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الدورة السادسة والسبعون (الدورة العادية اخلمسون)
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تعديالت على نظام املوظفني والئحته

وثيقة من إعداد املدير العام
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احملتوايت
أقسام الوثيقة WO/CC/76/1
أو ًال .املقدمة
اثنياً .التعديالت عىل نظام املوظفني (للموافقة علهيا)
اثلثاً .التعديالت عىل الحئة املوظفني (لإلخطار هبا)
املرفقان
املرفق األول التعديالت املقرتحة عىل نظام املوظفني
املرفق الثاين التعديالت املقرتحة عىل الحئة املوظفني
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أو ًال.

املقدمة

 .1ت ُعرض عىل جلنة الويبو للتنس يق التعديالت اخلاصة بنظام املوظفني للموافقة علهيا والتعديالت اخلاصة بالحئة
املوظفني لإلخطار هبا.
 .2وت ُعرض هذه التعديالت يف إطار املراجعة املس مترة لنظام املوظفني والحئته اليت متكِّن الويبو من احلفاظ عىل إطار
تنظميي سلمي يتكيف واحتياجات املنظمة وأولوايهتا املتغرية ويدمعها ،مع ضامن الامتيش مع املامرسات الفضىل املتّبعة يف نظام
األمم املتحدة املوحد.

اثنياً.

التعديالت عىل نظام املوظفني (للموافقة علهيا)

 .3ترد التعديالت املقرتحة عىل نظام املوظفني واليت س تصبح سارية اعتباراً من  1يناير  2020يف املرفق األول .وفامي
ييل توضيح للتعديالت الرئيس ية.

املادة  – 19-3الاقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني
 .4تُس تعرض معدالت الاقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني السارية يف نظام األمم املتحدة املوحد ابنتظام ،ودخل
أحدث تنقيح لها حزي النفاذ يف  1يناير  .2019ويُقرتح نقل املعدالت من املادة  19-3إىل قاعدة (جديدة) ميكن تعديلها مىت
تغريت معدالت الاقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني.

املادة  – 9-9منحة العودة إىل الوطن
 .5يوحض التعديل املقرتح أن س نوات اخلدمة املتواصةل يف إطار تعيني حمدد املدة أو مس متر أو دامئ يه وحدها اليت
ُُتسب ألغراض منحة العودة إىل الوطن.

املادة  – 10-9سن التقاعد
 .6يرفع التعديل املقرتح السن اإللزامية إلهناء خدمة املوظفني املعينني قبل  1يناير  2014إىل  65س نة اعتباراً من 1
ال بقرار جلنة الويبو للتنس يق يف دورهتا الرابعة والس بعني (ادلورة العادية الثامنة واألربعني)1.
يناير  ،2020مع ً

املادة  – 5-12التدابري الانتقالية
 .7تنطوي التعديالت املقرتحة عىل تغيريات ُتريرية فض ًال عن إضافة فقرتني جديدتني إىل املادة  5-12تتعلقان ابلتعديل
املقرتح إدخاهل أعاله عىل املادة  .10-9فهتدف إحدى الفقرتني إىل احلفاظ عىل احلق املكتسب يف التقاعد عند سن الس تني
للموظفني اذلين دخلوا اخلدمة قبل  1نومفرب  1990وسن الثانية والس تني ملن دخلوا اخلدمة قبل  1يناير  .2014أما الفقرة
األخرى ،فتنص عىل أن رفع سن التقاعد اإللزايم إىل  65س نة لن يشمل املوظفني اذلين بلغوا السن اإللزامية إلهناء اخلدمة -
أي  60أو  62س نة حبسب احلال  -قبل  1يناير ( 2020مبن فهيم من ي ُستبقوا يف اخلدمة بعد  1يناير  2020بشلك
اس تثنايئ بعدما جتاوزوا تكل السن).
1

انظر الوثيقة " WO/CC/74/8التقرير اذلي اعمتدته جلنة الويبو للتنس يق" الصادر بتارخي  14ديسمرب .2017
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تعديالت أخرى
.8

يرد يف املرفق األول أيضاً اقرتاح إدخال تعديالت أخرى ذات أمهية موضوعية أقل عىل املواد التالية:

املادة  – 13-3بدل العمل اللييل
املادة  – 18-4التعيينات املس مترة
املادة  – 19-4التعيينات ادلامئة

اثلثاً.

