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 الدورة الثالثة والسبعون )الدورة العادية السابعة واألربعون(
ىل  3جنيف، من   2016أأكتوبر  11اإ

 
 

 التقرير

متدته جلنة التنس يق  اذلي اع

 2و 1(: A/56/1 لوثيقةاجدول الأعامل املوّحد ) مرشوع البنود التالية اليت تعنهيا من تناولت جلنة الويبو للتنس يق .1
 .31و 30و 28و 27و 26و 25و 10و 9و 7و 6و 5و 4و 3و

 (.A/56/17 يف التقرير العام )الوثيقة، 28و 27و 26و 25و 7البنود  فامي عدالبنود املكوور،، اخلاصة ابرير اتقال رد تو  .2

 .يف هكه الوثيقة 28و 27و 26و 25و 7 لبنودابالتقارير اخلاصة رد تو  .3

نرييك تشافز ابساغويتياالسفري وانتخب  .4 ت الس يد، ابميال فييل )املانيا( رئيسا للجنة التنس يق؛ وانتخب )بريو( لويس اإ
 للرئيس. انئبنيوريس توفر أأونياغا أأابر )أأوغندا(  وانتخب الس يد
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 من جدول الأعامل املوّحد 7البند 

 العادية 2017 مرشوعات جداول أأعامل دورات

ىل الوثيقة .5  .A/56/3 استندت املناقشات اإ

اعمتدت جلنة الويبو للتنس يق املرفقني الأول والثاين واعمتدت اللجنة التنفيكية لحتاد ابريس املرفق الثالث  .6
 .A/56/3 الوثيقةواعمتدت اللجنة التنفيكية لحتاد برن املرفق الرابع من 

 من جدول الأعامل املوّحد 25لبند ا

 تعيني مدير شعبة الرقابة ادلاخلية

ىل الوثيقة .7  .WO/CC/73/6 استندت املناقشات اإ

نه يويص بتعيني  .8 مدير شعبة الرقابة الس يد راجيش سينغ يف منصب وشكر املدير العام رئيس اللجنة ورّصح قائال اإ
ىل أأن املنصب اكن شاغرا منك مايو ادلاخلية ىل تعيني أأحد، فأأعيد  2015. وأأشار املدير العام اإ وأأن مسابقًة أأوىل مل تُفض اإ

الإعالن عن املنصب، فاكن املرتحشون اجليدون كرثا؛ وبعد حفص ممعن يف التوصية اليت أأمجعت علهيا جلنة التعيني ويف نتاجئ 
ن  يد راجيش سينغ.الس  التقيمي واملقابالت، وافق عىل تسمية  سينغ حاصل عىل شهاد، املاجس تري  الس يدوقال املدير العام اإ

وليسانس يف احملاس بة والتدقيق والاقتصادايت وعد، شهادات يف اجملال املعين. وقد  يف ادلراسات والاسرتاتيجيات ادلفاعية
وانئب رئييس للمحاسب العام  عاممعل طيةل حياته املهنية دلى حكومة الهند، فشغل منصب مساعد وانئب احملاسب ال

ن  قد ُأطلعت عىل  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةومدير تدقيق وحماسب عام، مضن مناصب أأخرى. وأأضاف يقول اإ
جراءات املسابقة واستشريت فهيا وأأيدت تسمية الس يد سينغ مديرا جديدا ل   .شعبة الرقابة ادلاخليةاإ

ىل أأنه املدير اجلديد من الهند.شعبة الرقابة ادلاخليةيد ل ورحب وفد الهند بتعيني املدير اجلد .9  ، مشريا اإ

وشكر وفد الولايت املتحد، الأمريكية مدير الشعبة ابلإانبة عىل اخلدمات اليت قّدهما للمنظمة عىل مدى فرت، طويةل،  .10
ذ أأجرت   تشارية املس تقةل للرقابةاللجنة الاس وأأعرب عن أأسفه لطول الوقت املس تغرق قبل ملء املنصب. وأأبدى تقديره اإ

والأمانة مشاورات مقّربة مع ادلول الأعضاء فوقع اخليار عىل مرحش مؤهل وحمنك. ورحب الوفد بتسمية املدير اجلديد 
 وأأعرب عن تطلّعه للعمل معه.

 سينغ. ورحب وفد ترويا بتعيني املدير اجلديد للشعبة وأأعرب عن تطلّعه للعمل عن كثب مع الس يد .11

، بعد مسابقة دقيقة شعبة الرقابة ادلاخليةسينغ مديرا ل  جرياي ابمس اجملموعة الأفريقية وأأيد تعيني الس يدوحتدث وفد ني .12
ذ أأمكن ملء املنصب. وشفافة، ورأأى أأن الس يد  سينغ مؤهل وحمنك مبا فيه الكفاية ليشغل ذكل املنصب. وأأبدى رسوره اإ

ىل  1الفقرات من  علام ابملعلومات الوارد، يفوأأحاطت جلنة الويبو للتنس يق  .13  WO/CC/73/6 من الوثيقة 8اإ
 .عىل تعيني الس يد سينغ يف منصب مدير شعبة الرقابة ادلاخلية ملد، ست س نوات غري قابةل للتجديد ووافقت
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 من جدول الأعامل املوّحد 26لبند ا

 تقارير عن شؤون املوظفني

 تقرير عن املوارد البرشية "1"

ىل الواثئق .14  WO/CC/73/5و .WO/CC/73/1 Corrو WO/CC/73/1 استندت املناقشات اإ
 ..WO/CC/73/5 Corrو

ىل املوضوعني الذلين سيبحثان وهام "تقرير عن املوارد البرشية" و"تقرير عن التوزيع اجلغرايف"، وقال  .15 وأأشار الرئيس اإ
هنام سيبحثان الواحد بعد الآخر.  اإ

ىل "التقرير عن املوارد البرشية"، و .16 ن هكا التقرير يغطي الفرت، من يوليو قالت الأمانةابلنس بة اإ ىل  2015 اإ اإ
ن اسرتاتيجية املوارد البرشية اليت ُوضعت يف عام 2016 يونيو تُواصل توفري الإطار الالزم لإدار، املوارد البرشية  2013 واإ

، والتوازن بني ويتواصل تنفيكها بغرض الاس تجابة لشواغل ادلول الأعضاء فامي خيص احتواء التاكليف، والتوزيع اجلغرايف
نتاجية زادت، يف حني اخنفضت تاكليف املوظفني لتبلغ  بعدما  2015 ابملائة يف عام 64.5اجلنسني. وذورت الأمانة أأن الإ

. وأأضافت أأن حالت تغّيب املوظفني والشاكوى الصادر، عهنم تشهد اخنفاضا كككل 2014 ابملائة يف عام 67.5اكنت تبلغ 
ذ ابتت وأأنه ُُسّل حتسن متواضع يف ىل التوزيع اجلغرايف  119 التنوع اجلغرايف، اإ َّةل يف القوى العامةل. وتطرقت اإ جنس ية ممث

نه عىل الرمغ من حمدودية الفرص املتاحة بسبب قةل حالت التقاعد املتوقّعة  للمناصب يف الفئة الفنية والفئات العليا وقالت اإ
ن الاس تعراض اجلاري آفاقا واعد، يف  واخنفاض نس بة دوران املوظفني، فاإ لقضية المتثيل اجلغرايف مع ادلول الأعضاء يتيح أ

هكا الصدد. وأأوحضت أأنه تبنّي من التجربة الأخري، أأن الرشااكت ومعليات الإرشاك اليت اس ُُتلت مع ادلول الأعضاء غري 
ىل َّةل متثيال انقصا قد أأسفرت عن زايد، وبري، يف مجموع املتقدمني اإ َّةل أأو تكل املمث الوظائف من تكل ادلول الأعضاء.  املمث

ىل زايد، يف المتثيل اجلغرايف مع مرور الوقت.  ورأأت الأمانة أأن زايد، التنوع اجلغرايف للمتقدمني للوظائف ميكن أأن يؤدي اإ
ذ زاد عدد النساء يف الفئة الفنية والفئات العليا مقا رنة بفرت، وأأعلنت أأن التوازن بني اجلنسني يف القوى العامةل يشهد تطورا، اإ

ن أأسس املقارنة ُوضعت للمتكّن من  نه جيري تعممي املنظور اجلنساين يف أأنشطة الويبو، واإ الإبالغ السابقة. ومضت تقول اإ
طارها التنظميي وس ياساهتا وممارساهتا. وأأشارت  نه يتواصل حتديث اإ لهيا. وأأضافت الأمانة قائةل اإ تقيمي التقدم احملرز ابلستناد اإ

صالحات أأوسع ىل اإ نطاقا )مثل الإصالح التعاقدي، ومراجعة نظام العداةل ادلاخلية، وزايد، الاتساق مع منظومة الأمم  اإ
ىل قضااي حمّدد، تمت معاجلُتا، مبا يف ذكل الصحة والسالمة املهنيتني، وتعزيز  املتحد، فامي خيص املزااي والاس تحقاقات(، واإ

دار، الوقت.  ىل الاحرتام والانسجام يف ماكن العمل، واإ وأأكّدت أأن املبادئ الأساس ية املمتثةّل يف رمس الس ياسات استنادا اإ
املشاركة، والتعاون، والشفافية، اكنت جزءا ل يتجزأأ من لك تكل الأنشطة. كام ذورت الأمانة أأنه جيري، بشلك مزتايد، 

دراج الأمتتة يف معليات املوارد البرشية، مما يتيح للموظفني املزيد من التحمك واملسؤ  ولية فامي خيص مناوةل بياانهتم اخلاصة، اإ
 ويعفي املوارد البرشية من ذكل لمتكيهنا من تناول وتنفيك همام جتلب املزيد من القمية املضافة.

. 2016/17 وأأحاط وفد املكس يك علام ابلتقرير الس نوي عن املوارد البرشية وبلك العمل اذلي سيُنجز خالل الثنائية .17
حتسني شلك التقرير مقارنة ابلأعوام السابقة، مما حّسن فهمه للأمعد، الأربعة اليت تقوم علهيا وأأبدى الوفد تقديره حيال 

اسرتاتيجية املوارد البرشية. وجّشع املنظمة عىل ختصيص املزيد من املوظفني لشؤون امللكية الفكرية وختصيص عدد أأقل من 
ن ذكل أأمر ل بد منه يك ت زيد املنظمة من جحم معلها يف جمال امللكية الفكرية. والمتس الوفد املوظفني للشؤون الإدارية، وقال اإ

من املنظمة ضامن توازن جغرايف أأفضل بني القوى العامةل، واعرتف بأأن نس بة املوظفني املمثِّّلني لغرب أأورواب اخنفضت 
ذ ل تزال تبلغ  ابلفعل، ولكهنا ما املوظفني اخلاضعني ملبدأأ التوزيع  ابملائة من مجموع 48.6زالت، حسب رأأيه، مرتفعة للغاية اإ

ن ذكل ل يعكس عضوية املنظمة أأو املشاركة املزتايد، للمناطق يف قضااي امللكية الفكرية، مبا يف  اجلغرايف. وأأضاف قائال اإ
 ذكل منطقة أأمرياك الالتينية والاكرييب.
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دار، تاكليف املوظفني بشلك متعقّل وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية وأأبدى رسوره حيال المتكّن من اإ  .18
وحيال العمل اجلاري للهنوض بس ياسات املساوا، بني اجلنسني. وأأشاد ابلأمانة عىل املنصات التوعوية اليت تس تخدهما بغرض 

ىل وجود اختالل يف هكا الصدد. وبناء عليه  نرش املعلومات عن الشواغر لفائد، أأكرب عدد ممكن من امجلهور، ولكنه أأشار اإ
ىل احلديث أأكرث عن هكه القضية عند مناقشة التقرير دع ىل ضامن توازن يف القوى العامةل يف الويبو وأأبدى تطلعه اإ ا الوفد اإ

 بشأأن التوزيع اجلغرايف.

وأأعرب وفد جنوب أأفريقيا عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية وشكر الأمانة عىل  .19
ن حكومة جنوب أأفريقيا تبدي تقديرها للمدير العام واملوظفني العاملني معه، التقرير. وقال، ق  بل التعليق عىل التقرير، اإ

دار، الأحداث وفريقه عىل خدماهتم القيّمة أأثناء العرض واحلفل الذلين نظمُتام جنوب  ل س امي رئيس شؤون الربوتووول واإ
مه مورد من موارد املنظمة ومؤرش عىل املس توى العايل للمواهب  ، وأأكّد أأن هؤلء املوظفني2016 أأكتوبر 3أأفريقيا يوم 

نه أأحاط علام ابلتغيريات والإصالحات املُدخةل  املُس تخدمة يف الويبو. وتناول بعد ذكل بند جدول الأعامل قيد النظر وقال اإ
ىل حماوةل 2014 ة يف عامعىل الإطار التنظميي والس يايس لإدار، املوارد البرشية عقب مراجعة نظام العداةل ادلاخلي . مث تطرق اإ

ىل أأن العمل جار يف هكا الاجتاه. وجّشع  ضامن الاتساق مع منظومة الأمم املتحد، فامي خيص املزااي والاس تحقاقات، وأأشار اإ
ر يف املنظمة عىل مواصةل تكل اجلهود ومواصةل تعزيز التوزيع اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني يف القوى العامةل، والاس مترا

َّةل متثيال انقصا عىل حد سواء، وذكل  َّةل والبدلان املمث بكل ما يلزم من هجود بغرض اس تقطاب موظفني من البدلان غري املمث
يك تعكس الصور، احلقيقية خملتلف أأعضاهئا. وشكر الوفد املدير العام عىل املساعد، اليت يقدهما وجّشعه عىل مواصةل هجوده 

ىل ضامن اتساق   املنظمة مع منظومة الأمم املتحد، الأوسع نطاقا.الرامية اإ

وشكر وفد الصني الأمانة عىل هكا التقرير الإعاليم الشامل واملهم، اذلي يتيح لدلول الأعضاء فهام اكمال للتدابري  .20
 ُ حقّقة يف جمال امللموسة والتخطيط الاسرتاتيجي ملوارد املنظمة البرشية. وأأعرب الوفد عن تقديره حيال النتاجئ الإجيابية امل

ىل حتسينات أأخرى يف التنظمي الاسرتاتيجي للموارد البرشية املتنوعة.  اسرتاتيجيات املوارد البرشية وعن تطلّعه اإ

يران )مجهورية .21 ىل موضوع التوزيع اجلغرايف -وأأحاط وفد اإ الإسالمية( علام ابلتقرير الس نوي عن املوارد البرشية وتطرق اإ
ن المتثيل  ىل املس توى العادل. وأأضاف أأنه من املهم  اجلغرايف عىل مس توى الأمانة ماللموظفني قائال اإ زال ل يرىق، يف رأأيه، اإ

َّةل يف الأمانة. وأأكّد،  َّةل متثيال انقصا، من أأن تكون ممث للغاية اختاذ لك اخلطوات الالزمة لمتكني ادلول، وخباصة ادلول املمث
يالء الاهامتم لزايد، يف ىل تكل البدلان. هكا الصدد، عىل لزوم اإ  نس بة املوظفني املنمتني اإ

نه يتابع عن كثب املناقشات  .22 عداد التقرير والإحصاءات وقال اإ دار، املوارد البرشية عىل اإ وشكر وفد ترويا الأمانة واإ
حدى الفئات احملّدد، يف ىل التقارير للتأأويد عىل أأن منطقة الرشق الأوسط، اليت تُعد اإ  مجموعات حول املوارد البرشية. واستند اإ

َّةل أأدىن متثيال. واعرتف ابجلهود اليت تبكلها الأمانة من أأجل التصدي لهكه القضية  موظفي الأمم املتحد،، يه من املناطق املمث
ليه يف التقارير ذات الصةل، وأأبدى دمعه ملبادرات الأمانة التوعوية.  كام هو مشار اإ

ن المتثيل اجلغرايف  وحتدث وفد ش ييل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية .23 والاكرييب وشكر الأمانة عىل التقرير وقال اإ
جياد توزيع متوازن للك املناطق وعىل مجيع املس توايت.  ن مجموعته ملزتمة ابإ من القضااي اليت تولهيا مجموعته اهامتما وبريا، واإ

 يف اللجنة حول هكا املوضوع. وأأضاف أأن مجموعته س تواصل، لتحقيق ذكل الغرض، املشاركة يف لك املناقشات اليت تدور

ن جلنة الويبو للتنس يق: .24  اإ

ىل 87 ابملعلومات الوارد، يف الفقرات من علامأأحاطت  "1"  خبت، وانت WO/CC/73/1 من الوثيقة 91 اإ
للجنة املعاشات التقاعدية ملوظفي الويبو للفرت، املمتد، حىت ادلور، العادية  الس يد فيليب فافاتييه عضوا مناواب

 ؛2019 يبو للتنس يق يف عامللجنة الو 
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 .WO/CC/73/1 من الوثيقة 94و 93 ابملعلومات الوارد، يف الفقرتنيوأأحاطت علام  "2"

ىل و  .25 دعا  مضن هكا البند من جدول الأعامل، وهو "تقرير عن التوزيع اجلغرايف"، فالثايناملوضوع انتقل الرئيس اإ
ىل  الرئيس اخلارج للجنة الويبو للتنس يق، السفري نغاراميب،  التقدمي للمسأأةل.اإ

وذكّر السفري نغاراميب بأأن مبادر، اس ُتالل مناقشات بني ادلول الأعضاء حول موضوع التوزيع اجلغرايف نشأأت عن  .26
والقايض بأأن تُعقد مشاورات بتوجيه من رئيس جلنة  2015 القرار اذلي اختكته جلنة التنس يق يف اجامتعها الس نوي يف عام

ىل جلنة التنس يق  1975 اس تعراض مبادئ التوزيع اجلغرايف لعامالويبو للتنس يق من أأجل  وتقدمي اقرتاح يف هكا الشأأن اإ
ليه أأن يشارك مع املنسقني الإقلمييني 2016 خالل مجعيات ادلول الأعضاء لعام . وذور السفري أأنه لرشف وامتياز ابلنس بة اإ

ول الأعضاء يف الويبو. وأأفاد بأأن ثالثة اجامتعات وخمتلف أأعضاهئم يف معاجلة موضوع ميّس بشلك وثيق لك دوةل من ادل
آراء متفاوتة للغاية. وشكر املنسقني الإقلمييني واجملموعات عىل املشاركة النشطة  2016 تشاورية ُعقدت يف عام وأأبديت فهيا أ

يف يف الويبو، واذلي يف املناقشات حول الكيفية اليت ميكن هبا لدلول الأعضاء توفري الإطار الالزم لتحسني التوزيع اجلغرا
مانة تنفيكه. وذور أأن التقرير يورد ملخصا للمعلومات الوجهية املس تقا، من الاجامتعات الثالثة واملناقشات اليت  ميكن للأ

قلميية وبعض التوافق اذلي مت  دارت فهيا. وأأضاف أأن التقرير يورد كككل خمتلف الاقرتاحات اليت تقدمت هبا اجملموعات الإ
ليه  جنازه، مبا يف  يف هكا الصدد ويعرض الاقرتاحات الأولية عىل جلنة التنس يق ويبنّي العمل اذلي ماالتوصل اإ زال يتعنّي اإ

ذكل ادلراسات اليت ينبغي أأن جترهيا الأمانة، يف حال قّررت جلنة التنس يق أأن تُعقد اجامتعات تشاورية أأخرى حول مسأأةل 
" لزوم توس يع نطاق 1توصيتني التاليتني انجتتان عن الاجامتعات التشاورية: "وذور السفري نغاراميب أأن ال  التوزيع اجلغرايف.

َّةل متثيال  ىل زايد، التنوع اجلغرايف جملموعة املرتحشني ليشمل، عىل سبيل الأولوية، ادلول املمث أأنشطة الأمانة التوعوية الرامية اإ
" وتضمني 2ول الأعضاء املعنية ابلشرتاك مع الأمانة؛ "انقصا، مع الرتكزي عىل رضور، الاضطالع بككل ابلزتام ومشاركة ادل

عالانت شواغر الويبو جزءا بشأأن التنوع يُدرج فيه الغرض اذلي تنشده املنظمة من حيث التوازن بني اجلنسني والتوزيع  اإ
ىل معلومات لفائد، املرتحشني بشأأن قامئة ادلول الأعضاء غري املم  َّةل متثيال اجلغرايف العادل، مبا يف ذكل رابط اإ َّةل وتكل املمث ث

نه ما جناز الكثري من العمل، ولكن ذكل خيضع لقرار جلنة التنس يق. انقصا. واختمت السفري لكمته قائال اإ  زال يتعنّي اإ

وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية وأأعرب عن تقديره لرئيس جلنة التنس يق اخلارج عىل كفاءته القيادية  .27
لزتامه بتحقيق النتاجئ وشكر الأمانة عىل ادلمع اذلي قدمته للرئيس أأثناء املشاورات. وأأضاف أأنه يربط، ابمس وروحه املهنية وا

اجملموعة الأفريقية، هكا البيان ابلتعليقات اليت قدهما بشأأن التقرير الس نوي عن املوارد البرشية، واليت رّصح فهيا بأأن تقرير 
د يف موظفي الويبو. ورأأى أأن ذكل الوضع ينبغي أأن يفرض تغيريا يف املناقشات جيّسد اختالل التوازن املوجو  2016 عام

)أأ( 17 حول التوزيع اجلغرايف يف الويبو. وأأضاف أأنه أأحاط علام مبضمون التقرير ورّحب ابلتوصيتني الواردتني يف الفقرتني
يف التوصيتني املكوورتني ادلول الأعضاء  )ب( من الوثيقة. ولكنه المتس، ابمس اجملموعة، أأن تشمل الإجراءات املقرتحة17و

َّةل متثيال انقصا يف لك من الفقرتني ىل ادلول الأعضاء غري 17 )ب(. وأأوحض أأن الفقر،17)أأ( و17 املمث )أأ( ل تشري سوى اإ
َّةل متثيال انقصا. وأأكّد عىل لزوم بيان هكه  َّةل وأأن اجملموعة ترغب يف تضميهنا أأيضا ادلول الأعضاء املمث النقطة أأيضا يف املمث

َّةل ابلقدر الاكيف. وذور الوفد أأن الفقر،17الفقر،  ىل  7 )ب(، وعدم الاقتصار عىل الأقالمي اجلغرافية غري املمث من التقرير تشري اإ
قلميية وافقت ابلإجامع عىل المتّسك ابجلدار، مكعيار أأسايس للتوظيف، ولكن يف حني أأبدى الوفد دمع  أأن اجملموعات الإ

ىل لزوم الرتكزي أأيضا عىل رضور، أأن يلزتم الاختيار القامئ عىل مجموعته ال نه أأشار اإ اكمل لأمهية اجلدار، يف معلية التوظيف، فاإ
ىل الأخك ابلنظام اذلي تنُتجه منظمة  اجلدار، مببادئ العدل والإنصاف والشفافية واملساءةل. وأأضاف أأن دعو، اجملموعة الويبو اإ

مفا فوق عن طريق الاختيار املبارش من قبل املدير العام مل يكن  5-ني املوظفني من رتبة فالعمل ادلولية واملمتثّل يف تعي
آلية مساءةل واحضة تضمن ترس يخ مبدأأ توازن القوى  ىل توفري أ القصد منه التخيل عن املسابقة، وأأن اجملموعة ل تسعى سوى اإ

كام هو مبنّي يف التقرير. ورأأى الوفد أأنه  2006 ختلّت عهنا يف عامالعامةل يف املنظمة، علام بأأن الويبو اكنت تنُتج ممارسة مماثةل 
ىل تعزيز بنية  ل جراء دراسة أأخرى حول املامرسة اخلاصة ابلختيار املبارش. وأأضاف أأن اجملموعة تسعى كككل اإ ىل اإ حاجة اإ

ىل وضع أأهداف ومؤرشات يف تقرير أأداء  الشفافية يف الويبو وتدمع اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ادلاعي اإ
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ىل مدى تنفيكمه ملبدأأ المتثيل  ىل ذكل، عىل ضامن تقيمي املديرين املسؤولني عن التوظيف استنادا اإ ضافة اإ الربانمج والعمل، اإ
ن مجموعته ترى، من  طار تقيمي أأداهئم الس نوي. واختمت قائال اإ دون أأي اجلغرايف املتوازن يف القوى العامةل داخل الويبو يف اإ

لبلور، واقع التنوع املوجود يف الويبو ومبدأأ مشولية منظومة الأمم  1975 شك، أأنه جيب مراجعة مبادئ المتثيل اجلغرايف لعام
ىل حتديد جدول زمين لإجراء مشاورات عىل صعيد ادلول الأعضاء بغرض مراجعة مبادئ عام . 1975 املتحد،، وأأهنا تدعو اإ

ن هكا الالامت موظف أأو ما يفوق  400س يُقدم مع مراعا، أأن التوزيع اجلغرايف ل ينطبق سوى عىل حنو واس تطرد قائال اإ
ينبغي أأن تشمل توس يع  1975 موظف، وأأن مراجعة مبادئ 1400ذكل بقليل من أأصل مجموع موظفي الويبو البالغ عددمه 

 نطاق فئات التوظيف اخلاضعة ملبدأأ التوزيع اجلغرايف.

موعة ابء وأأعرب عن تقديره اخلالص للسفري نغاراميب عىل اجلهود اليت بكلها يف معاجلة وحتدث وفد اليوانن ابمس اجمل .28
عداد الوثيقة. وذور أأن اجملموعة ابء أأحاطت  قلميية واإ آراء اجملموعات الإ مانة عىل ادلمع املُقدم يف جتميع أ هكه القضية، وكككل للأ

رى أأن الإطار املبنّي يف الوثيقة يتيح خطوات معلية للميض قدما يف هكا علام ابلتقرير والتوصيات المتهيدية الوارد، فيه وأأهنا ت
ن املبادرات اليت تضطلع هبا الأمانة حاليا ينبغي أأن تتواصل من أأجل ضامن توزيع جغرايف بأأوسع نطاق  املضامر. وقال الوفد اإ

غفال اجلدار، ابعتبارها معيارا حامس الأ  براز وثيقة ممكن وضامن التوازن بني اجلنسني، دون اإ مهية. وأأبدى رسوره حيال اإ
قلميية بشأأن المتّسك ابجلدار،  يالء الاهامتم أأيضا مكعيار أأسايس للتوظيفالرئيس لإجامع بني اجملموعات الإ . ورأأى أأنه ينبغي اإ

ىل ص  َّةل وأأنه اضُطلع فعال بعمل وبري يف هكا الصدد. وليس هناك حاجة، يف رأأي الوفد، اإ ياغة لدلول الأعضاء غري املمث
 س ياسة جديد، أأو وضع نظام جديد يف جمال التوزيع اجلغرايف.

