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 الئحة الموظفين
 
 

 ضالنطاق والغر
 

نود    من ب ن  تتض ة الموظفي ة       الئح ة الذري ية للطاق ة الدول ة الوآال ي أمان ة موظف ية لخدم روط األساس اه الش أدن
م وواجباتهم والتزاماتهم األس     وهي تحدد المبادئ العامة للسياسة الواجب اتباعها في توظيف موظفي األمانة      . اسيةوحقوقه

ي ادارة شؤونهم   ام    . وف ر الع رر المدي رأة   –ويق ان أو ام ًال آ نفذ   -رج راه ضروريًا من     وي ا ي ي   م نود ف نظام االداري ب  ال
ون    ن تك ئحة الموظفين هذه وبنود النظام االداري  وما لم ُيَنّص على غير ذلك ، فان بنود ال        . متسقة مع هذه البنود     للموظفي

 . من الئحة الموظفين٢-١٤للموظفين تنطبق على جميع األشخاص الذين ُيَعيِّنهم المدير العام آموظفين وفقًا للبند 
 

 المادة األولى
 

 الواجبات وااللتزامات واالمتيازات
 ١-١البند 

 
ون مدنيون دوليون           م موظف ة ه و األمان ن مسؤولياتهم ليست وطنية بل هي مسؤوليات دولية وعلى ذلك فا. موظف

تة ة    . بح نهم مصالح الوآال لوآهم واضعين نصب أعي يم س امهم وتنظ تعهدون باالضطالع بمه ن، ي بولهم التعيي م، بق وه
 .وحدها") الوآالة"سيشاراليها فيما بعد باسم  التي(الدولية للطاقة الذرية 

 
 ٢-١البند 

 
ر       ون لسلطة المدي بها          يخضع الموظف ة أو مكات ي أي من أنشطة الوآال تدبهم للعمل ف ذي له أن ين ام، ال وهم . الع

ويكون وقت الموظفين بكامله تحت تصرف . مسؤولون أمامه في أداء وظائفهم ويضطلعون بمهامهم على هدي توجيهاته    
 .ويحدد المدير العام أسبوع العمل العادي. المدير العام

 
 ٣-١البند 

 
 .أو غيرها من وثائق األمانة اال على مسؤولية المدير العامالتصدر أي ورقة عمل  

 
 ٤-١البند 

 
ال يجوز لموظفي األمانة، في أدائهم واجباتهم، أن يلتمسوا أو أن يقبلوا تعليمات من أي حكومة أو من أي سلطة              

 .أخرى من خارج الوآالة
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 ٥-١البند 
 

ع م           لوآهم م وا س ا، أن يوائم ة، دائم ي األمان ى موظف ن دوليين    عل ن مدنيي زهم بوصفهم موظفي وليس لهم أن . رآ
ع حسن أدائهم لواجباتهم في الوآالة              تعارض م وا أي نشاط ي وعليهم أن يتجنبوا القيام بأي عمل، وال سيما االدالء  . يمارس

أي تصريح علني، يمكن أن يضر بمرآزهم، أو بما يقتضيه هذا المرآز من نزاهة واستقالل وحياد    ينتظر ولئن آان ال . ب
تخلوا عن مشاعرهم الوطنية أو معتقداتهم السياسية والدينية، فانه يتعين عليهم أن يضعوا في اعتبارهم، في آل             نهم أن ي م

 .حين، ما يمليه عليهم مرآزهم الدولي من تحفظ وآياسة
 

 ٦-١البند 
 

وا أآبر قدر من التحفظ بصدد جميع المسائل المتعلقة ب       ة أن يمارس ي األمان ى موظف فال يجوز . العمل الرسميعل
م أن     بلـِّغوا له ة أي معلومات عرفوها بحكم مرآزهم الرسمي لم تكن قد أضفيت عليها العلنية،         ي  أي شخص أو أي حكوم

اء ذلك في سياق أدائهم لمهامهم أو تم باذن من المدير العام             وليس لهم في أي حين أن يستخدموا هذه المعلومات . اال اذا ج
ا      نفعة شخصية، آم ية من                     لم ة آتاب ات اال بموافق ذه المعلوم ى ه تند ال ن أن ينشروا أي شيء يس ي أي حي م ف  ال يجوز له

  .وال تتوقف التزاماتهم هذه بانتهاء خدمتهم في األمانة. المدير العام
 

 ٧-١البند 
 

تراع    راءات االخ رية وب ية الفك وق الملك يع حق ك جم ي ذل ا ف د، بم ية والفوائ وق الملك وق وحق يع الحق ا جم دونم
ي     ه ف ترة عمل ناء ف ة أث م الوآال ة باس ي األمان تحدثه أي موظف ف تراع يس تجها أو أي اخ ادة ين اتج أي م د، بصدد ن تحدي

 .ة، أي حق شخصي أو أي ملكية أو منفعةمانالوآالة، تبقى ملكا محفوظا للوآالة، وال يكون في ذلك، ألي موظف في األ
 

 ٨-١البند 
 

ب          ة أن يق ي األمان ير الخدمة              اليحق لموظف ة لغ أة من أي حكوم ة أو مكاف يل أو هدي ام أو جم ريم أو وس لوا أي تك
ية، أو من أي مصدر آخر من خارج الوآالة، دون أن يحصلوا أوال على موافقة المدير العام     وال تمنح الموافقة اال . الحرب

ذه الالئحة وال يتنا               ام ه ع أحك بول م ذا الق يها ه تعارض ف تثنائية، ال ي ي حاالت اس فى مع مرآز الشخص المعني بصفته ف
  .موظفا مدنيا دوليا

 
 ٩-١البند 

 
يجوز لموظفي األمانة أن يمارسوا حقهم في التصويت ولكن ليس لهم أن يشترآوا في أي نشاط سياسي آخر من                 

يل ترشيح أنفسهم لمنصب سياسي محلي أو وطني أو شغله               مع غير أن ذلك ال يحول دون المشارآة في أنشطة المجت   . قب
 .المحلي أو األنشطة المدنية، بشرط أن تكون هذه المشارآة متمشية مع التزامات الموظفين المدنيين الدوليين
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 ١٠-١البند 
 