التعديالت عىل الحئة املوظفني (لإلخطار هبا)

 .9ترد التعديالت املدخةل عىل نظام املوظفني واليت س تصبح سارية اعتباراً من  1يناير  2020يف املرفق الثاين .وختص
القاعدتني التاليتني:
القاعدة اجلديدة  – 1-19-3معدالت الاقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني
القاعدة  – 1-3-11الطرق غري الرمسية لتسوية الزناعات

.10
مبا ييل:

إن جلنة الويبو للتنس يق مدعوة إىل القيام
" "1املوافقة عىل التعديالت عىل نظام
املوظفني بصيغهتا املبي َّنة يف املرفق األول من
الوثيقة WO/CC/76/1؛
" "2واإلحاطة عل ًام ابلتعديالت املدخةل
عىل الحئة املوظفني بصيغهتا املبي َّنة يف
املرفق الثاين من الوثيقة
.WO/CC/76/1

[ييل ذكل املرفقان]
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املرفق األول

التعديالت املقرتح إدخالها عىل نظام املوظفني ورسايهنا اعتباراً من  1يناير 2020
املادة

النص احلايل

النص اجلديد املقرتح

غرض/وصف التعديل

يُدفع ملوظفي فئة اخلدمات العامة يف جنيف اذلين يس توفون
املادة 13-3
[]...
[]...
الرشوط املنصوص علهيا يف الفقرة (و) من املادة  13-3من نظام
بدل العمل اللييل
(و) ويُدفَع يف جنيف مبل ٌغ إضا ٌيف حيدده املدير العام ملوظفي فئة
(و) ويُدفَع يف جنيف مبل ٌغ إضا ٌيف حيدده املدير العام ملوظفي فئة
املوظفني مبلغ قدره  4.50فرنك سويرسي لتغطية تاكليف الوجبات
اخلدمات العامة اذلين يُضَّ طرون إما للعمل بعد الساعة  8:00مسا ًء
اخلدمات العامة اذلين يُضَّ طرون إما للعمل بعد الساعة  8:00مسا ًء
الليلية اخلفيفة .ف ُيقرتح حذف هذا البند ألغراض الفعالية اإلدارية (إذ
دون اسرتاحة لتناول وجبة العشاء ،أو للعمل لوقت إضايف بعد الساعة دون اسرتاحة لتناول وجبة العشاء ،أو للعمل لوقت إضايف بعد الساعة ال تتناسب التلكفة اإلدارية ملعاجلة املدفوعات اخلاصة ابلوجبات
 11:00مسا ًء ،أو للعمل ملدة ساعتني إضافيتني عىل األقل بعد نوبة
 11:00مسا ًء ،أو للعمل ملدة ساعتني إضافيتني عىل األقل بعد نوبة
الليلية اخلفيفة مع الفائدة احملدودة للموظفني) ولضامن املعامةل املتساوية
معل تنهتيي بعد الساعة  8:00مسا ًء ،وذكل لتغطية تاكليف الوجبات معل تنهتيي بعد الساعة  8:00مسا ًء ،وذكل لتغطية تاكليف الوجبات مجليع موظفي فئة اخلدمات العامة بغض النظر عن مقر معلهم .ومن
اخلفيفة أثناء العمل اللييل.
اخلفيفة أثناء العمل اللييل.
اجلدير ابذلكر أن املنظامت األخرى اليت تتبع نظام األمم املتحدة املوحد
(ز) وال ت ُطبَّق هذه املادة عىل املوظفني املعينني خصيصا ً للعمل اللييل( .ز) وال ت ُطبَّق هذه املادة عىل املوظفني املعينني خصيصا ً للعمل اللييل .ال تدفع مقاب ًال للوجبات الليلية اخلفيفة للموظفني العاملني يف جنيف
(مثل مكتب األمم املتحدة يف جنيف ومنظمة الصحة العاملية).
يدفع لك موظف رضائب داخلية ("الاقتطاعات اإللزامية من مرتبات يدفع لك موظف رضائب داخلية ("الاقتطاعات اإللزامية من مرتبات ُط ِّبق اجلدول املوحد لالقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني عىل
املادة 19-3
مجيع فئات املوظفني ألغراض حساب املعاش التقاعدي اعتباراً من 1
املوظفني") .ابملعدالت التالية:
املوظفني") ابملعدالت التالية:
الاقتطاعات
تس
يناير  .2019و تتبع املعدالت اجلديدة تعديالت يف الفقرتني (أ)()2
(أ) ابلنس بة ملوظفي الفئة الفنية وما فوقها:
اإللزامية من مرتبات (أ) ابلنس بة ملوظفي الفئة الفنية وما فوقها:
و(ب)( )1من املادة  .19-3وفض ًال عن ذكل ،تُراجع معدالت
املوظفني
الاقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني املطبقة عىل موظفي الفئة
( )1معدالت الاقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني
( )1معدالت الاقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني
الفنية وما فوقها ألغراض املرتبات اإلجاملية (الفقرة (أ)( )1من املادة
املُطبَّقة عىل املرتبات اإلجاملية ابس تثناء تسوية مقر العمل:
املُطبَّقة عىل املرتبات اإلجاملية ابس تثناء تسوية مقر العمل:
 )19-3لك ثالث س نوات.
ومن مث ،يُقرتح نقل املعدالت من املادة  19-3إىل قاعدة (جديدة)
(انظر املرفق الثاين) ميكن تعديلها مىت تغريت معدالت الاقتطاعات
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املادة

