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جلنة الويبو للتنسيق
الدورة اخلامسة والسبعون (الدورة العادية التاسعة واألربعون)

جنيف ،من  24سبمترب إىل  2أكتوبر 2018

التقرير

اذلي اع متدته جلنة الويبو للتنس يق

 .1تناولت جلنة الويبو للتنس يق البنود التالية اليت تعنهيا من جدول األعامل املو ّحد (الوثيقة  1 :)A/58/1و 2و 3و 4و5
و 6و 7و 8و "2"11و 12و 27و 28و 29و.30
.2

وترد التقارير عن البنود املذكورة ،فامي عدا البنود  7و 8و 27و ،28يف التقرير العام (الوثيقة .)A/58/11

.3

وترد يف هذه الوثيقة التقارير اخلاصة ابلبنود  7و 8و 27و.28

 .4وانتخب الس يد إسامعيل ابغاي هامانيه (إيران (مجهورية – اإلسالمية)) رئيسا للجنة التنس يق؛ وانتخبت
الس يدة أغنيشاك هاردجي-جانوزيك (بولندا) انئبة للرئيس.
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البند  7من جدول األعامل املو ّحد
املوافقة عىل الاتفاقات املربمة
.5

استندت املناقشات إىل الوثيقة .WO/CC/75/1

 .6وشكر الرئيس ادلول األعضاء عىل انتخابه رئيسا للجنة الويبو للتنس يق ودعا املستشار القانوين إىل تقدمي
بند جدول األعامل.
تعّي ،طبقا للامدة  )1(13من اتفاقية الويبو ،أن
 .7وأشار املستشار القانوين إىل الوثيقة  WO/CC/75/1وذكّر بأنه ي ّ
يتوىل املدير العام إبرام أي اتفاق عام يوضع هبدف إنشاء عالقات معل وتعاون مع منظامت حكومية دولية أخرى ،وذكل بعد
مبّي يف
موافقة جلنة الويبو للتنس يقّ .مث ذكّر بأن هناك اتفاقّي عامّي يُقرتح عىل جلنة الويبو للتنس يق املوافقة علهيام كام هو ّ
وثيقة العمل .وأوحض أن الاتفاق األول هو مذكرة تفامه ثالثية األطراف بّي الويبو واملنظمة اإلقلميية األفريقية للملكية الفكرية
(األريبو) واملنظمة األفريقية للملكية الفكرية؛ وأن الاتفاق الثاين هو مذكرة تفامه بّي الويبو والاحتاد الاقتصادي والنقدي
لغرب أفريقيا.
 .8وافقت جلنة الويبو للتنس يق عىل مذكرة التفامه بّي الويبو واألريبو واملنظمة األفريقية للملكية الفكرية؛ ومذكرة
التفامه بّي الويبو والاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا ،كام تردان ،عىل التوايل ،يف املرفق األول واملرفق الثاين
من الوثيقة .WO/CC/75/1

البند  8من جدول األعامل املو ّحد
مرشوعات جداول أعامل ادلورات العادية لعام 2019
.9

استندت املناقشات إىل الوثيقة .A/58/4
 .10اعمتدت جلنة الويبو للتنس يق املرفقّي األول والثاين؛ واعمتدت اللجنة التنفيذية الحتاد ابريس املرفق الثالث؛
واعمتدت اللجنة التنفيذية الحتاد برن املرفق الرابع.

