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 الويبو للتنسيقجلنة 
 

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

 
 

 سن التقاعد يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

، قّررت امجلعية العامة للأمم املتحدة، بناء عىل توصية من جلنة اخلدمة املدنية 20151ديسمرب  23مبوجب قرار مؤرخ  .1
 ادلولية، ما ييل:

لزاميةشامل  تاملنظام فعأأن تر  "... الثاين/يناير اكنون  1 لقب ظفنيمن املو  نيلإهناء خدمة من ع   اركة يف النظام املوحد للأمم املتحدة السن الإ

ىل  2014  "املكتس بة؛ظفني مراعاة حقوق املو  ع، م2018اكنون الثاين/يناير  1 هأأقصا س نة يف موعد 65اإ

ىل  .2 لزامية لإهناء اخلدمة اإ ذ قرار رفع السن الإ س نة بناء عىل توصية وهجها جملس الصندوق املشرتك للمعاشات  65واُت 
ىل توصية صدرت عن ملعاشاتصندوق ا جملسلتقاعدية ملوظفي الأمم املتحدة )ا ( اإىل جلنة اخلدمة املدنية ادلولية، استنادا اإ

اخلبري الأكتواري الاستشاري وجلنة الأكتواريني التابعة للصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي الأمم املتحدة 
عىل املدى ىل اس تقرار الصندوق لّف  ارتفا  مووس  العمر املأأمو  عخيالصندوق( بشأأن الأثر اذلي  املعاشات أأو )صندوق

 البعيد.

والت مس من الأمانة العامة للأمم املتحدة، عند تنفيذ قرار امجلعية العامة للأمم املتحدة أأن تكفل، حفاظًا عىل حقوق  .3
ماكنية ممارسة 2017ديسمرب  31س نة، حسب احلا ( يف  62أأو  60املوظفني املكتس بة، أأن ت تاح ملن بلغو سن التقاعد ) ، اإ

قهم يف التقاعد يف تكل السن. ول ي عترب ذكل تقاعدا مبكّرا ويس تفيد املوظفون املعنيون من اكمل حقوقهم املرتبطة ابملعاش ح 
 التقاعدي.

                                                
1
  A/RES/70/244قة امجلعية العامة للأمم املتحدةوثي 

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/458/91/PDF/N1545891.pdf?OpenElement-dds-https://documents 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/458/91/PDF/N1545891.pdf?OpenElement
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فعت يف الويبو، ويف سائر املنظامت املشاركة يف النظام املوحد للأمم  .4 لزامية لإهناء اخلدمة ر  وجيدر التذكري بأأن السن الإ
أأو بعد ذكل التارخي. وابلتايل فاإن قرار امجلعية  2014يناير  1انفذا يف  منة ابلنس بة اإىل من أأصبح تعييهنس   65املتحدة، اإىل 

 .2014يناير  1العامة للأمم املتحدة لن يؤثر سوى عىل املوظفني اذلين أأصبح تعييهنم انفذا قبل 

ابعامتده املس بق من قبل جلنة الويبو وس يكون أأي تطبيق لقرار امجلعية العامة للأمم املتحدة يف الويبو مرهوان  .5
عة يف الويبو يف الفرتة بني وحتتوي هذه الوثيقة عىل معلومات وبياانت وجهية عن حالت التقاعد املتوقّ  2للتنس يق.

، وعىل اقرتاح موج  اإىل جلنة الويبو للتنس يق بشأأن تنفيذ قرار امجلعية العامة للأمم 2020ديسمرب  31و 2018 يناير 1
 املتحدة.

 3الإطار القانوين الراهن يف الويبو بشأأن سن التقاعد

ّينوا قبل  .6 س نة، حسب التارخي الفعيل  60أأو  62هو  2014يناير  1سن التقاعد احلايل ابلنس بة للموظفني اذلين ع 
 لتعييناهتم.

