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 2020اصدار حزيران/يونيو -النظام األساسي للموظفين

 

 الديباجة
 

بين حكومة الجمهورية الفرنسية ومنظمة األمم  ةالموقَع المعاهدة بموجب اتدوريلل للرقم الدولي الموَحدلمركز الدولي ا أنشئ

وتشغيل نشاء إعلى  وظيفة المركز تنطوي. 1974تشرين الثاني/نوفمبر  14بباريس بتاريخ  للتربية والعلم والثقافةالمتحدة 

ويتعاون   .دوريةال المطبوعاتالنظام الدولي للبيانات الخاصة بتحت اسم صات، اصتخلتسجيل الدوريات من كل اال م آليانظ

 العاملة في نفس المجال.مع المراكز الوطنية واإلقليمية  ،حسب االقتضاء ،لمركز الدوليا

 

والدول الدول األعضاء في منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  مؤسسة مستقلة تمارس أنشطتها لصالحهو المركز 

 .1976األول/اكتوبر تشرين 12المعدَل بتاريخ للمركز األساسي األعضاء المنتسبة إليها وفقا للشروط التي ينص عليها النظام 

 

التي يتمتع بها  االمتيازاتو حقوقوعلى الالمبادئ العامة والشروط العامة للتوظيف، على للموظفين  النظام األساسي نصي

 .المركز إدارةمجلس ، كما حدَدها والتزاماتهمجباتهم اوو ،المركز موظفو

 

 

 ـ األحكام العامةاألول الفصل 
 

. موضع التنفيذ هذا النظام األساسيوضع بصفته الموظف األعلى رتبة في المركز،  ة/المدير/ة تولىي  .1المادة 

أحكام هذا النظام افقة مع والمتاللوائح التنظيمية لهذا الغرض التوجيهات و صدره، وييسهر على تطبيق

 كماله.لتنفيذه أو إل

 

وتعدليها  هارإقرا المدير/ة/ةيتولى توجيهات واسطة تطبيق النظام األساسي للموظفين ب قواعدد حديتيتم  .2 المادة

ات تم اعتمادها أو توجيهأي مجلس اإلدارة ببإبالغ  المدير/ة/ة قوميوالفريق المشترك. بعد التشاور مع 

 . المركز ميزانيةعلى  ريثتأويكون لها تعديلها 

 

. في حال وجود تنازع بين مادة أو أكثر من مواد النظام األساسي للموظفين على التوجيهاتأحكام سود ت  .3 المادة

 .النظام األساسي للموظفين، يسود التوجيهاتوواحدة أو أكثر من  ،النظام األساسي للموظفين

 

 م أدناه.5 المادة ورد فيللتعريف الذي قا وف المركز موظفيعلى  للموظفينالنظام األساسي طبق ي   .4 المادة

 

 العبارات التالية:ب ذلك، يُعنى غيرالسياق  قتضيما لم يو، النظام األساسي للموظفينألغراض هذا   .5 المادة

 

ول كانون الثاني/يناير تبدأ في أ ،" هي الفترة المؤلفة من اثني عشر شهراالسنة التقويمية" أ(

 كانون األول/ديسمبر؛ 31وتنتهي في 

 "صاحب الحق" هو كل شخص يتمتع، بموجب القوانين النافذة، بحق الوراثة عقب وفاة أحد  ب(    

 الموظفين؛    

 ؛المركز الدولي للرقم الدولي الموَحد للدوريات"المركز" هو  ج(    

الذي تربطه بأحد الموظفين عالقة ثابتة )ذكر أو أنثى( ساكن" هو الشخص المُ الشريك " د(

 ؛فراد من الجنسيناألدون تمييز بين ومتواصلة 

 بشراكة مماثلة تمنح رتبط بأحد الموظفين بزواج أوالم)ذكر أو أنثى( "الزوج" هو الشخص  ه(

  ؛ا من قبل هيئة وطنية مختصةومعترف بها قانون ،الزواجالتي يمنحها  الحقوقنفس 

 ؛المركز الدولي للرقم الدولي الموَحد للدوريات مجلس إدارةمجلس اإلدارة" هو  " و(

 ؛المركز الدولي للرقم الدولي الموَحد للدوريات" هو مدير أو مديرة المدير/ة " (ز

 المركز الدولي للرقم الدولي الموَحد للدوريات مدير/ة" هي نص نظامي يصدره التوجيهات" (ح

 ؛النظام األساسي للموظفينأو اكمال هذا  لغرض تنفيذ

 محدَد؛غير جل أل"التوظيف لمدة غير محدودة" هو التوظيف  (ط

للرقم الدولي النظام األساسي للمركز الدولي التزامها بت "الدولة العضو" هي كل دولة أعلن ي(

 ؛الموَحد للدوريات

 "اليوم" هو اليوم التقويمي؛ ك(

 الفعلي داخل المركز؛"يوم عمل" هو يوم العمل  (ل
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الحالي، باستثناء النظام األساسي من  26وفقا للمادة  المدير/ة"الموظف" هو كل شخص وَظفه  م(

المؤتمرات أو محددة مثل ومن تم توظيفهم ألغراض  ،والمتعاقدين، والمياومين ،المستشارين

 ؛ المؤقتةاالجتماعات، وعمال صيانة المكاتب واليد العاملة المأجورة 

توصيف )أي مع بطاقة إلى وظيفة أخرى بصفة ثابتة "النقل الوظيفي" هو نقل أحد الموظفين  ن(

 ( دون تغيير الراتب؛جديد للعمل

 الفقرة الفرعية م أعاله؛وفقا لما تنص عليه في المركز العاملون "الموظفون" هم األشخاص  س(

تنطوي على نفس الحقوق التي "الشراكة المدنية" هي الزواج أو الشراكة المعيشية التي  ع(

  .ا من قبل هيئة وطنية مختصةومعترف بها قانون ،يمنحها الزواج

 

 

 والحصانات تيازاتمـ الحقوق، الواجبات، اال الثاني الفصل

 
 انها بل وطنيةمسؤوليات  ليستكموظفين  مسؤولياتهمو. ندوليو نوموظفهم المركز وموظفو  ة/مدير .6 المادة

على النحو الذي هم اممهااللتزام بتأدية  ،في وظائف المركز يعني قبولهم لتعيينهم. بحتة دولية مسؤوليات

 مصلحة المركز. فيحصريا  يصب

 

الذي يجوز أن يعينهم في أي وظيفة من وظائف المركز حسب مؤهالتهم  المدير/ةيخضع الموظفون لسلطة   .7 المادة

 ممارسة وظائفهم. عن المدير/ةوكفاءاتهم وخبراتهم. وهم مسؤولون أمام 

 

ال يجوز التمييز بين الموظفين على أساس العرق أو االنتماء االجتماعي، اللون، اإلعاقة، السن، الحالة   .8 المادة

    أو االبوية، نوع الجنس أو الميول الجنسية، األفكار السياسية أو الفلسفية أو الدينية.الزوجية 

 

 المركز على النحو التالي: فيلخدمة المركز. تحدَد مدة العمل  همعملأوقات  كافة الموظفونيخصص    .9 المادة

 االثنين ولغايةيوم ( أيام، من 5ساعة عمل فعلي موزعة على خمسة ) 35يتألف أسبوع العمل العادي من ـ 

 ( مساًء؛8الثامنة )الساعة ( صباحا وحتى 8الثامنة )الساعة الجمعة ابتداًء من  يوم

 المركز؛ فيسارية خاص شروط تطبيق أوقات العمل المتغيرة ال ـ يحدَد توجيه

 حدَديو. ذلك الخدمة ضرورات اقتضت إذا بعد عن ها/عمله مزاولة ة/لموظف ة/المدير يأذن أن يجوز -
 ؛المركز في المعتمد بعد عن العمل تنظيم شروط الغاية لهذه خَصصم توجيه

. في هذه ضرورات الخدمةبذلك إذا سمحت  همات عملأوقخفض ب أذنا الموظفين المدير/ةمنح ـ يجوز أن ي

 ؛ةساعات العمل الفعليعلى اساس سب راتب الموظفين المعنيين الحال، يُح

كانون الثاني/يناير(، اثنين عيد الفصح، عيد  1س السنة الجديدة )الرسمية الفرنسية هي: رأ االجازاتـ أيام 

عيد الصعود، اثنين عيد العنصرة، العيد  ايار/مايو(، 8) 1945ايار/مايو(، اعالن النصر عام 1) العمل

تشرين  1قديسين )آب/أغسطس(، عيد جميع ال 15تموز/يوليو(، عيد صعود السيدة العذراء ) 14الوطني )

كانون  25تشرين الثاني/نوفمبر(، وعيد الميالد ) 11) 1918 عام اعالن الهدنةالثاني/نوفمبر(، 

 األول/ديسمبر(.  

دون اذن بخارج عملهم في المركز، بما فيه العمل التطوعي،  منتظمأي نشاط  مزاولةموظفين ال يجوز لل

 وظائفهم في المركز بشكل عادي.تأدية . ال يجوز لهم شغل أي منصب يتعارض مع المدير/ةخطي من 

أي مسالة ذات صلة بشركة أو مع في إطار أداء وظيفته الرسمية  ويتعيَن على الموظف الذي قد يتعاطى

 بطبيعة واهمية هذه المصلحة. المدير/ةغ تربطه بها مصلحة، أن يبلَ جمعية أو منشأة تجارية 

 

وظائفهم، من أي حكومة أو أي سلطة في أداء ال يجوز للموظفين أن يلتمسوا أو أن يقبلوا أي تعليمات  . 10 المادة

 .المركز ة عنخارج

 

بيئة عمل تضمن لكل فرد احترام كرامته الشخصية. ويجب  تكوينأن يساهموا في يتعيَن على الموظفين  . 11 المادة

لحساب  هب آخر يقومون عملفي أي عن أي شكل من اشكال المضايقة في مكان العمل أو  أن يمتنعوا

 المركز.

