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Note:                       

While all care has been taken to ensure an accurate translation, in the event of any 

conflict, inconsistency or incongruity between the provisions of the Arabic 

translation and the provisions of the English version of this Area Staff Rules, the 

English version shall prevail.  The English version of the Area Staff Rules, which 

has been approved by the Commissioner-General, is the only official and binding 

document 

 مالحظة:

في الوقت الذي تم فيه اتخاذ كافة أشكال العناية لضمان تقديم ترجمة دقيقة إال انه في حال 

وجود أي تضارب او تناقض او تعارض بين أحكام الترجمة للغة العربية وأحكام النسخة 

وتعد   عمل الموظفين المحليين هذه، عندها يجب تغليب النسخة االنجليزية. لقوانيناالنجليزية 

عمل الموظفين المحليين والتي تمت الموافقة عليها من ِقبَل المفوض  لقوانينالنسخة االنجليزية 

 العام لالنروا الوثيقة الرسمية والملزمة فقط.
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 المقدمة

     .1001 المادة
 الصالحية التي وضعت بموجبها قوانين عمل الموظفين

 
"القوانين" ( عن المفوض العام بموجب  الحقايشار إليها س التيصدرت قوانين عمل الموظفين هذه )و 
الجمعية العامة لألمم المتحدة  تبنته)الدورة الرابعة(، الذي  302الصالحية المنصوص عليها في القرار رقم 

الموظفين المطبقة على الموظفين المحليين و  انظمة عمل، و بموجب 1949ديسمبر كانون األول 8في 
 الموظفين"(.                                          أنظمة عمل" الحقايشار إليها س التي) و  1957 يوليو زتمو  1الصادرة بموجب ذلك القرار في 

                                    

     2.100المادة 
 التطبيق

 أنظمة عملفي  حسب التعريف الواردتطبق هذه القوانين على موظفي الوكالة المحليين فقط، 
 الموظفين.
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       لالفصل األو

 الواجبات و االلتزامات و االمتيازات

 الموظفين( أنظمة عملمن  11.1إلى 1.1)باإلشارة إلى المواد

     1.101المادة 
 ســـاعات العمـــل

 37.5الدوام األسبوعي العادي في الرئاسة وفي مكاتب الوكالة االقليمية الرئيسة عدد ساعات يبلغ  -1
ساعة ونصف مأخوذة كمعدل على مدار السنة، على أنه يمكن للدوام األسبوعي العادي المطبق على 

بعين االعتبار طبيعة  آخذينالمفوض العام  لتقديروظائف أو واجبات أو أعمال معينة أن يتغير وفقا 
  جبات التي يجرى أداؤها والظروف المحيطة بها.الوا

 تحدد ساعات العمل اليومية في كل مركز من مراكز العمل بموجب تعاميم إدارية أو تعليمات داخلية. -2

 ينبغي على الموظف أن يعمل خارج فترة الدوام العادية عندما يطلب منه ذلك. -3

 

     2.101المادة 
 العطــــالت الرســـمية

في السنة.  ويقوم المفوض العام بتحديد األيام التي تقع  مدتها عشرة ايام رسمية تعطالبلة الوكا تتقيد -1
فيها العطل الرسمية في كل من البلدان أو المناطق التي تعمل فيها الوكالة بموجب تعاميم إدارية أو 

 تعليمات داخلية.

لعمل السابق مباشرة أو الالحق يوم ا يتم تحديدإذا وقعت إحدى العطل الرسمية في يوم راحة أسبوعي  -2
 مباشرة ليوم العطلة الرسمية.

حكام المادة أل وفقا إضافيا ثر في يوم عطلة رسمية يعتبر وقتاالعمل المصرح به لمدة ساعة كاملة أو أك -3
3.101. 

ال يعد التغيب عن العمل خالل أيام العطل الرسمية إجازة، ويستمر دفع الراتب والمخصصات خالل  -4
 مداوما في عمله.مثل هذه العطل الرسمية كما لو كان الموظف 
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     3.101المادة 
 الوقت اإلضافي، و االجازة التعويضية و عالوة تعويض العمل الليلي

قصى من الساعات الحد األيعملوا نصف ساعة أو أكثر زيادة على يعتبر الموظفين الذين يطلب منهم أن  -1
التي يحددها المفوض العام للعمل في وظائف معينة، أو واجبات أو مراكز عمل أنهم قاموا بعمل 

تتم الموافقة على العمل اإلضافي مسبقًا ويسجل حسب األصول وفقًا لإلجراءات المعمول و  إضافي.
 بها.

 كون على النحو التالي:تالعمل اإلضافي انواع  -2

  المبرمج بانتظامالعمل اإلضافي  .أ

  برمجالعمل اإلضافي العرضي غير الم .ب

 االستدعاء للعمل اإلضافي .ت

 لعمل اإلضافي الخاصا .ث

يعتمد شكل التعويض عندما يتطلب أداء العمل اإلضافي على مستوى الوظيفة المطلوبة ألداء واجبات  -3
العمل اإلضافي، و يكون التعويض إما على شكل مبالغ نقدية أو اجازة تعويضية وفقًا لتقدير المفوض 

 العام. 

له للتعويض جزئيًا أو االجازة التعويضية هي الوقت الذي يسمح خالله للموظف أن يتغيب فيه عن عم -4
كليًا عن مدة مساوية من العمل اإلضافي المصرح به الذي سبق له وأن امضاه في العمل. وال تعتبر 
االجازة التعويضية بمثابة إجازة، ويستمر دفع الراتب و المخصصات خالل مدة االجازة التعويضية كما 

 لو كان الموظف على رأس عمله. 

فين الذين يطلب منهم كجزء من القيام بمهام عملهم للعمل بغالبية ساعات تدفع عالوة عمل ليلي للموظ -5
عمل مجدولة و منتظمة خارج جدول العمل األسبوعي العادي.و تعتمد قيمة العالوة المدفوعة على 

 الوقت الذي تم القيام بالعمل فعليا لغالبية ساعات العمل األسبوعي المبرمجًة.       
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     4.101المادة 
 األعمال والمصالح الخارجية

ال يسمح للموظفين بمزاولة أية مهنة أو وظيفة متواصلة أو متكررة )بما في ذلك العمل الحر( خارج  -1
 المفوض العام.مسبقة من  نطاق الوظيفة دون موافقة

ال يجوز للموظف أن يشترك في إدارة أية مؤسسة تجارية أو أن تكون له مصلحة مالية فيها إذا كان  -2
لممكن أن يستفيد من مثل هذا االشتراك أو هذه المصلحة المالية بحكم منصبه/منصبها الرسمي من ا

 لدى الوكالة.

على الموظف الذي لديه فرصة أو سبب ليتعامل بصفته الرسمية مع أي شأن يشتمل على جني فائدة  -3
اء بشكل مباشر أو مشروع تجاري أو أي شأن آخر و الذي من خالله يكون له او لها فائدة مالية سو 

ما  –أو 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  –لم يكن لديه تخويل من المفوض العام 

طًا بتلك المسألة والتي تؤدي نفسه أو نفسها رسميًا من المشاركة في أي أمر من شأنه أن يجعله منخر 
 الى حالة تضارب المصالح. 

يضع المفوض العام  إجراءات تتعلق بتعبئة  واستخدام نموذج اإلفصاح عن االرتباط بمصالح وأعمال  -4
 خارجية.

ال يسمح للموظفين، إال ضمن نطاق أعمالهم الرسمية أو بموافقة المفوض العام المسبقة، أن يقوموا بأي  -5
 لتالية إذا كانت مثل هذه األعمال متعلقة بغايات الوكالة أو نشاطاتها أو مصالحها:من األعمال ا

 إصدار بيانات للصحف أو اإلذاعات أو غيرها من وكاالت األنباء؛ .أ

 قبول ارتباطات بالقاء الخطابات؛ .ب

 االشتراك في أفالم سينمائية أو مسرحيات أو برامج إذاعية أو تلفزيونية؛ .ت

 أو مواد أخرى للنشر.تقديم مقاالت أو كتب  .ث
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     5.101المادة 
 عضوية األحزاب السياسية والنشاطات السياسية

تكون عضوية األحزاب السياسية مسموح بها شريطة أال يترتب على مثل هذه العضوية عمل أو  -1
الموظفين.  وال يجوز تفسير دفع  انظمة عملمن  7.1التزام أو إجراء يتعارض مع أحكام المادة 

 من انظمة عمل الموظفين. 7.1االشتراكات المالية العادية على انه نشاط يتعارض مع أحكام المادة 

من انظمة عمل الموظفين والمادة الحالية   7.1في حال وجود أي شك في تفسير أو تطبيق المادة -2
 وض العام.من القوانين،  يقوم الموظف المعني بطلب قرار من المف
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       الفصــل الثــاني

 تصنيــف الوظــائف والموظــفين

 
 من انظمة عمل الموظفين( 2.2و  1.2)باإلشارة إلى المادتين 

 

 لم تصدر أية قوانين ضمن هذا الفصل.
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       الفصل الثالث

 الرواتب والعالوات ذات الصلة

 من انظمة عمل الموظفين( 2.3والمادة  1.3)باالشارة الى المادة 
 

     1.103المادة 
 ســـاللم الرواتــب

ومؤهالتهم ومراكز عملهم تلك المبينة في الملحق  درجاتهمتكون الرواتب التي تدفع للموظفين حسب  -1
 لهذه القوانين:  1

 لبنان –سلم الرواتب  أ - 1الملحق 
 لبنان -السلم المهني لرواتب الصحة  1-أ -1الملحق 
 الجمهورية العربية السورية -سلم الرواتب  ب -1الملحق 
 الجمهورية العربية السورية -السلم المهني لرواتب الصحة  1-ب-1الملحق 
 األردن –سلم الرواتب  ج-1الملحق 
 االردن-السلم المهني لرواتب الصحة  1-ج-1الملحق 
 الضفة الغربية -سلم الرواتب  د-1الملحق 
 الضفة الغربية –لرواتب الصحة السلم المهني  1-د-1الملحق 
 غـــزة -سلم الرواتب  هـ-1الملحق 
 غزة -السلم المهني لرواتب الصحة  1-هـ-1الملحق 
 جمهورية مصر العربية  -سلم الرواتب  و-1الملحق 

 
يجوز ان يضع المفوض العام شروط خدمة بما في ذلك راتب وعالوات محددة تدفع للموظفين  -2

 الخاصة بهم.توياتهم ومؤهالتهم ومراكز عملهم عينه وفقا لمسبموجب مجموعات وظيفية م
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     2.103المادة 
 الزيادات على الرواتب

 خطوةإلى الخطوة زيادات الرواتب من  يتم منحادناه،  2باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة  -1
للموظفين  قانونسنويا بمقتضى أحكام هذه المادة من ال نفس الدرجةالتالية األعلى منها ضمن 

الى الخطوة  20الذين كانت خدماتهم مرضية، باستثناء ان منح الزيادات على الراتب من الخطوة 
 تتطلب الخدمة المرضية التالية على الخطوة االدنى: 24

 
 سنوات الخدمة المطلوبة في الخطوة االدنى الخطوات

 2 21الى  20
 2 22الى  21
 4 23الى  22
 4 24الى  23

 
يتم منح الزيادات على الراتب من خطوة الى الخطوة االعلى التي تليها ضمن نفس المستوى  -2

من  1.103للموظفين الذين تدفع رواتبهم وفقا لساللم الراتب المهني للصحة المدرجة في المادة 
يه سنويا وفقا ألحكام هذه المادة للموظفين الذين كانت خدماتهم مرض 1قانون عمل الموظفين الفقرة 

تتطلب الخدمة المرضية التالية  26الى  24، باستثناء ان منح الزيادات على الراتب من الخطوات 
 على الخطوة األدنى:

 
 سنوات الخدمة المطلوبة في الخطوة االدنى الخطوات

 2 25الى  24
 2 26الى  25

 
والسلوك المرضيين يتم تعريف الخدمة المرضية لغرض منح الزيادة على الراتب بأنها األداء  -3

للموظفين بأداء واجباتهم حسب تقييم مشرفيهم، ما لم يقرر المفوض العام خالف ذلك في أية حالة 
 معينة.
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تصبح الزيادات في الرواتب سارية المفعول في اليوم األول من الشهر التقويمي التالي بعد اتمام  -3
ة ذاتها، على أن تراعى في ذلك ( شهرا في الدرجة ذاتها من الخطو 12خدمة مدتها اثنا عشر )

 ، وشريطة انه: 2. 105من المادة  3أحكام الفقرة 
 .3. 103يجوز تعديل مدة الخدمة هذه لتلبية متطلبات المادة  .أ

ال تصبح هذه الزيادات سارية المفعول قبل اليوم األول من الشهر الذي يعود فيه الموظف إلى  .ب
 العمل براتب من اإلجازة بدون راتب

أية زيادة للموظفين الذين تنتهي خدماتهم خالل الشهر الذي كانت ستصبح فيه الزيادة  ال تدفع .ت
 سارية المفعول لوال ذلك السبب.

إذا تم نقل موظف كانت خدمته مرضية إلى مستوى راتب أدنى تحسب له مدة الخدمة التي قضاها  -4
األدنى.  أما إذا تم نقل  منذ حصوله على الزيادة األخيرة من أجل الزيادة التالية ضمن المستوى

موظف لم تكن خدمته مرضية إلى مستوى راتب أدنى فإن استحقاقه للزيادة في الراتب في المستوى 
 األدنى سوف يعتمد على الخدمة المرضية في ذلك المستوى. 

 

     3.103المادة 
 سياسة الرواتب فيما يتعلق بالترقية او الترفيع

المقصود في هذه القوانين انتقال الموظف الى درجة اعلى ضمن سلم  تكون الترقية والترفيع بالمعنى -1
 من قانون عمل الموظفين المحليين. 1.103الرواتب المنصوص عليه في المادة 

تعرف الترقية على انها انتقال الموظف الى درجة اعلى بموجب عملية توظيف تنافسية لشغل وظيفة  -2
ي الخدمة المستمرة زيادة على الراتب االساسي اقرب الى محددة االجل. ووفقا لذلك، يتلقى الموظف ف

ولكنها ال تقل عن قيمة خطوتين في الراتب في الدرجة االعلى ويخضع تاريخ الزيادة السنوية الجديد 
من قانون عمل الموظفين المحليين  على ان ال يقل عن اثني عشر شهرا من  2.103الحكام المادة 
 تاريخ الترقية.

على انه انتقال الموظف الى درجة اعلى ألي سبب آخر. فعلى سبيل المثال يستخدم  يعرف الترفيع -3
الترفيع عادة عندما يكون سبب التغيير في الدرجة مرده إعادة تصنيف الوظائف لتنتظم بدقة مع معايير 
التصنيف في الوكالة. ووفقا لذلك يتم وضع الموظف في الخدمة المستمرة على الخطوة في الدرجة 
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على التي تعكس نفس راتبه األساسي او أعلى حيثما تكون الخطوة االعلى االقرب في الدرجة االعلى اال
 مطلوبة،  ويتم اإلبقاء على تاريخ الزيادة السنوية.

 
وبصرف النظر عن الفقرة الثانية أعاله،  يتلقى الموظف الذي ال يتم ترقيته مباشرة الى درجة كاملة للوظيفة 

الراتب االساسي اقرب الى ولكنها ال تقل عن قيمة خطوتين في الراتب في الدرجة المعينة.  المعينة زيادة على
بناء على التقدم الالحق للدرجة الكاملة للوظيفة،  يدفع للموظف فقط بالترفيع على مثل هذه الخطوة في 

المتوسطة. ويخضع  الدرجة الكاملة للوظيفة والتي تلي اعلى راتب اساسي يتلقاه الموظف في تعيين الدرجة
من قانون عمل الموظفين المحليين  على ان ال يقل  2.103تاريخ الزيادة السنوية الجديد ألحكام المادة 

 عن اثني عشر شهرا من تاريخ الترقية الى الدرجة المتوسطة.
 

     4.103المادة 
 السلف على الرواتــب

الظروف والحاالت ظل المفوض العام في  تقدير بناء علىيجوز منح الموظفين سلف على رواتبهم  -1
 التالية:

لدى السفر في مهمة رسمية طويلة األجل أو في إجازة موافق عليها يكون التغيب فيها عن  .أ
، وذلك بمقدار ما يستحق دفعه خالل العمل مدفوعة االجرالعمل لمدة يوم أو أكثر من أيام 

 المدة المتوقعة من الغياب المصرح به.

دون أن يكون السبب في ذلك خطأ  معتادةفيها الموظفون رواتبهم ال يتسلمتي ال في الحاالت ال .ب
 منهم، وذلك بالمقدار المستحق.

إجراء تسوية نهائية لحسابات الرواتب وقت مغادرة الموظف  يتعذرلدى انتهاء الخدمة، عندما  .ت
 قدرة المستحقة.% من الدفعات النهائية الصافية الم 80للمنطقة، شريطة أن ال تتجاوز السلفة 

المعينون للخدمة في بلد غير البلد الذي كانوا  الجدد في الحاالت التي يكون فيها الموظفون .ث
أموال كافية، وذلك بالمقدار الذي  يكون بحوزتهميقيمون فيه وقت تعيينهم قد وصلوا دون أن 

 يراه المفوض العام مناسبا.

مل بصورة مؤقتة في مركز عمل جديد، لدى تغيير مركز العمل الرسمي أو لدى التكليف للع .ج
 وذلك بالمقدار الذي يراه المفوض العام مناسبا.
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لقروض صندوق  وضحةالم غراضفي الحاالت التي يطلب فيها الموظفون أموااًل ألحد األ .ح
 دوالر أمريكي.     2000وهو أقل من الحد األدنى لمقدار القرض  على ان يكون، االدخار

الظروف االستثنائية واالضطرارية، أن يوافق على منح سلفة لسبب غير يجوز للمفوض العام، في  -2
 تلك األسباب المدرجة أعاله إذا كان طلب الموظف مدعوما بالمبررات المفصلة خطيا.

)ج( و )و( من هذه المادة 1يتم عادة استرداد السلف على الرواتب عدا تلك المشار إليها في الفقرة  -3
اتب في موعد ال يتجاوز الشهر التالي للشهر الذي جرى فيه منح عن طريق الحسم من كشوف الرو 

ن أمكن في الشهر ذاته، إال أنه في حاالت العسر االستثنائية يجوز للمفوض العام أن  السلفة وا 
يوافق على استرداد المبلغ بأقساط متساوية خالل مدة ال تزيد على ثالثة أشهر متتالية بعد الشهر 

 فة.الذي جرى فيه منح السل

 

     5.103المادة 
 األثر الرجعــي للمدفوعات

تلك  تسلمعالوة أو منحة أو أية دفعة أخرى يكون مستحقا لها أن ي تسلمال يحق للموظف الذي لم ي -1
 رجعي ما لم يكن قد تقدم بطلب خطي مطالبا بها: بأثرالعالوة أو المنحة أو الدفعة 

 
الغاء هكذا من تاريخ  شهوراالستحقاق خالل ثالثة التي تقرر في حال إلغاء أو تعديل المادة  .أ

 أو تعديل؛ أو
 لدفعة األولى.لمن التاريخ الذي يكون فيه مستحقا واحدة في أية حالة أخرى، خالل سنة   .ب
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     6.103المادة 
 الحسومات واالشتراكات

 لألغراض التالية: وذلك يجوز حسم مبالغ من رواتب الموظفين أو مستحقاتهم األخرى -1

 ؛القوانينالتي يوافق عليها الموظفون أو المستحقة الدفع بموجب أحكام هذه  شتراكاتلال .أ

 للديون المستحقة للوكالة؛ .ب

المفوض  تتم الموافقة على الخصم لهذه الغاية من قبلعندما  ألطراف ثالثةللديون المستحقة  .ت
 .العام 

 

     7.103المادة 
 عالوة اإلعالة

عن زوجة  إعالةالتي يقررها المفوض العام، عالوة األحكام  وبموجبالحدود  يستحق الموظفون، ضمن
 ( عاما.18عن ثمانية عشر ) أعمارهمقل وتمعالين وغير متزوجين بناء واحدة وما مجموعه سبعة أ

 

 

     8.103المادة 
 لغ المستحقة الدفع و/أو الخصوماتحساب المبا

 عن الفترات الكســــرية
 والعالوات ذات الصلة عادة شهريا على اساس متأخرات وعلى النحو اآلتي:تدفع الرواتب  -1

يتم دفع الراتب الشهري والعالوات ذات الصلة عن كل شهر تقويمي كامل من الخدمة المؤهلة.  .أ
الراتب األساسي يشير إلى الراتب في الدرجة المعينة والخطوة المبينة في فان لغرض هذه المادة، 
 لقانون عمل الموظفين المحليين؛ 1لملحق ساللم الرواتب في ا

ولمدة الخدمة المؤهلة التي تقل عن شهر تقويمي كامل )مثل تعيين الموظف او انتهاء خدمته او  .ب
( 1/30االنتقال من او الى وضع االجازة الخاصة بدون راتب( يدفع للموظف واحد على ثالثين )

 الخدمة المؤهلة خالل ذلك الشهر.من الراتب الشهري والعالوات ذات الصلة لكل يوم من 
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بالنسبة للمدفوعات والحسومات استنادا الى عدد االيام او الساعات )مثل المدفوعات النقدية لالجازة  -2
 والعمل االضافي( يتم حساب النسب المعمول بها فيما يتعلق بالموظفين على النحو التالي:

ى اساس قسمة الراتب الشهري على وألغرض هذه المادة يتم حساب معدل الراتب االسبوعي عل .أ
 شهرا في السنة(: 12أسبوعا في السنة الى  52)أي نسبة  4.3333

 5األجر اليومي يتحدد عن طريق قسمة الراتب األسبوعي على عدد أيام العمل في األسبوع، ) أي  .ب
العمل التي  أيام بالنسبة لمراكز 6أيام و  5أيام بالنسبة لمراكز العمل التي يتألف أسبوع عملها من 

 أيام(. 6يتألف أسبوع عملها من 

يتحدد األجر بالساعة عن طريق قسمة الراتب األسبوعي على ساعات العمل العادية في األسبوع )  .ت
 ساعة (. 42ساعة أو  37. 5اي 

( A" واؤلئك الذين يتم تعيينهم على الفئة )Pيدفع للموظفين الذين يتم تعيينهم بدوام جزئي على الفئة " -3
عقود محدودة المدة من المخولين  LDC( محدود األجل وفئة Xألجل غير محدود والفئة ) مؤقت

بالحصول على خدمة بدوام جزئي بالتناسب وفقا للنسبة المئوية من الوقت الذي يعمله في الشهر )على 
لعمل سبيل المثال ثلث أو نصف أو ثلثين أو ثالثة أرباع قيمة الراتب والعالوات ذات الصلة المقرر ل

 بدوام كامل في الدرجة المعينة (.
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       الفصــل الرابــع

 التعـــــــيين

 من انظمة عمل الموظفين( 5.4إلى   1.4)باالشارة الى المواد  
 

     1.104المادة 
 كــتب التعــــيين

بالوكالة والمطبقة تخضع جميع كتب التعيين التي تصدر للموظفين لقوانين وأنظمة عمل الموظفين الخاصة 
اال اذا نص كتاب التعيين صراحة  على الموظفين المحليين وأية تعديالت قد تجرى عليها من وقت إلى آخر

 .على خالف ذلك
 

     2.104المادة 
 والتزامهم بتقديم المعلومات اإلبالغ من قبل الموظفـــــين

معلومات قد تطلب منهم من أجل الموظفون مسؤولون عند تعيينهم عن تزويد المفوض العام بأية  -1
تقرير وضعهم بمقتضى قوانين وأنظمة عمل الموظفين أو الستكمال الترتيبات اإلدارية المتعلقة 

 بتعيينهم.