بشأأن التوزيع اجلغرايف من أأجل  1975 وأأعرب وفد املكس يك جمددا عن رأأيه اذلي يفيد بلزوم استبدال مبادئ عام .29
ن تطبيق تكل ا ملبادئ يف الس ياق بلور، التنوع املوجود يف املنظمة ومبدأأ الشمولية املنصوص عليه يف دس تور الويبو. وقال اإ

نه يتسبّب يف التباس وتشويه للواقع. وفامي خيص وضع مهنجية جديد، للتوزيع اجلغرايف،  احلايل ل يُساء فهمه حفسب، بل اإ
ىل احلرص عىل ترجيح لك فئة عىل لك مس توى من مس توايت املوظفني، كام هو معمول  أأبدى الوفد دمعه لالقرتاح ادلاعي اإ

ىل به حاليا يف منظمة الأغ كية والزراعة للأمم املتحد،. وأأضاف أأنه وافق مضن اجملموعة الإقلميية عىل وضع أأهداف يف املزيانية اإ
جانب توصيات وحد، التفتيش املشرتكة فامي خيص هكه القضية، وحّث املنظمة عىل تاليف أأن تكون املساهامت الطوعية جحة 

قلمي معنّي  جناز برامج أأو مرشوعات ممّوةل من لفرض ضغوط ورشوط عىل توظيف أأشخاص من بدل أأو اإ  من أأجل تنفيك أأو اإ
تكل املوارد اخلارجة عن املزيانية. وأأبدى دمعه للتوصيات المتهيدية الوارد، يف التقرير، اليت اعتربها غري اكفية ابلرمغ من طابعها 

لك ادلول الأعضاء ومتكيهنا مجيعا من العميل. وأأيّد الوفود الأخرى اليت اقرتحت لزوم فتح هكا النقاش وغريه من املشاورات ل
 املشاركة. وأأوحض، بعبار، أأخرى، أأنه ينبغي السامح للك الوفود بتقدمي اقرتاحات ميكن النظر فهيا ومناقش ُتا.

ىل رضور، تعزيز الأنشطة  .30 وشكر وفد الصني السفري نغاراميب عىل تقريره والأمانة عىل ادلمع املُقدم وأأيّد الرأأي ادلاعي اإ
نه س ُيعاون ويدمع بنشاط اجلهود اليت تُبكل يف هكا الصدد ويف سبيل وضع  التوعوية عالانت شواغر الويبو. وقال اإ وحتسني اإ

آلية جديد، يف املس تقبل. وذور أأنه جيب أأن تأأخك املناقشات خصائص املنظمة  س ياسة جديد، بشأأن التوزيع اجلغرايف أأو أأية أ
ىل اس تعامل الأساليب املتاحة اس تعامل يف احلس بان وأأن تراعي بشلك اتم طلبات املس تخد مني، وتسعى يف الوقت ذاته اإ

اكمال، مثل برانمج املوظفني الفنيني املبتدئني، واس تخدام املواهب الشابة للعمل يف املنظمة. وأأبدى الوفد أأمهل يف أأن تويل 
مات ملناقشات من هكا القبيل عىل الأمانة اهامتما لإجراء دراسة حول نظام لرتجيح الوظائف حىت تمتكّن من توفري معلو 

 مس توى الويبو.

وحتدث وفد ش ييل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وشكر السفري نغاراميب عىل املشاورات اليت ُعقدت  .31
هنا تبدي اهامتهما ابلت ن مجموعته أأحاطت علام ابلتقرير عن تكل املشاورات واإ وزيع وشاروت فهيا اجملموعة بنشاط. وقال اإ

اجلغرايف املنصف للك الأقالمي وعىل لك املس توايت. وأأبدى أأمهل يف أأن تتواصل النقاشات واملفاوضات عىل أأساس 
 الاقرتاحات املُقدمة لضامن بلوغ الهدفني املكوورين.
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نه اتبع هكه القضية عن كثب، وشكر السفري نغاراميب عىل هجوده ا .32 دلؤوبة وهنّأأ وفد ترويا الرئيس عىل انتخابه وقال اإ
سهامات الأمانة  نه يؤيّد البيان اذلي أأدلت به اجملموعة ابء ويقّر جبهود واإ وعىل التقرير. وتناول قضية التوزيع اجلغرايف وقال اإ

دار، املوارد البرشية يف هكه املناقشات. وذور أأنه طرح، خالل هكه املناقشات، قضية انعدام املراجع أأو التعاريف اخلاصة  واإ
 َّ ةل متثيال انقصا يف الواثئق ذات الصةل، وأأنه يصعب، بدون تكل التعاريف، معاجلة قضية التوزيع اجلغرايف للقوى ابلبدلان املمث

 العامةل يف الويبو. وهكا العمل مشمول، يف رأأي الوفد، بأأنشطة املنظمة التوعوية املتعلقة ابلمتثيل اجلغرايف.

ه وشكر السفري نغاراميب عىل العمل املُنجز وأأبدى تأأييده للبيان وهنّأأ وفد امجلهورية ادلومينيكية الرئيس عىل انتخاب .33
ماكنية  اذلي أأدىل به وفد ش ييل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وأأعرب عن دمعه ملوقف وفد املكس يك من اإ

، حسب رأأيه، يف توس يع النقاش اعامتد نظام مرّجح عىل غرار الأنظمة املُطبقة يف بعض املنظامت ادلولية الأخرى مما سيسهم
ومتكني املزيد من ادلول الأعضاء من املشاركة يف املناقشات. وشّدد الوفد عىل أأن اجلدار، الشخصية من اخلصائص الاكمنة 
يف لك الشعوب يف مجيع أأحناء العامل وليست مسة حمصور، يف منطقة حمّدد، أأو مسة يتعّكر العثور علهيا يف أأي منطقة أأخرى 

ذا ما ُُبث عهنا بطريقة جيد، من الع امل غري منطقة من يبحث عهنا. بل ميكن، حسب الوفد، العثور علهيا يف لك ماكن اإ
ذا اكن القصد حتسني اختالل التوازن الراهن فامي خيص التوزيع اجلغرايف يف هكه املنظمة.  وبتسخري الوقت الالزم ذلكل اإ

نه ميكن، ابلبحث، العثور عىل ذوي  ن اكن عددمه خمتلف عن سائر املناطق.وأأضاف قائال اإ  اجلدار، يف أأي منطقة، حىت و اإ

وأأبدى وفد جنوب أأفريقيا تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية وأأعرب عن تقديره للسفري  .34
ر، والكفاء، ابعتبارهام جزءا ل يتجّزأأ نغاراميب عىل توليه رئاسة املشاورات حول هكه القضية املهمة. وأأكّد جمددا الزتامه ابجلدا

ىل لزوم أأل يُؤخك ابملعيارين املكوورين عىل حساب بناء قوى عامةل متنوعة وشامةل. وذور  جراء التوظيف، ولكنه أأشار اإ من اإ
ىل مبادئ عام وأأن مجموعات خمتلفة قدمت عددا من الاقرتاحات بغرض  1975 الوفد أأن املناقشات استندت بشلك رصحي اإ

ن  ىل حتديد اإ شاء قاعد، مواهب شامةل. وأأبدى، يف هكا الصدد، دمعه لقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ادلاعي اإ
ىل تعزيز وتدعمي التوزيع اجلغرايف  17 أأهداف يف تقرير أأداء الربانمج ورّحب ابملبادرات التوعوية الوارد، يف الفقر، والرامية اإ

جّشع الوفد املنظمة عىل مواصةل هجودها، ولكنه أأبدى اقتناعه من عدم كفاية تكل اجلهود لبلوغ والتوازن بني اجلنسني. و 
ىل حّل مناسب خيدم مصاحل لك الأطراف.  الأهداف املنشود،. وبناء عليه، حّث عىل مواصةل املشاورات بغرض التوصل اإ

ىل مراجعة مبادئ لبلور، التنوع املوجود يف الويبو، ومبادئ  1975 عام وأأبدى جمددا دمعه ملوقف اجملموعة الأفريقية ادلاعي اإ
 الأمم املتحد، العامة املتعلقة ابلشمولية، ولتوس يع نطاق فئات التوظيف اخلاضعة ملبدأأ التوزيع اجلغرايف.

تقديره وأأبدى وفد الولايت املتحد، الأمريكية تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء وأأعرب عن  .35
نه يدمع تركزي ميثاق الأمم  زاء التقرير الإعاليم واجلهود اجلبار، اليت بكلها السفري نغاراميب يف معاجلة هكه القضية. وقال اإ اإ

نه يشّجع تنفيك اسرتاتيجيات التنوع والتوظيف وختطيط القوى العامةل  املتحد، الشديد عىل اختيار املرتحشني وفقا للجدار، واإ
املساوا، بني اجلنسني والمتثيل اجلغرايف. وأأبدى رسوره حيال التقدم احملرز من قبل الأمانة يف تنفيك الربامج  مبا يضمن معاجلة

ىل حتسني هكه القضية يف املنظمة وجّشع الأمانة عىل مواصةل تكل اجلهود. وخّص ابذلور التوصيات احملّدد،  التوعوية الرامية اإ
نه يأأمل يف  )أأ(. ذكل أأن الأمور اليت ينطوي علهيا 17 احلصول عىل مزيد من املعلومات بشأأن الفقر،الوارد، يف التقرير وقال اإ

ليه، وهو يود النظر فهيا بتعمق، شأأهنا شأأن التوصية الوارد، يف الفقر، )ب( 17 برانمج ادلمع املكوور فهيا غري واحضة ابلنس بة اإ
ملامرسات املُتبعة يف واكلت الأمم املتحد، فامي خيص لأن الصياغة احملّدد، املقرتحة فهيا ل تعكس، يف نظره، أأفضل ا

عالانت  الشواغر. اإ

آخرين عىل جتميع التقرير وأأيّد املوقف اذلي أأبداه وفد  .36 وشكر وفد زمبابوي السفري نغاراميب عىل تعاونه مع أأشخاص أ
حصاءات واحضة بشأأن عدد ادلول  ىل اإ َّةل متثيال انقصا وادلول نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية. وركّز عىل احلاجة اإ الأعضاء املمث

َّةل، ل ىل مراجعة مبادئ عام 5-س امي يف رتبة ف الأعضاء غري املمث بشأأن التوزيع اجلغرايف. وأأبدى  1975 مفا فوق، واحلاجة اإ
 الوفد دمعه لتنفيك التوصيات الوارد، يف التقرير.
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آس يا الوسطى والقوق .37 ن نقص المتثيل اجلغرايف وحتدث وفد طاجيكس تان ابمس مجموعة بدلان أ از وأأورواب الرشقية وقال اإ
ىل بدلان تقع يف مناطق  بني موظفي الويبو ينطبق بوجه خاص عىل منطقته. وأأضاف أأنه يبدو أأن موظفي املنظمة ينمتون اإ

نه  َّةل عىل الإطالق. واستشهد يف ذكل ببدله وقال اإ ىل حد ما، وأأن بعض البدلان ل تبدو، مع ذكل، ممث بدل مس تقل خمتلفة اإ
ىل املؤهالت  20منك  نه ل حيظى ابلرمغ من ذكل بأأي متثيل يف القوى العامةل. ورأأى أأن املسأأةل ليس مسأأةل افتقار اإ عاما واإ

املناس بة أأو عدم الإملام ابللغات. وأأكّد أأن بدله يزخر بش باب ميتلكون فعال الكثري من اخلرب، يف العمل وميكهنم الوفاء ابلغرض، 
فيدوا قط من فرص التوظيف يف املنظمة عىل ما يبدو، مما يطرح مشلكة ابلتأأويد. وأأبدى تفهمه وموافقته حيال ولكهنم مل يس ت 

ماكنية وجود نقص يف املؤهالت ورضور، أأن تكون املهارات مالمئة. ورأأى أأنه جيب  ىل اإ موقف وفد اليوانن اذلي أأشار اإ
جراء التوظيف، رباّم من خالل  آخر من ادلمع اذلي ميكن تقدميه عىل املنظمة توس يع نطاق اإ توفري مساعد، أأو تدريب أأو نوع أ

سهام ذكل يف حتسني التوزيع اجلغرايف.  ماكنية اإ ىل املرتحشني احملمتلني حىت تزيد من حظوظهم يف النجاح. وأأكّد عىل اإ اإ
آس يا  ىل أأي بدل من أ ىل أأنه ل يوجد حاليا أأي موظف يف الويبو ينمتي اإ الوسطى، يف حني يوجد واسرتعى الوفد الانتباه اإ

ىل العديد من البدلان الأخرى. ورأأى أأن الهنج املُتبع يف التوظيف ينطوي عىل بعض الشوائب اليت تصّعب  موظفون ينمتون اإ
 بشلك ما عىل املرتحشني من بعض املناطق والبدلان هممة اجتياز الإجراء.

عىل الرئيس اخلارج، السفري نغاراميب، عىل العمل الرائع ديفوار الرئيس عىل اختياره وأأثىن ثناًء حارا  وهنّأأ وفد ووت .38
 اذلي أأجنزه. وأأكّد دمعه للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية.

آس يا واحمليط الهادئ وأأبدى رغبته يف تدوين تقديره اخلالص للسفري نغاراميب عىل  .39 وحتدث وفد الهند ابمس مجموعة أ
ىل ادلول الأعضاء. وتناول التوزيع اجلغرايف ملوظفي الويبو وعرّب عن اعتقاده اجلهود الكبري، اليت  بكلها وعىل التقرير املُقدم اإ

ىل آس يا واحمليط الهادئ يف أأمانة الويبو، وأأكّد ابلتايل عىل احلاجة امللّحة اإ  الراخس بأأن مثة جفو، وبري، يف المتثيل اجلغرايف ملنطقة أ
ىل تكل املنطقة اختاذ لك اخلطوات الالزمة لإات َّةل متثيال انقصا من بني ادلول الأعضاء املنمتية اإ حة الفرصة لدلول الأعضاء املمث

ىل  ىل العمل، تدرجييا، عىل زايد، نس بة متثيل البدلان املنمتية اإ خصوصا. وذور الوفد أأن موقف اجملموعة يفيد بأأن هناك حاجة اإ
آس يا واحمليط الهادئ، وفقا ملبدأأ التوزيع  َّةل متثيال انقصا. اجلغرايف العادل، لمنطقة أ  س امي بدلان تكل املنطقة املمث

وهنّأأ وفد أأوغندا الرئيس عىل اختياره وشكر الرئيس اخلارج، السفري نغاراميب، عىل التقرير الشامل اذلي مّجعه، بعد  .40
نه التشاور الواسع مع ادلول الأعضاء. وأأبدى تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس  اجملموعة الأفريقية. وأأضاف قائال اإ

جيب معاجلة قضية المتثيل اجلغرايف لضامن التوازن واملساوا، بني اجلنسني وتعهّد، بصفته انئب رئيس اللجنة، ابلتعاون الوثيق 
 مع الرئيس عىل معاجلة هكه املسأأةل.

مل اذلي أأجنزه والاس تنتاجات اليت توصل وهنّأأ وفد الاكمريون الرئيس عىل اختياره وشكر السفري نغاراميب عىل الع .41
نه يبدي تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية. وأأعرب  لهيا. وتناول س ياسة التوزيع اجلغرايف وقال اإ اإ

غرايف يف لبلور، واحرتام مبدأأ الشمولية وتطبيق التنوع اجل 1975 عن أأمهل يف أأن يتواصل العمل عىل مراجعة مبادئ عام
 اختيار املوظفني عىل املس توايت الإدارية.

ماكنية توجيه معل جلنة التنس يق بطريقة همنية.  .42 ورّحب وفد نيجرياي ابختيار الرئيس وانئيب الرئيس وأأبدى ثقته يف اإ
ىل التعجيل مبراجعة مبادئ عام ىل النداء ادلاعي اإ املتعلقة  1975 وأأعرب عن تأأييده ملوقف اجملموعة الأفريقية. وأأضاف صوته اإ

ابلتوزيع اجلغرايف واليت مل تعد متناس بة مع احلارض، وذور أأنه يدمع، يف انتظار ذكل، توصيات التقرير الوارد، يف 
ىل 17)أأ( و17 الفقرتني )ب(، مبا يف ذكل التغيريات املُقرتحة من قبل اجملموعة الأفريقية. واختمت الوفد لكمته بتوجيه الشكر اإ

  معهل والزتامه.السفري نغاراميب عىل

وشكر الرئيس مجيع الوفود اليت أأدلت ببياانت وأأعربت، يف الوقت ذاته، عن هتانهيا هل عىل تعيينه وأأكّدت هل دمعها.  .43
نه س يكون ممتنا لها عىل ذكل ادلمع. وأأضاف أأنه يعرّب عن مشاعر احلارضين يف الاجامتع ومشاعر سلفه،  وقال اإ
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لوفود عىل الامتنان اذلي أأبدته عىل العمل املُنجز، واغتمن الفرصة للتعبري أأيضا عن نغاراميب، يف توجيه الشكر ل السفري
 امتنانه الشخيص للسفري نغاراميب.

ن جلنة الويبو للتنس يق: .44  اإ

 (؛WO/CC/73/5 التوزيع اجلغرايف" )الوثيقة بشأأنتقرير "ابلوثيقة املعنونة  علام أأحاطت "1"

 .ذاهتا من الوثيقة 18و 17 ص علهيا يف الفقرتنيالتوصيات المتهيدية املنصو وأأيّدت  "2"

 تقرير مكتب الأخالقيات "2"

ىل الوثيقة  .45  .WO/CC/73/2استندت املناقشات اإ

 2015اذلي يتضمن أأنشطته لعام  كتب الويبو للأخالقياتمل رئيسة مكتب الأخالقيات التقرير الس نوي  تقدمو  .46
نشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية ةالرئيس أأشارت(. و WO/CC/73/2)الوثيقة  ىل اتفاقية اإ أأمهية  تربزاليت  )الويبو( اإ

 أأنشئنظام شامل للأخالقيات والزناهة و عىل أأساسها  رخساليت ُو  ،والزناهةواملقدر،  كفاء،الحتقيق املنظمة لأعىل معايري 
املكتب  معل ن خدمات الويبو الأخرى. ويشملأأن املكتب مس تقل ع ةرئيسال تمكتب الأخالقيات يف الويبو. وأأبرز مبوجهبا

ىل  اكلتايل: أأربعة جمالت رئيس ية ويه الاضطالع بأأنشطة تروجيية وخاصة أأنشطة التدريب والتوعية وتقدمي املشور، الرسية اإ
. صصة هلاخملينفك املكتب الس ياسات و الإدار، العليا واملديرين ومجيع املوظفني ووضع القواعد واملعايري وصياغة الس ياسات. 

يع املوظفني عىل لك لفائد، مج  جباريوفامي يتعلق ابلتدريب عىل الأخالقيات والزناهة، ذورت رئيسة املكتب أأنه نظم تدريب اإ 
طالق س ياسة الويبو للأخالقيات والزناهة يف عام  ىل  2012 . ويف الفرت، املمتد، من2012مس توايت املنظمة منك اإ ، 2015اإ

اخملصصة خاصة ابلأخالقيات ويف جلسات أأثناء ادلورات  نظاميةفا خالل دورات تدريبية موظ 1618ُدّرب ما مجموعه 
ىل أأن للموظفني اجلدد  اعتربوا أأن ادلور، اجمليبنييف املائة من  43. وأأشارت ادلراسات الاس تقصائية بشأأن املشاركني اإ

ىل الإدار، العليا واملديرين ومجيع املوظفني، تلق". وفامي خيص تقدمي املشور، الرسي،"جيد اعتربوهايف املائة  41" و،"ممتاز   ىة اإ
 حل. واكنت أأغلب الطلبات تتعلق بأأنشطة خارجية أأو تضارب مصاحل أأو كشف مصا2015طلب مشور، يف عام  21املكتب 

 ،وضع القواعد واملعايري وصياغة الس ياسات فامي خيصيف التقرير. و  املفصةل تالبياانيع مج أأو مسائل متعلقة ابلعمل. وترد 
ايل جديد، خاصة بكبار املوظفني وبعض املوظفني مبتطوير س ياسة كشف  ادلاخيل املتعلقذورت رئيسة املكتب أأن العمل 

، هل صصة. وفامي يتعلق بتنفيك املكتب للس ياسات اخمل2016يف هناية عام  يس تمكلوأأنه من املتوقع أأن  اس تؤنفاحملددين قد 
 مقدم الشكوى ليتأأكد من أأناس تعراضا مبدئيا  يذورت الرئيسة أأن املكتب تلقى شاكوى بشأأن الأعامل الانتقامية وأأنه جير 

ساء،  محميانشاطا  قد مارس مبوجب س ياسة امحلاية من الأعامل الانتقامية النامجة عن التعاون يف نشاط رقايب أأو الإبالغ عن اإ
ىل الاس تعراض املبديئ للشكوى سلوك أأو غري ذكل من اخملالفات )"س    يبتياسة حامية املُبلِّّغني عن اخملالفات"(. واستنادا اإ

ذورت مث  تس توجب توفري امحلاية املناس بة للموظف املعين. اكفية الأدةلقضية انتقام  يف وجود مقوماتمكتب الأخالقيات 
عالن املص نالرئيسة أأن مكتب الويبو للأخالقيات مسؤول ع احل فامي خيص موظفي الويبو من رتبة مدير أأول تنفيك برانمج اإ

(D1مفا فوق، وعدد )وأأفادت رئيسة املكتب بتحقيق اليت تندرج مضن نطاق مسؤولية املكتب من الفئات الأخرى احمدود ا .
لعام  الكشف احملّدد، فامي يتعلق ابملعامالت بني أأطراف مرتابطة يف فرت، الإبالغ يف املائة ملتطلبات 100 امتثال بنس بة

ىل حتقيق املواءمة مع أأفضل املامرسات يف فضال عن ذكل. و 2015 ، قدمت رئيسة املكتب تقريرا عن هجود املكتب الرامية اإ
، يف ش بكة أأخالقيات املنظامت املتعدد، 2015وذورت أأن املكتب شارك بنشاط، يف عام  املشرتكنظام الأمم املتحد، 

ىل تش ENMOالأطراف ) بشأأن القضااي املتعلقة الأمم املتحد، نظومة م جيع التعاون عىل مس توى (. وهتدف هكه الش بكة اإ
 لتبادل س ياسات الأخالقيات وممارساهتا. منصةابلأخالقيات وتقدمي 
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ىل امجلعيات وهو التقرير الثاين اذلي يقدم بشلك  رفعورحب وفد املكس يك ب .47 تقرير مكتب الأخالقيات اخلامس اإ
ير الس نوي بشأأن املوارد البرشية. وأأعرب الوفد عن ارتياحه للعمل اذلي أأجنزته رئيسة منفصل بدل من تقدميه مكرفق للتقر 

ىل قمي الزناهة واملسؤولية والشفافية والاحرتام  املكتب وشكر املكتب عىل تعزيزه لثقافة الأخالقيات داخل املنظمة استنادا اإ
لعمل اذلي أأجنز هبدف الانُتاء من مسأأةل وضع الصيغة ويه قمي تتشبث هبا املكس يك تشبثا معيقا. ودمع الوفد بشلك اكمل ا

جّدا يف  مفيد،هكه املسأأةل أأّن  ورأأىالهنائية لس ياسة الكشف عن املصاحل املالية لكبار املوظفني وبعض املوظفني الآخرين. 
قيات عىل عىل تضارب مصاحل وحهّل والتعامل معه. وحث الوفد مكتب الأخال ينطوي احلالتعىل حتديد أأي املساعد، 

التقرير أأن يتضمن هل. وطلب  ااختاذ أأفضل املامرسات املعمتد، يف املنظامت الأخرى التابعة ملنظومة الأمم املتحد، مرجع
املنظمة. ويف اخلتام، رحب الوفد ها لأول مر، يف الس نوي القادم ملكتب الأخالقيات نتاجئ العمل هبكه الس ياسة وتطبيق 

الأخالقيات وش بكة أأخالقيات املنظامت املتعدد، الأطراف وحثه عىل مواصةل تعزيز تعاونه مع ابلتعاون الوثيق بني مكتب 
املنظامت الأخرى التابعة ملنظومة الأمم املتحد، هبدف الاس تفاد، من أأفضل املامرسات وتعزيزها عىل نطاق املنظومة فامي 

 ابلأخالقيات. يتعلق

بدفع الرقابة والأخالقيات واملساءةل من خالل تقدمي ادلمع  الزتاما اتمالزتم وأأفاد وفد الولايت املتحد، الأمريكية أأنه م .48
عىل شكره املكتب و  ضطلع بهاذلي ي للعمل الكبريتقديره  عناملتواصل ملاكتب الأخالقيات املس تقةل وتعزيزها. وعرب الوفد 

دراجه معلومات، يف تقريره لهكا العام، ب للم  أأعرب عن شكرهو تقريره.  شأأن التدريب اخلاص ابلأخالقيات من كتب عىل اإ
املوظفني للتدريب واس تخدام  لس تحسانوأأعرب عن ارتياحه  ،خالل اس تخدام ادلراسات الاس تقصائية املتعلقة ابملوظفني

ذاكءرمس أأنشطة  هبدف الاس تحسان املكتب هكا  الوفد أأن رأأى. و 2016الوعي والأخالقيات لدلورات التدريبية لعام  اإ
جراءات أأعرب عن ترحيبه بأأية معلومات جديد، و  .نظامت ادلوليةيف امل ايل جيب أأن تكون استباقية املكشف ال ت وس ياسا اإ

هناهئا،العمل  وهل يس متر س ياسة الكشف املايل بشأأن حاةل تنفيكها  وما هو موعد ،2016 عام يفكام هو مقرر،  عىل اإ
دراهج عرضبشلك اكمل. و  ا يف التقرير الس نوي القادم ملكتب الأخالقيات الوفد اقرتاحات تتعلق بعنارص أأخرى ميكن اإ

ىل الإدار، وحتليل ملسائل متعلقة  وخاصة أأولوايت العام املقبل واملالحظات والتوصيات بشأأن س ياسات املكتب املوهجة اإ
ىل ،أأشار الوفدو . الفرت، اليت يغطهيا التقريرابلأخالقيات خالل  ادلويل تقارير منظمة الطريان املدين  يف هكا الصدد، اإ

(ICAO( وصندوق الأمم املتحد، للساكن )UNFPA حصائيات مفصةل دراج اإ مقارنة عدد  هبدف(. واقرتح الوفد أأيضا اإ
وأأضاف أأن هكه املقارنة س متكن  ،يف الس نوات املاضية التقريرالشاكوى والاس تفسارات املتعلقة ابلأخالقيات خالل فرت، 

طار  ىل اس تعراض س ياسة نظمة وثقافُتا عىل مّر الزمان. وعرّب امل معل ادلول الأعضاء من تقدير وتقيمي اإ  الوفد عن تطلعه اإ
 حامية املبلغني عن اخملالفات وفقا لتوصيات اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة وأأيد قرار جلنة التنس يق الصادر

دراج تقيمي ل2016 سبمترب 12 يف ىل الاس تعراض، طلب الوفد اإ وقواعدها ادلاخلية اخلاصة ُبامية واحئ الويبو ل. وابلإضافة اإ
 ، من وهجة نظره،املبلغني من الأعامل الانتقامية يف التقارير الس نوية القادمة ملكتب الأخالقيات. وأأفاد الوفد أأن حامية املبلغني

ن وضع الأمور يف نصاهبا عىل أأعىل مس توى وجعل املوظفني حيسونأأية مسأأةل هممة جدا لسالمة   منظمة. وقال الوفد اإ
ساء، سلوك دون خوف من الأعامل الانتقامية ميكّن املنظمة من معاجلة  قبل أأن يتحول  اخملالفاتابلراحة عند الإبالغ عن اإ

ىل مشلكة تنظميية.  اإ

ل يتجزأأ من وظائف الويبو اخلاصة ابلرقابة  اجزء الأخالقياتوأأعرب وفد ترويا عن تقديره للتقرير واعترب جمال  .49
 مفيد، لزايد، كفاء، املنظمة.  وسائل يه ه الوظائفهكو والتحقيق والتدقيق. 