البند  27من جدول األعامل املو ّحد
تقارير عن شؤون املوظفّي
" "1تقرير عن املوارد البرشية
 .11استندت املناقشات إىل الوثيقة .WO/CC/75/INF/1
 .12وقدمت األمانة "التقرير الس نوي عن املوارد البرشية" وقالت إن التقرير يشمل الفرتة من يوليو  2017إىل
يونيو  ،2018ويشمل بندين رئيس يّي ،وهام شؤون املوظفّي اليت يشرتط اإلبالغ عهنا للجنة الويبو للتنس يق والشؤون
األخرى اليت هتم ادلول األعضاء .وأضافت أنه للمرة األوىل ،أتيح لدلول األعضاء كتيب موارد برشية جديد بعنوان "تشكيل
مس تقبل الويبو :القوى العامةل يف عام  ،"2018واذلي تضمن بياانت وإحصاءات عن القوى العامةل ابملنظمة ،وقد توفر يف
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شلك مطبوع وعرب اإلنرتنت ،وتنبغي قراءة التقرير الس نوي ابالقرتان مع ذكل الكتيب .وأوحضت األمانة أن القوى العامةل
ظلت مس تقرة ،حيث ميثل مكوهنا األسايس من املوظفّي الثابتّي حوايل  70يف املائة من القوى العامةل ،يف حّي ميثل
مكوهنا املرن حوايل  30يف املائة ،مما ميكن املنظمة من الاس تجابة للتقلبات يف الطلب عىل خدماهتا .وذكرت أيضً ا أن
اإلنتاجية اس مترت يف الزايدة فامي خيص تقدمي خدمات الويبو ،كام يتضح من مؤرشات اإلنتاجية يف نظايم معاهدة الرباءات
ومدريد .ومضت تقول إن تاكليف املوظفّي قد اخنفضت إىل  60يف املائة من إجاميل النفقات التنظميية يف عام  ،2017بعد
أن اكنت  65يف املائة يف عام  .2016وأضافت األمانة أن املنظمة ال تزال ملزتمة بتحسّي التنوع وأن  118دوةل من ادلول
األعضاء ممثةل اآلن يف قواها العامةل ،يف حّي أن متثيل اجلنسّي بلغ  54يف املائة للنساء إجام ًال و 46يف املائة للرجال .وأكدت
األمانة أن املنظمة واصلت الرتكزي عىل زايدة متثيل املرأة يف املس توايت اإلدارية والوظائف العليا .وذكرت األمانة أيضً ا أن
هجود التوعية اليت تضطلع هبا املنظمة ابلرشاكة مع ادلول األعضاء بدأت جتين مثارها ،حيث زاد عدد املتقدمّي بطلبات
وظائف من ادلول األعضاء غري املمثةل وزادت نس بة املرحشّي اإلانث إىل املرحشّي اذلكور .وعالوة عىل ذكل ،عُّي  27منسقًا
يف ً 18بدلا ،وعززت قدرات قسم ختطيط املوارد البرشية من أجل تكثيف الرتوجي يف ادلول األعضاء غري املمثةل ،وكذكل
لتقدمي ادلمع للمرحشّي من هذه البدلان حيث أن التعيّي يستند إىل اجلدارة وجيب أن يكون املتقدمون إىل الوظائف قادرين
عىل املنافسة يف مقابالت اختبار الكفاءة .وأكدت األمانة أن املنظمة مضنت هتيئة ماكن معل يسوده الاحرتام والتوافق وخالٍ
من التحرش من خالل وضع الس ياسات الوجهية وإجراء أنشطة التدريب والتعمل لرفع مس توى الوعي ،ومن خالل التفاعل
النشط مع املوظفّي .ومضت تقول إن هذه اجلهود قد بذلت ابلتنس يق الوثيق مع مبادرات األمم املتحدة عىل نطاق املنظومة
الرامية إىل القضاء عىل التحرش اجلنيس .وأضافت أن املنظمة ستشارك يف اس تقصاء لألمم املتحدة حول هذا املوضوع.
وذكرت األمانة أن اس تقصاء لرفاه املوظفّي أجري يف عام  2017ابلرشاكة مع جامعة ويبسرت ،حيث شارك ما نسبته  25يف
املائة تقري ًبا من موظفي الويبو يف املسح .وأعرب ما نسبته  84يف املائة من املشاركّي يف الاس تقصاء عن رضامه الوظيفي.
وأردفت قائةل إنه مع ذكل ،فقد لوحظ أن بعض فئات املوظفّي اكنت عرضة الرتفاع مس توايت التوتر وخطر اإلرهاق.
وأضافت األمانة أهنا ستس تجيب لنتاجئ الاس تقصاء هذه مببادرات مناس بة وأن نتاجئ الاس تقصاء قد عرضت عىل مجيع
املوظفّي ومت توفريها عىل ش بكة الويبو ادلاخلية .وذكرت األمانة أن استامثرات كبرية قد خضت يف تدريب املوظفّي وتطويرمه،
وأن أداة تعمل جديدة أاتحت للموظفّي الوصول إىل مجموعة كبرية من فرص التدريب .وعالوة عىل ذكل ،حظي الربانمج الرائد
للتطوير الوظيفي للنساء يف املس توايت املتوسطة والعليا ابس تحسان املشاراكت للس نة الثانية عىل التوايل .واكن هذا هو
مؤخرا .ويف اخلتام ،ذكرت األمانة أن مرشوع جرد املهارات حال ًيا يف مرحةل
احلال أيضا فامي خيص برانمج التوجيه املس هتل ً
جتريبية وأضافت أنه سيساعد املنظمة يف القريب عىل حتديد املواهب بصورة مهنجية وسد الثغرات يف املهارات .وفامي يتعلق
بربانمج املاكفآت والتقدير يف الويبو ،واذلي أدرج ألول مرة يف  ،2013ذكرت األمانة أنه خضع للتحديث مرة أخرى يف
 2018وأنه بذكل تكون توجهيات جلنة اخلدمة املدنية ادلولية قد اتبعت .وقالت إن الربانمج ياكئف الفرق وفرادى املوظفّي
اذلين حققوا نتاجئ ابرزة تعرب عن القمي األساس ية للويبو ،ويه "حتقيق المتزي" و"العمل يدً ا واحدة" و"الترصف مبس ئولية"
و"تشكيل املس تقبل ".وذكرت األمانة أن الربانمج يتضمن مز ًجيا من املاكفآت النقدية وغري النقدية ،وأن هذه املاكفآت
الس نوية تستند إىل نتاجئ نظام إدارة األداء وأهنا تُمنح للموظفّي يف هناية دورة إدارة األداء الس نوية .وقد تلقى ما يقرب من
 100موظف ماكفآت فردية أو جامعية ،يف شلك مبالغ نقدية أو فرص تدريب من اختيارمه ،وذكل ألداهئم اجلدير ابلثناء يف
دورا رئيس ًيا يف ضامن اإلنصاف والاتساق يف مجيع
عام  .2017وشددت األمانة عىل حقيقة أن فريق اإلدارة العليا قد أدى ً
أحناء املنظمة عند اختاذ القرارات بشأن من اذلي ينبغي أن حيصل عىل املاكفآت .وأضافت أن هذا الاعرتاف الرمسي حظي
بتقدير كبري من املوظفّي وجشع األفراد والفرق عىل بذل هجود إضافية لتحقيق النتاجئ وحتفزي الابتاكر ،مما أفاد ابلفعل
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مس تخديم خدمات امللكية الفكرية العاملية يف الويبو .وذكرت األمانة أنه ابإلضافة إىل هذه املاكفآت ،دُفعت ماكفأة األداء
التنظميي مجليع املوظفّي يف عام  ،2018واكن ذكل وفقًا لعدد من املعايري .وقالت إن املاكفأة اليت اكن قدرها  2000فرنك
سويرسي للك موظف ،مبا ميثل  0.5يف املائة من نفقات املوظفّي يف الثنائية ،منحت يف ضوء نتاجئ العمل التنظميي املمتاز
يف هناية الثنائية  .2017/2016وأضافت األمانة أن مجموع حوافز األداء اليت تدفعها املنظمة يقع مضن احلدود املالية اليت
حددهتا جلنة اخلدمة املدنية ادلولية بشأن منح حوافز األداء .وأكدت األمانة أن دفع ماكفأة األداء التنظميي مجليع املوظفّي ال
هيدف إىل تقويض قرارات جلنة اخلدمة املدنية ادلولية األخرية اليت تؤثر عىل املوظفّي يف الفئة الفنية والفئات العليا يف
جنيف ،بل إن قرارات جلنة اخلدمة املدنية ادلولية بشأن تسوية مقر العمل قد نُفذت ابلاكمل من قبل املنظمة .وأضافت
األمانة أن من الراكئز األساس ية السرتاتيجية الويبو بشأن املوارد البرشية أن تكون هجة معل جذابة ومفضةل ،وذكل ال يشمل
فقط تقدمي مجموعة من األجور واملزااي التنافس ية ،بل يشمل أيضً ا هتيئة بيئة معل مواتية مع مرافق ممتازة وس ياسات مناس بة
للموظفّي .وحتقيقًا لهذه الغاية ،س توضع ترتيبات معل جديدة تتسم ابملرونة يف يناير  ،2019مما يوفر بيئة مواتية إلدارة الوقت
بفعالية ،ويدمع زايدة اإلنتاجية وحتسّي التوازن بّي العمل واحلياة األرسية للموظفّي .فض ًال عن ذكل ،ذكرت األمانة أهنا
قدمت إىل جلنة الربانمج واملزيانية ً
خططا بشأن إنشاء دار حضانة ألطفال موظفي الويبو يف جنيف ،وقالت إن ذكل
س يكون من العنارص الهامة اإلضافية اليت جتعل املنظمة ً
جذااب للعمل .وذكرت األمانة أن اجلهود اليت بذلهتا لتظل هجة
ماكان ً
حتداي يف الثنائية األخرية بسبب سلسةل من
معل مفضةل دلى املوظفّي املؤهلّي تأهي ًال عال ًيا من مجيع أحناء العامل قد واهجت ً
الرتاجعات يف رشوط اخلدمة للموظفّي يف الفئة الفنية والفئات العليا .وقالت األمانة إن هذه الرتاجعات اكنت ترامكية وإهنا
زادت من الصعوابت اليت تواجه املنظمة يف اجتذاب املواهب يف أسواق معل تتسم بشدة التنافس ية .وأضافت أن طاليب
الوظائف رفضوا عروض العمل يف بعض املناس بات وقالت إهنا أيضً ا عىل عمل بأن العديد من املهنيّي ذوي املهارات العالية مل
يتقدموا حىت بطلبات لشغل وظائف يف املنظمة بسبب توفر ظروف معل أفضل يف القطاع اخلاص ويف منظامت أخرى.
فض ًال عن ذكل ،تلقت املنظمة أكرث من  200تظمل من املوظفّي يف الفئة الفنية والفئات العليا نتيجة لهذا الرتاجع الرتامكي يف
رشوط اخلدمة عىل مدى الس نوات املاضية .وشددت األمانة عىل أنه ،ابلنس بة ملقدم خدمات عاملي يعمتد عىل خرباء ذوي
همارة عالية ،اكن هذا تطوراً مثرياً للقلق وحيتاج إىل إيالء اهامتم كبري هل حىت تمتكن املنظمة من مواصةل تقدمي خدمات امللكية
الفكرية املمتازة واملوهجة حنو املس تقبل إىل معالهئا حول العامل يف الس نوات القادمة.
 .13وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أورواب الوسطى والبلطيق فشكر األمانة عىل إعدادها التقرير الس نوي عن
املوارد البرشية وتقدميها هل .وقال إن اجملموعة ترى أن املوارد البرشية يه العمود الفقري للمنظمة وأن اإلدارة اجليدة لها تعد من
