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

جنيف ،من  2اإىل  11أأكتوبر 2017

التقرير

اذلي اع متدته جلنة الويبو للتنس يق
 .1تناولت جلنة الويبو للتنس يق البنود التالية اليت تعنهيا من جدول ا ألعامل املو ّحد (الوثيقة  1 :)A/57/1و 2و 3و4
و 5و 6و 7و 10و 12و 28و 29و 30و.31
.2

وترد التقارير عن البنود املذكورة ،فامي عدا البنود  7و 28و ،29يف التقرير العام (الوثيقة .)A/57/12

.3

وترد يف هذه الوثيقة التقارير عن البنود  7و 28و.29

 .4وانتخب الس يد دانري موكش يف (قرغزيس تان) رئيسا للجنة التنس يق؛ وانتخب الس يد يوكيو أأونو (الياابن)
والس يد فزيال شريي س يدهارات (اإندونيس يا) انئبني للرئيس.

WO/CC/74/8
2

البند  7من جدول ا ألعامل املو ّحد
املوافقة عىل التفاقات املربمة
 .5استندت املناقشات اإىل الواثئق  WO/CC/74/1وWO/CC/74/1 Add. Rev.
و.WO/CC/74/1 Add.2
.6

وشكر الرئيس الوفود عىل انتخابه رئيسا للجنة التنس يق ودعا املستشار القانوين اإىل تقدمي بند جدول ا ألعامل.

 .7وذكّر املستشار القانوين بأأنه ّ
يتعني ،طبقا للامدة  )1(13من اتفاقية الويبو ،أأن يتوىل املدير العام اإبرام أأي اتفاق عام
يوضع هبدف اإنشاء عالقات معل وتعاون مع منظامت حكومية دولية أأخرى ،وذكل بعد موافقة جلنة الويبو للتنس يق .وذكّر
بأأنه يُقرتح عىل جلنة الويبو للتنس يق املوافقة عىل س تة اتفاقات تعاونية عامة من هذا النوع ،كام هو وارد يف
الوثيقة  .WO/CC/74/1و أأشار املستشار القانوين ،فضال عن ذكل ،اإىل أأن املادة  )4(12من اتفاقية الويبو تنص عىل أأن
"للمدير العام أأن يتفاوض خبصوص التفاقات ،وبعد أأخذ موافقة جلنة التنس يق يقوم ابإبرام وتوقيع هذه التفاقات نيابة عن
املنظمة" ،والتفاقات املعنية يه اتفاقات تعاونية تُربم مع ادلول ا ألعضاء بغرض متتع املنظمة وموظفهيا وممثيل لك ادلول
ا ألعضاء ابلمتيازات واحلصاانت اليت قد تكون رضورية لتحقيق أأهدافها وممارسة وظائفها .وقال ،يف هذا الصدد ،اإنه مت
التفاوض عىل اتفاقني من هذا القبيل مع اجلزائر ونيجرياي ،عىل التوايل ،لفتح مكتبني خارجيني يف البدلين املذكورين طبقا
للفقرة  5من املبادئ التوجهيية اخلاصة مباكتب الويبو اخلارجية .و أأضاف أأن التفاقني املشار اإلهيام ،والواردين يف
الوثيقتني  WO/CC/74/1 Add. Rev.و WO/CC/74/1 Add.2معروضان عىل جلنة الويبو للتنس يق يك توافق
علهيام .و أأوحض أأن الك التفاقان ينص عىل امتيازات وحصاانت وتسهيالت رضورية لتحقيق أأهداف املكتبني اخلارجيني،
وضامن الكفاءة يف ممارس هتام لوظائفهام طبقا للامدة  )3(12من اتفاقية الويبو .ومىض يقول اإن التفاقني س يكوانن ،بناء عىل
ذكل ،مبثابة منوذج لالتفاقات اليت س ُتربم يف املس تقبل بشأأن فتح ماكتب خارجية .و أأخريا ،أأشار املستشار القانوين اإىل أأن
التفاق مع اجلزائر صدر بلغتني أأصليتني وهام العربية والفرنس ية ،و أأن لالك النصني احلجية نفسها .و أأوحض أأنه بعد اإجراء مزيد
من املشاورات مع وفد اجلزائر ،أأدخلت عىل النص العريب بعض التغيريات التحريرية وغري املوضوعية ،كام هو وارد يف
الوثيقة .WO/CC/74/1 Add. Rev.
 .8وشكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية الرئيس ور ّحب بفرصة اس تعراض اتفايق املكتبني اخلارجيني .و أأعرب عن
رسوره من أأن التفاقني مينحان مجموعة اكمةل من الامتيازات واحلصاانت للموظفني اذلين س يعملون يف املكتبني اخلارجيني
املعنيني ،وكذكل ملن يسافرون اإلهيام ألغراض اجامتعات ومؤمترات تتعلق ابلعمل .كام أأبدى الوفد رسوره حيال عدم حياد
التفاقني عن الامتيازات واحلصاانت املمنوحة فعال للبعثات ادلبلوماس ية.
 .9وحتدث وفد الس نغال ابمس اجملموعة ا ألفريقية ور ّحب مببادرة التوقيع عىل مذكرات التفامه من أأجل اإقامة أأنشطة
وبرامج مشرتكة مضن الولايت املمنوحة نيابة عن ادلول ا ألعضاء املهمتة .وقال اإن مجموعته ستتابع بوجه خاص التفاق املربم
مع امجلاعة الاقتصادية دلول غرب أأفريقيا ( )ECOWASوالتفاقني اخلاصني بفتح مكتبني خارجيني يف اجلزائر ونيجرياي.
 .10ووافقت جلنة الويبو للتنس يق عىل مذكرة التفامه بني الويبو وامجلاعة الاقتصادية دلول غرب أأفريقيا
)(ECOWAS؛ واتفاق التعاون بني الويبو وامجلعية املشرتكة بني برملاانت ادلول ا ألعضاء يف كومنولث ادلول
املس تقةل )(IPA CIS؛ ومذكرة التفامه بني الويبو ومنظمة التعاون الاقتصادي )(ECO؛ ومذكرة التفامه بني الويبو
وجامعة ادلول العربية؛ ومذكرة التفامه بني الويبو والواكةل ادلولية للطاقة املتجددة )(IRENA؛ ورشاكة الويبو يف
الإعالن املشرتك مع رؤساء بعض املنظامت ادلولية؛ كام ترد يف املرفقات ا ألول والثاين والثالث والرابع واخلامس
والسادس للوثيقة .WO/CC/74/1
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 .11ووافقت جلنة الويبو للتنس يق عىل التفاق املربم بني الويبو وحكومة امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية كام
ورد يف مرفق الوثيقة .WO/CC/74/1 Add. Rev.
 .12ووافقت جلنة الويبو للتنس يق عىل التفاق املربم بني الويبو وحكومة هجورية نيجرياي الاحتادية كام ورد يف
مرفق الوثيقة .WO/CC/74/1 Add.2
 .13وشكر وفد نيجرياي ادلول ا ألعضاء وا ألمانة عىل الثقة اليت ُوضعت يف بدله من خالل املوافقة عىل اتفاق البدل املضيف
املربم بني الويبو وحكومة نيجرياي بغرض اإنشاء أأحد مكتيب الويبو اخلارجيني الرائدين يف أأفريقيا خالل الثنائية .2017/2016
وقال اإن هذا التطور ميث ّل رشاكة اسرتاتيجية ذات فائدة متبادةل بني الويبو ونيجرياي ،ومن ّمث أأفريقيا .و أأضاف أأنه يتطلّع،
اإىل جانب الويبو وادلول ا ألعضاء وسائر أأحصاب املصلحة ،اإىل العمل عىل ضامن أأن يساعد مكتب الويبو اخلاريج يف أأبوجا
عىل حتفزي الابتاكر والإبداع يف نيجرياي وغريها من البدلان ا ألفريقية .و أأشار ،بوجه خاص ،اإىل أأن بدله سيتعاون مع لك
أأحصاب املصلحة املعنيني لضامن اإسهام ذكل املكتب يف تيسري اس تخدام امللكية الفكرية ألغراض التمنية يف نيجرياي وسائر
البدلان ا ألفريقية.
 .14و أأبرز وفد اجلزائر دمع بدله يف جناح هممته .وشكر ا ألمانة عىل ما أأبدته من فعالية وجاهزية منذ بداية املسار ،اذلي
س يفيض يف القريب اإىل فتح مكتب خاريج يف اجلزائر .كام شكر ادلول ا ألعضاء عىل ادلمع اذلي أأبدته لبدله والثقة اليت
وضعهتا فيه و أأعرب جمددا عن الزتامه الاكمل بضامن معل املكتب عىل النحو املناسب.

