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WO/CC/76/4 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019 ديسمرب 13 التارخي:

 للتنسيق الويبو جلنة

 (اخلمسون العادية الدورة) والسبعون السادسة الدورة
ىل  30جنيف، من   2019أأكتوبر  9سبمترب اإ

 التقرير
متدته جلنة الويبو للتنس يق  اذلي اع

 4و 3و 2و 1(: A/59/1 من جدول الأعامل املوّحد )الوثيقة اليت تعنهيا البنود التالية جلنة الويبو للتنس يقتناولت  .1

 .33و 32و 31و 30و 14و 13" و2"11و 8و 7و 6و 5و

 (.A/59/14 قرير العام )الوثيقة، يف الت31و 30و 7لبنود املذكورة، فامي عدا البنود وترد التقارير اخلاصة اب .2

 يف هذه الوثيقة. 31و 30و 7د و ابلبن ةاخلاص التقاريررد وت .3

روين؛ وانُتخب لك من الس يد للجنة الويبو للتنس يق( رئيسًا فرنسا)فرانسوا ريفاسو  السفريوانُتخب  .4  أأندراينو اإ

ندونيس يا)  للرئيس. ( انئبنيالصني) يل سونغ( والس يد اإ
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 من جدول الأعامل املوّحد 7لبند ا

 اتفاقاتاملوافقة عىل 

ىل الوثيق .5  ..WO/CC/76/3 Rev ةاستندت املناقشات اإ

)فرنسا(، وشكر ادلول الأعضاء  رئيس جلنة الويبو للتنس يق املنتخب حديثا، السفري فرانسوا ريفاسو 7وفتح البند  .6

عىل الثقة اليت وضعهتا فيه ابنتخابه رئيسا. وأأعلن الرئيس أأن هناك اتفاقني قيد النظر مضن هذا البند من جدول الأعامل، 

آس يا واجلنوب الأفريقي ، والآخر مع (ECCASامجلاعة الاقتصادية دلول وسط أأفريقيا )أأحدهام مع  السوق املشرتكة لرشق أ

ىل ا()الكوميس  البند. تقدمي. ودعا بعد ذكل املستشار القانوين اإ

ىل الوثيقة  تقدميودلى  .7 وذكّر بأأنه، طبقا  .WO/CC/76/3 Revالبند، اسرتعى املستشار القانوين انتباه الوفود اإ

قامة عالقات معل وتعاو ( من اتفاقية الويبو، 1)13 للامدة ىل اإ برامه اإ ن مع منظامت يعقد املدير العام أأي اتفاق عام يريم ابإ

 .حكومية دولية أأخرى، بعد موافقة جلنة الويبو للتنس يق

وذكّر بأأن هناك، عىل النحو الوارد يف وثيقة العمل، اتفاقني من هذا القبيل مقرتحني ملوافقة جلنة الويبو للتنس يق.  .8

ىل تيسري الانتفاع ابمللكية الفكرية بغية حتقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية والتفاق الأول هو مذكرة تفامه تريم  والثقافية اإ

بغرض العمل بني الويبو والكوميسا اتفاق تعاون ؛ أأما التفاق الثاين فهو ECCAS الاقتصادية اعةامجليف ادلول الأعضاء يف 

طار تعاون وتشاور وثيقني بشأأن املسائل ذات الاهامتم ا ملشرتك من أأجل مواءمة هجودهام املبذوةل قصد الإسهام يف يف اإ

 .كوميساالالتمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية لدلول الأعضاء يف 

وامجلاعة الاقتصادية دلول وسط أأفريقيا  وبني الويبو وافقت جلنة الويبو للتنس يق عىل مذكرة التفامه  .9

(ECCAS ؛) آس يا واجلنوب الأفريقي )الكوميسا( والسوقبني الويبو اتفاق التعاون و ، رداني، كام املشرتكة لرشق أ

 ..WO/CC/76/3 Rev وثيقةمن اليف املرفق الأول واملرفق الثاين  عىل التوايل،

 من جدول الأعامل املوّحد 30لبند ا

 تقارير عن شؤون املوظفني

 تقرير عن املوارد البرشية "1"

ىل  .10  .WO/CC/76/2و WO/CC/76/INF/1 الوثيقتنياستندت املناقشات اإ

من جدول الأعامل وذكر وجود وثيقتني للنظر فهيام وهام: تقرير س نوي عن املوارد البرشية،  "1"30 الرئيس البندوقدم  .11

 .WO/CC/76/2وجلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي الويبو، الوثيقة  WO/CC/76/INF/1الوثيقة 

وحىت  2018 ورشية اذلي يتناول الفرتة من يوليالس نوي عن املوارد الب ترشف بتقدمي التقرير ت ذكرت الأمانة أأهنا و  .12

بالغ جلنة الويبو للتنس يق هبا و  2019 ويوني مسائل وأأن التقرير اش متل عىل بندين أأساس يني وهام شؤون املوظفني اليت يلزم اإ

ن تقرير موجز عن املوارد البرشية م ،يف الس نة املاضيةكام  ،تأألفي  س نويهتم ادلول الأعضاء. وأأضافت أأن التقرير ال أأخرى 

مصحواب بكتيب تمكييل عن املوارد البرشية، بعنوان "موظفو الويبو يف خدمة نظام امللكية الفكرية العاملي"، وأأتيح لك مهنام 
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لكرتونية جبميع اللغات. وأأبرزت الأمانة أأن القوى العامةل ل تزال م  دت ، بيامن زاددعالحيث من  س تقرةيف نسخة مطبوعة واإ

نتاجية مرة أأخرى خالل فرتة املشموةل ابلتقرير،  يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وعدد القضااي اليت ُرفعت أأمام كام يتضح الإ

 فاميمركز الويبو للتحكمي والوساطة وعدد التدريبات اليت أأجرهتا أأاكدميية الويبو، من بني مجةل أأمور أأخرى. وأأضافت الأمانة 

الفرتة نفسها يف يف  118بعد أأن اكنت حاليا يف القوى العامةل، ممثةل دوةل من ادلول الأعضاء  123أأن ، التنوع اجلغرايفخيص 

رشاك ادلول الأعضاء غري املمثةل أأسفر عن نتاجئ  جيابيةالس نة املاضية. وذكرت الأمانة أأيضا أأن هجود التوعية اليت تبذلها واإ  اإ

هجة، ما يضمن وصول املعلومات املتعلقة  36الأعضاء غري املمثةل حيث أأصبح عدد هجات التنس يق القطرية يف ادلول 

ىل املتقدمني احملمتلني من تكل البدلان. وركزت هجود التوعية أأيضا عىل  جراءات التعيني اإ ابملناصب الشاغرة يف الويبو واإ

ظا من طلبات الالتحاق وذكرت الأمانة أأنه نتيجة جلهودها تلقت عددا ملحو  مثةلاجلامعات يف ادلول الأعضاء غري امل 

هنا توسعت يف برانمج التدريب ادلاخيل ليك يتضمن ثالثة  ابلوظائف من ادلول الأعضاء غري املمثةل. وقالت الأمانة أأيضا اإ

وأأضافت أأن املتدربني أأتيحت هلم  ةل،أأماكن جديدة للتدريب ادلاخيل خمصصة فقط للمرحشني من ادلول الأعضاء غري املمث

آن يف ال  ىل وظائف خالل فرتة تدريهبم ادلاخيل أأو عقهبا مبارشة. وذكرت الأمانة أأن التوازن بني اجلنسني يف الفرصة ال تقدم اإ

 هديف املائة من الرجال، وأأضافت أأنه من املطلوب بذل املزيد من اجل  46يف املائة للنساء مقارنة بنس بة  54الويبو يبلغ 

ة العليا. ومن بني املبادرات اليت ذكرهتا الأمانة وجود برانمج تطوير لتحسني التوازن بني اجلنسني يف املس توايت الوظيفي

يقدم دعام خمصصا حبيث يمتكّن من التنافس بنجاح عىل الوظائف  5-وف 4-داخيل يس هتدف املوظفات يف الرتب وف

اختياراهتن املهنية  الشاغرة يف املس توايت الوظيفية العليا، يف حني توافر برانمج تدرييب ملساعدة النساء عىل النظر يف

( EMERGEوالتخطيط لها. وأأبرزت الأمانة أأيضا مشاركهتا يف مبادرة الأمم املتحدة، برانمج القيادات النسائية الصاعدة )

ىل جتمعات املواهب النسا3-اذلي ركز عىل دمع النساء يف الرتب ف دلهيا، واليت ساعدت الأمانة عىل زايدة  ئية، ابلإضافة اإ

ىل اسرتاتيجية املنظمة ليك تصبح وهجة معل مفضةل ذكرت الأمانة عدد املتقدمات  من اخلارج لشغل املناصب العليا. وابلنظر اإ

يف  ملدرسةأأهنا قد أأطلقت برانجما جتريبيا دلمع موظفهيا من خالل توفري خدمات الرعاية الهنارية للأطفال يف سن ما قبل ا

رشاكة مع أأحد مقديم خدمات الرعاية الهنارية جبوار الويبو، اس تفاد مهنا ما  جنيف. واعتبارا من مطلع سبمترب، بدأأ نفاذ اتفاق

دارة الوقت  يزيد عىل عرشة أأطفال من أأبناء موظفي الويبو من هذه اخلدمة املشرتكة التاكليف. وذكرت الأمانة أأيضا أأن نظام اإ

الل السامح للموظفني ابلعمل ساعات معل وأأنه يوفر خيارات لرتتيبات معل مرنة من خ 2019اجلديد قامئ منذ شهر يناير 

، اذلي وضع مبشاركة واسعة النطاق من اكملؤمتت ابلطة. ورحب املوظفون واملديرون هبذا النظام املو متداخةل ومضغ

عداد التقارير وأأهنا قد حسنت  بيةاملوظفني واملديرين. وذكرت الأمانة أأن املنظمة أأسست وحدة ط  خاصة هبا خالل فرتة اإ

ىل بشلك ملح وظ نوعية اخلدمات الصحية املقدمة، سواء عىل مس توى الصحة املهنية وفامي يتعلق ابخلدمات املقدمة مبارشة اإ

آمن" يف عام  ، وترتب عىل نتاجئ الاس تقصاء 2018املوظفني. وذكّرت الأمانة مبشاركهتا يف دراسة اس تقصائية بعنوان "ماكن أ

طالق محةل تدريب وتوعية شامةل لتحسني الاحرت  ام يف ماكن العمل ومنع مجيع أأشاكل التحرش مبا يف ذكل التحرش اإ

جبارية وأأهنا سوف تس تمكل يف مطلع العام املقبل. وأأبرزت الأمانة  اجلنيس. وأأضافت الأمانة أأن بعض عنارص امحلةل اكنت اإ

عن التحرش يف العمل والتعامل معه، مبا يتوافق مع الس ياسة المنوذجية اخلاصة  لإبالغأأهنا شددت س ياس هتا املتعلقة اب

عاما مع حلول  65ابلتحرش اجلنيس يف منظومة الأمم املتحدة. وذكرت الأمانة أأهنا سوف تطبق سن التقاعد عند معر 

لأمانة أأن أأغلب منظامت الأمم املتحدة ا ذكّرتمجليع املوظفني مبا يتوافق مع س ياسة التقاعد يف الأمم املتحدة. و  2020 يناير

وأأن جلنة الويبو للتنس يق قد أأقرت تأأجيل التطبيق ملدة س نتني حىت يتس ىن  2018عاما يف عام  65طبقت سن التقاعد عند 

حداث التكيف امللّ  مانة اإ ه وج عىلح والرضوري للمهارات يف قوهتا العامةل. وأأبرزت الأمانة أأن هذا التأأجيل مكّن الأمانة للأ

اخلصوص من تقوية قدرات اللغات الآس يوية يف قطاع الرباءات والتكنولوجيا. وأأفادت الأمانة أأن التقرير الس نوي قدم 
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آت والتقدير. وعقدت املناقشات بشأأن املوضوع خالل ادلورة الأخرية للجنة الربانمج  معلومات تفصيلية بشأأن برانمج املاكفأ

الربانمج يف الثنائية التالية. وأأكدت الأمانة عىل قياهما بتعديل الس ياسات احلالية  خمصصاتواملزيانية، اليت اقرتحت مراجعة 

آت املالية سوف تُمنح لعدد حمدود من الأفرقة املمتزية وأأحصاب الأداء املمتزي من الأفراد. وذكرت الأمانة أأن  اليت توحض أأن املاكفأ

ؤثر تأأثريا تصل مبس تقبل العمل وأأن الأشاكل اجلديدة من التكنولوجيا س  يت يةأأحد أأمه املوضوعات املقبةل املتعلقة ابملوارد البرش 

كبريا عىل قوهتا العامةل يف الس نوات املقبةل. وشددت عىل احتياهجا الإقدام عىل معلية من التحول يف قوهتا العامةل ابس تخدام 

عادة التدريب، وتداول املناصب وتعيني  جلديدة. وأأضافت الأمانة أأهنا سوف تلجأأ ا املواهبمجموعة من الأساليب من مضهنا اإ

لهيا،  ىل التعيني من الأسواق العاملية للتشغيل اليت تتسم ابلتنافس ية الشديدة ويه بصدد تعيني بعض املواهب اليت حتتاج اإ اإ

مهية أأن عىل أأ  انةول س امي يف جمال تكنولوجيا املعلومات، حيث يوجد قصور ملحوظ يف املهارات العاملية. ومن مث أأكدت الأم

ماكهنا أأن تتيح حزمة مزااي تنافس ية وبيئة معل ممتازة. وأأبرزت الأمانة أأهنا لن تمتكن من جذب  تظل املنظمة وهجة معل ابإ

فاظ هبم ما مل تُليب هذه املوظفني ذوي املهارات والكفاءات الرضورية لإدارة التحدايت املقبةل املتعلقة ابلتكنولوجيا والاحت

 الرشوط.

