
 

WO/CC/64/2  

 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2011ليويو  8: لا

  جلنة الويبو للتنسيق

  )الدورة االستثنائية الثالثة والعشرون(الدورة الرابعة والستون 
 2011ل يويو 14جنيف، 

 القضاياتقرير رئيسة جلنة الويبو للتنسيق عن مدى تسوية 
ماع التي طرحها رئيس جملس مجعية موظفي الويبو يف اجت

  2010 سبتمرب 29جلنة التنسيق يف 
  األمانةمن إعداد

ند   يق ويقة معل يف إطار ا بو  نة الو سة  بتقدم ر ث سـ ي جل لي للتن ئ يق يف دورهتا3ّ بو  نة الو سـ من جدول أعامل  ي  الرابعة للتنجل
ت رشادل( نيلسـوا ثة وا ثا ية ا نا لعورة الا ل ل ئ  .)نيسـتث
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نة ا سة  جلتقرير ر ية ئي سوية القضااي اليت طرهحا ريس جملس  يق عن مدى  بو  مجعلو ت سـ ئي للتن

يق يف  نة ا بو يف اجامتع  سـموظفي الو جل مترب 29لتني  2010سب 

ية  سـمعلومات أسا

يق اذلي انعقد يف  نة ا ناء اجامتع  سـأ جل مترب 29لتنث يان أمام ادلول األعضاء 2010سب  بو  ية موظفي الو ب، أدىل ريس جملس  بئ ي مجع
يلكهتاتضمن العدي ية إعادة  رشية و يري إدارة املوارد ا بارة عن نقد  ثري مهنا أساسا  هد من الاهتامات اكن ا معل سـ لبع لت وأوصت . لك

نة يف الفقرة  مترب 29 من تقريرها الصادر يف 95للجا ية ) WO/CC/63/8ثالويقة  (2010سب  يان ريس جملس  مجعبأن يوزع  ئب
تا يه  باملوظفني وأن تقدم األمانة ردودها  ك يا، عل سائل املطروحة دا بو حلل ا يق الفرصة إىل إدارة الو نة ا يح  خليا، وأن  مل ي سـ لتنجل تت

يق يف الريع نة ا سائل عالقة، مفن املمكن عقد اجامتع  بوإذا ظلت بعض ا سـ للج  .لتنمل

سائل املطروحة تحديد ما إذا اكنت ا تعلقة  يع اخلطوات املوىص هبا فامي عدا اخلطوة األخرية ا ملوقد اختذت  ب مل .  قد حلت أم المج
يق  نة ا سة  هود اليت بذلهتا ر شلت بعض ا سـوبعد أن  جل ي لتنف ئ يان توافقي(جل توصل إىل  بآمةل يف ا لتحديد ما إذا اكنت هذه ) ل

ية موظفي  يان اذلي أدىل به ريس جملس  تعني اب سة أن  ها، فقد قررت الر سائل املطروحة قد حلت أو جيري  مجعا ب سـ ي ئمل لحل ت ئ
بو يف  مترب ور29يالو يه يف سب  ها مبا 2011 أبريل 4علد املدير العام  سائل املطروحة قد حلت أو جيري  حل، لرتى إذا اكنت ا مل

 .يبعث عىل الرضا

سائل املطروحة، وأن تعد تقريرا  تعذر الوصول إىل اتفاق عىل مدى حل ا يق نظرا  نة ا سة أن تعقد اجامتعا  ملورأت الر ل سـ للج لتني ئ
نة يف بو يف هذا الصدد، وحتدد اترخي .  هذا الاجامتعللجيف هذا الصدد وتعرضه عىل ا يوقد أرسل الامتس إىل إدارة الو ل يويو 14ُ

 .لعقد هذا الاجامتع

يمي مدى  ند  تقا سائل املطروحة إىل ما ييلتسويةست  :مل ا

توى مصغر .1 نظمة عىل  يري ا يق إىل  نة ا سعى  سـبغي أال  مل سـ سـ جل مت ت لتن  .ين
سائل املطروحة، .2 نظر يف مدى حل ا ملو بارلل سائل اجلديد بعني الا ت لن تؤخذ ا  .عمل
سأةل املطروحة مل حتل،  .3 يه، فإن ذكل ال يعين أن ا نال الطرف أو الطرف اآلخر ما يرغب  ندما ال  ملوجيب اإلقرار بأنه  ي فع

سأةل مل حتل  ساطة أن ا بع ودور املوظفني يف عرض قضاايمه قد احرتم، بل يعين بلك  سار الواجب قد ا ملما دام ا ب ت مل
 .لصاحل هذا الطرف أو ذاك

ها .4 ناوها أو  ته، فإن هذا الاهتام يدرج يف قامئة الاهتامات اليت جرى  بت عدم حصة أي اهتام أو د ندما  حلوأنه  ل ق تث  .يع
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يمي  بعة  لتقاملقاربة ا سائل املطروحةتسوية ملت  ملا

بع سار ا تا  ململ

يان ريس جمل ئلقد مجعت الاهتامات ورقمت الفقرات الواردة يف  ب ّ رس الرجوع إلهيا ّ سيل ليك  ية املوظفني برتيب  يتيس  سل تمجع ت
ثاين( ثالث) (بكتابة أرقام الفقرات ابخلط العريض(وقورنت هذه الفقرات برد املدير العام ) لانظر املرفق ا وقد ). لانظر املرفق ا

نادا إىل الرد الوارد علهيا سة مدى حل لك نقطة ا ستميت الر ئي نظمي الاهتامات يف . ق .  اهتاما37قوامئ، فقد بلغ عددها توبعد 
توى  يق فوصفت 1ملسـواجملاالت اليت وصفت اب تطلب مزيدا من ا تحقق مهنا، أما اجملاالت اليت  هل ا تحق يه اجملاالت اليت  لس تي ل

توى  سـسائل ا  .2ملمب

توى   1ملسـقضااي ا

تاجات  :سـتنترد فامي ييل الا

يةMM(] 12( غالطاتامل .1 تخدمةانظر املرفق األول ملعر] (قض  ترصات ا سـفة معاين ا  )ملخمل

ناد إىل رد املدير العام يف . للحقائقمغالطة  12 تلقد لوحظ توبت أن هذه اجملاالت قد حرفت ابال سث . 2011 أبريل 4ّ
يل جماالت امل يةالرصحي (غالطةصوميكن احلصول عىل تفا  3والفقرتني  6انظر الفقرة . مبقارنة اإلفادات ابلردود) ةلضمن وا

؛ 17والفقرة  18؛ الفقرة 8والفقرة  17؛ الفقرة 14والفقرة  17؛ الفقرة 7والفقرة  15؛ الفقرة 11والفقرة  12ة ؛ الفقر4و
والفقرة  34؛ الفقرة 24 و23والفقرتني  26؛ الفقرة 21والفقرة  25؛ الفقرة 17والفقرة  31؛ الفقرة 18والفقرة  20الفقرة 

شري أم الواكن موضوع هذه . 33والفقرة  38؛ الفقرة 28 سائل يف األساس هو ما إذا اكن جملس املوظفني قد ا تا  . سمل

سابق .2 لشاورة مع الريس أو جملس املوظفني ا  ] قضاايCpC(] 3( مل يعرتف هبا نيئم

تخالص أنه إذا اكنت أية  سابقني، وإىل ا شاورة مع الريس أو جملس املوظفني ا يان الاهتامات إىل إغفال ا سـمال  ل مل ئب
شت  قسأةل نو ترب يف حمك العدمم شاورة  تعهام فإن هذه ا مل هم يف . مع يان قامئ، فإن ا تعلق  سائل اليت  ملومع ذكل ففي ا بك ت مل

شخص هاز ويس ا سائل هو ا لهذه ا لمل شاورة مع 3ووردت . جل ية املوظفني ا مل قضااي عىل األقل رفض فهيا ريس  مجع ئ
يا(جملس املوظفني  ها  مضنأو ر شاورة يف ا) فض ملندما جرت هذه ا سابقع  – 9الفقرة (انظر . للواقع مع جملس املوظفني ا

ية املوظفني والردود ) 28الفقرة  – 34الفقرة (و) 17الفقرة  – 18الفقرة (و) 5 و4 و3الفقرات  يان ريس  مجعمن  ئب
 .الواردة عىل لك مهنا

نظامقضية  .3 تضهيا أحاكم ا شاورة اليت ال  لا  ]قضيتان [)CNRperReg( تقمل

تان اهتمت شاورةقضيوردت  تيض ا ية أن بعض الظروف ال  تو بادئ ا شاور، يف حني توحض ا مل فهيام اإلدارة بقةل ا جهي ل مل تقت . ل
ئة ية للموظفني يف هذه ا نقالت األ لفوتدخل ا فق يان ريس ) 29الفقرة  – 35الفقرة (و) 14الفقرة  – 17الفقرة . (لت ئمن  ب

 . مجعية املوظفني والردود الواردة عىل لك مهنا
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ساءةل .4 بوملا يا يف الو ئات األخرى ا يق وا نة ا يذ اإلدارة لقرارات وافقت عيل إجراهئا  ي يف  لعل ي سـ هجل لن لت  )QDof CC( تنف
 ]قضيتان[

شاء عدد معني من الوظائف للموظفني العاملني  يق، ومهنا إ نة ا ساءل علهيا وردت قرارات  نمن بني اجملاالت ا سـ جل لتنمل
يذجللفرتات طويةل بعقود قصرية األجل، وموافقة  سة أعوام  يق عىل فرتة من  للتنفنة ا مخت نسـ  13 و12انظر الفقرات . ل

 .  من الرد13 و11 و10 و9ابلفقرات  مقارنة 14و

بايق .5 تقاد ا ستا  ]قضيتان[ )PC( ن

تفعهل اإلدارة، وهام ية، أي دون الاتظار ملعرفة ما اكنت  با تقادات ا تني عىل األقل ا سـوردت يف  ن ن قي ست تغيريات الحئة : قض
يان مقارنة ) 10الفقرة (فني املوظ يات من الرد5ابلفقرة لبمن ا تب األخال شاء  ق؛ وإ مك  من 29ابلفقرة مقارنة ) 35الفقرة . (ن
يق القواعد . (الرد نة ا سن  بهتا يف أن  ية املوظفني كذكل عن ر سـوأعربت  جل ت غ ية "لتنمجع رش ئة ا تفظ هذه ا يعليك  ي لتحت له

يات  يةقباكمل واليهتا يف اإلرشاف عىل األخال نظمة ادلا ئات ا خليف  مل تب ". هي ملكوابإلضافة إىل عدم إاتحة الوقت 
نظر يف املادة  تضح من ا يات للعمل كام ذكر ذكل آنفا، فال  لاألخال ي يق أن هذه يه إحدى 8ق نة ا شاء  سـ من صك إ جل لتنن

يح يف هذا الصدد. والايهتا تو ضذلا يلزم املزيد من ا  .)ل

تقاد مل يعد هل مقام .6  ]قضااي CNLR( ]3 (نا

تقادها مل يعد هل مقام) أ( تقدة لكن تطور األحداث جعل ا نود ا نمن بني ا ن ملب نات : ل تعلقة اب رش ا ناف خدمة ا يا يئ تعت لسـ مل لن
 . من الرد20 ابلفقرةمقارنة ) 23الفقرة (

نعقد يف ) ب( يق ا نة ا سأةل يف اجامتع  مليني املدقق ادلاخيل؛ وقد حلت هذه ا سـ جل مل مترب 29لتنتع ت2010سب  جديد ب، 
به يف هناية العام. عقده لفرتة قصرية يغادر  شخص املعين  سأةل مطروحة وا نصومل تعد هذه ا سـ ل  .ممل

