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قامئة احملتوايت
أأقسام الوثيقة WO/CC/75/2
أأول .مقدمة
اثنيا .تعديالت عىل نظام املوظفني لتدخل حزي النفاذ اعتبارا من  1يناير ( 2019للموافقة)
اثلثا .تعديالت عىل لحئة املوظفني لتدخل حزي النفاذ اعتبارا من  1يناير ( 2019ل إالخطار)
رابعا .تعديالت عىل لحئة املوظفني ُطبِّقت بني  1يوليو  2017و 30يونيو ( 2018ل إالخطار)

املرفقات
املرفق ا ألول تعديالت مقرتح اإدخالها عىل نظام املوظفني لتدخل حزي النفاذ اعتبارا من  1يناير 2019
املرفق الثاين تعديالت عىل لحئة املوظفني لتدخل حزي النفاذ اعتبارا من  1يناير 2019
املرفق الثالث تعديالت عىل لحئة املوظفني ُطبِّقت بني  1يوليو  2017و 30يونيو 2018
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أأول .مقدمة
 .1ت َُعرض عىل جلنة الويبو للتنس يق التعديالت املدخةل عىل نظام املوظفني وعىل لحئة املوظفني للموافقة علهيا ول إالخطار
هبا ،عىل التوايل.
 .2وت َُعرض هذه التعديالت يف اإطار املراجعة املس متر لنظام املوظفني ولحئت  ،مما يسمح للويبو ابحلفاظ عىل اإطار
تنظميي سلمي يتكيف مع احتياجات املنظمة و أأولوايهتا املتغري ويدعها ،مع ضامن التوافق مع أأفضل املامرسات املتبعة يف نظام
ا ألمم املتحد املوحد.

اثنيا .تعديالت عىل نظام املوظفني لتدخل حزي النفاذ اعتبارا من  1يناير ( 2019للموافقة)
 .3ترد يف املرفق ا ألول التعديالت املقرتح اإدخالها عىل نظام املوظفني لتدخل حزي النفاذ اعتبارا من  1يناير .2019
وفامي ييل رشح للتعديالت الرئيس ية.

املاد  - 14-3منحة التعلمي
 .4الغرض من التعديل املقرتح هو متكني دفع منحة التعلمي للموظفني املؤقتني يف حالت اس تثنائية ،عندما يكون ذكل يف
صاحل الويبو.

املاد  - 22-3تقدمي املطالبات واسرتداد املدفوعات الزائد
 .5الغرض من التعديالت املقرتحة هو توضيح ا ألحاكم بشأأن اسرتداد املدفوعات الزائد وتيسري الاسرتداد الفعيل
يف حال مل يكن املبلغ (املبالغ) واجب ادلفع للموظف.

املاد  - 16-4التعيينات املؤقتة
 .6يف الوقت الراهن ،ل تزيد املد الرتامكية للتعيينات املؤقتة اليت ميكن أأن تُمنح للموظف عىل س نتني كحد أأقىص.
وسيسمح التعديل املقرتح للمدير العام بمتديد املد الرتامكية القصوى اإىل ثالث س نوات ،يف ظروف اس تثنائية.

التعديالت ا ألخرى
 .7يُقرتح أأيضا اإدخال تعديالت أأخرى ذات طابع أأقل أأمهية من حيث جوهر املوضوع عىل املواد التالية ،كام هو ُمفصل
يف املرفق ا ألول:
املاد - 6-1
املاد - 7-3
املاد - 12-3
املاد - 11-4
املاد - 5-12

العمل اخلاريج وا ألنشطة اخلارجية
درجة اخلدمة الطويةل
العمل الإضايف
الفحص الطيب
التدابري الانتقالية
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اثلثا .تعديالت عىل لحئة املوظفني لتدخل حزي النفاذ اعتبارا من  1يناير ( 2019ل إالخطار)
 .8ترد يف املرفق الثاين التعديالت عىل لحئة املوظفني اليت س تدخل حزي النفاذ اعتبارا من  1يناير  .2019وفامي ييل
رشح للتعديالت الرئيس ية.

القواعد من  2-3-1اإىل  – 7-3-1وقت العمل ،وساعات العمل املرنة ،وساعات العمل الثابتة ،والغياب ابإذن،
والغياب بدون اإذن ،وساعات العمل اخلاصة
 .9س ُتحذف القاعداتن "( 3-3-1ساعات العمل املرنة") و"( 4-3-1ساعات العمل الثابتة")؛ وتُعدل القواعد 2-3-1
("وقت العمل") و"( 5-3-1الغياب ابإذن") و"( 6-3-1الغياب دون اإذن") و"( 7-3-1ساعات العمل اخلاصة") ،من أأجل
تنفيذ الإصالح اخلاص برتتيبات وقت العمل ،طبقا لتقرير فريق الويبو العامل املعين بتنظمي الوقت والتوصيات الصادر عن .
 .10اكن من املفرتض أأن تدخل تكل التعديالت حزي النفاذ يف  1يناير ( 2018انظر الوثيقة  .)WO/CC/74/4ولكن
بسبب القيود التقنية املرتبطة بتطوير نظام ادلمع املعلومايت (نظام الإدار املتاكمةل للموارد البرشية) ،أأرجئ اترخي بدء النفاذ اإىل
 1يناير .2019

التعديالت ا ألخرى
 .11س ُتدخل أأيضا تعديالت أأخرى عىل القواعد التالية ،كام هو ُمفصل يف املرفق الثاين:
القاعد
القاعد
القاعد
القاعد
القاعد
القاعد
القاعد
القاعد
القاعد
القاعد
القاعد
القاعد
القاعد
القاعد
القاعد

2-6-3
1-12-3
2-12-3
3-12-3
1-14-3
2-14-3
3-14-3
4-14-3
5-14-3
6-14-3
1-11-4
2-11-4
1-1-5
6-3-7
7-3-7

-

تقدم املوظفني املؤقتني داخل الرتبة
العمل الإضايف
العمل الإضايف اخلاص والعمل الإضايف العادي
تعويض موظفي فئة اخلدمات العامة عن العمل الإضايف
التعاريف
حدود ا ألهلية
قمية منحة التعلمي
قمية منحة التعلمي اخلاصة
السفر املتصل مبنحة التعلمي
طلبات احلصول عىل املنح
الفحص الطيب
الفحص الطيب للموظفني املؤقتني
الإجاز الس نوية
مصاريف نقل ا ألمتعة
ا ألمتعة الزائد والشحنة غري املصحوبة
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رابعا .تعديالت عىل لحئة املوظفني ُطبِّقت بني  1يوليو  2017و 30يونيو ( 2018ل إالخطار)
ُ .12طبقت التعديالت التالية عىل لحئة املوظفني بني  1يوليو  2017و 30يونيو  ،2018عىل النحو امل ُفصل يف
املرفق الثالث.

القاعد  1-2-6من لحئة املوظفني – التأأمني الطيب (التعممي الإعاليم رمق )2017/37
 .13عُدلت القاعد  1-2-6لتدخل حزي النفاذ اعتبارا من  6ديسمرب  .2017والغرض من التعديالت املدخةل هو توضيح
ا ألحاكم اخلاصة ابلتأأمني الطيب بعد انهتاء اخلدمة وحتديد أأن نس بة ا ألقساط اليت تتحملها الويبو ل ميكن أأن تكون مماثةل
ابلنس بة ملوظف سابق وا ألشخاص اذلين يعيلهم.

القاعد  1-1-8من لحئة املوظفني – جملس املوظفني (التعممي الإعاليم رمق )2018/1
 .14عُدلت القاعد  1-1-8من لحئة املوظفني لتدخل حزي النفاذ اعتبارا من  8يناير  2018من أأجل النص رصاحة يف
نظام املوظفني ولحئت عىل أأن مجليع املوظفني حق التصويت يف انتخاابت جملس املوظفني.