البند  28من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقارير عن شؤون املوظفني
" "1التقرير عن املوارد البرشية
 .15استندت املناقشات اإىل الواثئق  WO/CC/74/2و WO/CC/74/2 Corr.وWO/CC/74/5
و.WO/CC/74/6
 .16وفامي خيص "التقرير الس نوي عن املوارد البرشية" ،أأفادت ا ألمانة بأأن التقرير يعرض موجز ًا ألنشطة اإدارة املوارد
البرشية يف الفرتة من يوليو  2016اإىل هناية يونيو  2017مع رمس صورة عامة لعمل الإدارة واملقاييس الرئيس ية املتعلقة ابلقوى
العامةل يف املنظمة .وشددت عىل النقاط ا ألربعة التالية "1" :ظل عدد موظفي املنظمة مس تقر ًا مع اس مترار زايدة الإنتاجية
عىل مدى العام السابق؛ " "2حققت املنظمة تواز ًان أأفضل بني عقود املوظفني الطويةل ا ألجل والرتتيبات التعاقدية الأكرث
مرونة للتكيف مع الاحتياجات املؤقتة فعززت بذكل املنظمة مرونهتا وجتاوهبا الرسيع مع احتياجات العمل والتكيف معه؛
" "3اس متر اخنفاض حصة تاكليف املوظفني من اإجاميل النفقات ويُتوقع أأن تبلغ  62.4ابملئة للثنائية 2019/2018؛
" "4ن ُ ِّفّذت اسرتاتيجية املوارد البرشية اليت أأقرهتا ادلول ا ألعضاء يف عام  2012بعناية من أأجل مواءمة الوظائف الشاغرة
وإاعادة ختصيص املوارد متاش ي ًا مع احتياجات العمل يف احلارض واملس تقبل .وذكرت ا ألمانة أأن املنظمة تعمل يف ظل بيئة
رسيعة التغري حفددت الويبو كخطر تنظميي رئييس عدم تكيف القوى العامةل مع احتياجات العمل .و أأضافت أأن املنظمة تفتقر
لبعض املهارات ول س امي يف اللغات الآس يوية املتعلقة بنظام معاهدة الرباءات فض ًال عن القدرات املعلوماتية لإدارة العمليات
عىل مس توى املنظمة حيث يزداد الانتقال من الإجراءات الورقية اإىل الوسائل الإلكرتونية .وفض ًال عن ذكل ،حققت
املنظمة نتاجئ جيدة بفضل معلية اإعادة التقومي التدرجيي للقوى العامةل ألن تكل العملية اكنت أأساس ية ابلنس بة اإىل املنظمة.
وفامي خيص طلب ادلول ا ألعضاء زايدة التنوع اجلغرايف يف القوى العامةل ،أأبلغت ا ألمانة اللجنة أأهنا أأجرت املزيد من أأنشطة
الرتوجي خالل ا ألشهر الثين عرش السابقة فزادت عدد ادلول ا ألعضاء املمثةل يف مالك املوظفني .وذكرت أأن ذكل العدد قد
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بلغ  122بدل ًا ممث ًال يف فئة املوظفني الفنيني من القوى العامةل وهو عدد غري مس بوق .و أأقرت ا ألمانة بصعوبة حتقيق التوازن
بني اجلنسني عىل لك املس توايت و أأن املزيد من العمل لز ٌم عىل مس توى الوظائف العليا عىل الرمغ من التقدم احملرز.
و أأضافت أأن التقرير يرسد بعض املبادرات اليت ن ُ ِّفّذت يف ذكل الصدد .وشددت ا ألمانة عىل أأهنا استمثرت موارد كبرية يف
أأنشطة التدريب وتمنية املوظفني مع اإاتحة قامئة كبرية من خيارات التدريب للموظفني مبا يف ذكل التدريب التقين والإداري.
و أأضافت أأن س بل ادلمع قد ِّّقدمت للموظفني من أأجل مواصةل دراساهتم العليا و أأهنا رشعت يف تنفيذ برانمج خمصص للتقدم
الابتاكر وممارسات العمل
املهين من أأجل دمع حتقيق التوازن بني اجلنسني .وفض ًال عن ذكل ،جشع برانمج املاكفأآت والتقدير
َ
اجليدة مع حتقيق املوظفني نتاجئ ممتازة ول س امي يف جمال الرتمجة الآلية .وخالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،اس متر حتسني الكفاءة
التشغيلية مع اعامتد العديد من اخلدمات والعمليات املرتبطة ابملوارد البرشية عىل اخلدمة اذلاتية والإدارة الإلكرتونية للواثئق.
وستس متر الإدارة يف وضع تكل الإجراءات اإذ رشعت يف تنفيذ مخسة مشاريع للتخطيط للموارد املؤسس ية .وفامي خيص
"اسرتاتيجية املوارد البرشية  ،"2021-2017عرضت ا ألمانة الوثيقة  WO/CC/74/5قائةل اإن تكل الاسرتاتيجية اجلديدة
تستند اإىل خطة الويبو الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط للفرتة  .2021-2016وذكرت أأن املوارد البرشية تؤدي دور ًا رئيس ي ًا
يف حتقيق اإحدى راكئز الهدف الاسرتاتيجي التاسع للويبو "دمع اإداري ومايل فعال لمتكني الويبو من تنفيذ براجمها" .و أأبلغت
ا ألمانة اللجنة بأأن ا ألهداف الرئيس ية ا ألربعة لالسرتاتيجية يه " "1دمع مس تقبل مس تدام للويبو بوصفها واكةل متخصصة
ذاتية المتويل من واكلت ا ألمم املتحدة يف ظ ّل بيئة رسيعة ا ّ
لتغري؛ " "2وإانشاء قوى عامةل متنوعة وشامةل لإقامة بيئة معل
مبتكرة؛ " "3وتعزيز الويبو بوصفها هجة معل مفضةل من خالل تنفيذ املامرسات الفضىل لإدارة املواهب؛ " "4وتوفري معليات
فعاةل موهجة حنو خدمة املس هتلكني وأآليات للتواصل املتجاوب مع الزابئن واختاذ القرارات استنادا اإىل البياانت .و أأضافت أأن
الس ياسات وا ألنظمة املرتبطة ابملوارد البرشية مصممة دلمع حتقيق تكل ا ألهداف .ومن التدابري املتخذة لتحقيق تكل ا ألهداف
ختطيط القوى العامةل بعناية؛ وإاعادة تقومي املهارات؛ واس تقطاب املواهب الالزمة والاستامثر يف التدريب وتطوير املوظفني؛
وبرانمج املاكفأآت والتقدير عىل الإجنازات؛ وحتسني اإدارة الوقت برتتيبات معل مرنة؛ ونظام واسع دلمع املوظفني عن طريق
خدمات الرفاه الاجامتعي والرعاية الطبية .وفض ًال عن ذكل ،ستساعد أأنشطة الرتوجي يف ادلول ا ألعضاء غري املمثةل عىل
حتسني التنوع اجلغرايف للقوى العامةل مع مسامهة س ياسات املنظمة بشأأن املساواة بني اجلنسني والعمل الواسع النطاق عىل
تعممي املساواة بني اجلنسني يف معل املنظمة يف حتقيق التوازن بني اجلنسني عىل لك املس توايت .واختمتت ا ألمانة عرض
الوثيقة معلنة أأن اسرتاتيجية املوارد البرشية ستنفَّذ يف حدود املزيانية اخملصصة .وفامي خيص "سن التقاعد الإلزامية" ،عرضت
ا ألمانة الوثيقة  WO/CC/74/6حيث ُاقرتح اعامتد سن عام للتقاعد ،يه اخلامسة والس تون ،للك املوظفني اعتبار ًا من 1
يناير  .2021وأأشارت اإىل أأن أأمانة ا ألمم املتحدة وصناديقها وبراجمها س تطبق سن التقاعد يف اخلامسة والس تني اعتبار ًا من 1
يناير  2018مع ًال بقرار امجلعية العامة ل ألمم املتحدة .و أأفادت ا ألمانة بأأن املنظمة ملزتمة مبواءمة س ياساهتا اخلاصة ابملوارد
البرشية مع تكل املعمتدة عىل مس توى النظام املوحد ل ألمم املتحدة مضيف ًة أأهنا طبقت سن التقاعد يف اخلامسة والس تني عىل
لك املوظفني املع َّينني اعتبار ًا من  1يناير  2014أأي حنو  20ابملئة من املوظفني اذلين سيتقاعدون عند سن اخلامسة
والس تني .وشددت ا ألمانة عىل أأن للمنظمة احتياجات معل حمددة للغاية و أأن جمال امللكية الفكرية يشهد حتولت رسيعة يف
مجيع أأحناء العامل .وفض ًال عن ذكل ،أأدرت املنظمة أأكرث من  95ابملئة من اإيراداهتا بفضل الرسوم احملصةل من الزابئن العامليني
وقد تغريت قاعدة الزابئن وطريقة توفري اخلدمات تغري ًا كبري ًا خالل الس نوات القليةل املاضية .وشددت ا ألمانة أأيض ًا عىل أأن
املنظمة وجدت من الصعب حتويل قوهتا العامةل ابلرسعة الاكفية ملواكبة التحولت اخلارجية الرسيعة حفددت ذكل خطر ًا
اسرتاتيجي ًا رئيس ي ًا عىل املنظمة .ويف ذكل املقام ،بذلت املنظمة هجود ًا حثيثة لإدارة اخملاطر عىل مدى الس نوات السابقة من
أأجل سد الثغرات يف املواهب وإاعادة تقومي قوهتا العامةل .وفض ًال عن ذكل ،حتسنت الفاعلية مع احلد من التاكليف؛ وعىل
الرمغ من زايدة معدلت الإيداع ،مل تُفتح وظائف اإضافية .وإامنا اخنفضت حصة تاكليف املوظفني من اإجاميل نفقات املنظمة.
ومع ذكل ،أأقرت ا ألمانة برضورة مواصةل اإعادة تقومي القوى العامةل مشرية اإىل أأن معدل ّ
تغري املوظفني يف املنظمة ٌ
منخفض
للغاية .وذكَّرت بأأن العامل الرئييس للمتكن من اإعادة تقومي القوى العامةل هو تقاعد املوظفني والعكوف عىل الوظائف الشاغرة
بعناية قبل مواءمهتا مع احتياجات العمل و أأولوايت املنظمة .وسلطت ا ألمانة الضوء عىل نظام معاهدة الرباءات حيث يعمل
 33ابملئة من موظفي الويبو وحتقق املنظمة  75ابملئة من اإيراداهتا ولكهنا تفتقر للقدرات من حيث اللغات الآس يوية وحتتاج
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املزيد من الكفاءات يف جمال تكنولوجيا املعلومات .وعىل الرمغ من الاستامثر الكبري يف التدريب عىل اللغات وتكنولوجيا
املعلومات ،مفا هو ٍ
باكف فيجب تعيني موظفني جدد يتقنون لغات أآس يوية (الصينية والكورية والياابنية) وتدريب املوظفني
عىل اس تخدام ا ألنظمة والعمليات اخلاصة مبنصة الإيداع الإلكرتوين ملعاهدة الرباءات ( .)e-PCTوذكرت ا ألمانة أأن املنظمة
تنتظر  24حاةل تقاعد يف عايم  2018و 2019و 39حاةل تقاعد يف عام  .2020وخيص اجلزء الأكرب من تكل احلالت معليات
معاهدة الرباءات حيث ُحددت احتياجات كبرية اإىل املهارات .وسيتعني عىل املنظمة تعيني موظفني اإضافيني ومن مث زايدة
تاكليف املوظفني كثري ًا اإذا مل تمتكن من سد تكل الثغرات بفضل الوظائف الشاغرة عقب حالت التقاعد .واختمتت ا ألمانة
عرضها قائ ًةل اإنه استناد ًا اإىل املعلومات املتاحة ومنوذج معل املنظمة واحتياجات معلها ،من املربر اختاذ اإجراء انتقايل – وهو
اعامتد فرتة انتقالية مدهتا ثالث س نوات ملواءمة املنظمة متام ًا مع النظام املوحد ل ألمم املتحدة.
