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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 2 :أأكتوبر 2023

جلنة الويبو للتنسيق
الدورة السابعة والستون (الدورة العادية الرابعة واألربعون)

جنيف ،من  23سبمترب اإىل  2أأكتوبر 2023

مشروع التقرير

من اإعداد ا ألمانة
 .2تناولت جلنة الويبو للتنس يق البنود التالية اليت تعنهيا من جدول ا ألعامل املو ّحد (الوثيقة  2 :)A/51/1و 2و 3و4
و 5و 6و 7و 8و 22و 22و 23و 24و 25و 26و 21و 20و 22و 22و 23و 45و 46و 47و.48
.2

وترد التقارير عن البنود املذكورة ،ابس تثناء البنود  7و 45و 46يف التقرير العام (الوثيقة .)A/51/20 Prov.1

.3

وترد يف هذه الوثيقة تقارير عن البنود  7و 45و.46

 .4وانتخب السفري فودي س يك (الس نغال) رئيسا للجنة التنس يق؛ وانتخبت السفرية فرياغ كريس تينا هالغند (هنغاراي)
والس يدة أألكس ندرا غرازيويل (سويرسا) انئبتني للرئيس.
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البند  7من جدول ا ألعامل املو ّحد
املوافقة عىل التفاقات
.5

استندت املناقشات اإىل الوثيقة .WO/CC/67/1

 .6وعرض املستشار القانوين هذا البند من جدول ا ألعامل ولفت انتباه ادلول ا ألعضاء اإىل وثيقة العمل اخلاصة ابملوافقة
عىل التفاقات .وقال اإن اتفاقني اقرتحا عىل جلنة التنس يق لتوافق علهيام ،و أأعرب عن رغبته يف تناول مسأألتني تتعلقان هبذه
الوثيقة ،املسأأةل ا ألوىل ختص التعليقات اليت تسلمهتا ا ألمانة عىل الفقرة  2من الوثيقة .و أأخطر جلنة التنس يق أأن هذه ،عىل
ما يتذكر ،يه الصيغة اليت طاملا اس تخدمهتا ا ألمانة للموافقة عىل واثئق التفاقات ،ولكن مثة من لفت انتباه ا ألمانة اإىل أأن
هذه الصيغة املس تخدمة ليست دقيقة للغاية ،و أأعرب عن رغبته يف التأأكيد ألعضاء جلنة التنس يق أأن ا ألمانة س تضمن ،عند
تقدمي أأية اتفاقات يف املس تقبل لينظروا فهيا ،أأن تطابق الصيغة املس تخدمة صيغة املادة  )4(22من اتفاقية الويبو ،لضامن أأن
تكون الصيغة دقيقة قدر الإماكن .أأما املسأأةل الثانية فتتعلق ابملادة  )4(2من التفاق املربم بني املنظمة وحكومة مجهورية
الصني الشعبية ،وقال اإن هذه املادة تشري اإىل احلمك املتعلق ابملساعدة عىل معاجلة الطلبات ادلولية اليت يودعها املودعون
الصينيون بناء عىل أأنظمة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومدريد ولهاي .ولغرض التسجيل يف جسل اجللسة ،رصح ابإن
ا ألمانة ،واحلكومة الصينية أأيضا ،تفهم أأن املادة  )4(2عندما تشري اإىل تقدمي املساعدة ،فاإن املقصود هو تقدمي املساعدة اإىل
املودعني الصينيني عىل اإيداع الطلبات ادلولية بناء عىل أأنظمة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومدريد ولهاي ،و أأي ددمات
وجهية قد يلزم تقدميها اإىل الزابئن بعد اإيداع الطلبات .وتساءل اإن اكن وفد الصني ووفد الاحتاد الرويس يريدان اإضافة أأي
يشء اإىل البيان الافتتايح ،لكنه أأضاف أأن ا ألمر لكه يرجع اإىل نظر أأعضاء جلنة التنس يق.
 .7ورصح وفد الصني بأأنه ينضم متاما اإىل توضيح املادة  )4(2من التفاق بني الصني واملنظمة ،ووافق عىل أأن يدون
هذا الفهم يف جسل اجللسة.
 .8و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل أأنه حاول لفت انتباه الرئيس اإىل اإدراجه يف القامئة مبارشة قبل بدء
املناقشات .واختار أأل يقاطع املستشار القانوين ،ألنه اكن يديل مبالحظاته المتهيدية ،مثري ًا نقطة نظام .ورغب يف اإاثرة نقطة
مبدئية حول اإجراء الاجامتع ،ل س امي استبعاد املراقبني وموظفي الويبو من حضور اجللسة ،مبن فهيم املوظفون من صغارمه
اإىل كبارمه .وابلنظر اإىل اتفاقية الويبو ،لحظ أأنه مثة مجموعة من ا ألعضاء ابلنس بة للجنة التنس يق هذه ،وتنص الفقرة  7من
املادة  8عىل اإماكنية متثيل أأي دوةل من ادلول ا ألعضاء يف املنظمة وغري ا ألعضاء يف اللجنة من جانب مراقبني .وليس مثة
استبعاد رصحي ألي هجة أأخرى ،ور أأى الوفد أأنه س يكون من املالمئ السامح والرتحيب حبضور أأولئك املراقبني ،اإىل جانب
أأي موظفني من موظفي الويبو الراغبني يف احلضور .وقال اإن الفقرة  8من املادة  8تنص عىل أأنه يتعني عىل اللجنة أأن تضع
نظاهما ادلاديل اخلاص .ولكن يف غياب قواعد تستبعد املراقبني واملوظفني ووسائط الإعالم ،ر أأى الوفد أأن استبعادمه من
حضور اجللسة أأمر ل يليق .ومل ي َس ِ
تحسن تشديد الإجراءات ا ألمنية اب ألحرى يف بعض ا ألبواب وود أأن يفيد بأأنه ما دام
مل يكن هناك استبعاد رصحي للمراقبني واملوظفني ،اإىل أخره ،من حضور اجللسة ،فاإنه ينبغي فتح مجيع أأبواهبا .وذكر وفدها أأنه
ليس هناك ما خيبأأ يف الاجامتع ،نظر ًا ألنه يتطرق لواثئق عامة .أأما املسائل اليت مهم ادلول ا ألعضاء واملوظفني ،وحامتً
املراقبني عىل اختالف أأنواعهم ،اإضافة اإىل البث الإلكرتوين املبارش للمداولت ،فهيي مفيدة جد ًا لغري احلارضين ،سواء
املوجودين حملي ًا أأو يف عوامصهم .وللك هذه ا ألس باب ،طلب فتح أأبواب اجللسة أأمام مجيع ا ألطراف املشار اإلهيا أنف ًا وتشمل
البث الإلكرتوين أأيض ًا.
 .1و أأشار الرئيس اإىل أأن هذه مسأأةل وجهية جدا وطلب من ا ألمانة أأن تقدم بعض التوضيح بشأأن القضااي اليت طرهحا
وفد الولايت املتحدة.
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 .20وردا عىل تعليقات وفد الولايت املتحدة ،ذكر اجمللس القانوين بأأنه جرت العادة أأن تتناول جلنة التنس يق املسائل
املتعلقة بشؤون املوظفني ،ويه غالبا ذات طابع رسي .و أأوحض أأن اجامتعات جلنة التنس يق اكنت دامئا مقصورة عىل أأعضاء
هذه اللجنة و أأن مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو ليست أأعضاء يف جلنة التنس يق .وإان املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت
غري احلكومية مل تُدع أأبدا اإىل اجامتعات هذه اللجنة .و أأشار اإىل أأن الوثيقة الإعالمية اليت قدمهتا ادلول ا ألعضاء ،أأي الوثيقة
 ،A/51/INF/1 Revاليت جاء فهيا أأنه فامي يتعلق بلجنة التنس يق ،رصاحة أأنه لن يدعى اإىل ذكل الاجامتع اإل أأعضاء جلنة
التنس يق وادلول ا ألعضاء يف الويبو من غري جلنة التنس يق.
 .22وردا عىل هذه املسأأةل اليت طرهحا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،قال املدير العام اإنه هو خشصيا وا ألمانة مل جيدوا
أأي صعوابت حول مسأأةل بث الوقائع .وخبصوص مسأأةل احلضور يف قاعة ا ألمانة ،ر أأى أأن ذكل جمرد مسأأةل كفاءة ابلنس بة
اإىل ا ألمانة .و أأفاد بأأنه يف ا ألس بوع السابق للجمعيات لك س نة تعني ا ألمانة املوظفني املعنيني ببنود حمددة .ومجيع املوظفني
مرحب هبم ليشاهدوا الوقائع اليت تبث .وقد عينت ا ألمانة من ينبغي أأن يكونوا يف القاعة لتجنب أأي هدر للوقت بال مربر
من جانب املوظفني ،وكام ميكن لدلول ا ألعضاء أأن ترى وجود عدد كبري ممن هيمتون مبختلف البنود الواردة عىل جدول ا ألعامل
بعد الظهر .وذكر بأأن ا ألمر راجع لصالحيات املدير العام أأن يبت يف من هو مناسب من املوظفني للحضور .وقال اإن
الراغبني يف مشاهدة ذكل عرب البث ميكنه أأن يشاهد عرب مجيع الوسائل وإانه لن يديل اإل بتحفظ واحد ،وما دامت جلنة
التنس يق ل تتناول شؤون املوظفني اإل أأحياان ،وليس دامئا ،فهناك بنود طرحت واكنت ذات طابع خشيص حساس .مثال،
ينبغي للمدير العام أأن يطلع جلنة التنس يق عىل أأي حالت فصل حتدث يف ا ألشهر  22املاضية .و أأحياان ،ميكن أأن تكون
هناك أأس باب لتصوير الوقائع ابلاكمريا ،ولكنه مل جيد أأاي من هذه ا ألس باب قبل وقائع اجامتع اللجنة بعد الظهر.
 .22و أأشار املستشار القانوين اإىل البيان اذلي أأدىل به الوفد املوقر للولايت املتحدة ا ألمريكية وذكر فيه النظام ادلاديل
للويبو و أأبدى ببساطة رغبته يف شد انتباه الوفد اإىل النظام ادلاديل العام للويبو وخص ابذلكر القاعدة  43اليت تتعلق
ابلإعالن اخلاص ابلجامتعات .و أأوحض قائ ًال اإن القاعدة تنص عىل عقد اجامتعات مؤمتر الويبو وامجلعية العامة للويبو واجامتعات
مجعيات الاحتادات بشلك مفتوح يف حني أأن اجامتعات الهيئات ا ألخرى والهيئات الفرعية تعقد بصورة مغلقة .ومىض يقول
اإن جلنة التنس يق تندرج يف الهيئات ا ألخرى وإان النظام ادلاديل العام ينص ابلتايل أأيض ًا عىل عقد اجامتعات اللجنة بصورة
مغلقة.
 .23وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء وشكر ا ألمانة عىل الوثيقة  WO/CC/67/1بشأأن املوافقة عىل التفاقات.
و أأعرب عن رغبته يف تقدمي بعض املالحظات فامي يتصل بشلك التفاقني وجبوهرهام .فبالنس بة اإىل الشلك ،قال اإن اجملموعة
ترى أأن الك التفاقني ل ميتثالن للامدة  )4(22من اتفاقية اإنشاء الويبو .ومن جانب أخر أأحاط علامً جيد ًا ابلتفسريات اليت
قدهما املستشار القانوين يف ذكل الصدد.
 .24أأما عن جوهر التفاقني ،فقال اإن دلى عدة دول أأعضاء بعض الشواغل ا ألخرى اليت ل تتصل اإل مبواد اإحدى
مذكريت التفامه واقرتح اإماكنية مواصةل تناولها يف الاجامتع عىل املس توى الثنايئ (ورحب ابلجامتعات الثنائية السابقة اليت
عقدت مع الوفد املعين) يف ذكل الصدد أأو اإماكنية طرهحا يف مرحةل لحقة .و أأعرب عن موقف اجملموعة املتحفظ بشأأن
التفاقني يف املرحةل احلالية.
 .25وساور وفد املكس يك شك واحد فقط بشأأن الإجراء .و أأبدى رغبته يف معرفة ما اإذا اكن البند  7من جدول ا ألعامل
س يطرح للبحث يف الوقت احلايل .وقال اإنه يفهم أأن هناك مشاورات غري رمسية جتري يف الوقت ذاته بشأأن املاكتب
اخلارجية مما يعين وجوب حضور الاجامتعني يف الن ذاته ور أأى ابلتايل رضورة عدم حبث ذكل البند حىت تنهتيي املشاورات.
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 .26وقال الرئيس اإن البيان اذلي أأدىل به وفد املكس يك جيسد ما س يقرتحه .و أأضاف قائ ًال اإن اللجنة حتتاج اإىل اإجراء
تبادل أأويل للراء بشأأن املسأأةل بناء عىل طلب عدة وفود مما اتفق عليه امجليع .واقرتح ابلتايل الانتقال اإىل تناول بند أخر من
جدول ا ألعامل لتكريس الوقت للمشاورات.
 .27و أأعاد الرئيس فتح ابب النقاش حول البند  7من جدول ا ألعامل بشأأن املوافقة عىل التفاقات فأأشار اإىل أأن ابب
النقاش فُتح يف اليوم السابق وعقدت الكثري من املشاورات منذ ذكل احلني وقال اإنه مرسر بأأن يبلّغ ادلول ا ألعضاء
ابلتوصل اإىل توافق يف الراء يف املشاورات .وعىل أأساس تكل املشاورات ،طلب من املستشار القانوين أأن يتلو النتاجئ اليت
مت التوصل اإلهيا.
 .28وتىل املستشار القانوين تفامه الرئيس عىل النحو التايل:
"فامي يتعلق ابلتفاق بني الصني والويبو ،تقر ا ألمانة واحلكومة الصينية بأأن املادة  )4(2من التفاق بني الصني والويبو يُفهم مهنا
أأهنا تنص عىل تقدمي املساعدة للمودعني الصينيني يف اإيداع طلبامهم ادلولية بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام
مدريد ونظام لهاي ،وبعد ذكل توفري أأية ددمات زبون وجهية ،حسب الاقتضاء ،فامي يتعلق بتكل الإيداعات.
"ومن املفهوم أأن مجيع معدات تكنولوجيا املعلومات س تقتىن وفقا لقواعد وممارسات الويبو اجلاري هبا العمل.
"ويف اخلتام ،أأحاطت ا ألمانة علام اكمال ابلنشغالت املعرب عهنا بشأأن اإجراءات توقيع التفاقات.
"( )2توافق جلنة التنس يق عىل التفاق املربم بني الويبو وحكومة مجهورية الصني الشعبية والتفاق بني الويبو
لتدون يف احملرض.
وحكومة الاحتاد الرويس ،بناء عىل التفامه بشأأن البياانت اليت أأدلت هبا مجيع ا ألطراف املعنية ّ
"وابلإضافة اإىل ذكل،
"( ()2أأ) تقرر أأيضا جلنة التنس يق بأأن تقتين الويبو مبارشة معدات تكنولوجيا املعلومات الالزمة مجليع ماكتب
الويبو اخلارجية ابس تخدام الإجراءات العادية ،وتقرر أأن مجيع ماكتب الويبو اخلارجية لن تنفّذ أأية أأنشطة تتعلق
مبعاجلة الطلبات املقدمة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد ونظام لهاي ،اإذا ما قررت امجلعية
العامة ذكل.
"(()2ب) وتقرر جلنة التنس يق أأن يُطبق يف املس تقبل الإجراء الوارد يف املادة  )4(22من اتفاقية الويبو بدقة،
وهو ما يعين أأن تلمتس ا ألمانة موافقة جلنة التنس يق قبل اإبرام وتوقيع أأي اتفاق بشأأن املاكتب اخلارجية
يف املس تقبل".
 .21وتوجه وفد الولايت املتحدة بسؤال اإىل املستشار القانوين فأأشار حتديد ًا اإىل اجلزء ا ألدري من الفقرة  (2أأ) .وتساءل
عن أأثر قرارات جلنة التنس يق يف سري قرار امجلعية العامة والعكس ابلعكس ،فامجلعية العامة وجلنة التنس يق ومؤمتر الويبو يه
لكها هيئات أأفقية.
 .20ورد املستشار القانوين قائ ًال اإن جلنة التنس يق وامجلعية العامة يه هيئات موازية وإان ما تقوم به جلنة التنس يق يف
الوقت الراهن ل يتعدى اإخطار امجلعية العامة أأنه يف مقدورها أأن تتخذ قرار ًا بشأأن اتفاق أأو اتفاقات املاكتب اخلارجية
ا ألخرى أأو أأنشطة هذه املاكتب يف املس تقبل .و أأشار اإىل أأن جلنة التنس يق تفضل اإحاةل ا ألمر للمدير العام ليضطلع اب ألمر
بنفسه وقد حيدث ذكل اإذا اكنت اللجنة ل تريد أأن ختول امجلعية العامة ابختاذ القرار الوارد يف فقرة القرار مبارشة .
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 .22واس متع وفد الولايت املتحدة اإىل الرشح وقال اإنه يشعر ابلقلق ألن قرار جلنة التنس يق مقيد برشوط ويتبع ما حيدث
يف هيئة أأخرى عىل الرمغ من كون امجلعية واللجنة هيئتني موازيتني .و أأشار اإىل أأنه ل شك أأن الوفود اليت اضطلعت ابلصياغة
جزء من قرار أأمشل قامئ بذاته
اكنت تريد للحمك  (2أأ) أأن يكون مطلق ًا ليكون ا ألمر حمض قرار جلنة التنس يق وابلتايل ً
ول يتبع أأي تدبري أخر صادر عن أأي هيئة أأخرى .و أأضاف أأنه يف حال أأرادت وفود أأخرى أأن تذكر امجلعية العامة ،ميكن
الاس تعانة مبقاربة أأخرى وحذف عبارة "ما مل تقرر امجلعية العامة غري ذكل" .و أأرص الوفد عىل طلبه ابحلصول عىل رشح
أأفضل للهدف وراء هذه العبارة اليت أأضيفت اإىل الاقرتاح ا ألصيل اذلي نوقش أأثناء املشاورات.
رس للمشاركة يف املشاورات غري الرمسية ،وإانه أأجرى أأيضا مشاورات ثنائية مع وفدي
 .22وقال وفد فرنسا اإن بدله ُ ّ
الصني والاحتاد الرويس عىل مدى عدة أأايم و أأسابيع ،ولكنه مل ّ
ورصح بأأنه يوافق عىل فتح
يغري موقفه بشأأن هذه املسأأةلّ .
مكتبني دارجيني للويبو يف الصني والاحتاد الرويس .و أأضاف أأنه أأعرب بوضوح عن الشكوك اليت انتابته خبصوص ا ألسلوب
املُنهتج ،وقد أأدرب نظرييه من الاحتاد الرويس والصني بأأنه اكن يفضّ ل العمل عىل حتديد الولية بطريقة مبدئية من أأجل تاليف
التوترات ،ولكنه أأبدى ارتياحه من اإفضاء تكل املشاورات الرمسية اإىل تبديد شكوك الك الطرفني .ور أأى الوفد أأن الصياغة
جتسد التوضيحات اليت أأعطيت خبصوص لك اجلوانب ،و أأعرب عن دهمه ملدادةل وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،ولكنه
ّ
ّ
أأبدى رسوره حيال متكن جلنة التنس يق من اإصدار قرار جلب الارتياح الالزم دون أأن يعيد فتح املسائل .ومبراعاة النقطة
اليت طرهحا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأعرب الوفد عن دهمه ل إالجراء اخلاص بفتح مكتبني للويبو يف الصني
والاحتاد الرويس.
 .23وقال وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإنه يعزتم املوافقة عىل الصيغة اليت تالها املستشار القانوين ،وذكل توخيا لإجياد
حل توفيقي وحتقيق التوافق والمتكّن أأدريا من غلق ابب النقاش حول هذا البند من جدول ا ألعامل.
 .24وشكر الرئيس وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل ما أأبداه من روح توفيقية و أأعطى اللكمة لوفد اجلزائر.
 .25وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة ا ألفريقية وقال اإن مجموعته ل تعرتض عىل التفاق املربم بني الويبو وحكوميت الصني
والاحتاد الرويس لفتح مكتبني جديدين يف هذين البدلين.
 .26ونظرا لعدم اإبداء أأي اعرتاض عىل مرشوع القرار بصيغته الواردة يف اقرتاح الرئيس اذلي تاله املستشار
القانوين ،اعمتدت جلنة التنس يق فقرات القرار املذكورة.