ي أمانتها انما تمنح لخدمة مصالح الوآالة               ة أو لموظف نوحة للوآال يازات والحصانات المم يع االمت فليس في  .جم
ي  ا يعف يازات والحصانات م ذه االمت راعاة ه ن م تزاماتهم الخاصة أو م اء ال ن ايف ا م تعون به ن يتم ة الذي ي األمان موظف

ة الشرطة      ن وأنظم ة تثار فيها هذه االمتيازات والحصانات، أن           .القواني ي آل حال ي، ف ى الموظف المعن  أمرها يبلـِّغوعل
ند االقتضاء، م                        ن ع ع مجلس المحافظي رر، بالتشاور م ذي يق ام، ال ر الع ى المدي ورا ال أما  .ا اذا آان يجب التنازل عنهاف

 .حين يكون الشخص المعني هو المدير العام نفسه فان مجلس المحافظين يملك حق رفع الحصانة عنه
 

 ١١-١البند 
 

 :يلتزم موظفو األمانة بالَقسم أو االعالن التالي 
 

م "  د(أقس د، أو أع د، أو أؤآ ل اخالص وحصافة وضمير، ) أو أتعه ارس بك أن أم ميا ب ة رس ام الموآل يَّالمه  ال
ة الذرية، وبأن أؤدي هذه المهام وأنظم سلوآي مع مصالح                      ية للطاق ة الدول ي الوآال يا ف يا دول ا مدن بصفتي موظف
ي، أي تعليمات من أي حكومة أو سلطة أخرى من            ي لواجبات ي أدائ بل، ف تمس أو أق ة دون سواها، وأال أل الوآال

 ".خارج الوآالة
 

 ١٢-١البند 
 

ؤدي المد    ذا االعالن شفويا في جلسة علنية للمؤتمر العام، ويؤديه جميع موظفي               ي وم به ذا القسم أو يق ام ه ر الع ي
 .األمانة اآلخرين شفويا أمام المدير العام، أو آتابيا

 
 المادة الثانية

 
 تصنيف الوظائف

 
 ١-٢البند 

 
تولى الم                    ام، ي ر الع ررها المؤتم ي ق ية، الت ام الخاصة بالميزان ا لألحك دير العام وضع أحكام مناسبة لتصنيف   وفق

 .الوظائف حسب طبيعة المهام والمسؤوليات المطلوبة
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 المادة الثالثة
 

 التعيينات والترقيات
 ١-٣البند 

 
ن                         ن الموظفي و المسؤول عن تعيي ة، وه ي الوآال ى ف و الموظف االداري األعل ام ه ر الع ويجب أن يكون  .المدي

غيل    يف وتش ي توظ م ف بار األه اءة      االعت تويات الكف أعلى مس تعون ب ن يتم ن موظفي و تأمي ن ه ؤالء الموظفي ية ه وترق
نزاهة      ي وال دول األعضاء وألهمية                  .واالختصاص التقن الزم لمساهمات ال بار ال ى االعت بار، يول ذا االعت راعاة ه ع م وم

نة في تعيين الموظفين             ية ممك اعدة جغراف تماد أوسع ق  بسبب العنصر أو الجنس   ويتم اختيار الموظفين دون أي تمييز      .اع
 .أو الدين

 
 ٢-٣البند 

 
 . الموظفين اما مباشرة واما عن طريق االستعارةيعيِّنللمدير العام أن  

 
 ٣-٣البند 

 
ة بمبدأ جعل عدد موظفيها الدائمين عند أدنى مستوى يسمح بتيسير أعمال الوآالة بشكل                   ) أ(  تسترشد الوآال

 .فعال
  

ن آبار ال    ) ب(  موظفين، الذين يشغلون منصب نائب المدير العام أو منصبًا معادًال، لمدة ال تزيد عادة عن           ُيَعيَّ
تجديد        تمديد أو ال ة لل نات محددة المدة ال يتجاوز آل       .خمس سنوات، قابل نحون تعيي ون اآلخرون فُيم ا الموظف أم

 . قابلة للتمديد أو التجديد أو تعيينات قصيرة األجلمنها الخمس سنوات،
 

ترة اختبار تكون مدتها العادية سنة واحدة رهنًا بالمنصوص                      )ج(  دة لف ية المحددة الم نات األول تخضع التعيي
ند الفرعي  ي الب يه ف ن) د(١-٤عل ة الموظفي ن الئح ترة   .م ي ف وز أن ُتحتَسب ف ه يج رر أن ام أن يق ر الع وللمدي

ة السابقة المندرجة في اطار أي نوع آخر من أن             ترات الخدم بار ف وبعد استكمال فترة االختبار  .واع التعييناالخت
 .بنجاح يقوم المدير العام بتأآيد التعيين المحدد المدة آتابة

 
ام، اذا شاء، حق تمديد التعيين المحدد المدة أو تجديده اذا آان الموظف المعني مستعدًا لقبول                 ) د(  ر الع للمدي

تجديد       تمديد أو ال ذا ال ي أي          .ه م ف دة يسمح        ولكن ينبغي أال ُيفه ن المحدد الم ذا التعيي  تمديده أو بتوقـُّعحال أن ه
 .تجديده أو بتحويله الى تعيين من نوع آخر، أو ينطوي على حق مكتسب في ذلك

 
تفرغ     ) هـ(  دم ال اس ع ى أس تفرغ أو عل اس ال ى أس ن عل ن الموظفي وز تعيي ير   .يج ام تداب ر الع تخذ المدي وي

بدالت والمستحقات ا         ن يعملون على أساس عدم التفرغ، وذلك وفقًا           لتخفيض الرواتب وال ن الذي ألخرى للموظفي
 .لنسبة العمل غير المتفرغ الى العمل المتفرغ
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 ٤-٣البند 
 

 .يقرر المدير العام المعايير الطبية المناسبة التي يشترط في المرشحين للتعيين استيفاؤها قبل تعيينهم 
 

 آتاب التعيين
 

 ٥-٣البند 
د        تلقى آل موظف، ل ر العام أو من ممثله المفوض بذلك      ي ا من المدي ن موقع تاب تعيي نه، آ وينص آتاب  .ى تعيي

