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جلنة الويبو للتنسيق
الدورة احلادية والسبعون (الدورة العادية السادسة واألربعون)

جنيف ،من  5اإىل  14أأكتوبر 2015

التقرير

اذلي اع متدته جلنة التنس يق
 .1تناولت جلنة الويبو للتنس يق البنود التالية اليت تعنهيا من جدول ا ألعامل املو ّحد (الوثيقة  1 :)A/55/1و 2و 3و4
و 5و 6و 9و 10و 11و 23و 28و 29و 30و 31و.32
.2

وترد التقارير عن البنود املذكورة ،ابس تثناء البنود  9و 23و 28و 29و 30يف التقرير العام (الوثيقة .) A/55/13

.3

وترد يف هذه الوثيقة تقارير عن البنود  9و 23و 28و 29و.30

 .4وانتخب السفري فرانسوا زافيي انغارميب (رواندا) رئيسا للجنة التنس يق؛ وانتخب الس يد فوس ييش بياتكوفسيك
(بولندا) انئبا للرئيس.
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البند  9من جدول ا ألعامل املو ّحد
املوافقة عىل التفاقات
.5

استندت املناقشات اإىل الوثيقة .WO/CC/71/1

 .6وقدم املستشار القانوين بند جدول ا ألعامل واسرتعى انتباه ادلول ا ألعضاء اإىل وثيقة العمل و أأبلغها بأأن مثة اتفاقني
يُقرتح عىل جلنة التنس يق املوافقة علهيام .وقال اإن التفاق ا ألول هو بني الويبو واملركز ا إلقلميي لتطوير الكتب يف اإقلمي أأمرياك
الالتينية والاكرييب ( ،)CERLALCوالتفاق الثاين هو بني الويبو وجلنة ا ألمم املتحدة الاقتصادية والاجامتعية لآس يا
واحمليط الهادئ (.)ESCAP
 .7وذكّر املستشار القانوين بأأن فقرة القرار  4من تكل الوثيقة تدعو جلنة التنس يق اإىل أأن توافق عىل الاقرتاحني
املذكورين ،اإن رغبت يف ذكل.
 .8ووافقت جلنة الويبو للتنس يق عىل مذكرة التفامه بني الويبو واملركز ا إلقلميي لتطوير الكتب يف اإقلمي أأمرياك
الالتينية والاكرييب ومذكرة التفامه بني الويبو وجلنة ا ألمم املتحدة الاقتصادية والاجامتعية لآس يا واحمليط الهادئ ،كام
تردان يف املرفقني ا ألول والثاين من الوثيقة .WO/CC/71/1

البند  23من جدول ا ألعامل املو ّحد
مشورة جلنة التنس يق اإىل مجعية احتاد لش بونة حول اإنشاء صندوق ر أأس مال عامل لحتاد لش بونة
.9