 .17وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وشكر ا ألمانة عىل اإعداد الوثيقة " WO/CC/74/2التقرير الس نوي عن
املوارد البرشية" والوثيقة " WO/CC/74/5اسرتاتيجية املوارد البرشية  ."2021-2017ورحب ابلتحسني املس متر ذلكل
التقرير اذلي ابت مرجع ًا رئيس ي ًا لدلول ا ألعضاء بشأأن املوارد البرشية .ونظر ًا اإىل طبيعة الويبو ،يظل حامس املوظفني وفعالية
الإدارة َذوي أأمهية حمورية لتحقيق هممة املنظمة و أأهدافها كام َّ
يتبني من حصة تاكليف املوظفني من اإجاميل نفقات املنظمة.
وقال الوفد اإن الإدارة املالمئة للموارد البرشية هممة من ذكل املنظور وإان اجملموعة ابء تدرك الصعوبة البالغة للتوفيق بني ماكنة
الويبو كجهة تقدم خدمة عاملية يف بيئة رسيعة التغري وبني طلب ادلول ا ألعضاء عىل احتواء التاكليف .و أأعرب الوفد عن
تقديره للجهود اليت بذلهتا ا ألمانة لالس تجابة لتكل املتطلبات الصعبة من خالل حتقيق الاس تقرار واملرونة بني القوى العامةل
عن طريق اإبرام عقود مع خالف املوظفني وأآليات اإس ناء ا ألعامل جلهات خارجية .وفامي يتعلق ابلتوظيف ،أأكد الوفد ا ألمهية
اليت تولهيا مجموعته ألن يقوم التوظيف عىل اجلدارة و أأعىل معايري الفعالية والكفاءة والزناهة مع مراعاة الطبيعة التقنية للمنظمة
وواقع اخلدمات اليت تقدهما .اإذ اإن ذكل املبد أأ الشامل رضوري لتحقيق هممة املنظمة الفريدة يف اإطار ا ألمم املتحدة .و أأعرب
الوفد أأيض ًا عن تقديره للجهود املس مترة ل ألمانة يف جمال حتقيق التنوع اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني .وفامي خيص سن التقاعد،
أأفاد الوفد برضورة مواصةل املناقشات بشأأن اقرتاح تأأجيل تطبيق سن التقاعد الإلزامية عند اخلامسة والس تني
ملدة ثالث س نوات.
 .18وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وشكر ا ألمانة عىل اإعداد الوثيقتني املعنيتني ومدير
اإدارة املوارد البرشية عىل عرضه الوايف .وقال اإن التقرير الس نوي عن املوارد البرشية يامتىش مع ا ألولوايت الاسرتاتيجية
للمنظمة اليت تشمل إاعادة تقومي املهارات والكفاءات للتكيف مع احتياجات العمل املتطورة والسعي اإىل حتقيق التاكفؤ
اجلغرايف .و أأعرب الوفد عن تقديره للتقدم احملرز يف تنفيذ اسرتاتيجية املوارد البرشية يف عام  2017اذلي مشل عدد ًا من
التحسينات ،و أأشاد بعمل ا ألمانة عىل مواصةل حتقيق املزيد من املرونة يف تكوين القوى العامةل للمنظمة .وملا اكن التنوع يف
ماكن العمل عام ًال اسرتاتيجي ًا حاسامً يف معل املنظمة ،فاإن الوفد أأعرب عن تقديره لس مترار هجود ا ألمانة من أأجل توس يع
التوزيع اجلغرايف والتنوع يف مالك موظفهيا.
 .19و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن تقديره للتقرير الس نوي عن املوارد البرشية واسرتاتيجية املوارد البرشية
ّ .2021-2017
وعرب عن رضاه للتقدم احملرز يف نظام اإدارة ا ألداء وتطويره متطلع ًا اإىل املزيد من التطورات يف اإطار
الاسرتاتيجية اجلديدة للموارد البرشية .وفامي خيص سن التقاعد الإلزامية ،أأعرب الوفد عن تقديره للمعلومات املقدَّمة وإان ر أأى
أأن الويبو ملزمة حبمك مشاركهتا يف منظومة ا ألمم املتحدة ابلمتثال لبعض قرارات جلنة اخلدمة املدنية ادلولية وامجلعية العامة
ل ألمم املتحدة من أأجل ضامن الاتساق يف أأجور املوظفني ومزاايمه بني خمتلف املنظامت التابعة ل ألمم املتحدة .و أأبدى قلقه من
عدم تنفيذ توصية جلنة اخلدمة املدنية ادلولية برفع سن التقاعد الإلزامية اإىل اخلامسة والس تني للموظفني املع َّينني قبل  1يناير
 2014حىت  1يناير  .2018اإذ اإن الويبو ملزمة بوصفها رشيكة يف النظام املوحد ل ألمم املتحدة بتنفيذ توصيات اللجنة اليت
تقرها امجلعية العامة ل ألمم املتحدة وذلكل مل يفهم الوفد كيف س يؤدي تأأخري التنفيذ اإىل وفورات يف التاكليف ألن الوظائف
الشاغرة س يحصل علهيا موظفون جدد يتقدمون رتب ًا ودرجات .وفض ًال عن ذكل ،ذكر الوفد أأن تكل املسأأةل خضعت
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للمناقشة يف اإطار منظمة الصحة العاملية وخلصت املناقشات اإىل أأن تأأخري اترخي التنفيذ يعرض املنظمة للخطر .ومن مث
تساءل الوفد عام اإذا اكنت ا ألمانة قد حددت أأي خماطر عىل املنظمة اإذا اكنت الواكةل الوحيدة اليت تؤخر التنفيذ حىت عام
 2021يف حني تطبق الواكلت ا ألخرى يف منظومة ا ألمم املتحدة سن التقاعد الإلزامية اجلديدة اعتبار ًا من  1يناير  2018أأو
 .2019ويف اخلتام ،طلب الوفد من ا ألمانة تزويد ادلول ا ألعضاء ابلتلكفة املقدَّرة اإذا طعن املوظفون يف تأأخري تنفيذ التوصية
أأمام احملمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية كام فعلت فامي خيص مسأأةل تسوية مقر العمل.
 .20و أأ ّقر وفد أأملانيا بأأمهية رفع سن التقاعد اإىل اخلامسة والس تني متاش ي ًا مع النظام املوحد ل ألمم املتحدة والتوهجات الراهنة
يف القطاعني العام واخلاص حول العامل .و أأيد التنفيذ الرسيع للقرار يف لك واكلت منظومة ا ألمم املتحدة .وبعد النظر يف
الاقرتاح احملدد للبت يف وضع املنظمة ،ر أأى أأنه ينبغي مواصةل مناقشة ذكل الاقرتاح بعناية .و أأضاف أأنه لن يمتكن من تأأييد
أأي قرار يقوم عىل النص املقرتح ملا دليه من أأس ئةل عن اترخي تأأجيل التنفيذ احملمتل واملربرات املسوقة ذلكل التأأجيل وموقف
جملس موظفني الويبو – ولكها أأس ئةل مفيدة جيب مراعاهتا .وذلكل ،اقرتح الوفد اإجراء مشاورات غري رمسية بني ا ألمانة
وادلول ا ألعضاء من أأجل التوصل اإىل قرار مس تنري ومتوازن أأكرث.
 .21وهنّأأ وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) الرئيس عىل انتخابه وشكر ا ألمانة عىل عرض الوثيقتني .و أأكد ا ألمهية الكربى
اليت يولهيا لقضااي املوارد البرشية يف املنظمة ألهنا تتعلق بكفاءة املنظمة وتوهجها حنو اخلدمات فض ًال عن قدرهتا عىل التجاوب
مع التطورات اجلديدة برسعة وبطريقة مناس بة .وفامي خيص اسرتاتيجية املوارد البرشية  ،2021-2017أأعلن الوفد أأنه ل ميكنه
تأأييد اإحاطة جملس التنس يق علامً ابلوثيقة بصيغهتا احلالية ملا تنطوي عليه من عنارص مثرية للجدل.
 .22وشكر وفد كندا ا ألمانة عىل اسرتاتيجية املوارد البرشية وعرضها املفصل واملفيد لحتياجات املنظمة املرتبطة ابملوارد
البرشية وأأس باب اقرتاهحا .و أأفاد بأأن كندا من كبار مؤيدي النظام املوحد ل ألمم املتحدة مشري ًا مع التقدير اإىل التنفيذ يف الوقت
املناسب لقرار امجلعية العامة ل ألمم املتحدة  244/70بشأأن رفع سن التقاعد الإلزامية اإىل اخلامسة والس تني للموظفني املع َّينني
قبل  1يناير  2014يف أأمانة ا ألمم املتحدة وصناديقها وبراجمها .و أأحاط الوفد أأيض ًا علامً بأأن الويبو ملزتمة ابلتقدم حنو حتقيق
التوازن بني اجلنسني والمتثيل اجلغرايف عىل غرار لك واكلت منظومة ا ألمم املتحدة و أأقر ابلصعوابت احملددة اليت تواهجها
املنظمة كجهة مقدمة للخدمات يف ظل بيئة أأعامل متغرية .ومع ذكل ،ر أأى أأن الويبو ليست الواكةل الوحيدة اليت تواجه
صعوابت خاصة يف مواكبة احتياجات العمل املتطورة معر ًاب عن قناعته بأأن ادلول ا ألعضاء وا ألمانة ،يف الويبو وغريها ،قادرة
عىل حتقيق التوازن بني رضورة حتقيق الاتساق عىل مس توى املنظومة ومراعاة اخلصائص احملددة للك واكةل مبا يقتيض هامش ًا
من املرونة يف تطبيق الس ياسات املشرتكة .ويف اخلتام ،أأبدى الوفد رسوره ملواصةل املناقشات بشأأن تكل املسأأةل خالل
ا ألايم التالية من أأجل حتقيق التوازن املنشود.
 .23وهنّأأ وفد مجهورية كوراي الرئيس عىل انتخابه معر ًاب عن قناعته بأأن اجامتعات جلنة الويبو للتنس يق ستس تفيد كثري ًا من
قيادته احلكمية .وشكر ا ألمانة عىل اإعداد الوثيقة اخلاصة بسن التقاعد يف الويبو مشري ًا اإىل أأنه ينبغي للمنظمة أأن تنفذ قرارات
امجلعية العامة ل ألمم املتحدة بوصفها واكةل من الواكلت املتخصصة ل ألمم املتحدة .وذكر أأيض ًا أأنه أأحاط علامً بوضع املنظمة الفريد
وبيئة معلها الفريدة مقارنة مبنظامت ا ألمم املتحدة ا ألخرى ول س امي احتياجات معلها اخلاصة إاذ اإهنا توفر خدمات عاملية
للمس تخدمني تدر لها حنو  95ابملئة من اإجاميل اإيراداهتا .ور أأى أأنه ينبغي مراعاة تكل اجلوانب يف مناقشة تكل املسأأةل.
 .24وهنّأأ وفد السويد الرئيس عىل انتخابه و أأعرب عن تقديره لعرض التقرير الس نوي عن املوارد البرشية .ورحب خباصة
ابلتقرير عن العمل املضطلع به لتنفيذ خطة العمل عىل نطاق املنظومة بشأأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املر أأة (UN-
 .)SWAPو أأعلن تأأييده الشديد جلهود ا ألمانة يف سبيل تقومي التوازن بني اجلنسني يف الوظائف العليا .ورحب ابلوثيقة
اخلاصة بسن التقاعد فض ًال عن ا ألهداف الرئيس ية الواردة يف اسرتاتيجية املوارد البرشية قائ ًال اإن التنوع حيفز الإبداع
والابتاكر .وفامي خيص وثيقة اسرتاتيجية املوارد البرشية ،طلب من وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) توضيح ا ألجزاء اليت مل

