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أأو ًل .مقدمة

 .1يُعرض عىل جلنة الويبو للتنس يق عدد من التعديالت املُدخةل عىل نظام املوظفني وعىل لحئة املوظفني؛ للموافقة علهيا
ول إالخطار هبا ،عىل التوايل.
 .2واملراجعة املس متر لنظام املوظفني ولحئته تسمح للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ابلحتفاظ إابطار تنظيم
سلمي يتكيف مع احتياجات املنظمة و أأولواهتا املتغري ويدمع هذه الاحتياجات وا ألولوات ،مع ضامن التوافق مع أأفضل
املامرسات املتبعة يف نظام ا ألمم املتحد املوحد.
 .3وهناك تعديل واحد فقط من التعديالت املقرتحة سوف يؤدي اإىل زاد تاكليف املوظفني ،وإان اكنت زاد طفيفة
( أأل ويه الزاد ادلورية اخلاصة يف مرتبات املوظفني املُعاد انتداهبم بعيد ًا عن املقر) .أأما مجيع التعديالت ا ألخرى فهي اإما ل
تؤثر يف التلكفة أأو سوف تؤدي اإىل خفض تاكليف املوظفني ،حيث إان املنظمة تركز بنشاط عىل ضامن احتواء تاكليف
املوظفني.

اثني ًا .تعديالت عىل نظام املوظفني ولحئته لتدخل حزي النفاذ يف  1يناير  – 2016للموافقة
تفصييل للتعديالت املقرتح اإدخالها عىل نظام املوظفني .وفامي ييل مل ل للتعديالت
 .4يرد يف املرفق ا ألول وصف
ٌّ
الرئيس ية ،مبا فهيا التعديالت اليت لها أأثر مايل:
املاد  – 14-3منحة التعلمي
 .5تنل املاد (14-3أأ) يف الوقت احلارض عىل أأن أأي موظف "ل يقع مركز معهل يف وطنه ،حيق هل  ...أأن حيصل عىل
منحة تعلمي" .ومن املقرتح تعديل هذه املاد لتنل عىل أأن املوظفني غري "املقيمني أأو العاملني" يف وطهنم مه فقط املؤهلون
للحصول عىل منحة تعلمي .والقصد من هذا التعديل هو ضامن الاتساق مع غرض منحة التعلمي ،أأل وهو "تغطية جزء من
التلكفة ا إلضافية لتعلمي أأطفال املوظف النائ ةة عن اغرتاب املوظف" (جلنة اخلدمة املدنية ادلولية) ،والتوافق مع القواعد
واملامرسات املتبعة يف املنظامت ا ألخرى اليت تُطبِّق نظام ا ألمم املتحد املوحد .وتمتثل النتيجة املرتتبة عىل هذا التعديل يف أأن
املوظفني اذلين ل يقع مركز معلهم يف وطهنم ولكهنم ،رمغ ذكل ،يقيمون يف وطهنم لن يعد من حقهم احلصول عىل منحة تعلمي.
 .6ومن املقرتح أأيض ًا اإضافة فقر جديد (و) للحفاظ عىل حقوق املوظفني اذلين التحقوا ابلعمل يف الويبو قبل اإدخال
التعديل عىل الفقر ( أأ).
املاد اجلديد  – 25-3الزاد ادلورية اخلاصة يف املرتبات
 .7من املقرتح اس تحداث بدل جديد لتوفري حافز مايل قصري ا ألجل عند انتقال املوظفني اإىل ماكتب خارجية .وهذا
البدل – اذلي ل يدخل يف حساب املعاش التقاعدي ويعادل مرتب ثالث درجات كحد أأقىص – لن يُمنح اإل لعدد قليل
من املوظفني ،ومن َّمث سوف يؤدي اإىل حدوث زاد ل تُذكر يف تاكليف املوظفني .فلن يكون أأه ًال للحصول عىل البدل
سوى موظف الفئة الفنية والفئات العليا اذلين يُنتدبون بعيد ًا عن املقر اإىل وظيفة ابلرتبة نفسها .ولن يكون مواطنو البدل
اذلي يقع فيه مركز العمل واملوظفون اذلين اكن تعييهنم ا ألويل يف مركز معل يقع بعيد ًا عن املقر مؤهلني للحصول عىل البدل.
وسوف يتوقف رصف البدل بعد مخس س نوات من اخلدمة املتواصةل يف مركز العمل نفسه ،أأو اإذا ُأعيد املوظف اإىل املقر،
أأو يف حاةل ترقية املوظف ،أأهيم أأس بق.
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املاد  – 3-5اإجاز زار الوطن
 .8تنل املاد  3-5يف الوقت احلارض عىل أأن املوظفني غري املُع َّينني تعيين ًا حملي ًا اذلين "يؤدون واجباهتم خارج البدل اذلي
يوجد فيه حمل اإقامهتم" حيق هلم احلصول عىل اإجاز لزار الوطن .ومن املقرتح تعديل املاد  3-5ليك تنل عىل أأن املوظفني
اذلين "يقيمون ويعملون" خارج وطهنم سوف حيق هلم احلصول عىل اإجاز لزار الوطن .والقصد من هذا التعديل هو ضامن
الاتساق مع غرض اإجاز زار الوطن عىل النحو املدد يف املاد ( أأي السامح للموظف ابلإبقاء عىل اتصاهل بوطنه)،
والتوافق مع القواعد واملامرسات املتبعة يف املنظامت ا ألخرى اليت تُطبِّق نظام ا ألمم املتحد املوحد .وسوف تمتثل النتيجة
املرتتبة عىل هذا التعديل يف أأن املوظفني اذلين يعملون خارج بدلمه ا ألصيل ولكن يقيمون يف ذكل البدل لن يعد من حقهم
احلصول عىل اإجاز لزار الوطن.
نتقايل خاص من ئأأنه أأن يسمح للموظفني املُع َّينني تعيين ًا ُمح َّدد املد أأو
 .9وسوف يُط َّبق عن طريق تعممي اإداري تدبري ا ٌّ
مس متر ًا أأو دامئ ًا دلى املكتب ادلويل قبل  1يناير  ،2016ويقيمون ولكن ل يعملون ،يف ذكل الوقت ،يف وطهنم ابحلصول عىل
اإجاز زار الوطن ملر واحد أأخري .
املاد  – 7-9الإئعار ابإهناء اخلدمة
 .10من املقرتح تعديل املاد  7-9لتوضيح أأنه ل يُقدَّم أأي اإئعار ابإهناء اخلدمة أأو تعويض بد ًل من ذكل يف حاةل الفصل
دون سابق اإنذار.
املاد  – 9-9منحة العود اإىل الوطن
 .11من املقرتح تعديل املاد  9-9لتنل عىل أأنه لن يكون أأه ًال للحصول عىل منحة العود اإىل الوطن سوى املوظفني
"اذلي يقيمون خارج وطهنم ،حبمك معلهم دلى املكتب ادلويل" .والقصد من هذا التعديل هو ضامن الاتساق مع غرض منحة
العود اإىل الوطن عىل النحو اذلي حددته جلنة اخلدمة املدنية ادلولية ،والتوافق مع القواعد واملامرسات املتبعة يف املنظامت
ا ألخرى اليت تُطبِّق نظام ا ألمم املتحد املوحد .وسوف تمتثل النتيجة املرتتبة عىل هذا التعديل يف أأن املوظفني اذلين يعملون
خارج بدلمه ا ألصيل ولكن يقيمون يف ذكل البدل لن يعد من حقهم احلصول عىل منحة العود اإىل الوطن.
 .12ومن املقرتح أأيض ًا اإضافة حمك انتقايل للحفاظ عىل حقوق املوظفني اذلين التحقوا ابلعمل يف الويبو قبل اإدخال التعديل
واذلين اكنوا ،يف ذكل الوقت ،يقيمون يف وطهنم ولكن ل يعملون فيه ،وذكل بمتكيهنم من الاحتفاظ حبقهم يف احلصول عىل
منحة العود اإىل الوطن نظري الس نوات والشهور اليت قضوها يف اخلدمة حىت  31ديسمرب .2015
تعديالت أأخرى
 .13سوف ختضع أأيض ًا املواد التالية لتعديالت أأخرى أأقل أأمهية من حيث جوهر املوضوع املعين (مثل تصحيح خطأأ أأو
تناقض ،أأو توضيح حمك ،أأو معاجلة ثغر ) ،عىل النحو امل ُ َّفصل يف املرفق ا ألول:
املاد
املاد
املاد
املاد
املاد
املاد

 – 7-1اإبالغ املعلومات
(1-2ز) – تصنيف الوظائف
 – 2-2اإعاد تصنيف الوظائف
(1-3ج) – املرتبات
 (2-3أأ) – الإعاةل
(4-3ز) – بدلت الإعاةل ملوظف فئة اخلدمات العامة وفئة املوظفني الفنيني الوطنيني
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املاد
املاد
املاد
املاد
املاد
املاد
املاد
املاد
املاد
املاد
املاد
املاد
املاد
املاد

(11-3د) – بدل الوظيفة اخلاص
 – 9-4التعيني
(19-4أأ) – التعيينات ادلامئة
 – 20-4تقيمي ا ألداء
(2-5و) – ا إلجاز اخلاصة
 – 2-9اإهناء اخلدمة
 – 3-9التخيل عن الوظيفة
 – 4-9اإهناء اخلدمة ألس باب حصية
 – 8-9تعويض اإهناء اخلدمة
 – 12-9منحة الوفا
(15-9أأ) – ماكفأأ هناية اخلدمة
(1-12ب) – تعديل النظام
 – 4-12احلقوق املكتس بة
 – 5-12التدابري الانتقالية

 .14اإن جلنة الويبو للتنس يق مدعو اإىل
املوافقة عىل التعديالت عىل لحئة املوظفني ،عىل
النحو الوارد ابلتفصيل يف امللحق ا ألول ،واملوافقة
كذكل عىل التدبري الانتقايل اخلاص املذوور يف
الفقر  9أأعاله.

اثلث ًا .تعديالت عىل لحئة املوظفني واملرفقات ذات الصةل لتدخل حزي النفاذ يف  1يناير  – 2016ل إالخطار
تفصييل للتعديالت امل ُدخةل عىل لحئة املوظفني اليت سوف تصبح ساري ًة يف  1يناير
 .15يرد يف املرفق الثاين وصف
ٌّ
 .2016وفامي ييل مل ل للتعديالت الرئيس ية ،مبا فهيا التعديالت اليت لها أأثر مايل:
القاعد اجلديد  – 3-5-1حقوق امللكية الفكرية
 .16سوف تُضاف القاعد اجلديد  3-5-1لتوضيح أأن مجيع حقوق امللكية الفكرية اليت أأنشأأها أأي موظف كجزء من
واجباته الرمسية أأو يف س ياق القيام بعمهل سوف تكون ملاكً للويبو.
القاعد (1-3-4ب) – النقل
 .17سوف ُُتذف القاعد (1-3-4ب) ألهنا تتعارض مع القواعد واملامرسات املتبعة يف املنظامت ا ألخرى اليت تُطبِّق نظام
ا ألمم املتحد املوحد ،وهذه القاعد تتعلق بنقل املوظف اإىل وظيفة أأقل بدرجة واحد من رتبة الوظيفة اليت يشغلها ،واكنت
قد اس ُتحدثت يف يناير  2013مببادر من الإدار  .ورمغ ذكل ،سوف يكون النقل عاد ً اإىل وظيفة ُمصنَّفة يف رتبة املوظف
نفسها ،عىل النحو املنصوص عليه يف القاعد  (1-3-4أأ).
القاعد  – 1-2-5الإجاز اخلاصة للموظفني املؤقتني
 .18سوف تُع َّدل القاعد  1-2-5يك تسمح مبنح املوظفني املؤقتني اإجاز خاصة مدهتا ثالثة أأام بأأجر اكمل (اإجاز
ألغراض اإنسانية) عند وفا أأحد أأفراد العائةل املقربني.
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القاعد  – 13-3-7املس تحقات املتعلقة بسفر املوظفني املؤقتني
 .19سوف تُع َّدل القاعد  13-3-7لتوضيح املس تحقات املتعلقة بسفر املوظفني املؤقتني .وعىل وجه التحديد ،سوف
يُضاف حمك جديد بشأأن سقوط اس تحقاق رحةل الإاب (عىل غرار احلمك املُط َّبق عىل املوظفني املعينني تعيين ًا ُمحدَّد املد
ومس متر ًا ودامئ ًا) ،ومت تقليل مد اس تحقاق مصاريف الشحن عن انهتاء اخلدمة اإىل س نة واحد بعد انهتاء اخلدمة بد ًل من
س نتني.
القاعد  – 3-2-12جحية نصوص النظام والالحئة
 .20سوف تُعدَّل القاعد  3-2-12لتوضيح ما س يحدث يف حاةل تعارض النصني الفرنيس والإنلكزيي ،وهو أأن النسخة
الإنلكزيية سوف تُر َّجح عىل النسخة الفرنس ية.
تعديالت أأخرى
 .21سوف ختضع أأيض ًا املواد التالية لتعديالت أأخرى أأقل أأمهية من حيث جوهر املوضوع املعين (مثل تصحيح خطأأ أأو
تناقض ،أأو توضيح حمك ،أأو مواءمة النل مع التغيريات اليت ُأدخلت عىل املواد) ،عىل النحو امل ُ َّفصل يف املرفق الثاين:
القاعد  – 1-3-1أأام العمل
القاعد  – 1-2-2تنفيذ قرار بشأأن اإعاد التصنيف
القاعد  – 2-6-3تقدم املوظفني املؤقتني داخل الرتبة
القاعد  – 1-20-4أأداء املوظفني
القاعد (1-2-6د) – التأأمني الطيب
طول
القاعد (2-2-6ز) – الإجاز املرضية والإجاز اخلاصة بسبب املرض امل ُ َّ
القاعد  – 7-2-6امحلاية الصحية والتأأمني الصح للموظفني املؤقتني
القاعد  (9-3-7أأ) – سقوط اس تحقاق مصاريف نقل ا ألمتعة
القاعد (2-2-9ب) – اإهناء تعيني املوظفني املؤقتني
القاعد  – 1-3-9ختيل املوظفني املؤقتني عن الوظيفة
القاعد  – 1-8-9تعويض اإهناء خدمة املوظفني املؤقتني
القاعد  – 1-9-9منحة العود اإىل الوطن
القاعد  – 2-1-10الإجراء
القاعد  (2-4-11أأ) – التسوية الإدارية حلالت رد تقيمي ا ألداء
القاعد  – 1-5-11جملس الطعون
القاعد  – 3-5-11القضاا املطروحة أأمام جملس الطعون
القاعد  – 2-2-12اترخي النفاذ
املرفق الثاين ،املاد  – 1املرتبات
املرفق السادس – حساب املُهل الزمنية ألغراض الفصل العارش والفصل احلادي عرش

 .22اإن جلنة الويبو للتنس يق مدعو اإىل
الإحاطة عل ًام ابلتعديالت عىل لحئة املوظفني عىل
النحو الوارد ابلتفصيل يف املرفق الثاين.
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رابع ًا .تعديالت عىل لحئة املوظفني واملرفقات ذات الصةل ُطبِّقت بني  1يوليو  2014و 30يونيو – 2015
ل إالخطار
ُ .23طبِّقت يف الفرت من  1يوليو  2014اإىل  30يونيو  2015التعديالت التالية املُدخةل عىل لحئة املوظفني وعىل مرفقات
نظام املوظفني ولحئته.
املرفق الثاين (املرتبات والبدلت) لنظام املوظفني ولحئته،
املاد  – 1املرتبات (التعممي الإداري رمق )2015/10
 .24وافقت امجلعية العامة ل ألمم املتحد  ،مبوجب قرارها  ،251/69عىل زاد جدول املرتبات ا ألساس ية /ادلنيا ملوظف
الفئة الفنية والفئات العليا بنس بة  .%1.01وعُ ِّدلت جداول مرتبات الويبو وفق ًا ذلكل اعتبار ًا من  1يناير  .2015ووفق ًا
للمامرسة املتبعةُ ،طبِّق جدول املرتبات ا ألساس ية /ادلنيا املُراجع عىل أأساس "انتفاء الكسب أأو اخلسار " .وذلكل خ ُِّفضت
تصنيفات تسوية مقر العمل املُط َّبقة يف مجيع مراكز العمل بنفس نس بة زاد املرتب ا ألسايس الصايف .ومن َّمث ظل اإجاميل
ا ألجر الصايف (املرتب ا ألسايس مضاف ًا اإليه تسوية مقر العمل) عىل حاهل ومل يتغري ،فامي عدا اختالفات طفيفة جد ًا بسبب
التقريب .ومل يكن لتعديل جدول املرتبات ا ألساس ية /ادلنيا أأي تأأثري يف مس توات ا ألجر ادلاخل يف حساب املعاش
التقاعدي ملوظف الفئة الفنية والفئات العليا.
 .25و ُأجري تعديل ُم ِّ
ناظر للفقر ( أأ) من املاد " 1املرتبات" من املرفق الثاين لنظام املوظفني ولحئته ،اليت تنل عىل
جدول مرتبات املدير العام.
طول (التعممي الإداري رمق )2014/78
القاعد  – 2-2-6الإجاز املرضية والإجاز اخلاصة بسبب املرض امل ُ َّ
 .26مت تعديل القاعد  2-2-6من لحئة املوظفني اعتبار ًا من  1يناير  .2015وتتضمن الفقر (ه)( )2الآن اإئار ً اإىل بدل
التنقل واملشقة ،ولكن ُحذفت الإئار اإىل بدل الاغرتاب ،ألنه مل يعد منطبق ًا عىل أأي موظف من موظف الويبو .وعُ ِّدلت
الفقر (ط) حلذف عباريت " أأو دليل ُمقنع أآخر" و" أأو غريها من ا ألدةل ادلامعة" ،ألن املوظف ُملزم يف تكل الظروف بتقدمي
ئهاد طبية من طبيب مؤهل رمسي ًا.
املرفق ا ألول لنظام املوظفني ولحئته (املرسد) ،املاد (2أأ)( – )11تعريف الزوج (التعممي الإداري رمق )2014/59
 .27اكنت حاةل املوظف الزواجية ،حسب القواعد السابقةُُ ،تدَّد ابلرجوع اإىل قوانني البدل اذلي حيمل املوظف جنسيته.
ومنذ دخول التعديل حزي النفاذ يف  1نومفرب  ،2014اإذا اكنت عالقة الزواج أأو عالقة املعارش بني رجل وامر أأ أأو عالقة
املعارش بني صخصني من اجلنس نفسه ُمعرتف ًا هبا قانو ًان مبوجب قانون السلطة اخملتصة اذلي أأبرم مبوجبه عقد الزواج أأو عقد
املعارش  ،فاإن املكتب ادلويل سوف يقر هبا لغرض نظام موظف الويبو ولحئته .ويمتتع الش ل اذلي تربطه ابملوظف عالقة
الزواج أأو عالقة املعارش هذه بصفة الزوج مجليع ا ألغراض الإدارية ،مبا يف ذكل منح الامتيازات واملس تحقات.
القاعد اجلديد  – 4-9-4القوامئ الاحتياطية ،واملاد (3ز) من املرفق الرابع لنظام املوظفني ولحئته – النظام
ادلاخيل جملالس التعيني (التعممي الإداري رمق )2014/57
 .28دخلت هذه التعديالت حزي النفاذ يف  1نومفرب  .2014والقصد من هذه التعديالت هو السامح بأأن يُوضع يف قامئة
احتياطية املرحشون ملسابقات الويبو اذلين يويص هبم جملس تعيني ول يعيهنم املدير العام .وجيوز تعيني أأي مرحش من قامئة
احتياطية دون اإجراء منافسة جديد  ،اإذا أأصبحت الوظيفة نفسها ،أأو وظيفة ابلرتبة نفسها وذات همام مماثةل ،ئاغر ً يف
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غضون عام واحد من وضع املرحش يف القامئة الاحتياطية .وقد ن ُرش تعممي اإداري لتحديد رشوط وإاجراءات اس تخدام القوامئ
الاحتياطية (التعممي الإداري رمق .)2014/58

 .29اإن جلنة الويبو للتنس يق مدعو اإىل
الإحاطة عل ًام ابلتعديالت عىل لحئة املوظفني عىل
النحو الوارد ابلتفصيل يف املرفق الثالث.
[تيل ذكل املرفقات]

WO/CC/71/4 Rev.
ANNEX I

املرفق ا ألول

تعديالت عىل نظام املوظفني لتدخل حزي النفاذ يف  1يناير 2016
املاد 7-1

املاد

اإبالغ املعلومات

النل احلايل

[]...
(د) وامحلاية اليت يوفرها املكتب ادلويل من الانتقام تشمل
املوظفني رشيطة أأن يكون املوظف قد قام ابلإبالغ من خالل
القنوات ادلاخلية امل ُ َّقرر  ،ما مل يكن هناك سبب اس تثنايئ قابل
ل إالثبات يدل عىل أأن اس تخدام القنوات ادلاخلية امل ُ َّقرر ينطوي
عىل خطر تفامق اخملالفة (مبا يف ذكل العجز عن الإبالغ يف وقت
معقول أأو التسرت عىل اخملالفة) ،أأو هيدد احلفاظ عىل اإخفاء هوية
املوظف ،أأو يوجد ختوف ُم َّربر من الانتقام .والادعاءات اليت
تكون اكذب ًة أأو ُم ِّ
ضل ًةل عن معد وعن عمل أأو غري مراعية دلقة
املعلومات تعترب سوء سلوك جس اميً.