 .15اإن جلنة الويبو للتنس يق مدعو اإىل
املوافقة عىل التعديالت املدخةل عىل نظام املوظفني
عىل النحو الوارد يف املرفق ا ألول من
الوثيقة  ،WO/CC/75/2لتدخل حزي النفاذ
اعتبارا من  1يناير .2019
 .16اإن جلنة الويبو للتنس يق مدعو اإىل
الإحاطة علام ابلتعديالت املدخةل عىل لحئة
املوظفني:
" "1عىل النحو الوارد يف املرفق الثاين من
الوثيقة  ،WO/CC/75/2لتدخل حزي النفاذ
اعتبارا من  1يناير 2019؛
" "2وعىل النحو الوارد يف املرفق الثالث من
الوثيقة  ،WO/CC/75/2واملطبقة بني
 1يوليو  2017و 30يونيو .2018
[تيل ذكل املرفقات]
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املرفق ا ألول

تعديالت مقرتح اإدخالها عىل نظام املوظفني لتدخل حزي النفاذ اعتبارا من  1يناير 2019
احلمك
املاد 6-1

النص احلايل
]…[

النص اجلديد املقرتح
]…[

العمل اخلاريج وا ألنشطة (ب) وخبالف واجباهتم يف املكتب ادلويل ،ل جيوز للموظفني (ب) وخبالف واجباهتم يف املكتب ادلويل ،ل جيوز للموظفني
أأن يشرتكوا يف أأي نشاط يف أأي مؤسسة يكون نشاطها
أأن يشرتكوا يف أأي نشاط يف أأي مؤسسة تتعامل مع امللكية
اخلارجية
ا ألسايس توفري خدمات متخصصة تتعلق ابإدار حقوق امللكية
الفكرية أأو تكون هلم أأي مصلحة مالية أأاي اكنت يف هذه
الفكرية ،ميا يف ذكل اإيداع أأي طلب للحصول عىل حامية امللكية
املؤسسة .ول جيوز للموظفني أأن يقبلوا أأي اس تحقاقات أأو
اإكراميات أأو جمامالت من رشاكت أأو أأفراد عاديني يتعاملون مع الفكرية؛ وتلقي أأي شلك من أأشاكل حامية امللكية الفكرية أأو
جتديدها أأو احملافظة علهيا أأو التنازل عهنا أأو نقلها؛ أأو رفع أأي
امللكية الفكرية أأو هلم عالقات جتارية مع املكتب ادلويل.
دعوى من دعاوى الاعرتاض أأو التعدي .تتعامل مع امللكية
الفكرية أأو تكون هلم أأي مصلحة مالية أأاي اكنت يف هذه
املؤسسة .ول جيوز للموظفني أأن يقبلوا أأي اس تحقاقات أأو
اإكراميات أأو جمامالت من تكل املؤسسات (رشاكت أأو أأفراد
عاديني) يتعاملون مع امللكية الفكرية أأو هلم ممن لها عالقات
جتارية مع املكتب ادلويل.
]…[
املاد 7-3
درجة اخلدمة الطويةل

]…[
( أأ) حيق ملوظفي فئة اخلدمات العامة ،اذلين قضوا  20س نة ( أأ) حيق ملوظفي فئة اخلدمات العامة ،اذلين قضوا  20س نة
عىل ا ألقل من اخلدمة املرضية يف املكتب ادلويل مضن نظام ا ألمم
عىل ا ألقل من اخلدمة املرضية يف املكتب ادلويل واذلين اكنوا
املتحد املوحد واذلين اكنوا عىل أأعىل درجة يف رتبهتم ملد مخس
عىل أأعىل درجة يف رتبهتم ملد مخس س نوات عىل ا ألقل،
س نوات عىل ا ألقل ،احلصول عىل درجة اإضافية واحد تدخل
احلصول عىل درجة اإضافية واحد تدخل يف حساب املعاش
التقاعدي وتشلك امتدادا جلدول املرتبات املامثل .ول تُطبق هذه يف حساب املعاش التقاعدي وتشلك امتدادا جلدول املرتبات

الغرض/وصف التعديل
إلزاةل الإشار اإىل "مؤسسة تتعامل مع امللكية الفكرية" ،مما يُعترب
مفهوما واسعا للغاية.

لضامن الاتساق مع املتطلبات اليت وضعهتا جلنة اخلدمة املدنية
ادلولية (عىل النحو املبني يف جداول مرتبات موظفي فئة
اخلدمات العامة) وكذكل مع املامرسة املتبعة يف سائر املنظامت
اليت تطبق نظام ا ألمم املتحد املوحد.
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احلمك

النص احلايل
املاد عىل املوظفني املؤقتني.

املاد 12-3
العمل الإضايف

][...
( أأ) حيق ملوظفي فئة اخلدمات العامة اذلين يُلكفون ابلعمل
أأكرث من أأي أأس بوع عل عادي أأن حيصلوا عىل اإجاز تعويضية،
أأو جيوز هلم احلصول عىل أأجر اإضايف ،وفقا للرشوط املنصوص
علهيا يف نظام املوظفني ولحئت .
(ب) وجيوز منح اإجاز تعويضية ملوظفي فئة املوظفني الفنيني
الوطنيني وموظفي الفئة الفنية والفئات العليا اذلين ُ ِّكفوا ابلعمل
لفرتات اإضافية طويةل أأو متكرر  ،اإذا اكنت مقتضيات العمل
تسمح بذكل ،وبرشط احلصول عىل موافقة مس بقة من املدير
العام أأو املمثل املفوض.
]…[

النص اجلديد املقرتح

الغرض/وصف التعديل

املامثل .ول تُطبق هذه املاد عىل املوظفني املؤقتني.
][...
( أأ) حيق ملوظفي فئة اخلدمات العامة اذلين يُلكفون ابلعمل استُبدلت عبار "نظام املوظفني ولحئت " بعبار "املدير العام"
أأكرث من أأي أأس بوع عل عادي أأن حيصلوا عىل اإجاز تعويضية ،وفقا للتعديل املدخل عىل القاعد  3-12-3من لحئة املوظفني
أأو جيوز هلم احلصول عىل أأجر اإضايف ،وفقا للرشوط املنصوص (انظر املرفق الثاين).
علهيا اليت حيددها املدير العام يف نظام املوظفني ولحئت .
(ب) وجيوز منح اإجاز تعويضية ملوظفي فئة املوظفني الفنيني
الوطنيني وموظفي الفئة الفنية والفئات العليا اذلين ُ ِّكفوا ابلعمل
لفرتات اإضافية طويةل أأو متكرر  ،اإذا اكنت مقتضيات العمل
تسمح بذكل ،وبرشط احلصول عىل موافقة مس بقة من املدير
العام أأو املمثل املفوض ممثل مفوض.
]…[

املاد 14-3

]…[

منحة التعلمي

(و) ول تُطبق هذه املاد والقواعد املندرجة حتهتا عىل
املوظفني املؤقتني.

(و) ول تُطبق هذه املاد والقواعد املندرجة حتهتا عىل
املوظفني املؤقتني ،ما مل يقرر املدير العام ،حسب تقديره ،أأن
ينبغي تطبيقها يف ظروف اس تثنائية ،ومبا خيدم مصاحل املكتب
ادلويل.

املاد 22-3

]…[

]…[

تقدمي املطالبات واسرتداد (ب) وحيق للمكتب ادلويل أأن يسرتد أأي مبلغ مل يكن واجب (ب) وحيق للمكتب ادلويل أأن يسرتد ابلاكمل أأي مبلغ مل يكن

متكني دفع منحة التعلمي للموظفني املؤقتني يف حالت اس تثنائية،
عندما يكون ذكل يف صاحل الويبو.

لتوضيح ا ألحاكم املتعلقة ابسرتداد املدفوعات الزائد وتيسري
الاسرتداد الفعيل يف حاةل مبلغ زائد واحد أأو أأكرث مل يكن واجب
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احلمك
املدفوعات الزائد

املاد 11-4
الفحص الطيب

املاد 16-4
التعيينات املؤقتة

النص احلايل

النص اجلديد املقرتح

ادلفع .ولكن يسقط حق املكتب ادلويل يف اسرتداد املدفوعات واجب ادلفع .ولكن يسقط حق املكتب ادلويل يف اسرتداد
املدفوعات الزائد بعد مرور س نتني من دفع املبلغ الزائد ،اإل اإذا
الزائد بعد مرور س نتني ،اإل اإذا اكنت طبيعة املبلغ الشاذ
واحضة جدا حبيث مل يكن املس تفيد ليعجز عن اإدراكها .ويف حاةل اكن املبلغ الزائد انجام عن تقدمي املوظف ملعلومات خاطئة أأو
وجود سلسةل من املدفوعات الزائد ُ ،حتسب السنتان بدءا من مضلةل اكنت طبيعة املبلغ الشاذ واحضة جدا حبيث مل يكن
املس تفيد ليعجز عن اإدراكها .ويف حاةل وجود سلسةل من
اترخي أخر مبلغ زائد ،ولكن يقترص حق الاسرتداد عىل قمية
املدفوعات الزائد يف الثين عرش شهرا السابقة لتارخي أخر مبلغ املدفوعات الزائد ُ ،حتسب السنتان بدءا من اترخي أخر مبلغ
زائد ،ولكن يقترص حق الاسرتداد عىل قمية املدفوعات الزائد
زائد .وحيدث هذا الاسرتداد عن طريق اخلصم من املبالغ
املس تحقة للموظف املعين عىل مدار فرت زمنية ل تتجاوز  12يف الثين عرش شهرا السابقة لتارخي أخر مبلغ زائد .وحيدث هذا
الاسرتداد عن طريق اخلصم من املبالغ املس تحقة للموظف املعين
شهرا.
عىل مدار فرت زمنية ل تتجاوز  12شهرا.
يضع املدير العام املعايري الطبية املناس بة اليت يلزم أأن يكون
يضع املدير العام املعايري الطبية املناس بة اليت يلزم أأن يكون
املوظفون مس توفني لها قبل صدور كتاب التعيني وخالل
املوظفون مس توفني لها قبل صدور كتاب التعيني وخالل
تعييهنم .ول يُطبق موضوع هذه املاد والقواعد املندرجة حتت عىل تعييهنم .ول يُطبق موضوع هذه املاد والقواعد املندرجة حتت عىل
املوظفني املؤقتني ما مل تنص القاعد  2-11-4املعنونة "الفحص املوظفني املؤقتني ما مل تنص القاعد  2-11-4املعنونة "الفحص
الطيب للموظفني املؤقتني" عىل خالف ذكل.
الطيب للموظفني املؤقتني" عىل خالف ذكل.