البند  45من جدول ا ألعامل املو ّحد
التقرير الس نوي عن املوارد البرشية
 .27و أأحاط الرئيس ،دلى عرضه البند  45من جدول ا ألعامل املُعنون "التقرير الس نوي بشأأن املوارد البرشية" ،علام
ابلواثئق الثالث املقدمة اإىل جلنة الويبو للتنس يق يك تنظر فهيا ،ويه التقرير الس نوي بشأأن املوارد البرشية
(الوثيقة  ،)WO/CC/67/2والتصويب اخلاص هبا (الوثيقة  ،)WO/CC/67/2 CORRوملخص القرارات والتوصيات
الصادرة عن جلنة الربانمج واملزيانية يف دورمها احلادية والعرشين (الوثيقة  .)WO/PBC/21/21ودعا بعد ذكل ا ألمانة اإىل
تقدمي البند.
 .28وجاء يف ملخص ا ألمانة أأن التقرير الس نوي بشأأن املوارد البرشية يوفر معلومات حمدثة عن وضع القوة العامةل يف
الويبو ،وتشكيلهتا ،والتوازن بني املناطق اجلغرافية وبني اجلنسني ،والتوهجات اخلاصة بتكل القوة العامةل ،وتاكليف املوظفني،
والتطورات ا ألدرية يف اإدارة املوارد البرشية .ودعت ا ألمانة جلنة الويبو للتنس يق اإىل الإحاطة علام بعدد من املسائل املتعلقة
ابملوارد البرشية واملوافقة علهيا .وقالت اإن من بني البنود املطروحة للموافقة اقرتاح برفع السن القانونية للتقاعد من  62عاما
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اإىل  65عاما ابلنس بة للموظفني اذلين يلتحقون ابلويبو بعد  2يناير  ،2024طبقا لقرارات مماثةل ُاختذت يف منظامت أأخرى
اتبعة ملنظومة ا ألمم املتحدة ،بناء عىل توصية من الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي ا ألمم املتحدة.
 .21و أأوحضت ا ألمانة أأن التقرير الس نوي بشأأن املوارد البرشية يش متل عىل اسرتاتيجية حمدثة للموارد البرشية حتدّ د
منظورا عايل املس توى خبصوص كيفية اإدارة عدد من اخملاطر والتحدايت الاسرتاتيجية اليت تواجه الويبو يف الثنائية القادمة.
و أأفادت بأأن من العنارص الرئيس ية لتكل الاسرتاتيجية رضورة ضامن أأن تكون الويبو منظمة تفي ابلغرض املنشود مهنا
وتكون قادرة عىل الاس تجابة بطريقة مناس بة لالحتياجات العاملية املتطورة اخلاصة ابمللكية الفكرية .وذكرت ،فضال عن
ذكل ،احلاجة اإىل اإدارة تاكليف املوظفني الدذة يف الارتفاع والتصدي اإىل عدم التوازن بني املناطق اجلغرافية وبني اجلنسني.
و أأشارت اإىل أأن الويبو تعزتم البقاء صاحب همل ُمفضّ ل وتوفري بيئات همل جذابة وحمفّزة ومس تحقات تنافس ية وفرص
معقوةل للمنو والتطور فضال عن حوافز تش ّجع عىل حتقيق اإجنازات ابرزة.
 .30وهناك عنارص أأخرى من التقرير الس نوي بشأأن املوارد البرشية توفر معلومات حمدثة عن تنفيذ أأنظمة الإدارة
املقرر أأن تددل الوحدة اخلاصة ابملوارد البرشية املندرجة
احملس نة ،اليت من شأأهنا تعزيز فعالية العمليات وإاعداد التقارير .ومن ّ
مضن نظام التخطيط للموارد املؤسس ية ( )ERPطور التشغيل يف القريب ،كام يُتوقّع تنفيذ ا ألنظمة احملس نة لتخطيط املوارد
البرشية يف القريب العاجل .وميث ّل اإصالح العداةل ادلادلية أأحد العنارص املهمة ا ألخرى وأخر مرحةل لس تكامل مراجعة نظام
املوظفني ولحئته وإاصدار الصيغة املوافق علهيا إلجراءات وس ياسات املوارد البرشية ،اليت اس هتُ لت يف عام .2022
 .32وقالت ا ألمانة اإن املرفق الثالث ابلتقرير الس نوي بشأأن املوارد البرشية يتضمن موجز ًا عن أأنشطة مكتب ا ألدالقيات.
و أأفادت بأأن التقرير الس نوي الثاين ملكتب ا ألدالقيات أأدرج للتيسري يف املرفق الثالث ابلتقرير الس نوي بشأأن املوارد البرشية
حىت يتس ىن النظر فيه يف س ياق املسائل املتعلقة ابملوظفني ألن مكتب ا ألدالقيات هو مكتب مس تقل موجود يف مكتب
املدير العام .و أأحاطت علامً ابعامتد س ياسة محلاية املبلغني عن اخملالفات واس هتالل برانمج للتدريب الإلزايم يف جمال
ا ألدالقيات والزناهة وزايدة ملحوظة يف مس توى الوعي ابملبادئ ا ألدالقية وإاجراءات رفع التقارير عن سوء السلوك يف
الويبو من مضن أأمه ا ألحداث .و أأفادت امجلعيات لعام  2022ابعامتد مدونة الويبو ل ألدالقيات .و أأشارت اإىل تنفيذ أأنشطة
التدريب الإلزايم يف جمال ا ألدالقيات والزناهة لفائدة مجيع املوظفني واس تكامل أأكرث من  18ابملائة من املوظفني للتدريب.
 .32وحتدث وفد اململكة املتحدة ابمس اجملموعة ابء وشكر ا ألمانة عىل التقرير الس نوي بشأأن املوارد البرشية واجللسات
الإعالمية غري الرمسية املتعددة املنظمة فامي يتصل ابملوضوع .واتفق عىل أأمهية اسرتاتيجية جديدة للموارد البرشية و أأعرب يف
الوقت ذاته عن بعض شواغهل إازاء الارتفاع الشديد يف تاكليف املوظفني .ودعا ا ألمانة اإىل رصد تاكليف املوظفني وأاثرها يف
ا ألمدين املتوسط والطويل عن كثب .وفامي خيص املسائل الواردة يف التقرير الس نوي بشأأن املوارد البرشية اليت جيب أأن
تولهيا جلنة الويبو للتنس يق عنايهتا ،أأكد ما ييل ( أأ) الإحاطة علامً مبسأأةل اإهناء عقود التوظيف دالل الس نة املاضية( ،ب)
ومالحظة املعلومات الواردة يف الفقرات من  52اإىل  55من الوثيقة واخلاصة ابختيار الس يد فالدميري يوس يفوف كعضو يف
جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي الويبو حىت ادلورة العادية للجنة الويبو للتنس يق يف س نة ( ،2027ج) واملوافقة عىل
املسائل املتعلقة ابملوظفني واعامتدها يف الفقرتني  60و 62من الوثيقة( ،د) ومالحظة املعلومات الواردة يف الفقرات من 62
اإىل  65من الوثيقة.
 .33وشكر وفد اإكوادور ا ألمانة عىل التقرير و أأاثر ثالث نقاط أأي أأمهية اإجراء الرتقيات وفق ًا للمامرسات املطبقة يف املنظمة
وتوفري احلوافز للموظفني حىت يقدموا ددمات جيدة ضام ًان لتحقيق التوازن بني اجلنسني و أأدري ًا أأمهية مراعاة ا ألصول القانونية
مبا يف ذكل اإاتحة الفرصة للموظفني لرشح حالهتم فامي يتصل حبالت الفصل عن اخلدمة.
 .34ورحب وفد الصني ابلتقرير الس نوي بشأأن املوارد البرشية اذلي يساعد ادلول ا ألعضاء عىل حتسني فهمها للمبادرات
املضطلع هبا يف ميدان املوارد البرشية .كام رحب جبهود الويبو املبذوةل يف ذكل اجملال معراب عن أأمهل يف أأن تعزز الويبو
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الشفافية يف العمل عىل املوارد البرشية وفق ًا ملتطلبات ادلول ا ألعضاء والامتسامها أأدذ ًا يف احلس بان احتياجات العمليات
ورضورة حتقيق التوازن بني اجلنسني والتوازن اجلغرايف.
 .35وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة ا ألفريقية وهنأأ الرئيس عىل انتخابه رئيسا للجنة هممة للغاية .والتفت الوفد اإىل مسأأةل
املوارد البرشية مذكرا بلكامته السابقة ابمس اجملموعة ا ألفريقية بشأأن موضوع التوازن ا إلقلميي ودعا ا ألمانة مرارا اإىل أأن تضمن
حتسني التوازن ،مشريا اإىل أأن التقرير يربهن عىل أأن اجملموعة ابء ممثةل ابإفراط يف الويبو .وحث الوفد ا ألمانة عىل توظيف
موظفني من مجموعات إاقلميية أأخرى عند تساوي الكفاءات ،ومن إ  اإاتحة فرص أأكرب لبدلان اجملموعة ا ألفريقية لت  متثل يف
الويبو.
 .36وهنأأ وفد مرص الرئيس عىل انتخابه .و أأكد الوفد تعليقات اجملموعة ا ألفريقية ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية و أأعرب
عن شكره ل ألمانة عىل التقرير الس نوي بشأأن املوارد البرشية .و أأكد الوفد دهمه لسرتاتيجية املوارد البرشية وذكر ببيانه
السابق الوارد يف جلنة املزيانية فامي يتعلق برضورة التوزيع اجلغرايف املتوازن للموظفني يف ا ألمانة .و أأشار الوفد اإىل أأن هذا
املبد أأ ل يبدو منفذا تنفيذا مالمئا ،رمغ أأنه مل حيدد يف اتفاق املنظمة .و أأشار الوفد اإىل بيان ا ألمانة اذلي أأفاد بأأن س ياسة
التوزيع اجلغرايف حتتاج اإىل مراجعة .ووافق الوفد مع هذا التقيمي ور أأى أأنه ل بد من بدء مشاورات حول ا ألمر بأأرسع ما
ميكن لإصالح أأوجه الاختالل املالحظة يف تقرير ا ألمانة.
 .37و أأيد وفد فرنسا بياانت الوفود ا ألخرى فامي يتعلق بأأمهية التاكفؤ بني اجلنسني يف املنظمة .والتفت الوفد اإىل المتثيل
اجلغرايف و أأقر تعليقات الوفود ا ألخرى و أأشار اإىل أأمهية اجلدارة .ولكن الوفد أأشار أأيضا اإىل وجود واقع جغرايف و أأن الويبو
موجودة يف بدل هل حدود طويةل جدا مع بدل أخر وينبغي أأدذ ذكل يف الاعتبار .إ  أأشار الوفد اإىل رضورة مراقبة تاكليف
الرواتب .ويف هذا الصدد ،قال الوفد اإن نس بة املناصب من رتبة مدير أأعىل خبمسة يف املئة ،فامي تناهز ثالثة يف املئة
ابملنظامت ا ألخرى .واقرتح الوفد أأنه ينبغي أأن يؤدذ يف الاعتبار أأثناء ختطيط القوى العامةل حبيث تكون النس بة أأكرث واقعية
بني املناصب من رتبة مدير واملناصب ا ألخرى ،وتصبح أأقرب اإىل منظامت ا ألمم املتحدة ا ألخرى.
 .38وهنأأ وفد ايران (مجهورية  -اإسالمية) الرئيس عىل انتخابه وشكر ا ألمانة عىل الواثئق املقدمة والعرض .وذكّر الوفد
مبدادلته أأثناء ادلورتني العرشين واحلادية والعرشين من جلنة الربانمج واملزيانية مشري ًا اإىل أأن التوزيع اجلغرايف مبد أأ جوهري
يقر به ميثاق ا ألمم املتحدة .وعرب الوفد عن قلقه حيال مشالك المتثيل اجلغرايف يف ا ألمانة أم ًال يف زايدة عدد املبادرات
واخلطوات مبشاورة ادلول ا ألعضاء ورضاها ما سيمتخض عنه اسرتاتيجية واحضة وجدول زمين ومعلومات حمدثة ومنتظمة
لدلول ا ألعضاء.
 .31ورحب وفد الولايت املتحدة ابلتقرير الس نوي بشأأن املوارد البرشية يف الوثيقة  .WO/CC/67/2و أأحال الوفد اإىل
وثيقة أأخرى ويه  A/51/14وحتديد ًا بند جدول ا ألعامل رمق  22حيث تطلب جلنة الربانمج واملزيانية من املدير العام أأن
ينقل اإىل جلنة اخلدمة املدنية ادلولية مسأأةل اللكفة املزتايدة للموظفني .و أأراد الوفد أأن يؤكد جمدد ًا عىل أأمهية هذه القضية و أأن
يطرح ا ألس ئةل بشأأهنا .كام راودته الرغبة يف فهم كيف س تحصل جلنة الربانمج واملزيانية عىل اتييد امجلعية العامة للويبو.
 .40وهنأأ وفد مجهورية الكونغو ادلميوقراطية املدير عىل انتخابه مهنئة حارة مؤكد ًا هل عىل ادلمع الاكمل .و أأقر الوفد ابجلهود
املبذوةل لتحقيق التوازن اجلغرايف مشري ًا اإىل أأن  220دوةل عضو من اإجاميل  286دوةل ممثلون يف ا ألمانة .و أأضاف الوفد أأنه
يتعني التعامل مع ا ألمر حبذر ابلغ مؤيد ًا بذكل بيان اجلزائر اذلي أألقته أنف ًا نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .و أأكد أأنه يؤيد أأية
س ياسات خلفض مواطن الاختالل يف التوزيع اجلغرايف بني ا ألقالمي بل ودادل ا ألقالمي ذامها .و أأشار الوفد اإىل أأن بعض ادلول
ا ألعضاء غري ممثةل مبا فيه الكفاية و أأنه يتعني الاعتناء بوجه داص بطلبات رعااي بدلان مثل هذه ا ألقالمي .و أأكد الوفد أأنه يويل
عناية داصة ملبادئ التنوع اجلغرايف مؤيد ًا عىل وجه اخلصوص البياانت املذكورة يف الفقرتني  27و 30يف التقرير الس نوي
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للموارد البرشية .و أأضاف أأن الاسرتاتيجيات الواردة يف هذه الفقرات ميكن أأن تشلك من وهجة نظره أأساس ًا موثق ًا وح ًال
انجع ًا ملشلكة اختالل التوازن اجلغرايف.
 .42وهنأأ وفد اإس بانيا الرئيس عىل انتخابه وشكر ا ألمانة عىل التقرير الشامل وعىل تشاوره مع ادلول ا ألعضاء يف اإكامل
التقرير وحتسينه .و أأكد الوفد عىل أأمهية عنارص املزيانية يف املوارد البرشية فلنئ احتوى التقرير جزئي ًا عىل هذه العنارص ،فاإنه
من املمكن زايدمها لتوفري املزيد من املعلومات لدلول ا ألعضاء .و أأحاط الوفد علامً ابلزايدة املقرتحة يف لكفة املوظفني ومقدارها
تسعة ابملائة يف مرشوع املزيانية عىل الرمغ من اس تقرار عدد املوظفني بسبب الإنفاق عىل اإعادة التصنيف وترقية بعض
املناصب ملس توى املدراء وتنايم أأصول املوظفني ولكفة التأأمني الصحي املتقاعدين والقضااي املتعلقة بصندوق املعاشات
التقاعدية .واس تطرد الوفد قائ ًال اإن هذه العوامل لكها تشلك دافع ًا ل ألمانة للقيام بدراسة بشأأن التطور احملمتل لهذه التاكليف
دالل ا ألعوام املقبةل مقارنة بتوقعات زايدة ادلدل .وهنا ،أأراد الوفد التذكري بشواغل ادلول ا ألعضاء حيال الزايدة املطردة يف
لكفة املوظفني.
 .42وهنأأ وفد جنوب أأفريقيا الرئيس عىل تعيينه و أأيد البيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر ابمس اجملموعة ا ألفريقية مردد ًا أأيض ًا
املشاعر اليت عرب عهنا وفدا مرص وإايران (مجهورية – الإسالمية) فامي يتعلق بتشجيع املساواة اجلغرافية بني موظفي الويبو.
وحث ا ألمانة عىل اختاذ خطوات تريم اإىل موازنة اجلداول من دالل اإدراج البدلان القليةل المتثيل والبدلان غري املمثةل .وساند
أأيض ًا البيان اذلي أأدىل به وفد فرنسا بشأأن الهنوض ابملساواة بني اجلنسني.