 :التعيين على ما ينطبق على هذا الموظف من النقاط التالية
 

ام هذه البنود من الئحة الموظفين والنظام االداري للموظفين المنطبقة على فئة          )أ(  ن يخضع ألحك ان التعيي
ك        ية، وآذل ن المعن د يطرأ من تعديالت قانونية على هذه البنود وعلى بنود النظام االداري للموظفين           التعيي ا ق لم

 من حين الى آخر؛ 
 

 وطبيعة التعيين؛) ب( 
 

 والتاريخ الذي ُيطَلب فيه من الموظف أن يباشر فيه مهامه؛) ج( 
 

 ومدة التعيين، ومدة االشعار الالزمة النهائه، وفترة االختبار ان وجدت؛) د( 
 

 وأحكام المكافآت؛) هـ( 
 

 .وأي شروط خاصة قد تقتضيها ظروف استثنائية معينة) و( 
 

ى آل موظف          ل ال رأة   –وُترَس ان أو ام ًال آ نه، نسخة من بنود الئحة الموظفين هذه ومن      -رج تاب تعيي ع آ  ، م
ا             ًال به ن المنشورة عم نظام االداري للموظفي نود ال ن، أ        . ب بولـه التعيي ند ق ى آل موظف، ع ه يقبل األحكام   وعل ن أن ن يعل

 .والشروط الواردة في بنود الئحة الموظفين هذه وفي بنود النظام االداري للموظفين
 

 نظام ادارة األداء
 

 ٦-٣البند 
 

ن ولتقدير شتى مستويات األداء ضمن اطار المبادئ العامة               يع الموظفي ا الدارة أداء جم ام نظام ر الع ينشئ المدي
 .ي أوصت بها لجنة الخدمة المدنية الدوليةوالمبادئ التوجيهية الت
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 ٧-٣البند 
 

ند         راعاة الب ع م لء الوظائف الشاغرة، م دى م ند  ١-٣ل ن ودون االخالل بتوظيف مواهب       ٣-٣ والب  من الئحة الموظفي
بار لمؤهالت وخبرة األشخاص العاملين فعًال في خدمة الوآالة               امل االعت ى آ تويات، يول ة المس ى آاف دة عل دير والم. جدي

اغرة عن طريق التعيين أم الترقية، آيما يملك، في الحالة األخيرة،                      رر هل ُتمأل الوظيفة الش ك أن يق ذي يمل و ال ام ه الع
 .تحديد الموظف الذي ستتم ترقيته

 المادة الرابعة
 

 المادة الرابعة
 

 انتهاء الخدمة
 

 انتهاء التعيين    
 ١-٤البند  

 
ر العام انهاء تعيين أي موظف         )أ(  يتمتع بوظيفة محددة المدة ويكون قد أتم فترة االختبار، اذا اقتضت         للمدي

اء الوظيفة أو تخفيض عدد الموظفين، أو اذا لم يعد الموظف قادرًا على مواصلة الخدمة                  ة الغ ضرورات الخدم
 .ألسباب صحية ، أو ألي سبب آخر يكون قد ُنصَّ عليه في آتاب التعيين

 
ام    ) ب(  ر الع رأة     رجالً –  أيضاً  وللمدي ان أو ام ن أي موظف ُمَعيَّن تعيينًا محدد المدة ويكون قد       - آ اء تعيي  انه

 :أتمَّ فترة االختبار
 

 اذا تبين أن خدمات الشخص المعني غير مرضية؛ ‘ ١‘  
 

ي   ‘ ٢‘   لوك الشخص المعن رأة -أو اذا دل س ان أو ام ًال آ نزاهة  - رج ير ال ي بمعاي ه ال يف ى أن  عل
ي النظام األ      ة ف ساسي، أو الئحة الموظفين والنظام االداري للموظفين، أو االصدارات         المطلوب

 االدارية ذات الصلة، أو معايير سلوك الموظفين المدنيين الدوليين؛
 

ي   ‘ ٣‘   ن الشخص المعن بل تعيي ا ق ى م ود ال ائــــع تع رت وق رأة-أو اذا ظهــــ ان أو ام ًال آ  - رج
ان م   ة، وآ ي الوآال ل ف ته للعم تعلق بلياق نه  وت نه ولك ت تعيي نها وق به الكشف ع دن واج  تعمَّ

و   أنها، ل ن ش ان م امل، وآ ير آ ير صحيح أو غ ى نحو غ ن عل نها ولك ا، أو آشف ع اخفاءه
 آشف عنها، أن تحول دون تعيينه؛

 
ذا            ‘ ٤‘   ة ه م بموافق ة ، وت ير ادارة الوآال ن س الح حس ي ص خص ف ة الش اء خدم ان انه أو اذا آ

 الموظف؛
 

 . مكان عمله-رجًال آان أو امرأة–ر الموظف أو اذا هج ‘ ٥‘  
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اال بعد أن يكون المجلس التأديبي      ‘  ٣‘)ب(و‘ ٢‘)ب(ال يصح انهاء الخدمة بموجب الفقرتين الفرعيتين          ) ج( 
 .المشترك  قد درس المسألة، وذلك  باستثناء الحاالت التي يتم فيها الفصل دون سابق انذار

 
ي حالة سائر    ) د(  خرين، ويشمل ذلك الموظفين الذين يقضون فترة االختبار السابقة لتعيينهم لموظفين اآل  ا وف

ام            ر الع دة محددة، يجوز للمدي رأة      –لم ان أو ام ًال آ ن في أي حين اذا آان من رأيه أن في   -رج   أن ُينهي التعيي
 . هذا االجراء مصلحة للوآالة

 
 االنذار بانهاء الخدمة

 ٢-٤البند 
 

 : تم فيها الفصل دون سابق انذار، فان الموظف الذي ينهي المدير العام تعيينه باستثناء الحاالت التي ي 
 

توباًً بانهاء الخدمة مهلته ثالثة أشهر على األقل أو تُدفع له استحقاقاته عن هذه األشهر      ) أ(  ذارا مك ُيعطى ان
  سنتين في الخدمة؛بدًال من ذلك اذا آان ُمَعيَّنًا لفترة محددة تزيد عن سنتين أو آان قد أتم مدة

 
أو ُيعطى انذارا مكتوبًا بانهاء الخدمة مهلته شهر واحد على األقل أو ُتدفع له استحقاقاته عن هذا الشهر    ) ب( 