الغرض/وصف التعديل
ادلفع للموظف.

امجلةل ا ألوىلُ :حذفت عبار "صدور كتاب التعيني" من أأجل
تنفيذ توصية من توصيات التدقيق (تدقيق التوظيف
)IA 2017-04

ُحذفت امجلةل الثانية :لبلور مبد أأ عدم انطباق املاد  11-4من
لحئة املوظفني عىل املوظفني املؤقتني .انظر كذكل التعديالت
املدخةل عىل القاعدتني  1-11-4و 2-11-4من لحئة املوظفني
والوارد يف املرفق الثاين.
( أأ) التعيينات املؤقتة مبوجب هذه املاد يه التعيينات اليت ( أأ) التعيينات املؤقتة مبوجب هذه املاد يه التعيينات اليت الفقراتن ( أأ) و(د) :للسامح للمدير العام بأأن يقوم ،يف ظروف
تُمنَح من فرت شهر واحد حىت  12شهرا .وجيوز متديد أأي تعيني تُمنَح من فرت شهر واحد حىت  12شهرا .وجيوز متديد أأي تعيني اس تثنائية ،بمتديد املد الرتامكية القصوى للتعيينات املؤقتة اليت
من هذه التعيينات ،حسب تقدير املدير العام ،مر واحد أأو من هذه التعيينات ،حسب تقدير املدير العام ،مر واحد أأو
أأكرث برشط أأل تزيد مد التعيينات املؤقتة الرتامكية عن س نتني .أأكرث برشط أأل تزيد مد التعيينات املؤقتة الرتامكية عن س نتني.
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النص احلايل
]…[
(د) ول تُعيد املنظم ُة تعيني ا ألشخاص اذلين بلغوا املد
الرتامكية القصوى للتعيني املؤقت اليت تبلغ س نتني تعيينا مؤقتا
ملد س نة واحد عىل ا ألقل .وإاذا فُصل املوظف اذلي مل يبلغ
املد الرتامكية القصوى اليت تبلغ س نتني مث ُأعيد تعيين بعد أأقل
من س نة يف وظيفة مؤقتة أأخرى ،فاإن التعيينات املؤقتة السابقة
اليت تقل مدهتا عن س نتني تُضاف اإىل ما قضاه املوظف من
املد الرتامكية القصوى اليت تبلغ س نتني.
]…[

النص اجلديد املقرتح
وجيوز للمدير العام ،يف ظروف اس تثنائية ،متديد املد الرتامكية
القصوى للتعيينات املؤقتة اإىل ثالث س نوات.

الغرض/وصف التعديل
تُمنح ملوظف ما من س نتني اإىل ثالث س نوات.

]…[
(د) ول تُعيد املنظم ُة تعيني ا ألشخاص اذلين بلغوا املد
الرتامكية القصوى للتعيني املؤقت اليت تبلغ س نتني تعيينا مؤقتا
ملد س نة واحد عىل ا ألقل .وإاذا فُصل املوظف اذلي مل يبلغ
املد الرتامكية القصوى اليت تبلغ س نتني مث ُأعيد تعيين بعد أأقل
من س نة يف وظيفة مؤقتة أأخرى ،فاإن التعيينات املؤقتة السابقة
اليت تقل مدهتا عن س نتني تُضاف اإىل ما قضاه املوظف من
املد الرتامكية القصوى اليت تبلغ س نتني ( أأو ثالث س نوات ،يف
حال متديدها يف ظروف اس تثنائية طبقا للفقر ( أأ) أأعاله).

(و) وجيوز للموظفني املؤقتني أأن يتقدموا ،يف أأثناء خدمهتم،
لشغل أأي شواغر يف املكتب ادلويل بوصفهم مرحشني خارجيني،
مع مراعا الاس تثناء املنصوص علي يف املاد (5-12ب)([…] .)2

املاد 5-12
التدابري الانتقالية

( أأ) ابلنس بة ل ألشخاص املعينني تعيينا مؤقتا يف  1يناير
 2013اذلين قضوا ،اعتبارا من  1يناير  ،2012أأقل من مخس
س نوات يف اخلدمة يف املكتب ادلويل ،مبوجب عقود اخلدمات
العامة القصري ا ألجل ،وعقود الاستشاريني ،وعقود العمل

(و) وجيوز للموظفني املؤقتني أأن يتقدموا ،يف أأثناء خدمهتم ،الفقر (و) :لبلور حذف املاد (5-12ب) من نظام املوظفني
لشغل أأي شواغر يف املكتب ادلويل بوصفهم مرحشني خارجيني( ،انظر أأدانه).
مع مراعا الاس تثناء املنصوص علي يف املاد (5-12ب)(.)2
الفقرات من ( أأ) اإىل (ج)ُ :حذفت ا ألحاكم ألن مل يعد هنا أأي
( أأ) [ ُحذفت]
موظفني يندرجون مضن تكل الفئات.
(ب) [ ُحذفت]
الفقراتن (و) و(ز)ُ :حذفت ا ألحاكم ألن مل يعد هنا أأي
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النص احلايل
اخلاصة ،وعقود املرتمجني واملراجعني املؤقتني (وفقا لالتفاق املربم (ج) [ ُحذفت]
مع الرابطة ادلولية ملرتمجي املؤمترات):
]…[
ل تُطبق علهيم املهةل الزمنية اليت تبلغ س نتني
()1
(و) [ ُحذفت]
املنصوص علهيا يف املاد  .16-4ومع ذكل ،ختضع خدمهتم
ملهةل زمنية تبلغ مخس س نوات ُحت َسب اعتبارا من  1يناير (ز) [ ُحذفت]
 2013حىت سن التقاعد املنصوص علي يف املاد 10-9؛
]…[
ويس مترون يف المتتع ابملزااي والبدلت
()2
والاس تحقاقات املنصوص علهيا يف الفقر (ج) أأدانه ،ابلقدر
اذلي تنص علي عقودمه السابقة ،واملنصوص علي يف
أأحدث عقد هلم مع املكتب ادلويل قبل أأن يصبحوا
موظفني.
(ب) وابلنس بة ل ألشخاص املعينني تعيينا مؤقتا يف  1يناير
 2013اذلين قضوا ،اعتبارا من  1يناير  ،2012مخس س نوات
أأو أأكرث يف اخلدمة يف املكتب ادلويل ،مبوجب عقود اخلدمات
العامة القصري ا ألجل ،وعقود الاستشاريني ،وعقود العمل
اخلاصة ،وعقود املرتمجني واملراجعني املؤقتني (وفقا لالتفاق املربم
مع الرابطة ادلولية ملرتمجي املؤمترات):
ل تُطبق علهيم املهةل الزمنية اليت تبلغ س نتني
()1
املنصوص علهيا يف املاد  .16-4وإاضافة اإىل ذكل ،ل تُطبق
عىل خدمهتم أأي همةل زمنية ،مع عدم الإخالل بسن التقاعد

النص اجلديد املقرتح

الغرض/وصف التعديل
موظفني يندرجون مضن تكل الفئات.
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احلمك

املنصوص علي يف املاد 10-9؛
ويُعتربون مرحشني داخليني ألغراض املسابقات
()2
اليت يعقدها املكتب ادلويل؛
ويس مترون يف المتتع ابملزااي والبدلت
()3
والاس تحقاقات املنصوص علهيا يف الفقر (ج) أأدانه ،ابلقدر
اذلي تنص علي عقودمه السابقة ،واملنصوص علي يف
أأحدث عقد هلم مع املكتب ادلويل قبل أأن يصبحوا
موظفني.
(ج) ويس متر ا ألشخاص املوصوفون يف الفقرتني ( أأ) و(ب)
أأعاله يف المتتع ابملزااي والاس تحقاقات والبدلت التالية ،ابلقدر
املنصوص علي يف عقودمه السابقة قبل  1يناير  ،2013ما داموا
مس مترين يف خدمهتم يف املكتب ادلويل:
()1

بدل اللغة؛

()2

ومصاريف نقل ا ألمتعة والشحن؛

]…[
(و) والطلبات اليت ُق ِّدمت لإعاد تصنيف الوظائف قبل 1
يناير  2013تُعا َجل مبوجب النظام والالحئة املعمول هبام يف الوقت
اذلي قُ ِّدمت في تكل الطلبات.