 

وز موظفين دوليين. وال يجك هميليق بوضعالذي يتعيَن على الموظفين االلتزام في شتى الظروف بالسلوك   . 12 المادة

أي تفادي  عليهموظائفهم داخل المركز. وينبغي ل األداء السليممع  ال يتوافقاي نشاط في  اطنخرلهم اال

 مع النزاهة واالستقاللية ىأو يتناف ،الوظيفة العمومية الدولية يشَوه سمعةقد  أي تصريح علنيعمل، السيما 



 

4 
 2020اصدار حزيران/يونيو -النظام األساسي للموظفين

لسياسية أو اتهم امعتقدأو  وطنيةال هممشاعر التخلي عن. ال يتعيَن عليهم وضعهمها بوالحياد التي يتطلَ 

 .ةالدولي وظيفتهم بهاتطلَ التي تالتحفظ واللباقة في كل الظروف يراعوا أن عليهم الدينية، بل يجب 

 

. ويتوجب عليهم ةالرسميمسائل الجميع ب حصافة فيما يتعلقاعتماد أقصى قدر من اليتعيَن على الموظفين    .13المادة 

ألي ، المدير/ةأو بإذن من  األداء المعتاد لواجباتهمذلك  اقتضىإالَ إذا عدم اإلفصاح في أي وقت كان، 

 هذه االلتزامات ال تزول .عنها بعد يُعلنولم  ةهم الرسميوظيفتملكونها بحكم ت يطرف كان عن معلوما

 الخدمة. تهاءناب

 

 هبة أو أجر،أو امتياز، أو أي وسام شرف أو تقدير، قبول للوظيفة ه أدائال يجوز ألي موظف خالل فترة  . 14المادة 

، قبل تعيينهأدَاها يكون الموظف قد لقاء خدمات  المدير/ةوافق عليها التي يواالمتيازات  األوسمةإالَ تلك 

أو جوائز مقدمة من منظمات أيضا بقبول أوسمة شرف  المدير/ة. يمكن أن يأذن عمل عسكري مقابلأو 

 وضع معذلك تعارض يشريطة أالَ  ل خارج أوقات العملعم أجر لقاءتلقي تربوية، علمية أو ثقافية، أو 

  الموظف الدولي.

 

 يتعارض مع أي نشاط سياسي  عليهم االمتناع عنينبغي التصويت ولكن، يجوز للموظفين ممارسة حق   .15المادة 

 ، أو يضر بهما.الموظف الدولي وضعاللذين يقتضيهما والحياد  االستقالل

  

 بين حكومة الجمهورية الفرنسية  ةالموقع المعاهدةإن الحصانات واالمتيازات الممنوحة للموظفين بموجب  . 16 المادة

 نحت قد مُ ، 1974تشرين الثاني/نوفمبر  14ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بباريس في   

 من الوفاءن بها الموظفين المشموليالحصانات واالمتيازات  هذه فيعتال المركز. مصلحة خدمة ل

التي قد تنشأ فيها حالة  األحوال . وفي جميعالساريةالشرطة  أنظمةقوانين وال مراعاةالخاصة و اتهملتزامبا

 الذي المدير/ةفورا بها  لغأن يب المعني، ينبغي على الموظف الحصانات واالمتيازاتهذه  تتعلق بتطبيق

  .أم ال هاما إذا كانت هناك حاجة للتنازل عنيقرر 

   

ن أمارس بأ وأعد رسمياالتالي: "أعلن الخطي  االعالنفي الوظيفة  التعيينيوقَع الموظفون عند قبولهم  . 17 المادة

المركز الدولي للرقم الدولي الموَحد في  ادوليا موظف ام المسندة إلَي بصفتيالمهبكل والء وحصافة وضمير 

مصالح المركز وحدها، وأالَ التمس  ، وأن أؤدي هذه المهام وأنظم سلوكي واضعا نصب عينيللدوريات

  ."المركز ة عنخارج أي حكومة أو سلطةمن فيما يتعلق بأداء واجباتي تعليمات أي ل أقبأو 

 

 ، بعد ادخال التعديالتأيضا المدير/ةعلى  أعاله 17إلى  10تنطبق األحكام الواردة في المواد من  . 18 المادة

  فيما االختصاص هذا ممارسةاإلدارة  مجلس يتولى التصرف، سلطة للمدير يكون وحيثما. الضرورية 

 .المدير/ةب يتعلق 

  

   

 ـ تصنيف الوظائف والموظفينالثالث الفصل 
 

 :رتبينقسم الموظفون إلى فئتين وعشر  .19 المادة

في مراكز تتشكل من الموظفين من أصحاب االختصاص والموظفين (: بتر 4ـ الفئة أ )

 ؛المسؤولية

وظائف التنفيذ اإلداري والوظائف  الذين يمارسون: تتشكل من الموظفين (رتب 6ـ الفئة ب )

 التقنية.

 

أعاله.  19الترتيبات المطلوبة من أجل تعريف الوظائف وفقا للفئتين المحددتين في المادة  المدير/ةيتخذ  .20 المادة

الوظائف على مجلس اإلدارة للموافقة عليها بعد  وتُطرح الخطوط التوجيهية الموضوعة لتعريف هذه

 .استشارة الفريق المشترك

المخَصصة ومستوى المسؤوليات الموكلة إلى كل موظف  الوظائفعلى أن تكون طبيعة  المدير/ةيسهر  

 .متوافقة مع تعريف كل وظيفة حسبما وافق عليها مجلس اإلدارة

تصنيف الموظفين في الجدول القياسي المرفق في ملحق هذا النظام األساسي حسب طبيعة  المدير/ة تولَىي 

و/أو الخبرة المهنية  هادات التعليم العالي والمهنيبناًء على شإلى الموظف الوظيفة والمسؤوليات الموكلة 

 المكتسبة المبَينة في الوثائق االثباتية المقدمة من جانب الموظف المعني. 
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 وتغيير الفئة التقدم الوظيفي، الترقية، الوظيفي التوظيف، التعيين، النقلـ  الرابع الفصل

 

هي في توظيف وتعيين ونقل أو ترقية الموظفين  الحصر العتبارات التي يجب مراعاتها على وجها . 21 المادة

 .نزاهةالكفاءة والو ضرورة توفير أعلى مستويات القدرة

 

 التوظيف

 

ألصل العرقي، اللون، اإلعاقة، السن، ا على ،على وجه التحديدقائم تمييز أي  دون ينفيجري تعيين الموظ . 22 المادة

 المعتقدات السياسية والفلسفية والدينية.أو الحالة الزوجية أو األبوية، نوع الجنس أو الميول الجنسية، 

 احدى الدول األعضاء. مواطنين من على بصرف النظر عن الفقرة السابقة، يمكن أن يقتصر التوظيفو 

 

 ممكن. نطاق جغرافيعلى أوسع  التوظيف كونأن ي يراعي المركز .23 المادة

 

 .المساواة بين الجنسين في كافة فئات الوظائف يعتمد المركز سياسة تراعي .24 المادة

 

 خارجيا. أو/ والدعوة لتقديم الترشيحات داخليا و ،إعالناتبواسطة يتم اإلعالن عن الوظائف الشاغرة  .25 المادة

 

 التعيين

 

من جهة، والموظف  المدير/ةالموظفين. يتم التعيين بناًء على عقد توظيف يوقعه كل من  المدير/ةيعيَن  .26 المادة

  .17المشار اليه في الفقرة  إلعالنرفق بهذا العقد االمعيَن من جهة أخرى. ويُ 

 

يعني ه. تطبيقصة بوالتوجيهات الخا نسخة من هذا النظام األساسي يُسلَم الموظف عند توقيع عقد التوظيف .27 المادة

، الخاصة بتطبيقهتوجيهات الو النظام األساسيبأخذ العلم ب اإلقرار، في الوظيفة هعيينلتالموظف قبول 

 ها.وقبول الشروط التي يتضمنا

 

 فترة اختبار. التعيين األول،بعد الفعلية في الخدمة األولى  (3) الثالثةشهر األ بالنسبة لموظفي الفئة أ، تشكل .28 المادة

 يوما. 15 لمدة انذار توظيف عقبالهذه الفترة  خاللفي أي وقت  المدير/ةأن ينهي ويجوز  

في النصف األول من الشهر الثالث لبدء عمله لكي يتسنى  الموظف تقييم عمل ختباراليجري خالل فترة ا 

 .أو انهائه التوظيف تثبيت ة/لمديرل

تثبيت التوظيف، بيوما على األقل من انتهاء فترة االختبار،  15قبل الموظف المعني خطيا  المدير/ةغ يبل 

تمديد فترة االختبار إالَ  تمديد فترة االختبار األولية لمدة ال يمكن أن تتجاوز ثالثة أشهر. ال يجوزانهائه أو 

 مرة واحدة. 

لكي  فترة االختباراء يوما من انته 20قبل  الموظففي حال تمديد فترة االختبار، يجري تقييم ثان لعمل  

 .التوظيف أو انهائه تثبيت ة/لمديريتسنى ل

 

 فترة اختبار.، األول تعيينال بعدالفعلية الخدمة  في (2)األوالن  نالشهرايشكل  ،بالنسبة لموظفي الفئة ب .29 المادة

 يوما. 15في أي وقت خالل هذه الفترة التوظيف عقب انذار لمدة  المدير/ةيجوز أن ينهي  

الثاني لبدء عمله لكي يتسنى في النصف األول من الشهر  الموظف تقييم عمل يجري خالل فترة االختبار 

 .أو انهائه عيينالتتثبيت  لمديرل

يوما على األقل من انتهاء فترة االختبار، بتثبيت التوظيف،  15قبل الموظف المعني  خطيا المدير/ةغ يبل 

تمديد فترة االختبار إالَ  األولية لمدة ال يمكن أن تتجاوز الشهرين. ال يجوزانهائه أو تمديد فترة االختبار 

 مرة واحدة.