  .بدًال من ذلك في آل الحاالت األخرى، ما عدا التعيينات القصيرة المدى
 

 .لمحدد المدة أو التعيينات القصيرة المدىوال يلزم توجيه انذار بانهاء الخدمة في حال انتهاء أجل التعيين ا 
 

 تعويضات انهاء الخدمة
 ٣-٤البند 

 
نه، باالضافة الى أي مبلغ يدفع بدال من االنذار، تعويض حسب                  ام تعيي ر الع نهى المدي ذي ي يصرف للموظف ال

 .ئحة ما لم ينص على خالف ذلك في هذه الال،المعدل والشروط المبينة في المرفق األول بهذه الالئحة
 

 االستقالة
 ٤-٤البند 

 
ام وتكون مهلته المهلة ذاتها التي                         ر الع ى المدي ي يوجه ال ة باشعار آتاب تقيل من األمان يحق ألي موظف أن يس

 .بيد أن للمدير العام أن يوافق على مهلة أقصر .تمنح له في حالة انهاء تعيينه
 

 التقاعد
 ٥-٤البند 

 
ون في الخدمة عادة         تبقى الموظف  ١ بعد سن الثانية والستين، أو بعد الستين في حالة الموظفين المعينين قبل       ال يس

ي    انون الثان ناير   /آ ام أن يمدد سن التقاعد المذآور        . ١٩٩٠ي ر الع  اذا اقتضت ذلك مصلحة  في حاالت معينةويجوز للمدي
 .الوآالة
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 المادة الخامسة
 

 الرواتب والبدالت
 

 ١-٥ بندال
 

ر العام ب      ) أ(  موافقة مجلس المحافظين جدول الرواتب األساسية االجمالية لكل درجة في األمانة،    يحدد المدي
ية الساري في مقر الوآالة                    ى جدول الرواتب األساسية االجمال يا باالضافة ال ئات العل ية والف ئة الفن الخاص بالف

ام جداول المرتبات في أما                     ر الع ا يحدد المدي ة؛ آم ئة الخدمات العام ي ف . آن العمل األخرىبصدد آل درجة ف
ي لراتب آل موظف              دل األوَّل ون المع ان أو امرأة     –ويك ًال آ  في حدود الجدول الخاص بالدرجة التي ُعيِّن   -رج

 .فيها
 

ا فوقها موضع تسويات الحتساب اختالفات                    ) ب(  ية وم ئة الفن ي الف ون الرواتب األساسية الصافية لموظف تك
ل، وت              ي مختلف مراآز العم يف المعيشة ف ذه التسوية بتسوية لمقر العمل         تكال  وفقا لألحكام والشروط تحدَّدتم ه

ية            ية الدول ة المدن نة الخدم تمدها لج ي تع ام أن يأذن بدفع دعم الستئجار المساآن من نظام     .الت ر الع ويجوز للمدي
 .تسوية مقر العمل وفقا لألحكام والشروط التي تعتمدها لجنة الخدمة المدنية الدولية

 
تخذ ا ) ج(  رة   ي ي الفق يها ف ار ال داول المش اق الج ي نط ة ف الوات الدوري بات تخص الع ام ترتي ر الع ) أ(لمدي

ن وأدائهم           ى مؤهالت الموظفي تنادًا ال وللمدير العام أن يقرر أيضًا عالوات للخدمة الطويلة للموظفين . أعاله، اس
 .في فئة الخدمات العامة

  
 لزامي من رواتب الموظفينالضرائب الوطنية على الدخل ونظام االقتطاع اال

 ٢-٥البند 
 

يها ضمن الفقرة                 )أ(  ي الجداول المشار ال يها ف ي الرواتب المنصوص عل تَرض ف  من ١-٥من البند ) أ(ُيف
ية على                      اة من الضريبة الوطن ون معف ة، أن تك ا الوآال ي تدفعه آت األخرى الت يع المكاف ن ، وجم الئحة الموظفي

ة م        . الدخل  اذا حدث أن آانت دول ا تفرض ضريبة دخل، فان الوآالة تعوِّض الموظف المعني عن مدفوعاته،  ف
 .ما لم ُيَنّص على خالف ذلك في آتاب التعيين

 
تطاع االلزامي  )ب(  ام االق ى نظ الت عل ل تعدي ام أن ُيدِخ ر الع ية –للمدي ة المدن نة الخدم ًا لتوصيات لج وفق

ة   ية العام يها الجمع ت عل ي وافق ية الت وز-الدول ذي يج ثل    ال ن لخصومات م ب الموظفي اع روات به اخض  بموج
 .االقتطاع االلزامي من جانب الوآالة بدًال من فرض ضريبة الدخل الوطنية
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 استحقاقات االعالة
 ٣-٥البند 

 
يحق للموظفين أن يحصلوا على استحقاقات اعالة عن أزواجهم المعالين أو عن أوالدهم المعالين أو عن أقاربهم        

 .التي يضعها المدير العام ية المعالين، بناًء على الشروطمن الدرجة الثان
 

 منح التعليم
 ٤-٥البند 

 
يم للموظف                 ) أ(  نحة تعل بها م تاح بموج ي ت ام والشروط الت ام األحك ر الع   - رجًال آان أو امرأة-يضع المدي

ال م                       د مع ك بصدد آل ول ه، وذل ترف ب د غير وطنه المع ي بل ذي يعمل ف يًا ال ن دول ي الدراسة في   الُمَعيَّ تظم ف ن
ة أو مؤسسة تعليمية مماثلة تكون في رأي المدير العام من نوع ييسر اندماج الولد من جديد في         مدرسة أو جامع

ام والشروط المقررة من ِقَبل لجنة الخدمة المدنية الدولية                ًا لألحك ويجوز أيضًا دفع تكاليف    . وطن الموظف، وفق
رة واحد            ًا، م ًا واياب د ذهاب ية ومرآز عمل الموظف                سفر الول ر المؤسسة التعليم ن مق ام دراسي، بي ي آل ع ة ف

ي مراآز عمل ميدانية خارجية يرى المدير                      تهم ف ؤدون خدم ن ي ن الذي ة الموظفي ي حال ه يجوز، ف يل، اال أن المع
ام أنه ال وجود فيها لمدارس توفر تعليمًا باللغة أو في البيئة الثقافية التي يرجوها الموظفون ألبن                 ائهم، أن ُتدفع الع