يا املعلومات ) ج( نولو سأةل أمن  جقةل املعلومات عن وضع  تك  .19الفقرة والرد يف  ).21الفقرة (م

شفت إ يقات قد  تاجئ ا سائل رسية وأن  تعلق  كوتوحض اإلدارة ذكل بأن األمر  ن مب ينيلتحقي انظر الفقرة . ملعنىل األشخاص ا
سمرب 17وفضال عن ذكل صدر تقرير يف هذا الصدد يف .  من الرد19 يع املوظفني2010ي د وقد توصلت . مج إىل 

يقات إىل عدم وجود أدةل بدو. لتحقا  .يوقد أغلقت القضااي عىل ما 

نود  ببلغ مجموع هذه ا بالغة 24لي ندا من الاتقادات ا ل  ن تقادا37ب  ن ا
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ساءةل يف اجملاالت4دت ور .7 ية اإلدارة وسلطهتا العاديةم قضااي  سؤو ل   ] قضاايMR( ]4( مل

تعلقة بإلغاء الوظائف ) أ( شاورة ا ملا نظامت) 15الفقرة (مل ية اإلدارة يف أغلب ا سؤو يعة احلال يف جمال  ملويه تدخل  ل م . بطب
 . من الرد7الفقرة انظر 

ية اإلدارة). 18الفقرة ) (15رة الفق(إعادة تصممي الوظائف وخفض درجاهتا ) ب( سؤو لويه تدخل يف جمال  انظر . م
 . من الرد15 و14 و8الفقرات 

يف الوظائف ) ج( نة  يف ودور  تخصص يف ا تعانة  تقاد الا نا جل ن مب سـ تصن اليت تذكر  24الفقرة  الرد يفانظر ) 15الفقرة (لتص
يف الوظائف اليت جمللس املوظفني  نة  شاورة اليت دارت مع  متا نتص جل  .ثيل فهيامل

يف الوظائف معوما ) د( شغال بإعادة  نالا يه قد  من الرد24و 23 ووفقا للفقرتني). 27الفقرة (تصن تفق  عل فإن اإلجراء ا مل
يني عىل  تخصصني خار تعني  شاراك؛ وقد ا ثل جملس املوظفني  بة، واكن  بادرة يف ذكل من ا بع، وجاءت ا جا مب سـ م مم شع مل لت

نحو املالمئ  .لا

ترب اجملاالت ا نع قرار اإلدارةتعو نظامت جماالت تدخل يف  صألربعة املذكورة يف أغلب ا بول أن . مل ملقويفرتض أن من ا
يذها تقع يف هناية املطاف عىل عاتق اإلدارة يجي و تقومي الاسرتا ية ا يلكة  ية اإلدارية عن إعادة  سؤو تنفا ت ل معل ه ل  .مل

بلغ عدد الاهتام بار  يحات األربعة بعني الا تو يوبأخذ هذه ا ت ض فل َ اليت وحضتاتع  . اهتاما37 اهتاما من أصل 28 ِّ

 مسائل أخرى

ية كعامل أسايس .8 نادا إىل األقد ناصب ا مشغل ا ست  ]واحدةقضية  [(PboSen) مل

ناصب شاغرة يني يف  بغي أن تكون العامل األسايس يف اختاذ قرار ا ية  بعض أن األقد مرأى ا ن تعم لل نظامت الـيت . ي ملـولكـن أغلـب ا
بلتتطلع إىل بادئال  ملسـتق ا بعض عن مدى إماكية تربيـر هـذا الطلـب أو فـامي إذا اكن هـذا الطلـب . ملتلزتم هبذه ا ساءل ا نوقد  ل يت

سة رائدة بح مؤ سة ترغب يف أن  بادئ مؤ سيامتىش مع  تص س نـة . ( مـن الـرد7 و6انظـر الفقـرتني ) 14الفقـرة . (م جلودعـا اجمللـس 
يق أيضا إىل تعديل ويقة مقرتحة  ثا باWO/CC/63/5لتنسـ ية واألداء املريض عـىل عت وا ياري األقد مر رضورة إعطاء األولوية  ملع

شاغرة ناصب ا ية شغل ا بارات أخرى يف  لأية ا مل معل ندما تكون مـؤهالت املرتحشـني . عت ية فقط  يار األقد عومن املقرتح مراعاة  ممع
يجي يف هذا الصدد). متساوية ها الاسرتا نظمة وتو يعي أيضا مراعاة أهداف ا تومن ا مل هجب  .لط
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 ]قضية واحدة[ (CM) اتبعةمسائل  .9

ناء عىل قرارات أخرى  بوهجت بعض الاهتامات 

تـة لفـرتات  ناصـب لفائـدة املـوظفني العـاملني بعقـود مؤ تحداث  سأةل ا نـاول  تخذ  نظر إىل القرار ا ثال، واب يل ا قعىل  م ســب مـ ت مل ل لمل س
تجاوز  بـدالت أيـضا5تطويةل  سديد ا نوات، فقد ترتـب عـىل ذكل تـأخري  ل  تـ بغـ. سـ سأةل واحـدة ينو سأةل  نظـر إىل هـذه ا مكـي ا ملـ ل

ية جنب الازدوا  )13الفقرة . (لتج

با  نا ترب بأهنا قـد تلقـت ردا  ســووصل عدد الاهتامات اليت ميكن أن  أو متـت ) وغـري ذكليف ابدئ األمـر بـسبب مغالطـات (منع
يا) 4(ت وتعلق أربع . اهتاما30 إىل تسويهتا بطريقة أخرى يات اإلدارة وصال سؤو حمهنا  ل  .هتامب

توى   2ملسـجماالت ا

بق خيص  تعلق نالاتقاد جماالتسـيف حني أن ما  يتعلـق وصـوبهتا اإلدارة أو نلالتقـاد جاالت تعرضـت مبي املوجه يف غري موضعه أو 
ها، وأنواع مماثةل من القضااي كام ورد يف الفقرات من مببوقائع و هةل نوعـا مـا أعاله9 إىل 1فهمهام أيسء  مـع و. س، اكنت هذه القضااي 

سوية هـا إىل ا سائل أو يه يف طر سوية ا تحديد فامي إذا متـت  يامي أمعق  تطلب  يل من اجملاالت اليت  تـذكل، يوجد عدد  ملـ تـ ل ت لقل يق . تق
توى  سـوشار إىل هذه اجملاالت مبجاالت ا  .2ملي

سابقة )أ( تقادات يف جماالت جتاوز فهيا أداء اإلدارة املعايري ا لوهجت ا : لني عىل األقل وهامنومشلت هذه الاتقادات جما. ن
توزيع اجلغرايف  ها  من الرد22 و21الفقرتني انظر ) 25الفقرة (لا تعامل  يف اليت مت ا مع والامتسات ا ل مع  مقارنة 27الفقرة (لتصن

نظمة يف ).  من الرد24الفقرة  برية احملققة يف أداء ا نات ا ساءل عن مدى معقوية هذه الاتقادات يف ضوء ا ملونا أن  ن ل ت لكل لتحسي ن
يه هذه الاهتامات ت نب تو يدا،  تاحة  يقات عىل املعلومات ا سني ا جكل اجملاالت ومع ذكل، فقد يكون  تجمف مل تعل لحت  )قضيتان(ل

يق )ب( نة ا بغي عدم طرهحا أمام  سـاجملاالت اليت اكن  لتنجل  ين

يمي اذلي  "1"  لتقيار إعادة ا يفه مع بعض القطاعات"مع ئة األق". تكييصعب  يق ا نة ا يست  سـ جل هي لن لت ناول ل تدر عىل 
يات صثل تكل اخلصو ساعدة األشخاص . م ها  تصدي  ية ا بة أو الوحدة ا ية ميكن  سائل  بدو  سائل  مبهذه ا ل ن شع ن م ت لمل ملعف لل تق

بة سؤول ا بني أو  نا شعا م سـ  . من الرد15 و14انظر الفقرتني ) 19الفقرة ] (قضية واحدة.[لمل

ية املوظ10وقدمت مالحظات يف الفقرة " 2"  يان ريس  مجع من  نود ئب يان قامئة  يث عدد ا تعلق ابلعقود،  بفني فامي  ب لي ح
ها اهتامات خاصة؛ ويه مل توصف بكوهنا . يرغب جملس املوظفني إدراهجا يف العقود ناول هذه املالحظات بو بغي  صفوال  تن ي
نة. اهتامات ولكهنا وصفت بكوهنا حتذيرات ه. معيومل تذكر أية قضااي  تايل مل تدرج تكل املالحظات بو صفواب تعني ل سائل  يا  م

شأهنا. تسويهتا تفاوض  تعاقدة ا تايل ميكن لألطراف ا يف واب تو شودة يف عقود ا بدو أهنا أمور  بو ل مل ل ظ ل ن  .مي
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ثل، وردت يف الفقرة  "3"  ية26ملواب ية املوظفني إفادات عامة دون اإلشارة إىل أية  يان ريس  قض من  مجع ترب . ئب تعوال 
 .22قرة الرد يف الفانظر . هذه اإلفادات اهتامات

نرصي  )ج( يزي ا لعاهتام اب  )قضية واحدة(لمت

ثارة حدثت يف صفوف أعضاء جملس املوظفني  ية ا شفت بأن ا بري و سؤول  نرصي عن  يزي ا شدة هتمة ا ملنفي اإلدارة  لقض ك ك م لع مت ب لت

ية املوظفني38الفقرة ( يان ريس  مجع من   . من الرد33الفقرة انظر ). ئب

ها تدل عىل عدم الرضاتثري زايدة عدد حاالت الطعن و )د( نظمة العمل ادلوية القلق بو تظمل أمام احملمكة اإلدارية دلى  صفا لم . ل
تظر صدورها بعض القرارات ا يد الاسرتشاد  نويف هذا الصدد، قد يكون من ا ملب  فامي  من الرد31الفقرة انظر ) 38الفقرة . (ملف

تغريات يف مع ا ملتعلق اب شلك أو قد تكون مؤرشا عىل حدوث تغري رسيع ويه وقد تدل األرقام أعاله عىل وجود. لتكي م 
سريات لتفتوحة للك ا تاح معلومات . مف ندما  سأةل مرة أخرى  ية من عددها وميكن إاثرة هذه ا تاجئ الطعون أكرث أ توتعد  ع مل مه ن

سري القرارات ساقة  باب ا تاجئ القضااي واأل تفشأن  مل سـ ن سأةل من قامئ. لب ناء، ميكن شطب هذه ا ملويف هذه األ سائل الواجب ث ملة ا
تاجئ الطعون شأن  نسويهتا إىل حني إاتحة معلومات  ب  .ت

توى  شطب جماالت ا ندما  سـو ت نا 2ملع بقى دل باب املفصةل أعاله،  سويهتا لأل تظر  سائل ا ي تكل من قامئة ا سـ ت ن يتمل سائل4مل  .م 

يقات حول أحد الاتقادات األربعة سة  نوتقدم الر تعل  .ئي

يات ية املوظفني ) 10الفقرة  ( املدير العامحصال يان ريس  مجعمن   ئب

نظمة شؤون العامة  يفي أن يدير ا ثلام يويح بذكل اللقب الو للمتظر من أي مدير عام  ل ظ م يات . ين همة صال تيض هذه ا حو مل تق
هامه. مالمئة تعلق  شاري يف جماالت  مبويضطلع جملس املوظفني بدور ا ت نظمة . ست يذي  يس اذلراع ا للمومبا أن جملس املوظفني  نف لتل