لكي  فترة االختباريوما من انتهاء  20قبل  الموظففي حال تمديد فترة االختبار، يجري تقييم ثان لعمل  

 أو انهائه. التعيين تثبيت لمديريتسنى ل

 

. ال تطبق فترات االختبار أخرى (2) . يجوز تمديدها لفترات عامين(2) عامينعقود التوظيف لمدة  برمت .30 المادة

 اآلنفتين في حال تجديد مدة العقد.  29و 28المشار إليها في المادتين 
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 .من فترة عامين غير محدود عددلالتوظيف د وعقتجديد مدة  يمكن 

( سنوات على األقل على توقيع العقد األولي، 4، أي بعد انقضاء أربع )توظيفالعقد تجديد مدة بعد انتهاء  

 .جل غير محدَدتوظيفا ألالموظف المعني على  المدير/ةيمكن أن يعرض 

 

بتجديد ، يالجار توظيفالعقد مدة على األقل من انتهاء  شهرينقبل  الموظف المعني خطيا، المدير/ةغ يبل 

بمدة الشهرين في اإلنذار الموجه لهذا الغرض،  ، وفيما لم يتم التقيَدعقدالتجديد عدم . في حال نهائهإب ه أوعقد

  د انقضاء فترة هذا اإلنذار.تلقائيا للمدة الالزمة بع عقد التوظيفيتجدد 

  

لمدة محدودة بمدة توظيف د العق برمي، (2) ن عامينع قلت التوظيف ألداء مهمة محددة لمدة كونعندما ي .31 المادة

 د.العق هذا

 

 النقل الوظيفي

 

 .ومع الفريق المشترك هأحد الموظفين من منصبه بعد التشاور مع المدير/ة نقليجوز أن ي .32 المادة

. في حال الرفض المدير/ةالجديد في التاريخ الذي يحدده يتعيَن على الموظف المنقول أن يشغل منصبه  

 اتبر( 2/1)يعادل نصف  اتعويضومنحه  على الفور غير المبرر، يُصار إلى تسريح الموظف المعني

 ( شهرا.12اثني عشر ) راتبكاملة. وال يجوز أن يتجاوز هذا التعويض ما يعادل  شهر عن كل سنة خدمة

 

 التقدم الوظيفي
 

 .ة/لمديريعود قرار الترفيع في الدرجات ل .33 المادة

الذين يتمتعون  3وب 4بو 5ب الرتبفي يتم الترفيع في الدرجات مباشرة إلى الدرجة األعلى للموظفين   

 باألقدمية التالية:  

 ( واحد لالنتقال من الدرجة األولى إلى الدرجة الثانية؛1ـ عام )     

 أشهر لالنتقال من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة، ومن الثالثة  (6) ( واحد وستة1)ـ عام  

 إلى الرابعة؛  

 .الحق( ألي تغيير 2ـ عامان )     

الذين يتمتعون  0بو 1وب 2ب الرتبيتم الترفيع في الدرجات مباشرة إلى الدرجة األعلى للموظفين في   

 باألقدمية التالية:  

 من الدرجة األولى إلى الدرجة الثانية؛ ( واحد لالنتقال1ـ عام )     

أشهر لالنتقال من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة، ومن الثالثة إلى  (6) ( واحد وستة1ـ عام )

 الرابعة؛

 ، ومن الخامسة إلى السادسة، ومنالخامسة الدرجة ( لالنتقال من الدرجة الرابعة إلى2ـ عامان )   

لسابعة إلى الثامنة، ومن الثامنة إلى التاسعة، ومن التاسعة إلى إلى السابعة، ومن ا السادسة

 الحادية عشرة إلى الثانية عشرة؛ الحادية عشرة، ومن إلى العاشرة، ومن العاشرة

 إلى ، ومن الثالثة عشرةالثانية عشرة إلى الثالثة عشرةالدرجة ( أعوام لالنتقال من 3ـ ثالثة )   

 .ة عشرةمساخإلى ال عشرةة بعارالومن  ،ة عشرةبعارال 

الذين يتمتعون  0وأ 1وأ 2وأ 3يتم الترفيع في الدرجات مباشرة إلى الدرجة األعلى للموظفين في الرتب أ

 باألقدمية التالية: 

 :3أ 

 ( واحد لالنتقال من الدرجة األولى إلى الدرجة الثانية؛1عام )ـ 

 ومن الثالثة إلى أشهر لالنتقال من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة، (6) ( واحد وستة1ـ عام )      

 الرابعة؛ 

 الدرجة الخامسة، ومن الخامسة إلى السادسة، ومن ( لالنتقال من الدرجة الرابعة إلى2ـ عامان )      

 إلى إلى السابعة، ومن السابعة إلى الثامنة، ومن الثامنة إلى التاسعة، ومن التاسعة السادسة 

 إلى الحادية عشرة، العاشرة، ومن العاشرة 

 ( أعوام لالنتقال من الحادية عشرة إلى الثانية عشرة، ومن الثانية عشرة إلى الثالثة3ثالثة )ـ    

 .عشرة، ومن الثالثة عشرة إلى الرابعة عشرة 

 :2أ 

 ( واحد لالنتقال من الدرجة األولى إلى الدرجة الثانية؛1عام )ـ    
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 لالنتقال من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة، ومن الثالثة إلى( أشهر 6وستة )( واحد 1عام )ـ    

 الرابعة؛ 

 الدرجة الخامسة، ومن الخامسة إلى السادسة، ومن ( لالنتقال من الدرجة الرابعة إلى2ـ عامان )       

 ؛إلى التاسعةإلى السابعة، ومن السابعة إلى الثامنة، ومن الثامنة   السادسة 

 ةلعاشرة، ومن العاشرة إلى الحاديإلى ا التاسعة الدرجة لالنتقال من ( أشهر6وستة ) (2عامان )ـ    

 ؛عشرة 

 ( أعوام لالنتقال من الحادية عشرة إلى الثانية عشرة، ومن الثانية عشرة إلى الثالثة 3ثالثة )ـ    

 .عشرة، ومن الثالثة عشرة إلى الرابعة عشرة 

 :1أ 

 ؛الثالثةإلى  الثانية، ومن األولى إلى الدرجة الثانية ( لالنتقال من الدرجة2ـ عامان )   

 الرابعة؛ إلى الدرجة الثالثة ( أشهر لالنتقال من الدرجة6( وستة )2عامان )ـ    

 ومن  ومن الخامسة إلى السادسة،، الخامسةإلى  الدرجة الرابعة ( أعوام لالنتقال من3ثالثة )ـ    

 ؛إلى السابعة، ومن السابعة إلى الثامنة السادسة 

 .التاسعة إلى العاشرةالثامنة إلى التاسعة، ومن  أعوام لالنتقال من الدرجة( 4ـ أربعة )   

 :0أ

 ؛الثالثةإلى  الثانية، ومن األولى إلى الدرجة الثانية ( لالنتقال من الدرجة2ـ عامان )   

 لالنتقال من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الرابعة؛( أشهر 6( وستة )2عامان )ـ    

( أعوام لالنتقال من الدرجة الرابعة إلى الخامسة، ومن الخامسة إلى السادسة، ومن 3ثالثة )ـ 

 .لسابعة، ومن السابعة إلى الثامنةالسادسة إلى ا

 

 الترقية

 

 الفريق المشترك.تغيير الفئة أو الرتبة بعد استشارة هو من يقَرر  المدير/ة .34المادة 

 ( سنوات في نفس الرتبة، إلى الرتبة األعلى مباشرة  6يمكن ترقية الموظفين الذين يتمتعون بأقدمية ست )  

 لمؤشر.طبقا لوالدرجة األعلى المناسبة   

 

 

 المختلفة والمزايا األجور، العالواتـ  الخامس الفصل

 
 األجور

 
بهذا  األجورجداول  . وترفقالمدير/ةبناًء على اقتراح يقدمه  األجورجداول مجلس اإلدارة  يعتمد ويراجع . 35 المادة

 النظام األساسي.

د إلى تطَور قيمة نقطة مؤشر الوظيفة العمومية استنباالالجداول مراجعة لدوريا اقتراحات  المدير/ةيقدم   

 .في البلد الذي يستضيف مقر المركز

 

 األسرةاعالة عالوة 

 

 توجيه. فياألسرة. وهي كناية عن مبلغ مقطوع يتم تحديده اعالة  موظفو المركز شهريا على عالوةيحصل  .36 المادة

 ولد يكون الموظف، أو كل تبناه الموظفشرعي أو طبيعي أو من  ولدعالوة األسرة شهريا عن كل  منحتُ  

الشروط  توفَريجب و .)ة(الموظف من زواج سابق لزوج)ة( ولدأو كل  ،ولي أمره بموجب سند قانوني

 منح هذه العالوة:التالية ل

 

 إذا كان يتابع دراسته بدوام عاما 25، أو أقل من عاما( 20تحت العشرين ) ولدـ أن يكون سن ال    

 ، أو إذا كان في الخدمةمهنيمؤسسة تعليمية أو في مركز تعلَم مهني أو تدريب  كامل في 

 كان الطفل غير قادر على ممارسة نشاط  ولما ال يطبَق شرط السن في جبارية؛اال العسكرية 

 و؛ ار،ستمرلال ةعقلية دائمة أو مرجح مأجور بسبب إعاقة بدنية أو

 .دلالو معظم سبل معيشةعن تأمين  هو المسؤول الموظفأن يكون ـ     

كان الزوجان موظفين  إذا. ةذات الصلالوثائق االثباتية بذلك وتقديم تصريح الالمعني  الموظفيتعيَن على  

 مرة واحدة.إالَ تدفع العالوة ال في المركز، 
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 .المدير/ةدوريا بناًء على اقتراح من  األسرةاعالة عالوة يمكن لمجلس اإلدارة مراجعة مبلغ  

 

  المكافآت

 

 قد يُمنح الموظفون مكافآت تنفيذ و/أو مكافآت تعويض. .37 المادة

 

 جَراءدفع مقابل تنفيذ عمل محدَد ، تُ متغيرة ال تشكل عنصرا ثابتا في الراتب مكافآتمكافآت التنفيذ هي  .38 المادة

العمل  ، انجازمكافآت. يُشترط لالستفادة من هذه الالمدير/ةرئيس القسم أو ها سنويا أهداف يحدَد تحقيق

 .مكافآتمبلغ هذه ال المدير/ة يحدَدوالمحدد فعليا. 