[]...
(د) وامحلاية اليت يوفرها املكتب ادلويل من الانتقام تشمل
املوظفني رشيطة أأن يكون املوظف قد قام ابلإبالغ من خالل
القنوات ادلاخلية امل ُ َّقرر  ،ما مل يكن هناك سبب اس تثنايئ قابل
ل إالثبات يدل عىل أأن اس تخدام القنوات ادلاخلية امل ُ َّقرر ينطوي
عىل خطر تفامق اخملالفة (مبا يف ذكل العجز عن الإبالغ يف وقت
معقول أأو التسرت عىل اخملالفة) ،أأو هيدد احلفاظ عىل اإخفاء هوية
املوظف ،أأو يوجد ختوف ُم َّربر من الانتقام .والادعاءات اليت
تكون اكذب ًة أأو ُم ِّ
ضل ًةل عن معد وعن عمل أأو غري مراعية دلقة
املعلومات تعترب سوء سلوك جس اميً.

(ه) وتُط َّبق الفقرات (ب) و(ج) و(د) الوارد أآنف ًا دون الإخالل
ابلزتامات املوظف املنصوص علهيا يف الفقر ( أأ) أأعاله والقاعد -1
 1-7أأدانه.

(ه) والتقارير أأو البياانت أأو الادعاءات اليت تكون اكذب ًة أأو
ُم ِّ
ضل ًةل عن معد وعن عمل أأو غري مراعية دلقة املعلومات تعترب سوء
سلوك جس اميً.

املاد (1-2ز)

(ز) ول تُط َّبق هذه املاد عىل املوظفني املؤقتني.

تصنيف الوظائف
املاد 2-2

[]...

اإعاد تصنيف الوظائف

النل املُقرتح /اجلديد

وصف التعديل /الغرض منه
تتعلق املاد (7-1د) ابمحلاية من الانتقام .وقد ُحذفت
امجلةل ا ألخري من هذه الفقر  ،و ُأضيفت فقر جديد
(ه) لتوضيح أأن البياانت الاكذبة أأو امل ُ ِّ
ضلةل بوجه
عام ،وليس فقط تكل اليت تُق َّدم يف س ياق ادعاءات
الانتقام ،س تعترب سوء سلوك جس اميً.

(ه)(و) وتُطبَّق الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(ه) الوارد أآنف ًا دون
الإخالل ابلزتامات املوظف املنصوص علهيا يف الفقر ( أأ) أأعاله
والقاعد  1-7-1أأدانه.
(ز) ول تُط َّبق هذه املاد عىل املوظفني املؤقتني املناصب املؤقتة .لتصحيح خطأأ .فالوظائف أأو املناصب مصنفة ،أأما
ا ألفراد فال.

(ه) وي ِّ
ُشّك املدير العام جلنة تصنيف تتوىل اإسداء املشور فامي
يتعلق ابإعاد تصنيف الوظائف املشغوةل]...[ .

[]...
(ه) وي ِّ
ُشّك املدير العام جلنة تصنيف تتوىل اإسداء املشور
لإسداء املشور هل فامي يتعلق ابإعاد تصنيف الوظائف املشغوةل،
ويتخذ قرار ًا بعد أأن ينظر يف مشور اللجنة]...[ .

(و) ول تُط َّبق هذه املاد والقواعد املدرجة ُتهتا عىل املوظفني

(و) ول تُط َّبق هذه املاد والقواعد املدرجة ُتهتا عىل املوظفني
املؤقتني املناصب املؤقتة ،ووظائف املشاريع ،والوظائف امل ُ َّموةل من عُ ِّدلت الفقر (و) لتصحيح خطأأ (جيوز تصنيف

عُ ِّدلت الفقر (ه) لتوضيح أأن املدير العام هو السلطة
اخملتصة ابختاذ قرار بشأأن طلبات اإعاد التصنيف.
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املاد

املاد (1-3ج)
املرتبات
املاد (2-3أأ)
الإعاةل

املاد (4-3ز)

املؤقتني.

النل احلايل

(ج) ُوُتدَّد جداول املرتبات املعمول هبا للموظفني يف املرفق الثاين.
( أأ) يُقصد بعبار "زوج معال" الزوج اذلي يكون أأجره الس نوي
الإجاميل ،اإن وجد ،أأقل من أأو يساوي املرتب الس نوي الإجاميل
لدلرجة ا ألوىل من رتبة ع 1-يف فئة اخلدمات العامة املُط َّبق عىل
ماكن معل الزوج ،واملعمول به يف  1يناير من الس نة املعنية .أأما
ابلنس بة ملوظف الفئة الفنية والفئات ا ألعىل مهنا ،فال يزيد ا ألجر
الس نوي الإجاميل املذوور ،يف أأي ماكن معل ،معا يعادل املرتب
الس نوي الإجاميل لدلرجة ا ألوىل من رتبة ع 2-يف فئة اخلدمات
العامة املعمول به يف  1يناير من الس نة املعنية يف نيويورك .وإاذا
اكن ا ألجر الس نوي الإجاميل للزوج يتجاوز حدود املرتب ذي
الصةل املذوور أأعاله مببلغ أأقل من مبلغ اس تحقاقات الإعاةل املناس بة
املس تحقة ادلفع هل ،يعترب الزوج رمغ ذكل ُمعا ًل ،ولكن ُُيصم املبلغ
الزائد من اس تحقاقات الإعاةل املناس بة .ويف حاةل الانفصال
ً
القانوين ،ي ُ ِّقرر املدير العام يف لك حاةل اإن اكن الزوج يعترب ُمعال أأم
ل.

(ز) وحيق للموظفني املعينني حملي ًا يف فئة اخلدمات العامة أأن تُرد

وصف التعديل /الغرض منه
النل املُقرتح /اجلديد
الوظائف ،وليس ا ألفراد) ولتوضيح أأنه ل جيوز اإعاد
الصناديق الاستامئنية واتفاقات التعاون.
تصنيف املناصب املؤقتة ،وكذكل وظائف املشاريع
والوظائف املموةل من الصناديق الاستامئنية واتفاقات
التعاون.
(ج) و ُُتدَّد تُنرش جداول املرتبات املعمول هبا للموظفني عىل النحو لتصحيح خطأأ .فاملرفق الثاين ل حيتوي عىل جداول
املرتبات ،بل ُحي ِّدد ماكن وجود جداول املرتبات ،أأي
املُحدَّد يف املرفق الثاين.
عىل ئ بكة الويبو ادلاخلية (الإنرتانت).
لتوضيح النل.
( أأ) يُقصد بعبار "زوج معال":
( )1ابلنس بة ملوظف فئة اخلدمات العامة وفئة املوظفني الفنيني
الوطنيني ،الزوج اذلي يكون أأجره الس نوي الإجاميل ،اإن وجد ،ل
يتجاوز أأقل من أأو يساوي املرتب الس نوي الإجاميل لدلرجة ا ألوىل
من رتبة ع 1-يف فئة اخلدمات العامة املُطبَّق عىل يف أأقرب مركز
معل اتبع ل ألمم املتحد يف البدل اذلي يقع فيه ماكن معل الزوج،
واملعمول به يف  1يناير من الس نة املعنية.
( )2أأما وابلنس بة ملوظف الفئة الفنية والفئات ا ألعىل مهنا ،فال
يزيد ا ألجر الس نوي الإجاميل املذوور ،يف أأي ماكن معل ،معا
يعادل الزوج اذلي ل يتجاوز أأجره الس نوي الإجاميل ،اإن وجد ،ما
ييل ،أأهيام أأكرب:
" "1املبلغ املُحدَّد يف الفقر الفرعية ()1؛ أأو
" "2املرتب الس نوي الإجاميل لدلرجة ا ألوىل من رتبة ع2-
يف فئة اخلدمات العامة املعمول به يف  1يناير من الس نة
املعنية يف نيويورك.
( )3وإاذا اكن ا ألجر الس نوي الإجاميل للزوج يتجاوز حدود املرتب
ذي الصةل املذوور أأعاله مببلغ أأقل من مبلغ اس تحقاقات الإعاةل
املناس بة املس تحقة ادلفع هل ،يعترب الزوج رمغ ذكل ُمعا ًل ،ولكن
ُُيصم املبلغ الزائد من اس تحقاقات الإعاةل املناس بة .ويف حاةل
الانفصال القانوين ،ي ُ ِّقرر املدير العام يف لك حاةل اإن اكن الزوج
يعترب ُمعا ًل أأم ل.
(ز) وحيق للموظفني املعينني حملي ًا يف فئة اخلدمات العامة أأن تُرد لتوضيح أأن رسوم التعلمي ل تُرد ابلاكمل .وتتفق
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النل احلايل
املاد
بدلت الإعاةل ملوظف فئة اخلدمات اإلهيم رسوم التعلمي اليت يفرضها اكنتون جنيف واكنتون فو ،مبقتىض
الرشوط اليت حيددها تعممي اإداري.
العامة وفئة املوظفني الفنيني
الوطنيني
أ
ً
أ
(د) ول يؤذن بأي متديد للبدل لكرث من  12ئهرا اإل يف ظروف
املاد (11-3د)
اس تثنائية ،عىل سبيل املثال يف حاةل عدم الانهتاء من الإجراءات
بدل الوظيفة اخلاص
الإدارية لشغل الوظيفة الشاغر  .ويف حاةل احلاجة اإىل متديد لأكرث
من  12ئهر ًا ،تُوثِّق الإدار ُ كتاب ًة السبب واخلطوات املُزمع اختاذها
لشغل الوظيفة الشاغر  .ول يزيد هذا المتديد الإضايف عن 12
ئهر ًا بأأي حال من ا ألحوال.
( أأ) أأي موظف معني تعيين ًا دولي ًا ابملعىن املقصود يف املاد  6-4ول
املاد 14-3
يقع مركز معهل يف وطنه ،حيق هل ،يف اإطار احلدود اليت ينل علهيا
منحة التعلمي
نظام املوظفني ولحئته ،أأن حيصل عىل منحة تعلمي عن لك طفل
منتظم يف ادلراسة يف مدرسة أأو جامعة أأو مؤسسة مشاهبة عىل
سبيل التفرغ ويتكفل املوظف ابس مترار جبانب رئييس من تاكليف
اإعالتهُ .وُتدَّد قيمة املنحة يف نظام املوظفني ولحئته.
[]...

(و) ول تُط َّبق هذه املاد عىل املوظفني املؤقتني.

املاد اجلديد 25-3

النل املُقرتح /اجلديد
يُرد اإلهيم  %75من رسوم التعلمي اليت يفرضها اكنتون جنيف
واكنتون فو ،مبقتىض الرشوط اليت حيددها تعممي اإداري.

وصف التعديل /الغرض منه
النس بة املةوية مع منحة التعلمي اليت تُدفع ملوظف الفئة
الفنية وما فوقها.

(د) ول يؤذن بأأي متديد للبدل لأكرث من  12ئهر ًا اإل يف ظروف
اس تثنائية ،عىل سبيل املثال يف حاةل عدم الانهتاء من الإجراءات
الإدارية لشغل الوظيفة الشاغر  .ويف حاةل احلاجة اإىل متديد لأكرث
من  12ئهر ًا ،تُوثِّق الإدار ُ كتاب ًة السبب أأس باب ذكل كتاب ًة
واخلطوات املُزمع اختاذها لشغل الوظيفة الشاغر  .ول يزيد هذا
المتديد الإضايف عن  12ئهر ًا بأأي حال من ا ألحوال.
( أأ) أأي موظف معني تعيين ًا دولي ًا ابملعىن املقصود يف املاد  6-4ول
يقع مركز معهل ول يقمي أأو يعمل يف وطنه ،حيق هل ،يف اإطار
احلدود اليت ينل علهيا نظام املوظفني ولحئته ،أأن حيصل عىل
منحة تعلمي عن لك طفل منتظم يف ادلراسة يف مدرسة أأو جامعة
أأو مؤسسة مشاهبة عىل سبيل التفرغ ويتكفل املوظف ابس مترار
جبانب رئييس من تاكليف اإعالتهُ .وُتدَّد قيمة املنحة يف نظام
املوظفني ولحئته.
[]...

عُ ِّدلت الفقر (د) حلذف الإئار اإىل "اخلطوات امل ُزمع
اختاذها لشغل الوظيفة الشاغر " ،ألن ذكل ليس
وارد ًا دامئ ًا .ول يزال الإلزام بتوثيق العملية سار ًا.

(و) وبرصف النظر عن الفقر ( أأ) الوارد أأعاله ،فاإن املوظفني
املعينني تعييناً ُمحدَّد املد أأو مس متر ًا أأو دامئ ًا دلى املكتب ادلويل
قبل  1يناير  2016اذلين يقيمون ،ولكن ل يعملون ،يف ذكل
الوقت ،يف وطهنم حيتفظون ابحلق يف احلصول عىل منحة تعلمي.
(و) (ز) ول تُط َّبق هذه املاد عىل املوظفني املؤقتني.
(أأ) جيوز للمدير العام أأن ينح زاد دورية خاصة يف املرتبات ل
تدخل يف حساب املعاش التقاعدي ألي موظف يف الفئة الفنية

عُ ِّدلت الفقر ( أأ) لضامن الاتساق مع غرض منحة
التعلمي ،أأل وهو "تغطية جزء من التلكفة الإضافية
لتعلمي أأطفال املوظف النائ ةة عن اغرتاب املوظف"
(جلنة اخلدمة املدنية ادلولية) ،والتوافق مع القواعد
واملامرسات املتبعة يف املنظامت ا ألخرى اليت تُطبِّق
نظام ا ألمم املتحد املوحد.
وتمتثل النتيجة املرتتبة عىل هذا التعديل يف أأن
املوظفني اذلين ل يقع مركز معلهم يف وطهنم ولكهنم
يقيمون يف وطهنم لن يعد من حقهم احلصول عىل منحة
تعلمي.
ُأضيفت فقر جديد (و) للحفاظ عىل حقوق
املوظفني اذلين التحقوا ابلعمل يف الويبو قبل اإدخال
التعديل عىل الفقر ( أأ).

ماد جديد لتوفري حافز مايل قصري ا ألجل عند انتقال
املوظفني اإىل ماكتب خارجية.
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النل املُقرتح /اجلديد
النل احلايل
املاد
والفئات العليا أُعيد انتدابه ،ملد س نة واحد عىل ا ألقل ،بعيداً عن
الزاد ادلورية اخلاصة يف املرتبات
املقر اإىل وظيفة يف نفس الرتبة .وتكون الزاد ادلورية اخلاصة يف
املرتبات مبلغ ًا يعادل مرتب ثالث درجات كحد أأقىص يف رتبة
املوظف.
(ب) يتوقف رصف الزاد ادلورية اخلاصة بعد مخس س نوات
من اخلدمة املتواصةل يف مركز العمل نفسه ،أأو اإذا أُعيد املوظف
اإىل املقر ،أأو يف حاةل ترقية املوظف ،أأهيم أأس بق.
(ج) ي ُسرتد مبلغ الزاد ادلورية اخلاصة من املوظف اإذا اكن
املوظف مل يمكل س نة واحد من العمل بعيد ًا عن املقر ،ما مل يقرر
املدير العام أأن هذا تربره ظروف اس تثنائية.
(د) مواطنو البدل اذلي يقع فيه مركز العمل واملوظفون اذلين يكون
تعييهنم ا ألويل يف مركز معل بعيد عن املقر ل حيق هلم احلصول
عىل الزاد ادلورية اخلاصة.
(ه) ل تُطبَّق هذه املاد عىل املوظفني املؤقتني.
بناء عىل منافسة .وجيب اإطالع
املاد 9-4
بناء عىل منافسة .وجيب اإطالع ( أأ) كقاعد عامة ،يكون التعيني ً
( أأ) كقاعد عامة ،يكون التعيني ً
أ
أ
أ
اس
موظف املكتب ادلويل وادلول العضاء عىل الشواغر املوجود يف موظف املكتب ادلويل وادلول العضاء عىل الشواغر املوجود يف ُحذفت امجلةل الثانية يف الفقر (أ) و ُتعيض عهنا
التعيني
الفئة الفنية والفئات العليا ،اإضاف ًة اإىل تفاصيل عن طبيعة املهام اليت الفئة الفنية والفئات العليا ،اإضاف ًة اإىل تفاصيل عن طبيعة املهام اليت بفقر جديد (ب) للتعبري عن التقدم التكنولويج.
فباإماكن أأي صخل أأن يقوم ابلتسجيل عىل موقع
ينبغ اإجنازها ،واملؤهالت املطلوبة ،ورشوط التوظيف.
ينبغ اإجنازها ،واملؤهالت املطلوبة ،ورشوط التوظيف.
الويبو الإلكرتوين ليتلقى اإعالانت الوظائف الشاغر .
(ب) وتُم أل الشواغر املوجود يف فئة املوظفني الفنيني الوطنيني( ،ب) تُنرش عىل موقع التوظيف اخلاص ابلويبو الوظائف الشاغر
املطلوب ئغلها عن طريق املنافسة.
عىل أأساس تنافيس ،بتعيني مرحشني يكونون عاد ً من مواطين
البدل اذلي يقع فيه مركز العمل ويُع َّينون تعيين ًا حملي ًا ،مع مراعا
الاس تثناء املُحدد يف املاد (6-4د).
وصف التعديل /الغرض منه

(ج) وتُم أل الشواغر املوجود يف الرتب من ع 1-اإىل ع ،7-عىل (ب) (ج) وتُم أل الشواغر املوجود يف فئة املوظفني الفنيني
أأساس تنافيس ،بتعيني مرحشني يقيمون عىل مقربة من مركز العمل الوطنيني ،عىل أأساس تنافيس ،بتعيني مرحشني يكونون عاد ً من
مواطين البدل اذلي يقع فيه مركز العمل ويُعيَّنون تعيين ًا حملي ًا ،مع
قدر الإماكن؛ وعندما يتعذر تنفيذ ذكل ،يُعلن عن الوظائف
الشاغر عىل أأساس تنافيس ،عىل النحو املنصوص عليه يف الفقر مراعا الاس تثناء املُحدد يف املاد (6-4د).
( أأ) أأعاله ،ولكن ُجيرى التوظيف مع املراعا الواجبة لآاثره املالية.