 .43وهنأأ وفد الس نغال الرئيس عىل انتخابه و أأكد هل دهمه التام .وشكر ا ألمانة عىل التقرير الس نوي بشأأن املوارد البرشية
مرحب ًا ابلإصالحات املنفذة دالل الس نة و أأنشطة التوظيف والعالقات احملس نة بني الإدارة واملوظفني .و أأشار اإىل شاغلني
أأوهلام المتثيل اجلغرايف .ويف ذكل الصدد ،أأيد البياانت السابقة اليت أأدىل هبا وفد اجلزائر ابمس اجملموعة ا ألفريقية وقال اإنه من
الرضوري مالحظة الس بل احملمتةل لتحقيق مثل ذكل الإنصاف يف اإطار التوظيف .إ  ذكر الشاغل الثاين أأي املساواة بني
اجلنسني .وإاذ أأحاط علامً ابلتقدم احملرز نظر ًا اإىل كون  53ابملائة من موظفي الويبو من النساء ،ر أأى أأنه ينبغي بذل اجلهود
لتصحيح أأوجه اختالل التوازن عىل مس توى كبار املوظفني مبا يف ذكل عىل مس توى هيئات صنع القرار.
 .44وهنأأ وفد مجهورية تزنانيا املتحدة عىل انتخاب الرئيس .وطلب احلصول عىل املعلومات من ا ألمانة خبصوص تقلص
جحم املكتب ا ألفريقي مما يعد شاغ ًال قد أأثري دالل مؤمتر الويبو ا ألفريقي .واس تفرس عن التدابري التصحيحية املزمع اختاذها.
 .45ويف اإطار التطرق للموضوع اذلي أأاثره وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،أأكد املدير العام أأنه س يلتقي برئيس جلنة
اخلدمة املدنية ادلولية دالل ا ألسابيع املقبةل و أأنه ُخيطط لإفادة جملس الرؤساء التنفيذيني التابع ل ألمم املتحدة دالل الاجامتع
املُقبل يف نومفرب.
 .46وفامي يتعلق ابلمتثيل اجلغرايف ،أأكد املدير العام جمدد ًا الزتام ا ألمانة بتنفيذ مبد أأ المتثيل اجلغرايف العادل يف ا ألمانة.
وللتشديد عىل هذا الالزتام ،أأضاف أأن ا ألمانة قد وظفت أأخصائي ًا يف قضااي اجلنسني والتنوع .وفامي يتعلق ابملنظور
اجلنساين ،لحظ املدير العام أأن ا ألمانة قد حددت هدف ًا للمساواة بني اجلنسني بنس بة متاكفئة يف اإطار ا ألمانة بأأرسها حبلول
عام  .2020و أأشار اإىل وترية التناقص الطبيعي املتدنية يف ا ألمانة والبالغة نس بة  2,5ابملائة ،مما حيد من قدرة ا ألمانة عىل تنفيذ
التغيري بوترية أأرسع .ورمغ ذكل ،أأكد املدير العام إارصار ا ألمانة عىل معاجلة مشلك التنوع بشقيه اجلغرايف واجلنساين ،واعرتف
بأأنه من أأبرز الشواغل ابلنس بة لدلول ا ألعضاء .و أأضاف أأنه يمت الإعالن عن مجيع املناصب الشاغرة و أأن وفود ادلول ا ألعضاء
مدعوة اإىل اإخطار عوامصها بفتح تكل املناصب بغية جذب مجموعة متنوعة من املر حَّشني .و أأشار املدير العام أأيض ًا اإىل أأن
ا ألمانة ترغب يف بلوغ أأقىص حد من الشفافية فامي يتعلق ابلتنوع ،بشقيه اجلنساين واجلغرايف ،ولهذا الغرض تُنرش اإحصاءات
مفصةل يف ظرف لك س تة أأشهر.
ح
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 .47وفامي يتعلق ابملسأأةل اليت أأاثرها وفد مجهورية تزنانيا املتحدة ،أأوحض املدير العام أأنه قد ُأع ِلن مؤخر ًا عن منصبني يف
املكتب ا ألفريقي و ُأج ِري تعيينان .ورحب مرحش داديل اإحدى هاتني املنافس تني ،وابلتايل سيمت الإعالن عن منصب أخر.
 .48وفامي يتعلق ابملسأأةل الإجرائية حول قرار جلنة املزيانية القايض بلفت الانتباه لشواغل جلنة اخلدمة املدنية ادلولية
ُدرج جلنة التنس يق التابعة للويبو فقرة
وجملس الرؤساء التنفيذيني بشأأن ارتفاع تاكليف املوظفني ،اقرتحت ا ألمانة أأن ت ِ
سادسة للقرار يف البند  45من جدول ا ألعامل اذلي حيمل عنوان "التقرير الس نوي عن املوارد البرشية" جتس يد ًا لتأأييد جلنة
التنس يق التابعة للويبو لقرار جلنة املزيانية.
 .41وقبل اختتام البند  45من جدول ا ألعامل ،خلصت الرئيسة قرارات جلنة الويبو للتنس يق و أأحاطت علام
ابملعلومات الواردة يف التقرير الس نوي عن املوارد البرشية عىل النحو التايل:
الفقرة  50بشأأن اإهناء عقود التوظيف – اإهناء اخلدمة ابلرتايض" ،اإن جلنة الويبو للتنس يق مدعوة ل إالحاطة
علام ابملعلومات الواردة يف الفقرة السابقة".
الفقرة  56بشأأن جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي الويبو" ،اإن جلنة الويبو للتنس يق مدعوة ل إالحاطة علام
ابملعلومات الواردة يف الفقرات من  52اإىل  55أأعاله ،لختيار الس يد فالدميري يوس يفوف كعضو يف جلنة
املعاشات التقاعدية ملوظفي الويبو للفرتة املمتدة حىت ادلورة العادية للجنة الويبو للتنس يق عام ."2027
الفقرة  51بشأأن تكرمي املدير العام من قبل معايل وزير التصالت ابململكة املغربية" ،اإن جلنة الويبو للتنس يق
مدعوة ل إالحاطة علام مبوضوع الوسام املذكور يف الفقرة  ،58واملوافقة عىل قبول هذا الوسام من جانب
املدير العام".
الفقرة " ،"3"62اإن جلنة الويبو للتنس يق مدعوة اإىل الإحاطة علام ابلتعديالت املددةل عىل املرفق الثاين من
نظام املوظفني ولحئته ،يف املادة (2و) ،املتعلقة ابملبالغ املقررة للمنح التعلميية ،والسارية اعتبارا من العام
ادلرايس اجلاري بدءا من  2يناير ."2023
الفقرة " 66اإن جلنة الويبو للتنس يق مدعوة اإىل الإحاطة علام ابملعلومات الواردة يف الفقرات من  62اإىل
 65أأعاله".
 .50واعمتدت جلنة الويبو للتنس يق الوثيقة  WO/CC/67/2عىل النحو التايل:
الفقرة  "2"62بشأأن تعديالت املادة  20.1من نظام املوظفني ولحئته "سن التقاعد" لتددل حزي النفاذ
اعتبارا من  2يناير 2024؛
والفقرة  "2"62اعمتدت "معايري سلوك اخلدمة املدنية ادلولية" اجلديدة ليبد أأ العمل هبا يف  2يناير ،2024
ووافقت عىل التعديل املقابل يف املادة  5.2من نظام املوظفني ولحئته "السلوك".
 .52وإاضافة اإىل ذكل:
المتست جلنة الويبو للتنس يق من املدير العام أأن ينقل اإىل جلنة اخلدمة املدنية ادلولية وجملس الرؤساء
التنفيذيني شواغل ادلول ا ألعضاء بشأأن وقع ارتفاع تاكليف املوظفني عىل الاس تدامة املالية للمنظمة،
ورضورة تويخ املزيد من احلذر والنظر يف اختاذ تدابري موقوتة وفعاةل ،ول س امي يف س ياق الاس تعراض
الشامل اذلي جتريه جلنة اخلدمة املدنية ادلولية يف الوقت الراهن لهذه املسائل.
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البند  46من جدول ا ألعامل
مراجعة نظام املوظفني ولحئته
 .52وعرض املدير العام البند  46من جدول ا ألعامل "مراجعة نظام ولحئة املوظفني" وطلب من ا ألمانة تقدمي البند.
 .53وقالت ا ألمانة اإن اإصالح الفصلني العارش واحلادي عرش من نظام ولحئة املوظفني س يفيض اإىل نتيجة الاس تعراض
العام لنظام ولحئة موظفي الويبو اذلي بد أأ يف  2020واذلي اكن أأول اس تعراض شامل ينجز يف أأكرث من  20س نة .ولقد
اكنت مراجعة الفصلني هملية تشاركية طيةل تسعة أأشهر .ومجيع أأحصاب املصلحة الرئيس يني اكن عندمه فرصة وافرة للمسامهة
يف احلديث وجرت استشارة املوظفني عىل نطاق واسع ودعومهم اإىل التعليق وقد أأخطرت ابنتظام ابلتقدم احملرز .ومل تنجز
الويبو هذا الإصالح مبفردها ،ولكن مبساعدة خبري كبري يف القانون الإداري ادلويل هل دربة وافرة ابملنظامت ادلولية و أأنظمة
العداةل ادلادلية .وقد أأجرى اس تعراضا لنظام ا ألمانة احلايل و أأسدى النصح بشأأن خيارات الإصالح املامتش ية مع املامرسات
املثىل واملعايري ادلولية .ويضم نظام العداةل ادلاديل احلايل عددا من أأوجه القصور الكبرية .وقد شددت ا ألمانة كثريا عىل
النظام القانوين الرمسي اذلي يعد متناقضا وطويل ا ألمد .ومل تدرج فرصا اكفية لتسوية املنازعات غري الرمسية املبكرة قبل
اللجوء اإىل املسارات الرمسية .والنظام احلايل دليط من التعلاميت الإدارية املتتالية وجلان الاس تعراض الندّ ي وقد أأضيفت
أأجزاء من الاس تعراضات عىل مر الزمن .وإان احلدود الفاصةل بني خمتلف جلان الاس تعراض الندي غري واحضة ،وتسفر عن
خماطر التدادالت والثغرات .وميكن مثال أأن تذهب حالت التظلامت اإىل املدير العام يك يبت أأربع مرات يف مسأأةل واحدة
نفسها .وعالوة عىل ذكل ،اس تغرقت اإجراء املناقشة وقتا طويال غري مربر ،وهذا وقت اكن ا ألحرى قضاؤه عىل اجلوهر.
وسامه حضور حمامني يف لك املراحل يف العملية اليت أأصبحت قاس ية عىل حنو غري مالمئ .ومن انحية أأخرى هناك نقص اتم
ل إالجراء يف بعض أأجزاء العملية .وماذا تعين أأوجه القصور هذه ملوظفي الويبو؟ و أأفادت ا ألمانة بأأن نظام العداةل ادلاديل
ل يسهل فهمه وليس متاحا للموظفني .وقد شعر العديد من املوظفني برضورة توكيل حمامني لتويل قضاايمه ،وهذا ملكف
جدا .واكنت العملية طويةل واس تغرقت التسوية وقتا طويال جدا .وهذه الإجراءات الطويةل واملتناقضة مل تفض اإىل بيئة همل
جيدة للموظفني املعنيني و أأدت اإىل تش تيت الاهامتم عن العمل .وتطلبت العملية احلالية من عدد كبري من املوظفني اإدارة
ش ىت اللجان والردود ومن إ  اكنت العملية ملكفة للمنظمة عند أأدذ وقت املوظفني يف احلس بان.
 .54ورشحت ا ألمانة اخلصائص املفتاحية للنظام املقرتح اجلديد والقمية املضافة وقالت اإن الاقرتاح يريم اإىل تعزيز أليات
حل الزناع غري الرمسية من دالل وظائف أأمني املظامل ،وعليه ،حيمل الفصل احلادي عرش اليوم عنوان "حل الزناعات"،
حمتو ًاي بذكل عىل العوامل الرمسية وغري الرمسية يف هذا الصدد .و أأشارت اإىل أأنه بوسع املوظفني أأن جيدوا ح ًال بدون اللجوء
اإىل حمام وهناك فرص مبكرة للتغلب عىل اخلالفات أأو حل الزناع  ،ما يقلل من تدهور العالقات عىل املدى الطويل.
و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن النظام غري الرمسي ليس اإلزامي ًا وإامنا طوعي ًا .وقالت اإن الاقرتاح س يجعل العداةل ادلادلية يف متناول
امجليع كام س يبسطها عن طريق اختصار بعض املراحل وجتنب الازدواجية .كام رشحت ا ألمانة املس تجدات ومهنا اإلغاء الفريق
املعين ابلتظلامت ،ما يزيل هنا مرحةل من مراحل العداةل ادلادلية ،أأما الفريق الاستشاري املشرتك فقد مت الإبقاء عليه
وسيس متر يف تقدمي النصح اإىل املدير العام ومدير املوارد البرشية .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن هذا الفريق يتكون من ثالثة أأعضاء
منتخبني من مجيع املوظفني ،وثالثة موظفني يف الويبو من اختيار املدير العام وميكن للفريق الاستشاري املشرتك أأن يقدم
املشورة للموظفني عامة يف الشؤون املتعلقة برفاههم والس ياسات اخلاصة هبم .وفض ًال عن ذكل ،أأوحضت ا ألمانة أأن الاقرتاح
ينص عىل اإماكنية تقدمي املوظفني لتظلامت للفريق الاستشاري املشرتك يف اإطار اإجراءات شفافة وجداول زمنية .وقالت اإن
العملية ليست أأطول ولكهنا تتيح للموظفني متسع ًا من الوقت ،اإن اقتىض ا ألمر ،حلل الزناعات عىل حنو غري رمسي والوقت
للتحضري لقضية يف الإطار الرمسي .و أأضاف أأن الاقرتاح ينص عىل مراعاة ا ألصول القانونية والضامانت .و أأشار اإىل أأنه مت
النص عىل حق املوظفني يف الاس تعانة بدفاع يف الإجراءات التأأديبية وكذا مبد أأ التناسب يف هذه الإجراءات .وقالت ا ألمانة
اإن تضارب املصاحل منصوص عليه يف نظام املوظفني ولحئهتم ويُلزم املوظفني بتقدمي التقارير وإادارة هذ الزناعات .و أأضافت أأن
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عقوابت الفصل بدون اإنذار منصوص علهيا يف نظام املوظفني ولحئهتم ولكن مت تعريفها تعريف ًا واحض ًا وختضع لقواعد اإجرائية
تشمل احلق يف الرد قبل صدور قرار الفصل .وقالت اإن الفصل بدون اإنذار موجود عىل سبيل املثال يف منظمة العمل
ادلولية ومنظمة ا ألمم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة (اليونسكو) ومنظمة الصحة العاملية ويُلجأأ اإليه يف حالت سوء السلوك
اخلطرية وينطبق يف حالت اس تثنائية .و أأضافت ا ألمانة أأن الإيقاف عن العمل بدون أأجر منصوص عليه يف نظام املوظفني
وكذا يف النظامني الإداري وا ألسايس ملوظفي ا ألمم املتحدة وكذا منظمة العمل ادلولية واليونسكو ومنظمة الصحة العاملية
والاحتاد ادلويل لالتصالت ،مؤكدة من جديد أأن هذه الإجراءات مطبقة يف حالت اس تثنائية للغاية ومهنا عىل سبيل املثال
الغش وتعرض املنظمة لرضر مايل من جرائه .أأما عن رد ا ألموال فأأشارت ا ألمانة اإىل أأن هذا ا ألمر جديد عىل الويبو ولكنه
موجود يف منظامت ا ألمم املتحدة ا ألخرى ،وحتديد ًا أأمانة ا ألمم املتحدة .و أأضافت أأن الاقرتاح اجلديد يكرس جملس الويبو
للتظلامت ابعتباره هيئة املراجعة الرئيس ية وينص عىل تثبيت دعامئه حىت يتعامل مع القضااي عىل حنو رسيع.
 .55واس تطردت ا ألمانة قائ ًةل اإن القمية املضافة للموظفني تمكن يف نشوء نظام شفاف وواحض متاح للجميع ميكن أأن يلجأأ
اإليه املوظفون حلل تظلاممهم يف مرحةل مبكرة .و أأضافت أأنه يف حال قرر املوظفون رفع قضية رمسي ًا ،متر العملية بأأرسها برسعة
أأكرب ما يقلل من الوقت واملوارد فينتج عن ا ألمر قرارات مبكرة.
