
 

 

A 

WO/CC/64/3     

إلنلكزييةإلنلكزييةإلنلكزييةإلنلكزيية: : : : األصلاألصلاألصلاألصل    
تارخي تارخيا تارخيا تارخيا توبر5555: : : : للللا توبر أ توبر أ توبر أ     2011201120112011    كككك أ

 
 
 

  جلنة الويبو للتنسيق
 

  )الدورة االستثنائية الثالثة والعشرون(الدورة الرابعة والستون 
    2011201120112011لللل يويو  يويو  يويو  يويو 14141414ججججننننيف، يف، يف، يف، 

 
 
  تقريرال

يق نة ا متدته  سـا(ي ا لتنجل  ع

تني  .1 رشينا5(لسـدعا املدير العام إىل عقد ا5ورة الرابعة وا ثة وا ثا ية ا نا B لعورة ل ل ئ ثت يق يف ) سـ سـنة ا ل يويو 14لتنللج
يف2011 يامز . جن يف املركز ا5ويل للمؤمترات يف  يدة ماريون و يق ا نة ا سة  تحت ر يلوا سـ سـ جل ي لت لتن ئ BجZع ) بردوس(ف

ته  . سـوترأ

نةُمو .2 ية يف اجZع ا تا للجثلت ا5ول األعضاء ا ل يا وا: ل مناجلزائر وأنغوال وأسرتا بسا وأذريجان ونغالديش وبردوس لل ب
 mهورية كور تارياك وكوت ديفوار و يا وكو ييل والصني وكولو ندا و ياك والربازيل وبلغارm وبوروندي والاكمريون و مجو سـ ب شـ ك مبلج

سل ية وإكوادور ومرص وا هورية ا5و بويت وا ية وا5امنرك و هورية الكونغو ا5ميقرا ية و ية ا5ميقرا لا ي ط ط يكب مجل نمج ميج فادور شعل
يويا  تويا وإ بوإ ث ن ند وإيران ) بصفة عضو مؤقت(سـ نغارm وا يا وغا� و ندا وفرسا وأملا هو ه ن ن لنل ية-مجهورية (ف يا ) م اإلسال لوإيطا

نغال  يا وا هورية كورm وروما تان والربتغال و ندا ويجريm و يك واملغرب وهوندا ويوز يا وا يان و سـوا ن سـ ن يل ن ل سـ ي لل ك ملك مجك ن
نغافورة و يا و جورص سـ يا وسورسا ب با يا وإ ينوب أفر ن سـ ها(يق يداد وتوغو ) قعحبمك مو ند وتر سورية و� هورية العرية ا نوا يمجل يل ل ب

يا يت �م وزا ية وأوروغواي و تحدة األمر ية والوالmت ا شام يا العظمى وأيرندا ا تحدة لربيطا بوتونس وتريا واململكة ا ي مل ل ل ل ن مل مك ف  يك
)63.( 

ية بصفة مراقبُمو .3 تا لثلت ا5ول ا يل وجاماياك : ل ية والكريس الرسويل وإرسا هورية ا نا فاسو وقربص وا ئبور يكي لتشـمجل ك
سوتو ومالطة ومو�كو وب¥ وبوندا وBحتاد الرويس ورسي الناك وفزنويال  تان و لوقريغزي ي بويفارية–مجهورية (لسـ ل ا ) ل

بابوي   ).17(موز

شات إىل الويقة  .4 نا ندت ا ثوا ق مل  .WO/CC/64/2تس
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5. mيجري يق الواردة يف الفقرة نوأشار وفد  نة ا تاجات  ناول ا تحديد إىل  ية تريم  نا B سـ إىل أن ا5ورة جل ت ت ل ئ نت سـ لتسـ ن ث
ية . WO/CC/63/8ث من الويقة 95 متدته ا تاج ا(ي ا B °ية حمددة بذ نا B مجلعو(°، فإن والية ا5ورة ت ئ عت ن سـث سـ

نود جدول األعامل أن خيرج عن نطاق ند من  بالعامة وال ميكن ألي  تاجب B °وعىل هذا األساس، طلب الوفد من . سـتن ذ
ند نة اعZد جدول األعامل دون ا با ثالثينلللج ثاين وا ل ا  .ل

سائل أخرى ما دام أن ا5ورة  .6 نظر يف  يق ال ميكهنا أن  نة ا يا إن  موقال وفد زا ت سـ جل لتنب هدف   م نعقدة  ية  نا Bل م ئث سـت
نظر يف الفقرة  ند . WO/CC/63/8 ث من الويقة 95لحمدد وهو ا شأن 4لبومن مثة، اقرتح إسقاط ا بل"ب  ند " ملقالعمل ا لبوا

شأن 5  . من جدول األعامل" أية شؤون أخرى"ب 

نقطة اليت  .7 يا أكد ا يجريm إن وفد زا لوقال وفد  ب هام من جدول األعامل هام طرÄامن بغي إسقا ندين الÆين  ط وأن ا ين  4لب
 .5و

يح وأكدت .8 تو يا عىل ا سة وفد زا ضوشكرت الر ل ب مي ند ئ ناقش سوى ا يق لن  نة ا ب أن  ت سـ لجل .  من جدول األعامل3لتن
ها كام هو مقرتح يف الويقة  يق جدول أعام نة ا متدت  ثوا سـ لجل لتن  . WO/CC/64/1ع

ثال للفقرة  .9 B شة نا ترص عىل  ية  نا B سة أن هدف هذه ا5ورة توأكدت الر ق ئ ت مي مئ يق ث نة املؤرخ 95سـ للج من تقرير ا
مترب 29 متد عىل. 2010سب  مترب  سـيعو ية املوظفني املؤرخ  سبيان ريس  مجع يه2010ئب تحديعل ورد اإلدارة  : د ما ييلل كأساس 

يع  ثت  سأÎ و نة ا ية اليت درست فهيا ا ها إزاء املدة الز سة عن  مجهل سويت القضاm أم ال ؟ وأعربت الر مل للج ن حي مقلق ئ
نوع سائل من هذا ا تعامل مع   Òلاألطراف عىل إجياد طرق بدي م بغي . لل يق مكالذ أخري واألمر مل ينو نة ا سـاللجوء إىل  لتنجل

Îاملطروحة بطرق . يكن كذ° يف هذه احلا mيق أو أن حتل القضا نة ا شرتك إىل  يان  ها يف أن يقدم  سـوأعربت عن أ جل م لتنب مل
شاتبداومضت تقول إنه يف مرحÒ من املراحل . أخرى من غري هذا BجZع نا ق أن مثة توافقا يف اآلراء يف ا .  مع األطرافمل

يا بأنه  يريا يف املواقف وأهنا أبلغت  ناك  يان Ûلس املوظفني، قالت إن  خطوÜام يكن، ويف إشارة إىل  تغ ه أي تقدم  مل حيرز"ُب
يل " بشأن القضاm املذكورة ناء قعىل عكس ما  نظر إىل . BجZعثأ لوأشارت إىل BجZع مع جملس املوظفني وقالت إنه 

باين بني ال نه يف Bلتا ته بعدعرأي املعرب  بالغ ا(ي  تلقجZع، وا تلفة بعقد اجZعات أخرىهل تاجئ  يق  توقع  خم، فال  ن . حتقي
يان لردود يق دون . لبوحاولت معرفة ما إذا سويت القضاm أم ال عرب مقارنة ا نة ا يام بذ° يف اجZع  سـوال ميكن ا لتنللج لق

بقة يه، قدمت ا. مسـاختاذ إجراءات  علوناء  بقةب باره من اإلجراءات ا يق  نة ا سة تقريرها إىل  سـلر ت سـ جل ملي ع لتن وشكرت . ئ
شورهتام يقاهتام و بهيا عىل  م� تعل يا من تكريس . ئ متكن اإلدارة ا  äرسعة ك هم طي هذه الصفحة  لعلواسرتسلت قائÒ إنه من ا ت ب مل

نظمة ئت æ ا ملوقهتا للغرض ا(ي أ يق ال. نش نة ا سـوأضافت أهنا تدرك أن  سري لتنجل تحل دور اإلدارة وال أن  ها أن  بغي  ت  ت ني ل ن
توى مصغر نظمة عىل  سـا ندت إلهيا الويقة. ممل ية اليت ا ثوهذه واحدة من القواعد األسا س بح من . تسـ صومضت تقول إنه أ

تحاÎ إضافة قضاm جديدة يق يف مدى دقهتا فال بد من. سـالواحض أيضا ا تد بغي وا نظر فهيا كام  هدف هو ا قفإن اكن ا ن لل ي  نقطة ل
ية املوظفني. فصل يان ريس  نظر يف القضاm الواردة يف  ترص عىل ا يق  نة ا همة  تايل،  مجعو ب ل سـ جل ئل تق  إىلويف إشارة . لتنمف

Îسأ تخيل عن  سة أن ا مجملس املوظفني، ذكرت الر ل يد عىل أنه .  أمر صعبُ إذا مل حتل لطريقة املأموÎ مائي تأ هم ا كومن ا ل مل
تïإذا وجد� احلل سل  نا امليض قدما وإال فلن حنرز أي تقدممل   Îيان . فعليأ يان جملس املوظفني قائÒ إن ا بوأشارت إىل  لب

ية عىل معلومات  بوضوحتضمن سائل ا هم إهامل ا يقة، وللميض إىل األمام حنو اختاذ قرار من ا ن عددا من األمور غري ا5 مل بق ململ
يقة بان مجم. قغري د ية ما  تطلورسد القضاm وحتديد  ُوإلضافة إىل ذ°، ال تعد اآلراء غري . وعة من Bفرتاضاتيقض

ها بغي  سائل  ية  حلاملوضو ين م سب Bفرتاضات. ع تالف وôة نظر القارئ   mتلف عدد من القضا حوقد  وواصلت . خخي
بارشة  مترب وأفادت أن حوايل ثلث األقوال ا يان ا(ي أدىل به جملس املوظفني يف  ها  تعرا سة ا ملالر ب سـ سبي لل ض ية ئ لضمنأو ا

ها يقة أو ال أساس  لÛلس املوظفني غري د مترب . ق يان جملس املوظفني املؤرخ  يقة يف  سبوعرضت قامئة األقوال غري ا5 ب : 2010ق
بو والحئة موظفهيا ادعاء طل؛ " 1" شأن نظام موظفي الو شاورات سابقة  شاركة جملس املوظفني يف  يإن ادعاء عدم  ب م م
يف ّاإلجاميل للوظائف احملرواùاوف من أن العدد " 2" تو نفدت  يذ بر�مج إهناء اخلدمة الطوعي قد ا ظرة عرب  ب تُس  104تنف
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ها؛  ية املوظفني من بر�مج إهناء اخلدمة الطوعي يف الوقت " 3"لموظفني ال أساس  بعاد  مجعوادعاءات اآلþر املرتبة عن ا س تت
يحة يمي غري  ية عضوا يف فريق ا ثل ا يه  حصا(ي اكن  مجلع تقمم تحداث بعض الوظائف اجلديدة دون وضع " 4"؛ لف سـوهتمة ا

بقا طÒ؛  يار  سـمعايري ا مت سؤولني أو درجاتوهتمة أن " 5"خ مل املوظفني خفضت وأن ذ° أثر يف Üام ا أو هام معا درجاهتم ُ
Òطيد تصممي " 6"مل ختفض؛  أي موظف درجة  إن بل،هتمة  ندما  تخدم معايري  تعوهتمة أن اإلدارة ال  ع الوظائف طÒ تسـ

شاغرة؛  رش إعال�ت الوظائف ا بل  يف  تخصصو ا ها  لألن أوصاف الوظائف  نن قيص م يجي " 7"لتصنف توهتمة إجراء تقومي اسرتا
بري؛  شلك  ية  سابق يف ا ية املوظفني طÒ، بل شارك جملس املوظفني ا كدون إرشاك  ب لعمل ل وادعاء جملس املوظفني " 8"مجع

هم خبصوص موضوع  شاور  مععدم ا يات جملس املوظفني لت بت أن العديد من تو يس يف حم� ألنه  يقات  يل ا صد ثل ل لتحق
نظر فهيا؛  يات إال بعد ا تو يل، وال ميكن إدراج ا رشوع ا5 لأدرجت يف  ص ل ل وBدعاء بأن نظام إدارة األداء وتطوير " 9"م

تحديد املوظفني ذوي األداء  سمح  باملوظفني مل  يد، ي يح؛ جلا يل وزمع" 10"لصحوالعكس هو ا يل رصد ا ث أنه من ا متتح لسـ مل
سن ملحوظ يف هذا اÛالُ والواقع هو أنه ي،اجلغرايف حترصد وقد جسل  يق . ُ نة ا سة لكمهتا ورشحت  سـوواصلت الر للج لتني ئ

ناك نوع شاورة مع .  من عدم ا5قة يف مزامع جملس املوظفني واهتاماتهاهأن  نكر إجراء  موذكرت أن أقوال جملس املوظفني  ت
Ûسابقّذ° مت معلس والواقع أن ئريس ا ل الريس ا وأشارت عىل وجه اخلصوص إىل أن جملس املوظفني قال يف ثالث . ئ

