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 قامئة احملتو�ت

 WO/CC/74/4ٔأقسام الوثيقة 

 مقدمة ٔأوًال.

 )للموافقة( 2018ينا�ر  1 اعتبارًا منتعديالت �ىل نظام املوظفني لتد�ل �زي النفاذ  �نيًا.

 )لٕالخطار( 2018ينا�ر  1اعتبارًا من �ىل الحئة املوظفني واملرفقات ذات الص� لتد�ل �زي النفاذ  تعديالت �لثًا.

قت بني  رابعًا.  )لٕالخطار( 2017يونيو  30و 2016يوليو  1تعديالت �ىل الحئة املوظفني واملرفقات ذات الص� ُطّبِ

 ة يف املرتباتا�ورية اخلاص الز�دة :من نظام املوظفني 25-3املادة  �امسًا.

 املرفقات

 2018ينا�ر  1لتد�ل �زي النفاذ اعتبارًا من وظفني امل�ىل نظام ٕاد�الها تعديالت مقرتح  املرفق أ�ول

 2018ينا�ر  1من  اعتباراً لتد�ل �زي النفاذ واملرفقات ذات الص� الحئة املوظفني تعديالت �ىل  املرفق الثاين

قت بني واملرفقات �ىل الحئة املوظفني تعديالت  املرفق الثالث  2017يونيو  30و 2016يوليو  1ذات الص� ُطّبِ

 انتقال املوظفني ٕاىل ماكتب بعيدة عن املقرس�ياسة الويبو �شأٔن  املرفق الرابع
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 مقدمة ٔأوًال.
ملرفقات ذات الص� الحئة املوظفني وا�ىل تُعَرض �ىل جلنة الويبو للتنس�يق التعديالت املد�� �ىل نظام املوظفني و  .1

 .�ىل التوايل ،للموافقة �لهيا ولٕالخطار هبا

سمح للويبو �حلفاظ �ىل ٕاطار مما � ، لنظام املوظفني والحئته ةس�متر امل  املراجعةيف ٕاطار هذه التعديالت وتُعَرض  .2
مع توافق مع ضامن ال ، هذه �حتيا�ات وأ�ولو�ت املتغرية ويدمع اؤأولو�هتاملنظمة تنظميي سلمي يتكيف مع احتيا�ات 

 قد يؤدي ٕاىل ز�دة �اكليف املوظفنيمضن التعديالت ما ال يو�د . واملو�د ٔ�مم املت�دةانظام يف  املتبعة ٔأفضل املامرسات
�راسات ية ن�ة التعلمي اخلاص �مل والتدبري �نتقايل  �س�تقدام�افز  هام تطبيق(نظام املوظفني �ىل  نا�مقرت  نتعديالسوى 
مجليع  ٔأس�بو�اً  16ملدة  وضعٕا�ازة احلصول �ىل اس�تحقاق منح هو (الحئة املوظفني �ىل تعديل وا�د الثانوية) و ر�� املما بعد 

مجيع التعديالت أ�خرى ٔأما . املد�ل �ىل الحئة املوظفنيلتعديل ا يف �ا�ضئي�  هذه الز�دة ، وٕان اكنت)املوظفني املؤقتني
 �ركز بنشاط �ىل ضامن احتواء �اكليف املوظفني.ٔ�ن املنظمة التلكفة،  فال تأٔثري لها �ىل

 (للموافقة) 2018ينا�ر  1تعديالت �ىل نظام املوظفني لتد�ل �زي النفاذ اعتبارًا من  �نيًا.
. وف� 2018ينا�ر  1من  اعتباراً املوظفني لتد�ل �زي النفاذ  �ىل نظامٕاد�الها قرتح املالتعديالت يف املرفق أ�ول �رد  .3

 ييل رشح للتعديالت الرئيس�ية.

 املرتب أ�ويل: 5-3املادة 

 ز�دة �اذبية، ومن ٔأ�ل جماالت شديدة التخصصمرحشني من اس�تقدام صعو�ت يف  ما توا�ه الويبو من يف ضوء .4
�ىل ، اس�تقدامملوظفني ٕالد�ال �افز امن نظام  5-3قرتح تعديل املادة يف سوق العمل، يُ وقدرهتا �ىل املنافسة املنظمة 
20150Fا�ي ٔأوصت به جلنة اخلدمة املدنية ا�ولية يف تقر�رها الس�نوي لعام النحو 

ووافقت �ليه امجلعية العامة لٔ�مم املت�دة  1
.2015د�سمرب  23ا�ي اعمتدته يف  70/244يف قرارها  1F

2 

ٕاال خلرباء  لن يُدفعس�تقدام ز ��اففٕان لتوصية جلنة اخلدمة املدنية ا�ولية وقرار امجلعية العامة لٔ�مم املت�دة،  ووفقاً  .5
، ولن ذوي مؤهالت مناس�بة�متكن فهيا الويبو من اجتذاب موظفني  اليف احلاالت اليت شديدة التخصص يف جماالت 

لك س�نة من عن دون �سوية مقر العمل) من صايف املرتب  (ٔأيْ الس�نوي أ�سايس  املرتبصايف يف املائة من  25 ت�اوزي 
 س�نتني).يف الويبو ال تت�اوز التعيني أ�ويل (التعيينات أ�ولية 

                                                
النظام املو�د")،  يفعنارص أ�جر ")، اجلزء الثاين ("اس�تعراض مجمو�ة 2015("تقر�ر جلنة اخلدمة املدنية ا�ولية لعام  A/70/30الوثيقة  انظر  1

 (ج): 279و 271 نيالفقرت
�متكن فهيا املنظمة من ال يف احلاالت اليت ا�االت العالية التخصص  رباء يفمنح مبلغ حتفزيي من ٔأ�ل اس�تقدام اخل. وقررت اللجنة املوافقة �ىل 271"

يف املائة من املرتب أ�سايس الس�نوي عن لك س�نة من  25 �س�بةوافز هذه احلت�اوز ٔأال ت . وينبغي من ذوي املؤهالت املناس�بةاجتذاب موظفني 
ثالث فرتة بعد النظام  اللجنة ميّ رية ٕاىل اللجنة عن دفع احلوافز إالضافية. وس�تقتقار�ر دو مطالبة بتقدمي املنظامت تكون . وس� الس�نوات املتعاقد �شأٔهنا
 ".س�نوات من �رخي تنفيذه

يف احلاالت اليت  ا�االت رفيعة التخصص رباء يفاملوافقة �ىل منح �افز الس�تقدام اخلامجلعية العامة مبا ييل: [...] (ج)  . قررت اللجنة ٔأن تويص279"
يف املائة من املرتب أ�سايس  25�س�بة وافز هذه احل. وينبغي ٔأال تت�اوز من ذوي املؤهالت املناس�بة موظفنياس�تقدام  نظمة منال �متكن فهيا امل 

 النظام  اللجنةميّ . وينبغي للمنظامت ٔأن تقدم تقار�ر دورية ٕاىل اللجنة عن دفع احلوافز إالضافية. وس�تقالس�نوات املتعاقد �لهياالس�نوي عن لك س�نة من 
 ثالث س�نوات من �رخي تنفيذه؛"انقضاء فرتة عد ب

عنارص أ�جر د لٔ�مم املت�دة: تقر�ر جلنة اخلدمة املدنية ا�ولية")، القسم الثالث ("اس�تعراض مجمو�ة ("النظام املو��  A/RES/70/244انظر الوثيقة   2
 :53، الفقرة يف النظام املو�د")

�كون فهيا املنظمة �ري قادرة �ىل احلاالت اليت  يفا�االت العالية التخصص رباء يف س�تقدام اخل�افز المنح "[امجلعية العامة لٔ�مم املت�دة] توافق �ىل 
تقوم اللجنة بتقيمي رر ٔأن قت(ج) من تقر�ر اللجنة، و  279و 271به يف الفقرتني  ، �ىل النحو املبني واملوىصاس�تقدام ٔأفراد من ذوي املؤهالت املناس�بة

 "؛ثالث س�نوات من �رخي تنفيذهالنظام بعد انقضاء فرتة 



WO/CC/74/4 
4 
 

 التدابري �نتقالية :5-12املادة 

الفرتة  يفاليت ُعقدت وافقت جلنة الويبو للتنس�يق، يف دورهتا الثالثة والس�بعني (ا�ورة العادية السابعة وأ�ربعني)  .6
 مطلوبة لتنفيذ التغيرياتهذه التعديالت نت نظام املوظفني، واكت �ىل تعديالٕاد�ال ، �ىل 2016ٔأكتو�ر  11ٕاىل  3 من

تعلق ي بعض هذه التعديالت اكن . و والفئات العليايف النظام املو�د ملوظفي الفئة الفنية عنارص أ�جر  مجمو�ة �ىل املد��
 ).WO/CC/73/7و WO/CC/73/3الو�ئق (انظر  يةنح التعلمي امل بنظام 

حلصول �ىل من�ة التعلمي أأهلية �شأٔن ملوظفني لوضع �د ٕاضايف ا(ب) من نظام 14-3لت املادة دِّ وبو�ه �اص، �ُ  .7
مكل س�ت� حىت  ف� س�بق مس�تحقة ا�فع ن املن�ة اكنترمغ أٔ ف� يتعلق �ٔ�طفال امللتحقني بدراسات ما بعد املر�� الثانوية. و 

 الس�نةمن  اعتباراً املن�ة، �ىل ٔأن تنص املعد� املادة فٕان الثانوية، ات ما بعد املر�� الطفل ٔأربع س�نوات من دراس
حىت هناية الس�نة ا�راس�ية اليت �س�تمكل فهيا الطفل ٔأربع س�نوات من كون مس�تحقة ا�فع تس� ، 2017/2018 ةا�راس�ي

 .هيام ٔأس�بقما بعد املر�� الثانوية، أٔ  دراسات ٔأول شهادة اليت حيصل فهيا الطفل �ىل دراسات ما بعد املر�� الثانوية أٔو 

ٔأو بعدها قد  2014/2015س�نة ونتي�ة ��، فٕان املوظفني ا��ن بدٔأ ٔأطفاهلم دراسات ما بعد املر�� الثانوية يف  .8
من  الثانوية، اعتباراً املر�� بعد ما ٔأو س�نتني من دراسات س�نة وا�دة من�ة تعلمي ملدة احلصول �ىل احلق يف  متاماً يفقدون 

ما بعد املر�� الثانوية ملدة س�نتني ٔأو ثالث �شهادات ٔأطفاهلم ٔأحلقوا املوظفون ا��ن ٔأما . 2017/2018س�نة ا�راس�ية ال 
رمبا اكنوا فملوظفني ا(ب) من نظام 14-3ل �ىل املادة د�ِ �لتعديل ا�ي أ�  ،2016ٔأكتو�ر  يف ،س�نوات قبل ٕابالغهم

ا�مع املايل ا�ي  ونفقديلتعديل الالحق، س� هذا ال ، نتي�ة ٔأهنم الوقتيف ذ� عرفوا لو اكنوا قد  خمتلفاً  خياراً س�يختارون 
 الثانوية.املر�� دراسات ما بعد س�نوات من ٔأو لكتهيام تقدمه املنظمة للس�نة الثالثة ٔأو الرابعة 

سات ما أأول شهادة در ن ا��ن س�يواصل ٔأطفاهلم دراس�هتم بعد املر�� الثانوية بعد حصوهلم �ىل وملوظفٔأما ٔأولئك ا .9
�لنظر ٕاىل �لكفة التعلمي، وميكن ٔأن �كون  املالية �بريةً هتم ميكن ٔأن �كون خسار ف ٔأقل من ٔأربع س�نوات،  يفبعد املر�� الثانوية 

اليت ٔأو و/�دد من أ�طفال اليت �هيا و/ٔأو ٔ�رس ذات ا��ل الوا�د حر�ًا ٕاىل �د بعيد، ال س�� يف �ا� ااخلسارة هذه ٔأ�ر 
 مالية ٔأخرى. الزتامات�هيا 

 5-12املادة  يف ٕاطارقرتح ٕاضافة تدبري انتقايل �ديد حسن النية واملعام� املنصفة، يُ  ملبديئ وبناء �ىل ذ�، ووفقاً  .10
 تعلمي.ال من�ة احلصول �ىل فقدان احلق يف النامج عن التخفيف من أ��ر الكبري هبدف ملوظفني امن نظام 

ُ  التدبري �نتقايليُعترب و  .11 �سجيل اختاروا املوظفني ا��ن ال خيص ٕاال ، ٔأوالً  الزمن، فهو،حمدود النطاق و قرتح امل
 قبل ٕابالغهم بتعديل اليت تقل مدهتا عن ٔأربع س�نواتما بعد املر�� الثانوية  دراسات ٔأول شهادة ٔأطفاهلم يف 

. وبعبارة ٔأخرى، ال 2016كتو�ر تنس�يق يف أٔ الويبو لل ملوظفني �ىل النحو ا�ي وافقت �ليه جلنة ا(ب) من نظام 14-3 املادة
، وال أأو بعده 2017/2018 س�نة ون دراسات ما بعد املر�� الثانوية يفؤ يتعلق أ�مر �ملوظفني ا��ن بدٔأ ٔأطفاهلم ٔأو سيبد

ٔأو  2017/2018 س�نة ا بعد الثانوية يفيف مر�� م�ديدة دراسة شهادة ون ؤ يتعلق �ملوظفني ا��ن بدٔأ ٔأطفاهلم ٔأو سيبد
�ىل س�نة املبلغ املدفوع يقترص س� ، . �نياً سابقاً لتحقني هبا اكنوا م  ٔأربع س�نواتشهادة تقل مدهتا عن دون احلصول �ىل  ،هابعد

 الثانوية.املر�� ما بعد دراسات ٔأول شهادة �ىل فهيا الطفل صل حئأخرى من من�ة التعلمي بعد الس�نة ا�راس�ية اليت وا�دة 

التدبري �لكفة هذا  ٔأن، و طفالً  19و موظفاً  18التقد�رات ٕاىل أٔن التدبري �نتقايل املقرتح لن �رسي ٕاال �ىل  ٔأشارتو  .12
مس�تحق لك موظف ل الواجب دفعها�ىل هذا الرمق ٕ�ضافة مبالغ من�ة التعلمي ُحِصل . و ٔأمر�يكدوالر  190 000بنحو  رقد� تُ 
لس�نة ا لن تتغري يف . و�ستند التقد�ر ٕاىل افرتاض ٔأن هذه املبالغ2016/2017لس�نة ا�راس�ية عن ا اجلديدنظام ال قتىض مب 

، س�تحقٔأو ٔأقل للك موظف م كرب التدبري �نتقايل. ومن الواحض ٔأن �لكفة التدبري ميكن ٔأن �كون أٔ شملها ا�راس�ية اليت � 
ٔأي  ٔأيضاً قد ال تو�د املعنية. و لس�نة ا�راس�ية ا من ٔأ�لالرسوم الفعلية، ٕان و�دت، اليت يدفعها املوظف وذ� حسب 
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ما بعد الثانوية، دراسات شهادة ٔأول  احلصول �ىلالثانوية بعد املر�� الطفل �دم مواص� دراسات ما بعد اختار ٕاذا �لكفة 
املوظف عن العمل  قفو تٔأو ٕاذا  ،ما بعد الثانويةشهادة دراسات �ديد قبل �نهتاء من ٔأول  رب�مج درايسٕاذا التحق بٔأو 
 الويبو.يف 

 تعديالت ٔأخرى

التالية، �ىل �ىل املواد ٔأو توضيح حمك) سهو (مثل تصحيح ٔأمهية ٔأقل ذات طابع ٕاد�ال تعديالت ٔأخرى  قرتح ٔأيضاً يُ  .13
 ُ  ل يف املرفق أ�ول:فص� النحو امل

 إال�ا� :2-3املادة 
 بدالت إال�ا� ملوظفي الفئة الفنية والفئات العليا :3-3املادة 
 إال�ا� ملوظفي فئة اخلدمات العامة وفئة املوظفني الفنيني الوطنيني بدالت :4-3املادة 
 من�ة التعلمي :14-3املادة 
 البدالت و�س�تحقاقات امليدانية :24-3املادة 
 إال�ازة اخلاصة :2-5املادة 
 ماكفأٔة هناية اخلدمة :15-9املادة 
 سداد ُسلف إال�ازة الس�نوية :16-9املادة 
 �نتقالية التدابري :5-12املادة 