ؤثر في ت ةالحق اتوعلى الفور بأي تغير  خطياالموظفون مسؤولون أيضا عن إبالغ المفوض العام  -2
 الموظفين.عمل  و أنظمةا وضعهم بموجب قوانين

فيه  تقيم /قامة دائمة في أي بلد غير البلد الذي كان يقيما الحصول علىيقوم الموظف الذي ينوي  -3
جنسية جديدة بإبالغ  لحصول علىأو ا جنسيتها /أو الذي ينوي تغيير جنسيته تعيينها /وقت تعيينه

 جنسيتها /هأو جنسيت اقامتها /المفوض العام بمثل هذه النية قبل أن يصبح التغيير في وضع إقامته
 نهائيا.

مخالفة السير البسيطة أو يستدعى للمثول  عدا عنالموظف الذي يتم توقيفه أو يتهم بجرم  على -4
مخالفة  عدا عنفي دعوى جنائية أو يدان أو يغرم أو يسجن ألي جرم  بوصفه متهماأمام محكمة 

 بإبالغ األمر للمفوض العام فورا. ان يقومالسير البسيطة 
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عام أن يطلب من الموظف في أي وقت من األوقات تقديم معلومات تتعلق بوقائع يجوز للمفوض ال -5
تتعلق بأمور لها عالقة  عن حقائق ولها عالقة بمالءمته/مالئمتها أو تعيينها /تعيينهعلى سابقة 

 بنزاهته/نزاهتها وسلوكه/سلوكها وخدمته/خدمتها كموظف.

     3.104المادة 
 توظيف األقرباء األدنون

تمنح وظيفة للشخص الذي يتصل بأي من صالت القرابة التالية بأحد الموظفين: األب أو األم ال  -1
أو االبن أو االبنة أو األخ أو األخت، إال في الحاالت التي يتعذر فيها تعيين شخص آخر مؤهل 

 جيدا بنفس القدر.

تماما للوظيفة  لةمؤه /مؤهال تكون /تعيين زوجة الموظف أو زوج الموظفة شريطة أن يكون  مكني -2
 الموظفة.بلموظف أو با عالقةال حكمأية أفضلية ب الشريك وأن ال يعطى موضع النظر

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

سلم تسلسل الصالحيات ال يعين للعمل في وظيفة أعلى مرتبة أو أدنى مرتبة في يجب ان  .أ
 موظف الذي يتصل به بصلة القرابة.لل

في عمل يترتب عليه التوصل إلى قرار إداري أو اتخاذ قرار إداري  المشاركةمن  منعييجب ان  .ب
 بصلة القرابة. بها /له عالقة بالموظف الذي يتصل به

إن زواج أحد الموظفين بآخر لن يؤثر على الوضع التعاقدي ألي من الزوجين ولكن  .ت
األخرى ستعدل وفقا لما هو منصوص عليه في قوانين عمل الموظفين مخصصاتهم ومنافعهم 

 الموظفين ذات العالقة.عمل وأنظمة 

     4.104المادة 
 الفحوصات الطبية

 طبية في أي وقت أو أوقات قد يراها المفوض العام ضرورية. اتيجوز ان يطلب من الموظفين إجراء فحوص
       الفصــل الخامــــس

 اإلجــــازات

 من قوانين الموظفين( 2.5و1.5)باإلشارة إلى المادتين 
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     1.105المادة 
 اإلجــازة الســنوية

 استحقاق اإلجازة السنوية
عمل بالنسبة  (2.5)يستحق الموظفون أثناء عملهم براتب كامل إجازة سنوية بمعدل يومين ونصف  -1

( عمل بالنسبة لمراكز العمل 3لمراكز العمل التي يتألف أسبوع عملها من خمسة أيام، وثالثة ايام )
التي يتألف أسبوع عملها من ستة أيام، عن كل شهر تقويمي من الخدمة، مع مراعاة أحكام الفقرة 

 .3.105من المادة  3

ن شهر تقويمي واحد يستحق/تستحق يومين عقل لمدة تعندما يكون الموظف قد عمل براتب كامل  -2
عمل اجازة سنوية إذا التحق بخدمة الوكالة في الفترة من األول إلى الخامس ( يوم 2.5) ونصف

(عمل  إذا التحق/التحقت بالخدمة في الفترة من السادس عشر 1.25عشر من الشهر ويوم وربع )
( ايام 3وع عملها من خمسة أيام، وثالثة )إلى نهاية الشهر، بالنسبة لمراكز العمل التي يتألف أسب

عمل ويوم ونصف يوم عمل إجازة سنوية على التوالي بالنسبة لمراكز العمل التي  يتألف أسبوع 
عملها من ستة أيام.  وال يجوز أن تقل اإلجازة السنوية المستحقة عن يوم عمل واحد وربع اليوم 

 التوالي في الشهر. ( على1.5( أو يوم عمل واحد و نصف اليوم )1.25)

عندما يكون الموظف قد عمل براتب كامل أقل من شهر تقويمي واحد و هاء الخدمة، تعند إن -3
هت خدمته لدى الوكالة في الفترة من األول إلى ت(عمل  إذا أن1.25يستحق/تستحق يوم وربع يوم )

لة في الفترة هت خدمته لدى الوكات( عمل إذا أن2.5الخامس عشر من الشهر ويومين ونصف يوم )
من السادس عشر إلى نهاية أي شهر، بالنسبة لمراكز العمل التي يتألف أسبوع عملها من خمسة 

( يوم إجازة على التوالي بالنسبة لمراكز العمل التي  يتألف أسبوع عملها من 3( و)1.5أيام، و)
 ستة أيام.

ألف أسبوع عملها من خمسة يوم عمل، بالنسبة لمراكز العمل التي يت 13 مجموعهيجوز تجميع ما  -4
يوم عمل بالنسبة لمراكز العمل التي يتألف أسبوع عملها من ستة أيام  من اإلجازة  15أيام، و 

السنوية المستحقة وغير المأخوذة ونقلها من سنة تقويمية إلى السنة التقويمية التالية في اليوم األول 
في اليوم  يتم ترحيلهطة أن ال يزيد مجموع ما من شهر نيسان / ابريل أو بعده من السنة التالية شري

( يوم عمل بالنسبة لمراكز 37.5األول من شهر نيسان/ابريل من أية سنة تقويمية أو بعده على)
( يوم عمل بالنسبة لمراكز العمل التي  يتألف 45العمل التي يتألف أسبوع عملها من خمسة أيام، و)
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والذي يمكن ترحيله  مكن تجميعه من السنوات السابقةأسبوع عملها من ستة أيام، وهو أقصى ما ي
 .في اليوم االول من نيسلن /ابريل اوبعده الية سنة تقويمية

إن الموظف الذي يكون قد استحق له في اليوم فمع مراعاة أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة،  -5
نوية غير المأخوذة يزيد األول من شهر نيسان/ابريل من أية سنة تقويمية مقدار من اإلجازة الس

ل يتعديتم و  مباشرة مثل هذه الزيادات ئذيخسر عند ترحيلهعلى المقدار الذي تسمح له هذه المادة ب
 لذلك. وفقااستحقاقاته من اإلجازات السنوية 

نقل الموظف إلى مركز عمل يكون أسبوع العمل فيه مختلفا عن أسبوع العمل في مركز ي ماعند -6
 فيالمطبقة  قوانينيتم تعديل مستحقاته/مستحقاتها من اإلجازة السنوية وفقا للعمله/عملها السابق، 
 مركز عمله الجديد.

 عن اإلجازة المستحقة عوضادفع ال
يدفع بدل اإلجازة السنوية المستحقة غير المأخوذة عند انتهاء الخدمة فقط ووفقا ألحكام المادة  -7

12.109 . 

 الموافقة على اإلجازة السنوية
اإلجازة السنوية فقط عندما يوافق عليها المفوض العام.  ويجوز منح الموظف إجازة سنوية تؤخذ  -8

 شهرين تقويميين في المرة الواحدة. -ولكن بما ال يتجاوز  -مدة تصل الى ل

الترتيبات الخاصة باإلجازة لمقتضيات العمل التي قد تستدعي أن يأخذ الموظف  كافةتخضع  -9
لمفوض العام. ومع ذلك ، فأن ظروف الموظف الخاصة وخياراته ا حددهاإجازته خالل مدة ي

المفضلة تؤخذ بعين االعتبار قدر اإلمكان.  وتقع على الموظفين مسؤولية طلب اإلجازة السنوية 
 .المعمول بهابموجب اإلجراءات 

 قيد اإلجازة السنوية
جازة السنوية المستحقة تخصم اإلجازة السنوية التي يأخذها الموظف أو تقيد عليه من مجموع اإل -10

 :ةومات على أسس الحساب التاليخصله/لها بموجب هذه المادة.  وتجرى هذه ال

 يجوز أخذ اإلجازة السنوية بوحدات أيام عمل كاملة أو أنصاف أيام عمل فقط. .أ
م خمسة أيام عمل بالنسبة لمراكز خصالغياب في إجازة سنوية لمدة سبعة أيام متتالية، ت دعن .ب

أيام عمل بالنسبة لمراكز العمل التي   6يتألف أسبوع عملها من خمسة أيام، والعمل التي 
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)ث( من 9 يتألف أسبوع عملها من ستة أيام، من اإلجازة المستحقة،  مع مراعاة أحكام الفقرة
 هذه المادة.

الغياب في إجازة سنوية لمدة تقل عن سبعة أيام متتالية، يحسب كل يوم غياب  من أيام  دعن .ت
 العمل العادية يوم إجازة واحد.

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

 
األنظمة بصورة محددة يقيد على حساب  أي غياب عن العمل ال تشمله أحكام أخرى من هذه -11

ذا لم يكن لديه/لديها إجازات سنوية مستحقة يعتبر غيابا  اإلجازات السنوية المستحقة للموظف، وا 
 غير مأذون به ويتوقف الراتب والعالوات خالل مدة ذلك الغياب.

 التسليف على اإلجازة السنوية
 أحكام عامة  )أ(   -12

سلفة اإلجازة السنوية الممنوحة أو المطلوبة بموجب أحكام تطبق األحكام التالية على 
 الفقرتين )ب( و)ت( أدناه :

كان من المتوقع أن  وفقط اذا تمنح سلفة اإلجازة السنوية أو تكون مطلوبة إذا  (1)
تستمر خدمة الموظف لمدة تزيد على المدة الالزمة الستحقاق اإلجازة الممنوحة 

 كسلفة.

 اإلجازة السنوية إلى سلفة اإلجازة المرضية )بموجب المادة ال يجوز ضم سلفة  (2)
2.106.) 

أية سلفة إجازة تظل دون سداد يتم التعامل معها عند انتهاء خدمة الموظف على   (3)
 انها دين للوكالة يجب الوفاء به.

 بناء على طلب الموظف  )ب(
ة تصل إلى عشرة في ظروف استثنائية سلفة على اإلجازة السنويو يجوز منح الموظف 

( أيام عمل كحد أقصى بالنسبة لمراكز العمل التي يتألف أسبوع عملها من خمسة 10)
( يوم عمل كحد أقصى بالنسبة لمراكز العمل التي يتألف أسبوع 12أيام، واثني عشر )
 عملها من ستة أيام.

 بناء على طلب الوكالة (ت)



19 

 

سنوية، يجوز منح الموظف سلفة على بغية تنظيم جدول متوازن للغيابات في اإلجازات ال
أيام  5لمراكز العمل التي يتألف أسبوع عملها من  اإلجازة السنوية تصل إلى عشرة أيام

أيام وفقا لما  6( يوم بالنسبة لمراكز العمل التي يتألف أسبوع عملها من 12واثني عشر )
 تقتضيه مصلحة الوكالة.

 

     2.105المادة 
 اإلجــازة الخــاصة

يجوز منح إجازة خاصة براتب كامل أو جزئي أو بدون راتب، وفقا لما تقتضيه مصلحة الوكالة،  -1
 في حاالت المرض طويل األمد أو ألسباب استثنائية أخرى وذلك للمدة التي يقررها المفوض العام.

 جميع اإلجازات الخاصة يجب أن يوافق عليها المفوض العام. -2

حيث االستحقاق لإلجازة السنوية أو اإلجازة المرضية أو  ال يكتسب الموظفون حقوق خدمة من -3
أو الزيادات السنوية خالل أشهر كاملة من اإلجازة الخاصة براتب جزئي أو بدون  المومةإجازة ا

من مثل هذه اإلجازات فلن تؤثر في معدالت  كامل التي تقل عن شهر فترات االجازةراتب.  أما 
 اإلجازة الخاصة. فترات مرار الخدمة منقطعا بسبباالستحقاق العادية ولن يعتبر است

 

     3.105المادة 
 االجازة االستثنائية

يجوز للمفوض العام، بمبادرة منه او منها، وضع الموظف في اجازة استثنائية اذا ارتأى او ارتأت  -1
 ان القيام بذلك سيكون في مصلحة الوكالة.

يحددها المفوض العام وللمدة الزمنية التي يقررها سوف تكون االجازة االستثنائية خاضعة لشروط  -2
 المفوض العام.

وما لم يقرر المفوض خالف ذلك، تكون االجازة االستثنائية بدون راتب. واذا تم وضع الموظف في  -3
اجازة استثنائية بدون راتب، سوف لن يتم دفع راتب او عالوات او غيرها من المنافع باستثناء ما 

من قانون عمل الموظفين  1.106جه التحديد في هذه المادة والمادة هو منصوص عليه على و 
 المحليين.
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 يجب ان يؤذن بجميع االجازات االستثنائية من قبل المفوض العام. -4

يستحق الموظفون اجازة سنوية ومرضية تراكمية اثناء مدد االجازة االستثنائية لغاية وبما يشمل  -5
مدة االولى لإلجازة االستثنائية فقط. يستحق الموظفون ( يوما االولى من ال120المائة وعشرين )

 اجازة االمومة واالبوة خالل المدة الكاملة لإلجازة االستثنائية.

ال تنقطع استمرارية الخدمة بفترات االجازة االستثنائية. ومع ذلك، يستحق الموظفون ارصدة خدمة  -6
نهاية الخدمة لغاية وبما يشمل المائة  لزيادات الرواتب والتقاعد والتقاعد الطوعي المبكر ومنافع

 ( يوما االولى من المدة االولى لإلجازة االستثنائية فقط.120وعشرين )

 ال يجوز تحويل االجازة االستثنائية الى أي نوع آخر من االجازات باستثناء اجازة االبوة. -7

من قانون  5.106حيثما يكون الموظف مشتركا في خطة التأمين الصحي للوكالة عمال بالمادة  -8
عمل الموظفين المحليين تقوم الوكالة بدفع مساهمات الوكالة والموظف عن اية مدة لإلجازة 
االستثنائية بدون راتب. وسوف لن يطلب الى الموظفين تسديد الوكالة عن المساهمات التي دفعتها 

ة االجازة الوكالة للموظف ومعاليه المعتمدين بموجب الخطة التي وضعت لمنفعتهم اثناء مد
 االستثنائية بدون راتب.
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 الفصــل الســادس      

 الضمان االجتماعي

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

     1.106المادة 
 صنــدوق االدخار

 طبيعة صندوق االدخار
 قدممن أجل أن ي لقوانينمشروع أنشأه المفوض العام ضمن إطار هذه ا عبارة عن صندوق االدخار -1

للموظفين المستحقين عند انتهاء خدمتهم تلك المنافع )المشار إليها فيما بعد "بمنافع صندوق 
 .قوانينمن هذه ال 10.109بموجب أحكام المادة يستحقونها التي قد و االدخار"( 

حساب لتحقيق هذه الغاية، تنشئ الوكالة لكل موظف مستحق حسابا )يشار إليه فيما بعد "و  -2
المشترك"( تقيد فيه االشتراكات بموجب أحكام هذه المادة.  وفي الوقت ذاته، تخصص الوكالة أمواال 

 10.109"موجودات صندوق االدخار"( كافية للوفاء بالتزاماتها بموجب المادة )يشار إليها فيما بعد
راعاة أحكام هذه إال أن منافع صندوق االدخار التي تدفع للموظف عند انتهاء خدمته هي، مع م.

تكون رهنا باالشتراكات المقيدة في حسابه/حسابها،  وال تعتمد على مقدار  ،10.109 المادة والمادة
موجودات صندوق االدخار التي تخصصها الوكالة كما أنها ليست في أي شكل من األشكال رهنا 

 بها.

    االستحقاق لالشتراك في صندوق االدخار 
الذين يشغلون وظائف مؤقتة غير محددة األجل او محددة األجل في يطلب من جميع الموظفين  -3

" والذين تدفع رواتبهم حسب P" او الفئة "Xفما فوق، بمن في ذلك الموظفون في الفئة " 1الدرجة 
ساللم رواتب الموظفين المحليين، أن يشتركوا في صندوق االدخار وفقا للشروط ذات العالقة بقوانين 

وذلك حيثما تنص كتب تعيينهم صراحة على مثل هذا االشتراك.  ويشار فيما  الموظفين المحليين،
 بعد إلى الموظفين المشتركون في صندوق االدخار بمقتضى نصوص هذه المادة بـ "المشتركين".

 يبدأ االشتراك في صندوق االدخار من تاريخ تعيين المشترك: -4

 .1955 مارس آذار/ 1ال يكون ذلك التاريخ قبل  )أ( 
 رجعي. بأثرالشتراك في صندوق االدخار اوال يكون  ب() 
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ينتهي اشتراك الموظف في صندوق االدخار في منتصف ليل تاريخ انتهاء خدمته/خدمتها )أ(    -5

 من الوكالة، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة )ب( أدناه.