استندت املناقشات اإىل الوثيقة .WO/CC/71/6

 .10وقال وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإنه رحب ابقرتاح املدير العام الرايم اىل اإنشاء صندوق ر أأس مال عامل لحتاد
لش بونة ،ألن هذا الاقرتاح سيساعد أأعضاء احتاد لش بونة يف تنفيذ الالزتامات الناش ئة عن املعاهدات القامئة منذ عام
 ،1958اليت يتمملها أأعضاء احتاد لش بونة دلى انضامهمم اإىل اتفاق لش بونة .و أأثناء تأأكيده أأن العجز املس متر لحتاد لش بونة
يتعارض مع نظام الويبو املايل ولحئته ،أأعرب الوفد عن ارتياحه للتدابري املقرتحة ملساعدة احتاد لش بونة عىل البدء ابلترصف
بطريقة تتنامغ مع الاحتادات ا ألخرى للمنظمة .ور أأى الوفد أأن من املهم رؤية الزتام مايل ملموس بنظام لش بونة من جانب
أأعضاء لش بونة يف الاجامتع احلايل مجلعيات الويبو .ويف هذا الصدد ،ذكر الوفد بأأنه قد اقرتح حال مران ،أأثناء معلية تشاورية
غري رمسية ،من شأأنه أأن جيدد ذكل الالزتام ،مع ترك كيفية الوفاء ابللزتامات ألعضاء لش بونة أأنفسهم .وقال الوفد اإن من املهم
التذكّري أأن للويبو هيئات لصنع القرارات عىل مس توايت خمتلفة .فعىل سبيل املثال ،احتفظ احتاد معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات واحتادات مدريد ولهاي ولش بونة لنفسهم حبق تقرير زايدة رسوهما اخلاصة ومبلغ تكل الزايدة .وقال اإنه ليس
للمنظمة مجعية مو ّحدة ميكهنا حسب معلية صنع القرار هذه من تكل الاحتادات .وبعبارة أأخرى ،اإذا قرر احتاد لش بونة ،يف
هناية املطاف ،عدم رفع رسوم نظام لش بونة مبا يكفي لتغطية تاكليف الاحتاد ،فاإن ذكل القرار راجع هل .ولكنّ ،نصت الفقراتن
 3و 5من املادة  11من اتفاق لش بونة ،أأن اشرتااكت قد تطلب من أأعضاء احتاد لش بونة يف مثل هذه احلالت .وس تكون
هذه الاشرتااكت خمتلفة عن تكل املذكورة لصندوق ر أأس املال العامل مبوجب الفقرة  7من املادة  11من اتفاق لش بونة .ويف
هذا الصدد ،أأعرب الوفد عن رسوره ابقرتاح املدير العام الرايم اىل اإنشاء صندوق ر أأس مال عامل لحتاد لش بونة ،ألن هذا
الصندوق هو أأحد الزتامات اتفاق لش بونة اليت تعهد هبا أأعضاء احتاد لش بونة للمنظمة .وذهب الوفد اإىل القول بأأن اتفاقية
الويبو أأاتحت احلصول عىل مشورة جلنة التنس يق بشأأن مجيع املسائل الإدارية واملالية وغريها من املصاحل املشرتكة لحتادين
أأو أأكرث .ويف هذا الصدد ،ينبغي الإشارة اإىل أأن جلنة التنس يق تضم أأعضاء من اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس واللجنة
التنفيذية لحتاد برن ،ولكن أأيضا أأعضاء يف احتادات الويبو ا ألخرى ،وذكل لضامن الاتساق داخل املنظمة وبني املعاهدات
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اليت تديرها الويبو ،وضامن أأ ّل يتخذ أأي قرار ضد إارادة ا ألعضاء يف أأي من الاحتادات يف املسائل اليت مهمهم .وكام ذكر الوفد
مرارا ،فاإن توس يع نطاق اتفاق لش بونة لعام  1958بشأأن تسميات املنشأأ ليشمل مواضيع أأوسع بكثري من املؤرشات
اجلغرافية ،اكن هل أأثر عىل احتادات الويبو ا ألخرى ،مبا يف ذكل احتاد ابريس واحتاد مدريد .وقال الوفد اإنه منذ اعامتد وثيقة
جنيف دون مشورة جلنة التنس يق ،وهو حي ّث بشدة عىل إاعادة النظر يف هذه املسأأةل .واختمت الوفد ابلقول إانه قد يدمع
اإنشاء صندوق ر أأس مال عامل بغية توفري قدر من الس يوةل لنظام لش بونة القامئ.
 .11و أأ ّقر وفد امجلهورية التش يكية بأأن املعلومات الواردة يف الوثيقة قيد البمث مفيدة جد ًا وتشلك أأساس ًا جيد ًا ميكن
ألعضاء احتاد لش بونة الاستناد اإلهيا ملواصةل البمث .وذكّر الوفد بأأن أأعضاء احتاد لش بونة قد أأعلنوا اس تعدادمه ورغبهتم يف
التوصل اإىل حلول معقوةل تكفل اس تدامة احتاد لش بونة املالية ،مبا فهيا اخليار الوارد يف الوثيقة قيد البمث .و أأشار الوفد يف
هذا الصدد اإىل أأن أأعضاء احتاد لش بونة قد وافقوا عىل زايدة الرسوم وعىل اإنشاء فريق عامل يُعىن ابإعداد لحئة تنفيذية
مشرتكة بني اتفاق لش بونة ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة .و أأعاد الوفد التأأكيد عىل الزتام أأعضاء احتاد لش بونة ابلسعي اإىل
التوصل اإىل ح ّل ملعاجلة مسأأةل اس تدامة نظام لش بونة املالية ،وهذه اخلطوات الإجيابية ا ألولية خلري دليل عليه ،و أأفاد بأأن
أأعضاء احتاد لش بونة س يمتاجون اإىل املزيد من الوقت للنظر يف تدابري أأخرى طويةل وقصرية ا ألمد ،اإذ سيتعني علهيم
التشاور مع السلطات املالية يف بدلاهنم يف هذا الشأأن .و أأعلن الوفد أأن خطوات اإضافية ملموسة س تيل هذا التشاور.
 .12و أأعلن وفد فرنسا أأن بدله بصفته عضو ًا يف احتاد لش بونة يبذل قصارى هجده لتأأمني اس تدامة احتاد لش بونة املالية ،كام
أأظهر حتديد ًا القرار التارخيي اذلي اختذه أأعضاء احتاد لش بونة مبضاعفة مجيع رسوم التسجيل .و أأشار الوفد كذكل اإىل أأن أأمام
أأعضاء احتاد لش بونة مشلكة ينبغي حلّها يف املدى القصري و أأهنم ل يزالون ينظرون يف س بل معاجلة هذه املشلكة بعيهنا.
واس تطرد الوفد قائ ًال اإن اإنشاء صندوق رؤوس أأموال عامةل واحد من اخليارات املطروحة .ومىض يقول اإن اجلهات املعنية
تُبدي يف أأي حمفل عزهما الس يايس عىل اإجياد احلل ا ألفضل لتأأمني اس تدامة احتاد لش بونة املالية عىل املدى البعيد .لكنه
التفت اإىل أأنه ليس يف صدد اعامتد الاقرتاح الوارد يف الوثيقة قيد البمث يف هذه املرحةل .و أأضاف الوفد أأنه يعمتد رمغ ذكل
عىل مساعدة ا ألمانة لتشكيل فريق عامل العام املقبل تأأهب ًا لتنفيذ وثيقة جنيف .و أأشار اإىل أأن الفريق العامل ميكن أأن يدرس
أأيض ًا الس بل اليت تتيمها املادة  24لضامن متويل نظام لش بونة .و أأعرب الوفد عن انزعاجه ألن جلنة التنس يق تتناول العجز
املايل لحتاد لش بونة فقط ،ول تتطرق لعجز احتاد لهاي اذلي يفوقه جحامً .والتفت الوفد اإىل أأنه ل يفهم سبب هذا المتيزي
بناء عليه اقرتح الوفد اإعداد وثيقتني منفصلتني لدلورة القادمة
الواحض ول سبب تسليط الضوء عىل احتاد لش بونة وحده .و ً
تتناول واحدة مهنام مسأأةل اإنشاء صندوق رؤوس أأموال عامةل لحتاد لش بونة ،عىل أأن تتناول الثانية العجز املايل لحتاد
لهاي ،ليك يكون النقاش جيد ًا .واختمت الوفد ابلتأأكيد عىل أأن فرنسا س تفي ابلزتامامها املالية بشأأن احتاد لش بونة ،كام س بق
و أأن ذكرت يف ختام املؤمتر ادلبلومايس يف شهر مايو .و أأشار الوفد إاىل أأن التوصل اإىل ح ّل مايل يف ا ألمدين القصري والطويل
سيسهّل توقيع املزيد من ا ألعضاء عىل وثيقة جنيف لتفاق لش بونة.
 .13وقال وفد أأسرتاليا اإن املعلومات الواردة يف الوثيقة املوجودة قيد البمث مفيدة و أأعرب عن شكره ل ألمانة عىل
الاقرتاح املقدم ابإنشاء صندوق ر أأس مال عامل وحتديد قميته واختصاصاته .و أأعرب الوفد عن رسوره اإذ بلغه أأن العديد من
أأعضاء احتاد لش بونة قد أأكدوا عزهمم عىل معاجلة مسأأةل جلب الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة عىل املدى البعيد .واعترب
الوفد أأن اإنشاء صندوق ر أأس مال عامل س يكون مسأأةل هممة يف اإطار مجموعة من اجلهود املبذوةل ملعاجلة العجز احلاصل
ومسأأةل متويل احتاد لش بونة.
 .14وحث وفد نيجرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،عىل اإجياد حل بناء فامي يتعلق ابإنشاء صندوق ر أأس مال عامل،
حرصا عىل جعل مبادئ الشفافية واملساءةل والشمول يف مصمي املبادئ املوهجة خملتلف أأنشطة الويبو مكنظمة .وذكر الوفد أأن
اجملموعة ا ألفريقية عىل أأهبة الاس تعداد للمشاركة اإىل جانب أأعضاء الويبو الآخرين يف سبيل اإجياد حل لهذه املسأأةل .و أأعرب
الوفد عن ابلغ قلقه إازاء نتيجة املفاوضات الشامةل فامي يتعلق ابلربانمج واملزيانية.
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 .15وذكّر وفد اجلزائر بأأنه قد بذلت هجود عديدة من أأجل التوصل اإىل حل بنّاء تقبهل مجيع البدلان .ور أأى الوفد أأنه ينبغي
النظر بدقة يف احلجج اليت قدهما لك من اجملموعة ا ألفريقية وطرهحا وفد فرنسا .و أأعرب الوفد عن تأأييده لالقرتاح القايض
ابإاتحة همةل زمنية أأطول ملعاجلة هذه املسأأةل ،اإذ من شأأن ذكل متكني الوفود من النظر اإىل ما وراء املقرتحات املطروحة أأصال
عىل الطاوةل وإاجياد حل يقبهل امجليع.
 .16وقال وفد سويرسا اإن مسأأةل اإنشاء صناديق رؤوس أأموال عامةل مبثابة ممارسة جيدة يف جمال املزيانية .وذكر يف الوقت
نفسه أأن أأعضاء الويبو هممتة بعدد من املسائل الهامة للغاية و أأهنا تقوم سو ًاي ببذل هجود تريم اإىل اعامتد مزيانية الثنائية املقبةل.
واقرتح الوفد ترك هذه املسأأةل معلقة توخيا لس مترارية املناقشات البناءة اجلارية.
 .17وقال وفد الهند اإنه يود مهيئة بيئة بناءة لتسوية املسائل املتعلقة ابحتاد لش بونة .وينبغي التوصل اإىل حلول يف جو من
التوافق يف اإطار جلنة التنس يق وامجلعية العامة عىل حد سواء لتفادي أأن تعرقل هذه املسأأةل اختاذ قرارات هممة أأخرى من
جانب امجلعيات.
 .18و أأيد وفد بامن الشواغل اليت أأعرب عهنا وفدا الولايت املتحدة ا ألمريكية و أأسرتاليا .وقد أأثريت تكل الشواغل نظرا
لختالفات معينة قامئة بني احتاد لش بونة واحتادات أأخرى ونظرا للطريقة اليت وضعت هبا وثيقة جنيف .و أأعرب الوفد عن
أأمهل يف اإماكنية التوصل اإىل حل مرض مجليع الوفود ألن لتكل املسائل تداعيات عىل البنود ا ألخرى من جدول ا ألعامل.
 .19و أأشار وفد اإندونيس يا اإىل أأنه يظل ملزتما ابلتفاوض ،يف اإطار امجلعية العامة للويبو وجلنة التنس يق ،من أأجل التوصل
اإىل حلول للمسائل العديدة املعلقة .وحث الوفد أأعضاء الويبو عىل اإجياد حلول إازاء اقرتاح اإنشاء صندوق ر أأس مال عامل.
واختمت الوفد حديثه معر ًاب عن أأمهل يف متكن امجلعية العامة للويبو من اعامتد مزيانية للثنائية .17/2016
 .20واعترب وفد مجهورية كوراي الاقرتاح اذلي تقدمت به ا ألمانة لضامن الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة اقرتاحا مفيدا
للغاية .وذكّر الوفد بأأنه اكن دوما يؤكّد عىل ا ألمهية اليت تكتس هيا الاس تدامة املالية للك احتاد ابلنس بة للمنظمة .و أأعرب عن
أأسفه لعدم املوافقة عىل ذكل الاقرتاح املفيد.
 .21وقال وفد الصني اإن بعد أأكرث من أأس بوع من املناقشات يظ ّل التقدم بشأأن قضااي نظام لش بونة بطيئا .ولكن مجيع
ا ألطراف أأبدت ،حسب ر أأيه ،حسن النية يف تسوية املشالك املالية لحتاد لش بونة .و أأوحض أأن املشلكة الرئيس ية يه مشلكة
تقنية حبتة .وابلتايل اقرتح عقد اجامتعات تقنية لتسوية تكل املشلكة يف امجلعية العامة القادمة .كام ر أأى أأنه ينبغي ل ألعضاء
اإبداء املزيد من ا إلرادة الس ياس ية يف تسوية املشلكة مبا يضمن سري أأعامل املنظمة بطريقة عادية .و أأخريا أأعرب الوفد عن أأمهل
يف أأل تتسبّب هذه املشلكة يف منع امجلعية العامة من اعامتد الربانمج واملزيانية للثنائية .17/2016
 .22وشدّد وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) عىل أأنه يعي ،بصفته عضوا يف احتاد لش بونة ،مسؤوليته يف ضامن كفاءة
النظام ،و أأنه وافق عىل الزايدة املقرتحة يف رسوم التسجيل .و أأضاف أأن أأعضاء احتاد لش بونة ،مبن فهيم اإيران (مجهورية –
الإسالمية) ،يعكفون عىل دراسة الاقرتاح ادلاعي اإىل اإنشاء صندوق ر أأس مال عامل لحتاد لش بونة ،من مضن خيارات
مطروحة أأخرى .و أأوحض أأن أأعضاء احتاد لش بونة حباجة اإىل وقت لإجراء مشاورات عىل صعيد حكومامهم قبل المتكّن من
اختاذ قرار يف هذا الشأأن ،و أأنه يدمع بناء عىل ذكل البيان اذلي أأدىل به وفد امجلهورية التش يكية والبيان اذلي أأدىل به وفد
فرنسا.
 .23و أأحاطت جلنة الويبو للتنس يق ابلبياانت املدىل هبا وطلبت من رئيسها اإاتحة نتاجئ املناقشات لرئيس مجعية
احتاد لش بونة.
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البند  28من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقارير عن شؤون املوظفني
 .24استندت املناقشات اإىل الواثئق  WO/CC/71/2وWO/CC/71/12 Add & Corr.
وWO/CC/71/3 Rev.
" "1تقرير عن املوارد البرشية
 .25انتقل الرئيس اإىل البند  28من جدول ا ألعامل بشأأن التقرير الس نوي عن املوارد البرشية ،وطلب من ا ألمانة عرض
الوثيقة.
 .26وشكرت ا ألمانة الرئيس أأن أأاتح لها الفرصة لعرض التقرير الس نوي عن املوارد البرشية ،واس هتلت عرضها ابلإطراء
عىل معل موظفي الويبو ،الرجال والنساء الآتني من  116بدلا ،اذلين متكّنت الويبو بفضل تفانهيم ومعلهم اجليد وإابداعهم
فرادى أأو جامعات ،من حتقيق الامتياز وتسجيل أأداء قوي وتقدمي خدمات عالية اجلودة عاما بعد عام .وذكرت ا ألمانة أأن
املنظمة ،خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،متكّنت من حتقيق الاس تقرار والتجديد ادلاخيل ،يف حني ظلت القوى العامةل اثبتة
دون تغيري ،وعززت بعض اجملالت الرئيس ية ،مثل أأمن تكنولوجيا املعلومات واس مترارية العمل والقدرة اللغوية ،متاش يا مع
احتياجات الويبو العملية .وراحت تقول اإن لك ذكل حتقق بفضل اإعادة تنظمي القوى العامةل وإالغاء الوظائف اليت اكنت تدمع
العمليات والتكنولوجيا القدمية تدرجييا ،مس تحدثة بدل مهنا وظائف يف جمالت تضيف قمية ابلنس بة اإىل زابئن املنظمة
العامليني .و أأضافت أأن التجديد ادلاخيل أأدى أأيضا اإىل تطوير همارات املوظفني ،فقد حصل أأكرث من  3 000مشارك عىل
تدريب غطى مواضيع تقنية ولغوية وإادارية ومواضيع أأخرى ،بيامن حيصل زهاء  25موظفا يف الوقت الراهن عىل ادلمع من
املنظمة للقيام بدراسات عليا .وحتدثت ا ألمانة عن تطوير املسارات الوظيفية ،وقالت اإن أأكرث من  22موظفا حصلوا عىل
ترقية داخليا ،غالبيهتم العظمى حصلوا علهيا بعد اجتياز معليات اختيار تنافس ية ،ورصحت بأأن املوظفني يغتمنون أأيضا
الفرص املتاحة من أأجل التنقل أأفقيا داخل املنظمة ملواصةل تطوير كفاءامهم وتوس يع نطاقها .و أأردفت ا ألمانة تقول اإن املنظمة
تسعى اإىل أأن تظل هجة توظيف جذابة للقوى العامةل العاملية املتنوعة .وراحت تقول اإن املنظمة ل تزال تسجل مس توى
حراك متدن ،بفضل اس مترار معدلت الغياب يف الاخنفاض للس نة الثانية عىل التوايل .واس تدركت قائةل اإن التنوع اجلغرايف
جمال رئييس ينصب عليه الرتكزي ،وإان ا ألمانة أأحرزت تقدما حنو هدفها الرايم اإىل تعيني مرحشني عىل أأوسع نطاق جغرايف
ممكن دون املساس بأأمه اعتبارات تعيني املوظفني ،أأل وهو ضامن أأعىل معدلت الفعالية والكفاءة والزناهة ،معال ابتفاقية
الويبو ونظام املوظفني ولحئته .و أأضافت أأن عددا من مبادرات التواصل الرامية اإىل رفع عدد املتقدمني لشغل الوظائف من
بعض البدلان والإقلمي ،حتقق النتاجئ املرجوة مهنا ،اإذ أأخذ عدد املتقدمني من تكل البدلان يف الزايدة ابطراد .و أأضافت أأن عدد
التعيينات من البدلان أأو ا ألقالمي اليت تعاين من قةل المتثيل يف قوام املوظفني احلايل ،أأخذ يزيد و أأن التقدم ل يزال حيرز من
أأجل الوصول اإىل توزيع جغرايف أأكرث توازان ،مع ضامن التنوع اجلغرايف يف الوقت ذاته عند تعيني املوظفني املؤقتني .وذكرت
ا ألمانة أأيضا أأن وثيقة املعلومات املتعلقة ابلتنوع اجلغرايف ّوزعت عىل ادلول ا ألعضاء وعقدت جلسة اإحاطة معها ما أأاتح لها
الفرصة ملناقشة مسأأةل التنوع اجلغرايف يف الويبو ،كام أأاتح الفرصة ل ألمانة لتقدمي معلومات عن اتفاق الويبو لعام  1975وعن
أأنظمة التنوع اجلغرايف يف منظامت ا ألمم املتحدة .واس تطردت ا ألمانة قائةل اإن بعضا من هذه املنظامت ا ألخرى ل تنفذ نظاما
رمسيا للتوزيع اجلغرايف ،لكهنا ل تعدو كوهنا تأأخذه يف احلس بان عند تعيني املوظفني .وحتدثت ا ألمانة عن املنظمة ،وقالت اإن
املعلومات تفيد بأأن  411وظيفة ختضع ،مبوجب اتفاق عام  ،1975اإىل التوزيع اجلغرايف ،أأي ما ميثل  39يف املائة من
الوظائف .ورصحت ا ألمانة بأأهنا س تظل مس تعدة للعمل مع ادلول ا ألعضاء عىل حنو بناء عىل هذه املسأأةل .والتفتت اإىل
مسأأةل التوازن بني اجلنسني ،وقالت اإن تقدما قد أأحرز يف هذا الصدد ،لكن الطريق ل يزال طويال أأمام املنظمة يك حتقق
التوازن بني اجلنسني عىل مس توايت القيادة العليا يف موعد أأقصاه عام  .2020ورصحت بأأن الرتكزي ينصب عىل زايدة عدد
املتقدمني للوظائف املؤهلني وتطوير موظفي املنظمة يك تزيد قدرمهم عىل املنافسة عىل الوظائف الشاغرة يف املس تقبل عىل
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املس توايت اليت تعاين من خلل يف التوازن بني اجلنسني .ورصحت ا ألمانة فضال عن ذكل بأأهنا أآخذة يف زايدة مشاركهتا يف
الش باكت ادلولية ،ما من شأأنه أأن يؤدي اإىل زايدة تعممي شؤون اجلنسني عىل مجيع اجملالت وإاىل حتسني متثيل اجلنسني بني
املتقدمني للوظائف الشاغرة .و أأفادت بأأهنا ل تزال تتوىخ احلذر إازاء تاكليف املوظفني ،و أأهنا اس تطاعت أأن حتقق املزيد دون
تغيري جحم القوى العامةل معوما ،مشرية اإىل أأن حصة تاكليف املوظفني ستنخفض نوعا ما يف مزيانية الثنائية .17-2016
ورصحت بأأن قدرا جيدا من التقدم قد أأحرز يف اعامتد أأفضل املامرسات ،ويف عام  2013صدرت  78توصية عن مراجع
احلساابت بشأأن املوارد البرشية ،مل يعد سوى  10توصيات مهنا غري منفذة يف يونيو  .2015وراحت تقول اإن تركزيها
سينصب خالل الس نة املقبةل عىل مواصةل حتسني فعاليهتا وجناعهتا من خالل اس تخدام منصات تكنولوجيا املعلومات لتقدمي
خدمات املوارد البرشية ،مبا يف ذكل مراجعة نظام اإدارة الوقت اخلاص هبا ،حبيث س يعد فريق عامل مبشاركة من املوظفني
اقرتاحات يف هذا الصدد لتنفذ يف عام  ،2016ومع ذكل سيتطلب احلفاظ عىل التوازن بني احلياة اخلاصة والعمل والتشجيع
عيل حتقيقه ،اختاذ تدابري جديدة .وراحت تقول اإهنا تعزتم الاس مترار يف اإدارة القوى العامةل وإاعادة تنظميها حبرص لضامن
حتقيق قدرة لغوية تعكس احتياجات العمل وقدرة تقنية تؤدي اإىل الوصول اإىل احلد ا ألمثل من اإجراءات العمل ،ورصحت
بأأهنا سرتكز يف الوقت ذاته عىل اإاتحة ا ألدوات للموظفني واملديرين للعمل يف أأماكن معل متوامئة يسودها الاحرتام .وذكرت