ٕاىل ٕان جلنة الويبو للتنس�يق مدعوة  .14
�ىل نظام املوظفني املد�� ملوافقة �ىل التعديالت ا

من  أ�ول�ىل النحو الوارد يف املرفق 
لتد�ل �زي النفاذ  ،WO/CC/74/4 ةالوثيق

 .2018ينا�ر  1اعتبارًا من 

 2018ينا�ر  1 النفاذ اعتبارًا من تعديالت �ىل الحئة املوظفني واملرفقات ذات الص� لتد�ل �زي �لثًا.
 (لٕالخطار)

 1من  اعتباراً لتد�ل �زي النفاذ واملرفقات ذات الص� الحئة املوظفني التعديالت املد�� �ىل �رد يف املرفق الثاين  .15
 للتعديالت الرئيس�ية. لخص. و�رد ٔأد�ه م2018ينا�ر 

الغياب و ، ٕ�ذن الغيابو ، ةثابتوسا�ات العمل ال ، املرنةوسا�ات العمل وقت العمل،  :7-3-1ٕاىل  2-3-1من القوا�د 
 ، وسا�ات العمل اخلاصةدون ٕاذن

ل ")، و ةلعمل الثابتسا�ات ا(" 4-3-1") وةالعمل املرن سا�ات(" 3-3-1ُحتذف القا�د�ن وف س .16 سوف تُعد�
("سا�ات العمل  7-3-1") ودون ٕاذن("الغياب  6-3-1و")، ٕ�ذن("الغياب  5-3-1("وقت العمل")، و 2-3-1 القوا�د

 وتوصيات الوقت بتنظميتقر�ر فريق الويبو العامل املعين ل  طبقاً اخلاصة") من ٔأ�ل تنفيذ ٕاصالح �رتيبات وقت العمل، 
 .الفريق هذا
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 : امحلاية الصحية والتأٔمني الصحي للموظفني املؤقتني7-2-6القا�دة 

، وضع�دمهتم عن س�تة ٔأشهر احلصول �ىل ٕا�ازة  مدةيف الوقت احلارض، ال حيق للموظفني املؤقتني ا��ن تقل  .17
عن س�تة ٔأشهر مدة �دمهتم ملوظفني املؤقتني ا��ن ال تقل يف �ا� امدة اخلدمة حسب �س�تحقاق �لتناسب هذا م قس� يُ و 

حق مجيع املوظفني املؤقتني احلصول �ىل ٕا�ازة  �كون من حبيث 7-2-6ل القا�دة عد� تُ وف . وسشهراً  12ٔأقل من  اولكهن
 ، بغض النظر عن طول مدة �دمهتم.ٔأس�بو�اً  16مدهتا  وضع

 تعديالت ٔأخرى

التعديالت التحر�رية حلذف حمك �ري رضوري ٔأو  تعديالت ٔأخرى ذات طابع ٔأقل ٔأمهية (مثلسوف تُدَ�ل ٔأيضًا  .18
 :ثاينل يف املرفق ال فص� �ىل النحو املُ ذ� واملرفق التايل، و التالية قوا�د ) �ىل اللتوضيح حمك ما

 �دود أ�هلية :2-14-3القا�دة 
 من�ة التعلمي قمية :3-14-3القا�دة 
 ٕا�ازة ز�رة الوطن :1-3-5القا�دة 
 السفر ظروف :5-2-7القا�دة 
 أ�متعة �ىل حساب املكتب ا�ويل، وملن�ة �س�تقرار املعالون املس�تحقون للسفر ٔأو نقل :4-3-7القا�دة 
 لف إال�ازة الس�نويةسداد املوظفني املؤقتني لسُ  :1-16-9القا�دة 
 التدابري التأٔديبية :1-1-10القا�دة 
 التسوية إالدارية حلاالت رّد تقيمي أ�داء :2-4-11القا�دة 

 املرتبات والبدالت  املرفق الثاين:
س�يق مدعوة ٕاىل ٕان جلنة الويبو للتن  .19

إال�اطة �لامً �لتعديالت املد�� �ىل الحئة 
املوظفني واملرفقات ذات الص� �ىل 

من  يف املرفق الثاين الوارد النحو
لتد�ل �زي النفاذ ، WO/CC/74/4 ةالوثيق

 .2018ينا�ر  1من  اعتباراً 

قت بني  تعديالت رابعًا.  2017يونيو  30و 2016يوليو  1�ىل الحئة املوظفني واملرفقات ذات الص� ُطّبِ
 (لٕالخطار)

، �ىل 2017يونيو  30و 2016يوليو  1واملرفقات ذات الص� بني الحئة املوظفني التعديالت التالية �ىل  ُطّبقت .20
 الثالث.رفق ل يف املفص� النحو املُ 

 )36/2016رمق �اليم تعممي االٕ ال املرتبات والبدالت ( :املرفق الثاين

لت�ديث مبالغ بدالت إال�ا� املس�تحقة املوظفني والحئته  (د) ("البدالت") من املرفق الثاين لنظام2لت املادة دّ �ُ  .21
اخلدمة املدنية جلنة  ، �ىل النحو ا�ي وافقت �ليه2016سبمترب  1من  ملوظفي فئة اخلدمات العامة يف جنيف، اعتباراً ا�فع 
 يف دورهتا الثالثة وال�نني. ا�ولية
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 )37/2016رمق �اليم تعممي االٕ ال جملس الطعون ( :1-5-11القا�دة 

مثانية ٔأعضاء من  لطعون من ا�ٓن فصا�داً الويبو لكون جملس تحبيث ي من الحئة املوظفني  1-5-11لت القا�دة دِّ �ُ  .22
ٔأو  ؤأربعة مناوبني. وسيسا�د هذا التعديل �ىل جتنب تضارب املصاحل العضوية من ٔأربعة ٔأعضاء اكميل بدالً  العضوية، اكميل
 .أ�عضاءيف مزيد من ا�متثيل والتنوع وجود أ�عضاء، وضامن تقليل عبء القضا� امللقى �ىل �اتق ، و تهمعاجل 

املؤقتني (التعممي وإال�ازة الس�نوية للموظفني  ،إال�ازة الس�نوية: ملوظفنيالحئة امن  2-1-5و 1-1-5قا�د�ن ال
 )42/2016إال�اليم رمق 

ل تصويب د�ِ . وأ� 2017ينا�ر  1من  اعتباراً ود�ال �زي النفاذ ملوظفني الحئة امن  2-1-5و 1-1-5 �نلت القا�ددِّ �ُ  .23
 ملوظفنيا�كون احلد أ�قىص الس�تحقاق القا�دة الثانية ليك من ٔأ�د أ�حاكم ذف ، يف �ني �ُ القا�دة أ�وىلتقين �ىل 

 هناية الس�نة التقوميية.هو �ازة س�نوية الٕ  املؤقتني

ٕان جلنة الويبو للتنس�يق مدعوة ٕاىل  .24
الحئة �لتعديالت املد�� �ىل  إال�اطة �لامً 

يف ُطّبقت ملوظفني واملرفقات ذات الص� اليت ا
 ،2017يونيو  30و 2016يوليو  1الفرتة ما بني 
من  يف املرفق الثالثوارد �ىل النحو ال

 .WO/CC/74/4 ةالوثيق

 الز�دة ا�ورية اخلاصة يف املرتبات –من نظام املوظفني  25-3املادة  �امسًا.
يف الفرتة اليت ُعقدت ) السابعة وأ�ربعنيوافقت جلنة الويبو للتنس�يق، يف دورهتا الثالثة والس�بعني (ا�ورة العادية  .25
د�ل تاملرتبات") ل ا�ورية اخلاصة يف ز�دة ال(" من نظام املوظفني 25-3 ةاجلديداملادة ، �ىل 2016ٔأكتو�ر  11ٕاىل  3 من

 .2017ينا�ر  1 من اعتباراً �زي النفاذ 

 مبا ييل: جلنة التنس�يق ٔأيضاً  امتويف هذا الصدد، ق .26

 2017املوظفني قبل انعقاد ا�ورة العادية للجنة التنس�يق لعام  انتقال�شأٔن ا�متست من أ�مانة ٕا�داد س�ياسة شام� "
إالبقاء �ىل  تعّني بغرض متكني اللجنة من اس�تعراض اس�ت�دام الز�دة ا�ورية اخلاصة يف املرتبات والبّت ف� ٕاذا 

2F."ٔأو �ذفها 25-3املادة اجلديدة 

3 

�ىل تنص و  ،املوظفني ٕاىل ماكتب �ارجيةنتقال ٕاىل توفري �افز مايل ال نظام املوظفنيمن  25-3املادة  هتدفو  .27
 ييل: ما

جيوز للمد�ر العام ٔأن مينح ز�دة دورية �اصة يف املرتب ال تد�ل يف حساب املعاش التقا�دي ٔ�ي موظف  "(ٔأ)
يف الفئة الفنية والفئات العليا أ�عيد انتدابه، ملدة س�نة وا�دة �ىل أ�قل، بعيدًا عن املقر يف وظيفة �لرتبة نفسها. 

ل مرتب ثالث در�ات ك�د ٔأقىص يف رتبة املوظف، زائد �سوية و�كون الز�دة ا�ورية اخلاصة يف املرتب مبلغًا يعاد
 مقر العمل.

                                                
 .2016د�سمرب  16)، املؤرخ WO/CC/73/7الوثيقة تنس�يق (لل الويبو من التقر�ر ا�ي اعمتدته جلنة  "2"71انظر الفقرة   3
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ويتوقف دفع الز�دة ا�ورية اخلاصة بعد مخس س�نوات من اخلدمة املتواص� يف مركز العمل نفسه، ٔأو ٕاذا  (ب)
 أ�عيد املوظف ٕاىل املقر، ٔأو يف �ا� �رقية املوظف، ٔأهيم ٔأس�بق.

ة اخلاصة من املوظف ٕاذا مل �مكل املوظف س�نة وا�دة من العمل بعيدًا عن املقر، و�ُسرتّد مبلغ الز�دة ا�وري (ج)
 تربره ظروف اس�تثنائية. �ما مل يقرر املد�ر العام ٔأن ذ

وال حيق ملواطين الب� ا�ي يقع فيه مركز العمل واملوظفني ا��ن �كون تعييهنم أ�ويل يف مركز معل بعيد عن  (د)
 �دة ا�ورية اخلاصة.املقر ٔأن حيصلوا �ىل الز

 وال تُطب�ق هذه املادة �ىل املوظفني املؤقتني." (ه)

لموظف لوا�دة  در�ةمبلغ يعادل �ىل البدل  يقرصملوظفني انظام  من 25-3ادة ذ املنفّ إالداري ا�ي يُ  التعمميكام ٔأن  .28
، ودرجتني )مس�تحق ا�فع فهياالبدل اليت ال �كون (�س�تثناء نيويورك،  "�اء"ٕاىل مركز معل من الفئة ا�ي أ�عيد انتدابه 

ٕا�ادة �نتداب ٕاىل مركز معل من در�ات يف �ا� ، وثالث "فٔألِ "ٕاىل مركز معل من الفئة ا�ي أ�عيد انتدابه موظف لل
 ."هاء"ٕاىل  "�ء" من اتالفئ

" اليت صدرت يف تب بعيدة عن املقرس�ياسة الويبو �شأٔن انتقال املوظفني ٕاىل ماكلوثيقة "�رد يف املرفق الرابع لهذه او  .29
 .2017 ويوني

 1يف �زي النفاذ ملوظفني امن نظام  25-3املادة ٔأن د�لت منذ رتب املز�دة �اصة يف حيصل ٔأي موظف �ىل مل و .30
 .2017ينا�ر 

ٕان جلنة الويبو للتنس�يق مدعوة ٕاىل  .31
�شأٔن انتقال "�س�ياسة الويبو  إال�اطة �لامً 

يف  واردةعن املقر" الاملوظفني ٕاىل ماكتب بعيدة 
 املرفق الرابع.

جلنة الويبو للتنس�يق مدعوة ٕاىل إالبقاء و  .32
 نظام موظفي الويبو.يف  25-3�ىل املادة 

 ]تيل ذ� املرفقات[



WO/CC/74/4 
ANNEX I 
 املرفق أ�ول
 

 2018ينا�ر  1من  اعتباراً لتد�ل �زي النفاذ م املوظفني ا�ىل نظ ٕاد�الها قرتحاملالتعديالت 

 الغرض/ وصف التعديل النص اجلديد املقرتح النص احلايل احلمك

 2-3املادة 

 إال�ا�

ويُقصد بعبارة "و� معال" الو� ا�ي يتكفل املوظف �س�مترار  (ب)
�امًا، ٔأو ال  18جبانب رئييس من �اكليف ٕا�الته، وا�ي ال يت�اوز س�نه 

�امًا ٕاذا اكن �زاول ا�راسة �نتظام يف مدرسة ٔأو  21يت�اوز س�نه 
�امعة ٔأو مؤسسة تعلميية مشاهبة. ومع ذ�، يمت التغايض عن الرشوط 

�لسن ومزاو� ا�راسة ٕاذا اكن الطفل �ري قادر جسدً� ٔأو عقليًا  املتعلقة
�ىل ممارسة معل قّمي بأٔجر. وما دامت الرشوط املذ�ورة ٔأ�اله �شأٔن 

إال�ا� والسن ومزاو� ا�راسة يف مؤسسة تعلميية، ٔأو العجز، مس�توفاة، 
 جيوز ٔأن �كون الو� املعال:

[...] 

ٔأخ معال ٔأو ٔأخت معا�" وا�  ويُقصد بعبارة "وا� معال ٔأو (د)
املوظف ٔأو وا�ته ٔأو ٔأخوه ٔأو ٔأخته ا��ن يتحمل املوظف ٔأكرث من 

نصف املوارد املالية �� الشخص، و�ىل ٔأي �ال �كون املبلغ ضعف 
(و). وٕاضافة 4-3(و) ٔأو املادة 3-3قمية البدل املنصوص �ليه يف املادة 

س�نة، ٔأو  18من  ٕاىل ذ�، جيب ٔأن �كون معر أ�خ ٔأو أ�خت ٔأقل
س�نة يف �ا� مالزمة ا�راسة �نتظام يف مدرسة ٔأو �امعة  21ٔأقل من 

ٔأو مؤسسة تعلميية مشاهبة؛ ولكن يمت التغايض عن الرشوط املتعلقة 
�لسن و�نتظام يف ا�راسة ٕاذا اكن أ�خ ٔأو أ�خت �ري قادر�ن 

 جسدً� ٔأو عقليًا �ىل ممارسة معل قّمي بأٔجر.

[...] 

صد بعبارة "و� معال" الو� ا�ي يتكفل املوظف �س�مترار ويُق (ب)
�امًا، ٔأو ال  18جبانب رئييس من �اكليف ٕا�الته، وا�ي ال يت�اوز س�نه 

�امًا ٕاذا اكن �زاول ا�راسة �نتظام يف مدرسة ٔأو  21يت�اوز س�نه 
�امعة ٔأو مؤسسة تعلميية مشاهبة. ومع ذ�، يمت التغايض عن الرشوط 

�ري  ذا ٕا�اقة متنعه من سن ومزاو� ا�راسة ٕاذا اكن الطفلاملتعلقة �ل 
ممارسة معل قّمي بأٔجر. وما دامت الرشوط قادر جسدً� ٔأو عقليًا �ىل 

املذ�ورة ٔأ�اله �شأٔن إال�ا� والسن ومزاو� ا�راسة يف مؤسسة تعلميية، 
 ، مس�توفاة، جيوز ٔأن �كون الو� املعال:العجزإال�اقة ٔأو 

[...] 