يجوز للمشترك عند إنتهاء خدمته أن يطلب تأجيل استالم أرصدته/ارصدتها في صندوق  )ب(
تاريخ إنتهاء  عنداالدخار بشكل كلي أو جزئي على أن يتم تبليغ الوكالة خطيا بهذا الطلب 

مدة التأجيل.  وتعتبر هذه األرصدة المؤجلة خاضعة  أيضا وأن يحدد ذلك الخدمة أو قبل
 :ما يلياعاة مع مر  قوانينال هذهل

i-  ال يجوز إيداع أية أموال إضافية بشكل اختياري باستثناء أنه يجوز للموظف أن
يطلب من الوكالة في الوقت نفسه إيداع واستبقاء كامل أو جزء من منافع تقاعده في 

 حسابه/حسابها في صندوق االدخار.

ii-  عشر شهرا من ي تفترة اثنبعد مرور  ةواحد ةسحب جزئيالقيام بعملية يجوز للموظف
 ةواحد ةسحب جزئي القيام بعملية اختياره تأجيل استالم أرصدته.  وبالتالي، يجوز له

 بعد انتهاء الخدمة.خالل فترة ما ي عشر شهرا تفترة من اثن انقضاء ايةبعد 

iii- فترة ما بعد انتهاء الخدمة. يجوز سحب كامل األرصدة عند نهاية أي شهر خالل 

iv-  على األرصدة حتى نهاية فترة التأجيل ، وعند ذلك  استحقاق الفائدةسوف يستمر
 األرصدة المتبقية من صندوق االدخار. كاملالوقت تسحب 

من الشهر  رسمي يسري مفعول السحوبات التي تجري خالل أو عند نهاية تلك المدة في آخر يوم عمل 
 الدفع. عند استحقاق

)ب( من قانون الموظفين غير 5.1.106إن خيار تأجيل استالم األرصدة بموجب المادة  (ت)
 متاح ألي موظف والذي:

 لديه/لديها أرصدة تقل عن أرصدة ستة أشهر كاملة في حساب االشتراك، أو -1
 ، أو3.10 الموظفين المحليين انظمةمن الخدمة بموجب  طرد -2
من أنظمة الموظفين  4.109أنهيت خدمته بسبب تخليه عن الوظيفة بموجب المادة  -3

 المحليين، أو
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له كتاب تعيينه/تعيينها استالم دفعة نقدية عند انتهاء الخدمة بموجب قوانين البلد يخو  -4
 الذي يعمل/تعمل فيه.

إذا توفي الموظف أثناء الخدمة فان اشتراكه في الصندوق يتوقف مباشرة، وتدفع كل أرصدته   (ث)
ذا توفي المتقاعد في  أي وقت في الصندوق في غضون ثالثة أشهر من وفاته/وفاتها.  وا 

أثناء فترة التأجيل االختيارية للسحوبات ، فإن مثل هكذا خيار ينتهي مباشرة وتدفع كل 
 األرصدة في غضون ثالثة أشهر من وفاته/ وفاتها.

 
 أساس االشتراك في صندوق االدخار

ألغراض هذه المادة، يعني االشتراك في صندوق االدخار قيام الوكالة بقيد مبالغ لحساب المشترك  -6
 من هذه المادة. 12و  10وفقا للفقرتين 

يجري قيد المبالغ المستحقة لحسابات المشتركين شهريا بالنسبة إلى كل مشترك وطوال المدة التي  -7
راك في صندوق االدخار ويتقاضى راتبه/راتبها األساسي تيبقى مثل هذا المشترك خاللها مستحقا لإلش

 من هذه المادة. 9كما هو محدد في الفقرة 

  :تسجل المبالغ المستحقة لحسابات المشتركين بالعمالت التالية وفقا لمركز عمل المشتركين أ()  -8

 العملة  مركز العمل
 (1983)اعتبارا من تشرين الثاني/ نوفمبر  اميركي دوالر  لبنان

 (1982)اعتبارا من كانون الثاني/يناير  اميركي دوالر   الجمهورية العربية السورية
   األردن

 (1990)اعتبارا من ايلول/ يوليو  اميركي دوالر  )موظفوا الخدمة العامة والعمال( - 
 (1991)اعتبارا من نيسان/ إبريل  اميركي دوالر  )المعلمون( - 
 (1991)اعتبارا من نيسان/ إبريل  اميركي دوالر  )الرئاسة )عمان( لكل المشتركين( - 

 (1989من  ايار/مايو  )اعتبارا اميركي دوالر  الضفة الغربية
 اميركي دوالر  غــــزة

 اميركي  دوالر  جمهورية مصر العربية
 

حساب المشترك بالعملة ذاتها التي يدفع بها راتبه األساسي تحسب المبالغ على  يتم االبقاءوحيثما 
المقيدة في حسابه على أساس نسبة مئوية من راتبه/راتبها األساسي.  وعندما يتم تغيير العملة 
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التي تحفظ بها حسابات المشتركين عن العملة التي يدفع بها الراتب األساسي في أي مركز عمل، 
 عندئذ:

(i)  يل جميع األرصدة المتجمعة في حساب المشترك حتى التاريخ الذي يحدث فيه يجرى تحو
على أساس سعر الصرف الدفتري الخاص باألنروا ألغراض المحاسبة  آنفاالتغيير المذكور 
 في ذلك التاريخ. هسري مفعوليوالميزانية الذي 

(ii)  ية من الراتب بعد ذلك، تحسب المبالغ المقيدة لحساب المشترك أوال على أساس نسبة مئو
الخاص  القيمة الدفترية لسعر الصرف األساسي ثم تحول إلى عملة حسابه/حسابها باستخدام 

 باألنروا ألغراض المحاسبة والميزانية الذي يكون ساري المفعول في تاريخ التحويل.
 

إلى المبالغ التي تقيد في حساب المشترك أو تدفع منه إشارة  تلك القوانينتعتبر كل إشارة في  )ب(
 إلى المبالغ المناسبة في عملة حسابه/حسابها كما هو منصوص عليه الفقرة الفرعية )أ( أعاله.

ألغراض هذه المادة، تعني عبارة "الراتب األساسي" صافي الراتب الشهري المتعاقد عليه والزيادات  -9
 . التي تدفع حاليا للمشترك

 
 مساهمة الموظف

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

زيادة المبالغ المقيدة في حسابه/حسابها في صندوق االدخار ان يطلب خطيا لمشترك ل يجوز )ب(
ن تقوم بحسم مبلغ إضافي من راتبه األساسي شهريا زيادة على النسبة أعلى من الوكالة 

بالمائة  50بنسبة محددة )ال تتجاوز و بالمائة المحسومة بموجب الفقرة )أ( أعاله،  5.7البالغة 
من راتبه األساسي الشهري( والتي ال ُتغير أكثر من مرة واحدة كل ستة أشهر.  وتقوم الوكالة 

ات اإلضافية، أي المساهمات الطوعية، لحساب المشترك بالطريقة بقيد مثل هذه الحسوم
 ذاتها وفي الوقت ذاته الذي تقيد فيه الحسومات الشهرية التي تتم بمقتضى الفقرة )أ( أعاله.

 
عتبارا من  (ت) يسمح للمشترك أن يقوم بسحب مبالغ المساهمات  2002أيلول / سبتمبر  1وا 

ا ضمن صندوق االدخار عند انتهاء الخدمة مع الوكالة الطوعية الموجودة في حسابه/حسابه
 فقط.
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من  10يشار الى المبالغ التي يجرى حسمها من الراتب األساسي المدفوع للمشترك بموجب الفقرة  -11
 هذه المادة فيما بعد بـ "مساهمات الموظف".

 مساهمة الوكالة

من هذه المادة، تقوم  10باإلضافة إلى مساهمة الموظف الشهرية المنصوص عليها في الفقرة  -12
بالمائة من الراتب األساسي للمشترك  15الوكالة كل شهر بقيد مبلغ لحساب كل مشترك يساوي 

 عن ذلك الشهر، ويشار إلى هذه المبالغ فيما بعد بـ "مساهمات الوكالة".

 تعليق المساهمة 

مؤقتة ألسباب غير سبب وحيثما يحتبس الراتب األساسي الذي يدفع عادة للمشترك أو يوقف بصورة  -13
فإن المبالغ التي تقيد لحساب المشترك من  2.105منح إجازة خاصة بدون راتب بموجب المادة 
 من هذه المادة تحتبس أو توقف بالمثل. 12و  10الموظف والوكالة بمقتضى نصوص الفقرتين 

تم وضعه باجازة او ي 2.105غير أنه عندما يمنح المشترك إجازة خاصة بدون راتب بموجب المادة  -14
أن يدفع للوكالة نقدا مبلغا يساوي ب خطيايجوز له/لها أن يختار  3.105استثنائية بموجب المادة 

)بما في ذلك المساهمات المبالغ التي كانت لوال ذلك ستقيد لحسابه/حسابها كمساهمة موظف 
استثنائية وفي  ةاو اجاز إجازة خاصة  اذكومساهمة الوكالة طوال مدة مثل ه  الطوعية ان وجدت(

. وال تقوم الوكالة بسداد اية مبالغ نقدية مثل هذه الحالة تقيد الوكالة لحسابه /حسابها مبلغا مساويا
يدفعها احد المشتركين للقيد في حسابه/حسابها خالل مدة االجازة الخاصة او االجازة االستثنائية. 

فإن   زة الخاصة او االجازة االستثنائيةوفي حال عدم قيام الموظف بالدفع للوكالة خالل مدة االجا
جميع المبالغ التي تقيد عادة لحساب المشترك كمساهمة موظف ومساهمة وكالة توقف طوال مدة 

 او االجازة االستثنائية.اإلجازة الخاصة 

االستمرار في مساهمته/مساهمتها في  ـ من هذه المادة 14لفقرة ل ـ ووفقاحيثما يختار المشترك و   -15
فإن جميع المبالغ  او االجازة االستثنائيةالدخار خالل فترة اإلجازة الخاصة بدون راتب صندوق ا

التي تقيد لحسابه/حسابها نتيجة لذلك تعتبر مساهمات موظف وتقوم الوكالة بقيدها لحسابه 
 كمساهمات موظف ألغراض هذه المادة.

 لحسابات المشتركين إيرادات االستثمارقيد 
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أدناه  18اإليرادات المحققة في كل سنة على موجودات صندوق االدخار بموجب الفقرة يتم توزيع   -16
 على حسابات المشتركين على النحو التالي:

الفائدة الذي يتم على أساس توزيع اإليرادات  نسبةيقوم المفوض العام سنويا بإعالن ونشر  (أ)
في حسابات المشتركين المحققة على موجودات صندوق االدخار عن السنة السابقة وقيدها 

رجعي سنويا شريطة أال يتجاوز مجموع اإليرادات الموزعة مجموع صافي اإليرادات  أثرب
.  ويجوز ان يتم 19من هذه المادة، وذلك بعد حسم النفقات بموجب الفقرة  18بموجب الفقرة 
إلى أي دخل عن أية سنة لم يقيد لحسابات المشتركين كفائدة عن تلك السنة  يتضمين صاف

 المفوض العام. تقديرفوائد سنة تالية وفقا ل

ب الفائدة على استحم اتيبالنسبة للمشتركين الذين تندرج حساباتهم تحت الصندوق الرئيسي  (ب)
يكون قد قيد  ماحيث هرصيد حساب المشترك في نهاية السنة التي تقيد الفائدة عنها شريطة أن

 14أو  12أو  10صت عليه الفقرات لحساب المشترك خالل أية سنة مبلغ آخر غير ما ن
ألغراض حساب الفائدة فان الجزء من رصيد المشترك والمتمثل بتلك القيمة و من هذه المادة 
تخفيض ذلك الجزء من رصيد المشترك بذلك المبلغ بمقدار جزء من إثني يجري عن تلك السنة 

 1اعتبارا من و  عن كل شهر من السنة التي انقضت قبل قيد المبلغ للحساب. جزءا عشر
، تحسب الفائدة لمثل هؤالء المشتركين على أساس معدل الرصيد 1992يناير كانون ثاني 

 ذات الصلة. سنةالموجود في حساب المشترك خالل ال

تعتبر الفوائد مقيدة لحسابات المشتركين اعتبارا من اليوم األول من السنة التي تلي السنة التي  (ت)
 قيدت عنها.

على  ليصار إلى تطبيقهويقوم المفوض العام كذلك بإعالن ونشر معدل الفائدة الخاص شهريا  (ث)
 المبين أدناه: وعلى النحو حسابات المشتركين الذين تنتهي خدماتهم

i.  مستوى أداء  بالحسبان معدل الفائدة الخاص شهريا، يأخذ المفوض العامعن عند إعالنه
والنتائج  ةالدولي ودائعهو مبين في تقارير الاستثمار موجودات صندوق االدخار كما 

، وذلك من صندوق االدخار لبرنامج السحوبات المستردة لألغراض االنسانية ديريةالتق
اليوم األول للسنة التالية مباشرة للسنة المشمولة بآخر معدل فائدة معلن  واقعة بينللفترة ال

الذي يعلن فيه  -من هذا الشهرتتضال ن على ا-الشهر وحتى بموجب الفقرة )أ( أعاله 
 ( من هذه المادة.19مقتضيات الفقرة ) بالحسبانمعدل الفائدة الخاص.  وكما يأخذ/تأخذ 
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ii.  يطبق آخر معدل فائدة خاص معلن على حساب المشترك الذي تنتهي خدماته للفترة
ن الممتدة من أول يوم من السنة التالية مباشرة للسنة المشمولة بآخر معدل فائدة معل

على أن تتضمن هذا الدفع مباشرة  يسبقبموجب الفقرة )أ( أعاله، حتى الشهر الذي 
 .الشهر

iii.  على: التغييرات الضروريةوتطبق األحكام السابقة أيضا بعد إجراء جميع 

السحب الذي يقوم به المشترك ألية أرصدة إضافية قد تكون موجودة في  -1
 ( أعاله، وكذلكت) 10مساهماته الطوعية بموجب الفقرة  منحسابه/حسابها 

)ب( 5األرصدة المتبقية في الحسابات الفردية في صندوق االدخار بموجب الفقرة  -2
سنة توقف االشتراك مع سنة السحب النهائي لكامل الرصيد  معادلةمن هذه المادة، ل

 في الحساب الفردي.

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

 
 إدارة صنــدوق االدخار

 اإلدارة والمراقبة
مع مراعاة أحكام هذه المادة يقوم المفوض العام بإدارة صندوق االدخار ومراقبته حسب تقديره ووفقا  -17

برنامج للسحوبات المستردة للتعليمات واإلجراءات التي قد يقررها.  يجوز للمفوض العام وضع 
لألغراض اإلنسانية للمشتركين في صندوق االدخار بضمانة أرصدتهم لألغراض التي يوافق/توافق 

 عليها واتخاذ إجراءات الوقاية المناسبة لذلك

 استثمار موجودات صندوق االدخار
المادة في من هذه  2تستثمر موجودات صندوق االدخار التي تخصصها الوكالة بموجب الفقرة  -18

مؤسسات مالية حسنة السمعة بغية تحقيق عوائد مرضية شريطة أنه يجوز للمفوض العام أن يقوم 
ووفقا لما يراه/تراه مناسبا باستثمار موجودات صندوق االدخار في الحكومة أو األوراق المالية عالية 

 .يةالرتبة أو األسهم ذات الجودة العالية او اصول من فئات اخرى او استراتيج

 المصروفات اإلدارية
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تدفع المصروفات المتصلة مباشرة بإدارة صندوق االدخار من الدخل المتحقق من إيداع أو استثمار  -19
 موجودات صندوق االدخار.

 السنة المالية والتدقيق السنوي للحسابات
 تكون السنة المالية ألغراض إجراء الحسابات الخاصة بصندوق االدخار وتقديم تقرير عنها هي -20

نفس السنة المالية للوكالة ما لم يقرر المفوض العام خالف ذلك.  ويجرى تدقيق حسابات صندوق 
 االدخار ونشر البيانات المتعلقة بها مرة واحدة كل سنة.

قفال حسابات المشتركين  دفع منافع الصندوق وا 
عه فقط أو بمقتضى أي شرط وض 10.109تدفع منافع صندوق االدخار بمقتضى نصوص المادة  -21

 من هذه المادة.  24المفوض العام وفقا لما هو مذكور في الفقرة 

22-  

حساب المشترك صاحب العالقة.  وأي رصيد لتقيد جميع المنافع المدفوعة من صندوق االدخار  (أ)
يتبقى في حسابه بعد إجراء الدفع ال يعتبر بعد ذلك من مطلوبات صندوق االدخار من الوكالة بل 

 يقرره المفوض العام.  وعندها يعتبر حساب المشترك مقفال. ينقل إلى أي حساب آخر قد

سوف يتم مصادرة الحق في أي استحقاق لمنافع صندوق االدخار اذا لم يقم المنتفع بعد خمس  (ب)
 سنوات من استحقاق الدفع بتقديم تعليمات الدفع او لم يقم او رفض قبول الدفع.

(i) نفعة اذا حال دون ممارستها وبغض النظر عما سبق، ال يجوز مصادرة الحق في الم
اسباب خارجة عن سيطرة المنتفع، ويجوز للمراقب المالي في اية حالة استعادة المنافع 
المصادرة اذا قام المنتفع في غضون عشر سنوات من استحقاق الدفع بتقديم  تعليمات 

 للدفع او يقبل الدفع بطريقة اخرى.
(ii) وائد المصادرة كما جميع المنافع التي وألغراض تطبيق هذه المادة، ان يحسب جميع الف

ينبغي استعادتها وفقا لالنظمة المالية للوكالة كما التعليمات الفنية المالية المعمول بها 
 من قوانين عمل الموظفين المحليين. 1.106من المادة  22اضافة الى الفقرة 

بئة نموذج تعيين المنتفعين وفي حال وفاة أي مشترك دون تعيين المنتفعين او المنتفعات )بواسطة تع (ت)
بشكل صحيح او اية وسائل اخرى كافية لتحديد نية المشترك صراحة بشأن  حساب صندوق 
االدخار الخاص به او بها على وجه التحديد(، عندئذ يكون حساب صندوق االدخار للمتوفي كما 
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القوانين المحلية لوكان احد األصول من ممتلكات المشترك وان أي توزيع للمتلكات سيكون بحسب  
 التي تحكم الممتلكات.

 التصرف بموجودات صندوق االدخار
ال يحق للمشتركين في صندوق االدخار التقدم بأي إدعاء ضد موجودات صندوق االدخار بصفتها  -23

هذه، وما يتبقى من هذه الموجودات بعد أن تكون الوكالة قد دفعت جميع المنافع المستحقة بمقتضى 
 24أو بمقتضى أي حكم يضعه المفوض العام كما هو مذكور في الفقرة 10.109احكام المادة 

 من هذه المادة يبقى من موجودات الوكالة.

يمنع المفوض العام من وضع االحكام المناسبة  10.109ال يوجد شيء في هذه المادة أو في المادة  -24
من هذه المادة  3في الفقرة  الشتراك موظفو الوكالة في صندوق االدخار عدا عن تلك المشار اليها

لى أقرب حد ممكن لألحكام المنصوص عليها في هذه المادة وفي  وذلك وفقا ألحكام مساوية وا 
 .10.109المادة 

 

     2.106المادة 
 اإلجــازة المرضــية

 تحولتأدية واجباتهم بسبب المرض أو اإلصابة أو الذين  على غير القادرينيجوز منح الموظفين   -1
 ألحكام التالية.ل وفقاإجازة مرضية براتب كامل دون دوامهم الصحة العامة  شروط

 استحقاق اإلجازة المرضية
( يومي عمل بالنسبة لمراكز العمل 2يقيد لكل موظف ) 2.105من المادة  3مع مراعاة أحكام الفقرة   -2

التي يتألف أسبوع  ( يوم عمل بالنسبة لمراكز العمل2.4التي يتألف أسبوع عملها من خمسة أيام، و)
عملها من ستة أيام عن كل شهر تقويمي من الخدمة، وتقيد عليه في مقابلها أيام الغياب في اإلجازة 

 المرضية الموافق عليها.

من هذه المادة في نهاية  2تنقل استحقاقات اإلجازة المرضية غير المستعملة والمستحقة بموجب الفقرة   -3
بعدها، شريطة أال يزيد مجموع اإلجازة المرضية المستحقة للموظف كل سنة من سنوات الخدمة إلى ما 

( يوم عمل بالنسبة لمراكز العمل التي يتألف أسبوع عملها من خمسة أيام، 156في أي وقت على )
( يوم عمل بالنسبة لمراكز العمل التي يتألف أسبوع عملها من ستة أيام.  ويسقط الحق في 187و)

 ة وغير المستعملة لدى انتهاء خدمة الموظف وال يدفع أي تعويض بدال منها.اإلجازة المرضية المستحق
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عند نقل الموظف إلى مركز عمل يكون أسبوع العمل فيه مختلفا عن أسبوع العمل في مركز عمله  -4
 السابق، يتم تعديل مستحقاته من اإلجازة المرضية وفقا لألحكام المطبقة على مركز عمله الجديد.

 إلجازة المرضيةالموافقة على ا
 يجب أن يتم اقرار جميع اإلجازات المرضية من قبل المفوض العام وفقا لإلجراءات الرسمية.  -5

 اإلبالغ عن المرض أو اإلصابة
يتحمل الموظفون مسؤولية إبالغ مشرفيهم في أسرع وقت ممكن عن أي غياب بسبب المرض أو   -6

 ا كان ذلك ممكنا عمليا.اإلصابة، وعليهم أن يبلغوا مشرفيهم قبل تغيبهم حيثم

 الشهادات والفحوص الطبية
ال يجوز منح الموظف إجازة مرضية لمدة تزيد على ثالثة أيام عمل متتالية دون إبراز شهادة من طبيب   -7

مؤهل حسب األصول تفيد بأنه ال يستطيع تأدية واجباته وتذكر نوع المرض والمدة المحتملة للتغيب عن 
من المفوض العام.  وتبرز هذه الشهادة في موعد ال يتجاوز نهاية اليوم الرابع العمل إال بموافقة خاصة 

من أيام العمل التالية لبدء تغيب الموظف عن العمل إال في الظروف الخارجة عن إرادة الموظف.  
وعند تسلم مثل هذه الشهادة يبت المفوض العام في أمر منح اإلجازة المرضية. غير انه في حاالت 

وااللتزامات المتعلقة باالسرة لن يتم تطبيق الحد االقصى والبالغ ثالثة ايام ويجوز للموظف اذا  الطوارئ
 اقتضت الظروف ان يغيب لمدة تصل الى سبعة ايام متتالية.