عدادها التقرير الس نوي عن  ،أأورواب الوسطى والبلطيق بدلانابمس مجموعة  واتياوفد كر وحتدث  .13 وشكر الأمانة عىل اإ

املوارد البرشية. وذكر أأن املوارد البرشية رضورية لتحقيق الإدارة الرش يدة للمنظمة لأهنا تسامه يف أأداهئا بكفاءة. وأأعرب الوفد 

حاطة ببقاء قوة العمل مس تقرة من  70.2خالل املكون الأسايس من املوظفني املنتظمني اذلين ميثلون حوايل  عن ارتياحه لالإ

يف املائة. وذكر الوفد أأيضا أأن التقرير الس نوي أأوحض  29.8 املكون املرن حوايل شلّك يف املائة من القوى العامةل، يف حني 

نتاجية وخصوصا من جانب معاهدة التعاون ب  وهو أأمر همم للغاية لأهنام حيتالن مركز  ،دالرباءات ونظام مدري شأأنزايدة يف الإ

يراداهتا الأساس ية. وأأثىن الوفد عىل اجلهود اليت بذلت  الصدارة يف خدمات التسجيل العاملية اليت توفرها املنظمة وهام مصدر اإ

ن تقديرها عتعرب  اجملموعة أأن الوفدوذكر  .لتحقيق التوازن بني اجلنسني وخصوصا فامي بني املوظفني عىل مس توى الإدارة

ن ا ،دون الإخالل مبسأأةل التعيني عىل أأساس اجلدارة ،للجهود املبذوةل لضامن المتثيل اجلغرايف املنصف ليست جملموعة وقال اإ

الربانمج واملزيانية مت  لجنةبأأنه خالل ادلورة الأخرية ل علام مع الارتياح من مضن اجملموعات ذات المتثيل املفرط. وأأحاط 

ىل توافق ف آت والتقديرالتوصل اإ آت أأسهمت ابلتأأكيد يف حتسني  ،امي بني ادلول الأعضاء بشأأن برانمج املاكفأ وذكر أأن املاكفأ

 حتفزي املوظفني.

مانة عن املعلومات اليت تضمهنا التقرير الس نوي عن املوارد البرشية وأأعرب عن تقديره  .14 وتقدم وفد الصني ابلشكر للأ

فضال عن النتاجئ  ،والتنوع والتعيني والوعي وظروف العمل لتوازن بني اجلنسنيجلهود الأمانة لتحسني المتثيل اجلغرايف وا

عىل وجه اخلصوص بربانمج التدريب ادلاخيل للش باب فضال عن برانمج املوظفني  وفدالإجيابية لهذه اجلهود. وأأحاط ال

آخذة يف الانتشار تدرجييا فضال عن وجود طلب مزتايد عىل هذه  الفنيني املبتدئني. وذكر الوفد أأن خدمات امللكية الفكرية أ

ىل التكيف املس متر مع وضعها اجلديد بغية ضام توفري خدمات خاصة ابمللكية الفكرية رفيعة  ناخلدمات، وذلا حتتاج الأمانة اإ

املس توى ومقدمة يف وقت رسيع. وأأعرب الوفد عن أأمهل أأن تعمتد الأمانة من منظور طويل الأجل ختطيطا وس ياسات معقوةل 

للمنظمة،  دامةوارد البرشية بغية استيفاء الطلبات املتنامية عىل امللكية الفكرية واحتياجات النشاط وللهنوض ابلتمنية املس تللم

 مع زايدة قدرهتا التنافس ية يف املس تقبل. وحث الوفد الأمانة عىل بذل املزيد من اجلهود لتحسني متثيل البدلان النامية.

عدادها النسخة احلالية من التقرير وحتدث وفد كندا ابمس اجملموع .15 ة ابء وهنأأ الرئيس عىل انتخابه وشكر الأمانة عىل اإ

الس نوي عن املوارد البرشية. ورحب ابلتحسني املس متر يف هذا التقرير اذلي رخس ماكنته ابعتباره مصدرا همام للمعلومات عن 
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شفافية التقرير بشأأن املسائل املهمة مثل تنفيذ خطة معل . وأأعربت اجملموعة ابء عن تقديرها ضاءاملوارد البرشية لدلول الأع

( فضال عن برانمج UN-SWAPالأمم املتحدة اخلاصة ابملساواة بني اجلنسني وتشغيل النساء عىل مس توى املنظمة كلك )

ابء عىل أأن املوارد  (. وأأكدت بدلان اجملموعةJIUالتدريب ادلاخيل اذلي أأبرزته وحدة التفتيش املشرتكة التابعة للأمم املتحدة )

نفاق العام للمنظمة،  البرشية الفعاةل رضورية لإجناز ولية املنظمة وأأهدافها وأأن هذا ينعكس عىل نس بة التاكليف اخلاصة والإ

هذا املنظور. وذكرت اجملموعة ابء  فأأحاط الوفد أأن الإدارة املناس بة واخلطة التقدمية للموارد البرشية هممة للمنظمة بناء عىل

ا دمعت هجود التدريب والتوعية الرامية ملاكحفة التحرش مبا يف ذكل التحرش اجلنيس، وأأحاطت ابنشغال بتفيش هذه أأهن

غري مقبوةل،  -مبا يف ذكل التحرش اجلنيس  -املسأأةل يف املنظامت ادلولية. وأأكدت اجملموعة ابء أأن مجيع أأشاكل التحرش 

عىل مواصةل مشاركهتا يف فريق معل جملس الرؤساء التنفيذيني املعين ابلتحرش اجلنيس، وعدم التسامح  انةوجشعت الأم

طالقا مع التحرش اجلنيس مبا يف ذكل من خالل تنفيذ مدونة سلوك الأمم املتحدة ملنع التحرش، وتناول التحرش اجلنيس يف  اإ

مؤخرا جملس الرؤساء التنفيذيني. وتفهمت اجملموعة ابء أأن تقريب  رهامجيع الأحداث عىل مس توى نظام الأمم املتحدة اليت أأق

وهجات النظر، والاعرتاف بأأن املنظمة مقدم خدمة عاملي يف بيئة تتسارع فهيا وترية التغيري، فضال عىل الطلب عىل احتواء 

ن املنظمة، بصفهتا عضو يف نظام م تالتلكفة فهيا من جانب ادلول الأعضاء، موضع حتٍد كبري. وذكرت اجملموعة ابء أأهنا توقع

الأمم املتحدة املوحد، أأن تتبع التوجهيات الصادرة عن جلنة اخلدمة املدنية ادلولية، مبا يف ذكل بشأأن مسائل مثل مس توايت 

آت، ما يضمن الاتساق املطلوب بني أأجور املوظفني واملزااي اليت  الرواتب والأجور، ومجموعة عنارص الأجر وبرامج املاكفأ

صلون علهيا عىل مس توى مجيع منظامت الأمم املتحدة. وذكّرت اجملموعة ابء بأأن جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا الثالثني حي

آت والتقدير يف الويبو زايدة ملحوظة، ووافقت عىل اس تخدام  وافقت يف هذا الشأأن عىل زايدة المتويل املوجه لربانمج املاكفأ

فراد والأفرقة، واستبعدت أأي ماكفأأة عىل مس توى  نليوم  1.5اخملصص البالغ قدره  آت للأ فرنك سويرسي يف دفع املاكفأ

الأداء التنظميي. وأأضافت اجملموعة ابء أأهنا تلمتس الأمانة أأن تعدل التعممي الإداري للويبو املقابل بغية التنفيذ الاكمل لهذه 

آت  قنس يالتغيريات، واقرتحت الصيغة الآتية للقرار: "أأحاطت جلنة الت  يف الويبو بتقرير الأمانة عن تنفيذ برانمج املاكفأ

يقاف ماكفأأة الأداء التنظميي مع  والتقدير، اذلي ُطلب خالل ادلورة اخلامسة والس بعني للجنة التنس يق، ووهجت الأمانة ابإ

آت وال  آت اخلاصة ابلأفراد والأفرقة فقط عند تكرار تطبيق برانمج الويبو للماكفأ يف الوقت احلايل ويف  يرتقدالاكتفاء ابملاكفأ

ذ تقر اللجنة بأأن الغرض من الربانمج هو ماكفأأة المتزي برصف النظر عن مجمل نتاجئ املنظمة وأأداءها املايل  ."املس تقبل، اإ

وأأعربت اجملموعة ابء بشأأن موضوع التعيني رغبهتا يف التشديد عىل أأنه ينبغي أأن يمت التعيني بناء عىل اجلدارة وعىل أأعىل 

الكفاءة والتخصص والزناهة، مع مراعاة الطبيعة التقنية للمنظمة وواقع اخلدمات اليت تقدهما. ورأأت اجملموعة ابء أأن هذا  ريمعاي

املبدأأ الأسايس رضوري لتحقيق ولية املنظمة اليت تتسم ابلتفرد، حىت يف س ياق الأمم املتحدة. ومع ذكل، ومع مراعاة لك ما 

يرها اجلهود املتواصةل اليت اضطلعت هبا الأمانة جتاه زايدة التنوع اجلغرايف ملوظفهيا وجتاه س بق، أأعربت اجملموعة ابء عن تقد

 حتسني التوازن بني اجلنسني.

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية، و  .16 آسفا أأن بدلان اجملموعة  ذكروحتدث وفد طاجيكس تان ابمس مجموعة بدلان أ أ

ن ثقته يف امتالك بدلان اجملموعة خربات يعتد هبا كام تشهد أأنظمة الرباءات الوطنية ممثةل متثيال انقص يف الأمانة. وأأعرب ع

أأنشطة امللكية الفكرية الأخرى، وأأضاف أأن خربات هذه البدلان من املمكن أأن  ارسةدلهيا اليت تعمل بنجاح، فضال عن مم

ىل زايدة عدد املوظفني يف الأمانة من تعود ابلنفع عىل الويبو. وأأعربت اجملموعة عن تطلعها حنو املزيد من التعا ون املوجه اإ

 مواطين بدلان اجملموعة.
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ىل التحدايت اليت  .17 وهنأأ وفد الربازيل الرئيس عىل انتخابه لرئاسة هذه اللجنة املهمة وذكر أأن اللجنة سوف تتصدى اإ

رشافه. وشكر الوفد الأمانة عىل عرضها التقرير الس نوي عن املوارد  البرشية وأأعرب عن اعتقاده أأن تواجه املنظمة حتت اإ

نتاج بياانت حمددة يف هذا اجملال وتقيمي صدار س ياسات أأفضل تتعلق مبوظفي املنظمة يف  هاإ تقيامي سلامي ممارسة هممة بغية اإ

املس تقبل. وأأثىن الوفد عىل الأمانة ملواصلهتا التقدم احملرز بشأأن مؤرش املساواة بني اجلنسني وأأضاف أأن أأوجه التحسن اكنت 

وضع س ياسات لتحقيق الإدماج الفعال للنساء يف  ورةكبرية مقارنة ابلنتاجئ السابقة. ومع ذكل ذكر الوفد أأن البياانت توحض رض 

املنظمة وخصوصا عىل املس توايت الإدارية العليا. وذكر الوفد أأن خدمات ادلمع الوظيفي والتعرف عىل املواهب من الأدوات 

ىل حتديد احلواجز  املهمة للغاية وينبغي اس تكشافها حتول دون  اليتبدرجة أأكرب وحتسيهنا، ولكن جيب أأن يوىل تركزي أأشد اإ

زاةل هذه احلواجز. وذكر الوفد أأن هذا الأمر  مشاركة أأوسع للنساء يف املنظمة عىل مجيع املس توايت الوظيفية مع العمل عىل اإ

غري املمثةل تدخل املنظمة. ومع ذكل ذكر الوفد أأن وأأعرب عن رسوره لرؤية البدلان  ،يرسي عىل المتثيل اجلغرايف أأيضا

للغاية يف احلجم يف جمال التوزيع اجلغرايف للموظفني حسب املنطقة مقارنة ابلس نوات املاضية.  دودةالتقرير أأبرز زايدة حم

ميكن أأن عرض ورأأى الوفد أأن هجود التوعية ينبغي التوسع فهيا وتعميق نطاقها، ابلرمغ من أأوجه اختالل التوازن، حبيث 

أأن اس هتداف الأجيال الأصغر س نا واملناطق الناقصة  الوفدة يف الس نوات املقبةل. وأأضاف نأأوجه التحسن الإحصائية املتي 

ىل املوارد الرضورية لالستامثر يف برامج حمددة لدلمع. وذلا جشع الوفد ودمع  المتثيل لهو خيار سلمي حيث يفتقر العديد مهنم اإ

ىل املناطق الناقصة المتثيل يف العرض اذلي قدمته ا . ويف هذا الصدد ذكر املنظمةلأمانة بشدة فضال عن الس ياسات املوهجة اإ

 الوفد أأنه عىل اس تعداد للتواصل مع الأمانة مبا أأن التغيري والابتاكر هام حمور معل املنظمة.