WO/CC/74/8
7

يقبلها وأأس باب عدم متكنه من اإقرارها .وفامي خيص سن التقاعد ،أأعلن الوفد تأأييده لبيان وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية وبيان
وفد أأملانيا معر ًاب عن تطلعه اإىل التطبيق املتسق لسن التقاعد الإلزامية يف مجيع واكلت ا ألمم املتحدة .و أأبدى أأسفه لقرار بعض
املنظامت تأأخري التطبيق متطلع ًا اإىل أأن تطبق ا ألغلبية تكل الإجراءات يف موعدها .ويف اخلتام ،أأشار الوفد إاىل الاختالفات
يف الرشوط والبنود اخلاصة ابلتوظيف يف اإطار منظومة ا ألمم املتحدة قائ ًال اإنه ينبغي تفادي تكل الاختالفات تفاد ًاي للتنافس
عىل اس تقطاب املوظفني وتيسري ًا حلراك املوظفني بني الواكلت.
 .25و أأعرب وفد املكس يك عن تقديره للتقرير الس نوي عن املوارد البرشية اذلي َّزود الوفد بلمحة عامة وعاملية بشأأن
املوارد البرشية يف املنظمة وا ألنشطة املضطلع هبا لتنفيذ اسرتاتيجياهتا .وفامي خيص سن التقاعد ،أأقر الوفد بأأن املنظمة تعمل يف
ظل بيئة خاصة مع تأأكيد ا ألمهية اخلاصة اليت يولهيا لصون الاتساق عىل مس توى منظومة ا ألمم املتحدة يف تطبيق الإجراءات
وتنفيذ القرارات اليت تنطوي عىل أآاثر مالية وإادارية .وفض ًال عن ذكل ،يتعني النظر يف احتياجات املوارد البرشية نظرة شامةل
بعد التخطيط ادلقيق لالحتياجات املتوقعة ومراعاة التاكفؤ بني اجلنسني والتوزيع اجلغرايف العادل .ور أأى أأن حرص املناقشة
يف ربط احتياجات املوارد البرشية بسن التقاعد لن حيقق الهدف اذلي تصبو اإليه الوفود .ويف اخلتام ،ذكر الوفد رضورة مجع
املزيد من البياانت بشأأن اجلهود املبذوةل لالس تجابة لحتياجات التوظيف مواكبة للمتطلبات الراهنة واملس تقبلية مثل تدريب
موظفني جدد عىل اكتساب املهارات اليت تعوزها املنظمة.
املفصةل بشأأن سن التقاعد اليت اعمتدهتا امجلعية العامة ل ألمم املتحدة يف هناية
 .26وشكر وفد بلجياك ا ألمانة عىل املعلومات َّ
عام  .2015و أأكد متسكه الشديد مببد أأ الاتساق والتنفيذ املهنجي للقرارات عىل مس توى منظومة ا ألمم املتحدة لضامن املساواة
يف معامةل لك موظفي ا ألمم املتحدة .وذكر أأنه أأحاط علامً ابحلجج اليت ساقهتا ا ألمانة ووافق عىل رضورة منح املنظمة هامش ًا
من املرونة .ومع ذكل ،أأضاف أأنه يريد أأن يكون أأي قرار يف تكل املسأأةل مسبب ًا وينص رصاحة عىل أأنه قرار اس تثنايئ.
ور أأى الوفد رضورة مجع املزيد من املعلومات وإاجراء املزيد من املناقشات من أأجل اختاذ القرار املالمئ.
 .27وهنّأأ وفد الربازيل الرئيس عىل انتخابه وشكر ا ألمانة عىل اإعداد الوثيقتني وعرضهام .وذكر مع التقدير أأن التقرير
الس نوي عن املوارد البرشية يتيح حملة عامة لوضع املنظمة الراهن .و أأكد ا ألمهية الكبرية اليت يولهيا للتنوع اجلغرايف وخباصة يف
فئيت الفنيني واملديرين و أأشاد بزايدة عدد ادلول ا ألعضاء املمثةل يف مالك املوظفني .و أأضاف أأنه من الرضوري بذل املزيد من
اجلهود لتحقيق التوازن يف المتثيل اجلغرايف مع الاحتفاظ ابلروح املهنية الالزمة لالس تجابة لالحتياجات احملددة للمنظمة؛
ومن مث حث ا ألمانة عىل مواصةل أأنشطة الرتوجي وتوس يع نطاقها يف املناطق املمثةل دون النصاب .وفامي خيص التنوع بني
اجلنسني ،أأشار الوفد اإىل الاخنفاض الطفيف يف متثيل النساء يف وظائف الفئة الفنية قائ ًال اإنه سيتابع تكل املسأأةل عن كثب
خالل ادلورة التالية .وفامي خيص رفع سن التقاعد ،أأيد الوفد طلب لك الوفود تنفيذ الس ياسة بطريقة متسقة عىل مس توى
منظومة ا ألمم املتحدة.
 .28وهنّأأ وفد الاحتاد الرويس الرئيس عىل انتخابه ممتني ًا هل النجاح يف مساعيه وقائ ًال اإنه سيبذل قصارى هجده لتيسري
معهل .وشكر الوفد ا ألمانة عىل عرض التقريرين مش يد ًا ابجلهود املبذوةل من أأجل ضامن التوزيع اجلغرايف العادل عىل مس توى
املنظمة .ومع ذكل ،قال اإنه س يكون من املفيد لدلول ا ألعضاء الاطالع عىل توزيع الوظائف يف املنظمة عىل أأساس اجملموعة
ا إلقلميية أأي عدم الاقتصار عىل املنطقة اجلغرافية كام هو احلال يف التقرير .ويف ذكل رضب الوفد مثل منطقة أأورواب الرشقية
وأآس يا الوسطى اليت تتكون من دول يف مجموعة بدلان أآس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية ودول يف مجموعة بدلان أأورواب
الوسطى والبلطيق؛ وعليه س يكون من املفيد أأن ِّّ
تقدم ا ألمانة املزيد من التفاصيل عن توزيع الوظائف يف املس تقبل.وفامي
خيص اسرتاتيجية املوارد البرشية ،ذكر الوفد أأن اإدارة املوارد البرشية من جمالت العمل الرئيس ية يف املنظمة قائ ًال اإن
املوظفني ُ ُمه أأمثن أأصول املنظمة .وينبغي النظر يف اسرتاتيجية املوارد البرشية ومناقش هتا مع مراعاة أآراء لك ادلول ا ألعضاء و أأل
تكتفي اللجنة ابلإحاطة علامً هبا نظر ًا اإىل العنارص اليت مل حتظَ بتأأييد لك ادلول ا ألعضاء .ومن مث ،قال الوفد اإنه لن يمتكن من
تأأييد اإصدار قرار بشأأن تكل الوثيقة بصيغهتا احلالية ملمتس ًا فرصة ملواصةل التفاوض علهيا .وفامي خيص التقرير عن سن التقاعد،
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قال الوفد اإنه ينبغي للمنظمة اتباع املامرسات املشرتكة يف منظومة ا ألمم املتحدة وإان اكن يتفهم جحة ا ألمانة املرحجة لتأأجيل
تطبيق سن التقاعد الإلزامية.
 .29وهنّأأ وفد أأسرتاليا الرئيس عىل انتخابه وشكر ا ألمانة عىل التقريرين وعرضهام .و أأعلن تأأييده للنظام املوحد ل ألمم املتحدة
مشجع ًا املنظمة عىل تنفيذ توصيات جلنة اخلدمة املدنية ادلولية بشأأن رفع سن التقاعد الإلزامية .و أأعلن أأيض ًا اس تعداده
لالخنراط يف مناقشات بشأأن تكل املسأأةل من أأجل التوصل اإىل قرار يريض مجيع ا ألطراف.
 .30وشكر وفد اإس بانيا ا ألمانة عىل معلها وتعاوهنا و أأحاط علامً ابلتقدم احملرز يف جمال املوارد البرشية من خالل اإدخال
العديد من التحسينات مهنا املوازنة بني احلياة املهنية والشخصية .وذكَّر بأأن الويبو جزء من أأرسة ا ألمم املتحدة وعلهيا مواءمة
ممارساهتا مع تكل املعمتدة يف الواكلت ا ألخرى ومن مث ل ميكن للوفد تأأييد اقرتاح ا ألمانة بشأأن سن التقاعد .و أأضاف الوفد أأنه
مس تعد للتوصل اإىل اتفاق يفيض اإىل عدم حياد املنظمة كثري ًا عن النظام املوحد ل ألمم املتحدة .و أأقر ابلطلب العايل عىل
اللغات الآس يوية مشدد ًا عىل رضورة اإيالء العناية أأيض ًا للغات ا ألخرى املس تخدمة يف املنظمة.
 .31وهنّأأ وفد الصني الرئيس عىل انتخابه وشكر ا ألمانة عىل املعلومات املفيدة واملفصةل املقدَّمة يف التقرير الس نوي عن
املوارد البرشية واليت أأاتحت لدلول ا ألعضاء الفرصة لفهم الإجراءات العملية املتخذة والتخطيط الاسرتاتيجي للموارد البرشية.
و أأعرب الوفد عن تقديره للجهود املبذوةل فامي خيص المتثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني .وفامي خيص اسرتاتيجية املوارد
البرشية ،أأقر جبهود ا ألمانة يف جمال التدريب وإادارة ا ألداء وختطيط املوارد البرشية وحاجة املنظمة اإىل تعزيز مرونة املوارد
البرشية ملواكبة احتياجات العمل .و أأبدى أأمهل يف أأن تراعي معليات التوظيف احتياجات السوق واحتياجات العمل .وذكر أأن
ادلول ا ألعضاء ل تزال تناقش بعض املفاهمي الواردة يف اسرتاتيجية املوارد البرشية .وفامي خيص سن التقاعد ،قال اإنه قد أأحاط
علامً بتقرير املدير العام املقدَّم يف اليوم ا ألول من امجلعيات حيث ُأبلغ ابلتعزيز املس متر لنظام معاهدة الرباءات منذ اإنشائه قبل
 39عام ًا أأي يف عام  1978ول س امي يف عام  2016حيث شهد معدل منو بلغ  7.3ابملئة .وبلغ معدل المنو يف نظام مدريد 7.2
ابملئة و 35ابملئة يف نظام لهاي يف عام  .2016ومع ذكل ،مل يتغري عدد املوظفني ول تاكليفهم .وملا اكنت اإيرادات املنظمة
تعمتد عىل الرسوم واكن من ا ألمهية مباكن مواهجة صعوابت العمل وضامن سري شؤون املنظمة بسالسة ،فقد ر أأى الوفد أأن
من املعقول زايدة عدد الوظائف وخباصة يف اجملالت اليت تشهد زايدة يف الطلب لضامن منو املنظمة وتعزيز قدرهتا التنافس ية
يف املس تقبل .وفامي خيص تنفيذ قرارات ا ألمم املتحدة ،ر أأى الوفد أأنه ينبغي مراعاة اخلصائص احملددة للمنظمة يك تامتىش
الاسرتاتيجيات والس ياسات املرتبطة ابملوارد البرشية مع منو املنظمة.
 .32وهنّأأ وفد س نغافورة الرئيس عىل انتخابه وشكر ا ألمانة عىل الوثيقتني وعرضهام .وذكر أأنه يؤيد عامة الاتساق يف تنفيذ
قرارات امجلعية العامة ل ألمم املتحدة وتطبيقها عىل مس توى منظومة ا ألمم املتحدة اليت تشمل الويبو .ومع ذكل ،أأقر الوفد
ابلظروف اخلاصة اليت تواهجها املنظمة من حيث احتياجات العمل ورضورة حتسني المتثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني
يف صفوف ا ألمانة ومن مث أأعرب عن تفهمه لقرتاح ا ألمانة تأأجيل رفع السن الإلزامية للتقاعد من أأجل املوازنة بني املتطلبات
التنافس ية والقيود اليت تواجه املنظمة .و أأبدى الوفد تطلعه اإىل مواصةل مناقشة ذكل الاقرتاح مبا يراعي شواغل ادلول
ا ألعضاء اكفة.
 .33وهنّأأ وفد اململكة املتحدة الرئيس وانئبيه عىل انتخاهبم وشكر ا ألمانة عىل التقريرين املقدَّمني يف اإطار هذا البند .وفامي
خيص الوثيقة  WO/CC/74/6اليت تتناول مسأأةل سن التقاعد ،جشع الوفد املنظمة ،بوصفها عضو ًا همامً يف النظام املوحد