وبعد أن يأخذ الموظف إجازة مرضية بدون تقرير طبي لمدة تصل في مجموعها الى سبعة أيام عمل   -8
إجازة مرضية إضافية خالل تلك السنة يجب أن تكون مشفوعة بشهادة في غضون سنة خدمة، فإن أية 

 طبية أو أن يتم حسمها من اإلجازة السنوية أو أن تقيد كإجازة خاصة بدون راتب ألعضاء هيئة التدريس.

يجوز أن يطلب من الموظف في أي وقت من األوقات أن يقدم شهادة طبية عن حالته/حالتها أو أن   -9
 قبل طبيب يعينه مدير دائرة الصحة. يخضع لفحص طبي من

 

 مغادرة منطقة مركز العمل
ال يسمح للموظف عندما يكون في إجازة مرضية أن يغادر المنطقة التي يوجد فيها مركز عمله/عملها  -10

 دون موافقة المفوض العام المسبقة.

 قيد اإلجازة المرضية
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من مقدار اإلجازة المرضية المستحقة  يتم حسم اإلجازة المرضية التي يأخذها الموظف أو تقيد عليه -11
 1.105من المادة  9على أسس الحساب ذاتها المطبقة على اإلجازة السنوية بموجب الفقرة 

 المرض خالل اإلجازة السنوية
عندما يصاب الموظف بمرض لمدة تزيد على ثالثة أيام عمل متتالية خالل فترة اإلجازة السنوية، يجوز  -12

لمرضية بإبراز شهادة طبية مقنعة أو إثبات آخر مقبول.  وعلى الموظف في مثل الموافقة على اإلجازة ا
هكذا ظروف أن يقدم طلبه لإلجازة المرضية مع الشهادة الثبوتية أو غيرها من األدلة في أقرب وقت 
ممكن عمليا وفي أية حال فور عودته إلى العمل.  وال يسمح للموظف عندما يكون في اإلجازة السنوية 

 يمدد فترة إجازته/اجازتها بسبب المرض دون موافقة مسبقة.بأن 

 

     3.106المادة 
جازة األبوة  إجــازة األمومة وا 

 جازة االمومةإ
 يحق للموظفة الحصول على إجازة امومة وفقا األحكام التالية: -1

بعشرين يوم عمل بالنسبة لمراكز العمل  الدةتبدأ اإلجازة في تاريخ يسبق التاريخ المتوقع للو    )أ(
يوم عمل بالنسبة لمراكز العمل التي يتألف  24التي يتألف أسبوع عملها من خمسة أيام، و

أسبوع عملها من ستة أيام، عند إبراز شهادة طبية من طبيب الوكالة المفوض تبين التاريخ 
ي تاريخ يسبق التاريخ المتوقع ومع ذلك، يجوز السماح بالتغيب عن العمل فالدة. المتوقع للو 

للوالدة بأقل من عشرين يوم عمل ولكن ليس بأقل من عشرة أيام عمل بالنسبة لمراكز العمل 
يوم عمل  12يوم عمل ولكن ليس بأقل من  24التي يتألف أسبوع عملها من خمسة أيام، و

لى طلب خطي بالنسبة لمراكز العمل التي يتألف أسبوع عملها من ستة أيام، وذلك بناء ع
الستمرار في ل لياقتها صحيامن الموظفة وشهادة طبية من طبيب الوكالة المفوض تبين 

 العمل.

( يوم عمل بالنسبة لمراكز العمل التي يتألف أسبوع عملها 60تمتد اإلجازة لما مجموعه ستين)  )ب(
أسبوع عملها  ( يوم عمل بالنسبة لمراكز العمل التي يتألف72من خمسة أيام، واثنين سوبعين)

من ستة أيام،  اعتبارا من تاريخ منحها.  وبناء عليه فإن إجازة ما بعد الوالدة تمتد لفترة 
( يوم عمل على التوالي، محسوما منها الفترة الممتدة من 72( يوم عمل أو )60تساوي )
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أو  ( أيام عمل10الفعلي والتي يجب أال تقل عن )والدة بداية إجازة االمومة حتى تاريخ ال
 ( يوم عمل على التوالي.12)

بموجب الفقرتين )أ( و)ب( مدة غيابها كاملة براتب كامل عن  والدةعلى إجازة الموظفة تحصل  (ت)
( 24( يوم عمل أو )20أعاله.  ومع ذلك، وفي حال امتدت إجازة ما قبل الوالدة ألكثر من )

فإن ذلك ال يمنع الموظفة  الدةيوم عمل على التوالي، بسبب خطأ الطبيب في تقدير تاريخ الو 
شريطة أال يتجاوز مجموع إجازة  الدةمن الحصول على راتب كامل حتى التاريخ الفعلي للو 

( يوم عمل، وأن يعامل أي غياب يزيد على 72( يوم عمل أو )60االمومة براتب كامل )
وفقا لما ( يوم عمل كإجازة سنوية أو إجازة خاصة أو إجازة مرضية 72( يوم عمل أو )60)

 تقتضيه الظروف.

الوظيفة خالل ستة أشهر من  تركهافي حال استقالة الموظفة أو طردها من خدمة الوكالة أو و )ث( 
تاريخ عودتها إلى العمل بعد إجازة االمومة يترتب عليها أن تعيد إلى الوكالة المبالغ التي 

 عليها.دفعت لها على شكل راتب وعالوات خالل إجازة الوالدة التي حصلت 

توجد متطلبات اضافية للموظفين على العقود محدودة المدة كما هو مبين في تعليمات شؤون )ج( 
 الجزء الثاني. 4الموظفين رقم أ/

يجوز منح الموظفة المعينة بعقد محدود األجل إجازة والدة بموجب األحكام ذاتها شريطة أن يكون  -2
 هر من تاريخ العودة إلى العمل بعد إجازة الوالدة. متوقعا استمرار التعيين لفترة ال تقل عن ستة أش

 ال تمنح إجازة مرضية عادة لحاالت الوالدة إال عندما تنشأ مضاعفات خطيرة. -3

ال يسمح بالعودة إلى العمل بعد إجازة الوالدة إال عند إبراز شهادة طبية من طبيب الوكالة تثبت  -4
 الصحية للعمل.     اللياقة

 جازة االبوةإ
 يحق للموظف الحصول على اجازة ابوة لمدة اسبوعين للترابط مع المولود الجديد في أي   -5

 وقت بعد تاريخ الوالدة ولكن قبل بلوغ الطفل سن السنة االولى من العمر.

يجب طلب اجازة االبوة ألعضاء هيئة التدريس ومنحها في فترتين منفصلتين مدة كل واحدة منها  -6
اسبوع خالل الفصل الدراسي ويجب اخذ االسبوع خالل فترات ال يكون اسبوعا واحدا. يجوز اخذ 

 فيها تدريس.
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الوظيفة خالل ستة أشهر من تاريخ  تركهفي حال استقالة الموظف أو طرده من خدمة الوكالة أو و  -7
عودته إلى العمل بعد إجازة االبوة يترتب عليه أن يعيد إلى الوكالة المبالغ التي دفعت له على شكل 

 وعالوات خالل إجازة االبوة التي حصل عليها. راتب

     4.106المادة 
 أو المرض المنسوبة إلى الخدمة التعويض عن حاالت الوفاة أو اإلصابة

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

لمصلحة الوكالة، إال أنه ال يمنح أي تعويض عندما تكون مثل تلك الوفاة أو أداء مهام رسمية 
 اإلصابة أو 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(

من هذه المادة، تعتبر وفاة الموظف أو إصابته أو مرضه  1الشمول الوارد في الفقرة ودون تقييد  -2
بأنها منسوبة إلى أداء مهامه الرسمية لصالح الوكالة في حال عدم وجود أي سوء سلوك متعمد أو 

 نية متعمدة عندما:

 اتقدمهتحصل الوفاة أو اإلصابة أو المرض كنتيجة مباشرة للسفر بواسطة وسائل نقل  (أ)
هذه احكام  على نفقتها من أجل أداء مهام رسمية، شريطة أن ال تنطبقتكون الوكالة أو 

الفقرة الفرعية على النقل بالسيارات الخاصة الذي تقبل به الوكالة أو تصرح به بناء على 
 طلب الموظف فقط ولراحته.

الشغب أو تنتج الوفاة أو اإلصابة أو المرض بصورة مباشرة عن اإلضرابات أو أعمال  (ب)
االضطرابات األهلية شريطة أن يكون الموظف حين حصول مثل هذه الوفاة أو اإلصابة 
يعمل بصفته الرسمية في مركز عمله االعتيادي أو في مركز آخر بناء على أمر من 

 موظف في الوكالة أعلى منه رتبة.

المعلنة شريطة  باشرة عن الحرب المعلنة أو غيرتنتج الوفاة أو اإلصابة أو المرض بصورة م (ت)
في بلد   أن يكون الموظف حين حصول الوفاة أو اإلصابة يعمل بناء على طلب الوكالة

غير البلد الذي كان مقيما فيه وقت بدء تعيينه لدى الوكالة وأنه ما كان ليتوفى او يعاني 
 من تلك اإلصابة لوال عمله/عملها في الوكالة.
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 مقدار التعويض المستحق الدفع
التعويض المستحق الدفع بموجب هذه المادة هو المبلغ الذي يدفع عادة في مثل تلك إن مقدار  -3

الحالة بموجب قانون تعويض العمال أو قانون العمل المطبق في الجمهورية العربية السورية، ولكن 
 ليس بالضرورة على شكل تقاعد، شريطة أنه:

ستشفى يتم توفير مثل تلك يشمل التعويض كلفة العالج الطبي أو العالج في الم ماحيث (أ)
المعالجة الطبية أو المعالجة في المستشفى في مشافي تديرها الوكالة أو مشافي مدعومة ما 

 الوكالة بإجراء ترتيبات أخرى في ظروف استثنائية. سمحلم ت

تستمر الوكالة في دفع راتب كامل للموظف المتعطل عن العمل لمدة ال تزيد على ستة أشهر  (ب)
ابة أو المرض أو إلى أن يعلن أنه/انها قادر على العودة إلى العمل أو من تاريخ اإلص

تعرض عليه تسوية للعجز الدائم، أيهما أسبق.  ويكون دفع ذلك الراتب والعالوات بدال من 
ذا  طال أمد العجز ما دفع الراتب أو الراتب الجزئي الذي ينص عليه القانون لتلك الفترة.  وا 

يجرى تحديد مقدار التعويض عن المدة الزائدة بموجب فانه هر كثر من ستة أشألالمؤقت 
 قانون تعويض العمال أو قانون العمل المطبق بموجب هذه المادة.

تعد جميع الرواتب والمخصصات المدفوعة سواء كانت على أساس قانون تعويض العمال أو قانون  -4
 لمادة بمثابة تعويض.من هذه ا 3العمل أو كانت طبقا للفقرة الفرعية )ب( من الفقرة 

  



35 

 

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

المادة خالل سبعة أيام من حصول اإلصابة أو الوفاة على أنه يجوز للمفوض العام في الظروف 
 بتاريخ الحق. االستثنائية أن يوافق على النظر في طلب يقدم

يقدم الموظف طلبات التعويض عن المرض بموجب هذه المادة خالل شهرين من ابتداء المرض،  -6
على أنه يجوز للمفوض العام في الظروف االستثنائية أن يوافق على النظر في طلب يقدم بتاريخ 

 الحق.

 األدلــة الوثائقية
لمادة بتقديم األدلة الوثائقية أو يقوم كل شخص يطالب بتعويض أو ينال تعويضا بموجب هذه ا -7

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

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

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

 التعويض الوحيد
إن التعويض الذي يدفع بموجب هذه المادة هو التعويض الوحيد الذي يحق ألي موظف أو لمن  -9

 يعول الحصول عليه من الوكالة عن أية مطالبة تقع ضمن أحكام هذه المادة.

 إبراء الذمة
براء ذمة يقوم الشخص الذي يحق له الحصول على ت -10 عويض بموجب هذه المادة بتقديم إيصال وا 

 إلى الوكالة قبل دفع التعويض بصورة نهائية.

 عدم االحالة
ال يجوز للشخص الذي قد يحق له الحصول على تعويض بموجب هذه المادة أن يحول حقوقه  -11

 التي تنص عليها هذه المادة إلى شخص آخر.

 االدعاءات ضد الغير
صابة أو المرض التي يجوز منح تعويض عنها بمقتضى هذه المادة في إذا حدثت الوفاة أو اإل -12

ظروف تنشأ عنها، في رأي المفوض العام، مسؤولية قانونية على شخص ثالث لدفع عطل وضرر 



36 

 

عنها إما إلى الموظف أو إلى شخص آخر يحق له الحصول على تعويض بموجب هذه المادة عن 
فوض العام، كشرط لمنح ذلك التعويض، أن يطلب من الوفاة أو اإلصابة أو المرض ويجوز للم

الموظف أو الشخص اآلخر أن يسند إلى الوكالة أو الشركة المؤمنة لديها الحق في اتخاذ إي إجراء 
لوضع تلك المسؤولية موضع التنفيذ أو أن يشترك مع الوكالة أو الشركة المؤمنة لديها في مقاضاة 

 ذلك اإلجراء قانونيا.

أو الشخص اآلخر المستحق بتزويد الوكالة أو الشركة المؤمنة لديها بالمعلومات يقوم الموظف  -13
واألدلة التي قد تكون متوفرة لديه لمالحقة مثل ذلك اإلجراء ويقدم إلى الوكالة أو الشركة المؤمنة 
لديها كل مساعدة أخرى قد تلزم لمالحقة مثل ذلك اإلجراء قضائيا.  وال يجري الموظف أو ذلك 

تسوية ألي مطالبة أو إجراء ضد مثل ذلك الشخص الثالث دون موافقة الوكالة.  غير  الشخص
أنه يحق للوكالة أن تقوم بنفسها أو أن تطالب الموظف أو ذلك الشخص بإجراء تسوية ألي مطالبة 

 أو إجراء ضد ذلك الشخص الثالث بالشروط التي تبدو معقولة للوكالة.

أو قام الموظف أو ذلك الشخص مع الوكالة أو الشركة المؤمنة إذا قام الموظف أو ذلك الشخص،  -14
لديها بمقاضاة إجراء حتى الحكم أو تسوية أي مطالبة ضد مثل ذلك الشخص الثالث أو بإجراء 

 أية تسوية لتلك المطالبة فإن عائدات تلك التسوية تستعمل:

 و ،محامينللمعقولة الدعوى أو التسوية بما في ذلك أتعاب  تكاليفلدفع  (أ)

الخدمات الطبية المقدمة بموجب هذه المادة  نفقاتلوكالة بما في ذلك ل تعويضلتسديد أي  (ب)
فيما يتعلق بالوفاة أو اإلصابة أو المرض.  أما الرصيد، إن كان ثمة رصيد، فيدفع إلى 
الموظف أو إلى الشخص اآلخر وتنخفض مسؤولية الوكالة بموجب هذه المادة بذلك المقدار 

 .أو تسقط كليا

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

بأي من أحكامها أو إخفاقه في التقيد بأي من أحكامها فإن المطالب أو المنتفع يحرم من الحصول 
خالف ذلك إذا رأى على التعويض بموجبها كليا أو جزئيا، غير أنه يجوز للمفوض العام أن يقرر 

 أن هناك ظروفا خاصة تبرر قراره.
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     5.106المادة 
 مشــروع التأميــن الصحــي

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

 المشروع من رواتب الموظفين المشتركين ومخصصاتهم األخرى.
   

     6.106المادة 
 التي تلحــق باألمتعــة الشــخصية التعويض عن الخسائر أو األضرار

تعويض وبموجب الشروط التي يقررها المفوض العام على  قيود المحددةيحق للموظفين أن يحصلوا ضمن ال
معقول في حال حدوث خسائر أو أضرار لألمتعة الشخصية يتقرر أنها منسوبة مباشرة إلى أداء أعمال 

 رسمية للوكالة.
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       الفصــل السابع

 نفقات السفر و النقل

 من أنظمة الموظفين( 1.7)باإلشارة إلى المادة 
 

     1.107 المادة
 سفر الموظفين في مهمة رسمية

، تدفع الوكالة نفقات سفر الموظف في قوانينالشروط المنصوص عليها في هذه المع مراعاة  -1
  الظروف التالية:

 .عندما يطلب منه/منها أن يسافر في مهمة رسمية تتعلق بالوكالة (أ)

 9.107المادة عند تغيير مركز العمل الرسمي كما هو محدد في  (ب)

 10.107عند التكليف بمهمة مؤقتة كما هو محدد في المادة  (ت)

عند النقل المحلي عندما يوافق المفوض العام على دفع هذه النفقات بموجب أحكام المادة  (ث)
11.107. 

 

     2.107المادة 
 التصريح بالسفر

رسمية إلجراءات الل وفقاقبل السفر في مهمة رسمية، يجب أن تتم الموافقة على ذلك السفر خطيا  -1
التحقق من أن لديه/لديها تصريحا صحيحا .  و يكون الموظف مسؤوال شخصيا عن المعمول بها

 قبل بدء السفر.

تعني الوضع الذي يكون فيه  قوانينفي هذه ال خدمةإن عبارة " السفر في مهمة رسمية" المست -2
الموظف عندما يكون مسافرا في الوقت و في وسيلة النقل و الطريق و مستوى النقل المصرح بها 

 .قوانينجميعها مسبقا بموجب هذه ال
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     3.107مادة ال
 نفقات السفر

 قوانينتشتمل نفقات السفر التي تدفعها الوكالة أو تعوضها بموجب األحكام ذات العالقة من هذه ال -1
  ما يلي:على 

 4.107 نفقات النقل )أي أجرة وسيلة النقل( بموجب أحكام المادة (أ)
 5.107السفر بموجب أحكام المادة  بدل اإلقامة اثناء (ب)
النفقات اإلضافية الضرورية التي يتم تكبدها أثناء سفر الموظف في مهمة رسمية و المصرح  (ت)

 .6.107بها بموجب أحكام المادة 
يكون الموظف مسؤوال شخصيا عن تقديم طلبات للحصول على نفقات السفر بموجب اإلجراءات  -2

ر.  و حيثما ال يتم تقديم مثل ( يوما تقويميا بعد تاريخ إتمام السف30المقررة و ذلك خالل ثالثين ) 
هذه المطالبات خالل هذه الفترة يفقد الموظف استحقاقه لمثل نفقات السفر هذه على أنه يجوز 

 للمفوض العام إلغاء هذا الشرط في الظروف االستثنائية. 
 بغية تقرير استحقاق الموظف لنفقات السفر بموجب هذه القوانين تحدد منطقة عمليات الوكالة بأنها -3

تشمل البلدان أو المناطق التالية:  جمهورية مصر العربية واالردن وغزة و لبنان والجمهورية العربية 
 السورية.

 

     4.107المادة 
 نفقات النقل

 تدفع الوكالة فقط نفقات وسائل النقل المصرح بها والمستعملة فعال. -1
 طريق النقل ووسيلته و معاييره

يكون السفر في مهمة رسمية في جميع الحاالت بالطريق و الوسيلة و المعيار الذي يوافق عليه  -2
 المفوض العام مسبقا. 

تقتصر استحقاقات السفر بما في ذلك وقت السفر على المبلغ المسموح به لرحلة بالطريق و الوسيلة  -3
ي عمل ترتيبات أخرى من أجل و المعيار الموافق عليها.  و يترتب على الموظفين الذين يرغبون ف

 راحتهم الشخصية أن يحصلوا على إذن مسبق بذلك و أن يدفعوا جميع النفقات اإلضافية.

يكون السفر عبر أقصر الطرق و بواسطة أكثر وسائل النقل اقتصادا إال حيثما يثبت للمفوض العام  -4
 الوكالة.بصورة مقنعة بأن استعمال طريق أو وسيلة نقل بديلين هو في مصلحة 
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 وسائل النقل التي توفرها الوكالة
تقوم الوكالة بتوفير وسائل النقل الخاصة بها للسفر في رحلة رسمية ضمن مناطق عملياتها عندما  -5

يرى المفوض العام أن ذلك في مصلحة الوكالة.  و عندما يجرى توفير مثل وسيلة النقل هذه 
ي طريق آخر ال تدفع أو ترد للموظف أية نفقات الخاصة بالوكالة سواء بطريق الجو أو البر أو بأ

 نقل.

 التذاكر التي تشتريها الوكالة
حيثما ال يتم توفير وسائل النقل الخاصة بالوكالة لرحلة رسمية و تتم الموافقة على استعمال وسائل  -6

لشراء النقل التجارية تقوم الوكالة، عندما يكون ذلك ممكنا، بشراء التذاكر الالزمة.  وعندما يتم ا
 بهذه الطريقة ال تدفع أو ترد للموظف أية نفقات نقل. 