 .تكاليف السفر المذآورة مرتين خالل السنة التي ال ُتستَحقُّ فيها للموظف اجازة لزيارة الوطن
 

يم للموظف                   ) ب(  نحة تعل بها م تاح بموج ي ت ام والشروط الت ام أيضًا األحك ر الع ًال آان أو  -يضع المدي  رج
رأة  ير لغت             -ام اطق بغ د ن ي بل ذي يعمل ف يًا ال ن دول ه، بحيث ُيضطر الى دفع رسوم لتعليم ولده المعال لغته  الُمَعيَّ

ية يجري التعليم فيها بلغة غير لغته، وذلك وفقًا لألحكام والشروط                ي مدرسة محل ته ف ى جانب دراس األصلية ال
 .التي تضعها لجنة الخدمة المدنية الدولية

 
نح              ) ج(  بها م تاح بموج ي ت ام والشروط الت ك األحك ام آذل ر الع يم للموظف   يضع المدي ًال آان أو  -ة تعل  رج

رأة  ذي يكون ولده غير قادر، بسبب عجز جسدي أو عقلي، على االلتحاق بمؤسسة تعليمية عادية ويحتاج                 -ام   ال
يم أو تدريب خاص بغية اعداده لالندماج في المجتمع اندماجًا آليًا، أو يحتاج، الى جانب التحاقه               ى تعل ي ال بالتال

ة، ا       ية عادي ى العجز الذي يعانيه، وذلك وفقًا              بمؤسسة تعليم ى التغلب عل اعده عل يم أو تدريب خاص يس ى تعل ل
 .لألحكام والشروط التي تضعها لجنة الخدمة المدنية الدولية

 
 بدل اللغة

 ٥-٥البند 
 

 .يصدر المدير العام قواعد تتيح دفع بدل لغة للموظفين في فئة الخدمات العامة 
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 بدل المشقة والتنقل
 ٦-٥ البند

 
ي مرآز عمل أو ُنِقلوا الى مرآز عمل جديد لمدة سنة واحدة أو                    نوا ف يًا، اذا ُعيِّ ن دول ن الُمَعيَّني د يحق للموظفي ق

 .أآثر، الحصول على بدل مشقة وتنقل رهنًا بالقواعد التي يصدرها المدير العام
 

 بدل االغتراب
 ٧-٥البند 

 
ر العام أن يأذن بدفع بدل اغتراب لموظفي           فئة الخدمات العامة المعيََنين من خارج البلد الموجود فيه مرآز       للمدي
 .العمل

 
 بدل التمثيل

 ٨-٥البند 
 

ن، أحكامًا تقضي بدفع بدل تمثيل للموظفين من الذين هم برتبة                      ة مجلس المحافظي ام أن يضع، بموافق ر الع للمدي
ي               ابع تمثيل ات ذات ط تحملون نفق ن ي ى ، الذي ر أو أعل ه يج   . مدي ى أن وز لهؤالء الموظفين بدًال من ذلك، ووفقًأ ألحكام عل

 .يضعها المدير العام، أن يستردوا ما ينفقونه من مصاريف فعلية على الضيافة
 

 المادة السادسة
 

 منحة االعادة الى الوطن
 

 ١-٦البند 
 

بدأ      يحق،  ) أ(  رأة    -للموظف    ، من حيث الم ان أو ام ًال آ ذي تكون الوآالة ملزمة باعادته  ا- رج  الى وطنه ل
ة      -الحصول    تهاء الخدم ند ان ى منحة االعادة الى الوطن طبقاً      - ع  للمرفق الثاني بهذه الالئحة شريطة اعتباره  عل

 .وتتفاوت قيمة المنحة تبعًا لمدة الخدمة في الوآالة. ضمن الُمَعيَّنين دوليًا وأن يتم نقله فعليًا
 

ى الموظف           )ب(  ى الوطن ال ادة ال نحة االع ع م  الذي يتم فصله دون سابق انذار - رجًال آان أو امرأة-ال ُتدف
 .أو الذي يكون قد هجر مكان عمله
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 المادة السابعة
 

 االجازة السنوية واالجازة المرضية
 

 االجازة السنوية
 ١-٧البند 

 
دل يومي عمل ونصف عن آل شهر              نوية بمع ازة س ى أج ن أن يحصلوا عل وتؤخذ هذه األجازة . يحق للموظفي
بما ت د     حس نها بع يله م ري ترح ا يج زيد م رط أال ي ن بش يعها ولك ن تجم ل، ويمك يات العم مح مقتض انون ٣١س  آ
 .ديسمبر من أي عام عن ستين يوم عمل/األول

 
 اجازة زيارة الوطن

 ٢-٧البند 
 

زيارة الوطن مرة آل سنتين، تخضع لقواعد يقررها المدير العام                   ازة ل ون المستوفون للشروط أج نح الموظف . ُيم
ه يجوز، لدى الخدمة في مراآز عمل ميدانية أعلن المدير العام أنه يعتبر ظروف العيش والعمل فيها صعبة جدًا،               عل  ى أن

رة آل            زيارة الوطن م ازة ل ن المستوفين للشروط أج نح الموظفي ون مرآز عملهم      .  شهراً ١٢م ن يك ون الذي ا الموظف أم
ي وطنهم أو الذين يواصلون االقامة في وطنهم          أثناء قيامهم بمهامهم الرسمية فليس لهم الحق في أجازة لزيارة الرسمي ف

 .الوطن
 

 األجازة الخاصة
 ٣-٧البند 

 
 .للمدير العام، في الحاالت االستثنائية، أن يمنح أجازة خاصة وفقا للشروط واألحكام التي يراها مناسبة 

 
 .االجازة المرضية واجازة األمومة

 ٤-٧البند 
 

 .ا يناسب من القواعد بصدد منح األجازة المرضية وأجازة األمومةيصدر المدير العام م 
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 المادة الثامنة
 

 الضمان االجتماعي
 

 نظام المعاشات التقاعدية
 ١-٨البند 

 
ن المستوفين للشروط في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم                    بات الشراك الموظفي تَّخذ ترتي ُت

ذا        ًا لالئحة ه تحدة وفق ويحدد المدير العام الفئات التي تشترك في النظام النمساوي للضمان االجتماعي من      .  الصندوق  الم
 .الموظفين الُمَعيَّنين محليًا، وشروط هذا االشتراك