 

طلبا  المدير/ةآخر. ويجب أن يصدر  الذي يحَل مؤقتا مكان زميل لموظفالتعويض ل مكافآتيمكن دفع  .39 المادة

هذه الغاية. ال يمكن دفع المكافأة إالَ في حال تسَببت هذه المهمة بتغيير جذري في طبيعة وحجم صريحا ل

وال يمكن تمديد  ( أشهر.3هذه المهمة عن ثالثة )  تقل مدةاَل لمعني. ويجب أا الموظفالعمل الذي يؤديه 

 .عودة األمور إلى وضعها الطبيعي، بعد المدير/ةالتي يحدَد مبلغها  مكافآتهذه ال

 

 الساعات اإلضافية

 

 .، إذا اقتضت ضرورات الخدمة ذلكساعات إضافيةل خطيا من الموظفين العمل المدير/ةأن يطلب  جوزي .40 المادة

مقابل هذا العمل المستحق ، شكل التعويض المعني الموظف، بعد التشاور مع المدير/ةأن يقَرر  ويجوز 

 اجازةيوم  يُحسبإضافية،  اجازةوإذا تم اختيار أيام إضافية أو تعويض مالي.  اجازةالذي قد يكون أيام 

اإلضافية خالل االجازات هذه  أخذ ينبغي. و( ساعات7من سبع )يتكون يوم عمل إضافي فعلي كل لواحد 

حق نهائيا سقط  ؛ وإالَ خالل نفس السنة التقويميةالتي تلي انتهاء العمل اإلضافي ( أشهر 4األربعة )فترة 

حسب على أساس معدل يُ ، الماليالتعويض  اختيرإذا  .بعد انقضاء هذه المدة اإلضافية االجازاتالتمتع بهذه 

    . 1،5الساعة مضروبا بمعامل مضاعف من 

 

 طعامال بدل

 

هذه القسائم قيمة طعام. تُحسب  على قسائمالموظفون  ، يحصلداخليمجهزا بمطعم  مقَر المركز لم يكن إن .41 المادة

 .التي يؤدونها ساعات العمل بالتناسب معبدوام جزئي العاملين للموظفين 

 .اجازاتهمخالل قيامهم بمهمات خارج المركز، وخالل  طعام بدلال يحصل الموظفون على  

 

 ماليةالسلف ال

 

 سلفة مالية من رواتبهم، على النحو التالي:على الموظفين  صولح المدير/ةيمكن، بصفة استثنائية، أن يأذن  .42 المادة

قد تصل إلى نصف مبلغ الراتب الشهري الصافي تُسدَد بدون  الجاري الشهر من راتبسلفة ـ 

 التالي؛ خالل الشهر فوائد

 يتم. المعني موظفلمن راتب اـ سلفة أكبر ال يمكن أن تتجاوز مقدار راتب شهر ونصف الشهر 

( شهرا، 12عشر )خالل مدة أقصاها اثني  المدير/ةحسب جدول زمني يضعه  هذه السلفة تسديد

 مبلغ محددخصم يُ  ؛يتم اختيار المدة األقصر؛ الموظف المعني عملمدة  لغاية انتهاءأو 

اإلجمالي  هاالتي يمكن أيضا تسديد مبلغ السلفة لغاية تسديد الموظف المعني راتب كل شهر من 

 .مرة واحدة

يحدَد معدل فائدة على السلفة الممنوحة  والمركز الموظف المعنيفي الحالة األخيرة، يوقَع عقد خطي بين 

مثل هذه السلفة، ينبغي  المدير/ةفي حال طلب  .المركزية لنقدية ات الجارتوظيفعلى ال ةائدالفيعادل 

 اإلدارة.مجلس من الحصول على إذن 

قبل التسديد الكامل للسلفة بواسطة خصومات من الراتب، يخصم الرصيد  المعنيالموظف إذا انتهت خدمة 

 ة له.ي من تعويضات نهاية الخدمة المستحقالمتبق

 

 ةقغير مستح اتعودفماسترداد 

 

 . وبالتالي، بخالف اثبات سوء نيةموظففع عن طريق الخطأ ألي مبلغ دُ يحق للمركز أن يسترد أي  .43 المادة
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 :الموظف

أو في حال  ؛( بعد تاريخ الدفع غير المستحق2خالل مدة عامين ) احق المركز محفوظيكون ـ 

 ؛آخر مبلغ ( بعد تاريخ دفع2حصول عدة   مدفوعات غير مستحقة، خالل مدة عامين )

على المبالغ المدفوعة خالل فترة األربعة  ،المتتالية غير المستحقةـ يقتصر استرداد المدفوعات 

 التي سبقت مباشرة آخر دفعة. ( شهرا24وعشرين )

 (24سحوبات خالل مدة ال تتجاوز األربعة وعشرين )واسطة بيتم التسديد، إالَ إذا اتفق على غير ذلك،   

 .لموظف/ المعنيل من الراتب الشهري أو من أي مبالغ أخرى مستحقة شهرا

 

 

 ـ التقييم والتدريب السادس الفصل

 
 تقييم الخدمات

 

 .المدير/ة اي يحدَدهمات التي يؤديها الموظف حسب الصيغة التيجري دوريا تقييم جودة الخد .44 المادة

يجري التقييم األول خالل فترة االختبار، والثاني قبل بدء تاريخ العقد األولي. وبعد ذلك، يجري التقييم مرة  

 .المدير/ةكل عام في أي وقت بناًء على طلب 

 خالل مقابلة معه. المعني لموظفل يجري التقييم الرئيس المباشر 

إذا  للتوقيع عليه واضافة مالحظاته اليه الموظف المعني التقييم إلى تقريررسل ، يالمدير/ة إلى قبل رفعه 

 . اقتضى األمر

 والرئيس الهرمي إذا اقتضى األمر. المعني الموظف بعد نقاش مع النهائي التقييم تقرير المدير/ة يصوغ 

 .المعني الموظف التقييم النهائي إلى تقريررسل ومن ثم، يُ  

   

 التدريب 

 

لمستوى المهني. يتطلب تنفيذ هذه األنشطة أنشطة لتحسين اة تدريب ومن أنشطاالستفادة ن للموظفي حقي .45 المادة

من جهة أخرى، يحدَد أشكال هذه األنشطة لكل حالة  المعني الموظفو من جهة، المدير/ةتوقيع اتفاق بين 

 على حدة.

 

 ظفالموبها ع لتي يضطلائف بالوظا مرتبطةالتدريب المطلوب االستفادة منها  أنشطةيجب أن تكون  .46 المادة

 داخل المركز. المعني

عمل ت المخصص للتدريب من ضمن أوقات المركز العبء المالي لهذا التدريب، ويكون الوق يتحمل 

 .العادية المعني لموظفا

 

 التدريب. نشطةينبغي أن يوافق مجلس اإلدارة على الميزانية السنوية المخصصة أل 47 المادة

 

 

    باالجازات وأذونات الغيا ـ  السابع الفصل

 

 االجازات السنوية

 

، كل شهر عمل في المركز عنأيام ( 3)يتمتع الموظفون بإجازة سنوية مدفوعة تُحسب على أساس ثالثة  .48 المادة

 يوم عمل لكل سنة تقويمية كاملة. 36مجموع  أي

 

 بشكل وحدات حيث تعادل الوحدة يوم عمل، أو بشكل وحدات حيث  إماتُحسب أيام اإلجازة السنوية  .49 المادة

 تعادل الوحدة نصفي يوم عمل.  

 يوما من  15قبل  جازةاال . يجب تقديم طلبالمدير/ةال يجوز للموظفين أخذ اجازاتهم إالَ بموافقة خطية من   

ات جازإب . وفيما يتعلق( عمل1التي تنخفض مدتها عن أو تساوي أسبوع ) االجازاتتاريخها، باستثناء 

آب/أغسطس(، ينبغي على الموظفين تقديمها، قدر المستطاع، قبل  31تموز/يوليو و 1فصل الصيف )بين 

 .من تاريخها ( أشهر3ثالثة )
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ا إذا اقتضت ضرورات الخدمة ذلك. إجازة، أو أن يعدَل تاريخه الموافقة على المدير/ةيجوز أن يرفض 

 ن من أرباب األسر األولوية في اختيار تواريخ اجازاتهم. يُعطى الموظفو

في حالة الطوارئ، أن يتصل بالموظفين خالل فترة اجازاتهم السنوية. ويجوز في حالة يحق للمركز،  

 االجازة على نفقة المركز. من موظف الضرورة القصوى، استدعاء

 

قد تصل إلى  قبل مرور عام كامل على إجازة مسبقة لوحصال ،المدير/ةموافقة يطة ، شرللموظفين حقي .50 المادة

 عمل خالل النصف الثاني من العام. يوم 12

 

. ال يمكن كانون األول/ديسمبر( 31كانون الثاني/ينايرـ  1على أساس السنة التقويمية ) االجازاتتُحسب  .51 المادة

كانون األول/ديسمبر من أي عام كان،  31السنوية إلى ما بعد تاريخ  تهجازإإرجاء يطلب  لموظف الذيل

 ذلك العام. عنالمستحقة  جازةمن اجمالي أيام االكحد أقصى يوما  12 علىالحصول إال 

لم  إذالفترة أطول  جازةعلى إرجاء االستفادة من حق االبصفة استثنائية  المدير/ة أن يوافق ولكن، يجوز 

وينبغي تقديم طلب  .فقط التمتع بحق االجازة ألسباب مرتبطة بمصلحة الخدمةمن  المعني الموظفيتمكن 

 ة. افقة عليه خطية ومسَوغتكون الموهذا الغرض، خطي ب

 

المركز، تعويضا ماليا المستحقة عند انتهاء عمله في  السنوية تهاجازيتلقى الموظف الذي لم يصرف كامل  .52 المادة

 يوما كحد أقصى. 36يعادل  عن االجازة المتبقية

 

 الموظففي عقد عمل  لنظام االجازة السنوية الساري، واردا بصراحةنبغي أن يكون أي استثناء محتمل ي .53 المادة

 أو في ملحق لهذا العقد. المعني

 

 بقةمسإجازة مرضية 

 

 اَل ا ةطيشر، الراتب مع حفظبقة مسمرضية  جازةإك( أيام 3بثالثة ) سنة تقويميةيحق للموظفين خالل كل  .54 المادة

 مباشرة قبل إجازة مرضية موقعة من طبيب. تؤخذ  ،متتالية تكون

  احتساب أيام العطل السنوية.عملية  تدخل فيكفترات عمل المرضية تُعتبر هذه االجازات  

 

 المرضية االجازات

 

 لقاء تقديم إفادةمنذ اليوم األول لإلجازة المرضية  همراتبباالحتفاظ بكامل  في حال المرض يحق للموظفين .55 المادة

 :( سنوات تقويمية على التوالي3ولفترة ثالث ) ةالتالي وفقا للترتيباتطبية، 

 ( بنصف راتب؛1، وشهر )كامل راتبب( 1أشهر عمل، شهر ) (6بعد ستة )ـ 

 بنصف راتب؛ (2ن )اشهر، وبراتب كامل( 2) نشهراسنوات عمل،  (3)ـ بعد ثالث

 ( بنصف راتب؛3)أشهر ، وثالثة براتب كامل( 3)ثالثة أشهر ( سنوات عمل، 5ـ بعد خمس )

 .( بنصف راتب5)أشهر خمسة و، براتب كامل( 5)أشهر ( سنوات عمل، خمسة 8) ـ بعد ثماني

 

التي ينص عليها نظام الضمان االجتماعي في الدولة المضيفة.  مزايابجانب ذلك، يستفيد الموظفون من ال

يستوفي المركز في هذه الحالة المركز رواتب الموظفين وفقا للشروط المشار اليها أعاله،  دفعوطالما ي

 البدالت اليومية التي يدفعها نظام الضمان االجتماعي في الدولة المضيفة.