اجملموعة الأفريقية، اعتكاره للرئيس وانئبيه عىل عدم هتنئُتم ابنتخاهبم وعىل عدم ذور  ابمسوقّدم وفد نيجرياي، متحداث  .50
خالقيات، أأشاد الوفد ثقة اجملموعة يف خرب، الرئيس وفريقه لقياد، معل اللجنة يف بداية بيانه. وفامي يتعلق بتقرير مكتب الأ 

أأو تقدمي  واعامتدأأفضل املامرسات يف الويبو وجشع مكتب الأخالقيات عىل التحيل ابليقظة  تطبيقابجلهود الكبري، وركز عىل 
 طرق جديد، لتحسني الكفاء، والفعالية والزناهة عىل مس توى املنظمة وموظفهيا.
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 (.WO/CC/73/2)الوثيقة  كتب الأخالقياتوأأحاطت جلنة الويبو للتنس يق علام ابلتقرير الس نوي مل  .51

 من جدول الأعامل املوّحد 27لبند ا

 تعديالت عىل نظام املوظفني ولحئته

 تعديالت عىل نظام املوظفني ولحئته "1"

ىل الوثيقة  .52  .WO/CC/73/3استندت املناقشات اإ

لتنس يق للموافقة علهيا لويبو ل جلنة اوظفني ولحئته عىل وعرضت الأمانة عددًا من التعديالت املدخةل عىل نظام امل .53
ىل والإخطار هبا عىل التوايل ذ بلغ  هكا العامعىل حنو خاص  عمرتف املقرتحةأأن عدد التعديالت ، وأأشارت اإ تعديال  82اإ

تعلق ابس تعراض مجموعة عنارص الأجر يف النظام املوحد للأمم املتحد، ي  تعديالتا. وذورت الأمانة أأن عددا من ال مقرتح
تغيريات يف مجموعة عنارص الأجر اليت أأقرهتا امجلعية  تنفيكة ل لزمتعديالت  ويه ،بة ملوظفي الفئة الفنية والفئات العلياابلنس  

ىل ال وميكن تقس مي . 2015ديسمرب  املعمتد يف 70/244يف قرارها  العامة للأمم املتحد، تغيريات عىل مجموعة عنارص الأجر اإ
 بدل الإعاةل؛عىل جدول املرتبات و التغيريات اثنيا، ؛ ونقلابل عىل املس تحقات املتعلقة ات التغيري ثالث فئات رئيس ية: أأول، 

 1اذلي دخل حزي النفاذ يف للويبو  تعديالت أأخرى نظام العدل ادلاخيلمجموعة وختص  عىل منحة التعلمي.اثلثا التغيريات و
دار، املوارد البرش قسم  ىأأجر  ،وبعد التنفيك بعامني. 2014يناير  تقيامي للمسائل العملية مكتب املستشار القانوين و  يةاإ

مجيع التعديالت و  ملعاجلة تكل املسائل.املقرتحة التعديالت تسعى و ، هجت عند تطبيق الأحاكم اجلديد،والقانونية اليت و و 
. املوظفني ولحئتهلنظام  جزء من الاس تعراض اجلارييه ىل اللجنة ع عروضةاليت تشلك أأغلبية التعديالت، امل الأخرى،

ن الأمانة وقالت  ىل حتسني الكفاء، التشغيلية للمنظمة عرب تصحيح عدد من الأحاكم أأو توضيحها أأو اإ الاس تعراض هيدف اإ
طار تنظميي سلمي يتكيف مع احتياجات املنظمة وأأولوايهتا املتغري، ويدمع هكه وضع أأحاكم جديد،  تسمح للمنظمة ابلحتفاظ ابإ
أأن الوثيقة  وأأضافت الأمانة. ايت مع ضامن التوافق مع أأفضل املامرسات املتبعة يف نظام الأمم املتحد،الاحتياجات والأولو

دراسة " 1"، ويه: 2015يف أأكتوبر ادية والس بعني احل اهبا جلنة التنس يق يف دورهت تقدمت تناولت أأيضا ثالث طلبات
ضافة الزايد، ادلور لقرتاحمنطلق تنقل املوظفني، ويه  بشأأن ىل ك ية اخلاصة يف املرتباتاإ حافز مادي لتنقل املوظفني اإ

ماكنية تقليص الفرت، اليت ميكن أأن يوضع نة التنس يق للمدير العام دعو، جل عىل  " ورد2"؛ املاكتب اخلارجية ىل النظر يف اإ اإ
منحة التعلمي  بشأأنقايل تدبري انت" و 3؛ "خاللها املرحشون اذلين أأوىص هبم جملس تعيني، ومل يُعيَّنوا، يف قامئة احتياطية

 .عنه مزيد من املعلوماتاملستشار القانوين ، س يقدم للموظفني املقميني يف بدلمه وغري العاملني فيه

وظفني ولحئته، وذور أأن معظم نظام املالتعديالت عىل بشأأن تقرير ال تقدمي عىل وشكر وفد املكس يك الأمانة  .54
ورأأى امجلعية العامة للأمم املتحد،.  بناء عىل قرار ظفي الفئة الفنية والفئات العليادول املرتبات ابلنس بة ملو تتعلق جب التعديالت

الكبري،  ضغوط املزيانية رياعيتلكفة وسة وأأكفئ فعالية من حيث ال ثاحدالنظام أأبسط وأأكرث جعل القرار س يتنفيك الوفد أأن 
امجلعية العامة ما طلبته ق ارتياحه لأن الويبو تطبّ عىل املنظامت ادلولية بسبب زايد، تاكليف املوظفني. وأأعرب الوفد عن 

ن أأ  بشأأن الزايد، ادلورية اخلاصة يف املرتبات، ذور الوفد 25-3ملاد، اجلديد، ابللأمم املتحد،. وفامي يتعلق  نّه ابدئ ذي بدء فاإ
 املاد،ايف، يف حني أأن والتنقل اجلغر  يف حال التنقل ضامانمنحت للموظفني  مجموعة عنارص الأجرو جدول املرتبات العام 

ضافية لضامن التنقل، ولكنه يفضل تقدم بأأن بعض الواكلت املتخصصة أأقّر الوفد حافزا للتنقل. و تقّدم  ،اجلديد تقدمي حوافز اإ
ن املاد،فقا لتوزيع املاكتب اخلارجية، أأضاف أأنه و الية. و امل حوافز همنية بدل من ن عىل ووظفحيافظ هبا املجمرد وس يةل يه  فاإ

 اس تثناء الويبوتكون  ّل داعي أأنأأ الوفد ى أأ . ورةوليدمة ادلينبغي أأن يكون جزءا من روح اخلهو ما الرشائية، و  هتمقو 
قال ادلول الأعضاء. و من املوظفني س يقّرب مجيع يف مجيع أأحناء العامل مما املاكتب اخلارجية خصوصا مع تزايد عدد و ، للقاعد،

نه و  زايد، يف اليت متنح  ، عىل املاد،2015أأكتوبر  احلادية والس بعني اليت عقدت يفور، يف ادل اعرتض، لهكا السببالوفد اإ
ىل مركز معل اذلي ي موظف لل الراتب عىل قبول التغيريات ب  اد، اس تثنايئ،س تعدأأنه عىل ا الوفد. وأأضاف جديدنتقل اإ
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يناير  1 بعد ني املعينيني ادلول نياملوظفأأن  املنظمة، يف حنيأأصال يف  نيملاعىل املوظفني العحرصًا لأهنا تنطبق  25-3 املاد،
ضافيةو حلن يتلقوا أأي  2017 ىل  وننتقلي . وهكا يعين أأن موظفي الويبو، وفقا مللفهم الشخيص، س  للتنقل افز اإ املاكتب اإ

دار، املو  الوفدعقبة أأمام التنقل. وذور  قفلن يما س بق  رأأى الوفد أأنادلول الأعضاء، و  تهطلب حس امب  اخلارجية ارد أأن اإ
دراج هكا ح نص يتي صياغةعىل  ينقادر  يكوانأأن نبغي البرشية ومكتب املستشار القانوين ي  نظام يف ؤقت املالإجراء اإ

ىل طلب  ذلكلتنقل للمس تقبل، وبشأأن ال ج وضع هنُ لك الرضور، وأأن من الرضوري  وظفني ولحئتهامل دار، املوارد الوفد اإ اإ
يف الاجامتع املقبل  وظفني ولحئتهنظام املدراسة هكه التغيريات عىل عامة هبدف البرشية صياغة س ياسة تنقل 

 التنس يق. للجنة

وأأعرب وفد الولايت املتحد، الأمريكية عن تقديره للتدابري الإجيابية اليت اختكهتا الأمانة هبدف حتسني وتوضيح نظام  .55
لهياليت  25-3 تعليق بشأأن املاد،ل اب ، وأأعرب عن رغبتهالويبو للموظفني ولحئته يس ل  أأنهالوفد  ا وفد املكس يك. وذورأأشار اإ

ذ رأأى أأهنا ليست من بني اجلدي اد،امل هدمع هكيف وضع خيوهل  امتىش مع تامرسات يف منظومة الأمم املتحد، ول أأفضل املد، اإ
ىل التنقل اجلغرايف احلا نع . وتساءل الوفدمجموعة عنارص الأجر يف النظام املوحد ا أأن عدد املاكتب يف هكا الوقت مبجة اإ

ىل  طلبعوضا عن ذكل حمدود، و  اخلارجية للويبو تنقل بشأأن ال اسة ضع س يأأن ت، مس بقا وفد املكس يك طلبالأمانة، كام اإ
 ،تعدد،امل املاكتب امليدانية  ذاتمع ممارسات املنظامت تامتىش لأفضل املامرسات يف منظومة الأمم املتحد، و تستند  اجلغرايف

ماكنيةأأن ت و   .املكوور،الس ياسة  بعد وضعتقدمي حوافز التنقل مر، واحد، و  نظر يف اإ

نه أأحاط علام اباث ابمس اجملموعة الأفريقية، وفد نيجرياي، متحدوقال  .56 ، وظفني ولحئتهنظام امللتعديالت املقرتحة عىل اإ
اتحة الأمانة  حثّ ، و WO/CC/73/3 ل س امي تكل الوارد، يف الوثيقةو . وذور أأن أأبكر مس تقبال الواثئق يف وقتعىل اإ

الأخرى  نظامتمع ممارسات امل  رسات الويبومماواءم تالت املقرتحة، اليت من شأأهنا أأن ر الأساس املنطقي للتعدياجملموعة تقدّ 
مم املتحد،. وقال هكه التعديالت كام ستامتىش  ،املامثةل نه يرغب يف الوفد مع قرار امجلعية العامة للأ عىل الأمانة تطلعه  أأناإ

دار، املوارد البرشية قبل أأجرهتا  العملية التشاورية اليتمزيد من املعلومات بشأأن  صداراإ التوصيات، ول س امي يف ه هك اإ
ؤثر عىل نس بة وبري، التعديل س ياكن  نالوفد اإ  تساءله عىل املوظفني. و وأأثر  الزايد، ادلورية يف ادلرجة يل عىلس ياق التعد

 الإطار الزمين لتنفيك التعديل املقرتح.رصامة  نعوتساءل  ،2016اير ين 1قبل املعينني من موظفي الويبو 

هنمجموعة عنارص الأجر ت الأمانة أأنه فامي يتعلق ابلإطار الزمين لتنفيك ردّ و  .57 يف  هاتنفيك ل متكل حريّة ااجلديد،، فاإ
امجلعية العامة  بيانالأمانة أأن  تاملتحد،. وأأضافابلزتامن مع بقية النظام املوحد للأمم تنفيكها  من احملمتلأن  فضهّل تالوقت اذلي 

ذ يف احزي النفس يدخل ديد اجل أأن جدول املرتباتو  ،2017يناير  1اعتبارا من معظم التدابري ترسي أأن  مم املتحد، طلبللأ 
الوحيد اذلي  بريتد ذكل التارخي، يف حني أأن ال الأمانة اللجنة بأأهنا مس تعد، لتنفيك التدابري يف تطمأأنو ذكل التارخي أأيضا. 

العامة  قرار امجلعيةت بحددتنفيك ال واعيد أأن مرت الأمانة ورّ و نحة التعلمي. هو التدبري املتعلق مب  2018يف يناير نفك ي قرر أأن ت
 التوارخي.تكل  يف تنفيكل نظمة مس تعد، ل وأأن امل  للأمم املتحد،

يف املاكتب  املنتقلني للعمل للموظفني لصغري،اوأأحاط وفد الهند علام ابلتعديالت املقرتحة، مبا يف ذكل احلوافز  .58
نه هممت  رحشنيأأنه نظرا لكون الهند أأحد امل. وأأضاف اخلارجية كه القضية، وطلب توضيحا من هبلس تضافة مكتب خاريج، فاإ

يف س تة ماكتب خارجية  تاحفت احامتل انظمة، مع الأخك بعني الاعتبار امل  اذلي يرحج أأن تنفقهاملوارد الإضافية عن مكّ الأمانة 
 املقبلتني. ثنائيتنيال 

من املرفق احلادي عرش  33يف الفقر، ترد  اصة يف املرتباتاخلورية ادل زايد،العات تلكفة هكه توقأأن بت الأمانة ردّ و  .59
عىل  وظفبأأن هكه الزايد، مل لثاأأعطت م تكون صغري،. و أأن التلكفة الإضافية س   ت، وذور WO/CC/73/3 للوثيقة

ىل س ت P4مس توى  ىل  D1س تصل التلكفة ملوظف عىل مس توى  ، يف حنيوايدولر س ن 5000صل اإ أأكرث اإ
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دولر  2500تبلغ بتلكفة شهرية عىل مخسة موظفني، ينطبق حاليا  هكا التدبري . وأأضافت الأمانة أأنوايدولر س ن 6000 من
 .تقريبا أأمرييك

هكه احلوافز من شأأنه  منحوأأن  ،ضئيةل اكليفاملرتتبة عىل التالتوضيح وذور أأن الآاثر عىل وشكر وفد الهند الأمانة  .60
 دراج هكه احلوافز.لإ  هديي وذلكل أأبدى تأأ ، املاكتب اخلارجيةيف خمتلف  ناصبتويل م عىل فز موظفي الويبو أأن حي

ل  ،ننياملعي  موظفي الويبو نطبق عىلي  هنأأ الأمانة طاملا  تهقرتح ي االتعديل اذلعىل  يوافقك أأنه ورصح وفد املكس ي .61
عنارص نقدية. منح تطلب ابلرضور، ي ي ل تنقل اذلبغرض تشجيع ال و  ،2017س يلتحقون ابملنظمة عام  اذلين ملوظفنيعىل ا

ىل  الوفد وطلب ة تعّده اقرتاح بشأأن الصياغأأي ن وجود وعالوفد قرتاح لتأأييد  ن وجودمع اللجنة عيتحّرى الرئيس أأن اإ
دار، املوارد البرشية ومكتب املستشار   .25-3 ،اجلديد املاد، يفاقرتاح الوفد  عكسيومن شأأنه أأن  القانويناإ

الآاثر املالية املرتتبة عىل هكا عن لأمانة للتفسري اذلي قدمته اايت املتحد، الأمريكية عن تقدير وأأعرب وفد الول .62
زاء امل ل يزال يشعر ابلقلق  أأضاف أأنهالإجراء، و  سلبية، سابقة  اصة يف املرتباتاخلورية ادل زايد،الهكه رى يف ي هدأأ لأنباإ

نشاء من  ت الأمم املتحد،منظاممتكّن   ابقرتاح وفد أأنه أأحاط علامالوفد  نظمة والتوصيات. وأأضافالأ امتىش مع تل عالوات اإ
جراء  فضلياملكس يك، وذور أأن  طار تنقل ال  بشأأندراسة شامةل للويبو اإ ش بكة املاكتب اخلارجية، ول س امي يف اجلغرايف يف اإ

 س ياق توس يع هكه الش بكة.

بداء مواقفهم منة التنس يق طلب الرئيس من أأعضاء جلنو  .63 تعديل بتطبيق ال وفد املكس يك اذلي أأدىل به قرتاح الا اإ
 .مس تقبالون نعي اذلين س ي وظفني اجلدد فقط دون امل املعيننيالويبو موظفي  عىل 25-3للامد، قرتح امل

ذا اكن اقرتاحوفد كندا الأمانة معّ ل أأ وس .64 املاكتب يف حممتةل قامئة أأو يف املرتبات حماوةل لتغطية أأية عيوب الزايد،  ا اإ
 احلالية، وذور أأن هكه النقطة قد تساعد اللجنة عىل مواصةل التفكري يف هكه املسأأةل.اخلارجية 

هو  ن هكا الاجراءأأ و  عيب نقص أأول يشوبه  الإطار القامئ املدير العام أأنوردا عىل اس تفسار وفد كندا، أأجاب  .65
قرار بجمرد  ىل أأساس املبادئ ظاهر، حديثة نوعا ما يف املنظمة. وأأضاف املدير العام أأن الأمانة تعمل عاملاكتب اخلارجية أأن اإ

نفيكها ت  هو ما يعينو حمايد، من حيث املوارد بطريقة املاكتب اخلارجية  كيتنف وجوب  عىلأأحدها نص ي التوجهيية، اليت 
تشجيع ورغبة يف  هنواتبع ابلقول اإ للمنظمة.  يفل تاكيف املائة من مجموع  64.5تبلغ  أأن تاكليف املوظفنيمبا ملوظفني احلاليني، اب

ادئ يف املبالأمانة  ،ساعدوضع هكا احلافز مل ، املاكتب اخلارجية والانتقال للعمل فهيا رب، يفعىل اكتساب اخل املوظفني
 .اخلارجيةلماكتب التوجهيية ل

الويبو موظفي  عىل 25-3للامد، قرتح املتعديل من تطبيق ال د و وفعن مواقف ال س تفسار من الرئيسعىل ا ورداً  .66
اجملموعة  ناإ ابمس اجملموعة الأفريقية،  نيجرياي، متحداثوفد قال ، مس تقبالون نعي اذلين س ي وظفني اجلدد فقط دون امل املعينني

 س يك.قرتاح اذلي قدمه وفد املك تؤيد الا

ماكنية الرئيس عن وفد الهند سأألو  .67 جراء اإ  هكه املسأأةل. مخس دقائق بشأأنملد، رمسية مع وفد املكس يك غري مناقشة  اإ

ىل ح أأن تنتقل اللجنة واقرت  فقط، 25-3بشأأن املاد، اجلديد،  أأن الشكوك أأثريت فقطبالرئيس  وردّ  .68 املوافقة عىل مجيع اإ
د و مشاورات اليت س تعقد خالل اسرتاحة الغداء بني وفلل مفتوحة  25-3اد، رتك املوأأن تتعديالت املقرتحة الأخرى، ال 

 الولايت املتحد، الأمريكية والأمانة.املكس يك والهند و 

ىلو  .69 د والولايت مشاورات مع وفود املكس يك والهن تأأجر  اكورت الأمانة أأهنف. املعلقة 25-3املاد،  عاد الرئيس اإ
ىل يف حاةل النقل الأفقي  ثالثال ضافية الإ زايدات بشأأن العىل اقرتاح مجيعها وافقت املتحد، الأمريكية، اليت  مكتب اإ
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لجنة التنس يق. ل  بةلق م يف دور، لحقا  املسأأةلينظر يف التنقل وأأن شامةل بشأأن س ياسة الأمانة تعّد خاريج، رشيطة أأن 
ضافة ذورت الأمانة و  ىل فقر، جديد، احامتل اإ  نص اجلديد املقرتح.ال  تلتعليه و  ةقرار للموافقالاإ

 الأمانة ويه أأن تضعيشمل ثالثة عنارص، القرار مرشوع د الرئيس أأن أأكّ أأساس الفقر، اجلديد، املقرتحة،  عىلو  .70
هكه املراجعة س تقرر جلنة  عىل أأساسو أأثر هكه الس ياسة، مراجعة  جلنة التنس يق عىلوأأن توافق  ،التنقلبشأأن س ياسة 

لغاهئا 25-3التنس يق لحقا الاحتفاظ ابملاد،  املوافقة من شأأهنا أأن تيرس اللزتام لن العنارص الثالثة الرئيس أأ ضاف أأ . و أأو اإ
نه اإ  قال. و اخملصصة ةزمنيرمغ قرص الفرت، ال اليت أأحرزتوالنتيجة احلثيثة اجلهود  وشكر الأمانة عىل ة،قدمعىل التعديالت امل

جراء أأية  تعديل دونال املوافقة عىل  منن جلنة التنس يق كّ الصياغة قد متأأن هكه رى ي ىل اإ  .مناقشات أأخرىاحلاجة اإ

ن جلنة الويبو للتنس يق: .71  اإ

وافقت عىل التعديالت عىل نظام املوظفني عىل النحو الوارد يف املرفقات الثاين والثامن والعارش، مبا  "1"
 1يف بشأأن الزايد، ادلورية اخلاصة يف املرتبات، لتدخل حزي النفاذ  25-3يف ذكل املاد، اجلديد، 

أأو يف اترخي  2017يناير  1، وعىل التعديالت الوارد، يف املرفق الرابع، لتدخل حزي النفاذ يف 2017 يناير
مم املتحد،؛  جديد تقّرره امجلعية العامة للأ

عداد س ياسة شامةل لتنقل املوظفني قبل انعقاد ادلور، العادية للجنة التنس يق  "2" والمتست من الأمانة اإ
ذا بغرض  2017لعام  متكني اللجنة من اس تعراض اس تخدام الزايد، ادلور، اخلاصة يف املرتبات والبّت فامي اإ

 أأو حكفها؛ 25-3اكن يتعنّي الإبقاء عىل املاد، اجلديد، 

ووافقت عىل التعديالت عىل نظام املوظفني عىل النحو الوارد يف املرفق السادس لتدخل حزي النفاذ  "3"
 حسب احلال؛ 2018أأو الس نة ادلراس ية لعام  2017/2018اعتبارا من الس نة ادلراس ية 

من لحئة املوظفني كام هو وارد يف املرفق  1-1-8" ووافقت عىل التعديل املُدخل عىل القاعد، 4"
 عرش؛ الثاين

من نظام املوظفني للمتكني من تنفيك التدبري املزمع تنفيكه مّر، واحد،  6-3ووافقت عىل تقييد للامد،  "5"
 .15و 14يف الفقرتني  واملكوور

وأأحاطت علام ابلتعديالت عىل لحئة املوظفني واملرفقات ذات الصةل عىل النحو الوارد يف املرفقات  "6"
 الثالث واخلامس والسابع والتاسع والثاين عرش والثالث عرش.

ككل بقرار وأأحاطت علام مبضمون "ادلراسة بشأأن تنقل املوظفني" الوارد، يف املرفق احلادي عرش، وك "7"
املدير العام الاحتفاظ بفرت، الس نة اليت جيوز فهيا وضع املرحشني اذلي أأوىص هبم جملس التعيني، ولكن مل 

 .4-9-4يُعّينوا، عىل قامئة احتياطية كام هو منصوص عليه يف القاعد، 

 املني فيهتعديالت عىل نظام املوظفني بشأأن منحة التعلمي للموظفني املقميني يف بدلمه وغري الع "2"

ىل الوثيقتني .72  .WO/CC/73/INF/1و WO/CC/73/4 استندت املناقشات اإ

ن الرأأي القانوين ملكتب املستشار القانوين يُقدم اس تجابة للامتس قدمته جلنة التنس يق يف املستشار القانوين وقال  .73 اإ
دخال تعديلني عىل املواد املتعلقة مبنحة التعلمي 2015 دورهتا احلادية والس بعني املعقود، يف أأكتوبر آنكاك، اإ نه اقرُتح، أ . وقال اإ

ىل نزع الاس تحقاق اخلاص مبنحة التعلمي من املوظفني  من نظام موظفي الويبو. وأأفاد بأأن التعديل املقرتح الأول اكن يريم اإ
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ىل احلفاظ عىل وضع املوظفني العاملني فعال يف الويبو واملقميني يف  املقميني يف بدلمه، وأأن التعديل املقرتح الثاين اكن يريم اإ
بدلمه. وأأوحض أأن املوظفني اذلين سيتأأثرون فعال من التعديلني املقرتحني املكوورين مه املوظفون الفرنس يون املقميون يف فرنسا. 

هن نه يف حني اكنت جلنة التنس يق عىل اس تعداد لقبول التعديلني املقرتحني، فاإ ا المتست من مكتب املستشار ومىض يقول اإ
القانوين تقدمي حتليل بشأأن قضية احلقوق املكتس بة للموظفني يف احلصول عىل منحة التعلمي، فضال عن املعلومات ذات الصةل 

ابلأثر املايل اذلي قد ينجم عن قرارها ُبكف احلمك القايض ابحلفاظ عىل وضع املوظفني الفرنس يني العاملني فعال يف الويبو 
ذ خلُص وامل  نه يرى أأن الرأأي القانوين غين عن الرشح، اإ قميني يف بدلمه، أأو الإبقاء عىل ذكل احلمك. وقال املستشار القانوين اإ

ىل أأنه جيوز من الناحية القانونية وقف دفع منحة التعلمي للموظفني الفرنس يني املقميني يف فرنسا، رشط القيام بككل بأأثر  اإ
نكار مس بق اكف. و  آاثر حمدود،، مس تقبيل ومع اإ أأوحض املستشار القانوين أأيضا أأن الآاثر املالية للتدبري الانتقايل املقرتح أ

جراء ادلارسة، وأأن التدبري الانتقايل احملدود لن ميّس سوى  ىل املعلومات املتوافر، وقت اإ موظفا مع تلكفة متوقّعة  24استنادا اإ
، حكف WO/CC/73/4 ء عىل ذكل يف الوثيقةعىل مدى مخسة أأعوام. وذور أأنه أأويص، بنا 327 680قدرها 

 من نظام موظفي الويبو واستبدالها بتدبري انتقايل حمدود ابلصيغة املقرتحة. )و(14.3 املاد،

ىل حكف اأأنه قّرر وفد املكس يك وأأعلن  .74 دراج  )و(14.3 ملاد،تأأييد هنج الأمانة ادلاعي اإ من نظام املوظفني ولحئته واإ
بقاء ابلتايل عىل مبادئ الهنج العادل. وتناول الوفد بعد ذكل مسأأةل احلقوق املكتس بة  5.12اد، تدبري انتقايل حمدود يف امل والإ

وأأقّر يف هكا الصدد بأأن تكل املسأأةل ل ختّص سوى املوظفني املعنيني بككل التدبري يف الوقت الراهن وأأن املنظمة س متنح، 
نظام املوظفني ولحئته وتضمن ابلتايل التقيّد مببادئ نظام الأمم املتحد، اعتبارا من يناير، منحة التعلمي مع التقيّد الصارم ب 

 املوحد.