 .56و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن النظام املقرتح لن ينتج عنه لكفة اإضافية ل ألمانة.
 .57ولحظت ا ألمانة أأنه عند مقارنة ن ُظم العداةل ادلادلية يف اإطار منظومة مؤسسات ا ألمم املتحدة ،ت َب حني أأهنا تتشابه اإىل
حد كبري ،ولكن مع وجود تباينات من حيث التفاصيل تعكس احتياجات لك منظمة وظروفها و أأفضليامها .ويتسق نظام
العداةل ادلادلية املقرتح للويبو اإىل حد كبري مع نظم املؤسسات ا ألخرى .و ُكرس وقت طويل ملناقشة اخليارات ،وسامهت يف
ذكل مجيع اجلهات ادلادلية املعنية ،مبا فهيا مكتب املستشار القانوين ،وشعبة التدقيق ادلاديل والرقابة الإدارية ،و أأمني
املظامل ،وجملس املوظفني ،والفريق الاستشاري املؤلف من أأعداد متساوية من ممثيل املوظفني وممثيل الإدارة .وظلت هناك
بعض اختالفات الراء بشأأن التفاصيل ،واكن ذكل أأمر ًا عاد ًاي .وما عُرض عىل جلنة التنس يق التابعة للويبو اكن عبارة عن
اقرتاح س يايس رفيع املس توى ،مما سيتطلب اإجراءات مفصةل يف شلك تعلاميت للمكتب لوضعه موضع التشغيل .وس يلزم
أأيض ًا القيام ابإفادة املوظفني وإااتحة التدريب هلم قبل أأن يمتكن مجيع املوظفني من اس تخدام النظام .ويف اخلتام ،لحظت
ا ألمانة أأن الويبو ليس دلهيا بصفة داصة عدد مرتفع من قضااي الزناع مقارنة بغريها من املنظامت .ويف الواقعِّ ُ ،جسل يف
عام  2023اإجام ًل عدد أأقل من القضااي مقارنة بعام  ،2022عىل صعيدي جملس الويبو للتظلامت واحملمكة التابعة ملنظمة العمل
ادلولية .وبيامن من الصحيح أأنه قد ُجسل عامة عىل مدى ا ألعوام القليةل املاضية عدد أأكرب من قضااي الاس تئناف ،فاإن ذكل
اكن اجتاه ًا عاما يف منظومة ا ألمم املتحدة .وما سامه بدوره يف زايدة قضااي اإضافية هو بعض الس ياسات اجلديدة املتعلقة
ابملوارد البرشية .فعىل سبيل املثال ،مع اإددال نظام اإدارة ا ألداء اذلي ا ُعمتد يف الويبو عام  ،2001أأصبح ابإماكن املوظفني
الطعن يف تقياميت ا ألداء اليت يقوم هبا املرشفون علهيم ،ومت المتكن من تسوية العديد من هذه القضااي من دالل النظام
غري الرمسي اذلي ينص عىل الوساطة .ويف اخلتام ،أأعلنت ا ألمانة أأن تنفيذ هذا الإصالح تنفيذ ًا مبكر ًا س يكون ل حماةل يف
مصلحة موظفي الويبو.
 .58وشكر الرئيس ا ألمانة عىل عرضها ودعا الوفود اإىل اإبداء تعليقامها.
 .51وابدى وفد أأملانيا ارتياحه من طريقة الرئيس يف قيادة هذه اللجنة وشكر ا ألمانة عىل تقدمي صيغة مراجعة لنظام
املوظفني ولحئته هبدف حتسني العداةل ادلادلية يف الويبو .و أأشار اإىل أأنه ليس ابإماكن موظفي املنظامت ادلولية رفع نزاع
انشئ عن شكوى تتعلق ابلعمل أأمام حممكة وطنية .وبناء عليه فاإهنم يمتتعون ،يف ر أأيه ،حبق الإنسان املمتث ّل يف رفع قضيهتم
أأمام هيئة قضائية مس تقةل أأو هيئة أأخرى يف احلالت اليت تُنهتك فهيا حقوقهم ،وعىل املنظمة اليت تس تخدهمم توفري نظاهما
ادلاديل اخلاص لإقامة العدل .و أأضاف أأن امجلعية العامة ل ألمم املتحدة أأكّدت ،دلى قياهما ابإصالح نظام اإقامة العدل يف
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عام  ،2007عىل رضورة أأن يكون النظام ادلاديل لإقامة العدل مس تقال وشفافا ومتسقا مع القواعد الوجهية للقانون ادلويل
وس يادة القانون والإجراءات القانونية الواجبة من أأجل ضامن احرتام حقوق املوظفني وواجبامهم وضامن مساءةل املديرين
ورصح بأأ ّن ذكل ما هو متوقحع ابلضبط من مرشوع النظام والالحئة الوارد يف املرفق الثاين من
واملوظفني عىل حد سواءّ .
الوثيقة  .WO/CC67/3و أأوحض أأن الغرض من ذكل املرشوع هو اإضفاء املزيد من الشفافية واملوثوقية عىل النظام من
دالل تقنني وتبس يط ألية الويبو ادلادلية لتسوية املنازعات .ور ّحب ابلنظام اجلديد ألنه يؤكّد أأمهية حماوةل تسوية الزناع يف
املراحل املبكّرة وعن طريق اإجراءات غري رمسية وحمايدة .كام ر ّحب الوفد بتجديد الرتكزي عىل دور أأمني املظامل وعىل تأأمني
اس تقالليته .و أأضاف قائال اإنه يفضّ ل ،لتعزيز الشفافية وبناء الثقة ،لو مت بيان ولية أأمني املظامل والإجراءات املتعلقة به يف
لحئة املوظفني بدل من بياهنا يف تعممي اإداري يصدره املدير العام .وتطرق اإىل تسوية الزناعات ابلطرق الرمسية و أأشار اإىل أأن
النظام اجلديد يتبع هنجا يستند بقوة اإىل عدد من الليات املراجعة جامعيا .و أأوحض أأن املراجعة امجلاعية تضمن مشاركة
املوظفني يف تسوية الزناعات وتطوير فهم مشرتك للقواعد واملعايري املوضوعية اليت ّ
تنظم العالقة بني الويبو وموظفهيا .ومن
الواحض أأن ذكل يتفق ،يف ر أأيه ،مع رغبة موظفي الويبو اذلين مت إارشاكهم يف تصممي النظام اجلديد .و أأشار الوفد ،مع التقدير،
اإىل أأن املادة اجلديدة  2.22تقيض ،رصاحة ،بأأن يقوم لك ا ألشخاص امللكفني مبهمة تتعلق بتسوية الشاكوى والزناعات
ابلطرق الرمسية وغري الرمسية بعملهم بطريقة حيادية و أأن يتجنبوا أأي شلك حممتل أأو ظاهر من أأشاكل تضارب املصاحل .وقال
اإن ذكل احلمك همم لكتساب ثقة مجيع املوظفني خبصوص النظام اجلديد .ولمتكني املوظفني اذلين يشاركون يف جمالس خمتلفة
من القيام بذكل ادلور وضامن اإقدام الناس عىل الهنوض بتكل املسؤولية ،أأوىص الوفد برضورة توفري تدريب قانوين للك من
ُخيتار للقيام بتكل املهمة ،وإاعفائه ابلقدر املناسب من همام أأخرى .و أأشار الوفد اإىل أأن املُهل الزمنية اخلاصة جبميع الإجراءات
املقر الرئييس ،واستشهد مبثال عىل
ُحسبت بطريقة خسية للغاية ابلنس بة اإىل منظمة صغرية نسبيا تس تخدم معظم موظفهيا يف ّ
ذكل وهو أأن خمتلف املُهل الزمنية يف الإجراءات اليت تُرفع أأمام جملس الطعون وحده قد تصل اإىل  330يوما ،ابلإضافة اإىل
الفرتة اليت قد حيتاهجا اجمللس نفسه لختاذ قرار .و أأعرب عن قلقه من أأن يس تغرق الإجراء لكه فرتة طويةل للغاية ل تليب
الغرض املنشود مهنا وهو تسوية الشاكوى والزناعات يف أأرسع وقت ممكن .و أأدريا المتس الوفد توضيحا بشأأن اختيار بعض
أأعضاء جملس الطعون ووضعهم .وقال اإنه جيب ،مبقتىض املادة (2.5.22ب) ،أأن يكون الرئيس وانئب الرئيس من ذوي
اخلربة يف جمال قانون اخلدمة املدنية ادلولية و أأن ل يكوان من املوظفني اذلين يعملون حاليا يف املنظمة أأو ممّن هملوا فهيا يف
الس نوات العرش املاضية .وتساءل الوفد عام اإذا اكن هذان الشخصان من دارج نظام الويبو ،وإاذا اكان من دارجه مفا
س يكون وضعهام القانوين إازاء املنظمة.
 .60و أأكدت ا ألمانة أأن الرئيس وانئب رئيس جملس الويبو للتظلامت س يكوانن من دارج ا ألمانة و أأهنام لن يكوان من
املوظفني ول من قدماء املوظفني يف الس نني العرش السابقة.
 .62و أأضاف املدير العام أأن هذا ميثل أأيضا الوضع احلايل فامي خيص جملس الويبو للتظلامت.
 .62وشكر وفد فرنسا ا ألمانة ألهنا قدمت اإصالح نظام العداةل ادلادلية ورحب بأأي هجد يريم اإىل مهيئة مناخ جيد
للعمل يف املنظمة .و أأشار الوفد اإىل أأنه يف عام  2000مل يكن هناك اإل عدد قليل من التظلامت يف حممكة املنظمة ادلولية
للعمل و أأنه طر أأت زايدة يف الس نوات املاضية .ولهذا السبب ،رحب الوفد مبزيد من الصالت يف النظام ،مشريا أأيضا اإىل
تعليقات سابقة لوفد الولايت املتحدة ا ألمريكية مفادها أأن الاجامتعات ينبغي أأن تكون مفتوحة مجلهور أأوسع وإاىل اإجراء
مناقشة تفاعلية مع املوظفني .وحتدث الوفد عن بعض اخملاوف بشأأن بعض الاختصارات واملواعيد الهنائية وا ألمن وإاماكنيات
الفصل والفصل الفوري مع فرتات من  60يوما اإىل س بعة أأايم .وحذر الوفد من ذكل يف الوقت اذلي رحب فيه ابلإصالح
قائال اإنه ينبغي أأل ترحج الكفة بقوة لصاحل الإدارة .و أأشار الوفد اإىل أأن فرنسا ممثةل متثيال عاليا مضن املوظفني ،ذلكل أأراد أأن
يضمن أأن املوظفني مراتحون لهذا الإصالح ورمبا هناك ما يربر اإجراء مناقشة مفتوحة.
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 .63ودعا الرئيس الرئيس الثاين للفريق الاستشاري يك خيرب جلنة التنس يق اخلاصة ابلويبو عن هملية التشاور اليت تتبعها
ا ألمانة يف مراجعة نظام العداةل ادلادلية.
 .64و أأوحض الرئيس الثاين للفريق الاستشاري بأأنه بعد مراجعة نظام ولحئة املوظفني عام  ،2022ظلت الفصول اخلاصة
ابلعداةل ادلادلية مطروحة للمراجعة دالل سنيت  .2023-2022وبد أأت املراجعة بعملية مشاورة دادلية مس تفيضة قادها
مستشار داريج وصيغ استنادا اإلهيا تقرير .وجاء التقرير وثيقة همل للفريق الاستشاري املكون من مخس ممثلني عينهتم
الإدارة واكن هل الرشف أأن يكون واحدا مهنم ،ومخس ممثلني من املوظفني ،أأي املوظفون هموما .وهذا الفريق مكون من
عرشة أأشخاص اكنوا يتداولون حول مراجعة الفصل العارش واحلادي عرش ملدة شهرين ،أأي دالل شهري مايو يونيو
و أأصدروا توصيات للمدير العام بشأأن اإصالح نظام العداةل ادلادلية .وهذه هملية جرت بشفافية اتمة .فقد وضع الفريق
الاستشاري أأول موقع اإنرتنت تفاعيل متاح مجليع املوظفني وتنرش عليه لك ملخصات وقائع الفريق وتقرير كبري املستشارين.
ومجيع املوظفني يف املنظمة مدعوون للتفاعل مع الفريق الاستشاري بشأأن خمتلف نقاط العملية .ودالل شهرين ،التقى
الفريق الاستشاري يف  28دورة عامة دعي داللها مجيع أأحصاب املصلحة للمسامهة .واستنادا اإىل هذه العملية ،صيغت
توصيات ختامية .و أأتيحت عدة فرص للموظفني يك يشاركوا يف هذه العملية وظل املوظفون هموما عىل عمل اب ألخبار عرب
املوقع التفاعيل .وعالوة عىل ذكل ،اتصل الفريق الاستشاري مبجلس املوظفني ودعاه يف مناس بتني اإىل املسامهة يف همل
الفريق .وصيغت توصيات ورفعت اإىل املدير العام يف هناية العملية بهناية يونيو .ونرشت أأيضا تكل التوصيات عىل موقع
الإنرتنت .وقد جاءت توصيات الفريق الاستشاري بقرار ا ألغلبية  7مقابل  ،2ونرش أأيضا موقف ا ألقلية و أأتيح مجليع
املوظفني .وهذا يعطي حملة عن العملية ويظهر أأيضا أأنه اكن شفافا متاما و أأاتح فرصا جيدة جدا للموظفني وجمللس املوظفني يك
يسامهوا يف العمل.
 .65وإاضافة اإىل العرض اذلي قام به الرئيس املساعد للفريق الاستشاري ،أأوحضت ا ألمانة أأن املدير العام ،عند تسمل
اقرتاح الفريق الاستشاري ،تشاور مع جملس املوظفني عىل حده .واس تعرض جملس املوظفني الاقرتاح بتفاصيهل وقدم عددا
كبريا من التعليقات ،وجلها أأددل يف النسخة الهنائية للتقرير.
 .66وشكر الرئيس الرئيس املساعد للفريق الاستشاري وا ألمانة عىل توضيح هملية الإصالح ودعا الوفود اإىل أأدذ اللكمة.
 .67وحتدث وفد فزنويال وهنأأ الرئيس عىل انتخابه ،كام هنأأ ا ألمانة عىل اقرتاح الإصالح ،مذكرا بأأن ادلول ا ألعضاء يه
اليت المتست اإصالح نظام العداةل ادلادلية يف الويبو .و أأشار الوفد اإىل أأن مثة بعض اجملالت اليت يرى أأهنا متثل اخلط ا ألرمر
يف ش ىت أأرجاء املنظمة وقال اإن اإدارة املوظفني أأحد هذه اخلطوط امحلراء .و أأشار اإىل أأن ادلميقراطية التشاركية قد ل تكون
معنية ،لكن مثة بعض اجلوانب يف طريقة تس يري شؤون املنظمة .وراح يقول اإن جلنة الويبو للتنس يق ليست مركزا للمنازعات
وإان ادلول ا ألعضاء ل يلزم أأن تددل يف التفاصيل اليومية لإدارة املوظفني.
 .68وخلص الرئيس مدادالت وفود أأملانيا وفرنسا وفزنويال ودلص اإىل أأن املنظمة يلزهما أأن تتسم ابلشفافية والعدل
والفعالية ،ومن إ  اقرتح اعامتد فقرات القرار ا ألربع التالية:
 .61اإن جلنة الويبو للتنس يق أأحاطت علام ابملعلومات الواردة يف مراجعة نظام املوظفني ولحئته عىل النحو التايل:
الفقرة  20املتعلقة بتعديالت القاعدة  2.6.3من لحئة املوظفني "تقدم املوظفني املؤقتني دادل الرتبة"
والقاعدة " 2.2.2تنفيذ قرارات اإعادة التصنيف" ،كام وردت يف اجلزء  3من املرفق الثالث.
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الفقرة  22املتعلقة بتعديالت القاعدة " 1.2.7بدل الإقامة اليويم" والقاعدة " 2.8.1تعويض اإهناء
اخلدمة للموظفني املؤقتني" ،واملادة (2ب) من املرفق الثاين "الرواتب واملنح" واملادة  (2أأ) من املرفق
الرابع "النظام ادلاديل لهيئات التعيني".
 .70ووافقت جلنة الويبو للتنس يق عىل الوثيقة  WO/CC/67/3عىل النحو التايل:
الفقرة  5املتعلقة بتعديالت نظام املوظفني ولحئته فامي يتعلق بنظام العداةل ادلادلية ،كام ورد يف
املرفق الثاين؛
الفقرة  8املتعلقة بتعديالت املادة  2.6من نظام املوظفني "ا ألنشطة واملصاحل دارج املكتب ادلويل"
واملادة " 4.4الرتقيات" واملادة " 2.3الرواتب" واملادة " 20.4هيئات التعيني" واملادة 21.4
"التعيينات ادلامئة" ،لتددل حزي النفاذ اعتبارا من  2يناير  ،2024كام وردت يف اجلزء  2من
املرفق الثالث.