د بعبارة "وا� معال ٔأو ٔأخ معال ٔأو ٔأخت معا�" وا� ويُقص (د)
املوظف ٔأو وا�ته ٔأو ٔأخوه ٔأو ٔأخته ا��ن يتحمل املوظف ٔأكرث من 

نصف املوارد املالية �� الشخص، و�ىل ٔأي �ال �كون املبلغ ضعف 
(و). وٕاضافة 4-3(و) ٔأو املادة 3-3قمية البدل املنصوص �ليه يف املادة 

س�نة، ٔأو  18معر أ�خ ٔأو أ�خت ٔأقل من  ٕاىل ذ�، جيب ٔأن �كون
س�نة يف �ا� مالزمة ا�راسة �نتظام يف مدرسة ٔأو �امعة  21ٔأقل من 

ٔأو مؤسسة تعلميية مشاهبة؛ ولكن يمت التغايض عن الرشوط املتعلقة 
ذوا ٕا�اقة متنعهام �لسن و�نتظام يف ا�راسة ٕاذا اكن أ�خ ٔأو أ�خت 

 ممارسة معل قّمي بأٔجر.ًا �ىل �ري قادر�ن جسدً� ٔأو عقليمن 

[...] 

ل  (النس�ة ضامن ��ساق مع صيا�ة احلكامن ل�ُّدِ
اتفاقية حقوق أ�ش�اص ذوي إال�اقة  إالنلكزيية من)

نظر ٕا�هيا مكن ٔأن يُ يُ تعبريات تجنب اس�ت�دام ل ٔأو 
 ة.ِمص ا�ىل ٔأهنا و 
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 3-3املادة 

بدالت إال�ا� ملوظفي 
الفئة الفنية 

 العليا والفئات

[...] 

وٕاضافًة ٕاىل ٔأي مبلغ مس�تحق ا�فع مبقتىض الفقرة (ب) ٔأو (ج)  (د)
ٔأ�اله، حيق للموظف احلصول �ىل املبلغ املذ�ور يف املرفق الثاين، عن 

جسدً� ٔأو عقليًا ٕاما �شلك دامئ ٔأو لفرتة الو� ا�ي يثبت ٔأنه معوق 
 يتوقع ٔأن �كون طوي�؛

وُختف�ض بدالت ٕا�ا� الو� املنصوص �لهيا يف الفقرتني (ب)  (ه)
، حي� انطبق، قمية بدل ٕا�ا� الو� امضافًا ٕا�هي –و(ج) الواردتني ٔأ�اله 

 ؛[...] –ٔأ�اله املعاق املنصوص �ليه يف الفقرة (د) الواردة 

[...] 

[...] 

وٕاضافًة ٕاىل ٔأي مبلغ مس�تحق ا�فع مبقتىض الفقرة (ب) ٔأو (ج)  (د)
ٔأ�اله، حيق للموظف احلصول �ىل املبلغ املذ�ور يف املرفق الثاين، عن 

ٕاما �شلك دامئ �يه ٕا�اقة  ه معوق جسدً� ٔأو عقلياً الو� ا�ي يثبت ٔأن
 ٔأو لفرتة يتوقع ٔأن �كون طوي�؛

الو� املنصوص �لهيا يف الفقرتني (ب) وُختف�ض بدالت ٕا�ا�  (ه)
الو� ، حي� انطبق، قمية بدل ٕا�ا� امضافًا ٕا�هي –و(ج) الواردتني ٔأ�اله 

 –ٔأ�اله نصوص �ليه يف الفقرة (د) الواردة امل  و� �يه ٕا�اقة املعاق
 ؛[...]

[...] 

 كام ورد ٔأ�اله.

 4-3املادة 

بدالت إال�ا� ملوظفي 
فئة اخلدمات العامة 

املوظفني الفنيني  وفئة
 الوطنيني

[...] 

واملبلغ املذ�ور يف املرفق الثاين، س�نوً� عن الو� ا�ي يثبت ٔأنه  (د)
معوق جسدً� ٔأو عقليًا ٕاما �شلك دامئ ٔأو لفرتة يتوقع ٔأن �كون طوي�، 

ٕاضافًة ٕاىل ٔأي مبلغ مس�تحق ا�فع مبوجب الفقرة (ب) ٔأو (ج) الواردتني 
 ٔأ�اله؛

[...] 

[...] 

ه املبلغ املذ�ور يف املرفق الثاين، س�نوً� عن الو� ا�ي يثبت ٔأنو  (د)
ٕاما �شلك دامئ ٔأو لفرتة يتوقع ٔأن  �يه ٕا�اقة معوق جسدً� ٔأو عقلياً 

�كون طوي�، ٕاضافًة ٕاىل ٔأي مبلغ مس�تحق ا�فع مبوجب الفقرة (ب) ٔأو 
 (ج) الواردتني ٔأ�اله؛

[...] 

 كام ورد ٔأ�اله.

 5-3املادة 

 أ�ويل املرتب

د املدة عند تعييهنم  (ٔأ) حيصل املوظفون املعينون مبوجب عقد ُم�د�
ر املد�ر العام ٔأن �ربهتم وما �متتعون  �ىل املرتب املبديئ لرتبهتم ما مل يُقّرِ

به من مؤهالت ٔأخرى ٔ�داء الواجبات واملسؤوليات املُس�نَدة ٕاىل 
 الوظيفة �س�تحق در�ًة ٔأ�ىل يف ت� الرتبة.

طب�ق الفقرة (ٔأ) الواردة ٔأ�اله �ىل التعيينات اليت حتدث يف وال تُ  (ب)
 ٕاطار اتفاقات مشرتكة بني الواكالت.

وال يُطب�ق موضوع هذه املادة والقوا�د املندر�ة حتته �ىل  (ج)
املعنونة "املرتب أ�ويل  1-5-3املوظفني املؤقتني ما مل تنّص القا�دة 

 للموظفني املؤقتني" �ىل �الف ذ�.

د املدة عند تعييهنم  (ٔأ) حيصل املوظفون املعينون مبوجب عقد ُم�د�
ر املد�ر العام ٔأن �ربهتم وما �متتعون  �ىل املرتب املبديئ لرتبهتم ما مل يُقّرِ

به من مؤهالت ٔأخرى ٔ�داء الواجبات واملسؤوليات املُس�نَدة ٕاىل 
 الوظيفة �س�تحق در�ًة ٔأ�ىل يف ت� الرتبة.

(ٔأ) الواردة ٔأ�اله �ىل التعيينات اليت حتدث يف  وال تُطب�ق الفقرة (ب)
 ٕاطار اتفاقات مشرتكة بني الواكالت.

يف احلاالت اليت ال �متكن فهيا املنظمة من اجتذاب مرحشني و (ج)
، جيوز للمد�ر جماالت شديدة التخصصيف من ذوي املؤهالت املناس�بة 

 وفقاً ا�االت، �رباء يف هذه س�تقدام العام أٔن يأٔذن بدفع �افز ال
. وال يت�اوز مبلغ ممي ٕاداريللرشوط وإالجراءات املنصوص �لهيا يف تع

ضيف حمك �ديد لتنفيذ توصية جلنة اخلدمة املدنية أ� 
ا�ولية �ىل النحو ا�ي ٔأقرته امجلعية العامة لٔ�مم 

 23مد يف ا�ي اعتُ  70/244املت�دة يف قرارها 
�ر املو�د: تقر  ٔ�مم املت�دةا("نظام  2015د�سمرب 

 جلنة اخلدمة املدنية ا�ولية").

 :53الفقرة انظر اجلزء الثالث من القرار، 

ا�االت  يفرباء س�تقدام اخل�افز المنح  وافق �ىلت"
�كون فهيا املنظمة  احلاالت اليتالعالية التخصص يف 

�ىل اس�تقدام ٔأفراد من ذوي املؤهالت �ري قادرة 
يف به  واملوىصالنحو املبني  �ىلاملناس�بة، 
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من صايف املرتب أ�سايس الس�نوي عن يف املائة  25س�تقدام �افز �
 .لك س�نة من التعيني أ�ويل

وال يُطب�ق موضوع هذه املادة والقوا�د املندر�ة حتته �ىل  (د)
املعنونة "املرتب أ�ويل  1-5-3القا�دة املوظفني املؤقتني ما مل تنّص 

 للموظفني املؤقتني" �ىل �الف ذ�.

 (ج) من تقر�ر اللجنة [...]." 279و 271 تنيالفقر 

 14-3املادة 

 من�ة التعلمي

[...] 

وجيوز دفع من�ة تعلمي �اصة للموظف من ٔأي فئة، سواء ٔأاكن  (ج)
يقمي ٔأو يعمل يف وطنه ٔأم ال، ا�ي �كون و�ه �اجزًا، �سبب ٕا�اقة 

بدنية ٔأو عقلية، عن �نتظام يف ا�راسة يف مؤسسة تعلميية �ادية، ومن 
مث� حيتاج ٕاىل تدر�س ٔأو تدريب �اصني، ٔأو �كون منتظامً يف ا�راسة يف 

تعلميية �ادية ولكنه حيتاج ٕاىل تدر�س ٔأو تدريب �اصني مؤسسة 
. وال جيوز امجلع بني من�ة التعلمي ه إال�اقة�ىل هذملسا�دته �ىل التغلب 

 اخلاصة وبني املن�ة املُس�تحق�ة مبوجب الفقرة (ٔأ) الواردة ٔأ�اله.

[...] 

[...] 

وجيوز دفع من�ة تعلمي �اصة للموظف من ٔأي فئة، سواء ٔأاكن  (ج)
  ٔأو يعمل يف وطنه ٔأم ال، ا�ي �كون و�ه �اجزًا، �سبب ٕا�اقةيقمي

 نظامية، عن �نتظام يف ا�راسة يف مؤسسة تعلميية بدنية ٔأو عقلية
د�ن ، ومن مث� حيتاج ٕاىل تدر�س ٔأو تدريب�ادية ، ٔأو �كون �اصني ُم�د�

ولكنه حيتاج ٕاىل  �ادية نظامية منتظامً يف ا�راسة يف مؤسسة تعلميية
د�ن تدر�س ٔأو تدريب ه ملسا�دته �ىل التغلب �ىل هذ �اصني ُم�د�

. وال جيوز امجلع بني من�ة التعلمي اخلاصة وبني املن�ة املُس�تحق�ة إال�اقة
 مبوجب الفقرة (ٔأ) الواردة ٔأ�اله.

[...] 

ل (النس�ة ضامن ��ساق مع صيا�ة احلمك ل �ُّدِ
اتفاقية حقوق أ�ش�اص ذوي إال�اقة  إالنلكزيية من)

نظر ٕا�هيا مكن ٔأن يُ يُ تعبريات تجنب اس�ت�دام ل ٔأو 
 ة.ِمص ا�ىل ٔأهنا و 

 24-3املادة 

 تالبدال
 و�س�تحقاقات

 امليدانية

تُدفَع البدالت و�س�تحقاقات امليدانية �ىل النحو ا�ي حيدده  (ٔأ)
ات الصادرة املد�ر العام يف تعممي ٕاداري �ىل ٔأساس الرشوط وإالجراء

 عن جلنة اخلدمة املدنية ا�ولية.

 وتقرر جلنة اخلدمة املدنية ا�ولية مس�توى البدالت. (ب)

 وال تُطب�ق هذه املادة �ىل املوظفني املؤقتني. )(ج

تُدفَع البدالت و�س�تحقاقات امليدانية �ىل النحو ا�ي حيدده  (ٔأ)
وإالجراءات الصادرة املد�ر العام يف تعممي ٕاداري �ىل ٔأساس الرشوط 

 عن جلنة اخلدمة املدنية ا�ولية.

 وتقرر جلنة اخلدمة املدنية ا�ولية مس�توى البدالت. (ب)

 وال تُطب�ق هذه املادة �ىل املوظفني املؤقتني. )(ج

�شمل البدالت و�س�تحقاقات امليدانية �افز 
بدل اخلدمة يف مراكز العمل ، وبدل املشقة، و �نتقال
 .�ُسمح فهيا �صط�اب أ�رسةاليت ال 

مع الغرض من هذه البدالت، ينبغي دفع بدل  ومتش�ياً 
املشقة وبدل اخلدمة يف مراكز العمل اليت ال �ُسمح 

ٕاىل مجيع املوظفني، مبن فهيم  فهيا �صط�اب أ�رسة
فون �لعمل يف مراكز لك� املوظفون املؤقتون ا��ن �ُ 

و/ٔأو مراكز معل ال  "هاء"ٕاىل  "�ء" اتمن الفئمعل 
 �ُسمح فهيا �صط�اب أ�رس.

 2-5املادة 

 إال�ازة اخلاصة

[...] 

وجيوز للمد�ر العام ٔأن يأٔذن ٕ��ازة �اصة دون ٔأجر ٔ�غراض  (د)

[...] 

وجيوز للمد�ر العام ٔأن يأٔذن ٕ��ازة �اصة دون ٔأجر ٔ�غراض  (د)

ل احلمك سيبلغون يف  للموظفني ا��نللسامح  �ُّدِ
ا و ا��ن جتاوزٔأو  ،سن التقا�د املبكر�امني غضون 

�امًا من اخلدمة  25 ا�مكلو لن ولكهنم  ،السنهذه 
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املعاشات التقا�دية بقصد حامية اس�تحقاقات املعاشات التقا�دية 
� للحصول � ىل للموظفني ا��ن سيبلغون يف غضون �امني السن املُؤّهِ

من النظام أ�سايس  29اس�تحقاق التقا�د املبكر مبوجب املادة 
للصندوق املشرتك للمعاشات التقا�دية ملوظفي أ�مم املت�دة وتبلغ مدة 

�امًا، ٔأو  25�دمهتم احملسوبة يف املعاش التقا�دي يف هذه الغضون 
 25ا��ن تت�اوز ٔأعامرمه ت� السن ويتبقى هلم �امان ٔأو ٔأقل ٕالكامل 

 من اخلدمة احملسوبة يف املعاش التقا�دي. �اماً 

[...] 

املعاشات التقا�دية بقصد حامية اس�تحقاقات املعاشات التقا�دية 
� للحصول �ىل  للموظفني ا��ن سيبلغون يف غضون �امني السن املُؤّهِ

من النظام أ�سايس  29مبوجب املادة  اس�تحقاق التقا�د املبكر
للصندوق املشرتك للمعاشات التقا�دية ملوظفي أ�مم املت�دة وتبلغ مدة 

يف  �اماً  25يف هذه الغضون �دمهتم احملسوبة يف املعاش التقا�دي 
، ٔأو ا��ن تت�اوز ٔأعامرمه ت� �امني ىلغضون فرتة ال �زيد �ادة �

يتبقى هلم  �امني ىل�زيد �ادة �يف غضون فرتة ال س�يمكلون السن و
 �امًا من اخلدمة احملسوبة يف املعاش التقا�دي. 25 �امان ٔأو ٔأقل ٕالكامل

 .�امنيمنح ٕا�ازة �اصة ٔ�غراض املعاش التقا�دي �ٔكرث من وال تُ 

[...] 

 ،يف غضون �امني احملسوبة يف املعاش التقا�دي
�ىل ٕا�ازة �اصة دون ٔأجر ٔ�غراض �حلصول 

 التقا�دي. املعاش

 15-9املادة 

 ماكفأٔة هناية اخلدمة

ٔأساس حساب ٔأي مدفو�ات  –هناية اخلدمة"  "ماكفأٔة (ٔأ)
يه  – 12-9، و9-9، و8-9مس�تحقة عند انهتاء اخلدمة طبقًا للمواد 

د وفقًا لٔ�حاكم التالية:  املبلغ املُ�د�

[...] 

و�كون ماكفأٔة هناية اخلدمة، يف �ا� موظفي الفئة الفنية  )3(
د يف املادة  من دون �سوية (ٔأ)، 1-3والفئات العليا، يه املرتب املُ�د�

مقر العمل. وجيوز للمد�ر العام، حس�� �رتئيه، ٔأن يقرر ٕاضافة �سوية 
مقر العمل، ليس ليشء سوى ٔ�غراض حساب تعويض ٕاهناء اخلدمة 

) من 6(ٔأ)(8-9و 4-9) و5(ٔأ)(2-9املس�تحق ا�فع مبوجب املواد 
 املوظفني. نظام

[...] 