شاورة سابق مل تكن  سابقة مع ريس جملس املوظفني ا شاورة ا بات إن ا منا ل ل مل ئسـ تاجات جملس . م سـتنومضت تقول إن ا
ية يف بعض احلاالت با قاملوظفني ا ية اÛ. ست ثÒ عىل ذ°  نومن األ يات دون م يني موظف ملكف ألخال قلس إلغاء   إعطاءتع

يق نة ا شاور مع  يذ نظام املوظفني دون ا يعمل، وBدعاء بأن اإلدارة ختطط  يات  تب األخال سـفرصة  جل ت تنل لل ل نفت ق . ملك
سائل اليت أþرها جملس املوظفني أصلحهتا اإلدارة  عىل إصدار موافقة اإلدارة: ومهنا ما ييل. ملوأشارت أيضا إىل أن بعض ا

يني املدقق ا5اخيل ومدة اإلعالن  متديد مدة  تعلقة  يريات املدخÒ عىل القضاm ا شأن حركة املوظفني وا تظام  تعتعمäت  مل تغ ب بن ل
يفة يع أشاكæ وأرسلت . ظعن شغور هذه الو يزي  سة أن اإلدارة نددت  نرصي، أفادت الر يزي ا سأÎ ا جبموفä خيص  مت ي لع مت لم ئل

شأنتعمä هبذا  يق. لا نة ا شورة للمدير العام ويس  سـوأضافت أنه من املفروض أن يقدم جملس املوظفني ا للج لتنمل وشددت . ل
ثل إلغاء الوظائف وإعادة  شلك واحض من دواعي قلق اإلدارة  سائل اليت أþرها جملس املوظفني يه  معىل أن بعض ا ب مل

يمي أداء ا تخدÜا يف  بغي ا ملها واملعايري اليت  سـ تقي ن ية تقع بوضوح حتت إرشاف اإلدارة. نظمةتصنيف ففي معظم . تقنومثة جماالت 
يف بعض القطاعات، أو  ثل معايري  ها، وحتديد املعايري  ثال خيضع إلغاء الوظائف، وإعادة  يل ا نظامت عىل  يا مل س تكمل من يف تصب

نظمة ياجات ا ثال للمعايري لقرار اإلدارة عىل أساس ا B ت القطاعات يفملصعو ت حت يف الوظائف، لو. م نبة إلعادة  تصسـ ن
ثال Ûلس املوظفني اكن عضوا  يف رمغ أن  تصايص يف ا تعانة  B ساؤالت طرحت عن سة إىل أن  ممأشارت الر ن سـ ت لتصي خ ئ

يف نة ا نيف  ية ا5وية. لتصجل نة اخلدمة املد ية  تو بادئ ا بو ا بعت الو يف وا نت إجراء ا لوأفادت أن اإلدارة  ن للج جهي ل مل ي ت لتصن . بيّ
تطردت يا الختاذ سـوا يارا ر ية  يق جعل األقد نة ا تحديد من  سـ قائÒ إن جملس املوظفني طلب عىل وجه ا مع سـ جل يل ئن مت ل

ناصب تعلقة  ملالقرارات ا نظمة رائدة. مل بو  يس اقرتاحا من شأنه أن جيعل الو موأضافت أن ذ°  ودار نقاش حول . يل
هر يف  تصوب أن  نارص  تعاقدية اليت وصفت بأهنا  رشوط ا تظا سـ ع ُل ي نة إالعقود، وقالت ل سأÎ ال يعود إىل  جلن حل هذه ا مل

سوى فä بني الطرفني بغي أن  يق بل  تا ي نسـ تني . لتن بو املؤ سة أن موضوع عالوات موظفي الو ية أخرى أكدت الر قومن � يح ئي
يق نة ا سأÎ ختص  سـيه  جل تخدÜا جمل. لتنم ها خاصة إزاء اللغة اليت ا سة عن  يد آخر، أعربت الر سـوعىل  ي قلقصع س ئ

نات26املوظفني يف الفقرة  شأن ا يان  يي من ا ب تعب ها واليت تقدم . لل يقات اليت ال أساس  يقات يه من ا لورأت أن تï ا تعل لتعل ل
يق نة ا بة  يس كذ°  ية، واألمر  يازات الربملا B سـيف ظل حامية للج سـ ن نت تن لل ل ويف إشارة إىل شاكوى حمددة ذات صÒ . م

سة أنه من األفض بل احلمك بوجود ئيلعمل، رأت الر نظمة العمل ا5وية  توصل بقرارات احملمكة اإلدارية  قل Bتظار حىت ا ل مل ل ن
بو. صعوت أو عدمه هدهتا الو ية اليت  تغريات ا ية  يواسرتسلت قائÒ إن عدد الطعون قد يربط بصورة  يلك ل م شت . لهنطق

سارات عن سلطة املدير العام سـتفوطرحت ا س. ُ شاركني يفةئيوأبلغت الر شأن مل ا ية  تقصا سة أهنا أجرت دراسة ا ب ا ئ سـ جلل
نظامت  بو فä خيص املوظفني يZىش وما جيري يف ا شفت أن دور املدير العام يف الو يف وا نظامت يف  ملبعض ا ي ت ن كمل ج

نظامت، وأن . األخرى شاري، كام هو احلال يف معظم ا يذي بل بدور ا ملورأت أن جملس املوظفني ال يضطلع بدور  ست نفت
نظمةالقرارات  يا  تخذها اإلدارة ا يذية  للما لعل ت نظور . لتنف ها  يات واحتادات املوظفني أن يكون  تظر من  موأضافت أنه ال  ل مجعن ُي

يا ها وهذا ا5ور يعود إىل اإلدارة ا نظمة بأ يد ا لعلعىل  مل يات اللجان . مكلصع يان تو تلف يف بعض األ صوعلقت قائÒ إنه قد  حخت
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يات اإلدارة ا شارية عن تو Bلعل ص نة . ياست ها إىل  شلكة ال يعود  جلو(°، ترى أن سلطة املدير العام فä خيص املوظفني  حلم
يق سويهتا ويه. لتنسـا بغي بذل ôود أكرث   mناك ثالث قضا توأن  ي له ونقص " 2"قوقف الرتية عىل أساس اجلدارة، " 1: "ن

تواصل،  يات ا ليف آ تني" 3"ل يف موظف ملدة  نوحاÎ تو بغي معاجلهتا ووافقت اإلدارة عىل. سـق شالك اليت  ين أن هذه يه ا مل
سة ما ييل بارزة، " 1: "ئيوأكدت للر يÒ بديÒ لالعرتاف خلدمات ا لنظر يف و سـ يات تواصل " 2"تس تعمل عىل توفري آ لو سـ

نظمة،  تني" 3"ملأفضل يف ا يف ملدة  تو نوأنه ال بد من معاجلة الظروف اإلدارية املرتبة عن ا سـق ل سة اإلدا. ت رة ئيونهبت الر
تق يذ بر�مج ا تواصل عامل أسايس  يق إىل أن ا نة ا لو ل سـ لتنفجل نت مترال بو وال يجي للو سـومي Bسرتا ي سة ريةت بارها مؤ بو  س الو ت عي

يف يان. جنرائدة يف  يري مؤمل يف بعض األ يريات، وا ثة، فعلهيا إجراء  سة حد بو تود أن تكون مؤ حوإذا اكنت الو تغ تغ ي س . لي
هم أن ندرك أنه من ا ملومن ا نظمةمل يع القضاm املطروحة يف أي  ميل إجياد حل  مجل سؤال املطروح هو. سـتح هل سوي ما : لوا

ثرية من معظم هذه القضاm قد سويت نارص  سة أن  تقد الر يع القضاm؟ و كيكفي من القضاm، ويس هل سويت  ع ي تع ئمج ويف . ل
تواصل وBلزتام بدمع الق يات ا سني آ لاألخري، جرت اإلشارة إىل رضورة  ل ثقة حت لرارات، ولكام زاد ذ° Bلزتام تعززت ا

يق نة ا تجأ املوظفون إىل اإلدارة بدال من  بادÎ وا سـا جل ل نت بغي أن تصل إىل . لتمل سائل ال  سة أن هذه ا تخلصت الر ينوا مل ي ئسـ
يق وأنه من الرضوري ضامن عدم تكرار ذ° سـنة ا تقرير املذكور أ. لتنجل يق إىل اإلحاطة علام  نة ا لودعت  سـ عاله لتنجل

يا�هتا  . ببوأعطت اللكمة للوفود اليت ترعب يف اإلدالء 

تابعة ا5ورة األخرية  .10 هدف من BجZع هو  ية مس اÛموعة ء وأكد أن ا تحدة األمر موحتدث وفد الوالmت ا ل يك مل
نعقدة يف  يق ا ملنة ا سـ مترب 29لتنللج وعالوة . ة قضاm جديدة اÛموعة ء أن مثة اتفاقا واسعا عىل عدم إþرورأت. 2010سب 

يق  نة ا ية  نا هذه ا5ورة أن تكون سابقة لعقد دورات ا بغي  سـعىل ذ°، ال  للج ئ ت ني لتسـ ث ل حيدث خالف بني جملس ما أن ن
برية، وال سـä تï اليت تدخل اإلصالحات املطلوبة نظامت ا ثري احلدوث يف ا لكاملوظفني واألمانة، وهذا األمر  مل وÜمة . ك

تقد اÛموعة ء أنه ال بد من متكني اإلدارة من .  املوظفني واإلدارة ال تقع عىل عاتق ا5ول األعضاءتسوية الزناعات بني تعو
يري تواصل اÛدي مع املوظفني هو مكون من مكو�ت لتسـا تعددة، وأن ا ية إىل ôات  شؤون ا5ا بغي إحاÎ ا ل، وال  خل ل مي ن

سديدة ناك إجراءات إدارية ملعاجلة هذه القضاm وأنه اكن من املفروض وعالوة عىل ذ°، أبرزت اÛموعة . لاإلدارة ا هء أن 
بني من جديد لعمل عىل حل .  اإلجراءات تïأن حيرتم الطرفان بغي أن تؤدي إىل الزتام ' اجلا نوأكدت أن ا5ورة  ني

با. القضاm العالقة تعامل اجلا ها يف أن  نحو ذاته، أعربت اÛموعة ء عن أ نوعىل ا ي بل بطريقة شفافة ملل ملسـتقن مع أي نزاع يف ا
يق نة ا ية ودون تدخل  سـوجام جل ساعدة. لتنع ناءة يف تقدمي ا شاركة بطريقة  تعدادها  ملوأعربت عن ا ب للم  . سـ

ية املؤرخة  .11 ية وأشار إىل ردود اإلدارة ا يا مس اÛموعة األفر نوب أفر خلطوحتدث وفد  يق يق يان 2011 أبريل 4ج لب عىل ا
ية املوظفنيئا(ي أدىل به ر ية أن الفقرة . مجعيس  يقوذكرت اÛموعة األفر  مل تطلب إعداد WO/CC/63/8ث من الويقة 95ّ

يع أي تقرير سة  تجمأي تقرير ومل تلكف الر بي ية فقد رأتو(°، . ئ يوب قانوية وإجرا نظر يف ويقة تعرتهيا  ئ أنه ال ميكن ا ن ع ث ل
شـهتا نا قو ب(ان اقالتويف هذا الصدد، . م ية ل مجموعة ا يقإنه يقألفر نة ا سة ويقة معل 5ورة  بار تقرير الر سـال ميكن ا جل ث ي نت لتع . ئ
سالسة، وعىل وأضافت يريها  ها بعضا هبدف  تلفة يمكل  يالك  ها  نظمة أخرى،  يان أو  ثل أي  بو،  ب أن الو سـ خم ه ك تي بعض ل م م

يلك ية املوظفني جزء من هذا ا نحو فاإلدارة و ههذا ا مجع ب(ان. لل ية املوظفني لو(°، جشعت مجموعة ا ية اإلدارة و مجع األفر يق
شد مواردهام وطاقهتام توصل إىل حلول ودية حلوار. حعىل  شأ دامئا وأنه إلماكن ا لوأبرزت أن اخلالفات  وأملت يف . سـتن

تلفة نظمة ا يالك ا يح احلوار فرصة إلقامة عالقات ودية بني  ùأن  مل ه بة وإلجراءات . تي نا سأÎ بطريقة  سـوأن حتل ا ممل ميةُ  . لسلا

يه .12 ثارة  سة وأعرب عن قلقه إزاء القضاm ا تقرير الر فوأحاط وفد الصني علام  مل ي سة وأعضاء . ئب هود الر ئيوأشاد الوفد  جب
Îسأ تعامل مع هذه ا يق  ملنة ا لل سـ ية. لتنجل تا بادئ ا ند إىل ا بغي أن   mسوية هذه القضا لورأى أن  ل مل س ي تت يادة : تن سـأوال، احرتام 

يد شواغل ا5ول األعضاء واملوظفنيملاألمانة فä خيص ا ية و سـسائل ا5ا يا، احرتام اإلجراءات . ةمتوازنبصورة  جتخل þنو
سائل تعامل مع هذه ا ملالقانوية يف ا ل نظمة. ن يق حىت ال يؤثر ذ° عىل مسعة ا ثا، حماوÎ حل القضاm عرب ا þملو سـ وأضاف . لتنل