بيان رئيس جملس مجعية موظفي الويبو وبيان عضو من أأعضاء جملس مجعية املوظفني
 .72أأدىل رئيس مجعية موظفي الويبو وعضو من أأعضاء جملس املوظفني ببيانهيام عىل مسامع جلنة الويبو للتنس يق .ويرد
هذان البياانن يف مرفق هذه الوثيقة.
 .72وعند انهتاء البيان الثاين جمللس املوظفني ،دعا الرئيس عضو اجمللس اإىل مغادرة القاعة يك تواصل ادلول ا ألعضاء
مداولمها .و أأشار الرئيس اإىل أأنه س يكون دليه الوقت دالل وليته ،وميكنه أأن يس تأأنف احلوار ،اإذا اكن ذكل مناس با.
 .73وتساءل وفد فرنسا اإن اكنت ا ألمانة سرتد عىل ما قيل .وطرح أأيضا مسأأةل اإجرائية ،وداصة بشأأن من يُقبل دخوهل
اإىل القاعة أأثناء انعقاد اجامتعات جلنة الويبو للتنس يق .وقال أأيضا اإنه يود أأن تكون مجعية املوظفني قوية ومتثل املوظفني
ابلفعل ،و أأعرب عن انشغاهل لس امتع بيانني متناقضني كام بدا من ممثيل املوظفني .ووفد فرنسا اإذ دُعي اإىل تقدمي اقرتاح بشأأن
كيفية التعامل مع هذا الوضع ،فاإنه أأشار اإىل وضع نقاابت العامل يف فرنسا واقرتح أأيضا أأن تُع ِلق سائر الوفود عىل هذه املسأأةل.
 .74وهنأأ وفد س نغافورة الرئيس عىل انتخابه و أأشار اإىل أأنه كام الرئيس السابق للجنة الويبو للتنس يق ،رمبا يس تطيع اإلقاء
بعض الضوء عىل الوضع اذلي اكن يتكرر لك عام عىل ما يبدو واذلي علق عليه وفد فرنسا يف وقت سابق .وذكر الوفد بأأنه
قدم قرارا بشأأن دور جلنة الويبو للتنس يق دالل اجامتع عام  ،2022أأثناء وجوده يف منصب رئيس اللجنة املذكورة ،مل يلق
القرار أأي معارضة من أأعضاء جلنة الويبو للتنس يق .و أأشار وفد س نغافورة حتديدا اإىل أأن املناس بة الس نوية اليت تسمح فهيا
جلنة الويبو للتنس يق للموظفني مبخاطبة اللجنة مل تكن حوارا و أأنه ينبغي ملوظفي منظمة دولية أأل يتحاوروا مع ادلول ا ألعضاء
ألن هذا امتياز خيصص ل إالدارة العليا للمنظمة اليت أأعطهتا الهيئة الرئاس ية مثل جلنة التنس يق تعلاميت وتوجهيات ،ولكهنا
ل تتددل فهيا .وذكر الوفد بأأن هذه املبادئ وضعت بوضوح يف  2022بدمع اتم من جلنة التنس يق اخلاصة ابلويبو .وذكر
الوفد بأأنه قبل اجامتع هذه اللجنة العام املايض ،أأرص جملس املوظفني عىل احلق يف التفاوض مع اللجنة حول اعامتد نظام
ولحئة املوظفني املعدل .وهذا ما أأنكره الرئيس عىل أأساس العالقة احملددة أأعاله .و أأكد الوفد أأن جملس املوظفني اكن هل احلق
يف خماطبة جلنة التنس يق يك يعلمها بشعوره وموقفه .ور أأى وفد س نغافورة أأن البيانني السابقني ،وفضل البيان الثاين اذلي
ميكن انتقاده انتقادا بناء وميكن احلديث عن شواغل حقيقية فيه .و أأقر الوفد بأأن ل يشء اكمال و أأن وضعية الويبو مثل العديد
من املنظامت أأبعد ما تكون عن الكامل ،و أأقر برتكزي ا ألمانة الشديد عىل التحسني بدءا ابلتقومي الاسرتاتيجي ومراجعة نظام
املوظفني ولحئته واجلهود الرامية اإىل ترش يد لك ذكل .و أأشار وفد س نغافورة اإىل التعليقات السابقة اليت أألقاها وفد فرنسا
قائال إان ما شهدته جلنة التنس يق هو حفنة من ا ألشخاص يبدو أأهنم يفكرون أأن هلم احلق يف املشاركة يف الإدارة العليا
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للويبو .و أأشار الوفد إاىل أأن هذا ليس دور جملس املوظفني و أأنه يعرض هذه النقطة للس نة الثالثة عىل التوايل .و أأضاف الوفد
أأنه مل يمت اغتنام فرصة لختاذ خطوة اإجيابية .وعوضا عن خماطبة جلنة الويبو للتنس يق بشأأن أأنواع التوجه الاسرتاتيجي ،يود
جملس املوظفني أأن يلتقي برئيس املنظمة ،واختار توجيه قامئة من المهامات اإىل الإدارة وإاعادة النظر يف عدد من ا ألش ياء
اليت وافقت علهيا جلنة الويبو للتنس يق ابلفعل .إ  تطرق وفد س نغافورة اإىل ا ألس باب الاكمنة وراء التأأخر يف اإحراز التقدم
بشأأن اجلزء الثاين من مراجعة نظام املوظفني ولحئته .ورحب الوفد بتسليط رئيس جملس املوظفني لبعض الضوء عىل هذه
املسأأةل ويف املقابل أأشار الوفد اإىل أأنه ظل ،من هجته ،عىل اطالع ابلتطورات املسجةل يف هذا الصدد دالل الس نة اليت
توىل فهيا رئاسة جلنة الويبو للتنس يق .وقام بذكل داصة من أأجل ضامن أأن تس تمكل ا ألمانة مراجعة نظام املوظفني ولحئته
قبل هذه امجلعيات .ويف هذا الصدد أأعرب الوفد عن تقديره للجهود اليت بذلهتا ا ألمانة وود لو أأبرزت هذه ا ألمور ،وهو
ما يفتقد اإليه بعض ا ألفراد وينبغي مع ذكل أأل جيعل ذكل اللجنة حتيد عن الاضطالع بدورها يف الامتثال حلومكة املنظمة.
وخص وفدَ س نغافورة ابلشكر عىل مسامهتة املهمة يف اإطار دوره كرئيس للجنة
 .75وهنأأ وفد غاان الرئيس عىل انتخابه ،ح
التنس يق التابعة للويبو دالل العام السابق .وذكّر الوفد بعمهل املهم يف اإطار امجلعية العامة والالزتامات العديدة بشأأن الوقت
اخملصص ملدادالت الوفود ،ور أأى أأن مدادالت جملس املوظفني قد ي ُس تحسن الإدلء هبا خطي ًا .وذكحر بأأن ا ألمانة غالب ًا ما
أأعدت واثئق جملرد الإفادة .ووافق وفد غاان ،مشري ًا اإىل مدادةل وفد س نغافورة ،عىل رضورة اإلقاء نظرة جوهرية عىل
العروض ا ألدرية املشهودة من جانب جلنة التنس يق التابعة للويبو ولزوم رمس خط يف هذا الصدد ،بناء عىل مفهوم واحض
مفاده أأن الإدارة يه الإدارة .وابلتذكري مبدادةل رئيس جملس املوظفني ،قدم الوفد مالحظة عىل اجلر أأة يف رفع دعاوى جدية
وخطرية يف الإدارة ،دون تقدمي أأدةل ملموسة .و أأبدى الوفد مالحظة عىل الانتقادات من قبيل عدم مصداقية املفاوضات،
وتدين معنوايت املوظفني ،والافتقار اإىل أليات شفافة ،واس تفحال احملاابة ،اإىل أخره .ويف نفس الوقت ،بعد أأن اس تعرضت
مقرصين يف اإداء هملهم أأو
ادلول ا ألعضاء اسرتاتيجية للموارد البرشية وتبني لها أأهنا مقبوةل ،تساءلت عام اإذا اكن املندوبون ِ ّ
عن وجود أأمر يلزهما الاطالع عليه .و أأعرب الوفد عن احلاجة اإىل توحيد ا ألداء يف اإطار املنظمة ،ورضورة توقري املوظفني
ل إالدارة .ويلزم فتح الإدارة أأمام املوظفني لالس امتع اإىل أراهئم .وقال الوفد اإنه ل يس تص ِوب الاس امتع جمللس املوظفني بشأأن
ماكمن ا ألخطاء اجللية إازاء الإدارة .و أأشار اإىل احلاجة اإىل النظر اإىل العمل اجلاري نظرة متوازنة .ويف اخلتام ،عرب وفد غاان عن
ر أأي مفاده وجود حزي للمشاورة واملناقشة وبناء الثقة واملساءةل عىل حنو متبادل من أأجل ادلفع ابملنظمة اإىل ا ألمام.
بيان اذلي أأدىل به وفد فرنسا سابق ًا ،وطلب
 .76وهنأأ وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية الرئيس عىل انتخابه .و أأيد ال َ
احلصول عىل البياانت واحملارض احلرفية عىل حد سواء بغية اإسداء بعض املشورة اإىل جملس املوظفني والإدارة لس تخداهما
عىل حد سواء يف تس يري املنظمة.
 .77و أأعرب وفد اإكوادور عن رغبته يف تأأييد وفد فرنسا يف تعبريه عن اندهاشه لبياانت جملس املوظفني .و أأبدى تقديره
للبيان اذلي أأدىل به وفد س نغافورة وطلب من ا ألمانة الرد يف سبيل الشفافية .واتفق مع البيان اذلي أأدىل به وفد غاان و أأكد
رضورة توفري ا ألدةل عىل الادعاءات املصوبة وطلب أأيض ًا اإاتحة بياانت خطية للمندوبني.
 .78وذكر وفد فزنويال حبالت مماثةل ظهرت يف جلنة التنس يق للويبو دالل امجلعية السابقة و أأثىن عىل وفد س نغافورة
حسن اإدارته للغاية للوضع يف ذكل احلني .وإاذ ذكر ابلبياانت السابقة اليت أأدىل هبا بعض الوفود بشأأن اخلط ا ألرمر ،حذر وفد
فرنسا من فتح أأبواب الاجامتع ألي خشص حيرض للتعبري عن حقيقته مما يفيض ببساطة اإىل عدد من احلقائق املتباينة .كام ذكر
بأأن املديرين هنأأوا سابق ًا املوظفني عىل دوافعهم وهجودمه اجلبارة اليت أأدت اإىل النتيجة الناحجة اليت حققهتا معاهدة مراكش يف
حني أأن جملس املوظفني يدعي أأن املوظفني ليسوا حمفزين .و أأشار أأيض ًا اإىل البيان السابق اذلي أأدىل به وفد س نغافورة
و أأحاط علامً بأأنه ينبغي توضيح ذكل ا ألمر و أأنه ل ينبغي إارشاك جلنة التنس يق للويبو يف مسائل الإدارة التفصيلية .وذكر بأأن
اللجنة لكفت ابنتخاب املدير العام يف شهر مايو و أأن ادلول ا ألعضاء س متنح يف ذكل احلني ثقهتا ملرحش أأو أخر مما ميثل مدى
مسؤولية ادلول ا ألعضاء ابلنس بة اإىل اإدارة املوظفني.
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 .71و أأشاد وفد الصني ببياين وفد س نغافورة ووفد غاان و أأحاط علامً بأأنه ل يفهم سبب اضطرار جلنة التنس يق للويبو اإىل
تكريس كثري من الوقت لالس امتع اإىل شاكوى ممثيل املوظفني اذلين ل يبدون أراء بناءة عىل الإطالق .و أأعرب عن أأمهل أأن
تعزز جلنة التنس يق تركزيها عىل مسائل مهم ادلول ا ألعضاء.
 .80وهنأأ وفد غينيا – بيساو الرئيس عىل انتخابه ورحب ببياين وفد س نغافورة ووفد غاان .و أأيد لك ما أأىت ذكره من
جانب املنظمة ومجعية املوظفني و أأضاف قائ ًال اإنه من الرضوري أأن تتشاور الإدارة ومجعية املوظفني وتتناقشا بشأأن املسائل
موضع اخلالف .و أأعرب أأيض ًا عن رغبته يف اإجياد احللول وجتلهيا دالل امجلعية العامة املقبةل.
 .82ودعا الرئيس املدير العام اإىل أأدذ اللكمة لإعطاء بعض التوضيحات.
 .82و أأوحض املدير العام أأن جملس املوظفني ُمنح ،طيةل الس نوات النامين والعرشين املاضية ومبوافقة الرئيس ،فرصة اإلقاء
لكمة أأمام جلنة الويبو للتنس يق .و أأوحض أأيضا أأنه مل يكن هناك اإطالقا حوار بني جملس املوظفني وادلول ا ألعضاء .وقال اإنه
مل يرغب يف الر ّد مبارشة عىل جملس املوظفني لس ببني اثنني وهام ،أأول ،ألنه يعترب أأن التبادل يثري مواهجة بدرجة ل ترتك
جمال للحوار .واعرتف بوجود اختالفات يف التقدير فامي خيص الوقائع والظروف اليت أأشري اإلهيا .واستشهد مبثال عىل ذكل
قائال اإنه مل ّا بد أأ العمل يف منصبه مكدير عام ،اكن دلى املنظمة  350من املوظفني العاملني بعقود قصرية لفرتات طويةل ،وقال
اإن ذكل العدد اخنفض الن ليبلغ  50موظفا ،وس يختفي هنائيا يف العام املقبل .و أأضاف أأن تكل التسوية اليت مشلت أأكرث
من  300وظيفة متت عىل الرمغ من ا ألزمة املالية العاملية ،وعىل الرمغ من ا ألثر اذلي ختلّفه لك تسوية عىل املزيانية .و أأوحض
أأنه اكن لتكل التسوية أأثر اإجيايب عىل املنظمة .و أأطنب املدير العام يف حديثه قائال اإن مثة حكام صدر مؤخرا عن احملمكة
الإدارية ملنظمة العدل ادلولية يقيض بأأنه اكن ينبغي أأن يُعامل خشص همل يف منصب مس متر بعقود قصرية ملدة  22عاما
متتالية مكوظف دامئ .و أأبدى تعاطفه مع ذكل الر أأي مؤكّدا أأن ا ألمانة بصدد معاجلة هذا الوضع اذلي طال أأمده واذلي بد أأ
سوى قبل
قبل توليه منصبه بزمن طويلّ .
ورصح بأأ ّن أأوضاع ما تبقى من املوظفني العاملني بعقود قصرية لفرتات طويةل ستُ ّ
متحرضة بطريقة تكفل الكرامة والاحرتام ور أأى أأنه
هناية العام املقبل .و أأفاد بأأن مثة مسائل معقدة تس تحق أأن تُناقش مناقشة ّ
ل فائدة ابلنس بة اإليه أأن ير ّد بطريقة مثرية للمواهجة عىل لك نقطة تطرهحا مجعية املوظفني فامي خيص املسائل اليت توجد
اختالفات يف وهجة النظر بشأأهنا ،ويه اختالفات يعتربها اختالفات طبيعية يف التقدير .وقال املدير العام أأيضا اإنه من
موزعة سلفا .و أأوحض أأن ذكل ا ألمر ال ُتمس هذا العام
الصعب وغري املناسب الر ّد عندما ل تكون بياانت جملس املوظفني ّ
ويف ا ألعوام السابقة ،دون احلصول عىل أأي ردّ .غري أأنه أأكّد عىل أأن املسائل اليت أأاثرها جملس املوظفني س ُتدرس وختضع
ملشاورات ومناقشات مع أأعضاء ذكل اجمللس.
 .83و أأحاط الرئيس علام ابلتوضيحات اليت قدهما املدير العام وابملامرسة املتبعة من قبل جلنة الويبو للتنس يق ويه
الاس امتع اإىل جملس املوظفني .وتساءل عام اإذا اكن ينبغي الاس مترار يف تكل املامرسة أأو اإددال بعض التغيريات علهيا ،مبا يف
ذكل الاشرتاط من جملس املوظفني أأن يقوم أأول ابإاتحة الواثئق قبل املداولت بفرتة تساوي  48ساعة اإىل  72ساعة،
والامتس أأن يكون العرض عرضا رمسيا موجزا .وقال اإنه ميكن النظر يف تكل املسائل يف ادلورة القادمة.
 .84ورفع الرئيس اجللسة.
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق
بيان شفهيي للس يد عز ادلين منصف اكتب ،رئيس جملس مجعية
موظفي الويبو يف سلسةل الاجامتعات احلادية وامخلسني
مجلعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو
 30سبمترب 2023
أأشكرك س يدى الرئيس.
س يدى الرئيس ،امسح يل أأول بأأن أأشكر سعادتك عىل السامح لنا ،أأان وزماليئ ،ابدلخول اإىل هذه القاعة واملشاركة يف
أأعامل امجلعية العامة للويبو .و أأود أأن أأقول كل ،وكام س بق أأن قلت يف اجللسة اليت تكرمت بعقدها معنا ،اإنين أأحلت اإليك،
وفقا لقواعد حسن السلوك ،نص خطايب ابللغتني الفرنس ية والإنلكزيية اليوم عىل الساعة احلادية عرشة صباحا ،ومن مثة مفن
املفروض أأن النص موجود بني يديك .وتقبل مين اعتذاري واعتذار مجعية املوظفني عىل عدم المتكن من فعل ذكل قبل
ذكل الوقت نظرا اإىل املسائل املتعلقة ابلرتمجة وايصال اخلطاب .فأأرجو تقبل اعتذاران عىل ذكل.
سعادة الرئيس ،السفري فادي س يك ،املمثل ادلامئ للس نغال يف ا ألمم املتحدة جبنيف ورئيس جلنة التنس يق،
املندوبون املوقرون،
الس يد املدير العام،
الس يدات والسادة،
السادة الزمالء،
اإنه لرشف عظمي أأن أأحتدث اإىل هذا امجلع املوقر للمرة الثالثة ابمس مجعية موظفي الويبو .وقبل بدء الالكم ،امسح يل حرضة
الرئيس أأن أأهنئك مرة أأخرى عىل انتخابك رئيسا للجنة التنس يق و أأن أأهئن أأيضا انئبيك املنتخبني أأثناء اجللسة ا ألوىل بعد
افتتاح أأعامل امجلعية العامة .وحيدوين أأمل يف أأن تتلكل مداولت هذا امجلع املوقر ابلنجاح حتت قيادتك ما سينعكس ل حماةل
اإجيابي ًا عىل موظفي املنظمة وادلول ا ألعضاء عىل وجه العموم.
ومبا أأننا لزلنا يف صدد الشكر املعتاد ،ل يسعىن سوى أأن أأش يد خبلفك ،سعادة سفري س نغافورة ،الس يد كواك فوك س نغ
وبنائبيه عىل جودة العمل اذلي أأجنزته اللجنة حتت رئاس هتم.
س يدى الرئيس ،منذ انعقاد ادلورة ا ألدرية للجنة التنس يق ،طر أأت التطورات املهمة التالية اليت تس تحق أأن حتاط ادلول
ا ألعضاء علام هبا.
أأول ،وضع الإطار التنظميي فامي خيص حتويل العقود القصرية ا ألجل اإىل عقود مؤقتة بتعيينات مؤقتة؛ واثنيا ،وضع اإجراءات
ورشوط همل جديدة يف الويبو؛ واثلثا ،تعديل نظام العداةل ادلادلية يف الويبو وفامي بعد تعديل ا ألحاكم اخلاصة به يف نظام
موظفي الويبو ولحئته.
وقبل اخلوض يف تفاصيل هذه املوضوعات الثالثة ،يود جملس املوظفني أأن يديل ببعض املالحظات المتهيدية بشأأن الظروف
العامة اليت أأحاطت ابلعملية التشاورية مع الإدارة.
لحظ جملس املوظفني أأن الإدارة حاولت التددل يف شؤون متثيل املوظفني .وقد اتضح هذا ا ألمر عىل وجه اخلصوص أأثناء
الانتخاابت ا ألدرية ملمثيل املوظفني .و أأدى ذكل أأيضا اإىل تقدمي شاكوى تطالب ابإلغاء نتاجئ تكل الانتخاابت .وجتىل ذكل يف
تأأدري يف الإجراءات أأمام جلنة التظلامت اليت تسجل حاليا مدة تأأدري ترتاوح بني  8اإىل  22أأس بوعا مقارنة ابلإجراءات العادية
اليت اكنت ستتخذ لو مل حيدث ذكل اخللل يف الإجراءات.
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وتكل الشاكوى املقدمة هبذا الشأأن ،واليت أأحيلت اإىل اللجنة الاستشارية املشرتكة ،اكنت موضوع توصية ابإلغاء اإجراءات
الانتخاب ونتاجئه عىل حد سواء .وبعد أأن قبل املدير العام تكل التوصية ومتت ادلعوة اإىل انتخاابت جديدة .وحاولت الإدارة
مرة أأخرى التالعب هبذه الانتخاابت اجلديدة لت  تؤثر عىل الإجراء وعىل النتاجئ .ويأأسف جملس املوظفني ذلكل ويود أأن
يطلب من ادلول ا ألعضاء التأأثري عىل ا ألمانة لت  تتوقف عن هذه التالعبات اليت ل تامت ى مع ممارسة عداةل رصينة ومتثيل
مقبول للموظفني من قبل ممثلني انتخهبم املوظفون حسب ا ألصول.
وفامي يتعلق ابلعملية التشاورية اليت جرت بني ممثيل الإدارة واملوظفني ،ميكن القول إان هذه العملية التشاورية أأبعد ما تكون
عن الواقع ،ول ميكن أأن تعترب ذات مصداقية يف الوقت الراهن .فهيي هملية تشاورية شلكية حبتة وجملس املوظفني مقتنع بأأن
الإدارة ل تأأدذ بعني الاعتبار معظم املقرتحات اليت تقدم لها ،اإن مل نقل لكها .وذلكل ،ليس من املمكن أأن نس تنتج أأن هذه
العملية التشاورية هممة ،كام هو مطلوب يف توصيات وحدة التفتيش املشرتكة ،و أأود أأن أأشري هنا بشلك داص اإىل التقرير
اذلي نرش يف مايو  2022بعنوان "العالقات بني الإدارة واملوظفني يف واكلت ا ألمم املتحدة املتخصصة ونظاهما املوحد"
(الوثيقة  ،)JIU/REP/2012/10ول تتفق والتوصيات الصادرة عن جلنة اخلدمة املدنية ادلولية.
ودري مثال عىل مهميش ممثيل املوظفني هو ما جرى أأيضا أأثناء تعديل نظام العداةل ادلادلية .فقد لحظت مجعية املوظفني أأن
الإدارة ع ّينت ممثلني عن املوظفني بدل من أأن يمت انتخاهبم من قبل املوظفني .وإاجراء التعيني هذا اإجراء غري قانوين متاما
ينهتك حقوق مجعية املوظفني وخيضع حاليا لإجراء طعن مرفوع اإىل جلنة التظلامت يف الويبو .س يدي الرئيس ،الس يدات
والسادة ،أأود أأن أألفت انتباهمك اإىل التداعيات السلبية للغاية اليت قد تؤثر عىل ذكل التعديل سواء من الناحية الإجرائية
أأو املوضوعية إاذا ما أأعلنت جلنة التظلامت ،واحملمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية فامي بعد ،أأن عيواب اإجرائية قد شابت
العملية التشاورية و أأنه ينبغي ،نتيجة ذلكل ،اإلغاء ا ألحاكم املوضوعية اليت اختذت يف هذا الصدد .وهذا من شأأنه تقويض
نظام العداةل ادلادلية بأأمكهل عىل صعيد املنظمة.
س يدي الرئيس ،لحظ جملس املوظفني منذ وقت ليس ابلبعيد أأن الإدارة أأرسلت اإىل مجعية املوظفني وثيقة لتعلق علهيا
بعنوان "اسرتاتيجية املوارد البرشية للثنائية املقبةل" .و أأجرت امجلعية تدقيقا معمقا لتكل الاسرتاتيجية وقضينا يف ذكل الكثري
من الوقت وخرجنا بأأكرث من  12تعليقا متت اإحالهتا اإىل شعبة اإدارة املوارد البرشية .ومل تتلق امجلعية أأية مالحظة عىل
التعليقات اليت قدهما جملس املوظفني .وترى مجعية املوظفني أأن وثيقة هامة مثل اسرتاتيجية الثنائية املقبةل ،اليت قدمت كل
قبل أأن يددل اجمللس اإىل هذه القاعة ،أأقول اإن مجعية املوظفني تعرب عن دهش هتا الشديدة من أأن تُعاجل هبذه اخلفة وثيقة
هممة مثل هذه الوثيقة اليت ستنظم العالقات البرشية عىل مدى العامني املقبلني .وطلب جملس املوظفني أأيضا من مديرة
شعبة اإدارة املوارد البرشية عقد اجامتع عام واس تدعاء املوظفني لعرض الاسرتاتيجية علهيم .ومل نتوصل بأأي جواب عىل هذا
الطلب .وهذا يشري اإىل غياب احلد ا ألدىن من احلوار دادل املنظمة واملمتثل يف اإاتحة املعلومات للموظفني.
أأحصاب السعادة ،املندوبون املوقرون ،س يدايت ساديت ،يعقد هذا الاجامتع يف زمن حافل ابلتحدايت املطروحة أأمام
املنظمة ،سواء عىل الصعيد ادلاديل أأو اخلاريج ،ويقتيض ذكل بعض التغيريات يف أأسلوب أأداء أأنشطة املنظمة ووليهتا.
ويف الوقت نفسه ،يشلك هذا الاجامتع فرصة فريدة لالعرتاف بعدد من الإجنازات البارزة ،مبا فهيا اإبرام معاهدة بيجني بشأأن
حامية ا ألداء السمعي البرصي ومعاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق
البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات وتسجيل زايدة هممة عىل الصعيد ادلويل يف جمال الابتاكر والعالمات
التجارية والتصاممي الصناعية .وقد متت مجيع هذه الإجنازات ،يف جزء مهنا عىل ا ألقل ،بفضل قدر ل يس هتان به من التفاين
والفعالية عند املوظفني اذلين هملوا بال لكل يف خمتلف القطاعات واملرافق ددمة للمنظمة وادلول ا ألعضاء بلك تفان
وولء وتضحية.
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ومع ذكل ،فاإن مجعية املوظفني تدرك أأن أأي منظمة جيب أأن تكون مس تعدة ملراجعة اإجراءات تس يري أأنشطهتا ابس مترار،
وإاجراء التغيريات الالزمة .وما هيم ،يف هناية املطاف ،هو الطرق والوسائل اليت جترى هبا تكل التغيريات.
تشمل مسأأةل التخطيط وا إلدارة ،ابلنس بة مجلعية املوظفني ،التشاور احلقيقي مع مجيع أأحصاب املصلحة ويه عنرص أأسايس
إلدارة جيدة .وهذا يسهل وضع س ياسات وبرامج مامتسكة يف تنامغ وثيق مع أأولوايت املنظمة ،ويسامه يف التنفيذ الفعال
لولية املنظمة من قبل مجيع اجلهات املعنية.