ا ألمانة أأن عددا من البنود الواردة يف التقرير عرضت عىل جلنة الويبو للتنس يق ،أأل ويه مسأأةل اإهناء التعيني ليك تطلع علهيا
اللجنة ،ويف الوقت ذاته عرضت عىل اللجنة مسأأةل لتوافق علهيا ويه قبول املدير العامل لتكرميني ،هام وسام النجم القطيب،
اذلي قدم اإليه مبناس بة زايرة منغوليا يف  22يوليو  ،2015ولقب فارس السعف الأاكدميية اذلي ُمنح اإايه مبوجب مرسوم
صادر عن رئيس وزراء فرنسا بتارخي  10يوليو  2015و أأبلغ به املدير العام يف  9سبمترب  .2015وذكرت ا ألمانة أأيضا أأن جلنة
الويبو للتنس يق دعيت اإىل الإحاطة علام بتقرير جلنة اخلدمة املدنية ادلولية وتقرير الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية
ملوظفي ا ألمم املتحدة ،والكهام عرض عىل ادلورة التاسعة والس تني للجمعية العامة ل ألمم املتحدة يف عام .2014
 .27وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،وشكر ا ألمانة عىل عرض التقرير الس نوي عن
املوارد البرشية ل س امي المتثيل اجلغرايف يف مالك موظفي املنظمة ،وكرر طلب اجملموعة بشأأن حتقيق مشاركة متوازنة مجليع
املناطق .و أأعرب الوفد يف هذا الصدد عن الزتام مجموعته مبناقشة هذه املسأأةل يف اإطار جلنة التنس يق يك يتس ىن اس هتالل
مناقشة واسعة المتثيل وتؤدي اإىل متثيل واسع لدلول ا ألعضاء يف املنظمة.
 .28وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية وشكر ا ألمانة عىل عرض التقرير الس نوي عن املوارد البرشية ،وقال اإن
مجموعته ما انفكت تشدد عىل اختالل توازن التوزيع اجلغرايف للقوة العامةل يف املنظمة مشرية اإىل أأن المتثيل اجلغرايف العادل
هو أأحد املبادئ الرئيس ية ملنظومة ا ألمم املتحدة والواكلت املتخصصة فهيا .ور أأى أأنه من غري الطبيعي أأن تظل املنظمة عاجزة
عن الامتثال لهذا املبد أأ عىل الرمغ من الشواغل اليت أأبدمها اجملموعة ا ألفريقية وغريها من املناطق املترضرة التابعة للمنظمة
طوال هذه الس نوات .وذكر أأن مجموعته قد أأعربت مؤخر ًا عن شواغلها إازاء رضورة مراجعة الآليات التنفيذية اخلاصة
ابلتعيينات يف الويبو ،وعليه فقد أأيدت اجملموعة بشدة مراجعة اتفاق عام  1975للتعيينات؛ و أأضاف الوفد أأنه مل يعد من
الرضوري اإثبات عدم توافق هذه الس ياسة مع الواقع وعدم صالحية اس تخداهما أأساس ًا للتعيني يف الويبو .و أأردف الوفد قائ ًال
اإنه من ا ألمهية مباكن رمس س ياسة جديدة تضمن اإرساء اإطار للمتثيل العادل للموظفني يف خمتلف مس توايت املنظمة من
اإدارات ووظائف .ويف اخلتام ،أأثىن الوفد عىل املدير العام للويبو لوضعه س ياسة للمساواة بني اجلنسني يف املنظمة.
 .29وحتدث وفد رومانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وهنأأ الرئيس وانئبَيه عىل انتخاهبم وشكر ا ألمانة عىل
الواثئق املس تفيضة اليت قدمهتا بشأأن موضوع املوارد البرشية اذلي يعدُّ ،يف ر أأهيا ووفق ًا ملا أأقرته ا ألمانة ،أأحد التحدايت
املؤسس ية الكربى اليت تواجه املنظمة .و أأعرب الوفد عن تقديره للتدابري الرامية اإىل تأأمني قوة عامةل مس تقرة ومرنة ،و أأعرب
عن سعادته لكامتل مسار الإصالح اخلاص ابلإطار القانوين والس يايس يف الويبو .وجشَّع ا ألمانة عىل مواصةل خطهتا الرامية
اإىل اعامتد املزيد من التدابري بغية حتسني الإدارة العامة ملوظفي املنظمة .والتفت الوفد اإىل مسأأةل تعيني موظفني جدد وذكر أأن
مجموعته تؤيد تطبيق معايري الفعالية والكفاءة والزناهة يف هذا الشأأن .ويف ضوء مبد أأ المتثيل اجلغرايف العادل ،ر َّحب الوفد
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ابجلهود اليت بذلهتا ا ألمانة يف سبيل حتسني التوزيع اجلغرايف من خالل تنظمي محالت توعية وغريها من ا ألنشطة .وذكر أأيض ًا
أأن الإحصاءات قد أأظهرت بوضوح أأن مجموعته ل تزال اجملموعة ا ألقل متثي ًال يف املنظمة مضيف ًا أأن مجموعته س تق ِّّدر اهامتم
ا ألمانة عىل النمو الواجب هبذا اجلانب يف أأنشطة التوعية ومسارات الاختيار اليت تضطلع هبا .و أأما فامي خيص اإماكنية مراجعة
القواعد احلالية للتوزيع اجلغرايف يف الويبو ،ر أأى الوفد أأن هذه املسأأةل تقتيض حتلي ًال معمق ًا يف اإطار مجموعته اليت تدرك عدم
وجود حلول سهةل أأو رسيعة ملعاجلة أأوجه اخللل احلالية .ور َّحب الوفد ابعزتام ا ألمانة اإعداد تقرير منفصل عن ا ألفراد من غري
املوظفني بوصفه الزتام ًا مس بق ًا ابعامتد توصيات وحدة التفتيش املشرتكة.
 .30وشكر وفد الصني ا ألمانة عىل هذا التقرير البالغ ا ألمهية اذلي مكَّن ادلول ا ألعضاء من فهم مبادرات املنظمة وخططهتا
فهامً أأفضل ،و أأعرب عن تقديره للنتاجئ الإجيابية اليت أأحرزمها املنظمة يف حتقيق الفعالية والتوازن يف اإدارة املوارد البرشية
وتمنيهتا .ويف اإطار تواصل أأنشطة التوعية ،طلب الوفد من املنظمة أأن تتابع هذه ا ألنشطة ابلتعاون مع املنصات احلكومية،
عىل غرار ما حدث خالل شهر أأبريل من هذا العام ،ومع بدلان متعددة وبعض املاكتب القطرية بغية اس هتالل أأنشطة
مشرتكة للتعيني .ور أأى الوفد أأن تنظمي جلسات اإعالمية يف البدلان اليت حتتاج اإلهيا من شأأنه أأن يؤدي اإىل شفافية مسار
التعيني؛ و أأعلن اس تعداده للتعاون مع املنظمة يف هذا الصدد.
 .31وهنأأ وفد الهند ،متحد ًاث ابمس مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ ،الرئيس عىل انتخابه ،و أأشار اإىل اإحراز بعض التقدم
فامي يتعلق ابلمتثيل اجلغرايف بني موظفي الويبو اإىل جانب الفعالية يف القوة العامةل .ولكنه اعترب أأنه ينبغي زايدة المتثيل من
بدلان املنطقة تدرجيي ًا نظر ًا لزتايد مس تخديم خدمات امللكية الفكرية العاملية عىل حنو رسيع يف منطقة أآس يا واحمليط الهادئ.
وخمت معر ًاب عن رسوره ملالحظة أأن ا ألمانة قبلت مثاين توصيات ملراجع احلساابت اخلاريج فامي يتعلق بتدقيق الامتثال لإدارة
املوارد البرشية أأوائل هذا العام.
 .32و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن شكره للمدير العام عىل التقرير املفصل والزاخر ابملعلومات ،ورحب
ابلتقدم اذلي ُأحرز يف نظام العداةل ادلاخلية اجلديد ،والتخطيط التنظميي ،وإادارة ا ألداء والتوظيف .و أأشاد اب ألمانة لنظاهما
املنقح واملتني اخلاص بتقيمي ا ألداء ،واملش متل عىل أأساليب ملعاجلة القصور يف ا ألداء ،وتعزيز التواصل بني املرشفني
وموظفهيم ،وربط ا ألداء الفردي اب ألداء التنظميي وا ألهداف التنظميية .و أأعرب عن تطلعه للمشاركة أأكرث اإىل جانب ا ألمانة
ملعرفة املزيد عن كيفية معاجلة وتسوية مسائل القصور يف ا ألداء ،اإىل جانب معرفة املزيد عن مدى مسامهة جملس الطعون
اجلديد التابع للويبو يف اإصالح وتعزيز أآليات تسوية الزناعات.
 .33و أأعرب وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) عن شكره ل ألمانة عىل تقريرها عن الوضع احلايل للموارد البرشية يف
املنظمة وأأكد عىل أأمهية وجود متثيل جغرايف متساو عىل مجيع املس توايت املهنية والإدارية يف املنظمة .و أأشار التقرير الس نوي
عن املوارد البرشية بوضوح اإىل أأن موظفي املنظمة ينمتون اإىل  118بدل ًا ،لكن اإحدى ادلول ا ألعضاء ممثةل بأأكرث من نس بة
 32يف املائة من املوظفني بيامن مخسة بدلان ممثةل بنمو نس بة  55يف املائة .و أأضاف أأن اإيران ،حبسب التقرير ا ألخري عن
التوزيع اجلغرايف يف املنظمة ،من بني البدلان غري املمثةل .وقد ُ
اعرتف ابنعدام املساواة يف المتثيل اجلغرايف أأيض ًا يف التوصية 6
من تقرير وحدة التفتيش املشرتكة اليت أأوصت جلنة التنس يق بتنقيح املبادئ احلالية فامي يتعلق ابلتوزيع اجلغرايف قصد كفاةل
تنوع أأوسع يف القوة العامةل املهنية للمنظمة .و أأعرب جمدد ًا عن قلقه إازاء اس مترار الاختالل يف التوازن يف المتثيل الشامل
للبدلان النامية يف موظفي ا ألمانة ودعا ا ألمانة اإىل اإيالء الاهامتم الواجب لهذا املعيار يف معلية اس تقدام املوظفني اجلدد.
و أأعرب عن معهل يف تغري الوضع الراهن ،وتسجيل حتسن ملموظ يف المتثيل اجلغرايف الشامل ،اإىل جانب متثيل دول خمتلفة
يف أأي منطقة مس تقب ًال ،قصد معاجلة أأوجه القصور تكل .ويف هذا الصدد ،طلب من ا ألمانة اختاذ مبادرات معلية ابلتشاور
مع ادلول ا ألعضاء املعنية.
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 .34و أأعرب وفد الكونغو عن رسوره لقيام الرئيس بتويل جلنة التنس يق و أأعرب هل عن دمعه طوال مدة وليته .كام هنأأ
ادلول ا ألعضاء يف جلنة التنس يق عىل انتخاهبا لفرتة الس نتني املقبلتني و أأعرب عن رسوره لكون الكونغو من بيهنا ،مدراكً ولية
جلنة التنس يق وما يتعني عىل ا ألعضاء املنتخبني القيام به .و أأعرب عن شكره ل ألمانة عىل تقدمي تقريرها وعىل ما تبذهل من
هجود يف حومكة الويبو ،ووجه اهامتم اللجنة اإىل الإحصاءات احملدثة بشأأن المتثيل اجلغرايف العادل واملساواة بني اجلنسني.
و أأيد ما تقدم به وفد نيجرياي ،اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،بأأنه من اجليل من خالل الوثيقة أأن أأفريقيا ل تزال
غري ممثةل مبا يكفي وليس مثة أأعضاء يف ا ألمانة من  15دوةل أأفريقية خمتلفة .ودعا ا ألمانة اإىل توجيه اهامتهما هبذا الوضع ،و أأيد
البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي فامي يتعلق ابس تعراض اتفاق عام  ،1975للمتكن من تسوية هذه املسأأةل تسوية عادةل.
 .35وهنأأ وفد املكس يك الرئيس عىل انتخابه و أأعرب عن تقديره للعمل اذلي أأجنزته اإدارة املوارد البرشية وشكرها عىل
تقدمي هذا التقرير .و أأحاط علامً مع الارتياح ابلتقدم احملرز يف ا ألهداف ا ألساس ية لعام  2015بشأأن املوارد البرشية ،ولكنه
اعرتف بأأنه ينبغي بذل الكثري من اجلهود من حيث التوزيع العادل ،رمغ اجلهود املبذوةل أأص ًال .وذكّر ابلتوصيتني  6و 7لتقرير
وحدة التفتيش املشرتكة بشأأن اإدارة وحومكة املنظمة ،ل س امي التوصية  ،6اليت نصت عىل أأنه ينبغي أأن تنظر جلنة التنس يق
يف املبادئ اجلارية بشأأن التوزيع اجلغرايف لكفاةل توزيع جغرايف أأفضل للموظفني املهنيني يف املنظمة .و أأعرب الوفد عن امتنانه
لوثيقة املعلومات ،اليت فرست املبادئ اليت حتمك الس ياسة املتعلقة ابلتوزيع اجلغرايف منذ عام  1975واليت تبني املهنجية
اخلاصة ابلتوزيع اجلغرايف يف هيئات أأخرى يف النظام .ولكن هذه الوثيقة مل تشمل خيارات واحضة لستبدال مبادئ
عام  ،1975الرضورية ليك تقوم اللجنة ابختاذ قرار مس تنري .وذكر أأن الوثيقة مل تتناول مبزيد من التفصيل البارامرتات اليت
ميكن اس تخداهما لتحديد التوزيع اجلغرايف عدا الاشرتااكت .وتكل مسأأةل هممة أأحاطت هبا وحدة التفتيش املشرتكة علامً يف
التقارير السابقة بشأأن املوضوع .و أأكد الوفد أأنه من غري املقبول استبقاء مبد أأ التوزيع اجلغرايف ،ألنه حيور املسائل ،عىل النمو
اذلي بينه تطبيق اتفاق عام  ،1975حيث اكنت بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب والبدلان ا ألفريقية ،عىل سبيل املثال،
مناطق غري ممثةل مبا فيه الكفاية .ور أأى أأنه ينبغي وضع ا ألهداف حبسب البدلان .ويدرك الوفد جيد ًا أأنه ،من أأجل التوصل
اإىل حل مرض خبصوص هذه املسأأةل ،ل بد من حتري ادلقة يف مراعاة الاعتبارات التقنية ،ويه مسأأةل يصعب بلوغها يف
هذه ادلورة ،و أأيد البيانني الذلين أأدلت هبام لك من الربازيل ونيجرياي ،تباع ًا ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب
واجملموعة ا ألفريقية ،اإذ ل بد من وجود معلية مشاورات بتوجيه من الرئيس ،بولية حمددة لتقدمي اقرتاح بديل لتفاق
عام  1975يف اجللسة املقبةل للجنة .و أأفاد بأأنه ميكن اس تخدام الوثيقة  WO/CC/71/INF/1أكساس ملبارشة
تكل املشاورات.
 .36وهنأأ وفد جنوب أأفريقيا الرئيس عىل انتخابه رئيس ًا للجنة التنس يق وتعهد بتقدمي ادلمع .و أأعرب عن تأأييده للبيان اذلي
أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية وعن تقديره للمدير العام للتقدم احملرز يف السعي اإىل التصدي لختالل التوازن
احلايل يف القوى العامةل يف الويبو وجشع اجلهود املبذوةل يف ا ألمانة متش ي ًا مع مبد أأ الإنصاف يف المتثيل اجلغرايف ومتثيل اجلنسني
ويف مجيع أأقسام الويبو .ويف ذكل الصدد ،أأيد اس تعراض اتفاق عام  1975اذلي ر أأى أأنه أأصبح ابلي ًا ول يمتىش مع
الواقع احلايل.
 .37وهنأأ وفد انميبيا الرئيس عىل انتخابه رئيس ًا للجنة التنس يق وتعهد بتقدمي ادلمع وابملشاركة البناءة .و أأحاط علامً مع
التقدير بتقرير ا ألمانة وشكرها عىل اجلهود املبذوةل فامي يتصل بتمقيق الإنصاف بني اجلنسني .وساند البيان اذلي أأدىل به وفد
نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية وأأبدى رغبته يف التشديد عىل مواطن القلق املعرب عهنا إازاء المتثيل اجلغرايف غري املنصف
ول س امي يف أأوساط الكوادر املهنية .وحث ا ألمانة عىل مواءمة س ياس هتا بشأأن التوظيف بدمع القدرة عىل الاحتفاظ ابملعايري
املناس بة يف املالك الوظيفي .ور أأى أأن ذكل سيتمقق بدمع مبد أأ المتثيل املنصف.
 .38وهنأأ وفد اإكوادور الرئيس عىل انتخابه و أأشاد ابلواثئق اليت قدمهتا ا ألمانة بشأأن هذا البند من جدول ا ألعامل .و أأشار
الوفد اإىل أأنه ّيود التعليق عىل مسأألتني حمددتني ،أأوهلام الرتكزي عىل مبد أأ التنوع اجلغرايف يف اختيار املوظفني ،و أأيّد يف هذا
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الصدد البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .والتفت الوفد اإىل أأنه شدّد خالل
اجامتعات جلنة املزيانية عىل رضورة احرتام هذا املبد أأ ا ألسايس وطلب اإىل ا ألمانة عدة توضيحات ،و أأعرب عن تقديره ألهنا
أأشارت اإىل وجود خطة معل تن ّفذ يف بدلان خمتلفة ويف عدد من اجلامعات واملؤسسات لنرش املعلومات بشأأن التوظيف يف
املنظمة .وجشّع الوفد عىل مواصةل خطة العمل هذه ل س امي يف بدلان منطقته .أأما املسأأةل الثانية ،فأأشار الوفد اإىل أأهنا سؤال
يتعلق ابلوظائف اليت قُلّص عددها والوظائف اليت أألغيت .وتساءل الوفد اإذا اكنت هذه الوظائف ألشخاص من منطقة
أأمرياك الالتينية والاكرييب وإاذا اكن هذا التقليص يؤثر عىل التوزيع اجلغرايف.
 .39وشكر وفد اجلزائر ا ألمانة عىل عرض هذه الوثيقة وقال اإنه درس التقرير بتأأ ٍن ويود اإبداء تعليقني ،يتعلق ا ألول
مبوضوع التوظيف والثاين ابإعادة الهيلكة ادلاخلية .وقال الوفد يف موضوع التوظيف اإنه لن يضيف شيئ ًا عىل ما س بق و أأن
تناولته وفود أأخرى بشأأن احلاجة اإىل توازن بني املناطق وإاىل التوازن بني اجلنسني وضامن معاجلة مسأأةل المتثيل املفرط لبعض
املناطق حبمكة وشفافية وهدوء .وجشّع الوفد ا ألمانة عىل السعي اإىل حتقيق هذه ا ألهداف املرتبطة ابلشمولية والتنوع .مث
تطرق الوفد اإىل موضوع اإعادة الهيلكة ادلاخلية و أأيّد بيان اإكوادور وطلب مزيد ًا من املعلومات عام أأجنز وما يتوقع اإجنازه يف
املس تقبل .ور أأى الوفد أأن مثة حاجة اإىل مقدار اإضايف من الشفافية يف هذا الإطار .و أأضاف أأنه ميكن عقد مشاورات يف هذا
املوضوع ،ل تكتفي بطرح مشلكة التوازن بل تتناول أأيض ًا موضوع اختيار ا ألشخاص املعنيني ابإعادة الهيلكة هذه .وخمت الوفد
بتأأييده البيان اذلي أأدلت به نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية بشأأن اس تعراض اتفاق عام .1975
 .40مث حتدث وفد جورجيا فهنأأ الرئيس عىل انتخابه ملنصب رئيس جلنة التنس يق وشكر ا ألمانة عىل اإجنازامها .وقال الوفد
اإنه يؤيّد متام ًا البيان اذلي أأدلت به رومانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق .و أأضاف أأن بدله غري ممثل مضن
موظفي ا ألمانة و أأعاد التأأكيد عىل اهامتمه البالغ هبذه املسأأةل حتديد ًا .وانهتز الوفد الفرصة ليؤكّد للجنة عىل أأن املكتب اجلوريج
للملكية الفكرية ميتكل القدرات البرشية الالزمة ليفي مبتطلبات املنظمة وليمتثل فهيا حسب ا ألصول.
 .41وهنأأ وفد الاحتاد الرويس الرئيس عىل انتخابه لهذا املنصب املرموق و أأعرب عن امتنانه ل ألمانة عىل تقريرها املتعلق
ابملوارد البرشية والعمل اذلي أأجنزته .ور ّحب الوفد ابلإجراءات اليت اختذمها الامانة لتعزيز قدرات املوارد البرشية لفت ًا يف
الوقت عينه اإىل رضورة التقيّد ابلمتثيل اجلغرايف العادل للموظفني .لكن الوفد أأعرب عن اعتقاده بأأنه ينبغي عند اختيار
موظفني للمنظمة أأخذ املزااي املهنية للمرحشني يف احلس بان قبل أأي اعتبار أآخر.
القمي اذلي اضطلعت به لإعداد هذه الواثئق املفصةل .وقال الوفد اإن الإحصاءات
 .42وشكر وفد تركيا ا ألمانة عىل العمل ّ
ّتبني بوضوح أأن منطقة الرشق ا ألوسط يه أأقل املناطق متثي ًال يف حني تمتث ّل مناطق أأخرى بعدد كبري من املوظفني ،والتفت
اإىل أأن التوازن اجلغرايف وفعالية القوى العامةل وكفاءمها ،أأمران حاسامن لتمقيق ا ألهداف الاسرتاتيجية للويبو .وجشّع الوفد
ا ألمانة عىل النظر يف أأوجه اخللل يف التوزان و أأعرب عن تقديره ملا تبذهل املنظمة من هجود لتمسني المتثيل اجلغرايف.
 .43وانضم وفد ابكس تان اإىل الوفود ا ألخرى يف مهنئة الرئيس عىل انتخابه .وذكر أأنه اتبع عن كثب النقاش حول اإدارة
املوارد البرشية يف املنظمة ،ودعا ا ألمانة اإىل تكثيف اجلهود ملعاجلة الاختالل املس متر عرب املناطق اجلغرافية وداخلها ،لضامن
الامتيش مع مبد أأ ا ألمم املتحدة للتوزيع اجلغرايف العادل ،وكذكل اجلهود املتعلقة مبراجعة س ياسة التوظيف لعام .1975
 .44وو ّجه وفد املغرب أأحر الهتاين اإىل الرئيس عىل انتخابه رئيسا للجنة .و أأثىن عىل التقدم احملرز يف جمال اإدارة املوارد
البرشية ،وشدد كذكل عىل أأمهية احرتام التوزيع اجلغرايف العادل واملساواة بني اجلنسني وسلط الضوء عىل النقص الكبري يف
متثيل النساء من منطقته .وذلكل ،دعا الوفد ا ألمانة العامة ألخذ هذه املسأأةل يف الاعتبار يف س ياس هتا التوظيفية املس تقبلية.
 .45و أأعرب وفد بريو عن امتنانه للتقرير اذلي قدمته ا ألمانة .و أأيد الوفد البياانت اليت أأدلت هبا وفود املكس يك والربازيل
وإاكوادور و أأعضاء أآخرون حول أأمهية المتثيل اجلغرايف العادل .وذكر الوفد أأنه عىل الرمغ من أأن س ياسة املوارد البرشية