النص احلايل
املبالغ الس نوية اخلاضعة لالقتطاع
اإللزايم
(ابدلوالر األمرييك)
أول  50 000دوالر
الـ  50 000دوالر التالية
الـ  50 000دوالر التالية
املبالغ الباقية اخلاضعة لالقتطاع اإللزايم

النص اجلديد املقرتح
(ابلنس بة املئوية)

17
24
30
34

( )2معدالت الاقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني
ألغراض األجر ادلاخل يف حساب املعاش التقاعدي
واملعاشات التقاعدية:
املبالغ اخلاضعة لالقتطاع اإللزايم
(ابدلوالر األمرييك)
أقل من  20 000دوالر يف الس نة
من  20 001إىل  40 000دوالر يف الس نة
من  40 001إىل  60 000دوالر يف الس نة
 60 001دوالر مفا فوق يف الس نة

(ابلنس بة املئوية)
11
18
25
30

املبالغ الس نوية اخلاضعة لالقتطاع
اإللزايم
(ابدلوالر األمرييك)
أول  50 000دوالر
الـ  50 000دوالر التالية
الـ  50 000دوالر التالية
املبالغ الباقية اخلاضعة لالقتطاع اإللزايم

غرض/وصف التعديل
(ابلنس بة املئوية)

17
24
30
34

( )2معدالت الاقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني
ألغراض األجر ادلاخل يف حساب املعاش التقاعدي
واملعاشات التقاعدية:
املبالغ اخلاضعة لالقتطاع اإللزايم
(ابدلوالر األمرييك)
أقل من  20 000دوالر يف الس نة
من  20 001إىل  40 000دوالر يف الس نة
من  40 001إىل  60 000دوالر يف الس نة
 60 001دوالر مفا فوق يف الس نة

(ابلنس بة املئوية)
11
18
25
30

اإللزامية من مرتبات املوظفني املطبقة عىل املنظامت اليت تتبع نظام
األمم املتحدة املوحد.
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املادة

النص احلايل

النص اجلديد املقرتح

(ب) وابلنس بة ملوظفي فئة اخلدمات العامة وفئة املوظفني الفنيني
الوطنيني:
( )1معدالت الاقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني
ألغراض األجر ادلاخل يف حساب املعاش التقاعدي واملرتب
اإلجاميل:
املبالغ اخلاضعة لالقتطاع اإللزايم
(ابدلوالر األمرييك)
أقل من  20 000دوالر يف الس نة
من  20 001إىل  40 000دوالر يف الس نة
من  40 001إىل  60 000دوالر يف الس نة
 60 001دوالر مفا فوق يف الس نة

(ابلنس بة املئوية)
19
23
26
31

(ج) وتكون املبالغ اليت ت ُط َّبق علهيا معدالت النس بة املئوية مساوي ًة
ابلفرنك السويرسي للمبالغ املذكورة آنفا ً ابدلوالر األمرييك يف وقت
دخول جداول املرتبات حزي التنفيذ.

