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 الويبو للتنسيقجلنة 
 

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

 
 

التعليم للموظفني املقيمني  ةقانوني يف مسألة احلقوق املكتسبة يف منحرأي 
 يف بلدهم وغري العاملني فيه 

 
 ري انتقايل حمدودباعتماد تدالذي قد ينجم عن  األثر املايلوتقييم 

عالمية  عدادمن وثيقة اإ  املستشار القانوينمكتب  اإ

 مقدمة أأول.

عىل أأن تعمتد تعديلني أأدخال  2015 يف دورهتا احلادية والس بعني املنعقدة يف أأكتوبر جلنة الويبو للتنس يقُطلب من  .1
أأي نذاك عىل أأن تنص أ  )أأ( 14.3 واكنت املادةالتعلمي.  ةمنحبشأأن لويبو اخلاص اب نظام املوظفني ولحئتهمن  14.3 املادة

 ."تعلميال حة أأن حيصل عىل من]...[ يقع مركز معهل يف وطنه، حيق هل، ل  [...]موظف "

 يعملون فيه" أأن وليف بدلمه "ل يقميون  ناذلي للموظفنيفقط أأنه حيق  لتنص عىل )أأ(14.3 تعديل املادة حواقتُ  .2
تغطية ".حتقيق الاتساق مع الغرض من منحة التعلمي، وهو" 1ة التعلمي. والقصد من التعديل املقتح أأمران: "حيصلوا عىل منح

 جنة اخلدمة املدنيةل ل وفقا جزء من التلكفة الإضافية لتعلمي أأطفال املوظف الناش ئة عن اغتاب املوظف" 
نظام الأمم  يفالقواعد واملامرسات املتبعة يف املنظامت الأخرى للويبو و  القانوينبني الإطار التوافق حتقيق و  "2" ؛ادلولية

املوظفني اذلين ل يقع مركز معلهم يف وطهنم ولكهنم رمغ ذكل يقميون  لن يعد من حق، التعديللهذا  ونتيجة .املتحدة املوحد
املوظفون اذلين سيتأأثرون معليا مه  املوظفون الفرنس يون املقميون يف فرنساو  تعلمي.ال احلصول عىل منحة  ،يف وطهنم

 .املقتح ابلتعديل
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ضافة فقرة جديدة )و( للحفاظ عىل حقوق املوظف أأيضا اقتحو  .3 دخال التعديل  ني اذلين التحقوا ابلعمل يف الويبواإ قبل اإ
 اجلديدة اكلتايل:)و(  واكنت الصياغة املقتحة للفقرة .1أأ(عىل الفقرة )

د املدة أأو مس مترًا أأو دامئًا دلى املكتب " ن املوظفني املعينني تعيينًا ُمحدَّ برصف النظر عن الفقرة )أأ( الواردة أأعاله، فاإ
اذلين يقميون، ولكن ل يعملون، يف ذكل الوقت، يف وطهنم حيتفظون ابحلق يف احلصول  2016يناير  1ادلويل قبل 

 "عىل منحة تعلمي.

 مع الإحاطة علام مبا ييل: 14.3 التعديلني اذلين أأدخال عىل املادة جلنة الويبو للتنس يقواعمتدت  .4

ىل جلنة التنس يق يف دورهتا " حتليال بشأأن قضية حقوق املوظفني  2016عام يف س يقدم مكتب املستشار القانوين اإ
ذا اكن ين  بغي الإبقاء عىل املادة املكتس بة فامي خيص منحة التعلمي، مع املعلومات ذات الصةل ابلأثر املايل، يك تبّت فامي اإ

 2.")و( من نظام املوظفني اخلاصة مبنحة التعلمي، أأو حذفها14.3 اجلديدة

 العميل امللخص

نهموجز و من جلنة التنس يق.  اذلي ُطلباملذكور أأعاله  التحليلتتضمن هذه الوثيقة  .5 أأن ب الاعتافرمغ  القول اإ
 نن املوظفني الفرنس يني املقميني يف فرنسا اذليفاإ ، (الثاين القسمنظر ندرج يف فئة احلقوق املكتس بة )اي تعلمي ال اس تحقاق منحة 

 منصوصاس تحقاق وليس بناء عىل  ادلارجة منذ زمن طويلامرسة مللوفقا تعلمي قد حصلوا علهيا ال منحة حلصول عىل ا طلبوا
حق مكتسب. ذلا جيوز  اعهن ينشأأ  حىت هذه املامرسةل جحة قانونية ل و. الثالث(القسم )انظر  نظام املوظفني ولحئتهيف عليه 

ذف حبيوىص  ،وعليه. الرابع(القسم انظر ) املس بقخطار مع الإ  مس تقبيل بأأثر يطبق ذكلرشيطة أأن  بشلك قانوينوقفها 
 الأثر املايل النامج عنو . اخلامس( القسمالإخطار )انظر  رشط يشملانتقايل حمدود  تدبريوأأن حيل حملها )و( 14.3 املادة

 (.السادسالقسم )انظر  حمدودأأثر  ،التدبري الانتقايل املقتح

 احلقوق املكتس بة مبدأأ  اثنيا.