بو أن  شيالو تعاون  بمتيض قدما جبدول أعامل معاهدة ا يدية، فضال عن قضاm أخرى Üمةل  وذكر. لتقلأن الرباءات، واملعارف ا
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بارزة اليت من شأهنا أن تؤثر يف نظام  هم، من وôة نظر ا5ول األعضاء واألمانة، هو الرتكزي عىل القضاm ا لالوفد أن األمر ا مل
تحدmت الكربى ية الفكرية ا5ويل كä يضطلع بدور Üم يف مواôة ا لا بو يف هذا اÛالوقال. مللك برية عىل الو ي إنه يعقد آمال   . ك

بو عىل  .13 يق ريس جملس موظفي الو يا ا(ي حتدث مس مجموعة ب(ان أورو الوسطى ودول ا يوشكر وفد سلو بلط ئن ل في
يان  مترب ا(يلبا يات  ناء  نعقد أ يق األخري ا نة ا سب ألقاه ىف اجZع  مجع ث مل سـ  تزويد ، وشكر أيضا املدير العام عىل2010لتنجل

mالقضا ïيمي . ا5ول األعضاء برد شامل عىل ت يدا للغاية وأعربت عن سعادهتا ألن ا سة  تربت اÛموعة تقرير الر تقوا لمف يئ ع
ها ها مبا يريض الطرفني. تقيميتزامن مع  ثارة ميكن  حلووافقت عىل أن حل القضاm ا بني . مل  Îسأ يعة ا تطردت قائÒ إن  توا مل ب طسـ

شـهتا  نا بغي  قأنه  مي سأÎ أن معظم ا5ول األعضاء اتفقت عىل رضورة ختويل املدير العام سلطة ن يا، مع مراعاة  ها دا مو خل حتليل
نظمة نظمة عىل . ملإدارة ا ناع عن إدارة ا B ،ملوأضافت أن عىل أحصاب املصلحة اآلخرين، مبن فهيم ا5ول األعضاء مت

يات الرقابة. مسـتوى مصغر بو وضعت أيضا آ لوشددت عىل أن الو يةي تصل هبا . خل ا5ا بل Bتصاف وما  يوميكن الZس  ن سـ
هم، وميكن اللجوء يف  شوا يع املوظفني بإجياد حلول  سمح  ية للعداÎ اإلدارية اليت  نظم ا5ا غلمن أجوبة عن طريق ا ل مجل ت خل ل

نظمة العمل ا5وية ثل احملمكة اإلدارية  ئة أعىل  يدا إىل  لالقضاm األكرث  مل مي تقد اÛموعة. هتعق يام بذ° ألن تعو بغي ا لق أنه  ين
ئة حتكمي يا أو  يا5ول األعضاء ال ميكهنا أن تكون قا يهنام وعقد . هض تعاون  بوجشعت جملس املوظفني واإلدارة عىل تعزيز ا ل

تعلقة ملوظفني تعود إىل اإلصالحات اجلذرية . اجZعات أكرث شالك ا ية وا شالك ا ملوترى أن العدد املزتايد من ا مل مي لتنظمل
سوية تï القضاmاجل يص ما يلزم من الوقت  تحىل ملرونة والصرب و يع األطراف بأن  ثت  نظمة، و تارية يف ا ختص ت مج لمل وقد . ح

نظامت تقدما بادئ جديدة حتمك أكرث ا تحديث واعZد  ية ا  Òبو من مواص ملنت اإلصالحات الو ل معل مي وأعربت اÛموعة عن . مك
ها يف أن تواصل األمانة، عن طريق  شأ يق ا5اخيل والرقابة مل تد قبة ا ل ثل اهتامات اإلداريةع بارزة  يق يف املزامع ا م، ا لتحق ل

تاجئ نرصي وإبالغ ا5ول األعضاء  يزي ا نممارسة ا لع لمت تحمل . ل يومن الواحض أنه إذا اكنت Bدعاءات طÒ فال بد من أن 
ياهتم سؤو يون  لا م يث. ملعن ساوي من  باطÒ خمالفة خطرية  حوBدعاءات ا ت وعالوة عىل ذ°، .  خطورهتا Bهتامات املربرةل

سائل  شأن ا بدأ مداوالهتا   äشرتكة ك شارية ا B نة ثلني للموظفني يف ا يني  ملثت اÛموعة جملس املوظفني عىل  ب ت مل ت للج مم ستع ح
ية ضد املوظفني تأد ْا يب نة ل تني وتربت عن وقد وقع تأخري. 2008سـ املوقوفني  بث يف احلا تغري معقول يف ا ل ية ل ل ذ° آþر ما

نظمة تأخري. ملعىل ا سؤولني عن ا ساءÎ ا بغي  لو مل م وأشارت اÛموعة إىل أن أعضاء جملس املوظفني مدجمون إىل حد ما يف . ني
بو والحئة موظفهيا نظام موظفي الو نع القرار وفقا  يية  ل ص شاطر. معل بدأ  توقالت إهنا  مجملس املوظفني قلقه إزاء عدم مراعاة 

توزيع اجلغرا يه الكفايةلا يني املوظفني، . فيف العادل مبا  تخدÜا  بريا املعايري القامئة عىل اجلدارة اليت جيب ا يدا  تعوأهنا تؤيد تأ سـ ك لي
ند  يه يف ا نصوص  توازن اجلغرايف كام هو  تمكل ذ° حرتام ا بعىل أن  عل ل لسـ ُ بو والحئة موظفهيا4.3مي . ي من نظام موظفي الو

يق  نة ا سـوأبلغت اÛموعة  ياللتنجل نطقة األقل  ثبأهنا قد تكون ا يدة بأن العديد من القضاm اليت . متمل سعومضت تقول إهنا 
نظمة تواصل داخل ا سني ا ية إىل  هود الرا ملأþرها جملس املوظفني قد عوجلت، وال سـä ا ل حت م متت اÛموعة لكمهتا . جل ختوا

بري عن ارياÄا الن ت يةأية م اعدلتع  mبل القريبولاد حل إىل إجيهاتطلع ومسـتعصقضا  .ملسـتق للقضاm العالقة يف ا

رشيةبوحتدث وفد أذريجان مس  .14 يا الوسطى والقوقاز وأورو ا قمجموعة دول آ ل سة واألمانة سـ ئي وشكر املدير العام والر
تاز لالجZع بة يك تطرح أماÜا ر. ملمعىل اإلعداد ا نا نة ا يق مل تكن ا نة ا يوارتأت اÛموعة أن  سـ مل للج سـ ئجل سة جملس لتن

سويهتا من خالل احلوار بغي  سائل اليت اكن  تاملوظفني تï ا ي يه، قالت اÛموعة إهنا اكنت تفضل أال تعرض تï . نمل علو
يق نة ا سائل عىل  سـا جل سائل . لتنمل نة، ملعاجلة ا ية، مبن فهيا جملس املوظفني،  يع األطراف ا تعني أن تلجأ  ملإذ  للج ن مج ملعي
يعة  سم  سـاجلوهرية اليت  ب بطت ية واليت تؤثر عىل املوظفني بوجه عامت ته . سـيا موأعربت اÛموعة عن تقديرها للرد ا(ي قد

تعلقة ملوظفني عىل حنو  سائل القامئة ا ثة حلل ا يادة املدير العام، ôودا  بذل حتت  بو  ملاألمانة وا(ي أوحض أن الو مل ي ت حثي ً ق
ية فرسيع وفعال وشفا هوما أنه ال مي. ب بغي أن يكون  ًلكن  مف نواm ين هم Bعرتاف  سائل عىل الفور وأنه من ا لكن حل اكفة ا ململ

تع هبا اإلدارة ية اليت  متاإلجيا هل إجراء املداوالت خالل . تب سة إىل إعداد تقرير وارتأت أنه  بادرة الر نت اÛموعة عىل  سوأ م يث سئ ي
سة وساندت رأهيا ا. BجZع تاجئ اليت توصلت إلهيا الر يوأيدت اÛموعة ا ئن سائل اليت أþرها جملس ل مللقائل برضورة أن حتل ا ُ

تدخل يف  بغي ل(ول األعضاء Üام تكن الظروف أن حتاول ا بو وبأنه ال  يا بني جملس املوظفني وإدارة الو لاملوظفني دا ي ي نخل ً
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نظمة ية  للماإلدارة ا5ا يق حدا للخالفات بني. خل نة ا ها يف أن يضع اجZع  ًوأعربت اÛموعة عن أ سـ لتنجل  جملس املوظفني مل
ية بو يك يواصال العمل معا بطريقة إجيا بوإدارة الو  .ًي

نة  .15 ية  نا B سة عىل دعوهتا إىل عقد هذه ا5ورة ية وشكر الر ند مس مجموعة جدول أعامل ا للجوحتدث وفد ا ئ ت ي من ثه سـ ئ لتل
ية اليت مل حتل بعد، وفقا لقرار ا5ورة األخرية  سائل ا يق ملراجعة ا للجا مل ًسـ ُ ملتبق نت يق . نةل نة ا سـوأشارت اÛموعة إىل أن  لتنجل

يق يف حال  نة ا يا وعىل إماكية ا5عوة إىل عقد اجZع  سائل دا بو حلل ا سـوافقت عىل إ�حة الفرصة إلدارة الو للج ن خل مل لتني ً
سائل دون حل مليت بعض ا نة ا. بق متع  تقادها بأنه من املالمئ أن  سـوناء عىل ذ°، أعربت اÛموعة عن ا جل ع لتنب جت تحدد ً ليق 

نة تطلب اختاذ أي إجراءات من جانب ا سم بعد، إن وجدت،  سائل اليت مل  للجما إذا اكنت ا ت حت كام أقرت اÛموعة لعمل . مل
ته تقرير ا(ي قد سة وشكرهتا عىل ا ماملضين ا(ي اضطلعت به الر ل يس من . ئي للكن، ا5ول األعضاء يف اÛموعة رأت أنه 

ثوا  نة أن  بحÜمة أعضاء ا يس 5هيم الكفاءات أو املوارد يللج يحات املقدمة للرد علهيا وأهنم  تو يل تï اإلدعاءات أو ا لتفا ض ل ص
Îشأن لك حا يام بذ° أو إلصدار حمك  بأو اخلربات الالزمة  يس دور . للق نة إىل جملس حتكمي وهو  يام بذ° حيول ا لفا للجلق

نة وال يدخل يف نطاق Üمهتا نة ومن مث، متت املوافقة يف . للجا ية العامة يف  سـا تدخل ا5ول األعضاء يف 2010مجلع ت عىل أال 
يني وحدهام نظمة وعىل أن يرتك حل اخلالفات للطرفني ا ية  ناإلدارة ا5ا للم ملعخل بة للمجموعة . ُ يه، مل يكن واحضا  سـو لنعل ً
تايل عىل مضمونه سة وآثرت أال تعلق  ته الر تقرير ا(ي قد مية ا لهدف أو  ي ئل م ية وإلضافة . ق مجلعإىل أنه قد متت املوافقة يف ا

شأهنا، وافقت  يق يف قضاm حمددة ويصدر أحاكما  توىل ا يق إىل جملس حتكمي  نة ا تحول  بالعامة عىل رضورة أال  ي سـ جل ًت لتحق لتن
ية واختاذ  ية األسا ية املؤ تو بادئ ا يق وضع ا نة ا ية  سؤو سـالعديد من ا5ول األعضاء عىل أن تكون  سـ جهي ل مل سـ جل ل سم لتن

تضاءالقرا B سب ية املطلوبة  يا قرات ا ح سـ سائل . لسـ يدة اùوÎ مبعاجلة اكفة ا ئة الو يق يه ا نة ا ملونظرا ألن  ي سـ حجل ه لن لت ً
ية  يات املؤ بارشة يه ضامن وضع اآل نة ا ية ا سؤو تقد بأن  سالسة، فإن اÛموعة  يري معل األمانة  تعلقة  سـا ل مل للج ل م تع ب سـ سمل بت

ية حىت شاكوى بفعا تجابة  لالالزمة لال لل تظم ورسيع سـ شاكوى بني األمانة وجملس املوظفني عىل حنو  ن ميكن معاجلة تï ا مل
سقة سة و نظمة بطريقة  ناسب، لضامن سري العمل يف ا نويف الوقت ا سل مل نة -1: واقرتحت اÛموعة اآليت. ممل للج أن تعقد ا

نة كام هو مق-2املزيد من ا5ورات،  نوية  للج وأن تمت ا5عوة لعقد BجZعات ا نفرد لسـ شلك  مرر دون إلغاء BجZعات  ب
ثيل جملس املوظفني لعرض -3من جانب األمانة كام حدث يف العام املايض  نة  تاح الفرصة يف لك دورة عادية  ملم وأن  للج ت

