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 (واألربعون السابعةالعادية )الدورة السبعون و الثالثةالدورة 
ىل  3من  جنيف،  2016 أأكتوبر 11اإ

 
 

يف التعليم للموظفني املقيمني  ةنظام املوظفني بشأن منحتعديالت على 
 بلدهم وغري العاملني فيه

عدادمن وثيقة   املدير العام اإ

ىل الوثيقة الإعالمية اليت أأعدها مكتب املستشار القانوين بشأأن مسأأةل احلقوق املكتس بة  .1 يف منحة حتيل هذه الوثيقة اإ
(. وُطلب من جلنة الويبو WO/CC/73/INF/1 فيه )انظر الوثيقةالعاملني  وغريمه لموظفني املقميني يف بدلل التعلمي
 التالية. ادلورةلعرضها يف أأن تعد الوثيقة املذكورة أأعاله  2015 يف دورهتا احلادية والس بعني املنعقدة يف أأكتوبرق يللتنس  

ىل  .2 دخال تعديلني عىل نظام املوظفني ولحئته قت من امليل مكتب املستشار القانوين، حتل واستنادا اإ حزي  دخاليل ح اإ
 اكلتايل: اموه 2017 يناير 1النفاذ يف 

 )و( اليت تنص عىل ما ييل:14.3 املادة حذف "1"

د املدة أأو [14.3من املادة ] برصف النظر عن الفقرة )أأ( الواردة أأعاله" ن املوظفني املعينني تعيينًا ُمحدَّ ، فاإ
اذلين يقميون، ولكن ل يعملون، يف ذكل الوقت، يف  2016يناير  1دلى املكتب ادلويل قبل  مس مترًا أأو دامئاً 

 "؛وطهنم حيتفظون ابحلق يف احلصول عىل منحة تعلمي

ضافة تدبري او  "2" ىل اإ  ينص عىل ما ييل: 5.12 املادةنتقايل حمدود اإ

ن املوظفني املعينني تعيينا حمدد املدة أأو مس مترا أأو دامئا دلى املكتب 14.3برصف النظر عن املادة " )أأ(، فاإ
تعلمي ال واكنوا يف ذكل الوقت يقميون، ولكن ل يعملون، يف وطهنم ويتلقون منحة  2016يناير  1ادلويل قبل 

منحة  تلقيحيتفظون ابحلق يف  ،التارخيا يشمل هذا مب 2016ديسمرب  31ملرصوفات املتكبدة حىت تغطية ال 
، 2016ديسمرب  31 حىتالتحق هبا  يتالالتعلمي حىت يس تمكل الطفل املرحةل ادلراس ية يف املؤسسة التعلميية 



WO/CC/73/4 
2 
 

"املرحةل التعلميية" مرحةل التعلمي  ةاحلمك، نعين بعبار  اهذمع عدم الإخالل برشوط الأهلية الأخرى. ولأغراض 
 ."ةالثانوياملرحةل ما بعد التعلمي أأو  الابتدايئ أأو الثانوي

ىل  .3 ن مكتب الويبو للتنس يق مدعو اإ اإ
 :2017 يناير 1حزي النفاذ يف  ليدخلاعامتد ما ييل 

من نظام  )و(14.3املادة  حذف "1"
 املوظفني؛

ضافة تدبري انتقايل  "2" ىل اإ اإ
 "2"2 كام هو وارد يف الفقرة 5.12 املادة

تعديالت عىل نظام املوظفني " الوثيقة من
ميني يف بشأأن منحة التعلمي للموظفني  املق

 "فيه بدلمه وغري العاملني
 (.WO/CC/73/4 )الوثيقة

 [اية الوثيقةهن]