 

بدل يومي  بصورة بنظام الضمان االجتماعي في الدولة المضيفةوطالما ان االجازة المرضية مشمولة 

تعويضا عن اإلجازة المرضية، وخالل الفترات التي يدفع فيها المركز نصف راتب شهري أو يعلَق دفع 

وقَعه المركز مع عقد تأمين جماعي  يتلقَى الموظفون اجرا إضافيا بموجبلفقرات السابقة، وفقا لالراتب 

 المخاطر االجتماعية.يغطي  شركة تأمين خاصة

 

على مزاولة عمله، يعود الموظف الى عمله في المركز بعد الموظف  ا لم يصَرح طبيب العمل بعدم قدرةم

 انتهاء اجازته المرضية.

خالل االجازات المرضية، كامال عندما يستنفد الموظف الحقوق النظامية التي تحفظ حقه بتقاضي راتبه 

إضافي بموجب اجر بجانب يتلقى التعويضات التي يدفعها نظام الضمان االجتماعي في الدولة المضيفة، 

 وذلك، طيلة مدة االجازة المرضية. ،االحكام الخاصة لعقد التأمين الذي ابرمه المركز
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  ام العطل السنوية. احتساب أيعملية تُعتبر هذه االجازات المرضية كفترات عمل تدخل في 

 

 األمومة اجازات

 

، من المزايا التي ينص عليها نظام الضمان ، ولقاء تقديم إفادة طبيةإجازة أمومةفي حال  الموظفاتستفيد ت .56 المادة

 .على كامل راتبهنوحفاظ المركز ، االجتماعي في الدولة المضيفة

 

 المعمول بها في نظام الضمان االجتماعي في الدولة المضيفة.يستند تحديد مدة إجازة االمومة الى المبادئ   

  

   تُعتبر هذه االجازات المرضية كفترات عمل تدخل في عملية احتساب أيام العطل السنوية.

 

 األبوة اجازات

 

 يوما تقويميا دون راتب للموظف الذي يطلبها. 11أبوة لمدة أقصاها  تُمنح إجازةعند والدة أو تبني طفل،  .57 المادة

 ة.جازاإل تاريخ هذه( يوما على األقل من 30قبل ثالثين ) ة المركز/مدير بالغينبغي على الموظف المعني ا

 فترات عمل.كال تُعتبر هذه االجازات 

 

 العائلية ةاالجاز

 

 ة ستةاإلجازإجازة عائلية بدون راتب. ال يمكن أن تتجاوز مدة هذه  موظفبناًء على طلبه، يمكن منح ال .58 المادة

 ( أشهر.6)

 فترات عمل.كال تُعتبر هذه االجازات 

 

 الخاصة مع حفظ الراتب جازاتاال

 

 ( اجازة ال تحتسب من اجازاتهم السنوية، وذلك2يحق للموظفين االستفادة خالل السنة التقويمية من يومي ) .59 المادة

 في عداد العطل الرسمية في المركز.  غير المدرجةالدينية  همأعياداالحتفال بعيدهم الوطني أو من أجل 

لحصول على لقبل أسبوع على األقل  ة/مديرللتقديم طلب خطي لهذا الغرض  المعني موظفوينبغي على ال

  الموافقة. 

 

 الخاصة بدون راتب جازاتاال

 

 شهرا، شرط أالَ يؤثر 11ألخذ إجازة بدون راتب لمدة أقصاها  موظفعلى طلب  المدير/ةقد يوافق  .60 المادة

 .فترة عملكوال تُعتبر هذه االجازة  ذلك على أنشطة المركز. 

 

 يمكن الموافقة على اإلجازات بدون راتب وفقا للشروط التالية: .61 المادة

يتمتعون بأقدمية خمس الذين ن ذا النوع من االجازات سوى الموظفوـ ال يمكن أن يستفيد من ه

 ؛( سنوات على األقل5خمس ) ( سنوات على األقل، ولم يستفيدوا منها منذ5)

 ة ومدتها المتوقعة قبل ستةاإلجاز بالتاريخ الذي اختاره لبدء مثل هذه المدير/ة الموظف بلغـ ي

 ( أشهر6)ة لمدة ال تتجاوز ستة اإلجازتاريخ بدء  المدير/ة( أشهر على األقل. يجوز أن يرجئ 6)

 من تاريخ تقديم الطلب؛ ابتداءً 

ى لع ترتببسبب اآلثار السلبية التي قد ت ةاإلجاز أن يرفض الموافقة على مثل هذه يحق للمدير ـ

 بررا.بهذا الصدد خطيا وم المدير/ة عن المركز. ويجب أن يكون قرار الموظفغياب 

  

 ممارسة أي نشاط قد الخاصة؛ وال يحق له اإلجازةالمعني خالل فترة  الموظفيجري تعليق عقد عمل  .62 المادة

 مصالح المركز.بيضر 

 قبل مغادرته. نفس الفئة والدرجة فيالخاصة، إلى منصبه السابق  اإلجازةالمعني بعد انتهاء  الموظفيعود 

 .المدير/ةالخاصة، إالَ بموافقة  اإلجازةأن يستأنف عمله قبل انتهاء  المعني لموظفال يحق ل
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    المبرر بأذونات الغيا
 

 مبَررشريطة وجود  مع حفظ الراتب( أيام 4ين خالل كل سنة تقويمية التغيَب لمدة أربعة )لموظفيحق ل .63 المادة

 ف يوم.انصأ( 8. ويمكن تجزئة هذه المدة إلى ثمانية)لهذا التغيَب

من الطلبات  ستدعاءات إدارية أو غيرهاالجابة وجيهة مثل االستيؤذن بهذا الغياب إذا كان يتعلق بأسباب 

تقديم امتحانات، أو للمشاركة في أعمال غير مأجورة لالسلطات العامة، أو لفحوص طبية، أو صادرة عن ال

عاقة )دائمة أو إلعناية بالمصابين بدروس، أو إلعانة األسرة مثل امحاضرات أو  لقاءأو إل ،في منتديات

قد يكون صادرة عن هيئة مختصة. وثيقة افادة طبية أو أي  على ، بناءً الحركة المصابين بشلل مؤقتة(، أو

، والدالمساكن، األبوين أو األ شريكالزوج أو الكالموظف أفراد اسرة منتفع من هذه المساعدة العائلية، ال

القربى أي قريب حتى الدرجة الرابعة من ومسؤوال عنه )بمعنى اإلعانة المعيشية(،  الموظفيكون  ولدأو 

 )ة(م، أو أقرباء الزوج)األخوة واألخوات، األعمام والعمات واألخوال والخاالت وأبنائهم وبناته

 .القربى مستوىمن نفس  )ة(والمساكن

( أيام على األقل 7بل سبعة )قمبدئيا  المدير/ةلتغيَب المبَرر إلى الرئيس الهرمي وإلى ينبغي تقديم طلب ا

  تاريخ الغياب المتوقع.من 

 

 االستثنائي بأذونات الغيا

 

 مع حفظ الراتب على النحو التالي: ستثنائيةا بغيامنح أذونات على  المدير/ةقد يوافق  .64 المادة

 وفاة ،والددة؛ تبنَي؛ زواج األ؛ وال(ة)الموظف( في حال حدث عائلي هام مثل زواج 2ن )يوماـ 

، أو األخوة (ةوالمساكن) (ةالزوج) األوالد، أو أبويأو أو األبوين  (ة( أو المساكن)ةالزوج)

 واألخوات؛

 ( في كل سنة تقويمية بسبب االنتقال من مسكن إلى آخر.2ـ يومان )

 

( أيام متتالية في نفس السنة التقويمية، أو ما يعادل عشرة 5على منح مجموع خمسة ) المدير/ةقد يوافق  .65 المادة

 ( أيام مجزأة خالل نفس السنة في الحالتين التاليتين:10)

ـ ابراز افادة طبية تؤكد على ضرورة تواجد األب أو األم بجانب طفل مريض دون الثانية عشرة 

 ( من العمر؛12)

تفيد بتعذر قبوله بسبب  ( من العمر12دون الثانية عشرة ) درسة طفلمن مـ ابراز وثيقة رسمية 

 اغالق المؤسسة التربوية بصفة استثنائية.

 وأي غياب لغير هذين السببين اآلنفين، يخصم من أيام االجازة السنوية.    

 

 

 ـ أعباء الرعاية االجتماعية الثامن الفصل

 
 قيمة الفرق بينتخضع رواتب وعالوات الموظفين لضريبة داخلية يقتطعها المركز. يعادل المبلغ المقتطع  .66 المادة

والدرجة األسفل كما هو مبيَن في الجدول القياسي المرفق بهذا النظام األساسي.  الموظفراتب  درجة قيمة

تحسب المبالغ المقتطعة من %. 5الجدول القياسي،  خارج عالواتالرواتب ووتبلغ نسبة االقتطاع من ال

 .لضرائب المستحقة على األجوروا قبل خصم الرسوم عالواتالرواتب واجمالي ال

 الضريبة الداخلية.هذه المركز هو المستفيد الوحيد من  

 

 ضمان الشيخوخة. نظام تأمين ضد البطالة، والنظام صحية، والرعاية النظام يستفيد الموظفون من  .67 المادة

 

حوادث التوقف عن العمل، وجماعي يغطي المخاطر في حاالت تأمين عقد أيضا من  الموظفونيستفيد   

 األمراض المهنية.العمل و

  

لموظفون في نظام الضمان في الفقرات السابقة، ُيسَجل ألغراض االستفادة من المزايا المشار اليها 

 االجتماعي في الدولة المضيفة. 