  مبا يشمل ذكل التارخي(  2013ديسمرب  31و 1990نومفرب  1املوظفون اذلين أأصبحت تعييناهتم انفذة بني(
 .س نة 62 عند بلوغهميتقاعدون 

  مبا يشمل ذكل التارخي( يتقاعدون  1990أأكتوبر  31و 1977نومفرب  1املوظفون اذلين أأصبحت تعييناهتم انفذة بني(
 س نة. 60عند بلوغهم 

دة، بمتديد سن التقاعد  العام وجيوز للمدير حدَّ ىل أأن يأأذن، يف حالت م  ذا رأأى أأن ذكل من مصلحة  س نة كحد أأقىص 65اإ اإ
 املنظمة.

وسن اخلامسة والس تني منطبق فعال كسن للتقاعد ابلنس بة للموظفني اذلين أأصبحت تعييناهتم انفذة يف  .7
 أأو بعد ذكل التارخي. 2014 يناير 1

 2020و 2019و 2018الويبو يف  حالت التقاعد املتوقّعة يف

، بشأأن حالت التقاعد املتوقّعة يف الويبو يف الس نوات 2017أأغسطس  1يورد مرفق هذه الوثيقة بياانت، حىت  .8
وقطا   املنصب، موّزعة حبسب اجلنس واملنطقة اجلغرافية ورتبة 2020ديسمرب  31و 2018يناير  1الثالث املمتدة بني 

جياز، ت ظهر الب   ياانت ما ييل:العمل. وابإ

  ابملائة من مجمو   8.5حاةل تقاعد مووقّعة )يف سن الس تني أأو الثانية والس تني( ما ميثّل  90س يكون هناك ما مجموعة
 4.الاعتياديني موظفي الويبو

                                                
2
من النظام الأسايس  16 املع ي ابلتنس يق( يف معر  اإشارهتا اإىل املادة "وأأوحضت الش بكة )ش بكة املوارد البرشية التابعة جمللس الرؤساء التنفيذيني 

رشا ذ يعود داي عىل أأفضل تقدير، للجنة أأن أأي اترخي لتنفيذ الزايدة يتفق علي  ابلنس بة لنظام الأمم املتحدة املوحد )زايدة السن الإلزامية لإهناء اخلدمة( س يكون اإ اإ
دارات املنظامتالقرار الهنايئ بشأأن هذه املسأأةل اإىل  ، A/70/30، الوثيقة 2015من تقرير جلنة اخلدمة املدنية ادلولية لعام  21." التوكيد مضاف؛ الفقرة جمالس اإ

لهيا عرب الراب  التايل:   .rg/resources/pdfs/ar/AR2015.pdf?d=81420174:46:51AMhttps://icsc.un.oاليت ميكن النفاذ اإ
3
 سن التقاعد ملوظفي الويبو. نظام املوظفنيمن  10.9حتّدد املادة  
4
من املرفق الأو  من التقرير الس نوي عن املوارد  1 موظفا. انظر اجلدو  1 059، 2017يونيو  30بلغ العدد الإجاميل ملوظفي الويبو الاعتياديني، يف  

 .WO/CC/74/2 البرشية، الوثيقة

https://icsc.un.org/resources/pdfs/ar/AR2015.pdf?d=81420174:46:51AM
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 يف  س امي مناصب ية والفئات العليا، ليف الفئة الفن  ن حالت التقاعد املتوقّعة مبناصبتتعلق س تون ابملائة م
يف فئة اخلدمات العامة وهناك عدد  مبناصبابملائة(. وتتعلق الأربعون ابملائة املتبقية  38.8) 4-وف 5-املس تويني ف

 ابملائة(. 18.8) 6-ل بأأس ب  مهنا يف رتبة  

 ( من مجمو  حالت التقاعد املتوقّعة، يلي  قطا  32.2ويس تأأثر قطا  الرباءات والتكنولوجيا بنحو ثلث )ابملائة 
 ابملائة(. 15.6ابملائة( واملاكتب الواقعة حتت الإرشاف املبارش للمدير العام ) 17.8الإدارة والتس يري )