WO/CC/71/7
10

أأطلقت قبل حنو ثالث س نوات ،مل َير أأي ّة نتاجئ ملموسة لهذه الس ياسة .وتساءل الوفد حول الاجتاه املت ّبع ،ور أأى أأنه ل ميكن
حتقيق تقدم ا ّإل اإذا اكن الهدف مشرتاك .و أأيد الوفد مراجعة س ياسة التوظيف لعام .1975
 .46وشكر وفد فرنسا املدير العام و أأثىن عىل العمل اذلي قامت به اإدارة املوارد البرشية .وقال اإنه يود التعليق عىل ثالث
نقاط .وفامي خيص النقطة ا ألوىل ،ويه التوزيع اجلغرايف العادل ،أأبدى الوفد رغبته يف الاعتذار عن كونه ممثال أأكرث من غريه،
ولكن مبا أأن املسأأةل يه مسأأةل متثيل جغرايف ،فقد أأشار اإىل أأنه مل يكن ممثال أأكرث من غريه يف املناصب رفيعة املس توى .ودعا
الوفد ا ألمانة اإىل بذل لك هجد ممكن ملواصةل معلها للبمث عن مرحشني من مجيع القارات .وابلنس بة للنقطة الثانية ،أأشار
الوفد اإىل أأنه س بق وقدّ م بياان بشأأن التناسب بني العدد الإجاميل للموظفني والوظائف رفيعة املس توى ،مشريا اإىل أأن هناك
حوايل  60اإىل  70من هذه الوظائف ،ويه نس بة عالية جدا ابملقارنة مع ما يقرب من أألف موظف يف املنظمة .وذكر أأن هذا
العنرص اكن أأحد العنارص اليت يشار اإلهيا دامئا .وفامي يتعلق ابلنقطة الثالثة ،و ّد الوفد الإعراب عن تقديره لتفاين املوظفني يف
رصح بذكل املدير العام ،لفتا النظر اإىل الوثيقة الهامة اليت مهدف اإىل مراجعة نظام املوظفني ،واليت ميكن
معلهم ،مثلام ّ
ربطها ،من منظور الشفافية ،ابحلوار الاجامتعي .وذكر الوفد أأنه مل ير عىل جدول ا ألعامل ما يشري اإىل ان أأي وفد أآخر
س يعرب عن وهجة نظره يف املسأأةل ،أأو أأن مجعية املوظفني س تكون يف واقع احلال قادرة عىل تقدمي وهجات نظرها قبل
مناقشة نظام املوظفني ولحئته .و أأضاف أأن هذه مسأأةل ميكن تناولها بعد سامع اإجاابت ا ألمانة بشأأن املوارد البرشية.
 .47وهنأأ وفد مالزياي الرئيس عىل انتخابه ،و أأعرب عن رسوره العارم لرؤيته يقود هذه اللجنة .و أأيد الوفد البيان اذلي أأدىل
به وفد الهند ابلنيابة عن مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ ،و أأعرب عن رسوره لرؤية اجلهود اليت بذلهتا ا ألمانةّ ،
وحث
ا ألمانة عىل تكثيف هجودها لتمسني المتثيل اجلغرايف يف املنظمة .و أأبدى الوفد دمعه للمقرتحات اليت قدمهتا وفود عدّة بشأأن
مراجعة س ياسة التوظيف لعام  ،1975وذكل بغية حتقيق الإنصاف يف الوضع احلايل للمنظمة.
 .48وهنأأ وفد ليبيا الرئيس عىل انتخابه لقيادة هذه اللجنة .كام هنأأ انئيب الرئيس وشكر ا ألمانة عىل هجودها .وقال اإن
التفاق عىل عدد من بنود جدول ا ألعامل حتقق بفضل املرتمجني الفوريني وشكرمه عىل معلهم املمتاز .وفامي خيص هذا البند
من جدول ا ألعامل ،قال اإن البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية أأاثر عزمه واقتناعه وإانه يدمعه فامي خيص
التوظيف .و أأضاف أأن ذكل ّ
يشلك موضوعا يف منهتىى ا ألمهية ينبغي ،فعال ،أأن خيضع لس تعراض تقين وعلمي من أأجل
ضامن املساواة بني امجليع .وتطرق بعد ذكل اإىل المتثيل اجلغرايف وقال اإنه مل يالحظ وجود سوى موظف واحد أأو موظفني
من بدله ،مما يعين أأنه يلزم منح مواطين البدلان النامية ،مبا فهيا بدله ،اإماكنية الالتحاق ابملنظمة حىت وإان مل تكن الإنلكزيية
أأو الفرنس ية لغهتم ا ألم.
 .49وهنأأ وفد الاكمريون الرئيس عىل انتخابه و أأبدى اس تعداده للعمل معه لضامن جناح الاجامتع .كام هنأأ املدير العام
وا ألمانة عىل نوعية التقرير املقدم وعىل التقدم احملرز .ولكنه أأعرب عن أأمهل يف أأن يُبذل املزيد من اجلهود لضامن حتسني
التوزيع اجلغرايف للموظفني داخل املنظمة واحملافظة ،يف الوقت نفسه ،عىل مبادئ اجلدارة اليت جيب أأن تو ّجه معلية
التوظيف .ور أأى أأنه ينبغي أأيضا أأن تكون أأفريقيا ممثةل يف املناصب التقنية والعامة ،مما ميكّهنا من تأأدية دور تس تمقه يف جمال
امللكية الفكرية ادلولية .و أأعرب كذكل عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية.
 .50وهنأأ وفد السويد الرئيس وانئيب الرئيس عىل انتخاهبم وشكر املدير العام ومدير اإدارة املوارد البرشية عىل توفريهام
التقرير .وقال اإنه يويل أأمهية كبرية لقضية التوازن بني اجلنسني وإانه لحظ أأنه ل يزال هناك اختالل يف ذكل التوازن داخل
املنظمة ،ل س امي عىل مس توى فئة املديرين .و أأعرب ،يف الوقت ذاته ،عن تقديره للعمل املنجز يف هذا اجملال حىت الآن.
 .51واغتمن وفد غامبيا الفرصة املتاحة هل لهتنئة الرئيس عىل تعيينه .و أأشاد اب ألمانة عىل عرضها للتقرير و أأبدى ،فامي خيص
قضية التوزيع اجلغرايف ،تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية.
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 .52وشكر الرئيس مجيع الوفود عىل مالحظامها اللطيفة وعىل ما أأبدته هل ولنائبيه من مهان .وشكر أأيضا لك الوفود عىل
بياانمها البالغة ا ألمهية و أأبدى رغبته يف تقدمي القرارات التالية اإىل اللجنة.
 .53وقال املدير العام اإنه يرغب يف تناول البياانت العديدة املدىل هبا وخاصة ما يتصل ابلتنوع من حيث نوع اجلنس
والتنوع اجلغرايف .ور أأى أأنه من املهم أأن يتحدث عن املوضوعني املذكورين ألهنام موضوعان عزيزان عىل نفس مجيع الوفود
وشكر مجيع الوفود عىل مشاركهتا البناءة للغاية املتصةل هباتني املسأألتني .و أأكد للوفود بقدر ما يتعلق ا ألمر اب ألمانة أأن تعزيز
التنوع اجلغرايف حتقيق توازن أأفضل بني اجلنسني يف املنظمة وخصوص ًا عىل املس توايت الرفيعة عبارة عن بنود تكتيس أأمهية
اس تثنائية ابلنس بة اإىل ا ألمانة و أأفصح عن الزتامه ابإحراز التقدم بشأأن تكل املسائل .وفامي يرتبط ابلتنوع اجلغرايف ،قال اإن
الوضع احلايل ليس مرضي ًا وإان احلال عىل ذكل منذ عدة س نوات كام تعمل لك الوفود .و أأشار اإىل بعض التقدم احملرز خالل
الس نوات امخلس أأو الست املاضية وذكر أأن ا ألمانة زادت عدد اجلنس يات املمثةل من  106جنس يات اإىل  118جنس ية غري
أأن املسار ما زال طوي ًال .ومىض يقول اإنه ليس من السهل اإحداث تغيري جذري يف ذكل اجملال وإان الفرص لإحداث التغيري
حمدودة وفق ًا ملا أأشارت اإليه مديرة املوارد البرشية نظر ًا اإىل الاخنفاض الشديد املسجل يف معدل التناقص يف املنظمة أأي ما
يناهز  2يف املائة .واس تدرك قائ ًال اإن ذكل ا ألمر ليس عذر ًا ولفت النظر اإىل حتديد الغاايت يف هناية املطاف وإاىل رضورة
حتقيقها .وذكر أأن هناك سلسةل من التدابري الرمسية وغري الرمسية اليت ميكن تنفيذها .وفامي يتعلق ابلتدابري غري الرمسية ،قال اإنه
من ا ألمهية مباكن تعزيز توعية الفئات احملمتةل اليت قد ترتحش ملناصب يف ا ألمانة ابلنس بة اإىل الفرص املتاحة .و أأفاد بتطبيق تكل
التدابري يف عدد من البدلان الناقصة المتثيل أأو غري املمثةل و أأعرب عن رسور ا ألمانة لالس امتع اإىل أأي وفد حىت يتس ىن
تنظمي ا ألعامل املقبةل يف ذكل اجملال .و أأردف قائ ًال اإن املسؤولية مشرتكة أأيضا وإان الإخطارات والتبليغات بلك منصب شاغر
يف املنظمة ترسل اإىل مجيع البعثات وإان مساعدة ادلول ا ألعضاء مطلوبة من ذكل املنطلق يف ذكل الصدد لإاتحة تكل
الإخطارات للبدلان وجلعل ا ألشخاص يف البدلان املعنية عىل عمل بتكل الفرص .و أأفاد بأأن الإحصاءات اليت حتتفظ هبا ا ألمانة
تشري اإىل عدم تلقي طلبات الرتش يح من بعض البدلان وإاىل كون مساعدة ادلول ا ألعضاء مطلوبة للعمل عىل ذكل اجلانب.
واس تطرد قائ ًال اإن التدبري غري الرمسي الثاين هو ضامن الشفافية من خالل نرش الإحصاءات عن التوزيع اجلغرايف لك س تة
أأشهر وإان اختيار فرتة ا ألشهر الس تة يعزى اإىل مسأأةل عدم حدوث التقلبات برسعة يف ذكل اجملال واس تدرك قائ ًال اإن
أأحدث الإحصاءات عن التوزيع اجلغرايف ملوظفي املكتب ادلويل ترسل اإىل مجيع البعثات لك س تة أأشهر .واسرتسل قائ ًال اإن
التدبري الثالث املركز عليه هو التوظيف ألنه التدبري اذلي ميكن يف اإطاره اإحداث التغيري وإان املسائل املعىن هبا يف ذكل
املضامر ل تقترص عىل التوعية بل تتلقى مجيع هيئات الاختيار تعلاميت مفادها أأن التنوع اجلغرايف هو معيار من املعايري املهمة
اليت ينبغي أأخذها يف احلس بان يف اإطار حتديد قامئة قصرية ابملرحشني وتقدمي املرحشني اخملتارين .وفامي يتصل ابلتدابري الرمسية
اليت ميكن اختاذها ،ذكر يف املقام ا ألول تقدمي التوجيه بناء عىل املادة  7-9من اتفاقية الويبو اليت تعترب الإطار اذلي يوجه
املناقشات بشأأن تكل املسأأةل .و أأشار يف املقام الثاين اإىل وجود مبادئ عام  1975بشأأن التوزيع اجلغرايف و أأوحض قائ ًال اإن
الوثيقة الإعالمية قد أأعدت بغرض اإاثرة بعض الردود اإذ وضعت مبادئ عام  1975يف هناية املطاف من جانب ادلول
ا ألعضاء وتقع املسؤولية عهنا عىل عاتق ادلول ا ألعضاء بتقدمي الإرشاد اإىل املكتب ادلويل بشأأن تكل املسأأةل .و أأعرب عن
ترحيب ا ألمانة الشديد ابلقرتاحات اليت تقدم هبا عدد من الوفود بشأأن مسار ميكن اتباعه يف ا ألشهر الثين عرش املقبةل
بقيادة الرئيس ،عىل أأن تقود اإىل اقرتاح ميكن أأن يُرفع اإىل جلنة التنس يق خالل مجعيات  ،2016وحتديد ًا اإىل جلنة التنس يق
يف عام  2016و أأضاف قائ ًال اإن ا ألمانة س تكون سعيدة أأن تدمع هذا املسار بقيادة الرئيس .وتطرق اإىل مسأأةل اإعادة الهيلكة
اليت أأاثرها وفدان من الوفود و أأشار اإىل أأن التعبري رمبا يكون قو ًاي لوصف ما حدث يف ا ألشهر الثين عرش املاضية أأو ما
يتوقع أأن حيدث يف ا ألشهر الثين عرش املقبةل .ومىض يقول اإن تكل التغيريات يه مبثابة تكييف للقوى العامةل مع همارات
جديدة ابتت رضورية ألداء املهام وفق املبادئ والإجراءات السارية .وتعلقت تكل التغيريات يف معظمها بتكرار بعض املهام،
مكهام اإدخال البياانت مث ًال اليت مل تعد مطلوبة يف أأنظمة التسجيل .و أأفاد بأأن ا ألمانة ،يف موضوع أأنظمة التسجيل ،وابلتعاون
مع ادلول ا ألعضاء ،تلقت البياانت يف نسق مقروء من احلاسوب حبيث تتس ىن معاجلهتا واس تعاملها بتكل الطريقة و أأن
العمليات اكنت يف تكل اجملالت من أأنظمتنا العاملية للملكية الفكرية خمتلفة متام ًا قبل عرشة أأعوام أأو عرشين عام ًا اإذ اكنت
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البياانت ورقية ،أأو اإن مل تكن ورقية ،اكنت تستند اإىل أأنساق من تكنولوجيا املعلومات أأقل تطور ًا .ومن ذكل املنطلق،
أأوحض قائ ًال اإنه يُعاد من حني اإىل أآخر تصنيف املهام وفق الاحتياجات والإجراءات والتكنولوجيات اليت أأحضت مس تخدمة
يف املكتب ادلويل .وشدّد عىل أأنه ل ّ
شك يف أأن تكل الإجراءات ل تس هتدف عىل الإطالق المتثيل اجلغرايف و أأهنا عبارة عن
اإجراءات تقنية حبتة تتخذ يف ضوء التخطيط للقوى العامةل ابلزتامن مع صياغة اقرتاحات الربانمج واملزيانية للثنائية املقبةل.
 .54وشكر الرئيس املدير العام عىل ما قدمه من توضيحات هامة ومعلومات اإضافية ،واقرتح الانتقال اإىل القرارات الالزم
اختاذها يف اإطار هذا البند من جدول ا ألعامل.
 .55اإن مجعية الويبو للتنس يق:
" "1أأحاطت علامً ابملعلومات الواردة يف الفقرة  92من الوثيقة  WO/CC/71/2 Rev.ووافقت عىل قبول
املدير العام التكرميني املعنيني؛
" "2و أأحاطت علامً ابملعلومات الواردة يف الفقرتني  95و 96من الوثيقة WO/CC/71/2 Rev.؛
" "3و أأحاطت علامً بأأن املشاورات س ُتعقد حتت إارشاف رئيس جلنة الويبو للتنس يق بغية مراجعة مبادئ
المتثيل اجلغرايف لعام  1975هبدف تقدمي اقرتاح اإىل جلنة التنس يق خالل مجعيات ادلول ا ألعضاء
لعام .2016
" "2تقرير عن مكتب ا ألخالقيات
 .56وقدم املدير العام الس يدة ش يرتا رادهاكيشون اليت عينت مؤخر ًا رئيسة مكتب ا ألخالقيات يف الويبو .و أأحاط اللجنة
علامً بأأن الس يدة رادهاكيشون مواطنة من سورينام ويه جنس ية غري ممثةل يف الويبو و أأهنا حاصةل عىل شهادة جامعية يف
القانون وممتتعة خبربة عريقة يف منظومة ا ألمم املتحدة .وتوجه بأأطيب متنيات املنظمة اإىل الس يدة رادهاكيشون يف اإطار
دورها اجلديد.
 .57وقدم الرئيس السابق ملكتب ا ألخالقيات اذلي شغل املنصب مؤقتا التقرير الس نوي ملكتب ا ألخالقيات ،مشريا اإىل
أأن التقرير يعرض حاليا يف وثيقة مس تقةل ،بناء عىل طلب من ادلول ا ألعضاء .وذكّر بأأن الزميل العزيز الس يد أأفارد بيشو،
وهو أأول من شغل منصب رئيس مكتب ا ألخالقيات ،فارق احلياة ل ألسف يف العام سابق بعد رصاع وجزي مع املرض،
ورصح بأأن املدير العام عينه رئيسا مؤقتا ملكتب ا ألخالقيات ري ام ي ُعني رئيسا جديدا للمكتب ،وقد ُأخطر أأعضاء الويبو
ّ
بذكل حسب ا ألصول املرعية يف مذكرة داخلية ،وقد مضن هذا التعيني املؤقت سري املكتب دون توقف اإىل حني عُينت
الس يدة راضاكيشون .وذكّر الرئيس املؤقت للمكتب أأيضا بأأن مكتب أأخالقيات الويبو أأنشئ منذ مخس س نوات وتغطي
أأنشطته أأربعة جمالت رئيس ية عىل النمو املبني يف التقرير ،يتعلق اجملال ا ألول بتعزيز ثقافة ا ألخالقيات بني موظفي الويبو.
ويف هذا الصدد ،قال اإن مجيع املوظفني عىل لك مس توايت املنظمة حيصلون عىل تدريب اإلزايم يف جمال ا ألخالقيات منذ
عام  ،2012وإان هذا التدريب يقدمه خرباء استشاريون حاصلون عىل مؤهالت رفيعة وهلم ابع طويل يف هذا املضامر.
و أأردف قائال اإن هذا التدريب مصم مثال لضامن فهم معايري السلوك ومبادئ الزناهة فهام موحدا ،ولإذاكء الوعي ابلس ياسات
وا ألدوات والاعتبارات املتعلقة ابلسلوك ا ألخاليق ولتعزيز املساءةل عند اختاذ القرارات .واس تدرك قائال اإنه يف الوقت اذلي
توىل فيه همام منصبه ،اكن مجيع املوظفني يف الويبو قد حصلوا ابلفعل عىل التدريب يف جمايل ا ألخالقيات والزناهة ،وإانه
خالل فرتة وليته أأرشف عىل تدريب املعينني اجلدد اذلين التمقوا ابملنظمة يف عام  .2014وحقق هذا التدريب نتاجئ اإجيابية،
اإذ أأفاد ما نسبته  96يف املائة من املوظفني بأأن ادلورة التدريبية زادت من وعهيم بقضااي ا ألخالقيات ،وبشعورمه بأأهنم
جمهزون عىل حنو أأفضل لتسوية ما قد يواهجونه يف املس تقبل من معضالت أأخالقية .وحتدث عن جمال العمل الثاين املتعلق
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بوضع القواعد واملعايري وتطوير الس ياسات ،وقال اإنه قرر مقدما أأل يتوىل املسؤولية عنه سوى رئيس مكتب ا ألخالقيات
اجلديد .وابلتايل قد تُراجع الس يدة راضاكيشون القواعد واملعايري اليت وضعت يف الويبو منذ عام  2010وتنظر اإن اكن يلزم
اإدخال املزيد من التمسينات علهيا .والتفت اإىل جمال العمل الثالث املتعلق بتنفيذ الس ياسات املس ندة اإىل مكتب
ا ألخالقيات .و أأعرب عن رغبته يف أأن يسلط الضوء جمددا عىل أأن هذه الس ياسات قد نفذت ابس مترار ودون التعرض ألي
تأأثري .وذكّر بأأن املكتب يتوىل املسؤولية عن تنفيذ س ياسة الويبو محلاية املبلغني عن اخملالفات اليت حتمت الإبالغ عن أأي خمالفة
يشتبه يف ارتاكهبا ،كام حتمي املوظفني اذلين يقدمون هذه البالغات أأو اذلين يشاركون يف أأنشطة الرقابة .وخالل تكل الفرتة
املؤقتة ،قُدمت اخلدمات املطلوبة من املكتب بعناية ،معال بقواعد الويبو وإاجراءامها وابس تقالل اتم .وحتدث عن مسؤولية
املكتب عن تنفيذ برانمج الكشف املايل .وقال اإن الامتثال للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام فرض رشوطا جديدة يف
جمال الكشف عىل املوظفني اذلين يتقدلون أأعىل املناصب ،ورصح بأأن نس بة الامتثال لتكل الرشوط بلغت  100يف املائة.
و أأردف قائال اإن املكتب تربطه صالت وثيقة مبكتب أأخالقيات ا ألمم املتحدة يف نيويورك اذلي يوايف مكتب الويبو بتطورات
الس ياسات املتبعة يف جمال ا ألخالقيات ويسدي هل املشورة القمية لضامن تنفيذ الس ياسات ابتساق .ورصح بأأنه ل يفوته أأن
يقول اإن مكتب أأخالقيات الويبو مس تقل متاما عن مكتب نيويورك ول يتبادل معه املعلومات الرسية .ويف ختام مالحظاته
عىل التقرير قال الرئيس املؤقت اإن املكتب ُطلب منه اإسداء املشورة ،أأثناء فرتة وليته املؤقتة ،كام تسمل عددا من طلبات
املشورة حيال قضااي مهنا ا ألنشطة اخلارجية والهدااي والضيافة ومسائل تتعلق ابلتعيينات وما اإىل ذكل .ومىض يقول اإن مجيع
طلبات املشورة عوجلت مبا يبعث عىل الرضا دلى الزمالء يف الويبو اذلين اس تفادوا من تكل اخلدمة .وختاما أأعرب الرئيس
املؤقت عن رسوره بأأن الإدارة مضنت ،خالل فرتة وليته املؤقتة ،أأن يظل املكتب عامال ابلاكمل ملبيا لحتياجات موظفي
الويبو و أأمينا عىل املبادئ ا ألخالقية يف الويبو .وقال اإن التقرير حيتوي عىل املزيد من التفاصيل عن مالحظاته املوجزه و أأن
ا ألمانة س تظل مس تعدة ،كد أأهبا ،لتقدمي املزيد من املعلومات والتوضيحات اإىل الوفود .وتوجه ابلشكر اإىل مجيع الزمالء يف
الويبو اذلين اتصل هبم أأو اس تعان خبدمامهم عىل ما قدموه اإليه من دمع أأو عىل حرصهم عىل الامتثال عندما طلب مهنم
ذكل .وختاما توجه ابلشكر اإىل مكتب أأخالقيات ا ألمم املتحدة يف نيويورك ،عىل ما قدمه من دمع ومشورة كبريين أأثناء الفرتة
املشموةل ابلتقرير ،ورصح بأأن الويبو تتعاون مع املكتب تعاوان وثيقا نظرا للتشابه بني س ياسامهام وممارسامهام التنفيذية .واختمت
حديثه متوهجا خبالص الهتاين اإىل الس يدة راضاكيشون ممتنيا أأن حتقق جناحا ابهرا يف الاضطالع بواجبامها اجلديدة.
 .58وتوجه وفد املكس يك ابلشكر اإىل ا ألمانة عىل عرض التقرير املنفصل .وقال اإنه يويل أأمهية كربى ملكتب ا ألخالقيات
ملا يقوم به من أأجل الهنوض بثقافة ا ألخالقيات يف الويبو عىل أأساس املسؤولية ا ألخالقية والشفافية والاحرتام .ورحب
برئيسة مكتب ا ألخالقيات اجلديدة .وعرب عن أأسفه ألن تعييهنا اس تغرق أأكرث من عام .وقال اإن التقرير الس نوي ملكتب
ا ألخالقيات ،اكن ،ل ألسف ،أأقرص من الس نوات السابقة ،وقال عىل سبيل املثال اإن اجلزء اخلاص ابملشورة الرسية مل يشمل
أأية معلومات عن عدد حالت الاستشارة أأو معن يطلهبا .ور أأى الوفد اإنه ل يزال من الالزم الاضطالع ابلكثري من العمل،
وحث رئيسة املكتب اجلديدة عىل اإعطاء زمخ جديد ل ألنشطة املطلوب من املكتب الاضطالع هبا .وعرب عن رغبته خاصة
يف أأن حيصل عىل معلومات عن خطة معل املكتب لعام  ،2016وشدد عىل تأأييده خلطة العمل اليت س تقدم مس بقا اإىل جلنة
الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة وملالحظات اللجنة وتعليقامها.
 .59وعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن تقديره للعمل الشاق اذلي اضطلع به الرئيس املؤقت ملكتب ا ألخالقيات.
وحتدث عن التقرير ،وقال اإن قياس وقع التدريب ابس تخدام ادلراسات الاس تقصائية للموظفني ممارسة هممة من بني أأفضل
املامرسات املتبعة ،وطلب النظر يف توس يع نطاق اس تخدام هذا النوع من املعلومات وتبادلها .وعرب عن تطلعه للعمل مع
ا ألمانة من أأجل معرفة املزيد عن طابع ونوع التدريب املقدم ابنتظام اإىل املوظفني العاملني يف املنظمة ،واحلصول عىل املزيد
من املعلومات عن التقدم احملرز يف اس تئناف برانمج الكشف املايل .و أأعرب عن تطلعه أأيضا اإىل العمل مع رئيسة مكتب
ا ألخالقيات اجلديدة.
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 .60وحتدث وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،ورحب برئيسة مكتب ا ألخالقيات اجلديدة ،ومتىن لها النجاح يف
الاضطالع مبسؤوليامها .وتوجه ابلشكر اإىل الرئيس املؤقت للمكتب عىل التقرير اذلي قدمه ،و أأثىن عىل ا ألمانة ملا اضطلعت
به من معل شاق لإجناز املهام احملددة للس نة املقبةل من أأجل تعزيز كفاءة وفعالية ونزاهة الويبو وموظفهيا .ورصح بأأن اجملموعة
أأحاطت علام ابلإحصاءات املقدمة عن ا ألخالقيات والزناهة ،ورصح بأأن اجملموعة تشجعت ألن العمل اذلي أأجنزه مكتب
ا ألخالقيات يسري يف الاجتاه الصميح عىل ما يبدو ،مبا يضمن اإذاكء وعي النظام برمته اب ألخالقيات ورضورة حتقيق الزناهة
والكفاءة والفعالية يف الويبو .و أأردف قائال اإن اجملموعة تشجع املكتب عىل تكثيف أأعامهل فضال عن أأنشطة تدريب املوظفني،
من أأجل تعزيز مشاركة موظفي الويبو وتطبيق املعارف املكتس بة من هذه املبادرات.
 .61وشكر وفد بامن الرئيس املؤقت ملكتب ا ألخالقيات وا ألمانة عىل العمل املُنجز .و أأعرب عن رسوره لتعيني رئيسة
جديدة ملكتب ا ألخالقيات وهنأأها عىل تعييهنا .وقال الوفد اإن املبادئ ا ألخالقية و أأوجه السلوك السلمية تكتيس أأمهية ابلغة
ابلنس بة للويبو ،شأأهنا شأأن لك مؤسسات منظومة ا ألمم املتحدة .وبناء عليه ،أأحاط علام ابجلهود اليت بذلها الرئيس املؤقت
ملكتب ا ألخالقيات لضامن حتيل املوظفني بسلوك أأخاليق .و أأضاف أأنه يبدي أأيضا ،اكلوفود ا ألخرى ،اهامتمه ابحلصول يف
املس تقبل عىل تفاصيل مهنجية وطبيعة التدريب املُقدم يف هذا اجملال .وفامي خيص املصطلحات املس تخدمة وإاشارة اإىل اجلزء
الرابع املعنون "املشورة الرسية املُقدمة اإىل الإدارة العليا واملديرين ومجيع املوظفني" ،تساءل الوفد عن الفرق بني الإدارة العليا
واملوظفني .وقال اإن من املهم استيعاب املبادئ ا ألخالقية عىل مجيع املس توايت وطلب توضيحا خبصوص املعىن املقصود من
عبارة "مجيع املوظفني" ،املشار اإلهيا مثال يف الفقرة  5من التقرير عىل النمو التايل..." :لفائدة مجيع املوظفني عىل لك
مس توايت املنظمة" .وتساءل الوفد عام اإذا اكن ذكل يشمل أأيضا الإدارة والإدارة العليا.
 .62وانضم وفد فرنسا اإىل الوفود ا ألخرى يف توجيه الشكر اإىل الرئيس املؤقت ملكتب ا ألخالقيات عىل التقرير ،وهنأأ
رئيسة املكتب اجلديدة عىل تعييهنا .و أأعرب عن رسوره الكبري لرؤية أأن ذكل التعيني أأسهم أأيضا يف تعزيز التوزيع اجلغرايف.
و أأبدى أأسفه لوفاة الرئيس السابق للمكتب .ودعا الوفد ا ألمانة اإىل حماوةل الالزتام بفرتة التعيني ،اليت تبلغ عادة ،حسب قوهل،
س تة أأشهر يف منظومة ا ألمم املتحدة .و أأشار قائال اإن منصب أأمني املظامل هو أأيضا منصب ل يزال شاغرا ،وطلب من ا ألمانة
عدم الإبقاء عىل وظائف من هذا القبيل شاغرة عندما يبلغ شاغلوها ،كام هو حال أأمني املظامل ،هناية مدة اخلدمة .وشكر
الوفد ا ألمانة عىل اجلهود املبذوةل ليس يف سبيل تعيني الرئيسة اجلديدة ملكتب ا ألخالقيات ،بل كذكل يف سبيل متكيهنا من
ممارسة وظائفها بلك اس تقاللية.
 .63وهنأأ وفد كندا الرئيسة اجلديدة ملكتب ا ألخالقيات عىل تعييهنا.
 .64ويف اإشارة اإىل السؤال اذلي طرحه وفد بامن ،أأكّد الرئيس املؤقت السابق ملكتب ا ألخالقيات أأن عبارة "مجيع
املوظفني" تشمل ابلفعل الإدارة والإدارة العليا.
 .65و أأحاطت جلنة الويبو للتنس يق مبضمون "التقرير الس نوي ملكتب ا ألخالقيات"
(الوثيقة .)WO/CC/71/3 Rev.