تعاون مع اإلدارة هم أن  يفإنه من ا تقديرها. مل وعالوة عىل ذكل، . لومع ذكل، تظل جماالت دامئا حتت إرشاف اإلدارة أو ترتك 
يد اإلجراءات  تخذة ابملوافقة وتأ بة واحرتام القرارات ا نا ية ا تو بادئ ا نظمة مع مراعاة ا يري ا ية  سؤو يتحمل اإلدارة  مل سـ مل جهي ل مل مل سـ ل م تت

يامث اكن بعة  حا نظامت األخرى.  ذكل رضورايملت يالك اإلدارية يف ا يادية مقارنة اب يات املدير العام غري ا بدو صال ملوال  ه ت لت ع وقد . ح
تحقق من هذا األمر شارية. لأمكن ا ثل يف عدة جلان ا بو للموظفني  تاحة إىل أن جملس الو توشري معلومات  مم ي ست وتويح . م

ن بو  تحقق األوية بأن مقارنة الو مبإجراءات ا ي ل نظمةل يف يصب يف صاحل ا ملظامت أخرى يف  نظامت مشلهتا ادلراسة3. (جن ) م 
بول عامة شارية حتظى اب يات اللجان الا تاحة أيضا إىل أن تو لقوشري معلومات  تم ص يا يف إطار اختاذ . ست توقع من اإلدارة ا لعلو ي
ها وتو ها و سق مع أهدا نظمة  يد ا نظورا عىل  تخذ  ية أن  خططالقرارات الهنا ف تم مل صع ت يجييئ تها الاسرتا ناقش جملس . هج يوقد 

نه ذكل توقع  بغي أن  سائل اليت يطرهحا، ولكن ال  نظور من مضن ا ماملوظفني هذا ا ين مل تخذة يف . يمل تلف القرارات ا تايل قد  ملواب خت ل
باب هذه األ يات،  تو يان عن ا سـبعض األ ص لل سائل غري حملوةل. ح بار هذه ا نب ا يد  ملوقد يكون من ا ت عجت  . ملف

يع عىل وقد يكون  ية ويف حال اتفق ا يات الاك نظمة بدون متكني مديرها من الصال يري ا نظر يف إماكية  مجليدا أيضا ا مل سـ ن فل ح تمف
يات املدير العام بحث يف موضوع صال نظمة أن  تفكري فامي إذا اكن عىل ا يد ا تحاةل ذكل، من ا حا تملف مل ل وقد أشري إىل أن . سـ

ها شلكة جيب  ست  يات املدير العام  حلصال مح بري عن رأهيم لي ها حق املوظفني يف ا يذي يقا يات املدير ا لتع وأن صال بل نف لتح
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ياهتم تالم مقرتحات املوظفني وتو ية ال تعني إرساء آ يث  هم  سائل اليت  صشأن ا سـ ل ي مل حب ية . تشغل شري إىل أن هذه اآل لولك ادلالئل  ت
مية . متاحة بة يف احرتام اإلجراءات ا لسلومن املرحج أيضا الاتفاق عىل الر نب املغ شالك غالطاتجتو تفادى حل ا مل وإجياد طريقة  ت

يع  .مجلأمام ا

تيض  ية  ثالثة ا تقاجملاالت ا ملتبق بدو ل يايعىل ما   :فقرارا إضا

 .قوقف إجراء الرتية عىل أساس اجلدارة .1

تواصل .2 تقصري يف ا لا  ل

سومة ملدة طويةل قضية .3 تني اليت ظلت غري  حماإليقاف عن العمل ملدة   .سـن

ت .1رد  توقف عن الرتية عىل أساس اجلدارةنا ققاد ا بل بـديةل ملاكفـأة ). 30الفقرة . (ل سعى جاهدة إىل إجياد  ســقالت اإلدارة إهنا  ت
متزي ّاألداء ا  )الرد من 25انظر الفقرة (. مل

تواصل  .2رد  شلكة ا لوفامي خيص  تواصل) 19الفقرة (م سني ا لأقرت اإلدارة برضورة   أكـرث تـواترا وتعزتم اإلدارة عقد اجامتعات. حت
شأن األداء شة  نا نظام اجلديد وا رشفني، حتديدا من أجل رشح ا ببني املوظفني وا ق مل ل  )الرد من 16انظر الفقرة (. مل

ية .3 رد شالك املطروحة  قضومن ا سومة ملـدة طـويةل مل تني الـيت ظلـت غـري  حمـاإليقاف عن العمل ملدة  وقـد ). 39الفقـرة . (سـن
بدو أن هذ سويةيحدث تأخري واحض، لكن  ها إىل ا سأةل أيضا يف طر ته ا لمل  )الرد من 34انظر الفقرة (. يق

ية  ثالثة ا يقات عىل أحد اجملاالت ا سة  تبقوقدمت الر ملئ ل تعل تواصل–ي  .ل ا

بين تواصل وا لتا  ل

شلكة بب يف اجلزء األكرب من ا تواصل هو عىل األرحج ا ملا رشايف اذلي يضطلع به فريق اإلدار. لسل ية العمل الا ستفرمغ فعا يا ل لعلة ا
نظمة بين أهداف ا تواصل مع املوظفني لضامن  هد يف جمال ا تيض املزيد من ا بو، فاألمر  مليف الو ل تي جل وال بد من وجـود . بقدر أكرب يق

بـل املوظفـون بأنـه إذا مل نكـن نريـد .تقدير واحض دلور لك من اإلدارة واملوظفني هـود حـىت  يقوال بد أيضا مـن بـذل مزيـد مـن ا جل
بح تصنظمة أن  رشين ومواهجـة للم تعداد لدلخـول يف القـرن الواحـد وا يريات متكهنا من الا بة لعرصها، فال بد من  لعـ غري موا ســ تغ ّك

تظرها ية اليت  تحدايت العا تنا مل يلكـة ألجـل . ل يـة إعـادة ا يقـة تمكـن يف أن أي فـرد يكـون  هلكن جيب عىل اإلدارة أن تقـدر  لحض حق
شعر حامت ابإلحجاف نظمة  يبل أفضل  سللم تقسـ يوهذ. م تغلب علهيا مع الوقت وبإعادة نته  ية  نجة   املـوظفني، وإن أمكـن توزيعطبيع

رشية يف  لبساعدة إدارة املوارد ا ينيمب نظـر يف جتـاوز فكـرة . لتعإعادة ا نظمـة ا نظور ففـي احلـاالت املـذكورة قـد تـود ا لومن هذا ا مل مل
بين أهداف إعادة ا تواصل، مبعىن نقل املعلومات، إىل فكرة تريم إىل  لا ت تواصال. هيلكةل تيض هجدا  موهذا   .يق
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 اخلالصة

سة يه، فإن الر يو  :ئعل

سائل اليت ال تقوم عىل احلقائق تنصح  )أ( بان ا ندما تؤخذ يف ا ملبأنه  سـ بان –حلع ته يف ا حلسـ أو ال يؤخذ الوضع بر  أو اليت –م
شاهبة يحة، واحلاالت ا ها بطريقة  تعامل  بغي لإلدارة أن  سائل اليت  ملحصحت أو ا حص ت معمل ها يف الويقة، وأن معظم ين ث كام ورد  تفصيل

متل فهي تيض اهامتما قد بت فهيا، لكن بعض اجملاالت مل  ية اليت  سائل ا يكا تق ملتبق تقدمامل ئة ةوإن أي. ل ا نظمة يه  هي  يف تطور م
سائل علهيا معاجلهتا تطرح أماهما دامئا  ممتر و سـ سوية .مسـ نظ100لت ومن مث، فإن ا هودة يف أي  ئة غري  م يف ا مع مة ألنه دامئا ما مل

سائل اجلديدة اليت ميكن أن تربز سأةل أو بعض ا ها عىل أي  ملهر بعض اجلوانب اجلديدة اليت ميكن إدخا م ل سة . تظ تربت الر يوا ئع
يد ادلراسة ية  سائل ا سائل قد سويت وأن ا قأن معظم ا ملتبق مل  .ّمل

ي )ب( بين إعادة ا توى  تواصل والارتقاء  سني ا هوشري إىل رضورة  سـ ل حت لت ت سائل مب بدو يف أصل العديد من ا مللكة اليت  ت
يلكة، وهو أمر . املطروحة يذ إعادة ا سه  يفي ويف الوقت  تعلقة ابألمن الو شواغل ا بث اب هلكن من األرحج أن يظل ا نف ظ مل لل ت نفت ش ل

سائل اليت حددت سوية معظم ا سة من الطراز األول، حتداي مطروحا رمغ  سة مؤ بقى املؤ ملرضوري ليك  ت س س ملتوقع لكن من ا. ًت
نة  يلجأ املوظفون إىل اإلدارة بدال من  بادةل و ثقة ا ناخ من ا يعم  رسيعة اليت حتدث  يريات ا بين ا جلأنه إذا زاد  سـ ت ل سـ ملتغ ف مل لت

هم وإجياد احللول سائل اليت  شة ا نا يق  هتما مل ق مل  .لتنسـ

 

تقرير الوارد أعاله يق مدعوة إىل اإلحاطة علام اب نة ا لوإن  سـ  .لتنجل

 

سة،  ئيالر

ينة الو يقجل  للتنسـبو 

 

 

 ]تيل ذكل املرفقات[
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ANNEX I 

 املرفق األول

تقرير تخدمة يف ا لالرموز ا  ملسـ

MM = ئة أو غري اكمةلةانمج (مغالطات  12 )ط عن معلومات خا
CpC = سابق لشاورة مع الريس ا  3 ئم

CNRper Reg = نظام تضهيا أحاكم ا لشاورة ال   2 تقم
QDof CC = يذ قرارات واف ساءةل يف  تنفا يقمل نة ا سـقت عىل إجراهئا   2 لتنجل

PC = بايق تقاد ا ستا  2 ن
CNLR = تقاد مل يعد هل مقام  3 نا

MR = ية اإلدارة لسؤو  4 م
PboSen = ية يفة قامئة عىل األقد مو  1 ظ

CM = ية سأةل إضا ست  فسائل اتبعة و م ي  1 لم
  30 
   

توى مسائل  باطا- 2ملسـا سريا أو ا تيض حكام و ن  سـتتق   تف
تق)  1( سابقةنا ثري املعايري ا لادات يف حال جتاوز األداء   2 بك
يق)  2( نة ا ها أن تطرح عىل  سائل اإلدارية اليت ما اكن  شأن ا سـسائل وهجة نظر  جل مل ب لتنم  2 ل
نرصي )  3( عيزي   1 في قاطعن -مت
نظمة العمل ادلويـة )  4( لعدد القضااي أمام احملمكة اإلدارية  تـاجئ مـآل القـضااي أكـرث-مل ، مـن ها دالةل مـن عـددن مبـا أن 

يقات علهيا ها وا تظار مآ بت يف عدد القضااي يف ا تعلاملقرتح إرجاء ا ن لل ل ّ. 1 
  
ياتص سأةل غري مطروحة - املدير العام حال يذي أن تكون هل -م  لتنف ال بد للمدير العام ا ياتاّ  1 . املالمئةحلصال
 37 
 

سوية تلزم مزيدا من ا تاجملاالت اليت  لسـ  )3(العمل /ت

هام قد يكون غري اكف. ققلق إزاء الرتيات ابجلدارة - سب ا يف  شأن الاتقال إىل نظام ا رشح املقدم  ملإن ا حب ن ن لتصب َّ . ل
نظام للموظفني بني مزااي ذكل ا سن أن  لومن ا ت َّتح هدت به اإلدارة يف . ملسـ ّومن خالل ما  ّ من ردها 25الفقرة تع

سن تقدير األداء ا بل  شاف ا حلاب ل سـ لتك ملبدو أن ا، سـ بحث سأةل الي يد مزيد من ا لتزال   .ق