غرض/وصف التعديل

(ب) وابلنس بة ملوظفي فئة اخلدمات العامة وفئة املوظفني الفنيني
الوطنيني:
( )1معدالت الاقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني
ألغراض األجر ادلاخل يف حساب املعاش التقاعدي واملرتب
اإلجاميل:
املبالغ اخلاضعة لالقتطاع اإللزايم
(ابدلوالر األمرييك)
أقل من  20 000دوالر يف الس نة
من  20 001إىل  40 000دوالر يف الس نة
من  40 001إىل  60 000دوالر يف الس نة
 60 001دوالر مفا فوق يف الس نة

(ابلنس بة املئوية)
19
23
26
31

(ج) وتكون املبالغ اليت ت ُط َّبق علهيا معدالت النس بة املئوية مساوي ًة
ابلفرنك السويرسي للمبالغ املذكورة آنفا ً ابدلوالر األمرييك يف وقت
دخول جداول املرتبات حزي التنفيذ.

WO/CC/76/1
Annex I
4

املادة
املادة 18-4
التعيينات املس مترة

النص احلايل

النص اجلديد املقرتح

(أ) التعيينات املس مترة يه تعيينات ملدة غري حمدودة .وجيوز منح تعيني (أ) التعيينات املس مترة يه تعيينات ملدة غري حمدودة .وجيوز ،طبقا ً
للرشوط احملددة يف تعممي إداري ،منح تعيني مس متر ألي موظف يف
مس متر ألي موظف يف فئة املديرين أو الفئة الفنية أو فئة املوظفني
الفنيني الوطنيني أو فئة اخلدمات العامة يكون قد قىض مخس س نوات فئة املديرين أو الفئة الفنية أو فئة املوظفني الفنيني الوطنيني أو فئة
من اخلدمة املتواصةل ،وتكون مؤهالته وأداؤه وسلوكه قد أثبتت متاما ً اخلدمات العامة يكون قد قىض مخس س نوات من اخلدمة املتواصةل،
صالحيته للعمل مكوظف مدين دويل ،ويكون قد أظهر أنه يليب املعايري وتكون مؤهالته وأداؤه وسلوكه قد أثبتت متاما ً صالحيته للعمل
مكوظف مدين دويل ،ويكون قد أظهر أنه يليب املعايري املطلوبة مبوجب
املطلوبة مبوجب املادة .1-4
املادة .1-4
(ب) وت ُمنَح التعيينات املس مترة حسب تقدير املدير العام.

غرض/وصف التعديل
توضيح أن الرشوط التفصيلية ملنح التعيينات املس مترة حمددة يف تعممي
إداري.

(ب) وت ُمنَح التعيينات املس مترة حسب تقدير املدير العام.

املادة 19-4
التعيينات ادلامئة

(أ) التعيينات ادلامئة يه تعيينات ملدة غري حمدودة .وجيوز ،طبقا ً
(أ) التعيينات ادلامئة يه تعيينات ملدة غري حمدودة .وجيوز منح تعيني
دامئ ألي موظف يف فئة املديرين أو الفئة الفنية أو فئة اخلدمات العامة للرشوط احملددة يف تعممي إداري ،منح تعيني دامئ ألي موظف يف فئة
اكن مُعيَّنا ً تعيينا ً مُحدَّد املدة يف  31ديسمرب  ،2011ويكون قد قىض املديرين أو الفئة الفنية أو فئة اخلدمات العامة اكن مُعيَّنا ً تعيينا ً مُحدَّد
س بع س نوات من اخلدمة املتواصةل ،وتكون مؤهالته وأداؤه وسلوكه قد املدة يف  31ديسمرب  ،2011ويكون قد قىض س بع س نوات من اخلدمة
أثبتت متاما ً صالحيته للعمل مكوظف مدين دويل ،ويكون قد أظهر أنه املتواصةل ،وتكون مؤهالته وأداؤه وسلوكه قد أثبتت متاما ً صالحيته
للعمل مكوظف مدين دويل ،ويكون قد أظهر أنه يليب املعايري املطلوبة
يليب املعايري املطلوبة مبوجب املادة .1-4
مبوجب املادة .1-4
(ب) وت ُمنَح التعيينات ادلامئة حسب تقدير املدير العام.
(ب) وت ُمنَح التعيينات ادلامئة حسب تقدير املدير العام.