ات ٔأساس حساب ٔأي مدفو� –"ماكفأٔة هناية اخلدمة"  (ٔأ)
يه  – 12-9، و9-9، و8-9مس�تحقة عند انهتاء اخلدمة طبقًا للمواد 

د وفقًا لٔ�حاكم التالية:  املبلغ املُ�د�

[...] 

و�كون ماكفأٔة هناية اخلدمة، يف �ا� موظفي الفئة الفنية  )3(
د يف املادة  (ٔأ)، من دون �سوية 1-3والفئات العليا، يه املرتب املُ�د�

ر العام، حس�� �رتئيه، ٔأن يقرر ٕاضافة �سوية مقر العمل. وجيوز للمد�
مقر العمل، ليس ليشء سوى ٔ�غراض حساب تعويض ٕاهناء اخلدمة 

من ) 6(ٔأ)(8-9و 4-9و) 5(ٔأ)(2-9املس�تحق ا�فع مبوجب املواد 
 املوظفني. نظام

[...] 

ٔأي سوء  ولتفاديلتوضيح احلمك  تصحيح فين
 حممتل. تفسري

 16-9املادة 

ُسلف إال�ازة  سداد
 الس�نوية

املوظفون ا��ن �كونون، عند انهتاء اخلدمة، قد ٔأ�ذوا َسلفًا ٕا�ازة 
س�نوية �زيد عن ٔأ�م إال�ازة الس�نوية املس�تحقة هلم بناًء �ىل طول 

�دمهتم، يدفعون للمكتب ا�ويل تعويضًا عن ذ�. و�كون هذا 
خصم  التعويض ٕاما �ىل شلك مبلغ نقدي يدفعه املوظف ٔأو �ىل شلك

من أ�موال املس�تحقة � �ى املكتب ا�ويل، و�كون التعويض مساوً� 
لٔ�جر ا�ي حصل �ليه عن إال�ازة املشار ٕا�هيا، مبا يف ذ� البدالت 

املوظفون ا��ن �كونون، عند انهتاء اخلدمة، قد ٔأ�ذوا َسلفًا ٕا�ازة 
م إال�ازة الس�نوية املس�تحقة هلم بناًء �ىل طول س�نوية �زيد عن ٔأ�

�دمهتم، يدفعون للمكتب ا�ويل تعويضًا عن ذ�. و�كون هذا 
التعويض ٕاما �ىل شلك مبلغ نقدي يدفعه املوظف ٔأو �ىل شلك خصم 
من أ�موال املس�تحقة � �ى املكتب ا�ويل، و�كون التعويض مساوً� 

شار ٕا�هيا، مبا يف ذ� البدالت لٔ�جر ا�ي حصل �ليه عن إال�ازة امل 

�ىل رسي � املادة ٔ�ن املادة امجل� أ��رية من  تذف�ُ 
  يفبني� املوظفني املؤقتني، �ىل النحو املُ 

 ملوظفني.ا الحئةمن  1-16-9 القا�دة
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و�ريها من املدفو�ات. وجيوز للمد�ر العام ٔأن يلغي هذا الرشط ٕاذا اقتنع 
بذ�. وال بأٔن هناك ٔأس�باً� اس�تثنائية ٔأو اضطرارية تدعو ٕاىل القيام 

يُطب�ق موضوع هذه املادة والقوا�د املندر�ة حتته �ىل املوظفني املؤقتني 
املعنونة "سداد املوظفني املؤقتني لسلف  1-16-9ما مل تنّص القا�دة 

 إال�ازة الس�نوية" �ىل �الف ذ�.

و�ريها من املدفو�ات. وجيوز للمد�ر العام ٔأن يلغي هذا الرشط ٕاذا اقتنع 
وال  بأٔن هناك ٔأس�باً� اس�تثنائية ٔأو اضطرارية تدعو ٕاىل القيام بذ�.

يُطب�ق موضوع هذه املادة والقوا�د املندر�ة حتته �ىل املوظفني املؤقتني 
املعنونة "سداد املوظفني املؤقتني لسلف  1-16-9ما مل تنّص القا�دة 

 إال�ازة الس�نوية" �ىل �الف ذ�.

 5-12املادة 

 التدابري �نتقالية

ٕاىل البدل �نتقايل، حيق للموظف احلصول �ىل  وٕاضافة[...]  (ل)
ٔأو  املبلغ الوارد يف املرفق الثاين عن الو� ا�ي يثبت ٔأنه معاق بدنياً 

 �شلك دامئ ٔأو لفرتة يتوقع ٔأن �كون طوي�. عقلياً 

[...] 

وٕاضافة ٕاىل البدل �نتقايل، حيق للموظف احلصول �ىل [...]  (ل)
ٔأو  ه معاق بدنياً عن الو� ا�ي يثبت ٔأن املبلغ الوارد يف املرفق الثاين

 �شلك دامئ ٔأو لفرتة يتوقع ٔأن �كون طوي�. �يه ٕا�اقة عقلياً 

[...] 

حيق ، من نظام املوظفني (ب)14-3املادة وبغض النظر عن  (س)
دراسات ما بعد املر�� الثانوية  أٔوالدمه واصللموظفني ا��ن يل

أٔول  احلاصلني �ىلو  2017 ةا�راس�ي الس�نةأٔو  2016/2017 �الل
ف� يتعلق هبذه ا�راسات يف أٔقل  ما بعد املر�� الثانوية دراسات شهادة 

لس�نة أ��رية بعد ل  من أٔربع س�نوات احلصول �ىل من�ة دراس�ية وا�دة
ما بعد دراسات أٔول شهادة �ىل  الو�فهيا حيصل الس�نة ا�راس�ية اليت 

 الو�ولكن ليس بعد هناية الس�نة ا�راس�ية اليت يبلغ فهيا  ،املر�� الثانوية
مجيع رشوط أ�هلية أ�خرى.  استيفاء �رشط ،سن اخلامسة والعرش�ن

شهادة �ديدة  أٔوالدمهوال ينطبق هذا التدبري �ىل املوظفني ا��ن يبدٔأ 
، دون أٔن حيصلوا اأٔو بعده 2017/2018 س�نة بعد املر�� الثانوية يف

 .عن أٔربع س�نوات اكنوا مس�لني فهيا سابقاً مدهتا ل تقشهادة �ىل 

ضامن ��ساق مع للتعديل لالفقرة (ل) خضعت 
صيا�ة (النس�ة إالنلكزيية من) اتفاقية حقوق 

تعبريات تجنب اس�ت�دام ل أ�ش�اص ذوي إال�اقة ٔأو 
 ة.ِمص انظر ٕا�هيا �ىل ٔأهنا و مكن ٔأن يُ يُ 

فت الفقرة اجلديدة (س) للتخفيف من ٔأ�ر يض وأ� 
من�ة التعلمي للموظفني احلصول �ىل فقدان احلق يف 
 يف ٔأول شهادة  ٔأوالدمه�سجيل ا��ن خيتارون 

ما بعد املر�� الثانوية اليت تقل مدهتا عن  دراسات
(ب) 14-3ٔأربع س�نوات قبل ٕابالغهم بتعديل املادة 

ت �ليه جلنة ملوظفني �ىل النحو ا�ي وافقامن نظام 
 .2016التنس�يق يف ٔأكتو�ر 

 [ييل ذ� املرفق الثاين]
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 2018ينا�ر  1من  اعتباراً د�ل �زي النفاذ املوظفني واملرفقات ذات الص� لتالحئة  تعديالت �ىل

 الغرض/ وصف التعديل اجلديد النص النص احلايل احلمك

 2-3-1القا�دة 

 وقت العمل

جيوز للموظف ٔأن خيتار اتباع نظام سا�ات العمل الثابتة ٔأو  (ٔأ)
د يف تعممي ٕاداري.  املرنة، حسب ٕاجراءات إالذن، اليت جيب ٔأن ُحتد�

�بع نظام سا�ات العمل  (ب) ويرتاوح وقت العمل ٔ�ي موظف يت
 3-3-1سا�ة يف أ�س�بوع، �رشط تطبيق القا�دة  56و 30املرنة بني 

وإالجراءات ذات الص�. ويف ذ� النظام، �كون احلد أ�دىن لسا�ات 
العمل اليومية ٔأربعة سا�ات ونصف السا�ة �ىل النحو املنصوص �ليه 

 .3-3-1يف القا�دة 

�بع نظام سا�ات العمل  (ج) و�كون وقت العمل ٔ�ي موظف يت
سا�ة يف أ�س�بوع، خبالف اسرتا�ة الغداء.  40) 4-3-1الثابتة (القا�دة 

ويف ذ� النظام، �كون سا�ات العمل اليومية مثاين سا�ات �ىل النحو 
 .4-3-1املنصوص �ليه يف القا�دة 

و(ج)، جيب  وبرصف النظر مع�ا تنص �ليه الفقرات (ٔأ) و(ب) (د)
�ىل ٔأي موظف ٔأن حيرض ٕاىل العمل مىت ُطلب منه ذ� �سبب 

 مقتضيات العمل.

ؤأي ٕاساءة يف اس�ت�دام إالجراءات اليت تنظم وقت العمل،  (ه)
د يف التعم�ت  ل يف نظام املوظفني والحئته ٔأو املُ�د� �ىل النحو املُفص�

ية املنصوص �لهيا إالدارية ذات الص�، تؤدي ٕاىل تطبيق التدابري التأٔديب 
 يف الفصل العارش.

 �س�تثناءات:حسب أ�صول ما مل يؤذن �رسي أ�حاكم التالية  (أٔ)

مخسة يعمل أٔن املوظف ا�ي يعمل بدوام اكمل جيب �ىل  )1(
 ،يف أ�س�بوع ،سا�ة 40 ،أٔ�م

ٕاىل السا�ة  10:00أ�ساس�ية من السا�ة العمل �كون سا�ات  )2(
وال �زيد �ىل دقيقة  30ال تقل مدهتا عن ، مع اسرتا�ة �داء 16:00

 وقت العمل،وال ُحتسب مضن  ساعتني يف اليوم الوا�د

�كون إالطار الزمين اليويم لسا�ات العمل املمكنة بني السا�ة  )3(
 ،20:00السا�ة و  7:00

احتيا�ات  حسبجيوز للموظف أٔن يتبع �رتيبات معل مرنة،  (ب)
يف تعممي ٕاداري  دجيب أٔن ُحتد� ا. و وٕاجراءات إالذن املعمول هبملنظمة ا

 .إالذن هبا اتجراءإ ٔأنواع �رتيبات العمل املرنة و 

رنة أٔن يلزتم املعمل ال ات�رتيبأٔ�د �ىل املوظف ا�ي ال يتبع  (ج)
 �سا�ات معل يومية مو�دة.

جيوز للموظف ٔأن خيتار اتباع نظام سا�ات العمل الثابتة ٔأو  (ٔأ)
د يف تعممي ٕاداري.املرنة، حسب ٕاجراءات إالذن،   اليت جيب ٔأن ُحتد�

�بع نظام سا�ات العمل  (ب) ويرتاوح وقت العمل ٔ�ي موظف يت
 3-3-1سا�ة يف أ�س�بوع، �رشط تطبيق القا�دة  56و 30املرنة بني 

وإالجراءات ذات الص�. ويف ذ� النظام، �كون احلد أ�دىن لسا�ات 
لنحو املنصوص �ليه العمل اليومية ٔأربعة سا�ات ونصف السا�ة �ىل ا

 .3-3-1يف القا�دة 

�بع نظام سا�ات العمل  (ج) و�كون وقت العمل ٔ�ي موظف يت
سا�ة يف أ�س�بوع، خبالف اسرتا�ة الغداء.  40) 4-3-1الثابتة (القا�دة 

ويف ذ� النظام، �كون سا�ات العمل اليومية مثاين سا�ات �ىل النحو 

لت  تنفيذ ٕاصالح �رتيبات وقت العمل، ل القا�دة �ُّدِ
 الوقتتنظمي تقر�ر الفريق العامل املعين ب طبقًا ل 

 .هذا الفريق وتوصيات
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 الغرض/ وصف التعديل اجلديد النص النص احلايل احلمك

 .4-3-1املنصوص �ليه يف القا�دة 

 الفقرات (أٔ) و(ب) و(ج)مع�ا تنص �ليه عن  ف النظروبرص  (د)
، جيب �ىل ٔأي موظف ٔأن حيرض ٕاىل العمل مىت ُطلب الواردة أٔ�اله

 منه ذ� �سبب مقتضيات العمل.

إالجراءات اليت تنظم وقت القوا�د و ؤأي ٕاساءة يف اس�ت�دام (ه)
ل يف نظام املوظفني والحئته ٔأو العمل د يف ، �ىل النحو املُفص� املُ�د�

ٕاجراء تأٔدييب بدء تؤدي ٕاىل  أٔن جيوز التعم�ت إالدارية ذات الص�،
يف الفصل  ااملنصوص �لهي�ىل النحو تأٔديبية ال تدابري ال تطبيق  وٕاىل

 العارش.

 3-3-1القا�دة 

 سا�ات العمل املرنة

 : سا�ات العمل املرنة3-3-1القا�دة 

�بع نظام سا�ات العمل املرنة ٔأن حيرض  (ٔأ) جيب �ىل ٔأي موظف يت
 ٕاىل العمل يف لك يوم معل:

�الل السا�ات أ�ربع والنصف "للفرتتني أ�ساس�يتني"، ٔأي  )1(
ٕاىل السا�ة  14:15من السا�ة ، و 11:45ٕاىل السا�ة  9:15من السا�ة 

16:15، 

وما ال يقل عن ٔأربع سا�ات ونصف (�س�تثناء ٔأي غياب ٕ�ذن  )2(
وليس بعد  7:00)، ولكن ليس قبل السا�ة 5-3-1مبوجب القا�دة 

، وليس �الل اسرتا�ة الغداء. و�كون مدة اسرتا�ة 20:00السا�ة 
 دقيقة �ىل أ�قل. 30الغداء 

د ٕاجراءات  (ب) اس�ت�دام نظام سا�ات العمل املرنة يف وُحتد�
 ٕاداري. تعممي

 : سا�ات العمل املرنة3-3-1القا�دة 

�بع نظام سا�ات العمل املرنة ٔأن حيرض  (ٔأ) جيب �ىل ٔأي موظف يت
 ٕاىل العمل يف لك يوم معل:

�الل السا�ات أ�ربع والنصف "للفرتتني أ�ساس�يتني"، ٔأي  )1(
ٕاىل السا�ة  14:15ومن السا�ة ، 11:45ٕاىل السا�ة  9:15من السا�ة 

16:15، 

وما ال يقل عن ٔأربع سا�ات ونصف (�س�تثناء ٔأي غياب ٕ�ذن  )2(
وليس بعد  7:00)، ولكن ليس قبل السا�ة 5-3-1مبوجب القا�دة 

، وليس �الل اسرتا�ة الغداء. و�كون مدة اسرتا�ة 20:00السا�ة 
 دقيقة �ىل أ�قل. 30الغداء 

د ٕاجراءات اس�  (ب) ت�دام نظام سا�ات العمل املرنة يف تعممي وُحتد�
 ٕاداري.

تنفيذ ٕاصالح �رتيبات وقت العمل، ل القا�دة ُ�ذفت 
 الوقتتنظمي تقر�ر الفريق العامل املعين ب طبقًا ل 

 .هذا الفريق وتوصيات

 4-3-1القا�دة 

 سا�ات العمل الثابتة

 : سا�ات العمل الثابتة4-3-1القا�دة 

�بع �دوًال زمنيًا �بتًا سا�ات معل يومية تبلغ مثاين سا�ات  ٔ�ي موظف يت
�س�تثناء اسرتا�ة الغداء، وفقًا لل�دول الزمين املُت�فق �ليه مع املُِرشف 
�ىل املوظف. و�راعي اجلدول الزمين "سا�ات العمل أ�ساس�ية" يف 

 : سا�ات العمل الثابتة4-3-1القا�دة 

�بع �دوًال زمنيًا �بتًا سا�ات معل يومية تبلغ مثاين سا�ات  ٔ�ي موظف يت
�س�تثناء اسرتا�ة الغداء، وفقًا لل�دول الزمين املُت�فق �ليه مع املُِرشف 

املوظف. و�راعي اجلدول الزمين "سا�ات العمل أ�ساس�ية" يف  �ىل

 كام ورد ٔأ�اله.
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 الغرض/ وصف التعديل اجلديد النص النص احلايل احلمك

، ومن 12:00ٕاىل السا�ة  9:15سا�ات العمل الثابتة: من السا�ة 
 30. و�كون مدة اسرتا�ة الغداء 17:00ٕاىل السا�ة  14:15السا�ة 

 دقيقة �ىل أ�قل.