حيثما ال يكمل الموظف كامل الرحلة التي اشترت الوكالة التذاكر من أجلها أو يسافر في مستوى   -7
أدنى من المستوى الذي دفعت أجرته، يعيد إلى الوكالة أي جزء غير مستعمل من تذكرته و/أو 

 فع الزيادة لكي تتمكن الوكالة من استرداد القيمة المناسبة.إقرارا من شركة النقل يفيد بد

 التذاكر التي يشتريها الموظف
حيثما يعطى الموظف في الحاالت االستثنائية تخويال مسبقا بشراء التذاكر الالزمة لرحلة رسمية  -8

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

 لسيارة الخاصةالسفر با
ال يحق للموظف الذي يستعمل سيارته/سيارتها الخاصة للسفر في مهمة رسمية تقاضي أية نفقات  -9

نقل ما لم يكن المفوض العام قد أعطى في حاالت استثنائية تخويال خاصا مسبقا عن الرحلة 
ذه الحاالت ووسيلة السفر و نسبة الدفع و الشروط األخرى المطبقة.  و لن تدفع في أي من مثل ه

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 
 بدل االقامة في السفر

بدل اقامه عندما يصرح للموظف بالسفرعلى نفقة الوكالة، باستثناء السفر بطريق البحر، يتقاضى  -1
وبالمعدالت و الشروط التي يقررها المفوض العام  قوانينأحكام و شروط هذه السفر بموجب ال اثناء

 . قطرو ال مستوى الدرجةبصورة مفصلة للموظفين حسب 

 معدالت بدل االقامة في السفر
يقرر المفوض العام المعدالت التي تدفع على أساسها بدل اقامة في السفر و تنشر في تعميمات  -2

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

معدالت الجدول "أ" التي تطبق عندما يوافق على سفر الموظف ضمن البلد الذي يوجد  (أ)
هذا البلد في منطقة عمليات الوكالة في الشرق األدنى.   على ان يكونفيه مركز عمله 

 السفر التي تطبق عليها معدالت الجدول "أ" بالعملة المحلية. عالوةو تدفع 

معدالت الجدول "ب" التي تطبق عندما يوافق على سفر الموظف ضمن منطقة عمليات  (ب)
الوكالة في الشرق األدنى و لكن خارج البلد الذي يوجد فيه مركز عمله.  و ستعلن عالوة 

بالدوالرات األميركية و لكنها تدفع السفر التي تطبق عليها معدالت الجدول "ب" عادة 
بعملة البلد الذي يتم فيه السفر أو، كبديل عن ذلك، بعملة البلد الذي يوجد فيه مركز عمل 

  الموظف.

تطبق معدالت الجدول "ت" عندما يوافق على سفر الموظف في بلد غير البلدان الواقعة  (ت)
 في منطقة عمليات الوكالة في الشرق األدنى.

 مة للدفعالشروط العا
تعتبر عالوة السفر شاملة لمجموع مساهمة الوكالة في المصروفات الخاصة بوجبات الطعام و  -3

اإلقامة و اإلكراميات و غيرها من المبالغ التي تدفع للخدمات الشخصية المقدمة، و يتحمل الموظف 
 لقوانين.أية نفقات تصرف زيادة على البدل ما لم ينص على ذلك صراحة في مكان آخر من هذه ا

عندما تقوم الوكالة أو من ينوب عنها بتوفير مكان إقامة للموظف دون مقابل أثناء السفر في مهمة  -4
رسمية ال يحق لذلك الموظف أن يتقاضى بدل اقامة في السفر بموجب هذه المادة غير أنه يجوز 

 أن يدفع له جزء منها وفقا لما قد يراه المفوض العام مناسبا في تلك الظروف.
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ذا كان أكثر من معدل واحد من معدالت بدل االقامة في السفر منطبقا خالل أي يوم واحد، فإن إ -5
المعدل المنطبق على الجزء األكبر من ذلك اليوم يدفع عن اليوم بكامله.  و إذا أتم المسافر سفره 

 وم.في اليوم ذاته الذي بدأه فيه فإن المعدل المنطبق على البلد المقصود يدفع عن ذلك الي

يستمر دفع بدل االقامة في السفر خالل فترات اإلجازة المرضية أثناء السفر في مهمة رسمية إال  -6
 أنه إذا أدخل المسافر المستشفى يتم دفع ثلث المعدل اليومي المقرر فقط.

ال تدفع بدل االقامة في السفر عندما يكون السفر بحرا.  غير أن الموظف الموافق على سفره بحرا  -7
أن يتقاضى مبلغا مقطوعا يقرره المفوض العام مسبقا لتغطية النفقات المعقولة و الضرورية يحق له 

 التي يكون عادة مضطرا إلى تكبدها على متن السفينة.

يجوز للمفوض العام أن يقرر معدالت و شروطا خاصة لبدل االقامة في السفر للموظفين الذين  -8
 يحضرون دورات تدريبية موافقا عليها.

ع بدل االقامة في السفر عن أية فترة إجازة سنوية أو خاصة باستثناء اإلجازة المأخوذة بمعدل ال تدف -9
ال يتجاوز يوما واحدا و نصف اليوم عن كل شهر كامل يقضيه الموظف في السفر في مهمة 
رسمية.  و ال تدفع في أية حال عن اإلجازة المأخوذة بعد انتهاء العمل الفعلي في المهمة و  قبل 

 ودة الموظف إلى مركز عمله الرسمي. ع

 

     6.107المادة 
 نفقات سفر متنوعة

يجوز للوكالة أن تعيد إلى الموظف بعد إتمام السفر النفقات اإلضافية الضرورية التي يتكبدها  -1
خالل السفر الرسمي المتعلق بأداء أعمال رسمية أو أثناء القيام بسفر موافق عليه، شريطة أن يقدم 

تطلب ما تالتي عادة و بوال بشأن ضرورة النفقات و نوعها و يدعمه باإليصاالت المالئمة إيضاحا مق
 دوالر(. 2أية مصروفات تزيد قيمتها على دوالرين ) 

عادة  تقتصر هذه النفقات التي يجب الحصول على موافقة مسبقة عليها إلى أقصى مدى ممكن -2
 على: 

 استئجار وسائل النقل المحلية، (أ)

 أثناء القيام بعمل رسمي، والبريد والهاتفرسائل البرق  (ب)
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 أثناء القيام بعمل رسمي. خدمةن أمتعة السفر أو الممتلكات المستيخز تنقل أو  (ت)

 
     7.107المادة 
 ألمتعةانقل 

ال تدفع الوكالة النفقات المتعلقة بنقل أمتعة سفر الموظف الشخصية إال بمقتضى أحكام المادة  -1
 فقط أو كما هو منصوص عليه فيما يلي: 12.107

 و   ما يصرح للموظف بالسفر على نفقة الوكالةثحي -2

سمح يأخذ معه أية أمتعة سفر شخصية يزيد وزنها أو حجمها على الوزن أو الحجم اللذين ت (أ)
 شركة النقل دون رسم إضافي، أو بهما

الوكالة، أية أمتعة يشحن بصورة منفصلة، في حال استعمال وسائل النقل الخاصة بحيثما  (ب)
 سفر شخصية يزيد وزنها أو حجمها على ما تسمح الوكالة بنقله في وسائل النقل تلك،

فقط من هذه المادة، يقوم الموظف نفسه/نفسها بدفع أية نفقات  6إلى  3الفقرات جميع عندئذ ومع مراعاة 
 إضافية يتم تكبدها.

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

 إضافي تعتبر أمتعة سفر زائدة ضمن مفهوم هذه القوانين.

عندما تنقل إحدى شركات النقل أمتعة السفر دون رسم ولكنها تعتبر أمتعة زائدة عندما تقوم شركة  -4
ترد إلى المسافر الرسوم التي تكبدها  أخرى وفرت وسيلة نقل الحقة غير النقل جوا، يجوز أن

 .شريطة أن يحصل من الشركة التي تقاضت رسما على إفادة خطية بأن األمتعة اعتبرت زائدة

ال ترد الرسوم المدفوعة على أمتعة السفر الزائدة المنقولة جوا إال إذا رأى المفوض العام أن الظروف  -5
 درجة كافية تبرر ردها إليه. التي يسافر فيها الموظف استثنائية و قاهرة إلى

ال ترد الرسوم المدفوعة عن أمتعة السفر الزائدة بموجب هذه المادة عادة إال عندما تتم الموافقة  -6
 عليها قبل بدء السفر.
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     8.107المادة 
 سلف السفر

يقوم الموظفون المصرح لهم بالسفر بتأمين ما يكفي من المال لجميع المصاريف الجارية و يقومون،  -1
 لهذه الغاية.  مالية سلفةبتأمين إذا دعت الضرورة، 

و ذلك  المستردةيجوز منح الموظف قبل مغادرته سلفة معقولة في مقابل نفقات السفر التقديرية  -2
% 80.  و يجب أن ال تزيد هذه السلفة على قوانينعلى حساب النفقات المصرح بها بموجب هذه ال

 .المستردةمن النفقات التقديرية 

أن يدفع للموظف مقدما خالل السفر في مهمة رسمية ذلك الجزء الذي لم يتم دفعه أو تسليفه يجوز  -3
  السفر المصرح بها والمتعلقة بسفره/سفرها الرسمي.بدل االقامة في له سابقا من 

 
     9.107المادة 

 تغيير مركز العمل الرسمي
، يتم تغيير مركز العمل الرسمي عندما ينقل الموظف الذي تم تعيينه للخدمة قوانينألغراض هذه ال -1

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

من هذه  4حيثما يطلب من الموظف تغيير مركز عمله الرسمي، عندئذ و مع مراعاة أحكام الفقرة  -2
 5.107السفر بالمعدل المبين في الجدول "أ" المنصوص عليه في المادة  عالوةالمادة، تدفع له 

 المطبق على البلد الذي يوجد فيه مركز عمله الجديد( عن نفسه و عن كل فرد موافق عليه من )و
يوما تلي مباشرة  30، و ذلك لمدة 13.107المادة األشخاص الذين يعيلهم كما جرى تحديدهم في 
 التاريخ المحدد اللتحاقه بمركز عمله الجديد.

تمثل مثل هذه الدفعة مجموع المساهمة التي تدفعها الوكالة عن نفقات المعيشة األولية غير العادية  -3
 ة التي تلي مباشرة تغيير مركز عمله الرسمي.التي تكبدها الموظف و عياله عن الفتر 

حيثما تتم الموافقة على تغيير مركز العمل الرسمي بناء على طلب الموظف أو لراحته الشخصية  -4
من هذه المادة ما لم يوافق المفوض العام  2السفر المنصوص عليها في الفقرة  عالوةفقط ال تدفع 

 في ظروف استثنائية على دفعها بصورة خاصة.و 
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    10.107المادة 
 التكليف المؤقت

، يتم التكليف المؤقت عندما يجري تكليف الموظف القيام بمهام بصورة مؤقتة قوانينألغراض هذه ال -1
في بلد غير البلد الذي يوجد فيه مركز عمله لفترة ال تتجاوز ثالثة أشهر و يكون خالل هذه الفترة 

 أو معارا له.ملحقا بمكتب الوكالة في بلد التكليف المؤقت 

السفر بالمعدل المذكور في الجدول بدل االقامة في عندما يرسل الموظف في تكليف مؤقت، تدفع له  -2
يوما تلي مباشرة التاريخ المحدد  30و ذلك لمدة ال تزيد على  5.107"ب" الذي تنص عليه المادة 

 لاللتحاق بعمله في بلد تكليفه المؤقت.

السفر بالمعدل بدل االقامة في يوما، تدفع للموظف  30ر من عندما يستمر التعيين المؤقت أكث -3
)والمطبق على البلد المعين فيه مؤقتا(  5.107المذكور في الجدول "أ" المنصوص عليه في المادة 

 يوما. 60لمدة أخرى ال تزيد على 

من هذه المادة إال خالل  3و  2 السفر المنصوص عليها في الفقرتين بدل االقامة في ال تدفع  -4
االستمرار الرسمي للتكليف المؤقت و تتوقف في التاريخ الذي ينتهي فيه التكليف المؤقت أو الذي 
يغادر فيه الموظف بلد تكليفه المؤقت بصورة نهائية للعودة إلى مركز عمله االعتيادي، أيهما كان 

 األسبق.

سفر إما بموجب أحكام هذه بدل االقامة في اللإن الموظف الذي يكون خالل الفترة ذاتها مستحقا  -5
تدفع له هذه العالوة بالمعدل األكثر فائدة له.  إال أنه ال  5.107المادة أو بموجب أحكام المادة 

سفر خالل  بدل اقامة في يحصل على دفعة مزدوجة عن أية فترة كهذه كما أنه ال يحصل على أي 
 عودته بصورة مؤقتة إلى مركز عمله.

 
    11.107دة الما

 النقل المحلي و المهمة المحلية المؤقتة
إن نقل الموظف أو إعادة تكليفه بالعمل ضمن البلد ذاته أو مركز العمل ذاته، سواء على أساس  -1

، قوانينمؤقت أو غير محدود األجل، ال يشكل تغييرا لمركز العمل أو تكليفا مؤقتا ألغراض هذه ال
 بصورة خاصة ال تنطبق على هذه الحاالت.  10.107و  9.107كما أن أحكام المادتين 
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إال أنه عندما يتم تكليف موظف بأعمال مؤقتة ضمن البلد الذي يوجد فيه مركز عمله في ظروف  -2
تقتضي انفصاله عن محل إقامته و مكان عمله العاديين و تسبب اضطرابا جوهريا في ترتيباته 

مسكنه السابق و تأمين مسكن إضافي لنفسه في المعيشية )مثال عندما يضطر إلى ترك عائلته في 
و على أساس مبررات كافية أن يوافق على  تقديرهمكان آخر(،  عندها يجوز للمفوض العام حسب 

سفر لذلك الموظف بالمعدل المبين في الجدول "أ" المنصوص عليه في المادة بدل اقامة في الدفع 
 يوما. 30عن مدة لذلك العمل المؤقت ال تزيد على  5.107

عندما ينقل الموظف رسميا على أساس غير محدود األجل من مركز عمل إلى مركز عمل آخر  -3
ضمن البلد ذاته الذي يوجد فيه مركز عمله ال تدفع الوكالة عادة أي مبلغ لذلك الموظف عن أية 

ت نفقات إقامة أولية قد يتكبدها في أعقاب وصوله إلى مركز عمله الجديد.  غير أنه في الحاال
االستثنائية )مثال حين تطلب الوكالة من مثل ذلك الموظف أن ينتقل خالل فترة إشعار قصيرة جدا 

و على أساس مبررات كافية أن يوافق على  تقديرهمما يسبب له مشقة( يجوز للمفوض العام حسب 
المادة  سفر لذلك الموظف بالمعدل المبين في الجدول "أ" المنصوص عليه فيبدل االقامة في الدفع 

يوما بعد التاريخ الذي يطلب منه فيه االلتحاق بمركز  30وعن مدة أولية ال تزيد على    5.107
 عمله الجديد.
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    12.107المادة 
 نفقات نقل االمتعة

بمن ال تدفع الوكالة النفقات المتعلقة بنقل األمتعة الشخصية أو المنزلية الخاصة بالموظف أو  -1
 إال في الظروف التالية: يعول/تعول

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

 أو   9.107المادة عند تغيير مركز العمل كما هو محدد في  (ب)

عندما ينقل الموظف لمدة غير محدودة األجل إلى مركز آخر يقع ضمن البلد ذاته الذي يوجد  (ت)
ذلك البلد، و يعتبر المفوض العام أن ظروف الحالة فيه مركز عمله، و لكن في جزء آخر من 

 تبرر دفع تلك النفقات.

تدفع نفقات نقل األمتعة بموجب هذه المادة أو ترد فقط فيما يتعلق بنفقات النقل التي تمت الموافقة  -2
 عليها مسبقا وفقا لإلجراءات المعمول بها.

رورية أو كلها، ال تدفع أو ترد إلى حيثما تقوم الوكالة نفسها بتوفير جزء من وسائل النقل الض -3
 الموظف أو إلى أي متعهد خارجي أية نفقات تتعلق بتلك الوسائل التي تقوم الوكالة بتوفيرها.

يحق له المادة إن لموظف الذي يحق له أن يتقاضى أو يسترد نفقات نقل األمتعة بموجب هذه  -4
أي المفوض العام، نفقات نقل الحصول على مبلغ يقرره المفوض العام مقدما و يغطي، حسب ر 

 كمية معقولة و عادية من األمتعة الشخصية و المنزلية إلى المكان المقصود.

 
    13.107المادة 

 نفقات سفر المعالين و نقلهم
يعني تعبير "المعالون" زوجة واحدة أو زوجا و ما يصل مجموعه إلى سبعة  قوانينألغراض هذه ال -1

.  و دون أن يشمل ذلك أفرادا آخرين من عالوة العائلةأوالد معالين غير متزوجين يتقاضى عنهم 
 عائلته/عائلتها.

وظف عن المعالين أو أفراد عائلة الم قوانينال تدفع الوكالة أية نفقات سفر أو نقل بموجب هذه ال -2
 باستثناء ما هو منصوص عليه في ما يلي:
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حيثما ينص كتاب تعيين الموظف صراحة على دفع نفقات السفر أو النقل عن األشخاص  (أ)
  الذين يعيلهم/تعيلهم الموظف ، تدفع مثل هذه النفقات بالمقدار المنصوص عليه.

النفقات التالية عن (، تدفع  9.107لدى تغيير مركز عمل الموظف )كما هو محدد في المادة  (ب)
 األشخاص الذين يعيلهم/تعيلهم الموظف:

 (i)  4.107مراعاة أحكام المادة  معنفقات النقل 

(ii)  9.107مراعاة أحكام المادة  معالسفر )لغرض تدبير اإلقامة( بدل االقامة في  

(iii) 12.107مراعاة أحكام المادة  مع نفقات نقل االمتعة 

غير محدودة األجل إلى مركز آخر في البلد ذاته الذي يوجد فيه عندما ينقل الموظف لمدة  (ت)
مركز عمله، يجوز للمفوض العام بحسب تقديره أن يوافق على دفع واحدة من النفقات التالية 

 أو كليهما عن األشخاص الذين يعيلهم ذلك الموظف:

(i)  4.107نفقات النقل مع مراعاة أحكام المادة 

(ii) 12.107ع مراعاة أحكام المادة نفقات نقل األمتعة م   

قبل أن يتم دفع أية نفقات سفر أو نقل عن ألحد المعالين من عائلة الموظف قد يطلب الى ذلك  -3
الموظف أن يثبت بصورة مقبولة لدى الوكالة أن ذاك المعال يدخل ضمن التعريف الوارد في الفقرة 

 ملها.من هذه المادة و إنه يرافقه/يرافقها إلى مكان عمله/ع 1

 
    14.107المادة 

 المصروفات النثرية في السفر

يجوز للموظف في جميع حاالت السفر الرسمية، باستثناء السفر برا ضمن منطقة عمليات الوكالة،  -1
بين المطار أو نقطة وصول  متطلبةعن كل رحلة  نثريةمصروفات الالأن يطلب التعويض عن 

 أخرى من جهة و الفندق أو مكان إقامة آخر من جهة أخرى، و ذلك على النحو التالي: مغادرةأو 

بالنسبة إلى الموظف و عام النقل ال سائطدوالرا عن كل رحلة بو  38يبلغ التعويض   (أ)
 بالنسبة إلى كل فرد من عائلته موافق على سفره على نفقة الوكالة. دوالرات 13
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رحلة بوسيلة نقل تابعة للوكالة بالنسبة إلى الموظف دوالرات عن كل  11يبلغ التعويض  (ب)
 دوالرات بالنسبة إلى كل فرد من عائلته موافق على سفره على نفقة الوكالة. 6و 

يجوز للموظف في حال سفره الرسمي برا داخل مناطق عمليات الوكالة أن يطلب التعويض عن  -2
ة وصول أو مغادرة أخرى من جهة المصروفات النثرية عن كل رحلة متطلبة بين المحطة أو نقط

 والفندق أو مكان إقامة آخر من جهة أخرى، وذلك على النحو التالي:

( 5إلى الموظف و ) دوالر عن كل رحلة بوسيلة نقل عامة بالنسبة 15يبلغ التعويض  (أ)
 إلى كل فرد من عائلته موافق على سفره على نفقة الوكالة. دوالر بالنسبة

عن كل رحلة بوسيلة نقل تابعة للوكالة بالنسبة إلى الموظف  دوالر 7.50يبلغ التعويض  (ب)
 دوالر واحد بالنسبة إلى كل فرد من عائلته موافق على سفره على نفقة الوكالة. 2.50و 

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

 -ال توجد أية مصروفات مستحقة للتعويض فيما يتعلق بتوقف أثناء السفر: -3

 غير موافق عليه، أو (أ)

 ال تترتب عليه مغادرة المحطة، أو (ب)

 يقتصر الغرض منه على مواصلة السفر في وسيلة أخرى (ت)

العامة تشتمل المصروفات النثرية في السفر على جميع المصروفات التي يتم تكبدها لوسائل النقل  -4
بين المطار أو نقطة وصول أو مغادرة أخرى من جهة و الفندق أو مكان إقامة آخر من جهة 
أخرى، بما في ذلك نقل أمتعة السفر المرافقة أو النفقات الطارئة األخرى ذات العالقة باستثناء كلفة 

لة مماثلة شحن أية أمتعة سفر ثقيلة مصرح بها إلى مكان السكن بواسطة القطار السريع أو وسي
 عندما ال يمكن نقلها في وسيلة النقل العامة.
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       الفصل الثامن

 العالقات مع الموظفين

 من أنظمة عمل الموظفين( 1.8)باإلشارة إلى المادة 
 
     1.108المادة 

 اتحادات الموظفين

من انظمة عمل الموظفين يجوز للموظفين أن ينشئوا جمعيات تسمى اتحادات  1.8ألغراض المادة  -1
شريطة أن يكون المفوض العام مقتنعا بأن النظام األساسي ألي من هذه االتحادات يتماشى مع التزامات 
الموظفين ذات العالقة المنصوص عليها في الفصل األول من انظمة عمل الموظفين.   باإلضافة إلى 

ط بأن ينص النظام األساسي على انتخاب الممثلين مرة واحدة كل ثالث سنوات على األقل ذلك، يشتر 
بطريقة تضمن تمثيال صحيحا و عادال للموظفين.  و ينبغي كذلك الحصول على موافقة المفوض العام قبل 

 أية إعادة تنظيم للوحدات االنتخابية. 