توضيح أن الرشوط التفصيلية ملنح التعيينات ادلامئة حمددة يف تعممي
إداري.
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املادة

النص اجلديد املقرتح

النص احلايل

املادة 9-9

]…[

]…[

منحة العودة إىل
الوطن

(ب) ُوُتتَسب منحة العودة إىل الوطن استناداً إىل س نوات اخلدمة
واإلقامة املتواصلتني خارج الوطن ،وفقا ً للجدول التايل:

(ب) ُوُتتَسب منحة العودة إىل الوطن استناداً إىل س نوات اخلدمة
مبوجب تعيني حمدد املدة أو مس متر أو دامئ واإلقامة املتواصلتني خارج
الوطن ،وفقا ً للجدول التايل:
عدد س نوات اخلدمة (مبوجب تعيني حمدد املدة/مس متر/دامئ) واإلقامة
املتواصلتني خارج الوطن ]…[

(أ) ال ي ُستبقى يف اخلدمة بعد سن اخلامسة والس تني املوظفون اذلين
أصبحت تعييناهتم انفذ ًة يف  1يناير  2014أو بعد هذا التارخي.

(أ) ال ي ُستبقى املوظفون يف اخلدمة بعد سن اخلامسة والس تني
املوظفون اذلين أصبحت تعييناهتم انفذ ًة يف  1يناير  2014أو بعد هذا
التارخي.

عدد س نوات اخلدمة واإلقامة املتواصلتني خارج الوطن ]…[

املادة 10-9
سن التقاعد

(ب) وال ي ُستبقى يف اخلدمة بعد سن الثانية والس تني املوظفون اذلين
أصبحت تعييناهتم انفذ ًة يف  1نومفرب  1990أو بعد هذا التارخي وقبل 1
يناير .2014
(ج) وال ي ُستبقى يف اخلدمة بعد سن الس تني املوظفون اذلين أصبحت
تعييناهتم انفذ ًة يف  1نومفرب  1977أو بعده ،وقبل  1نومفرب .1990
(د) وجيوز للمدير العام أن يأذن ،يف حاالت اس تثنائية ،بمتديد سن
التقاعد إذا رأى أن ذكل من مصلحة املنظمة.

(ب) وال ي ُستبقى يف اخلدمة بعد سن الثانية والس تني املوظفون اذلين
أصبحت تعييناهتم انفذ ًة يف  1نومفرب  1990أو بعد هذا التارخي وقبل 1
يناير .2014
(ج) وال ي ُستبقى يف اخلدمة بعد سن الس تني املوظفون اذلين أصبحت
تعييناهتم انفذ ًة يف  1نومفرب  1977أو بعده ،وقبل  1نومفرب .1990

(د) وجيوز للمدير العام أن يأذن ،يف حاالت اس تثنائية ،بمتديد سن
(ه) وال يعترب التقاعد إهناء للخدمة ابملعىن املقصود يف املادتني  2-9و -9التقاعد املذكور إذا رأى أن ذكل من مصلحة املنظمة.
ً
(ه) (ب) وال يعترب التقاعد إهنا ًء للخدمة ابملعىن املقصود يف املادتني -9
.4
 2و.4-9

غرض/وصف التعديل
توضيح أن س نوات اخلدمة املتواصةل مبوجب تعيني حمدد املدة أو
مس متر أو دامئ يه وحدها اليت ُُتسب ألغراض منحة العودة إىل
الوطن.