ل ألمم املتحدة ،عىل تنفيذ توصيات جلنة اخلدمة املدنية ادلولية مع الإقرار ابلوضع اخلاص للمنظمة ول س امي فامي يتعلق بعمليات
معاهدة الرباءات .ومن مث ،أأعلن الوفد اس تعداده للتعاون مع مجيع ادلول ا ألعضاء للتواصل اإىل قرار ملؤه توافق الآراء.
 .34وهنّأأ وفد عامن الرئيس عىل انتخابه و أأكد اهامتمه ابملسائل املرتبطة ابملوارد البرشية يف الويبو .وشكر ا ألمانة عىل
العناية اليت تولهيا ملسائل املوظفني من أأجل ضامن الاس تجابة لحتياجات معل املنظمة مش يد ًا مبا حققته من جناح يف ذكل
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الصدد .ويف ذكل املقام ،أأشار الوفد اإىل عدد ادلول املمثةل يف مالك موظفي الويبو اذلي بلغ  120دوةل عضو ًا معر ًاب عن
تقديره للجهود املبذوةل يف سبيل حتقيق التوازن بني اجلنسني .وفامي خيص الوثيقة " WO/CC/74/5اسرتاتيجية املوارد
البرشية  ،"2021-2017ر أأى الوفد أأن الوثيقة تتناول عدد ًا من املسائل اليت تتطلب املزيد من التشاور بني ادلول ا ألعضاء
وعليه ل ميكنه اإقرار حمتوى تكل الوثيقة بأأمكهل.
 .35وهنّأأ وفد مرص الرئيس عىل انتخابه وشكر ا ألمانة عىل اجلهود املبذوةل لضامن التوازن بني اجلنسني يف مالك املوظفني.
وفامي خيص الوثيقة " WO/CC/74/5اسرتاتيجية املوارد البرشية  ،"2021-2017قال الوفد اإن بعض عنارص تكل الوثيقة
يتطلب املزيد من املشاورات .و أأضاف أأن التوجه العام للمنظمة هو ضامن المتثيل املتساوي يف مالك املوظفني ومتتع مجيع
املوظفني حبقوقهم .و أأقر ابجلهود اليومية املبذوةل يف ذكل الصدد مع الامتسه املزيد من التوضيح بشأأن بعض العنارص احملددة يف
الوثيقة.
 .36وشكر وفد العراق ا ألمانة عىل هجودها وانشدها اإعادة صياغة الوثيقة " WO/CC/74/5اسرتاتيجية املوارد البرشية
 "2021-2017حبيث تريض مجيع ادلول ا ألعضاء.
 .37وهنّأأ وفد ليتوانيا الرئيس عىل انتخابه وشكر ا ألمانة عىل اإعداد الواثئق وعرضها .وقال اإن ليتوانيا تؤيد بيان مجموعة
بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق نظر ًا اإىل أأهنا عضو فيه .و أأضاف أأن ليتوانيا اكنت يف قامئة البدلان غري املمثةل حىت شهر
سبمترب من العام اجلاري غري أأن تنفيذ اسرتاتيجية املوارد البرشية يف عام  2017أأدى اإىل انضامم أأحد مواطنهيا اإىل موظفي
الويبو وقد اكتسب خربة كبرية يف العمل يف املنظمة .و أأزىج الوفد الشكر اإىل ا ألمانة عىل بعثة الرتوجي يف ليتوانيا قبل بضعة
أأسابيع من عقد ادلورة .ور أأى أأن املعلومات اليت وفرهتا ا ألمانة خالل تكل البعثة للمؤسسات احمللية واملناقشات املعقودة
بشأأن ا ألنشطة املشرتكة املقبةل وتعيني هجة تنس يق حملية لنرش املعلومات بشأأن الس ياسات واملامرسات املرتبطة ابملوارد
البرشية يف املنظمة ُ ُلكها مساهامت يف حتقيق ا ألهداف الرئيس ية للمنظمة ول س امي تعزيز التوزيع اجلغرايف وتنوع املوظفني من
مجيع أأحناء العامل وتوس يعهام.
 .38وهنّأأ وفد املغرب الرئيس وانئبيه عىل انتخاهبم وشكر ا ألمانة عىل التقريرين .واس تحسن أأن متتثل املنظمة للتوجه العام
يف منظومة ا ألمم املتحدة فامي خيص سن التقاعد .وفامي خيص اسرتاتيجية املوارد البرشية  ،2021-2017ر أأى الوفد أأهنا وثيقة
ابلغة ا ألمهية ولكهنا تتطلب املزيد من املشاورات بني ادلول ا ألعضاء للتوصل اإىل توافق الآراء.
 .39اإن جلنة الويبو للتنس يق:
" "1أأحاطت علام ابملعلومات الواردة يف الفقرات  84اإىل  88من الوثيقة  ،WO/CC/74/2وانتخبت
الس يد فالدميري يوسفوف عضو ًا يف جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي الويبو للفرتة املمتدة حىت ادلورة العادية
للجنة الويبو للتنس يق يف عام 2021؛
" "2و أأحاطت علام ابملعلومات الواردة يف الفقرتني  91و 92من الوثيقة .WO/CC/74/2
 .40مث تال الرئيس فقرة القرار املتعلقة ابسرتاتيجية املوارد البرشية  2021-2017وسأأل عن وجود أأي اعرتاض.
 .41فذكر وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) أأن العديد من الوفود قد أأعربت عن شواغلها إازاء بعض العنارص الواردة
يف الوثيقة ومن مث ل ميكهنا تأأييد الإحاطة علامً ابلوثيقة .و أأكد الوفد موقفه بعدم القدرة عىل تأأييد الإحاطة علامً ابلوثيقة بصيغهتا
املعروضة عىل اللجنة.
 .42و أأي ّدت وفود عُامن والعراق والاحتاد الرويس واملغرب ،عىل التوايل ،بيان وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية).
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 .43واقرتح الرئيس أأن تعقد الوفود مشاورات غري رمسية عىل القضااي اليت أأاثرها وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية).
 .44وقال وفد املكس يك اإنه يوافق عىل اللغة املس تخدمة يف اسرتاتيجية املوارد البرشية  2021-2017ولكنه يرغب يف
املشاركة يف أأي مشاورات عن صياغهتا.
 .45واس توحض وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن موضوع املناقشة أأو املسأأةل حمل الاعرتاض فامي خيص اسرتاتيجية
املوارد البرشية .و أأضاف أأن اللغة املس تخدمة يف الوثيقة متسقة مع ممارسات ا ألمم املتحدة.
 .46وتلبية دلعوة الرئيس ،قال وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) اإن املسأأةل حمل خالف وخترج عن نطاق ولية
املنظمة .وقال اإنه ل يود بدء مناقشة يف اجللسة العامة بشأأن تكل املسأأةل وإامنا تناولها يف اإطار مشاورات.
 .47واقرتح الرئيس أأن تشارك لك اجلهات املهمتة بصياغة اسرتاتيجية املوارد البرشية يف مشاورات غري رمسية من أأجل
التوصل اإىل توافق يف الآراء .وفامي خيص سن التقاعد ،طلب الرئيس من ا ألمانة املشاركة يف املشاورات غري الرمسية مع
ادلول ا ألعضاء املعنية نظر ًا اإىل تنوع أآراء ادلول ا ألعضاء يف تكل املسأأةل.
 .48و أأبدى وفد السويد أأسفه لرضورة اإعادة مناقشة اسرتاتيجية املوارد البرشية قائ ًال اإنه ل يود املشاركة يف مشاورات
غري رمسية قبل معرفة املسأأةل اليت يعرتض علهيا وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية).
 .49ورد ًا عىل بيان وفد السويد ،قال الرئيس اإن ذكل اكن الغرض من اقرتاحه السابق .و أأضاف أأن من املس تحسن أأن
تشارك لك ادلول ا ألعضاء املهمتة يف مشاورات غري رمسية مع ا ألمانة نظر ًا اإىل تعدد أآراء ادلول ا ألعضاء .ومن مث ،س يتس ىن
لوفد السويد أأن يُطلع عىل خمتلف أآراء ادلول ا ألعضاء خالل تكل املشاورات غري الرمسية.
 .50و أأي ّد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بيان وفد السويد وقال اإنه سيشارك يف املشاورات غري الرمسية .ولفت الانتباه
اإىل أأن عدد ًا من ادلول ا ألعضاء قد ل يشارك يف املشاورات بسبب عدم وضوح موضوع الاعرتاض .والمتس الوفد توضيح
املسأأةل موضع الاعرتاض يك يتس ىن للك ادلول ا ألعضاء املهمتة املشاركة يف املناقشات.
 .51ورد ًا عىل بيان وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،أأوحض وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) أأن الويبو منظمة توهجها
ادلول ا ألعضاء و أأنه ينبغي للك اسرتاتيجياهتا ومهنا اسرتاتيجيات املوارد البرشية أأن تتفق واملعايري والقمي املقبوةل يف لك ادلول
ا ألعضاء .و أأضاف أأنه يؤيد معامةل لك ا ألفراد عىل قدم املساواة من دون متيزي و أأنه ينبغي توفري لك املرافق واملعدات من دون
متيزي ضد أأي فرد .ومع ذكل ،قال الوفد اإنه ل ميكنه تأأييد التشديد عىل فئة مع َّينة يف الوثيقة.
 .52والمتس وفد اململكة املتحدة توضيح ًا من الرئيس عام اإذا اكنت املشاورات غري الرمسية س تتناول اسرتاتيجية املوارد
البرشية بأأمكلها أأم القرار املشار اإليه يف الفقرة  26من الوثيقة.
 .53و أأيد وفد الياابن البياانت اليت أأدلت هبا وفود السويد والولايت املتحدة ا ألمريكية واململكة املتحدة.
 .54و أأحاط وفد أأملانيا علامً ابلوثيقة " WO/CC/74/5اسرتاتيجية املوارد البرشية" ورحب ابلزتام املنظمة بهتيئة ماكن
معل جامع وشامل للجميع .و أأضاف أأنه يؤيد هدف ضامن التنوع والشمولية والزتامه ابلطابع العاملي والشامل حلقوق الإنسان.
و أأكد أأنه ل ميكن التذرع ابلقمي الثقافية أأو التقليدية أأو ادلينية لتربير أأي نوع من أأنواع المتيزي ،مبا يف ذكل المتيزي عىل أأساس
امليول اجلنيس أأو الهوية اجلنسانية.
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 .55وشكر الرئيس مجيع الوفود عىل بياانهتا؛ و أأشار اإىل تعدد الآراء وا ألس ئةل بشأأن القرارين املتعلقني بسن التقاعد
واسرتاتيجية املوارد البرشية 2021-2017؛ ودعا لك ادلول ا ألعضاء املهمتة اإىل املشاركة يف املشاورات غري الرمسية بشأأن
هذين املوضوعني حيث س ُيطلعهم عىل جوهر القضااي موضع النقاش.
 .56و أأعاد الرئيس فتح النقاش حول البند  "1"28من جدول ا ألعامل "التقرير عن املوارد البرشية" و أأبلغ اللجنة بأأن
املشاورات غري الرمسية اليت دامت عدة أأايم وشاركت فهيا لك الوفود املهمتة قد متخضت عن توافق يف الآراء بني ادلول
ا ألعضاء .و أأضاف أأن نص فقرة القرار قد أأتيح للوفود .و أأعلن فتح ابب التعليقات للك الوفود الراغبة يف الإدلء ببيان ختايم
حول هذا البند .مث اقرتح الرئيس عىل اجللسة العامة نص القرار املتفق عليه خالل املشاورات غري الرمسية.
 .57اإن جلنة الويبو للتنس يق،