 ملبدأأ احلقوق املكتس بة ختضعرشوط العمل  تعديل صالحية

أأحاكم التوظيف ورشوطه املقدمة  تسمح بتعديل أأساس يةتنظميية  بصالحيةخموةل أأن املنظامت ادلولية  من املسمل به .6
ىل املوظفني بأأثر  فقط وليس مس تقبيلحمدودة. فبشلك عام، جيوز تعديل رشوط العمل ولكن بأأثر  الصالحيةغري أأن هذه  ،اإ

تعترب  مجموعة "احلقوق املكتس بة" اخلاصة ابملوظف، اليتجزءا من كون تل ينبغي أأن  ةاملعني املس تحقاتكام أأن . رجعي
يف قضية )احملمكة( رصاحة  احملمكة الإدارية التابعة ملنظمة العمل ادلوليةوحمكت ومن مث ل ميكن حسهبا دون موافقته. مصونة 

وسعها أأن  ، ولكن يفاحلقوق املكتس بة وتفي ابلوعود امللزمة تنفذن "أأن املنظمة علهيا أأ  عليهاملدعى الطرَف  فهياالويبو  اكنت
 3."[...] املوظفني نظامعدل تُ 

                                                
1

 .WO/CC/71/4 Rev من الوثيقة 6 و 5 انظر الفقرتني 
2

 .WO/CC/71/7 ")ب( من الوثيقة1"95 انظر الفقرة 
3

 .1997 لعام 1641 احلمك رمق)ج( يف 7 انظر احليثية 
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الويبو  صالحيةعىل  رصاحة( القواعدتعديل  بشأأن)أأ( )2.12 واملادة( املوادتعديل  بشأأن))أأ( 1.12 تنص املادةو  .7
)ب( من  الفقرة، تنطبق قاعدةوليس يف  مادةيف  يرد. ومبا أأن حق تلقي منحة التعلمي لتعديل نظام املوظفني ولحئته

 تنص عىل ما ييل:اليت  1.12 املادة

دة يف كتاب التعيني أأو عقد " ل خُتل التعديالت حبقوق املوظفني املكتس بة وبأأي رشط من رشوط اخلدمة املُحدَّ
حىت اترخي نفاذ التعديل؛ ول  املوظف. ول يؤثر أأي تعديل يف أأن تُطبَّق عىل املوظف أأحاكم نظام املوظفني السارية
ذا اكن ذكل من شأأنه حتسني رشوط تعيني املوظفني ل اإ  ."يكون للتعديالت أأثر رجعي اإ

نظام املوظفني ولكن بأأثر مس تقبيل فقط ما مل يس تفد املوظفون من أأحاكم جواز تعديل ويوحض النص السابق  .8
"احلقوق املكتس بة"  تتعدى عىلأأن التعديالت ل ميكن أأن  بأأثر رجعي(. كام أأيضاالتعديل )ويف هذه احلاةل جيوز تعديهل 

 4التوظيف. عقدكام ينص عىل ذكل  العملظروف يف للموظفني أأو أأن تغري 

لغاء  من أأنللتأأكد  السوابق القضائية، جرى حتليل ختصاص احملمكةل ختضعالويبو مبا أأن و  .9 خالل يعد منحة التعلمي اإ اإ
 مببدأأ احلقوق املكتس بة.

 املكتس بة احملقوق معىن

ن ملا صدر عن احملمكة من أأحاكم وفقا .10 عندما جيوز لشخص يمتتع كتسب يُ "احلق  متسقة تتعلق ابحلق املكتسب فاإ
مزيان احلقوق  يفالقصوى ته هي لأ  نظرا القواعدعىل  برصف النظر عن أأي تعديلهذا احلق  احتامهبذا احلق أأن يطلب 

وجيوز أأن يكون احلق املكتسب هو احلق احملدد يف عقد تعيني املوظف واذلي  5."التوظيفوالواجبات اذلي حيدد عالقة 
 أأحد الأحاكمعليه يف  اه يف هذه القضية أأن احلق املكتسب قد يكون حقا منصوصوالأوجَ . غري قابل لالنهتاكالطرفان  يعتربه

ل بد  أأخرى،لكمة وب. العملس مترار يف الاأأو قبول التعيني يف ، وهل أأهية قصوى ني أأو لحئة املوظفنينظام املوظف الواردة يف
خالل ابحلق املكتسب التوظيفمن رشوط  رضوريرشط أأسايس أأو يف العمل  رشوط تعديلُ  يؤثرأأن   6.يك يقع اإ