تني ملدة مطوةل - تا  تني من الوقف عن العمل  تني ا ّقلق إزاء  معلق ّن ظل ثي ته بعد. قض  .ّوالقلق يف حمهل. تنومل 

يلكة واألخذ هبا - شأن رضورايت إعادة ا تواصل  هاحلاجة إىل تعزيز ا ب ّوقد أقرت اإلدارة أيضا ابحلاجة إىل تواصل . لل
سن  .حأ

_____________ 

 
ثاين[  ]لييل ذكل املرفق ا
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STATEMENT BY MR. AZZEDDINE MONCEF KATEB, PRESIDENT OF THE WIPO 

STAFF ASSOCIATION, TO THE FORTY-EIGHTH SERIES OF MEETINGS OF THE 

ASSEMBLIES OF THE MEMBER STATES OF WIPO 
 

Annex I of document WO/CC/63/8
∗

 

 

 

 

 
Geneva, September 22 to 29, 2010 
 
Your Excellency, Chair of the Coordination Committee, 
Distinguished Delegates, 
Director General, 
Ladies and Gentlemen,  
Dear colleagues, 
 
 

1. It is an honor for me to be able to address you at this important gathering today, in my capacity 
as President of the Council of the WIPO Staff Association.  I am aware of my responsibilities 
and I wish to fulfill them with the appropriate respect and dignity, given the trust that my 
colleagues have placed in me, as I address you and share with your their aspirations, concerns 
and hopes.  As I begin this address, please allow me, your Excellency, Chair of the 
Coordination Committee, to warmly congratulate you on behalf of all my colleagues on your 
election as Chair of this organ (legislative body set up pursuant to Article 8 of the Convention 
establishing the World Intellectual Property Organization, concluded in Stockholm on 
14 July 1967), and to wish you success in your sessions and deliberations. 

2. The WIPO Staff Association currently has six hundred and sixty-three (663) members.  In 
relation to the one thousand and forty-nine (1049) posts approved in the budget of the current 

                                                           

∗  In this document, paragraph numbering has been added, as referred to in the Report of the Chair of the WIPO 

Coordination Committee (document WO/CC/64/2). 
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financial year, the number of members represents 63 per cent of posts.  The Staff Association is 
a body elected by the members of the Staff Association and, under the terms of Article 8.1 of 
the Staff Regulations and Rules, is a statutory representative body of the Association aimed at 
defending staff interests in dealings with the Director General and the different representatives. 

3. A year has passed since the previous meeting of the Coordination Committee, and the year has 
been a rich and eventful time. 

4. Five major events have marked the past year: 

1- New draft Staff Regulations and Rules (Doc WO/CC/62/2) were distributed to Member 
States at the sixty-second (62) session of the Coordination Committee.  A provisional 
consultation schedule was drawn up, and was initially intended to lead to a meeting of the 
Coordination Committee to discuss and adopt the final proposed draft. 

5. 2- Continued implementation of the Voluntary Separation Program (VSP) approved by 
Member States (Doc WO/CC/61/3 and WO/CC/61/3 ADD) for officials with a permanent 
contract or fixed-term contract, which ran as initially scheduled until June 30, 2010. 

6. 3- Sector-by-sector restructuring once the new senior management team had taken office on 
December 1, 2009 and the Strategic Realignment Program had been adopted. 

7. 4- Implementation of the second phase of the Performance Management and Staff 
Development System (PMSDS). 

8. 5- Drafting and publication of an Investigation Manual. 

9. In terms of the new draft Staff Regulations and Rules, the Staff Association welcomes the 
establishment of a new consultation mechanism, namely an advisory group with equal 
representation of four people appointed by the Administration and four individuals elected by the 
staff.  The Council is nonetheless concerned by the approach taken in completing the initial 
draft, as well as by the substantive provisions that the Administration initially intended to 
implement from 2011. 

10. It is with considerable interest and extreme vigilance that the Staff Association, in close 
collaboration with the advisory group, will follow the results that are soon to be launched.  The 
Council also wishes to point out, at this stage, that the principles of acquired rights and the 
non-retroactivity of new provisions (where these are less favorable than current ones) must be 
clearly respected.  Similarly, transitional provisions should also be introduced, whenever 
necessary, so as to respect the status of ongoing contracts and their associated rights.  In 
addition, and very importantly, the draft revised Staff Regulations and Rules appears to be 
leaving too much discretionary power in the hands of the Director General without adequate 
check and balances which would regulate abuse, if any, of those discretionary powers.  
Furthermore, we are also concerned that unlike the present situation, several key amendments 
to the Staff Rules are proposed to come into effect without prior approval and scrutiny of the 
Coordination Committee. 

11. The implementation of the Voluntary Separation Program (VSP), as approved by Member 
States, ended on June 30, 2010: the Administration has reported that a total of eighty-seven 
(87) officials were accepted into the program, at an overall cost of twenty (20) million Swiss 
francs (DOC WO/CC/63/4). 

12. The Staff Association considers that it would be somewhat premature to draw all the relevant 
conclusions following the implementation of the Voluntary Separation Program (VSP).  In the 
light of the reported statistics, however, the Council fears that the total number of posts freed up 
by the program has already been absorbed by the recruitment of 104 temporary employees in 
under two years.  Nevertheless, the Council hopes that the Organization will sensibly use any 



WO/CC/64/2 

15 

 

opportunities offered by the freed up posts to regularize, as a priority, the status of as many 
long-standing temporary colleagues as possible, since their situation has been uncertain for 
many years and their duties relate to essential activities and ongoing programs. 

13. Indeed, the Council considers that long-standing temporary employees have been doubly 
penalized: first, the promise to regularize their situation has been repeatedly put on hold and 
second, the system of allowances applied to them remains unfair and inequitable, and deprives 
them of the allowances due to them in the form of family benefits.  Paradoxically, many such 
people would be unable to benefit from these allowances even if they were awarded now or 
soon, because their children have already reached or exceeded the age limit established for 
receiving such allowances. 

14. As for the proposal in document WO/CC/63/5 relating to a regularization strategy for long-
standing temporary employees, the Council notes that the principle of delaying its 
implementation (for a total of around thirty (30) posts) until the 2012 financial year is only a 
partial response to the situation faced by long-standing temporary colleagues.  On June 16 
and 24, 2010, the Council approached the Director General on the matter but was met with an 
incomprehensible refusal, particularly considering the resulting financial impact.  The Council 
considers that our colleagues have endured enough suffering and uncertainty, and that they 
simply cannot be subjected to more of the same.  The Staff Association’s position on the subject 
is set out in an annex to this address.  The Council invites the Coordination Committee to 
amend the proposed document and to consider that the criteria of seniority and of satisfactory 
performance and service should prevail on any other consideration in the process of filling the 
vacant posts. 

15. On a final point concerning the implications of the Voluntary Separation Program, the Staff 
Association remains concerned at having been excluded from the consultation process relating 
to the abolition of certain posts, the assignment of posts by sectors, programs and divisions, but 
mainly the category downgrading of certain posts to be filled.  This is despite the fact that, 
pursuant to the statutory provisions in force (and particularly Article 2.1 of the Staff Regulations 
and Rules), this task comes under the responsibility of the Post Classification Committee. 

16. The sector-by-sector restructuring following the adoption of the Strategic Realignment Program 
continued throughout the year and Office Instructions were published until the end of July 2010. 

17. At present, the Staff Association is analyzing the content of information it has received and will 
soon submit a detailed report on the subject to the Director General.  The Council does, 
however, wish to communicate its concern about the creation of new posts, some of which 
seem to have been organized without a prior selection procedure, and others freed up by 
moving staff members and filled by other colleagues of the same grade with no selection 
procedure, mainly in the form of downgradings that have affected the duties or grades of 
officials, including at least one individual who had been an interim Director for over eight (8) 
years.  The Staff Association wishes to inform Member States of the deep sense of humiliation 
felt by our colleagues, and regrets this move that is not conducive to respect for the dignity of 
colleagues and that, in addition, causes them unjustified harm. 

18. The Staff Association wishes to recall that it was solemnly informed during the second half of 
2008 that there will be no witch hunting and settling of old scores. Yet we have reasons to 
believe that, among other things, the process of strategic realignment has been conducted, 
without any involvement of the Staff Association, in a manner which has favored certain 
colleagues and punished and humiliated others for no justifiable reasons. Division was 
downgraded to section; sections and units were closed in an arbitrary and high handed manner 
and the incumbents were assigned to inferior tasks and responsibilities; and in one instance a 
successful and useful program was discontinued and contrary to a decision of member states 
has not yet been reinstated. 



WO/CC/64/2 

16 

 

19. Implementation of the second phase of the new Performance Management and Staff 
Development System (PMSDS) is ongoing.  The Staff Association is closely following the 
remarks and other requests received from many colleagues.  Some of these directly relate to 
the assessment criteria that are difficult to adapt to certain sectors.  Other more worrying 
comments relate to the attitudes linked to the lack of communication between officials and their 
superiors.  At this stage, the Council is gathering information on the cases reported, and wishes 
to propose readjustments to the Administration once the appropriate conclusions have been 
drawn. 

20. The recent dissemination of the procedural manual for investigations has raised many concerns, 
including those around the rights and protection of officials who may be investigated, and more 
particularly their right to benefit from the assistance of a person of their choice and/or a legal 
advisor, the obligatory or optional nature of the manual and its actual date of entry into force, to 
the right of an official who is a subject of an investigation to receive the final report and to be 
able to submit his or her comments, to the privileges of the Director General and the Internal 
Auditor with respect to the designation of investigators.  The Staff Association considers the 
outstanding issues to be particularly important and has decided to submit an appeal to repeal 
the promulgation process of the manual, as well as its substantive provisions. 

21. Furthermore, the Council states that, to date, the staff have received no information on the 
computer violations suffered by many colleagues in 2008, during which time the Internal 
Auditor’s services were called upon.  Similarly, no information has been received about officials 
who received defamatory and threatening letters and e-mails during 2008.  The Staff 
Association considers that the opacity surrounding these investigations to be particularly 
disturbing and has created a situation of growing suspicion.  This uneasy situation has grown 
considerably and some colleagues have decided to bring their grievances outside the 
Organization before the judiciary police of the host country.  Even with criminal complaints who 
are subject to national law, these colleagues have not measured any more progress despite the 
means at the disposal of the judiciary police.  This situation is all the more disturbing because 
these officials are apparently now facing something akin to a denial of justice.  It is within this 
particularly worrisome context that the Staff Association was apprised of a document concerning 
a proposal to extend the mandate of the Internal Auditor, in spite of a negative recommendation 
by the Audit Committee. 

22. The Staff Association insistently invites the Member States to consider the staff’s legitimate 
preoccupations and concerns with respect to this proposal. 

23. Alongside this, questions relating to the recruitment process, post reclassification and other 
promotions continue to concern the Staff Association.  Since November 2009, the 
Administration has stopped distributing information circulars about staff movements and the 
recruitment of consultants, as well as the results of the various posts advertised with a selection 
procedure.  The Administration has attempted to attribute the change to the fact that circulars 
on the sector-by-sector reorganization were being prepared, and stated that the usual 
procedure would soon be resumed. 

24. The Staff Association disapproves of this situation, as it gives free rein to rumors.  The same 
can be said of the fact that recruitment results are no longer announced, because officials 
occupy advertised posts that have been filled, thus depriving those wishing to appeal of the 
opportunity to launch a procedure on the basis of the announced result. 

25. Besides this, the lack of communication about selection procedures in the professional and 
higher categories makes it impossible to monitor statistics about respect for the principle of 
equitable geographical distribution by which the selection procedure is bound. 