، ومن 12:00ٕاىل السا�ة  9:15سا�ات العمل الثابتة: من السا�ة 
 30. و�كون مدة اسرتا�ة الغداء 17:00ٕاىل السا�ة  14:15السا�ة 

 دقيقة �ىل أ�قل.

 5-3-1القا�دة 

 الغياب ٕ�ذن

 ٕ�ذن: الغياب 5-3-1القا�دة 

د  يُؤذن �لتغيب عن ٔأما�ن العمل يف احلاالت التالية، اليت س�ُت�د�
 رشوطها يف تعممي ٕاداري:

 غياب يف �ام رمسية ٔأو تدريب مأٔذون به؛ (ٔأ)

 وغياب ملو�د طيب؛ (ب)

 وغياب ٔ�س�باب اس�تثنائية و�مة؛ (ج)

 وحي� يؤذن ٕ��ازة. (د)

 : الغياب ٕ�ذن5-3-1 3-3-1 القا�دة

اليت طبقاً للرشوط يُؤذن �لتغيب عن ٔأما�ن العمل يف احلاالت التالية، 
د   يف تعممي ٕاداري:رشوطها ُحتد�

 غياب يف �ام رمسية ٔأو تدريب مأٔذون به؛ (ٔأ)

 وغياب ملو�د طيب؛ (ب)

 وغياب ٔ�س�باب اس�تثنائية و�مة؛ (ج)

حسب متت املوافقة �لهيا  ةمعل مرن اتعن �رتيب جتغياب �و  (د)
 ؛أ�صول

 وحي� يؤذن ٕ��ازة. (ه)

لت تنفيذ ٕاصالح �رتيبات وقت العمل، ل القا�دة  �ُّدِ
 الوقتتنظمي تقر�ر الفريق العامل املعين ب طبقًا ل 

 .هذا الفريق وتوصيات

 6-3-1القا�دة 

 الغياب دون ٕاذن

 : الغياب دون ٕاذن6-3-1القا�دة 

دون ٕاذن هو ٔأي غياب عن العمل عندما �كون  الغياب (ٔأ)
احلضور مطلوً�، ؤأي غياب �زيد �ىل احلد أ�قىص للوقت املسموح به 

 (ج).5-3-1للغياب ٔ�س�باب اس�تثنائية و�مة مبوجب القا�دة 

وجيوز ٔأن يؤدي الغياب دون ٕاذن ٕاىل بدء ٕاجراء تأٔدييب  (ب)
 ليه يف الفصل العارش.وتطبيق التدابري التأٔديبية �ىل النحو املنصوص � 

 : الغياب دون ٕاذن6-3-1 4-3-1القا�دة 

الغياب دون ٕاذن هو ٔأي غياب عن العمل عندما �كون  (ٔأ)
، ؤأي غياب �زيد �ىل احلد أ�قىص للوقت املسموح به احلضور مطلو�ً 

 .(ج)5-3-1للغياب ٔ�س�باب اس�تثنائية و�مة مبوجب القا�دة 

ٕاىل بدء ٕاجراء تأٔدييب  وجيوز ٔأن يؤدي الغياب دون ٕاذن (ب)
 وتطبيق التدابري التأٔديبية �ىل النحو املنصوص �ليه يف الفصل العارش.

 كام ورد ٔأ�اله.

 7-3-1القا�دة 

 سا�ات العمل اخلاصة

 سا�ات العمل اخلاصة :7-3-1القا�دة 

د سا�ات معل �اصة ملوظف وا�د  جيوز (ٔأ) للمد�ر العام ٔأن ُحيّدِ
دة، ٕاذا اكنت  دة ٔأو �ري ُم�د� ٔأو ٔأكرث ٔأو مجليع املوظفني، وذ� لفرتة ُم�د�

 مقتضيات العمل ٔأو الطبيعة اخلاصة للمنصب تقتيض ذ�.

وتُدَرج ٔأي سا�ات معل �اصة مع ما يلزم من تبديل ٕاما يف  (ب)

 سا�ات العمل اخلاصة :7-3-1 5-3-1القا�دة 

د سا�ات معل �اصة ملوظف وا�د  (ٔأ) جيوز للمد�ر العام ٔأن ُحيّدِ
دة، ٕاذا اكنت  دة ٔأو �ري ُم�د� ٔأو ٔأكرث ٔأو مجليع املوظفني، وذ� لفرتة ُم�د�

 ة اخلاصة للمنصب تقتيض ذ�.مقتضيات العمل ٔأو الطبيع

وتُدَرج ٔأي سا�ات معل �اصة مع ما يلزم من تبديل ٕاما يف  (ب)

 كام ورد ٔأ�اله.



WO/CC/74/4 
Annex II 
4 
 

 

 الغرض/ وصف التعديل اجلديد النص النص احلايل احلمك

مة لسا�ات مة لسا�ات  أ�حاكم املُنّظِ العمل املرنة ٔأو يف أ�حاكم املُنّظِ
 العمل الثابتة.

مة لسا�ات  مة لسا�ات العمل املرنة ٔأو يف أ�حاكم املُنّظِ أ�حاكم املُنّظِ
 العمل الثابتة.

 2-14-3القا�دة 

 �دود أ�هلية

 [...] (ٔأ)

ٔأو تدريب �اص لو� معاق مضن  تدر�س "2" [...] )5(
 (ج).14-3نطاق املادة 

[...] 

 [...] (ٔأ)

د تدر�س ٔأو تدريب  "2" [...] )5(  معاقلو� �اص ُم�د�
 (ج).14-3مضن نطاق املادة �يه ٕا�اقة 

[...] 

ل احلمك ضامن ��ساق مع صيا�ة (النس�ة ل �ُّدِ
إالنلكزيية من) اتفاقية حقوق أ�ش�اص ذوي إال�اقة 

نظر ٕا�هيا مكن ٔأن يُ يُ تعبريات تجنب اس�ت�دام ل ٔأو 
 ة.ِمص ا�ىل ٔأهنا و 

 3-14-3القا�دة 

 قمية من�ة التعلمي

[...] 

 و�َُسدد رسوم التعلمي �للغة أ�م مبوجب  (ز)
" و/ٔأو من ٔأ�ل دورات التعمل �ملراس� اليت 1) "5(ٔأ)(2-14-3 القا�دة

 ) طبقًا للرشوط اليت حيددها املد�ر العام.3(ٔأ)(2-14-3جتزيها القا�دة 

[...] 

[...] 

 للغة أ�م مبوجبالتعلمي �تدر�س و�َُسدد رسوم  (ز)
" و/ٔأو من ٔأ�ل دورات التعمل �ملراس� 1) "5(ٔأ)(2-14-3القا�دة  

) طبقًا للرشوط اليت حيددها املد�ر 3(ٔأ)(2-14-3ها القا�دة اليت جتزي 
 العام.

[...] 

(ه) 14-3ادة تصحيح حتر�ري ومواءمة مع امل
 ."1")5(ٔأ)(2-14-3 والقا�دة

 1-3-5القا�دة 

 ٕا�ازة ز�رة الوطن

[...] 

وحيق للموظفني املأٔذون هلم �لسفر يف ٕا�ازة ز�رة الوطن ٔأن  (ك)
السفر عن ٔأنفسهم و�ىل مصاريف السفر هلم حيصلوا �ىل مقابل فرتة 

وللمعالني املس�تحقني عن ر�ليت ا�هاب وإال�ب بني مركز معلهم الرمسي 
وحمل ٕاقامهتم املعرتف به، ٔأو ٔأي ماكن أٓخر يف الب� نفسه، �رشط ٔأال 
�سفر ذ� عن حتمل املكتب ا�ويل لنفقات ٕاضافية، وذ� مع �دم 

 ...][ إال�الل بأٔحاكم الفصل السابع.

و�سافر املعالون يف الوقت نفسه ا�ي يأٔ�ذ فيه املوظف ٕا�ازة  (ل)
ز�رة الوطن، ولكن جيوز السامح �س�تثناءات �� ٕاذا اكنت مقتضيات 

 العمل ٔأو ظروف �اصة ٔأخرى متنع املوظفني ومعا�هيم من السفر سوً�.

[...] 

[...] 

الوطن ٔأن وحيق للموظفني املأٔذون هلم �لسفر يف ٕا�ازة ز�رة  (ك)
 حيصلوا �ىل مقابل فرتة السفر عن ٔأنفسهم و�ىل مصاريف السفر هلم

املس�تحقني عن ر�ليت ا�هاب وإال�ب بني  وللمعالني مهتؤ�فراد أٔرس 
مركز معلهم الرمسي وحمل ٕاقامهتم املعرتف به، ٔأو ٔأي ماكن أٓخر يف الب� 
نفسه، �رشط ٔأال �سفر ذ� عن حتمل املكتب ا�ويل لنفقات ٕاضافية، 

 [...] وذ� مع �دم إال�الل بأٔحاكم الفصل السابع.

يف الوقت نفسه ا�ي  املعالونٔأفراد أ�رسة املس�تحقون و�سافر  (ل)
يأٔ�ذ فيه املوظف ٕا�ازة ز�رة الوطن، ولكن جيوز السامح �س�تثناءات 
�� ٕاذا اكنت مقتضيات العمل ٔأو ظروف �اصة ٔأخرى متنع املوظفني 

 من السفر سوً�.ومعا�هيم م املس�تحقني هتؤأفراد أٔرس 

[...] 

من كون �ُشرتط ٔأن �ٔأن الزوج ال فين يوحض صحيح ت 
 �ازة ز�رة الوطن، وفقاً مس�تحقًا الٕ  حليصباملعالني 
 ملوظفني.الحئة ا(ٔأ) من 4-3-7للقا�دة 
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 الغرض/ وصف التعديل اجلديد النص النص احلايل احلمك

 7-2-6القا�دة 

امحلاية الصحية 
الصحي  والتأٔمني

 املؤقتني للموظفني

[...] 

، "ٕا�ازة الوضع"، �ىل املوظفات 3-2-6وتُطب�ق القا�دة  (د)
 املؤقتات، مع مرا�اة ما ييل:

ٔأس�بو�ًا بأٔجر اكمل  16اس�تحقاق ٕا�ازة الوضع من  يتأٔلف )1(
شهرًا من اخلدمة املتص�. ويُطب�ق  12للموظفني املؤقتني ا��ن قضوا 

 �س�تحقاق �ىل ٔأساس تناس�يب بعد س�تة ٔأشهر من اخلدمة املتص�؛

ويف احلاالت اليت تبدٔأ فهيا ٕا�ازة الوضع قبل �رخي انهتاء التعيني  )2(
اس�تثنائية تعيني املوظفة املؤقتة بغرض قضاء اجلزء املؤقت، يُمد بصورة 

�ري املس�ت�دم من اس�تحقاق ٕا�ازة الوضع. وال حتصل املوظفة يف ٔأثناء 
 ا�متديد �ىل مس�تحقات مثل إال�ازة الس�نوية وإال�ازة املرضية.

[...] 

[...] 

، "ٕا�ازة الوضع"، �ىل املوظفات 3-2-6وتُطب�ق القا�دة  (د)
 ما ييل: املؤقتات، مع مرا�اة

ٔأس�بو�ًا بأٔجر اكمل  16يتأٔلف اس�تحقاق ٕا�ازة الوضع من  )1(
شهرًا من اخلدمة املتص�. ويُطب�ق  12للموظفني املؤقتني ا��ن قضوا 

 �س�تحقاق �ىل ٔأساس تناس�يب بعد س�تة ٔأشهر من اخلدمة املتص�؛

يف احلاالت اليت تبدٔأ فهيا ٕا�ازة الوضع قبل �رخي انهتاء التعيني و )2(
ملؤقت، يُمد بصورة اس�تثنائية تعيني املوظفة املؤقتة بغرض قضاء اجلزء ا

�ري املس�ت�دم من اس�تحقاق ٕا�ازة الوضع. وال حتصل املوظفة يف ٔأثناء 
 ا�متديد �ىل مس�تحقات مثل إال�ازة الس�نوية وإال�ازة املرضية.

[...] 

 اتمجيع املوظفمن حق ليك �كون احلمك ذف �ُ 
 16مدهتا وضع ٕا�ازة ٔأن حيصلن �ىل  اتاملؤقت

 .ةدماخل، بغض النظر عن طول مدة ٔأس�بو�اً 

 5-2-7القا�دة 

 ظروف السفر

[...] 

 وعندما �كون السفر املُعمتَد �لس�يارة، تُطب�ق الرشوط التالية: (د)

[...] 

ويُدفَع تعويض املسافة املقطو�ة ا�ي حيدده املد�ر العام  )4(
 ا يف س�يارة وا�د؛لشخص وا�د فقط ٔأو خشصني ٔأو ٔأكرث سافرو

[...] 

[...] 

 وعندما �كون السفر املُعمتَد �لس�يارة، تُطب�ق الرشوط التالية: (د)

[...] 

ويُدفَع تعويض املسافة املقطو�ة ا�ي حيدده املد�ر العام  )4(
 خشصني ٔأو ٔأكرث سافروا يف س�يارة وا�د؛ٔأو من لشخص وا�د فقط 

[...] 

 نلكزيية من نظامتصحيح خطأٔ حتر�ري يف النس�ة االٕ 
 الفر�س�ية حصي�ة: نس�ة (ال املوظفني والحئته 

«Lorsque deux ou plusieurs personnes 
voyagent dans une même automobile, 
le montant des frais de voyage, calculé 
sur la base des taux fixés par le DG, est 
versé à une seule d’entre elles.  »)  

 4-3-7 القا�دة

املعالون املس�تحقون 
للسفر ٔأو نقل أ�متعة 
�ىل حساب املكتب 

ا�ويل، وملن�ة 
 �س�تقرار

ٔ�غراض دفع مصاريف السفر ونقل أ�متعة، وأ�متعة الزائدة،  (ٔأ)
والشحنة �ري املصحوبة، وكذ� من�ة �س�تقرار، يُعترب َمْن ييل من 

 املعالني:

 الزوج؛ )1(

 وأ�والد املعالون. )2(

وجيوز ٔأيضًا اعتبار ��ن ٔأو �بنة املعوقني ٕا�اقة اكم� و�زيد  (ب)

ٔ�غراض دفع مصاريف السفر ونقل أ�متعة، وأ�متعة الزائدة،  (ٔأ)
ْن ييل من والشحنة �ري املصحوبة، وكذ� من�ة �س�تقرار، يُعترب مَ 

 املعالني:

 الزوج؛ )1(

 وأ�والد املعالون. )2(

وجيوز ٔأيضًا اعتبار ��ن ٔأو �بنة املعوقني ٕا�اقة اكم� و�زيد  (ب)

(ب) 2-3ذف احلمك ٔ�نه �ري رضوري (تنص املادة �ُ 
املعالني �شملون  أ�والدملوظفني �ىل ٔأن امن نظام 

 س�نة). 21 ىل�س�هنم أ�طفال املعوقني ا��ن �زيد 
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 الغرض/ وصف التعديل اجلديد النص النص احلايل احلمك

 س�نة من املعالني ٔ�غراض هذه القا�دة. 21معر لك مهنام عن 

 [...]. (ج)

 [...]. (د)

 س�نة من املعالني ٔ�غراض هذه القا�دة. 21معر لك مهنام عن 

 [...]. (ج)

 [...]. (د)(ج) 

 1-16-9املادة 

سداد املوظفني املؤقتني 
 لسلف إال�ازة الس�نوية

 سداد املوظفني املؤقتني لسلف إال�ازة الس�نوية :1-16-9القا�دة 

ظروف ال جيوز منح املوظف املؤقت ٕا�ازة س�نوية مس�بقة، ٕاال يف 
اس�تثنائية ٔأو اضطرارية. وتُطب�ق املادة الواردة ٔأ�اله �ىل املوظفني 

املؤقتني يف �ا� منحهم، يف الظروف �س�تثنائية ٔأو �ضطرارية، ٕا�ازة 
 س�نوية مس�بقة.