  ومن أأصل املناصب اخلاضعة للمتثيل اجلغرايف )أأي املناصب يف الفئة الفنية والفئات العليا، ابس تثناء املناصب
حالت التقاعد املتوقّعة مبوظفني من مواط ي أأورواب  منصبا يف اجملمو ، يتعلق حنو نصف 48اللغوية(، واليت تبلغ 

ابملائة(. وميثّل املوظفون من مواط ي املناطق اجلغرافية الأخرى نس بة أأقل فامي خيص حالت التقاعد  45.8الغربية )
قية والوسطى ابملائة(، وأأورواب الرش  12.5ابملائة(، وأأمرياك الشاملية ) 14.6املتوقّعة: مواطنو أ س يا واحملي  الهادئ )

وليس هناك أأي ابملائة(.  6.25ابملائة(، وأأمرياك الالتينية والاكرييب ) 10.4ابملائة(، وأأفريقيا ) 10.4وأ س يا الوسطى )
 .2020و 2018حاةل تقاعد مووقّعة ابلنس بة ملواط ي الرشق الأوس  يف الفرتة بني 

ىل  ثر النامج عن رفع سن التقاعد اإ  س نة 65الأ

أأن التعقيبات اليت تلقهتا تكل اللجنة من الرؤساء التنفيذيني ملنظامت الأمم  5ادلولية خلدمة املدنيةتورد حمارض جلنة ا .9
ىل الأثر السليب اذلي سينجم عن  2015املتحدة وكذكل املناقشات اليت دارت عىل صعيد اللجنة املذكورة يف عام  أأشارت اإ

ىل   س نة. 65رفع سن التقاعد اإ

  لزامية لإهناء اخلدمة للموظفني احلاليني "وأأشار الرؤساء التنفيذيون ىل التأأثري السليب اذلي يرتتب عىل رفع السن الإ اإ
عادة صياغة مالحمها العامة من حيث  عىل اجلهود املبذوةل داخل املنظامت من أأجل جتديد ش باب قواها العامةل واإ

 6ف  تاكليف املوظفني."املهارات وتاكفؤ اجلنسني والتوزيع اجلغرايف، وأأيضا عىل اجلهود املبذوةل خل

  ىل أأن"" ش بكة املوارد البرشية التابعة جمللس الرؤساء التنفيذيني املع ي ابلتنس يقوأأشارت " تنفيذ الزايدة يف 1اإ
لزامية لإهناء اخلدمة من شأأن  أأن يرجئ أأو يعيق بلوغ الغاايت املتعلقة ابلتاكفؤ بني اجلنسني والتنو   السن الإ

التأأمني الصحي ال اثر الإجيابية الطويةل الأجل احملمتةل عىل " أأبلغت اللجنة عنن  يف حني اجلغرايف". ورأأت الش بكة أأ 
ا املزيانيات التشغيلية مل تقدر التاكليف الإضافية املصاحبة لتكل الزايدة اليت تتحمله املعاشات، )فاإهنا(صندوق و 

 7"للمنظامت.

ىل عام  2017توارخي التنفيذ من عام وبناء علي ، "نظر الرؤساء التنفيذيون يف طائفة من  .10 ، وذكرت الغالبية أأن 2020اإ
 2016 ، نظرا لأن املزيانيات وبرامج العمل للك من منظامهتم لعايم2018اكنون الثاين/يناير  1التارخي ل ميكن أأن يكون قبل 

داراهتا." 2017و  8قد س بق وأأن وافقت علهيا جمالس اإ

" جتديد 1س نة. وتكل الأولوايت يه: " 65رتاتيجية من رفع سن التقاعد اإىل ويف الويبو، ستوأأثّر أأربع أأولوايت اس .11
" وحتقيق وفورات 4" وحتقيق املساواة بني اجلنسني، "3" وتعزيز المتثيل اجلغرايف العاد ، "2املهارات والكفاءات، " قاعدة

 يف التاكليف.