البند  29من جدول ا ألعامل املو ّحد
تعديالت عىل نظام املوظفني ولحئته
 .66استندت املناقشات اإىل الوثيقة .WO/CC/71/4 Rev.
 .67وتناول الرئيس البند  29من جدول ا ألعامل املعنون تعديالت عىل نظام املوظفني ولحئته وطلب من ا ألمانة تقدمي
الوثيقة.
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 .68وعرضت ا ألمانة عدد ًا من التعديالت املدخةل عىل نظام املوظفني ولحئته عىل جلنة الويبو للتنس يق للموافقة علهيا
وا إلخطار هبا عىل التوايل .وقالت اإن املراجعة املس مترة لنظام املوظفني ولحئته تسمح للمنظمة ابلحتفاظ إابطار تنظميي سلمي
يتكيف مع احتياجات املنظمة و أأولوايمها املتغرية ويدمع هذه الاحتياجات وا ألولوايت مع ضامن التوافق مع أأفضل املامرسات
املتبعة يف نظام ا ألمم املتحدة املوحد وإان أأغلبية التعديالت ليست جوهرية بل مهدف اإىل تصميح أأوجه التناقض أأو توضيح
حمك أأو التصدي لثغرة .ومضت تقول اإن هناك تعدي ًال واحد ًا فقط من التعديالت املقرتحة س يفيض اإىل زايدة يف تاكليف
املوظفني وإان اكنت زايدة طفيفة أأل ويه الزايدة ادلورية اخلاصة يف مرتبات املوظفني املُعاد انتداهبم اإىل املاكتب اخلارجية
وإان مجيع التعديالت ا ألخرى يه اإما تعديالت ل تؤثر يف التلكفة وإاما تعديالت س تؤدي اإىل خفض تاكليف املوظفني.
وذكرت أأن الوثيقة  WO/CC/71/4 Rev.تتضمن جدو ًل يف املرفق ا ألول يبني النص احلايل لنظام املوظفني والنص
اجلديد املقرتح والغرض من التعديل املقرتح و أأن اجلدولني الواردين يف املرفقني الثاين والثالث يتعلقان ابلتعديالت عىل لحئة
املوظفني اليت س بق تنفيذها أأو ستنفذ يف يناير  .2016و أأضافت قائةل اإن بعض التعديالت املقرتحة تتصل ابس تمقاقات
املوظفني مثل منحة التعلمي وإاجازة زايرة الوطن ومنحة العودة اإىل الوطن .و أأوحضت قائةل اإن املنظمة خبالف الغالبية العظمى
من منظامت ا ألمم املتحدة تدفع حالي ًا اس تمقاقات املغرتبني يف بعض احلالت اإذا اكن املوظفون يقميون يف وطهنم وإان الغرض
من التعديالت املقرتحة هو ابلتايل ضامن الاتساق مع الغرض من الاس تمقاقات أأي تعويض املوظفني املعينني دولي ًا عن
القيود املتصةل ابلغرتاب حسب تعريف جلنة اخلدمة املدنية ادلولية .واسرتسلت قائةل اإن التعديالت املقرتحة س توامئ لحئة
املوظفني يف املنظمة مع اللواحئ واملامرسات املتبعة يف سائر املنظامت يف نظام ا ألمم املتحدة املوحد .وشددت عىل أأهنا اإذ
اقرتحت تكل التعديالت أأدركت اإدرااكً اتم ًا احلقوق املكتس بة للموظفني احلاليني حسب تعريفها يف فقه قضاء احملمكة الإدارية
ملنظمة العمل ادلولية بوجه خاص .و أأحاطت علامً بأأهنا اس تفادت أأيض ًا من أآراء مستشار املنظمة القانوين ومن موقف جلنة
اخلدمة املدنية ادلولية بشأأن املراجعة املس مترة جملموعة التعويضات املشرتكة ملنظومة ا ألمم املتحدة و أأن الاقرتاح املقدم يشمل
بناء عىل تكل الاعتبارات حكامً حيتفظ ابحلق يف احلصول عىل منحة التعلمي للموظفني احلاليني يف حني أأن املوظفني اذلين
حيق هلم احلصول عىل اكمل الاس تمقاقات بناء عىل س نوات اخلدمة ابلنس بة اإىل منحة العودة اإىل الوطن س يمتفظون هبذا
احلق عند انهتاء خدمهتم يف املنظمة .و أأردفت قائةل اإن املوظفني اذلين ترامكت اس تمقاقامهم اجلزئية س يمتفظون ابجلزء
املس تمق فقط يف  31ديسمرب  2015ما مل ينقلوا لحق ًا أأثناء مسارمه املهين اإىل مركز معل خارج وطهنم .أأما فامي يتعلق
ابإجازة زايرة الوطن ،أأشارت اإىل اقرتاح تدبري انتقايل ي ُسمح مبوجبه للموظفني اذلين اس تفادوا حىت ذكل احلني من اإجازة
زايرة الوطن مبامرسة ذكل احلق مرة واحدة أأخرية .وذكرت أأنه لن حيق للموظفني اجلدد اذلين يعينون دولي ًا ويلتمقون ابملنظمة
يف  1يناير  2016أأو بعد ذكل التارخي اإل الاس تفادة من اس تمقاقات الاغرتاب يف حال معلهم وإاقامهتم خارج وطهنم وقالت
ابلتحديد اإن التعديالت املذكورة تتعلق بنظام املوظفني ويه معروضة عىل جلنة التنس يق للموافقة علهيا.
 .69وهنأأ وفد هولندا الرئيس عىل تعيينه رئيس ًا للجنة التنس يق وقال اإن بيانه يتصل ابملناقشة السابقة والاقرتاح املقدم
من وفد فرنسا .و أأبدى رغبته يف أأن حياط رمسي ًا علامً بأأنه ل يعرتض عىل الاقرتاح املقدم من وفد فرنسا وادلاعي اإىل الاس امتع
اإىل رئيس جملس املوظفني قبل حبث البند احلايل.
 .70وقال وفد بامن اإنه طلب التحدث قبل بدء مناقشة هذا البند من جدول ا ألعامل .و أأشار اإىل أأنه عىل غرار وفدي
فرنسا وهولندا يعترب أأنه من الرضوري أأن ي ُسمح للموظفني ابلتعبري عن أأي مشاغل تقلقهم ،س امي و أأهنم دعامة من دعامئ
املنظمة الثالث .وتساءل الوفد اإذا اكن ميكن الاس امتع للموظفني ّ
وحث عىل اإعطاء اللكمة مجلعية املوظفني قبل الانتقال اإىل
هذا املوضوع.
 .71و أأحاط وفد املكس يك علامً ابلتعديالت اخملتلفة عىل نظام املوظفني ولحئته اليت ُطرحت لتنظر فهيا اللجنة .واعترب
الوفد أأن معظم التعديالت مالمئة وتتّسق مع املامرسات الفضىل املتبعة يف منظومة ا ألمم املتحدة و أأعرب عن تقديره ل ألمانة
لعرضها هذه التعديالت .لكن الوفد التفت اإىل أأنه يعارض ثالثة اقرتاحات .ور أأى أأن ل مربر للتوضيح املقدم للمبادئ املتعلقة
بعدم حصول املوظفني اذلين بدؤوا العمل قبل ادخال التعديل عىل منحة تعلمي حىت حني يكونون قد اس تفادوا من هذه
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املنحة ومه يقميون يف وطهنم .و أأشار اإىل أأنه يرى يف ذكل عدم امتثال لقاعدة تقدمي هذه املنحة و أأنه عىل قناعة الآن أأكرث من
أأي وقت مىض بأأن هذا املنحة حق مكتسب .وذكّر الوفد اللجنة بأأن مجموعة التعويضات اليت اقرتحهتا جلنة اخلدمة املدنية
ادلولية ل تزال حتتاج اإىل اس تعراض و أأنه من السابق ألوانه اعامتد هذا الاس تثناء قبل أأن يُقبل اقرتاح جلنة اخلدمة املدنية
ادلولية .وانشد الوفد ا ألمانة بعدم اعامتد هذا الاس تثناء .وذكر الوفد اثني ًا أأن ا ألمانة اقرتحت اس تحداث بدل جديد لتوفري
حافز مايل قصري ا ألجل عند انتقال املوظفني اإىل ماكتب خارجية .والتفت الوفد اإىل أأن مبد أأ التنقل جزء ل يتجز أأ من مفهوم
وظائف اخلدمة املدنية ادلولية ،و أأنه ل يتس ىن هل تأأييد هذه املبادرةّ .
وحث الوفد ا ألمانة عىل البمث عن أأشاكل أأخرى من
احلوافز لتعزيز التنقل ل تكون مالية .و أأعطى الوفد مثال منظمة الصحة العاملية حيث يؤ ّمن التنقل للموظف نقاط ًا اإضافي ًا
للرتقية .ويف ا ألخري ،تطرق الوفد اإىل القاعدة  4.9.4من لحئة املوظفني بشأأن القوامئ الاحتياطية والمتس من ا ألمانة
معلومات اإضافية تربر الإبقاء عىل قامئة احتياطية ملدة س نة بعد تسجيل املوظفني فهيا.
 .72وهنأأ وفد اس بانيا الرئيس عىل انتخابه ملنصب رئيس جلنة التنس يق و أأعرب عن رغبته ابلإدلء ببعض املالحظات عىل
التعديالت اليت اقرتحهتا ا ألمانة .و أأشار الوفد اإىل أأن هذه التعديالت تبدو اقرتاحات جيدة بصورة عامة ،لكنه أأضاف أأن
شكواكً تساوره بشأأن املسائل الثالث اليت عرضها وفد املكس يك .وتناول أأو ًل مسأأةل القاعدة  4.9.4من لحئة املوظفني
ليقول اإنه فهم أأنه يف حال شغور الوظيفة نفسها ميكن ألغراض مرتبطة ابلفعالية ،اعتبار اإماكنية اختيار أأشخاص س بق ووقع
علهيم الاختيار ومل يوظفوا اإجر ًاء جيد ًا ،لكنه ّنوه برضورة مراعاة مبد أأ تساوي الفرص .واعترب أأنه ميكن تقليص املدة اإىل أأقل
من مدة الس نة املقرتحة .مث تطرق الوفد اإىل مسأأةل املوظفني املقميني يف وطهنم ليعرب عن اعتقاده بأأنه من غري العادل المتيزي
بني ا ألشخاص املوظفني حالي ًا و أأولئك اذلين سينضمون اإىل املنظمة لحق ًا .و أأعرب عن أأمهل بأأن يوضع تدبري يتس ىن تطبيقه
عىل مجيع املوظفني .وخمت لفت ًا اإىل أأن ل رضورة لعامتد تعديل يوفّر حافز ًا مالي ًا اإضافي ًا للموظفني اذلين قد ينتقلوا اإىل ماكتب
خارجية .وقال الوفد اإنه من املس تمسن إاجياد املرحشني املناس بني ألن نظام التعويضات املشرتك ٍ
اكف حبد ذاته و أأن ل حاجة
مقر معلهم.
لتقدمي تعويضات اإضافية للموظفني العاملني خارج ّ
 .73و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن تقديره للتدابري الإجيابية اليت اختذمها ا ألمانة هبدف حتسني وتوضيح نظام
الويبو للموظفني ولحئته .وذكر الوفد أأنه اس متع ابهامتم اإىل مداخالت وفدي املكس يك وإاس بانيا ،و أأنه مييل اإىل التفاق مع وفد
اإس بانيا ،ابلنس بة للبند  4.9.4املتعلق ابحامتل الاحتفاظ بقامئة احتياطية ،أأي أأنه قد يكون من احلمكة النظر يف فرتة تقل عن
س نة واحدة عند اعتبار الاس تخدام احملمتل للقامئة الاحتياطية .وفامي يتعلق ابلقرتاح  25.3حول زايدة ادلورية اخلاصة يف
املرتبات ،وبعد أأن اس متع اإىل مداخالت وفدي املكس يك وإاس بانيا ،ورمغ عدم اس تعداد الوفد يف هذه املرحةل للفصل فامي اإذا
اكن ينبغي شطبه متاما ،فاإن الوفد يرى أأنه ينبغي يف حال مت قبل الاقرتاح ،فاإنه ينبغي أأن يشمل دراسة تعرض يف ادلورة
الثالثة والس بعني للجنة التنس يق بغية توفري معلومات عن فعالية هذا احلافز املايل اجلديد واس تخدامه وتشمل درجات
املوظفني ممن دفع هلم هذا الاس تمقاق وفئامهم ،ومعلومات ّمعا اإذا اكن لهذا احلافز تأأثري ملموس عىل حراك املوظفني.
وابلإضافة اإىل ذكل ،اقرتح الوفد أأن تقدم هذه املعلومات يف ادلورة الثالثة والس بعني للجنة التنس يق ،للنظر فهيا واختاذ قرار
يؤيد اس مترار الزايدة ادلورية اخلاصة يف املرتبات.
 .74و أأيد وفد كندا اقرتاح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية فامي يتعلق ابملادة اجلديدة رمق  25.3بشأأن الزايدة ادلورية
اخلاصة يف املرتبات واس تخداهما كحافز مايل قصري ا ألجل للموظفني املنتقلني اإىل املاكتب اخلارجية.
 .75وذكر الرئيس أأن هذه املداخالت اكنت نقاطا حامسة ،وخاصة مداخالت وفود املكس يك وإاس بانيا والولايت املتحدة
ا ألمريكية وكندا ،اليت حتتاج اإىل اإيضاحات من ا ألمانة.
 .76و أأشارت ا ألمانة اإىل أأهنا ستسعد إابجراء دراسة وتقدمي تقرير بشأأهنا اإىل اللجنة يف غضون عام عن عدد املرات اليت
اس تخدمت فهيا الزايدة ادلورية اخلاصة يف املرتبات وا ألثر اذلي أأحدثته ،مشرية اإىل أأهنا تتوقع أأن تكون ا ألرقام صغرية نسبيا.
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وفامي يتعلق مبسأأةل منحة التعلمي ،ذكرت ا ألمانة أأهنا قد نظرت يف هذه املسأأةل بعناية وتشاورت أأيضا مع مكتب املستشار
القانوين للويبو .و أأعربت ا ألمانة عن اعتقادها أأن هناك درجة من التعرض للمنظمة وبعض اخملاطر القانونية علهيا ،مبا أأن منحة
التعلمي ميكن أأن تعترب رشطا أأساس يا يف رساةل تعيني خشص ما ورشوط خدمته ،وذلكل تعتقد ا ألمانة أأن منحة التعلمي تشلك
حقّا مكتس با؛ و أأن رفض منح هذا احلق قد يؤدي اإىل بعض الادعاءات يف هذا الصدد .وبناء عليه ،اقرتحت ا ألمانة ترك
هذه املنحة جملموعة صغرية من املوظفني ،مشرية اإىل أأن أأثرها املايل لن يكون كبريا .وفامي يتعلق ابلقامئة الاحتياطية والاحتفاظ
ابملرحشني لس نة واحدة وفق املادة  ،4.9.4أأشارت ا ألمانة اإىل أأن هذه املادة قد نفذت ابلفعل عام  ،2014وذكرت أأهنا
ستنظر يف الاقرتاح اذلي تقدمت به الوفود من أأجل تقليص مدة صالحية القامئة الاحتياطية.
 .77و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن رغبته يف توضيح البيان اذلي أأدىل به عن الزايدة ادلورية اخلاصة يف
املرتبات ،و أأشار اإىل أأنه اإذا أأراد امليض قدما وإاذا اكنت ادلراسات لتس تمكل ،فاإنه اقرتح الإبالغ عن نتاجئ ادلراسة بعد عامني
من الآن عوضا عن عام واحد.
 .78وقال وفد اإس بانيا ،عىل أأساس توضيحات ا ألمانة وبناء عىل اقرتاح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية فامي يتعلق ابلزايدة
ادلورية اخلاصة يف مرتبات موظفي املاكتب اخلارجية ،اإنه ل يرى من الاكيف املوافقة عىل تكل الزايدة يف غضون عام أأو
عامني ،ور أأى أأن من الرضوري احلصول عىل املزيد من املعلومات عن احلاجة اإىل هذه الزايدة فعال وإاذا أأمكن الاس تعانة
حبوافز غري نقدية .وحتدث الوفد عن منح التعلمي ،ورصح بأأنه يعي جيدا مبد أأ احلقوق املكتس بة لكنه ل يؤمن به عىل وجه
اخلصوص .وذكر أأنه ل يواجه أأية مشلكة يف اعامتد هذا التعديل ،لكنه يود تناول تكل املسأأةل من جديد ،رمبا يف العام املقبل،
اإذا حصل عىل املزيد من املعلومات والتحاليل القانونية من مكتب املستشار القانوين وإاذا أأجريت دراسة أأكرث تفصيال
للتداعيات القانونية عام اإذا اكن هذا ا ألمر س يؤثر يف احلقوق املكتس بة .وذكر الوفد للرئيس أأن هذه العنارص ينبغي أأخذها
بعني الاعتبار عند اقرتاح مرشوع القرار.
 .79وعرب وفد املكس يك عن رغبته يف تقدمي بعض التعليقات ردا عىل التوضيحات اليت قدمهتا ا ألمانة .ور أأى ،شأأنه شأأن
وفد اإس بانيا ،اإنه ل ميكن أأن يوافق عىل تعديل هذه النقطة قبل اإجراء دراسة عىل النمو اذلي اقرتحه وفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية .ورصح بأأنه ل يرى رضورة يف هذه املرحةل لعامتد هذا التعديل من أأجل زايدة مرتبات املوظفني املنقولني اإىل
املاكتب اخلارجية زايدة دورية خاصة ،وعرب عن رغبته يف أأن تعرض عليه دراسة يف هذا الصدد أأول ،من أأجل اإجراء حتليل
لريى اإن اكن هذا الاقرتاح جدير ابلتأأييد .والتفت اإىل مسأأةل منح التعلمي ،والمتس احلصول عىل املزيد من املعلومات وقال اإن
ابإماكنه قبول هذا الاس تثناء ،مؤقتا ،اإىل حني أأن تقدم ا ألمانة تقريرا مفصال يف هذا الصدد .و أأضاف الوفد أأنه يود أأن
تتشاور ا ألمانة مع احملمكة الإدارية التابعة ملنظمة العمل ادلولية ومع جلنة اخلدمة املدنية ادلولية بشأأن مسأأةل احلقوق املكتس بة،
وذكل ابلإضافة اإىل املعلومات اليت س يقدهما مكتب املستشار القانوين.
 .80وشكر الرئيس مجيع الوفود عىل تعليقامها املمتازة .وقال ،قبل الانتقال اإىل الاس تنتاجات ،اإنه س يلزم أأخذ املالحظات
واملساهامت بعني الاعتبار .ويف ضوء ما س بق دعا الرئيس ا ألمانة اإىل اإدماج تكل املالحظات والتعليقات يف التوصيات
املقرتحة ،يك تامتىش التوصية الهنائية مع مداولت اللجنة متاش يا اتما.
 .81و أأكدت ا ألمانة للوفود أأهنا س تقدم معلومات اإضافية عن احلقوق املكتس بة وستنظر يف تقليص مدة الانتظار عىل
القوامئ الاحتياطية من عام واحد اإىل س تة أأشهر .ورصحت بأأهنا تفهم أأيضا أأن علهيا أأن تقدم تقريرا عن مسأأةل الزايدة
ادلورية اخلاصة يف املرتبات اإىل اللجنة يف غضون عامني.
 .82وعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن رغبته يف أأن يضيف أأنه طلب أأيضا ،مضن الامتسه ابإجراء دراسة يف غضون
عامني عن فعالية الزايدة ادلورية اخلاصة يف املرتبات ،اختاذ قرار بشأأن مواصةل الزايدة ادلورية اخلاصة يف املرتبات .وشدد
الوفد من جديد عىل أأن هذه املسأأةل س تخضع دلراسة وإاعادة تقيمي.
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 .83و أأعرب وفد اإس بانيا عن رغبته يف التأأكد من أأنه فهم ملخص ا ألمانة قيد النظر .وحتدث عن مسأأةل القوامئ الاحتياطية
وقال اإنه يفهم أأن ا ألمانة س تقلص مدة الانتظار عىل القوامئ الاحتياطية من عام واحد اإىل س تة أأشهر ،بيامن س تعيد اللجنة
النظر يف مسأأةل منح التعلمي يف العام املقبل بعدما تقدم معلومات اإضافية عهنا .وقال الوفد فامي يتعلق ابلزايدة ادلورية اخلاصة
يف املرتتبات اإنه حيبذ اإجراء دراسات أأول كرشط مس بق للموافقة عىل هذه الزايدة .وشدد من جديد عىل أأنه ل ميكن أأن