هم، إن وجدت  ية-4غلآراهئم وشوا تا سائل ا شأن ا ية  تو بادئ ا نة يف تطوير ا نظر ا ل وأن  ل مل ب جهي ل مل للج توا-أ: ت يق ا ية  ل  حتق زن كيف
نات وما  شأن مض الرتيات وا ند اختاذ قرار  ية واخلربة من ôة واجلدارة والكفاءة من ôة أخرى،  شود بني األقد يا ق يم ب ع لتعن مل

ية -إىل ذ° ب تو بادئ ا بو، وفقا  شلك أفضل بني موظفي الو سني  يق توازن جغرايف وتوازن بني ا ية  جهي و ل للم ي ب ًن جل حتقك يف
يني ج تعلقة  ية ا تعاحلا مل يق ك و-لل تد بة ا ثل  يادية  ساسة وصورهتا ا ية وا يات العداÎ ا5ا ية آ قية تعزيز مصدا م ق ليف شع حل حل خل ل

ية،  شؤون األخال سؤول عن ا تب أمني املظامل وا قا5اخيل والرقابة و لمك يات اتصال -5مل ل وأكدت اÛموعة عىل رضورة وضع آ
نة بني األمانة وجملس املوظفني سـوشاور  تني رأت اÛموعة رضورة  و،حمت يا مدهتا  تضمن الحئة املوظفني فرتة هتدئة د سـنأن  ن ت

ها عالقات  يف أو العاملني يف عوامص تر ثات ا5امئة يف  بو من العاملني يف ا يني موظفني يف الو نظر يف  بطبل ا نق بع ي تع جل ل
نا يني موظفني ا بعة يف ôات أخرى وتفادي إماكية  يارية ا بو، مع مراعاة املامرسات ا ستلو تع ن ل ت ملع نة أو ملي معيدا إىل دوافع  ً

ناوب يني  تتضارب املصاحل من خالل نظام  شأن . لتع تجدات  متس األعضاء يف اÛموعة من األمانة تقدمي آخر ا بوا ملسـ ل
يق  تني، أوهلام مدى  حتقسأ ل يت بر�مج إهناء اخلدمة الطوعيم تعلق   äتقدم احملرز ف نه وþنهيام ا ب لألهداف املرجوة  ي بتثل م

بوقتني العاملني لفرتة طويÒ املوظفني املؤ  .ييف الو

ية .16 يان ا(ي أدلت به مجموعة جدول أعامل ا تان ا منوأيد وفد  ب لتسـ ل ندرج مضن . ك  Îسأ توقال إنه يرى أن تï ا مل
بو دون تدخل من ا5ول األعضاء سويهتا ومعاجلهتا يف إطار إدارة الو بغي  ية وأنه  شؤون ا5ا يا ت ي خل  .نل

ي .17  mيجري شدة وفد  بوأيد  ن يةب ب(ان األفر يقان مجموعة ا ًوأشار الوفد جمددا إىل أنه قد متت ا5عوة إىل عقد ا5ورة . ل
شة الفقرة  نا ية  نا Bق مل ئ ثت يه تï الفقرة WO/CC/63/8ث من الويقة 95سـ ناول ما خلصت إ ل وأن ا5ورة خمصصة حتديدا  لت ً .

شأ ترص عىل تقدمي رد  يق  نة ا بوأضاف الوفد قائال إن دور  سـ يقجل لتن ئن الرد ا(ي قدمه املدير العام عىل ادعاءات ريس ً
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يق. مجعية املوظفني نة ا يط جZع  ية اليت  تكرر قط الظروف احلا بغي أن  سـوقال الوفد إنه ال  جل حت ل ت لتني يه، من . ن علو
تعلقة بإدعاءات العاملني أمر إجيايب،  سائل ا ملالرضوري اإلشارة إىل أنه عىل الرمغ من أن بذل ôود حلل ا فإن ا5عوة إىل مل

همة احملددة يف الفقرة  تجاوز ا شأن  تقرير هبذا ا سة  ية وإعداد الر نا ملعقد دورة ا يث ل ل ي ئ ئت توسع يف . 95سـ لومل ير الوفد رضورة ا
بو نة يف الو ية ا سائل تقع مضن اإلجراءات اإلدارية ا5ا سأÎ ما دامت تï ا شة تï ا ينا ن خل مل مل ملقق ًونظرا ألنه ال يوجد ما . م

تقرير حمل نقاشيربر إع بغي أن يكون ذ° ا لداد تقرير، فإنه ال  وأوحض رد املدير العام عىل اإلدعاءات اإلجراءات اليت . ني
شواغل برمهتا سائل وا بو والزتاÜا مبعاجلة تï ا لتخذها إدارة الو مل ي يه لك ا5مع الالزم للمدير العام يك . ت جومن الرضوري تو

تعاون مع رؤساء  لمتكن من مواصÒ ا سائلي تعاون من جانب املوظفني . ملاملوظفني ملعاجلة تï ا تطلب ا لورأى الوفد أن ذ°  ي
ئة حتكمي ومن . ومن جانب اإلدارة عىل حد سواء يق بأي شلك من األشاكل إىل  نة ا تحول  يومن الرضوري أال  سـ جل هت لتن

تابعهتا وفق أصول  سلمي، أن يمت  شلك ا شاكوى  هم أيضا، يف حال تقدمي ا ما لمل ل ل ية ً ية ا5ا يات الر خلاإلجراء ويف إطار اآل مس ل
بو. للمنظمة ية للو تدخل يف اإلدارة ا5ا بغي أال حتاول ا5ورة ا يورأى الوفد أنه  خل ل بغي أن . ني تقاده بأنه  ينوأعرب الوفد عن ا ع

تفاء العرتاف مبا أجنزه املدير العام ها ال كتمت ا5ورة أعام  . لخت

يان مجموعة ا .18 يةبوأيد وفد أنغوال  يقب(ان األفر شاور اليت أدت إىل . ل ية ا توقع أن تكون  توأشار الوفد إىل أنه اكن  معل لي
ساعا ًانعقاد تï ا5ورة أكرث وضوحا وا وأكد الوفد من جديد عىل الزتامه الاكمل مبواصÒ دمع العمل ا(ي تضطلع به إدارة . تً

نظمة يق مصاحل أعضاء ا بو إلمتام Üمهتا و ملالو بووأعرب ا. لتحقي ية موظفي الو سائل اليت أþرهتا  يلوفد عن قلقه إزاء ا مجع . مل
يق نة ا ثارة أمام  سائل ا بغي طرح ا ناعه بأنه ال  سـنه، أعرب عن ا جل مل مل ي لتنت ن تصاص . قلك ية من ا ية وا5ا سائل ا خفا خل مي لتنظمل

يا كام أشارت الفق سائل دا ها الفرصة يك تواصل حل تï ا تعني  بو اليت  ًإدارة الو خل مل م ي ترب الوفد اإلجراءات اليت . 95رة نحي عوا
شجعة سائل  سة حلل تï ا بو والر ماختذهتا إدارة الو مل ي شأن وضع . ئي ية  ب(ان األفر بورمغ أن الوفد اتفق مع وفد مجموعة ا يقل

تدخل يف اإلدا يق أن  نة ا بغي  تقرير، أوهلام أنه ال  تني وردا يف هذا ا سة، فإنه وافق عىل  تتقرير الر سـ للج ي ل نقط لتني ن ية ئ خلرة ا5ا
يمي ند ا سائل اجلديدة  نظر يف ا سائل املذكورة، عدم ا سوية ا تحديد إىل أي مدى مت  بو وþنهيام أنه من املمكن  لتقللو ع مل ل مل ت ل . ي

تارخي  سة جملس املوظفني الصادر  يان ر ته األمانة عىل  بوأحاط الوفد علام لرد ا(ي قد ي ئب م مترب 20ً ورأى الوفد أن . 2010سب 
بادرات اليت اختذهتا إدارة . سـتعداد اإلدارة ملعاجلة شواغل جملس املوظفنيالرد يعكس ا ملوشدد الوفد بوجه خاص عىل تï ا

يمي  ثل مجموعة  ئات وجلان  ثيل أعضاء جملس املوظفني يف إطار مجموعات و بو إلدراج  تقالو م ي مم  بر�مج إهناء اخلدمة الطوعيهي
ئة إعد شرتك اجلديد و شاري ا B يوالفريق مل هت نات والرتياتنظام إدارة األداء وتطوير املوظفنياد س نة ا ق و يي  .لتعجل

يان اÛموعة ء .19 سة عىل ôودها والزتاÜا وقال إنه يدمع دعام اكمال  يا الر بوشكر وفد إيطا ي ًل ً وأشار الوفد إىل أربع . ئ
ثل يف اآليت سائل دا "1": تمتنقاط  تدخل ا5ول األعضاء يف  بغي أن  يا، ال  خلبد م ت ي نئ بو ًم تعلق بإدارة املوظفني يف الو  äيية ف ي

نظامت دوية أخرى لويف  ية املالمئة أو احملمكة اإلدارية  "2" ؛م بغي اللجوء إىل اإلجراءات اإلدارية ا5ا سوية اخلالفات،  خلو ي نت ل
نظمة العمل ا5وية تابعة  لا مل نا "3"؛ ل ية و تقرة وتعمل بفعا نظمة قوية و توقال الوفد إنه يدمع وجود  تم ل همة بل مسـ ملول اجلوانب ا

تصاد ا5ول ساسة ال قا سوية الوضع " 4" ؛حل ساطة إىل Bلزتام  تفيض  ته يف تï ا5ورة  يه، أعرب الوفد عن  تو ب سـ بعل ب ثق
نظمة يف حد ذاهتا ية واكفة ا5ول األعضاء وا يا ملصلحة اكفة األطراف ا ملدا ن ملعخل ً. 

تقرير وعىل العمل ا(ي  .20 سة عىل ا لوشكر وفد تريا الر ي سائل العالقةئك ًوقال الوفد إنه يؤيد متاما . ملاضطلعت به حلل ا
يان العام ا(ي أدلت به اÛموعة ء سائل . لبا بارها  يد علهيا  تأ ية اÛاالت اليت مت ا موشدد الوفد أيضا عىل أ ت ك ل عمه من "ً

ثاين توى ا لا ية Bتصال املعزز بني إدارة" ملسـ سة، وشدد ألخص عىل أ مهيف تقرير الر ية املوظفنيئي بو وجملس  مجع الو . ي
تني وماكفآهتم يل ا(ي أجري فä خيص املوظفني املؤ تح قورحب الوفد كذ°  ل سوية . ل يده  توأخريا، أعرب الوفد عن تأ لي ً

يا بني اإلدارة واملوظفني ية دا سائل ا ًا خل ناع عن اختاذ أي إجراء قد يعطي B. ملتبقمل B ية نووافق الوفد متاما عىل أ ت ممه طباع ً
بو ية للو تدخل يف اإلدارة ا5ا يق  نة ا يبأن  خل ت سـ  .لتنجل
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ية .21 ية ومس مجموعة جدول أعامل ا ب(ان األفر يانني الÆين صدرا مس مجموعة ا منوأيد وفد اجلزائر ا ل لتب يق وأعرب الوفد . ل
تقرير  سة من آراء يف ا لعن تقديره ملا أبدته الر بح . WO/CC/64/2ئي تصنه قال إنه ال يود أن  ثا لك þ يق طرفا ًنة ا لً سـ لتنجل

بو يا بني جملس املوظفني وإدارة الو نا بغي أن يظل  ييف حوار  ئ ث ًي يق . ن نة ا سـووفقا ملا تقرر يف ا5ورة األخرية  لتنللج انظر الفقرة (ً
متWO/CC/63/7(Òث من الويقة 95 سائل العالقة ا نظر يف ما إذا اكن أي من ا نة  ية  نا B حمل، عقدت ا5ورة مل لل للج ئ ثت  سـ

يق نة ا سـتطلب اختاذ إجراء من جانب  جل سائل . لتني توقف عىل ما يقصد  سة القائل بأن لك شئ  ملوشاطر الوفد رأي الر ي ئي
سم ية. حتاليت مل  شأهنا ردود  سائل اليت وجد  سمت يه ا سائل اليت  تقاده بأن ا منطقوأعرب عن ا ب مل ح مل لويس من . ع

تدخل يف قضاm حمددة، لكن يق ا نة ا تصاص  لا سـ لتنجل يا يف خ بعة حا ياسة ا تفي بأن تعمل عىل أن تكون ا بغي أن   ً ل ت سـ ملي ل تك ن
متÒ وعالقة سائل  تعامل مع أي  حمجمال إدارة املوظفني مالمئة  م تقاده بأن Ûلس املوظفني دور . لل عوأعرب الوفد عن ا

سلطة تقديرية يف إطار القواعد القامئة تع  شاري وبأن املدير  با مت يت نص ا(ي ) 3 (8 من املادة ًووفقا للفقرة األوىل. س لمن ا
ية  ية اإلدارية واملا سائل ا شأن ا بو وإىل املدير العام  ئات الو شورة إىل  يق ا نة ا سدي  بو،  لأسس الو يلك مل ب ي ي مل سـ جل ت هي ه لن لت