                                                
5
: A/70/30"، الوثيقة 2015من "تقرير جلنة اخلدمة املدنية ادلولية لعام  28اإىل  18انظر الفقرات من  

ttps://icsc.un.org/resources/pdfs/ar/AR2015.pdf?d=8120179:44:41AMh 
6
 .19املرجع نفس ، الفقرة  
7
 .20املرجع نفس ، الفقرة  
8
 .19املرجع نفس ، الفقرة  

https://icsc.un.org/resources/pdfs/ar/AR2015.pdf?d=8120179:44:41AM
https://icsc.un.org/resources/pdfs/ar/AR2015.pdf?d=8120179:44:41AM
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 احوياجات الويبو العملية

دها الطلب عىل خدماهتا العاملية يف جما  امللكية الفكرية، التخطي  املس بق تقويض احوياجات الويبو العملية، كام حيدّ  .12
 60 توقّعة )يف سن التقاعد احلايل، أأيادلقيق والشامل. ولتحقيق ذكل الغر ، أأدرجت املنظمة حالت التقاعد امل 

 .2020 عام حىت( و 2019-2018س نة( يف ُتطي  مواردها البرشية مبا يتجاوز برانمج الثنائية القادمة ) 62و

ول بّد لعمليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )معاهدة الرباءات( عىل وج  اخلصوص، اليت متثّل املصدر الرئييس  .13
دخا  تغيريات كبرية عىل تشكيةل  ىل التحولت اجلغرافية اليت يشهدها منشأأ  قدراهتالإيرادات الويبو، من اإ اللغوية ابلنظر اإ

وتغطي التوقعات الراهنة بشأأن الطلب عىل خدمات معاهدة الرباءات فرتة متتد  معاهدة الرباءات. الطلبات املودعة بناء عىل
ىل عام بغر  استباق الأمور والإعداد والتخطي  والاس تجابة بشلك اتم لحوياجات السوق املتطورة. وأأصبحت  2020 اإ

ىل زايدة القدرات اللغوية يف اللغات الصينية والإنلكزيية والياابنية و  الكورية أأمرا أأساس يا لتعزيز ماكنة معاهدة الرباءات ابلنظر اإ
الزايدة الكبرية احلالية واملرتقبة للطلبات املودعة بتكل اللغات بناء عىل املعاهدة. ول ميكن اكتساب الكفاءات يف تكل اللغات 

ي تعيني موظفني ممن ت عد تكل بسهوةل أأو تطويرها يف الوقت املناسب من خال  تدريب املوظفني. فقد ابت من الرضور 
ىل توافر مناصب شاغرة. اللغات   وحيثلغاهتم الأصلية لضامن حسن سري العمليات. وتوظيف تكل املوارد الأساس ية حيتاج اإ

يتعلق مبناصب يف قطا  الرباءات والتكنولوجيا )الغالبية  2020و 2018أأن حنو ثلث حالت التقاعد الإجاملية املتوقّعة بني 
مهنا يه وظائف يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات(، مفن البدهييي أأن متثّل حالت املغادرة النامجة عن التقاعد فرصا القصوى 

ذا ما أأرادت أأن تواصل التجديد اجلاري لقاعدة هماراهتا اللغوية.  ل ميكن للمنظمة تفويهتا اإ

ىل قاعدة موينة من اخلرباء ومن جمالت املهارات الأخرى احلامسة الأمهية جما  تكنولوجيا املع .14 لومات. فالويبو حباجة اإ
قواعد بياانهتا العاملية وأأنظمهتا ل السري السلس وال من واحملّدثوالتقنيني يف جما  تكنولوجيا املعلومات والأمن املعلومايت لضامن 

اخلاصة ابلتعاون الإمنايئ، ولأغرا   امل س تخدمة يف خدماهتا العاملية لتسجيل امللكية الفكرية، وبراجمهاومنصاهتا املعلوماتية 
الإدارة والتس يري. وابلتايل فاإن حالت املغادرة النامجة عن حالت التقاعد املتوقّعة متثّل أأيضا فرصا ساحنة لكتساب ما يلزم 

توى املعايري من خربة ودراية يف جما  تكنولوجيا املعلومات لمتكني الويبو من مواصةل حتديث بنيهتا التحتية لإبقاهئا يف مس  
 ادلولية.

