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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 26 :سبمترب 2017

جلنة الويبو للتنسيق
الدورة الرابعة والسبعون (الدورة العادية الثامنة واألربعون)

جنيف ،من  2اإىل  11أأكتوبر 2017

تعديالت على نظام املوظفني من اقرتاح اللجنة االستشارية املستقلة للرقابة

من اإعداد اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة
.1

ّقررت امجلعية العامة للويبو ،يف دورهتا الثامنة وا ألربعني أ(أكتوبر  ،)2016ما ييل:

"" "2والالامتس من اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة أأن تعدّ ،ابملساعدة التقنية من ا ألمانة وبعد التشاور مع
ادلول ا ألعضاء ،الطرائق والإجراءات املناس بة (مبا يف ذكل أأية تعديالت رضورية يُقرتح اإدخالها عىل نظام املوظفني)
وفقا للنسخة املرا َجعة من ميثاق الرقابة ادلاخلية ،مبا يف ذكل تكل املنطبقة عىل املسارات اليت تتبعها جلنة التنس يق،
يك تنظر فهيا جلنة التنس يق وتع متدها يف دورهتا املقبةل( ".الفقرة  "2"22من الوثيقة )A/56/16
 .2وطبقا للقرار الوارد أأعاله ،حتتوي هذه الوثيقة عىل التعديالت اليت تقرتح اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة
(اللجنة الاستشارية) اإدخالها عىل نظام املوظفني.
 .3وقد نظرت اللجنة الاستشارية ،يف دورهتا الرابعة وا ألربعني املعقودة يف مارس  2017ودورهتا اخلامسة وا ألربعني
املعقودة يف يوليو  ،2017يف املسأأةل بغرض حتديد الطرائق والإجراءات املناس بة أأو الالزم حتديدها وفقا مليثاق الرقابة
ادلاخلية املرا َجع اذلي اعمتدته امجلعية العامة للويبو.
 .4وتنص الفقرة  39من ميثاق الرقابة ادلاخلية املرا َجع عىل مجةل أأمور مهنا أأنه يف حال أأثبت التحقيق اخلاص ابملدير العام
بعضا من ادعاءات سوك السلوك أأو لكها ،يكون للجنة الويبو للتنس يق "البت فامي اكن يتعني اإغالق القضية أأو بدء اإجراء
ت أأدييب وامليض فيه" .ويف حني ضخضع التداب ر التأأديبية والإجراءات ذات صةل ألكمام املادة  1.10من نظام املوظفني وللقواعد
من  1.1.10اإىل  6.1.10من لحئة املوظفني ،فاإن تكل ا ألكمام ل تشمل التداب ر التأأديبية والإجراءات ذات الصةل املنطبقة
عىل املدير العام .وعليه ل بد من سدّ تكل الفجوة بتوضيح أأن جلنة الويبو للتنس يق يه السلطة اخملتصة ابمليض يف ذكل
الإجراء ،وتوصية امجلعية العامة للويبو بفرض تدب ر تأأدييب ،اإن ر أأت رضورة ذكل.
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 .5وبناء عىل ذكل ،تويص اللجنة الاستشارية ابإدراج مادة جديدة يف نظام املوظفني يف هناية الفصل العارش ملعاجلة
تكل احلاةل احملدّدة اليت تصدر فهيا ادعاءات سوء سلوك ضد املدير العام .ويُقرتح أأن يكون نص املادة  2.10اجلديدة من
نظام املوظفني كام ييل:
احلمك
املادة 2.10
اجلديدة من
نظام املوظفني

النص احلايل

النص اجلديد املقرتح
"يف حال أأثبت حتقيق ادعاءات سوء
السلوك الصادرة ضد املدير العام،
تكون جلنة التنس يق يه السلطة
اخملتصة ابس لهالل اإجراءات تأأديبية من
خالل اإصدار رساةل اهتام ،و ّ
تسّل الر ّد
عىل رساةل الهتام ،والتوصية بتدب ر
تأأدييب ،اإن ر أأت رضورة ذكل ،يك
تطبقه امجلعية العامة .وللجنة التنس يق
سلطة حتديد املهةل لإرسال الر ّد عىل
رساةل الهتام ،ولإصدار توصيلها اإىل
امجلعية العامة .وجلنة التنس يق يه أأيضا
السلطة اخملتصة للبتّ يف الوقف املقؤقت
عن العمل ،اإن ر أأت رضورة ذكل .ويف
لك احلالت ا ألخرى ،تُطبق عىل املدير
العام ،كسب الاقتضاء ،املبادئ العامة
اخلاصة ابلإجراء التأأدييب املعمول به يف
الويبو ،مع ما يلزم من تبديل".