النص اجلديد املقرتح

الغرض/وصف التعديل
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احلمك

النص اجلديد املقرتح

النص احلايل
(ز) وتُعاجل أأية مسأأةل أأو علية اإجرائية تُس هتل مبوجب
الفصل العارش أأو الفصل احلادي عرش من وثيقة نظام املوظفني
ولحئت 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
ولحئت السارية أأو التعممي الإداري الساري وقت الاس هتالل
الرمسي لتكل املسأأةل أأو العملية الإجرائية.
]…[

[ييل ذكل املرفق الثاين]

الغرض/وصف التعديل
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املرفق الثاين

تعديالت عىل لحئة املوظفني لتدخل حزي النفاذ اعتبارا من  1يناير 2019
احلمك
القاعد 2-3-1
وقت العمل

النص احلايل

النص اجلديد

( أأ) جيوز للموظف أأن خيتار اتباع نظام ساعات العمل الثابتة ( أأ) ترسي ا ألحاكم التالية ما مل يؤذن حسب ا ألصول
أأو امل نرة ،حسب اإجراءات الإذن ،اليت جيب أأن ُحتدد يف تعممي ابس تثناءات:
( )1جيب عىل املوظف اذلي يعمل بدوام اكمل أأن
اإداري.
أ
أ
س
يعمل مخسة أايم 40 ،ساعة ،يف ال بوع،
( )2تكون ساعات العمل ا ألساس ية من الساعة
 10:00اإىل الساعة  ،16:00مع اسرتاحة غداء ل تقل
مدهتا عن  30دقيقة ول تزيد عىل ساعتني يف اليوم
الواحد ول ُحتسب مضن وقت العمل،
( )3يكون الإطار الزمين اليويم لساعات العمل
املمكنة بني الساعة  7:00والساعة ،20:00
(ب) جيوز للموظف أأن يتبع ترتيبات عل مرنة ،حسب
ُ
احتياجات املنظمة وإاجراءات الإذن املعمول هبا .وجيب أأن حتدد
يف تعممي اإداري أأنواع ترتيبات العمل املرنة وإاجراءات الإذن هبا.
(ج) عىل املوظف اذلي ل يتبع أأحد ترتيبات العمل املرنة أأن
يلزتم بساعات عل يومية موحد .
( أأ) جيوز للموظف أأن خيتار اتباع نظام ساعات العمل الثابتة
أأو املرنة ،حسب اإجراءات الإذن ،اليت جيب أأن ُحتدد يف تعممي
اإداري.
(ب) ويرتاوح وقت العمل ألي موظف يتبع نظام ساعات
(ب) ويرتاوح وقت العمل ألي موظف يتبع نظام ساعات
أ
س
العمل املرنة بني  30و 56ساعة يف ال بوع ،برشط تطبيق
العمل املرنة بني  30و 56ساعة يف ا ألس بوع ،برشط تطبيق
القاعد  3-3-1والإجراءات ذات الصةل .ويف ذكل النظام ،يكون
القاعد  3-3-1والإجراءات ذات الصةل .ويف ذكل النظام ،يكون احلد ا ألدىن لساعات العمل اليومية أأربعة ساعات ونصف الساعة

الغرض/وصف التعديل
عُ ِّدلت القاعد لتنفيذ اإصالح ترتيبات وقت العمل ،طبقا لتقرير
الفريق العامل املعين بتنظمي الوقت وتوصيات ذكل الفريق.
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القاعد 3-3-1
ساعات العمل املرنة

النص اجلديد

النص احلايل
احلد ا ألدىن لساعات العمل اليومية أأربعة ساعات ونصف الساعة عىل النحو املنصوص علي يف القاعد .3-3-1
عىل النحو املنصوص علي يف القاعد .3-3-1
(ج) ويكون وقت العمل ألي موظف يتبع نظام ساعات
العمل الثابتة (القاعد  40 )4-3-1ساعة يف ا ألس بوع ،خبالف
(ج) ويكون وقت العمل ألي موظف يتبع نظام ساعات
اسرتاحة الغداء .ويف ذكل النظام ،تكون ساعات العمل اليومية
العمل الثابتة (القاعد  40 )4-3-1ساعة يف ا ألس بوع ،خبالف مثاين ساعات عىل النحو املنصوص علي يف القاعد .4-3-1
اسرتاحة الغداء .ويف ذكل النظام ،تكون ساعات العمل اليومية (د) وبرصف النظر عن عا تنص علي الفقرات ( أأ) و(ب)
مثاين ساعات عىل النحو املنصوص علي يف القاعد .4-3-1
و(ج) الوارد أأعاله ،جيب عىل أأي موظف أأن حيرض اإىل العمل
مىت ُطلب من ذكل بسبب مقتضيات العمل.
(د) وبرصف النظر عا تنص علي الفقرات ( أأ) و(ب)
(ه) و أأي اإساء يف اس تخدام القواعد والإجراءات اليت تنظم
و(ج) ،جيب عىل أأي موظف أأن حيرض اإىل العمل مىت ُطلب
وقت العمل ،عىل النحو املُفصل يف نظام املوظفني ولحئت أأو
من ذكل بسبب مقتضيات العمل.
املُحدد يف التعماميت الإدارية ذات الصةل ،جيوز أأن تؤدي اإىل
بدء اإجراء تأأدييب وإاىل تطبيق التدابري التأأديبية عىل النحو
(ه) و أأي اإساء يف اس تخدام الإجراءات اليت تنظم وقت
املنصوص علهيا يف الفصل العارش.
العمل ،عىل النحو املُفصل يف نظام املوظفني ولحئت أأو املُحدد
يف التعماميت الإدارية ذات الصةل ،تؤدي اإىل تطبيق التدابري
التأأديبية املنصوص علهيا يف الفصل العارش.

الغرض/وصف التعديل

ُحذفت القاعد لتنفيذ اإصالح ترتيبات وقت العمل (مما سيسفر
القاعد  :3-3-1ساعات العمل املرنة
القاعد  :3-3-1ساعات العمل املرنة
عن اإهناء العمل بنظايم ساعات العمل املرنة وساعات العمل
( أأ) جيب عىل أأي موظف يتبع نظام ساعات العمل املرنة أأن ( أأ) جيب عىل أأي موظف يتبع نظام ساعات العمل املرنة أأن
الثابتة).
حيرض اإىل العمل يف لك يوم عل:
حيرض اإىل العمل يف لك يوم عل:
خالل الساعات ا ألربع والنصف "للفرتتني
()1
ا ألساس يتني" ،أأي من الساعة  9:15اإىل الساعة ،11:45

خالل الساعات ا ألربع والنصف "للفرتتني
()1
ا ألساس يتني" ،أأي من الساعة  9:15اإىل الساعة ،11:45
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النص احلايل

النص اجلديد

ومن الساعة  14:15اإىل الساعة ،16:15

ومن الساعة  14:15اإىل الساعة ،16:15

وما ل يقل عن أأربع ساعات ونصف (ابس تثناء
()2
أأي غياب ابإذن مبوجب القاعد  ،)5-3-1ولكن ليس قبل
الساعة  7:00وليس بعد الساعة  ،20:00وليس خالل
اسرتاحة الغداء .وتكون مد اسرتاحة الغداء  30دقيقة عىل
ا ألقل.

وما ل يقل عن أأربع ساعات ونصف (ابس تثناء
()2
أأي غياب ابإذن مبوجب القاعد  ،)5-3-1ولكن ليس قبل
الساعة  7:00وليس بعد الساعة  ،20:00وليس خالل
اسرتاحة الغداء .وتكون مد اسرتاحة الغداء  30دقيقة عىل
ا ألقل.