رفع سن التقاعد اإللزايم للموظفني املعينني قبل  1يناير  2014إىل
 65س نة اعتباراً من  1يناير  ،2020مع ًال بقرار جلنة الويبو للتنس يق
يف دورهتا الرابعة والس بعني (ادلورة العادية الثامنة واألربعني) (انظر
الوثيقة .)WO/CC/74/8
وانظر أيضا ً الفقرتني (ك) و(ل) من املادة " 5-12التدابري الانتقالية".
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املادة 5-12

(أ) [ ُحذفت]

تسوية املطالبات

التدابري الانتقالية

(ب) [ ُحذفت]

(أ) [ ُحذفت]

(ج) [ ُحذفت]

(ب) [ ُحذفت]

(د) وجيوز للمكتب ادلويل أن يعرض دفع مبلغ نقدي لتسوية أي
مطالب [.]...
(ه) وابلنس بة للموظفني املُعينني تعيينا ً دامئا ً يف املكتب ادلويل.]...[ ،

(ج) [ ُحذفت]
(د) وجيوز للمكتب ادلويل أن يعرض دفع مبلغ نقدي لتسوية أي
مطالب [.]...

(و) [ ُحذفت]

التعيينات ادلامئة

(ز) [ ُحذفت]
(ح) وبرصف النظر عن املادة (14.3أ).]...[ ،

(ه) (ب) وابلنس بة للموظفني املُعينني تعيينا ً دامئا ً يف املكتب ادلويل،
[.]...

(ط) وبرصف النظر عن املادة ( 9-9أ).]...[ ،

(و) [ ُحذفت]

(ي) وبرصف النظر عن املادة ]...[ ،9-9
(ك) َوحيتفظ املوظفون من الفئة الفنية والفئات العليا اذلين اكنت

(ز) [ ُحذفت]

منحة التعلمي

مس توايت مرتباهتم أعىل من [.]...

(ح) (ج) وبرصف النظر عن املادة (14-3أ).]...[ ،

(ل) واملوظفون اذلين حيصلون يف مرتباهتم عىل معدل إعاةل الودل يف
 31ديسمرب .]...[ ،2016

(س) (د) وبغض النظر عن املادة (14-3ب) من نظام املوظفني،
[.]...

(م) ويس متر املوظفون املس تفيدون من بدل التنقل حىت  31ديسمرب
.]...[ 2016

منحة العودة إىل الوطن

(ن) ويس متر املوظفون ،اذلين انتقلوا قبل  1يناير  2017واذلين
اختاروا عدم نقل أمتعهتم.]...[ ،

(ط) (ه) وبرصف النظر عن املادة ( 9-9أ).]...[ ،
(ي) (و) وبرصف النظر عن املادة ]...[ ،9-9

يُقرتح إضافة عناوين فرعية يف املادة  12-5لتيسري القراءة نظراً إىل
أن املادة تغطي موضوعات متنوعة.
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املادة

النص اجلديد املقرتح

النص احلايل
(س) وبغض النظر عن املادة (14-3ب) من نظام املوظفني .]...[ ،جدول املرتبات املو ّحد

(ك) (ز) َوحيتفظ املوظفون من الفئة الفنية والفئات العليا اذلين اكنت
مس توايت مرتباهتم أعىل من [.]...

إعاةل األطفال
(ل) (ح) واملوظفون اذلين حيصلون يف مرتباهتم عىل معدل إعاةل الودل
يف  31ديسمرب .]...[ ،2016

املس تحقات املتعلقة ابالنتقال
(م) (ط) ويس متر املوظفون املس تفيدون من بدل التنقل
حىت  31ديسمرب .]...[ 2016
(ن) (ي) ويس متر املوظفون ،اذلين انتقلوا قبل  1يناير  2017واذلين
اختاروا عدم نقل أمتعهتم.]...[ ،
(س) وبغض النظر عن املادة (14-3ب) من نظام املوظفني.]...[ ،

غرض/وصف التعديل
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املادة

النص اجلديد املقرتح

النص احلايل
سن التقاعد

(ك) يمتتع املوظفون اذلين بدأ رساين تعييهنم قبل  1نومفرب  1990حبق
مكتسب يف التقاعد عند بلوغ سن الس تني .ويمتتع املوظفون اذلين بدأ
رساين تعييهنم اعتباراً من  1نومفرب  1990ولكن قبل  1يناير ،2014
حبق مكتسب يف التقاعد عند بلوغ سن الثانية والس تني .وجيوز لهؤالء
املوظفني أن خيتاروا إهناء خدمهتم يف سن الس تني أو الثانية والس تني
(حبسب األحاكم املطبقة علهيم) أو يف أي وقت بعد ذكل قبل بلوغ
سن اخلامسة والس تني .وجيب عىل املوظفني اذلين يرغبون يف ممارسة
حقهم املكتسب يف إهناء خدمهتم يف سن الس تني أو الثانية والس تني
(حبسب األحاكم املطبقة علهيم) أو يف أي وقت بعد ذكل قبل سن
اخلامسة والس تني أن يقدموا إخطاراً مكتو ًاب قبل ثالثة أشهر عىل األقل
من اترخي اإلهناء املزمع إذا اكنوا معينني تعيينا ً دامئا ً أو مس متراً وقبل 30
يوما ً تقومييا ً إذا اكنوا معينني تعيينا ً حمدد املدة .ومع ذكل ،جيوز للمدير
العام قبول فرتة إخطار أقرص.

