الموظف الذي يتأثر بها بـصورة مباشـرة و أن                  يت

  .تكون حسب رأي المفوض العام غير مجحفة بمصالح أي موظف آخر
 
 
 

   5.112المادة 
   الموظفينقوانينتاريخ سريان 

  
  

 قـوانين   جميـع  بذلك تلغي  نافذة المفعول منذ تاريخ إعالنها و هي         القوانينأصبحت هذه     
  .الموظفين السابقة المتعلقة بنفس الموضوعات
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  قائمة المحتويات
  المقدمـــــة

  1         الصالحية التي وضعت بموجبها قوانين الموظفين             1.100المادة 
  1.....................................................         التطبيق 2.100المادة 

    الواجبات وااللتزامات واالمتيازات  لفصل االول     ا

  

  2................................................         ساعات العمل1.101المادة 
  2.............................................         العطالت الرسمية2.101المادة 
   وعالوةجرة التعويضية         الوقت االضافي واال3.101المادة 

  3..........................................                       تعويض العمل الليلي
  3................          االعمال والمصالح الخارجة عن نطاق الوظيفة4.101المادة 
  4...................          عضوية االحزاب السياسية والنشاط السياسي5.101المادة 

  
             تصنيف الوظائف والموظفينالثانيالفصل  

  
  4).............................لم تصدر اية انظمة ضمن هذا الفصل                 ( 

  
     الرواتب والعالوات ذات العالقة  الفصل الثالث

  

  5......................................................    ساللم الرواتب 1.103 المادة
  5...............................................    الزيادات على الرواتب2.103المادة 
  6.............................................    سياسة الرواتب والترقيات3.103المادة 
  7..................................................    السلف على الرواتب4.103المادة 
  8...............................................    االثر الرجعي للمدفوعات5.103المادة 
  8................................................    الخصومات واالسهامات6.103المادة 
  8...........................................................    عالوة االعالة7.103المادة 
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  أو الخصومات/     حساب المبالغ المستحقة الدفع و8.103المادة 
  9..................................................                    عن الفترات الكسرية

  الفصل الرابع                        التعيين

  

  10...........................................         كتب التعيين1.104المادة 
           االبالغ من قبل الموظفين والتزامهم2.104المادة 

  10......................................                       بتقديم المعلومات
  11...............................         توظيف االقرباء االدنون3.104المادة 
  11......................................         الفحوصات الطبية4.104المادة 

  
  الفصل الخامس            االجازات

  
  12.......................................         االجازة السنوية1.105المادة 
  14.......................................         االجازة الخاصة2.105المادة 

  
  الفصل السادس        الضمان االجتماعي

  

  15........................................         صندوق التوفير1.106المادة 
  23......................................         االجازة المرضية2.106المادة 
  25.........................................         اجازة االمومة3.106المادة 
  التعويض عن حاالت الوفاة او االصابة         4.106المادة 

  26.......................                      او المرض المنسوبة الى الخدمة
  29...............................         مشروع التأمين الصحي5.106المادة 
  لتعويض عن الخسائر او االضرارالتي         ا6.106المادة 

  30..............................                       تلحق باالمتعة الشخصية
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  الفصل السابع           نفقات السفر والنقل

  

  31......................          سفر الموظفين في مهمة رسمية1.107المادة 
  31......................................فقة على السفر          الموا2.107المادة 
  31..............................................          نفقات السفر3.107المادة 
  32...............................................          نفقات النقل4.107المادة 
  34...................................اء السفر          بدل االقامة اثن5.107المادة 
  35.......................................          نفقات سفر متنوعة6.107المادة 
  36.............................................نقل االمتعة          7.107المادة 
  37..............................................          سلف السفر8.107المادة 
  37..............................          تغيير مركز العمل الرسمي9.107المادة 
  38..........................................        التكليف المؤقت10.107المادة 
  39.....................النقل المحلي والمهمة المحلية المؤقتة        11.107المادة 
  39..........................................        مصاريف النقل12.107المادة 
  40...............................        نفقات سفر المعالين ونقلهم13.107المادة 
  41............................        المصروفات النثرية في السفر14.107المادة 

  
   الثامن         العالقات مع الموظفينالفصل

  

  43.......................................         اتحادات الموظفين1.108المادة 
  

  الفصل التاسع         انتهاء الخدمة

  
  45............................................        انهاء الخدمة1.109المادة 
  45.....................................قاعد بسبب العمر        الت2.109المادة 
  48...............................        انتهاء الخدمة بسبب الوفاه3.109المادة 
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  48.....................................        التخلي عن الوظيفة4.109المادة 
  49.............................ل        انتهاء التعيين محدود االج5.109المادة 
  49...............................................        االستقالة6.109المادة 
  50......................................        استحقاقات العجز7.109المادة 
  51...............................................      مستحقات الوفاه8.109المادة 
   التعيين المؤقت-       تعويض انهاء الخدمة9.109المادة 

  53...........................................                    غير محدود االجل
  55..................................     مستحقات صندوق االدخار10.109المادة 
  56................ التعيين محدود االجل-لخدمة     تعويض انتهاء ا11.109المادة 
  57.............................الدفع بدال من االجازة المتراكمة     12.109المادة 
  57................................................     شهادة الخدمة13.109المادة 
  57)...........خ انتهاء الخدمةتاري(     اليوم االخير الغراض الدفع 14.109المادة 

  
  الفصل العاشر        االجراءات التأديبية

  

  59.........................................        االجراءات التاديبية1.110المادة 
  59..............................        الوقف عن العمل اثناء التحقيق2.110المادة 

  
        االجراءات االدارية لمعالجة قضايا الموظفينالفصل الحادي عشر   

  
  60................................مجلس االستئناف المشترك         1.111المادة 
  60.........................         تشكيل مجلس االستئناف المشترك2.111المادة 
  62......................         اجراءات مجلس االستئناف المشترك3.111المادة 

  
  الفصل الثاني عشر        احكام عامة

  
  65...............................................       عدم االحالة1.112المادة 
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  65...................................       المنتفعون من الموظفين2.112المادة 
  66......................................       تعريف المصطلحات3.112المادة 
  67.........       التعديالت واالستثناءات المتعلقة بقوانين الموظفين4.112المادة 
  67.............................       تاريخ سريان قوانين الموظفين5.112المادة 

  
  
  
  
  

   لبنان–سلم رواتب :       أ- 1الملحق 
   الجمهورية العربية السورية–رواتب سلم :     ب- 1الملحق 
  )التعليم(  االردن –سلم رواتب :     ت- 1الملحق 
  )الخدمات والعمال(  االردن –سلم رواتب )   ل(ت- 1        
   الضفة الغربية–سلم رواتب :     ث- 1الملحق 
   غزة–سلم رواتب :     ج- 1الملحق 
   جمهورية مصر العربية–سلم رواتب :     ح- 1الملحق 

  
  
  

عملهم في  ملحق لقوانين الموظفين المحليين التي تنطبق على الموظفين المحليين والذين مراكز
          )صدرت في إطار تغطية مستقلة( النمسا –فينا 
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  االنروا
  ين عملقوان

  الموظفين المحليين