ويف هذا الصدد ،فاإن اسرتاتيجية املوارد البرشية والتعديالت املقرتح اإددالها عىل نظام املوظفني واليت عرضت عليك مثلها
يف ذكل مثل عدد كبري من الس ياسات والربامج ل متتثل لهذه املعايري ألهنا وضعت دون تشاور فعال ودون مراعاة تعليقات
بعض الفعليات الرئيس ية ودون وجود عالقة واحضة مع الإجراءات اليت اكن من املفروض اختاذها.
والوثيقة بشأأن اسرتاتيجية املوارد البرشية والتعديالت املقرتح اإددالها عىل نظام املوظفني ولحئته ل تراعي هذه ا ألهداف،
ول تسامه اإل يف توس يع نطاق السلطة التقديرية للهيئة التنفيذية للمنظمة يف اإنشاء الس ياسات والإجراءات ا ألخرى واختاذ
قرارات بشأأهنا كام تشاء ،دون مراعاة رضورة تقدمي براهني للشواغل املرشوعة للفعاليات ا ألخرى ،مبا فهيا املوظفون ،بل
وادلول ا ألعضاء.
أأحصاب السعادة ،املندوبون املوقرون ،س يدايت ساديت ،اإن اسرتاتيجية املوارد البرشية والتعديالت املقرتح اإددالها عىل نظام
املوظفني ولحئته ل متتثل للمبادئ املذكور أنفا ،ويمتىن جملس املوظفني أأن تتيح جلنة التنس يق ،بصفهتا الهيئة الترشيعية اليت
تكفل تفعيل معايري منظمة ،فرصة اإضافية لإعادة النظر يف تكل الواثئق املهمة والولية ولتجري الإدارة مفاوضات ومشاورات
أأكرث همقا مع مجيع الفعاليات من املوظفني أأو ادلول ا ألعضاء لضامن أأن تكون تكل املعايري قد احرتمت و أأهنا س تحرتم.
ويف هذا الصدد ،يعرب جملس املوظفني مرة أأخرى للمنظمة ولدلول ا ألعضاء ،اس تعداده الاكمل أأمام مجيع ادلول ا ألعضاء
للمشاركة بنشاط وبروح اإجيابية يف املشاورات اإذا ما دعت ادلول ا ألعضاء املنظمة اإىل اإعادة النظر يف تكل الواثئق.
وفامي يتعلق بوضع الإطار التنظميي لتحويل العقود القصرية ا ألجل اإىل تعيينات ،يود اجمللس أأن يشري اإىل أأن جلنة التنس يق
اعمتدت اجلزء ا ألول من هذا الإصالح العام املايض يف نفس الفرتة .واكن اجمللس قد قال يف الوثيقة اليت مت اعامتدها اإنه ينبغي
أأن تددل مجيع الإصالحات املطلوبة يف  2يناير .ولكن ا ألمر مل يكن كذكل ألن املنظمة أأجلت بدء نفاذ هذه الإصالحات
اإىل  2يوليو من العام نفسه.
وتطرح هذه الطريقة اليت تتبعها جلنة التنس يق يف تأأجيل اختاذ القرارات عددا من املشالك وتثري تساؤلت عن سبب عدم
تطبيق الهيئة التنفيذية للمنظمة القرارات جبميع جوانهبا عىل النحو اذلي تطلبه مجعيتمك املوقرة .وحييط جملس املوظفني جلنة
التنس يق علام أأيضا بأأنه عقب اعامتد مراجعة اجلزء ا ألول من نظام املوظفني ولحئته يف العام املايض ،حتججت ا ألمانة بأأهنا
اكنت تراقب جودة هذا الصك التنظميي وتوهجت اإىل الرئيس السابق للجنة التنس يق مبارشة و أأدربته بأأن بعض ا ألحاكم
خضعت لتعديالت شلكية .ويرى جملس املوظفني أأنه اكن يلزم القيام هبذا الإجراء وهذه العملية عقب التشاور معه ،ألننا
ل نرى التعديالت املددةل من الزاوية نفسها .فبالنس بة ل إالدارة ،تُعد هذه التعديالت شلكية حمضة يف حني يرى جملس
املوظفني أأهنا متس املوضوع ،انهيك عن أأن الإجراءات املتعلقة ابجامتعات العمل يف الويبو ل تنص اإطالقا عىل أأن تتصل
ا ألمانة مبارشة عقب انهتاء اجامتع همل واختتامه برئيس جلنة التنس يق حرصا ليبت يف اإماكنية دخول عدد من التعديالت
حزي النفاذ ،وإان اكن ذكل ما حيدث يف الواقع.
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ويطالب جملس املوظفني جلنة التنس يق بأأن تذكّر ا ألمانة بأأن علهيا التقيد ابلقواعد الإجرائية كام يه وكام وافقت علهيا ادلول
ا ألعضاء ،وبأأنه يف حال ّ
تعني القيام بعملية تشاورية يف هذا الصدد ،فال بد أأن تشارك فهيا أأحصاب املصاحل ،أأي مجعية ادلول
ا ألعضاء ،للتعبري عن ر أأهيا ووهجة نظرها يف املوضوع.