الفقر (ب)ُ :حذفت عبار "عىل أأساس تنافيس" ألهنا
ل لزوم لها مع الفقر املعدةل ( أأ).
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املاد

املاد  (19-4أأ)
التعيينات ادلامئة

(د) []...

النل احلايل

( أأ) التعيينات ادلامئة يه تعيينات ملد غري حمدود  .وجيوز منح
تعيني دامئ ألي موظف يف فئة املديرين أأو الفئة الفنية أأو فئة
اخلدمات العامة يكون قد قىض ثالث س نوات عىل ا ألقل من
اخلدمة املتواصةل ،وتكون مؤهالته و أأداؤه وسلوكه قد أأثبتت متام ًا
صالحيته للعمل مكوظف مدين دويل ،ويكون قد أأظهر أأنه يليب
املعايري املطلوبة مبوجب املاد .1-4

وصف التعديل /الغرض منه
النل املُقرتح /اجلديد
(ج) (د) وتُم أل وختضع الشواغر املوجود يف فئة اخلدمات العامة الفقر (ج)ُ :حذفت عبار "عىل أأساس تنافيس" ألهنا
للتوظيف امليل وفق ًا للقاعد  1-5-4من لحئة املوظفني ،ما مل ي ُ َّقرر ل لزوم لها مع الفقر املعدةل ( أأ) .و ُأضيفت اإحاةل
يف حالت اس تثنائية امليض يف تعيني دويل الرتب من ع 1-اإىل ع -مرجعية اإىل تعريف التعيني امليل الوارد يف القاعد -4
.1-5
 ،7عىل أأساس تنافيس ،بتعيني مرحشني يقيمون عىل مقربة من
مركز العمل قدر الإماكن؛ وعندما يتعذر تنفيذ ذكل ،يُعلن عن
الوظائف الشاغر عىل أأساس تنافيس ،عىل النحو املنصوص عليه
يف الفقر ( أأ) أأعاله ،ولكن ُجيرى التوظيف مع املراعا الواجبة لآاثره
املالية.
(د) (ه) []...
لتوضيح أأنه ل جيوز منح تعيني دامئ اإل للموظفني
( أأ) التعيينات ادلامئة يه تعيينات ملد غري حمدود  .وجيوز منح
ً
اذلين اكنوا ُمعيَّنني تعيينا ُمحدَّد املد يف  31ديسمرب
تعيني دامئ ألي موظف يف فئة املديرين أأو الفئة الفنية أأو فئة
ً
 ،2011وذكل وفقا للقاعد (5-12ج)( )1من نظام
اخلدمات العامة اكن ُمعيَّن ًا تعييناً ُمحدَّد املد يف  31ديسمرب
املوظفني .ومن َّمث تصبح القاعد (5-12ج)( )1زائد ً
 ،2011ويكون قد قىض ثالث س نوات عىل ا ألقل من اخلدمة
عن احلاجة ،ومن املقرتح حذفها (انظر أأدانه).
املتواصةل ،وتكون مؤهالته و أأداؤه وسلوكه قد أأثبتت متام ًا
صالحيته للعمل مكوظف مدين دويل ،ويكون قد أأظهر أأنه يليب
املعايري املطلوبة مبوجب املاد .1-4
تقيمي املساءةل وإادار ا ألداء

املاد 20-4

تقيمي ا ألداء

تقيمي ا ألداء

مجيع املوظفني ،مبا فهيم انئبو املدير العام ومساعدو املدير العام،
مجيع املوظفني ،مبا فهيم انئبو املدير العام ومساعدو املدير العام،
مسؤولون أأمام املدير العام عن أأداء هماهمم عىل الوجه السلمي.
مسؤولون أأمام املدير العام عن أأداء هماهمم عىل الوجه السلمي.
أ
وتقيمي ا ألداء أأمر أأسايس للتطوير املهين للموظفني ،وكذكل لضامن وتقيمي الداء أأمر أأسايس للتطوير املهين للموظفني ،وكذكل لضامن
مساءلهتم .وي ُ َّقمي أأداؤمه دور ًا لضامن الوفاء مبعايري ا ألداء املطلوبة .مساءلهتم .وي ُ َّقمي أأداؤمه دور ًا لضامن الوفاء مبعايري ا ألداء املطلوبة.
ول يُط َّبق موضوع هذه املاد والقواعد املندرجة ُتهتا عىل املوظفني ول يُط َّبق موضوع هذه املاد والقواعد املندرجة ُتهتا عىل املوظفني
املؤقتني ما مل تنل القاعد  2-20-4املعنونة "تقيمي أأداء املوظفني املؤقتني ما مل تنل القاعد  2-20-4املعنونة "تقيمي أأداء املوظفني
املؤقتني" عىل خالف ذكل.
املؤقتني" عىل خالف ذكل.
(و) ول يُطبَّق موضوع هذه املاد والقواعد املندرجة ُتته عىل
(و) ول يُطبَّق موضوع هذه املاد والقواعد املندرجة ُتته عىل
املوظفني املؤقتني ما مل تنل القاعد  1-2-5املعنونة "الإجاز
املوظفني املؤقتني ما مل تنل القاعد  1-2-5املعنونة "الإجاز
اخلاصة للموظفني املؤقتني" عىل خالف ذكل.
اخلاصة للموظفني املؤقتني" عىل خالف ذكل.

املاد (2-5و)
الإجاز اخلاصة

ن ُ ِّقلت امجلةل اإىل القاعد .2-20-4
ُحذفت امجلةل ا ألخري ألن مبد أأي املساءةل والتقيمي
ادلوري ل ألداء املنصوص علهيام يف املاد  20-4جيب
أأن يُطبَّقا أأيض ًا عىل املوظفني املؤقتني.
لتصحيح خطأأ.
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املاد 3-5

املاد

اإجاز زار الوطن

املاد 9.2
اإهناء اخلدمة

وصف التعديل /الغرض منه
النل املُقرتح /اجلديد
النل احلايل
ُ
لضامن الاتساق مع غرض اإجاز زار الوطن عىل
حيق للموظفني غري املُع َّينني تعيين ًا حملي ًا اذلين يؤدون واجباهتم خارج حيق للموظفني غري املع َّينني تعيين ًا حملي ًا اذلين يؤدون واجباهتم
البدل اذلي يوجد فيه حمل اإقامهتم أأن يأأخذوا اإجاز لزار الوطن ،يقيمون ويعملون خارج البدل اذلي يوجد فيه حمل اإقامهتم أأن يأأخذوا النحو املدد يف املاد  ( 3-5أأي السامح للموظف
اإجاز لزار الوطن ،مر واحد لك س نتني ،عىل حساب املكتب ابلإبقاء عىل اتصاهل بوطنه) ،وللتوافق مع القواعد
مر واحد لك س نتني ،عىل حساب املكتب ادلويل ،وذكل
ادلويل ،وذكل ابس تخدام اإجازهتم الس نوية املس تحقة ،حىت يمتكنوا واملامرسات املتبعة يف املنظامت ا ألخرى اليت تُطبِّق
ابس تخدام اإجازهتم الس نوية املس تحقة ،حىت يمتكنوا من قضاء
نظام ا ألمم املتحد املوحد.
من قضاء العطل العادية يف ذكل البدل من أأجل احلفاظ عىل
العطل العادية يف ذكل البدل من أأجل احلفاظ عىل التصال به.
ويتحمل املكتب ادلويل مصاريف السفر ،ولكن ل يتحمل تلكفة التصال به .ويتحمل املكتب ادلويل مصاريف السفر ،ولكن ل
يتحمل تلكفة الإقامة .ول تُطبَّق هذه املاد عىل املوظفني املؤقتني .وسوف تمتثل النتيجة املرتتبة عىل هذا التعديل يف أأن
الإقامة .ول تُطبَّق هذه املاد عىل املوظفني املؤقتني.
املوظفني اذلين يعملون خارج بدلمه ا ألصيل ولكن
يقيمون يف ذكل البدل لن يعد من حقهم احلصول عىل
اإجاز لزار الوطن.
( أأ) جيوز للمدير العام ،مع اإبداء ا ألس باب اليت دعته اإىل ذكل،
( أأ) جيوز للمدير العام ،مع اإبداء ا ألس باب اليت دعته اإىل ذكل،
ُ
ً
ً
ً
اإهناء تعيني املوظف امل َّعني تعيينا ُمحدَّد املد  ،أأو تعيينا دامئا ،أأو
اإهناء تعيني املوظف امل ُ َّعني تعيين ًا ُمحدَّد املد  ،أأو تعيين ًا دامئ ًا ،أأو
تعيين ًا مس متر ًا ألي من ا ألس باب التالية:
تعيين ًا مس متر ًا ألي من ا ألس باب التالية:
[]...
[]...
( )2اإذا اكن املوظف املعين مل يعد قادر ًا عىل أأداء واجباته ألس باب ( )2اإذا اكن املوظف املعين مل يعد قادر ًا غري قادر عىل أأداء واجباته
ألس باب حصية؛
حصية؛
[]...
[]...
( )4اإذا اكن املوظف قبل تعيينه قد قدَّم أأي بياانت خاطةة أأو
( )4اإذا اكن املوظف قبل تعيينه قد قدَّم أأي بياانت خاطةة أأو
ضلةل يف منوذج الطلب اخلاص به ،أأو أأخفى أأي معلومات تتعلق ُم ِّ
ُم ِّ
ضلةل يف منوذج الطلب اخلاص به ،أأو أأخفى أأي معلومات تتعلق
بصالحيته واكنت تكل املعلومات س تحول دون تعيينه لو ُعرفت بصالحيته واكنت تكل املعلومات س تحول دون تعيينه لو ُعرفت
وقت التعيني؛ اإذا ظهرت حقائق سابقة عىل تعيني املوظف وتتعلق
وقت التعيني؛
بصالحيته ،واكنت س تحول دون تعيينه لو اكنت قد ُعرفت قبل
تعيينه.
( )5اإذا ختىل املوظف عن وظيفته؛
( )5اإذا ختىل املوظف عن وظيفته؛
(]...[ )5()6
(]...[ )6
[]...
[]...

عُ ِّدلت الفقر الفرعية ( )2لضامن الاتساق مع املاد
.4-9
الفقر الفرعية ( :)4اإن ا ألمر املوصوف يف هذا البند
يعترب مبثابة سوء سلوك ،ول يتطلب بند ًا مس تق ًال
خاص ًا به؛ ألن ا ألحاكم ذات الصةل بشأأن سوء
السلوك تتناول هذا ا ألمر.
ُح ِّذفت الفقر الفرعية ( )5لضامن الاتساق مع املواد
والقواعد ا ألخرى الوارد يف نظام املوظفني ولحئته.
فاإهناء اخلدمة يعين انهتاءها مببادر من املدير العام كام
تنل القاعد  (1-2-9أأ) ،ولكن التخيل عن الوظيفة
يعين انهتاء اخلدمة مببادر من املوظف كام تشري املاد
 ،3-9وليس اإهناء اخلدمة .وعالو عىل ذكل ،متزي
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املاد

النل احلايل

النل املُقرتح /اجلديد

(ه) وإاذا اكنت مقتضيات العمل تتطلب اإلغاء وظائف أأو ختفيض (ه) وإاذا اكنت مقتضيات العمل تتطلب اإلغاء وظائف أأو ختفيض
عدد املوظفني ،جيب الإبقاء عىل املوظفني املعينني تعيين ًا دامئ ًا أأو
عدد املوظفني ،جيب الإبقاء عىل املوظفني املعينني تعيين ًا دامئ ًا أأو
مس متر ًا يف حاةل توفر وظائف مناس بة يكن أأن يُنتفع فهيا خبدماهتم مس متر ًا يف حاةل توفر وظائف مناس بة يكن أأن يُنتفع فهيا خبدماهتم
انتفاع ًا فعا ًل ،وتكون هلم ا ألفضلية يف ذكل عىل املُعينني تعيين ًا
انتفاع ًا فعا ًل ،وتكون هلم ا ألفضلية يف ذكل عىل املُعينني تعيين ًا
ُمحدَّد املد .
ُمحدَّد املد .
(و) وإاذا اكنت مقتضيات العمل تتطلب اإلغاء وظائف أأو ختفيض (و)(ه) وإاذا اكنت مقتضيات العمل تتطلب اإلغاء وظائف أأو
عدد املوظفني ،جيب الإبقاء عىل املوظفني حسب ترتيب ا ألفضلية ختفيض عدد املوظفني ،جيب الإبقاء عىل املوظفني حسب ترتيب
التايل يف حاةل توفر وظائف مناس بة يكن أأن يُنتفع فهيا خبدماهتم ا ألفضلية التايل يف حاةل توفر وظائف مناس بة يكن أأن يُنتفع فهيا
خبدماهتم انتفاع ًا فعا ًل ،برشط مراعا الكفاء النسبية واملقدر
انتفاع ًا فعا ًل:
ً
ً
والسلوك ومد اخلدمة حق املراعا يف مجيع احلالت:
( )1املوظفون املعينون تعيينا دامئا؛
( )1املوظفون املعينون تعيين ًا دامئ ًا؛
( )2املوظفون املعينون تعيين ًا مس متر ًا؛
( )2املوظفون املعينون تعيين ًا مس متر ًا؛
( )3املوظفون املعينون تعيين ًا ُمحدَّد املد .
( )3املوظفون املعينون تعيين ًا ُمحدَّد املد .
(ز) وتُهنيى التعيينات مع املراعا الواجبة للكفاء  ،واملقدر ،
والسلوك ،ومد اخلدمة.
[]...
املاد 3-9
التخيل عن الوظيفة

(ز) وتُهنيى التعيينات مع املراعا الواجبة للكفاء  ،واملقدر ،
والسلوك ،ومد اخلدمة.
[]...

التخيل عن الوظيفة هو انهتاء للخدمة مببادر من املوظف خبالف التخيل عن الوظيفة (يُقصد ابلوظيفة هنا املنصب املؤقت يف حاةل
الاس تقاةل .واملوظف املتغيب عن العمل لأكرث من  15يوم معل املوظفني املؤقتني) هو انهتاء للخدمة مببادر من املوظف خبالف
دون تفسري ُمق ِّنع يُعترب متخلي ًا عن وظيفته ويُهنيى تعيينه دون مراعا الاس تقاةل .واملوظف املتغيب عن العمل لأكرث من  15يوم معل
فرت الإئعار ابإهناء اخلدمة ودون تعويض اإل اإذا اكن املوظف قادر ًا دون تفسري ُمق ِّنع يُعترب متخلي ًا عن وظيفته ويُفصل يُهنيى تعيينه

وصف التعديل /الغرض منه
املاد  (1-9أأ) و(ب) بني اإهناء التعيني والتخيل عن
الوظيفة ،وتنل القاعد (1-2-9ب) عىل أأن التخيل
إهناء للخدمة ابملعىن املقصود يف
عن الوظيفة ليس ا ً
املاد .2-9
ُحذفت الفقر (ه) لتصحيح خطأأ .فهي تساوي يف
التفضيل بني املوظفني املعينني تعيين ًا دامئ ًا واملعينني
تعيين ًا مس متر ًا يف حني أأن الفقر (و) تفضل املوظفني
املعينني تعيين ًا دامئ ًا عىل املوظفني املعينني تعيين ًا
مس متر ًا.

ُحذفت الفقر (ز) ،و ُأدجمت مع الفقر اجلديد (ه)
إلزاةل التناقض بني الفقر القدية (ز) من هجة
والفقرتني القديتني (ه) و(و) من هجة أأخرى،
وللتوافق مع القواعد املتبعة يف املنظامت ا ألخرى اليت
تُطبِّق نظام ا ألمم املتحد املوحد.
لتصحيح خطأأ ،ولضامن الاتساق مع املاد 2-9
والقاعد (1-2-9ب).
فالتخيل عن الوظيفة هو انهتاء للخدمة مببادر من
املوظف كام تشري املاد  .3-9ول يؤدي اإىل اإهناء
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املاد

املاد 4-9
اإهناء اخلدمة ألس باب حصية

املاد 7-9
الإئعار ابإهناء اخلدمة

املاد 8-9
تعويض اإهناء اخلدمة

وصف التعديل /الغرض منه
النل املُقرتح /اجلديد
النل احلايل
دون مراعا فرت الإئعار ابإهناء اخلدمة ودون تعويض اإل اإذا اكن اخلدمة اذلي تُعرفه القاعد  (1-2-9أأ) بأأنه انهتاء اخلدمة
عىل تقدمي دليل مقنع عىل أأن هذا الغياب اكن اضطرار ًا واكن
ً
مببادر من املدير العام .انظر أأيضا املاد  (1-9أأ)
بسبب ظروف خارجة عن إارادته .ويبذل املكتب ادلويل لك هجد املوظف قادر ًا عىل تقدمي دليل مقنع عىل أأن هذا الغياب اكن
اضطرار ًا واكن بسبب ظروف خارجة عن إارادته .ويبذل املكتب و(ب) اليت متزي بني اإهناء التعيني والتخيل عن
معقول لتحديد موقع هذا املوظف قبل اإهناء تعيينه .ول يُطبَّق
موضوع هذه املاد والقواعد املندرجة ُتته عىل املوظفني املؤقتني ما ادلويل لك هجد معقول لتحديد موقع هذا املوظف قبل اإهناء تعيينه الوظيفة.
فصهل .ول يُط َّبق موضوع هذه املاد والقواعد املندرجة ُتته عىل
مل تنل القاعد  1-3-9املعنونة "ختيل املوظفني املؤقتني عن
املوظفني املؤقتني ما مل تنل القاعد  1-3-9املعنونة "ختيل املوظفني
الوظيفة" عىل خالف ذكل.
املؤقتني عن الوظيفة" عىل خالف ذكل.
أ
جيوز اإهناء خدمات املوظفني عندما يكونون غري قادرين عىل أأداء جيوز اإهناء خدمات املوظفني عندما يكونون غري قادرين عىل أداء
هماهمم أأو املهام ا ألخرى اليت قد تُس ند اإلهيم يف حدود املعقول،
هماهمم أأو املهام ا ألخرى اليت قد ت ُس ند اإلهيم يف حدود املعقول،
نتيج ًة لعجزمه أأو مرضهم أأو ضعف قدراهتم اجلسدية أأو العقلية بعد نتيج ًة لعجزمه أأو مرضهم أأو ضعف قدراهتم اجلسدية أأو العقلية بعد
يوحض التعديل أأن التلكيف مبهام أأخرى ل ينطبق عىل
استنفاد أأي اإجاز مرضية مس تحقة .ول جيوز اإهناء خدمات
استنفاد أأي اإجاز مرضية مس تحقة .وتُقدَّم يف هذه احلالت
ُ
مس
ً
ً
ً
ً
أ
أ
أ
ل
مل
املوظفني املؤقتني يف هذه الظروف؛ نظرا طبيعة
الشهادات الطبية املناس بةُ .وُتدَّد اإجراءات اإهناء اخلدمة ألس باب املوظفني ا عينني تعيينا ُمحدَّد املد أو مترا أو دامئا لس باب
حصية اإل اإذا اكنوا أأيضاً غري قادرين عىل أأداء املهام ا ألخرى اليت قد تعييناهتم ووظائفهم.
حصية يف تعممي اإداري.
تُس ند اإلهيم يف حدود املعقول .وتُقدَّم يف هذه مجيع احلالت
الشهادات الطبية املناس بةُ .وُتدَّد اإجراءات اإهناء اخلدمة ألس باب
حصية يف تعممي اإداري.
( أأ) يُقدَّم اإىل املوظف اذلي يُهنيى تعيينه طبق ًا للامد  2-9أأو  ( 4-9أأ) يُقدَّم اإىل املوظف اذلي يُهنيى تعيينه طبق ًا للامد  2-9أأو 4-9
اإئعار ابإهناء اخلدمة عىل النحو املنصوص عليه يف كتاب تعيينه أأو اإئعار ابإهناء اخلدمة عىل النحو املنصوص عليه يف كتاب تعيينه أأو
عقده ،ويُمنح التعويض املنصوص عليه يف نظام املوظفني ولحئته .عقده ،ويُمنح التعويض املنصوص عليه يف نظام املوظفني ولحئته.
[]...
[]...
ُأضيفت فقر جديد (ه) ملعاجلة ثغر .
(ه) وبرصف النظر عن الفقر ( أأ) الوارد أأعاله ،ل يُقدَّم اإئعار
(ه) []...
ابإهناء اخلدمة أأو تعويض بد ًل من ذكل يف حاةل الفصل دون سابق
اإنذار.
(ه) (و) []...
( أأ) يُدفع ملن يُهنيى تعيينه من املوظفني تعويض وفق ًا ل ألحاكم التالية ( :أأ) يُدفع ملن يُهنيى تعيينه من املوظفني تعويض وفق ًا ل ألحاكم التالية:
(ُُ )1تسب قيمة التعويض وفق ًا للجدول التايل ،مع عدم الإخالل
ابلفقرات الفرعية من ( )3اإىل ( )6أأدانه:
ُ
[جدول  ...التعيينات ادلامئة  ---التعيينات املحدَّد املد ]...