ن جلنة الويبو للتنس يق وافقت عىل أأن يمت، اعتبارا من  .75  :2017 يناير 1اإ

 من نظام املوظفني؛ )و(14.3 املاد، حكف "1"

ضافة تدبري انتقايل و  "2" ىل املاد،اإ تعديالت عىل نظام الوثيقة "" من 2"2 كام هو وارد يف الفقر، 5.12 اإ
 (.WO/CC/73/4 )الوثيقة "فيه املوظفني بشأأن منحة التعلمي للموظفني املقميني يف بدلمه وغري العاملني

 من جدول الأعامل املوّحد 28لبند ا

 اس تعراض تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية

ىل الوثيقة .76  .A/56/13 استندت املناقشات اإ

جدول الأعامل بعنوان "اس تعراض تقرير مكتب  يف دراج بند تمكييللإ اقرتاح  يهالوثيقة هكه وأأوحض الرئيس أأن  .77
 نقاش واسع النطاق يف الاجامتع السابق للجنة التنس يق حملابلفعل  تاكن املسأأةل هأأن هكب وذكَّرخدمات الرقابة ادلاخلية". 

و 2016سبمترب  12قد يف ي عُ ، اذل)اللجنة( نغارامبيه، برئاسة السفري فرانسوا اإ من سعاد، الرئيس  المتسوذلكل،  ؛سافييه اإ
 البند.و  وثيقةالالسفري تقدمي 

نغارامبيه  وأأفاد .78 ىل أأحد .2016سبمترب  12 يفدور، اس تثنائية للجنة  أأنه مت عقدالسفري اإ بنود جدول أأعامل  وأأشار اإ
نه عنوان "اس تعراض تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخليةب الاجامتع  جدول الأعامل بناء عىل طلب مجموعة  يفدرج أُ "، وقال اإ

حىت هناية اليوم تقريبا.  واس مترت اجللسةوفود عديد،، من خالت وتد تفصيلية،مناقشة  وجرت بشأأنهمن ادلول الأعضاء، 
ن ، عميقهكا التحليل ال  وعقب. الإلكرتوين عىل موقع الويبو ومت نرشهتقرير ادلور،،  عىل ادلول الأعضاء وافقت واتبع قائال اإ

ىل  مت التوصل طالع وواصل .الآراء بتوافق نتيجةاإ آخر املس تجدات بشأأن لجنة عىل ال  السفري اإ هكا القرار واخلطوات أ
ىل أأن احلني،كت منك ذكل الالحقة اليت اختُ  ساء، اس تعامل السلطة وخمالفات  حولتقرير أأول ب علام  تلجنة أأحاطال  وأأشار اإ "اإ
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رئيس  ،2016أأغسطس 5 يف اليت قدهما ،علام ابلقرارات والتوصيات ، مث أأحاطتيبو"املشرتايت املتعلقة بأأحد موظفي الو 
آنكاك امجلعية العامة للويبو آنكاك. كام أأحاطت جنة الويبو للتنس يقل ل ا رئيسونفسه بوصفه ، السفري دويك، أ لجنة علام ال  أ

ةلاتحة الصيغة التعجيل ابإ ، اللجنة رئيسبوصفه السفري، من المتست و . اكفة ادلول الأعضاء مبداخالت من التقرير  املعدَّ
ليه أأعاله قبل اية أأسامء وهوايت الأفراد محل وتنقيح ما يلزمأأي قبل انعقاد امجلعيات العامة،  ،2016 سبمترب 26 املشار اإ

ىل أأنوالكياانت القانونية. وأأشار السفري  ىل من التقرير  املُعدةلنسخة ال  اإ شعبة الرقابة  عن طريق ادلول الأعضاءُأرسلت اإ
سهامتقرير. وشددت اللجنة عىل أأمهية ال عىل  املنقحةملدير العام ا تعليقاتب  مشفوعة، 2016سبمترب  23ادلاخلية يف  ادلول  اإ
معان يفمجيع ادلول الأعضاء عىل  توحث ،امجلعيات قبل انعقاد ميثاق املراقبة ادلاخلية للويبو مراجعةالأعضاء يف   النظر ابإ

ىل أأنهأأيضا السفري التالية. وأأشار امجلعيات يف  ةحاملقرت  تالتعديال اقرتاح اللجنة الاستشارية يف بعد ذكل النظر جرى  اإ
ىل ذكل، يف  هأأن يمت الانُتاء من واكن من املأأمول، ةميثاق الرقابة ادلاخلي لتعديلاملس تقةل للرقابة  ضافة اإ  المتستذكل اليوم. اإ
عدادشعبة الرقابة ادلاخلية مواصةل  اللجنة من مدير اتحته ل غري املُعّدل،اكمل التقرير ال  اإ ر، عند دلول الأعضاء عىل الفو واإ

م  .2016اجامتعات مجعيات  هناية، عىل الأقل حىت لالطالع ميكن التحمك فهيا قاعةيف  الطلب، السفري أأن شعبة الرقابة  وعلِّ
اللجنة توجيه  :مبا ييلأأوصت اللجنة امجلعية العامة للويبو كام متاحة.  تزالوأأهنا ل التقارير الاكمةل،  أأاتحتادلاخلية 

ىل االاستشارية املس تقةل للرقابة  ذا اكن منلنظر فامياإ  ئقمراجعة مبادئ الويبو العامة بشأأن املشرتايت والواث الرضوري  اإ
جلنة رئيس رئيس امجلعية العامة و  عىل توصية ءبناحاليا املدير العام،  اذلي يضطلع بهالاس تعراض  مع مراعا،املتعلقة هبا، 

ىل جلنة الربانمج واملزيانية وأأن تُ  التنس يق، لضامن الوضوح والشفافية، تنظر فهيا ادلول الأعضاء. يك رفع النتاجئ والتوصيات اإ
حتت  عامال افريق أأنشأأ مي ول عن قطاع الإدار، والتنظؤ املس، أأن املدير العام املساعد السفري ُأبلِّغ وفامي يتعلق هبكه التوصية،

سيس تفيد الفريق هكا ن اإ  وقال السفر، ومكتب املستشار القانوين.و املشرتايت شعبة املراقب املايل، ومدير  يضمقيادته، 
 ؛ تعزيز الضوابطُتاالرشاء ومعاجل ات ييل: حتديد الثغرات احملمتةل يف معليفاميظر سينو  ا،سابقاليت ُأدخلت التحسينات  من

طار الويبو  يتسقمبا  املفروضة الرشاء؛  اتقرار  اختاذوزايد، توضيح الأدوار واملسؤوليات يف معلية  ،لمخاطرلمع اإ
التنفيك الرسيع تتيح معلية الرشاء  أأن أأي فرصة لضامن واس تعراض حسب الاقتضاء،اس تعراض وتعزيز الإطار التنظميي و 

قارنة امل هبدف، تسم ابلإتقان واحلرفية الالزمنيا الاس تعراض هكا ناإ  وأأردف يقولطلبات العمالء. و طة معل الويبو وفقا خل
ىل  وأأشار .الأخرى فامي يتعلق ابملشرتايت وليةادلنظامت وامل معل الويبو بني  توجيه ب أأن اللجنة أأوصت أأيضا امجلعية العامة اإ

ادلروس ة تأأخك يف احلس بان اس تعراض س ياسة الويبو بشأأن حامية املبلغني عن اخملالفات وتنفيكها، للتأأكد من أأن الس ياس
ىل ما وأأفضل املامرسات املعمول هبا يف منظامت أأخرى.  ،الأخري، يف هكا اجملال والتوصيات املس تفاد،، القامئ بأأعامل  هذور ونوه اإ

طارس ياسة حامية املبلغني عن اخملالفات تراجع حاليا  الشعبة مدير شعبة الرقابة ادلاخلية، أأن طار لإ املراجعة ادلاخلية  يف اإ
نه متلتطورات اب حتديثه لوقائع املس تجدات املتعلقةلويبو الأخاليق. واختمت ا جراء قائال اإ مس تفيضة طويةل و مناقشات  اإ

ىل  للتوصل ليه توافق الآراءاإ ميع جب وفقا لقرار جلنة التنس يق. وأأشاد السفري  الالزمة ، وأأنه جيري اختاذ الإجراءاتاملشار اإ
يف  املنعقد،وحهثم عىل الانُتاء من التنفيك الاكمل مجليع قرارات ادلور، الاس تثنائية للجنة  الإجراءات،هكه املشاركني يف 

 .2016سبمترب 

ليهاس متعت و ، اذلي قدمه لتقريرعىل اوشكر الرئيس السفري  .79 نه يوداللجنة بعناية.  اإ السفري التعقيب عىل تأأويد  وقال اإ
ىل اس تنتاج بشأأن هكه املسأأةل ب ىلتوافق الآراء. ب أأن اللجنة توصلت اإ عىل  بصور، وافيةاللجنة الآن أأطلع السفري  نأأ  وأأشار اإ

ليهو  لحقا اخُتكتاملناقشات اليت جرت، والإجراءات اليت  فس روح وبنيف اللجنة.  فقا لالتفاق يف الآراء اذلي مت التوصل اإ
 .عىل تقرير السفري تعليقال  يرغب يفلأي وفد اللكمة الرئيس أأعطى ، التوافق

عىل ولياته، وشكر الرئيس السابق للجنة ؤ مبس يف اضطالعهتواصل بدله امل  معدأأنه حيظى بس يلرئ لوأأكد وفد أأملانيا  .80
ىل أأن ال جامع يف الإ هجوده حلشد  وأأثىن عىل، الإحاطة الإعالمية  اليت أأحاطتملر، الأوىل الجنة بشأأن هكه املسأأةل. وأأشار اإ

لالحرتام اذلي حظي به جامتع السابق. وأأعرب عن امتنانه يف الااكنت ابة ادلاخلية لجنة علام بتقرير مكتب خدمات الرقفهيا ال 
اتحةطلبه الإرساع  اتحة وأأيضامن التقرير،  معدةلنسخة  ابإ ىل اوصول  اإ عند ، اكمال دون تعديلتقرير ال دلول الأعضاء اإ
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 للجنة الويبو الثانية والس بعنيتوصيات ادلور، ب مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية، و  اذلي أأجراهتقيمي ابل . ورحب الطلب
أأن اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة، ابلتشاور مع العديد  بأأنه علِّ  وأأفاديف الويبو.  نظم الإدار،حتسني  لزايد، ؛لتنس يقل 

جيابية، ووجد هكا بنَّ  ك بطريقةيُنفأأيضا أأن العمل  كام ُأبلغ ميثاق الرقابة ادلاخلية.عىل مراجعة  جدايعمل تمن اخلرباء،  اء، واإ
أأن وأأنه ينبغي للجنة  .أأهدافا رفيعة ساميةحتدد من ادلروس ينبغي أأن  الاس تفاد،الرأأي القائل بأأن معلية  وأأيدللغاية.  امشجع

 12يف املنعقد، ية غري العاد ايف دورهتابلصيغة املعمتد، اء وفعال القرارات والتوصيات الصادر، عن اللجنة، بنّ  تتابع عىل حنو
ىل. 2016سبمترب   والإدار،ممكن من الشفافية  ينبغي أأن تمتتع بأأعىل مس توىمنظمة دولية رائد،، بوصفها لويبو اأأن  وأأشار اإ
اليت هتدف اء،، بنّ ال  اتناقشامل بأأن  وأأعرب عن قناعته شكوك يف هكا الصدد. ةأأي أأن تبددلجنة عىل ال جيب وأأنه ، ،الرش يد

ىل امليض قدما وانطالقا من هكه  .ضعفأأ  أأقوى لالويبو  جتعلأأن  اعالية القامئة ابلفعل من شأأهنالعايري املحتسني  يف زايد، اإ
ميثاق الرقابة مراجعة يف  والاسهام، ،بناءها بصور، لجنة وتعزيز ال قرارات وتوصيات ب الأخكحث ادلول الأعضاء عىل  الروح،

نبلغني. امية امل حس ياسة و  ،لمشرتايتل العامة  واملبادئ ،ويبولل لجمعية العامة التوصيات ل لجنة ينبغي أأن حتدد ال  واتبع يقول اإ
 وأأعلن، ييل ماحنو ، بشأأن هكه البنود الثالثة عىل 2016سبمترب  12يف  املنعقد، غري العادية ايف دورهت االيت اعمتدهت

ىل ا مكتواباس تعداده لتقدمي الاقرتاح التايل  امجلعية العامة للويبو  الثالثة والس بعني يف دورهتا اللجنة لوفود والأمانة: "أأوصتاإ
الالامتس من الأمانة  :شعبة الرقابة ادلاخلية؛ اثنيا حاليابه  تضطلع اذليالرتحيب بتدقيق الإطار الأخاليق،  :، أأولمبا ييل

مبا يف  ، يف هكا اجملال،مراجعة الس ياسة اخلاصة ابملبلغني عن اخملالفات، مع مراعا، ادلروس املس تفاد،، والتطورات الأخري 
، والالامتس من اللجنة الاستشارية املس تقةل املبلغني اليت مت مراجعُتا مؤخراس ياسة الويبو محلاية  ذكل، عىل سبيل املثال:

ية من مدير شعبة الرقابة ادلاخل  : تلمتس امجلعية العامة للويبوللرقابة اس تعراض تكل املراجعة املقرتحة والتعليق علهيا؛ اثلثا
جراءات الويبو  مراجعة نظام موظفي الويبو امجلعية العامة للويبو بتعديل  . رابعا: أأن تبادرابملشرتايت املتعلقةس ياسات واإ
، وتسمية مدير للشعبة، يك تكون القنا، الرئيس ية شعبة الرقابة ادلاخليةل ، يك تأأخك يف اعتبارها املراجعة الأخري، ولحئته

 الفات مزعومة."واملفضةل للتبليغ عن أأية خم

ىل أأن وفد أأملانيا قدم اقرتاحا، ورأأى أأنه س يكون من املفيد جدا أأن يمتكن الوفد  ولفت .81 الرئيس انتباه ادلول الأعضاء اإ
من توزيع الاقرتاح كتابة، كام اقرتح الوفد، حىت يتس ىن النظر فيه. ورأأى أأيضا أأنه س يكون من الرضوري التعليق عىل 

طار غري رمسي؛ ذلا طلب من وفد أأملانيا اجراء بعض املشاورات غري الرمسية الرسيعة بشأأن الاقرتاح  الاقرتاح ومناقش ته يف اإ
بالغ اللجنة بعدم وجود أأية اعرتاضات عىل الاقرتاح يف جلسة بعد الظهر، مما يسمح للجنة  خالل اسرتاحة الغداء، هبدف اإ

 جتنب الاستسالم لإغراء ادلخول يف مناقشة تتعلق ابلصياغة.

دراج بند تمكييل يف جدول  وقال .82 نه يود أأن يسجل انسحابه من قامئة ادلول املشاركة يف تقدمي اقرتاح اإ وفد أأوغندا اإ
الأعامل بعنوان "اس تعراض تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية". وابلتايل، طلب حكفه من قامئة املشاركني يف تقدمي 

 الاقرتاح. 

ومرفقها،  A/56/13من جدول الأعامل، الوثيقة  28شاركة يف تقدمي البند أأبلغ وفد مالوي امجلعيات انسحابه من امل  .83
نه يود أأن  دراج بند تمكييل يف جدول الأعامل بعنوان اس تعراض تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية، قال اإ وبشأأن اقرتاح اإ

 حُيكف من قامئة ادلول املقدمة لالقرتاح.

نه يود توضيح موقفه بشأأن .84 ىل أأن الرئيسنْي  وقال وفد الصني اإ   السابقنْي تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية، مشريا اإ
عقدا اجامتعات عديد، مع املنسقني الإقلمييني وادلول الأعضاء، من أأجل دراسة التقارير ذات  جلنة التنس يقللجمعية العامة و 

والامتس اس تعراضات من مجيع الأطراف. وأأعرب عن اعتقاده، بعد دراسة متأأنية، بأأن التقارير اليت صدرت حامسة،  ،الصةل
 عىل معلهام الشاق، وأأيد متاما القرارات والتوصيات الوارد، وأأهنا قدمت قرارات وتوصيات اكمةل. وشكر الوفد الك الرئيسنْي 

ضااي ذات الصةل اكنت شامةل، وأأكد جمددا أأن اللجنة ينبغي أأن ختتمت املناقشات يف تقاريرهام. ورأأى أأن املناقشات بشأأن الق
بشأأن هكا املوضوع يف أأقرب وقت ممكن. ويف هكا الصدد، شكر وفدي مالوي وأأوغندا ملرونُتام. ورحب ابملناقشات 
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جراء حوار بنَّاء اجلارية بشأأن حتسني القواعد والإجراءات يف الويبو، وشكر وفد أأملانيا عىل اقرتاحه، وأأضا ىل اإ ف أأنه يتطلع اإ
 حول هكا املوضوع.

ىل أأن مبادئ املساءةل والشفافية رضورية من أأجل  .85 ، وأأن هكا ما ينبغي أأن فاعلية معل املنظمةوأأشار وفد ابوس تان اإ
ىل أأنه يتعني عىل ادلول الأعضاء أأن تنظر جبدي مم املتحد،. وأأشار اإ معان يف تقرير يتسم به العمل لس امي يف واكةل اتبعة للأ ة واإ

مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية، اذلي يتناول يف جوهره، من وهجة نظر، الوفد، الامتثال، أأو عدم الامتثال لهكه املبادئ يف 
الويبو. وأأعرب عن شواغل جدية بشأأن العملية وحمتوى التقرير. ورأأى أأن التأأخري املس متر وغري املسوَّغ البتة يف توزيع 

ىل اتباع هكه العملية املعيبة، اليت تمن عن التقرير، والطري قة الهزلية لالطالع عليه تثري تساؤلت حول الأس باب اليت تدعو اإ
ىل أأن  آليات الرقابة يف الويبو وتتطلب حال رسيعا. وأأشار اإ توفر نظاما نظام ولواحئ موظفي الويبو وجود ثغرات خطري، يف أ

دار، موضوعية ومنصفة، تنطبق عىل مجيع موظفي من شأأنه أأن حيمي ضد اختاذ  واملوازنةللضوابط  قرارات تعسفية، ويضمن اإ
جراء مشاورات مع ادلول  مانة. ورحب الوفد ابإ الويبو، مبن فهيم املدير العام، فضال عن وضع معايري للسلوك والزناهة للأ

طار مراجعة ميثاق الرقابة لسد الثغرات املوجود، وتشديد الرقابة، ورأأى أأن  ذكل ميثل خطو، يف الاجتاه الأعضاء يف اإ
ىل أأن الإجراءات اليت اختكها املدير  ن تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية خلُص اإ ز، وفّعاةل. وقال اإ الصحيح حنو رقابة ُمعزم

عام قد العام ل متتثل لقواعد الويبو املتعلقة ابملشرتايت، وأأن الوقائع الثابتة تشلك أأساسا معقول لس تنتاج أأن سلوك املدير ال
نه طبقا  للمزامع املتعلقة ابمجلع غري املرشوع لعينات امحلض يكون خمالفا للمعايري املتوقعة من أأحد موظفي الويبو. وأأردف قائال اإ

جابة. ىل احملققني، و  النووي، ل تزال هناك العديد من الأس ئةل دون اإ ىل عدم كفاية التعاون اذلي امتد اإ ورأأى أأن يُعزى ذكل اإ
القلق الشديد. ومن وهجة نظره، ل يفهم الوفد سبب امتناع احملققني عن التعاون، وابلتايل احليلوةل دون  هكا ابعثا عىل

ىل اس تنتاجات واحضة بشأأن هكه اجملموعة من املزامع اخلطري،. وأأعرب عن رأأي مفاده أأنه نظرا لضيق الوقت  وصول الأعضاء اإ
ن ادلول الأعضاء املتاح للوفود لس تعراض تقرير مكتب خدمات الرقابة  جابة، فاإ ادلاخلية، وعدد الأس ئةل اليت ل تزال دون اإ

يالء هكه القضية الاهامتم اذلي تس تحقه. ورأأى أأن تنحية هكه املسأأةل جانبا  ذا فشلت يف اإ س تكون مقرص، يف أأداء واجهبا اإ
الرقابة ادلاخلية بندا يف  بشلك هنايئ س يلحق رضرا ابلغا مبصداقية املنظمة، ذلكل، ينبغي أأن يظل تقرير مكتب خدمات

جدول الأعامل، حىت يُتاح الوقت الاكيف لعوامص ادلول الأعضاء يك تدرس هكا التقرير الهام واحلساس عىل حنو واف، 
 وتمتكن من تزويد وفودها يف جنيف ابلتعقيبات املناس بة.

طار اس تعراضه لتقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية، ع .86 ن أأسفه للطريقة اليت مت هبا وأأعرب وفد نيجرياي، يف اإ
ىل أأن الويبو منظمة يقودها الأعضاء، مؤكدا أأن ادلول الأعضاء مجيعها  التعامل مع املسأأةل برمُتا. ورأأى أأنه من املهم أأن نشري اإ

 ولية جامعية لضامن ودمع الزناهة والشفافية واملساءةل والإدار، الرش يد، للمنظمة وهيئاهتا. ورحب ابملشاوراتؤ تتحمل مس
آلية للتخفيف من حد، وطأأ، هكه التجارب عىل املدى الطويل، وضامن  اجلارية لإعاد، النظر يف ميثاق الرقابة ادلاخلية بوصفه أ

 القدر، عىل التنبؤ، والثقة يف التحقيقات اليت جتري داخل منظومة الويبو.

، وضع خطة معل 2016سبمترب  12وأأشار وفد الولايت املتحد، الأمريكية أأن قرار ادلور، الاس تثنائية للجنة يف  .87
جراء تغيري جكري يف الإجراءات املتبعة يف الويبو، بغية تعزيز الس ياسات املؤسس ية املتعلقة  تطلعية، تتعلق برضور، اإ

ىل مواصةل التعاون البنَّاء اذلي بدأأ ابلفعل ملشرتايت وحتسيهنا، وحامية املبلغني عن اخملالفاب ات وحامية التحقيقات. وتطلع اإ
جراء  ل، يك يتس ىن اإ بشأأن هكه التحسينات. وأأعرب عن رسوره لتلقي ادلول الأعضاء أأخريا نسخة من التقرير املعدَّ

نه يود الإحاطة علام بتقديره جلهود  مجيع و ستشارية املس تقةل للرقابة اللجنة الامشاورات اكمةل ومس تنري، مع العوامص. وقال اإ
ادلول الأعضاء ملراجعة ميثاق الرقابة ادلاخلية، وحتديد التحسينات الالزمة، مع الاس تفاد، من العرب املس تخلصة، وضامن 

جراء مزي د الشفافية واملساءةل وحتديد س بل امليض قدما. ورحب ابلقرتاح اذلي تقدم به وفد أأملانيا، وأأيد اقرتاح الرئيس ابإ
 من املناقشات بشأأنه خالل اسرتاحة الغداء.
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ذ  .88 ىل أأن مسأأةل الادعاءات اليت س يقت يف حق املدير العام يه أأكرث املسائل حتداي أأمام اللجنة، اإ وأأشار وفد فيجي اإ
 لأن هكا النقاش يدور حول العمليات نظرا ؛ولية من الويبو مكؤسسة، ودرجة عالية من املهنيةؤ تتطلب درجة عالية من املس

والإجراءات اليت ينبغي اختاذها عندما يكون سلوك خشص يشغل منصب املدير العام قيد المتحيص. ويف هكا الصدد، رأأى 
الوفد أأنه من املس تحسن مناقشة الأمر يف عدم حضور املدير العام. وأأدىل ابلتعليقات التالية بشأأن الإجراءات حىت ذكل 

ضاء، ويتعني علهيا أأن تكفل معل الويبو مكنظمة، بكفاء، ونزاهة، وأأكرب قدر لية ادلول الأعمسؤو الوقت: أأول، أأن الويبو
، ورسية املعلومات اليت قدهما املبلغون. ورأأى أأن العمليات ادلاخلية الأفراد هويةاحلفاظ عىل ممكن من الشفافية، فضال عن 

ىل تأأخري ظروف تقرير التحقيق يف السلوك املزعوم للمدير العام، بدت وكأ  ضوءللويبو، يف  ىل الوضوح، مما يؤدي اإ هنا تفتقر اإ
ىل أأن العديد من ادلول الأعضاء مل تطلع بعد عىل النسخة غري املعدةل من  الإفصاح عن نتاجئ التقرير لدلول الأعضاء. وأأشار اإ

ةل ختضع لرقابة مشدد،، تاكد ت  لتعمميها يف املقام  معها عىل الفهم تقريبا. وأأعرب عن سعادتهس تعيص التقرير، وأأن النسخة املعدَّ

لهيا عىل أأهن تتسم كككل ابلشفافية،  االأول. وأأكد جمددا أأن معليات الويبو ل جيب أأن تكون قط فوق النقد، بل جيب النظر اإ
ماكنية ، وتطبيقها بصور، موضوعية موحد،. وأأفاد بأأن هكا ليس التصور اذلي تودل دلى العديد من ادلول الأعضاء. التنبؤ واإ

صالح والتحسني، لكيال يتكرر هكا املوقف مر، أأخرى يف املس تقبل. وجيب أأن تؤمن  أأن الواحضمن أأنه و  مثة جمال واسعا لالإ
نصاف مع ما هو واحض للجميع أأنه موقف صعب. صا عىل تعزيز وحر  الويبو وموظفهيا بقدر، ادلول الأعضاء عىل التعامل ابإ

ىلالزناهة ادلاخلية لل جراء  ادلول الأعضاء املهمتة ابقرتاح ويبو مكؤسسة، مض الوفد صوته اإ اللجنة  تعديالت عىل ميثاقاإ
، من أأجل ضامن قدر أأكرب من الوضوح يف الإجراءات الواجب اتباعها عندما يكون املوظفون الاستشارية املس تقةل للرقابة

نه من دواعي رسوره دمع املقرتحات اليت قدهما وفد أأملانيا.  عىل أأرفع مس توى يف الويبو قيد التحقيق. وحتقيقا لهكه الغاية، قال اإ
وأأخريا، فامي يتعلق بنتاجئ تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية نفسه، أأوىص الوفد ادلول الأعضاء بقراء، التقرير، معدل اكن 

ىل اللجنة، اليت تمتتع بسلطات تنظميية ختولها تقدمي توصيات بشأأن الا ىل أأم غري معدل، وتقدمي التوصيات املناس بة اإ نضباط اإ
ىل  امجلعية العامة. وقد تشمل هكه التوصيات اخلطوات املوضوعية اليت يتعني اختاذها فامي يتعلق بتوصيات التقرير، مشريا اإ

سهام نوعي  جراء مناقشة نوعية بشأأن مضمون هكه الادعاءات، وعدم تقدمي أأي اإ تعكر مناقشة مضمون التقرير، نظرا لعدم اإ
جراء مثل هكه املناقشة. من ادلول الأعضاء. ورأأى أأنه  س يكون من املس تحيل استبعاد الادعاءات دون اإ

، والنتاجئ اليت مكتب خدمات الرقابة ادلاخليةبعد اس تعراض تقرير التحقيق الهنايئ اذلي أأجراه  ،ورأأى وفد منغوليا .89
لهيا، أأنه ل يوجد أأي دليل قاطع عىل أأية أأعامل غري قانونية أأو غري عادية ارتكهبا ا ملدير العام يف لكتا احلالتني. وعالو، توصل اإ

ىل أأن رئييس امجلعية العامة وجلنة التنس يق عقدا مشاورات واسعة النطاق مع ادلول الأعضاء بطريقة  عىل ذكل، أأشار اإ
شفافة، وُبثا النتاجئ ذات الصةل الوارد، يف التقرير، وقدما اس تنتاجات وتوصيات بشأأن س بل امليض قدما. وعىل هكا، ونظرا 

لك التحقيقات اللجنة أأن تغلق نه س بق لدلول الأعضاء يف جلنة التنس يق مناقشة هكه املسأأةل ابلفعل، أأكد جمددا رضور، لأ 
آخر اختاذ دون هكه املسأأةلبشأأن  جراء أ جراء مزيد  ودون، أأي اإ التحقيقات بشأأن سوء السلوك املزعوم، والعمل من اإ

عية العامة وجلنة التنس يق، وفقا مليثاق الرقابة ادلاخلية احلايل يف الويبو. ابلتوصيات الصادر، عن الرئيسنْي السابقنْي للجم 
غالق هكه املسأأةل س يصب يف صاحل املنظمة، ومجيع أأحصاب الشأأن يف جمال امللكية الفكرية معوما عىل املدى  ورأأى أأن اإ

 تتعلق بأأوجه قصور حممتةل يف نظام عىل اعتبار أأن املسأأةلالوفد الطويل. وعالو، عىل ذكل، بشأأن التوصية الثانية، وافق 
جراء مناقشة بنَّاء، بشأأن هكه املسأأةل.  ىل اإ ن وجدت. وتطلع اإ  الويبو للمشرتايت، اإ

ن اجملموعة درست تقرير مكتب  48وحتدث وفد بنغالديش ابمس مجموعة البدلان الأقل منوا، اليت تضم  .90 عضوا، وقال اإ
ىل دليل  يُعتد به ضد أأي خشص أأو أأشخاص، وأأضاف أأن أأعضاء اجملموعة يؤيدون خدمات الرقابة ادلاخلية، ومل تتوصل اإ

ىل فرضية قانونية  غالق القضية، استنادا اإ لهيا الرئيسان السابقان للجمعية العامة وجلنة التنس يق ابإ الاس تنتاجات اليت توصل اإ
، وكككل هوحتديث اق الرقابة ادلاخلية للويبوومنطقية. وأأكدت اجملموعة مواصلُتا املشاركة البنَّاء، يف أأية هجود تُبكل لتعديل ميث

جراءات الويبو احلالية املتعلقة ابملشرتايت، واليت أأش لهيا أأيضا  ريمبادئ واإ تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية وتقرير يف اإ
 الرئيسنْي السابقنْي.
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جنازه حىت العمل اذلي وأأيد وفد ش ييل  .91 نغارامبيه السفري أأفاد كامضمون، املشلك و الآن من حيث ال مت اإ  وورد يف، اإ
مكتب  اذلي أأعده لجنة، من دراسة تقرير التحقيقل ور، السابقة ادلخالل  أأشارمتكن، كام  هناإ الوفد  وقالالتوصيات املقدمة. 