على أن تؤخذ بعين االعتبار دائما مهام ين لموظفا ورفاه إن من أهداف االتحادات تعزيز و حماية حقوق -2
 أهدافها.الوكالة و 

 يجوز للمفوض العام أن يحدد طرق اتصال االتحادات باإلدارة، و ذلك بعد التشاور مع االتحادات. -3

4-  

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

يجوز للمفوض العام أن يقوم، حتى ذلك الوقت الذي يمكن فيه تقرير جميع نصوص النظام  (ب)
الدستور و  األساسي بالتشاور مع الموظفين، بإصدار نظام أساسي ينص على إنشاء االتحاد 

بما فيها التمويل، و كذلك بتعديل النظام األساسي  مسائل فرعيةوأية  واالنتخاب ومهام األجهزة
 .ةضرور ال يهتقتضحسبما 

االتحاد اللذين ينشأ بموجبهما نظام أساسي مؤقت هما الهدفان الواردان في الفقرة  هدفيإن  (ت)
 :أيالسابقة من أنظمة الموظفين،  1.108 ( من المادة5)

(i)  المساهمة في تعزيز غايات الوكالة، ال سيما عن طريق أداء المهام المعهود بها
 للوكالة بكفاءة و إخالص؛
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(ii) الموظفين و مصالحهم. ورفاه ة حقوقتعزيز و حماي  

ما يجوز لالتحاد أن يتلقى تبرعات طوعيه أو اشتراكات من األعضاء )إذا كان في النظام األساسي   -5
يعتمد على دفع أي  عضوية االتحاد و حق انتخاب أي من هيئاته أو العمل فيها ال إال أننص على ذلك( ي

 اشتراك أو رسم.

بين كل اتحاد ومدير اإلقليم أو بين االتحاد و مدير دائرة شؤون الموظفين يتم الحفاظ على االتصال   -6
حث فيه معه ابتالمفوض العام إليه أو ال عنايةلرئاسة.  و أي أمر أو اقتراح يرغب االتحاد في لفت ل بالنسبة

و مدير لى مدير اإلقليم أايحال في بادئ األمر على الهيئات المناسبة بموجب النظام األساسي و من ثم 
ذا لم يحل األمر بصورة مرضية يجوز عندئذ أن يحيله   ة.الحال تقتضيه وفقا لمادائرة شؤون الموظفين  وا 

 لى المفوض العام.االمجلس التنفيذي لالتحاد 
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       الفصل التاسع

 انتهاء الخدمة

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

 
     1.109المادة 

 الصرف من الخدمة

الموظفين بإعطاء  أنظمة عملمن   1.9هو اجراء تقوم به الوكالة بموجب المادة  الصرف من الخدمة -1
الموظفين، على أنه يجوز  أنظمة عملمن  3.9ة وفقا لما تقتضيه المادة تخدم بإنهاءالموظف إشعارا خطيا 

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

الخدمة ما لم يكونوا متغيبين في  الصرف منيستمر الموظفون في القيام بواجباتهم خالل فترة إشعار  -2
 هذه الواجبات.مثل إجازة مصرح بها أو يكون المفوض العام قد أعفاهم من 

 
     2.109المادة 

 التقاعد بسبب العمر
 عمره/عمرهاعندما تطلب الوكالة منه/منها ترك خدمتها بسبب  عمربسبب ال يحال الموظف على التقاعد -1

 كما هو منصوص عليه أدناه.

الموظف في الخدمة الفعلية بعد بلوغه السن الرسمية للتقاعد وهي الستين من العمر  جوز اإلبقاء علىي -2
  أدناه. 4 على تمديد سن تقاعده/تقاعدها بموجب أحكام الفقرة عندما يوافق المفوض العام

 اإلشعار باالحالة على التقاعد
ال تقل عن ستين وبمدة على التقاعد إشعارا خطيا بإحالته على التقاعد  قرر إحالتهيعطى الموظف الم -3
يوما تقويميا من تقاعده/تقاعدها.  و يحدد هذا اإلشعار التاريخ الذي تنتهي فيه خدمة الموظف لدى  (60)

 التاريخ قبل بلوغه/بلوغها الستين من العمر.الوكالة على أن ال يكون هذا 
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 تمديد الخدمة
 للتمديد بعد السن الرسمي للتقاعد:  -4

كانون  31( عاما بحلول 60بالنسبة للموظفين اللذين يبلغون السن الرسمي للتقاعد وهو ستين ) (أ)
مدير او قبل ذلك يكون مدير دائرة الموارد البشرية )وبناء على توصية من  2013االول/ديسمبر 

الدائرة المعني( بالنسبة لموظفي الرئاسة ومدير االقليم بالنسبة لموظفي االقليم مخولون بالموافقة 
على التمديدات لما بعد السن الرسمي للتقاعد ولما فيه مصلحة الوكالة وبزيادات ال تزيد عن اثني 

 (.62( شهرا وليس لما بعد تاريخ ميالده الثاني والستين )12عشر )

 2014للموظفين اللذين يبلغون السن الرسمي للتقاعد بحلول االول من كانون الثاني يناير  بالنسبة (ب)
( يوما تقويميا بعد استالم 60او بعد ذلك يجوز لهم ان يطلبوا،  في موعد ال يتجاوز ستين )

بعد االشعار الخطي للتقاعد المشار اليه في الفقرة الثالثه اعاله،  البقاء في الخدمة لدى الوكالة 
 بلوغ السن الرسمي للتقاعد لمدة ال تزيد عن سنتين.

وفي حال عدم طلب الموظف تمديدا او في حاالت اخرى مالئمة يكون مدير دائرة الموارد البشرية  (ت)
)وبناء على توصية من مدير الدائرة المعني( بالنسبة لموظفي الرئاسة ومدير االقليم بالنسبة 

من الموظف الموافقة على التمديد لما بعد السن الرسمي للتقاعد لموظفي االقليم مخولون ان يطلبوا 
ولمدة تراكمية ال تتجاوز سنتين ويوافقوا على هذا الطلب لما فيه مصلحة الوكالة. يقوم مدير دائرة 
الموارد البشرية ومدير االقليم بالموافقة على الطلبات المقدمة بموجب الفقرة الفرعية )ب( او )ت( 

 ذات الصلة . 9المنصوص عليها في تعليمات شؤون الموظفين رقم أ/رهنا بالشروط 

وعندما يتم االحتفاظ بخدمات الموظف لما بعد السن الرسمي للتقاعد عندئذ يتم ابالغ ذلك الموظف  (ث)
بمدة التمديد وتاريخ انتهائها واية شروط خاصة يفرضها مدير دائرة الموارد البشرية بعد توصية 

 بالنسبة لموظفي الرئاسة ومدير االقليم بالنسبة لموظفي االقليم.مدير الدائرة المعني 

ال يجوز ان تزيد مدة تمديد الخدمة االضافية بعد تاريخ ميالد الموظف الثاني والستين عن سنة  (ج)
واحدة ويجوز ان يؤذن بها وفقا لتقدير المفوض العام وحده. ويحتفظ المفوض العام بصالحية، 

 طلب الموظف البقاء في الخدمة لما بعد السن الرسمي للتقاعد.في حاالت استثنائية، رفض 
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 تعويضات نهاية الخدمة  

يصبح الموظف الذي أتم ما ال يقل عن عشر سنوات من الخدمة المؤهلة عند إحالته على التقاعد بسبب  -5
الراتب بالمائة من  11العمر بموجب هذه المادة مؤهال للحصول منفعة تقاعد قياسية  تحسب على اساس 

بالمائة من الراتب  12وبنسبة  2014االساسي السنوي االخير لكل سنة من الخدمة المؤهلة حتى العام 
فصاعدا. وفي الحاالت التي يكون  2015االساسي السنوي االخير لكل سنة من الخدمة المؤهلة من العام 

يكون اجمالي عدد ايام هذه و  2015فيها للموظف فترات خدمة مؤهلة تقل عن شهر كامل قبل وبعد العام 
( يوما حينذاك يتم تقييد شهر اضافي من الخدمة المؤهلة للموظف 30الخدمة اكبر من او يساوي ثالثين )

بالمائة من الراتب االساسي االخير. و ال تدفع أية مبالغ عن المدة التي يقل مجموعها عن  12بنسبة 
 عشرسنوات من الخدمة المؤهلة.

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

 " التي سبقت مثل هذه الخدمة المؤهلة مباشرة، و كذلك على أن ال تشمل الخدمةA" أو "P" أو "Xالفئات "
 التي تبلغ مدتها شهرا واحدا أو أكثر. المؤهلة أية مدة من اإلجازة الخاصة براتب جزئي أو بدون راتب و

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

 التقاعد الطوعي المبكر

يجوز للموظف الذي ان يترك خدمة الوكالة عن طريق التقاعد الطوعي المبكر: )موجودة في النص   -8
 اإلنجليزي(

الخمسين من العمر اذا كان لديه/لديها عشر سنوات من الخدمة المؤهلة  عند بلوغه/بلوغها    (i))أ( 
 على االقل كما هو محدد بموجب الفقرة السادسة اعاله؛ او

بلوغه/بلوغها الستين من العمر اذا كان لديه/لديها عشر سنوات من الخدمة المؤهلة  بعد(   ii)أ( )
على االقل كما هو محدد بموجب الفقرة السادسة اعاله وبالنسبة للموظفين الذين يتم تمديد خدمتهم 

)ب( او )ت( من  4لما بعد السن الرسمي للتقاعد بناء على طلب الموظف بموجب الفقرة الفرعية 
 المادة.هذه 
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أعاله؛  6عاما من الخدمة المؤهلة كما هو محدد بموجب الفقرة  25عند او بعد اتمامه/اتماها ( )ب 
 او

عاما اذا كان لديه/لديها عشر سنوات  50عاما قبل بلوغه/بلوغها  45( عند او بعد بلوغه/بلوغها )ت
 اومن الخدمة المؤهلة على االقل كما هو محدد فق الفقرة السادسة اعاله؛ 

 أعاله. 6سنة من الخدمة المؤهلة كما هو محدد في الفقرة  24و  20( بعد اتمامه/اتمامها ما بين )ث

يجوز للموظف الذي يكون مستحقا للتقاعد الطوعي المبكر بموجب الفقرة الثامنة من هذه المادة و الذي   -9
من انظمة عمل الموظفين 1.9مادة يتلقى خالل فترة هذا االستحقاق إشعارا بإنهاء تعيينه /تعيينها بموجب ال

)لغير األسباب الصحية أي  كونه عاجزا عن االستمرار في خدمة الوكالة ألسباب صحية( بناء على طلب 
 8خطي منه/منها أن يترك الخدمة لدى الوكالة عن طريق التقاعد الطوعي المبكر بمقتضى احكام الفقرة 

ينه/تعيينها، و بناء على ذلك يتم سحب إشعار إنهاء من هذه األنظمة في التاريخ المقرر إلنهاء تعي
 تعيينه/تعيينها.  

و ال يجوز إحالل التقاعد الطوعي المبكر محل أي شكل آخر من أشكال الصرف من الخدمة. ويتم حساب 
منافع التقاعد الطوعي المبكر للموظف الذي يطلب تقاعدا طوعيا مبكرا  بمقتضى أحكام الفقرة الثامنة من 

  من هذه المادة.   5النظمة بموجب الفقرة هذه ا

 
     3.109المادة 

 انتهاء الخدمة بسبب الوفاة

إن الموظف الذي يتوفى و هو في خدمة الوكالة تنتهي خدمته لدى الوكالة بسبب وفاته/وفاتها في التاريخ 
 الذي تحصل فيه الوفاة.
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     4.109المادة 
 التخلي عن الوظيفة

الموظف/الموظفة عن العمل طوعا دون أن تكون قد تمت الموافقة على مثل هذا التغيب عندما يتغيب  -1
، عندها يجوز إنهاء خدمة ذلك الموظف لدى الوكالة بسبب قوانينفي وقت سابق أو الحق بموجب هذه ال

 .تخليه عن الوظيفة وفقا لما هو منصوص عليه أدناه

أعاله لمدة ثالثة أيام عمل متتالية أو  1في الفقرة  يهشار العندما يتغيب الموظف/الموظفة بالشكل الم -2
أكثر، يجوز للمفوض العام أن يرسل إلى ذلك الموظف كتابا يعلمه فيه بأنه ما لم يقم في تاريخ محدد )يتقرر 

المفوض العام( بااللتحاق بالعمل أو بتقديم إيضاح خطي عن غيابه يكون مقبوال لدى المفوض  تقديرحسب 
 مته لدى الوكالة تعتبر منتهية بسبب التخلي عن الوظيفة بموجب احكام هذه المادة.العام فإن خد

إن الموظف الذي يتخلف عن االلتحاق بالعمل أو عن تقديم إيضاح فأعاله،  2الفقرة  احكامبموجب  -3
 خطي مقبول بحلول التاريخ المحدد في الكتاب، تنتهي خدمته لدى الوكالة بموجب هذه المادة اعتبارا من

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

 
     5.109المادة 

 انتهاء التعيين محدود األجل

 دد في كتاب التعيين.ينتهي التعيين المحدود األجل دون إشعار مسبق بتاريخ االنتهاء المح -1

تنتهي خدمة الموظف المعين لمدة محدودة األجل لدى الوكالة بصورة تلقائية بتاريخ انتهاء ذلك  -2
  ت خدمته قبل ذلك التاريخ.يالتعيين ما لم يكن قد أعيد تعيينه/تعيينها أو انه
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     6.109المادة 
 االستقالة

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

 إشعار االستقالة

 على الموظف الذي يستقيل أن يعطي الوكالة: -2

 منصوص عليها في كتاب تعيينه/تعيينها؛ أو كما هوفترة إشعار  (أ)

تقويميا إذا لم تكن مثل مدة اإلشعار هذه محددة في كتاب يوما  14فترة إشعار ال تقل عن  (ب)
 التعيين؛ أو

 .وفق تقديره قبولها المفوض العام يرىأية فترة إشعار أخرى قد  (ت)

يتضمن كل إشعار باالستقالة إفادة خطية بقرار الموظف باالستقالة يوقعه الموظف، و أن يحدد فيه  -3
 ته/استقالتها نافذة المفعول.التاريخ الذي يعتزم/تعتزم أن تصبح فيه استقال

 تأدية الواجبات خالل مدة اإلشعار

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

 مفوض العام، وفقا لتقديره، أن يعفي الموظف من واجباته/واجباتها قبل انتهاء مدة اإلشعار.يجوز لل
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     7.109المادة 
 تعويض العجز

الوكالة ألسباب  لدى خدمةاليحق للموظف الذي أنهي تعيينه لثبوت عجزه/عجزها عن االستمرار في  -1
من هذه المادة شريطة أن يكون عمره/عمرها  2صحية أن يحصل على تعويض عجز كما هو محدد في الفقرة 

 .9.109الخدمة بموجب المادة  نهايةعاما، و أن ال يحصل على تعويض  60أقل من 

لول  أي 1من هذه المادة نتيجة إنهاء تعيينه في  1يحصل الموظف المستحق بموجب الفقرة  -2
من هذه المادة، على تعويض عجز يحسب  6و5و4و3أو بعد ذلك، و مع مراعاة الفقرات  1987سبتمبر

 اما:

بالمائة من الراتب االساسي السنوي االخير لكل سنة من الخدمة المؤهلة حتى العام  11على اساس  (أ)
المؤهلة من العام بالمائة من الراتب االساسي السنوي االخير لكل سنة من الخدمة  12وبنسبة  2014
فصاعدا. وفي الحاالت التي يكون فيها للموظف فترات خدمة مؤهلة تقل عن شهر كامل قبل  2015

( يوما حينذاك 30ويكون اجمالي عدد ايام هذه الخدمة اكبر من او يساوي ثالثين ) 2015وبعد العام 
الراتب االساسي االخير؛ بالمائة من  12يتم تقييد شهر اضافي من الخدمة المؤهلة للموظف بنسبة 

 او

بالمائة من الراتب السنوي النهائي ايهما اكبر. تحسب المنافع بموجب هذه المادة  200على أساس  (ب)
 بالتناسب مع آخر شهر كامل من الخدمة المؤهلة.

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

" التي سبقت مثل هذه الخدمة المؤهلة مباشرة، و كذلك على أن ال A" او "P" او "Xكمستخدم في الفئات "
مدتها شهرا واحدا تشمل الخدمة المؤهلة أية مدة من اإلجازة الخاصة براتب جزئي أو بدون راتب و التي تبلغ 

 أو أكثر.

مادة ألغراض هذه المادة، يعني "الراتب السنوي النهائي" الراتب الشهري، كما هو محدد في ال -4
 .12المدفوع بتاريخ انتهاء الخدمة مضروبا في  )ث(  3.112

 عندما يكون عجز الموظف الذي تسبب بإنهاء تعيينه عائدا جزئيا أو كليا إلى أداء واجباته في -5
عندها تجرى التعديالت التالية ، 4.106الوكالة و يخوله في أي وقت الحصول على تعويض بموجب المادة 

 استحقاقاته بموجب هذه المادة: و 4.106بين استحقاقاته بموجب المادة 
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أو المعالجة في  ةنفقات الطبيالالتي تمثل و  4.106إن التعويضات المدفوعة بموجب المادة  (أ)
قات المتعلقة بها مباشرة أو تمثل الرواتب المدفوعة خالل اإلجازة المرضية أو غير المستشفى أو النف

الخدمة، ال تؤثر في التعويض المدفوع بموجب هذه  انتهاءذلك من الغياب المصرح به قبل تاريخ 
 المادة أو تتأثر به.

يضات المشار غير التعو  ،4.106عندما يكون مجموع قيمة التعويض المستحق الدفع بموجب المادة  (ب)
إليها في الفقرة الفرعية )أ( أعاله، أكثر من قيمة تعويض العجز الذي سيكون مستحق الدفع بموجب 

 هذه المادة، عندها يسقط ما يستحق للموظف بموجب هذه المادة وال يدفع أي شيء بموجبها.

ضات المشار غير التعوي ،4.106عندما يكون مجموع قيمة التعويض المستحق الدفع بموجب المادة  (ت)
إليها في الفقرة الفرعية )أ( أعاله، أقل من قيمة تعويض العجز الذي سيكون مستحق الدفع بموجب 
هذه المادة، عندها تخفض قيمة تعويض العجز بمقدار قيمة التعويضات المذكورة، و يكون ما 

د هذا يستحق للموظف بموجب هذه المادة من ذلك الجزء فقط من تعويض العجز الذي يتبقى بع
 التخفيض.

إن دفع تعويض العجز بموجب هذه المادة يحرم الموظف و يمنعه بصورة تلقائية من الحصول  -6
النظر عن أي ادعاء قد يكون  غضب 9.109أو  8.109،  2.109على أي تعويض آخر بموجب المواد 
 لديه للحصول على تعويض اآلخر.

ئم يرغمه على االعتماد على شخص آخر إذا نجم عن إصابة الموظف أو مرضه عجز كلي ودا -7
على وجود مثل هذا  يترتبو  لقضاء حاجاته الشخصية الضرورية إما باستمرار أو في بعض األحيان

الشخص مصروفات يدفع للموظف تعويض إضافي يمثل الفرق بين تعويض الوفاة الذي كان سيدفع في 
  لمدفوع بموجب هذه المادة.وتعويض العجز العادي ا 8.109حالة الوفاة بموجب المادة 
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     8.109المادة 
 تعويض الوفاة

قبل الموظف  أو المنتفعين من المسمى الوفاة تدفع الوكالة للمنتفع بسببفي حال انتهاء خدمة الموظف  -1
 الوفاة إما: تعويضات حسبتوفاة و  تعويض

بالمائة من الراتب االساسي السنوي االخير لكل سنة من الخدمة المؤهلة حتى  11على اساس  (أ)
بالمائة من الراتب االساسي السنوي االخير لكل سنة من الخدمة المؤهلة  12وبنسبة  2014العام 

فصاعدا. وفي الحاالت التي يكون فيها للموظف فترات خدمة مؤهلة تقل عن  2015من العام 
ويكون اجمالي عدد ايام هذه الخدمة اكبر من او يساوي ثالثين  2015ل قبل وبعد العام شهر كام

بالمائة من  12( يوما حينذاك يتم تقييد شهر اضافي من الخدمة المؤهلة للموظف بنسبة 30)
 الراتب االساسي االخير؛ او 

 بالمائة من الراتب السنوي النهائي ، أيهما أكبر. 200على أساس  (ب)

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

مل " التي سبقت مثل هذه الخدمة المؤهلة مباشرة و كذلك أن ال تشA" أو "P" أو "Xكمستخدم في الفئات "
الخدمة المؤهلة أية مدة من اإلجازة الخاصة براتب جزئي أو بدون راتب و التي تبلغ مدتها شهرا واحدا أو 

 أكثر.