(ُُ )1تسب قيمة التعويض وفق ًا للجدول التايل ،مع عدم الإخالل
ابلفقرات الفرعية من ( )3اإىل ( )6أأدانه:
ُ
ل
[جدول  ...التعيينات ادلامئة/املس متر  ---ا تعيينات املحدَّد

عُ ِّدل اجلدول لتصحيح سهو (دفع تعويض اإهناء اخلدمة
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املاد

النل احلايل
( )3ول يُدفع أأي تعويض ملن ييل:
" "1املوظف اذلي يس تقيل ،اإل يف احلالت اليت يكون املوظف
قد تلقى فهيا اإئعار ًا ابإهناء اخلدمة ومت فهيا التفاق عىل اترخي اإهناء
اخلدمة؛
[]...
( )5واملوظف اذلي يُهنيى تعيينه بسبب اخلدمة غري املرضية ،أأو
اذلي يُفصل بسبب سوء السلوك خالف الفصل دون سابق
اإنذار ،جيوز أأن يُدفع هل ،حسب تقدير املدير العام ،تعويض عن
اإهناء اخلدمة ل يتجاوز نصف التعويض املنصوص عليه يف الفقر
( )1أأعاله.
( )6وجيوز للمدير العام ،عندما يقرر أأن الظروف تربر ذكل ،أأن
يدفع للموظف اذلي تُهنيى خدمته مبوجب الفقر الفرعية ( أأ)()6
و( أأ)( "2")7من املاد  2-9تعويض ًا عن اإهناء اخلدمة ل يزيد
بنس بة تتجاوز  %50عن التعويض املنصوص عليه يف الفقر
الفرعية ( )1أأعاله.
[]...

املاد 9-9
منحة العود اإىل الوطن

حيق للموظفني اذلين يُلزم املكتب ادلويل ابإعادهتم اإىل أأوطاهنم أأن
حيصلوا عىل منحة العود اإىل الوطن .ولكن ل جيوز دفع منحة
العود اإىل الوطن للموظف املفصول دون سابق اإنذار أأو املتخيل
عن وظيفتهُ .وحي ِّدد نظام املوظفني ولحئته الرشوط والتعاريف
املتعلقة بأأهلية احلصول عىل هذه املنحة .وتكون قيمة املنحة
متناس ب ًة مع س نوات اخلدمة املتصةل بدوام اكمل يف املكتب ادلويل
ويف منظمة أأخرى تُطبِّق نظام ا ألمم املتحد املوحد للمرتبات
والبدلت قبل تعيني املوظف مبارش ًُ ،وُتسب عىل أأساس
اجلدول التايل ،عىل أأن يُفهم أأنه اإذا اكنت فرت اخلدمة املتصةل بعيد ًا
عن الوطن تتجاوز  12عام ًا ،تكون قيمة املنحة يه نفسها كام لو أأن
هذه الفرت اكنت يف الواقع  12عام ًا .وفامي يتعلق بفرتات اخلدمة يف
منظمة أأخرى تُطبِّق نظام ا ألمم املتحد املوحد للمرتبات والبدلت،

النل املُقرتح /اجلديد

املد ]...
( )3ول يُدفع أأي تعويض ملن ييل:

" "1املوظف اذلي يس تقيل ،اإل يف احلالت اليت يكون املوظف
قد تلقى فهيا اإئعار ًا ابإهناء اخلدمة ومت فهيا التفاق عىل اترخي اإهناء
اخلدمة؛
[]...
أ
( )5واملوظف اذلي يُهنيى تعيينه بسبب السلوك أأو الداء غري
املُرضيني اخلدمة غري املرضية ،أأو اذلي يُفصل بسبب سوء السلوك
خالف الفصل دون سابق اإنذار ،جيوز أأن يُدفع هل ،حسب تقدير
املدير العام ،تعويض عن اإهناء اخلدمة ل يتجاوز نصف التعويض
املنصوص عليه يف الفقر ( )1أأعاله.
( )6وجيوز للمدير العام ،عندما يقرر أأن الظروف تربر ذكل ،أأن
يدفع للموظف اذلي تُهنيى خدمته مبوجب الفقر الفرعية ( أأ)()5()6
و( أأ)( "2")6()7من املاد  2-9تعويض ًا عن اإهناء اخلدمة ل يزيد
بنس بة تتجاوز  %50عن التعويض املنصوص عليه يف الفقر
الفرعية ( )1أأعاله.
[]...
(أأ) حيق للموظفني اذلين يُلزم املكتب ادلويل ابإعادهتم اإىل أأوطاهنم
واذلين يكونون يف وقت انهتاء اخلدمة مقيمني خارج وطهنم ،حبمك
خدمهتم دلى املكتب ادلويل ،أأن حيصلوا عىل منحة العود اإىل
الوطن .ولكن ل جيوز دفع منحة العود اإىل الوطن للموظف
املفصول دون سابق اإنذار أأو املتخيل عن وظيفتهُ .وحي ِّدد نظام
املوظفني ولحئته الرشوط والتعاريف املتعلقة بأأهلية احلصول عىل
هذه املنحة .وتكون قيمة املنحة متناس ب ًة مع س نوات اخلدمة املتصةل
بدوام اكمل يف املكتب ادلويل ويف منظمة أأخرى تُطبِّق نظام ا ألمم
املتحد املوحد للمرتبات والبدلت قبل تعيني املوظف مبارش ً،
ُوُتسب عىل أأساس اجلدول التايل ،عىل أأن يُفهم أأنه اإذا اكنت فرت
اخلدمة املتصةل بعيد ًا عن الوطن تتجاوز  12عام ًا ،تكون قيمة
املنحة يه نفسها كام لو أأن هذه الفرت اكنت يف الواقع  12عام ًا .وفامي

وصف التعديل /الغرض منه
للموظفني املعيني تعيين ًا مس متر ًا)

عُ ِّدلت الفقر ( أأ)( "1")3لتصحيح خطأأ .ل ي ُدفع
تعويض اإهناء اخلدمة يف حاةل الاس تقاةل.
عُ ِّدلت الفقر ( أأ)( )5لضامن الاتساق مع املاد -9
 (2أأ)(.)3

لضامن الاتساق مع غرض منحة العود اإىل الوطن
عىل النحو اذلي حددته جلنة اخلدمة املدنية ادلولية،
وللتوافق مع القواعد واملامرسات املتبعة يف املنظامت
ا ألخرى اليت تُطبِّق نظام ا ألمم املتحد املوحد.
وسوف تمتثل النتيجة املرتتبة عىل هذا التعديل يف أأن
املوظفني اذلين يعملون خارج بدلمه ا ألصيل ولكن
يقيمون يف ذكل البدل لن يعد من حقهم احلصول عىل
منحة العود اإىل الوطن.
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املاد

املاد 12-9
منحة الوفا

املاد  (15-9أأ)
ماكفأأ هناية اخلدمة

النل املُقرتح /اجلديد
النل احلايل
ي ُ ِّقدم املوظف دلي ًال خطي ًا من املنظمة القادم مهنا عىل أأنه مل تُدفع هل يتعلق بفرتات اخلدمة يف منظمة أأخرى تُطبِّق نظام ا ألمم املتحد
املوحد للمرتبات والبدلت ،ي ُ ِّقدم املوظف دلي ًال خطي ًا من املنظمة
منحة عود اإىل الوطن .ول تُط َّبق هذه املاد عىل املوظفني
القادم مهنا عىل أأنه مل تُدفع هل منحة عود اإىل الوطن .ول تُطبَّق
املؤقتني]...[ .
هذه املاد عىل املوظفني املؤقتني]...[ .
ُأضيفت فقر جديد (ب) للحفاظ عىل حقوق
(ب) وبرصف النظر عن الفقر ( أأ) الوارد أأعاله ،فاإن املوظفني
املُعينني تعييناً ُمحدد املد أأو مس متر ًا أأو دامئ ًا دلى املكتب ادلويل املوظفني اذلين التحقوا ابلعمل يف الويبو قبل اإدخال
التعديل عىل الفقر ( أأ).
قبل  1يناير  2016واكنوا يف ذكل الوقت يقيمون ،ولكن ل
يعملون ،يف وطهنم حيتفظون ابحلق يف احلصول عىل منحة العود
اإىل الوطن نظري الس نوات والشهور اليت قضوها يف اخلدمة حىت
 31ديسمرب  ،2015مع عدم الإخالل برشوط ا ألهلية ا ألخرى
امل ُح َّدد يف القاعد ذات الصةل.
( أأ) يف حاةل وفا موظف ُم َّعني تعيين ًا دامئ ًا أأو مس متر ًا أأو ُمحدَّد
( أأ) يف حاةل وفا موظف ُم َّعني تعيين ًا دامئ ًا أأو مس متر ًا أأو ُمحدَّد
املد  ،تُدفع ملن ييل منحة ُمو َّحد ُُتسب وفق ًا للجدول التايل:
املد  ،تُدفع ملن ييل منحة ُمو َّحد ُُتسب وفق ًا للجدول التايل:
وصف التعديل /الغرض منه

( )1الزوج؛

( )1الزوج؛

( )2الودل املعال أأو الودلان املعالن أأو ا ألولد املعالون ،يف حاةل
عدم وجود زوج؛

( )2الودل املعال أأو الودلان املعالن أأو ا ألولد املعالون ،يف حاةل
عدم وجود زوج؛

( )3وادل معال أأو أأخ معال أأو أأخت معاةل ،يف حاةل عدم وجود
( )3وادل معال أأو أأخ معال أأو أأخت معاةل ،يف حاةل عدم وجود
أأي مس تفيد من املس تفيدين املشار اإلهيم أأعاله ،وبرشط أأن يكون أأي مس تفيد من املس تفيدين املشار اإلهيم أأعاله ،وبرشط أأن يكون ُحذفت الفقر الفرعية ( أأ)( )3ألنه مل يعد يوجد أأي
موظف ِّم َّمن أأصبح تعييهنم انفذ ًا قبل  23يناير
تعيني املوظف قد أأصبح انفذ ًا قبل  23يناير .1979
تعيني املوظف قد أأصبح انفذ ًا قبل  23يناير .1979
.1979
[]...
[]...
( أأ) "ماكفأأ هناية اخلدمة" – أأساس حساب أأي مدفوعات
( أأ) "ماكفأأ هناية اخلدمة" – أأساس حساب أأي مدفوعات
مس تحقة عند انهتاء اخلدمة طبق ًا للمواد  ،8-9و ،9-9و – 12-9مس تحقة عند انهتاء اخلدمة طبق ًا للمواد  ،8-9و ،9-9و– 12-9
يه املبلغ املُحدَّد وفق ًا ل ألحاكم التالية:
يه املبلغ املُحدَّد وفق ًا ل ألحاكم التالية:
[]...
[]...
( )3وتكون ماكفأأ هناية اخلدمة ،يف حاةل موظف الفئة الفنية
( )3وتكون ماكفأأ هناية اخلدمة ،يف حاةل موظف الفئة الفنية
والفئات العليا ،يه املرتب املُحدَّد يف املاد  (1-3أأ) ،من دون
والفئات العليا ،يه املرتب املُحدَّد يف املاد  (1-3أأ) ،من دون

WO/CC/71/4 Rev.
Annex I
11

املاد

املاد (1-12ب)
تعديل النظام
املاد 4-12
احلقوق املكتس بة

املاد 5-12
التدابري الانتقالية

النل احلايل
تسوية مقر العمل .وجيوز للمدير العام ،حس امب يرتئيه ،أأن يقرر
اإضافة تسوية مقر العمل ،وذكل يف حالت اس تثنائية ،وليس
ليشء سوى ألغراض حساب تعويض اإهناء اخلدمة املس تحق
ادلفع مبوجب املواد  (2-9أأ)( )6و 4-9و (8-9أأ)( )6من نظام
املوظفني.
ُ
ول ُختل التعديالت بأأي رشط من رشوط اخلدمة املحدَّد يف
كتاب التعيني أأو عقد املوظف .ول يؤثر أأي تعديل يف أأن تُطبَّق
عىل املوظف أأحاكم نظام املوظفني السارية حىت اترخي نفاذ
التعديل؛ ول يكون للتعديالت أأثر رجع اإل اإذا اكن ذكل من
ئأأنه ُتسني رشوط تعيني املوظفني.
املوظفون اذلين اكنوا س يحصلون قُبيل دخول هذا النظام ولحئته
حزي النفاذ مبارش ً عىل أأجر اإجاميل صايف تزيد قيمته عن قيمة ما
حيصلون عليه يف ظل الرشوط اجلديد خلدمهتم ،سوف يس مترون
يف احلصول عىل القيمة ا ألعىل حىت تؤدي التعديالت املدخةل عىل
رشوط خدمهتم اإىل أأن يكون أأجرمه الصايف الإجاميل مساو ًا لتكل
القيمة أأو يزيد عهنا .ول يوجد يف هذا النظام ولحئته أأي يشء
ينتقل من أأي حقوق أأو مزاا أأو مس تحقات أأو بدلت اكنت
ملوظف الفئات التالية قبل دخول هذا النظام ولحئته حزي النفاذ:
املوظفني املعينني تعيين ًا ُمحدَّد املد ؛ املوظفني املعينني تعيين ًا دامئ ًا،
موظف فئة املديرين املعينني بوصفهم أأعضاء الفئة اخلاصة.
( أأ) ابلنس بة ل ألئخاص املعينني تعيين ًا مؤقت ًا يف اترخي بدء نفاذ نظام
املوظفني ولحئته احلاليني اذلين قضوا ،اعتبار ًا من  1يناير ،2012
أأقل من مخس س نوات يف اخلدمة يف املكتب ادلويل ،مبوجب
عقود اخلدمات العامة القصري ا ألجل ،وعقود الاستشاريني،
وعقود العمل اخلاصة ،وعقود املرتمجني واملراجعني املؤقتني (وفقاً
لالتفاق املربم مع الرابطة ادلولية ملرتمج املؤمترات):

النل املُقرتح /اجلديد
تسوية مقر العمل .وجيوز للمدير العام ،حس امب يرتئيه ،أأن يقرر
اإضافة تسوية مقر العمل ،وذكل يف حالت اس تثنائية ،وليس
ليشء سوى ألغراض حساب تعويض اإهناء اخلدمة املس تحق
ادلفع مبوجب املواد  (2-9أأ)( )5()6و 4-9و (8-9أأ)( )6من نظام
املوظفني.
ول ُختل التعديالت حبقوق املوظفني املكتس بة وبأأي رشط من
رشوط اخلدمة املُحدَّد يف كتاب التعيني أأو عقد املوظف .ول
يؤثر أأي تعديل يف أأن تُطبَّق عىل املوظف أأحاكم نظام املوظفني
السارية حىت اترخي نفاذ التعديل؛ ول يكون للتعديالت أأثر رجع
اإل اإذا اكن ذكل من ئأأنه ُتسني رشوط تعيني املوظفني.
املوظفون اذلين اكنوا س يحصلون قُبيل دخول هذا النظام ولحئته
حزي النفاذ مبارش ً عىل أأجر اإجاميل صايف تزيد قيمته عن قيمة ما
حيصلون عليه يف ظل الرشوط اجلديد خلدمهتم ،سوف يس مترون
يف احلصول عىل القيمة ا ألعىل حىت تؤدي التعديالت املدخةل عىل
رشوط خدمهتم اإىل أأن يكون أأجرمه الصايف الإجاميل مساو ًا لتكل
القيمة أأو يزيد عهنا .ول يوجد يف هذا النظام ولحئته أأي يشء
ينتقل من أأي حقوق أأو مزاا أأو مس تحقات أأو بدلت اكنت
ملوظف الفئات التالية قبل دخول هذا النظام ولحئته حزي النفاذ:
املوظفني املعينني تعيين ًا ُمحدَّد املد ؛ املوظفني املعينني تعيين ًا دامئ ًا،
موظف فئة املديرين املعينني بوصفهم أأعضاء الفئة اخلاصة.
( أأ) ابلنس بة ل ألئخاص املعينني تعيين ًا مؤقت ًا يف  1يناير  2013يف
اترخي بدء نفاذ نظام املوظفني ولحئته احلاليني اذلين قضوا ،اعتبار ًا
من  1يناير  ،2012أأقل من مخس س نوات يف اخلدمة يف املكتب
ادلويل ،مبوجب عقود اخلدمات العامة القصري ا ألجل ،وعقود
الاستشاريني ،وعقود العمل اخلاصة ،وعقود املرتمجني واملراجعني
املؤقتني (وفق ًا لالتفاق املربم مع الرابطة ادلولية ملرتمج املؤمترات):

( )1ل تُط َّبق علهيم املهةل الزمنية اليت تبلغ س نتني املنصوص علهيا
يف املاد  .16-4ومع ذكل ،ختضع خدمهتم ملهةل زمنية تبلغ مخس

( )1ل تُط َّبق علهيم املهةل الزمنية اليت تبلغ س نتني املنصوص علهيا
يف املاد  .16-4ومع ذكل ،ختضع خدمهتم ملهةل زمنية تبلغ مخس
س نوات ُُتسب اعتبار ًا من اترخي بدء نفاذ هذا النظام ولحئته 1

وصف التعديل /الغرض منه
حلذف عبار "يف حالت اس تثنائية".