سائل حمددة يف اإلدارة شأن  نظمة ويس  سائل األخرى اليت هتم ا موشأن ا ب مل مل سائل العالقة قد . لب يه، رأى الوفد أن ا ملو عل
يقتت نة ا تايل تدخال من  تلزم  ياسات يف جمايل شؤون املوظفني واإلدارة وقد  يف بعض ا سـطلب  جل ل سـ سـ ني ت لتل ً واقرتح . تك

يات هبذا  يق وقد ُتقدم أيضا تو نة ا  Òب بل انعقاد ا5ورة ا صالوفد أن تراجع األحاكم اليت قد تكون حمل حبث  سـ لتنللج ملق ق ُ
مت ية العامة يف  شأن يف ا سبا مجلع ية. 2011رب ل لتمنوأشري يف هذا الصدد إىل Bقرتاح املقدم من مجموعة جدول أعامل ا وأعرب . ُ

ست  نة  يه فإن ا يق و نة ا ناء عىل طلب واحض من  سة غري رمسي ألنه مل يأيت  تقاده بأن تقرير الر يالوفد عن ا للج عل سـ جل ب ي لع لتنئ ً
تقرير يق. ًملزمة بأن حتاط به علام ية لووجد الوفد لفعل أن ا شؤون ا5ا نة يف ا نه رأى أنه يقحم ا يدة  خلدم توجهيات  ل للج لك مف

تعقد خالل . لألمانة سائل خالل دورهتا العادية اليت  شأن تï ا نة إلجراء نقاش تفاعيل  تاح فرصة  سـوقال الوفد إنه  مل ب للج تس
مترب  يات يف  سبا ية إلعداد B. 2011مجلع تخذ اإلجراءات الاك فوأعرب الوفد عن أم� يف أن  نة ت متكني  بقا  جلجZع  لسـ ً م

بو يا للو ئات ا ناسب إىل ا يات يف الوقت ا يق من تقدمي تو يا لعل ي مل ص هسـ لن يف . لت تكثوجشع الوفد اإلدارة وجملس املوظفني عىل 
مترب  بل  نقاش  سائل حمل ا سببادل املعلومات عن ا ق ل مل تفادي أي سوء تفامه2011ت سة جملس . ل  شواغل ر يكام أقر الوفد  ئب

يلاملوظفني ف يفة ا ية ما تزال  نا ب(ان ا سأÎ أن ا بار  B يل اجلغرايف، واضعا يف سأÎ ا تعلق   äث ضع ل ل م ت ث مب متي ع لمت ً ورحب . مل
توازن وجشعه عىل مواصô Òوده يف هذا املضامر يل اجلغرايف ا تعزيز املزيد من ا ها املدير العام  بذ هود اليت  ملالوفد  ث ل لمتي ل  .جل

يا ا .22 هورية تزنا ملوشكر وفد  ن ياÜا بوضع أساس واحض يف املداوالتمج سة عىل  قتحدة الر وأكد الوفد دمعه لآلراء اليت . ئي
شأن عقد هذا  ية وأعرب عن تقديره للقرار ا(ي اختذه املدير العام  ب(ان األفر يا مس مجموعة ا نوب أفر بقدÜا وفد  يقل يق ج

يا همة املطروحة حا سائل ا نايئ ملعاجلة ا B عZجBً ل مل ملت ث يق وأ. سـ نة ا سـحاط الوفد علام لعمل ا(ي اضطلعت به  لتنجل ً
نظمة سن سري العمل يف ا شجع عىل  سود جو هادئ  شالك رسيعا، يك تضمن أن  ملوأجنزته حلل ا ح ي ي وأعرب الوفد عن . ًمل

يÒ العالقة سائل ا شأن ا تاجئ �حجة  توصل إىل  ية ا ناءة يف املفاوضات،  شاركة ا لقلالزتامه  مل ب ن ل بغ ب ناية يف ونظر . لمل بعالوفد 
تحديد يف الفقرة  ته األمانة عىل WO/CC/63/8ث من الويقة 95لجدول أعامل BجZع، و م وأحاط علام لرد ا(ي قد ً

مترب  سة جملس املوظفني الصادر يف  سبيان ر ي بريا . 2010ئب ناية الردود اليت أوحضت أن األمانة قطعت شوطا  ًوحبث الوفد  ك ًبع
شاكو ية وأنه من . ى املقدمة من جملس املوظفنيلمن أجل معاجلة ا يات دا شجع معرفة أنه توجد آ خلورأى الوفد أنه ألمر  ل م

شاكوى ثل هذه ا نجاح ملعاجلة  ها  لاملمكن  مب بغي ل(ول . تطبيق بب انضم الوفد إىل الوفود األخرى اليت قالت أنه ال  نوهذا ا س يل ل
بو ية للو تدخل يف اإلدارة ا5ا ياألعضاء ا خل فد إىل اكفة الوفود دمع اإلدارة يف إدارة شؤوهنا كام تدير الواكالت وطلب الو. ل

بؤ  ية ا ية لضامن قا ياهتا ا5ا تحدة شؤوهنا وذ° عن طريق معاجلة مواطن الضعف من خالل آ تابعة لألمم ا تناألخرى ا بل خل ل مل لل
ية مع خفض تدخل ا5ول األعضاء إىل أقىص حد ممكن ية والفعا شفا لوا سمح لإلدارة وللموظفني وأوىص الوفد بأ. فل ُن  ي

mسائل ود تعاون حلل تï ا ً مل ية. ل يا سائل ا تدخل ا5ول األعضاء إال يف ا بغي أن  سـوال  سـ مل ت لي يع . ن تشجومن الرضوري 
ية سن  تعاون مع اإلدارة  نية املوظفني عىل ا حب ل هم عدم . مجع تخب، قال الوفد إنه من ا بو ا تعلق بفريق إدارة الو  äملوف ن ي ملي

نة تقويض ق يني  ند  تدخل بال مربر أو اإلرضار لوالية اليت متت املوافقة علهيا  جلرار ا5ول األعضاء عن طريق ا تع ع ل
يق  .لتنسـا
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23. mية ويجري ب(ان األفر ياين مجموعة ا نغال  نوأيد وفد ا ل ب يقسـ وأضاف الوفد أنه يرى أن اخلالفات بني األطراف ترجع . ل
تواصل الاكيف وأن من امل لجزيا إىل عدم ا ية قادرة عىل إحراز تقدم. مكن جتاوزهاًئ يات دا خلوشدد الوفد عىل وجود آ . ل

يق نة ا تقدمي معلومات إىل أعضاء  يدا  سـووجد BجZع  جل لتنل ً وأشار الوفد من جديد إىل رضورة أن تواصل اكفة . مف
نظمة تعلق بدور ا5ول األعضاء، قال الوفد إنه من الرض. ملاألطراف حوارها لصاحل ا  äتدخل يف اإلدارة يوف لوري تفادي ا

ية بات بعض . خلا5ا تجاب  بة و أنه ا نا تخذ اإلجراءات ا بة وأن املدير العام  تاجئ  نظمة حتقق  لطلوقال الوفد إن ا سـ سـ مل ي ي ن طمل
يعه عىل ذ° بغي  شجاملوظفني وأنه  تي نايئ هو . ن B عZجB بأنه يرى أن من الرضوري أن يكون æتمت الوفد قو ثوا سـتخ

ناول اخلالفات بني اإلدارة واملوظفنياألخري   .لتاùصص 

ية .24 يان مجموعة جدول أعامل ا ند  منوأيد وفد ا ب لته يق، ألنه كام . ل نة ا متع  ناسب أن  سـوأشار الوفد إىل أنه من ا جل لتنمل جت
سم بعد سائل مل  ناك  بدو أن  يا�ت الصادرة عن جملس املوظفني،  حتأوحضت ا م ه ي  ورأى الوفد أهنا فرصة رضورية. لب

سائل اليت أþرها جملس املوظفني وكذ° الردود املقدمة من املدير  شأن ا ناءة  شات  نا يهتا إلجراء  يث تو بة من  نا ملو ب ب ق مسـ ق ح م
يعرب عن آرائه يف هذه ا5ورة . العام مس األمانة ية املوظفني  ثل  تح الفرصة  للكن الوفد أعرب عن أسفه ألنه مل  مجع ملم ت

يق اليت نة ا ية  نا Bسـ للج ئ نت لتسـ ية املوظفنيث سائل اليت أþرهتا  ناول ا يصا وحرصا  مجع ُعقدت،  مل ت لخص ً وأشار الوفد من جديد . ً
بة بني اإلدارة واملوظفني نا نازعات ا تحكمي ا يس 5ى ا5ول األعضاء الوالية وال الكفاءة الالزمة  شـإىل أنه  ل مل ل واألمر يرجع . ل

سائل بدو مللألمانة وجملس املوظفني يف حتديد ما إذا اكنت ا يهنام، لكن ال   äناء عىل اتفاق ف سمت أم ال  ي املطروحة قد ُ ب بح ً
تحدة. أن احلال كذ° تقال وحمايدا، وفقا للواحئ وقواعد األمم ا يقا  تصة  ئة  ملوقال الوفد إن من الرضوري أن جتري  سـ خم ًي ًً ً م . حتقه

يف ا سة  ندت إلهيا الر بول األسس اليت ا لووجد الوفد أنه من الصعب  ن ي لتصس ئ ت وشدد . شاكوى أو األحاكم اليت صدرتق
باح يان الصادر عن جملس املوظفني هذا ا سم بعد وفقا  سومة مل ُ تقرير  تربها ا سائل اليت ا لصالوفد عىل أن ا ب حت حم ل ع للمل وقال . ً

باد نة يه تطوير ا ية ا سؤو نه شدد عىل أن  يق إصدار أحاكم عىل لك إدعاء،  نة ا يس من Üمة  ملالوفد إنه  للج ل م سـ لكجل ئ لتنل
تدخل ا5ول األعضاء  ياسة العامة، لضامن أال يطلب جملس املوظفني أن  ية الرضورية واختاذ القرارات املطلوبة يف ا تو تا سـ جهي لل

نازعات حمددة سائل . ميف  ية وÜمهتا معاجلة اكفة ا شأة مبوجب اتفا ئة  بارها  يق  نة ا تطرد الوفد قائال إن  ملوا ن ي ت سـ جل قسـ م ه ع لتن ً
سن سري ا تعلق  حباليت  ية الالزمة ت يات املؤ بارش عن وضع اآل شلك   Îسؤو سـلعمل يف األمانة، فإهنا من وôة نظره  ل ب سم م

تفامق  تï اخلالفات أن  سامح  ية ورسيعة وفعاÎ، دون ا تحلل اخلالفات فä بني األمانة وجملس املوظفني بطريقة  ل ل مهنج
شلك غري مالمئ أو عام، كام حدث خالل شاكوى أن ترتامك  تعل و بو لل سابقةتشـ ية العامة ا ل ا وأعرب الوفد عن أم� يف أن . مجلع

سة اقرتاحات حمددة إلجياد حلول يف هذا الصدد يتضمن تقرير الر تويني لضامن أن . ئي مسـواقرتح الوفد اختاذ إجراءات عىل 
ية سالسة وبفعا بو  لتعمل الو ب شأ: ًأوال. ي يقات  ها بإجراء  سمح  ست يف وضع  برمغ أن ا5ول األعضاء  ي حتقي ل ن مدى حصة ل

ها  تحول إىل اهتامات ال حرص  تفامق  ها بأن  سامح  سأÎ وعدم ا سوية ا هم  شاكوى املقدمة من جملس املوظفني، مفن ا لا ل تمل ت ل مل ت لل
نظور العداÎ وأصول اإلجراء وإمنا أيضا من أجل احلفاظ عىل . واهتامات مضادة يس فقط من   Îسأ سوية ا هم  ًومن ا م ل ململ ت

يهت نظمة ومصدا قصورة ا نوية املرتفعة ملوظفهيامل سائل العالقة . ملعا واإلبقاء عىل الروح ا يق ا نة ا يل  ملواقرتح الوفد أن  سـ جل لتنحت
سم بعد إىل  تحدةحتاليت مل  تابعة لألمم ا شرتكة ا يش ا ملوحدة ا ل مل تتف تقÒ للرقابة وإىل ل شارية ا B بو سـنة الو ت ي ملجل  من أجل س

تقل وعادل، وطلب تقد يق حمايد و مسـإجراء  يهحتق نظر  يق يك  نة ا تقرير إىل  فمي ا ت سـ جل يا. لتنل þًو تدابري : ن هم أيضا وضع ا لمن ا ً مل
بل ثل هذا الوضع يف ا تكرر  تفادي أن  ية الالزمة  يات املؤ تقواآل ملسـم ي ل سـ ويف هذا الصدد، أيد الوفد Bقرتاح املقدم من . سل

تعلق إلصالح اإلدا ية، السـB äقرتاح ا ملمجموعة جدول أعامل ا ئة إدارية أصغر وأكرث لتمن شاء  تعلق بإ يري وBقرتاح ا ن همل
ثا. معلية þًو همة اليت طرأت : ل تطورات ا نة  يق يف لك دورة من دورات ا نة ا ملاقرتح الوفد أن تعمل األمانة أعضاء  ل للج سـ لتنجل ُ