 
 ٢-٨البند 

 
ذي أُِِّذن لموظف لديه بأجازة غياب عن العمل تكاليف مواصلة اشراآه في                         رب العمل ال ام أن يسدد ل ر الع للمدي
ا                    بعض تدا   اعدي م ي صندوق تق ن الصحي واالشتراك ف ثل التأمي ير الضمان االجتماعي م ن الذين   . ب وال يحق للموظفي

  .يختارون هذا البديل أن يشترآوا في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة
 

 التأمين الصحي
 ٣-٨البند 

 
ة مجلس المحافظين،             ام أن ينشئ، بموافق ر الع نظام تأمين على المصاريف الطبية ومصاريف المستشفيات للمدي

ن الصحي، وذلك اما بانشاء صندوق تمولـه الوآالة أو بالتعاقد مع              ام آخر للتأمي تفيدون من أي نظ ن ال يس ن الذي للموظفي
ة    نظمة تجاري ميع تكاليف وللوآالة أن تلزم باالشتراك في عضوية هذا النظام جميع الموظفين، وبالمساهمة أيضًا في ج     . م

  .هذا النظام أو في جزء منها
 

 التعويض في حاالت الوفاة أو الضرر أو المرض التي تعزى الى القيام بمهام رسمية
 

 ٤-٨البند 
 

ام تعويضات  للموظفين في حاالت الحوادث أو المرض أو                   ن، نظ ة مجلس المحافظي ام، بموافق ر الع يضع المدي
 .رسمية في خدمة الوآالةالوفاة التي تعزى الى القيام بمهام 

. 
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 المادة التاسعة
 

 مصاريف السفر ونقل األثاث
 

 مصاريف السفر
 ١-٩البند 

 
ة     )أ(  ي مهم ن ف فر الموظفي ات س زوم نفق ند الل ة ع ع الوآال ام، تدف ر الع ررها المدي ي يق القواعد الت نا ب ره

 .رسمية، ونفقات سفر أفراد أسرتهم المعالين
 

ون السفر ا        )ب(  راعى أن يك لرسمي، في جميع الحاالت، بأآثر الطرق اقتصادا بين نقطة المنشأ والمقصد،    ي
 .على أن يؤخذ بعين االعتبار الهدف من السفر وأغراضه، فضال عن أمان المسافر

   
 

 نقل األمتعة الشخصية واألثاث المنزلي
 ٢-٩البند 

 
رأة      -يحق للموظف    )أ(  ان أو ام ًال آ ل عن س             -رج دة ال تق ن لم ذي يعيَّ نتين، أو ُينَقل من مرآز عمل الى     ال

ة، من حيث المبدأ، تكاليف نقل أمتعته الشخصية وأثاثه المنزلي          ع له الوآال نتين، أن تدف ل عن س دة ال تق آخر لم
ي يقررها المدير العام           القواعد الت نًا ب اال أن للمدير العام أن يقرر عدم دفع تكاليف نقل .  رجًال آان أو امرأة -ره

تعة الشخص ته    األم زن أمتع بدها الموظف لخ ي تك ك المصاريف الت ن ذل دًال م ع ب ي وأن يدف اث المنزل ية واألث
ه المنزلي، اذا رأى في ذلك مصلحة للوآالة على ضوء تكلفة نقل األثاث والمدة المحتملة للتعيين     الشخصية وأثاث

 .أو النقل
 

ة، يحق للموظف            )ب(  تهاء الخدم ند ان رأة       -ع ان أو ام ًال آ ذي  - رج ة مصاريف نقل أمتعته     ال دفعت الوآال
ته الشخصية   ل أمتع يف نق نه، أن يتقاضى تكال ى وط ه ال ة باعادت تزم الوآال ذي تل نزلـه، وال اث م الشخصية وأث

 .والمنزلية، رهنًا بقواعد يقررها المدير العام
 

 منحة االنتداب
 ٣-٩البند 

 
ة قد أذنت بسفرهم بمناسبة التعيي          ون الوآال ن تك ن الذي ن أو اعادة االنتداب أن يتقاضوا منحة انتداب طبقًا للموظفي

 .لقواعد يقررها المدير العام
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 المادة العاشرة
 

 العالقات مع الموظفين
 

 مجلس الموظفين
 ١-١٠البند 

 
 .ينشأ مجلس للموظفين، ينتخبه الموظفون، بقصد تأمين االتصال المستمر بين الموظفين والمدير العام )أ( 

 
 . الموظفين بطريقة تكفل التمثيل العادل لكافة فئات الموظفينيتألف مجلس )ب( 

  
 الهيئات المشترآة بين االدارة والموظفين

 ٢-١٠البند 
 

ر العام         جهازًا اداريًا بمشارآة الموظفين السداء المشورة اليه بشأن السياسات        - رجًال آان أو امرأة    -ينشئ المدي
ن والمسائل العامة          المتعلقة برفاهيتهم واالصدارات االدارية ذات الصلة، وليقدم اليه ما يراه من       الخاصة بشؤون الموظفي

 .اقتراحات لتعديل الئحة الموظفين والنظام االداري للموظفين
 

 المادة الحادية عشرة
 

 االجراءات التأديبية
 

  سوء السلوك
 ١-١١البند 

 
ام       ر الع رأة       -للمدي ان أو ام ًال آ راه منا        - رج ا ي ع م ى الموظفين الذين يكون       أن ُيَوقِّ ية عل بًا من اجراءات تأديب س

 .وله أن يفصل دون سابق انذار أي موظف الرتكابه سوء تصرف جسيمًا. سلوآهم غير مرٍض
 

 المادة الثانية عشرة
 

 الطعون
 

 مجلس الطعون المشترك
 ١-١٢البند 

 
ن السداء المشورة اليه               ارآة الموظفي ا بمش ازا اداري ام جه ر الع  في حالة قيام أي موظف بالطعن في ينشئ المدي

 .قرار اداري بدعوى اخالله بشروط تعيينه، بما في ذلك اخالله بجميع البنود والقواعد ذات الصلة
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 ٢-١٢البند 
 

ن الترتيبات الالزمة لتكليف محكمة مستقلة بالنظر في الطعن الذي يقدمه أحد الموظفيـــن                تخذ مجلس المحافظي ي
 .  في صحة أي قرار اداري يمسه- رجًال آان أو امرأة-
 