26. Some recent recruitments were carried out disregarding the most basic rules laid down in job 
vacancy announcements.  This practice of favoritism and cronyism is unacceptable and is 
promoting a deep sense of unease among staff at the current time.  Other recruitments are 
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political ones that contravene the most basic principles of international public service, 
particularly that of its independence.  I take this opportunity to recall that the resources of this 
organization are owned by some seven (7) billion citizens spread over 184 countries. It is 
important to remember at all times that we all have a fiduciary duty and obligation to the ultimate 
masters and owners of this Organization and must ensure at all times that those resources are 
not misused or used for personal ends.  It goes without saying that this principle applies to all 
including the representatives of the Member States, the Director General and each and every 
staff member. 

27. The work of the Post Classification Committee set up under Article 2.1 of the Staff Regulations 
and Rules has progressed with no communication received about the results of reclassification 
measures approved, or the decisions to reject requests submitted.  This lack of transparency is 
extremely damaging to the credibility of the procedure followed. 

28. In addition, the Staff Association notes that, contrary to the instruction contained at the end of 
Article 2.1 of the Staff Regulations and Rules that "the grading standards, fixing the level of 
duties and responsibilities and the requisite qualifications, shall be brought to the notice of the 
staff", those standards were never brought to the notice of staff.  This is a violation of the 
principle of equal treatment for officials, with which strict compliance is always reiterated in the 
judgments handed down by the ILO Administrative Tribunal. 

29. The Staff Association considers that this casts doubt on the credibility of the entire post 
reclassification process. 

30. The removal of the merit-based promotion system and the promise to replace it with a scheme 
based on other criteria (OI 46/2008) remain pending, and poses the problem of consistency of 
promotions applied following the post reclassification procedure.  Indeed, the lack of a sitting 
advisory committee begs the question as to which body has the last word on reclassifications 
applied.  There is currently no Office Instruction on this subject. 

31. Many officials are wondering why the new Performance Management and Staff Development 
System (PMSDS) contains a component which identifies officials who do not achieve their 
allocated objectives, but does not identify people in the opposite circumstances, even though 
this might motivate and encourage staff more.  This is despite the fact that sanctions are 
automatic when these same officials do not achieve their assigned objectives. 

32. This inequity is of concern to officials and exposes them to mistakes that are more than 
theoretical.  The Staff Association wishes the appropriate readjustments to be made as soon as 
possible. 

33. A similarly important subject is also causing considerable concern: internal justice mechanisms. 

34. The post of mediator, one of the key mechanisms of the internal justice system, was not filled in 
accordance with the applicable standards.  Given the particularly sensitive nature of the post, 
the procedures in force (Office Instructions 18/2006 and 32/2009, paragraph 3) state that the 
post of mediator should be filled in consultation with the Staff Association.  As this procedure 
was not respected, the Council cannot accept having been excluded from the procedure in force 
for no reason.  

35. An Ethics Office has also been created within the Office of the Director General, which also 
appointed the head of this Office without a selection procedure, despite the fact that it is a new 
post. Besides the fact that the definition of ethics needs to be further clarified, the Staff 
Association notes its exclusion from the prior consultation procedure (contrary to the provisions 
of Article 8.1.3 of the Staff Regulations and Rules), and wonders why it is repeatedly 
marginalized (this is the fifth time since its election in April 2010).  The Council strongly deplores 
this situation, and has unanimously decided to launch an action to overturn the appointment that 
has been made. 
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36. Given the sensitive nature of an issue relating to ethics, the Council considers that only the very 
widest kind of consultative approach is likely to promote the gradual introduction of a genuine 
culture of ethics at all levels, prevent problems such as any kind of conflict of interest within and 
outside the Organization, and encourage the introduction of measures that prevent any kind of 
reprisals against officials who report unethical practice, as well as the formulation of rules that 
prevent and deal with cases of abuse of power, fraud and corruption. 

37. With this in mind, and in accordance with the recommendations from the report produced by the 
United Nations Joint Inspection Unit and published on June 10, 2010, the Staff Association 
strongly wishes these rules to be enacted by the Coordination Committee, so that this legislative 
body fully conserves its mandate to oversee the ethics of the Organization’s internal bodies. 

38. At the beginning of the year we were informed by a much concerned HRMD Director that there 
were some seventy (70) grievances pending before the various organs of justice including the 
ILO Administrative Tribunal. This is a very high number and we must all collectively address the 
causes for such a high level of dissatisfaction. I also regret to inform you that during our Staff 
Assemblies this year, allegations of racism, discrimination, degrading treatment and 
obstructions of justice was raised against officials in high places. The Staff Association is willing 
to work hand in hand with the Administration and the member states to uproot such unfortunate 
practices.] 

39. The Staff Association would also like to inform Member States that it remains particularly 
concerned by the cases of two colleagues who have been suspended for two years, and whose 
files have not yet been submitted to the Joint Advisory Committee on disciplinary matters. 

40. The Council considers that, whatever the nature of the administrative misconduct of which they 
stand accused and, where relevant, the sanction they might incur, two years of professional life 
spent wondering and being on the receiving end of accusing glances or compassion surely 
represents the very opposite of the notion of justice and can be devastating.  In the legislation of 
all member countries, the key principle of innocence until proven guilty is fully enshrined, yet 
here it is clearly completed denied or at least seriously questioned. 

41. Your Excellency, in concluding my statement, I would like to once again underline the critical 
importance of fair play, respect, dignity, justice and humanity in keeping the morale high and 
without which the core values of service orientation, working as one, accountability for results 
and social and governance responsibility will remain hollow words and concepts. 

42. Your Excellency, Chair of the Coordination Committee, Honorable Delegates, Ladies and 
Gentlemen, on behalf of the Staff Association I thank you for allowing me to address you and 
share with you the major concerns of our Organization’s officials. 

 

[Annex III follows] 
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ANNEX III 

ثالث  لاملرفق ا

 

 

 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2011 أبريل 4: لا

  

  

 
رد على البيان الذي أدىل به رئيس جملس مجعية موظفي الويبو 

ّ

  2010 سبتمرب 27يف 
 مذكرة من إعداد األمانة

ية الفكرية  .1 ية  نظمة العا للملكهذه املذكرة يه رد إدارة ا مل مل بو(ّ بو اذلي أدىل) يالو ية موظفي الو يان ريس جملس  يعىل  مجع  ئب
يق يوم  نة ا سـبه أمام ادلول األعضاء يف  مترب 27لتنجل  .2010سب 

رس  .2 بغي أن  يان، وال  ية اليت أثريت يف ذكل ا نظا سائل املركزية أو ا يقاهتا عىل ا ّوقد حرصت اإلدارة عىل تركزي  يف ن يم ب ل مل لتعل
يهنا عىل أنه من ابب اإلقرار هبا يق عىل أية نقطة  ناع عن ا بعالا تعل لت  .م

بو والحئة موظفهيامراجعة نظام مو  يظفي الو

بو  .3 شأن نظام موظفي الو تعديالت اليت اكنت مقرتحة  شغاالت إزاء ا يان جملس املوظفني عن العديد من الا يأعرب  ب ل ن ب
سابق يف عام  يات اليت تقدم هبا الفريق العامل ا تو متدة من ا لوالحئة موظفهيا، علام بأهنا اكنت  ص ل يان . 2009مسـ لبوملح ا ّ

رشوع الاقرتاح األصيلّإىل قضااي حمدد  .مة وردت يف 

شرتك بني اإلدارة واملوظفني واكن يضم ثالثة أعضاء من جملس 2009ويذكر أن الفريق العامل لعام  .4 م اكن فريق معل 
تعني يف ذكل بدمع من جملس املوظفني . املوظفني آنذاك يات  تو شاركة اكمةل يف وضع ا ثلو املوظفني  متوشارك  ص ل م ممم

تايل، . آنذاك سابقلواب يقات جملس املوظفني احلايل يه يف الواقع إناكر للعمل اذلي أجنزه جملس املوظفني ا لفإن   .تعل

تقدم يف العمل  .5 سري ا شغاالت اليت أاثرها جملس املوظفني اجلديد و تفات لال لوعىل الرمغ من ذكل، وحرصا عىل الا ي ن تل
بو والحئة موظفهيا، أ هم الرايم إىل مراجعة نظام موظفي الو نا ي شرتاكمل شاراي  مشأ املدير العام فريقا ا  جديدا يف عام 1ست

                                                           

1
بو والحئة موظفهيا، WO/CC/63/2ثالويقة    .2010ن يويو 23، يتقرير مرحيل عن مراجعة نظام موظفي الو

A 
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ناية بلك . ّويضم ثالثة أعضاء من جملس املوظفني اجلديد وموظفا رابعا. 2010 ية  شاري آ يح الفريق الا للعو ل ست يت
شغاالت اليت حددها جملس املوظفني ولوضع اقرتاح معدل هبدف تقدميه إىل ادلول األعضاء ّالا ّ  .ن

 دمة الطوعيبرانمج إهناء اخل

شاغرة  .6 تعلقة ابلوظائف ا شأن القرارات ا شاورة جملس املوظفني  يان جملس املوظفني أنه اكن من املفروض  لجاء يف  مل ب م ب
شاغرة  تخدام تكل الوظائف ا ية ا شأن  يدين من هذا الربانمج الطوعي، وحتديدا  لعقب انهتاء خدمة املوظفني ا سـ يفب كتف ملسـ

يلكة وا ية إعادة ا ليف إطار  ه يف بعض تكل . تقوميلمعل يان أيضا عن اإلجراء اذلي متت من خالهل إعادة  نوساءل ا ب تصت ل
ية أدىن شاغرة الحقا واإلعالن عهنا بدرجات و ظيفالوظائف ا  .ل

نظمة .7 ياجات ا شاغرة قرار إداري قامئ عىل ا تخدام الوظائف ا ملوقرار ا ت ل بات برانمج . حسـ تعلق ابإلجراء اخلاص  بطلوفامي  ي
يمي املعين بربانمج إهناء اخلدمة الطوعي اذلي اكن إهناء اخلدمة الط بل فريق ا تعراض من  تقوعي، خضع لك طلب لال لق سـ

نه جملس املوظفني عيّيضم موظفا  بار املعلومات . ّ يمي بعني الا يات إىل املدير العام، أخذ فريق ا تو تقدم اب ند ا تو ص ل ل عع لتق
تعلق ابال سؤولون عن الربامج فامي  تاليت قدهما هل ا ي حمل بح شاغرةّ تخدام اخلاصة ابلوظائف اليت  تصياجات وأوجه الا . سـسـ

يا ية فريق اإلدارة ا شاغرة اختذها املدير العام  بع والامثنني ا تخدام الوظائف ا شأن ا ية  لعلوالقرارات الهنا مبع ل سـ سـ ب ِّوقد قدم . لئ
يق يف الويقة  نة ا يذ هذا الربانمج الطوعي إىل  ثتقرير عن  سـ لتنجل  WO/CC/63/3.2تنف

ها أما .8 يد  تفادهتم من هذا الربانمج الطوعي فقد أ بحت شاغرة عقب تقاعد موظفني أو ا تصممي بعض الوظائف اليت أ ع سـ ص
توى من  نفس ا يني موظفني  باب ويس  يني ا تايل  تخداهما اب تطورة وا نظمة ا ياجات ا سـيك تامتىش وا ب تع شـ تع ل سـ مل مل ملت ل ل لل ح

يةوهذا إجراء يلزتم الزتاما اتما ابإل. املؤهالت واخلربة رشية واملزيا سؤوةل للموارد ا ندارة ا تعلق ابلوظائف اليت . لبمل يوفامي 
بل  يفة شاغرة من  يارية يف هذا املضامر أي إعداد مواصفات لك و بو ا يد بإجراءات الو ها، فقد مت ا يد  قأ تق ظمي ملع ي ّع ل تصم