العنارص األساس ية لتحقيق الفعالية يف أداء املنظمة .وقال إن اجملموعة يرسها أن تالحظ األداء العايل للموظفّي ،حيث
صنف ما نسبته  20.8ابملائة من املوظفّي مكوظفّي ممتزيين وصنفت الغالبية العظمى 75.4 ،ابملائة ،من املوظفّي مكوظفّي
أكفاءُ ،وصنف ما نسبته  0.1ابملائة فقط مكوظفّي ذوي أداء ضعيف .وقال إنه دون إغفال الهنج القامئ عىل اجلدارة يف معلية
التوظيف اليت تريم إىل ضامن كفاءة املوظفّي وأهليهتم ونزاههتم ،فإن اجملموعة تويل أمهية كبرية لضامن المتثيل اجلغرايف املتوازن
يف األمانة .كام تثين اجملموعة عىل إدارة املوارد البرشية جلهودها الرامية إىل الرتوجي يف ادلول األعضاء غري املمثةل واملناطق األقل
متثي ًال ،ومن بيهنا مجموعة بدلان أورواب الوسطى والبلطيق ،من أجل زايدة الوعي بفرص العمل يف الويبو وحتفزي اهامتم طاليب
الوظائف ذوي املهارات العالية .وأعرب عن رسور اجملموعة ملالحظة أنه بعد بعثات الرتوجي هذه ،زاد عدد الطلبات من هذه
البدلان زايدة كبرية ،وكذكل مالحظة التحسن التدرجيي للتنوع اجلغرايف يف األمانة .وأعرب الوفد عن امتنان اجملموعة لألمانة
عىل تنظميها عرضً ا غن ًيا ابملعلومات حول قضااي التوظيف ألعضاهئا خالل سلسةل الاجامتعات تكل.
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 .14وحتدث وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء فشكر األمانة عىل إعداد التقرير الس نوي عن املوارد البرشية وتقدميها هل.
نظرا
ورحب ابلتحسّي املس متر لهذا التقرير اذلي ترخست ماكنته مكرجع همم لدلول األعضاء بشأن املوارد البرشية .وقال إنه ً
إىل طبيعة هذه املنظمة فإن كفاءة املوارد البرشية تعد عام ًال حا ًمسا لتحقيق واليهتا وأهدافها وأن هذه احلقيقة جتلت أيضً ا يف
عنرصا ها ًما يف
نس بة نفقات املوظفّي إىل النفقات اللكية للمنظمة .ومن هذا املنطلق ،فإن اإلدارة املالمئة للموارد البرشية تعد ً
هذه املنظمة .وقال إن اجملموعة تدمع هجود التدريب والتوعية ملواهجة التحرش اجلنيس .وأعرب عن قلقه بشأن هذه املسأةل
يف املنظامت ادلولية وذكر أن مجيع أشاكل التحرش ،مبا يف ذكل التحرش اجلنيس ،تعد غري مقبوةل .وقال إن اجملموعة حتث
األمانة عىل الاس مترار يف املشاركة يف فرقة العمل املعنية ابلتحرش اجلنيس التابعة جمللس الرؤساء التنفيذيّي املعين ابلتنس يق
وأال تهتاون مطلقًا مع مسأةل التحرش .وقال إن اجملموعة تدرك الصعوبة البالغة للتوفيق بّي ماكنة الويبو كجهة تقدم خدمة
عضوا يف
عاملية يف بيئة رسيعة التغري وبّي طلب ادلول األعضاء عىل احتواء التاكليف .كام ترى اجملموعة أن املنظمة ،بوصفها ً
نظام األمم املتحدة املوحد ،يتومس فهيا أن تتبع توجهيات جلنة اخلدمة املدنية ادلولية عن كثب بشأن مسائل مثل مس توايت
الرواتب وحزم األجور وبرامج املاكفآت من أجل ضامن الاتساق يف أجور املوظفّي ومزاايمه بّي خمتلف املنظامت التابعة
لألمم املتحدة .وقال إنه يف هذا الصدد ،أحاطت اجملموعة عل ًما بأن برانمج الويبو الرائد للماكفآت والتقدير قد نضج خالل
العامّي املاضيّي ونُفذ يف مجيع أحناء املنظمة .وطلبت اجملموعة أن تقدم األمانة عرضً ا حول برانمج الويبو للماكفآت والتقدير
يف هذه ادلورة للجنة الويبو للتنس يق ،إذ تعتربه اجملموعة جز ًءا من رشوط التوظيف األوسع نطاقًا ملوظفي املنظمة .وطلبت
اجملموعة أيضً ا إدراج أي حتديثات أو تغيريات تطرأ عىل برانمج الويبو للماكفآت والتقدير وتنفيذه يف اجلزء املتصل ابملوضوع
من التقرير الس نوي عن املوارد البرشية .وفامي يتعلق ابلتوظيف ،أكد الوفد األمهية اليت تولهيا مجموعته ألن يقوم التوظيف عىل
اجلدارة وأعىل معايري الفعالية والكفاءة والزناهة مع مراعاة الطبيعة التقنية للمنظمة وواقع اخلدمات اليت تقدهما .إذ إن ذكل
املبدأ الشامل رضوري لتحقيق هممة املنظمة الفريدة يف إطار األمم املتحدة .وأعرب الوفد أيضاً عن تقديره للجهود املس مترة
لألمانة يف جمال حتقيق التنوع اجلغرايف والتوازن بّي اجلنسّي.
 .15وحتدث وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان األفريقية فشكر األمانة عىل إعدادها التقرير وتقدميه ،وكذكل الكتيب ،واذلي
وجدته اجملموعة مفيدً ا للغاية .وقال إن مجموعته أحاطت عل ًما ابلتقدم احملرز فامي خيص امليض قد ًما بشأن األهداف املتعلقة
ابملوظفّي وتش يد ابجلهود املبذوةل حىت ذكل الوقت ،إذ أهنا جعلت املنظمة هجة معل مثالية من عدة أوجه .غري أن اجملموعة
تود أن تسلط الضوء عىل مسأةل التنوع اجلغرايف ويه مقتنعة متام الاقتناع حبقيقة أن مثة أوجه قصور كبرية فامي يتعلق ابلمتثيل
العادل جملموعة البدلان األفريقية داخل األمانة .وقال إن مجموعته إذ تش يد ابملبادرات املتخذة يف األمانة ،مبا يف ذكل هجود
زايدة الوعي الرامية إىل حتسّي التوزيع اجلغرايف للوظائف داخل األمانة ،إال أهنا ال تزال تعتقد أن من الرضورة مباكن اختاذ
مجيع اخلطوات الرضورية من أجل حتقيق متثيل أفضل ،خاصة للمناطق املمثةل متثي ًال ضئي ًال .ورأت اجملموعة أنه أمر هام من
انحية أعداد املوظفّي ومس توايت املس ئولية داخل األمانة .وذكرت اجملموعة أن املنظمة ينبغي لها أن تضمن أن تكون متسقة
مع أهداف التوزيع اجلغرايف العادل عىل النحو املنصوص عليه يف املادة  9من اتفاقية الويبو .ومن مث ،حثت اجملموعة األمانة
عىل أن تبذل املزيد من اجلهود يف هذا الصدد وأيضً ا فامي يتعلق ابملساواة بّي اجلنسّي .وفامي يتعلق ابملسأةل األخرية ،أعربت
اجملموعة عن رغبهتا يف ضامن تنفيذ خطة معل منظومة األمم املتحدة بشأن املساواة بّي اجلنسّي ومتكّي النساء ،واليت انطلقت
يف َ ،2012
تنفيذا اكم ًال.
 .16وهنأ وفد إيران (مجهورية  -اإلسالمية) الرئيس عىل انتخابه وأعرب عن تقديره لألمانة عىل التقرير الغين ابملعلومات
عن املوارد البرشية .ورحب ابلتحسّي املتواصل لهذا التقرير اذلي ترخست ماكنته مكرجع همم لدلول األعضاء بشأن املوارد
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مبارشا ابلكفاءة التنظميية
البرشية .وذكر الوفد أنه يعلق أمهية كبرية عىل اإلدارة اجليدة للموارد البرشية ،وقال إهنا ترتبط ارتباطا ً
والتوجه حنو تقدمي اخلدمات فض ًال عن توفر املرونة الالزمة ملواهجة التطورات اجلديدة برسعة وكفاية .ورحب الوفد ابجلهود
املبذوةل من جانب األمانة لرأب الصدع القامئ يف المتثيل اجلغرايف ،وأقر بأن احلاجة تدعو إىل مزيد من التدابري لضامن المتثيل
اجلغرايف املتوازن .وفامي يتعلق ابلهنوض مباكن معل يسوده الاحرتام والتوافق ،أكد الوفد عىل أمهية توفري ماكن معل كهذا مجليع
املوظفّي عىل قدم املساواة.
 .17وأعرب وفد الوالايت املتحدة األمريكية عن تأييده للبيان اذلي أدىل به وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء .وقال إنه ممنت
للتقرير الغين ابملعلومات ،وأعرب عن رسوره ألن الويبو اس مترت يف إحراز التقدم يف جمايل التاكفؤ بّي اجلنسّي وتطوير
املوظفّي .وقال الوفد إنه مرسور ألن األمانة تتخذ تدابري ملاكحفة التحرش اجلنيس وقال إنه يساوره القلق بسبب انتشار
مشلكة التحرش يف منظومة األمم املتحدة ،مبا يف ذكل التحرش اجلنيس .ومىض يقول إن التحرش جبميع صوره يقوض هممة
منظامت األمم املتحدة ويرض برفاه املوظفّي .وأشار الوفد إىل أنه أحاط عل ًما بوجود  8قضااي مرفوعة يف نظام العداةل ادلاخلية
متعلقة ابلتحرش ،كام أبلغت شعبة الرقابة ادلاخلية عن وجود  3قضااي حترش يف نفس الفرتة .وقال الوفد إنه يود أن يعرف
وضع هذه القضااي ،وما إذا اكنت تتعلق بطعون يف قرارات إدارية ومك عدد القضااي العالقة املتبقية من إجاميل عدد قضااي العداةل
ادلاخلية املرفوعة منذ  .2014وأعرب عن قلقه بشأن املاكفآت املالية املمنوحة للموظفّي ألس باب ال تتعلق ابجلدارة أو األداء.
ورأى الوفد أنه وفقًا لربانمج الويبو للماكفآت والتقدير ،ينبغي أن تُمنح املاكفأة فقط للموظفّي ذوي األداء املمتزي ،وإال فإن
املاكفآت س تفقد معناها وقد ينظر إلهيا عىل أهنا اس تحقاق ،وهو ما يتعارض مع املبدأ األسايس ملاكفأة األداء الفردي املمتزي.
ورأى أيضً ا أن ماكفأة األداء التنظميي ينبغي أال تُمنح إال عىل أساس اس تثنايئ وأن ادلول األعضاء ،من خالل جلنة الربانمج
واملزيانية أو جلنة الويبو للتنس يق ،ينبغي إبالغها ابألداء املايل للمنظمة وأن ت ُقدم لها تربيرات واحضة للماكفأة قبل منحها
للموظفّي .ومىض يقول إن اآلاثر املالية لهذه املاكفأة تتطلب مزيدً ا من الشفافية من األمانة وقال إنه س يكون ممتنًا إذا حصل
عىل املزيد من املعلومات حول برانمج الويبو للماكفآت والتقدير ومصادر متويهل .ومن مث ،اقرتح الوفد اختاذ قرار بشأن هذا
البند ،مث قرأه عىل اللجنة عىل النحو التايل" :أحاطت جلنة الويبو للتنس يق علام بربانمج الويبو للماكفآت والتقدير واملناقشة
وقررت أن تلمتس من األمانة أن تقدم تقريرا عن تنفيذ برانمج املاكفآت والتقدير يف ادلورة السادسة