ته تجدات مع نظام املوظفني وال توافق تï ا حئعىل ظروف املوظفني وأن توحض فمي  سـ بغي أن. ملت ثيل ينو تاح الفرصة  ملم  ت
نة هم، إن وجدت، يف لك دورة من دورات ا للججملس املوظفني يك يعرضوا آراءمه وشوا تظار إجراء إصالحات يف . غل نو

شلك  يق، دون أي إلغاء  نة ا نوية  بغي أن تعقد ونظم BجZعات ا ئة جديدة،  شاء  يق أو إ بنة ا سـ للج سـ ت ي ي ن سـ نجل ل ه تن ُ لت ُل ن
يةمنفرد لالجZعات من جانب نة املا ض األمانة، كام حدث يف ا يني . لسـ بل  تني  يا مدهتا  تعوأيد الوفد حتديد فرتة هتدئة د قن سـن

نة  نات عىل أساس دوافع  تفادي إماكية إجراء  بو  تعاون مع الو يف ومن عوامص  ثات ا5امئة يف  يموظفني من ا ي ن ل ي ت ن معبع تع يل ج
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ناوب يني  تأو تضارب املصاحل من خالل نظام  وفد إىل أن من مصلحة األمانة واملوظفني وا5ول األعضاء اكفة وأشار ال. لتع
سالسة ونجاح بو  سري العمل يف الو بأن  ب ي يات يك حتول ما يزيد . ي نة أن ُتقرر ما إذا اكنت ترغب يف وضع آ تعني عىل ا ُو ل للج ي

بو أو خصوم يف رصاع أبد1 000عىل  تأثري الو بو وقوة مضاعفة  ي موظف إىل أعضاء يف أرسة الو ل متس الوفد أن توحض . يي لوا
نة   Òب تدرôا يف األعامل ا ية ويف  نا B ها من ا5ورة تخال تاجات اليت اقرتحت ا B سة ما يه للجالر س ك ئ ت سـ ت ملقي ث ص ُن سـ سـ ئ

يق  .لتنسـا

ية .25 يان ا(ي تقدمت به مجموعة جدول أعامل ا منوأيد وفد الربازيل ا لتب وأوحض أن Üمة تطوير القواعد واخلطوط . ل
بواإلرشادية إمن سلس والفعال للو ية ضامن العمل ا يق،  نة ا يا تقع عىل عاتق  ل بغ سـ نة أن . لتنجل للجورأي الوفد كذ° أنه عىل ا

مية . جتمتع أكرث بصفة دورية ثات ا يني العاملني يف ا بل  تني  تظار تصل  ملقولقد أيد الوفد عىل حنو خاص إرساء ÒÜ ا بع تع لن ق لسـن
تعامل ييف والعاملني لعامصة ا(ين  بوجبن سوية أوضاع . يون مع الو توق إىل املزيد من املعلومات حول  توقال الوفد إنه  ي

شلكة نع تكرار ا تدابري املالمئة  يق ا بو و تني ا(ين خدموا لفرتة طويÒ داخل الو ملالعاملني املؤ مل ل ب تطي  .ق

ية .26 ب(ان اإلفر يان مجموعة ا سة لعقدها هذا BجZع وأيد  يا عىل الر يقوأثين وفد زا ل ب ي ئب وطلب الوفد من ا5ول . م
نقاش عل وأشار الوفد إىل ثالثة عوامل Üمة متخضت عن .  فقطWO/CC/63/8ث الويقة  من95الفقرة  لاألعضاء قرص ا
يجة، ويه كام ييل ية املوظفني؛ " 1:"لنتتï ا يان ريس  توب عىل  تقدم برد  مجعبغي لألمانة أن  ب ت ئي مك نة " 2"ن تعطي  جلو سـ
يق الفرصة إلدارة الو يا؛ لتنسـا ها دا شا ًبو حلل  خل م يت بعض " 3"لكي يق خالل الريع إذا  نة ا بقوميكن عقد اجZع  ب سـ لتنجل

شTت العالقة تارخي . ملا تقدمي املدير العام لرده  بوأعرب الوفد عن سعادته  ثابة قاعدة . 2011 أبريل 4ل ترب أن هذا الرد  مبوا ع
ية املوظفني واإلدارة الخنراط يف حبث جو سمح  مجلعيدة  ت تنيج سأÎ األوىل. ثيقهر الو تطور إىل حل ا ملوقد أدى هذا ا . ل

ية متعن يف ا نظر  يا  ترب الوفد أن الوقت اùصص مل يكن اك لقضوا لل بع ً يوم عىل املدير العام. ف ية املوظفني ا لومل يفاجئ برد  . مجع
يا سأÎ دا ًورأى الوفد أن الفرصة مل تكن ساحنة حلل ا خل ياب حل شام. مل يه، ويف ضوء  غو ثاين، مل يكن عل لل وهنايئ للعامل ا

متع يف الوقت الراهن يق أن  جتنة ا سـ ناء عىل الفقرة . لتنللج سة مل يقدم  بوأشار الوفد إىل أن تقرير الر Vي  وإمنا يعرب عن وôة 95ئ
تقرير بأية صفة  يق األخذ بذ° ا نة ا ته عضوا يف  يهتا، ويس يف مقدور الوفد  سؤو سة وحتت  لنظر الر سـ جل ل م لتني ً بصف ل أخرى ئ

تع هبام ية ال  ية ور باغه و يه ألن ذ° من شأنه إ متأو املوافقة عىل أنه قد نظر  مس ضع يص يق . ف نة ا ـى الوفد إىل دعوة  سـوا لتنجل نهت
بار  B يا مع األخذ بعني ية املوظفني ونوهت إىل رضورة حل القضاm املطروحة دا يان  بار  B تأن تأخذ بعني خل مجع ب عت ًع

تظمل ية  للاإلجراءات ا5ا نفس فä خيص . خل بط ا تحىل بأكرب قدر ممكن من  لورأي الوفد أنه عىل ا5ول األعضاء أن  ض ت
يادة املدير العام تصاصات اإلدارة حتت  سائل اليت تدخل رصاحة يف نطاق ا قا خ ً  . مل

يمي واخت .27 سائل املطروحة وال القدرة عىل ا ية حل ا يس 5هيا صال يق  نة ا سلفادور أن  تقوأعلن وفد ا ح لل مل سـ جل اذ لتنل
رشية ية أو املوارد ا لبالقرار يف األمور اإلدارية ا5ا تعامل مع هذه القضاm وفقا لإلجراءات اإلدارية . خل بغي ا ًوارتأى إىل أنه  ل ني

يد ا5اخيل أو ا5ويل بة سواء عىل ا نا لصعا سـ شTت. مل نوع من ا ية حلل هذا ا يات دا تï آ نظمة  ملورأى الوفد أن ا ل خل ل مت  .مل

نغافورة .28 سة عىل تقريرهاسـوشكر وفد  تقرير وأثىن عىل هذا . ئي الر تاجئ الواردة  لوأشار إىل أنه توصل إىل نفس ا لن
يد تأ كا تقرير. ل شككني يف والية ا متع الوفد إىل آراء الزمالء ا يد آخر، ا لوعىل  مل ناك إجامع بأن BجZع . سـصع هوبني æ أن  ت

سائل ا ية يف ا يوب اإلجرا ملغري العادي قد تطرق إىل ا ئ يقلع نة ا سـملعروضة أمام  يد . لتنجل تأ كوأمل الوفد انهتاز هذه الفرصة  لل
بادئ Üمة يق، ال جيب عىل ا5ول . معىل ثالثة  نة ا سائل اإلدارية أمام  يد جملس املوظفني ا سـأوال، عىل الرمغ من  جل مل لتنتصع ً

شؤون اإل يل ا تفا شغال  B لاألعضاء ص ب نت ا5ول األعضاء امل ية يفدارن يا لالضطالع هبذه عياألمانة؛ إذ  نا جام ًدير العام  عً يي تع
هام اإلدارية ية. ملا يو شؤون ا تدخل يف دقائق ا يا عن طريق ا يل من شأن فريق اإلدارة ا مورأى الوفد أنه ال يعقل ا ل ل ل لعل . لتقل

نقاش نظر يف أية قضاm جديدة تطرح  يق ا نة ا تعني عىل  يا، ال  þلل ل سـ جل ي لتنن ته من ترصحي. ً  بعض هشـوأعرب الوفد عن د
يل  تفا يق Bشغال  نة ا بغي عىل  بداية بأنه ال  صالوفود األخرى يف ا ب ن سـ جل ي لتنل نظمة ن بت هذه الوفود إىل تقدمي ملإدارة ا همث ذ

تخداÜا يف املقام األول،. املقرتحات إىل املدير العام وزمالئه تعني ا نوات  يق إىل وجود  نة ا سـوبه الوفد  ي سـ جل قن مبا يف ذ°  لتن
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نوات اùصصة يفة اإلدارةلقا يق. ظ لو نة ا بغي أن يكون األول واألخري  نقاش  سـمث أشار الوفد إىل أن هذا ا للج ي لتنل ثا، . ن þً ل
ية æ، وذ° حال احرتام أصول اإلجراء تاجئ املر توصل طرف من األطراف إىل ا سأÎ حىت لو مل  سم ا ضبغي  ن ي مل ح لي ورأي . ن

ية رشية يه لرضورة  سائل املوارد ا سبالوفد أن  نم سود درجة من . بل تاجئ يف صاحل طرف من األطراف،  ندما ال تصب ا تو ن لع
يعة األحوال تربم  بدرجات ا بارشة . بطل ها  يا أو ل(ول األعضاء أن تضين  بعد سواء لإلدارة ا مبوبني الوفد أنه من ا لعل سس نفت مل

يع يل وهو إرضاء ا مجلهدف  تأق. مسـتح يات صارمة ومالمئة  تعني إرساء آ للبدال من ذ°،  ل ي وأيد الوفد .مل مع الواقع العميلً
يا يل مصاحل هؤالء الشرتاك مع اإلدارة ا توح جملس املوظفني يف  لعلبصدر  متث ومع ذ°، أشار إىل رضورة أن خيضع . مف

ها اليت تلقاها اإلدارة  Îساء نفسجملس املوظفني إىل ا يل. مل يال القضاm املطروحة واليت شاهبا إما ا بة أم�  ثوأعرب عن  لمتي ح  خ
يف نقد ا سـZ أو ا لضعا ل بة أم� ألن احملرتفني يف جملس . ل ثغرتني وأعرب عن  ساءÎ من شأهنا سد هاتني ا يوأشار إىل أن ا ل خمل

شخيص بدون أساس نقد ا هام ا يه  تو يهتم  تخيل عن مصدا تاروا ا لاملوظفني قد ا ل ب سل ج ق تخفاف . خ B بغي سـمث ذكر أنه ال  ني
Û سمح يصه جلدول األعامل فيبوقت ا5ول األعضاء وطاقهتا  نقاش بدال من  تذمرين سـهتالك ا ختصموعة حمدودة من ا ل ًمل

ية املوظفني قد وصلت إىل . احلكويم ا5ويل مجعوبه الوفد إىل أن العضوية يف  نصب 1.175ً عضوا من إجاميل 640ن م 
بو يط للغاية وصل . يلو تصويت خالل Bتخات سوى عدد  سـومع ذ° مل ميارس احلق يف ا ن وعرب الوفد عن . 347إىل بل

شاط احلايل يدة عن ا بدو وكأهنا  تة اليت  ية الصا تفت اÛلس لوôة نظر األ نأم� يف أن  بع ت ب ليل م بو . غل يوأكد الوفد جمددا أن الو ً
ية  تحدmت املاثÒ يف فضاء ا يلكة Ûاهبة الواقع اجلديد وا ها إجراء أعامل إعادة  نقÜ Òمة مت خال يام  مللكبصدد ا ل للق ه الفكرية ب

ية نظمة. ملالعا سلكه ا نحى ا(ي  سان ا5ول األطراف وناءها نظرا  تحقان ا ملوأوحض الوفد أن اإلدارة واملوظفني  ت للم ث تح ًسـ سـ . ي
ية اليت متزي  ية وا تقد نفس الروح ا متر  ها أن  ية اليت تريد ا5ول األعضاء  تطورات اإلجيا نلقد وقعت العديد من ا ل ب ب ملهل م تسـل

بو ية. يالو متر علهياملهنوهذه ا يري وإن . يسـ يه ما تأمل ا5ول األعضاء من لك موظف أن  تعاطي مع ا تغوأقر الوفد بصعوبة ا لل
ية بو األسا شطة الو سن املزتايد يف أ بغي أن يعوق ا سـأشار إىل أن ذ° ال  ي ن تح لي تفت إىل . ن تلوإن اكنت ا5ول األعضاء مل 

تخدام  تظمل اليت أثريت فإنه اكن من املرجو ا باب ا سـأ ل نوات املوجودة لفعل Ûاهبهتاسـ وعىل اكفة األطراف . للقاملوظفني 
mية لاكفة القضا توصل إلهيا لوضع هناية مر تاجئ اليت مت ا ضاحرتام ا ل متخض عن BجZع عالقات . لن يوعرب الوفد عن أم� أن 