نه يؤيدكل ذل ؛غري الرمسيةالاجامتعات أأم يف ثنائية ال  الاجامتعاتيف سواء خدمات الرقابة ادلاخلية، وتقدمي اقرتاحات   فاإ
هكا البند، ملواصةل العمل بشلك مس تقل عندما تنشأأ مثل هكه القضااي يف املس تقبل. وأأعرب عن  تتام املناقشات بشأأناخ 

دخال تعديالت عىل ميثاق الرقابة ادلاخلية من شأأنه أأن يساعد يف مواهجة هكا النوع من لإ اعتقاده بأأن معل سفري املكس يك 
لمبلغني، ل  املنظمة اليت قدمُتا جلنة التنس يق فامي يتعلق ابملشرتايت واللواحئ التوصيات ستساعديف املس تقبل، كام  املواقف

ىل منح قرتاحقبول الاب  وأأعرب عن سعادتهسائل. وشكر وفد أأملانيا عىل اقرتاحه، من امل  وغريها دلول الأعضاء ا ادلاعي اإ
 .الاكيف للبت فيه الوقت

آس يا بدل، ابمس مجموعة تانطاجيكس   وفدحتدث و  .92 أأن يكرر  يف رغبته . وأأبدىالوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقيةان أ
ن اجملموعةيف ادلور، السابقة للجنة.  أأوحضه، كام من جديد موقفه ملكتب الأمم املتحد، خلدمات  أأعربت عن امتناهنا وقال اإ

ىل تقدير مع ال أأشارت  اجملموعةوأأضاف أأن شامةل.  بصور، املسأأةل قيد املناقشة تهالرقابة ادلاخلية دلراس   الاس تنتاجات اإ
هنا تفهم أأنهالوارد، يف التقرير،  ىلحاجة  ليس مثةو ، اليت حنن بصددها للمسأأةلمت بنجاح تنفيك الإجراء املطلوب  وقالت اإ  اإ

جراء  أأخرى. دراسة اإ

نه يود أأنوفد الهند وقال   .93 عند  ىل حنو ما ورد لأول مر، يف بيانه الصادرعيكرر موقفه بشأأن هكه القضية احلساسة،  اإ
قلق أأضاف أأن الو . فامي يتعلق مبسأأةل تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية، 2016سبمترب  12افتتاح امجلعية العامة يف 

زاء يساوره ىل اولتاحمل اإ ىل ما ل هناية هكه املسأأةل، وحتديدا معلية التحقيق، جر الرامية اإ ىل أأناإ بعد اس تالم تقرير  ه. وأأشار اإ
جلنة التنس يق، و لجمعية العامة ل  انالسابق قام الرئيسان، 0164/15، القضية رم 36/16اخلية رم مكتب خدمات الرقابة ادل

معانلويبو، ابلنظر لمن ميثاق الرقابة ادلاخلية  32وفقا للامد،  مع ادلول  الرئيسان وتشاور ،يف التقرير السالف اذلور ابإ
الأدةل اليت  الوقوف عىل مدى وجاهة ذكل مشلو ، املطروحة أأماهمامالأعضاء، بعد النظر يف مجيع احلقائق ذات الصةل ابلقضية 

ىلادلول الأعضاء، اليت أأعربت عهنا  النظر اتاليت تؤيد وهج التقرير، وتكل تؤيد وهجة نظر اس تنتاجات  وتوصل الرئيسان اإ
للجمعية  نْي السابق الرئيسنْي ادلول الأعضاء احرتام قرار عىل جيب  همصاحل الويبو. ورأأى أأن تراعي توصيات حمدد، وقدما

ذ ميثالن ؛العامة للويبو وجلنة التنس يق ىل القرار ال اإ ، مع بصور، شامةلصوت املشرتك لدلول الأعضاء. ورأأى أأنه ينبغي النظر اإ
 وأأنقرص النظر،  النامجة عنجتنب املغالطات نه جيب أأ ة. وأأضاف رؤيالع منظور يتوس  و  ،أأخك الصور، الأكرب يف الاعتبار

أأي تأأخري يف اختاذ قرار بشأأن هكه  من أأنحكر و لعد، أأشهر. فقد ظلت عالقة  ة،منطقيبصور، اللجنة هكه القضية  تُغلق
صالحه يتعكر  ارضر ويُلحق ،وهيدد ابلرتدد ،القضية يضعف مصداقية الويبو كه املؤسسة، اليت متثل الأساس اذلي تقوم هباإ

مبا خيدم  هنيي هكه القضية يف أأقرب وقت ممكن،دلول الأعضاء أأن تُ ل ينبغيورأأى أأنه عليه النظم العاملية للملكية الفكرية. 
ن ادلول الأعضاء من الرتكزي عىل متكِّّ  بطريقة، وأأيامن اكن هناك شك، ينبغي توس يع نطاق الاس تفاد، مصلحة الويبو كلك

، ويشمل ذكل مراجعة ميثاق الويبو ، والعمل عىل تبس يط البنية الادارية للويبواملطروحة أأماهمم القضااي املعيارية الهامة
أأكرث شفافية ومشول  عىل حنوضامن سري معل املنظمة ل للرقابة ادلاخلية، ومبادئ واجراءات الويبو املتعلقة ابملشرتايت،

 امأأوغندا ومالوي عىل هنجه يوأأخريا، شكر وفد اء، من ادلول الأعضاء يف معلها اليويم.البنَّ  التعليقاتترمجة و  ،انفتاحاو 
 .لويبواملصاحل العليا ل لميض قدماسبيلها ليف  تراعيأأن عىل وحث ادلول الأعضاء  ،اءالبنَّ 

يف العامني  ازدايد حدته ولحظتابع هكا النقاش عن كثب، ي نه اكن اإ وقال وفد مجهورية ووراي الشعبية ادلميقراطية  .94
الردود اليت قدهما املدير العام من هجة أأخرى. و اصة يف ضوء تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية من هجة، خباملاضيني، و 

لهياوفد علام ابلقرارات اليت ال أأحاطويف هكا الصدد،  مع العديد من أأحصاب  ش ىتمشاورات  بعد لرئيسان السابقانا توصل اإ
 را، قديف س ياق مناقشة هكه املسأأةل ،الانُتاء من التحقيق. وأأشار اىل أأن ادلول الأعضاء اس ُتلكت ابلفعل بغية، الشأأن

يف الواقع  أأحلق الأمر هكا أأن سري العمل يف الويبو. ورأأى نيسحت  اكن من املمكن أأن يسهم كثريا يف، واجلهدمن الوقت  اوبري 
و يف مصلحة ادلول الأعضاء بشلك عام. وبطبيعة أأ يف مصلحُتا،  يصب لو، ُتاصداقيمب وأأيضا ملنظمةاصور، ب رضرا وبريا
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م  وماوفد، العتقد ي احلال،  البحث عن س بل لزايد، حتسني أأساليب معل املنظمة.  مواصةلدلول الأعضاء لينبغي  هأأن يؤكد، فمتِّ
ىل يف الواقع  يؤدي جدلأأوحض أأن هكا ل يعين ابلرضور، اخنراط ادلول الأعضاء يف لكنه  سري  ويعرقلتشويه مسعة املنظمة، اإ

هناء وهو مبوقفه، المتسكد أأنه س يواصل أأن يؤك يود الوفد. ذلكل، فعاةلبصور، سلمية و ملنظمة معل ا يف  املسأأةلهكه  رضور، اإ
 أأقرب وقت ممكن.

ووادور  وقال .95 نه يود أأن ي وفد اإ دراجه يفلبت اأأن مجموعة من ادلول الأعضاء ط ذكل ؛رشح موقفه بشأأن هكا البنداإ  ابإ
ّطالع تنص عىل ، اليتمن ميثاق الرقابة ادلاخلية 32ملاد، ابابلتككري  واس ُتللجنة. ال جدول أأعامل  جلنة التنس يق  رئييس اإ

، اذلي تقريرال يف بأأنه جاء ر اللجنة، املدير العام، واختاذ التدابري املناس بة. وذكَّ  معالتقارير الهنائية للتحقيق  عىلوامجلعية العامة 
ىل للجمعية العامة وجلنة التنس يق  نْي السابق أأن الرئيسنْي ، 2016أأغسطس  5 يفع ّزِّ وُ   تورط عىل س مثة دليلليأأنه توصال اإ

ىل الاطالع عىل ،تعّد   كام ل يوجداملدير العام يف هكه املزامع،  جراء ،تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية وذكل استنادا اإ  واإ
التحقيقات املتعلقة بسوء السلوك املفرتض من  رضور، الانُتاء من، املقدمةمشاورات واسعة النطاق. ومن بني التوصيات 

 السابقنْي  الرئيسنْي ينبغي احرتام توصية  وأأنهأأن املسأأةل واحضة يف هكه احلاةل،  ورأأى. ينخطري  ابدعاءينعام فامي يتعلق املدير ال
(. مبهاهمام ما انتخبُتام لالضطالععند ثقُتا يف الرئيسني بأأهنا وضعتر ادلول الأعضاء ذكَّ و للجمعية العامة وجلنة التنس يق )

منا، حفسب لن يكون خمالفا لقاعد، غري معلنة نْي السابق رئيسنْي العدم احرتام توصية  أأنورأأى  ضعاف أأيضا واإ ، مر، أأخرى، ااإ
قد مت  هأأن مراعا،، مع جمددا. وأأكد فهيا ادلول الأعضاء عىل منظمة أأ امل  وهو ما لن يعود ابلفائد، سواء عىلهيالك املنظمة، ل 

ىل التوصل  ىل  للتخيل عن قد حانالتوصيات بتوافق الآراء يف اللجنة، أأن الوقت اإ هكه املسأأةل، وتوجيه انتباه اللجنة اإ
 التحدايت الراهنة اليت تواجه املنظمة.

عىل  اللجنةم  وفدُ الرد املدير العام. وشكر ونظر بتأأّن  أأيضًا يف بعناية،  نه درس تقرير التحقيقاإ وقال وفد جنوب أأفريقيا  .96
ىل ي أُ اذل املنقوصلتقرير ا ليهللنظر فيه، ده عامصة بالحيل حسب الأصول اإ ادلور، الاس تثنائية للجنة.  طبقًا ملا توصلت اإ

توازن دقيق بني من  ادلول الأعضاءالتقرير حيقق ما طالبت به أأن ذور أأنه يعتقد رسعة العملية. و وأأعرب الوفد عن رضاه عن 
نه أأحاط علامً الشفافية والرسية. و  لهيا التقرير، و ابل  مىض يقول اإ نه نتاجئ اليت توصل اإ فامي يتعلق ابملسأأةل الأمر قد قيُض أأن يرى اإ

نه الشفافية التنظميية، و و  لرقابةابالأوىل. وأأكد الوفد الزتام حكومة جنوب أأفريقيا   مسؤوةل عنيعتقد أأن ادلول الأعضاء قال اإ
ىل عن غري قصدس ئي قصور وثغرات قد ت  حيامن تُواجه مواطنالعناية الواجبة بكل ممارسة الرقابة و  َّ و نظمة. مسعة امل  اإ الوفُد د أأي

دلول للويبو للموظفني و اخلاصة اب قواعد س ياسات املشرتايت العامة وحّضِّ تُ أأن املنظمة، و  قّوِّيالأحاكم اليت من شأأهنا أأن تُ 
تسامه ن هكه الأحاكم سوف ومىض الوفد يقول اإ املس تقبل.  يفاملسائل لتجنب تكرار مثل هكه  ؛الأعضاء عىل حد سواء

جياد  لهيا منح املسؤولني املساحة الالزمة اليت حيتاجونفضاًل عن يقني قانوين، مسامهًة وبريً، يف اإ  ةاملهمللقيام بأأعامل الويبو  اإ
ىل ، دون خوف من احملامكة أأو العقاب. وأأخرياً   .ا الأمر برسعةالانُتاء من هكتطلع الوفد اإ

وكككل شعبة لجمعية العامة وجلنة التنس يق، ل ن االسابق ها الرئيساناليت بكل  للجهودعن تقديره وفد الياابن وأأعرب  .97
الوفد  وقالتحقيق توازن بني الرسية والشفافية. ل العملية و  لتعجيل، جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةو  الرقابة ادلاخلية

نه يعتقد أأن أأن هكه املسأأةل  رأأى، و بلك تفاصيهللية تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخ انقشت ابلفعل ادلول الأعضاء قد  اإ
الوقت نفسه،  يفوهمة. نية امل تق ال سائل امل غريها من ادلول الأعضاء عىل  يك تُركِّّزيف أأقرب وقت ممكن يُغلق ابهبا جيب أأن 

يف هكا الصدد عن تقديره أأعرب و  ،الويبو حومكةتعزيز املمتثل يف اس تعداده ملناقشة الهدف املس متر أأعاد الوفد التأأويد عىل 
 ن.والأشخاص املعنياليت بكلها للجهود 

وزميهل، اذلي قام به هو   يف اللجنة مبا يف ذكل العملقميّ المعهل عىل رئيس املنُتية وليته الالسويد  وشكر وفدُ  .98
اتحة ادلؤوب، وعىل هامومعل  وعىل الزتاهمامالرئيس السابق للجمعية العامة،  قال الوفد رقابة ادلاخلية. و تقرير مكتب خدمات ال اإ

نه يعتقد أأن للحومكة ابلبياانت اليت أأدىل هبا وفد أأملانيا  ب الوفدُ قصوى. ورحَّ  واملساءةل والشفافية والبساطة أأمهيةً  ،الرش يد اإ
َّدهام وفُد السويد ذكل  مناقشات غري رمسية يف وقت سابق من أأملانيا عىل تنظمي ، وشكر وفدم وابلقرتاح اذلي تقدم به، وأأي
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ىل العمل عىل  أأن هناك حاجةً  يوحضان، اخلاصة بهعملية ال الوفد أأن تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية، و ورأأى اليوم.  اإ
، ياتلويبو، مبا يف ذكل س ياسة الأخالق لادلاخلية  الإدار،وتنقيح واثئق  اس تعراضيف املنظمة، و  ،زايد، حتسني ثقافة الإدار 

جراءات املشرتايت، وس  حئتهملوظفني ولاونظام  وميثاق الرقابة ادلاخلية. وأأشار اخملالفات، وس ياسة الإبالغ عن  ،ياسات واإ
ىل أأن بعض هكا العمل الوفد  ىل مواءمة س ياسات الويبو  دف أأيضاً هيأأن  اجلاري ينبغيأأن العمل رأأى ابلفعل، و قيد التنفيك اإ اإ

جراءاهت  .، حيامث اكن ذكل مناس باً املشاهبةيف املنظامت املتبعة مع أأفضل املامرسات  اواإ

99.  َّ نه و اذلي ُأجنز بشأأن الاس تعراض، بيالروس العمل  د وفدُ وأأي  سوفيعتقد أأن مواصةل العمل بشأأن هكه املسأأةل قال اإ
ىل حاجة  ه ذلكل ل توجدجدول الأعامل. وذور الوفد أأناملطروحة عىل لبنود الأخرى اباللجنة اهامتم  يقلل من مواصةل النقاش اإ

 بند.هكا ال  بشأأن

آس يا الوسطى ابمس لبيان اذلي أأدىل به وفد طاجيكس تان عن تأأييده التام ل  الاحتاد الرويس وفدُ وأأعرب  .100 مجموعة بدلان أ
نه بعد أأن درس والقوقاز وأأورواب الرشقية.  عىل الوجه  ُأجريأأن التحقيق قد يعتقد بعناية  التقرير وتوصياتهوقال الوفد اإ

ن هكا أأن املسأأةل مُ  يعتقد، يف هكه املرحةل، ذور الوفد أأنه ذلكلو. وواف شاملذو طابع الصحيح، وأأن التقرير  غلقة، وقال اإ
 .اجلوهري ملنظمةارتكزي عىل معل من الن جلنة التنس يق مكِّّ أأن يُ من شأأنه 

أأن ب ب الوفدُ ه املنظمة. ويف هكا الصدد، رحَّ وّجِّ اليت تُ  ةمكو الزتامه مببادئ الشفافية واحلالتأأويد عىل وفد بريو ورر و  .101
ماكنية التعبري مجليع الأعضاء أأاتح هكا املوضوع يف مشاورات مفتوحة، مما ُدرس  تقرير  دراسةعن وهجات نظرمه بشأأن اإ

سبمترب  12يوم  قراراً جلنة التنس يق اعمتدت تيجة لهكه العملية عىل أأنه ن  د الوفد أأيضاً . وشدَّ مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية

 قدمهيلها يف التقرير اذلي اص تفجاءت هكا، اليت  اءات املعمتد، خالل اجامتع جلنة التنس يقأأن الإجر  فدُ اعترب الو . و 2016
راد، اليت أأعرباتمًا ل امتثالً قد امتثلت الرئيس السابق يف صباح ذكل اليوم،  عىل سبيل ف ،عهنا ادلول الأعضاء يف الويبو تالإ

ىل عامص التقريرم  الوفدُ  لأأرسرسي، و  عىل حنو املنقوصةنسخة التقرير  تعّزِّ املثال، وُ  هكا  يفك ذلكل، وبقدر ما اختُ و. ة بالدهاإ
جراءات  من الصدد ىل الوفدُ  مضَّ ، رضوريةاإ هنم يرون أأن أأولئك اذلين  صوت صوته اإ ق. غلم يُ أأن  ينبغيهكا املوضوع قالوا اإ

ف  وضوع لناملأأن اس مترار هكا من حكر الوفد و   أأيضاً  حفسب، بل سوف يرصفاجملمتع ادلويل أأمام ه صور، الويبو شّوِّ يُ و يُضعِّ
عىل جدول الأعامل. وأأضاف الوفد أأنه مطروحة  جوهريةمناقشة مسائل  شغلها الأسايس املمتثل يف عنانتباه جلنة التنس يق 

ذا  هناءاإ ن هكه املرحةل من العملية،  اكن من املمكن اإ ىل اس تخالص ادلروس س  هكا فاإ يعين أأن اللجنة سوف حتتاج اإ
ىل د،املس تفا متاليت قدهما وفد أأملانيا واملشاورات  الاقرتاحات. وأأشار الوفد اإ ن التوصيات اليت علق الوفد قائاًل اإ . و اليت نُّظِّ

ذا اكنت س ياسة حامية املبلغني عن التحقق مما ، مبا يف ذكل دراسة مبادئ املشرتايت، و لها أأمهية ابلغةقدمُتا جلنة التنس يق  اإ
وفد الاملنظمة، واكن  تقويةرأأى الوفد أأن هكا من شأأنه أأن جيعل من املمكن و . ات أأم لأأو تغيري اخملالفات تتطلب أأي مراجعة 

 .اهئاساس ية مجليع أأعضالأ صلحة امليف يصب من أأن هكا عىل يقني 

ثيوبيا  وفدُ  ذكَّرو  .102 هناءأأن مفاده أأعرب عن موقفس بق أأن أأنه قد باإ ذ ل التحقيق،  ه ينبغي اإ دليل ملموس أأي يوجد اإ
ىل  نه يعتقد أأن اجراءات واملعايري املطلوبة من موظفي الويبو. و الإ و الويبو  انُتاك لقواعدحدوث يشري اإ دلول قال الوفد اإ

ىل ويفية تعزيز نظام املشرتايت، عىل النحو  بدلً جيب أأن تلقي هبكه املسأأةل خلف ظهرها وأأن تتطلع،  الأعضاء من ذكل، اإ
 التنس يق وامجلعية العامة.اذلي اقرتحه رئيسا جلنة 

املتعلقة هبكا البند من ابلأمور احلكمي  واهامتهمام معلهامعىل امجلعية العامة وجلنة التنس يق  يسئيجاماياك ر  شكر وفدُ و  .103
نه جدول الأعامل. و بنود  جلنة التنس يق وخارهجا. وأأحاط  داخل ناقشات مس تفيضةمل  خضع ا الأمر قديدرك أأن هكقال الوفد اإ

جراء توصية الرئيس ب ابلقرتاح اذلي تقدم به وفد أأملانيا، و  الوفد علامً  هكا  بشأأن مشاورات من أأجل تسهيل امليض قدماً ابإ
دراج بند "وفامي خيص . تس تحق الثناء املطروحة قرتاحاتأأن الاالاقرتاح. ورأأى الوفد  اس تعراض تقرير مكتب مسأأةل اإ

أأن املسائل عىل الوفد ووافق بعض اليشء.  اكن الوفد حائراً عامة، "، يف جدول أأعامل امجلعية الخدمات الرقابة ادلاخلية
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ىل أأن  معليةاملطروحة يف  ادلروس املس تفاد، اذلي  رمبا تكون لها صةل بهنجالرقابة املعنية  معليةالرقابة هممة للغاية، وأأشار اإ
نه وفد ومع ذكل قال الوفد أأملانيا. قدهما اء، اليت املقرتحات البنّ اسرتشدت به  بل اإ خيىش، عند بدء اس تعراض التقرير من قِّ

ر ، امجلعية العامة ىليف الواقع أأن يُنظم بليف ممارسة السلطة اخملتصة م ونشككي و  ونفضير عىل أأهنم  عضاءالأ  اإ ئيس ر  ن قِّ
جراء اختاذ يف  ونرشعقد ي أأن الأعضاء  الوفد أأيضاً ذور . و وليُتامل التنس يق وفقاً رئيس جلنة امجلعية العامة و  أأي ل توجد هل اإ

ن سلطة أأو مبادئ توجهيية واحضة،  ذ اإ جراء بشأأنمسؤولية تضع من ميثاق الرقابة ادلاخلية  32الفقر، اإ التقارير  اختاذ اإ
ن جلنة التنس يق وامجلعية العامة. عىل عاتق رئييس الهنائية  تسبب قد ا الأمر رمبا يكون السكوت عن هكومىض الوفد يقول اإ

شار،  –كهكا مسار معل يف تأأمل  ىل امجلعية العامةيف اإ ىل رصحي ملسؤولية الإس ناد اللكن  ،اإ جراء اإ ين املنصبني هكاختاذ اإ
نه يثق ثقًة اتمًة و  .أأمر غين عن البيان املؤهلني ينوالفرد للجمعية  جراءات اليت اختكها الرئيسان السابقانيف الإ قال الوفد اإ

الأمر ينبغي أأن يقوم عىل هكا  والإجراءات ذات الصةل، واتفق مع الوفود اليت ذورت أأن امهيلوليت العامة وجلنة التنس يق وفقاً 
 عىل النحو الواجب. علامً الرئيسني، اليت أأحاطت اللجنُة هبا قرارات  أأساس

َّد و  .104 لرقابة اجملموعة الأفريقية. وفامي يتعلق بتقرير مكتب خدمات اابمس غينيا البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي  وفدُ أأي
هناء الأعضاء  حثّ رغبته يف الوفد أأبدى ادلاخلية،  ىل املس تقبل لأنعىل اإ  .ه ذو أأمهية أأساس يةهكا الإجراء وحتويل أأنظارمه اإ

خالل ادلور، الاس تثنائية للجنة  أأيضاً ما قاهل يف افتتاح امجلعيات، و به رصح التأأويد عىل ما وفد ابراغواي  وورر .105
َّ WO/CC/72/4ورد يف الوثيقة ما ، و 2016 سبمترب 12اليت عقدت يف  التنس يق د الوفد القرارات والتوصيات . وأأي

هناء اعن أأمهل يف الوفد أأعرب و جلنة التنس يق وامجلعية العامة. ئييس الصادر، عن ر  مكتب خدمات أأجراها لتحقيقات اليت اإ
ه ف و ضعِّ يُ الوضع هكا رأأى الوفد أأن و الرقابة ادلاخلية.  ادلول متع ادلويل. وذور الوفد أأن دمع صور، الويبو أأمام اجمل يُشّوِّ