عُدلت املاد (1-12ب) لإدراج اإئار اإىل حقوق
املوظفني املكتس بة طبقا للحمك الوارد يف أأنظمة
املوظفني ولواحئها السارية يف سائر املنظامت اليت
تطبق نظام ا ألمم املتحد املوحد.
ُحذفت امجلةل الثانية من هذه املاد  ،اليت أأضيفت
لتكون انفذ اعتبارا من  1يناير  ،2013ألهنا تتجاوز
ما ينل عليه مبد أأ احلقوق املكتس بة وفقه قضاء
املمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية ،ول متزي بني
الوضع التعاقدي وفئات املوظفني ،وتس تثين املوظفني
املعينني تعيينا مس مترا من الانتفاع ابحلقوق املكتس بة.
(انظر كذكل التعديل عىل املاد (1-12ب))

عُ ِّدلت القاعد  5-12لالس تعاضة عن عبار "يف اترخي
بدء نفاذ نظام املوظفني ولحئته احلاليني" بعبار "1
يناير "2013؛ توخي ًا ملزيد من الوضوح.
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املاد

النل احلايل
س نوات ُُتسب اعتبار ًا من اترخي بدء نفاذ هذا النظام ولحئته؛

النل املُقرتح /اجلديد
يناير  2013حىت سن التقاعد املنصوص عليه يف املاد 10-9؛

وصف التعديل /الغرض منه

( )2ويس مترون يف المتتع ابملزاا والبدلت والاس تحقاقات
( )2ويس مترون يف المتتع ابملزاا والبدلت والاس تحقاقات
املنصوص علهيا يف الفقر (د) أأدانه ،ابلقدر اذلي تنل عليه عقودمه املنصوص علهيا يف الفقر (د) أأدانه ،ابلقدر اذلي تنل عليه عقودمه
السابقة ،واملنصوص عليه يف أأحدث عقد هلم مع املكتب ادلويل
السابقة ،واملنصوص عليه يف أأحدث عقد هلم مع املكتب ادلويل
عُ ِّدلت الفقر ( أأ)( )1لتوضيح أأن املوظفني املذوورين
قبل أأن يصبحوا موظفني.
قبل أأن يصبحوا موظفني.
يف الفقر ( أأ) ُيضعون لسن التقاعد الإلزايم.
(ب) وابلنس بة ل ألئخاص املعينني تعيين ًا مؤقت ًا يف اترخي بدء نفاذ
نظام املوظفني ولحئته احلاليني  1يناير  2013اذلين قضوا ،اعتبار ًا
(ب) وابلنس بة ل ألئخاص املعينني تعيين ًا مؤقت ًا يف اترخي بدء نفاذ من  1يناير  ،2012مخس س نوات أأو أأكرث يف اخلدمة يف املكتب
نظام املوظفني ولحئته احلاليني اذلين قضوا ،اعتبار ًا من  1يناير
ادلويل ،مبوجب عقود اخلدمات العامة القصري ا ألجل ،وعقود
 ،2012مخس س نوات أأو أأكرث يف اخلدمة يف املكتب ادلويل،
الاستشاريني ،وعقود العمل اخلاصة ،وعقود املرتمجني واملراجعني
مبوجب عقود اخلدمات العامة القصري ا ألجل ،وعقود
املؤقتني (وفق ًا لالتفاق املربم مع الرابطة ادلولية ملرتمج املؤمترات):
الاستشاريني ،وعقود العمل اخلاصة ،وعقود املرتمجني واملراجعني
املؤقتني (وفق ًا لالتفاق املربم مع الرابطة ادلولية ملرتمج املؤمترات) )1( :ل تُط َّبق علهيم املهةل الزمنية اليت تبلغ س نتني املنصوص علهيا
يف املاد  .16-4وإاضاف ًة اإىل ذكل ،ل تُط َّبق عىل خدمهتم أأي همةل
( )1ل تُط َّبق علهيم املهةل الزمنية اليت تبلغ س نتني املنصوص علهيا زمنية ،مع عدم الإخالل بسن التقاعد املنصوص عليه يف املاد -9
يف املاد  .16-4وإاضاف ًة اإىل ذكل ،ل تُط َّبق عىل خدمهتم أأي همةل 10؛
زمنية؛
( )2ويُعتربون مرحشني داخليني ألغراض املسابقات اليت يعقدها
( )2ويُعتربون مرحشني داخليني ألغراض املسابقات اليت يعقدها املكتب ادلويل؛
املكتب ادلويل؛
ل
يس
( )3و مترون يف ا متتع ابملزاا والبدلت والاس تحقاقات
( )3ويس مترون يف المتتع ابملزاا والبدلت والاس تحقاقات
ِّ
املنصوص علهيا يف الفقر (د) (ج) أأدانه ،ابلقدر اذلي تنل عليه عُدلت الفقر (ب)( )1لتوضيح أأن املوظفني املذوورين
املنصوص علهيا يف الفقر (د) أأدانه ،ابلقدر اذلي تنل عليه عقودمه عقودمه السابقة ،واملنصوص عليه يف أأحدث عقد هلم مع املكتب يف الفقر (ب) ُيضعون لسن التقاعد الإلزايم.
السابقة ،واملنصوص عليه يف أأحدث عقد هلم مع املكتب ادلويل
ادلويل قبل أأن يصبحوا موظفني.
قبل أأن يصبحوا موظفني.
(ج) وابلنس بة ل ألئخاص املعينني تعيين ًا ُمحدَّد املد يف اترخي بدء

(ج) وابلنس بة ل ألئخاص املعينني تعيين ًا ُمحدَّد املد يف اترخي بدء
نفاذ النظام والالحئة احلاليني ،اذلين اكنوا ،يف  31ديسمرب ،2011
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النل احلايل
نفاذ النظام والالحئة احلاليني ،اذلين اكنوا ،يف  31ديسمرب ،2011
معينني تعيين ًا ُمحدَّد املد :
( )1تُطبَّق املاد " ،19-4التعيينات ادلامئة" ،بصيغهتا احلالية حىت
ي ُ َّعني الش ل املذوور تعيين ًا دامئ ًا أأو يرتك اخلدمة يف املنظمة.

النل املُقرتح /اجلديد
معينني تعيين ًا ُمحدَّد املد :

وصف التعديل /الغرض منه

( )1تُط َّبق املاد " ،19-4التعيينات ادلامئة" ،بصيغهتا احلالية حىت
ي ُ َّعني الش ل املذوور تعيين ًا دامئ ًا أأو يرتك اخلدمة يف املنظمة.

(ج) (د) ويس متر ا ألئخاص املوصوفون يف الفقرتني ( أأ) و(ب)
(د) ويس متر ا ألئخاص املوصوفون يف الفقرتني ( أأ) و(ب) أأعاله يف أأعاله يف المتتع ابملزاا والاس تحقاقات والبدلت التالية ،ابلقدر
املنصوص عليه يف عقودمه السابقة قبل  1يناير  2013بدء نفاذ
المتتع ابملزاا والاس تحقاقات والبدلت التالية ،ابلقدر املنصوص
عليه يف عقودمه السابقة قبل بدء نفاذ هذا النظام ولحئته ،ما داموا هذا النظام ولحئته ،ما داموا مس مترين يف خدمهتم يف املكتب
ادلويل:
مس مترين يف خدمهتم يف املكتب ادلويل:

( )1بدل اللغة؛

( )1بدل اللغة؛

( )2ومصاريف نقل ا ألمتعة والشحن؛

( )2ومصاريف نقل ا ألمتعة والشحن؛

تصبح الفقر (ج)( )1زائد ً عن احلاجة بعد تعديل
املاد  19-4من نظام املوظفني ،وذلكل ُح ِّذفت.
وإاضاف ًة اإىل ذكل ،اكنت الإئار اإىل "اترخي بدء نفاذ
النظام والالحئة احلاليني" خاطة ًة.

(ه) وجيوز للمكتب ادلويل أأن يعرض دفع مبلغ نقدي لتسوية أأي (د) (ه) وجيوز للمكتب ادلويل أأن يعرض دفع مبلغ نقدي لتسوية
أأي مطالب تتعلق ابملزاا واملس تحقات والبدلت اليت أأصبحت
مطالب تتعلق ابملزاا واملس تحقات والبدلت اليت أأصبحت
مس تحق ًة خالل معل املوظف يف املكتب ادلويل قبل بدء نفاذ نظام مس تحق ًة خالل معل املوظف يف املكتب ادلويل قبل  1يناير
 2013بدء نفاذ نظام املوظفني ولحئته احلاليني .وعند املوافقة عىل
املوظفني ولحئته احلاليني .وعند املوافقة عىل ذكل ،تُس ِّقط هذه
ِّ
ُ
املدفوعات املطالب ذات الصةل ،دون الإخالل ابملزاا واملس تحقات ذكل ،تسقط هذه املدفوعات املطالب ذات الصةل ،دون الإخالل
والبدلت اليت ُتق للموظف املعين مبوجب نظام املوظفني ولحئته ابملزاا واملس تحقات والبدلت اليت ُتق للموظف املعين مبوجب
نظام املوظفني ولحئته احلاليني.
احلاليني.
(و) وابلنس بة للموظفني املُعينني تعيين ًا دامئ ًا يف املكتب ادلويل يف
اترخي بدء نفاذ نظام املوظفني ولحئته احلاليني ،يمت الإبقاء عىل
التعيني ادلامئ طوال مد خدمة املوظف يف املكتب ادلويل.

(ه) (و) وابلنس بة للموظفني املُعينني تعيين ًا دامئ ًا يف املكتب ادلويل
يف اترخي بدء نفاذ نظام املوظفني ولحئته احلاليني ،يمت الإبقاء عىل
التعيني ادلامئ طوال مد خدمة املوظف يف املكتب ادلويل.

(ز) والطلبات اليت قُ ِّدمت لإعاد تصنيف الوظائف قبل بدء نفاذ
نظام املوظفني ولحئته احلاليني تُعاجل مبوجب النظام والالحئة
املعمول هبام يف الوقت اذلي قُ ِّدمت فيه تكل الطلبات.

(و) (ز) والطلبات اليت ُق ِّدمت لإعاد تصنيف الوظائف قبل 1
يناير  2013بدء نفاذ نظام املوظفني ولحئته احلاليني تُعاجل مبوجب
النظام والالحئة املعمول هبام يف الوقت اذلي قُ ِّدمت فيه تكل

الفقر (ه)ُ :ح ِّذفت الإئار اإىل "اترخي بدء نفاذ نظام
املوظفني ولحئته احلاليني" ألن املاد تنطبق أأيض ًا عىل
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املاد

النل احلايل
(ح) وتُعاجل أأية مسأأةل أأو معلية اإجرائية تُس هتل مبوجب الفصل
العارش أأو الفصل احلادي عرش من وثيقة نظام املوظفني ولحئته
املنطبقة قبل بدء نفاذ التعديالت املُدخةل عىل الفصل العارش
والفصل احلادي عرش واملاد  ،2-8مبا يف ذكل القواعد ذات
الصةل ،يف  1يناير  ،2014بناء عىل وثيقة نظام املوظفني ولحئته
السارية أأو التعممي الإداري الساري وقت الاس هتالل الرمس لتكل
املسأأةل أأو العملية الإجرائية.

الطلبات.

النل املُقرتح /اجلديد

(ز) (ح) وتُعاجل أأية مسأأةل أأو معلية اإجرائية تُس هتل مبوجب الفصل
العارش أأو الفصل احلادي عرش من وثيقة نظام املوظفني ولحئته
املنطبقة قبل بدء نفاذ التعديالت املُدخةل عىل الفصل العارش
والفصل احلادي عرش واملاد  ،2-8مبا يف ذكل القواعد ذات
الصةل ،يف  1يناير  ،2014بناء عىل وثيقة نظام املوظفني ولحئته
السارية أأو التعممي الإداري الساري وقت الاس هتالل الرمس لتكل
املسأأةل أأو العملية الإجرائية.

وصف التعديل /الغرض منه
املوظفني اذلي دخلت تعييناهتم ادلامئة حزي النفاذ بعد
هذا التارخي.

[ييل ذكل املرفق الثاين]

WO/CC/71/4 Rev.
ANNEX II

املرفق الثاين

تعديالت عىل لحئة املوظفني واملرفقات ذات الصةل لتدخل حزي النفاذ يف  1يناير 2016
القاعد 1-3-1

املاد

أأام العمل

وصف التعديل /الغرض منه
النل املُقرتح /اجلديد
النل احلايل
ِّ
ُحذفت قامئة العطالت الرمسية من لحئة املوظفني
[]...
[]...
أ
أ
أ
أ
(ب) وتكون الام العرش التالية أام عطةل يف املقر1 :يناير ،و( 2ب) ويكون عدد أام العطالت الرمسية يف لك مركز معل  10أام للسامح مبزيد من املرونة ،وذكل لصاحل لك من
يف لك س نة تقويية .تكون ا ألام العرش التالية أأام عطةل يف املقر :املوظفني واملنظمة ،مع احلفاظ عىل احلق يف احلصول
يناير ،ويوم امجلعة احلزينة ،ويوم الإثنني التايل لعيد الفصح ،وعيد
عىل عرش أأام عطةل رمسية س نو ًا.
الصعود ،ويوم الإثنني التايل لعيد العنرص  ،ويوم الصوم يف جنيف1 ،يناير ،و 2يناير ،ويوم امجلعة احلزينة ،ويوم الإثنني التايل لعيد
الفصح ،وعيد الصعود ،ويوم الإثنني التايل لعيد العنرص  ،ويوم
وعيد ا ألحضى ،و 25ديسمرب ،و 26ديسمربُ .وُتدَّد العطالت
الرمسية يف مراكز العمل ا ألخرى مع مراعا الظروف امللية وممارسات الصوم يف جنيف ،وعيد ا ألحضى ،و 25ديسمرب ،و 26ديسمرب.
ُوُتدَّد العطالت الرمسية يف مراكز العمل ا ألخرى مع مراعا
املنظامت امللية ا ألخرى اليت تطبق نظام ا ألمم املتحد املوحد.
الظروف امللية وممارسات املنظامت امللية ا ألخرى اليت تطبق نظام
ا ألمم املتحد املوحد.
(ج) وإاذا وافق يوم  25ديسمرب يوم سبت يف عام من ا ألعوام،
تكون أأام  24و 27و 30و 31ديسمرب يف ذكل العام أأام عطةل
تعويضية .وإاذا وافق يوم  25ديسمرب يوم أأحد يف عام من ا ألعوام،
يكون يوما  27و 30ديسمرب يف ذكل العام يويم عطةل تعويضية.
وإاذا وافق يوم  26ديسمرب يوم سبت يف عام من ا ألعوام ،يكون
يوما  24و 31ديسمرب يف ذكل العام يويم عطةل تعويضية.

القاعد اجلديد 3-5-1
حقوق امللكية الفكرية

القاعد 1-2-2

(د) []...

[]..
أ
(د) ول يُعاد أكرث من مر تصنيف أأي وظيفة مشغوةل مل يتغري

(ج) وإاذا وافق يوم  25ديسمرب يوم سبت يف عام من ا ألعوام،
تكون أأام  24و 27و 30و 31ديسمرب يف ذكل العام أأام عطةل
تعويضية .وإاذا وافق يوم  25ديسمرب يوم أأحد يف عام من ا ألعوام،
يكون يوما  27و 30ديسمرب يف ذكل العام يويم عطةل تعويضية.
وإاذا وافق يوم  26ديسمرب يوم سبت يف عام من ا ألعوام ،يكون
يوما  24و 31ديسمرب يف ذكل العام يويم عطةل تعويضية.
(د)(ج) []...
مجيع حقوق امللكية الفكرية – مبا فهيا عىل سبيل املثال ل احلرص
حقوق براءات الاخرتاع ،وحقوق العالمات التجارية ،وحقوق
التصاممي الصناعية ،واحلقوق الاقتصادية حلق املؤلف ،وأأي حقوق
أأخرى تتعلق بأأي موضوع قابل للحامية – اليت ينش هئا أأي موظف
كجزء من واجباته الرمسية أأو يف س ياق القيام بعمهل تكون ملاكً
للويبو
[]..
أ
(د) ول يُعاد أكرث من مر تصنيف أأي وظيفة مشغوةل مل يتغري

قاعد جديد بشأأن ملكية حقوق امللكية الفكرية.