اليت دارت بشأنهّ ،
والس بعّي للجنة التنس يق"
 .18وأوحض الرئيس أنه ال توجد وفود أخرى تطلب اللكمة ،ومن مث شكر الوفود عىل تعليقاهتا وبياانهتا وقال إهنا سرتد
يف تقرير ادلورة.
 .19وفور الانهتاء من البند  "2" 27من جدول األعامل طلب وفد الوالايت املتحدة األمريكية اللكمة وأشار إىل أنه اقرتح
فقرة قرار بشأن البند  "1" 27وقال إنه سيرسه أن يقدم القرار املقرتح كتابة أيضً ا .وذكر الرئيس أن هذا البند من جدول
األعامل قد أغلق وأن اقرتاح وفد الوالايت املتحدة س ُيدون عىل النحو الواجب وسريد يف التقرير .وقال وفد الوالايت املتحدة
األمريكية أنه يرى أن البند ال يزال مفتو ًحا ألن القرار مل يُصدق عليه ،وأن مثة وفود أخرى متفقة معه يف الرأي.
 .20وذكر وفد كندا أنه يتفق مع وفد الوالايت املتحدة األمريكية يف تصوره للعملية وأنه يرى أن البند ال يزال مفتو ًحا .وقال
إنه يود أن ينهتز الفرصة ليعرب عن تأييده لصيغة القرار املقرتح ،رمغ أنه مل يلحظ أن هذا البند من جدول األعامل للعمل فقط.
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 .21وأيد وفد السويد اقرتاح وفد الوالايت املتحدة األمريكية وقال إنه يتفق مع تصور وفد كندا حول اجلوانب اإلجرائية
لهذا البند.
 .22وقال وفد أملانيا أنه يؤيد اآلراء اليت أعربت عهنا وفود الوالايت املتحدة األمريكية وكندا والسويد ،والمتس من الرئيس
أن يتساهل وينظر يف قرار وفد الوالايت املتحدة األمريكية.
 .23وأيد وفد اململكة املتحدة بيان وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء وأعرب عن تأييده لبيان وفد الوالايت املتحدة األمريكية
فامي خيص برانمج الويبو للماكفآت والتقدير .والمتس الوفد من الرئيس وجلنة الويبو للتنس يق النظر يف القرار املقرتح من وفد
الوالايت املتحدة األمريكية.
 .24وأعرب وفد فرنسا عن تأييده لبيان وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء وكذا البياانت اليت أدلت هبا وفود كندا والسويد
وأملانيا واململكة املتحدة .ورأى أن هذا البند ال يزال قيد النقاش وقال إنه يؤيد اقرتاح وفد الوالايت املتحدة األمريكية.
 .25وأعرب وفد هولندا عن تأييده لبياانت الوفود السابقة حول تكل املسأةل ورأى أن القرار املقرتح ينبغي أن يُنظر فيه
ألن بند جدول األعامل مل يُفرغ منه.
 .26وبناء عىل طلب الرئيس ،كرر وفد الوالايت املتحدة األمريكية القرار املقرتح عىل مسامع جلنة الويبو للتنس يق.
 .27وطلب وفد الياابن أخذ اللكمة ليعرب عن تأييده لقرار وفد الوالايت املتحدة األمريكية.
 .28وذكر الرئيس أن عددًا من الوفود قد أيد القرار املقرتح من وفد الوالايت املتحدة األمريكية ،وملا مل يصدر أي
اعرتاض ،فإن جلنة الويبو للتنس يق وافقت عىل الاقرتاح واختذت قرارها بشأنه.
وقررت أن
 .29أحاطت جلنة الويبو للتنس يق علام بربانمج الويبو للماكفآت والتقدير واملناقشة اليت دارت بشأنهّ ،
تلمتس من األمانة أن تقدم تقريرا عن تنفيذ برانمج املاكفآت والتقدير يف ادلورة السادسة والس بعّي للجنة التنس يق.
" "2تقرير مكتب األخالقيات
 .30استندت املناقشات إىل الوثيقة .WO/CC/75/INF/2
 .31وقدمت رئيسة مكتب األخالقيات التقرير الس نوي ملكتب الويبو لألخالقيات اذلي يتضمن أنشطته لعام .2017
وأشارت رئيسة املكتب إىل اتفاقية إنشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية اليت تربز أمهية حتقيق املنظمة ألعىل معايري الكفاءة
واملقدرة والزناهة ،واليت ُرخس عىل أساسها نظام شامل لألخالقيات والزناهة وأنشئ مبوجهبا مكتب األخالقيات يف الويبو.
وقالت إهنا تمتتع ابالس تقاللية الالزمة ألداء هماهما عىل حنو فعال ،وإهنا ليست فرداً يف اإلدارة التشغيلية .وأضافت أن معل
املكتب يشمل أربعة جماالت رئيس ية ويه اكلتايل :الاضطالع بأنشطة تروجيية وخاصة أنشطة التدريب والتوعية ،وتقدمي
املشورة الرسية إىل اإلدارة العليا واملديرين ومجيع املوظفّي ،ووضع القواعد واملعايري وصياغة الس ياسات ،موحض ًة أن املكتب
ينفذ الس ياسات اخملصصة هل .وقالت رئيسة املكتب فامي يتعلق ابألنشطة الرتوجيية ،أنه مت تنظمي تدريب إجباري عن
األخالقيات والزناهة لفائدة مجيع املوظفّي عىل لك مس توايت املنظمة منذ إطالق س ياسة الويبو لألخالقيات والزناهة يف
عام  .2012وأشارت إىل إدراج هنج جديد إلذاكء الوعي يف عام  2017مجع بّي هنج أاكدميي لألخالقيات وممارسات القطاع
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اخلاص ،عن طريق توجيه ادلعوة ملتحدثّي من ثقافات خمتلفة هبدف إاثرة مناقشات مفتوحة عن مدوانت أخالقيات املهنة
واس تخداهما العميل .وذكرت بعداً آخر جديداً وهو تنظمي حمارضة رفيعة املس توى عن األخالقيات ألقهتا األس تاذة أونورا أونيل
(اململكة املتحدة) ،املتخصصة يف عمل األخالقيات واملعروفة دولياً ،واحلائزة عىل العديد من اجلوائز ودرجات الامتياز الوطنية
وادلولية إلجنازاهتا يف جمال األخالقيات والفلسفة .وقالت إن زهاء  150موظفاً من الويبو شاركوا يف هذه املناس بة ،وإن إثنّي
من املتحدثّي الضيوف الثالثة املذكورين اكان من الس يدات .وأوحضت أنه متاش ياً مع أفضل املامرسات يف الك القطاعّي العام
واخلاص ،أويل اهامتم خاص ملفهوم "املزاج يف وسط الهرم" ،ونظمت أربع جلسات إحاطة خمصصة للمديرين وكبار املوظفّي.
واس تأنفت قائةل إن املكتب عرض أيضاً أنشطته يف ادلورات الابتدائية خالل أس بوع ادلورات المتهيدية للموظفّي اجلدد من
مجيع املس توايت ،ومن بيهنم مديرون .وأوحضت أن ادلورات تضمنت رشحاً للوالية املولكة إىل املكتب ،واخلدمات اليت
يوفرها للموظفّي ،وخط املساعدة اذلي يتيحه عىل مدار الساعة .وقالت إن  317موظفاً شاركوا خالل عام  2017يف أنشطة
التدريب وإذاكء الوعي يف جمال األخالقيات موحضة أن ادلراسات الاس تقصائية اإللكرتونية أشارت إىل أن  92يف املائة من
اجمليبّي صنفوا ادلورات بأهنا معقت فهمهم .وأضافت فامي يتعلق ابملشورة الرسية املقدمة إىل مجيع املوظفّي أن املكتب تلقى
أربعّي طلباً للحصول عىل املشورة يف عام  ،2017وأن معظم الطلبات تناول األنشطة اخلارجية واملسائل املتعلقة ابلعمل
وتضارب املصاحل وإعالن املصاحل والهدااي و/أو الضيافة .وأشارت فامي يتعلق بوضع القواعد واملعايري وصياغة الس ياسات ،إىل
صدور س ياسة منقحة للحامية من األعامل الانتقامية النامجة عن اإلبالغ عن إساءة سلوك وعن التعاون يف معليات التدقيق
أو التحقيق املأذون هبا حسب األصول ودخولها حزي النفاذ يف  29سبمترب  .2017واس تأنفت قائةل إن س ياسة جديدة بشأن
اإلفصاح املايل وإعالن املصاحل تنطبق عىل كبار املوظفّي وبعض الفئات األخرى احملددة من املوظفّي صدرت أيضاً يف
عام  ،2017موحضة أن هذه الس ياسة هتدف إىل حتقيق توازن مناسب بّي احلاجة إىل املعلومات وحق املوظفّي يف
اخلصوصية ،مع مراعاة إطار إدارة اخملاطر ونظام الرقابة ادلاخلية اذلي تنفذه األمانة ،وأفضل املامرسات يف هذا الشأن .وقالت
إن من املقرر ممارسة أول إيداع واس تعراض البياانت من قبل خبري اس تعراض خاريج يف عام  ،2018وإنه نفذ بنجاح يف
غضون ذكل .وأضافت فامي يتعلق بتنفيذ الس ياسات اخملصصة ملكتب األخالقيات ،أن املكتب تلقى شاكوى بشأن األعامل
الانتقامية وأجرى اس تعراضاً مبدئياً ليحدد ما إذا اكن مقدم الشكوى قد أجرى نشاطاً مشمو ًال ابمحلاية يف إطار الس ياسة
للحامية من األعامل الانتقامية النامجة عن التعاون يف نشاط رقايب أو اإلبالغ عن إساءة سلوك أو خمالفة أخرى .وقالت إنه
عىل أساس الاس تعراض املبديئ للشكوى ،حيدد املكتب إذا ما اكنت هناك من الوهةل األوىل حاةل انتقام تتطلب توفري ما
يكفي من امحلاية للموظف املعين .وأضافت أنه يف عام  ،2017أجرى املكتب اس تعراضات مبدئية يف مطالبتّي ابمحلاية من
أعامل انتقامية .وقالت إن املكتب خلص إىل أن هاتّي احلالتّي ال متثالن من الوهةل األوىل قضييت انتقام .وأضافت أن املكتب
توىل أيضاً مسؤولية تنفيذ برانمج إعالن املصاحل فامي خيص موظفي الويبو من رتبة مدير أول مفا فوق وعدد حمدود من فئات
أخرى حمددة .وأشارت رئيسة املكتب إىل حتقيق امتثال بنس بة  100يف املائة مع متطلبات الكشف احملددة يف املعايري
احملاسبية ادلولية للقطاع العام فامي يتعلق ابملعامالت بّي أطراف مرتابطة ،خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير لعام  .2017وقالت
إن الرشاكة الفعاةل ملكتب األخالقيات مع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة اكنت مضن جماالت أخرى ألنشطة املكتب يف
عام  .2017وأوحضت أن املكتب سعى جاهداً لالس تجابة لطلبات اللجنة ،آخذاً يف الاعتبار الوالية املولكة إليه ،إضافة إىل
احلاجة إىل استيفاء الرشوط األساس ية لضامن معل مكتب لألخالقيات وتشغيهل ،أي الاس تقالل واحلياد والرسية .وأضافت