َّد الامجلعية العامة احلالية، مر، أأخرى. و  يفأأيضًا ينعكسان مديرها العام  يفوُتم فهيا وثقالأعضاء للويبو  لتدابري اختاذ ا وفدُ أأي
دراج، طلب الوفد ل تتكرر حالت مماثةل. وأأخرياً يك الآراء، جُتمع علهيا اليت  طار البندين بيانه يف حمرض الاجامتع  اإ  28يف اإ

 بنود جدول الأعامل.من  29و

َّد  .106 صدارامجلعية العامة وجلنة التنس يق رئييس  سلطةأأسرتاليا  وفدُ وأأي . ا الأمرقرارات وتوصيات مس تقةل بشأأن هك يف اإ
جراءالوفد وأأقر . الآن التحقيقم  اقد أأغلقلرئيسني أأن اذور و  ام،وقراراهتالرئيسني توصيات ب أأقر الوفد و  املتابعة  وسلَّ أأيضًا ابإ

َّنه نغارامبيه عىل النحو اذلي اكن السفري ا، اختاذهي جيري اذل الرئيس يف صباح ذكل اليوم، لتنفيك مجيع توصيات قد بي
الأعضاء  يسعى يتال التطلعيةو الإجيابية كثريًا من بنود جدول الأعامل ىل أأن هناك الوفد اإ دلول الأعضاء. وأأشار اوقرارات 

ىل تناولها الآن بنشاط ، مبا يف ذكل البنود يف هكه اءً وبنّ  نشطاً  مشاراكً ول تزال ، فامي يتعلق ابلرقابة، وأأن أأسرتاليا اكنت اإ
لكفاء،  منوذجاً جعهل خرين، لضامن الآ عضاء الأ و اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ميثاق الرقابة ادلاخلية مع اس تعراض 

 ُتا.شفافيو  ُتامعليات التحقيق واس تقاللي

ذكَّر تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية. و  الاطالع عىلفرصة  هلُأتيحت أأن عن سعادته بوفد املكس يك وأأعرب  .107
نه،و  ،أأنه قد أأعرب عن رأأيه خالل اجامتع جلنة التنس يقب الوفدُ  ىل اجللسة العيود أأن ي يف هكه املناس بة،  قال اإ امة، تحدث اإ

شار، واحضة جداً ورأأى الوفد أأن هكه  بعناية. تهودراس   كتبامل قراء، تقرير لبشلك أأفضل، و  لإخبارها الشفافية. تدل عىل  اإ
كت داوأأعرب الوفد عن سع ة من التقرير، وصنقامل نسخة ا احلصول عىل ال تدابري للتأأكد من أأن ادلول الأعضاء ميكهنته بأأن اختخ

ميكهنا أأن عن أأن ادلول الأعضاء  ص الطبيعيني والاعتباريني من أأجل حاميُتم، فضالً أأسامء وهوايت الأشخابعد حكف 
أأمهية احلفاظ  التغايض عنمن دون  ،جيبه أأنته بالتقرير الاكمل يف ظروف خاضعة للرقابة. وأأعرب الوفد عن قناع تفحص 

ماكن الية الآ توازن يف  حتقيقعىل الرسية،  ومىض الوفد مناسب.  بأأسلوبتخلص من التقارير أأن ت دلول الأعضاء ليكون ابإ
نه ل غىن هل عن الإملام مب عن الوفد أأعرب و التقرير. خبصوص  عن رأأيهيعرب وبعد ذكل ، بعناية هراءتوقضمون التقرير، يقول اإ

هكا النوع من  يف الالزمةيف الوقت نفسه، الرسية أأن تتوفر، و أأن يوجد دامئًا، يف املس تقبل، تركزي عىل الشفافية، أأمهل يف 
نه عىل يقني أأيضًا من أأن  الوفدُ وقال القضااي.  ىلجيابيأأمرًا اإ الشفافية س تكون اإ جتنب تأأثري  من خالل ملنظمة،ا ًا ابلنس بة اإ
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أأفضل سبيل للميض قدمًا هو املراعا، الرصحية املس تنري،  أأنَّ  اذلي جيعل الوفد يرص عىلهكا هو السبب و  ،السليب لشائعاتا
ن تنُتيي من  لجنة التنس يقالسابقة ل لسة اذلي رصح به يف اجل  وقفهمب لوفدُ ر اذكَّ لك يشء. و ل وهو أأن ادلول الأعضاء ما اإ

مة ابقراء، التقرير،  وأأضاف أأنه الإجراءات وتوفري أأعىل مس توى من الشفافية يف العمليات. ش ىت عامتد فسوف تكون ُملزم
اتحة حيامن يتعلق الأمرالعامة الويبو اس تعراض س ياسات س يلزم  ، مع مراعا، املعلومات وغريها من الواثئق ذات الصةل ابإ

نه ينبغي حفص س ياسة يقول اإ وفد ومىض الالشفافية والوضوح.  لتحقيق، حالياً  ابلفعل املدير العاميقوم به ي اذل س تعراضالا
جراءات  وبري،أأمهية  وعنرص ذفهيي  – الويبو محلاية املبلغني عن اخملالفات لتوفري الضامانت الالزمة مجليع املشاركني يف اإ

أأنه  ، يف هكا الصدد،ذور، و الربانمج واملزيانيةهكه. وأأعرب الوفد عن نظرته الإجيابية لالإجراءات اليت تقوم هبا جلنة  التحقيق
افية، س تكون قادر، عىل شفال جيابية و الإ روح لابمع التحيل  اللجنة، رأأى الوفد أأنو مشاورات بشأأن هكا املوضوع. جُيري 

جيايب. وأأكد  يف الإجراء من أأجل الاس مترار يف حتسني أأنشطة  عىل دمعه ه التعويلميكنوفد أأملانيا أأنه لوفد الاختاذ قرار اإ
 املكس يك.جانب قدير وبري من تحيظى معلها ب  يتال ،الويبو

مع وفد هنغاراي وقال  .108 نه اتب نه خلية، و التقرير الصادر عن مكتب خدمات الرقابة ادلااإ أأن الإجراء اذلي شد، يعتقد ب اإ
ليه  املطبقة لقواعد امتثاًل اتمًا ل، وامتثل  اكن شامالً ام وتوصياهتامقراراهت يفامجلعية العامة للويبو وجلنة التنس يق ئيسا ر استند اإ

عن الرئيسني ات الصادر، وفد أأن القرارات والتوصيرأأى المن ميثاق الرقابة ادلاخلية. وذلكل  32املاد، ل س امي ذات الصةل، 
َّبعم و رتم أأن حتُ ينبغي . وأأضاف الوفد أأن هكه القرارات والتوصيات حصيحةو  ةهنائياعتبارها ميكن  ، وهو ما يعين أأن القضية تُت

ىل حاجة  توجد لأأنه ، و ةغلقالوارد، يف تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية مُ  عاد، فتح اإ عاد، التفاوض  هااإ  وذلكل. بشأأهناأأو اإ
هيئات الويبو. هيئة أأخرى من ملواصةل اس تعراض هكا التقرير يف جلنة التنس يق، أأو يف أأي  أأي داع  ل يرى أأنه  وفدذور ال

 َّ دراج اس تعراض تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية يف جدول  د الوفدُ وأأي الآراء اليت أأعرب عهنا وفد جاماياك فامي يتعلق ابإ
نه قت نفسه، أأعامل امجلعية العامة. ويف الو  لمشاركة بنشاط يف املفاوضات اليت ميكن أأن عىل اس تعداد ل ل يزال قال الوفد اإ

ىل تبس يط   للمنظمة وحتسني الشفافية. ةادلاخلي الالحئةتؤدي اإ

نه يفد ووت ديفوار قال و و  .109 ىل تقرير وي راقب عن كثب، اإ دراسة تقرير مكتب  فامي خيصرئيس املنُتية وليته، الس متع اإ
 منالويبو مكَّنت الإجيابية اليت حتتفظ ابلقو، لجنة ال لتأأكد من أأن أأعرب الوفد عن رغبته يف اابة ادلاخلية. و خدمات الرق

هناء عل من املمكن جيأأي اقرتاح وذور الوفد أأنه يؤيد رئاسة املدير العام. بجنز كبري اذلي أُ ال تقدم ال حتقيق  ، هكا الإجراءاإ
ىل ذكل، عىل ويوافق، طار س ياد، القانون. نفَّ يُ  ما دام ذكل، احلومكةلميثاق من أأجل حتسني ل ل أأي تعدي ابلإضافة اإ ك يف اإ

 بل الأمانة عىل أأساس التوصية املقدمة من جلنة التنس يق.قِّ املتوخا، من  التدابريبش ىت  وفدُ الب ورحَّ 

110.  َّ لمعل من  قام به مكتب خدمات الرقابة ادلاخليةما الكونغو  د وفدُ وأأي نه ، و واف  وُمفصَّ يعيد التأأويد عىل يود أأن قال اإ
من وهجة نظر فاملنظمة، يف وقت سابق.  تمداعتُ و تام مع الاس تنتاجات اليت قدمُتا جلنة التنس يق ورئيس امجلعيات ال  هاتفاق

ل أأنزجعةً م ول يزال مسأأةلً أأن التحقيق اكن ذور الوفد س تقبل. و امل  امليض قدمًا حنوالوفد، جيب أأن تكون قادر، عىل  ينبغي  ه، اإ
 ه قد حانأأنمن جديد مرونة، وأأكد ما حتاّل به من مالوي وأأوغندا عىل  يوفد من الوقت. وشكر الوفدُ  اً مزيدأأل يس تغرق 

ىل هنائياً  هكه املسأأةللإغالق الوقت   ملنظمة.اليت هتم ا املسائل، والانتقال اإ

مجلعية اوطين يوم افتتاح ال هيف بيانعنه أأعرب ل يزال كام هو عىل النحو اذلي أأن موقفه بورصح وفد س نغافور،  .111
سبمترب  12يف  تقد عُ يتاملناقشات ذات الصةل يف ادلور، الاس تثنائية للجنة اليف أأثناء ، و2016أأكتوبر  3 املوافقالعامة 

ل  تكرار لك النقاط اليت مل يرغب الوفد يف . و2016 ل أأنه ورر ابلفعل س بق أأن طرهحا، لأن موقفه ُمسجَّ ن ما ييل، اإ  قائاًل اإ
آنكاك ا رئييس وأأضاف . الكبريهم واحلساس بطريقة تس تحق الثناء امل  الأمرهكه قد تعامال مع مجلعية العامة وجلنة التنس يق أ

ه قد ُأتيح أأنب الوفدُ  ذكَّرالشفافية والرسية. و  غريضمناسب  مما حيقق عىل حنوعىل نطاق واسع وشامل،  ا أأيضاً تشاورأأهنام 
أأن عالو، عىل ، املدير العامرد تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية و من  املنقوصة النسخة غري للأعضاء الاطالع عىل

دت للقيام بالفرت، الزمنية  ىل الرئيسني حينكاكلطلبات ها اس تجابًة ل ككل قد مت متديداليت ُحّدِّ مت اإ ىل . و اليت قُّدِّ ضافًة اإ ذكل، اإ
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ْت  ْن ي يك يطلع أأخرىمر، النسخة غري املنقوصة  ُأتِّيحم سبمترب  12 املؤرخقرار جلنة التنس يق يف ذكل، معاًل ب رغبعلهيا مم

مبا  ،ا وُبرفية هكه القواعد والإجراءاتجراءاهتاإ و  الويبو قواعد روحعىل ادلوام ب االزتم قدالرئيسني  الوفد أأن ذورو . 2016
تقارير التحقيق الهنائية  أأن عىل ،تنص عليهمن مضن ما  تنص، اليت ادلاخلية لرقابةلالويبو  ميثاق من 32 املاد، معيامتىش 

ىل رئييس ملدير العاماباملتعلقة  م اإ جراء  جيب أأن تُقدَّ ن . و اً مناس بيعتربانه امجلعية العامة وجلنة التنس يق لختاذ أأي اإ مىض يقول اإ
ل اً اس تعراضالرئيسني أأجراي  ىل ادلول الأعضاء يف رساةل  ُأرسِّ َّد. 2016أأغسطس  5بتارخي اإ الرئيسني قرارات  الوفدُ  وذلكل أأي

غالق مجيع التحقيقات ، هناكلالوارد،  اموتوصياهت سلوك املزعوم للمدير ال سوء املتعلقة ب مبا فهيا، عىل وجه اخلصوص، قرار اإ
آخر، امحلض النووي واملشرتايتقضييت العام يف لك من  جراء أ قد شارك  من هكا املنطلق نهاإ الوفد قال . و دون اختاذ أأي اإ

. وأأعرب 2016سبمترب  12اس تثنائية يوم  دور،يف اللجنة اجمتعت اذلي أأمجعت عليه الآراء حيامن  جلنة التنس يقيف قرار 
ىل اتفاقاتالوفد عن تطلعه  ىل التوصل اإ  يف العمل اجلاري لتحسني معليات الويبو. ممثر، اإ

م و ذور و  .112 لتوصية أأنه يؤيد ا اليوم، و صباح ذكل يفنغارامبيه االسفري قدمه ع عن كثب العرض اذلي فد بنن أأنه اتب
وأأوىص . 2015س نة ل حساابت الإدار، املالية للمنظمة  تدقيقبشأأن اذلي ُأجري تحقيق ال الصادر، عن جلنة التنس يق لإهناء 

مدادمن أأجل ها ادلول الأعضاء مجيع تتعاون أأن بالوفد  جيابية أأيضًا  اقوي وما يلزهمالساس الأ من  لّك  بالويبو  اإ للقيام بأأنشطة اإ
َّ كام صاحل امللكية الفكرية. ل  .بيان وفد بنغالديش لصاحل أأقل البدلان منواً  د الوفدُ أأي

قتقد ابلقضية حمل النقاش أأن الإجراءات املتعلقة مفاده رأأي عن وأأعرب وفد رصبيا  .113 حاجة ل توجد  هبنجاح، وأأن ُطّبِّ
ىل مواصةل النظر فهيا مقدهما أأن التوصيات اليت ذور الوفد أأنه يعتقد . و اإ  عتقد اعتقاداً وأأنه ي ، الرئيسان السابقان ينبغي أأن حُترتم

جراءاهت الويبو لقواعد اتمًا امتثالً ا متتثل أأهن راخساً   .اً هكا املوضوع مغلق الوفدُ  اعترباحلالية. ويف هكا الصدد،  اواإ

اس تعراض بشأأن تنس يق ن للجمعية العامة وجلنة ال االسابقئيسان الر  أأجنزهلعمل اذلي عن تقديره لوفد اتيلند وأأعرب  .114
وذلكل . سهةلً  هممةً ليست  الوفد أأن حماوةل حتقيق توازن بني الشفافية والرسيةذور تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية. و 

 املقدمة عو،أأن يكرر ادل أأبدى الوفد أأيضًا رغبته يفبشأأن هكه املسأأةل. و ام وتوصياهتالرئيسني لقرار  ه الاكملوفد احرتامأأبدى ال
اخلاصة  اعىل مداولهتبقدر أأكرب ز ركِّّ تُ أأن و  ملنظمة أأن متيض قدماً يك تس تطيع ادلول الأعضاء الأخرى لإغالق التحقيق، من ا

لتعزيز  ةيف املناقش اء،ً بنّ  مشاركةً لأن يشارك . وأأكد الوفد أأنه عىل أأهبة الاس تعداد املعروضة علهيا سائل اجلوهريةامل  بش ىت
 والكفاء، يف الويبو لصاحل املنظمة وادلول الأعضاء كلك. ،الرش يد ةمكو الشفافية واحل

115.  َّ آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب  ابمس مجموعةاكزاخس تان املوقف اذلي أأعرب عنه وفد طاجيكس تان  د وفدُ وأأي بدلان أ
 .الرشقية

نة التنس يق يف حماوةل للجمعية العامة وجل اليت بكلها الرئيسان السابقان لجهود الكبري، عن تقديره ل وفد رومانيا وأأعرب  .116
نه اس متع الوفد قال ىل حل بشأأن هكا املوضوع اذلي قيد املناقشة. و اإ للتوصل  ىل لك الآراء اليت أُ اإ عرب عهنا حىت بعناية اإ

نه يؤيد تأأييدًا اتمًا الآن، و  جراءات الويبو ذات الصةل، اإ  ةمكو حنو أأفضل متطلبات الشفافية واحليك تعكس عىل هجود حتسني اإ
أأبدى . وذلكل عىل هكا املوضوع عىل جدول أأعامل اللجنة س يكون ممثراً بقاء الوفد يرى أأن الإ  مل يكنومع ذكل،  .،الرش يد

 اختاذ قرار هنايئ بشأأن هكه املسأأةل.عىل مجلعية العامة احلالية ادلمع احلل اذلي من شأأنه أأن يساعد  هاس تعداد الوفدُ 

جراءات الويبولتدابري املتخك، لتحسني و اب ب وفد لكسمربغورحَّ  .117 اقرتاحه عىل أأملانيا  ، وشكر وفدم ُتاوشفافي ضوح اإ
 أأقوى.املنظمة أأصبحت أأن  يعينهو ما أأاثر تساؤلت جوهرية، و  أأمر شديد الإسهابصفحة أأن يطوي اذلي من شأأنه 

نه وفد ترويا وقال  .118 عمل تقديره للعن الوفد عرب و حتوايته. مب  قرأأ تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية وأأحاط علامً اإ
 والتدقيقمعل هيئات التحقيق ذور الوفد أأنه يرى للجمعية العامة وجلنة التنس يق. و  ادلؤوب اذلي قام به الرئيسان السابقان

دخال تعديالت عىل ميثاق الرقابة ادلاخلية ومجيع القواعد والإجراءات،  أأيضاً أأنه يؤيد الشامل، و  القواعد فهيي النظر يف اإ
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ز عىل اجلوانب ركِّّ دلول الأعضاء ينبغي أأن تُ ا ن، وأأ سأأةل ينبغي أأن تُغلمقوفد أأن هكه امل رأأى الابملشرتايت. و املتعلقة لواحئ وال
 .وسبيل للميض قدماً ية و التقنية والتمن

رئيسني ل شكره لليتسج أأبدى رغبته يف و  ،خدمات الرقابة ادلاخليةملكتب  املنقوص تقريرال  س تالمابوفد مالزياي وأأقر  .119
للجنة التنس يق وامجلعية العامة ئيسني السابقني سؤولية الر مب  أأقر الوفدُ و لتقرير. عىل اجمعية العامة وجلنة التنس يق لل السابقني 

الأسايس.  هان معل ع تُلهيي املنظمةم ل يك ، قضية اليت مىض علهيا زمن طويلهكه ال وافق عىل أأن تُغلق فورًا ، و عن هكا الأمر
بقاء  نه يعتقد أأن اإ واصةل وذور الوفد أأنه ل يزال مس تعدًا مل عامل س يأأ ي بنتاجئ عكس ية.الأ جدول  عىلهكا البند وقال الوفد اإ

جراءاهتعىل العمل مع الويبو وادلول الأعضاء  نع تكرار مثل هكه مل ، و ا، وذكل وسبيل للميض قدماً تعزيز قواعد الويبو واإ
 احلوادث.

َّد أأي اخلية، و بتقرير مكتب خدمات الرقابة ادل غابون علامً  وفدُ وأأحاط  .120 ىل مناخ تأأن  اتوصية من شأأهنأأي من ؤدي اإ
نه يعتقد الوفد وقال يف الويبو.  الوئام التحدايت املتعلقة ينبغي أأن ينصب عىل  ُتادلول الأعضاء وطاقاأأن تركزي وقت اإ

 لإصالح.اب

121.  َّ درس توصية مكتب خدمات فد أأنه وذور الو اجملموعة الأفريقية. ابمس اذلي أأدىل به وفد نيجرياي  البيانم  تونس وفدُ  دوأأي
غالق هكه املسأأةل. وشدد الوفد عىل أأمهيةأأنه يؤيد الرقابة ادلاخلية، و  مللكية ة من أأجل الهنوض ابتعزيز احلومكة يف املنظم اإ

 .الفكرية يف مجيع أأحناء العامل

 مصداقية الويبويف ؤثر يل  يكوقت ممكن  يف أأقرب يينُت ينبغي أأن ي وفد مجهورية ووراي أأن هكا النقاش رأأى و  .122
ىل تعديل ط يف أأي نقاش انششارك ب من أأجل تعزيز الشفافية يف الويبو، أأكد الوفد أأنه سي و . ُتاومسع بشأأن وجود حاجة اإ

املشرتايت، س ياسة التبليغ عن اخملالفات وس ياسة و  ،، مبا يف ذكل ميثاق الرقابة ادلاخليةها من عدمهالويبو أأو لواحئ معليات 
 القضية.هكه اس وقائع والإجراءات عىل أأس

ديل هبا يف لتعليقات اليت أُ رسوره ابمن تقرير التحقيق، و املنقوصة نسخةابس تالم ال ادلامنرك عن رسوره وأأعرب وفد  .123
لقضية. ومع اذلي يهُنيي ا احلامستقرير عىل ال معهل و عىل مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية  . كام شكر الوفدُ أأثناء ادلور، أأيضاً 

نه يعتقد أأن ابلفعل يف هكا الصدد. و  اذلي جيري لعملابتوصيات جلنة التنس يق وب فد ب الو ذكل، رحَّ  هكه قال الوفد اإ
ىل عن تطلعه أأيضًا أأعرب الوفد و املبادرات من شأأهنا أأن تساعد يف املس تقبل.   مناقشة اقرتاح وفد أأملانيا.اإ

نه وفد الربازيل قال و  .124 م اإ يف هكه  ةمكو ابلشفافية واحلأأنه يلزتم املسأأةل، و بشأأن هكه اليت ُأجريت ع عن كثب املناقشات اتب
َّد الوفدُ و  ،تشاور بشأأن املراجعة اجلارية مليثاق الرقابةابل  ب الوفدُ املنظمة. ورحَّ  اليت  ذور يف دور، جلنة التنس يق كام – أأي

يف املس تقبل.  شاهبةوقوع حوادث م  تفاديمن أأجل اخلاصة ابملشرتايت س ياسة الويبو  حتسني – ُعقدت يف شهر سبمترب
عهاذلي  ل ابهامتم الاقرتاحم لِّّ ذور الوفد أأنه سوف حيُ ويف هكا الصدد،   أأملانيا. وفدُ  وزَّ

هكه املسأأةل وفد أأن رأأى ال. و اموتوصياهت امجلعية العامة وجلنة التنس يقرئييس قرار ل هر يتقدعن  فييت انموأأعرب وفد  .125
 .سائل جوهرية وذات أأمهية أأكربم ز عىل ركِّّ ، وأأن الويبو ينبغي أأن تُ ينبغي أأن تنُتيي

ىل مناقشة الاقرتاح املقدم من وتطلع  .126 دلروس املس تفاد،، ابخطو، هممة للعمل اعتربه ي أأملانيا، اذلوفد وفد هولندا اإ
 .عىل أأفضل وجه نظمةامل حل املصحتقيقًا وتعزيز الشفافية قوية احلومكة ت بغيةسني القواعد والإجراءات حت من أأجل 

ىل املداولت اإ ع س متي و  ،بعناية فائقة تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخليةدرس ول يزال يدرس نه اإ وفد بلغاراي  وقال .127
اليت ادلور، احلالية، وأأنه ل يرغب يف تكرار احلجج  يفبشأأن هكه املسأأةل  تقيلأأقواًل كثري، أأن ذور الوفد . و ا الأمربشأأن هك

، وشكر وفدم هكا البند من جدول الأعاملخبصوص وفد أأملانيا ابلقرتاح اذلي قدمه  ابلفعل. وأأحاط الوفد علامً  عهنا عربأُ 
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ل أأن . أأملانيا عىل هكا الاقرتاح من اجامتعها  الفعيلاللجنة عن الغرض سوف يرصف انتباه عاد، فتح القضية اإ أأن رأأى الوفد اإ
حتقيق اء، من أأجل حلفاظ عىل الشفافية والروح البنّ ؤيد ايأأنه عىل  الوفدُ  شددالوقت نفسه،  يفوخالل انعقاد امجلعية العامة. 