رة وانحجة. وأأثىن الوفد عىل الأمانة وعىل وهنأأ وفد الاحتاد الرويس الرئيس عىل انتخابه وأأعرب عن متنياته هل بولية ممث .18

دارة املوارد البرشية لإعدادهام التقرير، وأأعرب عن ارتياحه جتاه التقدم اذلي أأحرزته الأمانة بشأأن عدد من جمالت  قسم اإ

الشاغرة يف  اجلغرايف. وأأبرز الوفد أأنه عىل مدار الس نة املاضية ُشغل عدد من املناصب المتثيلاملوارد البرشية مبا يف ذكل 

ىل رضورة  قلميية. ومع ذكل أأشار الوفد اإ الأمانة مبتخصصني من بدلان مل تكن ممثةل من قبل، مبا يف ذكل بدلان من مجموعته الإ

اذلي ميثل عنرصا أأساس يا من عنارص تنوع الأمانة، حس امب أأوحض  ،اختاذ املزيد من اخلطوات لضامن المتثيل اجلغرايف العادل

. واقرتح الوفد أأيضا أأن تُدرج الأجزاء اخلاصة ابلمتثيل اجلغرايف من التقارير املقبةل عن املوارد البرشية يف التقرير بشلك سلمي

يالء اهامتم خاص للتوصية  بالغ جلنة الويبو للتنس يق هبا. ورأأى الوفد أأنه ينبغي اإ من  12اجلزء اخلاص ابملسائل اليت يلزم اإ

ىل أأن العمل ىل حل بشأأن غياب الوضوح  املراجع اخلاريج، اليت دعت اإ بشلك مناسب مع ادلول الأعضاء بغية التوصل اإ

بدل  مةحول المتثيل اجلغرايف للقوة العامةل. وذلا المتس الوفد من الأمانة تقدمي معلومات عن متثيل اجملموعات الإقلميية يف املنظ

جناز املساواة بني  اجلنسني. وشدد عىل أأمهية الهنج املهين والقامئ عىل من املناطق اجلغرافية. وأأقر الوفد ابلتقدم احملرز يف اإ

الكفاءة عند اختيار املرحشني، حسب نص نظام املوظفني ولحئته، وهو املعيار اذلي ينبغي أأن تكون هل الأمهية القصوى من 

آت والتقدير. بني معايري التعيني. وأأعرب الوفد عن تقديره الأمانة عىل املعلومات الأساس ية اليت قدمهتا بشأأن بران مج املاكفأ

آت وحوافز ملوظفهيا، فهم أأمه أأصول املنظمة. ومع ذكل من املهم أأن تتوافق  وذكر أأنه من الأمهية مبا اكن للمنظمة أأن تقدم ماكفأ

مبد لك هذه التدابري مع املبادئ التوجهيية اليت وضعهتا جلنة اخلدمة املدنية ادلولية. وأأعرب الوفد عن تقديره املعلومات اخلاصة 

لهيا.  عادة تصنيفها ورحب ابلتدابري اليت اختذهتا الأمانة لضامن وصول الأشخاص ذوي الإعاقة اإ بعض التعيينات املؤقتة واإ

وبرامج التدريب ادلاخيل وبرانمج املوظفني  توالمتس الوفد من الأمان الإحصاءات اخلاصة ابلتعيني عقب حساب الزمال

ىل حتسن معليات التعيني يف الويبو يف الفقرتني الفنيني املبتدئني. والمتس الوفد أأي  48و 47ضا توضيحا بشأأن التدابري الرامية اإ

من التقرير وأأعرب عن رغبته يف توضيح الغاية من هذين اجلزأأين وادلور املزمع لذلاكء الاصطناعي يف هذه املسار. وأأعرب 
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دارة قامئة الاحتياطي عن اعتقاده أأن هذه املسائل ينبغي مناقش هتا مع ادلول الأعضاء. وت  ساءل الوفد أأيضا عن كيفية اإ

واملس توايت الأعىل( وذكر أأنه يود أأن تكون هذه  5-وجتمعات املواهب وجتمع املواهب للنساء عىل املس توايت العليا )ف

عدادها التقرير السوي يف نسق تسهل قراءته وخمزتل. فداملعلومات متوفرة. وشكر الو   الأمانة مرة أأخرى عىل اإ

عداده. وأأعرب وهن .19 أأ وفد الهند الرئيس عىل انتخابه. وأأحاط ابلتقرير الس نوي عن املوارد البرشية وشكر الأمانة عىل اإ

مبا يتوافق مع اجلهود  2021-2019الوفد عن تقديره اخنراط املنظمة يف معلية تنفيذ خطة معلها املتعلقة ابلشؤون اجلنسانية 

مم ا عىل مس توى نظام الأمم املتحدة حنو حتقيق التاكفؤ بني اجلنسني. وأأعرب عن تقديره  ملتحدةاليت يبذلها الأمني العام للأ

داخل املنظمة مقارنة ابلس نة املاضية. وأأعرب عن اعتقاده برضورة بذل املزيد من اجلهد للجنس يات غرايف اجلمتثيل ال لزايدة 

ابلنس بة للمناطق اجلغرافية وادلول الأعضاء غري  موارد البرشية، وخصوصالللتضييق الفجوات القامئة يف التوزيع اجلغرايف 

وأأعرب  ،املمثةل والناقصة المتثيل. وأأثىن الوفد عىل التحسينات اليت أأدرجت هذا العام عىل برانمج الويبو للتدريب ادلاخيل

دارة  ىل رؤية املزيد من التغيريات الإجيابية يف اإ  البرشية يف املنظمة. املواردعن تطلعه اإ

وأأعرب عن دمعه البيان اذلي أأدىل به وفد كندا ابمس  ،لولايت املتحدة الأمريكية الرئيس عىل انتخابهأأ وفد اوهنّ  .20

اجملموعة ابء. وأأعرب عن تقديره للتقرير الوايف وعن ارتياحه جتاه مواصةل التقدم اذلي حترزه املنظمة يف جمالت التاكفؤ بني 

الوفد بربامج الأمانة ومبادرات التوعية لتحسني المتثيل اجلغرايف والتاكفؤ . وأأحاط طورمهاجلنسني وتمنية قدرات املوظفني وت

بني اجلنسني يف املنظمة، وجشع الأمانة عىل مواصةل هذه اجلهود، مبا يف ذكل من خالل تقوية التوعية واسرتاتيجيات التعيني. 

آت املال  للموظفني، خبالف ما حيصلون عليه بناء عىل اليت تدفع  يةوأأعرب الوفد عن رغبته يف تكرار انشغاهل بشأأن املاكفأ

ّل  آت ينبغي أأن متنح للموظفني ممتزيي الأداء، واإ آت قميهتا بل قد تعترب فقد  س تاجلدارة أأو الأداء. وذكر أأن املاكفأ هذه املاكفأ

آت الفريق. ورأأى الوفد أأ  واس تحقاقا، وهو الأمر اذلي ينايف املبدأأ الأسايس القامئ عىل ماكفأأة أأداء الفرد أأ  ن برانمج املاكفأ

آت املقدمة لمتزي الفرق  2020/21والتقدير جيب أأن يعرب عن الربانمج واملزيانية للثنائية  اذلي يقيض بزايدة كبرية يف املاكفأ

آت للأداء التنظميي. وف عداد  اميوتكل القامئة عىل اجلدارة حس امب اتفقت جلنة الربانمج واملزيانية، ومل يقض مباكفأ يتعلق ابإ

اسرتاتيجية الرفاه، ذكر الوفد أأنه يقدر احلصول عىل املزيد من املعلومات بشأأن املبادرات احملددة اليت وضعت يف هذا الإطار. 

طار تناول املسائل الواردة يف اس تقصاء والأداء بل وأأعرب عن ارتياحه جتاه تنفيذ الأمانة تدابري ملاكحفة  ورحب الوفد يف اإ

وهو من املسائل املثرية للقلق عىل مس توى نظام الأمم املتحدة كلك. وذكر الوفد أأنه يقدر احلصول عىل  يس،جلنالتحرش ا

 املزيد من املعلومات املتعلقة بربانمج مدته س نة نفذته الأمانة ملاكحفة التحرش اجلنيس يف الويبو.

م ببيان واحد مجمع بشأأن بنود جدول الأعامل وأأعرب عن رغبته يف التقد ،وحتدث وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية .21

للرئيس املنهتية وليته لقيادته والزتامه بتحقيق اجملموعة أأعرب عن تقدير ف(. 31و 30و 7أأمام جلنة التنس يق )أأي البنود 

فعه طوال العام يف قيادة معل جلنة الويبو للتنس يق ود رمهس متراابعىل انتخاهبم وأأعرب عن ثقته  بيهالنتاجئ. وهنّأأ الرئيس وانئ 

مانة عىل ما بذلته من هجد جتاه تنفيذ ولية املنظمة ولإعدادها التقرير الس نوي عن املوارد  املقبل. وأأعرب أأيضا عن تقديره للأ

ابلتقرير اذلي س يعرض عىل رئيسة مكتب الأخالقيات فضال عن الاقرتاحات بشأأن تعديل علام البرشية وعرضه. وأأحاط 

والاقرتاح ابنتخاب عضو بديل للجنة املعاشات التقاعدية  ،، وأأطر التعاون اليت أأقرت يف وقت سابقنظام املوظفني ولحئته

زال تل مجموعته وأأضاف أأن  ،ل أأمه الأصول اليت متتلكها املنظمةثّ مت  فزةللويبو. وذكر أأن املوارد البرشية اجليدة التدريب واحمل

مانة عىل خمتلف الاسرتاتيجيات ه لبرشية يف املنظمة. وأأعرب عن تقدير داعام قواي للس ياسات التقدمية اخلاصة ابملوارد ا للأ

دارة ال  دارة الأداء، ومعليات اإ ىل حتسني ختطيط القوى العامةل واإ جراءات التعيني اليت تراعي التنوع  شاكوى،املوهجة اإ واإ
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قوهتا العامةل أأعىل معايري الكفاءة والزناهة. والمتثيل اجلغرايف املنصف ورفاهية املوظفني وحصهتم، فضال عن كفاةل الأمانة متثيل 

وضعهتا الأمانة لإجياد قوة معل  يتاملتاكئف يظل أأولوية ورحب جبميع الاسرتاتيجيات الو  وذكر أأن المتثيل اجلغرايف املنصف

س يق القطرية متثل مجيع الأعضاء ابملنظمة متثيال حقيقيا، من خالل خمتلف برامج التوعية والإرشاد مثل مبادرة هجات التن 

عدد من  ربأأن اجملموعة الأفريقية دلهيا أأكالوفد وبرانمج التدريب ادلاخيل والنشاط الإلكرتوين من بني أأمور أأخرى. وذكر 

بدلان اجملموعة ابنشغال أأن عدد علام البدلان غري املمثةل سواء يف املناصب الاعتيادية أأو يف برانمج التدريب ادلاخيل. وأأحاط 

أأس باب هذا الوضع واخلطط  ةعرفميف  تهرغب بدى قد تراجع مؤخرا، وأأ  -رغوب فيه من المتثيل ابملناصب العليا يف املدى امل -

عداد املوضوعة لتصويب أأوجه اخللل هذه. وذكر أأن من املفيد  قلميية والبدل اإ حتليل يبني توزيع املوظفني حسب اجملموعات الإ