 

ة عقد تأمين /المدير/ةيبرم عندما يتعذَر تسجيل موظف في نظام الضمان االجتماعي في الدولة المضيفة، 

  خاص يقدَم نفس المزايا للموظفين المعنيين.
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 ـ المهمات التاسع الفصل

 
 المهمات

 

 .68 المادة

 

 تشمل نفقات المهمات التي يتحملها المركز ما يلي:

 ؛المدير/ةة التي يوافق عليها والدرجـ تذكرة النقل بالوسيلة المناسبة     

 المهمة؛ اجراءـ بدل معيشة يُحسب بموجب اللوائح التنظيمية لمنظومة األمم المتحدة حسب مكان     

 ـ نفقات استصدار جواز سفر وأي نفقات في نفس السياق تبررها المهمة؛    

 .المدير/ة والتي يكون قد أذن بها مسبقاـ كل النفقات التي تستتبعها المهمة     

 .توجيهرائق تغطية وحساب نفقات المهمات في يتم تحديد ط 

 

 استخدام سيارة خاصة

 

 ،المدير/ةلشروط التي يحددها وفقا ل، على طلبه باستخدام سيارة خاصة بناءً إذنا  الموظفيمكن منح  .69 المادة

مؤمنة ضد األضرار والخسائر التي قد تصيب المستخدمة المعني أن السيارة  الموظفوشريطة أن يضمن 

 .داخلها يناجدو، بما في ذلك، جميع األشخاص المتالسيارة أو األشخاص والممتلكات

في هذا األمم المتحدة منظومة  لوائحل قاوف استخدامه سيارة خاصةلقاء  لموظفالبدل الممنوح ليتم تحديد  

من في بلد المهمة السارية األمم المتحدة  تطبق أيضا لوائحو الذي يتم االنتقال اليه.في البلد  الساريةالمجال 

 .إلى هذا البلد السفر أجل حساب مدة

 

تلك المتعلقة بظروف  ، سواءصة كل ما يتجاوز النفقات المأذون بهاالمعني على نفقته الخا الموظفيتحمل  .70 المادة

 شخصية.ال بوسائل الراحة مرتبطةالالنفقات  وأالسفر  السفر أو مدة

 

 اإلعادة الطبية

 

في مهمة في حال  الموجودينبتأمين يضمن اإلعادة الطبية للموظفين لالشتراك الترتيبات المركز  تخذي .71 المادة

 تعرضهم لحادث أو اصابتهم بمرض خطير يمنعهم من متابعة المهمة.

 

 الوفاة ةالنقل في حال

 

المركز كل نفقات نقل  ، يتحَملمهمة، وبغياب التأمين المناسبوجوده في خالل  وفاة موظف ةفي حال .72 المادة

ذلك  زيدأو إلى أي مكان آخر شرط أالَ يالعادي  الموظفالجثمان من مكان حصول الوفاة إلى مكان إقامة 

 .األمر وقد يشمل المبلغ المدفوع كلفة مناسبة للتحنيط إذا اقتضىكلفة النقل االجمالية. من 

 

 

 هاء الخدمةـ ان العاشر الفصل

 
في آخر يوم من الشهر التقاعد المبكر، ينتهي كل عقد عمل اإلحالة على طلب ب الموظفدون اإلخالل بحق  .73 المادة

، الموظف، بناًء على طلب المدير/ة جوز أن يأذن. وي(65سن الخامسة والستين ) الموظفالذي يبلغ فيه 

 ( كأقصى حدَ.67متابعة العمل حتى سن السابعة والستين )تجاوز هذه القاعدة و

راتب عن كل  آخر( اجمالي 4/1، بتعويض يعادل ربع )ينهي خدمته بموجب هذه المادة موظفيحق لكل  

 .( أشهر6شرط أالَ يتجاوز مبلغ التعويض اإلجمالي ما يعادل راتب ستة ) عام خدمة

 

 حاالت انهاء الخدمة األخرى هي: .74 المادة

 انتهاء أجل عقد العمل؛أ(    
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 االستقالة؛ب(    

 ج( التخلي عن الوظيفة؛   

 الغاء العقد بالتراضي؛د(    

 ؛ه( التسريح   

 الطبي الدائم؛ و( العجز   

 ؛ز( اإلقالة ألسباب تأديبية   

 ح( الوفاة.   

ل انهاء عقد عمل ألحد األسباب المشار اليها في النقاط ج، د، ه، يرأي الفريق المشترك قب المدير/ةيطلب 

 و.

 

شغلها ومدة شهادة تبيَن طبيعة الوظائف التي على عند انتهاء خدمته،  هطلبعلى  بناءً  ،موظفيحصل كل   .75 المادة

تقديرا لخدماته المهنية ، تتضَمن هذه الشهادة المعني الموظفجانب وبناًء على طلب خطي من  خدماته.

 وسلوكه.

 

 العمل عقدانتهاء 

 

ار أو دد لذلك عند توقيع العقد، دون إشع( في التاريخ المح2ينتهي كل عقد عمل تقل مدته عن عامين ) .76 المادة

 .تعويض

متواصلتين، يحصل على سنتين  الموظفعدد سنوات خدمة ، وإذا كان تجديد عقد العملفي حال عدم  

 راتبا 12أن يتجاوز مبلغ التعويض دون ( راتب شهر عن كل عام خدمة كامل 2/1تعويض يعادل نصف )

الحصول  والذي سيعود إلى وظيفته العمومية الوطنية، لمركزبجانب ا نتدبمال لموظفل. ال يحق شهريا

 .هذا التعويضعلى 

 

 االستقالة

 

 .الموظفتعني االستقالة انهاء الخدمة بمبادرة من  .77 المادة

 

لموظفي من تاريخ انهاء العمل  ( أشهر3شعار قبل ثالثة )إعد توجيه بحق للموظفين االستقالة من الوظيفة ي .78 المادة

قد يأذن أقصر. في هذه الحالة، لمدة اشعارا  المدير/ة( لموظفي الفئة ب. يجوز أن يقبل 2وشهرين ) ،الفئة أ

 كاملة بما فيها فترة اإلشعار غير المنتهية.بدفع مستحقات وتعويضات 

 

 التخلي عن الوظيفة

 

يوما متواصلة،  15الذي تغيَب عن عمله لمدة تفوق  الموظفبغياب أي سبب وجيه أو تبرير معقول، يُعتبر  .79 المادة

 به.عمله منتهيا منذ اليوم األول لغيا يُعتبرو، أنه قد تخلَى عن الوظيفة

 

 الغاء عقد العمل بالتراضي

 

في إطار اتفاق إلنهاء العقد بالتراضي في حال كانت هذه الطريقة  موظفعقد عمل  المدير/ةيجوز أن ينهي  .80 المادة

المعني من  الموظفمالئمة لمصالح المركز، وإذا رغب بها الطرفان على حدَ سواء، المركز من جهة، و

 جهة أخرى.

يعطي إنهاء العقد بالتراضي الحق في الحصول على تعويض. يتم تحديد مبلغ هذا التعويض في اتفاق بين  

 راتبا شهريا. 18شرط أال يتجاوز ما يعادل  الطرفين

 

 التسريح 

 

إطار الميزانية التي ض عدد الموظفين في يخفتبسبب الغاء وظائف أو  اموظف المدير/ةيجوز أن يسَرح  .81 المادة

 أقَرها مجلس اإلدارة.
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تقاضي الذي يحق له المسَرح  الموظفإلى  ( أشهر3قبل ثالثة )بهذا الخصوص  ااشعار المدير/ةيوَجه  

ما ( راتب شهري عن كل سنة خدمة كاملة، دون أن يتجاوز المبلغ اإلجمالي 2/1تعويض بمقدار نصف )

 .راتبا شهريا 12يعادل 

 

 22لمادة طبقا لأعاله، بعد ادخال التعديالت الالزمة، في حال انهاء أنشطة المركز  81تطبَق احكام المادة  .82 المادة

بين حكومة الجمهورية الفرنسية ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بتاريخ  ةعالموقَ  المعاهدةمن 

 بباريس. 1974تشرين الثاني/نوفمبر  14

 

ت هذه التأكد من ثبو له أو عدم كفاية أدائه في الخدمة، بعدفشا بسبب موظف المدير/ةيجوز أن يسَرح  .83 المادة

 أعاله. 44في المادة المشار اليه  نحو متكرر في إطار تقييم الخدمة العناصر على

ي المعني رسميا إلى اصالح أوجه القصور ف الموظفالتسريح إالَ بعد دعوة  اجراءات مباشرةال يمكن  

( 9ة )تسعتفوق الَ (، وأ3ال يجوز أن تقل مدتها عن ثالثة أشهر )لفترة ختبار وضعه قيد االعمله من خالل 

 .ايجابيةفترة االختبار األولى  كن نتيجةأشهر في حال لم ت

دون أن  ( راتب شهري عن كل سنة خدمة كاملة2/1تعويض يعادل نصف ) تقاضي لموظفويحق ل 

 .راتبا شهريا 12ما يعادل يتجاوز المبلغ اإلجمالي 

 

  عن العملالطبي  الدائم العجز

 

تم اثباته حسب الذي  العجز الدائم الطبي عن العمل بسبب موظفعقد عمل  المدير/ةيجوز أن ينهي  .84 المادة

المعني قد عمل لمدة سنة متواصلة على األقل، يحق له بتعويض يعادل نصف  الموظفإذا كان  األصول.