ألغراض هذه المادة، يعني الراتب السنوي النهائي "مع العالوات" الراتب الشهري كما هو محدد في  -3
هو الراتب مع العالوات  اء عالوة التمثيل، ووالعالوات الشهرية الموافق عليها، باستثن )ث( 1.3.112المادة 

 . 12المدفوع بتاريخ الوفاة مضروبا في 

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

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

 . 12.109و  10.109في المادتين 
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     9.109المادة 
 تعويض الصرف من الخدمة

الخدمة بموجب  الصرف منمستحقا للحصول على تعويض   ”A“او    ”X“ات يصبح الموظف من الفئ -1
 أحكام هذه المادة، شريطة تلبية الشروط التالية:

من انظممة عمل الموظفين لما فيه مصلحة   1.9أن يكون تعيينه/تعيينها قد أنهي بموجب المادة  (أ)
 الوكالة؛

المؤهلة كما هي معرفة ضمن نصوص  أن يكون قد أتم/اتمت ما ال يقل عن سنة واحدة من الخدمة (ب)
 هذه المادة أدناه؛

 عاما؛ 60أن يكون عمره/عمرها أقل من  (ت)

من  2أن ال يكون ممنوعا/ممنوعة من الحصول على تعويض الصرف من الخدمة بموجب الفقرة  (ث)
 هذه المادة؛

قوانين من  1.110)د( من المادة  5تم انهاء تعيينه/تعيينها من الخدمة بموجب الفقرة الفرعية  (ج)
 عمل الموظفين..

 الخدمة بموجب هذه المادة في الحاالت التالية: الصرف منال يدفع تعويض  -2
في الظروف التي يتم فيها انتهاء تعيين الموظف بسبب إلغاء الوظيفة أو تخفيض عدد الموظفين  )أ( 

الموظف، تؤمن الوكالة عرضا لوظيفة بديلة هي في رأي المفوض العام غير مجحفة بمصلحة 
 و ذلك بعد أن تؤخذ بعين االعتبار جميع الظروف بما في ذلك وجهة نظر الموظف؛ أو

)أ( من هذه 1عندما تنتهي خدمات الموظف لدى الوكالة ألي سبب غير ذلك المذكور في الفقرة  )ب(
المادة أو عندما يتم إنهاء تعيينه لثبوت عجزه عن االستمرار في خدمة الوكالة ألسباب صحية 

 .7.109ما هو محدد في المادة ك

 (i) 5في الظروف التي يتم فيها إنهاء تعيين الموظف بسبب سوء السلوك بموجب الفقرة الفرعية  (ت)
من  (i) 5عمل الموظفين أو بسبب الطرد عمال بالفقرة الفرعية  قوانينمن  1.110من المادة 

 )أ(.1حكام الفقرة الموظفين و ذلك على الرغم من أ أنظمة عملمن  1.110المادة 

سنة يستحق  46سنوات من الخدمة أو الذي يقل عمره عن  10إن الموظف الذي لديه أقل من   )أ( 3-
تعويض الصرف من الخدمة بموجب هذه المادة يحسب وفقا للجدول التالي، بحيث أن األشهر 
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و حتى تاريخ الكاملة من الخدمة المؤهلة تؤخذ بعين االعتبار بعد سنة من الخدمة المؤهلة 
 الصرف من الخدمة:

 
 ر الراتب األساسيو شه  سنوات الخدمة المؤهلة

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

 8  أو أكثر 9

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

سنة يستحق  46سنوات أو أكثر من الخدمة و الذي ال يقل عمره عن  10إن الموظف الذي له )ب( 
لتعويض الصرف من الخدمة بموجب هذه المادة يحسب وفقا للجدول التالي، بحيث يؤخذ في 

 سنة من العمر: 55ى االعتبار الشهر الكامل األخير من عمر الموظف المؤهل حت
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 )ت(
 ر الراتب األساسيو شه  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 

االستخدام المتواصل لدى الوكالة ألغراض هذه المادة تعرف "الخدمة المؤهلة" بأنها مجموع مدة  -4 
كموظف محلي، على أنه يجوز أن تشمل أيضا مددا أخرى من الخدمة المتواصلة كموظف محلي أو 

كذلك على أن ال تشمل  " التي سبقت هذه الخدمة المؤهلة مباشرة، وA" أو "P" أو "Xكمستخدم في الفئات "
زئي أو بدون راتب و التي تبلغ مدتها شهرا واحدا أو الخدمة المؤهلة أية مدة من اإلجازة الخاصة براتب ج

 أكثر.
 
هو  3.112ألغراض هذه المادة، إن "الراتب األساسي" كما هو محدد في الفقرة )ث( من المادة  -5

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

النظر عن أي  بغض  8.109او  7.109او  2.109الحصول على أي تعويض آخر بموجب المواد 
 ادعاء قد يكون لديه/لديها للحصول على مثل ذلك التعويض اآلخر.
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    10.109المادة 
 منافع صندوق االدخار

ويشكل تعريف الكلمات و التعابير الواردة   1.106المادة جنبا الى جنب مع تقرأ هذه المادة و تطبق   -1
 جزءا من هذه المادة و يحدد معاني الكلمات و التعابير ذاتها المستعملة أدناه.  1.106في المادة 

 االدخارصندوق  نافععند انتهاء خدمته لدى الوكالة م دخارتدفع للموظف المشترك في صندوق اال  -2
 ما يلي:وفقا لمن هذه المادة  5و  3ين مع مراعاة أحكام الفقرت

التي تساوي رصيد مساهمات الموظف المقيدة  الدخارحصة الموظف في صندوق ا )أ( 
 لحسابه/حسابها حتى تاريخ انتهاء الخدمة؛ و

التي تساوي رصيد مساهمات الوكالة المقيدة لحسابه/حسابها  االدخار حصة الوكالة في صندوق )ب( 
 لخدمة.حتى تاريخ انتهاء ا

 . 1.106من المادة  16نسب االرباح المنصوص عليها في الفقرة  (ت) 

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

 ت التالية:و ذلك في الحاال

إذا كانت المبالغ المقيدة لحسابه/حسابها في الصندوق تقل عن قيمة المساهمات لستة أشهر  )أ( 
 كاملة؛ أو

 الموظفين المحليين؛ أو أنظمة عملمن  3.10بموجب المادة  إذا تعرض للطرد من الخدمة )ب( 

 أو ؛ 4.109إذا انتهت خدمته بسبب التخلي عن الوظيفة بموجب المادة  (ت) 

إذا كان لديه كتاب تعيين يخوله/يخولها الحصول على تعويض نقدي عند انتهاء خدمته بموجب  (ث) 
 قوانين البلد الذي يعمل/تعمل فيه.

)أ( من هذه المادة في أي 2بموجب الفقرة  الدخارال يفقد المشترك حقه في حصته من صندوق ا -4
  هذه المادة. من 5ظرف من الظروف باستثناء ما تنص عليه الفقرة 

المستحقة للمشترك بمقدار أي مبلغ يكون المشترك  االدخارصندوق  منافع يحق للوكالة تخفيض -5
 مدينا به للوكالة.
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 االدخار بالعملة التي سجلت بها مساهمات المشترك في صندوق  االدخارصندوق  منافعتدفع جميع  -6
 ألسباب اضطرارية على دفعها بعملة أخرى.و  ما لم يوافق المفوض العام 1.106بموجب أحكام المادة 

 بموجب هذه المادة. حقوقها/هعن حقوق للغيرازل تنال يجوز للموظف أن ي -7

 
    11.109المادة 

 )موقوف(
 

    12.109المادة 
 الدفع بدال من اإلجازة المتراكمة

من جميع اإلجازات السنوية المتراكمة المستحقة له بموجب هذه  يستفديحصل الموظف الذي لم  -1
ن مثل تلك اإلجازة المتراكمة.  يحسب المبلغ النقدي استنادا إلى عاألنظمة على مبلغ نقدي بدال 

( يوم عمل بالنسبة لمراكز العمل التي يتألف أسبوع عملها 37.5ما يصل إلى )بالراتب األساسي 
عمل بالنسبة لمراكز العمل التي  يتألف أسبوع عملها من ستة أيام،  ( يوم45من خمسة أيام، و)

 ن مثل تلك اإلجازة السنوية المتراكمة.ع

ن اإلجازة السنوية المتراكمة تطبق المعادلة المنصوص علغرض إجراء حساب المبالغ المدفوعة بدال  -2
 . 8.103عليها في المادة 

 بموجب أحكام هذه المادة إال عند انتهاء الخدمة.ال يدفع أي مبلغ بدال من اإلجازة المتراكمة  -3

 

    13.109المادة 
 شهادة الخدمـــة

تعطي الوكالة للموظف إفادة تتعلق بطبيعة واجباته/واجباتها و مدة خدمته/خدمتها ألي موظف يطلب  -1
ذلك عند انتهاء خدمته/خدمتها.  و بناء على طلب خطي منه/منها، سوف تشير هذه اإلفادة أيضا 

 إلى نوعية عمله/عملها و سلوكه/سلوكها الرسمي.
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    14.109المادة 
 اليوم األخير ألغراض الدفع
 )تاريخ انتهاء الخدمة(

حينما تنتهي خدمة الموظف لدى الوكالة يتوقف استحقاقه للراتب و العالوات و المنافع األخرى في الساعة 
 ، الذي يحدد كما يلي:)بالتوقيت المحلي( في "تاريخ انتهاء الخدمة"  24:00

(، يكون التاريخ هو تاريخ انتهاء اإلشعار )أو اليوم  1.109 الخدمة )بموجب المادة انتهاءعند  )أ( 
 الخدمة، بإنهاءاألخير من اإلشعار( 

( يكون التاريخ هو  2.109عند اإلحالة على التقاعد أو التقاعد الطوعي المبكر )بموجب المادة  )ب( 
اإلشعار )أو اليوم األخير من اإلشعار( باإلحالة على التقاعد أو التقاعد الطوعي تاريخ انتهاء 

 المبكر، حسبما تكون الحال،

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

التاريخ هو اليوم الذي  ( يكون 4.109الوظيفة )بموجب المادة  تركعند انتهاء الخدمة بسبب  (ث) 
 يسبق مباشرة اليوم األول من غياب الموظف غير المصرح به.

يكون التاريخ هو التاريخ المحدد في  ( 5.109عند انتهاء التعيين محدود األجل )بموجب المادة  (ج)
 كتاب التعيين،

اليوم  اإلشعار )أو ( يكون التاريخ إما تاريخ انتهاء مدة 6.109عند االستقالة )بموجب المادة  (ح) 
أو أي تاريخ آخر قد يقبله  6.109األخير من ذلك اإلشعار( المنصوص عليه في المادة 

 المفوض العام،

( يكون التاريخ هو التاريخ الذي  7.109عند انتهاء الخدمة ألسباب صحية )بموجب المادة  (خ) 
ن تنهى خدمات الموظف في يستنفذ فيه الموظف إجازاته المرضية المتراكمة.  إال أنه يجوز أ

 تاريخ أبكر من هذا التاريخ إذا ما اختار التنازل عن إجازاته المرضية المتراكمة كليا أو جزئيا.

الموظفين( يكون التاريخ هو  أنظمة عملمن  3.10عند الطرد من الخدمة )بموجب المادة  (د) 
التاريخ الذي يجرى فيه إبالغ الموظف بقرار طرده أو تاريخ وقفه عن العمل بموجب المادة 

 الموظفين.أنظمة عمل من  4.10
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    15.109المادة 
 الترك الطوعي االستثنائي للخدمة

لعام ان قيامه بذلك يجوز للمفوض العام ان ياذن بترك طوعي استثنائي للموظف حيثما يرى المفوض ا -1
 سوف يصب في المصلحة المالية للوكالة.

ال يعد الترك الطوعي االستثنائي للخدمة استحقاقا اال انه يجوز الموافقه عليه في ظروف استثنائية.  -2
وسوف ياذن المفوض العام  بفترات زمنية يجوز فيها للموظفين التقدم بطلب للحصول على ترك طوعي 

سيضع المفوض العام المعايير واالولويات والتوقيتات التي ستطبق في مراجعة  استثنائي للخدمة. كما
وتحديد الطلبات المقدمة للترك الطوعي االستثنائي للخدمة والتي سيتم ارسالها للموظفين خطيا من قبل 

 مدير دائرة الموارد البشرية.

ك الطوعي االستثنائي للخدمة يمتلك مدير دائرة الموارد البشرية صالحية الموافقة على طلبات التر  -3
ورفضها. يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بطلبات الحصول على الترك الطوعي االستثنائي للخدمة بالتنسيق 
مع مقرات الرئاسة و/او مدراء االقاليم حسب االقتضاء. ويتم ايضا تفويض سلطة تحديد الشروط 

 ة  لمدير دائرة الموارد البشرية.واالجراءات المتعلقة بالترك الطوعي االستثنائي للخدم

يجوز للموظف ان يتقدم بطلب للترك الطوعي االستثنائي للخدمة شريطة ان يكون لديه/لديها تسعين  -4
( يوما تقويميا او اكثر متبقية في  عقده/عقدها اعتبارا من تاريخ تقديمه/تقديمها لطلب الترك 90)

 الطوعي االستثنائي للخدمة.

على طلب الموظف للترك الطوعي االستثنائي للخدمة تقوم الوكالة بدفع منافع الترك عندما تتم الموافقة  -5
الطوعي االستثنائي للخدمة بما يعادل المبلغ الذي يتم دفعه للموظف لو تم منحه/منحها تقاعدا طوعيا 

( من قوانين عمل الموظفين المحليين وغيرها من االصدارات ذات 5) 2.109مبكرا عمال بالمادة 
 صلة بحساب منافع التقاعد الطوعي المبكر.ال

يبطل دفع منافع الترك الطوعي االستثنائي للخدمة بموجب هذه المادة تلقائيا أي وجميع االستحقاقات  -6
التي قد تكون موجودة لوال ذلك كمنافع نهاية خدمة بموجب قوانين الوكالة للموظفين المحليين وغير ها 

 13.109و  12.109و  10.109فع المنصوص عليها في المواد من االصدارات باستثناء تلك المنا
 من قوانين عمل الموظفين.
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       الفصل العاشر

 اإلجراءات التأديبية

 من أنظمة عمل الموظفين(  2.10)باإلشارة إلى المادة 
 

     1.110المادة 
 اإلجراءات التأديبية

 إساءة السلوك
قد يرقى إخفاق الموظف باالمتثال بواجباته او واجباتها بموجب ميثاق االمم المتحدة  او بأنظمة عمل  -1

االنروا للموظفين المحليين او قوانين عمل االنروا للموظفين المحليين او غيرها من اإلصدارات االدارية 
ي الى اساءة السلوك  االخرى ذات الصلة او مراعاة معايير السلوك المتوقعة من موظف مدني دول

 وربما يقود الى السير بعملية تأديبية وفرض إجراءات تأديبية بسبب اساءة السلوك. 

حيثما يقرر المفوض العام ان إخفاق الموظف باالمتثال بواجباته او واجباتها او مراعاة معايير السلوك  -2
لك الموظف ان يقوم المتوقعة من موظف مدني دولي يشكل إساءة للسلوك ، يجوز ان يطلب من ذ

بتعويض االنروا اما جزئيا او كليا عن اية خسارة مالية تكبدتها االنروا نتيجة ألفعاله او أفعالها اذا ما 
 تم تحديد ان مثل تلك األفعال كانت متعمدة او متهورة او إهماال جسيما.

ام. ويمكن تفويض يكون قرار فتح تحقيق بمزاعم اساءة السلوك ضمن السلطة التقديرية للمفوض الع -3
 مثل هذه الصالحية الى مدراء االقاليم كما مدراء الدوائر بالرئاسة.

يكون قرار فرض اإلجراء التأديبي ضمن السلطة التقديرية للمفوض العام. ويمكن تفويض صالحية  -4
اسة فرض اإلجراء التأديبي خال الطرد من الخدمة الى مدير دائرة الموارد البشرية بالنسبة لموظفي الرئ

ولمدراء األقاليم بالنسبة لموظفي اإلقليم. ويتم تفويض الصالحية أيضا لتحديد الشروط واإلجراءات 
 المتصلة بفرض اإلجراءات التأديبية لمدير دائرة الوارد البشرية.

 اإلجراءات التأديبية
ن واحدا او من انظمة عمل الموظفين المحليي 2.10يمكن ان تأخذ االجراءات التأديبية بموجب المادة  -5

 أكثر من األشكال التالية فقط:
 إنذار خطي .أ

 خسارة خطوة او اكثر في الدرجة .ب
 تأخير أهلية الحصول على الزيادة على الراتب لمدة زمنية محددة .ت
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 توقيف عن العمل بدون راتب لفترة زمنية محددة .ث
 غرامة .ج
 تأخير أهلية النظر في الترقية لفترة زمنية محددة .ح
 أهلية النظر في الترقية لفترة زمنية محددةخفض الدرجة مع تأخير  .خ
من  3.9الفصل من الخدمة بإشعار او تعويض بدال من اإلشعار بصرف النظر عن المادة  .د

 انظمة عمل الموظفين المحليين مع مكافأة نهاية الخدمة.
الفصل من الخدمة والتي تعرف ايضا الفصل بسبب إساءة السلوك بإشعار او تعويض بدال من  .ذ

من انظمة عمل الموظفين المحليين وبدون مكافأة نهاية  3.9بصرف النظر عن المادة  اإلشعار
 من قانون عمل الموظفين المحليين. 9.109الخدمة عمال بالمادة 

 الطرد من الخدمة. .ر
 

     2.110المادة 
 اإلجازة اإلدارية على ذمة التحقيق

إدارية خاضعة لشروط يحددها المفوض يجوز توقيف الموظف على ذمة التحقيق بوضعه في إجازة  -1
 العام في أي وقت على ذمة التحقيق لحين االنتهاء من العملية التأديبية.

عند تقرير وضع الموظف في اجازة ادارية ينظر المفوض العام ما اذا كان هنالك أدلة ظاهرية  -2
كان العمل ضد تدعم االدعاء بإساءة السلوك وما اذا كان استمرار الموظف في الوظيفة و/او م

 مصالح الوكالة.

( الحاالت التي يحتمل فيها 1باستئناء ) بالكامل تكون مثل هذه االجازة االدارية مدفوعة األجر -3
يقرر المفوض  (  عندما2ة الجنسية او )االساءكة في االستغالل الجنسي و قيام الموظف بالمشار 

 ية براتب جزئي او بدون راتب.تبرر وضع الموظف في اجازة ادار ظروف استثنائية وجود العام 

 يتم إعالم الموظف خطيا بقرار وضعه في اجازة ادارية  على ذمة التحقيق. -4

 ال تمس هذه اإلجازة اإلدارية بحقوق الموظف وينبغي ان ال تشكل إجراء تأديبيا. -5

باساءة اذا كانت مثل هذه االجازة االدارية بدون راتب ولم يتم الحقا تقديم برهان على االدعاء  -6
السلوك او تبين الحقا بان السلوك المنظور فيه ال يسوغ الطرد،  يتم إعادة أية مستحقات ورواتب 

 تم خصمها بدون تأخير.
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يكون قرار وضع الموظف في اجازة ادارية على ذمة التحقيق ضمن السلطة التقديرية للمفوض  -7
العام. ويمكن تفويض مثل هذه الصالحية الى مدير دائرة الموارد البشرية بالنسبة لموظفي الرئاسة 

 ولمدراء االقاليم بالنسبة لموظفي االقليم. 
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       الفصل الحادي عشر

 االستئناف

 

     1.111المادة 
 الحل غير الرسمي

اولة حل هذه المسالة نشجع الموظف الذي يعتبر انه تم خرق عقد عمله او شروط تعيينه على مح -1
 .رسمية بطريقة غير

بوسع كل من الموظف والمفوض العام ان يبادر بحل المسألة بطريقة غير رسمية بما في ذلك الوساطة  -2
 .الموظف قد اختار متابعة المسالة بالطرق الرسميةفي أي وقت سواء قبل او بعد ان يكون 

قد يترتب على ادارة الحل بالطرق غير الرسمية بما في ذلك الوساطة تمديد الموعد النهائي المتعلق  -3
 5و 3و 2.111بمراجعة القرار وتقديم الدعوى لدى محكمة االنروا للمنازعات كما هو محدد في المادة 

( من النظام االساسي لمحكمة االنروا للمنازعات الموضح في المادة iv)ث( ) 1من الفقرة  8والبند 
 من انظمة عمل الموظفين. 3.11

 

     2.111المادة 
 مراجعة القرار

يقوم الموظف الذي يرغب بالطعن رسميا بصحة قرار اداري مدعيا بعدم مراعاته لشروط تعيينه اوعقد  -1
لصلة وجميع التعميمات االدارية عمال باحكام المادة عمله بما في ذلك جميع االنظمة والقوانين ذات ا

 )أ( من انظمة عمل الموظفين ،  يقوم بتقديم طلب خطي لمراجعة القرار كخطوة اولى الى: 1.11

 مدير مكتب األنروا اإلقليمي بصفته المسؤول عن المكتب اإلقليمي فيما يتعلق بموظفي االقاليم. -أ

 مدير دائرة الموارد البشرية فيما يتعلق بموظفي الرئاسة.  -ب
تأديبيا عمال باحكام المادة  سميا بصحة قرار اداري يفرض اجراءيقوم الموظف الذي يرغب بالطعن ر  -2

 )أ(  من انظمة عمل الموظفين المحليين بتقديم طلب خطي لمراجعة القرار كخطوة اولى الى: 1.11

 اإلقليمي بصفته المسؤول عن المكتب اإلقليمي فيما يتعلق بموظفي االقاليم.مدير مكتب األنروا  -أ

 مدير دائرة الموارد البشرية فيما يتعلق بموظفي الرئاسة. -ب
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من تاريخ تسلمه اشعارا  تقويميا ( يوما60يقوم الموظف بتقديم طلب مراجعة القرار في غضون ستين ) -3
 بالقرار االداري الذي يرغب باستئنافه.