لغا مقارنة البدل ختفيض  البدل ءابإ

هجة أأخرى.  نمدفعة واحدة  الغاهئاإ من هجة، و  املس تحقات القانونيةأأو  العالواتض يف خت بني  سوابقهامتزي احملمكة يف  .11
 وقد. 7ةاملكتس ب وقمبدأأ احلقحيتم  لأن ذكل لابلاكمل،  حمددة مزيةقف مح بو سل يُ و ،بشلك عام املزااي بتخفيضسمح يُ و 

 عىل النحو التايل: ذكل عن ةمكاحملعربت 
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ثر ل املناهضة والقاعدةمبدأأ احلقوق املكتس بة    يف 5 واحليثية 1980 لعام 429 يف احلمك رمق 9 املبادئ العامة يف القانون )انظر مثال احليثيةمن هام الرجعي لأ
 يف نظام املوظفني ولحئته.عهنام غياب تنويه رصحي  عندحىت  بدءانامل  (. ذلا ينطبق هذان1960 لعام 51 احلمك رمق

5
ىل الإعالانت  1995 لعام 1446 يف احلمك رمق 13 انظر احليثية  يف احلمك الواردة ملبدأأ ا التقليدية عناليت تشري مضن مجةل من الأمور اإ

 .1987 لعام 832 واحلمك  1962 لعام  61 رمق
6

يف احلمك  4 احليثيةو  1979 لعام 368 رمق احلمكيف  7 مثال احليثية. وانظر أأيضا عىل التوايل 1978 لعام 366و 365 رمق يف احلمكني 7و 6 تنياحليثي انظر  
يف احلمك  12 قتبسة مع املوافقة يف احليثية)امل  1987 لعام 832 يف احلمك رمق 13 واحليثية 1985 لعام 666 احلمك رمقيف  5 احليثيةو  1979لعام  371 رمق
 يعترب سطحيا ملالتعاقدية والقانونية يف العوط وقد يبدو للوهةل الأوىل أأن الفرق بني الش . 2012 لعام 3074 يف احلمك رمق 16 احليثيةو  (2002 لعام 2089 رمق

عن  الأحاكم الصادرةلحئته مكرجع. ومع ذكل يتضح من وخطاب تعيني املوظف أأو عقد معهل )ولكن ليس دامئا( أأحاكم نظام املوظفني من املعتاد أأن يتضمن  لأنه
ولحئته مكرجع يف  بشلك عام. وعندما تضيف املنظمة نظام املوظفني املصونة الأحاكم فقطيف العقد الفردي للموظف يه حتديدا حملمكة أأن الأحاكم املبينة ا

 .أأم ل مكتس بة احقوقكون هذه الأحاكم  عىل يعمتد لأمروا. امهل ل جيوز تعدي رشوط التعيني، فاإن هذا ل يعين يف حد ذاته أأنه 
7

ىل جل   كقاعدة . "2015من تقريرها لعام  144 فقرةنة اخلدمة املدنية ادلولية كام يرد يف الانظر أأيضا النصيحة اليت أأسداها مكتب املستشار القانوين )نيويورك( اإ
 ".لكيااملنفعة  استئصاليتتب عليه ، ولكن ل جيوز أأن بشلك قانوين املنافعلعمل من القانونية لعنارص ال عامة، قد خيفض تعديل أأحد 
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ىل موظفي والإجازةالاغتاب والتعلمي  مصاريف بدلل شك يف أأن " منظمة.  أأية من املسائل اليت هتم من سينضم اإ
لغاء هذاهل  هووالسؤال   ينطبق عىلحق مكتسب ما من  ولكن .حق مكتسب تعداي عىليعد  دفعة واحدة البدل اإ

دخال يتوقع. فعىل املوظف أأن هذا البدل ورشوط دفعهقمية  ري الظروف مثل ارتفاع تلكفة بسبب تغ تعديالتال  اإ
صالح  فاضهااخناملعيشة أأو   8."ضائقة مالية تواهجها املنظمة جملرداملنظمة أأو هيلك أأو اإ

 ومهنا منحة التعلمي العالواتبعض  للحصول عىلاحلق املكتسب 

 ورضوريكشط أأسايس  10املعاش التقاعديتقايض واحلق يف  9"الإعاةل بدل مثل العالوات املعتادة" أأقرت احملمكة .12
 مس تحقات سدادأأن وقف  نع أأعربت احملمكة رصاحةو حق مكتسب. ك انيصنف امث أأصبحمن رشوط التوظيف ومن 