 .راتبا شهريا 12ما يعادل دون أن يتجاوز المبلغ اإلجمالي  ( راتب شهري عن كل سنة خدمة كاملة2/1)

 

هذا الطبيب، قرار ب المعني الموظف طعن. إذا العجز الدائم الطبي عن العمليفَوض المركز طبيبا إلثبات  .85 المادة

يتم انشاء لجنة طبية مؤلفة من ثالثة أعضاء )الطبيب المفَوض من طرف المركز، وطبيب مفَوض من 

 ا.مبرم، وطبيب ثالث يعيَنه الطرفان(. ويُعتبر قرار اللجنة الطبية المعني الموظف طرف

 

 اإلقالة ألسباب تأديبية

 

بشكل  أخلَ  اموظف ألسباب تأديبية ،أدناه 11الواردة في الفصل حكام ، بموجب األالمدير/ةيجوز أن يقيل  .86 المادة

بالوقائع واالدعاءات أن يكون قد أُبلغ على النحو الواجب شرط  ،يفيةظالوواجباته والتزاماته بخطير 

  أدناه. 90، وأنه كان بمستطاعه الردَ عليها وفقا لما تنص عليه المادة ضدهالموجهة 

 

 الوفاة

 

بغياب ، أو (ة)زوجالدفع جميع رواتبه وتعويضاته عن شهر وفاته إلى ، تُ أحد الموظفينفي حال وفاة  .87 المادة

على األقل في الخدمة ( 1)قد قضى عاما  موظف/ةإلى الورثة الشرعيين. وعندما يكون هذا ال الزوج)ة(،

( 2/1نصف )تعويضا يساوي  الورثة الشرعيين، (ة)الزوجفي غياب ، أو (ة)الزوجدون انقطاع، يتلقى 

 راتبا شهريا. 12دون أن يتجاوز المبلغ اإلجمالي ما يعادل راتب شهري عن كل سنة خدمة كاملة 

 

 

 ـ المسؤولية واإلجراءات التأديبية الحادي عشرالفصل 

 

 اللوائحو التنظيمية اللوائح أحكام من حكم ألي مخالفة أو مذنب إهمالجراء  أو ، عن قصديتسبب موظف يأ 88 المادة

 يُعتبر مسؤوال لها، لزوم ال التزامات أو نفقات عليه يفرض أولهذا األخير  مالية خسارة، بللمركز اإلدارية

 األضرار. عنتعويض بال المركز هلبايط أن يجوزعن ذلك، و

 

 .والتزاماتهم الوظيفية أخلَوا بواجباتهمإجراءات تأديبية بحق الموظفين الذين  المدير/ةيجوز أن يتخذ  .89 المادة

 خطورة الحالة:درجة متناسبة مع  تأديبيةالجراءات تكون اإل 

 ـ أ( اإلنذار؛    

 ـ ب( اللوم؛    
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 ؛مستوى الدرجة ة و/أو الترفيع علىالرتبـ ج( إيقاف الترقية على مستوى     

 ـ د( التعليق مع أو بدون راتب؛    

 تعويض. بدون ار مع أوـ ه( اإلقالة بدون انذ    

 

. ينبغي هضد ةالموجه بالشكاوى خطيا الموظف غيتبل بعد التأديبية اإلجراءات اتخاذإلى  المدير/ة بادري .90 المادة

( يوما على أكثر تعديل بعد التحقق من الوقائع التي 30المعني بعد ثالثين ) موظفالهذا التبليغ إلى  ارسال

 تبرر اتخاذ اإلجراءات التأديبية.

 ( يوما للردَ خطيا على هذا التبليغ.30مهلة ثالثين ) الموظف أمام 

استخدام  له ىنقبل أن يتس موظفباستثناء تدابير التعليق التحفظي، ال يمكن اتخاذ أي تدبير تأديبي بحق ال 

 حقه بالدفاع عن نفسه.

 

، الشكاوى الموجهة ضدهلى لكي يردَ ع لموظفأعاله ل 90المادة بعد انقضاء المهلة الممنوحة بموجب  .91 المادة

ينبغي أن تكون و. ( يوما30ثالثين )خالل مدة أقصاها  المتخذة بحقه تأديبيةال عن التدابير المدير/ةيعلن 

 ة.خطية ومسَوغ ة،بير تأديبياجميع القرارات التي تنطوي على تد

 

 مستوىو/أو الترفيع على  مستوى الرتبةنزال عقوبة إيقاف الترقية على إر قرَ إذا  المدير/ةيتعيَن على  .92 المادة

 ( شهرا.12اثني عشر )هذه المدة ال يمكن أن تتجاوز  .الدرجة، أن يحدد مدتها

 

 إذا اتخذ قرارا بالتعليق، أن يحدد مدته، وما إذا كان مع حفظ الراتب أم ال. المدير/ةيتعيَن على  .93 المادة

 أن تتجاوز( أشهر. وال يمكن 6من الوظيفة مع حفظ الراتب ستة ) الموظف تعليقمدة  تجاوزتال يمكن أن  

 .راتببدون  التعليق إذا كان( 2مدة شهرين )

 

متناقضة مع المعني  الموظفة استثنائية، عندما تُعتبر أفعال وتصرفات ور، بصالمدير/ةيجوز أن يقَرر  .94 المادة

قرار التدبير  بانتظار صدورمن الوظيفة بصفة تحفظية مع حفظ الراتب أم ال،  ابقائه في الخدمة، تعليقه

 التأديبي.

للترقية  اإنذارا أو لوما أو إيقاف ،عقب التعليق التحفظيدر اصالالتدبير التأديبي المتعلق ب قرارالكون عندما ي 

، وإذا كانت فترة التعليق مع أو بدون راتب اتعليق، أو مستوى الدرجة على مستوى الرتبة و/أو للترفيع على

القرار انطوى المعني بصفة رجعية. وإذا  لموظفبدون راتب، ينبغي دفع ما يتوَجب لمقررة التحفظي 

دفع أن يُ ينبغي ، المعني الموظفبدون راتب تنخفض مدتها عن الفترة التي أجراها تأديبي فترة تعليق على 

 دة. له المبلغ المتناسب مع فارق الم

 التعليق التحفظيالصادر عقب التعليق التحفظي بالتعليق، تُحتسب مدته من مدة فيما لو قضى القرار التأديبي  

 .القراران التحفظي والتأديبيعليه  ينطويما حسب ال راتب أم  المعني لموظف، ويدفع لالذي خضع له

اليوم الذي  في حصلهاء الخدمة قد تأن ان إذا قضى القرار التأديبي باإلقالة دون اشعار أو تعويض، يُعتبر 

  .المدير/ةالذي اتخذه  التعليق التحفظينُفذ فيه قرار 

 

 أدناه. 118ـ  105أي قرار تأديبي بموجب األحكام الواردة في المواد ب الطعن للموظفيحق   95 المادة

 

 

 

 ـ الفريق المشترك الثاني عشرالفصل 
 

 وبخالف .مهمة استشارية فيما يخص المسائل المتعلقة بموظفي المركزإلى الفريق المشترك  توكل .96 المادة

 االهتمام ذات المسائل إال يعالج أن له يجوز ال فإنه صراحة، األساسي النظام هذا يمنحها التي الصالحيات

تحديدا اقتراح  ، ويمكنهاألساسي النظام هذاتطبيق ب الفريق المشتركعنى ي .المركز لموظفي الجماعي

 يتعلق بإصدار أو تعديل التوجيهات.فيما  المدير/ةيستشيره  تعديالت عليه.

 

 ،الذي يعينهم من بين أعضائهمجلس اإلدارة  من ستة أعضاء: ثالثة أعضاء يمثلون يتألف الفريق المشترك .97 المادة

الموظفين الذين ينتخبونهم بجانب  ثالثة أعضاء يمثلون؛ وعنهم في نفس الوقت ثالثة مناوبينن ويعيَ 

عجزه عن أو العضو األصيل في الجلسات إالَ بغياب  المناوب. ال يشارك في نفس الوقتالمناوبين عنهم 

 الحضور.
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 .(2) ، عامانالفريق المشتركمدة والية  

 

 لقة ألصوات أعضائه.بحق التصويت. يعتمد مقترحاته باألغلبية المط الفريق المشتركيتمتع جميع أعضاء  .98 المادة

 

 .استشاريةفي االجتماعات بصفة  المدير/ةيشارك  .99 المادة

 

بمهمة المقرر أحد ممثلي  ضطلع. ويمجلس اإلدارةأحد ممثلي في نفس الوقت  الفريق المشتركيرأس  .100 المادة

 الموظفين.

 

بدعوة من رئيسه. ويمكن لرئيس الفريق أن يدعو  مجلس اإلدارةخالل اجتماعات  الفريق المشتركيجتمع  .101 المادة

أو بطلب من ثالثة أعضاء  المدير/ةلعقد جلسات غير عادية في أي وقت من األوقات، سواء بطلب من 

 .الفريق المشتركعلى األقل من أعضاء 

 . "/المؤتمرات عن بعدالفيديوكونفرنس"يمكن عقد االجتماعات عن بعد عبر تقنية  

 دول أعمال االجتماعات بعد التشاور مع ممثلي الموظفين.ج المدير/ةيضع  

أن يشارك في  ،اقتراح من ممثلي الموظفينبناًء على  ،مغلقة. ولكن يمكن الفريق المشتركجلسات تكون  

 .جدول األعمال لالستماع إليهم بشأن أحد بنود الجلسات موظفون في المركز

 

ع على األقل من تاريخ ( أسابي3قبل ثالثة )الفريق  رئيسإلى  الفريق المشتركتُرسل الوثائق التي سيبحثها  .102 المادة

على ( 2توزيعها على جميع أعضاء الفريق المشترك قبل أسبوعين )له ى ، كي يتسنَانعقاد جلسة الفريق

 ة.جلسالاألقل من تاريخ انعقاد 

 

على ( من أعضائه 5المشترك افتتاح اجتماع الفريق إالَ بحضور خمسة ) رئيس الفريقال يمكن أن يعلن  .103 المادة

 . وبغياب توفر النصاب، يحدَد الرئيس موعدا لجلسة جديدة.األقل

في بداية الجلسة جدول األعمال بأغلبية األعضاء الحاضرين. في حال تعادل  الفريق المشتركيعتمد  

 األصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

 أعاله.  98حات األساسية وفقا للمادة المقترتعتمد  

 

. ويرسل نسخة منه في أقرب وقت الفريق المشتركيعدَ المقرر مشروع محضر لكل اجتماع من اجتماعات  .104 المادة

. المدير/ةممكن، على أكثر تعديل بعد أربعة أسابيع من تاريخ انعقاد الجلسة، إلى جميع أعضاء الفريق وإلى 