وإاذ نظرت يف مقرتح ا ألمانة عىل النحو املرشوح يف الوثيقة WO/CC/74/6؛



وإاذ تؤكّد جمددا الزتام الويبو مبواءمة س ياساهتا وممارساهتا مع نظام ا ألمم املتحدة املو ّحد؛



وإاذ تعي احتياجات الويبو املؤسس ية احملدّدة وما يتصل بذكل من الزتامات مبوجب املعاهدات بتقدمي
اخلدمات العاملية لتسجيل امللكية الفكرية؛



وإاذ تالحظ ابهامتم خاص الطلب املزتايد عىل خدمات الويبو العاملية يف جمال امللكية الفكرية ،ول س امي
التحول اجلغرايف الراهن يف منشأأ الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واحلاجة اإىل
اإعادة تشكيل موظفهيا من حيث املهارات اللغوية واملعلوماتية من أأجل الاس تجابة لتكل املقتضيات؛

ّقررت بشلك اس تثنايئ املوافقة عىل تنفيذ التقاعد يف سن  65س نة ابلنس بة للموظفني اذلي ُع ّينوا قبل
 1يناير  ،2014اعتبارا من  1يناير  .2020وس ميكّن ذكل الويبو من احلفاظ عىل قدرهتا التنافس ية ويضمن امتثالها
للزتاماهتا مبوجب املعاهدات.
" "2تقرير مكتب ا ألخالقيات
 .58استندت املناقشات اإىل الوثيقة .WO/CC/74/3
 .59وقدمت رئيسة مكتب ا ألخالقيات التقرير الس نوي ملكتب ا ألخالقيات ،اذلي عرض أأنشطة مكتب ا ألخالقيات
لعام ( 2016الوثيقة  .)WO/CC/74/3و أأشارت اإىل اتفاقية اإنشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية ،اليت أأكّدت عىل أأمهية
أأن تكفل املنظمة أأعىل مس توايت الكفاءة واملقدرة والزناهة .وقالت اإن اإنشاء نظام شامل ل ألخالقيات والزناهة وإانشاء
مكتب ل ألخالقيات عىل صعيد املنظمة انبع من ذكل .و أأكّدت عىل أأن مكتب ا ألخالقيات مس تقل عن خدمات الويبو
ا ألخرى .و أأوحضت أأن أأنشطة ذكل املكتب تشمل جمالت أأربعة يه الاضطالع بأأنشطة تروجيية ول س امي التدريب
والتوعية ،وتقدمي املشورة الرسية اإىل الإدارة العليا واملديرين ومجيع املوظفني ،ووضع القواعد واملعايري ،وصياغة الس ياسات.
و أأضافت أأن املكتب يتوىل أأيضا تنفيذ الس ياسات اخملصصة هل .وتطرقت اإىل ا ألنشطة الرتوحيية وقالت اإنه ن ُّظم تدريب
اإجباري لفائدة مجيع املوظفني عىل لك مس توايت املنظمة منذ اإطالق س ياسة الويبو ل ألخالقيات والزناهة يف عام .2012
ومضت تقول اإنه شارك  622موظفا ،أأي ما يقارب  53ابملائة من مجموع موظفي الويبو ،يف أأنشطة التدريب بشأأن
ا ألخالقيات وإاذاكء الوعي يف عام  ،2016وإان تكل ا ألنشطة مشلت أأنشطة للتوعية حسب القطاع ،وولية مكتب
ا ألخالقيات واخلدمات املُقدمة اإىل املوظفني ،وتوافر خط املساعدة املتاح عىل مدار الساعة .وذكرت أأن الاس تقصاءات
الهادفة اإىل اس تطالع الآراء أأظهرت أأن  80ابملائة من اجمليبني أأشاروا اإىل أأن ادلورة زادت من فهمهم .وتطرقت بعد ذكل اإىل
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املشورة الرسية املُقدمة اإىل مجيع املوظفني و أأفادت بأأن مكتب ا ألخالقيات اس تمل  36طلبا للمشورة يف عام  ،2016و أأن
معظم الطلبات تعلقت اب ألنشطة اخلارجية ،وتضارب املصاحل ،وإاعالانت املصاحلّ ،مث املسائل املرتبطة ابلتواصل والعمل.
كام أأشارت رئيسة مكتب ا ألخالقيات اإىل جمال وضع القواعد واملعايري وصياغة الس ياسات وقالت اإن العمل ادلاخيل عىل
وضع س ياسة جديدة بشأأن الكشف املايل فامي خيص كبار املوظفني وبعض املوظفني احملدّدين قد اس ُتؤنف واس ُتمكل.
و أأضافت أأنه مت ،يف عام  ،2016اس تعراض س ياسة امحلاية من الانتقام بسبب املشاركة يف نشاط رقايب أأو الإبالغ عن سوء
سلوك أأو غري ذكل من اخملالفات ،أأو ما ي ُسمى بس ياسة امحلاية من الانتقام أأو س ياسة حامية املبلّغني عن اخملالفات .و أأوحضت
أأن الاس تعراض راعى املالحظات والتوصيات املبيّنة يف تدقيق اإطار الويبو ل ألخالقيات .و أأعلنت عن اس تكامل ذكل
الاس تعراض .واس تطردت قائةل اإن نتاجئ ذكل العمل قُدمت اإىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة يك تس تعرضها وتعلّق
علهيا ،وإان تكل الس ياسة صدرت ابلفعل .و أأشارت بعد ذكل اإىل تنفيذ الس ياسات اخملصصة ملكتب ا ألخالقيات ،وقالت اإن
املكتب اس تمل شاكوى خبصوص أأعامل انتقامية واضطلع ابس تعراض أأويل لتحديد ما اإذا اكنت تكل الشاكوى تدخل مضن
النشاط احملمي مبوجب س ياسة امحلاية من الانتقام .و أأوحضت أأن املكتب متكّن ،استنادا اإىل الاس تعراض ا ألويل للشاكوى،
من حتديد ما اإذا اكن يبدو ،من الوهةل ا ألوىل ،أأن مثة حاةل من حالت الانتقام تقتيض حامية مناس بة للمدعي املعين.
ورصحت بأأن مكتب ا ألخالقيات اس تمكل ،يف عام  ،2016اس تعراضني أأوليني بشأأن طليب حامية من الانتقام ،و أأنه تبني
ّ
أأن الشكويني تقعان خارج اإطار س ياسة امحلاية من الانتقام .و أأفادت بأأن املقارنة اليت أأجريت ب ّينت أأن عدد التحرايت يف
الويبو مماثل ل ألعداد املُسجةل يف هيئات ا ألمم املتحدة ا ألخرى .وأأضافت أأن مكتب ا ألخالقيات يتوىل أأيضا تنفيذ برانمج
اإعالن املصاحل فامي خيص موظفي الويبو من رتبة مد )D1( 1مفا فوق ،وعدد حمدود من فئات املوظفني احملدّدة ا ألخرى.
وذكرت أأنه حتقق ،فامي خيص فرتة الإبالغ  ،2016امتثال بنس بة  100ابملائة ملتطلبات الكشف احملدّدة يف املعايري احملاسبية
ادلولية للقطاع العام (معايري اإيبساس) فامي يتعلق ابملعامالت بني أأطراف مرتابطة .و أأضافت أأنه أأجري ،يف عام ،2016
اس تقصاء بشأأن الوعي مببادئ الويبو ا ألخالقية والالزتام هبا أأفاد فيه  86ابملائة من اجمليبني بأأهنم يدركون تكل املبادئ و أأفاد
فيه  87ابملائة مهنم بأأهنم ملزتمون هبا .وذكرت اجملالت ا ألخرى اليت أأورد التقرير أأن مكتب ا ألخالقيات اضطلع بأأنشطة فهيا
يف عام  2016ومهنا تعاون مكتب ا ألخالقيات يف تدقيق اإطار ا ألخالقيات ومشاركته النشطة مع اللجنة الاستشارية
املس تقةل للرقابة .و أأكّدت أأن املكتب ظ ّل ،يف أأثناء تكل التفاعالت واعيا ابلرشوط ا ألساس ية لعمل مكتب ل ألخالقيات،
ويه الاس تقالل واحلياد والرسية .كام ذكرت هجود املكتب الرامية اإىل توحيد املامرسات الفضىل مضن نظام ا ألمم املتحدة
املو ّحد ،مما جعل املكتب يشارك بنشاط يف ش بكة أأخالقيات املنظامت املتعددة ا ألطراف ،اليت تسعى اإىل تعزيز التعاون
عىل مس توى املنظومة بشأأن القضااي املتعلقة اب ألخالقيات داخل منظومة ا ألمم املتحدة ،وتوفر هيلك لتبادل الس ياسات
واملامرسات اخلاصة اب ألخالقيات.
 .60وشكر وفد الاحتاد الرويس أأمانة الويبو ،وخباصة مكتب ا ألخالقيات ،عىل العناية اليت توخاها يف اإعداد تقريره
و أأبدى رسوره ملالحظة التعاون اجلاري بني أأمانة الويبو وا ألمانة العامة ل ألمم املتحدة يف جمال ا ألخالقيات.
وخص ابلشكر رئيسة مكتب ا ألخالقيات عىل اإعداد التقرير الشامل وعرضه .وتناول الوفد
 .61وشكر وفد أأملانيا ا ألمانة ّ
س ياسة امحلاية من الانتقام ،والقرار الصادر يف عام  2016وادلاعي اإىل اس تعراضها ،وقال اإن املدير العام قد أأصدر الس ياسة
املعدةل يف  29سبمترب  ،2017وإان اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة قدمت تعليقات علهيا قبل يومني من اإصدارها.
و أأعرب عن امتنانه لتكل اللجنة عىل اإسهاهما يف معلية املراجعة وخصوصا عىل اإجيادها اإجر ًاء مكّهنا من تقدمي تكل التعليقات
خارج برانمج اجامتعاهتا العادية .و أأ ّقر الوفد بتضمني نص الس ياسة العديد من تعليقات اللجنة املذكورة ،فضال عن بعض
التعليقات اليت قدهما هو بصفته الوطنية .كام أأشاد ابلعمل املمتاز اذلي قام به املستشار القانوين وفريقه بغرض اإدراج
التعليقات يف النص بطريقة متسقة قانوان .و أأضاف أأن وضع س ياسة حممكة محلاية املبلّغني عن اخملالفات من الوسائل الفعاةل
لبناء ثقة متبادةل بني موظفي املنظمة .ومىض يقول اإنه عىل مكتب ا ألخالقيات تقيمي مدى تناسب تكل الس ياسة مع الواقع.
وشكر الوفد املدير العام عىل ما أأبداه من انفتاح لزايدة تطوير الس ياسة يف حال بدت أأي نقائص فهيا .و أأشار ،يف هذا
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الصدد ،اإىل أأمهية ولزوم أأن يكون اإبالغ مكتب ا ألخالقيات بشلك منتظم وشامل عن طلبات امحلاية من الانتقام ،والطريقة
يتجز أأ من التقرير الس نوي ذلكل املكتب يف املس تقبل.
اليت عوجلت هبا تكل الطلبات ،جزءا ل ّ
القمي اذلي يؤديه مكتب ا ألخالقيات يف الاضطالع بوظيفة هممة عىل
 .62و أأ ّقر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ابدلور ّ
صعيد الويبو .وشكر املكتب عىل تنظمي تدريب مبارش وتدريب اإلكرتوين وتساءل عن عدد املوظفني اذلين يُتوقّع مهنم
اس تكامل ادلورة لتجديد معلوماهتم .ور أأى أأنه ل بد أأن يكون ملنظمة دولية س ياسات متينة بشأأن الكشف املايل وإاعالن
املصاحل ،واس تفرس عن أأي تغيريات ملحوظة أأدخلت عىل الس ياسة ومىت يُتوقّع تنفيذها .والمتس توضيحات حول وضع
طلب للمشورة بشأأن حاةل انتقام مل يُبلّغ أأنه اس ُتمكل النظر فيه يف عام  .2016وطلب أأن تُدرج يف التقارير التحليلية املقبةل
أأولوايت املكتب يف العام القادم ،واملالحظات أأو التوصيات اليت قدهما املكتب اإىل الإدارة .و أأفاد بأأن ذكل يتوافق مع التقارير
الس نوية بشأأن ا ألخالقيات الصادرة عن هيئات من قبيل منظمة الطريان املدين ادلويل وصندوق ا ألمم املتحدة للساكن .كام
طلب الوفد أأن يُدرج ،ألغراض املقارنة ،رمس بياين أأو جدول يش متل عىل عدد شاكوى الانتقام وحترايت ا ألخالقيات
املُسجةل يف ا ألعوام السابقة ،وذكل لمتكني ادلول ا ألعضاء من تقيمي اإطار ا ألخالقيات وتطور ثقافة ا ألخالقيات يف املنظمة مع
مرور الوقت .و أأخريا ،أأعرب الوفد عن تقديره لزتويد ادلول ا ألعضاء بفرصة التعليق عىل الس ياسة املرا َجعة للحامية من
الانتقام ،وشكر اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل التعليقات اليت قدمهتا خارج برانمج اجامتعاهتا العادية ويف وقت
قصري جدا .ور أأى أأن تكل املراجعة أأسفرت عن س ياسة أأفضل ،و أأبدى تطلّعه اإىل تنفيذها الفعيل .وجشّع ا ألمانة عىل اإاتحة
الس ياسة اجلديدة للجمهور من ابب الشفافية ،ألن ذكل من شأأنه توجيه رساةل عامة مفادها أأن حامية املبلّغني عن اخملالفات
أأمر يُؤخذ عىل محمل اجلد .و أأشار يف هذا الصدد اإىل أأن الس ياسات ذات الصةل للك من منظمة ا ألمم املتحدة ومنظمة الصحة
العاملية واملنظمة العاملية ل ألرصاد اجلوية ومنظمة ا ألغذية والزراعة ومنظمة العمل ادلولية منشورة عىل مواقعها الإلكرتونية
ورصح قائال اإن وضع وظائف مس تقةل يف جمال ا ألخالقيات وأآليات موثوقة محلاية املبلّغني عن اخملالفات ظلّت لزمن
العامةّ .
طويل عىل ّ
سمل أأولوايت الولايت املتحدة ا ألمريكية و أأعرب عن رسوره لرؤية تقدم الويبو حنو حتقيق تكل ا ألولوايت،
ور ّحب ابلزتام الويبو ببلوغ تكل الغاية.
 .63و أأكّد وفد املكس يك من جديد ا ألمهية اليت يولهيا ل إالدارة السلمية للموارد البرشية يف الويبو ولس تخدام تكل املوارد
بطريقة شفافة .و أأعرب عن امتنانه ملكتب ا ألخالقيات عىل املعلومات اليت قدهماّ ،
وحث ا ألمانة واملدير العام وفريقه عىل
مواصةل تنفيذ املامرسات الفضىل .وذكر الوفد ا ألمهية اليت تكتس هيا متابعة هجود التوعية ،واحلاجة اإىل حفظ جسالت العمل
الاستشاري ،مع احلفاظ عىل الرسية .ويف هذا الصدد ،تساءل الوفد عن اإماكنية تضمني التقارير املقبةل مزيدا من التفاصيل
حول متابعة احلالت ،الراهنة مهنا والسابقة .و أأكّد عىل لزوم توفري املوارد الالزمة للمكتب لمتكينه من تنفيذ وليته ،وشكر
املدير العام وا ألمانة عىل ادلمع املُقدم ذلكل الغرض.
 .64وشكر وفد أأسرتاليا رئيسة مكتب ا ألخالقيات عىل تقريرها وعرضها .وقال اإن بدله يعترب وظيفة ا ألخالقيات املتسمة
ابملتانة والاس تقاللية وظيفة ذات أأمهية حيوية ابلنس بة اإىل الويبو ،وكذكل سائر واكلت ا ألمم املتحدة .و أأشاد الوفد مبكتب
ا ألخالقيات ،ل س امي عىل أأنشطته اخلاصة ابلتدريب والتوعية يف جمايل ا ألخالقيات والزناهة .و أأشار اإىل نتاجئ تدقيق اإطار
ا ألخالقيات ،اليت ّتبني مهنا أأن الإطار مناسب ومتسق مع املامرسات السلمية يف منظومة ا ألمم املتحدة .كام جشّع الوفد مكتب
ا ألخالقيات عىل أأن يراعي يف تقريره الس نوي اقرتاحات اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة خبصوص احلاجة اإىل تويخ املزيد
من الطموح يف حتديد التوارخي املس هتدفة لتنفيذ توصيات تقرير التدقيق .وقال اإن بدله يؤيد بقوة س ياسات وإاجراءات امحلاية
من الانتقام اليت توضع يف الويبو عىل حنو يضمن الفعالية والكفاءة والشفافية ويعكس املامرسات الفضىل املتبعة يف منظومة
ا ألمم املتحدة .وشكر الوفد مكتب ا ألخالقيات عىل اس تعراضه لس ياسة الويبو للحامية من الانتقام واللجنة الاستشارية
املس تقةل للرقابة عىل مساهامهتا ،و أأعرب عن رسوره لصدور تكل الس ياسة ومراعاهتا لتعليقات تكل اللجنة .و أأبدى تأأييده
لقرتاح الولايت املتحدة ا ألمريكية ادلاعي إاىل نرش الس ياسة املذكورة عىل الإنرتنت تعزيزا للشفافية.
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 .65وردّت رئيسة مكتب ا ألخالقيات عىل ا ألس ئةل اليت طرحهتا الوفود مشري ًة اإىل أأنه أأغلق ،يف أأوائل  ،2017طلب
اثلث للمشورة بشأأن الانتقام ورد يف التقرير .وقالت اإن ذكل الطلب مل يُذكر ألن التقرير يتعلق بعام  .2016وتطرقت اإىل
التدريب وقالت اإن ادلورة التدريبية الإلكرتونية س تكون اإجبارية ابعتبارها دورة لتجديد معلومات لك املوظفني وس تكون
متاحة بلغتني .و أأضافت أأن النسخة الإنلكزيية متاحة فعال عىل الإنرتنت و أأن النسخة الفرنس ية س تكون متاحة يف القريب.
وتناولت ا ألمانة مسأأةل نرش س ياسة حامية املبلّغني عن اخملالفات و أأوحضت أأن التعماميت الإدارية واثئق داخلية وابلتايل فهيي
تُنرش عىل ش بكة الويبو ادلاخلية (اإنرتانت) ليطلّع علهيا لك املوظفني وفقا ل إالجراء املعتاد .و أأضافت أأن تكل الواثئق ل تُبلّغ
رمسيا اإىل ادلول ا ألعضاء .ولكهنا اس تثنت من ذكل س ياسة حامية املبلّغني عن اخملالفات وقالت اإن ا ألمانة تعكف حاليا عىل
اإبالغ الس ياسة املذكورة اإىل لك ادلول ا ألعضاء ،ابلنظر اإىل الإسهامات املس تلمة من ادلول ا ألعضاء ودرجة الاهامتم
بتكل الس ياسة.
 .66أأحاطت جلنة الويبو للتنس يق علام "ابلتقرير الس نوي ملكتب ا ألخالقيات" (الوثيقة .)WO/CC/74/3