ليه  غالق القضية عىل التفاق ل تأأييده. وأأعرب الوفد عن وهريعملها اجللالضطالع ب اس تقرار  مناملنظمة ما حتتاج اإ لأنه ل اإ
ىل حاجة يف تقديره، ، توجد  مزيد من الاس تعراض.اإ

جراء  طلبم ليكن ، و ةعلقاملد و بنأأحد ال تناول رغبته يف الرئيس أأبدى و  .128 اذلي  الاقرتاحوفد أأملانيا ملشاورات بشأأن اإ
ن صباح ذكل اليوم.  بهقدم ت  غ اللجنةم أأن يبلوفد أأملانيا يف مقدور  هأأن هكه املشاورات قد جرت، وأأندرك يوقال الرئيس اإ

 هكا البند. مناقشاهتا بشأأناللجنة عىل الانُتاء من يساعد س الرئيس أأن هكا ورأأى املشاورات. هكه بنتاجئ 

قد اء، للغاية يف معلية التشاور. وذور الوفد أأن مناقشات بنّ  ُتاومشاركعىل سعة صدرها  أأملانيا الأمانةم  شكر وفدُ و  .129
عدادبشأأن هكه املسأأةل، وأأنمتةل فقر، القرار احمل صوص جرت مع مجيع الوفود املهمتة، خب نسخ من فقر،  ه اكن جيري حينئك اإ

ذا اكن ينبغي واستشار الوفُد الرئيسم بشأأن جميع قراءهتا. ل حىت يتس ىن ل القاعة  قرار املقرتحة للك فرد يفال هل أأن ينتظر ما اإ
 .ويفية امليض قدماً  بشأأنالنسخ جاهز،، أأو  تكونحىت 

نه ي  .130 جيابية ،ن تعليقات وفد أأملانيا أأن نتاجئ املشاورمفهم وقال الرئيُس اإ اتفاق بعبار، أأخرى،  ، أأْي أأنه اكن هناك،اكنت اإ
عدادهامجليع. و يقبهل ان املشاورات س  الناجت ععام عىل أأن اقرتاح وفد أأملانيا  أأشار ، نظرًا لأن النسخ الضوئية اكن جيري اإ

ىل الرئيس  ذا  اً تقدمأأن حُترز أأن جلنة التنس يق ميكن اإ ومن مث يكون املناقشة، يك يتس ىن تسجيل وفد أأملانيا الاقرتاح  تالاإ
ىل لجنة وقت لالس امتعدلى ال   توزيع النسخ.فور ، مث قراءته أأولً   الاقرتاحاإ

واقرتح وفد أأملانيا أأن يقرأأ الاقرتاح ببطء شديد مث يوحضه عند الاقتضاء بعد حصول لك الوفود عىل نسخُتا الورقية.  .131
ن جلنة التنس يق، يف دورهتا الثالثة والس بعني،: اذلي نوقش مع الوفود املهمتةالتايل فككَّر بنص الاقرتاح  أأكدت جمددًا قرار  "اإ

أأن ترحب بتدقيق "الإطار الأخاليق" اذلي جتريه حاليًا  (1)دورهتا الثانية والس بعني وأأوصت امجلعية العامة للويبو مبا ييل: 
وأأن تطلب من الأمانة مراجعة الس ياسة اخلاصة ابملبلغني عن اخملالفات، مع مراعا، ادلروس  (2)شعبة الرقابة ادلاخلية؛ 

ىل املس تفاد، وا ملس تجدات وأأفضل املامرسات املُتبعة يف املنظامت الأخرى؛ وأأن تدعو اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة اإ
وأأن تلمتس من رئيس مكتب الأخالقيات تضمني التقرير الهنايئ  (3)اس تعراض تكل املراجعة املقرتحة والتعليق علهيا؛ 

بالغ عن خمالفة، مبا يتفق مع معلومات عن أأي حالت قامئة من حالت الانتقام ضد ش  هود يتعاونون مع حتقيق يف حاةل اإ
جراءات الويبو السارية؛  جراءاهتا اخلاصة  تناشدوأأن  (4)اإ مدير شعبة الرقابة ادلاخلية اس تعراض س ياسات الويبو واإ

ة وجلنة التنس يق، ابملشرتايت عقب الاس تعراض اذلي جيريه املدير العام حاليًا، بناء عىل توصية رئييسم امجلعية العام
ىل جلنة الربانمج  لضامن الوضوح والشفافية يف معلية الرشاء يف الويبو، حىت يتس ىن تقدمي الاس تنتاجات والتوصيات اإ

ومراعا، نتيجة املراجعة احلالية مليثاق الرقابة ادلاخلية وُبث تدابري املتابعة الالزمة  (5)واملزيانية يك تنظر فهيا ادلول الأعضاء؛ 
 ، تعديل نظام موظفي الويبو ولحئته عند الاقتضاء". ولحظ الوفد أأن توزيع النسخ الورقية لالقرتاح قد بدأأ س امي ول

ىل العديد من الوفود اكنت تأأويد جلنة التنس يق قرار  وعليه حدى النقاط احملورية ابلنس بة اإ بداء تعليقاته علهيا. فأأوحض أأن اإ قرر اإ
ىل تعزيز شفافية املسار ووضوحه. دورهتا الثانية والس بعني. ومل هيدف  منا هدف اإ ىل تغيري مضمون القرار أأو مبدئه واإ ذكل اإ

لأن س ياسة حامية املبلغني عن اخملالفات تدخل يف نطاق تدقيق  (2)اكنت مدجمة مع الفقر،  (1)وذكَّر الوفد بأأن الفقر، 
ن الفقر، الإطار الأخاليق. ولكن قررت الوفود فصل هاتني الفقرتني لتوضيحهام. وعلي عالن يبنّيِّ ترحيب  (1)ه، فاإ عبار، عن اإ

لهيا  ت، فيُستشف مهنا أأن س ياسة حامية املبلغني عن اخملالفات ختضع للمراجعة، وأأضيف(2)جلنة التنس يق ابلقرار. أأما الفقر،  اإ
ىل اس تعراض املراجعة املقرتحة والتعليق علهيا. وبككل، ا رشاد دعو، اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة اإ لمتست الوفود اإ

ىل مشارك ، فهيي فقر، جديد، مل تكن (3)الكبري، فهيا. أأما الفقر،  ُتااللجنة الاستشارية املس تقةل يف تكل العملية املهمة نظرًا اإ
اّبنبناء عىل اقرتاح أأبدي  رجتديف الاقرتاح الأصيل وأُ  ، (4) الفقر، عن املناقشات. والغرض مهنا زايد، الشفافية أأيضًا. وأأما اإ

طار الاقرتاح الأصيل ولكن ُأوحض ملسأأةل العمليات وخباصة الاس تعراض اجلاري ت تغطيته فككَّر الوفد بأأن الوفود تناولُتا يف اإ
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ىل أأن النظر يف نتاجئ الاس تعراض اذلي جيريه املدير العام.  اذلي يضطلع به املدير العام. ودعيت اللجنة الاستشارية جمددًا اإ
اس تعراض معل شعبة الرقابة  عندللجنة الاستشارية املس تقةل أأن تسدي املشور، يف ذكل الشأأن واقرتح الوفد أأنه ميكن 

ذ تنص عىلأأكرث مرونة  (5)ادلاخلية. وأأوحض الوفد أأن الفقر،  يصاءجلنة التنس يق العمل اجلاري  أأن تراعي اإ امجلعية العامة  واإ
ىل امجلعية العامة س يايس يف جوهره بأأن تنظر يف اختاذ تدابري املتابعة. ولحظ الوفد أأن ذكل الب  يؤكد دمع و يان ابمس اللجنة اإ

جيابية مع لك الوفود املهمتة. وعليه، أأعرب الوفد عن  مثاراللجنة. ويف اخلتام، أأضاف الوفد أأن ذكل الاقرتاح  مناقشات بناء، واإ
 أأمهل يف أأل تُطلب املزيد من التعديالت.

 نتيجةاللجنة ُباةل الوثيقة. وشدد عىل أأن الوثيقة يه  هاحه وتككري وشكر الرئيس وفد أأملانيا عىل هجوده واقرت  .132
اليت أأعربت فرت، ما بعد الظهري،. ورأأى أأن الاقرتاح غطى لك الاهامتمات والشواغل  يفمشاورات واسعة النطاق أأجريت 

ىل املعلومات اليت قدهما وفد أأملانيا، رأأى عهنا  الرئيس أأن جلنة التنس يق ميكهنا الوفود املشاركة يف املناقشات. واستنادًا اإ
م.  املوافقة عىل صيغة الاقرتاح املقدَّ

ن اكن يقصدوسأأل وفد الصني الرئيس عن مقصده أأي  .133  الاقرتاح اذلي قدمه وفد أأملانيا أأم قرار جلنة التنس يق. اإ

 مس تفيضة.فأأوحض الرئيس أأنه حتدث عن قرار اللجنة يف الاقرتاح اذلي قدمه وفد أأملانيا واذلي خضع ملشاورات  .134

ضافة بعض اللكامت  .135 ىل العديد من البياانت اليت قدمُتا ادلول الأعضاء وأأنه يرغب يف اإ ورّد وفد الصني بأأنه اس متع اإ
ذا اكنت املسأأةل يه قرار جلنة التنس يق. وذكَّر بأأن غالبية ادلول الأعضاء  ىل الاقرتاح اإ غالق التحقيق.  أأبدتاإ رغبُتا يف اإ

غالق يبقرار أأن يقر القرار يف قرارته ، رأأى الوفد رضور، يف عليهو   .اتالتحقيقابب  رئييس امجلعية العامة وجلنة التنس يق اإ

نه لن  .136 ىل أأن جلنة التنس يق ليست جلنة صياغة. وعليه، فاإ وأأحاط الرئيس علامً ابلقرتاح اذلي قدمه وفد الصني مشريًا اإ
ل مع النص الراهن وطلب من وفد أأملانيا التشاور مع يعطي اللكمة لأي اقرتاحات يف ذكل الصدد. وأأضاف أأنه يرحب ابلتفاع

آخر يرى رضور، يف حتسني النص ملواصةل تكل املناقشة. أأما جلنة التنس يق، فلن تشارك يف أأية  وفد الصني وأأي وفد أ
ىل عدد القضااي اليت ينبغي تناولها. وأأعلن الرئيس أأن اللجنة قد اختمتت مناقش ن جدول م 28البند  ةمعليات صياغة نظرًا اإ

 ودالأعامل بعد انُتاء قامئة املتحدثني يف تكل املسأأةل. وأأكد أأنه س يتيح لوفد أأملانيا فرصة أأخرى ملناقشة الاقرتاح مع أأي وفد ي
فطلب من  ؛من جدول الأعامل 28اقرتاح حتسينات يف ذكل الصدد. ورأأى الرئيس أأن الرؤية أأصبحت واحضة بشأأن البند 

د أأملانيا عىل وضع صيغة تقبلها لك الوفود. وشدد الرئيس عىل أأنه لن يعيد فتح ابب مناقشة ادلول الأعضاء التعاون مع وف
ل لإاثر، نقطة نظام. 28البند  بشأأناملضمون بعد انُتاء قامئة املتحدثني   من جدول الأعامل. وأأوحض أأنه لن يعطي اللكمة اإ

 ية وأأيد الاقرتاح اذلي قدمه وفد الصني.وأأعلن وفد طاجيكس تان رغبته يف املشاركة يف املشاورات غري الرمس  .137

 وطلب الرئيس من وفد طاجيكس تان التواصل مع وفد أأملانيا. .138

ىل الفقر،  .139 اليت تنص عىل مراعا، نتيجة  (5)وأأيد وفد بيالروس اقرتاح تنظمي مشاورات. ولفت انتباه جلنة التنس يق اإ
 احلالية. الاس تعراض واختاذ تدابري املتابعة الالزمة معرتضًا عىل صيغُتا

ىل وفد أأملانيا مبارش، بوصفه الوفد  .140 وأأحاط الرئيس علامً مبوقف وفد بيالروس وأأكد أأنه ينبغي توجيه تكل التعليقات اإ
م الاقرتاح، وأأضاف أأنه ل ينوي حتويل  ىل اجامتع جلنة صياغة. اجللسةمقّدِّ  اإ

بشفافية اتمة. الرقابة ادلاخلية  خدماتتب مك تقرير تناول ل وأأفاد وفد سويرسا بأأن بالده ما انفكت تويل أأمهية وبري،  .141
اتحمبجّرد اس تكامهل. وأأعرب عن رسوره حيال تقرير ذكل ال نرش الوفد وعليه، طلب  . وتوزيعه علهيا لدلول الأعضاء ة التقريراإ

وفضاًل عن ذكل، رحب الوفد ابلقرارات اليت اختكهتا جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا اخلامسة والعرشين وجلنة التنس يق يف 
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الس ياسة مراجعة ، فضال عن س ياسة املشرتايتمراجعة دورهتا الثانية والس بعني فامي خيص مراجعة ميثاق الرقابة ادلاخلية و 
مياهنا بأأن تكل التعديالت اخلاصة ابملبلغني عن اخملال فات يف الويبو. وأأيدت سويرسا تأأييدًا اتمًا تكل العمليات وأأعربت عن اإ

ىل املس تقبل بفضل تكل التدابري  دار، املنظمة وحتسيهنا. وستمتكن ادلول الأعضاء من التطلع اإ ىل تعزيز اإ والتغيريات س تؤدي اإ
لية ورئييس امجلعية العامة وجلنة التنس يق. وذكَّر الوفد بأأن للويبو الرقابة ادلاخ  خدماتاليت تراعي اس تنتاجات تقرير مكتب 

وادلول الأعضاء فهيا مسؤوليات وبري، لالمتثال بولية املنظمة وجيب أأل يكون الرتكزي عىل املايض وما اعمتد من تدابري. 
زاء  س امي  امحلض النووي ول قضية عناخلية الرقابة ادل خدماتتقرير مكتب  الانتقاد املوجه يفوأأوحض الوفد موقفه الهنايئ اإ

غفاليف حاةل واحد،.  مشلكة تواصلبأأنه اكنت مثة الوفد  عدم تعاون السلطات السويرسية. وأأقرّ  مل  وأأضاف أأنه بسبب جمّرد اإ
. واعرتفت حكومة سويرسا بككل اخلطأأ وحصحت الوضع يف الامتس قدمهالرد عىل الرقابة ادلاخلية  خدماتمكتب يتلق 

ىل تنظمي اجامتع مع املدعي العام جلنيف وأأن ذكل املدعي أأوائل  شهر سبمترب. مث ذكَّر الوفد بأأن املكتب قد دعا حكومته اإ
. وأأوحض املدعي العام حينئك أأن القانون 2014 ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية يف عامه العام ذور أأنه لن يغري موقفه اذلي أأبدا

أأن السلطات السويرسية مل حتاول قط عىل الوفد  الع عىل سري الإجراءات. وشددالاط الأطرافالسويرسي ل جيزي لغري 
 قضيةيف  بّت ت أأن  عرقةل حصول املكتب عىل املعلومات. وأأفادت بأأن مبدأأ فصل السلطات ينطوي عىل أأنه ل ميكن للحكومة

ذا طريقة العمل يل متجنائية ول أأن  أأخك عينات امحلض  جّراء ترّضروا من مأأهنموظفو الويبو  اعتربعىل السلطة القضائية. واإ
 .العام دعياملخالل من بأأنفسهم  ميارسوا حقوقهم، فعلهيم أأن دون علمهم النووي

 املشاورات عىل اقرتاحه. تابعةمن جدول الأعامل لمتهيل وفد أأملانيا مزيدًا من الوقت مل  28وعلق الرئيس مناقشة البند  .142

 يف ذكل الصدد، بأأن وفد أأملانيا أأجرى مشاورات مككِّّراً  من جدول الأعامل 28مناقشة البند  اس تأأنف الرئيسو  .143
 موافا، احلضور بنتاجئها. الوفد وطلب من

ن املشاورات اكنت ممثر، للغاية وأأن املسأأةل قد ُحسمت. ورشح جمددًا مقصد اس تخدام عبار، اإ فقال وفد أأملانيا  .144
مع توضيح أأن "التأأويد جمددًا" يعين عدم تغيري قرار جلنة التنس يق يف دورهتا الثانية  راررأأس الق"أأكدت جمددًا" الوارد، يف 

ىل توضيح  هيدف ذكل أأيضاً والس بعني. و  جراءات الويبو. و لقرار مبا يتفق ااإ بقاءاقرتح و اإ  جمددًا" يف النص. عبار، "أأكدت اإ

ىل الروح البناء، اليت سادت املناقشات مع وفد  .145 أأملانيا وغريها ساحبًا تعليقه السابق عىل الاقرتاح. وأأشار وفد الصني اإ
 وأأضاف أأن عبار، "أأكدت جمددًا" تعين موافقة لك ادلول الأعضاء احلارض، عىل قرار اللجنة السابق.

 املقرتحرأأس القرار والمتس وفد الهند من املستشار القانوين توضيح التفسري القانوين لعبار، "أأكدت جمددًا" الوارد، يف  .146
غالق التحقيق. وعليه، اس تفرس الوفد عن حتقيق  جيب عىل لأنه  تكل الغاية.ل  رأأسًا وتفصيالً القرار نص اللجنة اإ

توضيح الغرض الفعيل من عبار، "أأكدت  رأأس القرارواقرتح املستشار القانوين أأن يتوىل الوفد املسؤول عن صياغة  .147
ليه املشا يشغل  متأأكد مما غرينه اإ ورات غري الرمسية. وقال املستشار القانوين جمددًا" ومعناها يف تكل الفقر، وفقًا ملا توصلت اإ

دراهجا  رده بعد احلصول عىل التوضيحات الالزمة. متابعةاقرتح ف ،وفد الهند ومن النقاط اليت يود الوفد اإ

جراء  .148 غالق التحقيق رصاحًة يف النص قبل رفع اجللسة واإ املشاورات فأأوحض وفد الهند أأنه أأيد اقرتاح الصني برضور، اإ
الرمسية. ولكن وفد الصني حسب اقرتاحه. وعليه، طلب من وفد الصني أأن يوحض موقفه وأأن جيمتعان ملد، دقيقتني للتشاور 

 رسيعًا والانُتاء من ذكل البند.

آخر بند عالق يف ادلور، .149 ىل أأنه أ  فقرر وقف الاجامتع ملد، مخس دقائق أأي حىت اخلامسة مساء. ،وأأشار الرئيس اإ

الهند من املستشار القانوين، بعد اس تئناف الاجامتع، أأن يؤكد لغرض التسجيل يف حمرض اجللسة أأن  وطلب وفد .150
تأأويد قرار ادلور، الثانية والس بعني جمددًا ينطوي أأيضًا عىل القرار اذلي اختكه رئيسا جلنة التنس يق وامجلعية العامة. وشدد 
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ليه عند  يتيرسل رد املستشار القانوين يف حمرض اجللسة يك عىل أأن تكل النقطة حمور القرار. وطلب الوفد أأن يسجَّ  الرجوع اإ
 الاقتضاء وتفادي أأي لبس فيه.

اّبن وذكَّر املستشار القانوين بأأن جلنة التنس يق  .151 ، 2016سبمترب  12يف  املعقود،ادلور، الاس تثنائية أأحاطت علامً، اإ
غالق التحقيقات  ابلتقرير وابلقرارات والتوصيات الصادر، عن رئييس جلنة التنس يق وامجلعية العامة. واكن قرارا الرئيسني اإ

آخر.  جراء أ يف دورهتا الثانية والس بعني بككل. وأأوحض  علامً  ل رجعة فهيام. وأأحاطت جلنة التنس يق وهام قراراندون أأي اإ
غالق التحقيق.املستشار القانوين أأن الاقرتاح هو   تأأويد ذكل القرار جمددًا أأي اإ

ل يف احملرض. وعليه، أأيد الوفد توافق الآراء  .152 وأأفاد وفد الهند بأأن املستشار القانوين قد أأوحض الصور، وأأن رده قد ُّسِّ
 الاقرتاح قيد النظر. عىل

زاء الفقر، بوذكَّر وفد بيالروس  .153 قصد من عبار، "ُبث تدابري قبل الاسرتاحة لأنه جيهل امل (5)أأنه أأبدى شواغهل اإ
م الاقرتاح أأو املستشار  ىل عدم وجود أأي قامئة بتدابري املتابعة الالزمة وطلب من مقّدِّ املتابعة الالزمة". وأأشار الوفد اإ

 القانوين أأن يوحض تكل التدابري خبالف تعديل نظام املوظفني ولحئته.

ىل  وابدر وفد أأملانيا .154 الاقرتاح الأول اكن يشمل فقرتني )أألف وابء( تراعي اس تنتاجات أأن بتوضيح تكل املسأأةل. وذكَّر اإ
بالغ عن اخملالفات بغية التككري هبا. فميكن للجمعية العام  اللجنة الاستشارية املس تقةل واقرتاهحا بشأأن السبيل املفضل لالإ

ىل اعامتد سبيل مفضل لالإ  بالغ عن اخملالفات املزعومة. القيام بككل. فهو جمرد دعو، اللجنة الاستشارية ادلول الأعضاء اإ
ىل شعبة الرقابة ادلاخلية عندما جملالوأأضاف الوفد أأنه ل توجد قاعد، حاليًا يف ذكل ا . وعليه ل ميكن ضامن وصول الإبالغ اإ

يرغب موظف يف الإبالغ عن خمالفة مزعومة عن طريق املرشف عليه. ومن مث، أأراد الوفد مراعا، اقرتاح اللجنة الاستشارية 
. أأما عن مراعا، الفقر، "أألف"، فالسبب هو ميثاق الرقابة WO/GA/48/16من الوثيقة  19و 6س تقةل الوارد يف الفقرتني امل 

ىل بعض التدابري اليت تنطوي WO/GA/48/16ادلاخلية خيضع حاليًا للمراجعة، وأأشار الاقرتاح الوارد يف الوثيقة ذاهتا ) ( اإ
دراك عىل تعديل نظام املوظفني أأو تغيريه. ذل ىل ضامن عدم التوقف بعد مراجعة ميثاق املراقبة ادلاخلية واإ كل سعى الوفد اإ

وجود خطوات أأخرى يتعني اختاذها. وذور الوفد أأن املناقشات مع ادلول الأعضاء املهمتة قد أأسفرت عن اقرتاح بتغيري صيغة 
لتكل التغيريات احملمتةل وتأأييد ادلول الأعضاء فيه  الفقر، لتوضيح عدم اكامتل مسار املراجعة. واكن الهدف تأأييد جلنة التنس يق

 املطروحة. للك ما قد تقتضيه مراجعة ميثاق الرقابة ادلاخلية. وأأمل الوفد يف أأنه قد أأضفى بعض الوضوح عىل الأس ئةل

ىل تفسريات خمتلفة فامي خيص  .155 مراجعة وشكر وفد بيالروس وفد أأملانيا عىل رشحه. ورأأى أأن الصيغة املهبمة س تؤدي اإ
 الواثئق الإجرائية وغريها. وعليه، طلب الوفد متابعة العمل عىل الصيغة اليت ل يستس يغها.

ضافية لختتام مشاوراهتا وانشد  .156 ورأأى الرئيس أأن اللجنة أأوشكت عىل التفاق. وعليه، منح وفد أأملانيا مخس دقائق اإ
ىل ىل اتفاق نظرًا اإ رضور، اختتام تكل املسأأةل احلساسة. وذور أأنه يستشف  لك ادلول الأعضاء بكل قصارى هجدها للتوصل اإ

 توهجًا معينًا يف القاعة وطلب من ادلول الأعضاء جمددًا املسامهة يف اختتام املناقشات يف أأقرب فرصة ممكنة.

طار  (5)وأأدىل وفد س نغافو، مبالحظتني. أأما أأوهلام فهو تساؤل بشأأن تناول جلنة الربانمج واملزيانية ملوضوع الفقر،  .157 يف اإ
دراج تكل الفقر، يف القرار قيد  9البند  من جدول الأعامل اخلاص بشؤون التدقيق والرقابة. وعليه تساءل الوفد عن رضور، اإ

، وذور الوفد أأن القرار املقرتح يؤكد جمددًا قرارات القراراملناقشة. وأأما اثنهيام فيخص عبار، "أأكدت جمددًا" الوارد، يف رأأس 
الاس تثنائية. ولكن لحظ الوفد دخول العديد من العنارص اجلديد، يف ذكل الاقرتاح مقارنة ابلقرار  اختكت خالل ادلور،

اّبناملعمتد  ىل وفد أأملانيا  اإ م تكل املالحظات اإ  املراعا،. حق اذلي مل يولهاادلور، الثانية والس بعني. وأأفاد بأأنه قدَّ
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ن مل يراعِّ شواغل وفد س نغافور، خ .158 راً بأأن لك الوفود اكنت واعتكر وفد أأملانيا اإ الل املناقشات أأو اسرتاحة الغداء مككِّّ
ضافية. وذلكل  ىل تقدمي أأية أأس ئةل اإ محارض، حىت هناية الاجامتع وبأأنه دعا الوفود مرارًا اإ ن مل يراعِّ  اعتكاره الشديدالوفد  قدَّ اإ

ن رأأس القرار،  ىل اقرتاح قدمه وفد الث ، اللجنةيف دور أأي تأأويد القرار جمدداً بعض الشواغل. وقال اإ الثة والس بعني، استند اإ
ل ما قررته سابقًا. وأأضاف أأن الفقر،  اّبن الاجامتع لأنه مل ميكن للجنة التنس يق أأن تؤكد جمددًا اإ ىل  تريم (5)س نغافور، اإ اإ

 بناء عىل ادلروس املس تفاد، ودمعها س ياس يًا. الأنشطة املقبةلمراعا، 

ىل القرارات اليت اعمتدهتا جلنة وأأضاف الرئيس أأن توضيح رأأس القرار ا .159 ملقرتح يتكون من جزأأين. أأما أأوهلام فالإشار، اإ
ن اكن ذكل  التنس يق يف دورهتا الثانية والس بعني؛ وأأما اثنهيام فالنقاط امخلسة اليت مل ترد يف القرار السابق. وسأأل الوفد اإ

 حصيحًا.

ن العنارص الوارد، يف اقرتاحه مطابف .160 قة يف جوهرها للقرار اذلي اختكته اللجنة يف دورهتا الثانية رد وفد أأملانيا قائاًل اإ
مت بطريقة خمتلفة. وذكَّر الوفد بأأن اللجنة طلبت من اللجنة الاستشارية املس تقةل مراجعة قواعد  ِّّبت ونّظِّ والس بعني ولكهنا رت

جراء تكل املراجعة بنفسها املشرتايت يف دورهتا الثانية والس بعني ولكن بلغها بعدئك أأنه ل ميكن للجنة الاستشاري ة املس تقةل اإ
ن الفقر، املقرتحة  مانة أأداء تكل املهمة قبل أأن تس تعرضها اللجنة الاستشارية املس تقةل. ومن مث، فاإ منا ينبغي للأ  تبنّيِّ واإ

ن الرتحيب ابلإطار الأخال يق ترحيب املس تجدات اليت بلغت اللجنة منك القرار الأصيل ول جديد فهيا. وأأردف الوفد قائاًل اإ
ن تكل النقطة  جراءاهتا كام ذور الوفد يف بداية عرض النص. وعليه فاإ عالن.  جمردابملسار اجلاري لتعزيز قواعد الويبو واإ اإ

ضافة اس تعراض  وأأضاف أأن عنرص حامية املبلغني عن اخملالفات اكن مدرجًا يف قرار ادلور، الثانية والس بعني مع اإ
ىل مشاركُتا الكبري، يف ش ىت مراحل تكل العملية. ورأأى الوفد أأن الاستشارية املس تقةل للمراج اللجنة عة املقرتحة نظرًا اإ

ح الوفد أأن تسدي  اللجنة الاستشارية املس تقةل تمتتع ابلبعد الاكيف وتؤدي دورها كهيئة استشارية لدلول الأعضاء، ورجَّ
الفات. ويف اخلتام، أأعلن الوفد أأنه ميكن حكف اللجنة الاستشارية املس تقةل املشور، بشأأن س ياسة حامية املبلغني عن اخمل

ن  (5)الفقر،  نه ل مشلكة دليه يف ذكل لأن تكل الفقر، هتدف حرصًا  طرحتاإ ىل ادلول الأعضاء. وقال اإ مشلكة ابلنس بة اإ
ىل  ىل امجلعية العامة يف لك  أأن تقدماإ أأن تكل الفقر، مل  ميثاق الرقابة ادلاخلية. وذور الوفد الأعامل اجلارية عىلاللجنة دمعها اإ

 تطرح أأية مشالكت خالل املفاوضات خالل فرت، الاسرتاحة اليت اكنت بناء، وممثر، للغاية.

 ورأأى الرئيس أأن الصور، قد اتضحت بعد مداخةل أأملانيا وسأأل عن اس تعداد اللجنة لختاذ قرار. .161

ىل ترحيبه بككل.( بناء عىل مداخةل وفد أأملانيا 5وطلب وفد س نغافور، تأأويد حكف الفقر، ) .162  مشريًا اإ

م الاقرتاح مل ميانع حكف الفقر، )الرئيس وذكَّر  .163 ( من الاقرتاح لتيسري اعامتد الوثيقة. وأأضاف أأن 5بأأن وفد أأملانيا مقّدِّ
 ذكل سيساعد وفد بيالروس أأيضًا عىل تأأييد الاقرتاح. وشكر وفد أأملانيا عىل موافقته عىل حكف الفقر، املكوور،.

ىل "ضامن الاتساق املؤسيس" متسائاًل عن واقرتح وفد الول .164 ايت املتحد، الأمريكية تغيري عبار، "تدابري املتابعة" اإ
 مدى ارتياح وفد س نغافور، لتكل الصيغة.