عُ ِّدلت الفقر (د) لتصحيح خطأأ .فالعملية املشار اإلهيا

WO/CC/71/4 Rev.
Annex II
2

وصف التعديل /الغرض منه
النل املُقرتح /اجلديد
النل احلايل
املاد
ليست معلية "ترقية" تنافس ية ،بل معلية "اختيار"
ئاغلها دون اإجراء ترقية معلية اختيار تنافس ية.
تنفيذ قرار بشأأن اإعاد التصنيف ئاغلها دون اإجراء ترقية تنافس ية.
تنافس ية.
ً
(ه) وللمدير العام سلطة املوافقة عىل ترقية املوظفني ،نتيج ًة لإعاد (ه) وللمدير العام سلطة املوافقة عىل ترقية املوظفني ،نتيج ًة لإعاد عُ ِّدلت الفقراتن (ه) و(و) متائ يا مع التعديل املناظر
تصنيف الوظائف ،داخل فئة املوظفني الفنيني الوطنيني والفئة الفنية تصنيف الوظائف ،داخل فئة املوظفني الفنيني الوطنيني والفئة الفنية للقاعد  2-2الوارد يف املرفق ا ألول أأعاله .وعُ ِّدلت
وداخل فئة املديرين .وملدير اإدار املوارد البرشية سلطة املوافقة عىل وداخل فئة املديرين .وملدير اإدار املوارد البرشية سلطة املوافقة عىل الفقر (ه) أأيض ًا ملعاجلة عدم الاتساق مع الفقر (و)
ترقية املوظفني داخل فئة اخلدمات العامة.
ترقية املوظفني داخل فئة اخلدمات العامة.
فامي يتعلق ابلسلطة اخملتصة ابختاذ القرار يف حاةل اإعاد
التصنيف اذلي يؤدي اإىل ترقية.
(و) وتدخل ترقية ئاغل الوظيفة اإىل رتبة الوظيفة حزي النفاذ يف
(و) وتدخل ترقية ئاغل الوظيفة اإىل رتبة الوظيفة حزي النفاذ يف
أ
التارخي اذلي ُأعيد فيه تصنيف الوظيفة ،أأي اليوم الول من الشهر
التارخي اذلي ُأعيد فيه تصنيف الوظيفة.
التايل لقرار املدير العام اخلاص بطلب اإعاد التصنيف.
ابتداء من (أأ) حيق للموظفني املؤقتني ،رهناً ابخلدمة املرضية ،الانتقال بدرجة لتصحيح سهو .مفنح زاد يف ادلرجة للموظفني
القاعد 2-6-3
حيق للموظفني املؤقتني الانتقال بدرجة واحد يف رتبهتم ً
ابتداء من الس نة الثانية من اخلدمة .وحيق للموظفني املؤقتني ينبغ أأن يكون مرهو ًان ابخلدمة املرضية كام
الس نة الثانية من اخلدمة .وحيق للموظفني املؤقتني يف الفئة الفنية
واحد يف رتبهتم ً
هو احلال ابلنس بة لغريمه من املوظفني (انظر املاد -3
تقدم املوظفني املؤقتني داخل الرتبة اذلين تنطبق علهيم املاداتن  (5-12أأ)( )1و(5-12ب)( )1الانتقال املؤقتني يف الفئة الفنية اذلين تنطبق علهيم املاداتن  (54-12أأ)()1
بدرجة واحد مر واحد يف سنهتم الثانية من اخلدمة مبوجب هذا و(54-12ب)( )1الانتقال بدرجة واحد مر واحد يف سنهتم الثانية .)6
من اخلدمة مبوجب هذا النظام ولحئته.
النظام ولحئته.
فقر جديد (ب) ت ُِّقدم تعريف "اخلدمة املرضية"
(ب) ما مل يقرر املدير العام خالف ذكل يف حاةل ُمحدَّد  ،ت َُّعرف
نفسه الوارد يف القاعد  (1-6-3أأ) اليت تنطبق عىل
اخلدمة املُرضية يف هذا الس ياق بأأهنا أأداء املوظفني وسلوكهم
املُرضيان يف الوظائف املُس ند اإلهيم ،حسب تقيمي املرشفني علهيم .املوظفني املعيني تعيين ًا ُمحدَّد املد ومس متر ًا ودامئ ًا.
[]...
[]...
القاعد 1-3-4
(ب) وجيوز يف حالت اس تثنائية نقل املوظف ،برشط احلصول عىل (ب) وجيوز يف حالت اس تثنائية نقل املوظف ،برشط احلصول عىل سوف ُُتذف القاعد (1-3-4ب) – اليت تتعلق
النقل
موافقة خطية منه ،اإىل وظيفة تصنيفها أأقل بدرجة واحد من رتبة موافقة خطية منه ،اإىل وظيفة تصنيفها أأقل بدرجة واحد من رتبة ابلنقل اإىل وظيفة تصنيفها أأقل بدرجة واحد من رتبة
املوظف واليت اس ُتحدثت يف يناير  2013مببادر من
الوظيفة اليت يشغلها .ويف هذه احلاةل ،حيتفظ املوظف برتبته عىل
الوظيفة اليت يشغلها .ويف هذه احلاةل ،حيتفظ املوظف برتبته عىل
الإدار – ألهنا تتعارض مع القواعد واملامرسات املتبعة
املس توى الش يص.
املس توى الش يص.
يف املنظامت ا ألخرى اليت تُطبِّق نظام ا ألمم املتحد
املوحد .ورمغ ذكل ،سوف يكون النقل عاد ً اإىل
(ج) (ب) []...
(ج) []...
وظيفة ُمصنَّفة يف رتبة املوظف نفسها ،عىل النحو
املنصوص عليه يف القاعد  (1-3-4أأ).
القاعد  – 1-20-4تقيمي أأداء املوظفني املعينني تعيين ًا ُمحدَّد املد
القاعد  – 1-20-4أأداء املوظفني
القاعد 1-20-4
ومس متراً ودامئاً
( أأ) ي ُ َّقمي املوظفون من خالل أآليات تقيمي ا ألداء اليت ِّتقمي أأداءمه عىل
أأداء املوظفني
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املاد

القاعد 1-2-5
الإجاز اخلاصة للموظفني املؤقتني

القاعد (1-2-6د)
التأأمني الصح

النل احلايل
فرتات حس امب تتطلب ظروف العمل أأو ا ألداء الفردي .ويقدم
املرشفون للموظف تعقيبات عىل أأدائه ابنتظام ،ويقدمون اقرتاحات
ُمحدَّد لتحسني ا ألداء والسلوك عند الرضور .

وصف التعديل /الغرض منه
النل املُقرتح /اجلديد
( أأ) تقيمي ا ألداء أأمر أأسايس للتطوير املهين للموظفني ،وكذكل لضامن ن ُقلت هذه امجلةل من املاد  20-4ألن دور املنظمة يف
التطوير املهين ينطبق عىل املوظفني املعينني تعيين ًا
مساءلهتم .وي ُ َّقمي املوظفون من خالل أآليات تقيمي ا ألداء اليت ِّتقمي
أأداءمه عىل فرتات حس امب تتطلب ظروف العمل أأو ا ألداء الفرديُ .مح َّدد املد ومس متر ًا ودامئاً.
ويقدم املرشفون للموظف تعقيبات عىل أأدائه ابنتظام ،ويقدمون
اقرتاحات ُمحدَّد لتحسني ا ألداء والسلوك عند الرضور .

(ب) ويسعى املدير العام اإىل كفاةل اإاتحة الربامج املناس بة للتعمل
والتطوير والتقدير لصاحل املوظفني.

(ب) ويسعى املدير العام اإىل كفاةل اإاتحة الربامج املناس بة للتعمل
والتطوير والتقدير لصاحل املوظفني.

(ج) ول تُطبَّق هذه القاعد عىل املوظفني املعينني تعيين ًا أأولي ًا ُمح َّدد ُأضيفت فقر جديد (ج) لتوضيح أأن املوظفني
املد يف أأثناء خضوعهم لالختبار ،وفقاً للامد (17-4ب) .ول تُطبَّق اخلاضعني لالختبار طبق ًا للامد (17-4ب) من نظام
أأيضاً عىل املوظفني املؤقتني ،ابس تثناء أأولةك اذلين ُمنحوا تعيينات املوظفني ل ُيضون لآليات تقيمي ا ألداء املطبقة مبوجب
مؤقتة قبل  1يناير .2013
القاعد .1-20-4
ملعاجلة عدم الاتساق بني قاعد لحئة املوظفني
عاد ً ،ل جيوز منح اإجاز خاصة للموظفني املؤقتني .ولكن جيوز
عاد ً ،ل جيوز منح اإجاز خاصة للموظفني املؤقتني .ولكن جيوز
وس ياسة املنظمة بشأأن منح اإجاز ألغراض اإنسانية.
للمكتب ادلويل أأن يأأذن ابإ جاز خاصة للموظفني املؤقتني ،بأأجر
للمكتب ادلويل أأن يأأذن ابإ جاز خاصة للموظفني املؤقتني ،بأأجر
أ
أ
أ
الاس
جزيئ ،أأو من دون أأجر ،يف الظروف الاس تثنائية أأو الاضطرارية .جزيئ ،أو من دون أجر ،يف الظروف تثنائية أو الاضطرارية .فف الوقت احلارض ،ل تسمح القاعد  1-2-5اإل مبنح
وجيوز منح اإجاز ألغراض اإنسانية بأأجر اكمل ،وفقاً للرشوط اليت املوظفني املؤقتني اإجاز خاصة ب أأجر جزيئ أأو من
ومع ذكل ،جيب احلفاظ عىل مصاحل العمل املُس ند اإىل املوظف
دون أأجر ،يف حني أأن س ياسة املنظمة متنح اإجاز
يضعها املدير العام يف تعممي اإداري .ومع ذكل ،جيب احلفاظ عىل
املعين.
ُ
خاصة ملد ثالثة أأام بأأجر اكمل للموظفني ،مبا يف
مصاحل العمل املس ند اإىل املوظف املعين .وتُطبَّق عىل املوظفني
أ
أ
ذكل املوظفني املؤقتني ،عند وفا أحد أفراد العائةل
املؤقتني املاد (2-5ج) بعد تعديل ما يلزم تعديهل.
املقربني.
لتوضيح أأن املاد (2-5ج) (بشأأن عالقة الإجاز
اخلاصة ابملس تحقات ا ألخرى) تُطبَّق عىل املوظفني
املؤقتني ،رمغ أأن املاد (2-5و) تنل عىل أأن موضوع
املاد  2-5ل ي ُط َّبق عىل املوظفني املؤقتني.
[]...
[]...
(د) وت َُّقسم أأقساط التأأمني املس تحقة مبقتىض خطة التأأمني الطيب
(د) وت َُّقسم أأقساط التأأمني املس تحقة مبقتىض خطة التأأمني الطيب
ً
عن املوظفني ومعالهيم بني املوظف واملكتب ادلويل وفقا للجدول
عن املوظفني ومعالهيم بني املوظف واملكتب ادلويل وفق ًا للجدول
التايل ،مع مراعا الاس تثناء املنصوص عليه يف الفقر (ه) أأدانه:
التايل:
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املاد

النل املُقرتح /اجلديد

النل احلايل
من ع 1-اإىل ع،4-
وموظف وطين من
الرتبة أألف ،وف1-
ع ،5-وع6-
ع ،7-وموظف وطين
من الرتبة ابء ،وموظف
وطين من الرتبة جمي،
وف ،2-وف3-
موظف وطين من
الرتبة دال ،وف4-
موظف وطين من
الرتبة هاء ،وف5-
مد 1-وما فوقها

نس بة القسط املةوية
اليت يتحملها املوظف

نس بة القسط املةوية اليت
يتحملها املكتب ادلويل

25

75

30

70

35

65

40

60

45

55

50

50

من ع 1-اإىل ع،4-
وموظف وطين من
الرتبة أألف ،وف1-
ع ،5-وع6-
ع ،7-وموظف وطين
من الرتبة ابء ،وموظف
وطين من الرتبة جمي،
وف ،2-وف3-
موظف وطين من
الرتبة دال ،وف4-
موظف وطين من
الرتبة هاء ،وف5-
مد 1-وما فوقها

وصف التعديل /الغرض منه

نس بة القسط املةوية
اليت يتحملها املوظف
25

نس بة القسط املةوية اليت
يتحملها املكتب ادلويل
75

30
35

70
65

40

60

45

55

50

50

(ه) وفامي ُيل املوظفني املؤقتني املُعينني تعييناً أأولياً أأقل من س تة
أأئهر ،يتحمل املوظف  %50من القسط ،ويتحمل املكتب ادلويل
 %50منه.
(ه) (و) []...
(ز) مراجعة القرارات املتعلقة ابلإجاز املرضية

ُأضيفت فقر جديد (ه) ل إالئار اإىل املوظفني
املؤقتني املُعينني تعيين ًا أأولي ًا أأقل من س تة أأئهر.

القاعد (2-2-6ز)

(ز) مراجعة القرارات املتعلقة ابلإجاز املرضية

الإجاز املرضية والإجاز اخلاصة
طول
بسبب املرض امل ُ َّ

( )1اإذا اكن املدير العام مقتنع ًا بأأن املوظف اذلي يقيض اإجاز
( )1اإذا اكن املدير العام مقتنع ًا بأأن املوظف اذلي يقيض اإجاز
طول قادر عىل اس تئناف
طول قادر عىل اس تئناف
مرضية أأو اإجاز خاصة بسبب مرض ُم َّ
مرضية أأو اإجاز خاصة بسبب مرض ُم َّ
أ
أ
أ
همامه ،جاز للمدير العام أأن يرفض متديد الإجاز املرضية أو الإجاز همامه ،جاز للمدير العام أن يرفض متديد الإجاز املرضية أو الإجاز
طول أأو أأن يلغ الإجاز املمنوحة ابلفعل،
طول أأو أأن يلغ الإجاز املمنوحة ابلفعل ،اخلاصة بسبب املرض امل ُ َّ
اخلاصة بسبب املرض امل ُ َّ
ولكن اإذا طلب املوظف ذكلُ ،حيال ا ألمر اإىل طبيب مس تقل يقبهل ولكن اإذا طلب املوظف ذكلُ ،حيال ا ألمر اإىل طبيب مس تقل يقبهل
لك من املدير العام واملوظف أأو اإىل هيةة طبية]...[ .
لك من املدير العام واملوظف أأو اإىل هيةة طبية]...[ .
( )2يُو َّجه اإىل املدير العام أأي طلب اإحاةل اإىل طبيب مس تقل أوأ
هيةة طبية وفقاً للفقر الفرعية ( )1الوارد أأعاله ،وذكل يف غضون لتحديد همةل زمنية لتقدمي طلب الإحاةل اإىل طبيب
( )30ثالثني يوماً تقويياً بعد الإخطار ابلقرار املطعون فيه .وجيوز مس تقل أأو هيةة طبية.
للمدير العام أأن يستبعد رشط املهةل الزمنية اإذا رأأى أأن هذا هل ما
يربره من الظروف الاس تثنائية.
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القاعد 7-2-6

املاد

امحلاية الصحية والتأأمني الصح
للموظفني املؤقتني

النل احلايل
(د) وتُط َّبق القاعد " ،3-2-6اإجاز الوضع" ،عىل املوظفات
املؤقتات ،مع مراعا ما ييل:

النل املُقرتح /اجلديد
(د) وتُط َّبق القاعد " ،3-2-6اإجاز الوضع" ،عىل املوظفات
املؤقتات ،مع مراعا ما ييل:

( )1يتأألف اس تحقاق اإجاز الوضع من  16أأس بوع ًا بأأجر اكمل.
ويُط َّبق الاس تحقاق عىل أأساس تناس يب بعد س تة أأئهر من
اخلدمة؛

( )1يتأألف اس تحقاق اإجاز الوضع من  16أأس بوع ًا بأأجر اكمل
للموظفني املؤقتني اذلين قضوا  12ئهر ًا من اخلدمة املتصةل.
ويُط َّبق الاس تحقاق عىل أأساس تناس يب بعد س تة أأئهر من اخلدمة
املتصةل؛

وصف التعديل /الغرض منه
لتوضيح أأحاكم غري واحضة .تامتىش التعديالت مع
الفقرات  6و 16و 26عىل التوايل من التعممي الإداري
رمق .2013/8

[]...
[]...
(ه) وتُط َّبق القاعد " ،4-2-6اإجاز ا ألبو " ،عىل املوظفني املؤقتني( ،ه) وتُط َّبق القاعد " ،4-2-6اإجاز ا ألبو " ،عىل املوظفني املؤقتني،
مع مراعا ما ييل:
مع مراعا ما ييل:
( )1يتأألف اس تحقاق اإجاز ا ألبو من أأربعة أأسابيع للموظفني املؤقتني
( )1يتأألف اس تحقاق اإجاز ا ألبو من أأربعة أأسابيع ،ويُطبَّق عىل
املوظفني املؤقتني .ويُط َّبق الاس تحقاق عىل أأساس تناس يب بعد س تة اذلين قضوا  12ئهراً من اخلدمة املتصةل ،ويُط َّبق عىل املوظفني
املؤقتني .ويُط َّبق الاس تحقاق عىل أأساس تناس يب بعد س تة أأئهر
أأئهر من اخلدمة.
من اخلدمة املتصةل.

القاعد (9-3-7أأ)
سقوط اس تحقاق مصاريف نقل
ا ألمتعة
القاعد 13-3-7

(و) وتُط َّبق القاعد " ،5-2-6اإجاز التبين" ،عىل املوظفني املؤقتني
برشط مراعا ما ييل:

(و) وتُط َّبق القاعد " ،5-2-6اإجاز التبين" ،عىل املوظفني املؤقتني
برشط مراعا ما ييل:

( )1يتأألف اس تحقاق اإجاز التبين من مثانية أأسابيع .ويُط َّبق
الاس تحقاق عىل أأساس تناس يب بعد س تة أأئهر من اخلدمة.

( )1يتأألف اس تحقاق اإجاز التبين من مثانية أأسابيع للموظفني
املؤقتني اذلين قضوا  12ئهراً من اخلدمة املتصةل .ويُطبَّق
الاس تحقاق عىل أأساس تناس يب بعد س تة أأئهر من اخلدمة املتصةل.
( أأ) ل يس تحق عاد ً املوظف اذلي يتخىل عن وظيفته أأو يس تقيل ينبغ أأل يكون وجود "مدفوعات أأخرى مس تحقة"
قبل اإمتام س نتني من اخلدمة أأن حيصل عىل مصاريف نقل ا ألمتعة .رشط ًا جيب توافره لسرتداد التاكليف ،وهذا هو
سبب التعديل.
وهذه التاكليف اليت دُفعت ابلفعل جتوز تسويهتا ابلتناسب
واسرتدادها من املدفوعات ا ألخرى املس تحقة للموظف املوظف.
[]...
للموظفني املؤقتني احلق يف املس تحقات التالية املتعلقة ابلسفر:

( أأ) ل يس تحق عاد ً املوظف اذلي يتخىل عن وظيفته أأو يس تقيل
قبل اإمتام س نتني من اخلدمة أأن حيصل عىل مصاريف نقل ا ألمتعة.
وهذه التاكليف اليت دُفعت ابلفعل جتوز تسويهتا ابلتناسب
واسرتدادها من املدفوعات ا ألخرى املس تحقة للموظف.
[]...
للموظفني املؤقتني احلق يف املس تحقات التالية املتعلقة ابلسفر:
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النل احلايل
املاد
املس تحقات املتعلقة بسفر املوظفني ( أأ) مصاريف السفر والشحن
[]...
املؤقتني
ً
( )3وعند متديد تعيني أأويل أأقل من  12ئهرا فتصبح فرت اخلدمة
غري املنقطعة أأكرث من  12ئهر ًا ،حيق للموظفني املؤقتني أأن حيصلوا
عىل مصاريف السفر والشحن عن أأنفسهم وعن أأزواهجم وعن
أأولدمه املعالني .ول يؤذن ابلشحن اإذا مل يكن من املتوقع أأن يبقى
املوظف يف مركز العمل ملد س تة أأئهر عىل ا ألقل.
[]...

النل املُقرتح /اجلديد
( أأ) مصاريف السفر والشحن
[]...
ً
( )3وعند متديد تعيني أأويل أأقل من  12ئهرا فتصبح فرت اخلدمة
غري املنقطعة أأكرث من  12ئهر ًا عىل ا ألقل ،حيق للموظفني املؤقتني
أأن حيصلوا عىل مصاريف السفر والشحن عن أأنفسهم وعن أأزواهجم
وعن أأولدمه املعالني .ولكن ل يؤذن ابلشحن اإذا مل يكن من املتوقع
أأن يبقى املوظف يف مركز العمل ملد س تة أأئهر عىل ا ألقل.
[]...