الغرض/وصف التعديل
يُقرتح اإدراج املادة 2.10
اجلديدة يف نظام املوظفني
ملعاجلة احلاةل احملدّدة اليت ي ُثبت
فهيا حتقيق ادعاءات سوء
السلوك الصادرة ضد
املدير العام.

 .6وخيضع اإهناء التعيينات ألكمام املادة  2.9من نظام املوظفني .وتنطبق الفقرة ( أأ) من تكل املادة عىل اإهناء تعيني
موظف من املوظفني .أأما الفقرة (د) مهنا فتحتوي عىل كمك خاص يتناول اإهناء تعيني املدير العام:

"وجيوز للجمعية العامة ،بناءً عىل مشورة جلنة التنس يق ،اإهناء تعيني املدير العام اإذا مل يعد قادرًا عىل أأداء واجباته
ألس باب حصية ،أأو اإذا ثبت أأن أأداءه أأو سلوكه غ ر مرض ،أأو لسبب أخر ُمحدَّد يف كتاب تعيينه".
 .7ول يش ر النص احلايل للامدة  (2.9أأ)( )3و(د) من نظام املوظفني ،رصاحة ،اإىل اإهناء التعيني بسبب سوء السلوك،
بل اإىل اإهنائه بسبب "سلوك غ ر مرض" ،وهو مصطلح غ ر ُمس تخدم ل يف املادة  1.10من نظام املوظفني بشأأن التداب ر
التأأديبية ول يف ميثاق الويبو للرقابة ادلاخلية أأو الواثئق ذات الصةل .وتو ّد اللجنة الاستشارية أأن تش ر اإىل أأن النظامني
ا ألسايس والإداري ملوظفي ا ألمم املتحدة (ّ )ST/SGB/2017/1ميزيان بوضوح بني اإهناء اخلدمة بسبب
"اخلدمة غ ر املرضية" وإاهناء اخلدمة " ألس باب تأأديبية" وترى أأنه من املس تحسن توف ر توضيح مماثل يف نظام موظفي الويبو.
وعليه ،تويص اللجنة الاستشارية بتعديل املادة (2.9د) .وتويص أأيضا بتوف ر توضيح مماثل فامي خيص املادة  (2.9أأ)(.)3
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احلمك

النص احلايل

املادة  (2.9أأ)( )3( )3اإذا ثبَت أأن أأداء املوظف
من نظام املوظفني أأو سلوكه غ ر مرض؛

النص اجلديد املقرتح

الغرض/وصف التعديل

( )3اإذا ثبَت أأن أأداء املوظف
أأو سلوكه غ ر مرض أأو اإذا ّتبني أأن
املوظف ارتكب سوء سلوك؛

الغرض من التعديل هو المتيزي
بوضوح بني اإهناء التعيني بسبب
"اخلدمة غ ر املرضية" وإاهناء
التعيني " ألس باب تأأديبية"
وضامن الاتساق يف اس تخدام
املصطلحات.

بناء عىل
بناء عىل (د) وجيوز للجمعية العامةً ،
املادة (2.9د) من (د) وجيوز للجمعية العامةً ،
مشورة جلنة التنس يق ،اإهناء تعيني
مشورة جلنة التنس يق ،اإهناء تعيني
نظام املوظفني
املدير العام اإذا مل يعد قادر ًا عىل أأداء املدير العام اإذا مل يعد قادر ًا عىل أأداء
واجباته ألس باب حصية ،أأو اإذا ثبت أأن واجباته ألس باب حصية ،أأو اإذا ثبت أأن
أأداءه أأو سلوكه غ ر مريض ،أأو لسبب أأداءه أأو سلوكه غ ر مرض ،أأو اإذا ّتبني
أأنه ارتكب سوء سلوك ،أأو لسبب أخر
أخر ُمحدَّد يف كتاب تعيينه.
ُمحدَّد يف كتاب تعيينه.

