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 الويبو للتنسيقجلنة 
 

 واألربعون( الثامنةوالسبعون )الدورة العادية  الرابعةالدورة 
ىل  2جنيف، من   2017أأكتوبر  11اإ

 
 

 تعديالت على نظام املوظفني والئحته

ضافة  اإ

املوظفني اذلين بلغوا يستبقي يف اخلدمة  أأن للمدير العام ، حاليا،سن التقاعد"" املوظفني نظاممن  9-10ملادة ا جتزي .1
بعد سن يف اخلدمة  أأن يُستبقى جتزياملادة ل تكل عاما. غري أأن  65 سن حىت ،عاما 62و أأ  60أأي  ،ةسن التقاعد القانوني

 .عاما 65 لتقاعدمه ةسن القانونيتكون ال ن اذلين املوظفوالتقاعد 

الأمم املتحدة نظام املشاركة يف  ملواءمة الأحاكم القانونية للمنظمة مع الأحاكم القانونية للمنظامت ادلولية الأخرىوسعيا  .2
ماكنية أأن ميّدد املدير العام ملنح املوظفني نظاممن  9-10ملادة تعديل ا يُقرتح، املوحد مدة خدمة أأي ، يف حالت اس تثنائية، اإ

ذا رأأى القانونيةموظف بعد سن التقاعد  داري د حدّ أأن ذكل من مصلحة املنظمة. وس تُ  اإ تقييدات متعلقة  ةأأييف تعممي اإ
 المتديد. ذكلب

ُ يف املرفق ويرد  .3  .2018يناير  1 اعتبارا منيدخل حزي النفاذ قرتح ل التعديل امل

ن جلنة .4 ىل  اإ اعامتد الويبو للتنس يق مدعوة اإ
دخاهل التعديل   نظام من 9-10عىل املادة اُلمقرتح اإ

املوظفني عىل النحو الوارد يف مرفق 
ليدخل حزي  .WO/CC/74/4 Add الوثيقة

 .2018يناير  1 اعتبارا من النفاذ

 ]ييل ذكل املرفق[
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دخاهل عىل  2018يناير  1من  دخل حزي النفاذ اعتباراينظام املوظفني ل  من 9-10 ادةامل التعديل املقرتح اإ

 وصف التعديل/الغرض منه النص اجلديد املقرتح النص احلايل املادة

 9-10 املادة

 سن التقاعد

يُستبقى يف اخلدمة بعد سن اخلامسة والس تني املوظفون  ل )أأ(
 أأو بعد هذا التارخي. 2014يناير  1اذلين أأصبحت تعييناهتم انفذًة يف 

يُستبقى يف اخلدمة بعد سن الثانية والس تني املوظفون  ول )ب(
أأو بعد هذا التارخي  1990نومفرب  1اذلين أأصبحت تعييناهتم انفذًة يف 

 .2014يناير  1وقبل 

ل يُستبقى يف اخلدمة بعد سن الس تني املوظفون و )ج(
أأو بعده،  1977نومفرب  1أأصبحت تعييناهتم انفذًة يف  اذلين
 .1990 نومفرب 1 وقبل

( بجيوز للمدير العام، برصف النظر عن الفقرتني )و  )د(
دة، بمتديد سن جو) ( الواردتني أأعاله، أأن يأأذن، يف حالت ُمحدَّ

ذا رأأى أأن ذكل من  التقاعد مبا ل يتجاوز اخلامسة والس تني اإ
 املنظمة. مصلحة

هناًء للخدمة ابملعىن املقصود يف و )ه( ل يعترب التقاعد اإ
 .4-9و 2-9 نيادتامل

 

ل يُستبقى يف اخلدمة بعد سن اخلامسة والس تني املوظفون  )أأ(
 أأو بعد هذا التارخي. 2014يناير  1اذلين أأصبحت تعييناهتم انفذًة يف 

يُستبقى يف اخلدمة بعد سن الثانية والس تني املوظفون  ول )ب(
أأو بعد هذا التارخي  1990نومفرب  1اذلين أأصبحت تعييناهتم انفذًة يف 

 .2014يناير  1وقبل 

ل يُستبقى يف اخلدمة بعد سن الس تني املوظفون و )ج(
أأو بعده،  1977نومفرب  1أأصبحت تعييناهتم انفذًة يف  اذلين
 .1990نومفرب  1 وقبل

( ج( و)ببرصف النظر عن الفقرتني )، جيوز للمدير العامو  )د(
دة اس تثنائية حالتأأن يأأذن، يف  ،الواردتني أأعاله  سن، بمتديد ُمحدَّ

ذا رأأى أأن ذكل من  مبا ل يتجاوز اخلامسة والس تنيالتقاعد  اإ
 املنظمة. مصلحة

هناًء للخدمة ابملعىن املقصود يف و )ه(  ل يعترب التقاعد اإ
 .4-9و 2-9 نيادتامل

 

ماكنية أأن ميّدد، يف حالت لت الفقرة )د( دّ عُ  ملنح املدير العام اإ
  .اس تثنائية، مدة خدمة أأي موظف بعد سن التقاعد القانونية

 ]هناية املرفق والوثيقة[