     المقرر التقرير النهائي خالل المهل نفسها. عليه، يصوغ مالحظاتهم المحتملةوبعد تلقي 

 

 

 وسائل االنتصافـ  الثالث عشرالفصل 
 

 .بحقه المدير/ة هتخذاقرار إداري الطعن بتدبير تأديبي أو بيحق لكل موظف  .105 المادة

( يوما عقب تبلَغ التدبير أو 15خالل فترة الخمسة عشر ) المدير/ةتظلَم خطيا إلى طلب الويجب تقديم 

 لموظف، ابالغ اطلبالابتداًء من تاريخ تسلَم  يوما 15مدة خالل  المدير/ةينبغي على . والقرار المطعون فيه

 المتعلق بهذا الطلب. المعني بقراره

 

د انتهاء هذا أدناه. وبع 110بموجب المادة ه، يجب أن يقدم طلبا إلى لجنة الطعون بطعن لموظفا تمسكإذا  .106 المادة

وفقا  أن يقدم شكوى في نهاية المطاف امام المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية للموظفاالجراء يحق 

 أدناه. 118ـ  116لما تنص عليه المواد 

 

 القرار اإلداري المطعون فيه. تعليق تنفيذ التدبير التأديبي أومن في الطعن  هحقل لموظفال تمنع ممارسة ا .107 المادة

 

 طعونلجنة ال

 

 إبداء رأي ممهمته عن الموظفين ممثلين لجنة الطعون التي تضم أيضاعمل سير حسن  المدير/ة يضمن 108 المادة

 عقد عملهبأحكام عدم التقيَد  دعوىبتأديبي أو قرار اداري تدبير ضد  بشأن الطعن المقدم من أحد الموظفين

 .هتطبيقالخاصة بتوجيهات الأي أحكام أخرى ذات صلة من نظام الموظفين األساسي أو بأو 
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( 1)، وعضو من بين أعضائهمجلس اإلدارة ( يعينهما 2ن ): عضوامن ستة أعضاءتتألف لجنة الطعون  .109 المادة

بالقرعة من  المدير/ةيعينهم ( أعضاء 3وثالثة )منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،  مديريعَينه 

 بين الموظفين ما عدا مقدَم الطعن.

 .مجلس اإلدارةمن بين األعضاء الذين عيَنهم  لجنة الطعونيتم اختيار رئيس  

 نظامها الداخلي. لجنة الطعونيجوز أن تضع  

 

 مهلة. يجب تقديم الطعن خالل المدير/ةيرسل منه نسخة إلى و لجنة الطعونإلى طعنه خطيا  الموظفيقدَم  .110 المادة

أي تبليغ بهذا  )أو إن لم يأتيه التظلَمطلب بشأن  المدير/ةقرار ( يوما ابتداًء من تاريخ تسلَم 30ثالثين )

(. ابتداًء من انتهاء هذه المهلةيكون تقديم الطعن أعاله،  105الشأن خالل المهلة المشار إليها في المادة 

تاريخ وطبيعة التدبير أو القرار موضوع الطعن، إلى جانب تاريخ إلى ن وينبغي االشارة في كتاب الطع

، أو عدم ردا على طلب التظلم المدير/ةوالقرار الذي اتخذه ، أعاله 105المادة تقديم التظلم المشار اليه في 

عرضا للوقائع ويجب أن يتضمن كتاب الطعن أيضا  أي قرار خالل المهلة المحددة.بتبلَغ صاحب الطلب 

، فيما لو كان كتاب الطعن في، واالستنتاجات المتوخاة من الطعن. كما يمكن تم االستناد إليهاالتي والحجج 

 لصالحه.للشهادة يرغب مقدَم الطعن استدعاءهم  شهود ، ذكرذلك ممكنا

 من واحد يوم بعد صلو قد قرار أو إجراء بأي بالغاإل عتبريُ المعني عكس ذلك،  موظفت الاثبوبخالف ا 

 .إرساله تاريخ

 

ارسال مالحظاته خطيا ردا  ،من تاريخ االحاطة بالطعن( يوما 30ة ثالثين )خالل مد المدير/ةيتعيَن على  .111 المادة

 بالوثائق االثباتية. حاجةإذا دعت ال مرفقة ،ونسخة منها إلى مقدم الطعن لجنة الطعونعليه إلى 

 

عقب تسلَم المالحظات المقدمة من  ( يوما30ثالثين ) في غضون الطعن في للنظرالطعون  لجنة جتمعت .112 المادة

 111خالل المهلة المشار اليها في المادة  لجنة الطعون)أو في حال لم ترد أي مالحظات إلى  المدير/ة

 أعاله، ابتداًء من انتهاء هذه المهلة(.

. على األقل( من أعضائها 4إالَ بحضور أربعة )افتتاح جلسة اللجنة  لجنة الطعون ال يمكن أن يعلن رئيس  

 ( التالية.4األربعة ) سابيعاألخالل إلى عقد جلسة جديدة  رئيسوبغياب النصاب، يدعو ال

 

من جانب  قضيةتكون جلسة االستماع مغلقة والمداوالت سرية. تبدأ الجلسة باالستماع إلى عرض شفهي لل .113 المادة

 مقدم الطعن. عند االقتضاء، يمكن أن يعرض أو من يمثله المدير/ةمقدم الطعن، يتبعه ردَ شفهي من جانب 

أو . يجوز أن يقدم والذي يمكنه الردَ بدوره ،أو من يمثله الشفهي المدير/ةمالحظاته حول ردَ  أو من يمثله

 أعضاء اللجنة، وفقا لتقدير رئيسيمكن أن يستجوب الطرفان أو أي عضو من الطرفان شهودا. يستدعي 

تقديم أي وثائق  أي عضو من أعضاء اللجنة. ويجوز أن يطلب الطرفان أو ، جميع الشهودلجنة الطعون

 ذات صلة.

 

اللجنة باألغلبية  تعتمدهاية المداوالت، جلسة مغلقة. وفي نفي اللجنة  اولد، تتجلسة االستماععقب انتهاء  .114 المادة

. المدير/ةورأيا بشأن التدابير المحتملة التي ينبغي أن يتخذها  تقريرا يحتوي على موجز للقضيةالبسيطة 

. وفي إلى أصوات األقلية واألصوات المعارضةوقد يشار في التقرير )فيما لو رغبت بذلك األطراف( 

 مرجحا.  الرئيسحال تعادل األصوات، يكون صوت 

  غي أن تراعي التوصيات النظام األساسي للموظفين وتوجيهات التطبيق ذات الصلة.ينب 

 ونسخة منه إلى مقدم الطعن بأسرع وقت ممكن.  المدير/ةيتم ارسال التقرير إلى  

 

لجنة  رئيسارسال التقرير ويبلَغ  التي تلي( يوما 15خمسة عشر )ال خالل فترة بالموضوع المدير/ةيبت  .115المادة 

 .بقرارهمقدم الطعن و الطعون

 

 لمنظمة العمل الدولية المحكمة اإلدارية

 

المحكمة أعاله، امام  115بموجب المادة  المدير/ة الذي اتخذهقرار اليحق لموظفي المركز تقديم طعن ب .116المادة 

الذي تم  25التي تم االعتراف باختصاصها تجاه المركز في القرار رقم  اإلدارية لمنظمة العمل الدولية

من جهة، ومن جانب مجلس إدارة  1983نيسان/ابريل  27اعتماده من جانب مجلس إدارة المركز بتاريخ 

 أخرى. من جهة 1983في تشرين الثاني/نوفمبر  224مكتب العمل الدولي خالل دورته ال 
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اشكال وإجراءات االلتجاء  لمحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدوليةاألساسي والنظام الداخلي ل يحدَد النظام .117 المادة

 إلى هذه المحكمة.

 

كافة  تمتثلال مجال للطعن فيه. ومبرما  المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدوليةيكون الحكم الصادر عن  .118 المادة

 .األطراف لهذا الحكم

 

 

 تعبير عن الموظفين وتمثيلهمـ ال الفصل الرابع عشر
 

 يحق للموظفين االجتماع خالل نصف يوم كل شهر في مقر المركز. .119 المادة

 

 الفريق( مناوبين مكلفين بتمثيلهم داخل 3( مندوبين وثالثة )3ينتخب الموظفون لوالية مدتها سنتان ثالثة ) .120 المادة

 أعاله. 104ـ  96لفقرات ما تنص عليه اوفقا ل المشترك

. ويتعَين على تُعتبر الوظائف التي يؤديها المندوبون من أجل تمثيل الموظفين جزءا من عملهم في المركز 

( 5كي يضطلعوا بمهاهم على هذا الصعيد في حدود خمس ) الموظفين اتاحة الوقت الالزم لممثلي المدير/ة

 .ساعات في الشهر، بخالف ما قد تفرضه ظروف استثنائية

المكان الالزم لتأدية مهامهم التمثيلية، على وجه التحديد  ممثلي الموظفينبتصرف  المدير/ةوينبغي أن يضع  

 من أجل االجتماع.

 

إلى رأي الموظفين فيما يتعلق بعملهم وأنشطة وسير عمل المركز في اجتماعاته الفريق المشترك ع يستم .121 المادة

 .بصفة عامة

 

 

 ـ النفاذ، األحكام االنتقالية والتعديالت عشر خامسالفصل ال

 
 1في  يبدأ نفاذ هذا النظام األساسي للموظفين والتوجيهات الموضوعة من أجل تنفيذ هذا النظام األساسي .122 المادة

 للموظفين والنصوص التنظيمية السابقة. السابق النظام األساسييلغي و. 2016تشرين الثاني/نوفمبر 

 

أعاله، فإن مدد عمل الموظفين المتعاقدين مع المركز إبان  122و 30بصرف النظر عن أحكام المواد  .123 المادة

 عقودهم. اعليهتنص كما حيَز النفاذ تبقى  هذا النظام األساسيدخول 

 ، على االستفادة منها.هذا النظام األساسي عند سريانويحافظ الموظفون الذين يتلقون عالوة تأهيل  

 

. وقد تخضع هذه الفريق المشتركللموظفين بناًء على رأي  هذا النظام األساسيأحكام  دارةاإلمجلس اعتمد  .124 المادة

 نفس الشروط.ل وفقااألحكام الحقا للتعديل ولإلكمال 

 

 

 

    

 

  

 

    