 .8ولكظت اللجنة الاستشارية أأنه اس لهُ لت ،يف عدد حمدود من احلالت ،اإجراءات تأأديبية ُوط ّبقت تداب ر تأأديبية
دون حتقيق مس بق.

 .9ويف هذا الصدد ،تنص القاعدة (2.1.10أأ) من لحئة املوظفني عىل ما ييل" :اإذا ّقرر مدير شعبة اإدارة املوارد البرشية
اس لهالل اإجراءات ت أأديبية ،ومىت ّقرر ذكل ،فعليه أأن يرسل رساةل اإىل املوظف املعين ("املدعى عليه") يعرض فهيا
ابلتفصيل سوء السلوك املزعوم ويقدم ا ألدةل ا ألساس ية عىل ذكل السلوك ،مبا يف ذكل أأي تقرير منبثق عن معلية حتقيق،
مفصل"...
ويدعوه اإىل تقدمي ر ّد ّ
 .10وترى أأمانة الويبو أأن التحقيق غ ر مطلوب عندما تكون الوقائع ُمثبتة ول تكون موضع اكتجاج من قبل املوظف،
و أأن أأصول الإجراءات مضمونة مبنح املوظف املعين اإممانية تقدمي ر ّد عىل رساةل الهتام .واللجنة الاستشارية مقتنعة بأأن
المتيزي بني وظيفة التحقيق ووظيفة التأأديب عنرص هام من عنارص أأصول الإجراءات وتو ّد ابلتايل اإبراز أأن الهدف من
التحقيق هو اإثبات الوقائع من خالل مجع واس تعراض ا ألدةل املتاحة ،سواء ا ألدةل اليت تثبت ا إلدانة أأو تكل اليت تثبت الرباءة.
 .11وتو ّد اللجنة الاستشارية أأن تش ر اإىل أأن النظام الإداري ملوظفي ا ألمم املتحدة أأكرث دقة بكث ر يف هذا الصدد ويعترب
التحقيق من الرشوط املس بقة لس لهالل اإجراءات تأأديبية " :جيوز ل ألمني العام أأن ي أأذن ابإجراء معلية ت أأديبية اإذا ما أأشارت
نتاجئ التحقيق اإىل اكامتل وقوع حاةل سوء سلوك( ".القاعدة  3.10من النظام الإداري ملوظفي ا ألمم املتحدة).
 .12وبناء عليه ،ترى اللجنة الاستشارية أأنه من املس تحسن توضيح هذا اجلانب يف لحئة موظفي الويبو .ومل ّا اكنت
املادة  2.12من نظام املوظفني تقيض بأأن للمدير العام صالكية اإدخال أأي تعديل عىل لحئة املوظفني ،فاإن
اللجنة الاستشارية تويص املدير العام ابلنظر يف اإممانية تعديل القاعدة  (2.1.10أأ) ليكون نصها كام ييل:

"اإذا ّقرر مدير شعبة اإدارة املوارد البرشية اس لهالل اإجراءات ت أأديبية ،ومىت ّقرر ذكل ،فعليه أأن يرسل رساةل إاىل
املوظف املعين يعرض فهيا ابلتفصيل سوء السلوك املزعوم ويقدم ا ألدةل ا ألساس ية عىل ذكل السلوك ،مبا يف ذكل عىل
مفصل يف غضون  30يوما من اترخي اس تالم الرساةل".
وجه اخلصوص تقرير التحقيق ،ويدعوه اإىل تقدمي ر ّد ّ
 .13و أأشارت اللجنة الاستشارية ،يف الفقرة  16من تقريرها الوارد يف الوثيقة  ،WO/GA/48/16اإىل أأن املادة (7.1ج)
من نظام املوظفني تذكر طريق مدير شعبة الرقابة ادلاخلية ،ابعتباره أأحد الطرق العديدة ل إالبالغ عن اخملالفات
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("مرشف يف التسلسل الوظيفي الهريم ،أأو مكتب املدير العام ،أأو مدير شعبة الرقابة ادلاخلية ،أأو رئيس جلنة
التنس يق").ومتاش يا مع أأفضل املامرسات املتبعة يف املنظامت ادلولية ا ألخرى املشاركة يف نظام ا ألمم املتحدة املوحد ،تويص