وصف التعديل /الغرض منه
عُ ِّدلت الفقر ( أأ)( )3لضامن الاتساق مع القاعد -3-7
 (13أأ)(.)2

ُأضيفت فقر جديد (د) لتصحيح سهو ،ولإضافة
(د) سقوط اس تحقاق رحةل ا إلاب
( )1ل حيق عاد ً ألي موظف يتخىل عن وظيفته أأو يس تقيل قبل أأحاكم بشأأن سقوط اس تحقاق رحةل الإاب ابلنس بة
انهتاء مد تعيينه املؤقت أأن حيصل عىل مصاريف رحةل الإاب هل أأو اإىل املوظفني املؤقتني.
ملن يعوهلم .ولكن جيوز للمدير العام أأن يأأذن بدفع هذه املصاريف اإذا
رأأى أأن هناك أأس با ًاب اضطرارية تدعو اإىل القيام بذكل.
( )2ول يدفع املكتب ادلويل مصاريف رحةل الإاب يف حاةل عدم
القيام ابلسفر يف غضون س نة واحد بعد اترخي انهتاء اخلدمة .وإاذا
اكن الك الزوجني من املوظفني واكن للزوج اذلي تنهتي خدمته أأو ًل
احلق يف مصاريف رحةل الإاب ،فال يسقط حقه يف هذه املصاريف
قبل مرور س نة واحد بعد اترخي انهتاء خدمة الزوج الآخر.
(ه) (د) وتُط َّبق القاعد " ،9-3-7سقوط اس تحقاق مصاريف نقل
(د) وتُط َّبق القاعد " ،9-3-7سقوط اس تحقاق مصاريف نقل
ا ألمتعة" ،عىل املوظفني املؤقتني ،ما عدا الفقر ( أأ) .واملوظف اذلي ا ألمتعة" ،عىل املوظفني املؤقتني ،ما عدا الفقر ( أأ) .سقوط
اس تحقاق مصاريف الشحن
يتخىل عن "وظيفته" (يُقصد بلكمة "الوظيفة" يف حاةل املوظفني
املؤقتني "املنصب") أأو يس تقيل قبل اإمتام مد تعيينه املؤقت ل حيق ( )1واملوظف اذلي يتخىل عن "وظيفته" (يُقصد بلكمة "الوظيفة"
يف حاةل املوظفني املؤقتني "املنصب") منصبه أأو يس تقيل قبل اإمتام
هل عاد ً احلصول عىل مصاريف نقل ا ألمتعة .وهذه التاكليف اليت
مد تعيينه املؤقت ل حيق هل عاد ً احلصول عىل مصاريف نقل
دُفعت ابلفعل جتوز تسويهتا ابلتناسب واسرتدادها من املدفوعات
أ
المتعة الشحن .وهذه التاكليف اليت دُفعت ابلفعل جتوز تسويهتا
ا ألخرى املس تحقة للموظف.
ابلتناسب واسرتدادها من املدفوعات ا ألخرى املس تحقة للموظف
املوظف.

عُ ِّدلت الفقر (د) القدية لتصحيح خطأأ .فال حيق
للموظفني املؤقتني احلصول عىل مصاريف "نقل
ا ألمتعة" ،ولكن حيق هلم احلصول اس تحقاق "حشن"
أأقل.
عالو عىل أأن جزء ًا من الفقر (د) القدية مل يكن
مناس ب ًا (اجلزء ا ألول من امجلةل) ،واكن زائد ًا اإىل حد
ما عن احلاجة يف وجود امجلةل ا ألخري من املاد -3-7
 (13أأ)( .)3وقد ُجعلت مد اس تحقاق مصاريف
الشحن عند انهتاء اخلدمة س نة واحد بد ًل من
س نتني.
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املاد

القاعد (2-2-9ب)
اإهناء تعيني املوظفني املؤقتني

النل احلايل

النل املُقرتح /اجلديد

وصف التعديل /الغرض منه
ينبغ أأل يكون وجود "مدفوعات أأخرى مس تحقة"
رشط ًا جيب توافره لسرتداد التاكليف ،وهذا هو
سبب احلذف.

( )2ل يدفع املكتب ادلويل مصاريف الشحن عند انهتاء اخلدمة يف
حاةل عدم القيام ابلشحن يف غضون س نة واحد بعد اترخي انهتاء
اخلدمة .وإاذا اكن الك الزوجني من املوظفني واكن للزوج اذلي تنهتي
خدمته أأو ًل احلق يف مصاريف الشحن ،فال يسقط حقه يف هذه
املصاريف قبل مرور س نة واحد بعد اترخي انهتاء خدمة الزوج
الآخر.

ُتل الفقر الفرعية ( )2اجلديد حمل القاعد -3-7
 (9أأ) و(ب) اليت اكنت تُط َّبق فامي مىض عىل املوظفني
املؤقتني .و ُجعلت مد اس تحقاق مصاريف الشحن
عند انهتاء اخلدمة س نة واحد بد ًل من س نتني.

(ه) وتُط َّبق القاعد " ،8-3-7رد مصاريف السفر ومصاريف نقل
ا ألمتعة" ،عىل املوظفني املؤقتني.

(ه)(و) وتُط َّبق القاعد " ،8-3-7رد مصاريف السفر ومصاريف
نقل ا ألمتعة" ،عىل املوظفني املؤقتني بعد تعديل ما يلزم تعديهل.

(و) وتُط َّبق القاعد " ،10-3-7التأأمني املتعلق ابلسفر" ،عىل
املوظفني املؤقتني.

(و)(ز) وتُط َّبق القاعد " ،10-3-7التأأمني املتعلق ابلسفر" ،عىل
املوظفني املؤقتني بعد تعديل ما يلزم تعديهل.

(ز) وتُط َّبق القاعد " ،11-3-7املرض أأو احلادث أأثناء السفر"،
عىل املوظفني املؤقتني.

(ز)(ح) وتُط َّبق القاعد " ،11-3-7املرض أأو احلادث أأثناء
السفر" ،عىل املوظفني املؤقتني.

(ح) وتُط َّبق القاعد " ،12-3-7نقل ُالرفات" ،عىل املوظفني
املؤقتني.
أ
(ب) وجيوز للمدير العام ،مع اإبداء الس باب اليت دعته اإىل ذكل،
اإهناء تعيني املوظف امل ُ َّعني تعيين ًا مؤقت ًا ألي من ا ألس باب التالية:
[]...
( )3اإذا اكن املوظف املعين مل يعد قادر ًا عىل أأداء واجباته ألس باب
حصية؛
[]...
( )5اإذا اكن املوظف قبل تعيينه قد قدَّم أأي بياانت خاطةة أأو
ُم ِّ
ضلةل يف منوذج الطلب اخلاص به ،أأو أأخفى أأي معلومات تتعلق

(ح)(ط) وتُط َّبق القاعد " ،12-3-7نقل ُالرفات" ،عىل املوظفني
املؤقتني.
أ
(ب) وجيوز للمدير العام ،مع اإبداء الس باب اليت دعته اإىل ذكل،
اإهناء تعيني املوظف امل ُ َّعني تعيين ًا مؤقت ًا ألي من ا ألس باب التالية:
[]...
( )3اإذا اكن املوظف املعين مل يعد قادر ًا غري قادر عىل أأداء واجباته
ألس باب حصية؛
[]...
( )5اإذا اكن املوظف قبل تعيينه قد قدَّم أأي بياانت خاطةة أأو
ُم ِّ
ضلةل يف منوذج الطلب اخلاص به ،أأو أأخفى أأي معلومات تتعلق

الفقر الفرعية (ب)( :)3التعديل نفسه اذلي ُأد ِّخل
عىل املاد  (2-9أأ)( )2يف املرفق ا ألول.
الفقر الفرعية (ب)( :)5التعديل نفسه اذلي ُأد ِّخل
عىل املاد  (2-9أأ)( )4يف املرفق ا ألول.
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النل احلايل
بصالحيته واكنت تكل املعلومات س تحول دون تعيينه لو ُعرفت
وقت التعيني؛

النل املُقرتح /اجلديد
بصالحيته واكنت تكل املعلومات س تحول دون تعيينه لو ُعرفت
وقت التعيني؛ اإذا ظهرت حقائق سابقة عىل تعيني املوظف وتتعلق
بصالحيته ،واكنت س تحول دون تعيينه لو اكنت قد ُعرفت قبل
تعيينه.

( )6اإذا ختىل املوظف عن وظيفته؛

( )6اإذا ختىل املوظف عن وظيفته؛

( )7اإذا اكن هذا الإجراء لصاحل حسن اإدار املكتب ادلويل،

( )6( )7اإذا اكن هذا الإجراء لصاحل حسن اإدار املكتب ادلويل،
( )8ورشيطة عدم طعن املوظف املعين يف الإجراء.

( )8رشيطة عدم طعن املوظف املعين يف الإجراء.
تُط َّبق املاد الوارد أأعاله عىل املوظفني املؤقتني .ويُط َّبق مصطلح
القاعد 1-3-9
"التخيل عن الوظيفة" عىل املوظفني املؤقتني اذلين ختلوا عن
ختيل املوظفني املؤقتني عن الوظيفة منصهبم.
[]...
القاعد 1-8-9
(ج) ول يُدفع أأي تعويض للموظف املؤقت اذلي:
تعويض اإهناء خدمة املوظفني
( )1يس تقيل ،اإل يف احلالت اليت يكون املوظف قد تلقى فهيا
املؤقتني
اإئعار ًا ابإهناء اخلدمة ومت فهيا التفاق عىل اترخي اإهناء اخلدمة؛
[]...
( )3يُهنيى تعيينه بسبب اخلدمة غري املرضية؛
القاعد 1-9-9
منحة العود اإىل الوطن

[]...
ُيضع دفع منحة العود اإىل الوطن للرشوط والتعاريف التالية:
[]...
(ج) وليس للموظف امل ُ َّعني تعيين ًا حملياً ،ول املوظف اذلي يتخىل
عن وظيفته ،ول املوظف اذلي يكون يف وطنه يف وقت انهتاء
اخلدمة ،احلق يف احلصول عىل منحة الإعاد اإىل الوطن؛
[]...
(ك) وبرصف النظر عن الفقر (ح) أأعاله ،حيتفظ املوظفون اذلين

وصف التعديل /الغرض منه

الفقر الفرعية (ب)( :)6التعديل نفسه اذلي ُأد ِّخل
عىل املاد  (2-9أأ)( )5يف املرفق ا ألول.
ُأدجمت الفقراتن الفرعيتان (ب)( )7و( )8لتصحيح
خطأأ (ومت تغيري الرتقمي وفق ًا ذلكل).

تُط َّبق املاد الوارد أأعاله عىل املوظفني املؤقتني .ويُط َّبق مصطلح
"التخيل عن الوظيفة" عىل املوظفني املؤقتني اذلين ختلوا عن
منصهبم.
[]...
(ج) ول يُدفع أأي تعويض للموظف املؤقت اذلي:

ملا اكنت املاد  3-9بصيغهتا املعدةل تُط َّبق عىل
املوظفني املؤقتني ،أأصبحت القاعد  1-3-9زائد عن
احلاجة ،وذلكل ُحذفت.

( )1يس تقيل ،اإل يف احلالت اليت يكون املوظف قد تلقى فهيا
اإئعار ًا ابإهناء اخلدمة ومت فهيا التفاق عىل اترخي اإهناء اخلدمة؛
[]...
( )3يُهنيى تعيينه بسبب اخلدمة غري املرضية ا ألداء أأو السلوك غري
املُرضيني؛
[]...
ُيضع دفع منحة العود اإىل الوطن للرشوط والتعاريف التالية:
[]...
(ج) وليس للموظف امل ُ َّعني تعيين ًا حملياً ،ول املوظف اذلي يتخىل
عن وظيفته ،ول املوظف اذلي يقع يف وطنه مركز معهل أأو ماكن
اإقامته ،يكون يف وطنه يف وقت انهتاء اخلدمة ،احلق يف احلصول
عىل منحة الإعاد اإىل الوطن؛
[]...
(ك) وبرصف النظر عن الفقر (ح) أأعاله ،حيتفظ املوظفون اذلين

الفقر (ج)( :)1التعديل نفسه اذلي ُأد ِّخل عىل املاد
 (8-9أأ)( "1")3يف املرفق ا ألول.
عُ ِّدلت الفقر (ج)( )3لضامن الاتساق مع القاعد -9
(2-2ب)(.)4

عُ ِّدلت الفقر (ج) لضامن الاتساق مع املاد  (9-9أأ)
من نظام املوظفني بصيغهتا املعدةل يف املرفق ا ألول.

ُحذفت الفقر (ك) ألنه مل يعد يوجد أأي موظف يف
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القاعد 2-1-10

النل املُقرتح /اجلديد
النل احلايل
اكنوا يعملون ابلفعل يف املكتب ادلويل قبل  1يناير  ،1981ابحلق اكنوا يعملون ابلفعل يف املكتب ادلويل قبل  1يناير  ،1981ابحلق
يف احلصول عىل منحة العود اإىل الوطن مبا يتناسب مع س نوات
يف احلصول عىل منحة العود اإىل الوطن مبا يتناسب مع س نوات
وئهور اخلدمة اليت تؤهلهم للحصول عىل املنحة واليت قضوها ابلفعل وئهور اخلدمة اليت تؤهلهم للحصول عىل املنحة واليت قضوها ابلفعل
يف ذكل التارخي دون احلاجة اإىل تقدمي اإثبات تغيري حمل الإقامة؛
يف ذكل التارخي دون احلاجة اإىل تقدمي اإثبات تغيري حمل الإقامة؛
ولكن ُيضع احلصول عىل أأي اس تحقاق اإضايف بعد ذكل التارخي
ولكن ُيضع احلصول عىل أأي اس تحقاق اإضايف بعد ذكل التارخي
للرشوط املنصوص علهيا يف الفقرتني (ح) و(ط) أأعاله؛
للرشوط املنصوص علهيا يف الفقرتني (ح) و(ط) أأعاله؛
[]...
[]...
(ل) (ك) []...
(ل) []...
(م) []...
[]...

الإجراء
املاد  (2-4-11أأ)
التسوية الإدارية حلالت رد تقيمي
ا ألداء

( أأ) عىل املوظف اذلي يود رد التقيمي اذلي أأجري عن أأدائه بناء عىل
املاد  20-4أأن يوجه ذكل الرد كتابيا اإىل مدير ئعبة اإدار املوارد
البرشية يف غضون ثالثني ( )30يوما تقوييا اعتبارا من اترخي صدور
قرار املسؤول عن اإجراء التقيمي .وينظر مدير ئعبة اإدار املوارد
البرشية يف ذكل الرد ِّ
وُيطر املوظف كتابيا ابلقرار املُتخذ وأأس باب
اختاذه يف غضون ثالثني ( )30يوما تقوييا اعتبارا من اترخي اس تالم
الرد .وعندما يكون املدير العام هو املرشف أأو املسؤول عن اإجراء
التقيمي ،فاإنه يتوىل بنفسه النظر يف الرد .ويف حال اتفاق مدير ئعبة
اإدار املوارد البرشية واملوظف عىل أأن اجملال ل يزال متاحا لتسوية
القضية ابلطرق غري الرمسية ،جاز تعليق املُهةل الزمنية ملد تصل اإىل
تسعني ( )90يوما تقوييا .ومبجرد انقضاء مد التعليق ي ُس تأأنف
النظر يف القضية رمسيا ،اإل اإذا طلب املدع كتابيا حسب الرد.

(م) (ل) []...
[]...
(ز) يف الظروف الاس تثنائية ،جيوز للمدير العام ،أأو مدير ئعبة
اإدار املوارد البرشية (حسب احلال) ،متديد املُهل الزمنية املنطبقة
بناء عىل الفقرات ( أأ) و(ب) و(ج) الوارد أأعاله .ويف هذه احلاةل،
جيب اإخطار املدعى عليه كتابياً بذكل.
( أأ) عىل املوظف اذلي يود رد التقيمي اذلي أأجري عن أأدائه بناء عىل
املاد  20-4القاعد  1-20-4والقاعد  2-20-4أأن يوجه ذكل الرد
كتابيا اإىل مدير ئعبة اإدار املوارد البرشية يف غضون ثالثني ()30
يوما تقوييا اعتبارا من اترخي صدور قرار املسؤول عن اإجراء التقيمي.
وينظر مدير ئعبة اإدار املوارد البرشية يف ذكل الرد ِّ
وُيطر املوظف
كتابيا ابلقرار املُتخذ وأأس باب اختاذه يف غضون ثالثني ( )30يوما
تقوييا اعتبارا من اترخي اس تالم الإجابة عىل الرد أأو اس تالم أأي
معلومات اإضافية مطلوبة .وعندما يكون املدير العام هو املرشف أأو
املسؤول عن اإجراء التقيمي ،فاإنه يتوىل بنفسه النظر يف الرد .ويف
حال اتفاق مدير ئعبة اإدار املوارد البرشية واملوظف عىل أأن اجملال
ل يزال متاحا لتسوية القضية ابلطرق غري الرمسية ،جاز تعليق املُهةل
الزمنية ملد تصل اإىل تسعني ( )90يوما تقوييا .ومبجرد انقضاء مد
التعليق ي ُس تأأنف النظر يف القضية رمسيا ،اإل اإذا طلب املدع كتابيا
حسب الرد.

وصف التعديل /الغرض منه
الفئة الفنية والفئات العليا ِّم َّمن عُينوا يف الويبو
موظفني فنيني قبل يناير .1981

ُأضيفت فقر جديد (ز) لمتكني السلطة اخملتصة من
متديد املواعيد الهنائية يف الظروف الاس تثنائية.
لتحديث ا إلئار املرجعية عىل ضوء التعديل اذلي
ُأد ِّخل عىل املاد ( 20-4انظر املرفق ا ألول).

لتوضيح أأن املهةل الزمنية اليت تبلغ  30يوم ًا تقويي ًا
سوف ُُتسب اعتبار ًا من اس تالم الإجابة عىل الرد أأو
اس تالم أأي معلومات اإضافية مطلوبة.
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القاعد 1-5-11
جملس الطعون

النل احلايل

[]...
(ب) وتكون تشكيةل جملس الطعون كام ييل:
[]...
( )2وعضوان يعيهنام املدير العام من بني موظف املكتب ادلويل.

[]...
(ب) وتكون تشكيةل جملس الطعون كام ييل:
[]...
( )2وعضوان يعيهنام املدير العام من بني موظف املكتب ادلويل.

( )3وعضوان ينت هبام موظفو املكتب ادلويل وفق اإجراء يضعه
املدير العام ابلتشاور مع جملس املوظفني.

( )3وعضوان ينت هبام موظفو املكتب ادلويل من بني املوظفني ،وفق عُ ِّدلت الفقر (ب)( )3لتوضيح أأن أأعضاء جملس
اإجراء يضعه املدير العام ابلتشاور مع جملس املوظفني.
الويبو للطعون املنت بني جيب أأن يكونوا من
املوظفني ،كام هو احلال ابلنس بة اإىل العضوين الذلين
يعيهنام املدير العام.
[]...

(ل) وتكون جمللس الطعون عطلتان س نويتان ،اإحداهام خالل فرت
أأعياد أآخر الس نة من  24ديسمرب اإىل  5يناير ،وا ألخرى خالل
فصل الصيف من  1يوليو اإىل  15أأغسطس .و أأثناء عطةل جملس
الطعون تُعلق مجيع املُهل الزمنية املُحدد حىت انهتاء العطةل.
[]...
أ
(و) ويكون أمام املدير العام ،اعتبارا من اترخي اس تالم الطعن من
قبل جملس الطعون ،س تون ( )60يوما تقوييا لتقدمي رده ،عىل أأن
تُرسل نسخة من ذكل الرد اإىل الطاعن.

(ل) وتكون جمللس الطعون عطلتان س نويتان ،اإحداهام خالل فرت
أأعياد أآخر الس نة من  24ديسمرب اإىل  54يناير ،وا ألخرى خالل
فصل الصيف من  15يوليو اإىل  15أأغسطس .و أأثناء عطةل جملس
الطعون تُعلق مجيع املُهل الزمنية املُحدد حىت انهتاء العطةل.
[]...
أ
(و) ويكون أمام املدير العام ،اعتبارا من اترخي اس تالم الطعن من
قبل جملس الطعون ،س تون ( )60يوما تقوييا لتقدمي رده ،عىل أأن
تُرسل نسخة من ذكل الرد اإىل الطاعن.