الغرض/وصف التعديل

(ب) ُوحتدد اإجراءات اس تخدام نظام ساعات العمل املرنة يف (ب) ُوحتدد اإجراءات اس تخدام نظام ساعات العمل املرنة يف
تعممي اإداري.
تعممي اإداري.
القاعد 4-3-1
ساعات العمل الثابتة

القاعد 5-3-1
الغياب ابإذن

ُحذفت القاعد لتنفيذ اإصالح ترتيبات وقت العمل (مما سيسفر
القاعد  :4-3-1ساعات العمل الثابتة
القاعد  :4-3-1ساعات العمل الثابتة
عن اإهناء العمل بنظايم ساعات العمل املرنة وساعات العمل
ألي موظف يتبع جدول زمنيا اثبتا ساعات عل يومية تبلغ مثاين ألي موظف يتبع جدول زمنيا اثبتا ساعات عل يومية تبلغ مثاين
الثابتة).
ساعات ابس تثناء اسرتاحة الغداء ،وفقا للجدول الزمين املُتفق
ساعات ابس تثناء اسرتاحة الغداء ،وفقا للجدول الزمين املُتفق
رشف عىل املوظف .ويراعي اجلدول الزمين "ساعات
رشف عىل املوظف .ويراعي اجلدول الزمين "ساعات علي مع امل ُ ِّ
علي مع امل ُ ِّ
العمل ا ألساس ية" يف ساعات العمل الثابتة :من الساعة  9:15العمل ا ألساس ية" يف ساعات العمل الثابتة :من الساعة 9:15
اإىل الساعة  ،12:00ومن الساعة  14:15اإىل الساعة  .17:00اإىل الساعة  ،12:00ومن الساعة  14:15اإىل الساعة .17:00
وتكون مد اسرتاحة الغداء  30دقيقة عىل ا ألقل.
وتكون مد اسرتاحة الغداء  30دقيقة عىل ا ألقل.
عُ ِّدلت القاعد لتنفيذ اإصالح ترتيبات وقت العمل ،طبقا لتقرير
القاعد  :5-3-1 3-3-1الغياب ابإذن
القاعد  :5-3-1الغياب ابإذن
الفريق العامل املعين بتنظمي الوقت وتوصيات ذكل الفريق.
يُؤذن ابلتغيب عن أأماكن العمل يف احلالت التالية ،اليت س ُتحدد يُؤذن ابلتغيب عن أأماكن العمل يف احلالت التالية ،طبقا
للرشوط اليت ُحتدد رشوطها يف تعممي اإداري:
رشوطها يف تعممي اإداري:
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احلمك
( أأ)

النص احلايل
غياب يف همام رمسية أأو تدريب مأأذون ب ؛

( أأ)

النص اجلديد
غياب يف همام رمسية أأو تدريب مأأذون ب ؛

(ب) وغياب ملوعد طيب؛

(ب) وغياب ملوعد طيب؛

(ج) وغياب ألس باب اس تثنائية وهممة؛

(ج) وغياب ألس باب اس تثنائية وهممة؛

(د)

وحيامن يؤذن ابإجاز .

الغرض/وصف التعديل

(د) وغياب انجت عن ترتيبات عل مرنة متت املوافقة علهيا
حسب ا ألصول؛
(ه) وحيامن يؤذن ابإجاز .
القاعد  :6-3-1 4-3-1الغياب دون اإذن

القاعد 6-3-1

القاعد  :6-3-1الغياب دون اإذن

الغياب دون اإذن

( أأ) الغياب دون اإذن هو أأي غياب عن العمل عندما يكون ( أأ) الغياب دون اإذن هو أأي غياب عن العمل عندما يكون
احلضور مطلواب ،و أأي غياب يزيد عىل احلد ا ألقىص للوقت
احلضور مطلواب ،و أأي غياب يزيد عىل احلد ا ألقىص للوقت
املسموح ب للغياب ألس باب اس تثنائية وهممة مبوجب القاعد  -1املسموح ب للغياب ألس باب اس تثنائية وهممة مبوجب القاعد -1
(5-3ج).
(5-3ج).

عُ ِّدلت القاعد لتنفيذ اإصالح ترتيبات وقت العمل ،طبقا لتقرير
الفريق العامل املعين بتنظمي الوقت وتوصيات ذكل الفريق.

(ب) وجيوز أأن يؤدي الغياب دون اإذن اإىل بدء اإجراء تأأدييب (ب) وجيوز أأن يؤدي الغياب دون اإذن اإىل بدء اإجراء تأأدييب
وتطبيق التدابري التأأديبية عىل النحو املنصوص علي يف الفصل وتطبيق التدابري التأأديبية عىل النحو املنصوص علي يف الفصل
العارش.
العارش.
القاعد 7-3-1
ساعات العمل اخلاصة

ُحذفت القاعد لتنفيذ اإصالح ترتيبات وقت العمل (مما سيسفر
القاعد  :7-3-1 5-3-1ساعات العمل اخلاصة
القاعد  :7-3-1ساعات العمل اخلاصة
عن اإهناء العمل بنظايم ساعات العمل املرنة وساعات العمل
( أأ) جيوز للمدير العام أأن ُحي ِّدد ساعات عل خاصة ملوظف ( أأ) جيوز للمدير العام أأن ُحي ِّدد ساعات عل خاصة ملوظف
الثابتة).
واحد أأو أأكرث أأو مجليع املوظفني ،وذكل لفرت ُمحدد أأو غري
واحد أأو أأكرث أأو مجليع املوظفني ،وذكل لفرت ُمحدد أأو غري
ُمحدد  ،اإذا اكنت مقتضيات العمل أأو الطبيعة اخلاصة للمنصب ُمحدد  ،اإذا اكنت مقتضيات العمل أأو الطبيعة اخلاصة للمنصب
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احلمك

النص احلايل
تقتيض ذكل.

القاعد 2-6-3
تقدم املوظفني املؤقتني
داخل الرتبة

النص اجلديد

الغرض/وصف التعديل

تقتيض ذكل.

(ب) وت َُدرج أأي ساعات عل خاصة مع ما يلزم من تبديل (ب) وت َُدرج أأي ساعات عل خاصة مع ما يلزم من تبديل
اإما يف ا ألحاكم امل ُ ِّنظمة لساعات العمل املرنة أأو يف ا ألحاكم
اإما يف ا ألحاكم امل ُ ِّنظمة لساعات العمل املرنة أأو يف ا ألحاكم
امل ُ ِّنظمة لساعات العمل الثابتة.
امل ُ ِّنظمة لساعات العمل الثابتة.
( أأ) حيق للموظفني املؤقتني ،رهنا ابخلدمة املرضية ،الانتقال ( أأ) حيق للموظفني املؤقتني ،رهنا ابخلدمة املرضية ،الانتقال لبلور حذف املاد  (5-12أأ) و(ب) من نظام املوظفني (انظر
بدرجة واحد يف رتبهتم ابتداء من الس نة الثانية من اخلدمة ،اإل املرفق ا ألول).
بدرجة واحد يف رتبهتم ابتداء من الس نة الثانية من اخلدمة.
اإذا اكنت ادلرجة املنطبقة تُمنح مر لك س نتني .وحيق للموظفني
وحيق للموظفني املؤقتني يف الفئة الفنية اذلين تنطبق علهيم
املؤقتني يف الفئة الفنية اذلين تنطبق علهيم املاداتن  (5-12أأ)()1
املاداتن  (5-12أأ)( )1و(5-12ب)( )1الانتقال بدرجة واحد
و(5-12ب)( )1الانتقال بدرجة واحد مر واحد يف سنهتم
مر واحد يف سنهتم الثانية من اخلدمة مبوجب هذا النظام
الثانية من اخلدمة مبوجب هذا النظام ولحئت .
ولحئت .
]…[

القاعد 1-12-3
العمل الإضايف

]…[
( أأ) يُعترب ما ييل عال اإضافيا ألي موظف يتبع نظام ساعات ( أأ) يُعترب ما ييل عال اإضافيا ألي موظف يتبع نظام ساعات لبلور اإهناء العمل بنظايم ساعات العمل املرنة وساعات العمل
الثابتة وضامن الاتساق مع النظام اجلديد لتنظمي الوقت (انظر
العمل املرنة:
العمل املرنة:
التعديالت عىل القواعد  2-3-1و 3-3-1و 4-3-1من لحئة
( )1الوقت اذلي يقضي املوظف يف العمل يف يوم
( )1الوقت اذلي يقضي يف العمل يف يوم من غري
املوظفني).
من غري أأايم العمل؛
أأايم العمل؛
( )2الوقت اذلي يقضي يف العمل يف يوم عل قبل
الساعة  7:00صباحا أأو بعد الساعة  8:00مساء؛
()3

الوقت اذلي يقضي يف العمل يف يوم عل بني

( )2الوقت اذلي يقضي املوظف يف العمل يف يوم
عل قبل الساعة  7:00صباحا أأو بعد الساعة 8:00
مساء؛ ،رشط أأن
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احلمك

النص احلايل
الساعة  7:00صباحا والساعة  8:00مساء (خارج
ساعات العمل ا ألساس ية واسرتاحة الغداء) يف احلدود
اليت يتجاوز فهيا ذكل الوقت الك من  8ساعات قضاها
يف العمل يف ذكل اليوم و 40ساعة قضاها يف العمل
حبلول هناية ا ألس بوع.
(ب) ويُعترب ما ييل عال اإضافيا ألي موظف يتبع نظام
ساعات العمل الثابتة:
( )1الوقت اذلي يقضي يف العمل يف يوم من غري
أأايم العمل؛
( )2الوقت اذلي يقضي يف العمل خارج ساعات
العمل املُشار اإلهيا يف القاعد .4-3-1
عرتف ابلعمل الإضايف اإل اإذا اكن املوظف موجودا
(ج) ول يُ َ
يف العمل بناء عىل طلب رصحي من املرشف ويف احلدود اليت
يضعها املرشف فقط.