 تعزيز التنو  يف الويبو

عىل الرمغ من املاكسب اليت حتققت فامي خيص حتسني المتثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني يف صفوف موظفي  .15
جناز املزيد ول الويبو، ما من نصف حالت التقاعد  س امي ابلنظر اإىل طلبات ادلو  الأعضاء يف هذا الصدد. فأأكرث زا  يتعنّي اإ

 ابملائة( 45.8يتعلق مبناصب خاضعة للمتثيل اجلغرايف. وهناك نس بة معتربة من تكل املناصب ) 2020و 2018املتوقّعة بني 
التقاعد املتوقّع لهؤلء املوظفني يف الس نوات الثالث املقبةل فرصا موظفون من مواط ي أأورواب الغربية، وابلتايل يفوح يشغلها 
 موظفني من مواط ي ادلو  الأعضاء غري املمثَّةل واملناطق اجلغرافية غري املمثَّةل متثيال اكفيا. لتعيني

ابملائة من مجمو  حالت  44.4وعالوة عىل ذكل، تتعلق الغالبية القصوى من حالت التقاعد املتوقَّعة اخلاصة ابذلكور ) .16
ليا، حيث جيب تعزيز متثيل النساء. ولن يتحقق حتسني التوازن بني التقاعد املتوقّعة( مبناصب يف الفئة الفنية والفئات الع 

ل بتوافر فرص التوظيف، ول  س امي توظيف النساء. اجلنسني يف الفئة الفنية والفئات العليا اإ

 تاكليف املوظفني

م وُتص موظفني ممن مه يف النصف الأعىل من درجات رتهب 2020و 2018بني غالبية حالت التقاعد املتوقّعة  ُتص .17
 ابملائة( موظفني ممن مه يف أأعىل درجة. 47.7نصف حالت التقاعد املتوقّعة تقريبا )
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. أأما ابلنس بة للفئة 12وادلرجة الأعىل للمناصب املعنية حبالت التقاعد املتوقّعة يف فئة اخلدمات العامة يه ادلرجة  .18
ىل رتبة مد 1-الفنية والفئات العليا، أأي من رتبة ف لي  أأعاله، يتلقى 13جة الأعىل يه ادلرجة ، فاإن ادلر 1-اإ . وكام أأشري اإ

معظم املوظفني اذلين يقرتبون من سن التقاعد، حاليا، أأعىل املرتبات املمكنة اخلاصة برتهبم وسيس مترون يف تلقهيا حىت 
 التقاعد.

. وابلتايل س يؤدي هبمرتمن  1 وعىل العكس من ذكل وطبقا للقواعد الراخسة، ي عنّي املوظفون اجلدد عادة يف ادلرجة .19
يتحقق يف حا  تأأخري  وفورات يف التاكليف، ولكن ذكل لن يف الرتبة نفسها أأو رتبة أأدىن اإىل حتقيقتعيني موظفني جدد 

 4-من رتبة ف 1 . فعىل سبيل املثا ، يبلغ فرق التاكليف بني موظف ي عنّي يف ادلرجةمن يشغلون املناصب املعنيةتقاعد 
فرنك فرنيس س نواي. ويف فئة اخلدمات العامة، يبلغ فرق التاكليف بني  39 700ن الرتبة ذاهتا م 13 وموظف يف ادلرجة

 فرنك سويرسي س نواي. 32 800من الرتبة نفسها  12وموظف يف ادلرجة  6-من رتبة   1 موظف ي عنّي يف ادلرجة