و أأدريا أأود أأن أألفت انتباه حرضاتمك اإىل أأن تقدما ملحوظا قد أأحرز فامي خيص هملية تثبيت املوظفني املؤقتني أأثناء ادلورة
السابقة للمحمكة الإدارية التابعة ملنظمة العمل ادلولية .وقد أأصدرت احملمكة حكام يف الواقع برمق  ،3225وحنن نود أأن نلفت
انتباه جلنة الربانمج واملزيانية يف هذا الصدد اإىل التداعيات املالية اليت س ترتتب عىل تنفيذ هذا احلمك يك ل تُفاجأأ ادلول
ا ألعضاء لحقا ابلتلكفة أأو ابلتاكليف املتكبدة عندما تطبق املنظمة أأو قد تطبق هذا احلمك .وقد جاء يف هذا احلمك أأن تعاقب
العقود القصرية ا ألجل اليت تربهما منظمة يعد أأمرا تعسفيا ،وقد مسحت احملمكة للمرة ا ألوىل ابإعادة تقيمي العالقات القانونية اليت
تربط موظفا يعمل بعقد قصري ا ألجل ابملنظمة اليت جتدد العقود بطريقة متعاقبة يف اترخي رساين العقد الثاين.
ولقد حرضان عددا من الواثئق دلورة جلنة الربانمج واملزيانية ،لكن يؤسفين أأن أأقول حلرضاتمك أأن ا ألمانة أأصدرت تعلاميت
بأأل توزع هذه الواثئق يف اللجنة .ويؤسفين ذكل ألنه يعد خرقا حقيقيا ملامرسة نشاط مجعية املوظفني و أأنه ميثل خرقا وانهتااك
خطريا حلق امجلعية.
و أأود أأيضا أأن أأهنيي حدييث عن هذه النقطة قائال اإننا فامي خيص احلمك رمق  3225توهجنا اإىل املدير العام ومدير اإدارة املوارد
البرشية يك نعرف ر أأهيام يف أفاق تنفيذ هذا احلمك .ومل تردان أأي اإشارة ،عىل الرمغ من تكرار رسائل التذكري اليت أأرسلناها،
عن الطريقة ،اإن وجدت ،اليت تعزتم املنظمة أأن تنفذ هبا هذه ا ألحاكم.
وابلنظر اإىل اإنشاء ماكتب دارجية للويبو ،فسأأتطرق لهذا املوضوع يف جعاةل .مفا أأود أأن أألفت انتباه حرضاتمك اإليه هو أأن
جملس املوظفني منشغل عىل وجه اخلصوص ألنه مل حيصل عىل أأية معلومات عن نوع ا ألنشطة اليت س تضطلع هبا هذه
املاكتب اخلارجية ،اإن وجدت .والسؤال املطروح بشأأن اإعادة توزيع املوظفني هو يف اإطار أأية أأحاكم قد يعاد توزيع
املوظفني ،اإن اقتىض ا ألمر ،وإاذا ن ُقل املوظفون فهل سيامت ى هذا النقل مع احرتام القواعد السارية يف جمال "النقل" ،كام
يقال دامئا عندما يتعلق ا ألمر ابإنشاء مكتب داريج جديد يف اإقلمي بعيد عن مقر املنظمة .وهو موضوع يشغلنا ،و أأود أأن
أأنقل هذه املعلومات اإىل ادلول ا ألعضاء وجلنة التنس يق يف اإطار اجلوانب اليت قد ختضع للمناقشة مع ا ألمانة.
وابللتفات اإىل تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة ،فاإين اغتمن هذه الفرصة للحديث عن عنرصين أأساس يني ،أأوهلام
يتعلق ابلوثيقة اليت جاء فهيا أأن اإدارة املوارد البرشية اس تعانت خببري استشاري ،يف جمال اإدارة العطل املرضية ،ورمبا أأعد
هذا اخلبري الاستشاري تقريرا وعرضه عىل اإدارة املوارد البرشية ،لكن هذه الوثيقة مل تعرض عىل جملس املوظفني ،وحنن
ل نعرف عىل الإطالق الاس تنتاجات اليت استند اإلهيا هذا اخلبري الاستشاري لإصدار توصياته ،اإن وجدت.
وا ألدىه ابلنس بة جمللس املوظفني يه الوثيقة  JIU/REP/2012/10املعنونة "العالقات بني املوظفني والإدارة يف واكلت
ا ألمم املتحدة املتخصصة والنظام املشرتك ل ألمم املتحدة" .وتزمع الإدارة أأن التوصيتني  8و 1قد نُفّذات ،واملقصود السامح
للموظفني ابلتصال ابدلول ا ألعضاء ،لكن هذا ليس ر أأي جملس املوظفني .فا ألمر ل يعدو كونه ممارسة ،اإل أأن املطلوب يف
وثيقة وحدة التفتيش املشرتكة هو ابلتحديد حتويل هذه املامرسة اإىل الزتام يدرج يف القواعد ادلس تورية والتنظميية يف نظام
املوظفني ولحئته.
س يدي الرئيس ،اإننا نريد أأن يأأدذ اجمللس ،وجلنة التنس يق ،ويه الهيئة الترشيعية للمنظمة ،هذا الوضع بعني الاعتبار و أأن
يتناول هذه املسأأةل يك تكون العالقة بني املمثلني اذلين ينتخهبم املوظفون وادلول ا ألعضاء عالقة مؤسس ية.
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و أأدريا وابلنظر اإىل مسأأةل التدقيق ادلاديل والرقابة الإدارية ،يود جملس املوظفني أأن تُمنح شعبة التدقيق ادلاديل والرقابة
الإدارية املزيد من الاس تقالل .فاختصاصات مدير الشعبة ،فامي خيص التفتيش والتدقيق ،وإان اكنت خضعت للمراجعة يف
أأكتوبر من العام املايض ،فاإهنا ل تزال ل ترىق ملس توى الليات اليت قد تتيح لدلول ا ألعضاء القيام هبذه الرقابة ،وهذا ا ألمر
يشغل املوظفني عىل أأعىل مس توى ألهنم قد يتأأثرون بعدد من أأنشطة التفتيش .وإان اكنت ادلول ا ألعضاء تس تطيع النفاذ اإىل
تقارير التدقيق والتقيمي ،فاإهنا ل ميكهنا النفاذ اإىل تقارير التفتيش ،واي حبذا لو تتيح املراجعة املقبةل مليثاق التدقيق ادلاديل
مجليع ادلول ا ألعضاء النفاذ اإىل تقارير التفتيش أأيضا .واي حبذا أأيضا لو وضعت أليات تتسم ابملصداقية والشفافية لتطبيق
مسؤولية الهيئات التنفيذية عند الإبالغ عن عدد من ا ألعامل وخضوعها للتفتيش ،سواء مببادرة من مدير شعبة التدقيق
ادلاديل والرقابة الإدارية أأو من الهيئات اخلارجية املس تقةل مبا قد ينهتيي بتوجيه امهام جلهة أأو حتميلها املسؤولية.
وختاما أأحصاب السعادة ،املندوبون املوقرون ،الس يدات والسادة ،قبل أأن أيت اإىل هذه القاعة و أألتقي بمك ّرملين بعض زماليئ
من املوظفني رساةل اإليمك وقد وعدمهم بأأن أأنقل الرساةل رمغ ما أأجده من صعوبة يف نقلها ،ألن دوري أأن أأضطلع بواجبايت وفقا
للولية اليت أأس ندها ا ّإيل زماليئ ابنتخاهبم اإايي .فلقد طلبوا مين أأن أأقول لمك اإن حاةل املوظفني النفس ية بلغت مس توايت
متدنية للغاية وإان هذا الإحباط العميق يُعزى اإىل عدد من ا ألس باب ،أأولها ابلتأأكيد هو عدم وجود أليات تتسم ابملصداقية
والشفافية ،والثاين هو تعدد حالت احملاابة يف التعيينات ويف اإدارة املسارات الوظيفية ،والثالث هو عدم وجود أفاق حقيقية
لإدارة املسارات الوظيفية مبا يتيح للموظفني تطوير قدرامهم وكفاءامهم ويتيح هلم اإماكنية ترس يخ مشاركهتم يف ددمتمك.
لقد نقلت اإليمك هذه الرساةل ،أأود أأن أأقول اإننا لكنا ،حنن و أأنمت ،نعترب املنظمة العاملية للملكية الفكرية كزنا يس تحق احلفاظ
عليه .وابلطبع ا ألمر بيد ادلول ا ألعضاء لوضع الليات اليت تراها مناس بة لتعيد لهذا الكزن رونقه من حيث املصداقية
والاس تقرار وتدفعه للعمل اجلاد القامئ عىل التوافق.
الس يدات والسادة ،املندوبون املوقرون ،أأشكرمك ألن مسحمت يل للمرة الثالثة هذه الس نة بأأن أأنقل رساةل مجعية املوظفني اإىل
عنايتمك .وشكرا
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بيان شفهيي للس يد أأانتول كراتيغر ،عضو يف جملس مجعية
موظفي الويبو يف سلسةل الاجامتعات احلادية وامخلسني
مجلعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو
 30سبمترب 2023
سعادة سفري مجهورية الس نغال فوديه س يك،
املندوبون املوقرون،
الس يد املدير العام،
الس يدات والسادة،
الزمالء ا ألعزاء،
اإنه من دواعي رشيف وخفري أأن أأدىل هبذا اخلطاب أأماممك اليوم و أأن أأكون أأحد العاملني يف الويبو .و أأشعر أأن معنواييت مرتفعة
كام هو احلال مع الكثري من الزمالء اإن مل يكن أأغلهبم .حيدوان الفخر بعملنا وإاجنازاتنا ونواصل العمل هبمة لإصباغ مزيد من
النجاح عىل همل الويبو ولتحقيق املزيد من التغيري الإجيايب.
ول خيفى عىل أأحد العبارة القائةل بأأن س نة احلياة يه التغيري وهذا حصيح .ولكن احملزن يف ا ألمر أأنه تبني يل أأن هناك
اس تثناءات لهذه القاعدة يف النظام متعدد ا ألطراف .توقف الزمن بنا كام توقف بأأهل الكهف وجتمدت العالقات بني جملس
املوظفني والإدارة وهو أأمر مؤسف.
حرضة الرئيس ،املندوبون املوقرون،
أأود أأن أأذكرمك ابجامتع جلنة التنس يق العام املايض وتعليقات الرئيس يف تكل الونة ،سعادة سفري س نغافورة كواك فوك س نغ،
عىل مدادةل رئيس جملس املوظفني .ويف البداية ،أأعطاان سعادة السفري تعلاميت بعدم التددل يف شؤون ادلول ا ألعضاء.
ودعاان بعد ذكل اإىل حمااكة النقاابت احلديثة اليت ختلت عن الامنذج الصدامية يف القرن العرشين ،حىت يتس ىن لنا التقدم
والعمل مع الإدارة من أأجل حل املشالكت احلقيقية.
ولكن املؤسف يف ا ألمر أأن جملس املوظفني و أأان أأحد أأعضائه مل يس تطع أأن يتحرر من رؤيته املتحجرة البالية ومن الانزلق
تلقائي ًا اإىل براثن الصدام.
وكنتيجة ذلكل ،غطى جضيج قةل من النامقني ابس مترار عىل الشواغل املرشوعة .فقد اس متعمت للتو اإىل خطاب رئيس جملس
املوظفني وقد زخر ابلقضااي املندرجة يف صلب اختصاصمك مجيع ًا كدول أأعضاء حددمتوها بأأنفسمك (املادة (2.2.8ب) من نظام
املوظفني ولحئته) .ولكن ها هو اجمللس مدفوع دفع ًا اإىل جتاهل مصمي همهل .فبد ًل من التعامل مع القضااي امللحة اليت مهم
املوظفني مجيع ًا اكلتطوير الوظيفي والتنقل ادلاديل ونظام العداةل ،عىل سبيل املثال ل احلرص ،يواصل جملس املوظفني
املراوغة مع الإدارة يف لك قضية.
وسأأسوق بعض ا ألمثةل بعيهنا:
•