بو ية املوظفني وإدارة الو ية وناءة بني  ياجيا مجع ب  .ب

يان لك  .29 يا  نوب إفر بوأيد وفد  يق يةمن ج ب(ان اإلفر يقمجموعة ا ية ول ورحب الوفد الجZع . لتمنمجموعة جدول أعامل ا
تابعة  باره  م وأعرب الوفد عن أم� أن تذوب اخلالفات عىل حنو ودي بني . WO/CC/63/8ث الويقة  من95لفقرة لعت

ها تابعة  ية املوظفني ا بو و لإدارة الو ل مجع شم. ي يق  نة ا يوأفاد الوفد أن دور  سـ تعلقة ملوظفني لتنجل ياسات ا ملل الرتكزي عىل ا لسـ
سائل ذات الصÒ. مضن Üام أخرى شاته عىل ا نا ملورأى الوفد رضورة أن حيرص BجZع  ق ترب أن قضاm املوظفني . م عإذ ا

بو نظمة، مبا يف ذ° الو ية العمل يف أية  بة لفعا يÜمة  ل مسـ ي. لن يف ورشوط العمل  تو يات ا نظمي  هم  بغومن ا ظ ل معل ت ة ضامن مل
نظمة ساق بني اكفة األطراف  Bثقة و ملا ت بغي احرتام أصول اإلجراء يف اكفة قضاm املوظفني وأشار إىل . ل ترب الوفد أنه  ينوا ع

سني يف األمانة العامة توازن اجلغرايف وتاكفؤ ا بدأي ا ية احرتام  نأ ل جلمه يات اليت تقدمت هبا. م تو صوفضال عن ا ل مجموعة جدول  ً
ية،  بو بإعالم ا5ول األعضاء بقضاm لتمنأعامل ا سامح إلدارة الو ية ا يق بصفة دورية  نة ا متع  ياقرتح الوفد أن  ل بغ سـ لتنجل جت

شورة .ًاملوظفني أوال بأول سمح ل(ول األعضاء بإسداء ا ثقة وأن  ية وا شفا ملويرى الوفد أن ذ° من شأنه أن يعزز من ا ي ل فل
ياسة املوظفني بو يف شأن  سـللو نظامت ا5وية، مبا يف ذ° وأكد الوفد عىل ا. ي يدة يف اكفة ا ناخ للحومكة ا ئة  لحلاجة إىل  مل جل مي هت

بو سؤوÎ . يالو بو ا ية للو يالك ا5ا تعزيز ا شTت ودm، مثة حاجة  ية ضامن حل ا ته الراخسة بأنه  نا ملوأكد الوفد عىل  ي خل ه ل مل بغ لع ً ق
نة  هل من حل القضاm أمام  شاكوى، مما  تعامل مع جذور ا جلعن ا ل يقسيسل بو . لتنسـا تعني عىل إدارة الو ترب الوفد أنه  يوا ي ع

نامغ  mسـىن هلام العمل سو يد ا5اخيل حىت  تفاعل عىل ا ها زmدة ا تابع  توجملس املوظفني ا بل ت لصع ل ًل  .ي

يةوأيد وفد  .30 هورية ا5و يكا ية برضا اكفة مينمجل سائل ا5ا يان ا(ي تقدمت به الوفود األخرى وهو رضورة حل ا خل ا مل لب
سائلاألطراف ها يف تï ا يس ل(ول األعضاء أن تقحم  مل وأنه  س سة، إذ مل يكن . نفل يقاته عىل تقرير الر تفظ الوفد  يوا ئتعل ب ح

تقرير لتأكدا من وضع ا ً ية للطرفني. م يجة مر ـي احلوار بني اإلدارة وجملس املوظفني إيل  ضوأمل الوفد أن  ن تي  .نهت
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ياهنا و .31 سة عىل  نغالديش عن شكره للر بوأعرب وفد  ي ثه . لقياÜا بعقد هذا BجZعئب ترص يف حد يوذكر الوفد أنه  سـيق
تقرير شة القضاm املطروحة يف ا نا لعىل  ق متس من . م ب(ان األقل منوا، إىل أنه  يلوأشار، شأنه يف ذ° شأن أي ب( من ا ً ل

تاكر يف  Bتصادي و B منو تعزيز ا سات  بو أن تقدم خدمات تكوين الكفاءات وناء املؤ بالو ل س ب قي ب(انل وقال الوفد إنه . لتï ا
يث توجه حامسة املوظفني  نظمة  يد داخل ا ناخ  ئة  هم  ياق وأفاد أنه من ا تجابة الفعاÎ يف هذا ا B حتطلع إىل ج م ململ ي سـ سـ هتي ل

ياجات ا5ول األعضاء تجابة الفعاÎ ال B تحنو ناء . حسـ ثقة وأن تؤدي إىل حوار  شعور بعدم ا شة ا نا ـي ا بوأمل أن  ل ل ق مل تهن
نة بني اإلدارة واملوظفنيوBل نواm ا سـزتام القامئ عىل ا تقرير وتاجئه. حلل نواتفق الوفد عامة مع هنج ا وركز الوفد عىل اخلامتة . ل
ية تعامل مع القضاm العالقة:"تاآل يس". لمت حل أغلب القضاm ويمت ا نظمة عىل  لوأكد الوفد أن دور ا5ول األعضاء  ملإدارة ا

شالك وأن ورأى أن اإل. مسـتوى مصغر نب حلل ا با إىل  بغي أن تضطلعا بدورهام وأن تعمال  ية املوظفني  ملدارة و ن ي جمجع ًن ج
ناخا مالمئا وطرحا فعاال للخدمات ًيأ  ً م ية الرقابة من خالل . هت سؤو مترار ا5ول األعضاء يف Bضطالع  لونوه الوفد إىل ا مب سـ

تضت احلاجة ية العامة وتقدمي اإلرشاد إذا ا يق وا قا مجلع ت إن Bلزتام الصارم بوضع قواعد ونظäت من شأنه حل أية .لتنسـ
ها عىل املأل نب عر يا و ضشلكة دا جت خل مترة . ًم ية تواصل  مسـوأشار الوفد إىل أن عالقة اإلدارة ملوظفني ما يه إال  معل

نظمة نة، كام هو احلال يف أية  ية  موالطرفان يف حاجة إىل اإلبقاء عىل الزتاÜام  سـن بس الوف. حب تقريرقتوا لد جزءا من ا من : "ً
تعاون مع اإلدارة هم Ûلس املوظفني أن  يا كام أقر بأن بعض القضاm تدخل يف سلطات اإلدارة وإن أعرب عن أم� يف أن ". مل

ية تعامل مع خماوف املوظفني ا هد  يقبذل اإلدارة املزيد من ا حلقجل لل ناف Bلزتام واحلوار م. ت ية املوظفني إىل ا نا دعا  تئو مجع ع سـه
ية تقدم احملرز يف القضاm األخرى ا مترار يف ا B ية بة  ملتبقاإلدارة بروح  ل بغ سـي  .ط

يةوأبدى وفد  .32 طهورية الكونغو ا5ميقرا يان ا(ي تقدمت به مج يده  ب تأ يةللي ب(ان اإلفر يقمجموعة ا وتقدم بوôة نظره . ل
سني أداهئا وم ية املالمئة  يالك ا5ا تï ا بو  تحالقائÒ بأن الو خل ه مت لي نظمةل شTت ترض لعمل الفعال  للمواôة أية  كام أيد . م

سمح بإحراز األهداف اليت حددهتا ا5ول األعضاء ناخ معل فعال  ية إلجياد  يات ا5ا يالوفد تعزيز اآل خل ياق، . مل لسـويف هذا ا
يد ا5اخيل مترار يف احلوار عىل ا B بو وجملس املوظفني إىل لصعدعا الوفد إدارة الو  .سـي

يان جملس بورونديورأى وفد  .33 ثور عىل حلول للمخاوف الواردة يف  ثب مع جملس املوظفني  ب أن األمانة تعمل عن  للع ك
شالك. املوظفني ثور عىل حلول  تاحة  ية ا يات ا5ا تخدام اآل للموحث الوفد األطراف عىل ا للع مل خل ل وحذر الوفد أنه ال . سـ

بو ية للو تدخل يف اإلدارة ا5ا يبغي ل(ول األعضاء أن  خل ت سؤول عن . ني يام بذ° وهو ا يات ا تï املدير العام صال ملإذ  لقمي ح
تلفة شطة ا ùإعالم ا5ول األطراف أل نظمة. ن  Îترب الوفد أن أي هنج آخر من شأنه اإلرضار بوترية العمل الفعا ملوا . ع

نظمة تواصل ا5اخيل داخل ا ملوأخريا، دعا املدير العام إىل تعزيز ا ل ً. 

ب(انبيان ا(ي أدلت به مجموعةلأيد وفد املغرب او .34 يةل ا ها صÒ . يق األفر ميي لورأى أن القضاm العالقة  يلك ا لتنظ له
ته نظام املوظفني وال تعلق   äف äيايس أو قانوين، وال سـ حئويه ذات طابع  ب ي سائل العالقة ال ميكهنا أن بر الوفد ّوذك. سـ ملأن ا

يح األمور وأعرب عن أم� بأن يكون ذ° . العامتقع عىل عاتق املدير ا وأهن ختضع إلدارة مصغرة تو ضوأيد الوفد عقد لقاء  ل
ثقة بني املوظفني واإلدارة يادة جو من ا تعزيز  لدرة  سـ تواصل مع املوظفني و. ل تعزيز ا يا  بذوÎ حا هود ا لأيد ا ل ل مل واقرتح أن . جل

تايل يق الهنج ا نة ا لمتد  سـ لتنجل تخدام ا: تع يات القانوية القامئة حلل الزناعات واحرتاÜا، ومهنا سـأوال، أن تدعو األطراف إىل ا نآل ل
شاور واحلوار باب اجلذرية للزناع وتقدمي مقرتحات إن لزم األمر إلجراء تعديالت . لتا يا، دعوة املدير العام إىل حتديد األ þسـو ن

 . عىل نظام املوظفني

ية .35 ب(ان األفر يان مجموعة ا يقوأيد وفد غا�  ل بذوÎ للميض  عىل تفاين اوأثىن. ب هود ا ها ا5ؤوب، وأشاد  سة و مللر جلي معل ئ
يق نة ا سـقدما بعمل  تقر ىورأ. لتنجل يق  نة ا ية  ل أن عقد ا5ورة لن يكون جمدm إال إذا أ�ح فرصة  سـ للج لتنحق تؤكد أو يق

شواغل اللتعاجل بصورة اخلطوات امللموسة اليت اختذهتا اإلدارة واليت تعزتم اختاذها  ية للقضاm وا لمر يان ريس ض ئواردة يف  ب
يع . جملس املوظفني بت يف  يل  سائل، وطلب من األمانة ا شفافة اليت عوجلت هبا هذه ا مجوأشاد الوفد لطريقة ا ل تعج مل لل

نظمة من الرتكزي عىل  متكني ا ملالقضاm العالقة، إن وجدت،  ية الفكريةبBضطالع ل نظام العاملي  للملكيادة موثوق هبا يف ا . لق



WO/CC/64/3 

13 

 

يةوأعرب الوف تخصصة موôة حنو ا  Îتاجئ يف واك مند عن الزتامه بضامن إيالء األولوية لكفاءة ا لتن م تطرد قائال إنه . ل ما من سـوا
توحة دون عوائق  نوات اتصال  نظمة تمكن يف وجود  مفشك يف أن قوة أية  ق نظر بني م بادل وôات ا لاإلدارة واملوظفني  لت

شرتك سائل ذات BهZم ا ملحبرية حول ا يا إىل ور. مل تعاون  نظمة وموظفهيا العمل معا بروح من ا سعأى أنه بإماكن إدارة ا ل مل
تاكر  B تقدمة عرب ب(ان ا تصادات ا ية والهنوض  نا ب(ان ا تصادات ا ثÒ يف حتويل ا مية ا همة ا بBضطالع  مل ل ل ل قمت م ق ململ لعظ

ية الفكرية تحدmت اإلدارية اليتومىض يقول . مللكواإلبداع وتعزيز ا ها لإن ا نظمة يف هذه املرحÒ فريدة من نو ع تواجه هذه ا مل
يادي يد أهنا فرصة فريدة أيضا لالضطالع بدور  تحدة،  نظومة األمم ا قفعال داخل  بم ته الاكمÒ يف قدرة املدير . مل ثقوأعرب عن 

يةإجيادالعام عىل  سؤو ناية وباقة و نظمة  ل حل ودي للمأزق احلايل وعىل إدارة شؤون هذه ا مب ل بع سرتسل الوفد قائال إن وا. مل
ية يف أال  سؤو تحمل بعض ا ّا5ول األعضاء  ل مل با ôود املدير العام ت بتأثر  سل يه ليف الوالية اليت أولكت إلها  ال مربر تتدخالت

نظمة يويم  للمل(فاع عن مصاحل ا5ول األعضاء يف العمل ا ياقة، وأضاف أنه . ل ساءÎ وا توقع من املدير العام ا للإذا اكن  مل ي
ترصف وفيج تاح æ هامش اكيف  للب أن  تقديرية ممارسة ي سلطة ا لا  .اإلداريةل