جازة مصاريف  حق أأصبح ،هذه الوثيقةغراض وابملثل والأمه لأ  11حق مكتسب. تعداي عىليشلك زايرة الوطن  السفر يف اإ
زاةل هذه املنحةتعترب ذلا  12صنف كحق مكتسب.ي منحة التعلمي يف املوظفني   تعتربمن مث املكتس بة و مبدأأ احلقوق تعداي عىل  اإ
 .ةغري قانوني

 يف فرنسا وضع املوظفني الفرنس يني املقميني لثا.اث

 وُدفعت املنحةتعلمي وتلقوها. ال منحة  2016 يناير 1بعض املوظفني الفرنس يني املقميني يف فرنسا املعينني قبل  طلب .13
غ لتلقي منحة التعلمي. وصيمس بق خارج وطنه كشط  من املوظف أأن يقمي نذاكأ   تقتيضمل )أأ( 14.3 ملادةا عىل أأساس أأن

 نذاك:احلمك القانوين عىل هذا النحو أ  

ول يقمي أأو يعمل يف وطنه، حيق هل]...[ أأن حيصل عىل منحة تعلمي عن لك  [...]أأي موظف معني تعيينًا دوليًا "
 ."[...طفل منتظم يف ادلراسة يف مدرسة أأو جامعة أأو مؤسسة مشاهبة ]

الإطار القانوين للويبو  عّرفهيف احلمك املذكور أأعاله مضنيا " الوارد العمل مركزمع ذكل أأن مصطلح "حظ ومن املال .14
 نظام املوظفني ولحئته احلمك التايل:يضمن  2012هناية وحىت حنو حمدد. عىل 

قطر  مبسافةتبعد عن جنيف عندما يكون ماكن الانتداب هو جنيف، يُقصد بعبارة "مركز العمل" املنطقة اليت "
 كيلومتا". 25 طوهل

شعاع، تغريت عبارة "2013 يناير 1واعتبارا من   ."جنيف مسافة معقوةل عناليت تبعد " وأأصبحتكيلومتا"  25 طوهل اإ

الأرايض حدود داخل  مركز معل جنيف يعتربالسابقة لتعاريف ل  وتطبيقا لقرب املسافة بني فرنسا وجنيف،ونظرا  .15
ىل وتصلاحلدود  أأن منطقة مركز العمل تتخطى ومبااجملاورة. الفرنس ية  املوظفون الفرنس يون املقميون يف  ل حيصلفرنسا،  اإ

ىل هذه الفئة من املوظفني معال ومع ذكل دُ . نظام املوظفني ولحئتهل  وطهنم عىل منحة التعلمي طبقا مبامرسة فعت منحة التعلمي اإ
 .ودارجةمتسقة 

الزتام قانوين أأي الفرنس يني املقميني يف فرنسا  نيلموظفلالتعلمي دفع منحة ب ادلارجةاملامرسة أأنشأأت هل والسؤال هو  .16
 عىل هذا السؤال يه "ل". اخملترصةأأدانه، الإجابة  موحضهذه املامرسة. وكام هو  ملواصةلعىل الويبو 

                                                
8

يف احلمك  8 واحليثية 1979 لعام 368 يف احلمك رمق 7 أأيضاف عىل سبيل املثال احليثيةوانظر . 1978 لعام 366و 365 يف احلمكني رمق 11 احليثيةانظر  
 .1985 لعام 666 يف احلمك رمق 5 واحليثية 1979 لعام 371 رمق

9
 .1980 لعام 426 يف احلمك رمق 7 انظر احليثية 
10

 .2007 لعام 2632 يف احلمك رمق 13 انظر احليثية 
11

جازة واكنت  .1980 لعام 441 مك رمقيف احل 7 انظر احليثية  ىل سورينام. املعينملدعي اخلاصة ابزايرة الوطن اإ  من هولندا اإ
12

 .1985 لعام 666 يف احلمك 5 انظر احليثية 
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 ادلارجة ملامرسةاملتتب عىل ا الأثر القانوين رابعا.

" متسقة؛ 1للقانون، رشيطة أأن تكون املامرسة " ادارية مصدر الإ امرسة املميكن اعتبار يف بعض الظروف،  .17
ضافة . تتعدى عىل قانون مكتوب"ول 3؛ "القانونية الواجبات يه من ابب أأن املامرسةناعة بتطبقها املنظمة لأهنا عىل ق "و 2" واإ

ىل ذكل، ماكنية أأن تصبح املامرسة مصدرا حلق مكتسب يف بعض ااحملمكة مل تستبعد  اإ  13حلالت احملدودة.اإ

املمتثةل  ادلارجةابملامرسة  تأأذنلأن أأحاكم نظام املوظفني ولحئته ل  مس توفغري " 3الشط "، قيد النظرويف احلاةل  .18
كام هو موحض  "مركز العمل" يف جنيف عبارةتعريف  بسببتعلمي للموظفني الفرنس يني املقميني يف فرنسا، ال دفع منحة يف 