البند  29من جدول ا ألعامل املو ّحد
تعديالت عىل نظام املوظفني ولحئته
 .67استندت املناقشات اإىل الواثئق  WO/CC/74/4و WO/CC/74/4 Add.وWO/CC/74/7
و.WO/CC/74/7 Corr.
 .68و أأشارت ا ألمانة اإىل الوثيقتني  WO/CC/74/4و WO/CC/74/4 Add.و أأبلغت اللجنة بأأن ثالث مواد من
نظام املوظفني ولحئته قد عُرضت عىل جلنة الويبو للتنس يق للموافقة علهيا .واكنت املادة ا ألوىل يه املادة  – 5-3املرتب
ا ألويل ،اليت تضمنت اقرتاح ًا بدفع ماكفأأة تعيني حمددة املدة يف احلالت اليت تواجه فهيا الويبو صعوابت لس تقطاب مرتحني
يف جمالت شديدة التخصص .واستند ذكل الاقرتاح اإىل اقرتاح قدمته جلنة اخلدمة املدنية ادلولية يف تقريرها الس نوي لعام
 2015وقرار للجمعية العامة ل ألمم املتحدة .و أأضافت ا ألمانة أأن أأحاكم ًا مماثةل قد ُأدرجت يف نظام املوظفني ولحئته ألمانة ا ألمم
املتحدة ومنظمة الصحة العاملية و أأن ماكفأأة التعيني لن تُمنح اإل عند احلاجة .واكنت املادة الثانية يه املادة  - 5-12التدابري
الانتقالية بشأأن منحة التعلمي .وشددت ا ألمانة عىل أأن مجموعة عنارص ا ألجر املنقَّحة اليت اع ُتمدت يف منظومة ا ألمم املتحدة يف
عام  2017قد أأدخلت بعض التعديالت يف منحة التعلمي أأدت اإىل تقييد رشوط منحة التعلمي فامي بعد املرحةل الثانوية؛ مشرية
اإىل أأن الفقرة  7من الوثيقة  WO/CC/74/4تعرض املزيد من التفاصيل عن تكل املسأأةل .واقرتحت ا ألمانة اعامتد تدبري
انتقايل خيص املوظفني اذلين التحق أأطفاهلم بدراسات بعد املرحةل الثانوية ل تتجاوز أأربع س نوات من اترخي نفاذ ا ألحاكم
اجلديدة .والهدف من ذكل التدبري الانتقايل هو التخفيف من ا ألثر الكبري النامج عن فقدان احلق يف احلصول عىل منحة
التعلمي اذلي يطال  18موظف ًا و 19طف ًال بقمية اإجاملية قدرها  190أألف دولر أأمرييك .واكنت املادة الثالثة يه املادة 10-9
– سن التقاعد .و أأفادت ا ألمانة بأأن املادة  10-9احلالية جتزي للمدير العام أأن يستبقي يف اخلدمة املوظفني اذلين بلغوا سن
التقاعد القانونية ،أأي  60أأو  62عاما ،حىت بلوغهم  65عاما .غري أأن تكل املادة ل جتزي أأن ي ُستبقى يف اخلدمة بعد سن
التقاعد املوظفون اذلين تكون السن القانونية لتقاعدمه  65عاما .وسعي ًا اإىل مواءمة ا ألحاكم القانونية للويبو مع تكل املعمتدة
عىل مس توى منظومة ا ألمم املتحدة ،اقرتحت ا ألمانة تعديل تكل املادة يك جيوز للمدير العام أأن يأأذن ،يف حالت اس تثنائية،
بمتديد سن التقاعد اإذا ر أأى أأن ذكل من مصلحة املنظمة .و أأضافت ا ألمانة أأنه اإىل جانب تعديل املواد الثالث املذكورة أآنف ًا
يوجد عدد من التعديالت ا ألخرى ذات طابع أأقل أأمهية وترد يف الفقرة  13من الوثيقة املذكورة أآنف ًا .و أأبلغت ا ألمانة اللجنة
بأأهنا أأاتحت لها قامئة بتعديالت نظام املوظفني اليت س تدخل حزي النفاذ اعتبار ًا من  1يناير  - 2018ول س امي التعديالت
اليت ختص اإدارة الوقت؛ وامحلاية الصحية والتأأمني الصحي للموظفني املؤقتني؛ وبعض التعديالت التحريرية .وترد تكل القامئة
يف املرفق الثاين للوثيقة  .WO/CC/74/4و أأضافت ا ألمانة أأن الوثيقة حتتوي أأيض ًا عىل قامئة ابلتعديالت عىل نظام
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املوظفني ولحئته اليت ُط ّبِّقت يف الفرتة من يوليو  2016اإىل يونيو  2017لغرض اإعالم جلنة التنس يق ومهنا التعديالت
اخلاصة بقواعد بدلت الإعاةل ملوظفي فئة اخلدمات العامة؛ وجملس الويبو للطعون؛ والإجازة الس نوية .ويف اخلتام ،دعت
ا ألمانة جلنة التنس يق اإىل الإحاطة علامً بس ياسة الويبو بشأأن انتقال املوظفني اإىل ماكتب بعيدة عن املقر؛ وإاىل الإبقاء عىل
املادة  25-3من نظام املوظفني ولحئته اليت تنص عىل ماكفأأة مالية حمددة املدة لتشجيع انتقال املوظفني اإىل املاكتب
اخلارجية.
 .69و أأشاد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ابلتدابري الإجيابية اليت اختذهتا ا ألمانة لتحسني أأحاكم نظام املوظفني ولحئته
وتوضيحها .و أأعرب عن تقديره لتنفيذ ا ألمانة س ياسة انتقال املوظفني اإىل ماكتب بعيدة عن املقر .ومع ذكل ،طلب أأن تنظر
جلنة التنس يق يف املادة  25-3أأي يف الزايدة ادلورية اخلاصة يف املرتبات بعد منحها ألحد املوظفني من أأجل البت يف الإبقاء
عىل تكل املادة .اإذ ر أأى أأن ذكل س يتيح لدلول ا ألعضاء تقدير قمية الزايدة ادلورية اخلاصة يف املرتب بطريقة أأفضل بعد
الاطالع عىل طريقة تطبيقها .و أأعلن أأن ذكل الطلب يامتىش مع موافقته عىل الزايدة ادلورية اخلاصة يف املرتب خالل ادلورة
السابقة للجنة التنس يق حيث انقش رضورة أأن تنظر جلنة التنس يق يف تكل املسأأةل.
 .70وشكر وفد السويد ا ألمانة عىل التغيريات املدخةل عىل الالحئة التنفيذية .وطلب توضيحات خبصوص التغيري املقرتح
اإدخاهل عىل املادة  5-3بشأأن حافز الاس تقدام .و أأضاف أأن ذكل التغيري س يتيح اإماكنية منح حافز يعادل زايدة يف املرتب
ا ألويل بنس بة ل تتجاوز  25يف املائة من ذكل املرتب ألغراض اس تقدام خرباء يف جمالت شديدة التخصص .وتساءل ،أأول،
عام اإذا اكنت الويبو جتد صعوابت يف اإجياد املؤهالت املناس بة وعام اإذا اكن هذا التدبري مفيدا .وتساءل ،اثنيا ،عن التاكليف
الإضافية املقدرة املرتبطة بذكل التعديل املقرتح .وتناول الوفد بعد ذكل الزايدة ادلورية اخلاصة يف املرتبات وقال اإنه يؤيد
البيان اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية واس تفرس عن مدى اس تخدام تكل الزايدة وعن عدد املوظفني املعنيني
هبا وعن تلكفة ذكل التدبري.
 .71والمتس وفد كندا معلومات عن حافز الاس تقدام .وتساءل عن اجملالت الشديدة التخصص املس هتدفة ،وعن عدد
املناصب املشموةل ،وعن تقديرات ا ألمانة بشأأن التاكليف الس نوية املرتقبة ذلكل التدبري .كام المتس معلومات عام اإذا اكن أأي
مكتب خاريج يواجه صعوابت يف التوظيف مبا أأدى اإىل اس تحداث تكل املادة.
املفصةل بشأأن التعديالت عىل نظام املوظفني ولحئته
 .72و أأعرب وفد الاحتاد الرويس عن تقديره ل ألمانة عىل الوثيقة ّ
وقال اإنه يرى أأن القواعد متسقة مع أأولوايت الويبو ومع املامرسة اجلارية يف نظام ا ألمم املتحدة املو ّحد.
 .73وردّت ا ألمانة قائةل اإهنا ل متكل أأي تقديرات بشأأن حافز الاس تقدام ألهنا مل تط ّبق ذكل التدبري بعد .و أأضافت أأن
هناك بعض احلالت الظرفية اليت تعلن املنظمة فهيا عن مناصب ول تس تطيع اإجياد موظفني من ذوي املؤهالت املطلوبة،
و أأن علهيا ابلتايل اإعادة الإعالن عن املناصب .و أأوحضت قائةل اإن املناصب املعنية قد تكون مناصب حمدّدة يف جمايل الرتمجة
جترب ما س يفيض اإليه ذكل التدبري و أأن
وتكنولوجيا املعلومات ،أأو جمالت متخصصة أأخرى .وذكرت أأن علهيا ،أأول ،أأن ّ
الفكرة يه اس تخدامه حسب احلاجة فقط ،و أأنه ليس إابماكهنا اإطالع اللجنة عىل عدد احلالت اليت اكن فهيا التدبري رضوراي.
ومضت تقول اإهنا ل تعمل ما اإذا اكنت منظامت أأخرى اس تخدمته عىل نطاق واسع ،ولكنه أأ ِّدرج عىل سبيل الطوارئ يف
الوقت الراهن .وتطرقت بعد ذكل اإىل الزايدة ادلورية اخلاصة يف املرتبات ،و أأوحضت أأن تكل الزايدة سارية منذ عام ،و أأهنا مل
تطبقها بعد ألهنا مل تشهد حاةل اضطرت فهيا اإىل نقل موظف من جنيف اإىل مكتب خاريج للعمل هناك عىل املدى الطويل.
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 .74و أأشار رئيس اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة اإىل الوثيقتني  WO/CC/74/7وWO/CC/74/7 Corr.
و أأدىل ابلبيان التايل:
يرسين أأن أأعرض عليمك التعديالت املقرتح اإدخالها
"شكرا س يدي الرئيس .أأحصاب السعادة ،املندوبون املوقرونّ ،
عىل نظام موظفي الويبو والواردة يف الوثيقة املرجعية .WO/CC/74/7
"لقد عدّ لت امجلعية العامة ،كام تذكرون ،ميثاق الرقابة ادلاخلية لإدراج أأحاكم ختص التحقيق يف الادعاءات اليت
تصدر ضد أأعضاء فريق الإدارة العليا للويبو.
"ويف حني تُعاجل جوانب ذكل الوضع املتعلقة ابلتحقيق عىل النحو املناسب يف الوقت احلايل ،فاإنه لوحظ أأن ا ألحاكم
التأأديبية لنظام املوظفني غري اكمةل يف هذا اخلصوص .وابلتايل ،المتست امجلعية العامة للويبو ،يف دورهتا الثامنة
وا ألربعني ،من اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة أأن تقرتح الطرائق والإجراءات املناس بة ،مبا يف ذكل أأية تعديالت
رضورية يُقرتح اإدخالها عىل نظام املوظفني ،وفقا للنسخة املرا َجعة من ميثاق الرقابة ادلاخلية.
"و أأجرت اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ،يف دورتهيا الرابعة وا ألربعني واخلامسة وا ألربعني ،مداولت حول
هذه املسأأةل و أأعدّت ،بعد التشاور مع ا ألمانة وادلول ا ألعضاء ،الوثيقة املُقدمة اإىل جلنة التنس يق.
"و ّ
توحض التعديالت املقرتحة ا ألدوار واملسؤوليات يف حال أأثبت حتقيق الادعاءات الصادرة ضد املدير العام .ويُقرتح
أأن تتوىل جلنة التنس يق املهام اليت يتولها عادة مدير اإدارة املوارد البرشية ،و أأن تتوىل امجلعية العامة املهام اليت
يتولها عادة املدير العام.
"ويُقرتح كذكل المتيزي بوضوح بني مسأأليت ا ألداء والسلوك ،واس تخدام مصطلح "سوء السلوك" ابتساق يف اكمل
نظام املوظفني.
"ويُقرتح أأخريا النص بوضوح عىل واجب املوظفني ابلإبالغ عن سوء السلوك ،ألن ذكل الواجب هو أأساس الإبالغ
عن اخملالفات وحامية املبلغني عهنا .ويف هذا الس ياق ،تقرتح اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة أأن تكون شعبة
الرقابة ادلاخلية القناة ا ألساس ية ل إالبالغ عن سوء السلوك.
يرسين اإبالغمك أأنه مت ،بعد اإجراء املزيد من املناقشات مع اإدارة املوارد البرشية ومكتب املستشار القانوين،
"و ّ
التوصل اإىل توافق يف الآراء بشأأن املادة ( 7-1ج) من نظام املوظفني .والنص اجلديد املقرتح متسق أأيضا مع الصياغة
املس تخدمة يف س ياسة الويبو الصادرة مؤخرا بشأأن امحلاية من الانتقام.
"ويف شأأن أآخر ل عالقة هل ابملسأأةل املذكورة ،أأوصت اللجنة املدير العام بتعديل بعض اجلوانب ا ألخرى من القواعد
التأأديبية العامة الواردة يف لحئة املوظفني – واملبيّنة ابلتفصيل يف الفقرة  12من تقريران .وقد بلغنا مؤخرا أأن
املدير العام ّقرر عدم تنفيذ توصية اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة.
"وترى اللجنة أأن التعديل املقرتح ،اإذا اع ُتمد ،س ميكّن من التعامل بشلك مالمئ مع ادعاءات سوء السلوك الصادرة
ضد أأعضاء فريق الإدارة العليا للويبو.
"وشكرا لمك".

WO/CC/74/8
17

 .75اإن جلنة الويبو للتنس يق:
" "1وافقت عىل التعديالت املدخةل عىل نظام املوظفني عىل النحو الوارد يف املرفق ا ألول من
الوثيقة  ،WO/CC/74/4لتدخل حزي النفاذ اعتبار ًا من  1يناير 2018؛
" "2و أأحاطت علام ابلتعديالت املدخةل عىل لحئة املوظفني واملرفقات ذات الصةل عىل النحو الوارد يف
املرفقني الثاين والثالث من الوثيقة WO/CC/74/4؛
" "3و أأحاطت علام "بس ياسة الويبو بشأأن انتقال املوظفني اإىل ماكتب بعيدة عن املقر" الواردة يف املرفق
الرابع من الوثيقة WO/CC/74/4؛
وقررت الإبقاء عىل املادة  25-3يف نظام موظفي الويبو؛
" ّ "4
وقررت املوافقة عىل التعديل املدخل عىل املادة  10-9من نظام املوظفني عىل النحو الوارد يف مرفق
" ّ "5
الوثيقة  ،WO/CC/74/4 Add.ليدخل حزي النفاذ اعتبار ًا من  1يناير .2018
 .76ووافقت جلنة الويبو للتنس يق عىل التعديالت اليت اقرتحت اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة اإدخالها عىل
نظام املوظفني (الوثيقتان  WO/CC/74/7و.)WO/CC/74/7 Corr.
[ييل ذكل املرفق]1

1
لقد جرت العادة أأن يسمح الرئيس ملمثل عن جملس موظفي الويبو ،بناء عىل الطلب ،مبخاطبة أأعضاء جلنة الويبو للتنس يق بعد اس تكامل النظر
يف جدول أأعامل تكل اللجنة وذكل من أأجل اإبداء وهجات نظر املوظفني .و أأفاد الرئيس بأأنه س يتّبع تكل املامرسة املعتادة مبوافقة ادلول الأعضاء ،وذكل ما فعهل.
وابلتايل يرد يف املرفق بيان ممثل جملس املوظفني.
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املرفق