النص اجلديد
( )3الوقت اذلي يقضي يف العمل يف يوم عل بني
الساعة  7:00صباحا والساعة  8:00مساء (خارج
ساعات العمل ا ألساس ية واسرتاحة الغداء) يف احلدود
اليت يتجاوز فهيا ذكل الوقت الإجاميل اذلي قضاه يف
العمل الك من  8ساعات قضاها يف العمل يف ذكل اليوم
و 40ساعة قضاها يف العمل حبلول هناية ا ألس بوع
(ابس تثناء اسرتاحات الغداء ورهنا بأأي ترتيب عل
مرن).
(ب) ويُعترب ما ييل عال اإضافيا ألي موظف يتبع نظام
ساعات العمل الثابتة:
( )1الوقت اذلي يقضي يف العمل يف يوم من غري
أأايم العمل؛
( )2الوقت اذلي يقضي يف العمل خارج ساعات
العمل املُشار اإلهيا يف القاعد .4-3-1
عرتف ابلعمل الإضايف اإل اإذا اكن املوظف موجودا
(ج) ول يُ َ
يف العمل بناء عىل عقب طلب رصحي من املرشف ويف احلدود
اليت يضعها املرشف فقط.

الغرض/وصف التعديل
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احلمك

النص احلايل

النص اجلديد

العمل الإضايف قبل الساعة  7:00صباحا وبعد الساعة 8:00
العمل الإضايف قبل الساعة  7:00صباحا وبعد الساعة 8:00
القاعد 2-12-3
مساء ،أأو يف أأايم السبت قبل الساعة  7:00صباحا وبعد الساعة مساء يف يوم عل ،أأو يف أأايم السبت قبل الساعة  7:00صباحا
العمل الإضايف اخلاص
وبعد الساعة الواحد بعد الظهر ،أأو يف أأايم ا ألحد أأو العطالت
الواحد بعد الظهر ،أأو يف أأايم ا ألحد أأو العطالت الرمسية،
والعمل الإضايف العادي
الرمسية ،يعترب عال اإضافيا خاصا .وغري ذكل من العمل الإضايف
يعترب عال اإضافيا خاصا .وغري ذكل من العمل الإضايف يُعترب
يُعترب عال اإضافيا عاداي.
عال اإضافيا عاداي.
القاعد 3-12-3
تعويض موظفي فئة
اخلدمات العامة عن
العمل الإضايف

( أأ) حيصل ،بقدر الإماكن ،موظفو ابلنس ية ملوظفي فئة
( أأ) حيصل ،بقدر الإماكن ،موظفو فئة اخلدمات العامة
اخلدمات العامة ،اذلين ُ ِّكفوا ابلعمل لوقت اإضايف عىل اإجاز
اذلين ُ ِّكفوا ابلعمل لوقت اإضايف عىل اإجاز تعويضية أأو أأجر
تعويضية أأو أأجر تعوييض .وتُمنح الإجاز يف أأقرب وقت تسمح
تعوييض .وتُمنح الإجاز يف أأقرب وقت تسمح ب مقتضيات
العمل ،ول يتجاوز موعدها بأأي حال من ا ألحوال س تة أأشهر ب مقتضيات العمل ،ول يتجاوز موعدها بأأي حال من ا ألحوال
بعد أأداء العمل الإضايف .وإاذا شهد املرشف عىل املوظف بأأن س تة أأشهر بعد أأداء العمل الإضايف .وإاذا شهد املرشف عىل
مقتضيات العمل ل تسمح مبنح اإجاز تعويضية يف غضون فرت املوظف بأأن مقتضيات العمل ل تسمح مبنح اإجاز تعويضية يف
غضون فرت ا ألشهر الس تة املنصوص علهيا ،يُاكفأأ املوظف عىل
ا ألشهر الس تة املنصوص علهيا ،يُاكفأأ املوظف عىل العمل
العمل الإضايف نقدا .وجيوز للموظفني أأن خيتاروا املاكفأأ النقدية
الإضايف نقدا .وجيوز للموظفني أأن خيتاروا املاكفأأ النقدية اإذا
شهد املرشف املسؤول عهنم بأأن مقتضيات العمل لن تسمح مبنح اإذا شهد املرشف املسؤول عهنم بأأن مقتضيات العمل لن تسمح
اإجاز تعويضية .وكقاعد عامة ،فاإن ما يزيد من ساعات العمل مبنح اإجاز تعويضية .وكقاعد عامة ،فاإن ما يزيد من ساعات
الإضافية عىل  100ساعة خالل الس نة التقوميية وفقا لإجراءات العمل الإضافية عىل  100ساعة خالل الس نة التقوميية وفقا
الرتخيص اخلاص اليت يقرها املدير العام يف تعممي اإداري يُعوض لإجراءات الرتخيص اخلاص اليت يقرها املدير العام يف تعممي
اإداري يُعوض دامئا ابإجاز تعويضية تؤخذ يف غضون فرت ا ألشهر
دامئا ابإجاز تعويضية تؤخذ يف غضون فرت ا ألشهر الس تة
الس تة املنصوص علهيا .وإاذا شهد املرشف بأأن مقتضيات العمل
املنصوص علهيا .وإاذا شهد املرشف بأأن مقتضيات العمل لن
لن تسمح مبنح اإجاز تعويضية ،يُاكفأأ املوظف نقدا.
تسمح مبنح اإجاز تعويضية ،يُاكفأأ املوظف نقدا.
(ب) وتكون الإجاز التعويضية مبا يعادل مر ونصف املر

(ب) وتكون الإجاز التعويضية مبا يعادل مر ونصف املر

الغرض/وصف التعديل
تعديالت حتريرية.

الفقر ( أأ)ُ :حذفت امجلةل ا ألوىل ألهنا زائد عن احلاجة مع
املاد  (12-3أأ).
استُبدلت عبار "التعويض النقدي" بعبار "ا ألجر الإضايف" وفقا
للامد  (12-3أأ).
ُحذفت ا ألحاكم ا ألخرى :إلزاةل التفاصيل التشغيلية من لحئة
املوظفني ،اليت ل ينبغي أأن تش متل علهيا .وس ُتدرج تكل
التفاصيل يف تعممي اإداري بشأأن وقت العمل الإضايف.
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احلمك

النص اجلديد

النص احلايل

الغرض/وصف التعديل

وقت العمل الإضايف العادي ،وتكون ِّضعف وقت العمل
وقت العمل الإضايف العادي ،وتكون ِّضعف وقت العمل
الإضايف اخلاص .وعندما يُدفع أأجر اإضايف بدل من الإجاز
الإضايف اخلاص .وحيسب التعويض النقدي عىل أأساس أأجر
الساعة يف ادلرجة الوسطى لرتبة املوظف مرضواب يف مر ونصف التعويضيةُ ،حيسب ذكل ا ألجر وحيسب التعويض النقدي عىل
أأساس أأجر الساعة يف ادلرجة الوسطى لرتبة املوظف مرضواب
املر نظري لك ساعة من ساعات العمل الإضافية العادية،
يف مر ونصف املر نظري لك ساعة من ساعات العمل الإضافية
ومرضواب يف مرتني نظري لك ساعة من الساعات الإضافية
العادية ،ومرضواب يف مرتني نظري لك ساعة من الساعات
اخلاصة.
الإضافية اخلاصة.
(ج) ول يُعتد ابلفرتات ا ألقل من  15دقيقة عند حساب
العمل الإضايف اليويم .و ُحي َسب الوقت الإضايف الإجاميل لك
أأس بوع ابلساعات و أأنصاف الساعات ،مع جتاهل الفرتات ا ألقل
من نصف ساعة.