حبيث تعرب عن واقع تنوع  1975 ملراجعة مبادئ ةعو ادلع اجلغرايف. وجدد واملناصب املقابةل اليت يرسي علهيا مبدأأ التوزي

طار التوازن  واملبادئ العامة للأمم املتحدة املتعلقة ابلعاملية. وأأثىن الأمانة عىل الزتام الأمانة بتحقيق التاكفؤ بني اجلنسني يف اإ

تراجعا  نساءسأأةل مس مترة، حيث تراجع متثيل ال أأحاط ابنشغال أأن اخللل يف التوازن بني اجلنسني م ولكن بني اجلنسني، 

التدابري اليت وضعت لعكس هذا الاجتاه.  ةعرفموأأعرب عن رغبته يف  ،2006اعتبارا من عام  2-ود 5-حرجا يف املراتب ف

صوصا تنفيذ لجهود املبذوةل فامي يتعلق ابملسائل اخلاصة بهتيئة بيئة معل توافقية وقامئة عىل الاحرتام وخل وأأعرب عن ارتياحه 

لزامية عرب الإنرتنت  جراءات جوهرية تعاجل قضية  ،العمل يف بيئة توافقية عندورات اإ التحرش. وحث الأمانة عىل اختاذ اإ

بدرجة أأكرب للتصدي للمسائل املرتبطة بأأية ادعاءات ابلتحرش، مىت وأأيامن تنشأأ يف املنظمة، وأأضاف أأنه هممت ابحلصول عىل 

طار العداةل ادلاخلية وقضااي فض املنازعات الرمسية والقضااي التأأديبية، و. ديف هذا الصد معلومات عن التقدم احملرز أأعاد يف اإ

 مببادئ العداةل الطبيعية واملساواة، وأأضاف أأن املساواة يف املسار ينبغي أأن تكون املعيار املنشود يف التعامل مع هذه ريذكالت

القضااي. وأأعرب عن رغبته يف تسمل معلومات عن التقدم احملرز يف هذا الصدد وخصوصا يف عدد القضااي ول س امي املتعلقة 

ملقرتحة اليت وهجت بغرض مواءمة ممارسات الأمانة مع املامرسات الفضىل للنظام العام مبوظفي الأمانة. ورحب ابلتعديالت ا

طار التعديالت املقرتحة عىل نظام املوظفني ولحئته. وذكر أأن  حفصت بعناية التعديالت املتعلقة اجملموعة للأمم املتحدة يف اإ

لوضوح بشأأن مجيع املسائل اليت أأثريت خالل املشاورات رغبته يف املزيد من اببسن التقاعد والتدابري الانتقالية. وأأفاد 

ابلتعديالت املقرتحة ابلتشاور مع ممثيل املوظفني.  العاملزيد من الوضوح يف هذه املرحةل بشأأن مدى الاضطو الرمسية، 

ملعايري الأخالقية وأأحاط الوفد بتقرير مكتب الأخالقيات وأأثىن عىل معهل املمتاز حنو ضامن حمافظة موظفي املنظمة عىل أأعىل ا

من الواكلت  امرساتوالزناهة. وجشع الوفد مكتب الأخالقيات مبواصةل تطوير أأحدث الاسرتاتيجيات واملقاييس وأأفضل امل

الأخرى التابعة للأمم املتحدة بغية حتسني كفاءة موظفي املنظمة وفعاليهتم ونزاههتم. ورحب أأيضا مبذكرة التفامه بني الأمانة 

آس يا واجلنوب ECCASتصادية دلول وسط أأفريقيا )وامجلاعة الاق  ىل اتفاق التعاون مع السوق املشرتكة لرشق أ (، ابلإضافة اإ

طار التعاون من شأأنه أأن حيسن من فرص وصول خدمات الأمانة وبراجمها، الكوميسا) الأفريقي (. وأأعرب عن اعتقاده أأن اإ

قلميية املعنية. ويف شأأن جلنة هنض ابس تخدام امللكية الفكرية ابعتبارها أأداة للت تاليت س  منية يف البدلان الرشيكة واملنظامت الإ

ّ  ،للويبو ديةاملعاشات التقاع ىل جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي الويبو للفرتة أأي د ترش يح الس يد فيليب فافاتييه عضوًا بدياًل اإ

ىل عام  2020 عام املمتدة من  .2023اإ

املوارد البرشية وأأعرب عن رغبته يف الثناء عىل التقدم اذلي أأحرز  ورحب وفد املكس يك ابلتقرير الس نوي عن .22

بشأأن عدد من املسائل. وأأبرز الوفد عىل وجه اخلصوص التقدم احملرز يف منع التحرش اجلنيس والتحرش يف ماكن العمل 

رف عىل موقف املنظمة للموظفني. وذكر الوفد أأنه سيسعد ابلتع دةبشلك عام، وبتسوية املسائل بأأسلوب شامل وبطريقة مفي

بشأأن التعامل مع مسائل التحرش داخل نظام الأمم املتحدة. وأأعرب الوفد عن امتنانه للجهود املبذوةل بشأأن برانمج ادلاخيل 
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فيه. وأأبدى الوفد تقديره  نيوعن رغبته يف احلصول عىل املزيد من املعلومات عن الربانمج بغية زايدة املشاركني املنخرط

بشأأن الإاتحة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقات وحث الأمانة عىل بذل اجلهد الرضوري لضامن توافق املنظمة  للعمل احملرز

مم  دماج الأشخاص ذوي الإعاقة عىل النحو اذلي بينه الأمني العام للأ توافقا اتما مع س ياسة نظام الأمم املتحدة كلك بشأأن اإ

آت والتقدير، مبا يضمن منح املتحدة. وأأعرب الوفد عن دمعه الاقرتاح اذلي قدم  طار برانمج املاكفأ ته مجموعة البدلان ابء يف اإ

آت للفرق والأفراد اذلين يفوق أأداؤمه الأداء املعتاد.  هذه املاكفأ

وهنّأأ وفد ترينيداد وتوابغو الرئيس عىل انتخابه وعىل دوره يف رئاسة هذا الاجامتع. وذكر الوفد ارتياحه لالطالع عىل  .23

عليا من دول ال لوظائف ابطلبات التحاق معرفة وصول حاةل املوارد البرشية يف املنظمة لهذا العام، وذكر أأن من املشجع 

ىل التوعي ،أأعضاء غري ممثةل ابجلامعات. وأأعرب الوفد عن امتنانه لدلمع اذلي تقدمه الأمانة لإعالم ادلول اجلزرية  ةابلإضافة اإ

الصغرية النامية بأأحدث التطورات بشأأن هذه الفرص. وأأعرب الوفد عن ارتياحه جتاه املناطق املمثةل يف املنظمة وأأحاط 

للرجال. وأأعرب يف املائة  46ويف املائة للنساء  54 نس بةب ابجلهود املبذوةل لتحقيق التاكفؤ بني اجلنسني، عند الرتكيبة احلالية 

دارة الوقت وجتمعات املوهوابت والتحرش اجلنيس، وأأعرب عن تطلعه يف  الوفد عن ثقته يف لك املبادرات املذكورة بشأأن اإ

 أأن يسمع عن زايدة المتثيل من منطقته ومن ادلول اجلزرية الصغرية النامية يف الويبو.

مانة وهنّأأ وفد تونس  .24 عىل الرئيس عىل انتخابه ومتىن هل النجاح يف الاضطالع مبسؤولياته. وأأعرب الوفد عن امتنانه للأ

ملوارد البرشية داخل املنظمة. وهنّأأ املنظمة عىل التقدم اذلي أأحرزته ااملقدمة بشأأن مسائل القمية ملعلومات او  الشامل رتقريال 

لق الوفد أأمهية خاصة عىل املسائل اجلنسانية ومن مث رحب ابجلهود . وعبذكلالعمل ملوظفهيا، ورحب  وفيف حتسني ظر 

اليت تبذلها املنظمة لضامن التاكفؤ بني اجلنسني وخصوصا عىل مس توى الوظائف العليا. وحث الوفد الأمانة عىل مواصةل 

ذ شدد الوفد عىل مسأأةل الكفاءة والزناهة، فقد أأكد عىل رضورة مراعاة المتثيل  معلها يف هذا الصدد. وفامي يتعلق ابلتعيني، واإ

اجلغرايف والتوزيع اجلغرايف العادل واملنصف والتنوع وأأضاف أأنه من الرضوري القيام ابملزيد من العمل بشأأن هذه املسائل. 

 وعرب الوفد عن دمعه البيان اذلي تقدم به وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية.

وأأعرب عن تقديره للتقرير التفصييل اذلي عرضته الأمانة. وأأعرب الوفد عن وهنّأأ وفد س نغافورة الرئيس عىل انتخابه  .25

دارة املوارد البرشية جزء همم  ارتياحه لطالعه عىل هجود الأمانة بشأأن المتثيل اجلغرايف والتاكفؤ بني اجلنسني. وذكر الوفد أأن اإ

 ملها بسهوةل ويرس.الزتامه مبساعدة الأمانة عىل الاضطالع بع  امن عافية املنظمة وأأكد جمدد

يران )مجهورية  .26 وهنّأأ الرئيس اجلديد  ،الإسالمية( ابمس الرئيس املنهتية وليته للجنة التنس يق يف الويبو -وحتدث وفد اإ

عىل انتخابه ممتنيا هل لك النجاح والتوفيق يف هذا املنصب املهم. وأأعرب الوفد عن امتنانه للمدير العام والأمانة عىل تعاوهنام 

الويبو للتنس يق خالل اضطالعه مبسؤولياته طوال العام املنرصم. وأأحاط الوفد ابلتقرير الس نوي عن  نةام رئيس جل ومساعدهت

مانة لإعدادها الوثيقة وعرضها. وأأقر الوفد ابجلهود اليت بذلهتا الأمانة والتقدم اذلي  املوارد البرشية وأأعرب عن تقديره للأ

اكن يتوقع من الأمانة القيام ابملزيد من املبادرات لتناول المتثيل اجلغرايف  نهولكنه ذكر أأ أأحرزته بشأأن مسائل املوارد البرشية، 

ىل ذكل.  مجليع ادلول الأعضاء يف الأمانة ودعاها اإ

ىل العمل املمتاز اذلي أأجنزته يف العام السابق حتت رئاسة سفري  يستندوذكر الرئيس أأن معل جلنة الويبو للتنس يق  .27 اإ

يران )مجهورية   الإسالمية( وتقدم ابلشكر هل. -اإ
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آت والتقدير يف الويبو ميكن تناولها برسعة نسبية من خالل حذف الفقرتني  .28 ن مسأأةل برانمج املاكفأ وقال املدير العام اإ

وفد كندا ابمس اجملموعة ابء. وشكر املدير العام مجيع الوفود عىل اهامتهما من التعممي الإداري املعين حسب طلب  27و 26

وعىل التعليقات املفيدة للغاية يف هذا الصدد. وذكر املدير  ،وعىل اهامتهما جبميع املسائل الأخرى ،مبسأأةل متثيل الرجال والنساء

ل من مسؤولية الأمانة جتاهها بأأي حال، ولكنه أأضاف العام أأن هذه املسأأةل تأأخذها الأمانة مأأخذ اجلد ومل يرغب يف أأن يقل

رحشني، وخصوصا ملأأن ادلول الأعضاء عند ترش يحها  ىلأأن هذه املسؤولية مسؤولية مشرتكة أأيضا. وأأكد املدير العام ع

 يف املائة من املرحشني 25ترش يحات للنساء بنس بة ل تتجاوز  – لأمانةحبسب جتارب ا –اكنت ترسل للمناصب العليا، 

عىل حل هذه املسأأةل، وأأهنا  تعملوأأهنا  ،للمناصب العليا يف املنظمة. وأأضاف املدير العام أأن الأمانة عىل عاتقها مسؤولية

سوف تواصل العمل علهيا، مع الاعرتاف بعد حتقق التقدم الاكيف يف جمال املناصب العليا يف املنظمة. وكرر املدير العام أأن 

ىل حتسني هجودها يف هذا اجملال. والمتس املدير هذه النقطة واحضة، حيث توحض  ها الإحصاءات فضال عن احتياج الأمانة اإ

دمع ادلول الأعضاء من خالل ترش يحاهتم اليت يقدموهنا للمناصب العليا أأيضا. أأما يف شأأن مسأأةل التحرش اجلنيس أأكد  امالع

الغ وأأهنا قد اضطلعت حبمةل مكثفة يف هذا الصدد. وأأضاف أأنه ادلير العام للوفود أأن هذه املسأأةل تأأخذها الأمانة مأأخذ اجلد الب

ىل جودة جسهل الإحصايئ التامة، ولكن الأمانة  شعر بذكل يف الوقت احلايل، ويه تنوي قد ت ينبغي أأل يركن أأي خشص اكن اإ

حصائيا وأأنه يعي أأهنا مسأأةل ل جسال اإ  ثقافة داخل املنظمة أأن تظل الأمور كذكل. وأأضاف املدير العام أأن هذا الأمر ليس اإ

ىل التصدي هل. وشدد املدير العام عىل أأن الأمانة سوف تواصل أأيضا ضامن بلوغ معايريها أأعىل  وهو الأمر اذلي حيتاج اإ

ادلرجات املمكنة مقارنة ابلقطاع العام أأو القطاع اخلاص، دون أأن تكتفي بتنفيذ قواعد الأمم املتحدة ومعايريها يف هذا الصدد. 