 المادة الثالثة عشرة
 

 أحكام عامة
 

 ١-١٣البند 
 

اء            بة ألعض الحقوق المكتس الل ب ن دون أي اخ ة الموظفي ل الئح ال أو تعدي وم باآم ن أن يق س المحافظي لمجل
 .األمانة

 
 ٢-١٣البند 

 
 .يقوم مجلس المحافظين سنويا بابالغ المؤتمر العام بمثل هذه التعديالت 

 
 ٣-١٣البند 

 
ية العامة لألمم المتحدة بشأن                         تخذها الجمع ي ت ررات الت يذ المق ام بتنف ر الع ؤذن للمدي تمادات، ي توافر االع نًا ب ره

ادة   ية بموجب الم ية الدول ة المدن نة الخدم ي تصدرها لج س  ١٠التوصيات الت ة مجل ن موافق ي، لحي ا األساس ن نظامه  م
ى هذ       ى ادخال تعديالت عل ن عل ويقدم المدير العام تقريرًا بشأن تنفيذ تلك المقررات، ويقدم اقتراحات . ه الالئحةالمحافظي

ن             ي الئحة الموظفي نود ذات الصلة ف ند أو الب ى الب ا عل راد ادخاله تعديالت الم ن في دورته     بشأن ال ى مجلس المحافظي ال
 .التالية

 
 ٤-١٣البند 

 
ي قد يقررها المدير الع              ي الحدود الت ن، ف ام وبموجب األحكام والشروط التي قد يضعها، الحصول يحق للموظفي

زى   ه يع ام أن ر الع رر المدي و يق ى نح تهم الشخصية أو اصابتها بأضرار عل دان أمتع ة فق ي حال ول ف ى تعويض معق عل
 .مباشرة الى أداء واجبات رسمية في خدمة الوآالة

 
 ٥-١٣البند 

 
ية االستحقا               ي ازدواج ير لتالف ام تداب ر الع تخذ المدي ة يعمل في الوآالة أو في            ي ان زوج موظف الوآال قات اذا آ

م المتحدة                 ام المستحقات واالستحقاقات الموحد لألم نظمة أخرى تطبق نظ ودون المساس بالمذآور آنفًا، يجوز للمدير    . م



INFCIRC/612 
page 18 

زوج يختلف عن مقر عم                          ر عمل ال ان مق ى بعض المستحقات واالستحقاقات المنفصلة اذا آ اء عل رر االبق ام أن يق ل الع
 . الموظف

 
 المادة الرابعة عشرة

 
 تعاريف

 
 ١-١٤البند 

 
ام             ر الع م المدي ة ه رأة       -أعضاء األمان ان أو ام ًال آ نهم، سواء باالنتداب أو بصورة     - رج ن يعي ون الذي  والموظف

 .مباشرة، لكي يتفرغوا للعمل في الوآالة آليًا أو جزئيًا، والذين تنص عقودهم على أنهم يخضعون لهذه الالئحة
 

 ٢-١٤البند 
 

م األشخاص الذين يعينهم المدير العام، سواء باالنتداب أو بالتعيين المباشر، للعمل في الوآالة على                 ون ه الموظف
 .أساس التفرغ أو عدم التفرغ، والذين تنص عقودهم على أنهم يخضعون لهذه الالئحة
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 المرفق األول
 

 تعويضات انهاء الخدمة
 

 :تعيينهم تعويض وفقا لألحكام التاليةيدفع للموظفين عند انهاء  
 
رات   )أ( ي الفق يها ف االت المنصوص عل تثناء الح دول  ) و (-) ب(باس ا للج ة وفق اء الخدم ع تعويض انه اه، يدف أدن

 :التالي
 

دد شهور األجر الداخل في حساب مكافأة انتهاء الخدمة على               تعويض محسوبا بع دار ال مق
 ظام االداري للموظفين من الن٥-٦-٤المحدد في البند النحو 

 

 
 الموظفون المعينون لمدة محددة تتجاوز ستة شهور

 سنوات الخدمة المستكملة
رة ( ر الفق اء(أنظ ن ) ه م

 )١-٣-٧القاعدة 
١ 
٢ 
٣ 
٤ 

أسبوع واحد عن آل شهر من الخدمة غير المستكملة على أال يقل التعويض المدفوع عن            
 أجر ستة أسابيع وال يزيد عن أجر ثالثة أشهر

٥ 
٦ ٣ 
٧ ٥ 
٨ ٧ 
٩ ٩ 
 ١٠ ٩ر٥
 ١١ ١٠ر٥
١٢ ١١ 
١٣ ١١ 
 ١٤ ١١ر٥
  أو أآثر١٥ ١٢

 
) أ(يحصل الموظف الذي ينهي تعيينه ألسباب صحية على تعويض مساو للتعويض المنصوص عليه في الفقرة         )ب(

تعويض بمقدار أي استحقاق عجز يحصل ع                ذا ال بلغ ه ى أن يخفـَّض م رفق عل ذا الم ليه الموظف من أي نظام دائم من ه
 .للمعاشات التقاعدية تسهم فيه الوآالة عن عدد الشهور المقابلة في جدول التعويض

 
نه ألحد األسباب المحددة في الفقرة الفرعية                )ج( ذي ينهي تعيي من البند ) ب(من الفقرة ‘ ٣‘أو‘ ٢‘أو ‘ ١‘الموظف ال
ن، يمكن أن يعطي، حسب تقدي            ١-٤ ام تعويضا ال يتجاوز نصف التعويض المنصوص     من الئحة الموظفي ر الع ر المدي

 .من هذا المرفق) أ(عليه في الفقرة 
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ي صالح حسن سير ادارة الوآالة، ووافق الموظف المعني على ذلك، جاز للمدير العام                    )د( ن ف اء التعيي ان انه اذا آ
ن في الفقرة           تعويض المبي دار ال زيد مق  في المائة، اذا رأى أن هناك ما يبرر ٥٠تتجاوز من هذا المرفق بنسبة ال ) أ(أن ي