اللجنة الاستشارية بتعيني مدير شعبة الرقابة ادلاخلية ليكون الطريق ا ألويل واملفضّ ل ل إالبالغ عن اخملالفات املزعومة.
وس يضمن ذكل اس تالمه لك الشماوى يف الوقت املناسب ،اإذ س تكون وظيفة التحقيق عىل صعيد الويبو مس ندة اإليه
وس يكون مبوجب ميثاق الرقابة ادلاخلية ملكّفا مبهمة "[حتديد] مماتب لس تالم الشماوى املقدمة  ...بش أأن الإبالغ عن سوء
سلوك أأو جتاوزات أأو خمالفات".
 .14وبناء عليه ،تويص اللجنة الاستشارية بتعديل املادة (7.1ب) و(ج) من نظام املوظفني ليكون نصها كام ييل:
احلمك

النص احلايل

النص اجلديد املقرتح

(ب) واملوظف اذلي يُب ِلغ حبسن نية (ب) واملوظف اذلي يُب ِلغ حبسن نية
املادة (7.1ب)
عن معلومات تتعلق ابكامتل وجود
من نظام املوظفني عن معلومات تتعلق ابكامتل وجود
خمالفة يف املكتب ادلويل بشأأن أأمور
خمالفة يف املكتب ادلويل بشأأن أأمور
اإدارية أأو شقؤون العاملني أأو غ رها من اإدارية أأو شقؤون العاملني أأو غ رها من
ا ألمور املشاهبة يكون ابإممانه القيام
ا ألمور املشاهبة يكون ابإممانه القيام
بذكل دون الكشف عن هويته .و ُيس ُّن بذكل دون الكشف عن هويته .من
املكتب ادلويل أأكمام ًا للحامية من أأي واجب املوظفني الإبالغ عن اخملالفات
اإجراء انتقايم ،مثل اضخاذ قرار اإداري املشتبه فهيا اليت حتدث يف الويبو
مرصح به
يرض ابملوظف أأو التحرش اللفظي.
والتعاون يف أأي حتقيق ّ
كسب ا ألصول .و ُيس ُّن املكتب ادلويل
أأكمام ًا للحامية من أأي اإجراء انتقايم،
مثل اضخاذ قرار اإداري يرض ابملوظف أأو
التحرش اللفظي الانتقام بسبب
الامتثال لتكل الواجبات.

الغرض/وصف التعديل
يُقرتح التعديل بغرض ترس يخ
واحض لواجب الإبالغ عن
اخملالفات ،متاش يا مع أأفضل
املامرسات املتبعة يف منظومة
ا ألمم املتحدة.

املادة (7.1ج) من (ج) ويكون هذا الإبالغ من خالل أأي (ج) ويكون هذا الإبالغ من خالل أأي ي ُقرتح التعديل بغرض تعزيز
من الطرق امل ُ َّقررة التالية :اإىل مرشف من الطرق امل ُ َّقررة التالية :اإىل مرشف الإبالغ عن اخملالفات من خالل
نظام املوظفني
أ
تأكيد دور شعبة الرقابة ادلاخلية
يف التسلسل الوظيفي الهريم ،أأو
يف التسلسل الوظيفي الهريم ،أأو
بوصفها الطريق ا ألويل واملفضّ ل
مكتب املدير العام ،أأو مدير شعبة
مكتب املدير العام ،أأو مدير شعبة
ذلكل الإبالغ.
الرقابة ادلاخلية ،أأو رئيس جلنة
الرقابة ادلاخلية ،أأو رئيس جلنة
التنس يق ،اذلين جيب علهيم احلفاظ
التنس يق ،اذلين جيب علهيم احلفاظ
ُ
عىل اإخفاء هوية املوظف املُب ِل ّغ .و ُيس ُّن عىل اإخفاء هوية املوظف املب ِل ّغ .و ُيس ُّن
املكتب ادلويل أأكمام ًا بشأأن الإبالغ املكتب ادلويل أأكمام ًا بشأأن الإبالغ
عن اخملالفات ويب ِل ّغ املوظفون عن
عن اخملالفات.
اخملالفات املشتبه فهيا اإىل مدير شعبة
الرقابة ادلاخلية ،أأو مرشف يف
التسلسل الوظيفي ،اذلي يقوم عىل
الفور ابإبالغ مدير شعبة الرقابة
ادلاخلية .وتُس تّل التقارير اليت تُقدم اإىل