ية .36 يان اÛموعة األفر يده  تقرير املفصل، وأعرب عن تأ سة عىل ا يا الر يقوشكر وفد  بن ي ل ي لي وقال إن رفاه املوظفني . ئك
بو يويم للو سري العمل ا ية  نظمة وأن ا5ول األعضاء غري  يسأÜ Îمة يف أية  ل ب ن معم بكيفية تعامل املدير العام مع هذه وأشاد . م

يا شلك فعال دا  mوقال إنه ميكن حل هذه القضا Îسأ خلا ب سأÎ ملا 5هيا . مل بو حلل هذه ا بغي إ�حة الفرصة للو ملوأضاف أنه  ي ني
يات الالزمة ملعاجلة قضاm رفاه املوظفني  .لمن اآل

37. mلقضاتقرير املعروض املطروحةوأقر وفد إكوادور  يق أعد خارج نطاق والية هذه ل وقال إن ا نة ا ُ أمام  سـ لتنجل
بارشة يه  نة، و(° فلن يعلق  ما عل سوية القضاm، . للج  Îيات فعا بو آ توأضاف أن للو ل يق ولي سـنة ا . واحدة مهناليست لتنجل

ئة  ست  ية سابقة غري محمودة ألهنا  يق يف القضاm ا5ا نة ا يورأى أن نظر  ي خل سـ هجل لن تطلع إ. حتكميلت توصل إىل يوقال إنه  لىل ا
يع يات لك طرف. مجلحل خيدم مصاحل ا سؤو بغي حتديد  ها وسويهتا، و بغي حتديد القضاm و لو م ي ت ني يل شل يف . حتلن لفورأى أن ا

نظمة تصادية الضارة تؤثر أيضا عىل ا5ول األعضاء اليت متول . ملحل القضاm العالقة قد يرض بصورة ا B رþقوشدد عىل أن اآل
نظمة  .ملا

ياين مجموعة وأعرب وف .38 يده الاكمل  بد مرص عن تأ ب(ان لي يةلا ية ومجموعة جدول أعامل ا لتمناألفر سأÎ . يق ملوقال إن ا
يدة  Üمة ألهنا ختص العالقة WO/CC/63/8ث من الويقة 95الواردة يف الفقرة  بو وإدارهتا، ورضورة طالو يبني موظفي الو

نظمة ت. ملضامن الكفاءة يف أداء ا  Îسأ حتورأى أن ا تفادي أية آþرمل تقرير  لاج إىل حل رسيع  لية أخرى وأن والية إعداد ا سلب
ئات وأضاف أ. غري واحضة تظمة  بو حباجة إىل مزيد من BجZعات ا ين الو ن هي يقاإلدارةلمل نة ا  äسـ، والسـ ويف األخري، . لتنجل

تظار أيد الوفد اقرتاح فرتة  بو ملوظفني من انا يف أمانة الو بل تو يملدة عامني  ظ  .، وقال إنه يدمع Bقرتاحلبعثات ا5امئةق

نارص .39 يه بأربعة  تمكل ما جاء  يان اÛموعة ء، وا يان  عوأيد وفد ا سـ ب سة عىل : ويهفل ئي أوال، شكر الوفد الر
ها نجز مجلع املعلومات و ته الاكمÒ يف العمل ا يلاملعلومات اليت قدمهتا، وأعرب عن  حتلثق نة و. مل يا، الحظ الوفد أن  þجل ن

تعامل مع حاالت حمددةلا هزة  ست  لليق  ي جمسـ ل ست . تن يق  نة ا هذا الغرض وأن  ئات خمصصة  ناك  يوقال إن  سـ جل ي له ن لته ل
يام بإجراء قضايئ وال ملكفة بذ° للقهزة  سائل عالقةو. جم يت أية  تحديد ما إذا  ثا، أكد من جديد أن BجZع ُعقد  þم ل  أم بقل

شورة و. WO/CC/63/8 ث من الويقة95، كام هوا وارد يف الفقرة ال يق هو تقدمي ا نة ا ملرابعا، أشار إىل أن دور  سـ لتنجل
سائل اإلدارية ملشأن ا شة حفوى قضاm حمددة. ب نا يكون من الصعب  قوالحظ أنه  يق أن تقدر . مسـ نة ا سـورأى أن عىل  لتنجل

شة اليت تلت ذ° نا يط علام  سة وأن  قاملعلومات اليت قدمهتا الر مل حت  .ئي

يد .40 يقينوشكر وفد تر نة ا سائل املعروضة عىل  نظر يف ا سة عىل ôودها يف ا سـاد وتوغو الر جل مل ل لتني بري . ئ تعورأى أن 
يق  سـنة ا يكون خطرا علهياعن لتنجل بو  ية يف الو سائل اإلدارة ا5ا سـرأهيا يف  ي خل لجنة ال جيب أن تقوم، لاومىض يقول إن . م

بدو أنه يؤثر  ناء أداء واليهتا، بأي يشء قد يؤثر أو  يأ هاث سائل عىل . ضيف سلطة املدير العام أو يقو ملوتأسف لعرض هذه ا
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يا نفاذ إجراءات احلوار وسوية اخلالفات دا ناك ما يدل عىل عدم ا يق، وال سـä أن  خلنة ا ت س ه سـ تجل وأعرب عن قلقه إزاء . لتن
نرصي ا(ي ال ماكن æ يف  يزي ا لعبعض ادعاءات جملس املوظفني، وال سـä تï املربطة  مت تحدة، لت ملنظمة لألمم ا م

ية ية وا ية ا نا تفوق من ا سعى إىل ا نظمة  يلوخلصوص يف  ن ل ل لتشغت لتق ح يفة . م ظوسأل الوفد عن مدى احلاجة إىل تعزيز و ت
بو يات يف الو يتب األخال ق توح وصادق . مك مفوأكد جمددا أن عىل اإلدارة وجملس املوظفني ا5خول مرة أخرى يف حوار 
نة ية ا سـوشفاف أساسه ا حلن يةل  .ملتبق حلل القضاm ا

41.  Îسأ ناقش أية  ترص عىل أداء واليهتا وأال  ها أن  بغي  يق  نة ا ية  يك إن ا5ورة احلا موقال وفد ا ت ي سـ للج ل تقسـ ل ن ن لتملك
ية املوظفني ورد املدير العام  يان ريس جملس  ثÒ يف  ية ا ية الر مجعأخرى خالف ا ب مت سـ ئلقض مل وشكر الوفد املدير العام عىل . ئي

نة تقدمي تقريره بو  يات الو ئÒ املطروحة يف  يه عىل بعض األ سـ ا(ي أجاب  ي مجع لسـ بغي معاجلة . 2010ف ينومىض يقول إنه 
mسوية هذه القضا تعلق   äتدخل يف أي قرار ف نظمة وأن عىل ا5ول األعضاء أال  شالك داخل ا تا ي ت مل  .بمل

ية ورحب بعقد BجZع .42 يان مجموعة جدول أعامل ا منوأيد وفد فزنويال  يذ الوالية اليت وضعهتا لتب تنف ا(ي يريم إىل 
مترب  بو يف  ية العامة للو سبا ي سامهة يف . 2010مجلع سالسة وا سامهة يف سري العمل  يق يه ا نة ا ملوقال إن Üمة  ب مل سـ لتنجل

Òمت شالك  ية وحل أية  يات املؤ حماآل م سـ سائل اليت عرضت . سل سة ا(ي ساعد عىل اإلجابة عىل ا تقرير الر ملورحب  ي ئب
تعامل مع القضاm يف إطار اإلجراءات املعمول هبا. احة يف BجZعاتبرص بغي ا لومع ذ°، رأى الوفد أنه  نة . ني جلوقال إن 

ترصف كقاض ها أي صفة وال والية ليك  ست  يق  تا ي لسـ ل تعددة . لتن ية أمر أسايس يف احملافل ا شفا ملومىض يقول إن ا فل
نة ا بة  ثلام هو احلال  سـاألطراف،  للج نسـ تن لل تقال م يقا  تصة  هم أن جتري سلطة  سـيق، ومن مثة مفن الرضوري ومن ا مخم حتق مل

تحدة تاجات، . ملونزهيا وفقا للقواعد واللواحئ املعمول هبا يف األمم ا B تقدمي تقرير عن تنوأضاف أنه رمغ ما بذل من ôود  سـل
ية ألن مجع احلقائق مل يكن مضن يا عىل رؤية موضو تقرير مل يكن  عفإن هذا ا ن نةمبل سة يف . للج والية ا تقرير الر ئيو(°،  ف

شالك املطروحة نة  يع تقدمي حلول  للمنظره ال  ممكتط بغي أن تمت . يسـ نظمة دوية  نويف األخري، شدد الوفد عىل أن إدارة  يم ل
 .مبوجب والية ومعايري تقرها ا5ول األعضاء فهيا

يق .43 نة ا تقرير املقدم إىل  سة عىل ا سـوشكر وفد جاماياك الر جل ل لتني تقدم يف الهنوض . ئ لوأعرب الوفد عن لغ قلقه إزاء ا
يوي بو بدور  ية اليت تضطلع فهيا الو ية الفكرية العا ححبقوق ا يمللك سة وحث عىل بذل . مل تقرير الر يورحب  هود ئب جلقصارى ا

شواغل يع ا لسوية  مج نظمي واإلدارة املعمول هبا فوق لك يشء وأكد عىل. لت بادئ ا لتوشدد عىل رضورة أن تكون  نة م جل أن 
توى مصغر نظمة عىل  سعى إىل إدارة ا ها أن  بغي  يق ال  سـا مل ت ي مسـ لن ن  .لت

سوية القضاm العالقة يف  .44 تعزيز رفاه املوظفني وأعرب عن أم� يف   Òشغ توأشار وفد اجلزائر إىل أن ا5ول األعضاء  ب من
توى مصغر. أقرب وقت ممكن نظمة عىل  ها أن تدير ا يس  يق  نة ا سـوأكد أن  مل سـ مجل لن ل ترص عىل القضاm لت يق، وأن دورها 

 Òتص ياسة العامة ملا ميي وا يلك ا سـ له لتنظ نحو املذكور يف الفقرة ل بو9 من املادة 7لعىل ا ية الو ي من اتفا  أن 9وجاء يف املادة . ق
ناء عىل اقرتاح املدير العام يق  نة ا يه  يف حيددها نظام املوظفني ا(ي توافق  تو برشوط ا سـ جل عل ظ Bقرتاح وأيد الوفد . لتنل

يق أية تعديالت رضورية عىل نظام املوظفني فä خيص القضاm العالقة نة ا بل  سـبأن يقدم املدير العام يف BجZع ا لتنللج  . ملق

يان ا(ي أدلت به مجموعة  .45 ب(ان لبوأيد وفد تونس ا ية عقدت وفقا ملا جاء يف الفقرة لا نا ية وأكد أن دورة ا ئاألفر ثت سـيق
ية أخرى ومل تعقد أيضا 5راسة WO/CC/63/8ث من الويقة 95 ناول أي  تعراض أو  ُ حرصا وبأن ا5ورة مل تعقد ال قض ت سـ

نظ تعارضة مع القواعد واللواحئ ا fاملقرتحات ا مل بمة مل نظويللو f أو تï ا تحدةمل نظومة األمم ا ملمة   . مل

يق مل يكن  .46 نة ا يجريm إن  سـوقال وفد  جل شأن اللتنن ية  نا ملشارك يف دورة ا ب ئ ت ثت بو، ولكن Üمهتا سـ ية للو يسائل ا5ا خل
ناول الفقرة  تترص عىل  هام أو اقرتاح موضوعي . WO/CC/63/8ث من الويقة 95تق بغي األخذ بأي إ سوذكر الوفد بأنه ال  ين ّ

بغي جتاه� ياق الفقرة . ينو ناء ا5ورة خارجة متاما عن  ية اليت قدمت أ سـورأى أن بعض Bقرتاحات املوضو ث ومىض . 95ع
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يام به يف هذه املرحÒيقول إن توجه، وهذا أمر ال ميكن ا يري ا ية العامة من أجل  لقه من الرضوري احلصول عىل موافقة ا ل تغ . مجلع
يق الرد ا(ي قدمه املدير العام نة ا يه BجZع، أن تقدر  سـواقرتح الوفد، عىل حنو ما خلص إ جل  .لتنل

يقات وBقرتاحات .47 سة إهنا أحاطت علام  تعلوقالت الر لي بارئ B تأخذها بعني ت و واقرتحت عقد ا5ورة العادية . عسـ
مترب  يق يف  نة ا  Òب سبا سـ لتنللج يه BجZع. 2011ملق بق أي يشء :  فä ييللوخلصت ما توصل إ يق أنه مل  نة ا يتترى  سـ لتنجل

سائل العالقة يف الفقرة  نة فä خيص ا ملآخر تقوم به ا نة  وعالوة عىل ذ.WO/CC/63/8ث من الويقة 95للج جل°، ترى 
ية سائل ا تدخل يف حل تï ا بغي أن  يق أنه ال  بقا ملتن ملت ت ي نسـ تام BجZع. ل سة ا نت الر توأ ي خعل  .ئ
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