يوافق عىل الزايدة ادلورية اخلاصة يف املرتتبات يف هذه ادلورة.
 .84واتفق وفد املكس يك مع البيان اذلي أأدىل به وفد اإس بانيا و أأضاف أأنه س مييض قدما بفكرة اقرتاح وفد الولايت
املتحدة ا ألمريكية ابإجراء دراسة تربر الزايدة ادلورية اخلاصة يف مرتبات املوظفني املنقولني اإىل املاكتب اخلارجية ،لكن يلزمه
أأول حتليل ادلراسة قبل املوافقة عىل الزايدة .وبذكل شدد الوفد من جديد عىل أأنه ليس يف وضع يسمح هل ابملوافقة عىل هذه
الزايدة ادلورية اإىل حني اإجراء ادلراسات اليت اقرتهحا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية.
 .85وذكر املدير العام أأنه ميكن لدلول ا ألعضاء أأن تبت يف هذه البنود الثالثة أأو يف بندين مهنا عىل ا ألقل .و أأوحض أأن
املسأأةل ا ألوىل تتعلق بقاعدة ،و أأن أأن البنية الإدارية للمنظمة متزي بني نظام املوظفني ولحئة املوظفني .ولحئة املوظفني ختضع
ملوافقة ادلول ا ألعضاء بيامن يتوىل املدير العام تنفيذ نظام املوظفني اذلي تقدَّم بعدئذ اإىل جلنة التنس يق يك حتيط هبا علامً.
واملسأأةل املطروحة ختص ممارسة احلفاظ عىل قامئة ابملرحشني الهنائيني اذلين ر أأى جملس الاختيار أأهنم مؤهلون للتعيني يف
منصب حمدد ،ويرد ترتيهبم فهيا عادة حسب ا ألولوية .و أأردف قائ ًال اإنه يف بعض ا ألحيان يكون الشخص املقرتح اكختيار أأول
مشغو ًل أأو توىل منصب ًا أآخر مثال .واكنت املامرسة املتبعة حينئذ تتيح العودة اإىل قامئة مسار التعيني السابق اليت وضعها
جملس الاختيار بغية تعيني املرحش التايل اإذا اكنت القامئة تضم مرحشني مؤهلني أآخرين عوض ًا عن اس هتالل مسار تعيني
جديد .وظلت هذه القامئة مفتوحة ملدة  12شهر ًا .وذكر املدير العام أأن عدة وفود قد اقرتحت وقف هذه املامرسة .وا ألمانة
س تعيد النظر يف مدة احلفاظ عىل هذه القامئة وستنظر يف اإماكنية خفض املدة من  12شهر ًا اإىل س تة أأشهر .و أأشار املدير
العام اإىل أأن هذه املسأأةل تتعلق بقاعدة ومن مث ينبغي للجنة التنس يق أأن حتيط هبا علامً؛ مضيف ًا أأن ا ألمانة قد أأحاطت علامً
ببياانت الوفود وسرتاعهيا يف اإعادة النظر يف مدة احلفاظ عىل القامئة .و أأوحض أأن املسأألتني الآخرتني تتعلقان بالحئة املوظفني
وعليه يعود اإىل جلنة التنس يق املوافقة علهيا أأو رفضها .فقد لفتت وحدة التفتيش املشرتكة واملدققون اخلارجيون انتباه ا ألمانة
اإىل ممارسة املنظمة يف جمال منح التعلمي ،و أأشري علهيا بتصميح هذه املامرسة حبيث ل يُمنح بدل تعلمي للموظفني املقميني يف
بدلمه .وقال املدير العام يف هذا الصدد إان هذا التصميح لن يؤثر سوى يف  24موظف ًا مقاميً يف فرنسا وس يقيض برفض
منمهم بدل تعلمي نظر ًا اإىل وجود مرافق تعلميية يف بدل اإقامهتم اذلي تصادف بأأنه منطقة حشد رئيس ية ملوظفي املنظمة.
ونظرت اإدارة املوارد البرشية يف هذه املسأأةل والمتست املشورة القانونية من مكتب املستشار القانوين اذلي ر أأى أأن الرشوع
يف رفض بدل التعلمي للموظفني احلاليني خيل مببد أأ احلق املكتسب اذلي اكن يع ُّد رشط ًا أأساس ي ًا من رشوط تعييهنم .وبناء
عىل ذكل ،اقرتحت ا ألمانة تغيري هذه املامرسة يف املس تقبل حبيث ل يُمنح بدل التعلمي ألي موظف جديد يمتتع ابلظروف
ذامها ،ولكن يس متر املوظفون ا ألربعة والعرشون املقميون حالي ًا يف فرنسا يف احلصول عىل بدل التعلمي؛ واقرتحت ا ألمانة
اس مترار منح هذه املس تمقات نظر ًا اإىل أأنه حق مكتسب .وتعلقت املسأأةل الثالثة ابقرتاح ا ألمانة تطبيق حافز لتشجيع حراك
املوظفني وتشجيعهم عىل العمل يف مكتب خاريج .و أأكد املدير العام أأن احلافز املذكور هو حافز اقتصادي عىل غرار ما ذكره
وفد اإس بانيا ،و أأن ا ألمانة قد اقرتحت ترسيع زايدة درجات املوظفني املع َّينني يف املاكتب اخلارجية ما أأاثر اعرتاض وفدي
املكس يك وإاس بانيا .و أأضاف أأن الاقرتاح اذلي قدمه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية واذلي أأيده وفد كندا ،هو املوافقة عىل
التغيري املقرتح وتنفيذه ،سيتجسد يف اإعداد تقرير بعد مرور عامني عن فعالية هذا احلافز واس تخدامه وجدواه وعدد املوظفني
وادلرجات املتأأثرة به .وفض ًال عن ذكل ،سيتعني يف هذه املرحةل أأن تبت اللجنة يف مواصةل العمل هبذه املادة اجلديدة أأو
وقف العمل هبا استناد ًا اإىل ادلراسة .وخلص املدير العام اإىل أأن مسأألتني فقط تتطلبان قرار ًا و أأنه يعود اإىل الرئيس البت يف
طريقة اختتام هذا البند.
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 .86وشكر الرئيس مجيع الوفود عىل مساهاممها و أأبلغ اللجنة أأن هذا البند ل ميكن أأن خيتمت حىت ترىض مجيع الوفود متام
الرضا .وطلب الرئيس من ا ألمانة ،بغية أأخذ مجيع الاقرتاحات بعني الاعتبار ،أأن يعدّ مرشوع فقرة قرار هنايئ لهذا البند،
ميكن مناقش هتا بعد ذكل لفرتة وجزية واختتاهما.
 .87وعرض املدير العام أأن يقر أأ منت فقرة القرار املقرتحة ،رشيطة أأن تعاد صياغهتا بعبارات دقيقة بعد ذكل .واكن القرار
ا ألول املقرتح ،اذلي طلب يف الفقرة  ،14هو دعوة جلنة التنس يق اإىل املوافقة عىل التعديالت عىل نظام املوظفني والإحاطة
علام ابلتعديالت عىل لحئة املوظفني .واقرتحت ا ألمانة أأن توافق جلنة التنس يق عىل تعديل نظام املوظفني ،عىل النمو الوارد
ابلتفصيل يف املرفق ا ألول ،واملوافقة كذكل عىل التدبري الانتقايل اخلاص املذكور يف الفقرة  ،9مشرية اإىل ما ييل "1" :أأن
ا ألمانة س تعدّ دراسة حول فعالية املادة  25.3واس تخداهما و ّمعا اإذا اكن لها أأثر ملموس ،وستتضمن هذه ادلراسة املعلومات
املناس بة ،وتقدم اإىل دورة عام  2017للجنة التنس يق لختاذ قرار بشأأن الاس مترار ابلعمل هبذه املادة أأو التوقف عن ذكل؛
" "2أأن مكتب املستشار القانوين ميكن أأن يقدّم حتليال قانونيا اإضافيا ألي وفد هممت مبسأأةل احلقوق املكتس بة للموظفني
احلاليني فامي يتعلق ببدل منح التعلمي .أأما القرار املقرتح الثاين فيتعلق بنظام املوظفني ،فقد دعيت جلنة التنس يق اإىل الإحاطة
علام ابلتعديالت اليت أأدخلت عىل نظام املوظفني الواردة يف املرفق الثالث ،ودعي املدير العام للنظر يف تقليص الفرتة الزمنية
لالحتفاظ ابلقامئة الاحتياطية للمرحشني املؤهلني ،كام هو منصوص عليه يف املادة  .4.9.4وذكر املدير العام أأن جلنة التنس يق
س توافق عىل الالحئة تبعا للبندين املذكورين أأعاله ،وهام اإجراء ادلراسة ،اليت أأحدثت انقساما بني الوفود ألن وفدين طلبا
املوافقة عىل الالحئة فقط بعد اإجراء ادلراسة يف حني اقرتح وفدان امليض قدما رشيطة أأن تقدم دراسة مفصةل يف غضون
عامني ،ليعاد تقيمي الزايدة ادلورية اخلاصة يف املرتبات حيهنا وتدعى جلنة التنس يق لالس مترار يف منح الزايدة أأو وقفها.
واختارت ا ألمانة أأن يعمتد أأحد الاقرتاحني ،لكهنا تركت لدلول ا ألعضاء اختيار ذكل الاقرتاح .وفامي يتعلق ابملادة ،4.9.4
س يطلب من اللجنة أأن حتيط علام بأأن املالحظات اليت أأبدمها الوفود قد أأخذت بعني الاعتبار و أأن ا ألمانة ستنظر يف فرتة
الاحتفاظ بقامئة املرحشني املؤهلني.
خيوهل قبول زايدة الرواتب املقرتحة للموظفني املنقولني اإىل
 .88وكرر وفد املكس يك أأنه ،يف هذه املرحةل ،ليس يف موقف ّ
املاكتب اخلارجية ،و أأنه قدم عدة تعليقات حول عدم اقتناعه برضورة هذا احلافز ،ولكنّه أأشار اإىل اس تعداده للنظر يف
ادلراسة اليت أأعدمها ا ألمانة العامة ومناقش هتا واختاذ قرار يف ذكل الوقت .و أأ ّقر الوفد بوجود وهجات نظر خمتلفة بني الوفود
بشأأن هذه املسأأةل ،وذكر أأنه س يكون من املنصف مناقشة هذه املسأأةل حبضور وفد اإس بانيا ،اذلي اضطر ملغادرة قاعة
الاجامتعات لإجراء مشاورات بشأأن املاكتب اخلارجية .واتفق الوفد مع ما جاء يف بيان املدير العام من أأنه ينبغي مناقشة
هذه املسأأةل بني ادلول ا ألعضاء ،و أأنه س يتشاور مع وفدي الولايت املتحدة ا ألمريكية وكندا بشأأن هذه النقطة عىل وجه
اخلصوص .وفامي يتعلق ابلنقطة الثانية ،ذكر الوفد أأنه ميكن أأن يوافق عىل الاس تثناء املقرتح بشأأن منحة التعلمي ،رشيطة أأن
املفصل لدلورة املقبةل للجنة التنس يق ،وهو أأمر خيتلف قليال عن مجع معلومات اإضافية عن احلقوق املكتس بة
جيهّز التقرير ّ
تقدم للوفود املعنية فقط .ونظرا لضيق الوقت ،وحاجة هذه القضااي اإىل مزيد من املناقشة ،طلب الوفد من الرئيس التكرم
بتقدمي اقرتاح كتايب يوزع عىل مجيع ادلول ا ألعضاء.
 .89وهنأأ وفد س نغافورة الرئيس عىل انتخابه وقال اإنه بعد الاس امتع اإىل وفدي املكس يك وإاس بانيا مل يفهم اقرتاهحام .وقال
اإن الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية يدعو اإىل تطبيق الزايدة ادلورية يف املرتبات أأول ،مث اإجراء
ادلراسة ،بيامن يدعو اقرتاح وفدي املكس يك وإاس بانيا اإىل اإجراء ادلراسة أأول دون تطبيق الزايدة ادلورية يف املرتبات .و أأراد
الوفد أأن يعرف الطريقة اليت س تتبعها ا ألمانة يف اإجراء ادلراسة املذكورة يف احلاةل الثانية.
 .90وقال الرئيس اإنه ل ميكن اس تكامل هذا البند من جدول ا ألعامل نظرا لوجود عدة اقرتاحات ،مبا يف ذكل اقرتاح املدير
العام .واقرتح تأأجيل الاجامتع وعقد اجامتع أآخر بشأأن هذا البند احملدّد يف صباح اليوم التايل للنظر يف اقرتاح رمسي من
ا ألمانة خبصوص قرار ممكن حول هذه القضية احلساسة للغاية.
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 .91واس تأأنف الرئيس اجللسة ابلقول اإنه مل يتسن بلوغ توافق يف الآراء بشأأن هذا البند من جدول ا ألعامل يف مساء اليوم
السابق و أأنه أأجريت مشاورات غري رمسية يف ذكل املساء ويف هذا الصباح من أأجل التوصل اإىل اتفاق.
 .92والمتس وفد س نغافورة توضيحا من ا ألمانة حول الطريقة اليت س ُتجرى هبا ادلراسة اإذا مل تُطبق الزايدة ادلورية
اخلاصة يف املرتبات ،وحول ما اإذا اكنت ا ألمانة قد نظرت فعال يف خيارات بديةل قبل تقدميها لقرتاح الزايدة ادلورية يف
املرتبات.
 .93و أأشار املدير العام اإىل أأن ا ألمانة حباجة اإىل التفكري ماليا يف املهنجية و أأهنا ترحب بأأي اإسهامات أأو اقرتاحات ميكن أأن
يتقدم هبا أأي من ادلول ا ألعضاء يف هذا الصدد ،ولكنه أأوحض أأنه من الرضوري عىل ما يبدو أأن تكون املهنجية مستندة اإىل
تصور .غري أأنه
توقعات .و أأضاف أأنه ابإماكن ا ألمانة أأيضا أأن تنظر يف اإماكنية اس تقصاء املوظفني ملعرفة ا ألثر املتوقّع أأو ا ألثر امل ّ
أأكّد أأن ا ألمانة حباجة اإىل المت ّعن يف هذه املسأأةل .وفامي خيص النقطة الثانية اخلاصة ابلبدائل ،ذكر املدير العام أأنه مت حبث
خيارات أأخرى و أأن من ا ألس باب اليت دفعت اإىل طرح ذكل الاقرتاح هو نظام ا ألمم املتحدة املعقد واذلي هل الغلبة فامي خيص
عامل تسوية مقر العمل الرايم اإىل ضامن أأن يكون للك املوظفني ،أأاي اكن املاكن اذلي يعملون فيه يف العامل ،قوة رشائية مماثةل
يف الاقتصاد احمليل فامي خيص الرتبة نفسها وادلرجة نفسها .ومىض يقول اإن ا ألمانة كثريا ما تتلقى شاكوى من املوظفني مفادها
أأن النظام مصمم يك خيلّف بعض املساوئ يف بعض البدلان .و أأوحض أأن ذكل من بني ا ألس باب اليت جعلت ا ألمانة تطرح
اقرتاحا مبنح حافز مايل من شأأنه التقليل اإىل حد ما من ما يعتربه البعض اختالل يف التوازن يف منظومة ا ألمم املتحدة ،دون
انتقاد املهنجية املس تخدمة يف هذا الصدد.
 .94وشكر الرئيس املدير العام عىل التوضيحات املهمة واملعلومات الإضافية اليت قدهما واقرتح امليض قدما ابلقرارات
املطلوبة مضن هذا البند من جدول ا ألعامل.
 .95اإن جلنة الويبو للتنس يق:
" "1وافقت عىل التعديالت عىل نظام املوظفني ،ابس تثناء املادة "( 25-3الزايدة ادلورية اخلاصة يف
املرتبات") ،كام هو وارد ابلتفصيل يف املرفق ا ألول ،وعىل التدبري الانتقايل اخلاص املذكور يف الفقرة ،9
و أأحاطت علام بأأن:
( أأ) ا ألمانة س تضطلع بدراسة حول قضية تنقل املوظفني ،مبا يف ذكل اس تعراض أأشاكل حتفزي
أأخرى لتشجيع تنقل موظفي الفئة املهنية .وس ُتقدم تكل ادلراسة اإىل جلنة التنس يق يف دورمها
لعام  ،2016يك تنظر فهيا و ّ
تبت يف قبول الزايدة ادلورية اخلاصة يف املرتبات أأو عدم قبولها؛
(ب) وس يقدم مكتب املستشار القانوين اإىل جلنة التنس يق يف دورمها لعام  2016حتليال بشأأن
قضية حقوق املوظفني املكتس بة فامي خيص منحة التعلمي ،مع املعلومات ذات الصةل اب ألثر املايل ،يك
ّ
تبت فامي اإذا اكن ينبغي الإبقاء عىل املادة اجلديدة (14-3و) من نظام املوظفني اخلاصة مبنحة التعلمي،
أأو حذفها.
" "2و أأحاطت علام ابلتعديالت عىل لحئة املوظفني كام هو وارد ابلتفصيل يف املرفق الثاين؛
" "3و أأحاطت علام ابلتعديالت عىل لحئة املوظفني كام هو وارد ابلتفصيل يف املرفق الثالث ودعت املدير
العام اإىل النظر يف اإماكنية تقليص الفرتة اليت ميكن أأن يوضع خاللها املرحشون اذلين أأوىص هبم جملس تعيني،
ومل يُع َّينوا ،يف قامئة احتياطية.
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البند  30من جدول ا ألعامل املو ّحد
تعيني رئيس وانئب رئيس جملس الويبو للطعون
 .96استندت املناقشات اإىل الوثيقة .WO/CC/71/5
 .97انتقل الرئيس اإىل البند  30من جدول ا ألعامل "تعيني رئيس وانئب رئيس جملس الويبو للطعون" وطلب من ا ألمانة
عرض الوثيقة.
 .98وذكَّرت ا ألمانة بأأن جلنة التنس يق قد وافقت عىل التعديالت املقرتح اإدخالها عىل نظام املوظفني ولحئته فامي يتعلق
ابإصالح العداةل ادلاخلية يف دورمها السابعة والس تني يف عام  .2013ودخلت هذه التعديالت حزي النفاذ يف  1يناير .2014
و َّنص نظام املوظفني ولحئته املعدلن عىل مجةل أأحاكم مهنا أأن ِّ ّ
تعني جلنة التنس يق رئيس وانئب رئيس جملس الويبو للطعون
بناء عىل اقرتاح من املدير العام .وجيب أأن يكون رئيس وانئب رئيس جملس الويبو للطعون خار َجني عن الويبو و أأن يعمل
جملس الطعون من خالل هيئتني .ويف فرباير  ،2014رشعت الإدارة يف البمث عن رئيس وانئب هل .ومشلت معايري ا ألهلية
المتتع خبربة يف قانون اخلدمة املدنية ادلولية أأو خربة معادةل و أأل يكوان من موظفي الويبو أأو من املوظفني السابقني اذلين معلوا
فهيا يف الس نوات العرش املاضية .واس تجاب تسعة أأشخاص دلعوة الويبو لإبداء الاهامتم .واس تغرق مسار الاختيار
واملشاورات مع جملس املوظفني مثانية أأشهر حىت أأكتوبر َّ .2014
وعني املدير العام ،مؤقت ًا ،الس يد نوربرت فوهلر رئيس ًا
والس يد مايلك ابرتولو انئب ًا للرئيس ،اعتبار ًا من  1نومفرب  ،2014ابنتظار أأن تع ّيِّهنم جلنة التنس يق .وترد يف الوثيقة
 WO/CC/71/5املقدَّمة اإىل جلنة التنس يق تفاصيل خربامهام .و أأعلنت ا ألمانة أأن جلنة التنس يق مدعوة اإىل تعيني الس يد
نوربرت فوهلر ( أأملانيا) رئيس ًا جمللس الويبو للطعون والس يد مايلك ابرتولو (مالطة) انئب ًا هل.
 .99وشكر الرئيس ا ألمانة عىل عرضها وفتح الباب للتعليقات .وإاذ مل يب ِّد أأي وفد رغبة يف اإلقاء لكمة ،اقرتح الرئيس
الانتقال اإىل القرارين الالزم اختاذهام يف اإطار هذا البند من جدول ا ألعامل.
 .100اإن جلنة الويبو للتنس يق:
" "1ع َّينت الس يد نوربرت فوهلر رئيس ًا جمللس الويبو للطعون ملدة مخس س نوات اعتبار ًا من
اترخي التعيني؛
" "2وع َّينت الس يد مايلك ابرتولو انئب ًا لرئيس جملس الويبو للطعون ملدة مخس س نوات اعتبار ًا من
اترخي التعيني.
[ييل ذكل املرفقان]
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املرفق