غرض/وصف التعديل
ُأضيفت الفقرة (ك) اجلديدة للحفاظ عىل احلق املكتسب يف تقاعد
املوظفني اذلين بدأ تعييهنم يف  1نومفرب  1990عند سن الس تني
وأولئك اذلين بدأ تعييهنم يف  1يناير  2014عند سن الثانية والس تني
(انظر التعديل املقرتح عىل املادة .)10-9

ُأضيفت الفقرة (ل) اجلديدة لتوضيح أن رفع سن التقاعد اإللزايم إىل
(ل) ال تُرفع سن التقاعد اإللزايم املطبقة عىل املوظفني ،اذلين بدأ
اخلامسة والس تني لن يشمل املوظفني اذلين بلغوا سن التقاعد
رساين تعييهنم قبل  1يناير  2014وبلغوا سن الس تني أو الثانية
اإللزايم يف الس تني أو الثانية والس تني قبل  1يناير ( 2020مبن فهيم
والس تني (حبسب األحاكم املطبقة علهيم) قبل  1يناير  ،2020إىل
اخلامسة والس تني ،مبن فهيم املوظفون املستبقون يف اخلدمة بعد  1يناير املوظفون املستبقون يف اخلدمة بعد  1يناير  2020بشلك اس تثنايئ
 2020بشلك اس تثنايئ بعدما جتاوزوا السن اإللزامية للتقاعد عند سن بعدما جتاوزوا السن اإللزامية للتقاعد).
الس تني أو الثانية والس تني (حبسب األحاكم املطبقة عليه).

[ييل ذكل املرفق الثاين]
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املرفق الثاين

التعديالت املدخةل عىل الحئة املوظفني والسارية اعتباراً من  1يناير 2020
املادة
القاعدة  1-19-3اجلديدة
معدالت الاقتطاعات
اإللزامية من مرتبات املوظفني

النص احلايل

غرض/وصف التعديل

النص اجلديد املقرتح

انظر املرفق األول بشأن التعديل املقرتح عىل املادة -3
(أ) ابلنس بة إىل موظفي الفئة الفنية وما فوقها ،تكون معدالت
الاقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني املُطبَّقة عىل املرتبات اإلجاملية .19
ابس تثناء تسوية مقر العمل عىل النحو التايل:
ِّتبني القاعدة اجلديدة معدالت الاقتطاعات اإللزامية من
مرتبات املوظفني املطبقة وفقا ً لنظام األمم املتحدة املوحد
املبالغ الس نوية اخلاضعة لالقتطاع اإللزايم
منذ  1يناير  2019عىل " "1لك فئات املوظفني
(ابلنس بة املئوية)
(ابدلوالر األمرييك)
ألغراض األجر ادلاخل يف حساب املعاش التقاعدي،
17
أول  50 000دوالر
" "2وموظفي فئة اخلدمات العامة وفئة املوظفني
24
الـ  50 000دوالر التالية
الفنيني الوطنيني ألغراض املرتبات اإلجاملية.
30
الـ  50 000دوالر التالية
34
املبالغ الباقية اخلاضعة لالقتطاع اإللزايم
(ب) ابلنس بة إىل موظفي فئة اخلدمات العامة وفئة املوظفني الفنيني
الوطنيني ،تكون معدالت الاقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني
املُطبَّقة عىل املرتبات اإلجاملية عىل النحو التايل:
املبالغ الس نوية اخلاضعة لالقتطاع اإللزايم
(ابدلوالر األمرييك)
 20,000دوالر أو أقل يف الس نة
من  20,001إىل  40,000دوالر يف الس نة
من  40,001إىل  60,000دوالر يف الس نة
من  60,001إىل  80,000دوالر يف الس نة
 80,001دوالر مفا فوق يف الس نة