يفة املعزت هام واملؤهالت املعدةل والالزمة للو ناد إىل ا ية ابال ظاإلدارة ا ّن مل ست مث خضعت مواصفات الوظائف . م ملؤهاملع
يفة بل إصدار اإلعالن عن الو يف الوظائف  بري يف  بل ا ظيف من  ن خل قن تصق  .للتص

تون  قاملوظفون املؤ

تة .9 نوات عدة بعقود مؤ نظمة  يان إىل أوئك اذلين معلوا يف ا قتطرق ا سـ مل ل لب ل يان أن . ّ لبويدعي ا هم قد "ّ يت أوضا عوعود  تثب
يه ادلول األعضاء ّوال بد من". ِّعلقت مرارا تحديد إىل اقرتاح املدير العام اذلي وافقت  عل اإلشارة يف هذا الصدد اب ل

شاء  شلكة من خالل إ هذه ا تصدي  نوالرايم إىل ا مل نوات156لل ية العادية عىل مدة مخس  يفة يف املزيا سـ و ن تذكري 3ظ ل، وا
نوات ا تدئ فرتة امخلس  سـبأن جملس املوظفني يعرتض عىل الاقرتاح بأن   .2012عتبارا من تب

يا عىل  .10 ية، واليت ترامكت تدر يات األزمة املا هذه احلاةل رمغ تدا تصدي  بريا يف ا نوه بأهنا حترز تقدما  جيوتود اإلدارة أن  ل ع ل ك لت ّ ّ
يت . مدة طويةل تة يف عام 30تثبواكنت أول خطوة اختذهتا يه  ق من املوظفني اذلين معلوا ملدة مطوةل بعقود مؤ ّ2009 ،

ية للفرتة 30دلول األعضاء عىل عقب موافقة ا ئة اخلدمات العامة يف الويقة املعدةل للربانمج واملزيا يفة جديدة يف  ن و ث ّظ ف
ية يف عام . 208-2009 ثا نوجاءت اخلطوة ا يص 2010ل بحت 55بتخص  بع والامثنني اليت أ يفة من الوظائف ا ص و سـ لظ

ي سابقات ادلا خلشاغرة بإهناء اخلدمة الطوعي، وإاتحهتا فقط  تاحة للم ها اكنت  مة ألن الكفاءات واملؤهالت الالزمة  لشغل
تة نافس فهيا للموظفني العاملني بعقود مؤ تح ابب ا تقرر  يا،  قدا ف تف تكل الوظائف جارية اآلن . لخل يار املرحشني  ية ا لو ت خمعل

يهنم جملس املوظفني ثيل املوظفني اذلين  ّشاركة اكمةل من  يع مم ـي اخلطة امخل. مب ثة  ثا فهأما اخلطوة ا ل ية املذكورة أعاله ل سـا
                                                           

2
يذ برانمج إهناء اخلدمة الطوعي   .2010ن يويو WO/CC/63/3 ،23ث، الويقة تنفتقرير عن 
3
 .WO/CC/63/5ثالويقة  
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شاء  ية إىل إ نالرا يفة، واليت وافقت علهيا ادلول األعضاء يف الويقة 156م ث و بني الرمس الوارد . WO/CC/63/5ظ ّو ي
توبر  نذ أ تقدم اذلي أحرزته اإلدارة  كأدانه ا هذه احلاةل2008مل تصدي  ل يف ا  .ل
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يانه عدد  .11 تني مت 104بوذكر جملس املوظفني يف  ي موظفني مؤ يان، تعق يه ا سب ما يويح إ تني مما أدى،  بيهنم يف فرتة  ل لح سـن
نفاد"إىل  بحت شاغرة بإهناء اخلدمة الطوعي" ستا وتالحظ اإلدارة إىل أن هذا القلق ال أساس هل ألن . صالوظائف اليت أ

بحت شاغرة بإهناء اخلدمة الطوعي مت فقط من خالل ا سني اليت أ نات اخلاصة ابلوظائف امخلس وا صا مخل لتعيينات لتعيي
ية ثل املرتمجني واملراجعني 104ّوال بد من اإلشارة أيضا إىل أن عدد . خلادلا تة  شمل لك أحصاب العقود املؤ نات  م  ق يي تعي

ناء اجامتعات حمددة، ابإلضافة إىل أحصاب عقود اخلدمات اخلاصة اذلين ال ميكن أن  تعان هبم لفرتات وجزية أ ّاذلين  ث يسـ
نوات  ثالث  سـتجاوز عقودمه ا ل نظمة 2010وخالل عام . ّكحد أقىصت تكل العقود28مل، ترك ا تني احلاملني  ل من املؤ  . ق

تاحة واملعلن عهنا خالل فرتة  .12 بلغ الوظائف ا ملومن املقدر أن  يفة 130 حوايل 2011-2010ت مبا فهيا الوظائف اليت (ظ و
يذ برانمج إهناء اخلدمة الطوعي بحت شاغرة بعد  تنفأ ثب مع جملس املوظفني وقد معلت إدارة املوار). ص رشية عن  كد ا لب

ها بري من الوظائف الالزم  نظر إىل العدد ا يني اب ية ا يةل ابإلرساع يف  تدابري ا شغلعىل وضع ا لك للكف تع معل وجيد املوظفون . لل
نافس من أجل الرتيات سابقات فرصة  تة أو دامئة يف تكل ا قالعاملون بعقود اث ت مل يار عىل. للب  ختويف احلاةل اليت يقع الا

تني يح بدورها فرصة ألحد املؤ بح شاغرة و ها  يفة اليت يرت قموظف اثبت أو دامئ، فإن الو ت تك تص  .ظ

تحقاقات اليت  .13 نذ مدة مطوةل واذلين ال حيصلون عىل الا تني العاملني  سـوأعرب جملس املوظفني أيضا عن قلقه إزاء املؤ ّ م ق
تون ثا بتع هبا املوظفون ا ل تعلق اب/يمت ية . سـتحقاق اإلعاةليادلامئون، ال سـامي فامي  سـوتذكر اإلدارة بأن أحد اإلصالحات األسا ّ

بو والحئة موظفهيا شأن نظام موظفي الو ياليت اقرتحهتا يف إطار املراجعة املقرتحة سابقا  ها جملس املوظفني  (4ب فضاليت ير
نوح)  أعاله4 انظر الفقرة -احلايل  تني الوضع ذاته ا ملماكن يريم إىل ختويل العاملني املؤ نظمة واكن سرييس ق مل ملوظفي ا

هم ساواة فامي بني املوظفني وظروف  معلمزيدا من ا رشوعة. مل شغاالت ا هذه الا ملواكن ذكل الاقرتاح حيمل احلل  ن ل ونظرا . ّ
بو والحئة موظفهيا، فإن جملس املوظفني  رشوع إصالح نظام موظفي الو تني  يإىل الارباط الويق بني ظروف معل املؤ ث مبت ق

يات بطريقة شامةلاذلي شارك يف تو تقدم  نظر وا شاري دليه القدرة عىل إعادة ا ص الفريق الا ب ل ل  .ست

                                                           

4
بو والحئة موظفهيا  سطس WO/CC/62/2 ،15ث، الويقة ياقرتاح مراجعة نظام موظفي الو  .2009غ أ
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يجي تقومي الاسرتا تا  ل

يجي .14 تقومي الاسرتا يلكة يف إطار برانمج املدير العام  نظمي وإعادة ا سار إعادة ا تقاد  يان جملس املوظفني ا تورد يف  لل ه ت مل ن لب . ل
تغلت ّويلمح إىل أنه اكن من املفروض إرشاك جملس امل نظمي ا ية إعادة ا يلكة ويدعي بأن  ية إعادة ا ّوظفني يف  ُ سـ ت معل ه لمعل ّ ل

ساابت قدمية" حية  تجابة . إن اإلدارة ترفض هذه اإلدعاءات رفضا ابات". لتصف يجي ا تقومي الاسرتا سـلقد جاء برانمج ا ت ل
ية بأعىل قدر من الكفاءة  رشية واملا نظمة ا سخري موارد ا لللحاجة إىل احلرص عىل  مل يط لبت يذ واليهتا يف  ية  ية  حموالفعا بغ تنفل

تطور ّخاريج رسيع ا نظمة يف الفرتة . ل شامل للك واحد من قطاعات ا نظمي ا هدف من إعادة ا ملواكن ا ل لت  هو 2010-2009ل
ية اجلديدة اليت متت املوافقة علهيا يف الويقة املعدةل للربانمج  ية الربان نظمة مع ا ية  ية ا ّمطابقة ا ث جم للم نمي بن لب ية لتنظل نواملزيا

ياجات العمل قدر . 2009-2008للفرتة  تاحة مع ا نقل ادلاخيل للموظفني هو مطابقة الكفاءات ا تواكن املغزى من ا مل حل
نظمة مع احرتام املادة  ملاإلماكن، وقد نفذت خلدمة مصاحل ا سابقة 3.4ِّ نظمي  تيض  بو اليت ال  م من نظام موظفي الو ت تقي

يفة  ظنقل األفقي للموظفني من و هالل يريات. نفسإىل أخرى ابدلرجة  لتغومل ختفض درجة أي موظف يف أي من تكل ا ّ َّ. 

بعث عىل القلق ال حمال .15 يري  يوال جرم يف أن ا متر . لتغ تواصل ادلاخيل ا ملسـوتقر اإلدارة إقرار اتما بأهنا لو زادت من ا ل ّ
ية يب أكرث  ساعد ذكل املوظفني عىل الرت ميي  يري ا بعملشأن برانمج ا ل تغ حب لتنظ تقوميل وذلكل، جعل املدير العام تعزيز . ل ا

تواصل ادلاخيل من األولوايت يف عام   .2011لا

 نظام إدارة األداء وتطوير املوظفني

تواصل بني  .16 ثريها قةل ا شواغل اليت  يان جملس املوظفني عىل ا لشدد  ت ل ياق نظام إدارة األداء املديرين واملوظفني ب سـيف 
يد بني وتقر اإلدارة مت. وتطوير املوظفني تواصل ا ية ا جلاما بأ ل وإن هذا يف الواقع لواحد من األهداف . املديرين واملوظفنيمه

نظام إدارة األداء وتطوير املوظفني ية  لالر نظام . ئيسـ ية اآلن(لوقد وضع هذا ا ثا ته ا ناذلي يدخل  ل للمرة األوىل يف ) سن
تظم بني  يا للحوار ا بو رشطا  نالو شلك سامهة من أجلاملديرين واملوظفني ملي هم دور لك فرد يف ا سني  ساعدة عىل  مل ا حت فمل

توقعة من الربانمج اذلي يعمل يف إطاره تاجئ ا يق ا مليف  لن نظامت . حتق نظام يف مراحهل األوىل وبني جتربة ا ملوال يزال هذا ا ت ل
نطوي علهيا نظام من هذ سلوية اليت  ية وا ثقا يريات ا بقت نظم مماثةل أن إحداث ا ياألخرى اليت  ك ل ل تغ فط تاج ل يل أمر  حيا ا لقب

 .توتطلع اإلدارة، مع ذكل، إىل مواصةل العمل مع جملس املوظفني يف هذا الصدد. إىل الوقت

يان جملس املوظفني ّوملح  .17 يامن ال إىل بأيضا  يف  يا عىل األداء ا بأن نظام إدارة األداء وتطوير املوظفني يعاقب تلقا لضع ئ
يد يحا. جليعرتف ابألداء ا يس  حصوهذا  نظام ترتاوح فالرت. ل ها ا لب اليت  يفوق "إىل " لتطلعاتيليب اال "من يشمل