 سداد املوظفني املؤقتني لسلف إال�ازة الس�نوية :1-16-9القا�دة 

ٕاال يف ظروف ال جيوز منح املوظف املؤقت ٕا�ازة س�نوية مس�بقة، 
اس�تثنائية ٔأو اضطرارية. وتُطب�ق املادة الواردة ٔأ�اله �ىل املوظفني 

املؤقتني يف �ا� منحهم، يف الظروف �س�تثنائية ٔأو �ضطرارية، ٕا�ازة 
 س�نوية مس�بقة.

امجل� أ�وىل �ري رضورية/ ٔ�ن  "1" :القا�دة تذف�ُ 
 ،)2((ب)2-1-5القا�دة يف وجود زائدة عن احلا�ة 

امجل� الثانية تصبح �ري رضورية حبذف ؤ�ن  "2"
 .من نظام املوظفني 16-9املادة  امجل� أ��رية من

 1-1-10القا�دة 

 التدابري التأٔديبية

[...] 

 �ري ت� احملّددة مبوجب  أ�خرىوال تُعترب التدابري  (ب)
 (ٔأ) تدابري تأٔديبية مبفهوم هذه القا�دة.1-1-10القا�دة 

[...] 

 �ري ت� احملّددة مبوجب  أ�خرىوال تُعترب التدابري  (ب)
و�شمل هذه  (ٔأ) تدابري تأٔديبية مبفهوم هذه القا�دة.1-1-10القا�دة 

 التدابري، �ىل سبيل املثال ال احلرص، التدابري إالدارية التالية:

 اسرتداد أٔموال مس�تحقة للمنظمة؛ )1(

 .وقف مؤقت عن العمل )2(

 التدابري �ري التأٔديبية.ما �شم� ل احلمك لتوضيح دّ �ُ 

 2-4-11القا�دة 

التسوية إالدارية حلاالت 
 رّد تقيمي أ�داء

[...] 

وٕاذا مل يوافق املوظف �ىل قرار اُختذ مبوجب الفقرة (ٔأ) ٔأ�اله،  (ب)
ٔأو يف �ال �دم صدور ٔأي قرار يف غضون املُه� الزمنية املنطبقة، �از 

 ) يوماً 90يف غضون �سعني ( 5-11املادة � الطعن يف القرار مبقتىض 
من �رخي ٕاخطاره �لقرار ٔأو، ٕاذا مل يصدر قرار، تقدمي  اعتباراً  تقوميياً 

عقب انقضاء املُه� الزمنية  تقوميياً  ) يوماً 90طعن يف غضون �سعني (
مضن املُه�  ٕاذا مل يت�ذ املد�ر العام قراراً  املنطبقة. ويُعترب الرّد مرفوضاً 

 املنطبقة.الزمنية 

[...] 

 �جت عن مراجعة املد�ر العاموٕاذا مل يوافق املوظف �ىل قرار  (ب)
مبوجب الفقرة (ٔأ) ٔأ�اله، ٔأو يف �ال �دم صدور ٔأي قرار يف اُختذ 

غضون املُه� الزمنية املنطبقة، �از � الطعن يف القرار مبقتىض 
�رخي  من اعتباراً  تقوميياً  ) يوماً 90يف غضون �سعني ( 5-11 املادة

ٕاخطاره �لقرار ٔأو، ٕاذا مل يصدر قرار، تقدمي طعن يف غضون 
عقب انقضاء املُه� الزمنية املنطبقة. ويُعترب الرّد  تقوميياً  ) يوماً 90( �سعني
 مضن املُه� الزمنية املنطبقة. ٕاذا مل يت�ذ املد�ر العام قراراً  مرفوضاً 

 

رد قرر املد�ر العام ٕاذا  هتعديل حتر�ري لتوضيح ٔأن
املسؤول عن ٕاجراء التقيمي ٕاىل املرشف املبارش ٔأو 

امله� الزمنية فٕان ، فيه ٕال�ادة النظرٔأو لكهيام التقيمي 
ستبدٔأ من  الويبو للطعونجملس  ٔأماميداع طعن الٕ 

حلظة اختاذ قرار �ديد بعد ٕا�ادة النظر، وليس من 
 .فيه �ادة النظرالٕ تقيمي ال  ردقرار صدور حلظة 
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 الغرض/ وصف التعديل اجلديد النص النص احلايل احلمك

 املرفق الثاين

 املرتبات والبدالت

 البدالت :2املادة 

[...] 

 [...] (ب)

/ ٔأو بعد ذ� التارخي 2009ينا�ر  1يف للموظف ا�ي ٔأصبح مس�تحقًا [
 ]2007ينا�ر  1قبل /  2008د�سمرب  31و 2007ينا�ر  1بني 

عن الو� املعال ا�ي يثبت ٔأنه معوق جسدً� ٔأو عقليًا، ٕاضافًة  .2
(ب) ٔأو (ج) (طبقًا 3-3مبوجب املادة ٕاىل ٔأي مبلغ مس�تحق ا�فع 

 (د)).3-3 للامدة

 [...] (ج)

)1( [...] 

عن الو� املعال ا�ي يثبت ٔأنه معوق جسدً� ٔأو عقليًا، ٕاضافًة  .4
(ب) و(ج) (طبقًا 4-3ٕاىل ٔأي مبلغ مس�تحق ا�فع مبوجب املادة 

 (د)).4-3 للامدة

 البدالت :2املادة 

[...] 

 [...] (ب)

/  ٔأو بعد ذ� التارخي 2009ينا�ر  1ا�ي ٔأصبح مس�تحقًا يف  للموظف[
 ]2007ينا�ر  1قبل /  2008د�سمرب  31و 2007ينا�ر  1بني 

ٔأنه معوق جسدً� ٔأو  ٔأن �يه ٕا�اقة عن الو� املعال ا�ي يثبت .2
(ب) ٔأو 3-3، ٕاضافًة ٕاىل ٔأي مبلغ مس�تحق ا�فع مبوجب املادة عقلياً 

 )).(د3-3(ج) (طبقًا للامدة 

 [...] (ج)

)1( [...] 

ٔأنه معوق جسدً� ٔأو  ٔأن �يه ٕا�اقةعن الو� املعال ا�ي يثبت  .4
(ب) و(ج) 4-3، ٕاضافًة ٕاىل ٔأي مبلغ مس�تحق ا�فع مبوجب املادة عقلياً 

 (د)).4-3(طبقًا للامدة 

ل احلمك ضامن ��ساق مع صيا�ة (النس�ة ل �ُّدِ
إال�اقة  إالنلكزيية من) اتفاقية حقوق أ�ش�اص ذوي

نظر ٕا�هيا مكن ٔأن يُ يُ تعبريات تجنب اس�ت�دام ل ٔأو 
 ة.ِمص ا�ىل ٔأهنا و 

[ييل ذ� املرفق الثالث]
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قت بني ذات الص� رفقات املوظفني واملالحئة تعديالت �ىل   2017يونيو  30و 2016يوليو  1ُطّبِ

 الغرض/ وصف التعديل النص احلايل/اجلديد النص السابق احلمك

 1-1-5القا�دة 

 إال�ازة الس�نوية

[...] 

وجيوز جتميع إال�ازة الس�نوية، �رشط ٔأال �ُر��ل من س�نة تقوميية  (ه)
للموظفني ا��ن  يومًا من هذه إال�ازة. وحيق 60ٕاىل ٔأخرى ٔأكرث من 

ينا�ر  1ٔأن حيتفظوا هبا حىت  2013ينا�ر  1يومًا قبل  60مج�عوا ٔأكرث من 
ينا�ر من لك س�نة تقوميية  1. وبعد هذا التارخي، �سقط يف 2018

 [...]. يومًا. 60إال�ازة الس�نوية املرتامكة اليت �زيد عن 

[...] 

[...] 

جتميع إال�ازة الس�نوية، �رشط ٔأال �ُر��ل من س�نة  وجيوز (ه)
يومًا من هذه إال�ازة. وحيق للموظفني  60تقوميية ٕاىل ٔأخرى ٔأكرث من 

ٔأن حيتفظوا هبا  2013ينا�ر  1يومًا قبل  60ا��ن مج�عوا ٔأكرث من 
. وبعد هذا التارخي، �سقط يف 2018ينا�ر  1 2017د�سمرب  31 حىت

 60ية إال�ازة الس�نوية املرتامكة اليت �زيد عن ينا�ر من لك س�نة تقومي  1
 [...]. يومًا.

[...] 

التعممي إال�اليم ( 2017ينا�ر  1خول �زي النفاذ: ا�
 ).42/2016رمق 

 1لت الفقرة (ه) لتصحيح إالشارة اخلاطئة ٕاىل "دِّ �ُ 
 2012�ام  يف وثيقة بني� وكام هو مُ  ."2018ينا�ر 

 نظرة –والحئته الويبو موظفي "مراجعة نظام املعنونة 
�امة �ىل �ختالفات وأ�ساس املنطقي مجليع 

 "نظام املوظفني والحئته املقرت�نيالتغيريات بني نص 
)WO/CC/66/2/Ref/Overview،( " اكن قد

�هيم ا��ن  �متكني املوظفني انتقايلتدبري ح اقرتُ 
�ىل مدى مخس  امن ختفيضهٕا�ازات مرتامكة كثرية 

القا�دة احلالية ؤ�ن ٕال�ازة". ضيع ايك ال ت س�نوات، 
الفرتة فٕان ، 2013ينا�ر  1�زي النفاذ يف د�لت 

 31يف س�تنهتيي مخس س�نوات اليت تبلغ �نتقالية 
 .2017د�سمرب 

 2-1-5القا�دة 

إال�ازة الس�نوية 
 للموظفني املؤقتني

الس�نوية"، �ىل املوظفني املؤقتني،  ، "إال�ازة1-5تُطب�ق املادة  (ٔأ)
 ما �دا الفقرة (ٔأ).

، "إال�ازة الس�نوية"، �ىل املوظفني 1-1-5وتُطب�ق القا�دة  (ب)
املؤقتني ما �دا الفقرات (ج) و(ه) و(ز) و(ح). وتُطب�ق ٔأيضًا 

 التالية: أ�حاكم

[...] 

يومًا من إال�ازة الس�نوية  15دفع مقابل ما ال �زيد عن  وجيوز )3(
 املس�تحقة يف هناية التعيني ٔأو �رحيلها يف �ا� ا�متديد.

[...] 

، "إال�ازة الس�نوية"، �ىل املوظفني املؤقتني، 1-5تُطب�ق املادة  (ٔأ)
 ما �دا الفقرة (ٔأ).

 ، "إال�ازة الس�نوية"، �ىل املوظفني1-1-5وتُطب�ق القا�دة  (ب)
املؤقتني ما �دا الفقرات (ج) و(ه) و(ز) و(ح). وتُطب�ق ٔأيضًا 

 التالية: أ�حاكم

[...] 

يومًا من إال�ازة الس�نوية  15وجيوز دفع مقابل ما ال �زيد عن  )3(
 .ٔأو �رحيلها يف �ا� ا�متديد املس�تحقة يف هناية التعيني

[...] 

التعممي إال�اليم ( 2017ينا�ر  1خول �زي النفاذ: ا�
 ).42/2016رمق 

"ٔأو �رحيلها يف ت عبارة ذف)، �ُ 3يف الفقرة (ب)(
�ا� ا�متديد" من ٔأ�ل مواءمة القا�دة مع املامرسة 
احلالية، وكذ� مع أ�حاكم املنطبقة �ىل املوظفني 

الس�تحقاق أٓخر مو�د ، حبيث �كون �عتياديني
هناية الس�نة التقوميية وليس �رخي  وإال�ازة الس�نوية ه

 .تعنيانهتاء ال 
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 1-5-11القا�دة 

 جملس الطعون

[...] 

 و�كون �شكي� جملس الطعون كام ييل: (ب)

 [...]رئيس و�ئب للرئيس  )1(

 املد�ر العام من بني موظفي املكتب ا�ويل. يعّيهنامعضوان و  )2(

املوظفني، وفق  موظفو املكتب ا�ويل من بني ينتخهبامعضوان و  )3(
 ٕاجراء يضعه املد�ر العام �لتشاور مع جملس املوظفني.

و�كون للك من أ�عضاء املشار ٕا�هيم يف الفقرتني الفرعيتني  (ج)
) ٔأ�اله مناوب يُعّني ٔأو يُنتخب �لطريقة ذاهتا اليت يُعّني 3) وب(2ب(

ٔأو يُنتخب هبا العضو و�شارك يف جملس الطعون عندما ال �كون العضو 
 �ىل ذ�. قادراً 

 .[...] (د)

ويُعّني الرئيس و�ئب الرئيس ملدة مخس س�نوات قاب� للت�ديد  (ه)
مّرة وا�دة. ويُعّني أ�عضاء ا�ٓخرون ملدة س�نتني قاب� للت�ديد مّرة 

 وا�دة ٔأو يُنتخبون ملدة س�نتني وميكن ٕا�ادة انت�اهبم.

 [...] (ه) (و)

[...] 

  ييل:و�كون �شكي� جملس الطعون كام (ب)

 [...]رئيس و�ئب للرئيس  )1(

املد�ر العام من بني موظفي  يعّيهنامعضوان  أٔربعة أٔعضاء يعّيهنمو  )2(
 املكتب ا�ويل.

موظفو املكتب ا�ويل  نتخهبامعضوان ي أٔربعة أٔعضاء ينتخهبم و  )3(
من بني املوظفني، وفق ٕاجراء يضعه املد�ر العام �لتشاور مع جملس 

 املوظفني.

و�كون للك من أ�عضاء املشار ٕا�هيم يف الفقرتني الفرعيتني  (ج)
) ٔأ�اله مناوب يُعّني ٔأو يُنتخب �لطريقة ذاهتا اليت يُعّني 3) وب(2ب(

ٔأو يُنتخب هبا العضو و�شارك يف جملس الطعون عندما ال �كون العضو 
 �ىل ذ�. قادراً 

 .[...] (د) (ج)

مخس س�نوات قاب� للت�ديد  ويُعّني الرئيس و�ئب الرئيس ملدة (ه) (د)
ملدة س�نتني قاب� للت�ديد مّرة مّرة وا�دة. ويُعّني أ�عضاء ا�ٓخرون 

 انت�اهبم. تعييهنم أٔؤأو يُنتخبون ملدة س�نتني وميكن ٕا�ادة وا�دة 

 [...] (و) (ه)

وانت�اب تعيني من  النفاذ: اعتباراً خول �زي ا�
يف جملس الويبو للطعون عضاء اجلدد يف ا�ٔ 

 ).37/2016رمق �اليم تعممي االٕ ال ( 2017 مايو

ذفت الفقرة (ج) القدمية حبيث لت الفقرة (ب) و�ُ دِّ �ُ 
 العضوية مثانية ٔأعضاء اكميلجملس الطعون من يتكون 

ينتخهبم ، والنصف ا�ٓخر هنم املد�ر العامعيّ (نصفهم يُ 
 العضوية من ٔأربعة ٔأعضاء اكميل بدالً  ،املوظفون)

هذا التعديل �ىل جتنب  وسيسا�دؤأربعة مناوبني. 
تضارب املصاحل ٔأو معاجلته، وتقليل عبء القضا� 
امللقى �ىل �اتق أ�عضاء، وضامن وجود مزيد من 

 ا�متثيل والتنوع يف أ�عضاء.

للمساواة لتوضيح احلمك و القدمية لت الفقرة (ه) دِّ و�ُ 
املد�ر العام وأ�عضاء ا��ن هنم ا�ي يعيّ  أ�عضاءبني 

مدة تعييهنم ٔأو فون ف� يتعلق بت�ديد ينتخهبم املوظ
 .انت�اهبم

 املرفق الثاين

 املرتبات والبدالت

 : البدالت2املادة 

 : البدالت2املادة 

[...] 