ن مل تتسق كثرية قضائية  سوابقيف  وأأوحضت احملمكةأأعاله.   14لها جحة قانونيةفال مع نظام املوظفني و/أأو لحئته أأن املامرسة اإ
 .16الوضع ليس تقمي مع الإطار القانوين حيق لها أأن تعدلنظمة وأأن امل  15امكتس ب احق يه تنشئول 

لزام قانونيل وبناء عىل ما س بق،  .19 لموظفني الفرنس يني املقميني يف فرنسا. لتواصل ممارسة دفع منحة التعلمي ل عىل الويبو  ااإ
أأن منحة التعلمي ل تندرج يف فئة  ل بسبب، أأبدا عىل حق الاحتفاظ مبنحة التعلميوظفني ومل حتصل هذه الفئة من امل

من الأساس، ومل بشلك قانوين  منحة التعلمي ل حيق هلم احلصول عىل، بل لأنه امكتس ب احق كثريا ما تنشئاليت  العالوات
ل عىل ممارسة   .دارجةيستند ادلفع اإ

انفذا  احلذف ولحئته عىل أأن يكون )و( من نظام املوظفني14.3 ويعترب من املناسب يف تكل احلالت حذف املادة .20
 .2017 يناير 1 اعتبارا من

 قانوين بشلكاملامرسة  وقف

 بأأثر رجعي وجيب ريأأنه ل ينبغي تطبيق التغي أأوحضتاحملمكة  ولكنّ ، بشلك قانوينحصيح أأن املامرسة جيوز وقفها  .21
ليه. ىل  بشلك قانويناملامرسة  للتخيل عن املس بقةتكل الشوط  وتستند 17لفت انتباه املوظفني اإ مبادئ حسن النية واملعامةل اإ

 18لضامن أأن يتخذ املوظفون قراراهتم واختياراهتم ومه عىل دراية اكمةل. املنصفة

قرار  صالحية لبت يفل ة مكحملالفرصة أأمام امك حديث نسبيا وفيه س نحت حبأأما رشط الإخطار، فال بد من التنويه  .22
حدى املنظامت . أأصالمن ابب اخلطأأ  أأهنم حصلوا علهيا سابقاتعلمي ملزدويج اجلنس ية عىل أأساس ال وقف دفع بدل ل اإ

فع من بدل التعلمي يف الس نة ادلراس ية التالية، لأن البدل دُ عىل  احلصولد من حقه و املدعي بأأنه لن يعاملنظمة  هذه وأأخطرت
اختذ قرار جديد مبنح البدل حىت هناية املرحةل ادلراس ية لطفهل  وبناء عليه طعنا داخليااملدعي  عودوأأ ابب اخلطأأ يف السابق. 

وما حق مكتسب عىل قد وقع تعٍد  ما منمكة أأنه قرار وقف دفع بدل التعلمي، أأوحضت احمل مشوعيةوتأأكيدا عىل  19املعال.
ىل ذكل، أأحاطت احملمكة علام مع املو لتوقع مشوع من  ضافة اإ أأن املنظمة املعنية مل توقف بفقة اس مترار احلال كام اكن عليه. واإ

 .التعلمييةس تمكل الطفل املرحةل بل انتظرت حىت ا 20دفع البدل فورا

                                                
13

 .2002 لعام 2089 يف احلمك رمق 14 انظر احليثية 
14

 .2012 لعام 3071 يف احلمك رمق 28 انظر مثال احليثية 
15

 .2015 لعام 3523 يف احلمك رمق 10 انظر احليثية 
16

 .2014 لعام 3358 يف احلمك رمق 2 انظر احليثية 
17

يف  6 واحليثية 1990 لعام 1053 يف احلمك رمق 7 . وانظر أأيضا احليثية1986 لعام 792 يف احلمك رمق 8 واحليثية 1986 لعام 767 يف احلمك رمق 9 انظر احليثية 
 .2014 لعام 3358 احلمك رمق

18
 .1986 لعام 767 يف احلمك رمق 6 واحليثية 1990 لعام 1053 يف احلمك رمق 7 اإىل 5حليثيات منانظر ا 
19

 .2014 لعام 3358 من احلمك رمقابء  اجلزءيف  2 احليثيةانظر  
20

 . 2014 لعام 3358 يف احلمك رمق 6 انظر احليثية 
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 الانتقالية التدابري خامسا.