(ج) ول يُعتد ابلفرتات ا ألقل من  15دقيقة عند حساب
العمل الإضايف اليويم .و ُحي َسب الوقت الإضايف الإجاميل لك
أأس بوع ابلساعات و أأنصاف الساعات ،مع جتاهل الفرتات ا ألقل
من نصف ساعة.

(د) ول ميكن أأخذ اإجاز تعويضية اإل يف وحدات يتأألف لك
مهنا من نصف يوم ،مبا يعادل اإجاز تعويضية مدهتا أأربع ساعات( ،د) ول ميكن أأخذ اإجاز تعويضية اإل يف وحدات يتأألف لك
مهنا من نصف يوم ،مبا يعادل اإجاز تعويضية مدهتا أأربع ساعات،
وذكل بعد اإذن كتايب مس بق من املرشف.
وذكل بعد اإذن كتايب مس بق من املرشف.
القاعد 1-14-3

]…[

التعاريف

(ج) ول تُطبق هذه القاعد عىل املوظفني املؤقتني.

ُحذفت الفقر وفقا للتعديل املقرتح اإدخاهل عىل املاد (14.3و).
[ ُحذفت]
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احلمك

النص اجلديد

النص احلايل

الغرض/وصف التعديل

القاعد 2-14-3

]…[

حدود ا ألهلية

(ج) ول تُطبق هذه القاعد عىل املوظفني املؤقتني.

القاعد 3-14-3

]…[

قمية منحة التعلمي

(ط) ول تُطبق هذه القاعد عىل املوظفني املؤقتني.

القاعد 4-14-3

]…[

قمية منحة التعلمي
اخلاصة

(ه) ول تُطبق هذه القاعد عىل املوظفني املؤقتني.

القاعد 5-14-3

]…[

السفر املتصل مبنحة
التعلمي

(ب) ول تُطبق هذه القاعد عىل املوظفني املؤقتني.

القاعد 6-14-3

ي ُ ِّقدم املوظفون طلبات احلصول عىل منح التعلمي والسلُف ذات ي ُ ِّقدم املوظفون طلبات احلصول عىل منح التعلمي والسلُف ذات ُحذفت امجلةل ا ألخري وفقا للتعديل املقرتح اإدخاهل عىل
الصةل كتابة ،مصحوبة بدليل دامع عىل التاكليف املُقدر واحلضور الصةل كتابة ،مصحوبة بدليل دامع عىل التاكليف املُقدر واحلضور املاد (14.3و).
والتسجيل ،عىل النحو اذلي قد حيدده املدير العام .ول تُطبق والتسجيل ،عىل النحو اذلي قد حيدده املدير العام .ول تُطبق
هذه القاعد عىل املوظفني املؤقتني.
هذه القاعد عىل املوظفني املؤقتني.

طلبات احلصول عىل
املنح
القاعد 1-11-4
الفحص الطيب

( أأ) جيب عىل املوظف عند التعيني ا ألويل أأو عند انهتاء
اخلدمة أأو يف فرتات منتظمة أأن يثبت للمستشار الطيب اذلي

ُحذفت الفقر وفقا للتعديل املقرتح اإدخاهل عىل املاد (14.3و).
[ ُحذفت]
ُحذفت الفقر وفقا للتعديل املقرتح اإدخاهل عىل املاد (14.3و).
[ ُحذفت]
ُحذفت الفقر وفقا للتعديل املقرتح اإدخاهل عىل املاد (14.3و).
[ ُحذفت]
ُحذفت الفقر وفقا للتعديل املقرتح اإدخاهل عىل املاد (14.3و).
[ ُحذفت]

( أأ) جيب عىل جيوز أأن ي ُشرتط من املوظف عند التعيني
ا ألويل أأو عند انهتاء اخلدمة أأو يف فرتات منتظمة أأن يثبت

ُحذفت عبار "عند التعيني ا ألوىل" ألهنا زائد عن احلاجة مع
املاد  11-4من نظام املوظفني.
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احلمك

القاعد 2-11-4
الفحص الطيب
للموظفني املؤقتني

الغرض/وصف التعديل
النص اجلديد
النص احلايل
للمستشار الطيب اذلي يعين املكتب ادلويل ،عن طريق اإجراء ُحذفت عبار "عند انهتاء اخلدمة" لرت ا ألمر لتقدير املنظمة فامي
يعين املكتب ادلويل ،عن طريق اإجراء حفص طيب أأو ما قد
حفص طيب أأو ما قد يلزم من حفوص ذات صةل ،أأن خال من خيص الاشرتاط من املوظف اإجراء حفص طيب عند انهتاء
يلزم من حفوص ذات صةل ،أأن خال من أأي مرض قد يرض
بصحة الخرين أأو يؤثر يف قدر املوظف عىل أأداء همام الرمسية .أأي مرض قد يرض بصحة الخرين أأو يؤثر يف قدر املوظف عىل اخلدمة ،وفقا للقواعد واملامرسات السارية يف سائر املنظامت اليت
تطبق نظام ا ألمم املتحد املوحد.
أأداء همام الرمسية.
]…[
]…[
ُحذفت القاعد ابلاكمل ألهنا زائد عن احلاجة مع الصيغتني
( أأ) تُطبق املاد " ،11-4الفحص الطيب" ،عىل املوظفني [ ُحذفت]
املعدلتني للامد  11-4والقاعد ( 1-11-4انظر أأعاله).
املؤقتني.
(ب) وتُطبق القاعد " ،1-11-4الفحص الطيب" ،عىل
املوظفني املؤقتني ،ما عدا الفقر ( أأ).
( )1جيب عىل املوظف املُعني تعيينا مؤقتا عند
التعيني ا ألويل أأو يف فرتات منتظمة أأن يثبت للمستشار
الطيب اذلي يعين املكتب ادلويل ،عن طريق اإجراء حفص
طيب أأو ما قد يلزم من حفوص ذات صةل ،أأن خال من
أأي مرض قد يرض بصحة الخرين أأو يؤثر يف قدر
املوظف عىل أأداء همام الرمسية.
]…[

القاعد 1-1-5

]…[

الإجاز الس نوية

(ه) وجيوز جتميع الإجاز الس نوية ،برشط أأل يُرحل من س نة (ه) وجيوز جتميع الإجاز الس نوية ،برشط أأل يُرحل من س نة
تقوميية اإىل أأخرى أأكرث من  60يوما من هذه الإجاز  .وحيق
تقوميية اإىل أأخرى أأكرث من  60يوما من هذه الإجاز  .وحيق
للموظفني اذلين مجعوا أأكرث من  60يوما قبل  1يناير  2013أأن للموظفني اذلين مجعوا أأكرث من  60يوما قبل  1يناير  2013أأن

حلذف التدبري الانتقايل ،اذلي انقىض يف  31ديسمرب ،2017
ومل يعد ابلتايل منطبقا.
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النص احلايل

النص اجلديد

احلمك

حيتفظوا هبا حىت  31ديسمرب  .2017وبعد هذا التارخي ،تسقط
يف  1يناير من لك س نة تقوميية الإجاز الس نوية املرتامكة اليت
تزيد عن  60يوما.

حيتفظوا هبا حىت  31ديسمرب  .2017وبعد هذا التارخي ،تسقط
يف  1يناير من لك س نة تقوميية الإجاز الس نوية املرتامكة اليت
تزيد عن  60يوما.