أن املكتب شارك يف دراسات اس تقصائية ومبادرات عىل نطاق املنظومة ،مثل الاس تعراضات اليت جترهيا وحدة التفتيش
املشرتكة التابعة لألمم املتحدة خبصوص "اآلليات والس ياسات اليت تتناول تضارب املصاحل يف منظومة األمم املتحدة"
و"س ياسات وممارسات اإلبالغ عن اخملالفات يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة ".وأشارت أيضاً رئيسة املكتب إىل اجلهود
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اليت يبذلها املكتب من أجل حتقيق مواءمة أفضل املامرسات داخل املنظومة املشرتكة لألمم املتحدة ،األمر اذلي جعهل شارك
بنشاط يف ش بكة أخالقيات املنظامت املتعددة األطراف .وأوحضت أن الش بكة تسعى إىل تعزيز التعاون عىل صعيد منظومة
األمم املتحدة بشأن القضااي املتعلقة ابألخالقيات ،وتوفر هي ً
الك لتبادل الس ياسات واملامرسات يف جمال األخالقيات.
 .32وحتدث وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء وأعرب عن تقديره للتقرير الس نوي ملكتب األخالقيات وألنشطة التدريب
والتوعية املتعلقة ابألخالقيات اليت اضطلع هبا املكتب خالل العام املايض .وأقرت اجملموعة ابء ابدلور املهم اذلي يؤديه مكتب
األخالقيات يف إذاكء الوعي التنظميي ابلقضااي املتعلقة ابألخالقيات من خالل التدريب ودعا رئيسة املكتب إىل تقدمي وصف
دلور املكتب يف اسرتاتيجية الويبو ملاكحفة التحرش مبا يف ذكل التحرش اجلنيس .وقال الوفد إن اجملموعة تود معرفة ما إذا اكن
املكتب يشارك أيضاً يف التدريب يف هذا اجملال ،اذلي جيري حالياً اإلعداد هل .ورحبت اجملموعة ابلس ياسة املنقحة الرامية إىل
امحلاية من األعامل الانتقامية النامجة عن اإلبالغ عن إساءة سلوك وعن التعاون يف معليات التدقيق أو التحقيق املأذون هبا
حسب األصول والس ياسة بشأن اإلفصاح املايل وإعالن املصاحل .وأعربت اجملموعة عن اعتقادها بأنه إذا شعر املوظفون
ابالرتياح عند اإلبالغ عن إساءة سلوك دون اخلوف من التعرض ألعامل انتقامية ،ستمتكن املنظمة من التصدي للمخالفات
قبل أن تتحول إىل مشالكت تنظميية .ورأت اجملموعة أن تنفيذ س ياسات قوية بفعالية يف جمال األخالقيات ابإلضافة إىل
تنظمي أنشطة للتوعية وتدريبات يف جمال األخالقيات يشالكن عنرصين أساس يّي لتعزيز ثقافة أخالقية يف املنظمة .والحظت
اجملموعة الاس تعراضات األخرية اليت أجرهتا وحدة التفتيش املشرتكة خبصوص اآلليات والس ياسات اليت تتناول تضارب
املصاحل يف منظومة األمم املتحدة وس ياسات وممارسات اإلبالغ عن اخملالفات يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة وتطلعت إىل
تنفيذ التوصيات الصادرة عن األمانة ومكتب األخالقيات.
 .33وقال وفد الوالايت املتحدة األمريكية إنه يؤيد بقوة املهمة اليت يؤدهيا مكتب األخالقيات يف املنظامت ادلولية معر ًاب
عن تقديره لألنشطة اليت اضطلع هبا مكتب األخالقيات يف الويبو يف عام  .2017وقال إنه يرسه أن يسمع عن تنظمي املكتب
حملارضة رفيعة املس توى عن األخالقيات يف جمال الاتصاالت وعن خططه ملواصةل تنظمي هذا النوع من املناس بات ،وكذكل
عن التدريب اإلجباري اجلديد اذلي أطلق عرب اإلنرتنت يف عام  2017عن األخالق والزناهة .وتساءل الوفد مك من املرات
يطالب فهيا املوظفون ابحلصول عىل تدريبات لتجديد معلوماهتم .وأقر الوفد مع التقدير جبلسات اإلحاطة األربع اخملصصة اليت
عقدت للمديرين وكبار املوظفّي وقال إنه يود معرفة كيف تعد خصيصاً للمديرين وما إذا اكنت هناك خطط لتنظمي دورات
عرب اإلنرتنت مصممة خصيصاً لهؤالء املوظفّي .وأعرب الوفد عن اعتقاده بأن املنظامت ادلولية حباجة إىل س ياسات قوية
بشأن اإلفصاح املايل وإعالن املصاحل معر ًاب عن تقديره ملامرسة أول إيداع يف عام  2018يف إطار الس ياسة اجلديدة .والحظ
الوفد زايدة طلبات املشورة بوجه عام مقارنة بعايم  2015و ،2016وتساءل عام إذا اكنت هذه الزايدة ترجع إىل هجود
التدريب والتوعية .وتساءل ما يه أولوايت املكتب خالل الثنائية  ،19/2018وهل دلى املكتب أي مالحظات أو
توصيات لإلدارة ،وهل أثريت أي مسائل ملحوظة فامي خيص األخالقيات خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير .ورحب الوفد بتنفيذ
س ياسة امحلاية من األعامل الانتقامية وتطلع إىل إصدار اختصاصات مكتب األخالقيات .وقال إنه يؤيد بشدة حامية اإلبالغ
عن اخملالفات من أجل تيسري إنشاء ثقافة أخالقية .وأقر بأمهية الس ياسات املتعلقة ابألخالقيات وطلب إطالع ادلول
األعضاء عىل هذه الس ياسات وكذكل الس ياسات املقبةل بشأن األخالقيات يف إطار روح الشفافية ومن أجل تعزيز فهمها
لوظيفة األخالقيات .وقال الوفد فامي يتعلق ابلتقرير الصادر مؤخراً عن وحدة التفتيش املشرتكة التابعة لألمم املتحدة عن
س ياسات وممارسات اإلبالغ عن اخملالفات يف منظامت األمم املتحدة ،إنه يتطلع إىل تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذا
الاس تعراض وإنه يرغب يف احلصول عىل معلومات مس توفاة من مكتب األخالقيات يف تقرير العام املقبل بشأن حاةل
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التنفيذ .والحظ الوفد توصية وحدة التفتيش املشرتكة بإاتحة س ياسات حامية اإلبالغ عن اخملالفات لعامة امجلهور .وشدد
الوفد عىل أمهية كفاةل اس تقاللية وظائف األخالقيات والرقابة ادلاخلية وأمانة املظامل ،وقال إن وحدة التفتيش املشرتكة
أوصت بعرض تقرير س نوي ألمّي املظامل عىل ادلول األعضاء .وأعرب الوفد عن دمعه لهذه التوصية ،معر ًاب عن اعتقاده بأن
من شأن تقدمي أمّي املظامل لتقرير س نوي أن يكون إضافة قمية جلدول أعامل جلنة الويبو للتنس يق .والحظ الوفد أن منظمة
الصحة العاملية نفذت مؤخراً هذه التوصية وأن تقرير أمّي املظامل دلهيا تضمن معلومات ذات مغزى فامي يتعلق بديناميات
املوظفّي واملسائل التنظميية احملمتةل .وجشع الوفد عىل اس مترار مشاركة مكتب األخالقيات للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة
معر ًاب عن أمهل يف إقامة قنوات اتصال مفتوحة بّي مكتب األخالقيات وشعبة الرقابة ادلاخلية واللجنة الاستشارية املس تقةل
للرقابة وأمّي املظامل ،ليعملوا معاً ،حيامث أمكن ذكل ،لتعزيز إطار الرقابة واألخالقيات للمنظمة.
 .34وشكر وفد الربازيل األمانة عىل إعداد الوثيقة ورئيسة مكتب األخالقيات عىل عرض تقريرها الس نوي .وأقر الوفد
بإسهام مكتب األخالقيات يف ضامن أن متتثل الويبو ألعىل املس توايت يف جمال األخالقيات .ورأى أنه لتحقيق ذكل ،يعد
اس تقالل مكتب األخالقيات مطلباً أساس ياً ورحب الوفد بسامع أن ذكل اكن مكفو ًال يف العام املايض .وأشار الوفد إىل
الفقرة  27من التقرير الس نوي ملكتب األخالقيات ،فامي يتعلق ابإلفصاح عن املصاحل .وقال إن التقرير أشار يف هذا الصدد
إىل أنه وفقاً لنظام الويبو املايل والحئته ،يتعّي عىل أعضاء اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة التوقيع عىل بيان إفصاح عن
املصاحل .وذكر التقرير أن مكتب األخالقيات تبادل بالغات مع رئيس اللجنة وأنه مل يتلق أية معلومات إضافية هبذا الصدد.
وطلب وفد الربازيل إىل رئيسة مكتب األخالقيات تقدمي معلومات إضافية هبذا الشأن.
 .35وأعرب وفد أسرتاليا عن دمعه لإلدارة الرش يدة يف منظومة األمم املتحدة بأمكلها معر ًاب عن ابلغ تقديره ألمهية دور
وظائف األخالقيات ،مبا يف ذكل يف الويبو ،لتعزيز ثقافة األخالقيات ولتوطيد القيادة األخالقية من خالل أنشطة إذاكء
الوعي والتدريب يف هذا اجملال ،عىل حنو ما ورد يف التقرير الس نوي ملكتب األخالقيات .وجشع الوفد مكتب األخالقيات
واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل العمل معاً حسب الاقتضاء دلمع أفضل املامرسات .وأعرب الوفد عن سعادته ملا
ورد يف التقرير الصادر مؤخراً عن وحدة التفتيش املشرتكة عن رايدة س ياسة الويبو للحامية من األعامل الانتقامية يف هذا
اجملال يف منظومة األمم املتحدة بأمكلها وأعرب عن دمعه القوي للويبو لتواصل اتباع أفضل املامرسات ليس فقط فامي خيص
وضع الس ياسات وإمنا أيضاً فامي خيص تنفيذ الس ياسات .وجشع الوفد الويبو عىل النظر يف تنفيذ أي توصيات ذات صةل
صادرة عن تقرير وحدة التفتيش املشرتكة اذلي يتضمن إاتحة س ياسة الويبو للحامية من األعامل الانتقامية لعامة امجلهور.
 .36وقدمت رئيسة مكتب األخالقيات الشكر فامي بعد مجليع الوفود عىل عبارات التقدير والتشجيع وأشارت إىل مواصةل
اس تعداد املكتب للتعاون بشلك ثنايئ مع ادلول األعضاء .وقالت فامي يتعلق بسؤال وفد الوالايت املتحدة األمريكية فامي خيص
حتديداً التدريب ،إن التعليقات وادلراسات الاس تقصائية ستشلك األساس ذلكل .وأوحضت أن املكتب يتعاون بشلك وثيق
مع قسم إدراة املوارد البرشية يف تصممي التدريبات الالزمة للموظفّي يف جمال األخالقيات .وأجابت عىل تساؤل وفد الربازيل
بأن تفاعل مكتب األخالقيات مع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة بشأن رشط إفصاح أعضاء اللجنة عن املصاحل يتضح