تطلعات توايت أداء املوظفني"لا تلف  سـ، مفرقة بوضوح بني  تعراض رمسي وما . مخم ية ا ناك  سـوعالوة عىل ذكل،  معل ه
ية فامي خيص العقوابت رش. ئمن تلقا نظام ويف  شاركة فعاةل يف تصممي ا سابق  موقد شارك جملس املوظفني ا ل م باره وع ل ختا

يقه تطببل  يع املوظفني هّجويف الرساةل اليت و. ق هدف الرييس )2011 مارس 24(مجها املدير العام مؤخرا إىل  ئ، أكد أن ا ل
شود من نظام إدارة األداء وتطوير املوظفني هو تطوير املوظفني وما زال العمل جاراي كذكل من أجل تعزيز الاعرتاف . ملنا

يد عن طريق خط تقدير ة جديدة للماكفأة جلابألداء ا  ).26الفقرة (لوا

يق  لتحقإجراءات ا

يانه عن  .18 شأن بأعرب جملس املوظفني يف  شغاالت  با تضمهنا ن نارص اليت  يا يقلع يل إجراءات ا لتحقد ثا، ل شور حد ي ا ملن
يةعزمه عىلوأعلن عن  يل ويف أحاكمه املوضو ع الطعن يف إصدار ادل يل إجراءات ابأن ّوتذكر اإلدارة . ل لتحقد ، يقل

ثاق نُرش ، 2010ل يويو 30املؤرخ  يا مع أحاكم  ية وإلعالم املوظفني،  شفا يألغراض ا شـ مل مت نة ف يق  تد بو  سـالو لل لي . 2007ق
ها  يق وإجراءاته اليت  يب ا يل معلومات عن أسا بعوشمل ادل تتتحق ل ل ل يق ادلاخيل والرقابةي تد قبة ا ل يف إجراء اإلدارية  شع
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يقات نا. لتحقا يل ابال ستوقد وضع ادل ل تجىل ُ تحدة، مبا فهيا املعايري اليت  ها األمم ا يدة اليت  يق ا تد إىل ممارسات ا مل بقجل تطتحق ل
يقيف  ية املوحدة  تو بادئ ا للتحقا جهي ل نة مل نذ  بو  ها الو نوي للمحققني ادلويني، و متدها املؤمتر ا سـ، واليت ا ي ل مسـ تطبق ل . 2005ع

يقاته خالل مرحةل سامهة  تعلوقد دعي جملس املوظفني إىل ا بمل يلُ ياغة هذا ادل ل  ندما مل يرد أي . ص عوكررت هذه ادلعوة  ُ
يل  لجواب من جملس املوظفني، وأجل وضع ادل ية ُ ته الهنا ئيف  ند صيغ يقات جملس املوظفني،  عحرصا عىل مراعاة  تعل

يل. ورودها، مراعاة اتمة تايل العديد من اقرتاحات جملس املوظفني يف ادل لوأدرج اب ل ُ. 

تعلقة ابدعاءات وقوع وأعرب جملس املوظفني يف .19 يقات ا بب قةل املعلومات فامي خيص ا شغاهل  يانه كذكل عن ا مل  ن تحقب لس ب
يا املعلومات  نولو جانهتااكت خطرية ألمن  يح("تك نة ") ترصد لوحة املفا رش خطاابت أو 2008سـيف  تعلقة أيضا  بن، وا مل

ية  هوةل همينةنرسائل إلكرتو يقات . جمو لتحقوشري اإلدارة إىل أن اكفة ا وإقرارا هبواجس . ُجيب أن تعاجل يف رسية اتمةت
يا املعلومات، واليت  نولو تصةل  جالقلق اليت أاثرهتا الادعاءات ا بتك تابت مل بريا من املوظفني، أصدرت اإلدارة بالغا نا كعددا 

سمرب  شف أن 2010يموهجا إىل اكفة املوظفني يف د يقاليت تقدم هبا دعاءات الايك،   حتقموظف سابق اكنت موضع 
ها من الصحة لشامل وبني أال أساس  َّ بوا أن جتريلنواب. ت طلبة للموظفني اذلين  يق ادلاخيل والرقابةسـ تد بة ا ق  ل اإلدارية  شع

ية  رش الرسائل اإللكرتو نيقا يف هذه احلوادث أو يف  ن نة حتق يجة ملهيا هم، فقد أخرب لك مهنم عىل حدة  تاليت  بنختص ُ
تيض ذكل ثلام  هم  يقات اليت  يقا م ختص يق لتحق يل إجراءات ا لتحقد ها موظفون إىل دوائر . ل شاكوى اليت ر فعوفامي خيص ا ل

يقات اليت جترهيا رشطة دلمع ا بهتا ا تقدمي أية معلومات  نظمة تعاوان اكمال  رشطة، فقد تعاونت ا لتحقا ل طلل ب  .مل

نات والرتيات قا  لتعيي

تع .20 رش ا يق املؤقت  شأن ا يان جملس املوظفني قرار اإلدارة  تقد  لا تعل ب ب لنن نقل املوظفني يف ل تعلقة  تادة ا هرية ا تماميت ا بش مل ملع ل
سةل اكمةل من 2010سـنة  تظار إصدار  سل، يف ا تعماميت اإلدارية ن ياق لا نظمي لك قطاع يف  تاجئ إعادة  نة عن  سـا ت ن ِملعل

تقومي برانمج  يجيلا ناف إصدار . تالاسرتا سـتئوشري اإلدارة إىل ا سمرب بشأن تعماميت لات ينقل املوظفني يف د ، 2010ت
سمرب  نذ د ياهتم  ناهتم وتر نقالت املوظفني و يع  يوبدأ بقامئة  ت مج مت ق  .2009تعيي

توزيع  .21 تعلقة اب نع رصد اإلحصاءات ا نقل املوظفني  يق املؤقت إلصدار تعماميت  يانه أن ا لورأى جملس املوظفني يف  مل مي ت تعل لب
تعلقة ابملوظفني، مبا فهيا. اجلغرايف ية ا ياانت اإلحصا ملوفامي خيص ا ئ توزلب تصةل  يع ا ب هم اجلغرايف هممل ، فإن إدارة املوارد جنسو

رش  ياانت اليت  شلك دوري هذه ا رشية تعد  نا ُب ت بل  .ادلول األعضاءلعناية لب

ية أو  .22 يا بارات  يني تأثرت اب يانه أن بعض إجراءات ا سـوادعى جملس املوظفني يف  سـ ت تع عب سوية"ل باب وتأكد األمانة ". حمل
 :بشدة ما ييل

بار األمس تحلون بأعىل معايري عتإن الا يارمه هو رضورة تأمني خدمات أشخاص  يني املوظفني وا يى يف  ت ختع
ية والكفاءة والزناهة   ؛) من نظام املوظفني1.4املادة (لالفعا

نصف قدر اإلماكن، ويف حال  يني موظفني عىل أساس جغرايف واسع و ية  نحو الواجب أ موتراعى عىل ا تع مه ل ُ
تاكفؤ يف سائر املؤهالت،  ينا شلك غري ل ثةل  ثةل أو ا ناطق العامل غري ا متون إىل  يل املرحشني اذلين  ببغي  ملم ملم متفض ين

 ). من نظام املوظفني2.4املادة . (اكف

نات  بارة  يه جملس املوظفني  ية يه ما يلمح إ بارات اجلغرا يوإذا اكنت هذه الا تعيف بع ل ِّت ية"ع سـيا بلك ، فإن اإلدارة تقر "سـ
شدةرصاحة ب شجع  نظمة  بأن ا ت بات من ادلول األعضاء مل يللطل تقدمي ا ثيةل ا هارات واملؤهالت لمتقل يفاء ا مل، رشيطة ا ست

يفة تة يف . ظالالزمة للو بة  بو قد ارتفع  ها موظفو الو سـوشري اإلدارة إىل أن العدد اإلجاميل لدلول األعضاء اليت  سـ ي بنت ميثل
توبر  نذ أ كاملائة  ساء يف. 2008م ها، ارتفع عدد ا لنوخالل املدة  بعة يف املائةسنف بة  ية  ئة ا ناصب ا سـ  سـ نن به مل لف  .م
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ثاين  .23 يار جيراين وفقا للفصل الرابع واملرفق ا يني والا لومع هذا، فإن ا ل ت ختع بوموظفينظام ل يع . ة موظفهيا والحئي الو مجويف 
نصب شاغر خيضع احلاالت اليت  توىل مفهيا  يسابقة،  ثال عن املوظفاذلي ، قات والرتياتلتعييناجملس مل عينه يني مميضم 

شورته جملس املوظفني،  يق يف أي . إىل املدير العاممتقدمي  بو  نظام موظفياحنراف عن أحاكم لتحقوجيري ا ة والحئيالو
نموظفهيا  نه أعضاء جمالس ا لتعييبلغ  ع تت اخملالفةي بات والرتيات، وإذا  يق تدابري إداريةثق  .تطب، فقد يؤدي ذكل إىل 

يف   قوالرتياتالوظائف تصنإعادة 

يف أش .24 بات إعادة  تعلقة  تاجئ ا شأن ا تاحة  يانه إىل قةل املعلومات ا نار جملس املوظفني يف  بطل مل ن ب مل تصب نظر ت، اليت الوظائفل
يف نة ا نفهيا  يف . لتصجل بات إعادة  نوشري اإلدارة إىل أن  طل يف، الوظائف تصت يني يف ا نتقمي عىل يد أخصا لتصئ َّ

يف اخلاصة اب تخدام معايري ا لاب ن يلجنة ادلولتصسـ نية للخدمة املد يف معال ابملادة ل نة ا ها  تعر نة، و جل تصسـ لت  من نظام 1.2ض
يا من أجل ضامن . املوظفني سا خار نه جملس املوظفني ور ثال عن املوظفني  يف  نة ا جوتضم  ي ي مم ن ئجل يع يف لتص املوحد لتصنا

سق يف الوظائف سب ادلرجاتملتوا نحو الواجب إىل . ح  تاجئ عىل ا لوحتال ا سؤول عن لن اذلي قدم املدير انمج أو الربملا
توبر . الطلب نذ أ كو يف مجموع 2008م نة ا تعرضت  ن، ا جل يف، مبا يف ذكل حاالت مرتامكة 272لتصسـ با إلعادة ا ن  لتصطل

توبر 161بلغ عددها   .2008ك حاةل ظلت غري معاجلة يف أ

سابق للرتيةوأعرب جملس املوظفني كذكل عن قلقه إزاء  .25 نظام ا قوقف العمل اب ل سب ل يف اإلدارة ّوتذكر . اجلدارةح عىل 
سب هذا الصدد ب نظام الرتية عىل  تحدة قد أوقف العمل  شرتكة لألمم ا نظومة ا نظامت يف ا حأن العديد من ا ب مل مل مل قمل

بدأ . اجلدارة ساواة يف األجر عىل العمل ذاته"ملودعام  شرتكة لألمم " ملا نظومة ا بعة يف ا يا مع أفضل املامرسات ا ملومتا مل ت ملشـ
تحدة، تقلت إىل نظام ربط الربة ملا بو قد ا ت فإن الو ن يفة ي ية إىل ظابلو يه ادلرجة الو ند  يفاذلي  ف ظت بات التس جوا

ياتو سؤو لا يفة ويس واملؤهالت الالزمة مل لللو نظام .  إىل طول فرتة خدمة الفرد أو كفاءاتهظ نظام، ووفقا  لويف ظل هذا ا ل
بو والحئة موظفهيا، جيوز أن يكون أي موظف ج تصاعدي يموظفي الو يف ا لديرا ابلرتية إما بإعادة ا لتصن يفةق  ظللو