[]...

القاعد 3-5-11
القضاا املطروحة أأمام جملس
الطعون

القاعد 2-2-12

النل املُقرتح /اجلديد

وصف التعديل /الغرض منه

عُ ِّدلت الفقر (ل) لتقصري املد الزمنية لعطليت جملس
الطعون (من  13و 46يوم ًا اإىل  12و 32يوم ًا ،عىل
التوايل).
عُ ِّدلت الفقراتن (و) و(ز) حبيث تبد أأ املهةل الزمنية
امل ُحدد لتقدمي الرد ،والتعقيب عىل الرد ،والرد عىل
التعقيب اعتبار ًا من اترخي اس تالم الوثيقة ذات الصةل
من ِّقبل املدير العام أأو الطاعن ،وليس من اترخي
اس تالهما من ِّقبل جملس الطعون.

(ز) وجيوز للطاعن التعقيب عىل ذكل الرد يف غضون ثالثني (( )30ز) وجيوز للطاعن التعقيب عىل ذكل الرد يف غضون ثالثني ()30
يوما تقوييا اعتبارا من اترخي اس تالم جملس الطعون لرد املدير العام ،يوما تقوييا اعتبارا من اترخي اس تالم جملس الطعون لرد املدير العام،
عىل أأن تُرسل نسخة من ذكل التعقيب اإىل املدير العام ،وللمدير
عىل أأن تُرسل نسخة من ذكل التعقيب اإىل املدير العام ،وللمدير
العام أأن يرد عىل ذكل التعقيب يف غضون ثالثني ( )30يوما تقوييا العام أأن يرد عىل ذكل التعقيب يف غضون ثالثني ( )30يوما تقوييا
اعتبارا من اترخي اس تالم جملس الطعون للتعقيب املذوور ،عىل أأن اعتبارا من اترخي اس تالم جملس الطعون للتعقيب التعقيب املذوور،
عىل أأن تُرسل نسخة من ذكل الرد اإىل الطاعن.
تُرسل نسخة من ذكل الرد اإىل الطاعن.
[]...
[]...
ُحذفت هذه املاد ألهنا تتعارض مع حقيقة أأن الفصلني
القاعد  – 2-2-12اترخي النفاذ
يبد أأ نفاذ هذا النظام ولحئته املُنقَّحني اعتبار ًا من  1يناير ،2013
ُ
العارش واحلادي عرش دخال حزي النفاذ يف يناير
يبد أأ نفاذ هذا النظام ولحئته املنقَّحني اعتبار ًا من  1يناير ،2013
وتُلغى مجيع ا ألحاكم املقابةل السارية قبل ذكل التارخي.
ً
ِّ
أ
أ
أ
 2014و أأن الحاكم الخرى قد عُدلت أأيضا منذ يناير
وتُلغى مجيع الحاكم املقابةل السارية قبل ذكل التارخي.
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اترخي النفاذ

املاد

النل املُقرتح /اجلديد

النل احلايل

وصف التعديل /الغرض منه
 .2013انظر أأيض ًا التعديالت املقرتح اإدخالها عىل
املاد  4-12و 5-12يف املرفق ا ألول.
لتوضيح ما س يحدث يف حاةل التعارض بني النصني
الفرنيس والإنلكزيي .فليست لك املواد والقواعد انجتةً
عن معل الفريق الاستشاري .ويف حاةل وجود
تعارض ،فاإن النسخة الإنلكزيية اليت صيغت أأو ًل
سوف تُر َّجح عىل النسخة الفرنس ية.

القاعد 3-2-12

القاعد  – 3-2-12جحية نصوص النظام والالحئة

القاعد  – 23-2-12جحية نصوص النظام والالحئة

جحية نصوص النظام والالحئة

النصان الإنلكزيي والفرنيس لنظام املوظفني ولحئته متساوان يف
احلجية .ويف حاةل تعارض النصني ،جيب اإاتحة ورقات معل الفريق
الاستشاري املعين بنظام املوظفني ولحئته (امل ُ َّ
شّك يف عام 2010
بتعممي اإداري) بناء عىل طلب ُمقدم اإىل املكتب ادلويل.

املرفق الثاين ،املاد 1

( أأ) فامي ييل جدول مرتبات املدير العام:
[]...
(ب) ويُوضع جدول مرتبات فئة املديرين والفئات العليا عىل ئ بكة
الويبو ادلاخلية (الإنرتانت).

النصان الإنلكزيي والفرنيس لنظام املوظفني ولحئته متساوان يف
احلجية .ويف حاةل تعارض النصني الإنلكزيي والفرنيس لنظام
املوظفني ولحئته ،يُر َّجح النل الإنلكزيي .جيب اإاتحة ورقات معل
الفريق الاستشاري املعين بنظام املوظفني ولحئته (امل ُ َّ
شّك يف عام
 2010بتعممي اإداري) بناء عىل طلب ُمقدم اإىل املكتب ادلويل.
تبس يط .لتجنب الاضطرار اإىل تعديل نظام املوظفني
( أأ) فامي ييل جدول مرتبات املدير العام:
(ب) ويُوضع تُوضع عىل ئ بكة الويبو ادلاخلية (الإنرتانت) جداول ولحئته يف لك مر يُعدَّل فهيا جدول املرتبات.
مرتبات املدير العام واملوظفني املُعينني يف فئة املديرين والفئات العليا
عىل ئ بكة الويبو ادلاخلية (الإنرتانت).

(ج) وتُوضع جداول مرتبات موظف الفئة الفنية عىل ئ بكة الويبو
ادلاخلية (الإنرتانت).

(ج) وتُوضع جداول مرتبات موظف والفئة الفنية عىل ئ بكة الويبو
ادلاخلية (الإنرتانت).

(د) وتُوضع جداول مرتبات موظف فئة اخلدمات العامة وفئة
املوظفني الفنيني الوطنيني عىل ئ بكة الويبو ادلاخلية (الإنرتانت).

(د) وتُوضع جداول مرتبات موظف وفئة املوظفني الفنيني الوطنيني
وفئة اخلدمات العامة وفئة املوظفني الفنيني الوطنيني عىل ئ بكة
الويبو ادلاخلية (الإنرتانت).

املرتبات

املرفق السادس

فقر جديد (د)

حساب املُهل الزمنية ألغراض
الفصل العارش والفصل احلادي
عرش

(د) حني تُعلَّق أأي همةل زمنية ،فاإن فرت التعليق ل ُُتسب مضن
الوقت .مثال :أأودع موظف طعناً أأمام جملس الطعون .ومت اس تالم
رد املدير العام عىل الطعن يوم  15ديسمرب .وجيب يف ا ألحوال
العادية أأن يُرسل التعقيب عىل هذا الرد يف غضون  30يوماً تقويي ًا،
أأي قبل  14يناير من الس نة التقويية التالية (القاعد (3-5-11ز)).
ولكن جملس الطعون يكون يف عطةل س نوية خالل فرت أأعياد أآخر
الس نة من  24ديسمرب اإىل  4يناير ( 12يوماً تقويياً) ،وخالل هذه
العطةل ،تُعلَّق لك املهل الزمنية أأمام جملس الطعون حىت انهتاء

ُأضيفت فقر جديد (د) لتوضيح معىن "تعليق املهل
الزمنية" ،خاص ًة عىل ضوء القاعد (1-5-11ل).
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املاد

النل احلايل

النل املُقرتح /اجلديد
العطةل (القاعد (1-5-11ل)) .ويف مثل هذه احلاةل ،تُم َّدد املهةل
املدد لتقدمي التعقيب مبقدار  12يوماً تقويي ًا (أأي مد العطةل)،
وجيب حينةذ تقدمي التعقيب قبل  26يناير من الس نة التقويية
التالية .وإاذا وافق يوم  26يناير يوم سبت أأو أأحد أأو يوم عطةل
رمسية يف الويبو ،تُطبَّق الفقر (ج) الوارد أأعاله.

وصف التعديل /الغرض منه

[ييل ذكل املرفق الثالث]
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ANNEX III

املرفق الثالث

تعديالت عىل لحئة املوظفني واملرفقات ذات الصةل ُطبِّقت بني  1يوليو  2014و 30يونيو 2015
القاعد اجلديد 4-9-4
القوامئ الاحتياطية

النل احلايل

املاد

النل املُقرتح /اجلديد
(أأ) جيوز وضع املرحشني اذلين أأويص هبم جملس تعيني
ومل يعيهنم املدير العام يف قامئة احتياطية.

وصف التعديل /الغرض منه
اترخي بدء النفاذ 1 :نومفرب .2014

قاعد جديد تسمح بأأن يُوضع يف قامئة احتياطية
املرحشون املتقدمون ملسابقات الويبو اذلين أأوىص هبم
(ب) وإاذا أأصبحت الوظيفة نفسها أأو وظيفة ابلرتبة
نفسها وذات همام مماثةل ئاغر ً يف غضون عام واحد من جملس تعيني ولكن مل يعيهنم املدير العام.
وضع مرحش يف القامئة الاحتياطية ،جاز تعيني املرحش
الاحتياط دون اإجراء مسابقة جديد .
(ج) ُوُتدد رشوط وإاجراءات اس تخدام القوامئ
الاحتياطية يف تعممي اإداري.

(د) ول تُطبق هذه القاعد عىل تعيني املوظفني
املؤقتني.
(د) الإجاز املرضية بشهاد

القاعد 2-2-6

(د) الإجاز املرضية بشهاد

طول
الإجاز املرضية والإجاز اخلاصة بسبب املرض امل ُ َّ

( )1ل يُمنح أأي موظف ،اإل ابإذن من املدير العام،
( )1ل يُمنح أأي موظف ،اإل ابإذن من املدير العام،
اإجاز ً مرضي ًة بدون ئهاد ملد تزيد عن ثالثة أأام معل اإجاز ً مرضي ًة بدون ئهاد ملد تزيد عن ثالثة أأام معل
متتالية دون تقدمي ئهاد من طبيب مؤهل رمسي ًا
متتالية دون تقدمي ئهاد من طبيب مؤهل رمسي ًا
مفادها أأن املوظف غري قادر عىل أأداء واجباته ُوُت ِّدد مفادها أأن املوظف غري قادر عىل أأداء واجباته ُوُت ِّدد
مد غيابه املمتةل .وتُقدَّم هذه الشهاد يف موعد ل
مد غيابه املمتةل .وتُقدَّم هذه الشهاد يف موعد ل
يتجاوز هناية يوم العمل الرابع بعد الغياب ا ألول عن
يتجاوز هناية يوم العمل الرابع بعد الغياب ا ألول عن
العمل ،اإل يف حاةل وجود ظروف خارجة عن إاراد
العمل ،اإل يف حاةل وجود ظروف خارجة عن إاراد
املوظف.
املوظف.
(ه) الإجاز املرضية والإجاز اخلاصة الطويةل املدى
طول
بسبب املرض امل ُ َّ

(ه) الإجاز املرضية والإجاز اخلاصة الطويةل املدى
طول
بسبب املرض امل ُ َّ

[]...

[]...

اترخي بدء النفاذ 1 :يناير .2015
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املاد

املرفق ا ألول
املرسد
املاد  – 2املرسد

النل احلايل
( )2واملوظفون اذلين يكونون ،طبق ًا للفقر (ب) أأعاله،
يف اإجاز مرضية بنصف أأجر بعد استنفاذ اإجازاهتم
املرضية بأأجر اكمل واذلين ل يس تطيعون احلفاظ عىل
وضع ا ألجر الاكمل من خالل امجلع بني اإجاز مرضية
بنصف أأجر وإاجاز س نوية مس تحقة أأو العمل لنصف
الوقت ،حيصلون عىل نصف مرتهبم الصايف وتسوية مقر
العمل ،حيامث انطبق .وإاضافة اإىل ذكل ،حيصلون ،حيامث
انطبق ،عىل املبلغ الاكمل لبدل الإعاةل ،وبدل اللغة،
ومنحة التعلمي ،ومنحة الانتداب ،وإاعانة الإجيار وبدل
الاغرتاب.
[]...
(ط) وعندما حيدث مرض يس متر لأكرث من ثالثة أأام
معل متتالية يف أأثناء الإجاز الس نوية أأو اإجاز زار
الوطن ،جيوز ُتويل هذه ا ألام اإىل اإجاز مرضية برشط
تقدمي ئهاد طبية مناس بة أأو دليل ُمقنع أآخر .ويف هذه
الظروف ،يكون املوظف املعين مسؤو ًل عن تقدمي
طلب حصول عىل اإجاز مرضية مصحو ًاب ابلشهاد
الطبية أأو غريها من ا ألدةل ادلامعة يف أأقرب وقت ممكن
ومبجرد اس تئناف العمل عىل أأي حال.
[]...
( أأ) ت َُّعرف املصطلحات التالية:
[]...
( )11يُقصد مبصطلح "زوج" الش ل اذلي تربطه
ابملوظف عالقة زواج أأو عالقة معارش بني رجل وامرأأ
أأو عالقة معارش بني صخصني من اجلنس نفسه ،برشط
أأن تكون هذه العالقة ُمعرتفا هبا قانو ًان مبوجب قوانني
البدل اذلي حيمل املوظف جنسيتهُ .وُتدَّد اجلنس ية وفقاً
لنظام املوظفني ولحئته اإذا اكن املوظف حيمل أأكرث من
جنس ية.

النل املُقرتح /اجلديد
( )2واملوظفون اذلين يكونون ،طبق ًا للفقر (ب) أأعاله،
يف اإجاز مرضية بنصف أأجر بعد استنفاذ اإجازاهتم
املرضية بأأجر اكمل واذلين ل يس تطيعون احلفاظ عىل
وضع ا ألجر الاكمل من خالل امجلع بني اإجاز مرضية
بنصف أأجر وإاجاز س نوية مس تحقة أأو العمل لنصف
الوقت ،حيصلون عىل نصف مرتهبم الصايف وتسوية مقر
العمل ،حيامث انطبق .وإاضافة اإىل ذكل ،حيصلون ،حيامث
انطبق ،عىل املبلغ الاكمل لبدل الإعاةل ،وبدل اللغة،
ومنحة التعلمي ،ومنحة الانتداب ،وإاعانة الإجيار ،وبدل
التنقل واملشقة وبدل الاغرتاب.
[]...
(ط) وعندما حيدث مرض يس متر لأكرث من ثالثة أأام
معل متتالية يف أأثناء الإجاز الس نوية أأو اإجاز زار
الوطن ،جيوز ُتويل هذه ا ألام اإىل اإجاز مرضية برشط
تقدمي ئهاد طبية مناس بة أأو دليل ُمقنع أآخر .ويف هذه
الظروف ،يكون املوظف املعين مسؤو ًل عن تقدمي
طلب حصول عىل اإجاز مرضية مصحو ًاب ابلشهاد
الطبية أأو غريها من ا ألدةل ادلامعة يف أأقرب وقت ممكن
ومبجرد اس تئناف العمل عىل أأي حال.
[]...
( أأ) ت َُّعرف املصطلحات التالية:
[]...
( )7( )11يُقصد مبصطلح "زوج" الش ل اذلي
تربطه ابملوظف عالقة زواج أأو عالقة معارش بني رجل
وامر أأ أأو عالقة معارش بني صخصني من اجلنس نفسه،
برشط أأن تكون هذه العالقة ُمعرتفا هبا قانو ًان مبوجب
قوانني السلطة اخملتصة اليت ُأبرم مبوجهبا عقد الزواج أأو
عقد املعارش  .البدل اذلي حيمل املوظف جنسيتهُ .وُتدَّد
اجلنس ية وفق ًا لنظام املوظفني ولحئته اإذا اكن املوظف
حيمل أأكرث من جنس ية.

وصف التعديل /الغرض منه
تعديل ُتريري .عُ ِّدلت الفقر (ه)( )2لإدراج اإئار اإىل
بدل التنقل واملشقة ،وحلذف الإئار اإىل بدل عدم نقل
ا ألمتعة ،اذلي مل يعد ُمط َّبق ًا عىل أأي موظف من
موظف الويبو.

عُ ِّدلت الفقر (ط) حلذف عباريت " أأو دليل ُمقنع أآخر"
و" أأو غريها من ا ألدةل ادلامعة" ،ألن املوظف ُملزم يف
مثل هذه الظروف بتقدمي ئهاد طبية من طبيب
مؤهل رمسي ًا.

اترخي بدء النفاذ 1 :نومفرب .2014
عُ ِّدلت املاد  (2أأ)( )11من أأجل ُتديد حاةل املوظف
الزواجية ابلرجوع اإىل قوانني السلطة اخملتصة اليت ُأبرم
مبوجهبا عقد الزواج أأو عقد املعارش  ،وليس ابلرجوع
اإىل قوانني البدل اذلي حيمل املوظف جنسيته.
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املرفق الثاين

املاد

املرتبات والبدلت

النل احلايل
( أأ) فامي ييل جدول مرتبات املدير العام:
اجلدول النافذ اعتبار ًا من  1يناير 2014
(املبالغ الس نوية ابدلولر ا ألمرييك)

املاد  (1أأ) – املرتبات

الرتبة
املدير العام

املرفق الرابع
النظام ادلاخيل جملالس التعيني
املاد (3ز) – الإجراءات

النل املُقرتح /اجلديد
( أأ) فامي ييل جدول مرتبات املدير العام:
اجلدول النافذ اعتبار ًا من  1يناير 20142015
(املبالغ الس نوية ابدلولر ا ألمرييك)
الرتبة

P
G
D
S

358 936
233 337
176 836
157 262

املدير العام

P
G
D
S

وصف التعديل /الغرض منه
اترخي بدء النفاذ 1 :يناير 2015
عُ ِّدلت املاد  (1أأ) لتحديث جدول مرتبات املدير العام،
مع ًال ابلقرار  251/69للجمعية العامة ل ألمم املتحد .

358 936
235 696 233 337
178 624 176 836
158 852 157 262

(ز) يرفع اجمللس توصياته اإىل املدير العام يف ئّك تقرير (ز) يرفع اجمللس توصياته اإىل املدير العام يف ئّك تقرير اترخي بدء النفاذ 1 :نومفرب .2014
مكتوب يتوىل ا ألمني اإعداد مرشوعه .وي ُ ِّوقع الرئيس
مكتوب يتوىل ا ألمني اإعداد مرشوعه .وي ُ ِّوقع الرئيس
ِّ
عُدلت املاد (3ز) لضامن الاتساق مع القاعد اجلديد
ولك عضو من أأعضاء اجمللس عىل التقرير .ويضع
ولك عضو من أأعضاء اجمللس عىل التقرير .ويضع
.4-9-4
اجمللس ،بقدر ما يسمح به معيار الطلبات ،قامئ ًة
اجمللس ،بقدر ما يسمح به معيار الطلبات ،قامئ ًة
ُ
اب ألسامء امل تار ابملرحشني املوىص هبم ،حبسب ترتيب
اب ألسامء امل ُ تار حبسب ترتيب ا ألفضلية ،مع ذور
ا ألفضلية ،مع ذور أأس باب هذا التفضيل تكل
أأس باب هذا التفضيل.
التوصيات.

[هناية املرفق الثالث والوثيقة]