بشلك أمّي يف التقرير ،وكذكل يف الرد املقدم من اللجنة هبذا الشأن.
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البند  28من جدول األعامل املو ّحد
تعديالت عىل نظام املوظفّي والحئته
 .37استندت املناقشات إىل الوثيقة .WO/CC/75/2
 .38وذكرت األمانة أن الوثيقة تتضمن عددًا حمدودًا من التعديالت عىل نظام املوظفّي والحئته املعروضة عىل جلنة الويبو
للتنس يق للموافقة علهيا ولإلخطار هبا ،عىل التوايل .وت َُعرض هذه التعديالت يف إطار املراجعة املس مترة لنظام املوظفّي
والحئته ،مما يسمح للويبو ابحلفاظ عىل إطار تنظميي سلمي يتكيف مع احتياجات املنظمة وأولوايهتا املتغرية ويدمعها ،مع ضامن
التوافق مع أفضل املامرسات املتبعة يف نظام األمم املتحدة املوحد .وذكرت األمانة أهنا تقدم أو ًال تعديالت عىل  8مواد يف نظام
املوظفّي ليك تصدق علهيا جلنة الويبو للتنس يق وأن املرفق  1للوثيقة  WO/CC/75/2يتضمن تفاصيل النص احلايل
والنص اجلديد املقرتح فض ًال عن الغرض من التعديل .وقالت إنه يف حاةل املوافقة عىل تكل التعديالت ،فإهنا س تدخل حزي
النفاذ اعتباراً من  1يناير  .2019وقالت إن مثة تعديالت طفيفة عىل املواد التالية :املادة  - 7-3درجة اخلدمة الطويةلُ :اقرتح
بعض التغيريات لضامن الاتساق مع املامرسات املتبعة يف املنظامت األخرى يف نظام األمم املتحدة املوحد والرشوط اليت
حددهتا جلنة اخلدمة املدنية ادلولية؛ واملادة  - 12-3العمل اإلضايفُ :اقرتح بعض التغيريات الطفيفة لتحديد رشوط العمل
اإلضايف كام حددها املدير العام ،عوضً ا عن الحئة املوظفّي؛ واملادة  - 11- 4الفحص الطيب :اقرتح بعض التغيريات الطفيفة،
مهنا تغيري مطلوب من أجل تنفيذ توصية من توصيات التدقيق :واملادة  - 5-12التدابري الانتقالية :مل تعد مثة حاجة إلهيا ومن
مث ميكن حذفها .مث قدمت األمانة التعديالت اليت تتطلب إدخال تغيريات جوهرية عىل نظام املوظفّي ،ويه املادة :6-1
هيدف التعديل املقرتح إىل جعل األحاكم املتعلقة ابلقيود عىل األنشطة واملصاحل خارج نطاق املكتب ادلويل أكرث حتدي ًدا؛
واملادة  - 22-3تقدمي املطالبات واسرتداد املدفوعات الزائدة :هتدف التغيريات املقرتحة إىل توضيح بعض األحاكم املتعلقة
ابسرتداد املدفوعات الزائدة وتيسري الاسرتداد الفعيل يف حاةل وجود مبالغ غري واجبة ادلفع للموظف؛ واملادة  -14-3منحة
التعلمي :الغرض من التعديل املقرتح هو متكّي دفع منحة التعلمي للموظفّي املؤقتّي يف حاالت اس تثنائية ،عندما يكون ذكل يف
صاحل الويبو؛ واملادة  -16-4التعيينات املؤقتة :يسمح التعديل املقرتح للمدير العام بمتديد املدة الرتامكية القصوى للتعيّي
املؤقت من س نتّي إىل ثالث س نوات ،يف ظروف اس تثنائية .وذكرت األمانة أنه سيتعّي أيضً ا تعديل عدد من القواعد يف
اعتبارا من  1يناير  .2019وقالت إن أغلب هذه التغيريات يف الحئة املوظفّي يتعلق
الحئة املوظفّي لتدخل حزي النفاذ ً
ابلنظام اجلديد إلدارة الوقت ،واذلي س يدخل حزي النفاذ يف يناير  .2019كام أن بعض التعديالت يف الحئة املوظفّي قد نُفذ
ابلفعل يف الفرتة من  1يوليو  2017إىل  30يونيو  .2018وأوحضت األمانة أن تفاصيل التعديالت عىل الحئة املوظفّي ترد يف
املرفق الثاين للوثيقة .WO/CC/75/2
 .39وحتدث وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء فشكر األمانة عىل عرض التعديالت عىل نظام املوظفّي والحئته .والتفت إىل
التعديل املقرتح عىل املادة  16-4بشأن التعيينات املؤقتة و 14-3بشأن منحة التعلمي ،وقال إن مجموعته تود التأكيد عىل أمهية
الاس تقرار يف القوى العامةل .فهيي ترى أن كرثة التعيينات املؤقتة قد تؤدي إىل ارتفاع معدل دوران املوظفّي وما يقابهل من
فقدان املعرفة وابلتايل عدم الكفاءة .وقال إن اجملموعة دلهيا بعض الشواغل فامي يتعلق ابلتعديل املقرتح اذلي يرفع احلد األقىص
للتعيينات املؤقتة من س نتّي إىل ثالث س نوات ،وكذكل التعديل اذلي خيلق إماكنية توفري منحة تعلميية للموظفّي املؤقتّي يف
حاالت اس تثنائية .وقال إن التعديل عىل املادة  14-3يثري تساؤالت فامي يتعلق ابملساواة يف املعامةل فامي خيص فئة معينة من
املوظفّي .ومن هذا املنطلق ،فإن اجملموعة تقبل معظم التعديالت املقرتحة ،ولكهنا ال تقبل التعديل املقرتح إدخاهل عىل
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املادة  14-3ألنه ال يتفق مع قرار جلنة اخلدمة املدنية ادلولية بشأن منحة التعلمي وأفضل املامرسات يف نظام األمم املتحدة
املوحد .وأعرب الوفد عن رغبة اجملموعة يف ضامن الشفافية فامي خيص املادة  16-4مبا يسمح لدلول األعضاء مبراقبة اس تخدام
هذه التدابري الاس تثنائية بصورة أفضل .والمتس من األمانة أن تدرج يف تقريرها الس نوي املقبل ،وكذكل التقارير الالحقة،
معلومات مفصةل عن عدد احلاالت يف إطار املادة  16-4واملربر املنطقي الس تخدام هذه التدابري الاس تثنائية .ورأى أن
ادلول األعضاء بوسعها أن تس تعّي هبذه املعلومات اليت س تقدهما األمانة إىل جلنة الربانمج واملزيانية ليك تقمي ـ رمبا مبساعدة
جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة ـ ما إذا اكنت مثة حاجة إىل املزيد من الضوابط واملوازين فامي يتعلق مبثل هذه التدابري
التقديرية .وقال إن اجملموعة أحاطت عل ًما أيضً ا بإزاةل حاش ية تتعلق ابملادة  1-3من نسخة  2018من نظام املوظفّي والحئته
وأن عنارص أخرى من املادة  1-3قد خضعت للتعديل يف  .2016وقال إن اجملموعة ترى أن احلاش ية السفلية حذفت خالل
هذه العملية ولكن األمر مل يُناقش يف جلنة الويبو للتنس يق .ومن مث فإن اجملموعة تقرتح إعادة إدراج احلاش ية للامدة  ،1-3ويه
تنص عىل ما ييل" :مالحظة توضيحية :هذه املرتبات يه املرتبات املعمول هبا يف نظام األمم املتحدة املوحد .وميكن تسويهتا من
طرف املدير العام وفقا ألي تسوايت موافَ ٍق علهيا يف نظام األمم املتحدة املوحد .عُدّلت هذه املادة لتكون انفذة اعتباراً من 1
يناير ُ ( 2016يرىج الرجوع إىل التعممي اإلداري رمق  ".)2015/30وشددت اجملموعة أيضً ا عىل أن التعديالت املقرتحة
ُقدمت قبل أقل من ثالثة أسابيع من انعقاد امجلعيات .وطلبت إىل األمانة أن تضمن إاتحة التعديالت املقرتحة يف املس تقبل
بشأن نظام املوظفّي والحئته يف الوقت املناسب.
 .40وردًا عىل بيان اجملموعة ابء ،أوحض املدير العام أن األمانة ليس دلهيا صعوبة يف الاس تجابة للطلبات املقدمة من
اجملموعة ابء .وقال إنه يدرك أن مثة اعرتاضاً عىل تغيري مقرتح واحد وأن مثة عدم ارتياح بشأن اقرتاح آخر ،والمتس من وفد
سويرسا أن يتفضل مبزيد من التوضيح .وقال إن األمانة فهمت أن الاعرتاض من جانب اجملموعة ابء يتعلق ابحامتالت وجود
اس تثناء خبصوص منح بدل تعلمي للموظفّي املؤقتّي وإماكنية متديد مدة خدمة املوظف املؤقت من س نتّي إىل ثالث س نوات
كحد أقىص .وأضاف املدير العام أن األمانة ليس دلهيا صعوبة عىل اإلطالق يف إعادة إدراج احلوايش السفلية فامي خيص املادة
 .1-3وقال إنه فامي خيص منحة التعلمي يف احلاالت الاس تثنائية ،بوسع األمانة أن تتخىل عن هذا التعديل املقرتح .غري أنه يرى
أن ذكل يتناىف إىل حد ما مع البيان السابق اذلي أدىل به وفد سويرسا بشأن احلاجة إىل الوزن بّي املهمة احملددة للمنظمة
ابعتبارها واكةل تقنية تضطر يف بعض األحيان إىل التنافس يف ظ ّل ظروف السوق ،وبّي الزتام املنظمة ابلنظام املو ّحد .ففي
بعض احلاالت ،سيتعذر عىل املنظمة أن جتاري املنافسّي .وذكر املدير العام أن هذا هو احلال يف جمال اذلاكء الاصطناعي
عىل سبيل املثال ،كام اتضح من خالل اس تقصاء حديث أجرته إحدى الرشاكت الاستشارية الرائدة يف جمال تكنولوجيا
املعلومات ،فهو اجملال اذلي يُعدد عدد املتخصصّي فيه يف مجيع أحناء العامل حمدودًا للغاية .وأضاف املدير العام أن األمانة
حاولت اس تقدام أحد الاستشاريّي اذلين معلت معهم يف هذا اجملال ولكن رشكة رائدة عرضت عىل نفس الشخص م تر ًبا
يفوق املرتب اذلي تس تطيع املنظمة أن تقدمه بعرش مرات .ويف هذا املثال ،مل تس تطع املنظمة أن تنافس ،ومن هنا يأيت
الاقرتاح اذلي يتعلق بوجود ظروف اس تثنائية للغاية تفرض فهيا طبيعة الوظيفة عىل املنظمة تقدمي حافز .وذكر املدير العام
أيضً ا أن تكل مشلكة عامة تتجاوز هذا التعديل املقرتح حتديدً ا ،فهيي مشلكة تعاين مهنا منظومة األمم املتحدة بأمكلها،
وخاصة الواكالت املتخصصة .وشدد عىل أن األمانة ليس دلهيا صعوبة يف إسقاط التعديل املقرتح إذا اكن ذكل هو توجه
ادلول األعضاء .وأضاف املدير العام أن هذا التعديل املقرتح هو أقرب إىل رغبة يف حماوةل معاجلة قضية قد تتفامق يف
املس تقبل ،فهو يصب يف حماوةل توفري بيئة معل تنافس ية يف جماالت متخصصة بعيهنا حيث ت ُعد السوق متقدمة عىل القطاع
العام بفارق كبري.