ُلكف أأعضاء اجمللس يف الفريق التشاوري ،وهو جملس حلل الزناعات دادلي ًا من ا ألساس ،ابملسامهة يف اس تعراض نظام
العداةل ادلادلية ولكهنم اس تقالوا اس تقاةل جامعية يف أأواخر 2022؛
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•

وعىل الرمغ من تعدد املقارابت والاقرتاحات اليت قدمت جمللس املوظفني ،مل جتد أأي مهنا أأي صدى .واكن عىل الإدارة
أأن تشلك فريق ًا لإجناز العمل يضم موظفني عىل الرمغ من عدم انتخاب أأي مهنم كام اس متعمت للتو .ويس متر جملس
املوظفني يف حتدى لك حركة ومعارضهتا وعرقلهتا؛

•

ول يسعين هنا سوى أأن أأش يد بعمل زماليئ الشاق يف جملس املوظفني وابلتعليقات املفصةل عىل مرشوع الاقرتاح
اذلي قام به اجمللس .وعىل الرمغ من أأن التعديالت املقرتحة يه حتسني للنظام القامئ من وهجة نظري ،فقد اكن من
ا ألفضل مبراحل الاخنراط ابإجيابية يف العملية.

حرضة الرئيس ،املندوبون املوقرون،
لقد ضيعنا الكثري من الفرص لالخنراط يف هذه العملية وفشلنا يف هممة متثيل املصاحل امجلاعية للموظفني اكفة بسبب عزوف
رئيس مجعية املوظفني عن التعاطي مع الإدارة والزناع النامج عن ذكل فاملعارضة املتصلبة أأمر حمري.
وتتجىل هذ املعارضة التلقائية يف إارصار الرئيس عىل التقدم بتظمل يف لك مرة يصدر فهيا قرار اإداري .ويف أأغلب احلالت،
ينطوي ا ألمر عىل لكفة قانونية دارجية ول س امي عند تصعيد ا ألمور حملمكة منظمة العمل ادلولية .وقد نتج عن ذكل اإفراط يف
الإنفاق .ويف املقابل ،مت تعويض أأوجه القصور من دالل منحة سهلها رئيس مجعية موظفي الويبو.
ولنئ اكنت ا ألس باب وراء هذه املنح مرشوعة للغاية ،فاإهنا ل ينبغي أأن تبعد أأنظاران عن تضارب املصاحل .فقد وصل جحم
املنح العام املايض اإىل  200أألف فرنك سويرسي وهو مبلغ كبري .دُفع هذا املبلغ مبارشة للمستشار القانوين اخلاريج للجمعية.
وبلغت الفواتري القانونية غري املدفوعة هذا العام مس توى مرتفع والقليل مهنا متت مناقش ته و أأقل القليل اعمتده اجمللس كام هو
منصوص عليه يف النظام ا ألسايس مجلعية املوظفني ذاته .وس نطالب جمدد ًا مبنحة لمتويل أأصولنا .وهنا ،يتساءل املرء عن
رشعية التظلامت املتكررة اليت متولها هذه املنح اخلارجية أأقهل يف ظل غياب أأي مربر ،وعن ا ألس باب احملمتةل لها ،كام حمكت
بذكل احملمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية مؤخر ًا (عىل سبيل املثال حمك احملمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية رمق  3206يف
يوليو .)2023
حرضة الرئيس ،املندوبون املوقرون،
اإن الطعن يف الإجراءات الإدارية عند وجود سبب مرشوع لهو أأمر وجيه ورضوري يف أن مع ًا .ولكن خيدع جملس
املوظفني أأعضاءه عندما يطعن من حيث املبد أأ فيفشل يف احلوار البناء .هذا خطأأ وخيالف أأبسط مبادئ احلومكة اجليدة
ول خيدم مصاحل املوظفني بشلك عام.
اإن املبادئ احلامكة مجلعية املوظفني واحضة للغاية .لقد وضُ عت هذه املبادئ دالل امجلعية العامة ا ألوىل ل ألمم املتحدة
س نة  2146وقت اكن تريغفي يل أأمين ًا عام ًا .ول خيفى عىل أأحد أأنه اكن نقابي ًا سابق ًا و أأقتبس بعض مما ورد عىل
لسانه ...":جلنة املوظفني تعرب عن وهجات نظر أأعضاهئا وأراهئم ...،ل ختضع ل إالدارة ول تعارضها من حيث املبد أأ...،
ل تبحث عن املشالك ول حتاول أأن تطمنئ الغضب املرشوع بلكامت فضفاضة."...،
حرضة الرئيس ،املندوبون املوقرون،
نعيب الخرين والعيب فينا ،دعوان نبد أأ بأأنفس نا ،حنن ا ألفراد .فباعتباري أأحد أأعضاء جملس املوظفني املنتخبني ،أأعمل متام
العمل أأن اخلطوة ا ألوىل خللع املزيد من الشفافية والاحرتام واملصداقية والفاعلية عىل الويبو تبد أأ قبل أأي يشء بشخيص
ومبجلس املوظفني مكثال حيتذى به للجميع .وليس من املدهش أأبد ًا أأن نتوقع من حيايك هذا املثل بل ويتفوق عليه سواء
املدير العام أأو الإدارة أأو حىت أأنمت ادلول ا ألعضاء.
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لكام قلل جملس املوظفني الوقت اخملصص للتيه ابلس ياسة ،زاد الوقت اذلي خنصصه لعملنا النبيل .أأعمتد عىل تأأييدمك و أأعمتد
اب ألخص عىل مثالمك الطيب.

وهنا ،أأتوجه ابحلديث لزماليئ يف اجمللس من ذوي النوااي احلس نة ،و أأطلب مهنم أأل خيلطوا المترد ابخليانة .فأأان من أأنصار
الشفافية والاحرتام واملصداقية والفاعلية دادل جملس املوظفني يف املقام ا ألول .وقد ورد عىل لسان ويليام فولربايت أأحد
منارصي النظام متعدد ا ألطراف وإانشاء ا ألمم املتحدة ،أأن "المترد مظهر من مظاهر ا إلميان يف أأي نظام دميقراطي".
ولكي اإميان بأأنه س يحني وقت تطبيق قرار  2146يف الويبو عندما نتحرر من قيود الضغائن القدمية ومناذج التفكري املتحجرة
فنحدد مىت نتعاطى مع الإدارة ومىت نعارضها الر أأي مبصداقية وبروح بناءة لتحقيق الصاحل للجميع.
حرضة الرئيس ،املندوبون املوقرون،
أأكرر و أأقول اإنين أأعمتد عىل تأأييدمك وعىل مثالمك الطيب.
وشكر ًا.
[هناية املرفق والوثيقة]