عىل هذا الأمر. وأأضاف  دير العام بشأأن المتثيل اجلغرايف أأن الأمانة قد أأحاطت مبختلف املالحظات وشكر الوفو وذكر املد

قلميية بناء عىل طلب وفدين  املدير العام أأنه سوف يسعد بنرشها يف الإحصاءات املقبةل مع بيان التفاصيل حسب اجملموعة الإ

ىل الآن التصنيفات املعيارية للأمم املتحدة. وذكر املدير العام أأن الأ  من الوفود، وأأحاط مع ذكل أأن الأمانة اس تخدمت  مانةاإ

أأحرزت تقدما بشأأن المتثيل اجلغرايف، ل عىل مس توى أأعداد ادلول الأعضاء املمثةل بني املوظفني فقط بل أأيضا عىل مس توى 

برازه أأشاكل التوازن النسبية. واتفق املدير العام مع وفد أأوغندا اذلي حتدث ابمس  اجملموعة الأفريقية يف أأنه اكن حمق يف اإ

دخال الأمانة املزيد من التحسينات فامي يتعلق بأأفريقيا، ومع ذكل أأحاط حبدوث التحسينات فامي يتعلق ابمجلاعات  رضورة اإ

ه أأي منظمة الأخرى. وأأضاف املدير العام أأن الأمانة تعتقد بشلك راخس أأن ادلول الأعضاء تشعر بقدر كبري من الارتياح جتا

جيابيا للغاية جتاه الأعضاءترى مواطنهيا ممثلني فهيا، وأأهنا يرست التصال ابدلول  . وذكر املدير العام أأيضا أأنه يشعر شعورا اإ

املنظمة وأأن املنظمة تعرب عن صبغهتا ادلولية، وأأن الأمانة ملزتمة الزتاما راخسا مبواصةل التحسينات يف هذا الصدد. وذكّر 

 2016وعام  2015يف الفرتة ما بني عام  م ابلضطالع بعملية موسعة فامي بني ادلول الأعضاء بشأأن هذه املسأأةلاملدير العا

ليه وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية، وأأن هذه العملية قد أأسفرت  1975حيامن أأعيد النظر يف معيار اتفاق  اذلي أأشار اإ

اكنت ادلول الأعضاء قد أأقرته وأأن ادلول الأعضاء مل تتفق عىل تغيريه خالل  1975عن تقرير. وكرر املدير العام أأن اتفاق 

. وأأوحض املدير العام أأن املسؤولية تقع عىل عاتق ادلول الأعضاء ل الأمانة، 2016و 2015املناقشات اليت جرت بني عايم 

ىل ادلول الأعضاء غري املمثةل،  ملساعدة أأي دوةل ترغب يف حتسني ومع ذكل نفذت الأمانة برانمج توعية موسع موجه اإ

اطالعها عىل املناصب الشاغرة يف الأمانة والتعرف عىل طريقة الإعالن عهنا. وحث املدير العام مرة أأخرى ادلول الأعضاء 

عىل تشجيع مواطنهيا عىل عرض مرحشهيا للمناصب املتاحة، مع الإحاطة بعدم تقدمي بعض ادلول الأعضاء أأية ترش يحات أأو 

ن الأمانة عىل أأ تقدميها  جراء لتحسني هذا الوضع مثل  متترش يحات حمدودة للغاية. وقال املدير العام اإ اس تعداد للقيام بأأي اإ

جراءات الأمانة. وأأبرز املدير  زايرات التوعية للبدلان ورشح العمل للجامعات والطالب واملؤسسات احلكومية فضال عن اإ
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الأمانة  داءن الأمانة يسعدها العمل مع مجيع ادلول الأعضاء لضامن حتسن أأ العام أأن هذه املسؤولية مشرتكة بعض اليشء وأأ 

 سواء عىل مس توى التوازن بني اجلنسني أأو المتثيل اجلغرايف.

وفامي يتعلق ببعض الأس ئةل الأخرى املوهجة من الوفود، أأوحضت الأمانة أأن جتمعات املواهب عبارة عن نظام حيتفظ  .29

ا واعدة يف املس تقبل، ومىت تظهر وظائف شاغرة، حيصل املرحشون يف هذه التجمعات عىل بطلبات الالتحاق اليت يبدو أأهن

بعملية الاختيار الاعتيادية. وهذه وس يةل لتحديد املواهب بغية عدم فقداهنا  مهنمتنبيه تلقايئ هبذا املنصب املتاح مث مير لك 

هتا ادلول الأعضاء، حفيامن يوىص بأأحد املرحشني لختياره يف أأحد يف املس تقبل. وذكرت الأمانة أأيضا القوامئ الاحتياطية اليت أأقر 

امسه عىل قامئة احتياطية، ويف حال توافر مناصب  جاملنافسات، ول يقع الاختيار عليه للمنصب من املدير العام، يدر 

وظيفة. وقالت الأمانة فامي مشاهبة شاغرة خالل العام، ميكن عندها اختيار املرحشني مبارشة من القوامئ الاحتياطية لهذه ال

فراد وامل هنا وضعت برانجما شامال بشأأن هتيئة بيئة معل قامئة عىل الاحرتام للأ عىل مس توى  ديرينيتعلق مبسأأةل التحرش اإ

عداد نظام الأمم املتحدة مع تكييفها لتوافق الويبو، وحلقات مع لزامية عرب الإنرتنت من اإ ل املنظمة يتأألف مما ييل: دورة تدريبية اإ

مجليع املديرين وعقب مجعيات ادلول الأعضاء، واملناقشات امجلاعية فامي بني املوظفني واملديرين بغية تناول املسائل اليت 

الناس حترشا والطريقة اليت ينبغي اتباعها ملنعها يف املنظمة. وأأضافت الأمانة أأنه عند انهتاء هذا الربانمج سوف جيري  هايعترب 

طلع العام القادم غالبا، يتبعه اس تقصاء بغية التأأكد من تغيري املوافق فعليا وفهم امجليع السلوك املتوقع تنظمي يوم مفتوح يف م

داري منقح لتيسري طريقة التعامل مع  لوكداخل املنظمة وفهم الس صدار تعممي اإ املقبول والسلوكيات املرفوضة. وذكرت الأمانة اإ

غري املوظفني عىل حد سواء، ومه من اكنوا يستبعدون يف السابق من التقدم املسائل واليت أأصبحت تشمل الآن الأفراد من 

بشاكوى رمسية، وبذكل أأصبحت متوافقة مع ممارسات املؤسسات الأخرى يف نظام الأمم املتحدة. أأما بشأأن عدد املتدربني 

هنا ن الزمالء واملوظفني الفنيني املبتدئني يعينون ابلفعل، وقالت الأمانة اإ مل تعد تقريرا عن هذا املوضوع. وأأضافت  داخليا، فاإ

املاحنة، واذلين جيري اختيارمه  نالأمانة أأن دلهيا جسالت جيدة وخصوصا فامي يتعلق ابملوظفني الفنيني املبتدئني من البدلا

رين عىل بعناية فائقة ومن مث يكتس بون خربات مثينة يف الويبو ملدة س نتني أأو ثالثة، وعند هناية هذه الفرتة يصبحون قاد

التنافس عىل الوظائف الشاغرة. وذكرت الأمانة أأن الويبو دلهيا جسل جيد لستيعاب املوظفني الفنيني املبتدئني مع التأأكيد 

طار هجود نظام الأمم  ىل اجلدارة. وأأوحضت الأمانة أأن اسرتاتيجية الرفاه اليت تأأيت أأيضا يف اإ عىل أأن التعيني عادة يستند اإ

فني عىل مس توى املنظمة كلك وأأهنا تمت حتت قيادة املستشار الطيب اخملرضم وتش متل عىل محالت املتحدة تس هتدف املوظ

متحدثون وبرامج تدريبية ميكن للموظفني املشاركة فهيا. وقالت الأمانة يف شأأن  اتوعية وعروض وقت اسرتاحة الغداء يقدهم

ن كتيب املوارد البرشية حيتوي عىل عرض تفص  عداد التقرير.ييل جبميع القضااي اليتمسأأةل عدد القضااي اإ   قدمت خالل فرتة اإ

من التعممي الإداري اخلاص  27و 26وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء ورحب ابلزتام املدير العام بسحب الفقرتني  .30

آت والتقدير يف الويبو. وذكر الوفد أأنه مل حيصل عىل النسخة الأخرية من التعممي الإداري   27 املذكور وأأن الفقرةبربانمج املاكفأ

عىل هذا البند من  املسأأةل موضع النقاش. ومن مث اقرتح الوفد أأن تظل فقرة القرار قامئة هذهيف النص اذلي حبوزته يتناول 

 جدول الأعامل.

ىل الفقرتني  .31  من النسخة الإنلكزيية من التعممي الإداري 27و 26وأأوحض الرئيس أأن املدير العام أأشار اإ

ذكرت الآيت: "دون املساس مبجمل النتاجئ اليت حتققها الويبو وأأداهئا  26. وأأضاف الرئيس أأن الفقرة Rev. 4 31/2015 رمق

يسامهون يف النتاجئ التنظميية للمنظمة عىل ماكفأأة أأداء تنظميي  ناملايل، جيوز أأن حيصل املوظفون يف أأي س نة من الس نني مم

ذا اخُتذ قرار بدفع ماكفأأة عن الأداء التنظميي ل يكون املوظفون اذلين فتنص الآيت 27عىل هيئة مبلغ نقدي"، أأما الفقرة  : "اإ
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مؤهلني للحصول علهيا. وجيوز أأن حيدد  املاكفأأةيُصنف أأداؤمه أأدىن من الكفء عىل مدار س نتني متتاليتني قبل س نة دفع 

ضافية دلفع  ن  ن،وذكر الرئيس أأن هاتني الفقرتني س تحذفا ."املاكفأأةاملدير العام معايرا اإ ماكن وقال اإ جلنة الويبو للتنس يق أأن ابإ

عالن املدير العام حذف الفقرتني  ضافية، ترحب فهيا ابإ ضافة فقرة قرار اإ من التعممي الإداري  27و 26تتخذ قرارا ابإ

 .Rev. 4 31/2015 رمق

ن .32  للتنس يق: الويبو جلنة اإ

 الويبو برانمج بشأأن الإداري التعممي من حُتذف أأن وهو به، ورّحبت مالعا املدير بقرار علامً  أأحاطت "1"

آت  الإداري التعممي من 27و 26 الفقرتني أأي التنظميي، الأداء مباكفأأة املتعلقة الأحاكم والتقدير للماكفأ

 ؛Rev. 4 31/2015 رمق

 املمتدة للفرتة الويبو ملوظفي التقاعدية املعاشات جلنة يف بديالً  عضواً  فافاتييه فيليب الس يد وانتخبت "2"

ىل 2020 يناير من  .2023 عام يف للتنس يق الويبو للجنة العادية ادلورة هناية اإ

 مكتب الأخالقياتتقرير  "2"

ىل  .33  .WO/CC/76/INF/2 الوثيقةاستندت املناقشات اإ

. 2018 "التقرير الس نوي ملكتب الأخالقيات" اذلي يعرض أأنشطة املكتب لعام مكتب الأخالقيات ةرئيسوقدمت  .34

ىل اتفاقية  نشاء املنظمة العاملية للملكية الفكريوأأشارت اإ الكفاءة واملقدرة  مس توايتاملنظمة أأعىل  أأن تضمنأأمهية ة اليت تؤكد اإ

نشاء  والزناهة ن اإ هو حصيةل ذكل. ومضت تقول  يات يف الويبومكتب الأخالق و  نظام شامل للأخالقيات والزناهةوقالت اإ

هنا تمتتع ابلس تقالل  ن معل مكتب الأخالقيات يشمل الالزم لأداء هماهماإ ا عىل حنو فعال ول تشارك يف الإدارة التشغيلية واإ

سداءو ؛ الاضطالع بأأنشطة تروجيية وخاصة أأنشطة التدريب والتوعيةيه  جمالت رئيس يةأأربعة  ىل  اإ الإدارة املشورة الرسية اإ