WO/CC/75/3
13

 .41وأعرب وفد الاحتاد الرويس عن امتنانه لألمانة إلعدادها الوثيقة املقدمة .وقال إنه عىل الرمغ من اس تعداده دلمع
معظم التعديالت املقرتحة ،إال أن دليه عددًا من األس ئةل اليت يرغب يف تلقي إجاابت كتابية مفصةل علهيا .ففامي يتعلق
ابلتعديل املقرتح عىل املادة  14-3للسامح بدفع منحة تعلمي للموظفّي املؤقتّي ،قال الوفد إنه يرغب يف معرفة إىل أي مدى
يامتىش هذا الاقرتاح مع املامرسات املعمتدة يف نظام األمم املتحدة املوحد .وقال إنه يعي أن املدفوعات واملزااي ،مبا يف ذكل منحة
التعلمي ،ت ُدفع إىل املوظفّي يف الفئة الفنية والفئات العليا وفقًا لتوصيات جلنة اخلدمة املدنية ادلولية ،وقال إن هذه املزااي ال
يقصد دفعها للموظفّي املعينّي مؤقتًا .ومىض يقول إن هذا الاقرتاح س يكون هل تداعيات عىل املزيانية وتساءل عن تقيمي
األمانة لهذه التداعيات ومصادر المتويل .وقال إنه مبا أن التدبري املقرتح س تكون هل آاثر مالية ،س يكون من املالمئ النظر يف
هذه املسأةل ابتداء يف جلنة الربانمج واملزيانية .واسرتسل قائ ًال إنه س يكون من املفيد معرفة كيف تنوي األمانة حتديد من من
املوظفّي املؤقتّي س يحصل عىل منحة التعلمي ومن اذلي لن حيصل علهيا ،وأشار إىل أن هذه اخلطوة تنطوي عىل خطر
حدوث عدم مساواة بّي املوظفّي ،مما يؤدي إىل وضع يكون فيه البعض أفضل من البعض اآلخر .ورأى أن ذكل قد يؤدي
أساسا الختاذ إجراءات قانونية .وفامي خيص التعديل املقرتح عىل املادة 16-4
إىل منافسة غري حصية بّي املوظفّي وقد يكون ً
بشأن متديد احلد األقىص ملدة التعيينات املؤقتة ،ذكر الوفد أن العديد من القضااي املثارة حول التعديل املقرتح عىل املادة -3
 14قد تثار أيضً ا حول هذا التعديل املقرتح .ورأى أن متديد مدة التعيينات املؤقتة قد يؤدي إىل تعقيد القضااي املتعلقة بضامن
المتثيل اجلغرايف العادل داخل املنظمة .وأكد الوفد أنه س يكون ممتنًا جدً ا إذا تلقى إجاابت كتابية مفصةل من األمانة عىل
النقاط املثارة من أجل النظر يف الوضع مبزيد من المتعن وحتديد موقفه بشأن جوهر التعديالت املقرتحة .وقال إنه يتطلع إىل
التعاون التام مع الوفود األخرى واألمانة حول هذه القضااي.
 .42وأعرب وفد الوالايت املتحدة األمريكية عن تأييده للبيان اذلي أدىل به وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء وأعرب عن
تقديره للتدابري اإلجيابية اليت اختذهتا األمانة لتحسّي نظام املوظفّي والحئته وتوضيحهام .وفامي يتعلق بتعديل املادة  16-4مبا
يتيح للمدير العام متديد التعيّي املؤقت ملدة ثالث س نوات ،طلب الوفد من األمانة توضيح سبب هذا التغيري وتقدمي أمثةل
رضوراي .وطلب أيضً ا توضيح أس باب التغيري املقرتح عىل املادة  12-3فامي يتعلق
عىل املناس بات اليت يكون فهيا هذا المتديد
ً
ابلعمل اإلضايف ،مع تقدمي أمثةل عىل غرار املادة .16-4
 .43وحتدث وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء فشكر املدير العام عىل تعقيبه عىل بيانه بشأن املادة  16-4واملادة  1-3وأكد
أن فهم األمانة اكن حصي ًحا .وقال إن مجموعته ال تس تطيع أن تؤيد التعديل املقرتح عىل املادة  14-3بشأن منحة التعلمي ،ولكهنا
ميكن أن تقبل التعديل املقرتح عىل املادة  16-4بشأن متديد مدة التعيينات املؤقتة .وكرر طلبه من األمانة أن تدرج يف تقريرها
الس نوي املقبل ،والتقارير الالحقة ،معلومات مفصةل عن عدد احلاالت املتعلقة بتنفيذ هذه املادة وكذكل األساس املنطقي
الس تخدام هذا الاس تثناء ،وقال إن هذه البياانت ينبغي توفريها يف جلنة الربانمج واملزيانية .وقال إن ذكل من شأنه متكّي
ادلول األعضاء من تقيمي ما إذا اكنت مثة حاجة إىل املزيد من الضوابط واملوازين.
 .44وشكر املدير العام وفد سويرسا عىل تأكيده ،ووفدي الاحتاد الرويس والوالايت املتحدة األمريكية عىل أس ئلهتام.
وفامي يتعلق بتساؤالت وفد الاحتاد الرويس ،أوحض املدير العام أن التعديل املقرتح عىل املادة  14-3بشأن منحة التعلمي
قد ُُسب .مث التفت إىل املادة  16-4بشأن متديد مدة التعيينات املؤقتة وقال إن األمانة ليس دلهيا موقف حازم بشأن
هذه املسأةل وقال إهنا سيرسها الزنول عند التوجهيات املقدمة من ادلول األعضاء يف هذا الصدد .واغتمن الفرصة لتسليط
الضوء عىل طبيعة الظروف اليت وضعهتا األمانة يف حس باهنا عند اقرتاح هذا التعديل ،عىل سبيل املثال ،عندما تتطلب
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طبيعة الوظيفة اليت ت ُؤدى مؤقتًا فرتة إضافية من الوقت مبا يتجاوز العامّي ملوظف مؤقت بعينه يف برانمج معّي مل ي ُس تمكل.
وأضاف أن األمانة تبحث ببساطة عن بعض املرونة اإلضافية يف تكل احلاالت .واس تجاب ًة لطلب وفد سويرسا ،قال
املدير العام إنه سيرس األمانة أن تقدم معلومات دقيقة ،يف تقريرها الس نوي عن املوارد البرشية ،بشأن الظروف اليت ُطبق
فهيا هذا الهنج يف العام السابق .وذكر املدير العام أيضً ا أن األمانة تتفهم الرغبة يف ضامن أال تزنلق املنظمة مرة أخرى يف وضع
عرفته قبل حنو  10أعوام ،عندما اكن حوايل  300خشص من مضن القوة العامةل يف وظائف مؤقتة ،وقال إن ذكل الوضع
ُس ّوي وإن العقود املؤقتة ت ُدار اآلن بشلك أفضل .ويف هذا الصدد ،قال إن األمانة ّتقر بعدم ارتياح ادلول األعضاء لزايدة
عدد املوظفّي املؤقتّي .واستناداً إىل حصيةل املناقشات ،أفاد املدير العام بأن مثة أساساً للميض قد ًما ابالقرتاح املتعلق بمتديد
مدة التعيينات املؤقتة من س نتّي إىل  3س نوات كحد أقىص ،يف حاالت اس تثنائية ،وقال إن األمانة ستبلغ عن عدد احلاالت
يف الس نة السابقة يف التقرير الس نوي عن املوارد البرشية .والتفت إىل تساؤل وفد الوالايت املتحدة األمريكية بشأن التعديل
املقرتح عىل املادة  12-3وقال إن األمانة تؤكد أن التعديل يعرب عن قواعد إدارة الوقت اليت ستتأثر ابلنظام اجلديد املزمع
تطبيقه .وأضاف أن التفاصيل التشغيلية املتعلقة ابلعمل اإلضايف أزيلت من الحئة املوظفّي وأن هذه التغيريات املقرتحة سرتد
يف تعممي إداري.
 .45وأعرب وفد الاحتاد الرويس عن امتنانه للمدير العام عىل التوضيحات وذكر أنه يدرك اآلن أن التعديل املقرتح عىل
املادة  14-3قد ُُسب .وفامي يتعلق ابلتعديل املقرتح عىل املادة  ،16-4ذكر الوفد أنه عىل اس تعداد لإلذعان لتوافق اآلراء
بشأن هذه املسأةل.
 .46إن جلنة الويبو للتنس يق:
" "1وافقت عىل التعديالت املدخةل عىل نظام املوظفّي عىل النحو الوارد يف املرفق األول من
الوثيقة  ،WO/CC/75/2لتدخل حزي النفاذ اعتبارا من  1يناير  ،2019ابس تثناء التعديل املقرتح إدخاهل
عىل املادة  14-3من نظام املوظفّي ،واذلي ُسبته األمانة بناء عىل طلب اللجنة.
" "2وأحاطت علام ابلتعديالت املدخةل عىل الحئة املوظفّي:
(أ) عىل النحو الوارد يف املرفق الثاين من الوثيقة  ،WO/CC/75/2لتدخل حزي النفاذ اعتبارا
من  1يناير 2019؛
(ب) وعىل النحو الوارد يف املرفق الثالث من الوثيقة نفسها ،واملط َّبقة بّي  1يوليو 2017
و 30يونيو .2018
" "3والمتست من األمانة تضمّي تقريرها الس نوي عن املوارد البرشية معلومات عن أية حاالت مُنح فهيا،
طيةل املدة املشموةل ابلتقرير ،متديد لتعيّي مؤقت مبا يتجاوز فرتة الس نتّي.
[ييل ذكل املرفق]1