 [...]. (د)

بدل أ�زواج املعالني وأ�والد املعالني ملوظفي فئة اخلدمات  )1(
 العامة:

ٔأو بعد ذ� التارخي  2008ٔأ�ريل  1ا�ي ٔأصبح مس�تحقًا يف  للموظف
 ٔأو بعد ذ� التارخي يف نيويورك 2006سبمترب  1يف جنيف ويف 

 : البدالت2املادة 

[...] 

 [...]. (ج)

 املبالغ املس�تحقة ا�فع ملوظفي فئة اخلدمات العامة يف جنيف: )1(

إال�اليم تعممي ال ( 2016سبمترب  1النفاذ: خول �زي ا�
 ).36/2016رمق 

(د) لت�ديث مبالغ بدالت إال�ا� 2لت املادة دِّ �ُ 
نحو ال ملوظفي فئة اخلدمات العامة يف جنيف، �ىل 

وافقت �ليه جلنة اخلدمة املدنية ا�ولية يف ا�ي 
 ا الثالثة وال�نني.دورهت
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�لفرناكت   
 السو�رسية

 يف الس�نة

 (جنيف)

��والرات 
 أ�مر�كية

 يف الس�نة

 (نيويورك)

عن الزوج املعال (طبقًا  .1
 (ٔأ)).4-3للامدة 

526 6 336 3 

لك و� معال (طبقًا  عن .2
 (ب)).4-3للامدة 

025 5 083 2 

عن الو� املعال أ�ول، يف  .3
�ا� �دم وجود زوج 

 (ج))4-3(طبقًا للامدة 

321 9 879 2 

عن الو� املعال ا�ي يثبت  .4
ٔأنه معوق جسدً� ٔأو عقليًا، 

ٕاضافًة ٕاىل ٔأي مبلغ 
مس�تحق ا�فع طبقًا للامدة 

(ب) و(ج) (طبقًا 3-4
 (د)).4-3 للامدة

025 5 083 2 

 

 1يف جنيف وقبل  2008ٔأ�ريل  1للموظف ا�ي ٔأصبح مس�تحقًا قبل 
 يف نيويورك 2006سبمترب 

�لفرناكت   
 السو�رسية

 يف الس�نة

 (جنيف)

��والرات 
 أ�مر�كية

 يف الس�نة

 (نيويورك)

�لفرناكت   
 السو�رسية
 يف الس�نة
 (جنيف)

 7 939 (ٔأ)).4-3عن الزوج املعال (طبقًا للامدة  .1

 6 398 (ب)).4-3لك و� معال (طبقًا للامدة  عن .2

عن الو� املعال أ�ول، يف �ا� �دم وجود  .3
 (ج))4-3زوج (طبقًا للامدة 

183 13 

عن الو� املعال ا�ي يثبت ٔأنه معوق  .4
جسدً� ٔأو عقليًا، ٕاضافًة ٕاىل ٔأي مبلغ 

(ب) 4-3مس�تحق ا�فع مبوجب املادة 
 (د)).4-3و(ج) (طبقًا للامدة 

398 6 

عن وا� معال، ٔأو ٔأخ معال، ٔأو ٔأخت  .5
معا�، يف �ا� �دم وجود زوج معال 

 (و)).4-3(طبقًا للامدة 

515 2 

 

وتوَضع �ىل ش�بكة الويبو ا�ا�لية (إالنرتانت) املبالغ املس�تحقة  )2(
ا�فع ملوظفي فئة اخلدمات العامة يف مراكز معل �ري جنيف وفئة 

مع �داول املرتبات اخلاصة مبراكز العمل املوظفني الفنيني الوطنيني 
 املذ�ورة.
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عن الزوج املعال (طبقًا  .1
 (ٔأ)).4-3للامدة 

211 7 562 3 

لك و� معال (طبقًا  عن .2
 (ب)).4-3للامدة 

025 5 217 2 

عن الو� املعال أ�ول، يف  .3
�ا� �دم وجود زوج 

 (ج))4-3(طبقًا للامدة 

702 10 246 3 

عن الو� املعال ا�ي يثبت  .4
ٔأنه معوق جسدً� ٔأو عقليًا، 

ٕاضافًة ٕاىل ٔأي مبلغ 
مس�تحق ا�فع طبقًا للامدة 

للامدة (ب) و(ج) (وفقًا 3-4
 (د)).3-4

052 5 217 2 

 

) بدل عن وا� معال، ٔأو ٔأخ معال، ٔأو ٔأخت معا�، ملوظفي فئة 2(
 :(و))4-3اخلدمات العامة يف �ا� �دم وجود زوج معال (طبقًا للامدة 

 �لفرنك السو�رسي
 يف الس�نة

 ��والر أ�مر�يك
 يف الس�نة

635 1 257 1 

 

للموظفني الفنيني الوطنيني �ىل ش�بكة وتُوَضع املبالغ املس�تحقة  )3(
 الويبو ا�ا�لية (إالنرتانت).

[ييل ذ� املرفق الرابع]
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 �ام توزيع
 2017 يونيو 8: النرش �رخي

 أ�صل: �ٕالنلكزيية

 

 تعميم إداري
 17/2017رقم 

 

 سياسة الويبو بشأن انتقال الموظفين إلى مكاتب بعيدة عن المقر
 

د حيُ  .1 م حملة �امة عن قدِّ ويُ  ،ٕاىل ماكتب بعيدة عن املقر انتقال املوظفنيإالداري س�ياسة الويبو �شأٔن تعممي هذا ال ّدِ
د املدة ومس�متراً  املعينني تعييناً  املنطبق �ىل موظفي الفئة الفنية والفئات العليااملقدم � مع وا��نتقال أٓليات  . ويف ودامئاً  حمد�

 ات�و �شأٔن موضم�ت ٕادارية ٔأو ٔأي تعاملوظفني والحئته  من �ة ونظامهذا التعممي إالداري �ا� وجود ٔأي تناقض بني 
ُ �د� مُ   .�كون الغلبة للجهة الثانية ،�نيةمن �ة يف هذا التعممي وقشت دة ن

 الفقرات املوضوع

 4-2 ٔأساس�ية ...........................................................................................................معلومات 

 5 ................................................................................................................ �نتقالفوائد 

 8-6 ............................................................... هب بني املقر واملاكتب البعيدة عنٕا�ادة �نتدا أٓليات

 30-9 ............................................................................. اخلدمة يف ماكتب بعيدة عن املقر ظروف

 37-31 ............................................................................................................لالنتقال دمع أٓخر 

 38 ا�خول �زي النفاذ ..........................................................................................................
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 معلومات أٔساس�ية

ماكتب يف مراكز العمل التالية: ريو دي �انريو ٔأيضًا لمنظمة ول  ،جنيف �سو�رسامدينة يقع مقر الويبو الرئييس يف  .2
نشأٔ لوال�ت املت�دة أ�مر�كية. وس�يُ �نيويورك ، و س�نغافورة، و روس�يا�موسكو ن، و ليا��طو�يو ، و لصني� ل، وبي�نيلربازي�

3Fني�ري�.ب  ٔأبو�امدينة جلزا�ر، و �اجلزا�ر مدينة  يف مكتبان أٓخران قريباً 

4Fعترب مجيعها ماكتب �ارجية،وتُ  1

�س�تثناء مكتب  2
 الويبو للتنس�يق يف نيويورك.

ا�ول أ�عضاء ؤأحصاب املصاحل بدور �م يف تقريب �دمات الويبو وتعاوهنا من البعيدة عن املقر  اكتباملتضطلع و  .3
 والرشاكء، ويف إالسهام يف حتقيق ٔأهداف الويبو �سرتاتيجية.

يف مقر الويبو، تقدم املاكتب اخلارجية �دمات دمع فعا� من حيث التلكفة ف� يتعلق  املعنيةو�لتنس�يق مع القطا�ات  .4
والبحث يف جمال  ،وإالدارة امجلاعية ،والتحكمي والوساطة ،الهاينظام مدريد و نظام م معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات و ابنظ

مكتب الويبو ومكتب نيويورك هو  منظومة أ�مم املت�دة. �ىل نطاقوالتعاون  ،والتمنية و�كو�ن الكفاءات ،امللكية الفكرية
 �ٔ�مم املت�دة وجام�ة ا�بلوماس�يني والواكالت ذات الص� يف نيويورك. تصالاملعين �ال

 �نتقالفوائد 

من عنارص اسرتاتيجية  امً � املقر، عنرصاً البعيدة عن بني مقر الويبو وماك�هبا نتقال �، مبا يف ذ� �نتقالعترب يُ  .5
 :لويبو وموظفهيااليت تعود �ىل ا اجلغرايف �نتقال فوائدما ييل من . و املنظمةيف  املوارد البرشية

 ،تعز�ز الفعالية التنظميية −

 ،لويبو �ىل الصعيد العامليهمة االرتوجي مل  −

 ،اكتساب �ربة معل يف خمتلف الب�ان والثقافات −

 ،اتتوس�يع نطاق التجربة واخلرب  −

 ،قاب� للنقل /اكتساب �ارات �ديدة −

 ،توس�يع نطاق الش�باكت املهنية −

 ،اكتساب اخلربة القيادية −

 ،�سهيل التطو�ر املهين والتقدم الوظيفي −

 ،املعارف واخلربات التقنية وتبادلتدريب ا�ٓخر�ن  −

 .ٕا�داد موظفني دوليني �متتعون �ملواهب واملهارات املتعددة −

                                                
 ).A/56/16 Add.2(انظر الوثيقة  2016السادسة وامخلسني يف ٔأكتو�ر ملا قررته مجعيات ا�ول أ�عضاء يف الويبو يف سلس� اج��اهتا  وفقاً  1
مت "ماكتب الويبو اخلارجية"  �شأٔن إال�الميةوثيقة الانظر  2  ).A/55/INF/6ٕاىل مجعيات ا�ول أ�عضاء يف الويبو (اليت قُّدِ
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 هأٓليات ٕا�ادة �نتداب بني املقر واملاكتب البعيدة عن

ملوظفني ("انتداب املوظفني")، "يُنتدب املوظفون ملهام وفقًا الحتيا�ات املكتب ا�ويل، امن نظام  2-1للامدة  طبقاً  .6
") �ىل النقلملوظفني ("امن نظام  3-4و�الوة �ىل ذ�، تنص املادة  ".�راعي مؤهالهتم حق املرا�اة قدر إالماكن�ىل ٔأن 

"جيوز نقل املوظف ٕاىل ٔأي و�دة من و�دات الويبو التنظميية لكام اقتضت مصاحل املكتب ا�ويل ذ�. وجيب ٕايالء  ٔأنه
 5F3.�عتبار الواجب ملرا�اة املوظف املعين"

ُ اموظفو توقع ٔأن �كون من امل و  .7  قلني جغرافياً تن م  اً ودامئ اً د املدة ومس�متر �د� مُ ون تعيينًا نعي� لفئة الفنية والفئات العليا امل
 .�حتيا�ات املنظمة رهناً ، وذ� ٔأي مركز معل �بع للمنظمة انتداهبم ٕاىلجيوز و 

  ييل:ف� هالبعيدة عنا�ٓليات احلالية ٕال�ادة �نتداب بني املقر واملاكتب  �متثلويف هذا الس�ياق،  .8

 6F4.ملوظفنيالحئة امن  1-3-4ملوظفني والقا�دة امن نظام  3-4للامدة  ، وفقاً مسابقةدون  أ�فقيالنقل  )أٔ  (

التعممي إالداري " (انظر أ�فقيمن �الل النقل  ا�ا�يل �نتقال�س�ياسة " معالً أ�فقي النقل  )ب (
 ).34/2013 رمق

 �رقية)، معالً () ٔأو يف رتبة ٔأ�ىل ٔأفقي(انتقال  نفسها الرتبةيف وظيفة ٕاجراء مسابقة لشغل التعيني والنقل بعد  )ج (
 ملوظفني.امن نظام  10-4و 9-4ادتني �مل

املوظف ٕاىل الوظيفة جيب ٔأن يعود ، ويف هذه احلا� شهراً  12ملدة تقل عن  ،يف �االت اس�تثنائية، التعيني )د (
 ، بعد انهتاء املهمة املؤقتة.مؤقتاً �ركها اليت 

 اخلدمة يف ماكتب بعيدة عن املقر ظروف

 الظروف املعيش�ية

 يه:، ٔأال وست فئاتٕاىل نة اخلدمة املدنية ا�ولية مجيع مراكز العمل صنف جل ت  .9

ال تو�د �ى أ�مم  امث�، حي�امل املعينة واقع�ريه من املموجودة يف املقر و ويه مراكز معل من الفئة "�اء"،  )أٔ  (
 ،املت�دة �رامج للتمنية/ املسا�دة إال�سانية، ٔأو يف الب�ان أ�عضاء يف �حتاد أ�ورويب

 صعوبة ظروف العمل واملعيشة قميّ فة �ىل مقياس يُ صن� مُ ويه ، "هاء"ٕاىل  "ٔألف" ات منالفئمراكز معل من و  )ب (
د ا�ٔكرث صعوبة. صعوبة والتصنيف "هاء" هو أ�قل  وه "ٔألفلتصنيف "�كون ا، حيث "هاء"ٕاىل  "ٔألف"من  وُحتد�

اخلاصة  وىل �عتبار للظروف احمللية. وعند حتديد در�ة املشقة، يُ بو�ه �ام احلياة نوعيةل الفئات من �الل تقيمي 
 .وسائل الرا�ة املعيش�يةٔأو لسالمة وأ�من، والر�اية الصحية، وإالساكن، واملناخ، والعز�، ومس�توى املرافق �

                                                
 من نظام املوظفني �ىل املوظفني املؤقتني. 3-4ال �رسي املادة   3
 من الحئة املوظفني ("النقل") �ىل ما ييل: 1-3-4تنص القا�دة    4

 �كون النقل �ادًة ٕاىل وظيفة ُمصن�فة يف رتبة املوظف نفسها. وجيب ٔأن تتوفر يف املوظف املؤهالت املطلوبة للوظيفة. (ٔأ)"
 وجيوز نقل املوظف مبنصبه ٕاذا اكنت احتيا�ات العمل تّربر ذ� ٔأو يف ظروف اس�تثنائية ٔأخرى. (ب)
 ب ٕابالغ املوظف بأٔس�باب النقل كتابًة.وجي (ج)
 "وال تُطب�ق هذه القا�دة �ىل املوظفني املؤقتني. (د)
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، ٔأم ال احلصول �ىل اس�تحقاقات ٕاضافية نيملوظفاق من حهل د من العوامل اليت ُحتدِّ يعترب تصنيف مركز العمل و  .10
 واملشقة). �نتقال�مس نظام  شار ٕا�هيا ٔأيضاً �ُ اليت مثل البدالت و�س�تحقاقات امليدانية (

�ىل ٔأن تُنشئ، فهيا ٔأوشكت ٔأ�شأٔت الويبو، ٔأو ف �ىل النحو التايل مراكز العمل اليت صن� تُ يف الوقت احلايل، و .11
 املقر:بعيدة عن ماكتب 

 نيويورك مركز معل من الفئة "�اء"
 طو�يو

 بي�ني مركز معل من الفئة "ٔألف"
 موسكو

 ريو دي �انريو
 س�نغافورة

 اجلزا�رمدينة  مركز معل من الفئة "�ء"

 ٔأبو�ا معل من الفئة "جمي" مركز

 ال يو�د مركز معل من الفئة "دال"

 ظروف العمل

�ىل  ،املقر (مبا يف ذ�املوظفني والحئته والتعم�ت إالدارية �ىل املوظفني العاملني يف ماكتب بعيدة عن  ق نظامطب� يُ  .12
 ذ�ر �الف ذ�.ما مل يُ  ،وإال�ازة والغياب) ،والتعمل والتطو�ر ،نظام ٕادارة أ�داء وتطو�ر املوظفني ،سبيل املثال ال احلرص

 الساريةوالرشوط  ،سا�ات العمل ؤأ�م/ ،إالجراءات يفتغيريات تقوم ٕادارة املوارد البرشية ٕ�بالغ املوظفني بأٔي وس�  .13
 �ىل املنطقة احمللية.