 بأأن علامملنظمة املعنية املوحضة يف الفقرة السابقة ل تشوهبا شائبة )وأأكدت احملمكة عىل ذكل( ل شك يف أأن مقاربة ا .23
س نة دراس ية واحدة  عنيزيد )أأي أأنه املدى البعيد  عىل ية حمددة ميثل بوجه عام الزتامامي مؤسسة تعل يف الطفل  تسجيلقرار 

املرحةل )سواء اكنت ابتدائية أأو اثنوية أأو ما بعد نفسها أأن يس تمكل الطفل مرحلته ادلراس ية يف املؤسسة  من املتوقعو مثال(، 
حدى (. ولو عمل املوظفون أأن دفع منحة التعلمي سيتوقف قبل أأن ينهتيي طفلهم من ةالثانوي راس ية لرمبا اختلف املراحل ادلاإ

 .يف املؤسسة طفلهم تسجيلاختيارمه يف وقت 

ضافة هذا التدبري الانتقايل يف نظام املوظفني ولحئته ليدخل حزي النفاذ ذلا يبد .24 و من املناسب اإ
 التدابري الانتقالية(: يتناولويه اجلزء اذلي  5.12 )وحتديدا يف املادة 2017 يناير 1 يف

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

يس تمكل الطفل  حىت التعلميمنحة  تلقييف ق حلحيتفظون اب، هذا التارخي مبا يشمل 2016 ديسمرب 31املتكبدة حىت 
عدم الإخالل بشوط الأهلية مع ، 2016 ديسمرب 31 حىت  التحق هبايتالتعلميية يف املؤسسة ال  املرحةل ادلراس ية

 ما بعد التعلمي "املرحةل التعلميية" مرحةل التعلمي الابتدايئ أأو الثانوي أأو ةبعبار  يقصداحلمك، هذا ى. ولأغراض الأخر 
 ."ةالثانوي املرحةل

ل جيوز دفع منحة و. عامة س نوات ستالتعلمي الابتدايئ أأو الثانوي ويس تغرق . حمدود زمنياوهذا التدبري الانتقايل  .25
لتدبري الانتقايل حوايل سمس أأقىص مدة لالحتفاظ اب ستبلغ . ذلا،ةالثانويرحةل املبعد ما التعلمي يف بعد الس نة الرابعة  التعلمي

( ول التعلمييطبيعي يف النظام  بشلكالطفل  تقدممع افتاض يف التعلمي الابتدايئ أأو الثانوي )املسجل س نوات للطفل 
جسلوا ن قد ه ل بد أأن يكون املوظفو. وذكل لأنةالثانوياملرحةل يف التعلمي ما بعد املسجل تجاوز ثالث س نوات للطفل ت 
ليأأخذ يف الاعتبار مبادئ  أأساسام هذا التدبري التدبري الانتقايل. وُص  ينطبق علهيماملؤسسة التعلميية املعنية ليك  هلم يفاطفأأ 

 حسن النية واملعامةل املنصفة اليت تنهتجها احملمكة.

 الأثر املايل سادسا.

)املكتب( عىل معلومات  مكتب املستشار القانوينلتدبري الانتقايل املقتح، حصل ا النامج عن لتحديد الأثر املايل .26
دارة املوارد البشية )الإدراة( بشأأن وبياانت وجهية  . مث طلب املقميني يف فرنسااملوظفني الفرنس يني املس هتدفة من  الفئةمن اإ

الانتقايل املقتح عىل أأساس مجموعة  النامجة عن التدبرياملالية  التلكفة ااملالية أأن حتس ب الشؤون املكتب من الإدارة ومن شعبة
 من املعايري قدهما املكتب.

ذكل لأن و . 2017 اليت تبدأأ عادة يف سبمتر 2017/2018 اس يةالس نة ادلر يه التحليل املايل  واكنت نقطة انطالق .27
ل بعدعىل نظام املوظفني ولحئته لن يدخل حزي النفاذ يُدخل أأي تعديل  اليت ادلورة الثالثة والس بعني للجنة التنس يق  اإ

لأن املوظفني  2016/2017 عىل الس نة ادلراس ية لإحداث أأثر فات، وس يكون الوقت قد 2016 يف أأكتوبر ستنعقد
 .أأطفاهلمجسلوا قد  ني املعنيني س يكونونيالفرنس  

التعلمي  ةخطة منحقدموا مطالبات بشأأن  ن، بلغ عدد املوظفني الفرنس يني املقميني يف فرنسا اذلي2016 وبهناية يونيو .28
 الوارد يف الضامنيس تفدون من حمك ومن مث  2016 يناير 1(. واكنوا يقميون يف فرنسا قبل 31واحد وثالثني موظفا )

 )و(.14.3 املادة
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عدد من الافتاضات مهنا أأن مجموع املوظفني عىل أأساس التلكفة املالية للتدبري الانتقايل املقتح  حُتسبل بد أأن و .29
ن قدّ  31عددمه  البالغالفرنس يني   2016 يناير 1فرنسا قبل قمي يف يم موظف فرنيس موظفا لن يتغري. ولكن قد يرتفع العدد اإ