WO/CC/74/7
5

مدير شعبة الرقابة ادلاخلية مع تويخ
الرسية وجيوز أأيضا ملقدمهيا عدم
الكشف عن هويلهم .وتُبلَّغ ادعاءات
اخملالفات الصادرة ضد مدير شعبة
الرقابة ادلاخلية اإىل املدير العام .ويف
حال مل يتخذ مدير شعبة الرقابة
ادلاخلية أأي اإجراء يف غضون س تة
أأشهر ،جيوز للموظفني أأيضا اإبالغ
املدير العام أأو رئيس جلنة التنس يق.

 .15و أأبدت أأمانة الويبو حتفظات خبصوص امجلةل ا ألخ رة من النص اجلديد املقرتح للامدة (7.1ج) من نظام املوظفني واليت
وردت كام ييل" :ويف حال مل يتخذ مدير شعبة الرقابة ادلاخلية أأي اإجراء يف غضون س تة أأشهر ،جيوز للموظفني أأيضا اإبالغ
املدير العام أأو رئيس جلنة التنس يق ".وترى ا ألمانة ،كام جاء يف التعليقات اليت قدملها اإىل اللجنة الاستشارية ،أأن احلمك ل
يتوافق مع ميثاق الرقابة ادلاخلية ول مع س ياسة التحقيق ،من كيث رسية املسائل اخلاضعة للتحقيق ،فهو يستند اإىل
افرتاض أأن يكون املوظف عىل عّل ،يف مرحةل من املراحل ،ابلإجراء املُتخذ من قبل شعبة الرقابة ادلاخلية بشأأن حاةل اإبالغ
عن سوء سلوك ،بيامن قد ل يكون مدير شعبة الرقابة ادلاخلية ،ألس باب تتعلق ابلرسية ،يف وضع يسمح هل بزتويد املوظف
بتكل املعلومات .كام ترى ا ألمانة أأن هناك تناقضا أخر بني ذكل احلمك وميثاق الرقابة ادلاخلية يمكن يف عدم نص امليثاق،
يف أأي من أأكمامه ،عىل اإممانية أأن يتواصل املوظف بشلك مبارش مع رئيس جلنة التنس يق ،كىت وإان اكنت ادعاءات سوء
السلوك تتعلق مبدير شعبة الرقابة ادلاخلية أأو املدير العام.
 .16و أأ ِعدّت التعديالت املقرتحة مبساعدة تقنية من أأمانة الويبو .وقد ن ُظر يف التعليقات املُس تلمة و أأد ِمجت معظم
الاقرتاحات يف هذا التقرير الهنايئ .وتو ّد اللجنة الاستشارية أأن تبدي امتناهنا عىل ما تلقته من مشورة قانونية ومساعدة
يف هذا الصدد .وقد أأتيح مرشوع هذا التقرير ملنسقي اجملموعات ا إلقلميية ألغراض التشاور مع ادلول ا ألعضاء .واس ُتلمت
تعليقات من دولتني عضوين وروعيت دلى وضع الصيغة الهنائية لهذا التقرير.
 .17وتُقدم التعديالت املقرتحة يك تنظر فهيا جلنة الويبو للتنس يق وتعمتدها.

 .18اإن جلنة الويبو للتنس يق مدعوة اإىل النظر
يف التعديالت عىل نظام املوظفني املقرتحة
يف هذه الوثيقة من اللجنة الاستشارية املس تقةل
للرقابة ،واعامتدها.
[هناية الوثيقة]