 مدة �نتداب

 مدة انتدابو�د ٔأي تاملقر (ٔأو يف املقر) �ىل احتيا�ات الويبو. وال بعيد عن يف مكتب مدة �نتداب توقف ت س  .14
لعودة ٕاىل املقر، ما مل يقرر املد�ر يف احق تلقايئ  يو�د ، والملدة �نتدابٕالزايم  ال يو�د �د ٔأدىن ٔأو ٔأقىص ، ٔأيْ ةقياس�ي

 (د) ٔأ�اله).8�نتداب املؤقت (انظر الفقرة  العام �الف ذ� ٔأو يف �ا�

املقر س�نتني، بعيد عن يف مكتب احلد أ�دىن ملدة �نتداب  ٔأن �كون يف أ�حوال العادية الرمغ مما تقدم، ينبغيو�ىل  .15
 حلاقامة �القات فعا� وتوفري �س�مترارية مع ٔأحصاب املصذ� الٕ (د) ٔأ�اله)، و 8�نتداب املؤقت (انظر الفقرة  ٕاال يف �ا�
ٔأن �كون احلد يف أ�حوال العادية . و�ملثل، ينبغي �النتقالتاكليف املالية املتعلقة ال ملرا�اة  املكتب، ؤأيضاً يف والرشاكء 
 املقر مخس س�نوات.بعيد عن يف مكتب ملدة �نتداب أ�قىص 

 اجلغرايف �النتقالو�س�تحقاقات املتعلقة  �متيازات

طبقة ن اخلدمة أ�خرى، كام متنح �س�تحقاقات امل  وظروفٔ�مم املت�دة املو�د للمرتبات والبدالت اتطبق الويبو نظام  .16
 للموظفني ا��ن ينتقلون من مركز معل ٕاىل أٓخر. و�شمل هذه �س�تحقاقات ما ييل:
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ُ  :السفر .17  مركز معل أٓخر (انظرانتدابه ٕاىل عند  دولياً تعيينًا  عني� س�تدفع الويبو مصاريف سفر املوظف امل
ت ٔأو لكهيام ٕاذا اكنمصاريف سفر زوج املوظف ٔأو ٔأبنائه املعالني  فع الويبو أٔيضاً . وس�تدالحئة املوظفني)من  2-1-7 القا�دة

 ملوظفني).الحئة امن  3-3-7س�نة (انظر القا�دة  ال تقل عن�نتداب  مدة

انتداب ٕاىل يف �سافر املوظف �ىل نفقة املنظمة ملَْن يعوهلم حي� للموظف و اس�تقرار دفع من�ة س�تُ  :�س�تقرار من�ة .18
يف بداية  نقد�ً  م املن�ة مبلغاً قدِّ ). وتُ املوظفنيمن الحئة  2-3-7قا�دة الن س�نة (انظر ال تقل عتوقع أٔ يُ دة معل أٓخر ملمركز 

املوظف  �نتقالاملرتبطة  �س�تقرار العارضة �ريها من نفقاتمرصوفات السكن املؤقت و  �ىل دفعللمسا�دة �نتداب 
للك  يوماً  15�ملعدل اليويم للموظف و يوماً  30( اً ياملن�ة بدل ٕاقامة يوم تضمن . وت داب�نتاملرافقني يف بداية  تهؤأفراد ٔأرس 

زائد املرتب أ�سايس للموظف صايف من  وا�داً  (يعادل شهراً  مقطو�اً  اً ) ومبلغس�تحقني املرافقني �امل  تهفرد من ٔأفراد ٔأرس 
 ).املوظف�سوية مقر العمل املُطب�قة يف مركز العمل ا�ي انُتدب ٕاليه 

من  6-3-7(انظر القا�دة  لاكملانقل ال �لكفة  س�تدفع الويبو ٔأيضاً  :الشحنة �ري املصحوبة /نقل أ�متعةمصاريف  .19
َ و  ملوظفاخلاصة �للوازم املزنلية وأ�متعة الشخصية ملوظفني) ا الحئة ، عند �نتداب ٕاىل مركز معل أٓخر ملدة ْن يعوهلممب

ملدة  �نتداب كون�ملوظفني) عندما الحئة ا(ه) من 7-3-7حشنة ٔأصغر (انظر القا�دة �لكفة نقل ٔأو  7F5،س�نتني �ىل أ�قل
8Fٔأقل من س�نتني. هس�نة وا�دة �ىل أ�قل ولكن

6 

 انتقالاحلصول �ىل �افز  "هاء"ٕاىل  "ٔألف" ات منالفئلعاملني يف مركز معل من اجيوز للموظفني  :�نتقال�افز  .20
�ىل وينطبق  ،ٕاىل مراكز معل ميدانية �ىل �نتقالتشجيع ال ). وهيدف هذا احلافز ٕاىل 44/2016مق ممي إالداري رتعال (انظر 

. النظام املو�دٕا�دى منظامت الويبو ٔأو يف  تتالية السابقة يفامل من اخلدمة �ىل أ�قل قىض من املوظفني مخس س�نوات  نْ مَ 
مخس س�نوات متواص� يف مركز ملدة ٔأقصاها و  للموظف من �نتداب الثاين اعتباراً و�كون هذا احلافز مس�تحق ا�فع 

 .نفسه العمل

من "�ء" ٕاىل "هاء"  فئاتال مراكز معل مصنفة يف املنتدبني ٕاىل للموظفني دفع بدل مشقة يُ  جيوز ٔأن :بدل املشقة .21
بأٔي تغيريات يف  ، رهناً طوال مدته بأٔمكلهاو ب �نتدامن بداية  ع البدل اعتباراً دفَ ). ويُ 44/2016رمق التعممي إالداري (انظر 

 فئة مركز العمل.

نتدبون للموظفني ا��ن يُ هذا البدل دفع ٔأن يُ جيوز  :بدل اخلدمة يف مراكز العمل اليت ال �ُسمح فهيا �صط�اب أ�رسة .22
بأٔي  ، رهناً اعتبارًا من بداية �نتداب وطوال مدته بأٔمكلها بدلويُدفَع هذا ال . ال �ُسمح فهيا �صط�اب أ�رسةمراكز معل  ٕاىل

 ).44/2016رمق التعممي إالداري مركز العمل (انظر  تصنيفتغيريات يف 

ٔأن تُدفَع هلم ؤ�زوا�م هنم اوطأٔ �ارج ا��ن يعملون ويقميون  موظفنييف أ�حوال العادية للحيق  :ٕا�ازة ز�رة الوطن .23
ملوظفني والقوا�د ذات الص�، من نظام ا 3-5املادة (انظر لز�رة ٔأوطاهنم لك س�نتني السفر  ؤ�طفاهلم املعالني مصاريف

 �ازة ز�رة الوطن).التعممي إالدارة اخلاص �ٕ و 

 ات الص�املرتبات والبدالت ذ

يف مجيع اجلدول �دول املرتبات أ�ساس�ية ملوظفي الفئة الفنية والفئات العليا هو نفس  :املرتب أ�سايس .24
 العمل. مراكز

                                                
 ٔأو ٔأكرث يقمي معه يف مركز العمل.وا�د عال ا�ي �يه مُ للموظف  مكعباً  مرتاً  60�ري املعيل، و للموظف مكعباً  مرتاً  30د ٔأقىص قدره حب 5
 �يلوغرام للك معال أٓخر. 300، وللمعال أ�ولرام غ�يلو  500ورام للموظف، غ�يلو  1000حبد ٔأقىص قدره  6
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ى املرتبات أ�ساس�ية بتطبيق �سوي: �ُ �سوية مقر العمل .25 ال تد�ل يف حساب املعاش التقا�دي اليت عمل المقر  ةسو�
ضامن متتع موظفي الفئة الفنية والفئات العليا بنفس القوة وهتدف هذه التسوية ٕاىل وظفني)، املمن نظام  8-3ادة (انظر امل

د �ىل د� بني مراكز العمل، فٕان �سوية مقر العمل حتُ  �برياً  �لكفة املعيشة ختتلف اختالفاً ٔ�ن ل. والرشائية يف مجيع مراكز العم
 هذه الفروقات امللحوظة يف �اكليف املعيشة.عن تعويض من ٔأ�ل ال مس�تو�ت خمتلفة يف لك مركز معل 

 9F7:ةمقر العمل التالي تمضاعفات �سو� 2017يف ٔأ�ريل ُطّبقت و�ىل سبيل املقارنة،  .26

الصني  الربازيل اجلزا�ر سو�رسا
 (بي�ني)

اليا�ن 
 (طو�يو)

 الوال�ت املت�دة س�نغافورة روس�يا ني�ري�
 (نيويورك)

79.3 32.7 50.5 60.5 79.4 28.0 62.4 75.4 66.1 

 

مركز معل خمتلف  ٕاىلعيد انتدابه للموظف ا�ي أ�  ،يف ظروف معينة، جيوز :الرتتيبات البدي� لتسوية مقر العمل .27
، لفرتة ٔأقصاها س�تة ٔأشهر، يف احلصول ٔأن �س�متر السابق ف يف �دول �سوية مقر العمل بأٔقل من تصنيف مركز مع�صن� مُ 

 ملوظفني).ا(ب) من نظام 8-3املادة السابق (انظر  �ىل �سوية مقر العمل السارية �ىل مركز مع�

ضامن املساواة يف معام� املوظفني هيدف ٕاىل وهو  ،�سوية مقر العمل من نظام نظام ٕا�انة إالجيار جزءٌ  :ٕا�انة إالجيار .28
�كثري من املتوسط. ٔأ�ىل ٕاجيارات يوا�ون يف الغالب  عملالمركز  ٕاىلف� يتعلق بتاكليف السكن، ٔ�ن الوافد�ن اجلدد 

احلد من من إالجيار ٔأو  %40�انة ال تت�اوز االٕ  �ادةً و ، اً معين �داً يت�اوز ٕاجيار املوظف حي� وجيوز دفع ٕا�انة إالجيار 
 �انة إالجيار).ممي إالداري اخلاص �ٕ تعال ملوظفني و امن نظام  9-3، ٔأهيام ٔأقل (انظر املادة املنطبق أ�قىص املعقولإالجياري 

ٔأو  املُعالون، أ�والد�ري العامل، ٔأو (مثل الزوج �هيم ُمعالون ا��ن م بدالت إال�ا� للموظفني قد� تُ  :بدالت إال�ا� .29
 ُ بدل بنس�بة ع دفَ ٔأن يُ ). وجيوز يف بعض احلاالت، ٔأو لك هؤالء املُعا� ٔأو أ�ختاملُعال ٔأو أ�خ  املُعال ٔأو أ�ب عا�أ�م امل
املعال  من ٔأ�ل الو�ٔأو يف بعض احلاالت من ٔأ�ل زوج ُمعال ٕاضافة ٕاىل �سوية مقر العمل املرتب الصايف املائة من يف س�تة 
ُمعال من ا�ر�ة الثانية من ٔأ�ل ٔأوالد معالني ٔأو عدل �بت مبزوج. وخبالف ذ�، جيوز دفع بدل يف �ا� �دم وجود أ�ول 
 ملوظفني).امن نظام  3-3و 2-3 املادتني(انظر 

زء من �ارج وطهنم، لتغطية جيعملون ا��ن يقميون و  دولياً  تعييناً  ننيعيّ من�ة تعلميية للموظفني املُ تو�د  :من�ة التعلمي .30
 الس�نةمن  اعتباراً �زي النفاذ ن�ة التعلمي ُمنق�ح مل نظام د�ل مؤسسة تعلميية. وس�ي يفتفر�ني ل�راسة امل  والد�لكفة تعلمي ا�ٔ 

�ٕالضافة ٕاىل وظفني والقوا�د ذات الص�، املمن نظام  14-3(لالطالع �ىل التفاصيل، انظر املادة  2017/2018 ةا�راس�ي
 ن�ة التعلمي اليت تنطبق �ىل الس�نة ا�راس�ية ذات الص�).مب  اخلاصةإالداري ممي التع

 لالنتقالدمع أٓخر 

ُ  عنارص أ�جر�ٕالضافة ٕاىل مجمو�ة  .31 تدابري  ق ٔأيضاً ب� ط ٔأ�اله، قد تُ  30ٕاىل  16� يف الفقرات من فص� يف النظام املو�د امل
 املقر.بعيدة عن ٕاىل ماكتب انتداهبم ا�مع التالية �ىل املوظفني املعاد 

                                                
 من املرتب أ�سايس. %50يعادل عمل ال�سوية مقر ، فٕان مبلغ 50هو مضاعف �سوية مقر العمل  ٕاذا اكن�ىل سبيل املثال،  7
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 توقيت ٕا�ادة �نتداب

يف تُوضع ، ليك ، قدر إالماكناملقر �لتشاور مع املوظف املعينبعيد عن ٕا�ادة �نتداب ٕاىل مكتب  مو�د د�د� س�يُ  .32
 �عتبار الظروف الشخصية وأ�رسية.

 إال�الم

 �شأٔنٕا�المية و�ئق مجمو�ات  ، لكام ٔأمكن،تاحوستُ  ،ٕا�ادة �نتداب�اطة �شأٔن م، لكام ٔأمكن، �لسات إ نظ� ستُ  .33
 أ�منية يف مركز العمل اجلديد.و  وأ�حوال الصحيةواملعيشة  ظروف العمل

 سلفة إالجيار

 يتعني دفع مبالغعندما  ر�ناملؤجِّ لوفاء �لزتاماهتم التعاقدية جتاه من ٔأ�ل امن املرتب  ةجيوز للموظفني ٔأن يطلبوا سلف .34
 10/2014رمق التعممي إالداري مزيد من التفاصيل يف يو�د ملوظفني). و امن نظام  15-3(انظر املادة  ٕاجيارية �برية مقدماً 

 لف املرتبات.�شأٔن سُ 

 ٕا�ازة �اصة بأٔجر اكمل

ٕاىل مخسة احلصول �ىل ٕا�ازة �اصة بأٔجر اكمل تصل مدهتا املقر  بعيد عننقلون ٕاىل مكتب لموظفني ا��ن يُ لجيوز  .35
ن ٕاقامة، ومدارس، وما ، والبحث عن ماكمثل تعبئة احلقائب وٕافراغهاي ٕاجراءات مرتبطة �النتقال (ٔأ�م للتعامل مع أٔ 

 ذ�). ٕاىل

 ويةورات اللغا�

للرشوط اليت  بلغة مركز العمل، وفقاً  لغو�ً  اً ، تدريبزوجتهلٔأو  زو�هللموظف، وكذ� قدم لجيوز للمنظمة أٔن ت .36
 .إالدماج يف املنطقة احملليةٔ�غراض ، وذ� حتددها املنظمة

 الز�دة ا�ورية اخلاصة يف املرتب

جيوز دفع بدل ال يد�ل يف حساب  ")،ا�ورية اخلاصة يف املرتب ز�دةالملوظفني ("امن نظام  25-3للامدة  وفقاً  .37
ا�ي لموظف لك�د ٔأقىص يف رتبة املوظف، �ٕالضافة ٕاىل �سوية مقر العمل، در�ات  ثالثمرتب املعاش التقا�دي يعادل 

ممي يف التعاملقر. و�رد بعيد عن يف مكتب  هانفس �لرتبة وظيفة من املقر ٕاىل ، ملدة س�نة وا�دة �ىل أ�قل، انتدابه عاديُ 
 اخلاصة يف املرتبات.ا�ورية رشوط دفع الز�دة  43/2016إالداري رمق 

 النفاذا�خول �زي 

يُلغى مبوجب ا�ي  1/2017رمق إال�اليم  تعمميال وحيل حمل  ،يف �رخي �رشهزي النفاذ �هذا التعممي إالداري  يد�ل .38
 .هذا التعممي إالداري

 فرا�سيس غري�ليه  [وقع
 املد�ر العام]

 

 [هناية املرفق الرابع والوثيقة]