ىل من جّراء الويبو  ستوحمّلهاال اثر اليت   س نة 65رفع سن التقاعد اإ

ىل التعجيل بتطبيق اخلامسة والس تني كسن  .20 دعا ممثلو املوظفني بقوة، من خال  احتادات موظفي الأمم املتحدة، اإ
ن أأتيح لها الاخويار، التقاعد يف سن  9تقاعد ابلنس بة للك املوظفني.لل  ومن املتوقّع أأن ُتتار الغالبية القصوى للموظفني، اإ

ىل اخلامسة والس تني. ومن مّث  فاإن رفع سن الت مثال، كام أأوصت ب  امجلعية العامة  2018يناير  1س نة، اعتبارا من  65قاعد اإ
للأمم املتحدة، س يع ي احامت  أأن تواج  الويبو وضعا ستنعدم في  حالت التقاعد تقريبا يف الس نوات الثالث القادمة. مفن 

يف سن التقاعد  2020و 2018قّع حدوهثا بني حاةل واملتو  74املرّجح أأن ت ؤجل بثالث س نوات حالت التقاعد البالغ عددها 
يف الفرتة ذاهتا يف  ع حدوهثااملتوقّ حاةل و  16البالغ عددها س نة، وأأن ت ؤّجل خبمس س نوات حالت التقاعد  62احلالية ويه 
 سن الس تني.

  يف هذا واخلالصة أأن ذكل الوضع س يؤدي اإىل جتميد التخطي  املس بق اذلي تنهتج  الويبو، واملساس بسري الأعام .21
ىل التقليل بصورة هائةل من فرص  عادة تشكيل الكفاءات. وس يؤدي كذكل اإ ىل اإ املنعطف اخلاص اذلي متّس في  احلاجة اإ

غرايف والتوازن بني اجلنسني، وهام أأمران يف غاية الأمهية. وعالوة عىل ذكل، سيوواصل دفع الزايدة الس نوية حتسني المتثيل اجل
يفّوت فرصة حتقيق وفورات من تعيينات دلرجة ملن مل يبلغوا بعد أأعىل درجة يف رتبهتم، مما يف املرتب من جراء ارتفا  ا

 جديدة يف مناصب شاغرة ت نرش يف الرتبة ذاهتا أأو يف رتبة أأدىن.

كر يف الفقرات السابقة، س يكفل الإبقاء عىل سن التقا .22 القدرة ويبو لل 2020عد احلالية حىت عام ومن هجة أأخرى وكام ذ 
والمتكّن من الاس تجابة لالحوياجات الراهنة واملتوقّعة، والاس تفادة عىل  هماراهتايت أأعدهتا لتجديد قاعدة اخلط  النفيذ ت عىل 

أأفضل وج  من الفرص القادمة لتلبية طلبات ادلو  الأعضاء املمتثةّل يف زايدة المتثيل اجلغرايف وحتسني التوازن بني اجلنسني 
ىل جانب ذكل، عىل ضامن وفورات يف تاكليف املنظمة. وس تتيح الفرتة  والتنو  معوما يف صفوف موظفي الويبو والعمل، اإ

ثر اذلي قد ينجم  2020و 2018املرتاوحة بني  للمنظمة أأيضا الوقت الاكيف لتحسني التخطي  والاس تعداد بشلك اتم للأ
ىل   س نة. 65عن رفع سن التقاعد اإ

ىل  رجاء رفع سن التقاعد اإ  س نة 65اقرتاح اإ

يبو جزء من نظام الأمم املتحدة املوحد ويه ملزتمة مبواءمة س ياساهتا وممارساهتا مع تكل امل تبعة عىل صعيد الأمم الو  .23
وطلبات ادلو  الأعضاء ادلاعية اإىل حتسني التنو   احملّددةاملتحدة. غري أأن  جيب عىل املنظمة أأن تراعي احوياجاهتا العملية 

ن أأجل املوازنة بني لزوم اس مترار املواءمة مع نظام الأمم املتحدة وظروف الويبو اخلاصة، اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني. وم
ّينوا قبل  لزامية لإهناء اخلدمة يف سن اخلامسة والس تني، ابلنس بة للموظفني اذلي ع  ، 2014 يناير 1ي قرتح بدء تنفيذ السن الإ

                                                
9
 .23املرجع نفس ، الفقرة  
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عىل قدرهتا التنافس ية ويوفر فرصة لإحراز مزيد من التقدم يف . وس ميكّن ذكل الويبو من احلفاظ 2021 يناير 1اعتبارا من 
 حتسني المتثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني.