]…[

]…[

القاعد 6-3-7

]…[

]…[

مصاريف نقل ا ألمتعة

(د) يدفع املكتب ادلويل مصاريف نقل ا ألمتعة وفقا للرشوط (د)
التالية:
التالية:
]…[

يدفع املكتب ادلويل مصاريف نقل ا ألمتعة وفقا للرشوط

]…[
( )2ول يدفع املكتب ادلويل عاد أأي رسوم ختزين
وتأأخري أأخرى غري الرسوم اليت ت َُدرج عاد يف تاكليف
النقل .وعند انتداب املوظفني اإىل مركز عل جديد
ويكون من حقهم احلصول عىل مصاريف نقل أأمتعهتم اإلي ،
جيوز للمكتب ادلويل عند الطلب أأن يدفع تلكفة ختزين
مجيع لوازهمم املزنلية و أأمتعهتم الشخصية أأو جزء مهنا خالل
فرت اخلدمة يف مركز العمل ،برشط:

( )2ول يدفع املكتب ادلويل عاد أأي رسوم ختزين
أأخرى غري الرسوم اليت ت َُدرج عاد يف تاكليف النقل.
وعند انتداب املوظفني اإىل مركز عل جديد ويكون من
حقهم احلصول عىل مصاريف نقل أأمتعهتم اإلي  ،جيوز
للمكتب ادلويل عند الطلب أأن يدفع تلكفة ختزين مجيع
لوازهمم املزنلية و أأمتعهتم الشخصية أأو جزء مهنا خالل فرت
اخلدمة يف مركز العمل ،برشط:
]…[

]…[
( )3ويدفع املكتب ادلويل ما يتعلق ابلس تحقاق
ا ألقىص املنصوص علي يف الفقر (د)( )1أأعاله من

( )3ويدفع املكتب ادلويل ما يتعلق ابلس تحقاق
ا ألقىص املنصوص علي يف الفقر (د)( )1أأعاله من
تاكليف معقوةل حلزم الشحنات ،ووضعها يف صناديق

الغرض/وصف التعديل

لتوضيح أأن املنظمة ليست مسؤوةل عن دفع رسوم التأأخري
والرسوم امجلركية ،كام هو احلال يف املامرسة الراهنة.
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احلمك

النص اجلديد

النص احلايل
تاكليف معقوةل حلزم الشحنات ،ووضعها يف صناديق
الشحن ،وحشهنا ،وتفريغها من الصناديق ،وفكها ،ولكن ل
يدفع تاكليف تكييف ا ألهجز  ،أأو تفكيك التجهزيات أأو
تركيهبا ،أأو احلزم بطريقة خاصة؛

الغرض/وصف التعديل

الشحن ،وحشهنا ،وتفريغها من الصناديق ،وفكها ،ولكن ل
يدفع تاكليف تكييف ا ألهجز  ،أأو تفكيك التجهزيات أأو
تركيهبا ،أأو احلزم بطريقة خاصة .ول يدفع املكتب ادلويل
أأي رسوم مجركية أأو رسوم اس ترياد أأو تصدير أأو رسوم
أأخرى ذات صةل ميكن أأن تُفرض عىل اللوازم املزنلية أأو
ا ألمتعة الشخصية؛

]…[
]…[
القاعد 7-3-7

]…[

]…[

(ز) ويدفع املكتب ادلويل تاكليف معقوةل حلزم الشحنات
ا ألمتعة الزائد والشحنة (ز) ويدفع املكتب ادلويل تاكليف معقوةل حلزم الشحنات
غري املصحوبة املُرصح هبا وفقا للفقر (ه) أأو (و) أأعاله ،ووضعها غري املصحوبة املُرصح هبا وفقا للفقر (ه) أأو (و) أأعاله ،ووضعها
غري املصحوبة
يف صناديق الشحن ،وحشهنا ،وتفريغها من الصناديق ،وفكها ،يف يف صناديق الشحن ،وحشهنا ،وتفريغها من الصناديق ،وفكها ،يف
حدود احلجم املأأذون ب  ،ولكن ل يدفع أأي تاكليف ختزين غري حدود احلجم املأأذون ب  ،ولكن ل يدفع أأي تاكليف ختزين وتأأخري
تاكليف التخزين املتعلقة مبارش ابلشحنة ،ول تاكليف تكييف غري تاكليف التخزين املتعلقة مبارش ابلشحنة ،ول تاكليف
ا ألهجز  ،أأو تفكيك التجهزيات أأو تركيهبا ،أأو احلزم بطريقة خاصة .تكييف ا ألهجز  ،أأو تفكيك التجهزيات أأو تركيهبا ،أأو احلزم
بطريقة خاصة ،ول أأي رسوم مجركية أأو رسوم اس ترياد أأو
تصدير أأو رسوم أأخرى ذات صةل ميكن أأن تُفرض عىل الشحنة.
]…[
]…[

[ييل ذكل املرفق الثالث]

لتوضيح أأن املنظمة ليست مسؤوةل عن دفع رسوم التأأخري
والرسوم امجلركية ،كام هو احلال يف املامرسة الراهنة.
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املرفق الثالث

تعديالت عىل لحئة املوظفني ُطبِّقت بني  1يوليو  2017و 30يونيو 2018
احلمك
القاعد 1-2-6
التأأمني الطيب

النص السابق
]…[

النص احلايل/اجلديد
]…[

الغرض/وصف التعديل
ادلخول حزي النفاذ 6 :ديسمرب ( 2017التعممي الإداري
رمق .)2017/37

(و) و أأقساط التأأمني املس تحقة مبقتىض خطة التأأمني الطيب (و) و أأقساط التأأمني املس تحقة مبقتىض خطة التأأمني الطيب ُحذفت الإشار اإىل "املس تفيدين" يف امجلةل ا ألوىل ألن املوظف
عن املس تفيدين من املعاشات من صندوق املعاشات التقاعدية عن املس تفيدين من املعاشات ابلنس بة للموظفني السابقني اذلي السابق ل جيب أأن يكون ابلرضور مس تفيدا من معاش من
صندوق املعاشات التقاعدية يك حيق هل الاس تفاد من تغطية
اذلين يواصلون الاشرتا يف خطة التأأمني الطيب ،وكذكل عن حيق هلم احلصول عىل معاش تقاعدي من صندوق املعاشات
معالهيم ،تُقسم بنس بة  %65 / %35بني الشخص املُؤمن علي التقاعدية واذلين يواصلون الاشرتا يف خطة التأأمني الطيب ،التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة .و ُحذفت كذكل عبار "وكذكل
واملكتب ادلويل .ولكن يتحمل املكتب ادلويل ابلاكمل أأي قسط وكذكل عن معالهيم ،تُقسم بنس بة  %65 / %35بني الشخص عن معالهيم" ،و أأضيفت مجةل جديد بعد امجلةل ا ألوىل لتوضيح
املُؤمن علي واملكتب ادلويل .ويُطبق مبد أأ التقس مي ذات  ،مبدئيا ،أأن الاس تثناءات املتعلقة مببد أأ تقامس التاكليف بنس بة 65/35
اإضايف خيضع هل ا ألشخاص املؤمن علهيم املُشار اإلهيم يف هذه
عىل معالهيم ،مع مراعا أأية اس تثناءات ميكن أأن حيددها املدير فامي خيص أأقساط التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة خمصصة
الفقر بسبب الإقامة خارج سويرسا.
العام يف تعممي اإداري .ولكن يتحمل املكتب ادلويل ابلاكمل أأي لبعض الفئات من املعالني .ووفقا للمامرسة احلالية وكام هو مبني
يف التعممي الإداري رمق  ،2017/40جيب عىل املوظف السابق
قسط اإضايف خيضع هل ا ألشخاص املؤمن علهيم املُشار اإلهيم يف
دفع قسط التأأمني الصحي بنس بة  100ابملائة عن املعال من
هذه الفقر بسبب الإقامة خارج سويرسا.
ادلرجة الثانية ،وكذكل عن ا ألطفال املعالني البالغني من العمر
 18س نة أأو أأكرث ومل يصلوا اإىل سن الثالثني س نة ممن ل
يزاولون ادلراسة ابنتظام يف مدرسة أأو جامعة أأو مؤسسة تعلميية
مشاهبة ،ول يعانون من اإعاقة متنعهم من ممارسة عل قمي بأأجر،
ولكن يتكفل املوظف السابق ابس مترار جبانب رئييس من
تاكليف اإعالهتم .أأما التعديالت ا ألخرى املدخةل عىل امجلةل ا ألوىل
فهيي ذات طابع حتريري .و ُحذفت امجلةل ا ألخري ألهنا ل تنطبق.
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احلمك

النص احلايل/اجلديد

النص السابق

القاعد 1-1-8
جملس املوظفني

( أأ) ي ُشلك جملس املوظفني بطريقة تكفل المتثيل العادل
ملوظفي مجيع ادلرجات ومجليع فئات املوظفني ذوي الاهامتمات
املشرتكة.
]…[

( أأ) مجليع املوظفني حق التصويت يف انتخاابت جملس
املوظفني .وي ُشلك جملس املوظفني بطريقة تكفل المتثيل العادل
ملوظفي مجيع ادلرجات ومجليع فئات املوظفني ذوي الاهامتمات
املشرتكة.
]…[

[هناية املرفق الثالث والوثيقة]

الغرض/وصف التعديل
ادلخول حزي النفاذ 8 :يناير ( 2018التعممي الإداري
رمق )2018/1
الغرض من التعديل هو النص رصاحة يف نظام املوظفني ولحئت
عىل أأن مجليع املوظفني حق التصويت يف انتخاابت جملس
املوظفني.