خطاب رئيس مجعية موظفي الويبو
اإىل أأعضاء جلنة الويبو للتنس يق
( 13أأكتوبر )2015
الس يد الرئيس ،أأحصاب املعايل ،املندوبون املوقرون،
يرشفين أأن أأخاطبمك اليوم بصفيت رئيس ًا مجلعية موظفي الويبو ،عُهد اإليه اإبالغمك بأآراء موظفي هذه املنظمة وشواغلهم.
و أأود بداي ًة أأن أأقدم أأمسى أآايت الهتنئة اإليمك ،س يادة الرئيس ،وإاىل انئب َيمك عىل انتخابمك يف هذه اللجنة الهامة .ول يعدو أأمل
ممثيل املوظفني التشاور والتعاون معمك بطريقة ممثرة ،وإاننا نرحب بأأية فرصة لعقد مناقشات منتظمة بغية متابعة مسائل اإدارة
شؤون املوظفني يف الويبو.
رس جملس املوظفني مبناقشاته مع ادلول ا ألعضاء؛ ما زاده تطلع ًا اإىل مواصةل هذا احلوار والتبادل.
ولقد َّ
ول شك يف أأن الويبو متر بس نوات عصيبة .فبعد القرار التعسفي اذلي اختذته الإدارة بفصل الرئيس السابق مجلعية املوظفني،
تدهورت العالقات بني املوظفني والإدارة وتوقف املشاورات بيهنام بطبيعة احلال .ول يزال هذا الوضع مقلق ًا للغاية .اإذ أأعلن
جملس املوظفني اجلديد ،اذلي ان ُتخب يف شهر مارس من هذا العام ،مرار ًا اس تعداده للتواصل مع الإدارة عىل أأساس من
الشفافية واجلدوى وحسن النية رشيطة توقف الإدارة عن التدخل يف املعايري والإجراءات الراخسة لنتخاب ممثيل املوظفني
يف جملس املوظفني.
ولعل التعديالت املقرتح اإدخالها عىل نظام املوظفني ولحئته دليل عىل انعدام هذه الشفافية واجلدوى .فقد أأسفر انعدام
الشفافية اإىل العديد من املاكتبات بني الإدارة وجملس املوظفني .وإاننا نسعى جاهدين اإىل توعية الإدارة برضورة امتثال الويبو
للامرسات الفضىل املتبعة يف منظومة ا ألمم املتحدة ،وبعدم المتيزي ضد فئة من املوظفني مه الزمالء الفرنس يون املقميون يف
فرنسا .وقد خلصت احملمكة الإدارية ل ألمم املتحدة يف قرارها رمق  656اإىل أأن س ياسة رفض ا ألمم املتحدة اإعطاء منحة الإعادة
اإىل الوطن للزمالء الفرنس يني العاملني يف جنيف واملقميني يف فرنسا "[…] تع ُّد متيزي ًا ينهتك أأحد املبادئ ا ألساس ية للمساواة.
ويع ُّد رفض اإعطاء منحة الإعادة اإىل الوطن متيزي ًا مزدوج ًا يقوم عىل اجلنس ية وحمل الإقامة؛ ول ترى احملمكة أأي مربر هل".
ومن مث ،تتجىل أأمهية انتظار قرارات امجلعية العامة ل ألمم املتحدة املزمع صدورها يف مرحةل لحقة من هذا العام بشأأن
اس تعراض جلنة اخلدمة املدنية ادلولية جملموعة عنارص ا ألجر.
ويسود املنظمة جو من اخلوف والريبة .فقد احنطت الروح املعنوية للموظفني اإىل أأدىن حد لها .ومع ذكل تس متر الإدارة يف
التخلص من املوظفني طوييل العهد يف املنظمة لتستبدل هبم موظفني أآخرين من ذوي العقود غري الثابتة .ومل َير جملس
املوظفني أأي حتليل مس تقل للوفورات املزعومة اليت حتققها هذه الاسرتاتيجية .وفض ًال عن ذكل ،فاإن الاس تعاضة عن
املوظفني طوييل العهد مبوظفني مؤقتني أأو بذوي العقود غري الثابتة تؤدي اإىل خسارة جس مية يف اذلاكرة املؤسس ية وحتول
دون أأي ختطيط سلمي للتعاقب الوظيفي .وس يفيض ذكل اإىل عواقب وخمية عىل جودة اخلدمات املقدَّمة قد تصل حد زايدة
التاكليف .ولعلمك قد اطلعمت عىل وثيقة ِّّقدمت عىل أأهنا س ياسة لتخطيط التعاقب الوظيفي ولكهنا حقيق ًة ل تنطوي عىل هنج
منظم ومهدف حرص ًا اإىل تربير اإحدى توصيات وحدة التفتيش املشرتكة .ولقد أأصبمت بيئة العمل يف الويبو بيئة غري حصية
وحمبِّطة بسبب تدهور ظروف العمل وزايدة مضايقة املوظفني والتغيري املس متر يف نظام املوظفني ولحئته .ول تعزز هذه
البيئة سوى اخلوف والريبة يف نفوس املوظفني .وجتدر الإشارة اإىل أأن جملس املوظفني يلتقي يومي ًا مبوظفني مكروبني خيشون
الامتس املساعدة ممن حوهلم .ويدل ذكل عىل أأن مجيع موظفي الويبو يف عناء مس متر .و أأفاد التقرير الس نوي ألمني املظامل
لعام  2014بأأنه "مثة تعليق سائد ،بلغ مكتب أأمني املظامل ،مفاده شعور ابإفقار ماكن العمل وجتريد ممارسات املوارد البرشية
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من بعدها الإنساين .وقد أأثر اإغفال البعد الإنساين يف نفوس املوظفني و أأدى اإىل تفامق شعور الانقسام والتعسكر اإىل أأن ساد
التوتر جو املنظمة".
ومن املؤسف أأن هذه املنظمة ظلت دون مسؤول عن مكتب ا ألخالقيات طوال هذه الفرتة ،مث عينت موظف ًا مؤقت ًا مل يكن
عىل دراية ابملوضوع ،ومل توظف أأمني مظامل منذ شهر يونيو من هذا العام واكتفت مبسؤول مؤقت فقط عن رعاية شؤون
املوظفني لعدة أأشهر وخرست مدير شعبة الرقابة ادلاخلية برحيل الس يد راجاوبيلني .ومل يُطلَع املوظفون عىل مسار تعيني
املدير اجلديد لشعبة الرقابة ادلاخلية اذلي يؤدي دور املسؤول الرمسي عن ميثاق الرقابة.
وبعد أأن عمل بعض املوظفني – من خالل الصمف – بأأن مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية قد فتح حتقيق ًا ،تواصلوا مع جملس
ئييس
املوظفني لطرح أأس ئلهتم وإابداء شواغلهم .ومتاش ي ًا مع همام ومسؤوليات ممثيل املوظفني ،أأحال اجمللس هذه ا ألس ئةل إاىل ر َ
ئيسني بأأن وليتهيام
امجلعيات وجلنة التنس يق كتاب ًة يف  13يوليو  .2015وبعد مرور شهرين ونصف ،تلقى اجمللس رد ًا من الر َ
قد أأوشكتا عىل الانهتاء ،وعليه س تحال هذه املسأأةل اإىل الرئيسني املقبلني.
ويرحب جملس املوظفني هبذا التمقيق أآم ًال أأن جييب عن أأس باب التمفظ املزعوم عىل أأغراض بعض املوظفني وإاحالهتا اإىل
الرشطة القضائية اليت اس تخرجت مهنا امحلض النووي الرييب لهؤلء املوظفني دون علمهم أأو اإذن مهنم أأو اإسقاط احلصانة
الوظيفية عهنم .ولكن يساوران قلق شديد إازاء حامية املبلغني عن اخملالفات والشهود .ولقد بلغنا أأن وزارة اخلارجية ا ألمريكية
قد قررت رفض منح الويبو شهادة حامية املبلغني عن اخملالفات .وبذكل أأحضت الويبو الواكةل املتخصصة الوحيدة التابعة ل ألمم
املتحدة اليت مل حتصل عىل هذه الشهادة .و أأصبح من امللح أأن تنظر ادلول ا ألعضاء يف وضع حامية املبلغني عن اخملالفات يف
الويبو.
و أأود كذكل أأن أأبلغمك بتدخل املدير العام يف شؤون متثيل املوظفني اذلي نرفضه رفض ًا اب ًات .ففي  3نومفرب  ،2014أأرسل
املدير العام بريد ًا اإلكرتوني ًا اإىل مجيع موظفي الويبو يبلغهم فيه بتفسريه اجلديد للامدة  1.8من نظام املوظفني واليت ختص جملس
املوظفني والانتخاابت فيه؛ وحث مجيع املوظفني عىل اختاذ ما تالءم من التدابري مع تفسريه اجلديد؛ و أأسفر ذكل بطبيعة
احلال عن توزيع بعض املوظفني لعريضة يف هذا الشأأن.
وينهتك ذكل أأحاكم احملمكة الإدارية التابعة ملنظمة العمل ادلولية اليت تقيض بأأن أأنشطة متثيل املوظفني خترج عن نطاق
اختصاصات املدير العام .وجتدر الإشارة أأيض ًا اإىل أأن التفسري اجلديد اذلي اعمتده املدير العام لهذه املادة من نظام املوظفني
يتناىف مع املامرسة الراخسة اليت احرتهما املديران العامان السابقان واملدير العام احلايل خالل وليته ا ألوىل.
وتتجىل حاةل الاضطراب وعدم الرضا يف الويبو من عدد الطعون القانونية اذلي شهد ارتفاع ًا شديد ًا خالل الس نوات املاضية.
ففي عام  ،2014نقمت الإدارة نظام العداةل ادلاخيل و أأعرب املوظفون منذئذ عن استياهئم من هذا النظام املعدَّل املفروض
فرض ًا وعن عدم ثقهتم به.
وقبل هذه التغيريات ،مل يكن للمدير العام أأن يفرض أأية جزاءات عىل املوظفني (ابس تثناء التوبيخات والتحذيرات) اإل بعد
استشارة هيئة اإدارية يه اللجنة الاستشارية املس تقةل؛ واكن رئيس مجعية املوظفني عضو ًا فهيا مبوجب نظام مجعية موظفي
الويبو .و أألغيت هذه الهيئة يف اإطار اس تعراض نظام العداةل ادلاخيل ما أأجاز للمدير العام تطبيق مجيع اجلزاءات مبا فهيا
الفصل دون استشارة أأية هيئة تأأديبية .ول خيدم ذكل مصاحل املوظفني أأو املنظمة .اإذ اإن ممارسات الإدارة الرش يدة وإاقامة
نظام عداةل ذي مصداقية تقتيض وضع نظام مالمئ من الضبط واملوازنة .وجيدر التشديد عىل أأن املنظامت ا ألخرى التابعة
ملنظومة ا ألمم املتحدة تمتتع بأآلية أأو هيئة تأأديبية مشرتكة تنظر يف احلالت التأأديبية وترفع توصيات عهنا للمدير العام .ذلا فاإننا
نطالب ابإعادة تفعيل اللجنة الاستشارية املشرتكة يف الويبو بأأعضاهئا السابقني يك يتس ىن حفص احلالت التأأديبية ابإنصاف
ودقة.
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وفامي خيص الوثيقة املقدَّمة اإليمك بعنوان "تعيني رئيس وانئب رئيس جملس الويبو للطعون" ،أأعرب بعض الزمالء عن أأسفهم
لعدم وجود توازن بني اجلنسني وتوزيع جغرايف عادل يف اختيار الرئيس وانئبه .ومع لك الاحرتام الواجب ل ألشخاص
املرحشني لرئاسة هذا اجمللس الهام ،فقد علمنا بأأهنم ل يتقنون اللغة الفرنس ية؛ ويه اإحدى َ
لغيت التواصل يف الويبو أأي اإحدى
اللغتني اليت ميكن رفع طعون هبا .ويع ُّد ذكل مصدر قلق ابلغ لزمالئنا املتحدثني ابلفرنس ية.
وفامي خيص الوثيقة املقدَّمة اإليمك بعنوان "تعديالت عىل نظام املوظفني ولحئته" ،فقد أأحال جملس املوظفني اإىل أأعضاء جلنة
التنس يق أآراءه ومواقفه وطلباته يف هذا الصدد.
وبناء عىل ما تقدَّم ،يلمتس جملس املوظفني من جلنة التنس يق اإرجاء النظر يف التعديالت املقرتحة عىل نظام املوظفني ولحئته
فامي خيص مس تمقات املوظفني وبدلمهم حىت العام املقبل اإىل أأن تتخذ امجلعية العامة ل ألمم املتحدة قرار ًا يف توصيات جلنة
اخلدمة املدنية ادلولية املنبثقة عن اس تعراض اكمل عنارص ا ألجر .وخيص ذكل حتديد ًا املواد  14.3و (2.3أأ) و 3.5و9.9
و 4.12من نظام املوظفني .ويريم هذا الطلب اإىل تفادي الازدواجية يف العمل فض ًال عن ضامن عدم المتيزي بني مس تمقات
املوظفني وبدلمهم والاتساق مع توصيات جلنة اخلدمة املدنية ادلولية وقرارات امجلعية العامة ل ألمم املتحدة الواجب تطبيقها يف
مجيع املنظامت والواكلت التابعة ملنظومة ا ألمم املتحدة.
و أأما فامي خيص مجيع التعديالت ا ألخرى عىل نظام املوظفني ولحئته ،فاإن جملس املوظفني يلمتس من جلنة التنس يق اإرجاء
مداولمها يف هذا الشأأن اإىل أأن يتس ىن جمللس املوظفني عقد مناقشات مس تفيضة عن هذه املسائل مع الإدارة.
ويف اخلتام ،أأود الإشارة اإىل أأن أأهدافنا بس يطة .فاإننا نود أأن حيب املوظفون معلهم يف الويبو و أأن يعود جو الثقة والاحرتام
ويقل مس توى اخلوف أأو يُقىض عليه يف املنظمة ،يك يتس ىن للموظفني الإسهام عىل حنو أأفضل يف حتقيق أأهداف املنظمة
بطريقة تتيح خفض التاكليف بصورة شفافة ومنصفة ومقبوةل دون حتزي .وإاننا ندرك شواغلمك و أأهدافمك ونود أأن نشارك يف
حتقيق أأهدافمك بفضل قوة عامةل متممسة تعمل يف بيئة حصية.
ومل يبلغ الس يل الزىب رمغ التوتر السائد يف العالقات بني الإدارة واملوظفني .وس نواصل السعي اإىل اإقامة حوار شفاف وجم ٍد
يستند اإىل حسن النية والإنصاف والاحرتام ،وسنبلغ هذه اللجنة الهامة بذكل يف حينه.
وشكر ًا عىل حسن اس امتعمك.
[ييل ذكل املرفق الثاين]
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املرفق الثاين