ند ناد، امرأةة إىل هذا املوظف رجال اكن أوملسـا يفة  هسـ أو بإعادة إ  وحتدد اجلدارة 5.مسابقةأعىل درجة عقب ظإىل و
تصاعدي  يف ا لابلرتية عقب إعادة ا لتصن يفة ق نصوص علهيا يف املادة ظللو رشوط ا ملمع مراعاة ا من نظام ) ب(3.4ل

 6.املوظفني

سمرب  .26 هم يف د توح اذلي عقده  يوأوحض املدير العام للموظفني يف الاجامتع ا مع  أن اإلدارة تعكف يف الوقت 2010ملف
تقدير عىل األداء  بل بديةل للماكفأة وا لالراهن عىل إجياد  تقدير(سـ هزي مجموعة من الاقرتاحات ). لنظام للماكفأة وا جتوجيري 

ت بادئ املاكفأة وا ليف إطار  تحدة األوسع نطاقام شرتكة لألمم ا نظومة ا ملقدير يف ا مل  .مل

يف  .27 شأن نظام إعادة ا رشية علام ابلامتس جملس املوظفني احلصول عىل مزيد من املعلومات  نوأحاطت إدارة املوارد ا لتصب لب
يف اليت حيتوي عىل معلومات للموظفني عن معايري ) 2011فرباير (إداراي وقد أصدرت اإلدارة تعمامي . قوالرتية لتصنا

نظمة ملها ا ية عن موضوع الرتيات. تطبق رش كذكل ويقة إعال قو م ث توحة عىل . سـتن ملفوقد درج املدير العام يف الاجامتعات ا
يف والرتيات اذلي يعد  قناول موضوع ا ن شات حمور هذا املوضوع اكن القلق بني املوظفني، كام مصدر لتصت نا قعروض و م

 .، وطلب مهنم إطالع املوظفني عىل ما جرى يف الاجامتع2010مع املديرين يف نومفرب يف اجامتع املدير العام اإلداري 

                                                           

5
 .من نظام املوظفني) أ(3.4انظر املادة  
6
ياقيكون أي موظف جديرا ابلرت  تكل هذا املوظف املؤهالت الالزمة وأن يكون أداؤه مر يه، رشيطة أن  ندة إ يفة ا يف الو يجة إلعادة  ضية  مي ل سـ ظ ن ملن تص  .ت
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ية  خلالعداةل ادلا

يان ادعاء بأن جملس املوظفني  .28 بعد"لبورد يف ا يحا" ستا يس  نصب أمني املظامل، وهذا  يار موظف  سار ا حصمن  مل ت لم . خ
يني امل لتعفقد عني أمني املظامل اباللزتام الصارم بإجراءات ا ّ نحو الوارد يف الفصل اخلامس واملرفق ُ بو عىل ا لوحدة يف الو ي

بو والحئة موظفهيا ثاين من نظام موظفي الو يا ن. ل ئة ا لتعييومشل أعضاء  ثال عن قات والرتياتهي سة  نا ية هبذه ا مم ا ف مل ملعن
يار سار الا شاركة اكمةل يف  ثل  تاره جملس املوظفني، وقد شارك هذا ا تاملوظفني ا م م خملم شلكت واكنت . خ ئة قد  تا لهي

يار  سار الا تواكن  تخب جملس املوظفني اجلديد يف أبريل جاراي خم ُندما ا ن  .2010ع

يانه عن عدم  .29 يات تارياحه ألبوأعرب جملس املوظفني يف  تب األخال يات لريأس  سؤول عن األخال يني موظف  قن  مك ق م تع
نظمي  ثا قد جرى دون  شأ حد تا ي ينيإلرفع دعوى ، وذكر اجمللس أنه مسابقةملن وترغب اإلدارة يف أن توحض . لتعلغاء هذا ا

سم آخر،  بة من  نا نقل ادلاخيل األفقي ملوظف دليه املؤهالت ا يات جرى عن طريق ا يني موظف األخال قأن  سـ مل ل قتع
ثال الاكمل للامدة  نظمة وابال يق مصاحل ا توذكل  ممل يف حاةل مسابقة ت من نظام املوظفني اليت ال شرتط إجراء 3.4تحقل

نقل ا نصب أعىل درجة(ألفقي لا نطوي عىل الرتية إىل  نقل اذلي ال  مأي ا ق ي وتؤكد اإلدارة أن املدير العام تلقى رساةل ). ل
تارخي  سطس 3بمن جملس املوظفني  يات وقد أرسل 2010غ أ يني موظف األخال نظر يف  يد ا نه فهيا أن  ق يطلب  تعم ل يع

مترب 27املدير العام ردا عىل هذه الرساةل يف  ينيعىل  اإلدارة تؤكدو. 2010سب  بب إللغاء ا لتععدم وجود   .س

يات يف  .30 يات وتعريف األخال تب األخال شاورات ادلائرة حول معل  قوطالب جملس املوظفني كذكل بإرشاكه يف ا ق مك مل
بل يام به يف الواقع. ملسـتقا لقوشري اإلدارة إىل أهنا أكدت جمللس املوظفني أن هذا ما اكنت تزمع ا توقع يف . ت موكام هو 

نة  يجي ويف خطة معل  تقومي الاسرتا رشوع برانمج ا سـملخص  ت ل رشوع 2011م يات، جيري تعممي  تب األخال م  ق ملك
يقاهتم يع املوظفني وعىل جملس املوظفني للحصول عىل  يات عىل  بو لألخال تعلمدونة الو مج سق ذاته. قي  حددت ،لنوعىل ا

ياسة مل يات ويه رمس  تب األخال سـابلفعل األولوية يف والية  ق ية، كام أوحض ذكل جملس مك ماكحفة األعامل الاتقا ن
 .املوظفني

 الطعون واملظامل

يان .31 احملمكة أمام ، مبا فهيا الطعون واملظامل العالقة عن قلقه إزاء ارتفاع عدد الطعون واملظامل هبأعرب جملس املوظفني يف 
ُوبادل اإلدارة اجمللس هذا القلق. ةلالعمل ادلويملنظمة اإلدارية  نظام ادلاخيل ويه تع. ت نظر يف إجراءات ا لزتم إعادة ا ل

نازعات سوية ا ية  بل غري الر تعزيز ا شغةل  تعاون مع جملس املوظفني، كام أهنا  ملإلدارة العداةل اب ت مس سـ ب ن لل اإلدارة أحاطت و. لم
ها تصدي  تخذ إجراءات  لعلام ابلقضااي املطروحة يف الطعون، ويه  لل تضاء، مبا يف ذكل عىل وجه اخل ت قسب الا صوص ح

ياسات عامة  تعلق هبا من  بو والحئة موظفهيا وما  نظام موظفي الو ها من خالل املراجعات املقرتحة  تصدي  سـا ي ي ل لل
نظمة ما، مبا يعكس إصالح ويالحظ كذكل أن ارتفاع عدد الطعون قد يكون كذكل من سامت أية فرتة . وإجراءات ميف 

يري، وإن اكن هذا  نظمة أو املوظفني معوماينصب يف املصلحةاإلصالح للتغالرفض   .للم العامة 

 لعنرصيةابادعاءات 

نرصية وعرقةل سري العداةل .32 يانه بأن ادعاءات اب لعادعى جملس املوظفني يف  ناء " فموظفني ريعني"ضد ِّوهجت   قدب ثأ
نة  سـيات  ية املوظفني2010مجع ها رفضا قاطعا. مجلع  نرصية اليت ال أساس  لوترفض اإلدارة هذه اإلحياءات اب ت وشري إىل .لع

نرصية مل تكن موهجة ضد أن سمى اب ّ هذه الادعاءات مبا  ّ لع ، بل إن الاهتامات شاركت فهيا اإلدارةأية أعامل أو وقائع ي
ها أعضاء  لباد ياق بعض الرسائل يف ت سـية املوظفني يف  ية ومجع ية قالور هوةل ناإللكرتو بدو اليت جملا ّموظف أو كتهبا يعىل ما 
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تقادات ل كام أن هذه الاهتامات تعلقت ؛عن زمالء آخرينن وموظف لطريقة اليت عاجل هبا أعضاء جملس املوظفني ناب
سابق  يةتكل لا  .نالرسائل اإللكرتو

يع املوظفني يف مايو  .33 نطوي عىل حتريض أو 2009مجوأوحضت اإلدارة يف مذكرة معمهتا عىل  ية  ت أن إرسال رسائل إلكرتو ن
نه عىل الفوريإهانة من أي نوع أمر حمظور حظرا اتما و عبغي اإلبالغ  وأوحض املدير العام للموظفني فضال عن ذكل يف . ن

نرصية نظمة لن تهتاون إطالقا مع أي نوع من أنواع ا ية وشفوية أن ا تا لعياانت  مل ب ك يع . ب تب يف مذكرته املعممة عىل  مجو ك
بول" أن 2010 أبريل 23املوظفني يف  نرصي أاي اكن شلكه أو نوعه غري  سلوك ا مقا لع ياق، وهو ل سـ عىل اإلطالق يف أي 

تخصصة اتبعة  ها كواكةل  تعددة، ومبو نحدرين من ثقافات وأعراق  نظمة دوية تفخر مبوظفهيا ا مناىف مع لك ما نؤيده  قف م ملت ل مك ي
تحدة بعث . مللألمم ا ية أو رسائل  نرصي أو عن تعممي مواد حتر ته عن ارتاكب أي سلوك  سؤو بت  توأي موظف  يض ع ي لم تث

ية  نظمة والحئة موظفهيا ووفقا ألية هعىل الكرا نظام موظفي هذه ا تعامل معه برصامة وفقا  مليمت ا ل ل إدارية أخرى تعماميت س
ثة تقدم ضد أي . سارية نرصية أو أية ادعاءات  نطلق ذاته ال ميكن كذكل الهتاون مع أية اهتامات ابطةل اب يومن ا لع خبمل

يعة مية به من أية  يل ويقصد هبا إحلاق إساءة  طبز جسـ  ."م

تان تأد تان ا يبياحلا ل  ل

يان .34 شارية هبأعرب جملس املوظفني كذكل يف  نة الا ت عن قلقه إزاء إيقاف موظفني ملدة عامني ريامث تعرض حالهتام عىل ا سللج
ية تأد شؤون ا ية اب شرتكة ا يبا ل ل ن نني وتؤكد اإلدارة إيقاف موظفني . ملعمل بو يف الوقت الراهن بأجر اكمل ثا يمن موظفي الو

تمك تأدييبيسـريامث  سار ا لل ا ية. مل سا يد وا ية ا يعة عا يق ذي  تان  سـوخضعت هااتن احلا حل ل ب تعقل لتحق توتقامس اإلدارة . طل
تأدييب يف أرسع وقت سار ا تكامل ا ها لضامن ا بذل لك ما يف و هام، ويه  لالقلق مع اجمللس إزاء طول مدة إيقا مل سـ سعت ويف . ف

بالغ إزاء تأخر  ها ا لهذا الصدد تعرب اإلدارة عن  شرتكة ملدة قلق شارية ا نة الا ية املعروضة عىل ا تأد ملاإلجراءات ا ت للج سل يب
يهنم لعضوية  ثيل املوظفني اذلين  تكررة بأن يقدم أسامء  بات اإلدارة ا هور ألن جملس املوظفني مل يرد عىل  يعتة  مم مل طل شسـ

نة تأدييب اآلن عىل الاكامتل7.للجا سار ا ل ويوشك هذا ا  .مل

 

ثالث والو[  ]ثيقةلهناية املرفق ا
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 . من نظام املوظفني1.2.8انظر املادة  