 مراجعة القرار من قبل:تتم  -4
نائب المفوض العام بالنسبة لموظفي الرئاسة او موظفي االقاليم عندما يكون القرار االداري  -أ

 المطعون فيه قد اتخذ من قبل مدير عمليات االقليم؛ 
مدير عمليات االقليم المعني بعد التشاور مع دائرة الموارد البشرية بالنسبة لموظفي االقاليم  -ب

 ن القرار االداري المطعون فيه قد اتخذ من قبل مدير عمليات االقليم.عندما ال يكو 

من تقويميا ( يوما 30يتم اعالم الموظف بنتائج مراجعة القرار المطعون فيه خطيا في غضون ثالثين ) -5
تاريخ تلقي طلب مراجعة القرار. وما لم تكن النتائج عكس القرار المطعون فيه يتم اعالم الموظف 

م استئناف القرار االداري المطعون فيه وفقا لقوانين وانظمة عمل الموظفين الى محكمة باحكام تقدي
 االنروا للمنازعات.

من قوانين عمل الموظفين  2.111من المادة  5و  3يجوز ان يتم تمديد المواعيد النهائية وفقا للفقرتين  -6
 رسمي.من قبل المفوض العام بانتظار الجهود المبذولة للتوصل الى حل غير 

 

     3.111المادة 
 تعليق اتخاذ القرار

دعوى لدى محكمة االنروا للمنازعات على تعليق  رفعطلب لمراجعة القرار او تقديم  ال ينبغي ان يؤثر -1
 تنفيذ القرار االداري المطعون فيه.

يمكنه/يمكنها وبرغم ذلك، حيثما يطلب الموظف مراجعة للقرار االداري الذي يشتمل على انهاء الخدمة  -2
ان يطلب من المفوض العام تعليق اتخاذ القرار الى ان يتم االنتهاء من مراجعة القرار ويتسلم الموظف 

 اشعارا بنتائج المراجعة.

 

     4.111المادة 
 لالستئناف محكمة األمم المتحدة

للمحكمة والية يكون لالستئناف من النظام االساسي لمحكمة االمم المتحدة  10الفقرة  2وفقا للبند  -1
قضائية على استئناف ضد حكم صادر من محكمة االنروا للمنازعات التي تزعم ان محكمة المنازعات 

 قد:
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 تجاوزت واليتها القضائية او اختصاصها ؛ -أ

 اخفقت في ممارسة الوالية القضائية المنوطة بها؛ -ب

  اخطأت في مسالة من مسائل القانون؛ -ت

  ان يؤثر على قرار القضية؛ اوارتكبت خطأ في االجراءات من شأنه  -ث

 اخطأت في مسألة واقع او حقيقة ترتب عليه اتخاذ قرار غير معقول بشكل واضح. -ج
يجوز ان يتم تقديم استئناف من قبل أي من االطراف ضد الحكم الصادر من قبل محكمة االنروا  -2

ات. وال يجوز بعد تسلم قرار حكم محكمة المنازعتقويميا ( يوما 60) ستينغضون للمنازعات في 
ما لم يتم الوفاء بالموعد النهائي او التنازل لالستئناف استالم االستئناف من قبل محكمة االمم المتحدة 

 عنه او تعليقه من قبل محكمة االستئناف.

تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة لالستئناف يعلق تقديم االستئناف لمحكمة االمم المتحدة  -3
 ات.االنروا للمنازع

يجوز للموظف الحصول على محامي خارجي على نفقته او نفقتها الخاصة لعرض قضيته او قضيتها  -4
 امام محكمة استئناف االمم المتحدة.

 

     5.111المادة 
 لجنة العدل الداخلي لألنروا

 

 التالية:يتم تأسيس  لجنة العدل الداخلي لألنروا من اجل ممارسة المهام  -1

 للمفوض العام بشأن تنفيذ نظام االنروا إلقامة العدل؛مراجعة وتقديم توصيات  .أ
بعد التنسيق مع دائرة الموارد البشرية ودائرة الشؤون القانونية بشأن المسائل المتعلقة بالبحث عن  .ب

مرشحين مناسبين )بما في ذلك اجراء المقابالت حسب االقتضاء( تقوم بترشيح مرشحين اثنين او 
لمنصب القضاة لغرض التعيين بشكل رسمي من قبل المفوض  لكل شاغر وظيفي ثالثة مرشحين

 العام؛

لقضاة للنظر فيها والموافقة عليها من ل سلوكالحسب االقتضاء، مدونة قواعد ومراجعة ،صياغة  .ت
 قبل المفوض العام؛

 تقرر ما اذا كان ينبغي تنحية القاضي على اساس تضارب المصالح؛ و .ث

 ا كان ينبغي عزل القاضي بسبب سوء السلوك او العجز.تقدم توصيات للمفوض العام حول ما اذ .ج
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 :يينالتال االعضاء تتألف اللجنة من -2

 موظف محلي واحد يتم اختياره من قبل المؤتمر العام التحادات الموظفين كل سنتين؛ .أ

 موظف دولي واحد يتم انتخابه باالقتراع من قبل الموظفين الدوليين كل سنتين؛ .ب

 الموارد البشرية؛مدير دائرة  .ت

 المستشار القانوني؛ .ث
ثالثة حقوقيين خارجيين مرموقين: يتم تسمية احدهم من قبل االشخاص المشار اليهم في الفقرات  .ج

 2)أ( و )ب( ، ويتم تسمية واحد آخر من قبل االشخاص المشار اليهم في الفقرات الفرعية  2الفرعية 
 .الستة اعضاء االخرين في اللجنة بإجماعالث )ت( و )ث( فيما يتم اختيار الشخص الث

 
)ج( اعاله والذي يتم  2المشار اليهم في الفقرة الفرعية يترأس اللجنة واحد من الحقوقيون الخارجيون  -3

 .من قبل اعضاء اللجنة باألجماعاختياره 

ما يمارس اعضاء اللجنة مهامهم لمصلحة اقامة العدل على الوجه الصحيح ووفقا لالختصاصات ك  -4
 .يحددها المفوض العام

يجوز للجنة اتخاذ قرار فقط  بموافقة خمسة من اعضائها على االقل بما في ذلك اغلبية االعضاء      -5
 .الحقوقيين الخارجيين المرموقين الثالثة

 .الخاص بها )قواعدها االجرائية( تقرر اللجنة نظامها الداخلي -6

ختيار او اعادة العادة امؤهال إل )أ( او )ب( اعاله 2المشار اليه في الفقرة الفرعية  الشخص يكون -7
 .اعضاء اللجنة اآلخرين بإجماعان تتم اقالته  جوزوي نتخابالا

)أ( او )ب( اعاله عندما ال  2 المشار اليه في الفقرات الفرعية يقوم الشخص البديل بعمل الشخص -8
يكون موجودا للنظر في مسالة. يتم اختيار البدالء بنفس الطريقة وبنفس الوقت كأعضاء وكبدالء 

 والذين يعملون وفقا للترتيب الذي تم اختيارهم عليه او االصوات التي حصلوا عليها في االنتخابات.

بها المفوض العام، تقوم اللجنة باجراء مراجعة الى مثل هذه المراجعات المحددة التي قد يطل باإلضافة -9
 عامة لنظام االنروا إلقامة العدل مرة واحدة على االقل كل ثالث سنوات.

ريرهم ترد آاراء القاضي )القضاة( لمحكمة االنروا اتقدم اللجنة تقريرا سنويا للمفوض العام. وفي تق -10
 في ملحق. للمنازعات بشكل منفصل
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       الفصل الثاني عشر

 أحكام عامة

 من أنظمة عمل الموظفين(  4.12إلى 1.12)باإلشارة إلى المواد 
 

     1.112المادة 
 عدم االحالة

الموظفين أو  أنظمة عملأي حق أو استحقاق يعود إليه من الوكالة بموجب أحكام إحالة لموظف ل جوزال ي
 موظف أو شخص آخر. لقوانين أليأحكام هذه ا

 
     2.112المادة 

 المنتفعون من الموظفين
يجوز للموظف وقت تعيينه أو في أي وقت خالل مدة عمله/عملها أن يعين خطيا منتفعا أو منتفعين  -1

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

يمكن في حال وفاة الموظف أن تدفع للمنتفع أو المنتفعين الذين عينهم جميع المبالغ التي تكون مقيدة  -2
العائدة إليه.  و توفر مثل هذه الدفعة إبراء  االدخارلحسابه لدى الوكالة بما في ذلك منافع صندوق 

 تاما للوكالة من جميع المسؤوليات األخرى المتعلقة بأي مبلغ تم دفعه.

لم يبقى احد من المنتفعين المعينين على قيد الحياة أو إذا لم يكن قد تم تعيين منتفع أو إذا كان  إذا -3
 تعيين منتفع قد ألغي فإن المبلغ الذي يكون مقيدا لحساب الموظف لدى وفاته يدفع لورثته الشرعيين.
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     3.112المادة 
 تعريف المصطلحات

 المدرجة أدناه كما يلي: في جميع هذه القوانين تعرف المصطلحات -1

يعني تعبير "الوكالة" وكالة األمم المتحدة إلغاثة و تشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق  (أ)
 األدنى.

 .نابةيعني تعبير "المفوض العام"  المفوض العام للوكالة أو المفوض العام للوكالة باال (ب)

 . 2.100يعرف تعبير "الموظفون" وفقا لما نصت عليه المادة  (ت)

 يعني تعبير "الراتب األساسي" الراتب التعاقدي الصافي و الزيادات فقط. (ث)

 .2.107من المادة  2تعرف عبارة "وضع السفر في مهمة رسمية" وفقا لما نصت عليه الفقرة  (ج)

 . 3.107من المادة 3تعرف عبارة "منطقة عمليات الوكالة" وفقا لما نصت عليه الفقرة  (ح)

ثناء الحاالت باست  13.107من المادة 1نصت عليه الفقرة  يعرف تعبير "المعالون" وفقا لما (خ)
 القوانين.ذلك صراحة في هذه  التي ذكر فيها خالف

 تعني عبارة "انتهاء الخدمة" توقف استخدام الموظف لدى الوكالة. (د)

تعني عبارة "تعويضات نهاية الخدمة" الدفعات النقدية أو غيرها من االستحقاقات التي لها  (ذ)
وبسبب     مقررة و ال تصبح مستحقة للموظف إال بعد انتهاء خدمته لدى الوكالةقيمة مالية 

 انتهاء هذه الخدمة.

إن اإلشارة في جميع هذه القوانين إلى الموظفين بصيغة المذكر تنطبق أيضا على النساء كما إن  -2
  التعبيرات الواردة بصيغة المفرد تتضمن الجمع أيضا ما لم يتضح من السياق خالف ذلك.
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     4.112المادة 
 التعديالت واالستثناءات المتعلقة بقوانين الموظفين

 الموظفين. عمل يجوز للمفوض العام تعديل هذه القوانين بطريقة تتفق مع أنظمة -1

شريطة أن ال تتضارب مثل هذه االستثناءات  القوانينيجوز للمفوض العام إجراء استثناءات لهذه  -2
الموظفين أو مع أي قرار للجمعية العامة لألمم المتحدة يتعلق بالوكالة،  أنظمة عملمع أية مادة من 

و شريطة أيضا أن يوافق عليها الموظف الذي يتأثر بها بصورة مباشرة و أن تكون حسب رأي 
 المفوض العام غير مجحفة بمصالح أي موظف آخر.

 
     5.112المادة 

 تاريخ سريان قوانين عمل الموظفين
الموظفين السابقة المتعلقة  قوانينجميع  بذلك تلغينافذة المفعول منذ تاريخ إعالنها وهي  القوانينهذه  صبحت

 بنفس الموضوعات.
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       الفصل الثالث عشر

 احكام خاصة

 
     1.113المادة 

 شروط خاصة للموظفين ضمن اطار السلم  المهني لرواتب  الصحة
راتبا استنادا الى السلم المهني لرواتب الصحة الوارد في تخضع شروط خدمة الموظف الذي يتقاضى  -1

ألحكام أنظمة وقوانين عمل الموظفين المحليين. وتنطبق الشروط  1.103المالحق ذات الصلة بالمادة 
الخاصة على النحو المبين في المادة الحالية من القانون او بموجب شروط أخرى خالف هذه يحددها 

 المفوض العام.

 التقاعدمنافع 
)أ( يصبح الموظف الذي يتقاضى راتبا استنادا الى السلم المهني الصحة الوارد في المالحق ذات   -2

ويكون قد أتم مدة ال تقل عن عشر سنوات من الخدمة المؤهلة عند التقاعد  1.103الصلة بالمادة 
 على النحو اآلتي:على أساس العمر مؤهال للحصول على منافع التقاعد المعيارية والتي يتم حسابها 

i. 11 ( من الراتب األساسي السنوي كما هو بتاريخ %11بالمائة )كانون األول ديسمبر  31
 ؛ ويضاف2014كانون األول ديسمبر  31لكل سنة من سنوات الخدمة المؤهلة حتى  2016

ii. 12 ( من الراتب األساسي السنوي كما هو بتاريخ %12بالمائة )كانون األول ديسمبر  31
ولغاية  2015سنة من سنوات الخدمة المؤهلة من األول من كانون الثاني يناير  لكل 2016

 ؛ ويضاف2016كانون األول ديسمبر  31
iii. 12 ( من الراتب األساسي السنوي النهائي لكل سنة من سنوات الخدمة المؤهلة %12بالمائة )

 . 2017بعد األول من كانون الثاني يناير 

مادة من القانون على أساس تناسبي آلخر شهر كامل من الخدمة تحسب المنافع بموجب هذه ال)ب( 
المؤهلة. وفي الحاالت التي يكون فيها للموظف فترات خدمة مؤهلة تقل عن شهر كامل قبل وبعد 

ويكون إجمالي عدد أيام هذه الخدمة اكثر من او يساوي ثالثين  2017األول من كانون الثاني يناير 
( %12بالمائة ) 12وظف شهر إضافي من الخدمة المؤهلة بنسبة يوما ، عندئذ سوف يضاف للم

من الراتب األساسي الشهري النهائي. وال يتم دفع أية منفعة فيما يتعلق بمجموع سنوات الخدمة المؤهلة 
 التي تقل عن عشر سنوات.

ئي" على وألغراض هذه المادة من القانون تكون "الخدمة المؤهلة" و " الراتب األساسي السنوي النها
 من قانون عمل الموظفين المحليين. 2.109النحو المحدد في الفقرتين السادسة والسابعة من المادة 
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 منافع التقاعد الطوعي المبكر
يجوز للموظف الذي يتقاضى راتبا استنادا الى السلم المهني لرواتب الصحة الوارد في المالحق ذات  -3

لوكالة بموجب التقاعد الطوعي المبكر وفقا للفقرتين ان يترك الخدمة لدى ا 1.103الصلة بالمادة 
من قانون عمل الموظفين إال ان منافع التقاعد الطوعي المبكر  2.109الثامنة والتاسعة من المادة 

 من قانون عمل الموظفين. 1.113لهذا الموظف تحسب وفقا للفقرة الثانية من المادة الحالية رقم 

 منافع العجز
يتقاضى راتبا استنادا الى السلم المهني لرواتب الصحة الوارد في المالحق ذات يحصل الموظف الذي  -4

من قانون عمل الموظفين عند  7.109من المادة  1ومؤهال بموجب الفقرة  1.103الصلة بالمادة 
او بعد هذا التاريخ ورهنا بالفقرات  2017انتهاء الخدمة بتاريخ األول من شهر كانون الثاني يناير 

من قانون عمل الموظفين على منافع  7.109والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من المادة  الثالثة
 عجز يتم حسابها إما:

كانون األول ديسمبر  31( من الراتب األساسي السنوي كما هو بتاريخ %11بالمائة ) 11 (أ)
 ؛ مضاف2014كانون األول ديسمبر  31لكل سنة من سنوات الخدمة المؤهلة حتى  2016
كانون األول ديسمبر  31(من الراتب األساسي السنوي كما هو بتاريخ %12بالمائة ) 12إليه 

ولغاية  2015لكل سنة من سنوات الخدمة المؤهلة من األول من كانون الثاني يناير  2016
( من الراتب األساسي  %12بالمائة ) 12؛ مضاف إليه 2016كانون األول ديسمبر  31

. 2017سنة من سنوات الخدمة المؤهلة بعد األول من كانون الثاني يناير السنوي النهائي لكل 
وفي الحاالت التي يكون فيها للموظف فترات خدمة مؤهلة تقل عن شهر كامل قبل وبعد األول 

ويكون إجمالي عدد أيام هذه الخدمة اكثر من او يساوي ثالثين  2017من كانون الثاني يناير 
( %12بالمائة ) 12ظف شهر إضافي من الخدمة المؤهلة  بنسبة يوما عندئذ سوف يضاف للمو 

من الراتب األساسي الشهري النهائي. وال يتم دفع اية منفعة فيما يتعلق بمجموع سنوات الخدمة 
 المؤهلة التي تقل عن عشر سنوات؛ أو

 

( من الراتب األساسي السنوي النهائي أيهما اكبر. تحسب %200بالمائة ) 200بنسبة  (ب)
 المنافع بموجب هذه المادة من القانون على أساس تناسبي آلخر شهر كامل من الخدمة المؤهلة.

 منافع الوفاة
في حال انتهاء خدمة الموظف بسبب الوفاة تقوم الوكالة بدفع منافع الوفاة للمنتفع او المنتفعين المعينين من 

لسلم المهني لرواتب الصحة الوارد في قبل الموظف. ويحصل الموظف الذي يتقاضى راتبا استنادا الى ا
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 8.109ورهنا بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من المادة   1.103المالحق ذات الصلة بالمادة 
 من قانون عمل الموظفين على منافع وفاة يتم حسابها إما:

نون األول ديسمبر كا 31( من الراتب األساسي السنوي للمتوفي كما هو بتاريخ %11بالمائة ) 11 (أ)
؛ مضاف إليه 2014كانون األول ديسمبر  31لكل سنة من سنوات الخدمة المؤهلة حتى  2016

 2016كانون األول ديسمبر  31( من الراتب األساسي السنوي كما هو بتاريخ %12بالمائة ) 12
كانون  31ولغاية  2015لكل سنة من سنوات الخدمة المؤهلة من األول من كانون الثاني يناير 

(  من الراتب األساسي السنوي النهائي لكل %12بالمائة ) 12؛ مضاف إليه 2016األول ديسمبر 
مضاف إليه منافع تكميلية   2017سنة من سنوات الخدمة المؤهلة بعد األول من كانون الثاني يناير 

كون فيها ( من الراتب األساسي السنوي النهائي.  وفي الحاالت التي ي%50بالمائة ) 50تمثل 
 2017للموظف فترات خدمة مؤهلة تقل عن شهر كامل قبل وبعد األول من كانون الثاني يناير 

ويكون إجمالي عدد أيام هذه الخدمة اكثر من او يساوي ثالثين يوما عندئذ سوف يضاف للموظف 
ي؛ ( من الراتب األساسي الشهري النهائ%12بالمائة ) 12شهر إضافي من الخدمة المؤهلة ، أي 

 وأ

 ( من الراتب األساسي السنوي النهائي، أيهما اكبر.%200بالمائة ) 200بنسبة  (ب)

 منافع الترك الطوعي االستثنائي للخدمة
يجوز للموظف الذي يتقاضى راتبا استنادا إلى السلم المهني لرواتب الصحة الوارد في المالحق ذات الصلة  .1

للخدمة وذلك رهنا بالشروط المنصوص عليها في ان يتقدم بطلب ترك طوعي استثنائي  1.103بالمادة 
 من قانون عمل الموظفين المحليين. 15.109الفقرات األولى والثانية والثالثة والرابعة والسادسة من المادة 

 

وحيثما تتم الموافقة على طلب الموظف للترك الطوعي االستثنائي للخدمة تدفع الوكالة منافع ترك طوعي 
تعادل المبلغ المستحق الدفع للموظف كما لو تم منحه تقاعد طوعي مبكر عمال بالفقرة استثنائي للخدمة 

من القانون وغيرها من اإلصدارات المتصلة بحساب منافع التقاعد الطوعي  1.113الرابعة من المادة الحالية 
 المبكر.
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