ن املكتب  ،ووضع القواعد واملعايري وصياغة الس ياسات؛ العليا واملديرين ومجيع املوظفني . ينفذ الس ياسات اخملصصة هلواإ

ن تكل الأنشطة تنشأأ عن التعممي الإداري بشأأن اختصاصات املكتب.  رسال  وأأضافتوأأوحضت قائةل اإ نه من املزمع اإ قائةل اإ

ىل ال  عقب املشاورات املتعددة مع  2019قبل هناية أأكتوبر  الاستشارية املس تقةل للرقابة لجنةولية مراجعة أأخرى جمددًا اإ

ىل تنظمي رتوجييةالنشطة لأ اباللجنة. وفامي يتعلق  جباري، أأشارت اإ لفائدة مجيع املوظفني عىل عن الأخالقيات والزناهة  تدريب اإ

ىل اعامتد هنج جديد لإذاكء الوعي  2012الزناهة يف عام س ياسة الويبو للأخالقيات و منذ بدء تنفيذ  لك مس توايت املنظمة واإ

أأطلع من خالهل خرباء الأخالقيات املدعوون املوظفني عىل التطورات الطارئة يف الأفاكر املتصةل ابلأخالقيات  2017 يف عام

ن تكل الصيغة تس  اثرة املناقشات العملية ويف املامرسات الأخالقية يف القطاعني العام واخلاص. واس تطردت قائةل اإ هتدف اإ

ىل  ن املكتب خيتار خرباء ممتتعني مبهارات متخصصة ومنمتني اإ بشأأن مدونة قواعد السلوك وبشأأن التنفيذ العميل ملبادهئا واإ

ىل س ياقات ثقافية خمتلفة.  بيرت ابس تضافة الأس تاذ  2018يف عام أأن املنظمة ترشفت يف أأول حمارضة عامة نظمهتا وأأشارت اإ

 السكل ادلبلومايسوأأن أأعضاء من  واجلوائز الألقابالعديد من من أأسرتاليا وهو خبري يف عمل الأخالقيات حائز عىل  سينجر

أأعضاء من و  لمنظامت غري احلكوميةالأخرى وممثلني ل  املنظامت ادلوليةو  الأمم املتحدة والواكلت املتخصصةوموظفني من أأرسة 

ن العرض املقدم يسامه يف تفكري موظفي الويبو وطلبة حرضوا أأيضًا  اجملمتع الأاكدميي يف السلوك تكل احملارضة. وأأردفت قائةل اإ

ن املكتب ظل يويل اهامتمًا خاصًا ملفهوم "املزاج يف وسط الهرم" يف عام أأداء واجباهتم أأثناءالأخاليق  متاش يًا مع  2018 واإ

ىل تنظ عالمية خمّصصة للمديرين وكبار أأفضل املامرسات يف القطاعني اخلاص والعام. ولفتت النظر اإ مي ثالث جلسات اإ
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للمبادئ والقمي الأخالقية املنطبقة يف الويبو مع الرتكزي عىل جمالت  اس تعراضاً املوظفني. وأأفادت بأأن مجيع الأنشطة تشمل 

مثل خط  لموظفنيواخلدمات اليت يوفرها لوأأن أأنشطة املكتب  لختاذ القرارات أأخالقية دة وأأمثةل ودراسات حاةل ومناذجحمدّ 

ىل مشاركة حوايل  املساعدة املتاح عىل مدار الساعة موظف يف أأنشطة التدريب  500قد ُعرضت أأيضًا. ولفتت الانتباه اإ

ن  98وتلقي املكتب ملا مجموعه  2018والتوعية يف جمال الأخالقيات يف عام  طلب مشورة يف العام نفسه. وأأوحضت قائةل اإ

عالن امل عالن املصاحل اليت صدرت يف عامس بعني طلبًا يتصل ابإ  2017 صاحل مبوجب الس ياسة بشأأن الإفصاح املايل واإ

ن طلبات املشورة الأخرى تتعلق أأوًل بتضارب املصاحل و  2018ونُفذت للمرة الأوىل يف عام  ملسائل مث اب الأنشطة اخلارجيةواإ

ن  لهدااي و/أأو الضيافةواملسائل اخلاصة اب ةامحلاية من الأعامل الانتقاميوالاس تفسارات عن س ياسة  املرتبطة ابلعمل واإ

ن املعني نياملوظف مبا يريضاملشورة قد ُأسديت  ىل س ياس تني تندرجان يف نطاق اختصاص املكتب. وقالت اإ ني. وأأشارت اإ

ساءة سلوك وعن التعاون يف معليات التدقيق أأو التحق ا س ياسة يق محلاية من الأعامل الانتقامية النامجة عن الإبالغ عن اإ

الأعامل الانتقامية النامجة عن متثل الإطار العام محلاية مجيع املوظفني من  )س ياسة حامية املبلّغني( املأأذون هبا حسب الأصول

ن ثبت وقوعه أأن يلحق أأرضارًا  التعاون يف ساءة سلوك من شأأنه اإ  مبصاحلنشاط رقايب أأو حامية لك من يُبلّغ حبسن نّية عن اإ

 املوظفني يفمجيع  يف صفوفالزناهة  مس توايتضامن أأعىل املتصةل بهداف الأ مبادئ و ل ل  تعزيزاً هتا، معليات املنظمة أأو حومك

 دحيدّ . ورشحت أأن املكتب املسؤولية البيئية والاجامتعية والإداريةاملمتثةل يف  الراخسة للمنظمة الأساس ية ةقميودعامً لل املنظمة 

ذا  هعىل أأساس اس تعراض لصاحب  املناس بةتقتيض توفري امحلاية  انتقام حاةل وهةل الأوىلهناك من الاكنت املبديئ للشكوى اإ

ىل املعينالشكوى  يضطلع بدور خبري  كتب الأمم املتحدة خلدمات املشاريعأأن مكتب الأخالقيات التابع مل . وأأشارت اإ

للأخالقيات  مكتب الويبويف قرارات  عادة النظراملقدمة من أأحصاب الشاكوى لإ طلبات الاس تعراض اخلاريج فامي خيص ال 

يف  س ياسة حامية املبلّغنيللأخالقيات تلقى مخسة اس تفسارات متعلقة ب  القامئة عىل الاس تعراضات املبدئية وأأن مكتب الويبو

ىل أأن تكل احلالت ل متثل من 2018 عام . وأأطلعت احلضور عىل اس تكامل ثالثة اس تعراضات مبدئية وخلوص املكتب اإ

ن س ياسة حال وهةل الأوىلال ىل اس هتالل اس تعراض مبديئ يف حالتني. واسرتسلت قائةل اإ ت انتقام. ولفتت النظر أأيضًا اإ

عالن املو الإفصاح املايل الويبو بشأأن  وامتثال كبار لكشف عن املصاحل املالية ترتبط اب 2017 صاحل اليت صدرت يف عاماإ

ىل وتس هتدف  للقطاع العام لمعايري احملاسبية ادلوليةاملوظفني والفئات احملددة الأخرى ل حتقيق توازن مناسب بني احلاجة اإ

دارة اخملاطر ونظام الرقابة ادلاخلية اذلي تنفذه الأمانة مع مراعاة اخلصوصية  املعلومات وحق املوظفني يف طار اإ أأفضل و اإ

عالن املصاحل اخلاص مبوظفي الويبو يف رت ، املامرسات ن املكتب مسؤول أأيضًا عن تنفيذ برانمج اإ  (D1) مدير أأولبة واإ

طار  مائة ومخسة موظفني يف. وأأفادت مبشاركة الأخرىاملعينة من الفئات  حمدود وعددوالرتب الأعىل  يداع يف اإ أأول معلية اإ

للمعايري احملاسبية  املائةيف  100امتثال بنس بة وحتقيق  2018تقريبًا يف عام  ملدة مخسة أأسابيعالس ياسة اجلديدة وفتح الربانمج 

اختار  املراجع اخلاريج. وذكرت أأن لفرتة املشموةل ابلتقريريف ا دلى موظفي الويبو متطلبات الكشفو للقطاع العام ادلولية 

ىل  عملية التحققمن املودعني للخضوع ل  يف املائة 5 عشوائياً  ضافة اإ العادية وأأنه ُطلب من أأولئك املودعني معلية املراجعة اإ

حدد عدم وجود  املراجع اخلاريجاخملتارين وأأن  مجيع املشاركنيا عهنا ابمتثال العنارص اليت كشفو  الغري فامي خيصتقدمي واثئق 

ن الأنشطة الأخرى اليت اضطلع هبا املكتب يف عاممالحظات ميكن الإبالغ عهنا تشمل  2018 . وواصلت بياهنا قائةل اإ

ن املك  الاستشارية املس تقةل للرقابة لجنةمشاركته النشطة مع ال  ىل الاس تجابة لطلبات اللجنة واإ وليته  مع مراعاةتب سعى اإ

هنا وهجت عبارات الاس تقالل والرسية واحليادأأي  وتشغيهلوالرشوط الأساس ية احليوية والرضورية لعمهل  . وأأضافت قائةل اإ

ىل الس يدة  ومتنت هلام التوفيق  2018 دلى انتخاهبام يف ديسمرب اتتياان فاس يليفاوالس يدة  ماراي فيسني ميلبورنالهتاين احلارة اإ

عن تعاوهنا الاكمل. ورصحت أأن املكتب شارك أأيضًا يف جنة يف قيادة اللجنة وأأعربت جمددًا للرئيسة وانئبة الرئيسة والل 

س ياسات وممارسات الإبالغ عن  مثل "اس تعراض دراسات اس تقصائية عىل نطاق املنظومةو مبادرات يف  2018 عام
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التابعة للأمم املتحدة. واختمتت بياهنا قائةل  التفتيش املشرتكة " اذلي أأجرته وحدةالأمم املتحدة منظومةمؤسسات اخملالفات يف 

ن التقرير الس نوي لعام ىل هجود املكتب املبذوةل لتنس يق أأفضل املامرسات مضن نظام الأمم املتحدة  2018 اإ يشري أأيضًا اإ

ىل تعزيز التعاون  ملنظامت املتعددة الأطرافش بكة أأخالقيات ااملوحد ومشاركته النشطة حتقيقًا ذلكل يف   الشاملاليت تسعى اإ

 اتتبادل الس ياسات واملامرسومتثل هيالًك ل  بشأأن القضااي املتعلقة ابلأخالقيات داخل منظومة الأمم املتحدة

 .ابلأخالقيات اخلاصة

اتحة املعلومات الإضافية عن توع  .35 ية موظفي املنظمة وتدريهبم. وقال وأأعرب وفد املكس يك عن امتنانه لتقدمي التقرير واإ

نه أأحاط علامً بعناية ابلتقرير اذلي جيسد العمل املنجز خالل العام املايض. ولحظ أأن مكتب الأخالقيات س يقدم مسودة  اإ

ىل ال  د أأيضًا وأأنه من املهم أأن يرتكز املكتب عىل أأسس راخسة. وشدّ  الاستشارية املس تقةل للرقابة لجنةمعدةل لختصاصاته اإ

ذا ع دارة املوارد البرشية واس تفرس عام اإ ىل اس تقالل املكتب. وأأحاط علامً بأأن العمل ُأجنز أأيضًا مبشاركة أأمني املظامل وشعبة اإ

اتحة تقرير أأمني املظامل خالل الاجامتعات املقبةل للجنة الويبو للتنس يق مما يعترب ممارسة شائعة دلى واكلت أأخرى  اكن ميكن اإ

ورغبته يف احلصول عىل  خط املساعدة املتاح عىل مدار الساعةحدة. وأأبدى رسوره لالطالع عىل وجود يف منظومة الأمم املت

تفاصيل عن مدى تشغيل اخلط وطريقة تشغيهل وعن مدى اس تخدامه عىل النحو املتوقع مدراكً أأن املعلومات املطلوبة عن 

 اس تخدام تكل الأداة تعترب معلومات حساسة.

ندونيس يا  .36 عداده. وواصل تأأييده لأمهية املكتب يف ضامن  مكتب الأخالقيات ةرئيسوشكر وفد اإ عىل عرض التقرير واإ

املكتب عىل  وهنّأأ أأعىل مس توايت الزناهة يف تقيد املوظفني مبهاهمم وأأداهئم لها بفضل ثقافة الأخالقيات والشفافية واملساءةل. 

ذاكء الوعي والتدريب واملشورة لفائدة امل والس ياسة  س ياسة حامية املبلّغنيد عىل أأمهية تنفيذ وظفني. وشدّ أأنشطته املتصةل ابإ

عالن املو الإفصاح املايل بشأأن  رساء اإ ذ ل ميكن اإ ل يف حال تنفيذ الس ياس تني  ثقافة الشفافية واملساءةلصاحل اإ التامة اإ

 املذكورتني ابلاكمل ومتاش هيام مع املامرسات يف منظومة الأمم املتحدة.

وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء وشكر مكتب الأخالقيات عىل التقرير الس نوي وأأعرب عن تقديره لمتثال الويبو  .37

الإضافية اخلاصة بكبار املوظفني. وعرب عن رسور اجملموعة لتحقيق  متطلبات الكشفو  لمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العامل

صدار اختصاصات املكتب وطلب مشاطرهتا  الكشفتطلبات مل  املائةيف  100امتثال بنس بة  ىل اإ دلى موظفي الويبو. وتطلع اإ

ن اجملموعة تؤيد التوصيات املقدمة يف "اس تعراض س ياسات وممارسات الإبالغ عن اخملالفات يف  مع ادلول الأعضاء. وقال اإ

ية الوحدة بشأأن مشاطرة التقرير وتؤيد أأيضًا توص  التفتيش املشرتكة " اذلي أأجرته وحدةمنظومة الأمم املتحدةمؤسسات 

ىل جدول أأعامل جلنة  ضافة قيّمة اإ الس نوي لأمني املظامل مع ادلول الأعضاء وترى أأن التقرير الس نوي لأمني املظامل س يكون اإ

قبة الويبو للتنس يق. وذكر أأن منظمة الصحة العاملية نفذت مؤخرًا تكل التوصية وأأن تقرير أأمني املظامل دلهيا تضمن معلومات اث

 عن القوى احملركة اخلاصة ابملوظفني واملسائل التنظميية احملمتةل.

دارة الرش يدة تأأييده  وأأعرب وفد أأسرتاليا عن .38  وظيفةعن ابلغ تقديره لأمهية دور و منظومة الأمم املتحدة عىل نطاق لالإ

ىلمبا يف ذكل يف الويبو الأخالقيات تعزيز ثقافة الأخالقيات وتوطيد  . ورحب مببادرات مكتب الويبو للأخالقيات الرامية اإ

 الاستشارية املس تقةل للرقابة لجنةوالرقابة العامة. وأأيد دمع ال  ذاكء الوعي والتدريبته لإ من خالل أأنشط  القيادة الأخالقية

ورحب ابلتحديد بتنفيذ أأي توصيات  التفتيش املشرتكة ومكتب الأخالقيات لأفضل املامرسات املعنية. ودمع توصيات وحدة

" اذلي أأجرته منظومة الأمم املتحدةمؤسسات س ياسات وممارسات الإبالغ عن اخملالفات يف  لقة تنبثق عن "اس تعراضعا

 .التفتيش املشرتكة وحدة
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وأأيد وفد الولايت املتحدة الأمريكية البيان اذلي أأدىل به وفد كندا ابمس اجملموعة ابء وشكر مكتب الأخالقيات عىل  .39

عن تقديره للأنشطة اليت اضطلع هبا مكتب الويبو و ملهمة الأخالقيات يف املنظامت ادلولية الشديد  تقريره. وأأفصح عن تأأييده

. وأأبدى رسوره ملالحظة جناح تنفيذ ادلورة الإلكرتونية عن الأخالقيات والزناهة املطلوبة مجليع 2018 لأخالقيات يف عامل

ضافية عن عدد املرات اليت س يطالب فهيا املوظفون . وطلب احلصول عىل معلومات اإ 2018املوظفني اجلدد يف عام 

ىل س ياساتتحت املنظامت ادلولية . ورأأى أأن معلوماهتمابملشاركة يف ادلورة كتدريب لتجديد  بشأأن الإفصاح املايل متينة  اج اإ

عالن املصاحل طار الس ياسة اجلديدة 2018وأأعرب عن رسوره لنتاجئ معلية الإيداع يف عام  واإ بيامن رحب أأيضًا ابحلصول  يف اإ

. وأأحاط علامً مبا يبدو أأنه اخنفاض يف طلبات املشورة 2018عىل مزيد من املعلومات عن ادلروس املس تخلصة من معلية عام 

ضافية عن سبب ذكل الاخنفاض  2017 مقارنة بعام عالن املصاحل ورحب ابحلصول عىل معلومات اإ خبالف ما يتصل ابإ

وعن مدى ظهور أأي مشألك  2020-2019يات. واس تفرس عن أأولوايت املكتب للفرتة حسب اعتقاد مكتب الأخالق 

ىل الإدارة. وعالوة عىل  أأخالقية ملحوظة خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير وتبادل املالحظات أأو التوصيات اليت قدهما املكتب اإ

 ملراجعة ادلاخلية لإطار الويبو الأخاليقاذكل، عرب عن ترحيبه ابحلصول عىل معلومات عن تنفيذ التوصيات املس متدة من 

وأأحدث املعلومات عن وضع اختصاصات املكتب مبا يف ذكل أأي أأس باب تفرس التأأخري يف تنفيذها. وطلب أأن تُضاف تكل 

ىل  الاستشارية  لجنةاذلي أأدرج فيه لك من ميثاق الرقابة واختصاصات ال  النظام املايل للويبو ولحئتهالاختصاصات اإ

ن تكل الإضافة ستسامه يف تعزيز فهم وظيفة الأخالقيات يف صفوف ادلول الأعضاء وتوحض العالقة للرقابةاملس تقةل  . وقال اإ

طار ادلراسة الاس تقصائية لوحدة  "واس تعراض التفتيش املشرتكة بني وظائف الرقابة. وأأفصح عن تقديره لتعاون املكتب يف اإ

" اذلي أأجرته الوحدة وعن تأأييده الشديد منظومة الأمم املتحدةات مؤسسس ياسات وممارسات الإبالغ عن اخملالفات يف 

للتوصيات املنبثقة عن ذكل الاس تعراض. وأأعرب عن تقديره للحصول عىل املزيد من املعلومات من املكتب عن اجلهود 

ن اخملالفات وتنقيحها مع املبذوةل لتنفيذ تكل التوصيات وعن مدى اعزتام املكتب اس تعراض الس ياسة احلالية محلاية املبلغني ع

 .التفتيش املشرتكة مراعاة أأي مؤرشات عالقة لأفضل املامرسات واردة يف تقرير وحدة

ن تقرير أأمني املظامل نرُش عىل  .40 عقب املناقشات اليت دارت بني أأمني املظامل  ش بكة الويبو ادلاخليةوقال املدير العام اإ

نه ل  الاستشارية املس تقةل للرقابة لجنةوال  جراء حمادثة مع أأمني واإ يرى ما يربر عدم نرش التقرير عىل نطاق أأوسع رهنًا ابإ

ن التساؤلت الوحيدة املطروحة تتعلق ابلرسية لكنه أأعرب عن ثقته بأأن أأمني املظامل قد تناول تكل  املظامل. ومىض يقول اإ

ىل رضورة احلرص عىل عدم وجود ظر  عداد تقريره. وأأشار أأيضًا اإ طار اإ وف حمددة للهوية الشخصية مضن التساؤلت يف اإ

نه ل يرى أأي مشلكة يف اقرتاح وفد  ن الأمر ل يطرح أأي مشلكة خبالف ذكل. وأأضاف قائاًل اإ التقرير واس تدرك قائاًل اإ

دراج اختصاصات ولية مكتب الأخالقيات يف النظام املايل للويبو ولحئته. وأأوحض  ىل اإ الولايت املتحدة الأمريكية ادلاعي اإ

ذا تعلق قائاًل  ن الأمر يندرج يف نطاق اختصاصه وميكن أأن ينفَّذ برسعة اإ املايل لكن تعديل النظام املايل بالحئة النظام اإ

يندرج يف نطاق اختصاص ادلول الأعضاء ويتطلب املزيد من الوقت. وأأكد أأن التعممي الإداري بشأأن اختصاصات املكتب 

ىل ال  م برسعة وقبل هناية الشهر اإ ن وفقًا ملا ذكرته رئيسة امل  ستشارية املس تقةل للرقابةالا لجنةس يقدَّ كتب. واسرتسل قائاًل اإ

نه واثق بأأن اللجنة س متنح الأولوية القصوى ذلكل الأمر وتتناوهل عىل وجه الرسعة. وذكر نرش التعم مي يعمتد عىل اللجنة واإ

ىل اللجنة.جمددًا أأن الأمر يعمتد عىل اللجنة ول يعين الأمانة بعد تقدمي التعممي الإ   داري اإ

س ياسة حامية وشكرت رئيسة مكتب الأخالقيات مجيع الوفود عىل عبارات تقديرمه. وفامي يتعلق ابلتساؤل عن  .41

ن تكل املسأأةل سيُنظر فهيا بعناية ابلتعاون مع املستشار القانوين. املبلّغني ن الس ياسة تتوقع التحديث املنتظم واإ ، قالت اإ
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ىل املشألك التقنية يف معليات الإيداع وخبصوص ادلروس املس تخلصة من  عالن املصاحل، أأشارت اإ معلية الإفصاح املايل واإ

 الإلكرتوين اليت حُبثت ابلتعاون مع الإدارات املعنية.

الس نوي وعىل العمل اذلي اضطلع به  هتقرير عىل كتب الأخالقيات ربازيل البياانت املدىل هبا وشكر م وأأيد وفد ال .42

ىل جتنب لختاذ القراراتذاكء الوعي وتقدمي مناذج املكتب بصفة عامة يف اإ  الأعامل الانتقامية النامجة . ورحب ابلتدابري الرامية اإ

ساءة سلوك  وابجلهود املتواصةل املبذوةل لتعزيز الإفصاح املايل يف املنظمة. عن الإبالغ عن اإ

 من جدول الأعامل املوّحد 31لبند ا

 تعديالت عىل نظام املوظفني ولحئته

ىل الوثيق .43  .WO/CC/76/1 ةاستندت املناقشات اإ

ىل أأن التعديالت عىل نظام املوظفني معروضة عىل جلنة الويبو للتنس يق للموافقة علهيا، يف حني أأن  .44 وأأشارت الأمانة اإ

خطار هبا. وأأفادت الأمانة بأأنه توجد، خبصوص لك  من التعديالت عىل لحئة املوظفني معروضة عىل جلنة الويبو للتنس يق لالإ

التغيريات املقرتحة، رشوح مفصةل يف الوثيقة ذات الصةل وأأن هناك س بعة تعديالت معروضة للموافقة علهيا. وأأبرزت الأمانة 

ىل  . وأأضافت أأنه اقرُتح، فامي 2020س نة، اعتبارا من يناير  65أأن مادتني اثنتني من نظام املوظفني تتعلقان برفع سن التقاعد اإ

ماكنية تنفيذ التغيرياتخيص مادة واحدة، نقل التغ  ىل لحئة املوظفني لضامن اإ يف الوقت املناسب،  يريات من نظام املوظفني اإ

دارة الشؤون ادلاخلية. ىل أأن املسائل الأخرى تتعلق ابإ  وخباصة تكل املُدخةل مبوجب منظومة الأمم املتحدة. وأأشارت الأمانة اإ

ن جلنة الويبو للتنس يق: .45  اإ

َّنة يفعىل نظام املوظفني  املدخةلعىل التعديالت  وافقت "1" الأول من املرفق  بصيغهتا املبي

 ؛WO/CC/76/1 ةالوثيق

َّنة يف علامً ابلتعديالت املدخةل عىل لحئة املوظفني وأأحاطت "2" الثاين من املرفق  بصيغهتا املبي

 .WO/CC/76/1 ةالوثيق

[1ذكل املرفقييل ]

                                         
ملمثل عن جملس موظفي الويبو مبخاطبة أأعضاء جلنة الويبو للتنس يق بعد اس تكامل جدول  ، بناء عىل الطلب،جرت العادة عىل أأن يسمح الرئيس 1

يان ممثل جملس ويرد ب أأعاملها وذكل من أأجل تقدمي وهجات نظر املوظفني. وأأبلغ الرئيس أأنه س يتّبع تكل املامرسة رهنًا مبوافقة ادلول الأعضاء، وذكل ما فعل. 

 املوظفني يف املرفق.
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 جملس موظفي الويبو أأمام مداخةل

 جلنة الويبو للتنس يق يف عضاءادلول الأ 

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 جنيف، سويرسا ؛2019أأكتوبر  4

 ،أأحصاب السعادة

 س يد الرئيس،ال 

 الس يد املدير العام،

 املندوبون املوقرون،

اذلي أأترأأسه  جملس موظفي الويبويرشفين أأن أأحتدث أأماممك بصفتمك ممثيل ادلول الأعضاء يف جلنة الويبو للتنس يق ابمس 

ىل خدمة مصاحلهم.  وابمس مجيع موظفي املنظمة اذلين ُدعيت اإ

زاء الإ  ن هممة جملس املوظفني الأولية يه متثيل مصاحل مجيع موظفي الويبو وادلفاع عهنا وخدمهتا اإ دارة العليا. وقد اعرتفت واإ

الإدارة ابجمللس ابعتباره اجلهاز الرمسي لمتثيل املوظفني. ويرس جملس املوظفني أأن حييط علامً جبودة احلوار العالية مع الإدارة. 