1
جرت العادة عىل أن يسمح الرئيس ملمثل عن جملس موظفي الويبو مبخاطبة أعضاء جلنة الويبو للتنس يق بعد اس تكامل جدول أعاملها وذكل من أجل
تقدمي وهجات نظر املوظفّي .وأبلغ الرئيس أنه س يتّبع تكل املامرسة رهنا ً مبوافقة ادلول األعضاء ،وذكل ما فعل .ويرد بيان ممثل جملس املوظفّي يف املرفق.
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املرفق
مداخةل جملس موظفي الويبو أمام
جلنة تنس يق ادلول األعضاء
املنظمة العاملية للملكية الفكرية
 28سبمترب 2018؛ جنيف ،سويرسا
الس يد الرئيس ،املندوبون املوقرون ،الس يدات والسادة،
إنه لرشف عظمي يل أن أخاطب جلنة التنس يق يف هذا الصباح ابمس جملس موظفي املنظمة العاملية للملكية الفكرية.
امسي توم بومبيلس ،وأان أحتدث اليوم ،كام ُ
قلت العام املايض ،ابمس مجيع أعضاء جملس موظفي الويبو الس بعة .فنحن مجموعة
تنهتج أسلو ًاب جامعياً ،كام أننا نتناوب عىل خمتلف ماكتب اجمللس حبسب توافر الوقت واهامتمات لك منا والانتداب من همامنا
الرمسية.
ونشري أيضاً إىل أن من مضن التقدم اذلي أحرزه املوظفون يف العام املايض إنشاء احتاد جديد للموظفّي ،اذلي يشاطران
أعضاؤه هذه املالحظات اليوم.
وقد ّكر ُ
ست ،العام املايض ،بعض الوقت لتقدمي اجمللس لمك ،إذ كنا وقهتا مجموعة جديدة نسبياً أ ِنشئت يف أعقاب عريضة قدهما
مطوةل ،وال داعي اآلن للخوض يف تفاصيل تكل اخللفية.
املوظفون ومعلية اس تعراض داخلية ّ
فسأكتفي خبالصة وجزية ألقول بشلك عام إن مجموعتنا قد متكّنت من إحراز تقدم كبري يف اس تعادة عالقات إجيابية وبنّاءة
وهمنية مع اإلدارة ،وأعتقد أن مجيع موظفي األمانة يشاطرونين هذا الرأي .فهدفنا هو حتقيق أكرب قدر ممكن من الفعالية يف
متثيل مصاحل املوظفّي أمام اإلدارة العليا للمنظمة ،و ُ
نأمل أننا حقّقنا ذكل الهدف .وال خنىش الاعرتاض عىل س ياسات تقرتهحا
اإلدارة .وال خنىش ،ابملثل ،املوافقة علهيا .فال يوجد أي انفصام يف خشصيتنا.
ومقياس جناحنا هو أننا اس تطعنا ،يف عام  2018وبعد فرتة انتقالية دامت س نة ،أن نُنتخب مجيعاً من جديد ملدة ثالث
س نوات أخرى.
ولعلّمك تتساءلون عام دفعنا إىل ّ
الرتّش جمدداً لتكل الانتخاابت ،واجلواب أن للك منا دوافعه ،ولكن بعضها مشرتك بيننا.
وأمهها أننا نقدّر الامتياز املمتث ّل يف كوننا موظفّي دوليّي يف هذه املنظمة ،وينتابنا امحلاس لتقدمي يشء يف املقابل .ونأمل
أننا نقدمه.
وحيملين ذكل إىل أ ّمه وأصعب موضوع أطرحه أماممك اليوم وهو اآلاثر السلبية للضغط املس متر اذلي تواصلون ،كدول
أعضاء ،فرضه علينا يف سبيل خفض التاكليف.
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فقد ُ
ذكرت ،العام املايض ،عدداً من تدابري توفري التاكليف اليت فُرضت عىل املوظفّي بشلك واسع حبجة املواءمة مع سائر
واكالت األمم املتحدة والنظام املوحد.
ودعوين ،أو ًال وقبل لك يشء ،أن ّ
أوحض أن النظام املوحد هو "طابق ،وليس سقفاً" .مبعىن أنه ال يوجد يف قواعد األمم
املتحدة وإجراءاهتا ما مينع الويبو من منح املوظفّي اس تحقاقات أكرث فائدة من احلد األدىن املنصوص عليه مبوجب
النظام املوحد.
وال خيفى عليمك أن القضية الرئيس ية "الشائكة" يه ابلطبع مسأةل تغيري مضاعف تسوية مقر العمل من قبل جلنة اخلدمة
املدنية ادلولية مبا أدى إىل ختفيض صايف األجر بنحو  %8ابلنس بة إىل موظفي الفئة الفنية جبنيف .وتكل النس بة تعادل راتباً
شهر ًاي اكم ًال .وذكل التخفيض يفرض عبئاً فادحاً عىل كثري من املوظفّي ،ال س امي من هلم أطفال صغار السن ويدفعون رسوما
مدرس ية ويسدّدون قروضاً عقارية وغري ذكل من التاكليف.
ولن أتطرق إىل تفاصيل ما جعلنا نعترب أن حساابت جلنة اخلدمة املدنية ادلولية خاطئة وغري ذكل ،ولكن أو ّد إعالممك أن
موظفي الويبو يلجؤون حالياً ،يف مسعى شامل نتوىل حنن جملس موظفي الويبو تنظميه ،إىل القانون للطعن يف قرار تكل
اللجنة .بل إن آالف املوظفّي ادلوليّي يف جنيف ّقرروا إيداع شاكوى دلى احملمكة اإلدارية ملنظمة العمل ادلولية ض ّد
الواكالت واملنظامت اليت ت ُّوظفهم .وحنن واثقون بأن تكل احملمكة س تصدر قراراً إجيابياً يف النصف األول من عام .2019
واأل ّمه اليوم هو أن موظفي الويبو يرغبون يف أن يدرك لك مندوب من مندويب ادلول األعضاء جحم اإلحباط اذلي نشعر به
نتيجة قيام العديد من ادلول األعضاء ابلضغط عىل إدارة الويبو يك تنفذ قرار جلنة اخلدمة املدنية ادلولية .وسوا ًء كنمت
تعتقدون ،أو ال تعتقدون ،أن النظام املوحد ّيربر ظروف معل مو ّحدة ،فإننا نو ّد أن تفهموا منا أننا ال نوافق عىل أن يكون
النظام املوحد معياراً أحاد ًاي غري مرن.
وذكل الرفض وجيه بشلك خاص يف حاةل الويبو ،لعدة أس باب رئيس ية عىل األق ّل .مفجالنا املهين والكفاءات الالزم توفريها
فيه جتعلنا ،عىل سبيل املثال ،نتنافس عىل املوارد البرشية مع كثري من أحصاب العمل من القطاع اخلاص وغري ذكل من
الواكالت املتعددة األطراف والواكالت احلكومية ادلولية اليت متنح مرتبات أعىل من نظام األمم املتحدة املوحد.
والسبب األكرث وجاهة هو أن الويبو ،كام تعلمون ،لها وضع مايل سلمي وموارد ليست متأتية من ادلول األعضاء .فمنوذج
العمل اذلي ننهتجه هو يف الواقع أقرب إىل القطاع اخلاص منه إىل النظام املتعدد األطراف ،ألننا نقدم خدمات يدفع
املس تخدمون رسوماً مقابلها .وأكرث خدماتنا جناحاً يه ،ابلطبع ،تكل اليت نقدهما يف إطار نظام معاهدة التعاون بشأن
الرباءات ،واليت توفر حنو ثالثة أرابع مزيانيتنا.
وإذا خل ُ
ّصت ما ورد يف تقرير املدير العام إىل امجلعيات ،فسأقول إن املنظمة واصلت أداءها عىل مس توى رفيع للغاية.
فاملُالحظ ،مث ًال ،أن الطلبات عىل خدماتنا (الرباءات والعالمات التجارية والتصاممي وغريها) ال تزال يف ارتفاع .واملعاهدات
اليت تديرها الويبو تشهد زايدة يف األعضاء بوترية مطردة .وأنمت ،كدول أعضاء ،تلمتسون وتتلقون فرص التعاون واملشاركة يف
خدماتنا وبراجمنا وما نوفره من أنشطة تكوين الكفاءات.
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وفض ًال عن ذكل ،هناك الكثري من التحدايت ،مهنا ما يلوح يف األفق ومهنا ما هو مطروح ابلفعل .مفا زال ُجيهل الكثري عن
الكيفية اليت س ُتؤثر هبا ظاهرة اذلاكء الاصطناعي عىل والية املنظمة وجمال امللكية الفكرية ،بل حىت عىل طريقة عيش نا.
وذكل ليس إال حملة عامة عن البيئة املشوقة واحملفوفة ابلتحدايت اليت نأيت لك يوم للعمل فهيا.
واألمهية اليت تكتس هيا امللكية الفكرية ابلنس بة إىل الاقتصاد العاملي تنعكس أيضاً يف نتاجئنا املالية .وكام علممت من تقرير املدير
العام إىل مجعيات هذا العام ،فقد أهنينا الثنائية السابقة بفائض انهز  56مليون فرنك سويرسي.
ومرضة من أجل تقليص التاكليف.
وخالصة القول إنه ال يوجد سبب مايل يك ت ُفرض عىل املوظفّي تدابري صارمة ّ
وابلنظر إىل ما يتحقق من أداء للربانمج ونتاجئ مالية ،فإنين غالباً ما أجد نفيس أتساءل:
-

الويبو حتقّق لك أهدافها املالية وأهداف الربانمج؛

-

ودلينا تدفق سلمي إليرادات التشغيل ،مع منو وفوائض س نوية ،وابلتايل،

-

أين توجد يف العامل منظمة هبذه املقاييس تس تجيب ذلكل الوضع بتخفيض مرتبات موظفهيا؟

-

أخىش أن اإلجابة يه هنا فقط ،وال لسبب غري أنمك أنمت ،كدول أعضاء ،تفرضون ذكل علينا.

فبامس لك موظفي الويبو املتفانّي واملنتجّي ،أحث ّمك عىل إعادة النظر يف الضغط املس متر اذلي يسفر عن تدين نوعية العمل
واملعيشة ابلنس بة لنا مجيعاً.
وأشكرمك عىل منحي الفرصة خملاطبتمك اليوم.
[هناية املرفق والوثيقة]