. ولأغراض دراسة الأثر املايل 2016 لس نة ادلراس ية اليت تبدأأ يف سبمتربل خطة منحة التعلمي  بناء عىلللمرة الأوىل  مطالبة
 :اكلتايل زالوا ماموظفا  31ني البالغ عددمه فرنس يال نيوظفامل يفتض أأن

 يف الويبو؛ نوموظف (أأ  )
ىل سويرسا، لأنه يف تكل احلاةل س يحق هلم  نومقمي (ب ) منحة التعلمي وفقا احلصول عىل يف فرنسا ولن ينتقلوا اإ

 التدبري الانتقايل؛ بناء عىل)أأ( وليس 14.3 للامدة
 ؛2016 خطة منحة التعلمي للس نة ادلراس ية اليت تبدأأ يف سبمترب بناء عىلوح هبا ميتكبدون املصاريف املس (ج )
 ؛حاليا فهيا اليت يتواجدوناملؤسسة التعلميية  أأطفاهلم يف نفس يسجلون (د )
 )أأنواع( املصاريف. املؤسسات التعلميية املعنية حسب نفس نوع رسوميسددون نفس قمية  (ه )

ضافة التغيريات و  .30 ىل ذكل، ل بد من اإ ضافة اإ صالح مجموعة  تطبيق النامجة عناإ نظام الأمم املتحدة يف  عنارص الأجراإ
ىل حساب خطة منحة التعلمي  2018 يناير 1يف الس نة ادلراس ية اجلارية يف  النفاذحزي اذلي س يدخل  املوحد )مثال الس نة اإ

يف العاملني للموظفني ابلنس بة  والتغيري الأمه الكرة الأرضية الشاميل(. فصللمدارس الواقعة يف ن 2017/2018 ادلراس ية
من  سفر منحة التعلميو  ابملبيتاملصاريف املتعلقة استبعاد هو بشلك عام جنيف(  " )مثلحاءمن الفئة "أأماكن العمل 

املرصوفات الأخرى مهنا تلكفة الوجبات والنقل  الأمر نفسه عىل بعضوينطبق املرصوفات املسموح هبا يف اخلطة املراجعة. 
 والكتب والأدوات املدرس ية.

اجلديدة طة اخلتنفيذ بشأأن تقتح  اليت قد وابلويباصة اخل ةنتقاليالاتدابري ال ول يأأخذ هذا التحليل املايل يف الاعتبار  .31
ن اعمتدت عىل مجيع املوظفني بوجه عام وليس عىل املوظفني الفرنس يني املقميني يف  ةأأي وستنطبقالتعلمي.  ةنحمل  تدابري انتقالية اإ

 .فقط فرنسا

. وذكل 31فقط من أأصل  افرنس ي اموظف 24 عتقد أأن التدابري الانتقالية املقتحة ستنطبق عىليُ ، س بقضوء ما  ويف .32
ما قد  نس يكونومهنم لأن أأطفال س بعة موظفني  د املرصوفات و لن تعأأو  2017  التعلميية حبلول سبمتربانهتوا من املرحةلاإ

 التعلمي. ةنحاجلديدة مل طة اخلا لتعلميهم تندرج يف املطالب هب

، 2017/2018 الس نة ادلراس ية عتبارا مناالتعلمي  ةفتاضات السابقة، ونظرا للتغيريات يف خطة منحالا وبناء عىل .33
املقتحة ابلنس بة للموظفني الفرنس يني  ةالتدابري الانتقالي لعامتدتقدر التلكفة املالية الإجاملية والقصوى يف الويبو 

 فرناك سويرساي لفتة سمس س نوات )انظر املرفق(. 327 680موظفا مببلغ  24 وعددمه

ن)و(. 14.3 ملادةاب الاحتفاظتلكفة من بكثري  أأقل تلكفةا املبلغ هذو  .34 ن املتوقع أأن مف، التدبري الانتقايل عمتدي مل  واإ
املقدرة الإجاملية القصوى  التلكفةَ  املنازعات تلكفةأأن تتجاوز  الأرحجومن املوظفني املعنيني،  جانب منازعات منتواجه الويبو 

 اعامتد التدبري الانتقايل. نتيجة

 [ييل ذكل املرفق]
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الملحق

الموظف 

الفرنسي المقيم 

في فرنسا

الطفل المعال

المصروفات المسموح 

بها المطالب بها بالعملة 

األصلية 
1

المصروفات المسوح بها 

بعد تحويلها إلى دوالر 

أمريكي
2

% 86معدل التسديد 
% 81معدل التسديد 3

3
%76معدل التسديد 

3

تقدير التكلفة في 

السنة بالدوالر 

األمريكي

عدد السنوات المتبقية 

في المرحلة التعليمية 

 (تقدير)
4

 إجمال التكلفة 

المتوقعة بالدوالر 

األمريكي

 إجمال التكلفة 

المتوقعة بالدوالر 

األمريكي

                   CHF 15,33015'854                      9'976                 3'445                  -                       13'421                  567'105                   64'891ألف1