مداخةل جملس موظفي الويبو أأمام
جلنة تنس يق ادلول ا ألعضاء
املنظمة العاملية للملكية الفكرية
 6أأكتوبر 2017؛ جنيف ،سويرسا
الس يد الرئيس ،املندوبون املوقرون ،الس يدات والسادة،
اإنه لرشف عظمي يل أأن أأخاطب جلنة التنس يق يف هذا الصباح ابمس جملس موظفي املنظمة العاملية للملكية الفكرية .امسي
توم بومبيلس ،ولو أأنين أأان املتحدث اليوم ،فاإنين أأشدّد أأن مالحظايت اليوم يه ابمس جملس املوظفني كلك .فنحن مجموعة
تنهتج أأسلو ًاب جامعي ًا ،وزماليئ حارضون معي اليوم يف هذه القاعة .وسرنكّز اليوم عىل تزويدمك بوهجات نظر وشواغل لك
موظفي الويبو .أأجل ،لك موظفي الويبو .ف ألول مرة يف اترخي املنظمة ،ان ُتخب ممثلو املوظفني عىل أأساس اقرتاع عام بال قيود
ول رشوط عىل أأحصاب ا ألصوات والآراء.
وكام تعلمون ،لقد أأنشئ جملس املوظفني عقب انتخاابت جامعة يف مارس  .2017فنحن هيئة جديدة وليهتا عام واحد
وهممتنا اإرساء قواعد وإاجراءات و أأسس سلمية جمللس املوظفني يف املس تقبل من أأجل متثيل مصاحل لك املوظفني .وس يقف
معلنا شاهد ًا عىل الطابع اجلامع جمللس نا واهتدائه بأأفضل التقاليد ادلميقراطية.
ولعل أأمه مسأأةل شغلت جملس املوظفني منذ مبارشة أأعامهل يه البحث عن أأفضل وس يةل لمتثيل مصاحل لك املوظفني أأمام
املدير العام والإدارة ،مع احلرص لك احلرص عىل حتقيق نتاجئ فعلية ومعلية .وقد هداان ذكل اإىل اس تئناف التواصل بروح
بناءة مع املدير العام والإدارة .ففي هناية املطاف ،جملس املوظفني هو أأيض ًا احلارس ا ألمني اذلي يضمن أأن تصب قرارات
املدير العام والإدارة يف مصلحة املوظفني مبا هيئي بيئة معل ملؤها الشمولية والإنصاف والروح املهنية والاحرتام.
هذه يه رؤيتنا...رؤيتنا اليت حثتنا عىل اس تئناف احلوار مع املدير العام والإدارة فور ًا فمتكّنا من عقد مخسة اجامتعات مع
املدير العام خالل ا ألشهر الس تة ا ألوىل من وليتنا .وقد نتفق أأحيا ًان وخنتلف أأحيا ًان أأخرى ولكن املهم أأننا نقمي دامئ ًا حوار ًا
مفتوح ًا وصادق ًا ونصل غالب ًا اإىل حل وسط.
وقد أآتت مساعينا أألكها ما عُرف مهنا للموظفني وما خفي عهنم.
.1

مفث ًال ،يف تعليقاتنا عىل التغيريات املقرتحة يف منحة التعلمي ،انشدان الإدارة حامية املوظفني املؤهلني من
الاخنفاضات الكبرية املفاجئة يف مزاايمه ،فوافقت الإدارة عىل تطبيق بعض التدابري الانتقالية للحد من
العواقب عىل حياة عدد من املوظفني.

.2

و أأنشأأان أأفرقة معل واس تعنّا مبوظفني من لك قطاعات الويبو للتفكر يف مجموعة من املسائل الرامية اإىل اإجياد
وسائل معلية تكفل الطابع اجلامع اذلي ذكرته منذ قليل.

.3

و َّنظمنا فعاليتني اجامتعيتني وجنحنا يف اإعادة فتح رشفتني لصاحل املوظفني .وهو مثال واحد فقط للمزااي العديدة
من العمل يف مجمع الويبو والانتفاع مبرافقها ودلي ٌل عىل أأن أأي خطوة ،ولو اكنت صغرية ،قد تنعكس اإجيا ًاب عىل
الروح املعنوية للموظفني.
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.4

ومل نأأ ُل هجد ًا يف تغيري اجلو والعالقة بني املوظفني والإدارة .و أأاكد أأجزم أأننا جنحنا يف ذكل .وكام قلت سابق ًا
فاإن الاختالف يف الر أأي ل يفسد للود قضية وإامنا يفتح اب ًاب للمناقشة بروح بناءة وهمنية قامئة عىل الاحرتام
املتبادل .وقد منا اإىل علمنا أأن هنجنا الناحج قد انل رضا الزمالء وتقديرمه.

و أأؤكد هنا أأننا مع التقدم همام اكن جحمه .ولكنين أأود أأن أأحدثمك اليوم عن أأمه قضية تواجه موظفي الويبو بل لك موظفي ا ألمم
املتحدة الفنيني يف جنيف ...أأقصد هنا قرار جلنة اخلدمة املدنية ادلولية بشأأن تغيري مضاعف تسوية املقر جلنيف .حق ًا أأهيا
احلضور الكرام ،هذا القرار هيدد خبفض صايف مرتب املوظفني الفنيني خفض ًا حاد ًا .مفن حيث املبد أأ ،س يفقد املوظفون ما
يعادل مرتب شهر اكمل مبا جيحف مزيانيات أأرس املوظفني .وذلكل ،أأيد جملس املوظفني عريضة ابدر املوظفون ابإعدادها
ومجعت  602توقيع من أأجل التنديد بقرار اللجنة املهبم واملعيب.
ففي ر أأينا ،تعرتي هنج اللجنة مشلكتان رئيسيتان.
أأما املشلكة ا ألوىل ،فقد أأعلنهتا املنظامت القامئة يف جنيف وممثلو املوظفني هجر ًا أأمام اللجنة يف اجامتع يوليو  2017بفيينا؛
ويه املهنجية املهبمة واملعيبة املس تخدمة والواجب جهرها.
وتطالب ادلول ا ألعضاء دوم ًا املوظفني ابلشفافية واملساءةل والامتثال ل إالجراءات واملهنجيات املوضوعة .ول غبار عىل ذكل.
ولكن َّبني اجامتع فيينا اكلشمس يف رائعة الهنار أأن اللجنة فشلت يف هممهتا من لك النوا.ي .ويه رؤية لقيت صد ًا واسع ًا
دلى العديد من اخلرباء يف املنظامت القامئة يف جنيف .فدعوين أأسأألمك اي أأهيا احلضور الكرام ،أأليس من واجب ادلول
ا ألعضاء أأن تطالب اللجنة مبا تطالبنا به حنن املوظفني؟
و أأما املشلكة الثانية ،فتخص اجلانب العميل أأي الهنج الفظ وا ألهوج اذلي اعمتدته اللجنة دون مراعاة ل ألرضار الفعلية اليت
س تلحق ابلعديد من الزمالء غري املس تعدين ،بوضوح ،ذلكل الاخنفاض الكبري يف صايف املرتبات .فقد قبل العديد من
املوظفني وظائفهم يف الويبو متوقعني طبع ًا أأل يتغري مضاعف تسوية املقر جذر ًاي اللهم اإل التغريات الشهرية الطفيفة .ول خيفى
عليمك أأن الإجيارات والرهون العقارية والقروض ومصاريف املدارس ورعاية العائالت واملس نني من ا ألهل لكها جزء من
التخطيط املايل ملوظفي ا ألمم املتحدة .ولن تنخفض الالزتامات جفأأة بنس بة  7ابملئة ألن اللجنة قررت تغيري مهنجيهتا جلنيف.
ويذ ِّكّران العديد من الزمالء ،حنن ممثلهيم املنتخبني حسب ا ألصول ،بأأن قرار اللجنة ليس مبعزل عن الظروف ا ألمع احمليطة
بنا .ونزو ًل عند إارصارمك أأساس ًا ،أأنمت ادلول ا ألعضاء ،معدت الويبو خالل فرتة قصرية جد ًا اإىل تقليص مزااي املوظفني تدرجيي ًا
حىت طالت اس تحقاقات املعالني ومنحة التعلمي وبدلت اإجازة زايرة الوطن وغريها من مس تحقاتنا ومزاايان املادية.
وفض ًال عن ذكل ،مل تفتح املنظمة وظيفة واحدة من عام  2015اإىل عام  2018مع بقاء عدد الوظائف احملددة املدة مس تقر ًا
عند  1205وظائف .ويف الوقت ذاته ،نُلكَّف مبزيد من العمل ونُمنح موارد أأقل ،مفا انبنا من تقليص املرتبات سوى مزيد من
التقليص.
وسأأستشهد هنا مبثل َ
جمايل اخلدمات الرئيسني للمنظمة ،وهام نظاما معاهدة الرباءات ومدريد ،حيث زادت نس بة الطلبات
املعاجلة بنس بة  8يف النظام ا ألول و 9ابملئة يف النظام الثاين .واملاكسب الإنتاجية رائعة بلك تأأكيد؛ ولكن فعلي ًا مل ناكفأأ عىل
تكل املاكسب بتا ًات ل ماد ًاي ول غريه وما انبنا من وراهئا سوى املزيد من اجلزاءات.
و أأخري ًا ،أأذكرمك مجيع ًا بأأن املنظمة العاملية للملكية الفكرية تتوقع زايدة قدرها  10ابملئة يف اإيراداهتا عىل مدى الثنائية املقبةل مع
احتواء تاكليف املوظفني عند زايدة قدرها  0.8ابملئة علامً بأأن الاحتياطي املايل للمنظمة يتجاوز  300مليون
فرنك سويرسي.
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فهل يُعقل أأن يكون جزاء زايدة فعالية املوظفني خفض مرتباهتم؟ أأليست القاعدة أأن يكون اجلزاء من جنس العمل؟ أأو ليس
املوظفون ُ ُمه أأمه أأصل متلكه املنظمة؟
وإاين ل أأنفي أأن الويبو وموظفهيا يمتتعون مبزااي كون املنظمة عضو ًا يف منظومة ا ألمم املتحدة ،وما حيدوان ،حنن موظفي الويبو،
اإل أأمل أأن تراعي ادلول ا ألعضاء منوذج معل الويبو اخلاص وقدرهتا عىل المتويل اذلايت ووضعها املايل املمتاز.
ويرحب جملس املوظفني برساةل املدير العام املؤرخة  13أأبريل  2017واملوهجة اإىل جلنة اخلدمة املدنية ادلولية ملا نقلته تكل
الرساةل من خطاب رصحي ومبارش يطعن يف قرار اللجنة .اإذ شدد املدير العام عىل رضورة التأأكد من أأن تنفيذ قرار اللجنة
ل خيل ابلزتامات املنظمة جتاه موظفهيا .مبعىن أآخر ،من الواجب عىل املنظمة تويخ العناية واحلذر يف تكل املسأأةل.
وشدد املدير العام أأيض ًا يف الرساةل ذاهتا عىل أأن الويبو تتنافس عىل املواهب واملهارات الأكرث طلب ًا وتقياميً يف السوق العاملية
بسبب متطلبات القرن احلادي والعرشين .فال ميكن اعامتد هنج موحد لعنارص ا ألجر يف منظمتنا؛ ومن حقنا عليمك ،اي أأيهتا
ادلول ا ألعضاء ،أأن تراعي شواغلنا جبدية.
وفض ًال عن ذكلُ ،أبلغت ادلول ا ألعضاء يف اقرتاح الربانمج واملزيانية الوارد يف الوثيقة  WO/PBC/27/8املؤرخة
 15أأغسطس  2017واملعدّة لغرض اجامتع جلنة الربانمج واملزيانية يف سبمترب ( 2017الفقرة  29يف الصفحة  )24ابخملاطر
القانونية واملالية اليت قد تتعرض لها املنظمة يف حال ُرفعت علهيا دعاوى قضائية نتيجة تنفيذ قرار اللجنة ومن مث
ختفيض املرتبات.
الس يد الرئيس ،املندوبون املوقرون ،الس يدات والسادة،
الويبو جوهرة ا ألمم املتحدة :فهيي تواكب أأحدث القطاعات يف الاقتصاد العاملي وتوفر خدمات يقدرها الزابئن والعمالء حول
العامل .والويبو ،بوصفها واكةل اتبعة ل ألمم املتحدة ،تس تفيد من موقعها املمتزي للرتكزي عىل ا ألهداف الإمنائية ومساندة لك ادلول
ا ألعضاء يف جين مثار الاقتصاد القامئ عىل الابتاكر.
فعلينا أأن نس تقطب خرية املوظفني وخنبهتم و أأن حنافظ علهيم بأأجور تنافس ية .وحنن مسؤوليتنا ،اليت نؤدهيا عىل أأمكل وجه،
يه القيام بعملنا وحتقيق النتاجئ املنشودة .ويف املقابل ،نطلب منمك أأن ترتيثوا وتتفكروا يف الضغط املس متر النامج عن عدم فتح
داء جيد ًا يفوق غالب ًا التوقعات ونتاجئ مالية
وظائف جديدة وتقليص مزااي املوظفني واس تحقاقاهتم .اإذ نرى أأن براجمنا حتقق أأ ً
ممتازة .فهل يكون جزاؤان ختفيض صايف مرتباتنا ومس تحقاتنا؟
ويف الهناية ،دعوين أأؤكد أأن بيئة العمل يف الويبو جيدة بل أأاكد أأقول ممتازة للتقدم همني ًا .ولو وجب صون أأمر واحد يف
الويبو ،فهو ابلتأأكيد هذه الروح املمتزية اليت تسود منظمتنا.
وشكر ًا عىل حسن اس امتعمك وإااتحيت الفرصة للتحدث أأماممك اليوم ابمس مجيع موظفي الويبو.
[هناية املرفق والوثيقة]