(ابلنس بة املئوية)
19
23
26
28
29
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املادة

النص احلايل

غرض/وصف التعديل

النص اجلديد املقرتح
(ج) ابلنس بة إىل لك املوظفني ،تكون معدالت الاقتطاعات اإللزامية من
مرتبات املوظفني ألغراض األجر ادلاخل يف حساب املعاش التقاعدي
عىل النحو التايل:
املبالغ الس نوية اخلاضعة لالقتطاع اإللزايم
(ابدلوالر األمرييك)
 20,000دوالر أو أقل يف الس نة
من  20,001إىل  40,000دوالر يف الس نة
من  40,001إىل  60,000دوالر يف الس نة
من  60,001إىل  80,000دوالر يف الس نة
 80,001دوالر مفا فوق يف الس نة

القاعدة 1-3-11
الطرق غري الرمسية لتسوية
الزناعات

(أ) ميكن للموظف اذلي يو ّد تسوية أي من القضااي
املشار إلهيا يف املادة  3-11بطريقة غري رمسية أن يلمتس
مساعدة اجلهات التالية:
( )1مكتب أمني املظامل؛
( )2وشعبة إدارة املوارد البرشية أو أحد
املرشفني األعىل مس توى؛
( )3وأية آلية غري رمسية أخرى لتسوية
الزناعات أنشأها املدير العام.
(ب) ولن يكون هناك أي تدوين رمسي ألي من
اإلجراءات غري الرمسية املشار إلهيا أعاله.

(ابلنس بة املئوية)
19
23
26
28
29

(أ) ميكن للموظف اذلي يو ّد تسوية أي من القضااي املشار إلهيا
يف املادة  3-11بطريقة غري رمسية أن يلمتس مساعدة اجلهات
التالية:

ُعدِّلت الفقرة (أ)( )3لبيان أنه ميكن اللجوء إىل آليات
غري رمسية حلل الزناعات غري تكل اليت وضعها املدير
العام.

ُحذفت الفقرة (ب) للسامح ابالحتفاظ بسجالت رمسية
( )1مكتب أمني املظامل؛
عند الرضورة ،وجتنب التعارض مع بند من الس ياسة
( )2وشعبة إدارة املوارد البرشية أو أحد املرشفني
المنوذجية بشأن التحرش اجلنيس ،اليت وضعها جملس
األعىل مس توى؛
الرؤساء التنفيذيني املعين ابلتنس يق ،ينص عىل أنه يف
( )3وأية آلية غري رمسية أخرى متاحة لتسوية الزناعات حاةل اإلبالغ غري الرمسي عن حاالت التحرش اجلنيس
أنشأها املدير العام.
وطلب التدخل اإلداري" ،قد يسمح التدخل مبعاجلة
املسأةل عىل الفور عىل املس توى اإلداريُ .وحيتفظ،
(ب) ولن يكون هناك أي تدوين رمسي ألي من
وفقا ً للرشوط احملددة يف س ياسة الهيئة املعنية ،بسجل
اإلجراءات غري الرمسية املشار إلهيا أعاله.
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املادة

النص اجلديد املقرتح

النص احلايل
(ج) وجيوز للمدير العام أن يضع ،عن طريق تعممي
إداري ،تدابري دلمع هتيئة ماكن معل يسوده الاحرتام
والتوافق.

(ج) وجيوز للمدير العام أن يضع ،عن طريق تعممي
إداري ،تدابري دلمع هتيئة ماكن معل يسوده الاحرتام
والتوافق.

غرض/وصف التعديل
عن تكل املسأةل وما اس تتبعته من تدخل إداري عند
الاقتضاء( ".الفقرة  3من القسم "رابعاً") .وبغض النظر
عن حذف هذه الفقرة ،سيس متر مكتب أمني املظامل يف
أداء دوره كآلية غري رمسية لتسوية الزناعات دون
الاحتفاظ بسجالت وفقا ً لواليته.
ُحذفت الفقرة (ج) ألهنا غري رضورية.

[هناية املرفق الثاين والوثيقة]