تعليقات الإدارة عىل خطاب رئيس مجعية موظفي الويبو
1
اإىل أأعضاء جلنة الويبو للتنس يق
بدعوة من رئيس جلنة الويبو للتنس يق اإىل تقدمي التعليقات ،ذكر املدير العام أأن مديرة اإدارة املوارد البرشية واملستشار
القانوين سريدان عىل مسأألتني طرهحام رئيس مجعية املوظفني ،أأل وهام العملية التشاورية املتعلقة بتعديالت نظام املوظفني
ولحئته واس تخدام اللغة الفرنس ية يف معلية الطعن .وذكّر املدير العام اللجنة بأأن نظام موظفي املنظمة ينص عىل أأن جملس
املوظفني ينتخبه مجيع املوظفني ،يف حني أأن العادة درجت يف السابق عىل أأن أأعضاء مجعية املوظفني مه فقط من اكن
يصوت لنتخاب اجمللس .ورصح بأأن  50موظفا شذوا عن املأألوف وطعنوا يف هذا التفسري وتكل املامرسة عن طريق التقدم
ابلامتس اإىل الفريق الاستشاري املشرتك ملراجعة هذا التفسري .ومىض يقول اإن هذا الفريق يتأألف من  3أأشخاص خيتارمه
املدير العام ،و 3أأشخاص خيتارمه املوظفون و أأمني من اإدارة املوارد البرشية ،و أأفاد بأأن الفريق اس تنتج أأن التفسري الصميح
للنظام هو أأن جملس املوظفني ينتخبه مجيع املوظفني ،سواء اكنوا من أأعضاء مجعية املوظفني أأم ل .و أأضاف املدير العام أأن
هذا الاس تنتاج أأرسل اإىل املستشار القانوين ليبدي ر أأيه يف املسأأةل ،وقد اتفق املستشار مع اس تنتاج الفريق .و أأعرب عن
أأمهل يف أأن يراعي جملس املوظفني اس تنتاج الفريق أأثناء الانتخاابت املقبةل للمجلس ،اليت س تجرى يف مارس أأو
أأبريل  .2016وشدد املدير العام عىل أأن "تدخهل" يف هذه املسأأةل يقترص عىل ا إلرشاف عىل الآليات املتاحة للموظفني لطرح
تكل املسائل .والتفت املدير العام اإىل مسأأةل املوظفني املؤقتني واملوظفني ذوي العقود غري الثابتة اليت طرهحا رئيس مجعية
املوظفني ،وذكر أأن هذه املسأأةل عرضت يف مشاريع واثئق الربانمج واملزيانية لعدة ثنائيات و أأن ا ألمانة تواجه طلبات متكررة
من ادلول ا ألعضاء ابحتواء تاكليف املوظفني ،و أأهنا أأخذت تعكف عىل تلبية تكل الطلبات .و أأردف قائال اإن ا ألمانة تقدر،
يف اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية املقبةل ،أأن يزيد ادلخل بنس بة  6يف املائة ،يف حني اقرتحت زايدة النفقات بنس بة 4.9
يف املائة ،وزايدة النفقات اخلاصة ابملوظفني بنس بة  2يف املائة ،وزايدة النفقات املتعلقة ابخلدمات التعاقدية والبنود ا ألخرى
غري املتعلقة ابملوظفني بنس بة  10يف املائة .وسلط املدير العام الضوء عىل أأن ادلول ا ألعضاء تشجع ا ألمانة عىل اعامتد تكل
الس ياسة ،وذكّر بأأن عدد املوظفني مل يتغري عىل مدى الس نوات الس بع املاضية بل اإنه ظل اثبتا .و أأضاف أأن عددا من
املوظفني وموظفي الإدارة اعرتض عىل تنفيذ هذه الس ياسة بعيهنا .ومع ذكل أأشار املدير العام اإىل أأن هذه املسأأةل تتعلق
ابملنظومة برمهتا ،وقد طرهحا احتاد رابطات املوظفني ادلوليني وغريه من مجعيات املوظفني يف منظومة ا ألمم املتحدة ،و أأن هذه
يه البيئة اليت تعمل فهيا العديد من املنظامت .ورصح أأيضا بأأن الاس تعانة ابخلدمات التعاقدية هل بعض املزااي الواحضة ،ألنه
ل يفرض الزتامات عىل ا ألجل الطويل ،عىل خالف الاس تعانة مبوظفني .ويف هذا الصدد أأضاف املدير العام أأيضا أأن
الالزتامات عىل ا ألجل الطويل مسأأةل أأخرى أأعربت ادلول ا ألعضاء عن قلقها حيالها ،وخاصة حيال الطريقة اليت ستمتكن
املنظمة هبا من متويل تكل الالزتامات عىل ا ألجل الطويل ،وخص ابذلكر التأأمني الصمي بعد هناية اخلدمة .ولفت املدير العام
الانتباه أأيضا اإىل املزااي ا ألخرى لالس تعانة مبوظفي اخلدمات التعاقدية ذوي العقود غري الثابتة ،ويه إاماكنية الاس تفادة من
اخلربة املتخصصة يف جمال معني عند اللزوم من أآن لآخر .ورصح بأأن اإس ناد اخلدمات اإىل هجات خارجية يس تخدم تقليداي
يف جمالت تكنولوجيا املعلومات والرتمجة واللغات ،وقد انتقلت ا ألمانة من منوذج اإجناز مجيع الرتجامت داخليا اإىل منوذج تدار
من خالهل الرتمجة داخليا ،لكهنا تُس ند اإىل ش بكة كثيفة من املتعاقدين ادلوليني لرتمجة خمتلف اللغات .ورصح املدير العام
أأيضا بأأن من ا ألس باب ا ألخرى لهذا التغيري هو اختالف مكوانت الطلب عىل اللغات خالل الس نوات امخلس عرشة
املاضية ،خاصة وأأن نس بة تبلغ  21يف املائة من طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات تودع ابلياابنية ونس بة  13يف املائة
ابلصينية وزهاء  5أأو  6يف املائة ابلكورية ،و أأن ا ألمانة بلك بساطة ليس ل حتظى ابملوظفني ادلاخليني الالزمني جملاراة الوترية
املتسارعة اليت تتغري هبا مكوانت هذا الطلب عىل اللغات ،ومن مث فاإهنا تعمتد عىل اإس ناد العمل اإىل هجات خارجية .وسلط
الضوء عىل أأن هذه الس ياسة ل تريم اإىل التخلص من املوظفني ،بل اإهنا تريم اإىل الاس تفادة عىل أأفضل وجه من البيئة
املرتابطة لالبتاكر املفتوح ،اليت تعي فهيا لك الرشاكت يف العامل أأهنا ل ميكن أأن حتظى داخليا بلك املهارات واخلربات اخملتلفة
 1يرد خطاب رئيس مجعية املوظفني يف املرفق ا ألول لهذه الوثيقة.
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املطلوبة لإجناز العمليات عىل حنو فعال ،ومن مث فاإهنا تس تفيد من الإماكنيات اليت تتيمها تكل البيئة املرتابطة عن طريق
الاس تعانة ابخلربات اخلارجية .والتفت املدير العام اإىل مسأأةل معامةل املواطنني الفرنس يني معامةل خاصة فامي يتعلق مبنح العودة
اإىل الوطن ومنح التعلمي ،وذكّر بأأن اللجنة اختذت قرارا فامي يتعلق مبنح التعلمي ،وقال اإنه يرى أأن هذا القرار معقول جدا ألنه
جيعل ا ألمانة متتثل لتوصيات مراجعي احلساابت اخلارجيون ووحدة التفتيش املشرتكة ،بل اإنه حيافظ أأيضا عىل احلقوق اليت
اكتس هبا املوظفون احلاليون .وذكر أأن ا ألمانة دعت طويال اإىل احلفاظ عىل تكل احلقوق املكتس بة يف هذا التعديل ،عىل
الرمغ من حتفظ بعض ادلول ا ألعضاء .وحتدث املدير العام عن مسأأةل العودة اإىل الوطن وقال اإن القرار اذلي اختذته اللجنة
يسمح ل ألمانة ابلمتثال لتوصيات مراجعي احلساابت اخلارجيني ووحدة التفتيش املشرتكة وممارسات منظومة ا ألمم املتحدة.
وحتدثت مديرة اإدارة املوارد البرشية عن العملية التشاورية املتعلقة بتعديالت نظام املوظفني ولحئته ،و أأوحضت أأن الإدارة
حاولت مرارا وتكرارا العودة اإىل طاوةل التفاوض مع جملس املوظفني لكن من دون جدوى .ومع ذكل جرت مشاورات يف
شلك ماكتبات مع اجمللس وقد طرح اجمللس عددا من النقاط فامي يتعلق بتعديالت نظام املوظفني ولحئته .وذكرت املديرة أأن
من الطبيعي الاختالف عىل بعض التعديالت املقرتحة عىل جلنة التنس يق لتوافق علهيا ،غري أأن الإدارة أأخذت بعض
الاقرتاحات بعني الاعتبار ونقّمت التعديالت املقرتحة أأصال ،قدر الإماكن .و أأوحضت املديرة أأيضا أأن اإشارة رئيس مجعية
املوظفني اإىل مراجعة ا ألمم املتحدة جملموعة التعويضات املشرتكة للمنظومة ليست وجهية يف هذه املناقشة ،ألن لك ما تنشده
ا ألمانة بتعديالت نظام املوظفني ولحئته هو تعزيز اإطار الويبو التنظميي.
وردا عىل اإفادات رئيس مجعية املوظفني فامي يتعلق بعدد الطعون اخلاضعة للنظر حاليا يف نظام العداةل ادلاخلية ل ألمانة ويف
احملمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية ،قال املستشار القانوين اإنه ل يعرف عدد الطعون املقدمة داخليا ،لكنه قال اإن حاةل
واحدة فقط تتعلق ابملنظمة ل تزال عالقة أأمام احملمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية ومن املتوقع أأن يصدر احلمك فهيا يف
فرباير  .2016ويعين ذكل أأن عدد القضااي املرفوعة ضد املنظمة اخنفض اخنفاضا هائال ومل يرتفع .وحتدث املستشار عن
املسأأةل الثانية املتعلقة ابس تخدام اللغة الفرنس ية يف جملس الطعون ،و أأكد أأن اللغة الفرنس ية اس تخدمت يف نس بة تبلغ زهاء
 45يف املائة من احلالت املرفوعة اإىل جملس الطعون ادلاخيل التابع للمنظمة ،ما يعين أأن املقصود هو حتقيق التوازن أأكرث منه
معارضة اس تخدام اللغة الفرنس ية يف الإجراءات املودعة داخليا دلى جملس الطعون .و أأوحض املستشار القانوين أأيضا للجنة
التنس يق أأن القاعدة  1.8من نظام موظفي الويبو ولحئته تنص عىل ما ييل" :للموظفني احلق يف تكوين امجلعيات .ويُم ِّث ّل
جملس املوظفني املُنتخَب من قبل املوظفني مصا َحل املوظفني أأمام املدير العام وممثليه" ،كام أأوحض أأن مكتب املستشار
ُ
القانوين يرى دامئا أأن جملس املوظفني جيب أأن ينتخبه املوظفون لكهم ،وليس أأعضاء مجعية املوظفني وحدمه .و أأضاف أأن ر أأي
الإدارة يف هذه املسأأةل خيتلف ابلتأأكيد عن ر أأي جملس املوظفني.
وقال املدير العام اإن الإدارة اس متعت اإىل خطاب رئيس مجعية املوظفني وإان ا ألمانة تتطلع اإىل العمل مع جملس املوظفني
لتسوية هذه املسائل يف املس تقبل القريب.
[هناية املرفق الثاين والوثيقة]