جراؤه بفضل الروح املهنية اليت حتىل هبا مجيع أأحصاب املصلحة واحرتاهمم املتب ادل ومل يكن ذكل احلوار بس يطًا لكنه تس ىن اإ

ن جملس املوظفني يعارض ابنتظام ورصاحة الس ياسات  توم بومبيلسوعنايهتم الفائقة. ويف العام املايض، قال زمييل  بوضوح اإ

 اليت تقرتهحا الإدارة. وعىل العكس، جدير ابذلكر أأن اجمللس يتفق أأحيااًن اتفاقًا اتمًا مع بعض اقرتاحات الإدارة وقراراهتا.

هو أأن أأحيط علامً مع الارتياح بوضع املنظمة املايل املمتاز. ويبدو أأن منوذج الويبو الاقتصادي  وأأود قبل أأن أأواصل بياين

يرادات اليت جتنهيا املنظمة من مجموعة خدماهتا املقدمة أأي من أأنظمهتا العاملية للملكية الفكرية من هجة  منوذج انحج نتيجة لالإ

دارة الصارمة والفعاةل ملواردها من هجة أأخرى ل بفضل كفاءة ولالإ . ومع ذكل، حنن مقتنعون متامًا بأأنه ل ميكن حتقيق ذكل اإ

موظفي الويبو وعنايهتم اللتني ل ريب فهيام. جفهود هؤلء املوظفني اليت ل تعرف اللكل وامللل جتعل الويبو مركزًا حقيقيًا يف 

من املشاريع وجيب مواهجة حتدايت كبرية مبا فهيا ظهور ميدان امللكية الفكرية اذلي يتسم ابلتعقيد واحليوية. وينفَّذ عدد كبري 

اجتاهات تكنولوجية جديدة كأدوات للتمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية. وكام تدركون دون أأي شك، يزتايد دور اذلاكء 

أأو حىت أأن الاصطناعي أأمهية يف جمال امللكية الفكرية. والتحدي املطروح عىل الويبو هو أأن تواكب هذه احلركة 

 خبطوة. تس بقها

آراهئم مضن جلان  ومعومًا، ميكننا التأأكيد أأن العالقات بني جملس املوظفني والإدارة جيدة. ويُطلب من املوظفني التعبري عن أ

تفق التعيني وخبصوص التعديالت اليت تُدخل عىل القواعد ادلاخلية املتعلقة بأأنشطتنا اليومية وسائر املسائل املهمة. وغالبًا ما ن 

نشاء مركز للرعاية الهنارية أأو دمع الأنشطة الرايضية  يف معظم احلالت مع اقرتاحات الإدارة مثل الاقرتاحات املتصةل ابإ

دارة وقت العمل غري أأننا عارضنا أأيضًا معارضة شديدة بعض التغيريات اليت اقرتحهتا الإدارة مثل  والرتفهيية أأو مرشوع اإ

املرضية اليت عُلقت بناء عىل طلبنا والتغيريات املرتبطة بنظام العداةل ادلاخلية للويبو. وقد  الس ياسة اجلديدة بشأأن الإجازات
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حتملنا املسؤولية عن لك موقف من هذه املواقف. وتكيف الإدارة موقفها بناء عىل ذكل يف بعض احلالت ول تفعل ذكل يف 

 حالت أأخرى. وهذا أأمر متوقع.

ن أأكرب حتد نواهج ه ل يمتثل يف أأمانة الويبو بل ابلأحرى يف الضغط اذلي متارسونه كدول أأعضاء عىل اخلدمة ويف الواقع، اإ

ىل طرح أأمه موضوع اليوم وهو أأصعب موضوع ميكن تناوهل أأي الأثر  املدنية ادلولية عامة وعىل الويبو خاصة مما يؤدي يب اإ

لنفقات املتصةل ابملوظفني. والوفورات اليت تعزتمون حتقيقها املدمر للضغط املايل املس متر اذلي متارسونه عىل الإدارة للحد من ا

تتعارض مع واقع سوق العمل العاملية. والضغط املتواصل اذلي متارسونه عىل الأمانة لتخفيض تاكليف املوظفني ورفضمك 

آت مثاًل مينعان املنظمة من املس متر أأن تعاملوا الويبو معامةل خمتلفة عن أأي واكةل أأخرى من واكلت الأمم املتحدة بتقييد املاك فأ

حتديد ماكنهتا بصورة مس تدامة وانحجة يف سوق العمل. وأأنمت حتدون من مرونة املنظمة وقدرهتا عىل اجتذاب أأكرث املهنيني 

ىل ختفيض تاكليف املوظفني من عدد املوظفني املعينني بعقود طويةل الأمد )اذلين ميثلون حالياً   موهبة. وحتد امحلةل الرامية اإ

يف املائة من  30يف املائة فقط من مجموع القوى العامةل( وتزيد عدد املتعاقدين ومقديم اخلدمات )اذلين ميثلون الآن  70

القوى العامةل(. وحييط جملس املوظفني علامً مع القلق بأأن ادلول الأعضاء يف الويبو تفضل هشاشة الوضع الوظيفي عىل أأمنه. 

ىل وقد شدد اجمللس يف الس نة املاض  ية عىل رضورة أأن يُعترب النظام املوحد منطلقًا وليس سقفًا. وييسء تقييد ظروف العمل اإ

املوظفني مع أأن الويبو ابعتبارها هيئة معمتدة عىل المتويل اذلايت تثبت جدارهتا ل بل أأكرث من ذكل يف الوقت احلايل. والعامل 

وًا مذهاًل يف حني أأن بعضها الآخر يفقد زمخه. ودعوان أأل نغفل يتغري برسعة ورمبا برسعة كبرية وبعض الاقتصادات تمنو من

تزال خدمات الويبو  ادلول الأعضاء فهيا. ول مجيعهممة الويبو ويه تشجيع الانتفاع ابلأنظمة ادلولية للملكية الفكرية لفائدة 

اية الناش ئة برسعة حمل منوذهجا وأأنشطهتا عىل مس توى املهمة املذكورة لكنه خُيىش احامتل أأن حتل التكنولوجيات وادلر 

ن مل تس تعد املنظمة للمس تقبل من خالل توظيف أأشخاص متحمسني ومؤهلني والاحتفاظ هبم.  الاقتصادي، وخصوصًا اإ

ىل أأنمك ل تساعدون بأأي شلك من الأشاكل يف ذكل البحث عن مزجي مثايل من الأشخاص  ويشري جملس املوظفني اإ

ة وضاماًن للحفاظ عىل اس تدامة المنوذج الاقتصادي احلايل وقدرته التنافس ية، جيب عىل املنظمة واملهارات. وحتقيقًا لتكل الغاي

أأن تتطور ابس مترار عن طريق توظيف أأفضل املواهب والاحتفاظ بأأمه ثرواهتا النفيسة. وجيب أأن تكون همارات موظفي 

لقدرة الإبداعية واحليوية اليت يمتتع هبا العاملون يف أأماكن الويبو وقدرهتم الإبداعية وحيويهتم عىل قدم املساواة مع املهارات وا

أأخرى. فالويبو يف تنافس مع بعض أأكرب الرشاكت يف القطاع اخلاص وعلهيا أأن تاكحف جلذب أأفضل املوظفني يف ميدان امللكية 

ة من أأفضل الربامج اجلامعية الفكرية والابتاكر. ويه جتابه بعض الرشاكت الأشد ترخسًا يف العامل اليت تس متد موظفهيا مبارش 

يف جمال تكنولوجيا املعلومات والهندسة وتعرض علهيم مرتبات ممتازة. ومن الأسايس أأن تضايه الويبو القطاع اخلاص يف 

 املضامر. هذا

يف وأأخريًا، أأرى أأنه من املناسب أأن أأذكر وأأرحب ابلقرار املشجع اذلي أأصدرته احملمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية 

ىل اخنفاض  جلنة اخلدمة املدنية ادلوليةوأألغى القرار الصادر عن  2019 يوليو 3 ملراجعة مضاعف تسوية مقر العمل واملؤدي اإ

شديد يف الأجر الفعيل مجليع موظفي اخلدمة املدنية يف جنيف من الفئة الفنية وفئة املديرين والفئات العليا. وقد اضطلع 

ل أأنه ل ينام عىل أأجماده. ولعل موظفي الويبو اذلين يناهز عددمه جملس املوظفني بدور همم يف حت  قيق هذه النتيجة اإ

خشصًا فازوا يف هذه املعركة غري أأن جملس املوظفني يويص دومًا مجيع موظفي املنظمة بأأن يظلوا متيقظني للغاية وأأل  750

ظفني يف املقام الأول بأأن تدبري خفض مضاعف يغفلوا قدرهتم عىل توحيد القوى ورفع دعاوى جامعية. ويذكر جملس املو 

تال سلسةل من التدابري اليت حدت بشلك ملحوظ من  جلنة اخلدمة املدنية ادلوليةتسوية مقر العمل اذلي وافقت عليه 
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جازة زايرة الوطن ويذكر أأيضًا يف املقام الثاين بأأن   ملدنية ادلوليةجلنة اخلدمة احقوق املوظفني املرتبطة مبنح التعلمي لأبناهئم واإ

دلهيا ولية واحضة أأي أأن تغطي مجيع جوانب ظروف معل املوظفني ادلوليني ويعمل متامًا يف املقام الثالث أأن ادلول الأعضاء 

فادة بأأن احملمكة الإدارية ملنظمة  ىل احلد من تاكليف املوظفني. ويف ذكل الصدد، يبدو من املناسب الإ س تواصل دفع اللجنة اإ

حدى احلجج الرئيس ية اليت قدمناها أأي أأن حساب اللجنة ملؤرش الإجيارات اكن غري  العمل ادلولية مل تر من املالمئ تناول اإ

حصيح بشلك واحض وفقًا لثالثة خرباء استُشريوا بشأأن املسأأةل وأأنه مل يعد من الرضوري أأن يستند أأجر موظفي اخلدمة 

ىل مبدأأ نوبل لأن مرتبات موظفي اخلدمة املدنية الوطنيني يف ادلول الأعضاء أأعىل  مرياملدنية يف الولايت املتحدة الأمريكية اإ

بكثري من مرتبات املوظفني الاحتاديني يف الولايت املتحدة الأمريكية. وسوف يطعن جملس املوظفني واملوظفون اذلين ميثلهم 

صالح شامل ومناسب يستنيف أأي حماوةل أأمام احملامك حبزم  ىل الواقع الاقتصادي احلايل قادمة خلفض الأجور دون اإ ك وهناد اإ

احامتل كبري أأن حيقق النجاح. ولهذا السبب، يقرتح جملس املوظفني أأن تُناقش مسأأةل الأجور يف املس تقبل مناقشة شامةل بني 

اجمللس  الأطراف الثالثة أأي بني ادلول الأعضاء وأأعضاء الإدارة العليا يف املنظامت ادلولية وممثيل املوظفني ابلطبع. ويظل

 حتت ترصفمك لبحث الرتتيبات لإجراء مشاورة ثالثية من ذكل القبيل.

ن وترية التغيري ما س امي عندما  زالت تتناىم ول وامسحوا يل بأأن أأختمت بياين ابلإدلء ابملالحظة التالية: لعهل من املبتذل القول اإ

ا لك من المنوذج الاقتصادي للويبو وخدماهتا ومنصاهتا متيل التكنولوجيا ذكل المنو، عىل أأن الإجنازات الأخرية اليت حققه

ىل الزابئن  وقواعد بياانهتا ل تكفل عىل الإطالق الأداء يف املس تقبل. وتتكون منظمتنا من أأفراد يقدمون خدمات ابتاكرية اإ

ن مل تعد بنيتنا الأساس ية البرشية تواكب وترية التغيري يف العامل اذلي حييطنا، فسوف  وأأحصاب املصلحة يف مجيع أأرجاء العامل. واإ

جتد املنظمة نفسها برسعة غارقة يف خضم ذكل التغيري. وعليه، يعمتد جملس املوظفني عليمك كدول أأعضاء ملنح الإدارة العليا يف 

ب الويبو لك احلزي الالزم لإدارة س ياسات املنظمة للتوظيف واستبقاء املوظفني واجتذاب أأفضل املوارد والاحتفاظ هبا. وجي

صون دور املنظمة القيادي يف جمال الابتاكر همام لكف الأمر ومتكيهنا من احلفاظ عىل ماكنهتا اليت حُتسد علهيا يف عامل 

 الفكرية. امللكية

صغائمك.  وشكرًا عىل حسن اإ

 ]هناية املرفق والوثيقة[
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