                   CHF 19,50020'166                      9'976                 4'697                  2'101                   16'775                  233'549                   32'443ألف2

                     CHF 2,5002'586                        2'224                 -                     -                       2'224                    12'224                     2'151باء

                       CHF 1,0001'035                        890                    -                     -                       890                       1890                        861ألف3

                   CHF 19,00019'649                      9'976                 4'697                  1'708                   16'382                  232'763                   31'683باء

                   CHF 15,50016'029                      9'976                 3'587                  -                       13'563                  227'125                   26'231ألف4

                   CHF 18,90019'545                      9'976                 4'697                  1'629                   16'303                  116'303                   15'765باء

                       CHF 1,0001'035                        890                    -                     -                       890                       1890                        861ألف5

                   CHF 14,30014'789                      9'976                 2'582                  -                       12'558                  225'117                   24'288ألف6

                     EUR 1,0151'145                        985                    -                     -                       985                       21'969                     1'905ألف7

                     EUR 1,0151'145                        985                    -                     -                       985                       21'969                     1'905باء

                     EUR 3,5403'991                        3'432                 -                     -                       3'432                    310'297                   9'957ألف8

                     EUR 1,8402'075                        1'785                 -                     -                       1'785                    11'785                     1'726باء

                     EUR 560632                          544                    -                     -                       544                       21'087                     1'052ألف9

                       EUR 135153                          132                    -                     -                       132                       1132                        128ألف10

                     EUR 6,2507'047                        6'060                 -                     -                       6'060                    16'060                     5'861ألف11

                     EUR 525592                          509                    -                     -                       509                       52'546                     2'462ألف12

                     EUR 1,4501'635                        1'406                 -                     -                       1'406                    34'218                     4'080باء

                     EUR 3,3003'721                        3'200                 -                     -                       3'200                    13'200                     3'095ألف13

                     EUR 1,5501'748                        1'503                 -                     -                       1'503                    11'503                     1'454ألف14

                     EUR 3,7504'228                        3'636                 -                     -                       3'636                    27'272                     7'033ألف15

                     EUR 4,1504'679                        4'024                 -                     -                       4'024                    14'024                     3'892باء

                     EUR 600677                          582                    -                     -                       582                       31'747                     1'690ألف16

                     EUR 600677                          582                    -                     -                       582                       42'329                     2'253باء

                     EUR 1,0451'179                        1'014                 -                     -                       1'014                    44'056                     3'922ألف17

                     EUR 1,9002'143                        1'843                 -                     -                       1'843                    35'529                     5'347ألف18

                     EUR 1,9002'143                        1'843                 -                     -                       1'843                    35'529                     5'347باء

                     EUR 1,4001'579                        1'358                 -                     -                       1'358                    22'716                     2'627ألف19

                     EUR 1,5301'725                        1'484                 -                     -                       1'484                    22'967                     2'870باء

                     EUR 3,2003'608                        3'103                 -                     -                       3'103                    13'103                     3'001ألف20

                     EUR 4,1504'679                        4'024                 -                     -                       4'024                    14'024                     3'892باء

                     EUR 2,9003'270                        2'812                 -                     -                       2'812                    12'812                     2'720ألف21

                     EUR 748844                          726                    -                     -                       726                       32'178                     2'106 ألف22

                     EUR 748844                          726                    -                     -                       726                       21'452                     1'404 باء

                   GBP 9,40013'429                      9'976                 1'481                  -                       11'457                  222'913                   22'158ألف23

                   USD 15,00015'000                      9'976                 2'753                  -                       12'729                  225'458                   24'619ألف24

179'776                338'840                 327'680                 

السلم التدريجي الشامل

مالحظات توضيحية
 المبلغ المطالب به 

بالدوالر األمريكي
  معدل التسديد

1
%11,60086- 2015/2016.0لسنة  (إن وجدت)، أو المطالبة بالسُلف 2014/2015 كما ورد في المطالبة باإلنهاء الخاصة بالموظفين لسنة 

2
%17,40081 - 11,601.  وفقا للخطة الجديدة لمنحة التعليم

3
%23,20076 - 17,401. طبقا للسلم التدريجي الشامل المعتمد بموجب الخطة الجديدة لمنحة التعليم

4
%29,00071 - 2017/2018.23,201 حُسبت اعتبارا من السنة الدراسية 

29,001 - 34,80066%

34,801 - 40,60061%

> 40,6010%

[نهاية المرفق والوثيقة]
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