 .هذه الزيادة في الظروف المعينة النهاء التعيين
 
 :ال يدفع أي تعويض لمن يلي )هـ (
 

ي يكون الموظف قد تلقى فيها من قبل انذارا بانهاء الخدمة                       ‘١‘  ي الحاالت الت تقيل، اال ف ذي يس الموظف ال
  الخدمة؛ويتم فيها االتفاق على تاريخ انهاء

 
 
 

اريخ انتهاء التعيين المحدد في آتاب                        ‘٢‘  ي ت ته ف ذي تنتهي خدم دة وال نا محدد الم ن تعيي أو الموظف المعي
 التعيين؛

 
 أو الموظف المفصول بطريق الفصل دون سابق انذار؛ ‘٣‘ 

 
  الذي يهجر مكان عمله؛- رجال آان أو امرأة-أو الموظف  ‘٤‘ 

 
 .بموجب أي نظام دائم للمعاشات التقاعدية تسهم فيه الوآالةأو الموظف الذي يتقاعد  ‘٥‘ 

 
ن                 )و( ن المعيني ة للموظفي اء الخدم ع تعويض انه ي   يجوز أن يدف  خدمة قصيرة اذا ورد نص بهذا المعنى في     طاراف

 .آتب تعيينهم وذلك طبقا لما تنص عليه تلك الكتب
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 المرفق الثاني
 

 منحة االعادة الى الوطن
 

 :ب منحة االعادة الى الوطن وفقا للمعدالت التاليةتحس
 

مقدار المنحة مبينا بأسابيع األجر الداخل في حساب مكافأة انتهاء الخدمة 
 من النظام ٥-٦-٤على النحو المقرر من قبل المدير العام المحدد في البند 

 االداري للموظفين

 

الموظف الذي ليس له، عند انتهاء الخدمة، 
 معالزوج أو ولد 

الموظف الذي له، عند انتهاء 
 الخدمة، زوج أو ولد معال

عدد سنوات الخدمة 
 المتصلة خارج الوطن

١ ٤  ٣ 
٢ ٨ ٥ 
٣ ١٠ ٦ 
٤ ١٢ ٧ 
٥ ١٤ ٨ 
٦ ١٦ ٩ 
٧ ١٨ ١٠ 
٨ ٢٠ ١١ 
٩ ٢٢ ١٣ 
١٠ ٢٤ ١٤ 
١١ ٢٦ ١٥ 
  أو أآثر١٢ ٢٨ ١٦
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 الفهــــرس
 

    
 الموضــــوع  البنـــــــــــــد

 أ
 االجــازات    
  الخاصة   االجازة   ٤ -٧
  السنوية   االجازة   ١ -٧
  المرضية وأجازة األمومة    االجازة   ٣ -٧
  زيارة الوطن   االجازة   ٢ -٧
 األمم المتحدة     ٣ -١٣
 االجراءات التأديبية      ١ -١١
 ازدواجية االستحقاقات      ٥ -١٣
 استحقاقات االعالة     ٣ -٥
 االستعــارة    ٢ -٣
 االستقـالة    ٤ -٤
 )في شؤون األمانة(االستقالل    ٤ -١
 اصدار الوثائق      ٣ -١
 االمتيازات والحصانات      ١٠ -١
 انتهاء التعيين     ١ -٤
 االنذار بإنهاء الخدمة      ٢ -٤

 تعويضات إنهاء الخدمة      ٣ -٤، المرفق األول، ٣ -٤
 ب

 بدل االغتراب    ٧ -٥
 بدل التمثيل     ٨ -٥
 اللغة  بدل   ٥ -٥
 بدل المشقة والتنقل      ٣ -٥

 ت
 التأمين الصحي     ٣ -٨
 الذين الترتيبات المتعلقة بالموظفين   ٢ -٨

 يكونون في أجازة غياب عن العمل
   
 التشاور مع الموظفين    ٢ -١٠
 تصنيف الوظائف      ١ -٢

 تعاريف   
 أعضاء األمانـــة     ١ -١٤
 الموظفـــون     ٢ -١٤

 تعديل الئحة الموظفين     ٢ -١٣، ١ -١٣، ٢ -١٠
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 الموضــــوع  البنـــــــــــــد
   
 التعويض في حاالت الوفاة أو الضرر أو المرض       ٤ -٨
 تعويضات إنهاء الخدمة     ١ -٩

 التعيينات     
 إنتهاء التعيين      ١ -٤
 أنواع التعيينات       ٣ -٣
 االعتبارات األساسية للتعيين        ١ -٣
 رة واالستعارة   التعيين مباش    ٢ -٣
 آتاب التعيين     ٥ -٣
 المعايير الطبية للتعيين       ٤ -٣
 ملء الوظائف الشاغرة      ٧ -٣
 التقاعــد     ٥ -٤

 ج
 الجهاز االستشاري     ٢ -١٠
 حقوق الملكية الفكرية وبراءات االختراع        ٧ -١

 ر
 الرواتــــب      ١ -٥

 س
 سلطة المدير العام     ٢ -١
 السلـــوك     ٥ -١

 ض
 ضريبة الدخل     ٢ -٥

 ط
 الطابع السري للمهام     ٦ -١
 الطعــــون    ٢ -١٢، ١ -١٢

 ف
 فقدان األمتعة الشخصية أو اصابتها بأضرار         ٤ -١٣

 ق
 قسم الخدمـة     ١٢ -١، ١١ -١

 م
 المؤتمر العام    ٢ -١٣
 مصاريف نقل األمتعة الشخصية      ٢ -٩
 مظاهر التكريم والمنح    ٨ -١
 ــات التقاعدية    المعاشـ  ١ -٨
الترتيبات المتعلقة بالموظفين الذين    ٢ -٨

  في اجازة غياب عن العمليكونون
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 الموضــــوع  البنـــــــــــــد
   
 منح التعلـــيم      ٤ -٥

 منحة االعادة الى الوطن     ١ -٦، المرفق الثاني، ١ -٦
 منحة االنتداب     ٣ -٩
 الموظفون المدنيون الدوليون       ١ -١

 ن
 النشـاط السياسي      ٩ -١
 نظام إدارة األداء      ٦ -٣

 النظام االداري للموظفين       
 تعديل النظام االداري للموظفين         ٢ -١٠

 تقرير النظام االداري للموظفين         النطاق والغرض
 نظام االقتطاع االلزامي    ٢ -٥

 
 