رًا بأأنه أأعلن حسب وفد أأملانيا الفقر، )5وأأفاد الرئيس بأأن اقرتاح صيغة جديد، غري جمد  بعد حسب الفقر، ) .165 ( 5( مككِّّ
م عطاء اللكمة لوفد الولايت املتحد، الأمريكية. وعليه طلب الرئيس  بوصفه الوفد مقّدِّ الاقرتاح قبل فتح ابب التعليقات واإ

ىل أأن حكف الفقر، )  أأفضل طريقة لختتام املناقشات. هو( 5من وفد الولايت املتحد، الأمريكية حسب اقرتاحه مشريًا اإ

ض .166 افية وتساءل عن القرار الهنايئ فهيا. واكن الاقرتاح حكف وذكَّر وفد بيالروس بأأن وفد أأسرتاليا قد اقرتح صيغة اإ
ىل تدابري املتابعة الالزمة ليص  ح النص كام ييل: "ومراعا، نتيجة املراجعة احلالية مليثاق الرقابة ادلاخلية والنظر يف بالإشار، اإ

 قيد النظر.تعديل نظام موظفي الويبو ولحئته عند الاقتضاء". ورأأى الوفد أأن ذكل س ييرس التدابري 
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ىل طريق شائك وطلب من لك ادلول الأعضاء احلكر. وذكَّر للمر، الثالثة  .167 ولحظ الرئيس أأن املناقشة بدأأت تزنلق اإ
عطاء اللكمة لوفد بيالروس بعد موافقة وفد أأملانيا عىل ذكل. وعليه ل داعي ملتابعة مناقشة 5بأأنه أأعلن حسب الفقر، ) ( قبل اإ

(. وفضاًل عن ذكل، 5سيبدد أأي شكوك دلى وفدي س نغافور، وبيالروس فامي خيص الفقر، )تكل الفقر،. ورأأى أأن حكفها 
طار البند  ىل أأن تكل املسأأةل ختضع للمناقشة يف اإ من جدول الأعامل وعليه طلب من ادلول الأعضاء عدم  9أأشار الرئيس اإ

ىل الفقر، ) م الاقرتاح ( بعدما وافق الوفد 5الرجوع اإ  عىل حسهبا.مقّدِّ

( وأأنه يؤيد البيان يف مجمهل تأأييدًا شديدًا. 5وفد الولايت املتحد، الأمريكية عدم اعرتاضه عىل حسب الفقر، ) وأأعلن .168
ىل أأنه يبادل وفدي فيجي وابوس تان شواغلهام املعرب عهنا يف وقت سابق من اليوم وأأنه يشكك كثريًا يف  ومع ذكل، أأشار اإ

ىل تكل الأحداث. وأأقر بأأن غالبية ادلول الأعضاء رأأت أأن قراري أأحداث العام السابق والطريق اذلي أأدى ابملنظ مة اإ
جراءات تأأديبية فامي خيص املسائل اليت ُبثُتا جلنة التنس يق. ومن مث،  الرئيسني هنائيان وأأن التحقيق قد أأغلق ولن تتخك أأي اإ

امانت محلاية املبلغني عن اخملالفات متوقعًا من شدد الوفد عىل املهام املنوطة ابلواكلت التابعة ملنظومة الأمم املتحد، بتقدمي ض
 وبار موظفي الويبو ضامن حامية الشهود واملبلغني عن اخملالفات حامية اتمة.

ل عىل النحو الواجب  28وأأفاد الرئيس بأأن لك البياانت املدىل هبا يف مناقشة البند  .169 من جدول الأعامل ستسجَّ
مة يف ذكل الشأأن. أأول نتيجة  تكلوأأحيط علامً هبا. ورأأى أأن  لهيا ويه أأن اللجنة س تحيط علامً بلك البياانت املقدَّ وصل اإ

ع مع حكف الفقر، (. 5) ورأأى أأن جلنة التنس يق أأصبحت جاهز، لختاذ قرار يف اقرتاح أأملانيا بصيغته الأخري، أأي النص املوزَّ
ن جلنة  وأأعلن الرئيس أأن اللجنة ستتخك قرارًا يف فقر، القرار التالية: الويبو للتنس يق أأحاطت علام بتقرير رئيس جلنة "اإ

ىل ذكل، وافقت جلنة التنس يق عىل  التنس يق اخلارج وابلبياانت اليت أأدلت هبا الوفود اليت شاروت يف املناقشات. وابلإضافة اإ
 الاقرتاح التايل، ويليه النص اذلي مّعمه وفد أأملانيا ابس تثناء الفقر، اخلامسة."

ن جلنة التنس يق، يف دو  .170 رهتا الثالثة والس بعني )ادلور، العادية السابعة والأربعون(، أأكدت جمددًا قرار دورهتا اإ
 الثانية والس بعني )ادلور، الاس تثنائية السادسة والعرشون( وأأوصت امجلعية العامة للويبو مبا ييل:

 أأن ترحب بتدقيق "الإطار الأخاليق" اذلي جتريه حاليًا شعبة الرقابة ادلاخلية؛ (1)

وأأن تطلب من الأمانة مراجعة الس ياسة اخلاصة ابملبلغني عن اخملالفات، مع مراعا، ادلروس املس تفاد،  (2)
واملس تجدات وأأفضل املامرسات املُتبعة يف املنظامت الأخرى؛ وأأن تدعو اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة 

ىل اس تعراض تكل املراجعة املقرتحة والتعليق علهيا؛  اإ

من رئيس مكتب الأخالقيات تضمني التقرير الهنايئ معلومات عن أأي حالت قامئة من  وأأن تلمتس (3)
جراءات  بالغ عن خمالفة، مبا يتفق مع اإ حالت الانتقام ضد شهود يتعاونون مع حتقيق يف حاةل اإ

 السارية؛ الويبو

جراءأأيضًا وأأن تدعو  (4) ىل اس تعراض س ياسات الويبو واإ اهتا اخلاصة مدير شعبة الرقابة ادلاخلية اإ
ابملشرتايت عقب الاس تعراض اذلي جيريه املدير العام حاليًا، بناء عىل توصية رئييسم امجلعية العامة وجلنة 

التنس يق، لضامن الوضوح والشفافية يف معلية الرشاء يف الويبو، حىت يتس ىن تقدمي الاس تنتاجات والتوصيات 
ىل جلنة الربانمج واملزيانية يك تنظر فهيا ادلول  الأعضاء. اإ

 [املرفقانييل ذكل ]
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 املرفق الأول
 

 بيان رئيس مجعية موظفي الويبو أأمام أأعضاء جلنة الويبو للتنس يق

 (2016أأكتوبر  13)

 ، املندوبون املوقرون،السعاد،س يدي الرئيس، أأحصاب 

دار، الويبو يف حوار  ن جملس موظفي الويبو مجموعة جدية وجاد، من املمثلني املنتخبني حسب الأصول وامللزتمني ابلعمل مع اإ اإ
ىل حسن النوااي وخيدم املصاحل املتبادةل للموظفني والويبو. واحملزن أأننا مل نس تطع أأن نفعل ذكل  وجمدايً  يكون شفافاً  ويستند اإ

دار، الويبو، فقد لقيت الأغلبية العظمى من تعليقاتنا جتاهال عىل خالل العام الفائت. و  الرمغ من هجودان احلثيثة للتفاعل مع اإ
ذا اس تطاع  اجمللس أأن يس متر فال لسبب سوى أأنه يؤمن بأأن من املمكن والواجب أأن وتعرض اجمللس لضغوط مكثفة. واإ

 تتحسن الأوضاع وأأنه يتكفل مسؤولية ادلفاع عن املوظفني ورفع الصوت ضد الظل واخلطأأ.

لهيا أأو العز  ذا مل تكن هيئة مس تقةل خيتار الناس الانضامم اإ وف ومن العجز أأن تسامه أأية نقابة يف رفاه أأية منظمة وموظفهيا اإ
ىل جتاوزات 20 عن الانضامم، عىل منوال ما سّطرته املاد، ن النقاابت يه اليت تنبه اإ )أأ( من الإعالن العاملي حلقوق الإنسان. اإ

الإدار، ويه من الأمهية مباكن يف ادلميقراطية. ويف الوضع الراهن، تعاين الويبو من احنصار سلطة مفرطة يف يدي رئيسها 
ىل جانب بعض الهيئات اخلارجية وادلول التنفيكي اذلي يكون يف لك  شؤون املوظفني اخلصم واحلمك. وجمللس املوظفني اإ

الأعضاء دور حيوي لتصحيح هكا اخللل. وكام جاء عىل لسان براد شريمان عضو الكونغرس الأمرييك يف اجللسة املتعلقة 
قامة املساءةل يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية يوم  ىل نقابة فهيي الويبو".2016فرباير  24ابإ ن من منظمة دولية حتتاج اإ  : "واإ

واجمللس يف غاية الامتنان لأعضاء مجعية املوظفني وادلول الأعضاء يف الويبو عىل دمعهم النبيل واملتواصل. ولكن واجب 
منا  هكا لطيف الاكمل درع يزود عن ا هواجمللس املنتخب حسب الأصول حيمت عليه أأل يكون مكايعًا لأعضائه ل غري واإ

 للموظفني بأأوضاعهم وفئاهتم اخملتلفة، اهتداًء مببدأأ التعاضد بني املوظفني ووفاًء بولية اجمللس.

ىل أأدىن  ويؤسفنا أأن نبلغمك بأأن أأسوار اخلوف والريبة ما زالت حتيط ابملنظمة. وبعد أأن احنطت الروح املعنوية للموظفني اإ
. وابتت حيا، املوظفني دوامة من اخلوف والُتديد والاكتئاب والقلق تشلكها دراكهتا، مل جند بعد الاحنطاط سوى احنطاط

أأحداث الوقف عن العمل والتحقيقات ورضوب املضايقة املؤسس ية. وذلكل، جيب تلكيف جلنة خارجية مس تقةل ابلتحقيق 
ىل أأدا، للتخلص من املوظ ذ ياكفأأ يف تكل الأوضاع. ونرى أأن نظام تقيمي الأداء يف الويبو قد حتول اإ فني ل حتسني أأداهئم. اإ

نكار أأو تنبيه من مديرهيم. ويؤجج ذكل  املوظفون طويلو العهد اذلين يتفانون معاًل من أأجل املنظمة بتقيمي سليب دون سابق اإ
دار، الويبو تود التخلص مهنم حلساب موظفني مؤقتني ل تزال قميُتم الاقتصادية الفعلية يف عل الغي ب. أألس نة اخلوف من أأن اإ

ىل متابعة مسريهتم املهنية. وما يزيد الطني بةل  آخرون أأنفسهم ُسناء ادلرجة الأخري، من رتبُتم ل سبيل هلم اإ وجيد موظفون أ
ختفيض ُرتب وظائف اخلدمة العامة واملهنيني ختفيضًا مهنجيًا مع افتتاح عدد غري مس بوق من مناصب املديرين. 

د الع ولأن ديد من املوظفني من حقوقهم ومزاايمه املكتس بة بناء عىل قرارات تعسفية تصدرها املصائب ل تأأ ي فرادى، جيرَّ
دار، الويبو تكيل الكيل مبكيالني املزااي والاس تحقاقات املمنوحة للموظفني الفرنس يني املقميني  دار، املوارد البرشية. ويبدو أأن اإ اإ

ا، ُأجرب هكا الفريق من موظفي الويبو عىل دفع مرصوفات يف بدلمه دون العمل فيه. ونفيًا لروح الأمم املتحد، وممارساهت
مليون  70دورات اللغات من جيوهبم. ويف تكل الأثناء، مل تتوقف الويبو عن اس تضافة احلفالت الباذخة وُسلت رُبا قدره 

حجاف أأو قرص نظر أأكرث من ذكل ؟! هكا دليل صارخ ع ىل سوء فرنك سويرسي يف الثنائية الفائتة: أأمن اس تخسار أأو اإ
لزامية  ىل ذكل، تتقاعس املنظمة عن تنفيك توصيات امجلعية العامة للأمم املتحد، بشأأن رفع السن الإ ضافة اإ الإدار، والتدبري. واإ

حت فصل موظفني لأس باب  لإهناء اخلدمة عىل الرمغ من املزااي الواحضة اليت س تعود عىل املوظفني. وعوضًا عن ذكل، رجَّ
عالن جعزمه املبكر عن حصية من وراء س تار من ال الشفافية متجاهةًل املسبب وهو العمل، ويُرمغ هؤلء املوظفون عىل اإ



WO/CC/73/7 
Annex I 
2 
 

دار، التغيري" لن هيون هكا الفرض الواحض لس ياسات قهرية ومعادية للموظفني.  اخلدمة. ومعسول الالكم مثل "اإ
طالقها يف القرن احلادي والعرشين عىل  والوحش ية هكه املعامةل للمعتلني واملصابني من يه الصفة الوحيد، اليت ميكن اإ

 املوظفني أأثناء اخلدمة.

دار، املوارد البرشية لعام  ىل  2016ويعرض تقرير اإ صور، ممسوخة وغري واقعية للأحداث اليت شهدهتا الويبو. ولكن ل سبيل اإ
املوظفني والإدار، تتدهور يف ظل  جحب احلقيقة. فقد أأفاد احتاد رابطات املوظفني املدنيني ادلوليني مؤخرًا بأأن "العالقة بني

رصار املدير العام للويبو عىل امليض قدمًا يف انتخاب "جملس موظفني جديد" عىل الرمغ من أأن أأعضاء مجعية موظفي الويبو  اإ
ىل مقاعد جملس املوظفني. وأأضاف الاحتاد أأن "التفسري اجلديد" اذلي أأصدره املدير العام لقو  اعد قد انتخبوا مؤخرًا ممثلهيم اإ

املوظفني واذلي مسح لغري الأعضاء ابلتصويت يف انتخاابت جملس املوظفني "يتناىف متامًا مع التفسري املعمتد يف املنظمة منك 
نشاء مجعية املوظفني".  اإ

وها حنن ذا أأماممك اليوم، حنن جملس موظفي الويبو الوحيد املرشوع واملنتخب حسب الأصول، لنندد ابلتدخل غري 
يس التنفيكي للمنظمة اذلي يعّد انُتااكً حلرية التجمع والتعبري وتدخاًل غري قانوين يف شؤون متثيل املوظفني. املس بوق للرئ 

دار، ل جيرؤ عىل رفع رأأسه. وذلكل، نعلممك بأأن جملس املوظفني قد رفع  " لالإ نشاء احتاد "موال  ىل اإ وهيدف هكا اخملطط اإ
ن تطلب شكوى رمسية دلى جملس الويبو للطعون وأأنه مس ت عد لتصعيد الأمر حىت احملمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية اإ

الأمر. وادلميقراطية والتنوع بريئان لك الرباء، من الهجامت املوهجة ضد جملس املوظفني اليت ل تعدو ووهنا مكيد، دبرها أأقل 
دار، الويبو لإبطا ل متثيل الويبو. وخالفًا لالدعاءات الواهية الوارد، من س تة ابملئة من القوى العامةل اليت تتلقى تعلاميهتا من اإ

ن املوظفني ليسوا يف مقدمة تنظمي تكل الانتخاابت اجلديد، ول عىل يسارها ول مييهنا  دار، املوارد البرشية، فاإ يف تقرير اإ
منا املوظفون مضطربون وخائفون وانفرون. ول  وسطها؛ واإ

ىل مجعية وجيب أأن ينبع التغيري من ادلاخل ل أأن يكو ن دخياًل علينا. فقد احرتم اجمللس اختيار لك من مل يرغبوا يف الانضامم اإ
موظفي الويبو؛ وظلت للراغبني مهنم فرص كثري، للمشاركة يف هيئات أأخرى مثل جملس الويبو للمعاشات التقاعدية والفريق 

مةل خمتلفة متأألفة من متطوعني. ولكن يف الاستشاري املشرتك وجملس الويبو للطعون. ويشارك العديد مهنم يف أأفرقة عا
حجافًا للأعضاء اذلين يسددون مس تحقاهتم تضامنًا  ىل امجلعية اإ املطالبة ُبق التصويت يف جملس موظفي الويبو دون الانضامم اإ

 مع زمالهئم ودعامً لس تقالل مجعيُتم ماليًا وس ياس يًا.

ىل مم املتحد، وابت الوضع يف الويبو حرجًا حىت اضطر جملس املوظفني اإ  التواصل مع عدد من املقررين اخلاصني التابعني للأ
املعنيني ُبقوق الإنسان لتحري وضع حقوق الإنسان يف الويبو. وحظي اجمللس يف مسعاه هكا عىل دمع مجعيات املوظفني من 

ِّّلت بأأكرث من   LabourStartىل موقع توقيع عريضة أأصدرت مؤخرًا ع 5500هيئات ش ىت اتبعة ملنظومة الأمم املتحد،. وذي
بعنوان "ل حلل النقاابت والانتقام من املبلغني عن اخملالفات يف الويبو". ولعل تكل العريضة هتدد مصداقية منظومة الأمم 

 املتحد، برمُتا.

 الرقابة ادلاخلية عن التحقيق يف اخملالفات خدماتوملن شواغل ابل املوظفني الأخرى اليت يصعب جتاهلها تقرير مكتب 
ىل اختالس عينات امحلض النووي  املدعى هبا ضد الرئيس التنفيكي للمنظمة. ول ينظر جملس موظفي الويبو بعني راضية اإ

بد من أأن يكون الرئيس التنفيكي قدو، يقتدي هبا املوظفون اس تحسااًن  اخلاصة ابملوظفني وانُتاك نظام املوظفني ولحئته. ول
اتحة نسخة قهرًا، وأأن يظل لك الناس سواس ي ل ة أأمام القانون. وذلكل، مفن اخمليف السامح بعرض "موضوع" التحقيق واإ

جراءات التحقيق ملا يف  167اكمةل من تقرير التحقيق غري املنقوص دون أأن يعّد ذكل خمالفة للامد،  من دليل الويبو اخلاص ابإ
 نتقامية.ذكل من انُتاك حلرمة املبلغني عن اخملالفات والشهود وتعريضهم للأعامل الا
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وتنتابنا الريبة أأيضًا من دور شعبة الرقابة ادلاخلية ومكتب الأخالقيات ومكتب املستشار القانوين يف معاجلة هكا التقرير 
ىل الرئيس التنفيكي، ولكها هيئات مسؤوةل مبارش، أأمام ذكل الرئيس. وملن املروع أأن  واخملالفات والأعامل الانتقامية املنسوبة اإ

 خدماتابلتحقيقات حضور اجامتع اس تثنايئ عقدته جلنة التنس يق ملناقشة تقرير التحقيق الصادر عن مكتب  يُسمح للمعين
ىل ادلول الأعضاء يف الويبو بدون  الرقابة ادلاخلية يف حق الشخص ذاته. ونتخوف أأيضًا من أأن التقرير املنقوص ُأرسل اإ

ولقد حاول اجمللس مرارًا أأن يتواصل مع رئييس امجلعية العامة  صفحة. 950املرفقات والأدةل والشهادات اليت تشلك وحدها 
عالمية للك موظفي الويبو عن ذكل املوضوع والاجامتع هبام، ولكن هباء. ولعل آنكاك لتنظمي جلسة اإ يف  وجلنة التنس يق أ

جاابت. وجملس املوظفني قلق من املسؤولني عن اختالس عينات امحل ض النووي من قضية امحلض النووي أأس ئةل أأكرث من اإ
شك يف أأهنا جرمية وأأن البدل املضيف يعل أأسامء املتورطني. وعليه، نناشد البدل املضيف التعاون والإجابة عن  املوظفني. ول

 احتاد رابطات املوظفني املدنيني ادلوليني أأي –هكه الأس ئةل وحل قضية امحلض النووي اس تجابًة لطلب احتادي املوظفني 
(FICSA ) نس يق للنقاابت والرابطات ادلولية ملوظفي منظومة الأمم املتحد،جلنة الت و (CCISUA )–  الذلين ميثالن حنو

جراءات بعدما ثبتت  120 000 موظف من خمتلف أأحناء منظومة الأمم املتحد،. واجمللس مضطرب أأيضًا من عدم اختاذ أأية اإ
ي يعّد جرمية جنائية مثل اختالس عينات امحلض النووي اخملالفة يف قضية املشرتايت. وخيىش كثريًا من اس تغالل النفوذ اذل

جراءات املشرتايت.  وخمالفة اإ

الس يدات والساد،، العدل املتأأخر ظل بني. وخري مثال عىل ذكل الس يد منصف اكتب، الرئيس السابق جمللس موظفي 
. 2014التعسفي عن اخلدمة يف سبمترب الويبو وأأحد املبلغني عن اخملالفات اذلي مل جيزم عدًل لأكرث من س نتني بعد فصهل 

ىل أأن فصهل غري قانوين ولكن املدير العام رفض قبول توصيات اجمللس.  ولقد ىل علمنا أأن جملس الويبو للطعون خلص اإ منا اإ
والآن، س يضطر الس يد منصف اكتب لالنتظار س نتني أأو ثالثة أأمام احملمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية. ول ميكن قبول 

صالح نظام العدل ادلاخيل ا نتصاف يتطلب مخس س نوات بأأي شلك من الأشاكل. ذلكل، حيث جملس موظفي الويبو عىل اإ
املعيب، ومنح الاس تقاللية لشعبة الرقابة ادلاخلية ومكتب أأمني املظامل ومكتب الأخالقيات يف الويبو. ونطلب أأيضاً حامية املبلغني 

عاد، تعييهنم لأهنم ظُ   لموا دفاعاً عنا مجيعًا مثل "طيور الاكانري يف منجم الفحم" كام وصفهم ممثلو الكونغرس الأمرييك.عن اخملالفات واإ

وبلغ جملس املوظفني أأن عددًا من اخملالفات املدعى هبا ضد الرئيس التنفيكي ل تزال قيد النظر يف شعبة الرقابة ادلاخلية 
نظام العدل ادلاخيل أأيضًا للفحص. ومن هكا املنطلق، يدعو جملس  واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة، وخيضع اختالل

ىل تلكيف جلنة خارجية مس تقةل ابلنظر يف هكه الادعاءات والتحقيق فهيا بشفافية اتمة وبدون أأي تدخل.  املوظفني اإ

ؤوب بلك احرتاف ويف هكه الأوقات العصيبة، حيّّي جملس موظفي الويبو املوظفني اذلين حافظوا عىل هدوهئم ومعلهم ادل
خلدمة املنظمة. وما من دليل عىل ولء اجمللس وتفانيه للمنظمة أأكرب من عرض شواغلنا عليمك اليوم يك تنظروا يف أأمرها. 

منا حنن موظفون مدنيون دوليون من رعااي بالدمك، ويف هناية املطاف  وغين عن القول أأن املوظفني واجمللس ليسوا مبتطرفني. واإ
  من أأجل هكه املنظمة.برش يتفانون معالً 

جياد حل يريض امجليع، ورّد الظل والعداةل املزيفة  .اي أأيُتا ادلول الأعضاء، دعوان نعمل يداً بيد من أأجل حتقيق املصلحة املشرتكة، واإ

 وشكرًا عىل حسن اس امتعمك.

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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 تعليقات الأمانة
 عىل بيان رئيس مجعية موظفي الويبو

ىل أأعضاء جلنة الويبو للتنس يق  1اإ

أأعرب املدير العام عن رغبته يف الإدلء ببعض املالحظات، خاصة بشأأن انتخاب جملس موظفني جديد، ويه مسأأةل س بق 
ن مجموعة وأأن أأوحض  ىل هكه العملية أأو يديرها أأو يرشف علهيا وقال اإ ها العام املايض. وشّدد الرئيس عىل أأنه ليس من يبادر اإ

ىل  70من  الفريق الاستشاري موظفا اعرتضت عىل تفسري ماد، نظام املوظفني املتعلقة مبجلس املوظفني وقدمت عريضة اإ
يتأألف من ثالثة أأشخاص يعيهنم املدير العام  ق الاستشاري املشرتكالفريلطلب اس تعراض التفسري. وأأضاف أأن  املشرتك

دار، املوارد البرشية. وخلص  ىل أأن التفسري  الفريق الاستشاري املشرتكوثالثة ينتخهبم املوظفون والأمانة وأأمني رس من اإ اإ
ن اك نوا من املسامهني يف اجمللس أأو ل. الصحيح لهكه املاد، هو أأنه ينبغي أأن يُنتخب جملس املوظفني من قبل مجيع املوظفني، اإ

ىل أأن العاد، جرت حىت الآن بأأن يُسمح للموظفني املسامهني يف جملس املوظفني فقط، ويرتاوح عددمه  وأأشار املدير العام اإ
ىل أأن اس تنتاجات 1250موظف من أأصل  500و 400بني   موظفًا، ابلتصويت يف انتخاابت اجمللس. والتفت املدير العام اإ

ىل  الاستشاري املشرتك الفريق لإبداء رأأي مس تقل فهيا، وهو أأكّد اس تنتاجات الفريق.  مكتب املستشار القانوينُأرسلت اإ
ىل أأن أأعضاء من املوظفني تولوا بأأنفسهم تنفيك هكا الرأأي اذلي أأبداه  ، ل الإدار،، وأأهنم الفريق الاستشاري املشرتكوأأشار اإ

وضعوا بناًء عىل هكا القرار معلية لنتخاب جملس موظفني جديد ميكن أأن يشارك فهيا مجيع املوظفني، يف انتخاابت ستنّظم 
يف شهر ديسمرب من هكا العام. وأأعاد املدير العام التأأويد عىل أأن هكا التطور مل حيظم برتحيب جملس املوظفني احلايل، ومل 

ليه نه تطور من صنع املوظفني أأنفسهم. وعلّق املدير العام عىل مسأأةل معنوايت  تُبادر اإ دار، املنظمة بأأي شلك من الأشاكل. اإ اإ
ن هكه  ىل الإحصاءات عىل أأهنا مؤرشات موضوعية يف هكا الصدد. ومىض يقول اإ نه ينبغي الإشار، اإ املوظفني فقال اإ

جيابية للغاية ابلنس بة للفرت، املشموةل اب فاد، أأو بدون الإحصاءات اإ جازات مرضية ابإ ذ أأن عدد أأايم الغياب )اإ لتقرير السابق، اإ
فاد، وحالت الطوارئ العائلية(، عىل سبيل املثال، اخنفض بقدر  يوم . وأأوحضت الأمانة، نزوًل عند طلب املدير  1000اإ

ىل  ىل شهد اخنفاضًا م نظام العداةل ادلاخليةالعام، أأن عدد ادلعاوى اليت رفعها موظفون اإ لحوظًا. وتطرق املدير العام اإ
الأخرى اليت أأاثرها جملس املوظفني يف بيانه ليفيد بأأن حتليلها والتعليق علهيا سيتطلبان بعض الوقت. وأأكّد املدير  املسائل

عاد، جملس امل ىل اإ وظفني العام للجنة بأأنه أأحاط علامً ابهامتم مبداخةل جملس املوظفني وأأن الإدار، س تجدد هجودها الرامية اإ
ىل  طاوةل التشاور. اإ

 هناية املرفق الثاين والوثيقة[]

                                                
1

 يرد بيان رئيس مجعية املوظفني يف املرفق الأول لهكه الوثيقة.  