ىل أأن الهيئات الرئاس ية لعدة  .24 منظامت أأخرى اتبعة ملنظومة الأمم املتحدة قّررت تأأجيل تنفيذ السن وجتدر الإشارة اإ
لزامية لإهناء اخلدمة يف سن اخلامسة والس تني. ف عىل سبيل املثا ، سيبدأأ تنفيذ سن التقاعد اجلديدة يف منظمة الصحة الإ

التنفيذ بعد  بدءأأيضا  تتوىخ. وهناك منظامت أأخرى 2019يناير  1اعتبارا من ادلويل طريان املدين الالعاملية ومنظمة 
 .2018 عام

ن جلنة الويبو للتنس يق  .25 ملوافقة اب مطالبةاإ
 من 23عىل الاقرتاح الوارد يف الفقرة 

 .WO/CC/74/6 الوثيقة

]ييل ذكل املرفق[
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 2020و 2018( حالت التقاعد بني 1

 حالت التقاعد املتوقعة حبسب العام
 

 اجملمو   2020  2019  2018 

60  3  4  9  16 

62  23  21  30  74 

 90  39  25  26 اجملمو 
 

 حالت التقاعد حبسب اجلنس

 الرتبةحالت التقاعد حبسب 
 

 اجملمو   3-   4-   5-   6-   7-   2-ف  3-ف  4-ف  5-ف  1-مد  2-مد 
60 0  2  1  5  2  0  2  4  0  0  0  16 

5  7  15  14  3  0  2  13  10  4  1  74 62 

 90  1  4  10  17  4  0  5  19  16  9  5  اجملمو 
 

 القطا حالت التقاعد حبسب 
 

 % اجملمو   62  60 

 17.8  16  10  6 س يريالإدارة والت 

 8.89  8  6  2 والتصاممي التجارية العالمات

بداعية والصناعات املؤلف حق  4.44  4  4  0 الإ

 11.1  10  8  2 التمنية

 15.6  14  13  1 العام املدير

 6.67  6  6  0 العاملية التحتية البنية

 3.33  3  3  0 العاملية القضااي

 32.2  29  24  5 والتكنولوجيا الرباءات

 16  74  90  
 

 املنطقة*حالت التقاعد حبسب 

 % اجملمو   62  60 

 10.4  5  4  1  أأفريقيا

 14.6  7  6  1 أ س يا واحملي  الهادئ

 10.4  5  4  1 أأورواب الرشقية والوسطى وأ س يا الوسطى

 6.25  3  3  0   والاكرييب الالتينية أأمرياك

 0  0  0  0  الرشق الأوس 

 12.5  6  5  1 أأمرياك الشاملية

 45.8  22  16  6 أأورواب الغربية

 10  38  48  

 * ل يشمل هذا اجلدو  سوى املناصب اخلاضعة للمتثيل اجلغرايف.
 

اجملموع6062

535400.310.470.44ذكور

1139500.690.530.56ا انث

167490اجملموع

31.3

68.7

          -   

    

    

47.352.7

           -   

44.4

55.6
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 ( النظام احلايل والنظام اجلديد2

 
 

  
س نة، حسب  62أأو  60س نة عوضا عن  65التقاعد يف سن  2021أأن خيتار لك املوظفني املتوقع أأن يتقاعدوا يف عام  من املفرت * 

ذا ما  ىل ر  احلا ، اإ  س نة. 65فع سن التقاعد اإ

 ]هناية املرفق والوثيقة[

 


